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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย
การทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 3) เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี โดย
ใชการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดําเนินการโดยสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 30  คน และการสนทนากลุม จํานวน 2 กลุม 
แตละกลุมมีผูรวมสนทนา จํานวน 6 คน รวมผูรวมสนทนากลุม จํานวน 12 คน ประกอบดวย 
นายทหารชั้นสัญญาบัตร และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดเลือกมาดวยการเลือกแบบเจาะจงและวิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ประกอบดวย การตีความ การแปลความ และการวิเคราะห สวนการวิจัย
เชิงปริมาณดําเนินการ โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 233 คน ประกอบดวย นายทหารชั้นยศรอยตรี-
รอยเอก จํานวน 162 คน ชั้นยศพันตรี พันเอก จํานวน 65 คน และชั้นยศพันเอก (พิเศษ) ขึ้นไป จํานวน 
6 คน ที่เลือกจากประชากร จํานวน 558 คน ที่เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนยการทหารปนใหญ 
โดยการสุมตัวอยางอยางงาย และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการคํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน 
เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามทีม่ีคาความเชื่อมั่นทีร่ะดับ 0.95 และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบวา 
1) ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย

การทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.50) เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ดานสติปญญา อยูในระดับสูงที่สุด ( X  = 3.64) รองลงมา คือ ดานคุณธรรม ( X  = 3.63) ดาน 
การพัฒนาภาวะผูนําและการเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (X  = 3.61) ดานจิตวิญญาณ (X  = 3.50) 
ดานภาวะผูนําทางทหาร ( X  = 3.47) ดานวิสัยทัศน ( X  = 3.43) และดานทักษะทางการสื่อสาร 
( X =3.25) ตามลําดับ  ดานสติปญญาที่อยูในระดับสูงสุดนั้นเนื่องจากนายทหารสวนใหญไดถูกฝกสอน
มาใหเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะหและตัดสินใจแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดสูง และดานทักษะ
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ทางการสื่อสารที่อยูในระดับต่ําเนื่องจากนายทหารสวนใหญไดถูกฝกใหเปนผูที่ตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาอยางเครงครัดจึงมักขาดความสนใจในการชี้แจงเหตุผลแกผูอื่นและผูใตบังคับบัญชาได  
 2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร          
ชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนยการทหารปนใหญ ประกอบดวย 5 ปจจัย พิจารณาตามสมการพยากรณตัวแปร 
โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ (1) การกระตุนทางปญญา (2) การจัดระบบการรับราชการ (3) การสราง
ความมั่นใจ (4) การสรางความอดทน (5) การสรางแรงบันดาลใจ โดยปจจัยทั้ง 5 ดังกลาว สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนยการทหารปนใหญ 
จังหวัดลพบุรี ไดรอยละ 95.5 (R2 = 0.955) อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ 0.01  
 3) ขอเสนอแนะเพื่อใหมีการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนยการทหารปนใหญ ประกอบดวย แนวทางที่สําคัญ      
7 ดาน คือ (1) ดานสติปญญา ควรสงเสริมผูนําใหเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะหและตัดสินใจ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (2) ดานทักษะการสื่อสาร ควรสงเสริมใหนายทหารมี
ประสบการณในการชี้แจงเหตุผลแกผูฟงและผูใตบังคับบัญชาใหมากขึ้น โดยจัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะใน
เรื่องดังกลาวนี้ (3) ดานการกระตุนทางปญญา ควรสงเสริมใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนยการทหาร
ปนใหญ เปนผูใฝเรียน ใฝรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ทั้งศาสตรดานการทหารและศาสตรอื่น ๆ (4) ดาน
การจัดระบบการรับราชการ ควรสงเสริมการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติราชการ และสิ่งที่ลาหลัง
ใหดีขึ้นอยูเสมอ (5) ดานการสรางความมั่นใจ ควรพัฒนาใหนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย 
การทหารปนใหญ เปนผูนําที่ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา (6) ดานการสรางความอดทน ควรพัฒนา
นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี ใหเปนตัวอยางที่ดีเปนผูมีวินัยของ
ทหาร มีความเปนทหารอาชีพ และเปนผูปฏิบัติตามกรอบแบบธรรมเนียมทางทหาร มีความอดกลั้นทาง
อารมณ และยืนหยัดในความซื่อสัตยสุจริต (7) ดานการสรางแรงบันดาลใจ ควรปลูกจิตสํานึกใหนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี  มีความจงรักภักดีตอ ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย สงเสริมการตั้งเปาหมาย การเปนผูมองการณไกลและการกระตุนตนเองและองคกรให     
ทาทายตอพันธกิจที่มุงสูความเปนเลิศ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the leadership change 
development model for commissioned officers in the Artillery Center of the Royal Thai 
Army, Lop Buri province 2) to study the factors influencing the leadership change 
development model for commissioned officers in the Artillery Center of the Royal Thai 
Army, Lop Buri province and 3) to propose suggestions for improving the factors influencing 
the leadership change development model of commissioned officers in the Artillery Center 
of the Royal Thai Army, Lop Buri province. Mixed research methods were used combining  
qualitative and quantitative approaches. The qualitative method was conducted by 
interviewing 30 key informants and organizing two group discussions with 6 participants from 
each group. These key informants and 12 participants in the group discussions were 
commissioned officers and experts in military services. They were selected using the 
purposive sampling technique. The data were analyzed using content analysis involving 
translations, interpretations and analysis. The quantitative research was conducted by 
studying a sample of 233 respondents comprising 162 officers at the rank of Second 
Lieutenant up to Captain, 65 officers at the rank of Major up to Colonel, and 6 officers at the 
rank of Senior Colonel. They were selected by simple random sampling from a population 
of 558 officers working in the Artillery Center of the Royal Thai Army. The sample size was 
calculated using Taro Yamane’s formula. The research tool for data collection was a 
questionnaire with a confidence level of 0.95. The data were analyzed using percentage, 
mean, standard deviation and stepwise regression analysis. 
 The research results were as follows: 
 1) The leadership change development model for commissioned officers in 
the Artillery Center of the Royal Thai Army, Lop Buri province was overall, at a  
moderate level ( X =3.50). Considering the details, it was found that the mental 
intellectual aspect was at the highest (X =3.64), followed by moral aspect (X =3.63), 
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aspect of leadership development and leadership change strengthening (X =3.61), 
spiritual aspect (X = 3.50), military leadership aspect (X =3.47), visualization aspect 
(X =3.43) and communication skill aspect (X =3.25). The mental intellectual aspect 
was at the highest as most of the commissioned officers were well trained to have a 
high capability to analyze and make decisions. The communication skills aspect was 
at the lowest as most of these commissioned officers were trained to strictly obey 
their commander’s orders, bringing about a low capability in reasoning with other 
people and with their subordinates. 
 2) There were 5 factors influencing the leadership change development model 
for commissioned officers in the Artillery Center of the Royal Thai Army, Lop Buri province 
as identified by the prediction equation. Ranked from the highest, they were as follows:       
(1) intellectual stimulation, (2) career system establishment, (3) confidence building, (4) 
patience creation, and (5) inspirational creation. These factors explained 95.5 % of the 
variance in the transformational leadership for commissioned officers in the Artillery Center 
of the Royal Thai Army, Lop Buri province (R2 = 0.955) at the level of significance of 0.01. 
 3) The proposed suggestions for improving the factors influencing the 
transformational leadership development model for commissioned officers in the 
Artillery Center of the Royal Thai Army consisted of 5 main guidelines as follows; (1) 
increase mental abilities by promoting analysis and decision making improvements in 
these commissioned officers, (2) enhance communication skills by organizing more related 
seminars and training courses, (3) increase intellectual stimulation by encouraging the 
commissioned officers to keep learning and self-develop throughout their lives in 
both military doctrines and other sciences, (4) establish a career system by 
maintaining the improvements over mistakes done previously, (5) build confidence by 
implementing the military traditions, and developing the commissioned officers to 
become military leaders and be recognized by their subordinates, (6) increase 
patience by developing the commissioned officers to become good examples with 
respect to military discipline, military professionalism, emotional patience and 
persistent in integrity, and (7) create inspiration by instilling loyalty to the country, 
religion and monarchy, and promoting the establishment of goals, visionary foresight 
and self motivation and in order to excel and meet any challenge.  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและการชวยเหลือจากคณะอาจารย 
ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผู เชี่ยวชาญและผู ทรงคุณวุฒ ิหลายทาน ท่ีกรุณาไดใหคําปรึกษาแนะนํา 
ตรวจสอบ แกไขและปรับปรุง สงผลทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีคุณภาพและมีคุณคาเปนอยางย่ิง   
 ขอกราบขอบพระคุณทาน ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญา
เอกรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ อาจารยผูเปนท่ีเคารพศรัทธา
มีจิตวิญญาณของความเปนครูโดยแทใหกําลังใจนักศึกษาจนผูวิจัยสําเร็จการศึกษา  
 ขอกราบขอบพระคุณทาน อาจารย พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย ประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ อาจารยผูเปนที่เคารพศรัทธาของผูวิจัย ท่ีไดกรุณาถายทอดความรู และใหคําปรึกษาแนะนํา 
ใหโอกาส ใหแนวคิด ใหสติปญญา ใหกําลังใจนักศึกษาจนผูวิจัยเกิดความมุงมั่นสามารถกาวขามความทา
ทายไดสําเร็จ และขอกราบขอบพระคุณทาน พันเอก ดร.วรสิทธ์ิ เจริญพุฒ กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารย ดร.บุญเลิศ 
ไพรินทร อาจารย ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ และอาจารย ดร.ชรินทร สีทับทิม ท่ีไดกรุณาถายทอดความรู 
ประสบการณ และใหคําปรึกษาแนะนําที่มีคุณคา สงผลทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีคุณภาพเปนอยางย่ิง 
และขอขอบพระคุณคณาจารยผูสอนทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ  
 ขอกราบขอบคุณทานผูบังคับบัญชา อดีตทานผูบังคับบัญชา และคณะนายทหารหนวยศูนย
การทหารปนใหญ ท่ีกรุณาอนุมัติใหเปนหนวยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ
ครบถวนไดผลการศึกษาการวิจัยที่เปนประโยชนตอศูนยการทหารปนใหญ และเปนประโยชนในหนวย
ทหารอ่ืนๆ ของกองทัพบกตอไป   
 สุดทายน้ีขอขอบคุณกองทัพบกที่ใหทุนการศึกษาเปนนักเรียนทุนของกองทัพบกประจําป 2555 
ขอกราบขอบพระคุณ คุณบิดา มารดา ครู อาจารย ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีใหคําปรึกษา
แนะนํา รวมท้ังขอขอบคุณเจาของตํารา เอกสาร และงานวิจัยทุกฉบับที่ผูวิจัยไดอางอิงถึง ตลอดจนผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของทุกทานในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ท่ีทําใหเกิดคุณคาและคุณประโยชนอันเกิดจาก
วิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณจากใจจริง     

 
 

พันโท ตันติกร  ทิพยจุฑา 
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1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน มีการแข่งขันกัน
สูงในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมโลกจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ การแข่งขันอย่างรุนแรงนี้อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ (รุ่ง  แก้วแดง, 2549) กล่าวถึงผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนี้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง จากการความเป็น
โลกาภิวัตน์หรือการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของโลก จะเห็นได้ชัดจากปัญหาและสภาพของ
วิกฤติการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าในสภาวะ
แบบนี้สังคมไทยควรมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างไรเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงยั่งยืนมีสันติสุขและสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆที่เราก าลังเผชิญอยู่ได้  
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับของสังคม สถานการณ์ดังกล่าว
ย่อมน ามาซึ่งข้อดีและข้อเสีย และปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อสวัสดิภาพและสันติสุขจึงเกิดตามมา
อย่างมากมาย ดังนั้นผู้น าของแต่ละสังคมหรือแต่ละองค์กรจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อสวัสดิภาพ
และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติ  อีกทั้งยังมีความส าคัญต่อองค์กรในทุกระดับ ซึ่งความส าเร็จ
ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-Base Management) ประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผล ล้วนขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดอ่าน แนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้น าองค์กร ผู้น าจึง
เปรียบเสมือนหัวใจขององค์กรเป็นแหล่งรวมพลังของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพราะผู้น าต้องใช้ภาวะผู้น า  
ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ หลักการบริหาร ภาระหน้าที่ที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งของผู้บริหาร คือ  
การอ านวยการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการใช้การวินิจฉัยสั่งการและจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น ภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาองค์กรและการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ระดับโลก ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น
ก็ล้วนมีความส าคัญทั้งสิ้น เพราะภาวะผู้น าจะท าให้มีการปฏิบัติที่ท าให้จุดมุ่งหมายขององค์กรบรรลุ
เป้าหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล้องกับธีรศักดิ์ ชนะบางแก้ว (2553) ที่กล่าวว่าในแต่
ละองค์การจะมีทั้งผู้น าที่เป็นทางการและผู้น าที่ไม่เป็นทางการผู้น าที่เป็นทางการ คือผู้น าที่มีบทบาท
ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในโครงสร้างขององค์การส่วนผู้น าที่ไม่เป็นทางการ คือผู้น าที่มีบทบาทตาม
อ านาจหน้าที่ที่ไม่มีปรากฏในผังแสดงโครงสร้างแต่บทบาทของผู้น าทั้งสองกลุ่มนี้มีภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงาน
ต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีผลต่อความส าเร็จของงาน
และองค์การ 
 ผู้น า (Leader) คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้  
ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าเช่น ในเรื่องของการชี้แนะ การสั่งการและการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้
กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ในแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรนั้นต่างเขียนชื่อ
ผู้น าแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและองค์การที่อยู่เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการ 
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ผู้อ านวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่าทัพนายอ าเภอ ก านัน เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส 
ปลัดกระทรวง และคณบดี เป็นต้นเมื่อมีการกล่าวถึงผู้น าสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจร่วมกันก็คือ  ภาวะ
ผู้น า  (Leadership) หรือความเป็นผู้น า คือความสามารถในการน า (The American Heritage 
Dictionary, 1985) จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับความส าเร็จของผู้น าภาวะผู้น าเพ่ือให้รู้ว่าอะไรเป็น
องค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้น ามีความสามารถในการน าหรือมีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีความ
เข้าใจตรงกันในความหมายของภาวะผู้น าและจากการให้ความหมายของนักวิชาการหลายท่านจึงสรุป
ได้ว่า ภาวะผู้น า (Leadership) คือ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า พยายามใช้
อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ชี้น า ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและ
กระตือรือร้นในการท าสิ่งต่างๆ ตามต้องการโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย 
และการเป็นผู้น าที่มีความคิดสามารถปรับประยุกต์หรือเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการให้ทันสมัย    
ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งเรียกว่า “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” (Transformer Leadership)    
ยิ่งมีความจ าเป็นส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรในปัจจุบัน 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นศิลปะที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อนักบริหารที่จะน าองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จผู้น าเป็นผู้ตัดสินใจก าหนดปัญหาวางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือ       
การพัฒนาองค์การหรือภาวะผู้น าหมายถึงความสามารถของบุคคลในการใช้อ านาจและจูงใจให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามจนบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Organizational Goals) การบริหารองค์การเพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้นั้นมีปัจจัย
หลายอย่างที่เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งที่ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมในกลุ่มตัวแปรเหล่านั้นมีตัวแปรที่
เป็นความสามารถในการน าของผู้น ารวมอยู่ด้วยซึ่งเรียกว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์อร      
สดเอี่ยม, 2552) 
 แบส  (Bass, 1999 อ้ างถึ งใน  วิ โรจน์  สารรัตนะ , 2553) ได้ เสนอรูปแบบภาวะผู้ น า           
การเปลี่ยนแปลงที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามมี 2 ประเภทมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic)    
ที่มีความต่อเนื่องคือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนตามรูปแบบภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงจะมีความต่อเนื่องจากภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนโดยผู้น าใช้ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน
ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ต้องการระหว่างกันเพ่ือให้ผู้ตามปฏิบัติตามอันเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่จ าเป็นต้องมีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมโดยพยายามที่จะเป็นผู้น าใน
สถานการณ์  (Avolio & Bas, 1988 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ , 2553) จากรูปแบบภาวะผู้น า
ดังกล่าวแบสได้สรุปผลการศึกษาและเสนอภาวะผู้น าที่มีพิสัยเต็ม (The Model of the Full Range 
of Leadership) ประกอบด้วยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนและภาวะผู้น า
แบบตามสบายโดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิผลดีที่สุดภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน           
มีประสิทธิผลรองลงมาส่วนภาวะผู้น าแบบตามสบายมีประสิทธิผลน้อยที่สุด 
 จากความส าคัญของการมีภาวะผู้น า โดยเฉพาะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารหรือ
หัวหน้าหน่วยงานข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างภาวะผู้น าขององค์การให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก  หรือที่เรียกว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งหน่วยงานทางทหารหรือกองทัพก็เป็น
อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ซึ่ง
หน่วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ กรมวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีกลาโหม (2555) กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานทางทหารว่าทหารมีหน้าที่ป้องกัน
ประเทศชาติโดยตรง และหน่วยงานทางทหารเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการกลุ่มบุคคลที่ถืออาวุธโดย
เปิดเผย ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวย่อมกระท าผิดได้ง่ายกว่าบุคคลพลเรือนทั่วไป ดังนั้น การบริหารจัดการ
หรือการปกครองบังคับบัญชาทหารจึงจ าเป็นต้องกระท าโดยเฉียบขาด ส าหรับการบังคับบัญชา 
หมายถึง อ านาจปกครอง ควบคุมดูแล และสั่งการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่โดยเรียกผู้มีอ านาจ
ปกครองควบคุมดูแล และสั่งการนั้นว่า “ผู้บังคับบัญชา” และเรียกผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองควบคุมดูแล 
และสั่งการนั้นว่า “ผู้ใต้บังคับบัญชา” ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนจ านวนมาก สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ความมีวินัย ซึ่งหากทหารขาดวินัยหรือวินัยหย่อนยาน ย่อมก่อให้เกิด
ความแตกแยก แตกความสามัคคี และยากท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุภารกิจซึ่งอาจส่งผลเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อส่วนรวมได้ในที่สุด ส าหรับเครื่องมือส าคัญเครื่องมือส าคัญเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาในอัน
ที่จะรักษาระเบียบวินัยของทหารก็คือ กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการปกครองบังคับบัญชา ตลอดจนให้อ านาจลงทัณฑ์แก่ทหารผู้กระท าผิดวินัย
ทหารโดยเฉพาะ ทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างกองทัพให้มีความเป็นระ เบียบเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพเข้มแข็งซึ่ง ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมทศักดิ์ 
(2552) ระบุว่า “หน่วยทหารทุกหน่วยที่จัดตั้งขึ้นก็เพ่ือที่จะให้ปฏิบัติภารกิจในแต่ละอย่างไปซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยก็ย่อมจะมีสิทธิและอ านาจเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจนั้นให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีสิทธิและอ านาจนี้จะมีมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ต าแหน่งหน้าที่และชั้นยศซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องยอมรับเชื่อฟังและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจโดยจะต้องไม่วิจารณ์บ่นต าหนิติเตียนหรือแสดง
กิริยาที่ไม่พอใจจนจะท าให้เกิดการเสื่อมอ านาจในการบังคับบัญชาได้เป็นอันขาด” 
 ลักษณะของการบริหารจัดการที่เรียกว่า “การบังคับบัญชา” เป็นลักษณะของการบริหาร
จัดการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานของ
ภาคเอกชน ดังนั้นผู้น าที่เรียกว่า “ผู้บังคับบัญชา” ที่มีการบริหารจัดการที่มีลักษณะสั่งการเป็นไป
ตามล าดับชั้นอย่างชัดเจน จึงจ าเป็นที่ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องมีภาวะผู้น าที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมากกับผู้น าองค์การอ่ืนๆ ผู้บังคับบัญชาที่มีตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมู่จนถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
จึงต้องมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับการบังคับบัญชากองทัพในระดับต่างๆ ซึ่ง ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมทศักดิ์ (2552) ได้สรุปความส าคัญของภาวะผู้น าหรือความ
เป็นผู้น าทางทหารว่า ความเป็นผู้น าทหารคือศิลปะการจูงใจและอ านวยการให้ทหารปฏิบัติภารกิจให้
ส าเร็จโดยมีความเชื่อใจไว้วางใจนับถือและได้รับความร่วมมืออย่างภักดีจากทหารและความเป็นผู้น านี้
สามารถจะน าไปใช้ได้โดยไม่เลือกบุคคลเวลาจะไม่จ ากัดว่าจะมีการจัดการบังคับบัญชาอย่างไรในกลุ่ม
ชนที่อยู่รวมๆ กันนั้นจะมีบุคคลผู้หนึ่งแสดงลักษณะความเป็นผู้น าที่เด่นชัดออกมาเสมอส าหรับ
ทางด้านทหารนั้นความเป็นผู้น านั้นมักจะอยู่ในขอบเขตของการจัดการบังคับบัญชาในหน่วยทหาร
นั้นเองจึงอาจจะกล่าวได้ว่าความเป็นผู้น าทหารนั้นก็คือ การด าเนินการบริหารการบังคับบัญชาที่
เหมาะสมนั้นเอง ซึ่งคะเชนทร์ วิเศษรจนา (2552) ระบุว่า ผู้บังคับบัญชาต้องรู้หน้าที่การงานและ
คุณวุฒิความสามารถของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องชี้แจงให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทราบและปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับและระเบียบตลอดจนค าสั่งในกิจการทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน
ผู้บังคับบัญชาทุกชั้นจะต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรมและด้วยความเอาใจใส่
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บ ารุงน้ าใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจท างานโดยเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้
เป็นผลดีต่อราชการพยายามเพ่ิมพูนคุณค่าขององค์บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาทั้งในทางวิชาการและ
ในทางจิตใจหาทางระงับปัดเป่าสิ่งที่อาจท าให้เกิดความเสื่อมเสียมีการว่ากล่าวตักเตือนและให้โอวาท
เป็นต้นการว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษผู้ใดมิให้เป็นไปโดยโทสจริตหรือใช้วาจาหยาบหรือใช้อ านาจ
อันไม่ชอบธรรมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้น้อยเป็นอันขาดและผู้บังคับบัญชาต้องกระท าตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีเช่นในความเข้มแข็งต่อการงานการเชื่อฟังค าสั่งการมีมารยาทและวินัยการไว้วางตัวการ
เคารพต่อกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ ฯลฯ และในทุกโอกาสผู้บังคับบัญชาต้องพยายามส่งเสริม
ความรุ่งโรจน์และเชิดชูเกียรติของประเทศชาติ 
 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นหน่วยงานสังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงาน
ทางทหารที่มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ก ากับการ ด าเนินการฝึก ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการ และ
กิจการของเหล่าทหารปืนใหญ่  ด าเนินการวิจัยและพัฒนา ก าหนดหลักนิยมและท าต าราในทาง
วิชาการที่เกี่ยวของ ปกครองและบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมก าหนดตามที่ได้รับแบ่ง
มอบ (ศูนย์การทหารปืนใหญ่ , 2555) ในการด าเนินการให้ภารกิจที่ก าหนดไว้ดังกล่าวประสบ
ความส าเร็จเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
ผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะผู้น าที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์การทหารปืนใหญ่อย่างแท้จริง                      
จากเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรตั้งแต่ยศร้อยตรีขึ้นไป 
ซ่ึงเป็นบุคคลทีม่ีความส าคัญต่อภารกิจที่กล่าวมา 
 
1.2 ค ำถำมในกำรวิจัย 
 1.2.1 ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นลักษณะใด  
 1.2.2 มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
 1.2.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีที่เหมาะสมควรเป็นลักษณะใด 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดหน่วยศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในปัจจุบัน 
 1.4.2 ทราบปัจจัยที่มีผลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตร สังกัดหน่วยศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
 1.4.3 ได้ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของ
หน่วยศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
 1.4.4 เป็นข้อมูลส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร           
ชั้นสัญญาบัตรของหน่วยศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  ได้น าไปวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ระดับผู้น าในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการทหารนายทหารชั้นสัญญาบัตรยศร้อยตรี
ขึ้นไป สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี จ านวน 558 คน 
   2) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาระดับภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร ศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี จ านวน 233 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ .05 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2549)  
   (3) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี 
จ านวน 30 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนกได้
ดังนี้ นายทหารชั้นสัญญาบัตร จ านวน 15 คน และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 15 คน 
   (4) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตัวแบบการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่
จังหวัดลพบุรี  จ านวน 12 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ าแนกได้ดังนี้ นายทหารชั้นสัญญาบัตร จ านวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 6 คน 
 1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ 
   เนื้อหาสาระของการวิจัย หรือตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปร
ดังนี้ 
   1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะของภาวะผู้น า ซึ่งประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น าทางทหาร ได้แก่ การจัดระบบการรับราชการ การจัดการศึกษา การจัดการฝึก การถ่ายทอด
แบบธรรมเนียมทางทหาร (2) ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การกระตุ้นทางปัญญา การใช้หลักเหตุผล การใช้ประสบการณ์ การมุ่งสู่การเป็น
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เลิศการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความมั่นใจ การสร้างความอดทน การสร้างความฉลาดทาง
อารมณ ์และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
   2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านวิสัยทัศน์ ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านคุณธรรม ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ 

 1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เริ่มด าเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 
2557 
 
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น  
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนของหน่วยศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี     
ซึ่งนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นายทหารยศร้อยตรี – พลโท  
 
1.7 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย  
 17.1 ตัวแบบ  หมายถึง กรอบส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งตัวแบบถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
ประการแรก  ช่วยให้ความคิดเกี่ยวกับการเมือง และนโยบายสาธารณะได้ง่ายและกระจ่างชัด   
ประการที่สอง ระบุลักษณะส าคัญของปัญหานโยบาย ประการที่สาม ช่วยในการสื่อความหมายกับ
ผู้อื่นโดยมีจุดเน้นที่ลักษณะส าคัญของชีวิตการเมือง ประการที่สี่ มุ่งสร้างความเข้าใจนโยบายสาธารณะ
ให้ดีขึ้น โดยเน้นว่าสิ่งใดส าคัญหรือไม่ส าคัญ ประการสุดท้าย เพ่ือช่วยอธิบายนโยบายสาธารณะและ
การพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา 
 17.2 การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง 
การพัฒนามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การพัฒนาเป็นกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่
เข้ามาแทนท่ีนั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า 
 1.7.3 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรให้ดีขึ้นกว่าเดิม
โดยยกระดับแรงจูงใจและคุณธรรม จนส่งผลท าให้สมาชิกรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้
ผู้น าจะต้องช่วยยกระดับความต้องการของบุคคลให้สูงขึ้น สร้างค่านิยมให้ดีขึ้น และพัฒนาคุณธรรมให้
สูงขึ้นด้วย 
   (1) ผู้น าที่มีมีวิสัยทัศน์ คือ ผู้น ายุคใหม่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นประเด็นในการพยายาม
สร้างภาพว่าตนเองมี วิสัยทัศน์ มากกว่าคุณลักษณ์อ่ืนๆ เนื่องจากว่า วิสัยทัศน์ นั้นจะสะท้อนความ
เป็นคนทันสมัย มีมุมมองที่กว้างไกล 
   (2) ผู้น าที่มีความสามารถในการสื่อสาร คือ สิ่งผู้น าในสังคมไทยทุกระดับยังขาดอยู่ 
เพราะการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของการเป็นผู้น าที่มีคุณภาพสื่อสารอย่างไรให้เข้าถึง เข้าใจ และ
เกิดการยอมรับ 
   (3) ผู้น าที่มีสติปัญญา คือ ผู้น าที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและส่งเสริมศักยภาพ
ของตนเองตลอดเวลา การเป็นผู้ฟังที่ดี การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
โดยรวม 
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   (4) ผู้น าที่มีจริยธรรม คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลจะเปลี่ยนเป็นผู้น าแบบจริยธรรมอย่าง
แท้จริงเมื่อได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผู้น าและผู้ตามให้สูงขึ้น 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการในระดับขั้นที่สูง
กว่าเดิม 
 1.7.4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารใช้กระบวนการที่มีอิทธิพล
ต่อผู้ร่วมงานโดยเป็นพลังในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ ท าให้เกิดการ
ตระหนักรู้คุณค่าวิสัยทัศน์ มีความรู้สึกชื่นชม ภาคภูมิใจ และให้ความเคารพนับถือแก่ผู้บริหาร มีการ
กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีการคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล มีการแก้ปัญหาเป็นระบบและมุ่งพัฒนาบุคลากรไปสู่ความสามารถที่
สูงขึ้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยมีองค์ประกอบเฉพาะทั้ง 4 ประการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 
(Intercorrelated) และมีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจง และมี
ความส าคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
   (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Leadership: II or 
CL) หมายถึงการที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง 
เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือน กับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึง
คุณลักษณะนี้คือผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตามผู้น าจะมีความสม่ าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าจะ
แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่
ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความ
มั่นใจของผู้ตามและท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกับผู้น า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์
ร่วมกัน ผู้น าแสดงความม่ันใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้
ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและ
ความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ขององค์การ  
   (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM ) หมายถึง การที่ผู้น าจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย
และท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา     
มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความเชื่อมั่นและแสดง
ให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์
ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อ
เป้าหมายระยะยาวและบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็น
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ปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลท าให้ผู้ตามรู้สึก
เหมือนตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้  ส่วนการ
กระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
   (3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ผู้น ามี
การกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่มาแก้ ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการ
ตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วย
วิถีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหา
ค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ  ผู้น ามีการกระตุ้น
ให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจาก
ความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะ
แก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหา
จะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือ
ร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน  ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค านิยมของ
ตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ตามในการที่จะตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
   (4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ผู้น าจะ
มีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้
ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตาม       
แต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม  ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือ       
ความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  สร้างบรรยากาศของ         
การให้การสนับสนุน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็น และความต้องการ        
การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับ
ก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า 
บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการด้วยการเดินดู
รอบๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตั ว ผู้น าสนใจใน      
ความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) มากกว่าเป็น
พนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการ
ค าแนะน า การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่
รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
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 1.7.5 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี หมายถึง หน่วยงานสังกัดกองทัพบก โดยที่
ศูนย์การทหารปืนใหญ่เป็นหัวหน้าเหล่าและสายวิทยาการปืนใหญ่สนามและการต่อสู้ป้องกันภัยทาง
อากาศของกองทัพบก ซึ่งมีสถานท่ีตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี 
 1.7.6 ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี หมายถึง นายทหาร
ที่มีต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารต่างๆ ในสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
 1.7.7 นายทหารชั้นประทวนหมายถึง ผู้รับราชการทหารที่มีชั้นยศตั้งแต่สิบตรีถึงจ่าสิบเอก 
(พิเศษ) ในสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี 
 1.7.8 นายทหารชั้นสัญญาบัตร หมายถึง ผู้รับราชการทหารที่มีชั้นยศตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไปใน
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี  
 1.7.9 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับการบังคับบัญชา
หน่วยงานทางทหาร ในสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี 
 1.7.10 แบบธรรมเนียมทางทหาร หมายถึง บรรดา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ค าแนะน า 
ค าชี้แจงและสรรพหนังสือต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้ออก หรือได้วางไว้เป็นหลักฐานให้ทหารปฏิบัติ       
ซึ่งรวมทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของทหารทั้งที่เป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามล าดับ คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า 2) แนวคิดที่เกี่ยวกับภาวะผู้น า 3) ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับภาวะผู้น า 4) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5) ตัวแบบนโยบาย
สาธารณะ 6) ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การทหารปืนใหญ่ 6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ 7) กรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า 
 2.1.1 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า 
  การพัฒนาบุคลากร เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในองค์การที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพ ของคนเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารจึงถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับผู้บริหารในฐานะผู้น าของ
องค์การ การพัฒนาภาวะผู้น ามีความจ าเป็นต่อองค์การอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลในด้านการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่หยุดนิ่งของสังคมโลก จึงจ าเป็นต้องปรับแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ด้วยความต้องการพัฒนาภาวะผู้น าให้เป็นมืออาชีพในการบริหารและยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานในปัจจุบัน              
(Wills, 1993 อ้างถึงใน กัญญามน อินหว่าง, 2555) 
 2.1.2 การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการอบรม 
  แนวทางเชิงบูรณาการในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าของ Vicere (1996 อ้างถึงใน
กัญญามน อินหว่าง, 2555) ซึ่งชี้ชัดถึงการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ การก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนา ก าหนดวิธีการที่เหมาะสม มีการเลือกผู้ออกแบบโครงการ มีการประเมินผลโครงการ รวมทั้ง
บูรณาการกับระบบทรัพยากร และประเมินผลโดยภาพรวมได้ ซึ่งแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของ 
Vicere นี้มีผู้น าไปศึกษามากมาย Vicere (1996 อ้างถึงใน กัญญามน อินหว่าง, 2555) ได้เสนอแนะ
แนวทางของการพัฒนาภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพ ไว้หลายด้าน เช่น การพัฒนาภาวะผู้น าเป็ น
กระบวนการพัฒนาที่ผสมผสานจากประสบการณ์ การฝึกอบรม การศึกษาและรูปแบบต่างๆ ของการ
พัฒนา โดยไม่อาศัยแต่การเรียนในห้องเท่านั้น มุ่งให้ประโยชน์ไม่เพียงแต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น
แต่ต้องเอ้ือต่อทีมงานและองค์การ กระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ ทั้งในส่วนของบุคคลและองค์การ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้น าที่มี
ความสามารถ และองค์ความรู้โดยรวมขององค์การในรูปทีมและเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิด
การพัฒนาทีมผู้น าในทุกระดับชั้นขององค์การ จากแนวทางข้างต้นนี้เป็นกลยุทธ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
บุคลากรด้านภาวะผู้น าได้ 
  การฝึกอบรมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเรียนรู้ เนื่องจาก การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการหนึ่งซึ่งมุ่งก่อให้เกิด การเรียนรู้ ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
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อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ ปฏิบัติที่มี การเน้นย้ าบ่อยๆ โดยที่ผลของการเรียนรู้อาจไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้โดยตรง แต่อาจตรวจสอบได้จากผลของการกระท า (Yukl, 2006 Mondy, Noe, Premeaux, 
2002) 
  ดีเลอร์ (Dessler, 2002) กล่าวถึงการพัฒนาผู้บริหารที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์
การท างานอันประกอบด้วย การฝึกอบรมฝ่ายบริหารขณะปฏิบัติงาน และเทคนิคการพัฒนาฝ่าย
บริหารด้วยการฝึกอบรมนอกการปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาทั้ง 2 ส่วนนี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ 
การฝึกอบรมฝ่ายบริหารขณะปฏิบัติงาน (Managerial on-the–job-training) สามารถใช้ในเรื่อง 
เทคนิคการหมุนเวียนงาน การสอนงาน หรือวิธีการศึกษา และเทคนิคการพัฒนาฝ่ายบริหารด้วยการ
ฝึกอบรมนอกการปฏิบัติงาน (off- the job-Management Development Techniques) สามารถ
ใช้วิธีต่างๆ เช่น วิธีการใช้กรณีศึกษา (The Case Study Method) เกมการบริหาร (Management 
Games) การสั มมนาภายนอก (Outside Seminars)โปรแกรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับมหาวิทยาลั ย 
(University Related Programs) การใช้บทบาทสมมติ (Role Playing) การใช้โมเดลพฤติกรรม 
(Behavior Modeling) การสร้างศูนย์การพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท (Inhouse Development) 
และการพัฒ นาองค์การ  (Organizational Development) ซึ่ งการพัฒนาภาวะผู้ น าข้ างต้นนี้         
เป็นวิธีการวางเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ให้สามารถปรับปรุงองค์การ
ด้วยการสร้างเทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทักษะการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
  จากการศึกษาแนวคิดด้านการพัฒนาภาวะผู้น าข้างต้น จะพบว่า การฝึกอบรมเป็น
วิธีการพัฒนาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นวิธีการออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
ความช านาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางที่ถูกที่ควรในปัจจุบัน การฝึกอบรมจะเป็นในเชิงของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากเรียนรู้ การฝึกอบรมจึงหมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และ
มีทัศนคติที่ดีส าหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรือองค์การนั้น เพ่ือช่วยให้การ
ปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และไม่ว่า
การฝึกอบรม จะมีขึ้นที่ใดก็ตามวัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดรูปขององค์การทั้งสิ้น (Mondy, Noe, Premeaux, 2002) 
 2.1.3 การพัฒนาภาวะผู้น าด้านประสบการณ์การพัฒนานอกจากนี้ ยังพบว่า McCauley &      
et al., (1998) ได้เสนอแบบจ าลองการพัฒนาภาวะผู้น า มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ด้านประสบการณ์
การพัฒนาประกอบด้วยการประเมิน ความท้าทาย และการสนับสนุนซึ่งจะช่วยให้เกิดข้อมูลที่สมบูรณ์
ในการพัฒนาภาวะผู้น าได้ และองค์ประกอบด้านกระบวนการพัฒนา จะแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์
การพัฒนาและความสามารถในการเรียนรู้จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนา
ภาวะผู้น า การพัฒนาภาวผู้น าเป็นกระบวนการที่จะต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการ
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงความรู้ ทัศนคติ ความสามารถ ลักษณะและวิธีการท างาน และการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การเป็นผู้น าที่ดีนั้นจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้น าหน้าบุคคลอ่ืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ใต้บังคับบัญชาของตัวเอง พัฒนาตัวเองให้ทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่เสมอ         
การพัฒนาภาวะผู้น าอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น เรียนจากงานที่ท า เรียนจากผู้อ่ืน ผู้น าต้องพร้อมที่
จะเรียน พร้อมที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงที่ดี การเรียนจากบทบาทแบบอย่าง (Roles) จะท าให้ผู้น าพัฒนาภาวะ
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ผู้น ามากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมและปฏิบัติการ เป็นสิ่งที่ผู้น าจะพัฒนาภาวะผู้น าของตัวเองได้ การ
พัฒนาการวิธีการจัดการ การฝึกอบรมจะเน้นทักษะในการท างาน เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง 
เพ่ิมพูนภาวะผู้น า หรือความเป็นผู้น า ฝึกสิ่งส าคัญของภาวะผู้น า หรือความเป็นผู้น า  
 2.1.4 การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการใช้การรับรู้ด้วยตนเอง และการสร้างวินัยมีแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าอีกลักษณะหนึ่ง ที่แตกต่างจากการพัฒนาที่กล่าวข้างต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการใช้การรับรู้ด้วยตนเอง และการสร้างวินัย การพัฒนาภาวะ
ผู้น าด้วยการให้การศึกษา และโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น า (พูนฤดี สุวรรณพันธุ์, 2550) ทั้ง 3 ส่วน
นี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการใช้การรับรู้ด้วยตนเอง และการสร้างวินัยใน
ตนเอง (Development Through Self-Awareness and Self-Discipline) การพัฒนาภาวะผู้น า
ลักษณะนี้มีจุดเด่นที่การใช้การรับรู้หรือความเข้าใจด้วยการให้การศึกษา (Education) การฝึกอบรม 
(Training) การสร้างประสบการณ์ในงาน (Job Experience) และการสอนงาน (Coaching) ตลอดจน
ผู้น าจะต้องช่วยพัฒนาตนเองทางทักษะด้านการสื่อสาร การพัฒนาความสามารถพิเศษ และการสร้าง
โมเดลผู้น าที่มีประสิทธิผล (Yukl, 2006) มีการสร้างการรับรู้ด้วยตนเอง (Self-Awareness) ถือเป็น
กลไกส าคัญที่ควรเน้นหรือจดจ าในการพัฒนาตนเอง (Self-Development) และการสร้างวินัยใน
ตนเอง (Leadership Development Through Self-Discipline) เป็นการปฏิบัติตนด้วยการควบคุม
ตนเองให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือเป็นการพัฒนา
ตนเองวิธีหนึ่งในการพัฒนาภาวะผู้น าพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการให้การศึกษา ประสบการณ์ และการให้
ค า แ น ะ น า จ า ก ผู้ ที่ มี อ า วุ โส ก ว่ า  (Development Through Education Experience and 
Mentoring) การพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการให้การศึกษา ประสบการณ์ และการให้ค าแนะน าจากผู้ที่มี
อาวุโสกว่า (Development through Education Experience and Mentoring) เป็นการพัฒนา
ภาวะผู้น าที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอ่ืนๆ มากกว่าการรับรู้ด้วยตนเอง หรือด้วยการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นด้วย
ตนเอง นอกจากนี้กระบวนการความเข้าใจและรับรู้กิจกรรมซึ่งสามารถช่วยให้บุคคลเตรียมตัวส าหรับ
บทบาทภาวะผู้น าแล้วยังมีปัจจัยส าคัญอ่ืนๆที่จะช่วยในการพัฒนาผู้น า เช่น การศึกษา (Education) 
ผู้น าที่อยู่ในระดับสูงส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาระดับสูง มีความรู้ดี ซึ่งจะรวบรวมความรู้มา
จากอาชีพที่เขาท า ความรู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องแน่นอนจากการศึกษาแบบเป็นทางการ และ
การศึกษาด้วยตนเองจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นได้ นอกจากนี้ ประสบการณ์การท างานในอดีตยังคงบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ผู้น าที่มี
ประสบการณ์โดยทั่วไปเชื่อว่าสิ่งต่างๆ จะสามารถบรรลุผลส าเร็จและขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ถือ
ว่าเป็นข้อแนะน าที่ดีส าหรับผู้น าในอนาคตที่มาจากประสบการณ์ นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับ
ค าแนะน าจากบุคคลที่อาวุโสกว่า (Mentoring) เป็นการที่ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่า
จะช่วยเหลือพนักงานที่มีอาวุโสน้อยกว่าให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้น โดยการให้ค าแนะน าการช่วยเหลือ 
และการกระตุ้นต่างๆ พ้ืนฐานประสบการณ์อีกประการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของภาวะ
ผู้น า คือ การสอนงานโดยผู้น าหรือเพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้ (Yukl ,2006) 
 
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวกับผู้น า 
 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร  
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   ค าว่าภาวะผู้น า (Leader) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
   บุญทัน ดอกไธสง (2535) ได้สรุปเกี่ยวกับผู้น าไว้ว่า ผู้น า (Leader) หมายถึงผู้มี
อิทธิพลมีศิลปะมีอิทธิพลต่อกลุ่มชนเพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ต้องการเป็นผู้น าและแนะน าเพราะผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตาม
ความสามารถผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดันแต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่
ข้างหน้ากลุ่มและน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง  
(ผู้น า) ใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นชี้น าให้บุคคลอ่ืน (ผู้ตาม) มีความกระตือรือร้นเต็มใจท าใน
สิ่งที่เขาต้องการโดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง (พะยอม วงศ์สารศรี, 2534) 
   เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2544) กล่าวว่าภาวะผู้น าเป็นการใช้อิทธิพลของบุคคลหรือ
ของต าแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตามเพ่ือที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มที่ได้ก าหนดไว้หรือ
สรุปได้ว่าภาวะผู้น าคือรูปแบบของอิทธิพลระหว่างบุคคล (Interpersonal Influence) 
   รอบบินส์ (Robbins, 1993) ได้ให้ความหมายว่าภาวะผู้น าหมายถึงความสามารถท่ีมี
อิทธิพลต่อกลุ่มเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
   กิบสัน ไอแวนซวิช และดอนเนลลี (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1997) ได้
ให้ความหมายว่าภาวะผู้น าหมายถึงความพยายามที่จะใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจบุคคลท าให้เกิดการ
บรรลุผลตามเป้าหมาย 
   จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้จึงพอสรุปได้ว่าภาวะผู้น าหมายถึง
กระบวนการในการสร้างอิทธิพลของบุคคลเพ่ือผลักดันให้ผู้อื่นทุ่มเทท างานให้ประสบความส าเร็จด้วย
การประสานงานและจูงใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
   ภาวะผู้น า ผู้น า และผู้บริหาร เป็นการรวมตัวกันของบุคคลเป็นชุมชนหรือสังคมเพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่างๆ กันไม่ว่าจะเพ่ืออยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือการบริการ เพ่ือการค้าขายหรือ
เพ่ือสิ่งอ่ืนใดก็ตาม บุคคลที่รวมตัวกันนั้นจะต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมต่างๆ 
ตามความสนใจร่วมกัน เกิดกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันพ่ึงพาอาศัยกันเกิดความเชื่อถือศรัทธาใน
ตัวบุคคลบางคนเป็นพิเศษที่อาจจะเรียกได้ว่าเกิดเป็นสภาวะผู้น าเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ต่างๆ 
ในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันสภาวการณ์ที่บุคคลบุคคลหนึ่งมีอิทธิพล สามารถสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธา จูงใจให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตามในชุมชนหน่วยงานหรือสังคมนั้นเรียกได้ว่าบุคคลนั้นมีภาวะผู้น า
หรือเป็นผู้น าในกิจกรรม ชุมชน หน่วยงาน หรือสังคมนั้ นๆซึ่งอาจจะเป็นผู้น าแบบเป็นทางการ 
(Formal Leaders) ที่นี้หมายถึงหัวหน้า ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการให้ด ารงต าแหน่ง ให้มีอ านาจหน้าที่ ในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎ 
ระเบียบขององค์การ หรือเป็นผู้น าแบบไม่ เป็ นทางการ (Informal Leaders) ทีอาจจะไม่ ใช่
ผู้บังคับบัญชา ไม่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าองค์การแต่สมาชิกในหน่วยงานให้การยอมรับ และยกย่องให้
เป็นผู้น าเพราะเขามีคุณสมบัติบางประการที่หน่วยงานหรือสมาชิกต้องการให้ยอมรับ หรือให้ความ
ไว้วางใจ เช่น ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น 
   ภาวะผู้น าเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในองค์การและสังเกตเห็นได้ทั่วไปจาก
พฤติกรรมการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่มกันของมนุษย์ซึ่งไม่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นแม้กระทั่งในฝูง
สัตว์ก็มีตัวที่ท าหน้าที่ผู้น ามีต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการภาวะ
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ผู้น าเป็นองค์ประกอบทางการบริการอย่างหนึ่งที่มีความเป็นพลวัตกล่าวคือมีการเคลื่อนไหวอยู่ใน
องค์การบางครั้งภาวะผู้น าช่วยกระตุ้นผู้ตามให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่บางครั้งภาวะผู้น าก็
ท าลายความเข้มแข็งขององค์การดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าภาวะผู้น าสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การการที่ภาวะผู้น าเป็นแรงผลักดันที่เป็นพลวัตจึงท าให้ภาวะผู้น ามีสภาพที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ความต้องการขององค์การและมวลสมาชิกส าหรับองค์การที่เป็นทางการนั้นส่วนใหญ่แล้วบุคคลผู้
แสดงบทบาทผู้น า คือ ผู้บริหารที่เรียกชื่อต าแหน่งแตกต่างกันไปเช่นผู้จัดการ ผู้บริหาร นักบริการ 
หัวหน้า อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ต่างพยายามที่จะใช้อิทธิพลต่อสมาชิกของ
องค์การเพ่ือให้กระท าหรืองดเว้นการกระท าหรือแสดงบทบาทตามที่ก าหนดในแต่ละสถานการณ์ผู้น า
จะใช้อิทธิพลเพ่ือนกระตุ้นให้สมาชิกร่วมมือกันท างานในองค์การทั่วไปผู้น าที่ไม่เป็นทางการมัก
ค านึงถึงความพึงพอใจของสมาชิกเป็นอันดับแรกส่วนผู้น าที่เป็นทางการนอกจากจะค านึงถึงความพึง
พอใจของผู้ตามแล้วยังต้องค านึงถึงความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าความ
แตกต่างของผู้น าทั้งสองประเภทนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับต าแหน่งงานแต่ขึ้นอยู่กับขอบเขตของบทบาทแต่ละ
คนซึ่งหมายความว่าไม่ว่าใครจะท างานในต าแหน่งหรือหน้าที่ใดก็สามารถแสดงภาวะผู้นะได้หาก
บุคคลที่แสดงบทบาทการน าและมีผู้ท าตามการน าของเขา 
   ในทุกองค์การภาวะผู้น าที่ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการประยุกต์
ทักษะที่ได้รับมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ การสังเกต ภาวะผู้น าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้อ านาจตาม
ต าแหน่ง (Authority) ความมีบารมี (Prestige) หรือพลังอ านาจ (Power) อย่างใดอย่างหนึ่งโดยล าพัง
ผู้น าที่มีประสิทธิผลมักจะลดสัดส่วนของการใช้อ านาจตามต าแหน่งลงให้เหลือน้อยที่สุดสิ่งที่ผู้น า
ต้องการ คือ ความเห็นพ้องจากผ้ามมากกว่าการบังคับให้ร่วมมือจึงมีค ากล่าวทางการบริการที่ว่า
ผู้บริหารที่เดินน าหน้าคือผู้น าแห่งความหวังผู้บริหารที่ชอบผลักหลังที่ผู้บริหารที่ย่อนสมรรถภาพ   
(The Poor Manager Drives; the good manager Leads) (Trewatha & Newport, 1982) ความ
เป็นผู้น ามีผลกระทบต่อสิ่งอ่ืนๆหลายอย่างถ้าหัวหน้าหรือผู้บิหารเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น าในตัวกิจการ
งานของหน่วยงานก็จะด าเนินไปได้โดยเรียบร้อยราบรื่นและก้าวหน้าตรงกันข้ามกับหัวหน้าหรือ
ผู้บริหารหากความเป็นผู้น าในตัวก็จะเกิดผลเสียต่างๆหลายประการทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นตัวกลางแห่ง
การเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ภายในหน่วยงานพฤติกรรมความเป็นผู้น าจึงมีผลไปถึงผลผลิตของ
องค์การความพึงพอใจของผู้ร่วมงานขวัญและก าลังใจความจงรักภักดีต่อหน่วยงานความกระตือรือร้น 
การบูรณาการ ฯลฯ ของผู้ร่วมงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ยงยุทธ  เกษสาคร, 2552)  
   ผู้น าหรือผู้บริหารจึงมีความแตกต่างกันเนื่องจากผู้บริหารเป็นต าแหน่งทาง          
การบริหารที่มีอ านาจหน้าที่ในองค์การแต่ละคนอาจแสดงบทบาทภาวะผู้น าได้ตามต าแหน่งใน
องค์การผู้น าบางคนอาจไม่ได้เป็นผู้บริหารและผู้บริหารหลายๆ คนอาจไม่ได้เป็นผู้น าเนื่องจากไม่ได้
แสดงบทบาทผู้น าภาวะผู้น าจึงปรากฏใน  2 ลักษณะ คือ ภาวะผู้น าที่ เป็นทางการ (Formal 
Leadership) เป็นภาวะผู้น าของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งมีหน้าที่ในองค์การและ
ภาวะผู้น าที่ ไม่เป็นทางการ (Informal Leadership) เป็นภาวะผู้น าของบุคคลที่มี อิทธิต่อผู้ อ่ืน
เนื่องจากมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น 
   ความแตกต่างระหว่างผู้นพกับผู้บริหารสามารถ แยกแยะให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้ 
   1. ผู้น า (Leader)  
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    ผู้น า คือ บุคคลที่มีภาวะผู้น าที่สามารถชักจูง ชี้น า สั่งการ มีอิทธิพลให้บุคคลอ่ืน
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพขณะเดี่ยวกันก็
ต้องสามารถท าให้สมาชิกในองค์การเกิดความพึงพอใจนานที่ด้วยผู้น าจึงเป็นผู้มีความสามารถหรือ
ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนและได้รับการยกย่องให้ เป็นผู้น าเป็นบุคคลส าคัญที่มีส่วนท าให้
องค์การหรือหน่วยงานประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวสามารถแข่งขันก าองค์การอ่ืนได้หรือไม่
ในภาวะสังคมโลกปัจจุบันที่การแข่งขันสูงผู้น าที่ดีจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีการติดต่อสื่อสารในองค์การที่ดี ฯลฯ องค์การจึงสามารถแข่งขันกับ
ผู้อ่ืนได้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 
(2549) ที่กล่าวว่าผู้น าเป็นบุคคลที่มีอิทธิต่อกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นผู้น าบุคคลผู้ผลักดัน 
(Mobilizer) ผู้ ดลบั นดาล (Inspier) ผู้ ส ร้ างพลั งร่ วม (Synergizer) ผู้ ส ร้ างแรงจู งใจกระตุ้ น 
(Motivator) ผู้ก่อให้เกิดพลัง (Energizer) การปฏิบัติการด าเนินการของมวลสมาชิกให้เข้าสู่เป้าหมาย
ตามท่ีต้องการ 
    เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) กล่าวว่า ผู้น าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและยก
ย่องจากบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานต่างๆ 
    เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2552) กล่าวว่า ผู้น าคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
อาจจะโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม 
สามารถท่ีจะจูงใจ ชักน าหรือชี้ให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ 
    ดีนอกซ่า (Dejnozka, 1983) กล่าวว่า ผู้น าคือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งน ากลุ่มและมี
อิทธิต่อกิจกรรรมต่างๆ ของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกุ่มและเพ่ือท าหน้าที่เป็นหัวหน้าของกลุ่ม  
    เบนนิส และนานัส (Bennis & Nanus, 1985) กล่าวว่า ผู้น าคือบุคลที่มีบทบาท
ส าคัญในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม
เป็นผู้น าที่จะกลุ่มให้พ้นจากความทุกข์ยากขจัดปัญหาขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่มและฟันฝ่า    
อุปสรรค์ต่างๆ จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายของสังคมที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   2. ผู้บริหาร (Administrator or Manager)  
    หมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือองค์การเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติความรู้ความรู้ความสามารถตามที่ก าหนดไว้โดยหน่วยงานนั้นๆ ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายตามอ านาจหน้าที่ท่ีมีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ต่างๆ ผู้บริหารอาจจะ
ไม่ใช่ผู้น าแต่หากผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าหรือมีความเป็นผู้น าในตนเองจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้บริหารประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างด ี
    ยงยุทธ เกษสาคร (2552) ให้ทัศนะว่า ผู้น ากับผู้บริหารนั้นอาจจะเป็นคนคน
เดียวกันหรือคนละคนก็ได้ ลักษณะที่ต่างกันอยู่เล็กน้อยระหว่างผู้น ากับผู้บริหารคือผู้น ามักเป็นตัวการ
ส าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในหน่วยงานได้ง่าย ทั้งนี้ เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจของ
บุคลากรอ่ืนจ านวนมากและไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบต าแหน่งสูงๆ ส่วนผู้บริหารนั้นในฐานะที่ด ารง
ต าแหน่งบริหารจูงท าให้ต้องคิดทบทวนให้มากก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรลงไป ผู้บริหารมุ่งรักษา
ความมั่นคงของหน่วยงาน มีหน้าที่วางโครงการ ก าหนดกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ รวมทั้งก าหนด
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานทุกอย่างในหน่วยงานหรืออาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ ผู้น าเป็นผู้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ผู้บริหารเป็นผู้รักษาความมั่นคงของหน่วยงานจึงไม่ชอบความ
เปลี่ยนแปลง องค์การหรือหน่วยงานทุกประเภทควรมีทั้งผู้บริหารและผู้น า ซึ่งอาจจะเป็นคนคน
เดียวกันหรือต่างคนก็ได้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การหรือหน่วยงานจึงจะเจริญก้าวหน้าบรรลุจุดหมาย
ขององค์การ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความสามารถและประสิทธิภาพขององค์การจะดีหรือไม่เพียงใด
นั้นขึ้นอยู่กับคุสมบัติของผู้น าและผู้บริหารองค์การลักษณะพฤติกรรมที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
องค์การจะเป็นอย่าไรย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางพฤติกรรมของหัวหน้างาน ผู้บริหารและผู้น า หากผู้น า
เป็นคนดีมีความรู้มีจริยธรรมและมีความสามารถสูงแล้ว งานย่อมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสู่
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการ 
    การบริหารองค์การนั้นผู้น าและผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มองการณ์ ไกล         
มีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
    1) การวางแผน (Planning) คือ กระบวนการของการพิจารณา การตัดสินใจ
ล่วงหน้าว่าจะท าอะไรอย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้น ได้แก่ การวางแผนงานเป็นขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จะช่วยแยกแยะ
และมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้เสียเวลาและทรัพยากร
เกินความจ าเป็นสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ท าให้มองเห็นภาพคร่าวๆ ของงานและช่วยให้มองเห็น
วิธีการวัดผลงานได้ดีขึ้น 
    2) การจัดระเบียบงาน (Organizing) คือ การจัดการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการท างาน การจัดหัวข้องานต่างๆ และการลงมือท างานเพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างเป็น
ระเบียบและไม่สับสน เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการจัดและหมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ร่วมงานเพ่ือให้
รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของตนต่อไป โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการได้แก่ ตัวบุคคล 
(Personal) วัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ (Materials) เวลา (Time) ส าหรับงานที่หมอบหมายนั้น 
    3) การประสานงาน (Coordinating) งานในองค์การแบ่งเป็นหลายแผนก 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะในการประสานงาน มิฉะนั้นการปฏิบัติงานจะส าเร็จไปได้ยาก หน่วยงานที่
มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานด าเนินได้อย่างราบรื่นได้แก่ ฝ่ายบุคคลหรือการเจ้าหน้าที่ผลิต ฝ่ายสต๊อก
สินค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์เป็นต้น  
    4) การสื่ อความหมาย (Communicating) คือ  การถ่ายถอดข่าวสารที่ มี
ความหมายจากบุคคลหนึ่งเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งการถ่ายทอดนั้นจะออกไปในรูปใด หรือจะ
ใช้สื่ออะไรก็ได้ และข่าวนั้นก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นถ้อยค าหรือเป็นภาษาหนังสือ อาจจะเป็นสัญลักษณ์ใน
รูปใดรูปหนึ่งก็ได้การใช้ภาษาติดต่อกันเป็นเรื่องส าคัญในการท างานหลายอย่างการติดต่อสื่อสารย่อม
ไปสู่การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ท าให้ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ
บุคลากรในองค์กรให้งานบรรลุถึงเป้าหมายและขณะเดียวกันก็บรรลุถึงความต้องการ่วมงานกันของ
ทีมงานการติดต่อสื่อสารที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในงานได้อย่างรวดเร็วนั้นจะต้องเป็นแบบง่ายๆ ไม่มี
พิธีรีตองติดต่อกันได้ตลอดเวลาและอย่างเปิดเผย (Free, Easy and Open) ข่าวสารจะต้องทราบกัน
ถึงอย่างตรงไปตรงมาทั้งในระหว่างตัวบุคคล ระหว่างตัวบุคคลกับองค์การ และระหว่างองค์ การกับ
หน่วยงานอื่นๆเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อตรงกัน 
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    5) การกระจายงาน (Delegating) หมายถึง การกระจายความรับผิดชอบ         
การกระจายอ านาจและการกระจายแรงงาน ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานในแต่ละโครงการบนพื้นฐานแห่ง
การยอมรับนับถือคุณค่าความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน 
    6) การวินิจฉัยสั่งการ (Decision Making) คือ การตัดสินใจและน าการตัดสินใจ
ไปด าเนินงานบริหารองค์การเรื่องของการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบริหารทั้งหลายไม่อาจ          
หลีกเหลี่ยงได้ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจหลายครั้งในวันหนึ่งๆบางครั้งก็มี
ความส าคัญถึงขั้นของการอยู่รอดหรือไม่ขององค์การ บางครั้งก็เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนถึงการ
ท างานของบุคคลอ่ืนได้และยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป จะต้องเกี่ยวพันกับการตัดสินใจอยู่
ตลอดเวลาและผลการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ว่าจะปรากฏออกมาดีหรือไม่ก็ตาม ผู้บริหารจะต้อง
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนนั้นด้วย 
    7) การมีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relationship) คือ ความสามารถที่บุคคลจะ
ถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดไปยังผู้ อ่ืนและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าในความคิดและ
ความรู้สึกจากผู้อ่ืนได้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงาน ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
    8) การฝึกอบรม (Training) คือ การพัฒนาพฤติกรรมใดๆ ของบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจต่อสิ่งใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้นเพ่ิมทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานให้มีเจตคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนพัฒนาให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เมื่อพัฒนาบุคคลใน
องค์การได้ดังนี้ก็จะส่งผลให้การบริหารงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    9) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ การ่วมแรงร่วมใจและร่วมระดม
สมองกันคิดเพ่ือปฏิบัติงานที่ทุกคนในหมู่คณะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานและมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
กระบวนการณ์หมู่พวกเกิดขึ้นได้ตั้งแต่บุคคล 2 คนขึ้นไป ที่มีความมุ่งหมายตรงกันมาร่วมกันคิด 
ร่วมกันท างานอย่างเดียวกันให้เป็นผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    10) การประเมินผลงาน (Job Evaluation) เป็นกระบวนการเพ่ือรักษาระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทราบถึงการท างานได้  
ผลส าเร็จเพียงใดคุณภาพของงานที่ท าไปนั้นเป็นอย่างไร ตอดจนทราบว่าการท างานมีผลคืบหน้าแค่
ไหนเพียงใดการประเมินผลมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าโดยตรง ซึ่งการประเมินอย่างถูกต้องและ
การติดตามผลเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสมรวมทั้งความสามารถในการตีความหมายของการ
ประเมินผลได้ตามความเป็นจริง ย่อมเป็นเครื่องแสดงศักยภาพของผู้น า การประเมินผลที่ดีนั้นจะต้อง
ถือหลักความซื่อตรงเชื่อถือได้ วัดได้ตรงตามจุดหมายที่วางไว้ไม่ว่าจะต้องเสียเวลาและการลงทุ นลง
แรงมาก 
    เพียงใดก็ตาม การประเมินผลในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีวิธีการที่กว้างขวามาก
กว่าเดิมมากผู้บริหารนิยมให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสร่วมในการประเมินผลด้วย ผลงานที่สรุปจะเป็นความ
คิดเห็นที่เชื่อถือได้ของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ถือความเห็นของผู้น าหรือผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว 
    เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2003) กล่าวถึงผู้น าและผู้บริหารว่าเป็นค าที่มักใช้
เรียกบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหารขององค์กรและมีบทบาทในการน าสมาชิกขององค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามยังมีคนจ านวนมากท่ีเข้าใจว่าผู้น ากับผู้บริหารหรือนักบริหาร คือ บุคคล
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คนเดียวกันดังท่ีมักจะยินกันว่าผู้บริหารท่านนี้คือผู้น าองค์กรของเราซึ่งแท้จริงแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิด
เพราะแม้ว่าบุคคลทั้ง 2 กลุ่ม จะมีหน้าที่รับผิดชอบใกล้เคียงกัน คือ การรับผิดชอบท าให้เป้าหมาย
ขององค์กรที่ตั้งไว้บรรลุผล แต่ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างคนทั้ง 2 กลุ่ม คือ พฤติกรรมการบริหาร
ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
    จากการศึกษาของนักวิชาการด้านภาวะผู้น าพบว่าความแตกต่างระว่างคน 2 
กลุ่ม นี้ไม่ได้อยู่ที่ชื่อเรียกต าแหน่งที่แตกต่างกันแต่อยู่ที่ลักษณะการบริหารงานที่แตกต่างกันคนที่มี
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารหลายคนอาจไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้น าองค์กรที่ดีได้เราจะพิจารณารายละเอียดของ
ความแตกต่างในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
    1) ผู้บริหารเน้นการท าสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง (Doing Things Right) ผู้น าเน้นการ
เลือกท าในสิ่งที่ควรกระท า (Doing the Right Thing) คนที่มีพฤติกรรมการท างานแบบผู้บริหาร จะ
ให้ความสนใจไปที่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานต่างๆ ในองค์กรให้ด าเนินไปอย่างถูกวิธีเพ่ือ
ช่วยให้ได้ผลผลิตของงานให้เสร็จทันเวลาโดยใช้ต้นทุนต่ าสุดหรือกล่าวง่ายๆ  ว่ามุ่งท าให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุด ในขณะที่ผู้น าจะสนใจเรื่องการท างานอย่างถูกวิธีหรือความมี
ประสิทธิภาพด้วย แต่สิ่งที่ผู้น าให้ความส าคัญมากกว่า คือ ประสิทธิผลในการท างาน นั่นคือ การเลือก
ท าในสิ่งที่ควรกระท าเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ผู้น าสนใจว่าองค์กรก าลังท าสิ่งที่ช่วยน าพาองค์กรไป   
สู่การบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่กิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์กรจะสามารถมีส่วนช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใดเพราะคงไม่เกิดประโยชน์อันใดที่สมาชิกแต่ละคนในองค์กร
สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนน้อยเสร็จทันเวลาแต่งานนั้นกลับไม่มีส่วนสนับสนุนให้
เป้าหมายที่ตั้งไว้ส าเร็จเลยโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่การแข่งขันอย่างรุนแรง ไม่เปิดโอกาสให้แก้ตัว
หากตัดสินใจผิดพลาดความมีประสิทธิผลเป็นสิ่งส าคัญควบคู่กับการมีประสิทธิภาพด้วย 
    2) ผู้บริหารเน้นความสนใจที่ปัจจัยภายในองค์กร ผู้น าเน้นความสนใจที่ปัจจัย
ภายนอกองค์กร ผู้บริหารจะมุ่งสนใจในงานประจ าที่ท าอยู่ ในแต่ละวัน โดยเฉพาะการจัดสรร
องค์ประกอบต่างๆ ภายในองค์กรให้เหมาะสมเช่น การจัดสรรเงินทุน แรงงาน และเทคโนโลยีต่างๆ      
ในองค์กรให้สอดคล้องกับกระบวนการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรความสนใจส่วนใหญ่ของ
คนที่ท างานแบบนักบริหารจะอยู่ที่การมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาหน้าในแต่ละวันเพ่ือให้การท างานราบรื่น 
พฤติกรรมการท างานโดยส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นแบบปรับระบบภายในองค์กรเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในเชิงลับ (Reactive) ส่วนคนที่บริหารแบบผู้น าปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่เค้าสรใจด้วยเช่นกันแต่จะ
สนใจปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบองค์กร (Externally Focused) ร่วมด้วยมักจะคิดในระยะยาว
มองการไกลไปในอนาคตและแสวงหาแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการท างานเชิงรุก (Proactive) จะสนใจการปรับปรุงองค์กรภาพรวมให้สามารถ
รองรับกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ผู้น าจึงเป็นผู้ที่เตรียมความพร้อมขององค์กรส าหรับการเผชิญ
โลกในอนาคต 
    3) ผู้บริหารเน้นความแน่นอน เสถียรภาพ ความมั่นคง ผู้น าค านึงถึงความ
ยืดหยุ่นและความเปลี่ยนแปลง คนที่ท างานแบบผู้บริหารจะสนใจการรักษาความมีเสถียรภาพใน
องค์กรหากมีสิ่งใดที่เขาคิดว่าดีแล้วเหมาะสมแล้วมักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและจะรักษาสภาพเดิมให้
คงไว้ต่อไป วิธีคิดของคนที่บริหารงานแบบนักบริหารจะอยู่ในกรอบของการรักษาสภาพ (Status 
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Quo) เน้นการสร้างความแน่นอนที่สามรถคาดการณ์และควบคุมได้นักบริหารจึงมักจะสนใจการ
วิเคราะห์เพ่ือค้นหาทางแก้ไขปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ พยายามเน้นความเคร่งคัดในการท างานตาม
โครงสร้างหรือระบบเดิมที่มีอยู่ในทางตรงข้ามคนที่มีพฤติกรรมการบริหารแบบผู้น าจะเป็นคนที่มองไป
ในอนาคตข้างหน้าและสนใจการสร้างองค์กรให้พร้อมรับกับอนาคตผู้น าจะสนใจความเปลี่ยนแปลที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกับตั้งค าถามว่าการเปลี่ยนปลงดังกล่าวจะกระทบต่อการบริหาร
องค์กรอย่างไร องค์กรต้องปรับตัวอย่างไรให้รับการเปลี่ยนแปลงได้ผู้น าจึงมักสร้างกระบวนการท างาน
หรือโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรบตัวเปลี่ยนแปลงได้เสมอด้านการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้นในองค์กรไม่หยุดนิ่ง การบริหารงานเป็นไปอย่างมีพลวัติ (Dynamic) จากลักษณะของความ
เหมือนที่แตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนที่บริหารงานแบบ “ผู้น า”จะมีคุณลักษณะที่เอ้ือให้สามารถ
บริหารองค์กรภายใต้โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ได้ดีกว่าเพราะโลกในปัจจุบันมีความเป็นพลวัตรสูง สมรภูมิ
ทางธุรกิจแข่งขันกันอย่างรุนแรง องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องและแม่นย า
ดังนั้นผู้ที่อยู่ในต าแหน่งบริหารขององค์กรต่างๆ จึงไม่อาจจะบริหารงานภายใต้กรอบความคิกแบบ     
“นักบริหาร” ได้อีกต่อไป เขาเหล่านี้จ าเป็นต้องบริหารงานอย่าง “ผู้น า” มากยิ่งขึ้น เพื่อพาหน่วยงาน
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ 
    องค์กรยุคใหม่จึงต้องการผู้น าที่ข้ามก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยการน า       
“ภาพ” ของจุดหมายที่องค์กรต้องการไปถึงเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ส่งผลให้เกิดการ  
ลงมือปฏิบัติในปัจจุบันเพ่ือให้ทิศทางแก่สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรได้เป็นภาพที่มีพลัง
เพียงพอจะสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในองค์กรเกิดความร่วมมือร่วมใจและอุทิศตัวให้ภาพนั้น
ส าเร็จ นอกจากนี้ผู้น าต้องไม่เป็นแต่เพียงผู้รักษาระบบการท างานภายในให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านั้นแต่เขาต้องสามรถก าหนดทิศทางองค์กรได้ว่าจะไปทางใดผู้น าต้องให้นโยบาย    
กลยุทธ์และวางแผนการท างานขององค์กรที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานไม่สับสน และท้ายที่สุด ผู้น าต้อง
สามารถสร้างแรงบันดาลในให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงจูงใจในการท างานถ้าทายทั้งค าพูดและถ้าทายด้วย
แบบอย่างการกระท าในชีวิตท าให้สมาชิกองค์กรมีความกระตือรือร้นตื่นเต้นในการท างานเพ่ือ
ความส าเร็จในองค์กร 
    จากแนวคิดต่างๆอาจกล่าวได้ว่าผู้น ากับผู้บริหารจึงมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
    1) ผู้น า 
     (1) ผู้น าอาจได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง หรือได้รับการยอมรับเฉพาะ
ภายในกลุ่มชองตนเท่านั้น 
     (2) ผู้น าอาจมีหรือไม่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการก็ได้ 
     (3) ผู้น าสามารถจูงใจให้สมาชิกกลุ่มท างานที่นอกเหนือจากหน้าที่ได้ 
     (4) ผู้น าบางคนไม่สามารถเป็นผู้บริหาร 
     (5) ผู้น าบางคนไม่สามารถท างานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารได้ 
    2) ผู้บริหาร 
     (1) ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้ งและมีอ านาจอย่างเป็นทางการภายใน
หน่วยงานของตน 
     (2) ผู้บริหารมีต าแหน่งอย่างเป็นทางการ 
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     (3) ผู้บริหารสามรถออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ 
     (4) ผู้บริหารทุกคนสามารถเป็นผู้น าได้ 
     (5) ผู้บริหารมีหน้าที่จัดองค์การ วางแผน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    อย่างไรก็ตามผู้น ากับผู้บริหารย่อมเป็นคนๆเดียวกันได้ผู้บริหารที่ขาดความเป็น
ผู้น าจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้ยากผู้น าที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็อาจปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้ไม่ง่ายนัก
ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าสูงย่อมสามารถท าในสิ่งที่ตนรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี สามารถท า
ให้กลุ่มประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ท าให้องค์การคงอยู่ต่อไปได้ และช่วยให้สมาชิกได้สนอง
ความต้องการในสิ่งที่ปรารถนา เพ่ือให้องค์การมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจึงควร
จะต้องท าหน้าที่ทั้งผู้บริหาร หัวหน้าและผู้น า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้บริหารทีมีภาวะผู้น าถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อความส าเร็จต่อการปฏิบัติงานในองค์การเนื่องจากจะท าให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานทั้ง
ในและนอกองค์การ เชื่อมั่น ศรัทธา รวมพลังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประสาน
ให้ความสะดวกในการดูแล ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ต้องการ ในการบริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าหรือความเป็น
ผู้น าอยู่ในตัวของผู้บริหารเพ่ือให้การบริหารในทุกหน่วยงานรวมไปถึงสถาบันครอบครัว และกลุ่ม
บุคคลทั้งหลายในสังคมสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    พจน์  สะเพียรชัย (2546) กล่าวถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรไว้ว่ามีอยู่ 6 
ลักษณะด้วยกัน คือ  
    1) เป็นผู้ออกแบบ (Designer) คือ ออกแบบวิธีคิด ออกแบบองค์กร ออกแบบ
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ 
    2) เป็นผู้ ให้บริการ (Steward) คือ อ านวยความสะดวก ให้ความสะดวก 
ให้บริการช่วยเหลือลงไปคลุกคลีช่วยเหลือต่างๆ 
    3) เป็นครู (Teacher) คือ เป็นครูของลูกน้อง สอนความรู้ให้ลูกน้อง 
    4) เป็นผู้สอน (Instructor) คือสอนการท างานแก่ลูกน้อง 
    5) เป็นผู้ฝึกสอน (Coach) หรือเป็นโค้ช เช่น ผู้ฝึกหรือโค้ชคอยประกบผู้เล่นแบบ
ตัวต่อตัวคอยชี้จุดอ่อนจุดแข็งให้แนะน าเทคนิคให้ผู้บริหารจึงควรมีบทบาทหน้าที่นี้แก่ลูกน้องด้วย 
    6) เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) คือ ที่ให้ค าปรึกษาหรือคอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
    อุทัย บุญประเสริฐ (2546) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารไว้ว่ ามีอยู่  9 
ลักษณะด้วยกันคือ  
    1) มีความสามรถในเชิงวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับของคนในวงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    2) เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม 
    3) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์เห็นการณ์ไกลมองอนาคตขององค์การและวางแผนส าหรับ
วันข้างหน้าเป็นหลัก 
    4) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
    5) มีความสามรถในการบริหารจัดการ 
    6) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร ศาสตร์การสอน รูปแบบการเรียน       
การสอน 
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    7) มีความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในระดับท่ีเพียงพอ 
    8) มีความสามารถในการแสวงหาทุน แหล่งทุน และการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    9) เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของผู้น า 
   บทบาท (Role) เป็นสิ่งที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้
สอดคล้องกับต าแหน่งที่ได้รับบทบาทนั้นจะต้องเป็นที่รับรู้และเข้าใจกันระหว่างผู้ด ารงต าแหน่งและ
บุคคลอ่ืนบทบาทจะมีลักษณะเป็นคน วัด แปรเปลี่ยนตามบรรทัดฐานทางสังคม สถานภาพของบุคคล
จะเป็นตัวก าหนดบทบาทที่ต้องปฏิบัติในขณะเดียวกันบทบาทก็จะมีส่วนในการก าหนดสถานภาพ
เช่นกันสรุปได้ว่าบทบาท หมายถึง การกระท าของ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แสดงออกมาตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายหรือตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ ซึ่งการแสดงออกของบบทบาทนั้นขึ้นอยู่กับต าแหน่ง
ทั้งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับด้วย 
   อย่างไรก็ตามการแสดงบทบาทของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
   1) บทบาที่สังคมคาดหวัง (Role Expectation) คือ บทบาทที่สังคมคาดหวังให้
บุคคลปฏิบัติตามความคาดหวังที่ก าหนดโดยกลุ่มสังคมและโดยสถานภาพที่บุคคลนั้นคงอยู่ 
   2) การรับรู้บทบาท (Role Conception) คือ การที่บุคคลรับรู้ในบทบาทของตนเอง
ว่าควรมีบทบาทอย่างไรและสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได้ตามการรับรู้นั้น ซึ่งเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับความต้องการของบุคคลนั้นเอง โดยการรับรู้ในบทบาทและความต้องการของบุคคล
ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนฐานของบุคคล ตลอดจนเป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของบุคคลที่สวม
บทบาทนั้น 
   3) การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptance) จะเกิดขึ้นเมื่อมีความ
สอดคล้องของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทที่ตนเองรับรู้อยู่การยอมรับบทบาท
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในบทบาท และการสื่อสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น ทั้งนี้เพราะ
บุคคลไม่ได้ยินดียอมรับบทบาททุกบทบาทเสมอไป แม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกหรือถูกแรงผลัดดัน   
จากสังคมให้รับต าแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติก็ตาม เพราะถ้าหากบทบาที่ได้รับนั้นท าให้ได้รับ
ผลเสียหายหรือเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขัดแย้งกับความต้องการ (Role Conflict) หรือ
ค่านิยมของบุคคลนั้น ผู้ครองต าแหน่งอยู่ก็พยายามเหลียกเลี่ยงไม่ยอมรับบทบาทนั้นๆ 
   4) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทที่
เจ้าของสถานภาพแสดงจริง (Actual Role) ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงบทบาทตามที่สังคมคาดหวังหรือ
เป็นการแสดงบทบาทตามการรับรู้และตามความคาดหวังของตนเอง การที่บุคคลจะปฏิบัติตาม
บทบาทได้ดีเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับบทบาทนั้นๆ ของบุคคลที่ครองต าแหน่งอยู่ซึ่งเมื่อ
มาจากความสอดคล้องกันของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและการรับรู้บทบาทของตนเอง 
(Allport, 1973) 
   การบริหารองค์การหรือหน่วยงานมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากมีภารกิจหลากหลาย
ที่ต้องปฏิบัติผู้บริหารส่วนใหญ่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายตามต าแหน่งจนบางครั้งละเลย
บทบาทของผู้น าแท้จริงแล้วบทบาทของผู้น านับว่ามีความส าคัญต่อการบริหารองค์การและมี
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ความส าคัญต่อผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก บทบาทที่ผู้น าแสดงออกมานั้นมีส่วนท าให้องค์การนั้นประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้เพราะหากสามรถแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่งที่มีอยู่
ย่อมจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสามารถน าพาให้การปฏิบัติภารกิจขององค์การ
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 
   บทบาทผู้น าของผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์การให้สามารถปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
   1) บทบาทของผู้น าในฐานะที่เป็นผู้บริหารด าเนินการวางแผน ก าหนดนโยบาย 
ทิศทางขององค์การ จัดสรรทรัพยากร ตัดสินใจในการท างาน อ านวยความสะดวก การใช้อ านาจอย่าง
เหมาะสมตลอดจนปรับโครงสร้าง ระบบและการปฏิบัติให้ตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ
บทบาทของผู้น าในฐานะที่เป็นผู้ช านาญการ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ สามารถให้
ค าแนะน าผู้อื่นท่ีเป็นผู้ร่วมงาน สามารถพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   2) บทบาทของผู้น าในฐานะที่มีวิสัยทัศน์สามารถสามารถคาดคะเนคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   3) บทบาทของผู้น าในฐานะที่เป็นตัวแทนกลุ่มรับผิดชอบและสนับสนุนผู้ร่วมงาน
ผู้สร้างและสนับสนุนความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์และประสานงานระหว่างทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
   4) บทบาทของผู้น าในฐานะที่เป็นผู้จัดการความขัดแย้งความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้น
ในองค์การโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อรองตลอดจนให้ค าแนะน าที่เหมาะสม 
   5) บทบาทของผู้น าในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มสนับสนุนการด าเนินงานและ
พัฒนาการด าเนินงานเป็นทีม 
   บทบาทของผู้น าในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์เป็นแบบอย่างที่ดีของกลุ่มเป็นผู้ที่มีอุดมคติ 
   เครช ครัตช์ฟิลด์ และบัลลัคชี่ (Krech, Crutchfield & Ballachey, 1962) ได้สรุป
ถึงบทบาทของผู้น าในองค์การต่างๆ ว่าควรมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้  
   1) ผู้น าในฐานะผู้บริหารบทบาทที่เด่นชัดคือการท าหน้าที่ในการประสานงาน
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในองค์การคุมนโยบายและก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ด าเนินไปอย่างดี 
   2) ผู้น าในฐานะผู้วางแผนบทบาทในการวางแผนเป็นสิ่งที่ผู้น าจะต้องกระท าอยู่เสมอ
เนื่องจากการวางแผนที่ดีต้องอาศัยการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทางเลือกและวิธีการปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
   3) ผู้น าในฐานะผู้ก าหนดนโยบายการก าหนดนโยบายขององค์การหรือของกลุ่มเป็น
งานที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้น าต้องเข้าไปแสดงบทบาทอย่างชัดเจน 
   4) ผู้น าในฐานะผู้ช านาญการผู้น ามักได้รับการยอมรับจากลูกน้องว่ าเป็นแหล่ง
ความรู้และประสบการณ์ดังนั้นผู้น าควรมีความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีจึงจะช่วยสร้างความ
ศรัทธาให้กับลูกน้องได้ 
   5) ผู้น าในฐานะตัวแทนกลุ่มในการติดต่อกับภายนอกผู้น าที่ดีต้องท าหน้าที่ดังกล่าว
แทนสมาชิกในองค์การในหลายเรื่องเนื่องจากบางครั้งสมาชิกไม่สามารถติดต่อกับภายนอกโดยตรงได้
เองผู้น าจึงเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่เสมือนประชาสัมพันธ์ให้องค์การอีทางหนึ่งด้วย 
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   6) ผู้น าในฐานะผู้ควบคุมความสัมพันธ์ภายใน บทบาทนี้จะเกี่ยวข้องกับรายละเอียด
ต่างๆของกลุ่มซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลเพ่ือท าให้เกิดความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม 
   7) ผู้น าในฐานะให้คุณให้โทษ เนื่องจากผู้น าเป็นบุคคลทีมีอ านาจในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
จึงมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอให้คุณให้โทษแก่บุคคลในกลุ่มได้ 
   8) ผู้น าในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในกลุ่ม ผู้น า ต้องแสดง
บทบาทในการระงับเหตุเพื่อให้เกิดความสงบและความเข้าใจอันดี 
   9) ผู้น าในฐานะที่เป็นตัวอย่าง การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น าจะช่วยเสริมสร้าง
พฤติกรรมอันดีงามให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ 
   10) ผู้น าในฐานะสัญลักษณ์ของกลุ่ม การสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันในกลุ่ม
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ดังนั้นผู้น าจึงต้องเป็นบุคคลที่แสดงบทบาทบางประการแล้วได้รับการยอมรับ
ของสมาชิกโดยทั่วกันหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์รวมของคนในกลุ่มนั่นเอง 
   11) ผู้น าในฐานะตัวแทนรับผิดชอบ การตัดสินใจหรือการกระท าของกลุ่มต้องอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้น าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้น าที่ดีจึงต้องแสดงความรับผิดชอบแทนกลุ่มเม่ือ
มีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
   12) ผู้น าในฐานะผู้มีอุดมคติ บางครั้งผู้น าจ าเป็นต้องแสดงบทบาทในการก าหนด
ค่านิยมหรือความเชื่อของกลุ่ม จนกระทั่งความเชื่อดังกล่าวได้เป็นอุดมคติของคนในกลุ่มไปในที่สุด 
ผู้น าจึงต้องเป็นได้ท้ังนักพูดและนักคิดที่สมาชิกในกลุ่มให้ความเชื่อถือ 
   13) ผู้น าในฐานะบิดาผู้กรุณา ผู้น าต้องแสดงบทบาทของผู้มีอาวุโสที่น่านับถือ 
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ เป็นก าลังใจ ว่ากล่าวและตักเตือนสมาชิกในกลุ่มด้วยความรักความเมตตา 
   มินซเบิร์ก (Mintzberg, 1983) ได้ท าการศึกษาถึงบทบาทผู้น าของผู้บริหารว่า      
ควรท าอะไรเกี่ยวกับงานมนหน้าที่ พบว่า มีบทบาทผู้น าที่ส าคัญหลายประการ อย่างไรก็ตามผู้บริหาร
ทุกคนอาจจะไม่จ าเป็นต้องแสดงบทบาทที่กล่าวมาทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานที่มีลักษณะเฉพาะของ
ผู้บริหารแต่ละคนและสถานที่ที่เก่ียวข้องในขณะนั้น บทบาทดังกล่าว คือ 
   1) บทบาทตัวแทนหรือสัญลักษณ์ขององค์การ ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทเป็น
ประธานในพิธีต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการประชุม การเป็นประธานในการมอบรางวัล 
   2) บทบาทการเป็นผู้น า ผู้บริหารต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกน้องจูงใจและพัฒนาไปสู่
สิ่งที่ดีขึ้น 
   3) บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร ผู้บริหารท าหน้าที่ควบคุมจัดสรรบุคลากรวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ และเวลาให้มีความเหมาะสมกับแต่ภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระเตรียมใน
เรื่องงบประมาณถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของการแสดงบทบาทในเรื่องนี้ 
   4) บทบาทในการต่อรอง ผู้บริหารท าหน้าที่ในการต่อรองเรื่องต่างๆ เช่น ในกรณีที่มี
การจ้าง พนักงานใหม่เข้ามาท างาน ผู้บริหารอาจท าการต่อรองเกี่ยวกับการหมอบหมายงานในหน้าที่
รวมถึงการต่อรองด้านค่าตอบแทนอีกด้วย 
   เบลค และมูตัน (Blake & Mouton, 1986) กล่าวถึงบทบาทของผู้น าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กรว่าได้แก่ บทบาทในการริเริ่ม การสืบเสาะ การพูดสนับสนุน การแก้ปัญหา 
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ความขัดแย้ง การตัดสินใจ และการวิจารณ์ นานัส (Nanus, 1996) ได้กล่าวถึงผู้น ายุคใหม่ว่าควรมี
บทบาทในด้านการก าหนดทิศทางขององค์การ บทบาทของผู้น าในการเปลี่ยนแปลง บทบาทใน          
การเจรจา และบทบาทในการสอนงาน โควี่ (Covey, 1996) กล่าวถึง บทบาทของผู้น าในยุคที่     
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าจะต้องมีบทบาท 3 ประการ คือ บทบาทในการบุกเบิกบทบาทใน
การปรับโครงสร้าง ระบบและการปฏิบัติการให้ตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การและ
บทบาทในการมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
   ฟาเรล และเคย์ (Farren & Kaye, 1996) ได้กล่าวถึงบทบาทส าหรับผู้น าซึ่งมีต่อการ
พัฒนาการท างานว่า จะต้องประกอบด้วย 
   1) บทบาทผู้อ านวยความสะดวก 
    (1) ช่วยใช้ให้เห็นบุคคลเห็นคุณค่าของการท างาน ประโยชน์ของงาน และทักษะ
ทางการตลาด 
    (2) ช่วยให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนในระยะยาว 
    (3) สร้างบรรยากาศการยอมรับให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ
งานได้อย่างเต็มที ่
   2) บทบาทผู้ประเมิน 
    (1) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกเก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย 
    (2) ก าหนดมาตรฐานและความคาดหวังอย่างชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า
จะต้องถูกประเมินในเรื่องใดบ้าง 
    (3) ให้ค าแนะน าแก่บุคคล เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   3) บทบาทผู้คาดคะเน 
    (1) ชี้ให้เห็นแนวโน้มและพัฒนาการใหม่ๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวัง
ในการท างาน 
    (2) ช่วยให้บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์การเพ่ิมเติม 
    (3) สื่อสารให้สมาชิกได้ทราบถึงทิศทางซึ่งเป็นกลยุทธ์ขององค์การ 
   4) บทบาทผู้ให้ค าแนะน า 
    (1) ช่วยให้บุคคลได้เลือกเป้าหมายของงานได้ชัดเจนมากขึ้น 
    (2) ชี้ ให้ เห็นสิ่ งที่ อาจเป็นตัวเสริมหรือ อุปสรรคในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
   5) บทบาทผู้ท าให้บุคคลมีความสามารถ 
    (1) ช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนารายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการท างาน 
    (2) จัดการติดต่อกับบุคคลในองค์การอ่ืนที่มีความสามารถ เพ่ือช่วยท าให้
ผู้ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จในการท างานตามเป้าหมาย 
 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้น า 
   คุณ ลักษณ ะของผู้ น ามี พ้ื นฐานความคิดมากจากทฤษฎี คุณ ลักษณ ะผู้ น า               
(Trait Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในระยะเวลาก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2 นักวิชาการได้ให้ความ
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สนใจศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผู้น า ทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานว่าผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะมี
คุณลักษณะพิเศษ การเป็นผู้น าจึงขึ้นอยู่กับตัวผู้น าเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อ่ืน ผู้น าจะต้องมีลักษณะเหนือ
สมาชิกในกลุ่ม จากสมมุติฐานดังกล่าวจึงมีการศึกษาเพ่ือหาลักษณะผู้น าและสรุปได้ว่า ผู้น าจะต้องมี
ร่างกายสูงใหญ่ หน้าตาดุ เชาว์ปัญญาดี มีความม่ันใจในตนเอง สุขภาพจิตดี ข่มผู้อื่น ชอบสังคม และมี
ความไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน ผลการศึกษาท าให้เกิดทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (The Great Man Theory) 
และทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า (Trait Theory) ทั้งสองทฤษฎีเชื่อว่า บุคคลที่จะเป็นผู้น าต้องมีลักษณะ
เด่นทั้งทางกายภาพ (Physical Traits) และบุคลิกภาพ (Personal Traits) 
   คุณลักษณะผู้น า หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เป็นผู้น า ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดหรือลักษณะประจ าทั้งด้านร่างกายและการแสดงออกของผู้น าที่
ท าให้ผู้น ามีความสามารถในการน า ชักจูง หรือโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เช่น คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ การที่บุคคลจะ
เป็นผู้น าจึงควรมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างและเหนือกว่าบุคคลอ่ืน 
   คุณลักษณะเฉพาะประจ าตัวของผู้น านั้นอาจติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดหรือสร้างและ
พัฒนาขึ้นมาในภายหลังก็ได้ โดยได้จากการเรียนรู้ ฝึกฝน ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 
บุคลิกภาพ อุปนิสัย สติปัญญา ความสามารถในการบริหารและการเป็นผู้น า วุฒิภาวะทางด้าน
อารมณ์  ความรับผิดชอบความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความยุติธรรมและการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเป็นต้น 
   องค์ประกอบของคุณลักษณะผู้น า นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คุณลักษณะผู้น าไว้ต่างๆ กันกิติ ตยัคคานนท์ (2543) กล่าวถึงคุณลักษณะผู้น าไว้ ดังนี้ 
   1) มีสุขภาพทั้งทางกายและใจสมบูรณ์แข็งแรง 
   2) มีบุคลิกภาพดี 
   3) มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   4) มีความรู้ดี ทั้งความรู้ที่เก่ียวกับงานและความรู้ทั่วไป 
   5) มีความคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้นในการท างาน 
   6) มีความฉลาดรอบรู้และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
   7) มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานที่ท าและในความรู้ความสามารถของผู้อ่ืน 
   8) มีความรักองค์การ รักงาน รักการท างาน รักความก้าวหน้า รักที่จะเห็น
ความส าเร็จของงานและรักเพ่ือร่วมงาน 
   9) รู้จักรอมชอม 
   10) วางตนหรือด าเนินการต่างๆ ด้วยความยุติธรรม เที่ยงธรรม มีศีลธรรม ไม่มีอคติ 
ให้ความเป็นธรรมเสมอหน้ากัน 
   11) รู้จักที่จะจูงใจคนให้ความร่วมมือกันที่จะปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ ผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ 
   12) มีการควบคุมตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนให้อยู่ในอาการสงบ 
ไม่หวั่นไหว ไม่แสดงอาการไม่พอใจที่เกินสมควร 
   13) มีการตัดสินใจกับการใช้ดุลยพินิจที่ดี 
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   14) มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ไม่โลเล ตื่นตัวเสมอ 
   15) มีความอดทน มีสมาธิ ใจคอหนักแน่น สามารถควบคุมตัวเอง 
   16) มีความตื่นตัว ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย รักความก้าวหน้า 
   17) มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ 
   18) ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ ไม่ใช้อภิสิทธิ์ในทางท่ีผิด 
   19) ยกย่องให้เกียรติ ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
   20) มีความสงบเสงี่ยมและถ่อมตน 
   21) มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
   22) ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การในการวางแผนและ          
การด าเนินการตามแผน 
   23) มีความแนบเนียนและเทคนิคในการท างานมีการวางแผน 
   24) มีการสื่อความหมายที่ดี พูดและเขียนเป็น ค าสั่งไม่คลุมเครือ 
   25) สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา สั่งสอน และฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดีข้ึนทั้งทางด้านวิชาการและความประพฤติส่วนตัว 
   26) มีสังคมดี 
   รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544) กล่าวว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพมักมีคุณสมบัติเฉพาะ
อย่างที่เหมือนกัน และมีคุณลักษณะบางประการที่เหนือกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้น า คนที่เป็นผู้น านั้นจะต้อง
มีคุณสมบัติบางประการที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้น าสามารถแบ่งได้  
2 กลุ่มคือ 
   1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General Personality Traits) เป็นคุณลักษณะซึ่ง
สามารถสังเกตได้ทั้งภายในและภายนอกของงาน คุณลักษณะทั่วไปจะสัมพันธ์กับความส าเร็จ และ
ความพอใจทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ประกอบด้วย 
    (1) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – Confidence) 
    (2) การสร้างความไว้วางใจ (Trust Worthiness) 
    (3) ลักษณะที่เด่น (Dominance) 
    (4) กล้าแสดงออก (Extroversion) 
    (5) มีการแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertiveness) 
    (6) ความมั่นคงในอารมณ์ (Emotional Stability) 
    (7) ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
    (8) มีอารมณ์ขัน (Sense of Humor) 
    (9) ความเป็นคนอบอุ่นหรือมีความเอ้ืออารี (Warmth) 
    (10) อดทนสูงต่อความตึงเครียด (High Tolerance for Frustration) 
    (11) รู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ในงาน (Self-Awareness and Self Objectivity) 
   อนุภพ (นามแฝง) (2552) กล่าวถึง ลี ไอเอค็อคค่า (Lee Lacocca) เขียนถึงลักษณะ
ผู้น าที่ดีไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Where Have All the Leaders Gone ว่าจะต้องมีคุณสมบัติ 10C ดังนี้ 
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   1) Curiosity หรือ ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึงว่าผู้น าที่ดีต้องฟัง จะต้องอ่าน
มากๆ 
   2) Creative หรือ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้น าที่ดีจะต้องท าอะไรที่แตกต่างและคิด
นอกกรอบ 
   3) Communicate หรือ การติดต่อสื่อสาร ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่พูดแต่ต้องเผชิญต่อ
ความเป็นจริงและพูดแต่ความจริง 
   4) Character หรือ ลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่าผิดกับถูกแตกต่างกันอย่างไร
และมีความกล้าหาญพอที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น 
   5) Courage หรือ ความกล้าหาญ การวางท่าใหญ่โต การคุยโวไม่ใช่ความกล้าหาญ 
ความกล้าหาญในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่แสดงท่าทางองอาจ แต่ต้องนั่งลงและเจรจาต่อรองด้วยการพูด 
   6) Conviction หรือความเชื่อมั่น ผู้น าที่ดีต้องสามารถท าให้ผู้คนมั่นใจในตัวเขาและ
มีความรู้สึกร่วม 
   7) Charisma หรือ ความสามารถพิเศษ เป็นความสามารถที่จะดลใจผู้คน เขาจะท า
ตามผู้น า ถ้าเขามีความศรัทธาในตัวผู้น า 
   8) Competent หรือ มีความสามารจริงๆ ผู้น าต้องรู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ และต้องมี
คนรอบข้างท่ีรู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ด้วย 
   9) Common Sense หรือ มีสามัญส านึก คือต้องมีความสามารถในการหาเหตุผล 
และมีจิตส านึกท่ีดี 
   10) Crisis หรือ แก้วิกฤติได้ 
   เทรวาต้า (Trewatha, 1982) ได้จ าแนกคุณลักษณะของผู้น าออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   1) คุณลักษณะทางกายภาพ 
   2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  
 
   3) คุณลักษณะทางสังคม 
   4) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
   สต๊อกดิลล์ (Stogdill, 1989) ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิผลในรูปของ        
การจัดการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ และทักษะทางสังคม 
ดังนี้ 
   1) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 
    (1) ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability) 
    (2) การปรับตัวให้เข้ากับปทัสถาน (Adjustment) 
    (3) พฤติกรรมเชิงรุกและการธ ารงรักษาผลประโยชน์ (Aggressiveness and 
Assertiveness) 
    (4) การมีอ านาจ (Dominance) 
    (5) มีอารมณ์ปกติและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Balance and Control) 
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    (6) ความมีอิสระ (Independent) 
    (7) ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Originality and Creativity) 
    (8) การมีคุณค่าในตนเอง (Personal Integrity) 
    (9) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – Confidence) 
   2) ความสามารถ ประกอบด้วย 
    (1) สติปัญญา (Intelligence) 
    (2) การใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจ (Judgment and Decisiveness) 
    (3) ความรู้ (Knowledge) 
    (4) ความคล่องในการพูด (Fluency of Speech) 
   3) ทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 
    (1) ความสามารถที่จะแสวงหาความร่วมมือ (Ability to Enlist Cooperation) 
    (2) ความสามารถในการบริหาร (Administrative ability) 
    (3) ความร่วมมือ (Cooperativeness) 
    (4) ความกว้างขวางและเกียรติยศ (Popularity and Prestige) 
    (5) ความสามารถทางสังคม (Sociability) 
    (6) การเข้าร่วมทางสังคม (Social Participation) 
    (7) การรู้จักจังหวะและกาลเทศะ (Tact and Diplomacy) 
   เบนนิส (Bennis, 1989) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ผู้น า
ที่ดีแต่ละคนเมื่ออยู่ในแต่ละหน่วยงานหรือสภาพแวดล้อมที่ต่างกันก็จะมีบุคลิกภาพและการเป็นผู้น าที่
แตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมจะมีคุณลักษณะร่วมกันบางประการที่เห็นเด่นชัด ดังนี้คือ 
   1) การมองการณ์ไกล (A Guiding Vision) หมายถึง ผู้น าจะต้องมองกว้างและ          
มองไกลในหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอก ต้องมองการณ์ไกลในปัจจุบันและอนาคต 
   2) ความกระตือรือร้น (Passion) หมายถึง การที่ผู้น าจะต้องมีพลังที่จะผลักดันสิ่ ง
ต่างๆ ให้มีข้ึนให้เกิดข้ึนในองค์การ ไม่ใช่เป็นผู้วางเฉย หรือปล่อยวางไม่ว่าจะเกิดไรขึ้นก็ตาม 
   3) ความมีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง เป็นผู้มีศักดิ์ศรียืนหยัดในความซื่อสัตย์
ชอบธรรม ถูกต้องและความยุติธรรมมากกว่าความถูกใจ ถึงแม้บางครั้งต้องได้รับความเจ็บปวดก็ตาม 
   4) มีการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น (Trust) หมายถึง ผู้น าต้องมีความจริงใจ 
สามารถพิสูจน์ตัวเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ทั้งในค าพูดและการกระท า 
   5) มีความสนใจใฝ่รู้ (Curiosity) หมายถึง ผู้น าจะต้องใช้ความสามารถ และถูก     
ท้าทายด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ดังนั้นผู้น าต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
   6) มีความกล้ าหาญ  (Daring) หมายถึ ง ผู้ น าจะต้องมีความกล้ าในการคิด               
การแสดงออกและกล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบไม่ว่าสิ่งที่ท าไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็ตาม 
   แบส และสต๊อกดิลล์ (Bass & Stogdill, 1990) ได้เสนอคุณลักษณะของผู้น าที่ประสบ
ความส าเร็จ ไว้ดังนี้ 
   1) คุณลักษณะทางด้านสติปัญญา ได้แก่ การมีไหวพริบ ปฏิภาณดี มีความรอบคอบ 
มีเหตุผล มีความรู้ ความเด็ดขาดและความราบรื่นในการใช้ความคิดตลอดจนการตัดสินใจ 
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   2) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว มีความตื่นตัว มี
คุณธรรม ยุติธรรม ไม่ยึดติดกับระเบียบประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมา 
   3) คุณลักษณะทางด้านความสามารถ ได้แก่ ความสามารถในการร่วมมือกับผู้อ่ืน 
ความสามารถที่ได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับ และการมีเคล็ดรับในการจัดการ 
   โควีย์ (Covery, 1996) ไดเสนอคุณลักษณะผู้น ายุคใหม่ ที่เน้นการบริหารโดยใช้
ปัญญา และตระหนักในความจ าเป็นของการน าในสังคมยุคใหม่ ดังต่อไปนี้ 
   1) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง คือ เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการเรียนรู้ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การได้รับฟังคนอ่ืน การเรียนรู้จากการสังเกต        
การสนใจซักถาม การพัฒนาทักษะ และความสนใจใหม่ๆ อยู่เสมอ 
   2) เน้นการให้บริการแก่คนอ่ืน คือ เป็นคนที่คิดและค านึงถึงบุคคลอ่ืนเป็นที่ตั้ง และ
เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือแก่เพ่ือมนุษย์  
   3) มองทางบวก คือ ไม่มองอะไรในแง่ลบและสิ้นหวัง แต่จะเป็นคนมองคนในแง่ดี 
คิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
   4) เชื่อและศรัทธาในคนอ่ืน 
   5) ใช้ชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพ 
   6) มองเห็นความสนุกของชีวิต 
   7) สามารถรวมพลังของคนอันก่อให้เกิดพลังแบบทวีคูณ 
   8) ฝึกฝนและพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
   เดสเลอร์ (Dessler, 1998) กล่าวถึงการเป็นผู้น าบุคคลและองค์การในศตวรรษที่ 21 
ในประเด็นคุณลักษณะของผู้น าว่าควรมีลักษณะเฉพาะ 6 ลักษณะ คือ 
   1) ผู้น าต้องมีแรงขับและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะท าให้งานส าเร็จ (Leaders 
Have Drive) คือ ผู้น าจะต้องมีแรงจูงใจจากภายในตัวเองมากกว่าแรงจูงใจจากภายนอก 
   2) ผู้น าต้องมีความต้องการที่จะน า (Leaders Want to Lead) กล่าวคือ ผู้น าจะต้อง
มีอิทธิพล มีพลังอ านาจมากกว่าผู้ตามและมีความจริงจัง ชอบเป็นผู้น ามากกว่าการเป็นผู้ตาม 
   3) ผู้ น าต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ตย์ แล ะมี คุณ ธรรม  (Leaders Has Honesty and 
Integrity) คือ ผู้น าต้องเป็นที่ไว้วางใจของผู้ตาม มีความจริงใจ ยุติธรรมและมีใจกว้างต่อผู้ตาม 
   4) ผู้น าต้องมีการตัดสินใจที่ดี (Leaders Make Good Decision) คือ ผู้น าต้องใช้
ความรู้และสติปัญญา ประสบการณ์และมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ เพ่ือการตัดสินใจถูกต้อง
เหมาะสม 
   5) ผู้น าต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง (A Leader Has Self-Confidence) คือ ผู้น า
จะต้องเป็นตัวของตัวเองไม่เชื่อผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งความเชื่อมั่นในตนเองนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น า
จะต้องใช้เพื่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก 
   6) ผู้น าต้องรู้เกี่ยวกับวงการด้านธุรกิจ (The Leader Knows the Business) คือ 
ผู้น าที่ดีต้องรู้ในด้านธุรกิจ การตลาด เพื่อน าข้อมูลต่างๆมาประกอบในการคิด พิจารณาและตัดสินใจ 
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   ยุคล์ (Yukl, 2001) ได้สรุปคุณลักษณะส าคัญที่คาดว่าท าให้ผู้น ามีประสิทธิผล ได้แก่ 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ และด้านความสามารถที่จ าเป็นต่อความมีประสิทธิผลของ
ผู้บริหาร สรุปได้ดังตาราง 2.1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 คุณลักษณะส าคัญที่คาดว่าท าให้ผู้น ามีประสิทธิผล 
 

ด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจ ด้านความสามารถ 
1. ความมีพลังสูง 
 
2. ความทนทานต่อ
ความเครียดสูง 
 
3. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
4. เชื่ออ านาจภายในตนเอง 
 
5. มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ 
6. มีความสัตย์ซื่อถือคุณธรรม
ยึดมั่นในหลักการ 

1. มีแรงใจด้านอ านาจทาง
สังคม 
2.มีความต้องการมุ่ง
ความส าเร็จในระดับสูง 
 
3. มีความต้องการด้านความ
ใคร่ ผูกพันในระดับต่ า 

1. มีทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
2. มีทักษะด้านมโนทัศน์ 
 
 
3. มีทักษะด้านเทคนิค 
 
4. มีทักษะในการเกลี้ยกล่อม
ชักชวน 

 
ที่มา: ยุคล์ (Yukl, 2001) 

 
   กรีนเบอร์ก และบาร์รอน (Greenberg & Baron, 2003) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าที่ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย 
   1) มีแรงขับสูง (Drive) คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ทะเยอทะยาน         
มีพลังความริเริ่ม และการกระท าท่ีทุ่มเทแบบกัดไม่ปล่อย 
   2) มีความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม (Honesty and Integrity) เป็นความ
เชื่อถือได้ เปิดกว้างและมีความน่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ 
   3) มีแรงจูงใจสูงในการเป็นผู้น า (Leadership Motivation) ความต้องการที่จะมี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น และใช้อิทธิพลในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
   4) มีความเชื่อมั่น ในตนเอง (Self-Confidence) คือ ความเชื่ อมั่น ในความรู้
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ เป็นความรู้ถึงความสามารถของตนเอง 
   5) มีความรู้ในด้านธุรกิจ (Knowledge of the Business) ผู้น าจะต้องมีความรู้ใน
ด้านธุรกิจหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการท างาน 
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   6) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้เกิดข้ึนในที่ท างาน 
   7) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการปรับตัว ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ตามและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
   จากแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศต่างๆ ที่น าเสนอมา
ข้างตนสรุปได้ว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 
   1) คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
    (1) สุขภาพทางกายและใจ 
    (2) ความรู้ความสามารถ 
    (3) ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    (4) วิสัยทัศน์ ความคิด เชิงสร้างสรรค์ 
    (5) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ อดทนหนักแน่น 
    (6) ความตื่นตัวรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ 
    (7) การตัดสินใจที่ใช้ดุลยพินิจที่ดี 
    (8) กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตนเอง 
    (9) มีความเสียสละใจกว้างไม่เห็นแก่ตัว 
    (10) สงบเสงี่ยมถ่อมตน เสมอต้นเสมอปลาย 
    (11) ฐานะทางการเงิน 
    (12) ความทะเยอทะยาน 
    (13) ความรับผิดชอบ 
    (14) เมตตากรุณาเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงาน 
    (15) ความจริงใจ 
    (16) ความมุ่งม่ันต่อความส าเร็จ 
    (17) ความสุขุมรอบครอบ ความกระตือรือร้น 
    (18) บุคลิกที่แสดงถึงการมีอ านาจ 
   2) คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน ประกอบด้วย 
    (1) ความรู้ ความสามารถการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 
    (2) ความฉลาดรอบรู้และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
    (3) ความยุติธรรมเที่ยงธรรม คุณธรรม ใช้อ านาจหน้าที่ ในการบริหารงาน       
อย่างเหมาะสม 
    (4) มีความผูกพันกับองค์การในการปฏิบัติงาน 
    (5) ความสามารถในการพูดเพ่ือสื่อสารความหมายในการท างาน 
    (6) สามารถให้ความแนะน าหรือแก้ปัญหา 
    (7) ความสามารถและความแนบเนียนในเทคนิควิธีการท างาน 
    (8) การบริหารโดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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    (9) ผู้จัดการที่เฉียบคม 
    (10) ผู้บริหารที่อ านวยความสะดวกในการท างาน 
    (11) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ที่ดีในการท างาน 
    (12) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
    (13) ความสามารถในการควบคุมอารมณ ์
    (14) ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ 
    (15) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    (16) ความสามารถในการตัดสินใจ 
    (17) ความสามารถในการบังคับบัญชา 
   3) คุณลักษณะทางสังคม ประกอบด้วย 
    (1) รู้จักรอมชอมกับผู้อ่ืน 
    (2) ให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 
    (3) รู้จักที่จะจูงใจคนให้ความร่วมมือกัน 
    (4) ความเห็นอกเห็นใจด้วยความจริงใจ 
    (5) ยกย่องให้เกียรติให้ความไว้วางใจ 
    (6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน 
    (7) มีความสามารถในการประสานงานชุมชนที่ดี 
    (8) ให้ความสนใจผู้อื่น 
    (9) ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายในการคบค้าสมาคมกับผู้อ่ืน 
    (10) การรู้จักกาลเทศะ 
   คุณลักษณะภาวะผู้น า เป็นลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวผู้น าซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แสดง
ให้เห็นถึงความคิดหรือลักษณะประจ าทั้งด้านร่างกายและการแสดงออกของผู้น าที่ ท าให้ผู้น ามี
ความสามารถในการน า ชักจูง หรือโน้มน้าวให้ผู้ตามปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 
   1) คุณลักษณะส่วนบุ คคล ประกอบด้วย สุขภาพทางกายและใจ ความรู้
ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้ อ่ืน  วิสัยทัศน์  ความคิด เชิ งสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ อดทนหนักแน่น ความตื่นตัวรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ การตัดสินใจ
ที่ใช้ดุลยพินิจที่ดี ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เชื่อมั่นในตนเอง ความเสียสละใจกว้างไม่เห็นแก่ตัว ความ
สงบเสงี่ยม ถ่อมตน เสมอต้นเสมอปลาย ฐานะทางการเงิน ความทะเยอทะยาน ความรับผิดชอบ 
ความเมตตากรุณาเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงาน ความจริงใจ ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ ความสุขุมรอบคอบ           
ความกระตือรือร้น บุคลิกที่แสดงถึงการมีอ านาจ 
   2) คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ 
ในการก าหนดนโยบายและแผน การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ความฉลาด
รอบรู้และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ ความยุติธรรมเที่ยงธรรม คุณธรรม ใช้อ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงาน อย่างเหมาะสม ความผูกพันกับองค์การในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการพูดเพ่ือสื่อ
ความหมายในการท างาน ความสามารถให้ค าแนะน าหรือแก้ปัญหา ความสามารถและความ
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แนบเนียนในเทคนิควิธีการท างาน การบริหารโดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ผู้จัดการที่เฉียบคม ผู้บริหารที่อ านวยความสะดวกในการท างาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิด
รวบยอด มโนทัศน์ที่ดีในการท างาน ความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์ ความสามารถ ในการสร้างแรงจูงใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การตัดสินใจ ความสามารถในการบังคับบัญชา 
   3) คุณลักษณะทางสังคม ประกอบด้วย การรู้จักรอมชอมกับผู้อ่ืน การให้ความเป็น
ธรรมเท่าเทียมกัน การรู้จักที่จะจูงใจคนให้ความร่วมมือกัน ความเห็นอกเห็นใจด้วยความจริงใจ        
การยกย่องให้เกียรติให้ความไว้วางใจ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ความสามารถใน               
การประสานงานชุมชนที่ดี การให้ความสนใจผู้อ่ืน การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายในการคบค้า
สมาคมกับผู้อ่ืน และการรู้จักกาลเทศะ 
   4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-Related Personality Traits) 
เป็นคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่แน่นอนของผู้น าที่มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดความส าเร็จในการ
ท างาน ประกอบด้วย 
    (1) มีความริเริ่ม (Initiative) 
    (2) มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Sensitivity to Others 
and Empathy) 
    (3) ความสามารถในการยืดหยุ่น ได้ และความสามารถในการปรับตั ว 
(Flexibility and Adaptability) 
    (4) สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal Locus of Control) 
    (5) ความกล้าหาญ (Courage) 
    (6) ความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม (Resiliency) 
   วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546) ได้สรุปคุณลักษณะส่วนตัวที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้น า
ไว้ดังนี้ 
   1) มีแรงผลักดันในตัวเอง (Drive) 
   2) มีแรงจูงใจ (Motivation) 
   3) มีความซื่อตรง (Integrity) 
   4) มีความม่ันใจในตนเอง (Self-Confidence) 
   5) มีความรู้ในสิ่งที่ท า (Knowledge of Business) 
   6) มีความคล่องตัว (Flexibility) 
   7) มีความสามารถในการใช้เหตุผล (Cognitive Ability) 
   เสนาะ ติเยาว์ (2551) กล่าวว่า มีนักวิชาการ ศึกษาถึงการเป็นผู้น าที่ถือตามลักษณะ
เรื่อยๆ มา ตั้งแต่ระหว่างปี ค.ศ. 1904 และ ค.ศ. 1930 จนกระทั่งในผลการวิจัยล่าสุดที่ท าในปี          
ค.ศ. 1990 เคิร์กพาทริก และล็อค (Kirkpatrick S. & Locke E.) ได้สรุปความเป็นผู้น าที่ถือตาม
ลักษณะว่า ลักษณะที่ท าให้ผู้น าแตกต่างจากคนอ่ืน ดังนี้ 
   1) พลังผลักดัน (Drive) ได้แก่ ลักษณะต่างๆ ที่สะท้อนถึงความพยายามอย่างสูงที่
ประกอบด้วยความต้องการประสบความส าเร็จอย่างสูง ความพยายามที่จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอย่าง
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สม่ าเสมอ ความใฝ่สูง ทะเยอทะยาน พลังในตัว ความเหนียวแน่นในการต่อสู้อุปสรรคอย่างไม่ลดละ 
และ ความคิดริเริ่ม คุณสมบัติและลักษณะของพลังผลักดันที่ส าคัญก็คือ ความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่
จะไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้องค์การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความ
ต้องการประสบความส าเร็จ (Need for Achievement) อาจเป็นอุปสรรคหากผู้น าเอาตัวเองและ
บุคลิกภาพของตัวเองเข้าไปใช้กับการท างานขององค์การ ก็จะกลายเป็นการหวงอ านาจไม่ยอม
มอบหมายงานให้คนอ่ืนท า ดังนั้น ความต้องการประสบความส าเร็จจึงเหมาะกับองค์การขนาดเล็ก ซึ่ง
มีผู้ประกอบการคนเดียวเป็นผู้บริหาร จึงท าให้เกิดผลตามต้องการ แต่ไม่เหมาะกับองค์การขนาดใหญ่
และมีโครงสร้างเป็นระบบราชการ 
   2) การจูงใจ (Motivation) เป็นลักษณะที่แสดงถึงความต้องการอย่างสูงที่จะน าและ
ใช้อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนเพ่ือท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้น าจึงต้องมีอ านาจมาก เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการน าคนไปสู่เป้าหมายปลายทาง อ านาจที่มีนั้นไม่ได้ใช้เพ่ือลิดรอนคนอ่ืน แต่ใช้
เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจและในทางสร้างสรรค์สังคม ดังนั้น ลักษณะการจูงใจของผู้น าจะใช้ไปในทาง
กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจ ให้ความเอาใจใส่และสร้างความผูกพันในภารกิจและหน้าที่ที่มี
ต่อองค์การ 
   3) ความมั่นคง (Integrity) เป็นคุณสมบัติที่แสดงความจริงกับคนอ่ืน และความ
สม่ าเสมอสอดคล้องกันระหว่างค าพูดและการกระท า ลักษณะที่ส าคัญของความมั่นคงก็คือ ความ
ซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ (Honesty and Credibility) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในการรักษาสิทธิ
ของตัวเองและไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความไว้วางใจในตัวผู้น าด้วย 
   4) ความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self-Confidence) เป็นคุณสมบัติที่ท าให้ผู้น าสามารถฟัน
ฝ่าอุปสรรค ตัดสินใจได้เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ตามได้ ความ
เชื่อมั่นมีความส าคัญ เพราะบทบาทของผู้น าจะต้องเผชิญความท้าทาย เผชิญความเสี่ยงภัย และต่อสู้
กับปัญหาที่ไม่อาจหลีกหนีได้ 
   5) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ผู้น าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับองค์การอุตสาหกรรมและเทคนิคในการท างานที่จ าเป็นในงานที่ตัวเองท า แม้ความรู้จะไม่ถึง
ขั้นความเชี่ยวชาญ แต่ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ท าอย่างลึกซ้ึง 
   6) ความฉลาด (Intelligence) เป็นความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง ผู้น าจะต้องใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆ ได้ 
   จุมพล หนิมพานิช (2551) และกวี วงศ์พุฒ (2552) กล่าวถึง คุณลักษณะของบุคคล
ที่เป็นผู้น าโดยสอดคล้องกันว่า ประกอบด้วย 
   1) ลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) ได้แก่ อายุ ลักษณะท่าทาง ส่วนสูง 
น้ าหนัก 
   2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) 
   3) สติปัญญาความรู้ความสามารถ (Intelligence) บุคคลที่เป็นผู้น ามักจะเป็นผู้ที่มี
การตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง บุคคลที่เป็นผู้น าโดยทั่วไปมักจะมีความรู้
ความสามารถค่อนข้างสูงกว่าผู้ตามหรือผู้ร่วมงานโดยเฉลี่ย 
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   4) บุคลิกภาพ (Personality) ผู้น าที่ดีมักจะมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ
และกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มั่นคง มีแรงจูงใจส่วนบุคคลที่จะ
จัดการสิ่งต่างๆ ให้บรรลุผลสูง มุ่งแสวงหาการตอบสนองความต้องการทั้งตนเองและกลุ่ม การมุ่ง
ท างาน เนื่องมาจากแรงผลักดันภายในมากกว่ารางวัลหรือผลตอบแทนภายนอก มีความรับผิดชอบสูง 
   5) ลักษณะที่เก่ียวกับงาน (Task-Related Characteristics) ผู้น าจะมีความต้องการ
ความส าเร็จ และมีความรับผิดชอบสูง นอกเหนือไปจากการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   6) ลักษณะต่างๆ ทางสังคม (Social Characteristics) เป็นผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น เป็นผู้ที่ชอบติดต่อพบปะสังสรรค์กับบุคคลอ่ืนและชอบให้ความ
ร่วมมือกับบุคคลต่างๆ ผู้น าที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจะมีส่วนท าให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
กลุ่มมีมาก 
   ยงยุทธ เกษสาคร (2552) กล่าวว่า คุณลักษณะอันเป็นคุณสมบัติส าคัญยิ่งส าหรับ
การเป็นผู้น า คือ การประพฤติปฏิบัติเช่นไรจึงจะนับได้ว่าเป็นผู้น าที่ดีได้ สิ่งส าคัญประการแรกก็คือ 
การดูแลสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และการเพ่ิมความรู้ให้แก่ตนเอง การที่ผู้น าสามารถเพ่ิมความรู้ให้กับ
ตัวเองได้ก็เท่ากับว่าได้ขจัดอุปสรรคท่ีขวางก้ันไว้จากความเชื่อมั่นที่ผิดเป็นด่านแรกแล้ว โดยจะต้องยุติ
การกระท าใดๆตามใจตนเองโดยอัตโนมัติ เพราะการตามใจตนเอง คิดเอง ท าเอง เชื่อมั่นตนเองมาก
เกินไปจะเท่ากับเป็นการป้องกันมิให้ได้มองเห็นความจริงแท้แน่นอนในความถูกและความผิด จึงเป็น
เหตุให้ไม่สามารถจะรับการสอนใดๆได้ทั้งสิ้น และยังเป็นการสกัดกั้นการที่จะยอมรับในแนวความคิด
ใหม่เข้ามา ผู้น าที่ดีจะต้องเรียนรู้การกลั่นกรองในสิ่งที่ผ่านเข้ามา ในขณะเดียวกันก็จะต้องเปิดประตู
ความคิดให้กว้างไว้ ดังนั้น การที่จะเป็นผู้น าที่ดีได้อาจต้องใช้ความพยายามอดทนในการข่มใจ ขัดใจ
ตนเองให้มากเพ่ือสร้างคุณสมบัติเฉพาะตนขึ้นมาใหม่ตามคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1) ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์ขององค์การให้กระจ่างชัด รู้ซึ้งถึงอ านาจหน้าที่และ
พันธกิจ (Mission) ในหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่ 
   2) ด าเนินการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกฝ่ายทุกแผนกในองค์การเพ่ือ       
การน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
   3) ควบคุม ดูแล และหมั่นเอาใจใส่ปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ 
   4) ต้องหมั้นศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่ เสมอในโลก        
ยุคสารสนเทศ 
   5) ต้องจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารระบบเปิดกับผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   6) ต้องรู้จักใช้คนให้ เหมาะสมกับงาน (Put the Right People on the Right 
Place at the Right Time) 
   7) ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
   8) ต้องมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานเสมอหน้ากัน 
   9) ต้องเป็นคนตรงต่อเวลาด้วยความรับผิดชอบ 
   10) ต้องรู้จักพิจารณาล าดับความส าคัญของงาน งานด่วนต้องรีบท าก่อน 
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   11) ต้องเป็นผู้มีพรหมวิหารสี่  คือ มี เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   12) มีความขยันขันแข็งในการงาน รักงานและอุทิศเวลาให้แก่หน้าที่การงานด้วย
ความเต็มใจ 
   13) จงยกย่องชมเชยผู้กระท าดี และควรท าต่อหน้าผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
   14) จงต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดอย่างเงียบๆอย่าให้ใครได้ยิน 
   15) ต้องแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า ความก้าวหน้าของเขาขึ้นอยู่กับผลแห่ง 
การปฏิบัติงานของเขามากกว่าสิ่งอ่ืนใด 
   16) ต้องให้เกียรติผู้ที่เสนอความคิดเห็นหรือวิธีการไว้ อย่าอ้างเอาความคิดเห็นหรือ
วิธีการที่ผู้อ่ืนเสนอว่าเป็นของตน 
   17) มีจิตใจมั่นคงในการวินิจฉัยสั่งการด้วยความรับผิดชอบ 
   18) ต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   19) ต้องหมั่นอบรมให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถในการท างาน 
   20) ต้องเป็นคนมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (Vision) และสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่มด้วย 
   21) ต้องกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น และหาทาง
ปรับปรุงงานของหน่วยงานของตนอยู่เสมอ 
   22) ต้องเป็นคนใจกว้าง และมีใจหนักแน่นต่อสภาพการณ์และค าพูดที่ขัดแย้งหรือที่
ไม่เป็นมิตร 
   23) อย่าเป็นคนหู เบา ต้องฟังความคิดเห็นทุกด้านก่อน แล้วจึงสั่ งการหรือ
ปฏิบัติการแต่อย่าเมินต่อข่าวลือหรือค าบอกเล่า 
   24) ต้องเป็นผู้ที่กล้ายอมรับผิด เมื่อเกิดความผิดพลาดในการวางแผนและ
ปฏิบัติงาน 
   25) ต้องให้ความสนใจในความเป็นอยู่ และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   26) มองเห็นคุณค่าในศักยภาพของบุคลากรในองค์การและมีศิลปะในการน าเอา
ศักยภาพนั้นออกมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้น า 
   ในยุคของโลกาภิวัตน์ที่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวในระดับบุคคล
องค์การหรือหน่วยงาน ชุมชนหรือสังคมจ าเป็นต้องมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่จะสามารถปรับตัวและน าผู้อ่ืน
เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการพินิจพิเคราะห์ การใช้ความคิดความอ่านน าสมาชิกไปข้างหน้า
ได้ มีเป้าหมายรู้ทิศทาง หนทาง และวิธีการที่จะด าเนินการ สามารถเอาตัวรอดและสามารถสร้าง
ศรัทธาบารมีในหมู่ผู้ร่วมงานได้ ผู้น าที่ขาดวิสัยทัศน์จะท าให้ผู้ร่วมงานขาดความหวัง เมื่อเผชิญ
อุปสรรคปัญหาจะมองโลกในแง่ร้าย มีความคิดทางลบเพราะไม่มีภาพอ่ืนให้มองนอกจากปัญหาตรง
หน้าที่เผชิญอยู่ 
   นอกจากนี้ผู้น าและองค์กรที่ขาดวิสัยทัศน์จะขาดการป้องกันปัญหาจนเกิดการสะสม
ซ้อนทับของปัญหาหลายชั้นตามกาลเวลาจนยากจะหาต้นตอและหนทางการแก้ไขได้ครบถ้วน ผู้น า
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หรือผู้บริหารที่ขาดวิสัยทัศน์ จะไม่คิดวางแผนในการบุกเบิกสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพ่ือพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จจะแก้แต่ปัญหางานประจ า (Routine Tasks) สมาชิกจะไม่กระตือรือร้น เพราะไม่คิดว่า
จะต้องท าอะไรมากไปกว่างานประจ าวัน องค์กรจะไม่สามารถแข่งขันหรือก้าวทันองค์กรอ่ืนๆ ได้ หาก
ไร้วิสัยทัศน์ขององค์การที่ เหมาะสมซึ่ งผู้ น าเป็นบุคคลส าคัญที่ สุดที่ จะก่อให้ เกิดวิสัยทัศน์ 
ความก้าวหน้า และความมีชีวิตชีวาขององค์กรดังกล่าว ให้สมาชิกได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ให้เกิดการพัฒนาขึ้นท าสิ่งดีที่ ไม่เคยท ามาก่อน มีทิศทางที่ เป็นกรอบในการจัดระบบและ
ด าเนินการทุกอย่างในองค์กรอย่างประสานสอดคล้องเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงสุด 
   ความหมายของวิสัยทัศน์ 
   วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพอนาคตของผู้น าและสมาชิกในองค์กรที่เป็นความใฝ่ฝัน 
ความต้องการในอนาคตสะท้อนความคิดเชิงรุกและเชื่อมันว่ามีความเป็นไปได้ มีการก าหนดจุดหมาย
ปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่
ต้องการ ซึ่งชัดเจน ท้าทายมีพลังและมีความเป็นไปได้ สอดคล้องแนวความคิดของบูรชัย ศิริมหาสาคร 
(2548) ที่สรุปว่า วิสัยทัศน์ คือ การมองภาพตลอดแนวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอยู่ในวิสัยที่
เป็นไปได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ทองใบ สุดชารี (2551) สรุปความหมายของวิสัยทัศน์ว่า หมายถึง          
การก าหนดอนาคตขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่ การใช้
ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดค่าสูงสุด และการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่องค์การแนวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
อนุพงศ์ อวิรุทธา (2551) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความฝันที่ผ่านการกรองด้วยเหตุและ
ผลแล้วว่าเป็นไปได้หรือความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรเห็นเป้าหมาย
ร่วมกัน พสุ เดชะรินทร์ (2551) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตขององค์กร 
เป็นการชี้ถึงทิศทางที่องค์กรต้องการที่จะมุ่งไป วิสัยทัศน์จะอธิบายถึงความปรารถนา หรือ ความ
ทะเยอทะยานส าหรับอนาคตขององค์กร แต่จะไม่ได้ระบุถึงวิธีการที่จะน าไปสู่ความมุ่งหมายนั้นอย่าง
ชัดเจน และเสน่ห์ จุ้ยโต (2552) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง การฉายภาพ มองภาพ คิดจินตนาการ  
ในอนาคต 
   ส่วน นานัส (Nanus, 1992) นิยามว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง อนาคตที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (Realistic) เป็นที่น่ าเชื่อถือ (Credible) และมีคุณค่า (Attractive) ต่อองค์การ         
การนิยามตามนัยนี้จะมุ่งพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่องค์การในอนาคตโดยให้ความส าคัญกับการ
สร้างภาพพจน์ที่ พึงประสงค์ขององค์การ ควิกเลย์ (Quigley, 2538) นิยามว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่ง
ที่เปรียบเสมือนกับแผนที่ประกอบการเดินทางไปยังจุดหมายในอนาคต และเป็นคู่มือแนะน าวิธีการ
เดินทางของบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญยิ่งของวิสัยทัศน์ ที่บุคคลหรือผู้น าที่จะเข้าสู่ยุคของ
คลื่นลูกที่สาม จ าเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีและมีคุณค่า เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการน าพาองค์การ
ไปสู่เป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพและสปิทเซอร์ และอีแวนส์ (Spitzer & Evans, 2538) นิยามว่า 
วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองแนวโน้มของธุรกิจที่ยังไม่เกิดขึ้น และแนวโน้มนี้จะเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่ยัง
มาไม่ถึง เป็นการนิยามเพ่ือสะท้อนมุมมองของวิสัยทัศน์ที่มีความส าคัญของธุรกิจ ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์
แล้วยิ่งจะส่งผลต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง 
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   จะเห็นได้ว่าทัศนะของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ
ความหมายของวิสัยทัศน์ เป็นภาพอนาคตของผู้น าและสมาชิกในองค์กรที่สะท้อนความคิดเชิงรุกและ
เชื่อมันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกัน เป็นเสมือนความใฝ่ฝัน ความ
ทะเยอทะยานถึงอนาคตที่ทุกคนในองค์การสามารถเชื่อถือได้ และสามารถท าให้บรรณลุถึงผล
ความส าเร็จได้จริงในอนาคตที่จ าเป็นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
   ในปัจจุบันวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับองค์การ ที่จะเป็นตัวชี้น าแนว
ทางการบริหารองค์การและสร้างแรงบันดาลใจ ในการที่จะน าองค์การไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ 
วิสัยทัศน์เป็นเสมือนความใฝ่ฝันที่ใช้น าทาง ให้ทุกๆ คนในองค์การเดินไปในทางเดียวกันมุ่งไปสู่อนาคต 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางและแนวทางท่ีก าหนดโดยผู้น าหรือผู้บริหาร 
   วิสัยทัศน์มีความส าคัญต่อผู้น า ผู้ ร่วมงานและความก้าวหน้าขององค์กรใน          
การด าเนินงาน นักวิชาการให้ทัศนะเกี่ยวกับความส าคัญของวิสัยทัศน์ไว้ต่างๆ กันดังต่อไปนี้ 
   บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548) กล่าวว่า วิสัยทัศน์มีความส าคัญ ดังนี้ 
   1) วิสัยทัศน์ช่วยก าหนดทิศทางที่จ าด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กรโดยมีจุดหมาย
ปลายทางท่ีชัดเจน 
   2) วิสัยทัศน์ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความส าคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมาย
ปลายทางและรู้ว่าจะท าอะไร (What) ท าไมต้องท า (Why) ท าอย่างไร (How) และท าเมื่อใด (When) 
   3) วิสัยทัศน์ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่น
ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชีวิตการท างาน มีการท างานและมีชีวิตอยู่อย่าง
มีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ และทุ่มเทเพ่ือคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ 
   4) วิสัยทัศน์ช่วยก าหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่
มีคุณภาพองค์กรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน 
   ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550) กล่าวถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์ว่า วิสัยทัศน์        
มีหน้าที่อย่างน้อย 5 ประการ คือ 
   1) สร้างภาพในอนาคต 
   2) เชื่อมหน่วย (หรือองค์การ) กับวัตถุประสงค ์
   3) ให้พลังความมุ่งมั่นแก่สมาชิกเพ่ือค้นหาบทบาทของตนเอง 
   4) ให้มาตรฐานของประสิทธิ (มาตรฐานของปัจเจกบุคคล หน่วยงาน และองค์การ
เพ่ือเปรียบเทียบกับความส าเร็จ) 
   5) เป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้าจิตใจและอารมณ์ของหน่วยงาน (หรือองค์การ) เพ่ือให้ความ
สมัครสมานสามัคคี 
   ทองใบ สุดชารี (2551) กล่าวถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์ของวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องของ
องค์การที่จะก้าวเข้าสู้อนาคต คือ การมีความคิดที่ถูกต้อง เพราะความคิดดังกล่าวจะเป็นสิ่งจูงใจให้
บุคคลด าเนินการตามที่พวกเขาได้คิดไว้ล่วงหน้า ฉะนั้น ความส าคัญของวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ควร
พิจารณา ดังนี้ 
   1) การมีวิสัยทัศน์ที่ ถูกต้องจะช่วยให้สามารถดึงดูด  (Attract) บุคลากรที่ มี
ความสามารถสูงเข้าไปร่วมท างาน กล่าวคือ วิสัยทัศน์จะเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้บุคลากรทุกคนในองค์การ 
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มีความเต็มใจและเกิดความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การด้วยความสมัครใจ เพราะ
พวกเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่จะให้ท าวิถีชีวิต ชุมชน และสังคมดีขึ้น ตลอดจนท าให้องค์การมี
ความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าบุคคลนับล้านๆ คนเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมรณรงค์เพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการรวมตัวกันทางการเมือง 
   2) การมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องจะช่วยท าให้วิถีชีวิตของบุคลากรมีคุณค่า (Creates 
Meaning in Workers Lives) กล่าวคือ บุคคลจะเป็นผู้แสวงหางานที่มีความหมายต่อตนเอง เพราะว่า
บุคลากรที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การจะเกิดความภาคภูมิใจว่าพวกเขา
เองไม่ใช่เป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งขององค์การเท่านั้น แต่พวกเขามีความรู้สึกว่า ความส าเร็จและ
ความเจริญเติบโตขององค์การ เป็นผลผลิตหนึ่งที่พวกเขามีส่วนคิดและผลักดันให้มันเกิดขึ้น 
   3) การมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องจะช่วยสร้างมาตรฐานการท างานชั้นเยี่ยมในองค์การ
(Establishes a Standard of Excellence) โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะมีความต้องการที่จะท างาน
ให้ดีเยี่ยมต้องการที่จะได้รับความรู้สึกที่ดีว่า พวกเขามีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าพวก
เขาจึงต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายและต้องการทราบความก้าวหน้าในสิ่งที่ตนเองได้กระท าลงไป
ด้วยเหตุนี้จะพบว่า วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งที่จะท าให้ทุกคนในองค์การเห็นศักยภาพของตนเองได้อย่าง
ชัดเจน ทุกคนจะเข้าใจจุดยืนของตนเอง และเข้าใจว่าพวกตนจะก้าวไปทิศทางใด 
   4) การมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องจะช่วยท าให้ประดุจสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน
และอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม (Bridges the Present and Future) กล่าวคือ ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
ย่อมทราบและเข้าใจความต้องการของนักลงทุน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าด้วยดี บ่อยครั้งที่
บุคคลกลุ่มต่างๆ มีความต้องการที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันแต่ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ย่อมสามารถ
ให้บริการแก่กลุ่มต่างๆ ได้ด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยม ฉะนั้น การเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันกับ
อนาคตเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาและสานต่อได้ด้วยความแนบเนียน 
   เสน่ห์ จุ้ยโต (2552) กล่าวว่า วิสัยทัศน์มีความส าคัญต่อผู้น าใน 4 ประการ ดังนี้ 
   1) ช่วยก าหนดทิศทางองค์การ 
   2) ช่วยเปลี่ยนแปลงองค์การ 
   3) ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   4) ช่วยฝึกสอนทีมงาน 
   เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) กล่าวถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์ ไว้ว่า 
   1) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต 
   2) วิสัยทัศน์เป็นพลังท าให้คนในองค์การ 
   3) วิสัยทัศน์ท าให้งานมีความหมาย 
   4) วิสัยทัศน์ท าให้เกิดมาตรฐานการท างานอย่างดีเยี่ยม 
   5) วิสัยทัศน์เป็นภาพรวมที่มองเห็นได้ทุกคน 
   6) วิสัยทัศน์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
   7) วิสัยทัศน์ท าให้เกิดความหวัง 
   8) วิสัยทัศน์สะท้อนให้เห็นถึงความคิดอันสูงส่ง 
   9) วิสัยทัศน์ท าให้ทราบจุดหมายปลายทางและการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง 
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   10) วิสัยทัศน์เกี่ยวข้องกับการท างานของทุกระดับในองค์การ 
   สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์มีความส าคัญต่อผู้น า ผู้ร่วมงานและความก้าวหน้าขององค์กรใน
การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
   1) วิสัยทัศน์ช่วยก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ในการที่จะด าเนินกิจกรรม
อย่างชัดเจนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานและคุณภาพยิ่งขึ้น 
   2) วิสัยทัศน์ช่วยให้องค์กรมีวิถีชีวิตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า มีเหตุผล            
มีมาตรฐานการท างานมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ท้าทาย เกิด
ความหมายในการท างานด้วยความภาคภูมิใจและทุ่มเทเพ่ือผลงานที่จะเกิดขึ้นที่มีเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน และสามารถดึงดูดบุคลากรที่ดีมีคุณภาพมาร่วมปฏิบัติงาน 
   3) วิสัยทัศน์ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันอย่าง
เหมาะสมอันเป็นการพิจารณาถึงภาพอนาคตขององค์กรที่มีคุณภาพ และความเจริญก้าวหน้า 
   ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 
   วิสัยทัศน์มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การเป็นอย่างยิ่ง เพราะพฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์การเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันคิดและก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้นมาเพ่ืออนาคตขององค์การ โดยมีผู้น า
ทางแก่ผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติไปในทิศทางท่ีก าหนด 
   บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548) กล่าวถึงลักษณะของวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 
   1) มีมุมมองแห่งอนาคต (Future Perspective) สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร
นั้นๆ 
   2) ริเริ่มโดยผู้น าและสมาชิกมีส่วนร่วมคิดและให้การสนับสนุน (Share and 
Supported) มีความน่าเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะก่อให้เกิด
ความผูกพัน (Commitment) ร่วมกัน และทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 
   3) มีสาระครบถ้วนและชัดเจน (Comprehensive and Clear) สะท้อนให้เห็นถึง
จุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะก้าวไปอนาคตที่ทุกคนเข้าใจง่ายสามารถท าให้ส าเร็จได้ตรงตาม
เป้าหมายสาระต่างๆ จะช่วยกระตุ้น ท้าทายความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงาน 
   4) ให้ความฝันและพลังดลใจ (Positive and Inspiring) ท้าทายทะเยอทะยาน 
สามารถปลุกเร้าและสร้างความคาดหวังที่เป็นสิ่งพึงปารถนาที่มองเห็นได้นั่นคือมีเส้นทางที่ท้าทาย
ความสามารถ 
   5) มีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดมุ่งหมายชัดเจนและเมื่อปฏิบัติตาม
แล้วจะให้ผลคุ้มค่าในอนาคต ทั้งในด้านบุคคลและองค์กรโดยสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางที่
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ 
   ลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีลักษณะ 3 มิติ คือ กว้าง-ไกล-ใฝ่สูง ซึ่งแต่ละมิติมีลักษณะ 
ดังนี้ 
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   1) กว้าง คือ การมองภาพรวม ที่เป็น Total is more than the sum of its parts 
ด้วยการพิจารณาจุดเด่น จุดด้วย โอกาส ปัญหา และปัจจัยต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มาประกอบการก าหนดเป็นวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 
   2) ไกล คือ รัศมีการมอง เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์นั้น มิใช่การมองแบบ Here and 
now ในระยะสั้นๆ เพียง 1 ปี แต่เป็นการสร้างภาพฉายไปข้างหน้า (Mental Projection) ที่นานกว่า
การปฏิบัติที่เกิดแต่ผลน าออก (Outputs) แต่ผลลัพธ์ (Outcomes) ในระยะยาวไม่บังเกิด ก็ไม่ถือว่า
เป็นวิสัยทัศน์ที่ดี 
   3) ใฝ่สูง คือ มีความคิดสร้างสรรค์ คล้ายกับสายตาของเหยี่ยวที่บินอยู่บนยอดเขา 
มองเห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังเขา มองเห็นว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้น และควรปรับท่าทีไปในทิศทางใด จึง
จะมุ่งสู่ความส าเร็จ 
   การระบุวิสัยทัศน์ที่ดี ควรมีลักษณะสั้น ชัดเจอ เข้าใจง่าย แต่ให้ความครบถ้วนตาม
ปณิธานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ที่ดี ควรมีลักษณะอ่ืนๆ อีกดังต่อไปนี้ 
   1) บรรลุถึงได้ (Attainable or Achievable) วิสัยทัศน์ที่ดีต้องสามารถปฏิบัติให้
เป็นจริงได้ภายในเวลาที่แน่นอน 
   2) เป็นเชิงพฤติกรรม (Behavioral) ฐานความคิดที่ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  คือ 
ความสามารถของสมองที่เรียกว่า กระบวนกรรม (Paradigm) วิสัยทัศน์ที่ดี มิได้เป็นเพียงแค่การสร้าง
ภาพในอนาคตซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (A Personal Vision) แต่จะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วม (A 
Shared Vision) แสดงออกเป็นพฤติกรรมให้วิทัศน์นั้นบังเกิดผลเป็นจริง 
   3) มีความท้าทาย (Challenging) กระตุ้นความสามารถของผู้เกี่ยวข้องให้อยาก
น าไปปฏิบัติผู้บริหารที่ดีจะต้องใช้วิธีการสื่อสารแบบต่างๆ เพ่ือท้าทายให้คนในองค์กรเกิดแรงจูงใจที่
จะช่วยกันท าให้วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นจริง 
   4) พึงปรารถนา (Desirable) วิสัยทัศน์ต้องแสดงออกเป็นข้อเรียกร้องที่พึงประสงค์ 
(Demanding) ชี้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลักดันการปฏิบัติ ขับเคลื่อนผู้คนทุกระดับในองค์กร          
สู่เป้าหมายเดียวกันเพ่ือเชื่อมปัจจุบันสู่อนาคต 
   5) เน้นการปฏิบัติการล่วงหน้า (Proactive) วิทัศน์เป็นความคิดที่น าไปสู่การกระท า
ในเชิงรุกก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตด้วยการปฏิบัติการล่วงหน้า (Proration) เพ่ือสร้างสิ่งที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึน เน้นการป้องกันกันมากกว่าตามแก้ไข 
   6) มีความเป็นกลยุทธ์ (Strategic) ทีมุ่่งสู่อนาคต (Futuristic) 
   7) ความคุ้มค่า (Worthwhile) ความคุ้มค่าของวิสัยทัศน์จะบังเกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่าน
ไประยะหนึ่งหลังจากเพียงได้เพียรพยายามปฏิบัติตามวิสัยทัศน์นั้น เช่นเดียวกับการปลูกพืชยืนต้นที่
จะออกดอกผลให้เก็บเกี่ยวในระยะยาว ต่างจากการปลูกพืชล้มลุกที่ให้ผลเร็วในระยะสั้น 
   ทองใบ สุดชารี (2551) กล่าวถึง วิสัยทัศน์ที่ดีมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1) วิสัยทัศน์จะต้องมีความเหมาะสมกับองค์การ และเป็นวิสัยทัศน์เพ่ือองค์การ
ตลอดเวลากล่าวคือ วิสัยทัศน์จะต้องเหมาะกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์ การ 
ขณะเดียวกันก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ และสามารถที่จะให้ข้อมูลที่เพียงพอใน
การประเมินอนาคตขององค์การได้เป็นอย่างดี ในทางกลับกัน ถ้าวิสัยทัศน์ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับ
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องค์การแล้วย่อมถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์การใหม่ ดังเช่น  กรณีของบริษัท
ไอบีเอ็ม (IBM) ที่ตัดสินใจเข้าไป ท าธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ในขณะที่
บริษัทเองก าลังได้รับการยอมรับสูงมากในธุรกิจคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe Computer) 
   2) วิสัยทัศน์จะต้องก าหนดมาตรฐานที่ดีเยี่ยม (High Standard of Excellence) 
และสะท้อนให้เห็นลักษณะทางอุดมคติที่สูงส่งขององค์การ (High Ideals) กล่าวคือ เป็นการแสดงให้
เห็นว่าองค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้สูงยิ่ง และเป็นที่รวมของสมาชิกที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
สูงส่ง 
   3) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความชัดเจนในเป้าประสงค์ (Purpose) และทิศทาง 
(Direction) ขององค์การ กล่าวคือ วิสัยทัศน์จะเป็นสิ่งจูงใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากร
ขององค์การว่าองค์การต้องการจะมุ่งไปในทิศทางใด สิ่งที่ก าลังก้าวเดินไปนั้นประดุจวิถีชีวิตที่มีคุณค่า
ยิ่ง ขององค์การและช่วยชี้ให้เห็นว่าองค์การต้องมีอนาคตท่ีสดใส 
   4) วิสัยทัศน์ช่วยให้เกิดพลังใจ (Enthusiasm) และความผูกพัน (Commitment) 
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร กล่าวคือ วิสัยทัศน์สะท้อนให้เห็นการสนับสนุนของบุคลากรที่แผ่ขยายออกไป
ในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ทั้งในระดับองค์การ ชุมชน และสังคม ถ้าผู้น าขององค์การให้การสนับสนุน
อย่างจริงจัง 
   5) วิสัยทัศน์ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการสร้างความเข้าใจ (Understood) 
กล่าวคือ วิสัยทัศน์จะช่วยให้กลไกทั้งระบบขององค์การที่จะแปลงแผนกลยุทธ์ให้เป็นภาพของความ
เป็นจริงขององค์การ 
   6) วิสัยทัศน์สะท้อนให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวขององค์การ (Uniqueness) กล่าวคือ 
วิสัยทัศน์สะท้อนให้เห็นว่าองค์การก าลังด าเนินการเพื่ออะไร (Stand for) และต้องการที่จะด าเนินการ
ให้ส าเร็จในด้านใด (To Achieve) 
   7) วิสัยทัศน์เป็นความใฝ่ฝันขององค์การ (Ambitious) กล่าวคือ วิสัยทัศน์สะท้อนให้
เห็นถึงความฝันขององค์การที่ต้องการจะก้าวไปข้างหน้า และนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่องค์การ
จะได้ระดมความคิดและปรัชญาขององค์การ เพ่ือให้สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ได้อย่างมีคุณค่า 
   นอกจากนี้ยังน าเสนอให้เป็นข้อสังเกตได้ว่า มีลักษณะบางประการที่อาจจะเข้าใจว่า
สิ่งนั้นเป็นวิสัยทัศน์ แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่วิสัยทัศน์ คือ 
   1) วิสัยทัศน์ไม่ใช่ค าพยากรณ์ (Prophecy) กล่าวคือ แม้ว่าวิสัยทัศน์จะเป็น สิ่งที่
กล่าวถึงอนาคตแต่วิสัยทัศน์ไม่ใช่ค าท านาย เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะระดมคน 
ระดมทรัพยากรสนับสนุนเพ่ือท าให้สิ่งที่คิดไว้เป็นจริงให้ได้ เช่น วิสัยทัศน์ของท่านมหาตมคานธี ที่
ต้องการเห็นอิสรภาพของอินเดีย หรือวิสัยทัศน์ของเฮนรี ฟอร์ด ที่อยากจะเห็นรถยนต์อยู่เต็มโรงรถ
ทุกแห่งในโลก 
   2) วิสัยทัศน์ไม่ใช่ภารกิจ (Mission) กล่าวคือ ภารกิจเป็นเป้าหมายขององค์การ 
(Purpose) ที่ต้องการให้บรรลุ แต่ไม่ใช่ทิศทาง (Direction) ขององค์การที่ต้องการให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น ภารกิจของเกษตรกรไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยกว่าระยะเวลานับ 
1,000 ปี เพราะพวกเขาผลิต ผลิตผลทางการเกษตร และน าออกจ าหน่าย แต่สิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์นั้น
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จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงการพัฒนาไปจากเดิม เช่น เกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตมากข้ึนโดย
การปรับปรุง และคัดเลือกพันธุ์ เป็นต้น 
   3) วิสัยทัศน์ไม่ใช่ข้อความจริง (Factual) วิสัยทัศน์ไม่ใช่เรื่องของความเป็นจริงที่ได้
เกิดขึ้นแล้วแต่เป็นเรื่องของความเป็นไปได้และความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ฉะนั้นวิสัยทัศน์
จึงเต็มไปด้วยการคาดคะเน การตั้งสมมุติฐาน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของค่านิยม 
   4) วิสัยทัศน์ไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าเป็นจริง หรือเท็จ (True or False) กล่าวคือ วิสัยทัศน์
สามารถประเมินได้เพียงว่าสัมพันธ์กับทิศทางต่างๆ ขององค์การได้เพียงใด แต่ไม่อาจจะบอกลงไปให้
ชัดเจนได้ว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริง หรือเป็นเท็จ 
   5) วิสัยทัศน์ไม่ใช่สิ่งที่จะมีเสถียรภาพตลอดไป (Static) กล่าวคือ วิสัยทัศน์จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเชิง
วิสัยทัศน์จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการบูรณาการ 
   6) วิสัยทัศน์ไม่ใช่ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน (Constraint) กล่าวคือ วิสัยทัศน์เกิดข้ึน
จากการวางแผนการด าเนินงานให้มีความเป็นอิสระมากที่สุด ในอันที่จะระดมสรรพก าลังทั้งหลายมา
ใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติภารกิจขององค์การให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
   ผู้น าจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่า สิ่งใดที่เป็นวิสัยทัศน์และสิ่งใดไม่ใช่
วิสัยทัศน์ขององค์การเพ่ือให้การพัฒนาวิสัยทัศน์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อ
องค์การจึงควรตรวจสอบและท าความเข้าใจให้ชัดเจน 
   ผู้น าองค์การอาจจะตอบค าถามตัวเองอย่างเช่นกันว่า เมื่อไรองค์การจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพราะภาพการมององค์การย่อมเป็นข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล กล่าวคือ ผู้น าส่วน
ใหญ่ย่อมเห็นว่าวิสัยทัศน์ขององค์การที่ได้ร่วมกันก าหนดขึ้นต้องเป็นสิ่งที่ดีงานอยู่เสมอ 
   นานัส (Nanus, 1992) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่เป็นความ
จ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะจะช่วยให้การก้าวเดินไปสู่
เป้าหมายเป็นไปด้วยความราบรื่นและไม่สะดุด ลักษณะต่อไปนี้สะท้อนให้เห็นว่าองค์การจ าเป็น
จะต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ คือ 
   1) มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดการสับสนในเป้าหมายขององค์การ (Confusion about 
Purpose) กล่าวคือ มีการพบหลักฐานบางประการเกิดขึ้นในองค์การว่าเกิดการสับสนเกี่ยวกับ
เป้าหมายขององค์การอยู่เนื่องๆ เช่น 
    (1.1) บุคลากรที่เป็นแกนน าส าคัญขององค์การมักจะขัดแย้งกันเสมอว่า จะให้
ความส าคัญกับลูกค้า หรือว่าจะให้ความส าคัญกับการจัดหาเทคโนโลยีก่อน 
    (1.2) มีสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าองค์การถูกคุกคามอย่างรุนแรง (The Greatest 
Threats)  
    (1.3) มีสิ่งบ่งชี้ว่าองค์การกล าลังจะอยู่ในช่วงของโอกาสของการประกอบการ
(Opportunities)  
   2) บุคลากรขององค์การมักจะบ่นเสมอว่าไม่มีสิ่ งท้าทายใดๆ ในการท างาน 
(Insufficient Challenge) หรือ บุคลากรมักจะพูดว่า การท างานในองค์การไม่สนุกสนานเหมือน
เมื่อก่อน และบุคลากรมักจะมองอนาคตขององค์การในแง่ร้าย 
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   3) องค์การสูญเสียความชอบธรรมในการท างาน (Losing Legitimacy) สูญเสีย
ลูกค้ า (Market Position) และสูญ เสียความมีชื่ อ เสียงทางด้ านนวัตกรรม (Reputation for 
Innovation) ขณะเดียวกันคู่แข่งรายใหม่สามารถแย่งลูกค้าขององค์การไปได้ 
   4) องค์การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม กล่าวคือ บุคคลภายนอกเริ่ม
ให้ค าแนะน าว่า องค์การไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือไม่สอดคล้องกันการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   5) บุคลากรมีความภาคภูมิ ใจในองค์การลดลง (Decline in Pride) กล่าวคือ 
บุคลากรท างานเพ่ือผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น พวกเขาไม่ได้ผูกพันกับความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์กรและบุคลากรไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน 
   6) บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resisting to Change) บุคลากรจะเกิด
ความรู้สึกว่าไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์การ การท างานมีลักษณะฉาบฉวย ไม่ทุ่มเท
ให้กับการท างานการน าเสนอโครงการใหม่ๆ เข้าสู่องค์การจะถูกปฏิเสธและมีการต่อต้านอย่างเป็น
ระบบ 
   7) บุคลากรขาดความร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Absence 
of Shared Sense) กล่าวคือ การร่วมมือกันเพ่ือการพัฒนาลดน้อยถอยลง ต่างคนต่างอยู่ บุคลากร
ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการร่วมกันท าอย่างเช่นที่ผ่านมา 
   8) เกิดข่าวลือขึ้นในองค์การมากขึ้น (Hyperactive Rumor Mill) กล่าวคือ สมาชิก
ขององค์การพยายามเสาะแสวงหาข่าวในทางอัปมงคลมากขึ้นเรื่อยๆ อาการแห่งการสอดรู้สอดเห็น
ของสมาชิกในองค์การน าไปสู่ความสับสนวุ่นวายมากขึ้น 
   สิ่งบอกเหตุข้างต้นแสดงให้เห็นว่า วิสัยทัศน์ขององค์การที่เคยก าหนดไว้คลายความ
ศักดิ์สิทธิ์ลงไปแล้ว จ าเป็นที่ผู้น าขององค์การจะได้หาช่องทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิสัยทัศน์
ใหม่ขึ้นมาทดแทนวิสัยทัศน์เดิมเพ่ือความก้าวหน้าขององค์การที่จะก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันได้อย่าง
เต็มภาคภูมิกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้น า 
   การก าหนดวิสัยทัศน์ หมายถึง การก าหนดอนาคตขององค์การอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนทั้ง ในด้านการปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่ การใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้เกิดคุณค่าสูงสูด และ
การพัฒนาระบบให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือขับเคลื่อนให้
องค์การก้าวไปสู่องค์การแนวหน้าอยู่ตลอดเวลา (ชลาลัย นิมิบุตร, 2551) 
   ในการก าหนดหรือพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น า เป็นกระบวนการที่มีล าดับขั้นตอนที่จะ
ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่เหมาะสม บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548) กล่าวถึง กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ ว่า
ประกอบด้วย 
   1) การคิด คือ การสร้างความคิดหรือภาพ ( Image) ในอนาคตที่ เป็นตัวแทน
วิสัยทัศน์ขององค์กร 
   2) การสื่อสาร คือ การสื่อวิสัยทัศน์กับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมของ
องค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน 
   3) การปฏิบัติ คือ การปฏิบัติการล่วงหน้า (Proration) ตามพันธกิจ (Missions) ที่
ก าหนดไว้เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต 
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   กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ (2551) บทความนี้สรุปกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
   1) การระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
    1.1) ประชุมคณะท างานออกแบบสร้างวิสัยทัศน์ให้แต่ละคนระบุเหตุการณ์ หรือ
การตัดสินใจในอดีต 4-8 อย่างท่ีเคยข้ึนกับองค์กร 
    1.2) ให้สมาชิกแต่ละคนเขียนวัตถุประสงค์ของเขาในการท างานให้กับองค์กร 
โดยให้แสดงออกจากส่วนลึกของจิตใจและเพ่ิมความหมายให้กับงานที่ท า การเขียนวัตถุประสงค์อาจ
น าด้วยค าถาม 
    1.3) เป็นกิจกรรมกลุ่ม ให้จินตนาการว่าในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อวันนั้น
มาถึงองค์กรควรจะประสบความส าเร็จในด้านใด มีชื่อเสียงด้านใด บรรลุวัตถุประสงค์ข้อใดบ้าง หรือ
ยังบกพร่องด้านใดบ้างให้กลุ่มอธิบายว่า ลักษณะขององค์กรที่คาดหวังเป็นอย่างไร และสะท้อนให้เห็น
ถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงใด 
    1.4) น าข้อคิดท่ีได้ทั้งหมดมารวมเข้าเป็นข้อความที่ระบุวัตถุประสงค์ 
    1.5) พิจารณาว่าจะวัดหรือประเมินวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างไร 
   2) การระบุภารกิจให้ชัดเจน (Mission) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรของท่านควรจะ
ท าอะไรที่พิเศษหรือยิ่งใหญ่ให้สังคม เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันแล้ว 
พบว่าภารกิจองค์กรของท่านควรแตกต่างจากองค์กรเหล่านั้นอย่างไร ให้เขียนภารกิจลงไปให้ชัดเจน 
   3) การวิเคราะห์องค์กร เนื่องจากวิสัยทัศน์ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงจึง
จ าเป็นต้องวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรเพ่ือดูความเป็นไปได้และดูว่าอะไรท าให้องค์กรของ
เราแตกต่างจากองค์กรอ่ืนในวงการเกี่ยวกัน อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากเรา ขณะเดียวกันก็ให้
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย 
   4) การสร้างวิสัยทัศน์ ย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์ (Purpose) และภารกิจ (Mission) 
ที่เขียนไว้แล้วน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์พิจารณาความเป็นไปได้จากการวิเคราะห์องค์กร แล้วปรับแก้
ไขอีกครั้งจากนั้นทดสอบประสิทธิผลของวิสัยทัศน์ที่เขียนโดยตอบค าถามให้ได้ว่าวิสัยทัศน์นั้นเป็นที่
เข้าในของคนในองค์กร หรือวงการเดียวกันนี้หรือไม่ เราได้ดูความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์แล้วหรือยัง 
เป็นที่ชัดเจนหรือไม่ว่าเมื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์แล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นกับองค์กร 
   ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550) กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ ไว้ว่า 
   1) กล้าฝัน มองดูอนาคตที่สมบูรณ์ส าหรับหน่วยงานของตนเอง 
   2) คิดเก่ียวกับวิสัยทัศน์ เข้าใจวิสัยทัศน์ด้วยตัวเอง 
   3) พูดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน มีส่วนร่วมกับบุคคลอ่ืน พูด/เขียนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
   4) โน้มน้าวให้ผู้อื่นติดตาม พัฒนาความผูกพันของบุคคล อ่ืนๆ 
   ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ (2551) กล่าวถึง การสร้างวิสัยทัศน์ ว่าประกอบด้วย 
   1) ต้องมีผู้ริเริ่มความคิดที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่ขั้นตอนจะเริ่มมาจากคนๆ หนึ่งที่
สะท้อนความปรารถนาและความต้องการของตลาด 
   2) น าต้นร่างความคิดมาเป็นแม่แบบและให้ทีมร่วมกันต่อขยายความคิด 
   3) ต้องมีการร่วมกันท างานเป็นทีม ขั้นตอนจะไม่สามารถสานต่อไปได้ดีถ้าปราศจาก
ความร่วมมือกัน 
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   4) ต้องใช้ทั้งสมองและจิตใจที่เห็นถึงความส าคัญ 
   5) ต้องมีความรอบคอบในกระบวนการคิดและขั้นตอนการท างานอย่างถี่ถ้วน เดิน
ไปข้างหน้า 2 ก้าว ขณะที่ต้องมองย้อนกลับมาข้างหลัง 1 ก้าว ทบทวนอยู่เสมอ 
   6) ต้องให้เวลา การสร้างวิสัยทัศน์จะไม่ส าเร็จได้ในการประชุมครั้งเดียว อาจต้องใช้
เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี 
   7) ได้บทสรุปที่ เป็นทิศทางของอนาคตที่ เป็นที่ปรารถนาเป็นไปได้มีจุดมุ่งเน้น 
ยืดหยุ่น และถ่ายทอดได้ภายใน 5 นาที หรือน้อยกว่า 
   ทองใบ สุดชารี (2551) กล่าวถึง การพัฒนาวิสัยทัศน์ เป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ
และควรด าเนินการ ดังนี้ 
   1) แนวคิดหลักในการเริ่มต้นพัฒนาวิสัยทัศน์ (Getting Started) สิ่งส าคัญที่ควร
ด าเนินการในขั้นตอนของการพัฒนาวิสัยทัศน์ มีดังนี้ 
    (1) เรียนรู้และศึกษาสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
เพราะไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนการเรียนรู้ด้วยตัวผู้น าเองได้ จะได้ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ จะ
ได้เรียนรู้การรวมกลุ่มของบุคลากรในองค์การ อีกท้ังจะพบว่าองค์การมีสิ่งท้าทายอะไรบ้าง มีโอกาสใน
การพัฒนาองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้อย่างไร 
    (2) ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
วิสัยทัศน์ กล่าวคือหาช่องทางที่จะรับทราบความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
บุคลากร ลูกค้า หุ้นส่วน ชุมชน และสังคม โดยอาจะเริ่มจากการสอบถามและพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ และในท้ายที่สุดก็ควรจะขอค าแนะน าที่เป็นทางการจากบุคคลเหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจและเข้าใจว่าได้เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อองค์การได้
อย่างเพียงพอ เพ่ือที่จะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป 
    (3) โปรดท าใจให้เปิดกว้างในระหว่างที่ก าลังส ารวจแนวความคิดเพ่ือการพัฒนา
วิสัยทัศน์ใหม่เพราะทิศทางที่ถูกต้องส าหรับองค์การจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกองค์การจะก้าวไป
ในทิศทางท่ีดีที่สุดส าหรับตนเอง แต่ไม่ได้หมายความว่า ทิศทางท่ีดีที่สุดขององค์การอ่ืน จะเป็นทิศทาง
ที่ดีที่สุดส าหรับองค์การเสมอไป ฉะนั้น ผู้น าเองจะเป็นคนตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลว่าวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุด
ขององค์การคืออะไร 
    (4) ไม่ต้องไปสนใจและคาดหวังว่า วิสัยทัศน์ที่ก าหนดเป็นทิศทางขององค์การ
นั้น เกิดจากความคิดริเริ่มของท่านหรือไม่ แต่โปรดจงใช้ศิลปะแห่งความเป็นผู้น าที่จะกระตุ้นและ
ผลักดันให้เกิดการคิด และการเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์การให้แผ่ขยายไปทั้ง
องค์การ และจงโปรดชื่นชมผู้ที่เสนอความเห็นในทางสร้างสรรค์ด้วยความจริงใจ 
    (5) ถ้าท่านเป็นผู้น าใหม่ขององค์การ โปรดอย่าลบล้างสิ่งเก่าที่ผู้น าคนก่อนได้ท า
ไว้ เพราะคนส่วนใหญ่คาดหวังอยู่แล้วว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นในองค์การ 
ท่านควรจะแสดงวิสัยทัศน์เพ่ือให้หลักประกันกับบุคลากรขององค์การให้เกิดความมั่นใจว่า ถ้า
วิสัยทัศน์เดิมเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ ท่านจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องอย่าง
แน่นอน และโปรดจงชมเชยฝีมือและความสามารถที่โดดเด่นของผู้น าคนก่อนให้ปรากฏอย่างเป็น
รูปธรรม 
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   2) การพัฒนาวิสัยทัศน์จากการวิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงขององค์การ จ าเป็นจะต้อง
วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบลักษณะที่เป็นความจริงขององค์การ โดยพิจารณาเพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญๆ 
ดังนี้ 
    (1) สถานภาพปัจจุบันเกี่ยวกับภารกิจ (Mission) หรือเป้าหมายขององค์การ 
(Purpose) เป็นอย่างไร   
    (2) องค์การของท่านสร้างค่านิยม (Value) ให้กับสังคมในด้านใด  
    (3) ลักษณะกรอบความคิด (Framework) ในการท างานขององค์การของท่าน
เป็นอย่างไร  
    (4) องค์การของท่านจัดอยู่ในระดับใดขององค์การประเภทเดียวกัน  
    (5) มีสิ่งใดบ้างท่ีท าให้องค์การของท่านประสบผลส าเร็จ 
   ความจ าเป็นที่ท่านจะต้องวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันขององค์การ เพ่ือจะได้เกิด
ความเข้าใจธรรมชาติที่เป็นข้อความจริงขององค์การก่อน การวิเคราะห์สภาพปัญหาจะน าไปสู่สิ่งบ่งชี้
ทิศทางใหม่ขององค์การที่จะน าไปสู่กระบวนการในการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ต่อไป 
   3) การวิเคราะห์การด าเนินการ (Operate) ขององค์การ การท าความเข้าใจการ
ด าเนินงานขององค์การ จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
    3.1) วิเคราะห์ค่านิยม (Values) และวัฒนธรรมองค์การ (Culture) ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจขององค์การ 
      (3.1.1) ค่านิยม เป็นความคิดที่เป็นนามธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการคิดและ
การกระท าการใดๆ ในองค์การ อีกทั้งยังมีส่วนส าคัญต่อการเลือกวิสัยทัศน์เป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่าง
ค่านิยมในทางธุรกิจ เช่น 
       (1) การแข่งขันเป็นสิ่งที่ดี แต่การชนะจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า 
       (2) ผู้ที่มีอาวุโสในการท างานมากกว่า มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งก่อน 
       (3) พนักงานทุกคนจะต้องท างานให้เต็มวัน จึงจะได้รับค่าจ้างเต็ม 
       (4) บุคลากรคนใดที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ ควรจะมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
       (5) ลูกค้าถูกเสมอ 
      3.1.2) ค่านิยมและวัฒนธรรม ส่งผลต่อวิสัยทัศน์หลายประการ คือ 
       (1) ค่านิยมมีผลต่อการก าหนดกรอบความคิดในการวิเคราะห์
ปัญหาและการประเมินทางเลือกในการก าหนดเป้าหมายขององค์การ 
       (2) ค่านิยมเป็นสิ่งที่ก าหนดกรอบสมมติฐานทางความคิดเกี่ยวกับ
อนาคต และวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์การให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น องค์การเลือกที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของสภาพแวดล้อม โดยลดการผลิตสินค้าบางรายการออกไป 
       (3) ส่วนวัฒนธรรมขององค์การเป็นการพิจารณามิติที่ครอบคลุมทั้ง
ค่านิยมและมิติในด้านอ่ืนๆ ที่มีขอบข่ายกว้างขึ้น อาทิ ความเชื่อ ความคาดหวัง ปทัสถาน พิธีกรรม 
รูปแบบการสื่อสาร สัญลักษณ์ วีรบุรุษ และโครงสร้างของระบบรางวัล ฉะนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่   
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สั่งสมระบบความเชื่อขององค์การที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนพฤติกรรมและสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
เอกลักษณ์ เสถียรภาพและพรมแดนขององค์การ 
   ฉะนั้นผู้น าขององค์การจึงจ าเป็นจะต้องเข้าใจทั้งค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์การ 
เพราะจะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจรากเหง้าทางความคิดขององค์การที่จะน าไปสู่การก าหนดและ
พัฒนาทิศทางใหม่ขององค์การต่อไป 
    3.2) วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) ขององค์การวิสัยทัศน์
ใหม่ขององค์การสามารถที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยความง่ายดาย หากพัฒนาขึ้นจากจุดแข็งแกร่ง
ขององค์การ และได้ใช้ความพยายามในการหลีกเลี่ยงจุดอ่อนแอขององค์การ 
    3.3) วิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) กลยุทธ์เป็นแผนเชิงบูรณาการ
ขององค์การที่ผนึกเอาเป้าหมาย นโยบาย และขั้นตอนการด าเนินการขององค์การทั้งระบบเข้าด้วยกัน 
จุดเน้นที่ส าคัญของแผนกลยุทธ์ คือ การแสดงให้เห็นถึงผลการตัดสินใจ เพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
การปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การเป็นสิ่งจะเป็นที่เราควรวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์การเพ่ือจะได้
ทราบแนวทางในการพัฒนาวิสัยทัศน์ขึ้นมาใหม่ ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาองค์การต่อไป 
   4) การตรวจสอบวิสัยทัศน์ขององค์การ (The Vision Audit) การพัฒนาวิสัยทัศน์
ใหม่ขององค์การ จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ตรวจสอบวิสัยทัศน์ที่มีอยู่แล้วในองค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าการพัฒนาวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่จะไม่เป็นการลบล้างสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วหรือเพ่ือตรวจสอบว่า 
การด าเนินการต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์เดิมจะก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะวิเคราะห์
สาระส าคัญต่อไปนี้ 
    4.1) วิเคราะห์วิสัยทัศน์ขององค์การ (Stated Vision Analysis) สิ่งส าคัญประการ
แรกที่ผู้น าจะต้องตรวจสอบคือ การวิเคราะห์ว่าในสภาพปัจจุบันองค์การได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้หรือไม่
ถ้าก าหนดไว้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นอย่างไร จากการศึกษาวิเคราะห์องค์การต่างๆ มักจะพบว่า องค์การ
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจนมีน้อยมาก แม้บางครั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์การจะคิดว่าสิ่งนั้นคือ
วิสัยทัศน์ 
    4.2) วิเคราะห์ทิศทางที่องค์การก าลังจะพัฒนาไปในทศวรรษหน้า ปกติแล้วผู้น า
มักจะมองภาพขององค์การในอนาคตข้างหน้าในแง่ดี การที่จะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จตามที่
คาดหวังไว้นั้นนับว่าเป็นความยากล าบากพอสมควรจากภายนอกองค์การ เช่น ที่ปรึกษา ลูกค้า และ
นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบและทราบการรับรู้ของบุคคลกลุ่มดังกล่าวว่าเข้าใจ
ในทิศทางขององค์การของเราเพียงใด 
    4.3) วิสัยทัศน์การรับรู้ทิ ศทางและการให้การสนับสนุนของบุคคลส าคัญ              
ในองค์การ โดยหลักการที่จะท าให้วิสัยทัศน์บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรขององค์การ
จะต้องรับรู้และเข้ามีส่วนร่วมตลอดทั้งองค์การ แต่เป็นสิ่งประหลาดมากที่ผู้บริหารอาจจะพบว่าในโลก
ของความเป็นจริง ผู้ปฏิบัติในระดับล่างสุดขององค์การจะไม่ได้รับรู้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าวิสัยทัศน์
ไม่มีความชัดเจนเพียงพอสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับรู้กลายเป็นข่าวลือวิสัยทัศน์ขององค์การจะต้องสื่อสารให้มี
การรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับขององค์การขณะเดียวกันจะต้องให้บุคคลส าคัญ (Key 
People) ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีข้ันตอน และเป็นไปอย่างโปร่งใส 
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    4.4) วิเคราะห์กระบวนการสนับสนุนการพัฒนาตามทิศทางขององค์การ ผู้น า
จะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสนับสนุนการด าเนินงานตามทิศทางที่
องค์การก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินการดังกล่าวจะก้าวไปในทิศทางที่มุ่งสู่
ความส าเร็จ กล่าวคือ จะต้องวิเคราะห์ในด้านต่อไปนี้ 
      (1) โครงสร้าง (Structures) 
      (2) กระบวนการ (Processes) 
      (3) บุคลากร (Personnel) 
      (4) ระบบการสร้างแรงจูงใจ (Incentives) 
      (5) ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 
   การศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินว่าอดีตและปัจจุบันขององค์การเป็นอย่างไร และมี
แนวโน้มในอนาคตเป็นเช่นไร จะช่วยท าให้ผู้น าเห็นภาพขององค์การในอนาคตว่าควรจะก้าวไปสู่
ทิศทางใดมีจุดเน้นที่ต่างจากอดีตอย่างไร อันเป็นการย้อนมองอดีต พิจารณาปัจจุบัน วาดฝันอนาคต 
แล้วก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือจะท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีที่สุด 
   ลือศักดิ์ กุลน้อย (2552) กล่าวถึง กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ว่าประกอบด้วย 
   1) ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและ
ให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติที่ดีของสมาชิก
ที่ดีต่อองค์กร 
   2) ขั้นด าเนินการสร้างวิสัยทัศน์ มีข้ันตอนดังนี้ 
    (1) รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น วัตถุประสงค์ ภารกิจ
หน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของสมาชิก ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
    (2) วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและ
ตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน 
    (3) กลุ่มผู้บริหารเสนอมุมมองแห่งอนาคต เป็นลักษณะของการสร้างฝันของ
ผู้บริหารแต่ละคน (Create Individuals Dream) จะได้มุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม 
    (4) น ามุมมองของผู้บริหารแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate 
the Dreams) เพ่ือให้มุมมองของแต่ละคนมาเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ 
    (5) คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน 
    (6) ขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าทาย สร้างพลังดลใจมี
สาระครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 
   3) ขั้นน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ตามขั้นตอนการสร้างวิสัยทัศน์แล้ว
จะได้วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และควรสื่อสารให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน ก าหนด
แผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และน าแผน/โครงการไปปฏิบัติ 
   4) ขั้นประเมินวิสัยทัศน์ การประเมินวิสัยทัศน์ท าให้ทราบว่า วิสัยทัศน์นั้นมีพลังและ
มีประสิทธิภาพเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการว่ามีความก้าวหน้าที่
มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์เพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างไร 
   สรุปได้ว่า กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้น า ประกอบด้วย 
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   1) การรวบรวมข้อมูล โดย การสนทนาพูดคุย และฟังความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ 
ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 
   2) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ โดยอาศัยความรู้ความสามารถ การมี
สายตายาวไกลความเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ความเข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
แนวโน้มของโลกในอนาคต การมองเห็นภาพรวมขององค์กร การคาดคะเนแรงต่อต้านที่อาจจะเกิดข้ึน 
   3) การประชุมคณะท างานสร้างวิสัยทัศน์โดยให้แต่ละคนระบุเหตุการณ์ หรือการ
ตัดสินใจในอดีตที่เคยเกิดข้ึนกับองค์การ 
   4) การจินตนาการในอนาคตว่าองค์กร ควรจะประสบความส าเร็จในด้านใดมี
ชื่อเสียงด้านใดบรรลุวัตถุประสงค์ข้อใดบ้าง 
   5) การก าหนดวิสัยทัศน์โดยน าข้อคิดทั้งหมดมาก าหนดเป็นข้อความที่สะท้อน
วัตถุประสงค์ มีพลังในการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนท างานเพ่ือเป้าหมายขององค์กร มีลักษณะย่นย่อ 
ชัดเจน ท้าทาย มุ่งอนาคต มั่นคง ปรารถนาที่จะบรรลุให้ได้ 
   6) การพิจารณาประสิทธิผลของวิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้น โดยพิจารณาว่าวิสัยทัศน์นั้น
เป็นที่เข้าใจของคนในองค์กร หรือวงการเดียวกัน ความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ที่จะเกิดผลกับองค์กร
การน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติของผู้น า 
   วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพอนาคตของผู้น าและสมาชิกในองค์กรที่เป็นความใฝ่ฝันความ
ต้องการในอนาคต สะท้อนความคิดเชิงรุกและเชื่อมั่นว่ามีความเป็นไปได้ มีการก าหนดจุดหมาย
ปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่
ต้องการซึ่งชัดเจนท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้ 
   วิสัยทัศน์มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ในการที่จะ
ด าเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้บุคลากรมีวิถีชีวิตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า มีเหตุผล มีมาตรฐาน        
การท างาน มีความรู้สึกน่าสนใจมีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ท้าทาย เกิดความหมาย
ในการท างานด้วยความภูมิใจและทุ่มเทเพ่ือผลงานที่จะเกิดขึ้นที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน และสามารถ
ดึงดูดบุคลากรที่ดีมีคุณภาพมาร่วมปฏิบัติงาน และช่วยให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและ
อนาคตเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม อันเป็นการพิจารณาถึงภาพอนาคตขององค์กรที่มีคุณภาพ และ
ความเจริญก้าวหน้า 
   วิสัยทัศน์ที่ดีควรประกอบด้วย มีมุมมองแห่งอนาคต ริเริ่มโดยผู้น าและสมาชิก มีส่วน
ร่วมคิดและให้การสนับสนุน มีสาระครบถ้วนและชัดเจน ให้ความฝันและพลังดลใจ มีแผนปฏิบัติที่
แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดหมายชัดเจน องค์การจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ ยนวิสัยทัศน์ใหม่เมื่อมี
หลักฐานยื่นยันว่าเกิดการสับสนในเป้าหมายขององค์การ บุคลากรขององค์การมักจะบ่นเสมอว่าไม่มี
สิ่งท้าทายใดๆ ในการท างาน องค์การสูญเสียความชอบธรรมในการท างานสูญเสียลูกค้า และสูญเสีย
ความมีชื่อเสียงทางด้านนวัตกรรม องค์การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในองค์การลดลง บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง บุคลากรขาดความร่วมมือกันในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดข่าวลือขึ้นในองค์การมากขึ้น 
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   กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ การประชุมขณะท างานสร้างวิสัยทัศน์ การจินตนาการในอนาคต การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ และการพิจารณาประสิทธิผลของวิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้น 
   ผู้น าเป็นบุคคลส าคัญในการน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ ชี้น าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีได้
สร้างไว้โดยต้องเป็นโฆษกในการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ต้องท าหน้าที่ของผู้น าในการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ และท าหน้าที่เป็นผู้สอนวิสัยทัศน์ขององค์การ 
 2.2.5 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้น า 
   ภาวะผู้น านั้นมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่  
   1. ผู้น า (Leader) หมายถึงตัวบุคคลที่น ากลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัย ลักษณะอย่างไร 
   2. ผู้ตาม (Followers) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจากผู้น า 
   3. สถานการณ ์(Situation) หมายถึง เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
   ปัจจัยทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้จะมีผลต่อรูปแบบของภาวะผู้น าที่แสดงออกมาเป็นที่
ทราบกันแล้วว่าภาวะผู้น าจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลสร้างอิทธิพลอันมีผลการกระท าหรือพฤติกรรม
ความคิดจิตใจความรู้สึกท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมไปในทางที่ผู้น าประสงค์การสร้างอิทธิพลนั้นอาจ
ออกมาได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การข่มขู่ บังคับการจูงใจการโน้มน้าวจิตใจ เป็นต้น แต่จากการศึกษา
พบว่า การให้อิทธิพลในทางลบเช่นการบังคับนั้นไม่ก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวเพราะการบังคับข่มขู่ 
นั้นเป็นการสร้างความกลัวและความกดดันในการท างานอันจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการ
ท างานได้ 
   นอกจากนี้ผู้น าต้องสามารถชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าแสดงออก กล้าเสี่ยงอย่าง
มีเหตุผลไม่กลัวในผลที่จะเกิดขึ้นเพราะหากกลัวหรือคิดแต่เพียงว่าจะเกิดผลเสีย จึงไม่กล้าท าการใดๆ
ผลงานก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยผู้น าต้องพยายามเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์การมีความคิด
ริเริ่มสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เพราะปัญหาหนึ่งๆ นั้นมิใช่มีทางแก้ไขเพียงทางเดียวหากแต่มีหลายวิธีที่จะ
แก้ไขซึ่งต้องอาศัยการร่วมกันคิด ร่วมกันท าค้นหาวิธีที่ดีที่สุด 
   ในส่วนของผู้ตาม (Followers) ผู้น าต้องแสวงหาความเชื่อถือไว้ใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้น ากับผู้ตามผู้น าต้องไว้ใจผู้ตามโดยการให้อ านาจบางส่วนในการด าเนินงานในการตั ดสินใจ
และที่ส าคัญคือตัวผู้น าต้องมีความตั้งใจจริงที่จะท างานและรู้ให้มากกว่าสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ตาม 
สามารถให้แนวทางและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้ตามหรือสมาชิกในกลุ่มได้ 
   ด้วยความสามารถดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ตามในการที่จะปฏิบัติตาม
ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการท่านหนึ่ งเมื่อได้รับต าแหน่งใหม่ๆ ผู้ ใต้บังคับบัญชามีความสงสัยใน
ความสามารถว่าสามารถเข้าใจและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้หรือไม่เพราะผู้จัดการใหม่ท่าน
นี้มาจากธุรกิจที่แตกต่างกันและไม่มีความรู้พ้ืนฐานในงานด้านนี้เลยแต่หลังจากที่ท่านผู้จัดการได้ ใช้
เวลาศึกษาเรียนรู้งานและสามารถให้ค าปรึกษาค าแนะน าที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ผู้จัดการท่านนี้ก็
เป็นที่ยอมรับและได้ความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและท างานร่วมกันได้ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี 
   ปัจจัยในการสร้างความเป็นผู้น า ขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยหลัก คือ 
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   1. ภูมิหลังและประสบการณ์ (Background and Experience) พ้ืนฐานครอบครัว
และมวลประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาในช่วงชีวิต 
   2. สติปัญญาและคุณภาพสมอง (Intellectual and mental quality) มีทักษะทาง
ภาษาการติดต่อสื่อสาร/ความสามารถด้านการมีเหตุผล/ความจ า/ความรอบรู้ 
   3. คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical attributes) ผู้น าที่ร่างกายแข็งแรงจะมีจิตใจ
ที่ด ี
   4. บุคลิกภาพและความสนใจ (Personality and Interests) ความสนใจกระตือรือร้น
และความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
   5. ความเชื่อมั่นในตัวเอง (Self-Confidence) ผู้น าต้องสร้างความเชื่อมั่น/มั่นใจใน
ตัวเองปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะผู้น า คือ ศรัทธาบารมี ทางการบริหารใช้ค าว่า มี Power ซึ่งท าให้คน
ยอมรับ นับถือ เลื่อมใสเต็มใจปฏิบัติตาม อาจเทียบได้กับค าว่า “พระคุณ” ภาวะของผู้น าเกิดจาก
ปัจจัยต่างๆ เรียกว่าวุฒิ 6 ประการ คือ ชาติวุฒิ เพศวุฒิ วัยวุฒิ ธนาวุฒิ คุณวุฒิ และปัญญาวุฒิ ความ
เป็นผู้น าของแต่ละคนเกิดหรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตัวตนแต่ละคนทั้งสิ้นนั่นคือทุกคนจะมีภาวะ
ผู้น าอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าแต่ละคนจะรู้จักที่จะเรียนรู้ เข้าใจและสามารถพัฒนาความเป็นผู้น าในตัวเรา
ให้ออกมาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนหรือไม่ ผู้น าที่ดีไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นเพราะได้รับ
การคัดเลือกจากเจ้านาย แต่เกิดขึ้นจากความสามารถของคนๆ นั้นในการที่จะรู้จักและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว)คนจะเป็นผู้น าได้นั้นจะต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจและรู้จัก
ตัวเองก่อน และไม่ใช่เพียงแค่รู้จักตัวเองเพียงอย่างเดียวยังจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
 2.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางทหารและสงครามแห่งอนาคต 
   1) ผู้น าทางทหารกับภาวะผู้น ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (2557) ในสมัยก่อนนั้น
ภาวะผู้น าจะมีการศึกษาและใช้ในกิจการทหารเป็นหลัก เพราะการเป็นแม่ทัพนายกองที่ต้องคุมก าลัง
ทหารจ านวนมากทั้งในยามปกติและยามสงคราม เป็นเรื่องที่ไม่ได้กระท ากันได้ง่ายๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการควบคุมคนจ านวนมากที่แต่ละคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือ ภาวะผู้น าของแม่ทัพนายกองจึงเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและน าพากองทัพไปสู่ชัยชนะในสงคราม แต่ในปัจจุบันเรื่องของภาวะผู้
น ากลับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพราะกระแส
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีรูปแบบ การใช้แนวทางในการบริหารจัดการใน
รูปแบบที่ใช้กันมาจึงไม่สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ที่ต้องตัดสินใจต้องอาศัยการ
ตัดสินใจบนความเสี่ยง เพราะข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจนั้นมีอย่างไม่พอเพียง ภาวะ
ผู้น าจึงถูกน ามาใช้ในการชดเชยในสภาพแวดล้อมดังกล่าวคุณลักษณะผู้น าทางทหาร  
   คุณลักษณะผู้น าทางทหารผู้น าทางด้านการทหารจะได้รับการปลูกฝังกันมาตั้งแต่ 
เป็นนักเรียนทหาร ซึ่งผู้น าทางทหารจะต้องมีคุณสมบัติ 14 ประการ คือ 
   1. ลักษณะท่าทางหรือการวางตัว (Bearing) คือ การสร้างความประทับใจในเรื่อง
ท่าทาง การวางตัว และความประพฤติ ให้อยู่ในระดับสูงสุด เป็นที่นิยมของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา มีความ
สุภาพนุ่มนวล หลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยค าหยาบคาย หรือเหยียดหยามผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่มีความสง่า
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ผ่าเผย ควบคุมตนเองได้ทั้งในการปฏิบัติตนและอารมณ์ การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผน 
   2. ความกล้าหาญ (Courage) คือ การบังคับจิตใจตนเองให้อยู่ในความสงบ ไม่เกรง
กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่สะทกสะท้านหรืออ่อนไหว กล้าท า กล้าพูด กล้ายอมรับผิด ยอมรับค าติ
เตียน เมื่อมีความผิดพลาดหรือบกพร่อง ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควร ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่สบอารมณ์
ผู้อื่นก็ตาม 
   3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) คือ ความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลัน และ
ประกาศข้อตกลงใจอย่างเอาจริงและชัดเจน โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ของ
ตนเองและบุคคลอ่ืนอย่างมีเหตุผลและมีความม่ันใจในลักษณะที่รวดเร็ว ไม่พูดอ้อมค้อม มีความถูกต้อง 
และทันเวลา 
   4. ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Dependability) คือ การได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ หรืองานที่มอบหมายได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด ด้วยความคล่องแคล่ว ว่องไว เฉลียวฉลาด กระท า
การอย่างเต็มความสามารถและพิถีพิถัน เป็นคนตรงต่อเวลา ไม่กล่าวค าแก้ตัว มีความตั้งใจจริงและ
จริงใจ 
   5. ความอดทน (Endurance) คือ มีพลังทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งวัดได้จากขีด
ความสามารถในการอดทดต่อความเจ็บปวด ความเหน็ดเหนื ่อยเมื ่อยล้า ความยากล าบาก         
ความเคร่งเครียด งานหนัก รวมถึงความอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่บีบคั้น 
   6. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) คือ การแสดงออกซึ่งความสนใจอย่างจริงจัง 
และมีความจดจ่อต่อการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง หมายถึง การท างานด้วยความร่าเริงและคิดแต่แง่ดี
เสมอ 
   7. ความริเริ่ม (Initiative) คือ การเป็นผู้รู้จักใช้ความคิดในการเสาะแสวงหางานท า 
และเริ่มหาหนทางปฏิบัติถึงแม้จะไม่มีค าสั่งให้ปฏิบัติ หรือการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
ที่ด ีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และการกระท าทันทีโดยไม่รีรอหรือชักช้า 
   8. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คือ ความเที่ยงตรงแห่งอุปนิสัยและยึดมั่นอยู่ใน
หลักแห่งศีลธรรมอันดีงาม เป็นคุณสมบัติของการรักความจริง มีสัจจะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
แท้จริง 
   9. ความพินิจพิเคราะห์ (Judgment) คือ คุณสมบัติในการใคร่ครวญ โดยใช้เหตุผล
ตามหลักตรรกวิทยา เพื่อให้ได้มูลความจริงและหนทางแก้ไขที่น่าจะเป็นไปได้ น ามาใช้ในการ
ตกลงใจได้ถูกต้อง 
   10. ความยุติธรรม (Justice) คือ การไม่ล าเอียงเข้าข้างใคร มีความเที่ยงตรง ไม่เลือก 
ที่รักมักท่ีชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา หมายรวมถึง การให้รางวัลและการลงโทษ  
แก่ผู้ที่กระท าผิดด้วย 
   11. ความรอบรู้  (Knowledge) คือ รอบรู้ข่าวสารที่บุคคลหามาได้รวมทั้ งความรู้        
ในอาชีพของตนและความเข้าอกเข้าใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 
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   12. ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตใจเชื่อมั่นและยึดมั่น
ต่อประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อกองทัพ ต่อหน่วย ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
   13. ความรู้จักกาลเทศะ (Tact) คือ ความสามารถในการปฏิบัติตนกับบุคคลอ่ืน 
โดยไม่เกิดความขุ่นข้องหมองใจ ไม่ก่อให้เกิดศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ในทัศนะของบุคคลทั่วไป
กาลเทศะ หมายถึง ความสามารถที่จะพูดหรือท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ถูกต้อง เหมาะสมแก่กาลเวลาและ
สถานที่ ความสุภาพอ่อนโยนถือเป็นส่วนหนึ่งของกาลเทศะด้วย 
   14. ความไม่ เห็ นแก่ตั ว (Selflessness) คือ การไม่ ฉวยโอกาสตั กตวงความสุ ข         
ความสะดวกสบาย ความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง โดยท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์ 
หมายถึง การร่วมเป็นร่วมตายกับเพ่ือนร่วมงาน การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ขาดแคลน ยกย่อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานดีเด่น หรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร 
   การพัฒนาผู้น าทางทหาร 
   กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (2557) กระบวนการพัฒนาผู้น า คือ การฝึกเชิงสถาบัน 
(Institutional Training) การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (Operational Assignment) และการพัฒนา
ตนเอง (Self– Development) ได้ก าหนดและใช้วงรอบที่ต่อเนื่องของการคัดเลือก การศึกษา การฝึก 
ประสบการณ์ การประเมิน ผลย้อนกลับ การช่วยเหลือ และการประเมินค่า การเรียนรู้ ประสบการณ์ 
และผลย้อนกลับจะเป็นพ้ืนฐานในการก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดการรับราชการในกองทัพ ผู้น าจะต้อง
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอและอย่างใส่ใจตามวงรอบซ้ าๆ ในล าดับที่เป็นตรรกะ ก้าวหน้า และต่อเนื่อง 
กระบวนการพัฒนาผู้น าช่วยเสริมขีดความสามารถของผู้น าที่จะเข้ารับต าแหน่งที่มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น ความต้องการของกองทัพ หน่วย และศักยภาพที่แสดงออกของผู้น ายังเป็นเรื่องที่ให้ความ
สนใจหลัก ล าดับที่ดูมากเกินไปของกระบวนการพัฒนาผู้น าก็เพ่ือพัฒนาผู้น าในด้านบุคลิกและ
สมรรถนะที่ปฏิบัติให้บรรลุความเป็นเลิศและเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพอย่างเต็มที่
ของหลักนิยมของกองทัพในปัจจุบันและอนาคต 
   หลักการพัฒนาผู้น า  
   1. การฝึกเชิงสถาบัน การฝึกได้แก่การฝึกและการศึกษาจากโรงเรียนทั้งสิ้นที่ผู้น า
ได้รับ ในระหว่างการฝึกเชิงสถาบัน ผู้น าฝึกเพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญพร้อมกับเรียนรู้ค่านิยม คุณสมบัติ 
ความช านาญการ และการปฏิบัติที่จ าเป็นต่อภาวะผู้น าที่มีคุณภาพสูง เมื่อมิติภาวะผู้น าเดียวกันนี้
ได้รับการทดสอบ เสริม และสร้างด้วยการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และแผนงานพัฒนาตนเองที่มี
ความหมายต่อไป ผู้น าเข้าร่วมและด ารงขีดความสามารถที่แท้จริงในอาชีพทหาร การฝึกเชิงสถาบันจะ
ให้พ้ืนฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาทั้งปวงในอนาคต การฝึกเชิงสถาบันให้การฝึก และการศึกษา
ก้าวหน้าตามล าดับขั้นที่จ าเป็นต่อการพัฒนา ขีดความสามารถทางเทคนิคและยุทธวิธีของเหล่าทัพ 
รวมทั้งมิติหลักของภาวะผู้น า การฝึกเชิงสถาบันที่เป็นพื้นฐาน จะสอนแบบเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเน้นที่การ
ทุ่มเทและการมีส่วนร่วมของนายทหารนักเรียนแต่ละคนในกระบวนการเรียนรู้ 
   2. การแต่งตั้งปฏิบัติงาน การแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นหลักการที่สองในการพัฒนาผู้น า 
เมื่อส าเร็จการศึกษาจากการฝึกเชิงสถาบัน (โรงเรียนหลักสูตรต่างๆ) ตามหลักแล้วผู้น าจะได้รับการ
แต่งตั้งในต าแหน่งปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนี้จะท าให้มีโอกาสที่จะใช้การฝึกฝน และ
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สร้างสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากกระบวนการศึกษาที่เป็นการเตรียมนายทหารสัญญาบัตรที่จะน าและฝึกทหาร
อ่ืนๆ ทั้งในสนามและ ในที่ตั้งปกติ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้น าในหน่วยแสดงบทบาทเครื่องมือส าคัญใน
เรื่องนี้ ที่ส าคัญ ผู้บังคับบัญชาและผู้น าระดับสูงรับผิดชอบในการให้ค าแนะน าที่ส าคัญแก่นายทหาร
สัญญาบัตร โดยให้ค าแนะน าแก่นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยและก าหนดแผนการพัฒนาผู้น า ชี้แจง
ถึงมาตรฐานสมรรถนะเป็นรายบุคคลและหน่วย และท าการประเมินตามระยะเวลาและหาผล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนานายทหารสัญญาบัตร เมื่อบรรลุภารกิจประจ าวัน การพัฒนาผู้น าหน่วยรองเป็น
ความรับผิดชอบในวิชาชีพซึ่งต้องปฏิบัติเพื่อท าให้มั่นใจในภาวะผู้น าในอนาคตของกองทัพ 
   3. การพัฒนาตนเอง เพียงแค่การฝึกเชิงสถาบันและการแต่งตั้งปฏิบัติงานไม่
สามารถท าให้มั่นใจว่านายทหารของกองทัพจะสนใจและด ารงระดับขีดความสามารถที่จ าเป็นเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนั้น ต้องมีการพัฒนาตนเองร่วมไปกับหลักการอีกสองประการในการพัฒนา
ผู้น าการพัฒนาตนเองเป็นแผนงานที่วางแผนไว้เป็นล าดับก้าวหน้าให้ผู้น าปฏิบัติเพ่ือเสริมและด ารงขีด
ความสามารถทางทหาร การพัฒนาตนเองประกอบด้วยการศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าวิจัย         
การอ่านด้วยความเป็นนายทหารอาชีพ การฝึกฝน และการประเมินตนเอง การพัฒนาตนเองกระท า
ได้หลายทาง เช่น การศึกษา การเฝ้าสังเกต และประสบการณ์  ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยแผน        
การปฏิบัติในการพัฒนาตนเองของนายทหารสัญญาบัตรแต่ละคน และเป้าหมายของความเป็นทหาร
อาชีพ การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างคุณสมบัติของนายทหารแต่ละคนซึ่งเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในกระบวนการพัฒนาผู้น าของกองทัพต่อไป 
   แนวคิดของจอมพลจอร์จมาร์แชลล์ (George Catlett Marshall) กล่าวว่า ความ
เชี่ยวชาญนั้นจ าเป็นส าหรับผู้ที่จะเป็นผู้น าทางศิลปะด้านยุทธศาสตร์3 ประการได้แก่ ผู้น าระดับ
ยุทธศาสตร์, นักทฤษฎีทางยุทธศาสตร์, และนักปฏิบัติทางยุทธศาสตร์  (George Catlett Marshall 
อ้างถึงใน จอม รุ่งสว่าง, 2555) ดังนี้ 
   ผู้น าระดับยุทธศาสตร์เป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ และเพ่งเล็งในทางยุทธศาสตร์ เชี่ยวชาญ
การบังคับบัญชา ควบคู่ไปกับความช านาญด้านความเป็นผู้น า กระตุ้นผู้ อ่ืนให้คิดและลงมือท า รวมทั้ง
เป็นผู้ประสาน ผลสุดท้าย วิธีการ และเครื่องมือ 
   นักทฤษฎีทางยุทธศาสตร์พัฒนาแนวความคิด และทฤษฎีทางยุทธศาสตร์ สนธิ
องค์ประกอบของพลังอ านาจแห่งชาติ และส่วนประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ ศึกษาความเป็นมา
ของประวัติศาสตร์การสงคราม สอนและให้การอบรมในศิลปะทางยุทธศาสตร์ และเป็นผู้จัดท าร่าง  
ผลสุดท้าย วิธีการ และเครื่องมือ   
   นักปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ พัฒนา และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นผู้ใช้ก าลังรบ 
และมิติของพลังอ านาจแห่งชาติอ่ืนๆ รวมกิจกรรมทางการทหารและไม่ใช่ทางการทหารผ่านทางการ
บังคับบัญชา และความช านาญทางความเป็นผู้น าที่ควบคู่กันไป และประยุกต์ใช้ ผลสุดท้าย วิธีการ 
และเครื่องมือ 
   เป็นการยากที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ องค์ประกอบ มีเพียง
เล็กน้อยเท่านั้นที่เป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์โดยเหตุมาจากเรื่องของต าแหน่งหรือความรับผิดชอบของ
พวกเขา แต่ความเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ไม่ได้มีอยู่ในตัวของบุคคลที่เป็นผู้น าเท่านั้น ความเป็นผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ได้รับการแบ่งปันไปยังความรับผิดชอบภายในหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆ
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และผู้อ่ืนๆ อีกด้วย ความจริงคือว่าเพียงบุคคลหนึ่ง หรือสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะเคยด ารงต าแหน่ง 
หรืออยู่ในสถานะความเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีใครที่ท างานในต าแหน่งฝ่ายอ านวยการให้กับ
ผู้น าระดับยุทธศาสตร์จะได้รับการฝึกหัดอย่างดีให้เป็นนักคิดทางยุทธศาสตร์ (Strategic Thinker) 
หรือกล่าวได้ว่าพวกเขาไม่สามารถสนับสนุนผู้น าระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างเพียงพอ ความเป็นผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นพันธกิจในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ของผู้น าสิ่งเหล่านั้นได้น า 
หรือมีอิทธิพล (ภายใน และภายนอกของหน่วยงาน) และสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้ อมที่ก าลัง
เผชิญหน้ากับองค์การ ความซับซ้อนของความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ก าหนดประสิทธิผลใน
ความเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ส าหรับองค์การ ดังนั้น เป้าหมายของผู้เริ่มต้นคือ แนวความคิดในเรื่อง
ของความเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ มากกว่าการยึดติดว่าผู้น าระดับยุทธศาสตร์เป็นเพียงคนคนเดียว 
   ความเป็นผู้น าในระดับยุทธศาสตร์ที่แยกความแตกต่างของมันออกจากความเป็น
ผู้น าระดับยุทธวิธี และระดับยุทธการ ในคู่มือราชการสนาม ว่าด้วยความเป็นผู้น าของกองทัพบกสหรัฐ 
ได้กล่าวถึงความแตกต่างของระดับเหล่านี้ ซึ่งเป็นการแยกแยกแยะท าให้สิ่งที่มีอยู่ให้มีความแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัด ในทางปฏิบัติ เส้นขั้นระหว่างระดับเหล่านี้ไม่ได้แบ่งแยกอย่างชัดเจน เป็นที่
ประจักษ์ว่าการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ และสื่อมวลชนนั้นมีเพ่ิมมากยิ่งขึ้นใน
ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมทางการปฏิบัติการในพ้ืนที่ซึ่งมีก าลังทหารปฏิบัติการอยู่ ก าลังท าให้เส้น
ขั้นเหล่านี้เลือนรางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อน มีบางท่านเสนอให้เห็นว่าความเลือนรางนี้เป็นการ
ขยายขอบเขตซึ่งแม้แต่นายสิบ ซึ่งอยู่ในระดับต่ าสุดขององค์กร ก็ก าลังฝึกฝนในความเป็นผู้น าระดับ
ยุทธศาสตร์ ขณะที่การปฏิบัติในทางส่วนตัวของผู้อาวุโสน้อยๆ มีผลกระทบและการน าไปใช้ปฏิบัติ
ในทางยุทธศาสตร์ สิ่งนี้แตกต่างเป็นอย่างมากจากการฝึกหัดความเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ จุดนี้เป็น
จุดที่มากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน มันเป็นความส าคัญซึ่งทุกระดับของหน่วยงานมีความเข้าใจ และหยั่งรู้
ได้ในเรื่องของความเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์  ความรับผิดชอบของตน พันธะหน้าที่ และผลกระทบ
ต่อหน่วยงาน การสร้างความหยั่งรู้ได้ และการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในองค์การเป็นความรับผิดชอบ
เบื้องต้นของผู้น าระดับยุทธศาสตร์ ผู้ซึ่งรับผิดชอบต่อการจัดรูปแบบบรรยากาศ และวัฒนธรรม โดย
ใช้ วิสัยทัศน์ นโยบาย การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การฝึกสอน เป็นพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษา และการแสดง
ตนเป็นตัวอย่าง 
   ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น ระบบการเมืองแบ่งแยกอ านาจ หน้าที่ใน     
การตัดสินใจออกจากกระบวนการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็น
ความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติ กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ทหารของชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็น เรื่องทางการเมืองมากกว่าเชิงวิเคราะห์ วิสัยทัศน์
ทางยุทธศาสตร์ที่หลากหลายมักแข่งขันเพ่ือให้ได้อิทธิพล และทรัพยากรอยู่เป็นนิจ ภายใต้สภาวะที่ดี
ที่สุดของเหตุแวดล้อมนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปใช้จะถูกครอบง าอย่างมาก
จากผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ความขัดแย้งของระบบราชการ (Bureaucratic Conflict) การเจรจา
ต่อรองและมีการประนีประนอมในที่สุด เราจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าในสิ่งใดๆก็ตามที่เราเห็นพ้องว่า
จะกระท า เนื่องจากการตัดสินใจที่ชอบด้วยเหตุผลในระบอบประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับการแสวงหา      
ความกลมกลืนระหว่างวิสัยทัศน์ และผลประโยชน์ทางการแข่งขัน 
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   กระบวนการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์นั้นขยายออกไปนอกเหนือขอบเขตของ
ประธานาธิบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปจนถึงทหารซึ่งเป็นหน่วยรอง และแม้ แต่
รัฐสภาซึ่งเป็นผู้จัดสรรเงิน ผู้น าระดับยุทธศาสตร์ และการก าหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการ
บริหารด าเนินการภายในขอบเขตของสิ่งใดๆ ที่ เคล้าเซวิทส์ (Clausewitzian) เรียกว่า เป็น “เสา
หลักสามประการ (ClausewitzianTrinity)” คือ รัฐบาล (งานทางด้านการบริหาร และด าเนินการทาง
กฎหมาย) ทหาร และ ประชาชน ยุทธศาสตร์ทั้งในยามสงบและยามสงคราม ซึ่งถ้าไม่ได้รับฉันทานุมัติ
ที่สนับสนุนจากแต่ละองค์ประกอบทั้งสามของรัฐ-ชาตินี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแล้วย่อมล่อแหลมต่อความล้มเหลวมากที่สุด 
   ขณะที่ความจ าเป็นส าหรับนายทหารอาวุโสที่จะเปลี่ยนสถานะไปสู่ความเป็นผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ได้รับการตระหนักถึงอย่างแท้จริง ทักษะและคุณภาพของความเป็นผู้น าที่ได้
พัฒนาขึ้นในระดับโดยตรง และระดับองค์การยังคงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้น าระดับยุทธศาสตร์ยังคงต้อง
ฝึกฝนความเป็นผู้น าโดยตรงต่อผู้บังคับหน่วยรอง และฝ่ายเสนาธิการของเขา ในเวลาเดียวกันผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ยังต้องเป็นผู้บริหารที่ต้องบริหารจัดการและน าองค์การที่ซับซ้อน และมีขนาดใหญ่
มากอีกด้วย ผู้น าระดับยุทธศาสตร์เป็นตัวแสดงแทนองค์การหรือหน่วยงานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก 
และเป็นความรับผิดชอบในการที่จะจัดรูปแบบสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์การบรรลุผล
ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น ในระดับของความเป็นผู้น า ความเป็นผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ปฏิบัติอยู่ในมาตรการที่ดีกับส่วนอ่ืนๆ ขององค์การ ผู้แทนต่างๆ และประเทศชาติ
มากกว่าระดับอ่ืนๆ ในลักษณะของการมีส่วนร่วมที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จต่อไปข้างหน้าขององค์การใน
ขณะเดียวกันผู้น าไม่สามารถละเลยสภาพแวดล้อมภายในขององค์การได้ แม้ว่าประเด็นเพ่งเล็งพื้นฐาน
คือ การแสดงให้เห็นแก่สายตาคนภายนอกก็ตาม ผู้น ายังคงต้องคอยเฝ้าดูแลสภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์การอีกด้วย  การให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายใน หรือภายนอกมากเกินไปจะท าให้
เกิดความเบี่ยงเบนไปจากความส าเร็จขององค์การ และบางทีอาจจะมีชีวิตรอดไปได้กุญแจไปสู่
ความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ คือการล่วงรู้ถึงบทบาทที่เพ่ิมขึ้นใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของความเป็นผู้น า ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติเฉพาะของความรับผิดชอบ
ต่างๆเหล่านี้ที่เพ่ิมมากขึ้น และการอุทิศความพยายามที่จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจ และมีอิทธิพลต่อ
สภาวะแวดล้อมที่แปรผัน และท้าทายต่อความรับผิดชอบของความเป็นผู้น าที่จะต้องปฏิบัติ มันเป็น
หน้าที่ของผู้น าระดับยุทธศาสตร์ และฝ่ายเสนาธิการของพวกเขาไม่เพียงแต่ท าความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังคงต้องฝึกหัดความสามารถทางด้านความเป็นผู้น าระดับ
ยุทธศาสตร์ซึ่ งจะสนับสนุนการบรรลุความส าเร็จในส่วนของวิสัยทัศน์ของพวกเขาภายใน
สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน 
   ดังนั ้น เมื ่อหันกลับมามองกองทัพแล้ว จะพบว่าความเป็นผู ้น านั ้น ได้มีการ
ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เริ่มเป็นทหาร หลายคนได้รับการปลูกฝังในสมัยที่เป็นนักเรีย นทหารแต่
หลังจากที่ เข้ารับราชการมาระยะหนึ่งจะพบว่าไม่ได้มีการปลูกฝังเพิ่มเติมซึ่งเรื ่องนี้ก็ไม่ได้
แตกต่างอะไรไปจากอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพที่ไม่มีกระบวนการที่ปลูกฝังหรือตอกย้ า
อย่างต่อเนื่อง ท าให้พบว่าหลายๆ คนได้ลืมไปแล้วว่าความเป็นผู้น าคืออะไร ท าอย่างไรถึงจะ
เป็นผู ้น าได้ ถึงแม้ในปัจจุบ ัน เราอาจจะกล่าวกันว่าคงไม่มีสงครามขนาดใหญ่เกิดขึ ้น ใน
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อนาคตอันใกล้ แต่ความเป็นผู้น านั้นจะต้องไม่ห่างหายไปจากผู้ที่เป็นทหาร ซึ่งเมื่อหันไปมอง
พลเรือนแล้วจะพบว่าปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจในภาวะผู้น า และได้มีการ
สร้างผู้บริหารในระดับต่างๆมาท าการฝึกฝนและสร้างภาวะผู้น า เพราะการบริหารจัดการ
สมัยใหม่มีความต้องการให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ  มีความเป็นผู้น าที่กล้าตัดสินใจบนความ
เสี่ยงต่างๆ มากขึ้น 
   สุรชาติ บ ารุงสุข (2557) กล่าวว่า สงครามสมัยใหม่ หรือสงครามยุคที่สี่เป็นสงคราม
แห่งอนาคตที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากสงครามในยุคข้อมูลข่าวสาร (สงครามคลื่นลูกที่สาม) ที่อาศัยความ
เหนือกว่าทางเทคโนโลยีในการ เอาชนะข้าศึกสงครามยุคที่สี่ อาจเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็น “สงคราม
นอกแบบ” ลักษณะเป็นสงครามกองโจร สภาพเช่นนี้คู่สงครามอาจไม่ได้รบกันโดยตรงในสนามเหมือน
เช่นในยุคที่ผ่านๆ มา หรือไม่มีการรบที่แตกหักท่ีจะตัดสินอนาคตของคู่กรณี หากแต่เป็นการ ต่อสู้โดย
ตรงที่คู่สงครามจะต้องด ารงสภาพให้ได้ ในการรบผู้ที่ทนต่อ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้มากที่สุด ก็คือ       
ผู้ชนะ 
   จุลสารความ มั่นคงศึกษา (สกว.) ฉบับที่ 42 รัฐเก่า และสงครามใหม่: ก าเนิดสงครามก่อ
ความไม่สงบ รศ.ดร.สุรชาติ บ ารุงสุข ยกตัวอย่างสงครามสมัยใหม่ว่า 
   กรณีสงครามของฝรั่งเศสในแอลจีเรีย หรือสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม หรือสหภาพโซ
เวียตในอัฟกานิสถาน สะท้อนภาพชัดเจน “ฝ่ายที่สามารถด ารงสถานะในการเกิดสงครามได้ มากกว่า
เป็นฝ่ายชนะ” รศ.ดร.สุรชาติ กล่าวว่า ไม่ต่างกับค ากล่าวของ เฮนรี คิซซิงเกอร์ ที่ให้ข้อคิดจาก
ประสบการณ์ของสงครามในเวียดนามว่า “ส าหรับฝ่ายรัฐบาลนั้น ถ้าไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ก็คือ
แพ้ แต่ส าหรับฝ่ายกองโจรแล้ว เพียงแต่ พวกเขาด ารงตนเองให้อยู่ได้ก็เท่ากับชนะ” ปัญหาความ     
ท้าทายมีอยู่ว่า สงครามกองโจรในสงครามสมัยใหม่นอกแบบนี้ช่วงหลังศตวรรษที่ 20 มีการพัฒนาไป
มากสร้างความยุ่งยากส าหรับฝ่ายที่ต้องท าสงครามเพ่ือต่อต้านการก่อความไม่สงบ  “ฝ่ายรัฐมักไม่
สามารถด ารงสภาพตนให้อยู่ได้ในสงครามที่เกิดขึ้นจะเห็นได้เสมอว่า ในการสงครามส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น 
ฝ่ายกองโจรมักจะได้รับชัยชนะ” นั่น เป็นเพราะว่าสงครามกินเวลานานทั้งฝ่ายข้าศึกก็ไม่ได้มีเป้าหมาย
อย่างชัดเจนให้กองก าลังตามแบบฝ่ายรัฐสามารถใช้อ านาจการยิงที่เหนือกว่าท าลายได้ง่าย “คงไม่ผิด
ที่จะกล่าวว่ารัฐใดที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้จะอยู่ในสภาพของความยากล าบาก” ยิ่งนักรบในกองโจร
สามารถใช้ประโยชน์จากพัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยแล้วก็จะพบว่าไม่ยากเลยที่พวกเขาจะ
เปลี่ยนความแข็งแกร่งของรัฐให้กลายเป็น ความอ่อนแอ 
   สงครามแบ่งออกเป็น 4 ยุคใหญ่ สงครามยุคที่  1 หรือสงครามมวลชนในยุคนี้
เอาชนะข้าศึกด้วยอ านาจการยิงที่เหนือกว่าเป็นหลัก ยุคที่ 2 สงครามอุตสาหกรรม อาศัยการระดม
สรรพก าลังของรัฐผสมผสานกับอ านาจการยิงที่เหนือกว่าในสนาม จนท าให้รัฐมีพลังอ านาจทางทหาร
เหนือกว่ารัฐข้าศึกสงครามยุคนี้เป็นผล จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม เริ่มเห็นชัดจากสงครามกลางเมือง
อเมริกา และก้าวสู่จุดสูงสุดในสงครามโลกครั้งที่  1 ยุคที่ 3 สงครามสายฟ้าแลบ เอาชนะข้าศึกด้วย
การด าเนินกลยุทธ์ที่เหนือกว่า โดยเฉพาะการเข้าตีในทางลึก ต่อสู้ไปในลักษณะสงครามด าเนินกลยุทธ์ 
สงครามยุคนี้ มีต้นรากมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นแบบแล้วก็ถึง
ปัจจุบันยุคที่ 4 สงครามนอกแบบยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประสบการณ์เตือนใจที่ให้ข้อคิดส าคัญ 
ความเหนือกว่าของอ านาจการยิงรวมกับความเหนือกว่าในขีดความสามารถของรัฐในการระดมสรรพ
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ก าลังไม่ใช่ค าตอบที่จะท าให้รัฐเอาชนะต่อการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้แต่อย่าง ใดอีกทั้งยังต้อง
ตระหนักถึงค าเตือนของ มาร์ติน แวน ครีวิลด์ นักทฤษฎีการทหารชาวอิสราเอล ที่ว่า “เมื่อใดก็ตามที่
ฝ่ายแข็งแรง กว่าต่อสู้กับฝ่ายที่อ่อนแอกว่า ผลที่เกิดข้ึนมักจะท าให้ผู้แข็งแรงกลายเป็นผู้อ่อนแอ” และ
ยิ่งเมื่อ ฝ่ายรัฐประสบความเพลี่ยงพล้ ามากเท่าใดฝ่ายรัฐก็จะยิ่งใช้ก าลังเข้าแก้ปัญหามากข้ึนเท่านั้นผล
จากสภาพเช่น นี้ไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดปัญหาถึงความชอบธรรมทางศีลธรรมกับการเมืองภายในของ
รัฐหากแต่ยังท าให้ภาพลักษณ์ของรัฐในเวทีระหว่างประเทศถูกท าลายลงด้วยซึ่งก็คือการเดินไปสู่ความ
แพ้นั่นเองในอดีตสงครามระหว่างทหารสหรัฐอเมริกากับนักรบกองโจรในเวียดนาม และทหารโซเวียต 
กับนักรบมูจาฮีดีนในอัฟกานิสถาน หรือแม้แต่สงครามกองโจรทะเลทรายระหว่างกองโจรอาหรับกับ
ทหารจักรวรรดิออตโตมันช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ล้วนสะท้อนให้เห็นชัยชนะของฝ่ายที่ด้อยกว่าทั้งสิ้น
ด้วยการสงครามแบบอสมมาตร “สงครามอสมมาตร” จึงเป็นทั้งยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการต่อสู้ของ
ฝ่าย ที่ด้อยกว่า เพ่ือเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ เข้มแข็งกว่าในเวทีสงครามกล่าวคือหลีกเลี่ยงสถานะทาง
ยุทธศาสตร์ที่เป็น 1 ต่อ 10 แต่เปลี่ยนสนามรบให้มีสภาพที่กองก าลังฝ่ายตนอยู่ในเงื่อนไขที่เป็น 10 
ต่อ 1 โดยการท าลายจุดอ่อนที่สุดของฝ่ายที่เข้มแข็งกว่ายุทธศาสตร์ที่ว่านี้ที่จริงก็คือ ยุทธศาสตร์ทอน
ก าลัง อาศัยสงครามที่เกิดขึ้นเพ่ือทอนก าลังฝ่ายที่เหนือกว่า โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรอบเวลาของ
การได้รับชัยชนะที่แน่นอนยิ่งฝ่ายที่เหนือกว่าถูกทอนก าลังในระยะยาว  ความอ่อนแอก็จะเกิดขึ้น
ภายในสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังที่นักทฤษฎีการทหารที่ว่าฝ่ายที่แข็งแรงกว่ารบยืดเยื้อกับฝ่าย
ที่อ่อนแอกว่า ในที่สุดแล้วฝ่ายที่แข็งแรงก็จะอ่อนแอไปเองยิ่งในสงครามกองโจรร่วมสมัยที่พัฒนามา
ตั้งแต่สงครามต่อต้านโซเวียตในอัฟกานิสถาน จะเห็นได้ชัดถึงลักษณะการจัดตั้งในรูปของเซลล์ 
(Cells) เพ่ือท าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก ไม่จ าเป็นต้องรอค าสั่งทางยุทธการ แต่สิ่งที่พวกเขา
รอก็คือโอกาสและจุดอ่อนของเป้าหมายดังค าชี้แนะ เก่าส าหรับนักรบจรยุทธ์ในสงครามปลดปล่อย
ของประเทศโลกที่สามในอดีตที่กล่าวว่าซุ่มซ่อนยาวนาน สะสมก าลัง รอคอยโอกาสปรากฏการณ์ที่จะ
เห็นใน สงครามแบบนี้ก็คือ สถานการณ์การรบที่ไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามอิรัก ด้วย
วิธีการพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นการซุ่มโจมตี ลอบสังหาร วางระเบิดจนถึงการพลีชีพปรากฏการณ์เหล่านี้
อาจจะขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอ่ืนที่  มีการต่อต้านรัฐเกิดขึ้ น เพราะวิธีของความเป็นอสมมาตรได้
กลายเป็นแบบแผนหลักในการต่อสู้ กับฝ่ายที่แข็งแรงกว่าดังพิสูจน์ ให้เห็นแล้วในสงครามอิรักว่า 
การเมืองและอ านาจจิตใจที่เหนือกว่า เอาชนะอ านาจการยิงและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าได้เมื่อรู้อย่างนี้ 
แล้วนักการทหารร่วมสมัยจะต้องไม่เพียงตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่สงครามสมัยใหม่ยุคที่สี่เท่านั้นแต่ยัง
ต้องตระหนักให้มากขึ้นด้วยว่าการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพ่ือใช้เป็นมาตรการในสงครามต่อต้าน
กองโจร สงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบใหม่ เป็นความเร่งด่วนที่ส าคัญยิ่ง 
   สรุปส่งท้าย สุรชาติ บ ารุงสุข กล่าวว่า จับตาประเทศไทยความรุนแรงรายวันที่
เกดิขึ้นใน พื้นที่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแม้กระทั่งเหตุจลาจลสงครามกลางเมืองรอบล่าที่ผ่าน
มาที่กลัวกันว่าสถานการณ์จะพลิกกลับไปสู้กันต่อใต้ดิน 
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2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้น า 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้น าที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 2.3.1 แบบของผู้น าที่ลงตัวกับสถานการณ์ตามแนวคิดของฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency 
Model) 
 2.3.2 ทฤษฎีความเป็นผู้นาตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์  และบลันชาร์ด  (Hersey &   
Blanchard’s Situational Theory) 
 2.3.3 ทฤษฎีความเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วมของวรูม และยาโก (Vroom & Jago Theory) 
 โดยแต่ละทฤษฎีมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.3.1 แบบของผู้น าที่ลงตัวกับสถานการณ์ตามแนวคิดของฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency 
Model) รูปแบบความเป็นผู้น าในทฤษฎีของฟีดเลอร์ วัดได้โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ฟีดเลอร์ เรียกว่า
แบบทดสอบคุณลักษณะเพื่อนร่วมงานที่ไม่พึงปรารถนาฟีดเลอร์ เชื่อว่ารูปแบบความเป็นผู้น าเป็นส่วน
หนึ่งของบุคลิกภาพคนซึ่งมีความถาวรยากที่จะเปลี่ยนแปลงฟีดเลอร์  เชื่อว่าควรหาสถานการณ์ที่        
“ลงตัว” หรือ “สอดรับ” กับรูปแบบความเป็นผู้น าจะดีกว่าสถานการณ์ของผู้น ามีตัวแปรทางด้าน
สถานการณ์ท่ีส าคัญ 3 ตัวแปรคือ 
   1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2. โครงสร้างของงาน 
   3. อ านาจจากต าแหน่งหน้าที่โดยที่ 
    (1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชา (ดี-ไม่ดี) วัดจาก
ทัศนคติและการยอมรับที่สมาชิกหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้น าหากผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือให้     
ความเคารพมั่นใจและสนับสนุนผู้น าก็นับว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันสร้างสถานการณ์ที่น่าพึงพอใจ 
    (2) โครงสร้างของงาน (ชัด-ไม่ชัด) วัดได้จากเนื้อหาของงานขั้นตอนของการ
ท างานและเป้าหมายของงานว่ามีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดหากโครงสร้างของงานที่มีความชัดเจน
สูงจะสร้างสถานการณ์ท่ีน่าพึงพอใจ 
    (3) อ านาจจากต าแหน่งหน้าที่ (มาก-น้อย) วัดจากระดับอ านาจหน้าที่อย่างเป็น
ทางการผู้น ามีเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาอ านาจจะมีมากหากผู้น านั้นมีอ านาจที่จะวางแผนและสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตามหากผู้น ามีอ านาจจากต าแหน่งหน้าที่สูงจะสร้างสถานการณ์ที่น่าพึงพอใจให้
เกิดขึ้นสถานการณ์ที่ส าคัญของตัวแปรจากแบบของผู้น าที่ลงตัวกับสถานการณ์ตามแนวคิดของ      
ฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency Model) พบว่ารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลงตัวคือ
รูปแบบ ผู้น าที่เน้นความสัมพันธ์ (Task Oriented) ผู้น าแบบเน้นงานเหมาะกับสถานการณ์ที่น่าพึง
พอใจเพราะในสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันงานมีความชัดเจนและผู้น ามีอ านาจสูง
เช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจผู้น าจะต้องก าหนดโครงสร้างและทิศทางของงานให้ชัดเจน
ผู้น าต้องเน้นในเรื่องงานอย่างมากโดยไม่ต้องสนใจความสัมพันธ์ผู้น าแบบเน้นความสัมพันธ์จะใช้ได้ดี
ในสถานการณ์ที่มีระดับความน่าพึงพอใจกลางๆเพราะในสถานการณ์เช่นนี้ความสัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญ
ที่ช่วยสร้างผลงานของสมาชิกผู้บริหารที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกผู้น าจะสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดผู้น าตามสถานการณ์ของ
ฟิดเลอร์ ได้เมื่อ 
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    1. ต้องรู้ว่าตนเองมีรูปแบบความเป็นผู้น าแบบไหน (เน้นงานหรือเน้นความสัมพันธ์) 
    2. ผู้น าต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ทั้งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับ
สมาชิกโครงสร้างของงานและอ านาจจากต าแหน่งหน้าที่ว่าน่าพึงพอใจหรือไม่เป็นการยากที่ผู้บริหาร
จะเปลี่ยนรูปแบบความเป็นผู้น าของตนเองและไม่เกิดการลงตัวระหว่างรูปแบบความเป็นผู้น ากับ
ระดับความน่าพึงพอใจของทั้งสองสิ่ง 
      (1) เปลี่ยนแปลงตัวแปรทางสถานการณ์ 
      (2) แสวงหาสถานการณ์ที่เชื่อว่าจะลงตัวให้กับรูปแบบผู้น าของตนที่เรียกว่า
“ปรับงานให้สอดรับกับผู้บริหาร” 
   ผู้น าที่ประสบผลส าเร็จต้องปรับรูปแบบความเป็นผู้น าของตนให้สอดคล้องกับความ
เติบโต (Maturity) ของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งวัดจากความพร้อม (Readiness) ของผู้ใต้บังคับบัญชาจาก
ความสามารถ (Ability) และความเต็มใจ (Willingness) จุดเด่นแนวคิดนี้คือการให้น้ าหลักกับลักษณะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการก าหนดการเลือกรูปแบบความเป็นผู้น าของผู้บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
มี“ความพร้อม” ที่แตกต่างกันภายใต้ทฤษฎีนี้ผู้น าสามารถเลือกแบบของผู้น าจาก 4 แบบที่เกิดจาก     
การผสมผสานระหว่างพฤติกรรมที่เน้นความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เน้นงาน 
 2.3.2 ทฤษฎีความเป็นผู้น าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์ และบลันชาร์ด (Hersey and 
Blanchard’s Situational Theory) 
   เป็นทฤษฎีเชิงสถานการณ์ที่มีแบบจ าลองเพ่ือการใช้งานกว้างขวางมากท่ีสุดแบบหนึ่ง
เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้บริหารปรับสไตล์ความเป็นผู้น าให้เข้ากับระดับวุฒิภาวะของพนักงานเริ่มแรกทีเดียว
เรียกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีผู้น าเชิงวงจรชีวิต (Life Circle Theory of Leadership) ทฤษฎีนี้เน้นที่ผู้ตาม
หรือพนักงานความเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับการเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับระดับวุฒิ
ภาวะของพนักงานไม่ว่าผู้น าจะท าอะไรประสิทธิภาพจะขี้นอยู่การกระท าของผู้ตามของเขาซึ่งจุดนี้เป็น
มิติส าคัญที่ทฤษฎีความเป็นผู้น าอื่นๆมองข้ามหรือเน้นน้อยไปผู้น าแบบต่างๆ ตามทฤษฎีนี้ มีดังนี้ 
   1) ผู้น าแบบสั่งงาน (Telling) ให้ความส าคัญกับงานหรือผลผลิตมากในขณะที่ให้
ความส าคัญกับคนน้อยออกค าสั่งและชี้แจงขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจนมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด 
   2) ผู้น าแบบขายงาน (Selling) ผู้น าแบบนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองต้องการหรือที่
ตัดสินใจแล้วให้พนักงานทราบพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะท าเป็นผู้น าที่
เน้นทั้งงานและเน้นทั้งคนผลผลิตน้อยจะใช้วิธีการระดมความคิดร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก าหนดทิศทางของงาน 
   3) ผู้น าแบบร่วมงาน (Participating) ผู้น าแบบนี้จะให้ความส าคัญกับคนมากแต่ให้
ความส าคัญกับงานหรือผลผลิตงานน้อยจะใช้วิธีการระดมความคิดร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเปิดโอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดทิศทางของงาน 
   4) ผู้น าแบบมอบหมายงาน (Delegating) เป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับงานและคน
น้อยจะให้ทิศทางในการท างานและการสนับสนุนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงเล็กน้อยเนื่องจากจะ
มอบหมายการตัดสินใจและการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหัวใจของทฤษฎีนี้จึงอยู่ที่
ความสอดคล้องของผู้น ากับระดับความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา  4 ระดับคือความพร้อมระดับต่ า
ความพร้อมระดับปานกลางความพร้อมระดับปานกลาง-สูงและความพร้อมระดับสูง 
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   ความพร้อมระดับต่ า  (Low Readiness Level) ผู้ น าแบบสั่ งงานจะเหมาะกับ             
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความพร้อมในระดับต่ าคือมีความสามารถทักษะและประสบการณ์น้อยขาดความ
มั่นใจหรือไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบงานของตน (Unable and Unwilling) ผู้น าจึงควรสั่งการและชี้น า 
   ความพร้อมระดับปานกลาง (Moderate Readiness Level) ผู้น าแบบขายงานจะ
เหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความพร้อมในระดับปานกลางคือขาดความรู้และประสบการณ์ในงานแต่
แสดงออกซึ่งความมั่นใจและความเต็มใจที่จะเรียนรู้และท างาน  (Unable and Willing) ผู้น าจึงควร
ชี้น าสั่งการและการให้มีส่วนร่วมและการมอบหมายงาน 
   ความพร้อมระดับปานกลาง-สูง (Moderate to High Readiness Level) ผู้น าแบบ
ร่วมงานจะเหมาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความพร้อมในระดับที่มีการศึกษามีประสบการณ์และทักษะ
ในการท างานหากแต่ขาดความมั่นใจในความสามารถหรือขาดความเต็มใจที่จะท างาน (Able and 
Unwilling) ผู้น าจึงควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมการชี้น าและการมอบหมายงานและการสั่งการ 
   ความพร้อมระดับสูง (High Readiness Level) ผู้น าแบบมอบหมายงานจะเหมาะ
กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความพร้อมในระดับสูงคือมีการศึกษามีประสบการณ์และทักษะในการท างาน
สูงและเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน (Able and Willing) ผู้น าจึงควรมอบหมายงานการให้มีส่วนร่วม 
การชักชวนและการสั่งการ 
 2.3.3 ทฤษฎีความเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วมของวรูมและยาโก (Vroom & Jago Theory)
วรูม และยาโก (Vroom & Jago) พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้น าสามารถเลือกวิธีการตัดสินใจที่
สอดคล้องกับปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ภายใต้ทฤษฎีนี้ผู้น าที่มีประสิทธิภาพคือผู้ที่สามารถจะเลือกและใช้
วิธีการในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแบ่งรูปแบบการตัดสินใจของผู้น าเป็น 5 รูปแบบ 
   1. ผู้น าตัดสินใจเพียงล าพัง (Autocratic 1) 
   2. ผู้น าตัดสินใจโดยขอข้อมูล (Autocratic 2) 
   3. ผู้น าตัดสินใจโดยการหารือก่อน (Consultative 1) 
   4. ผู้น าตัดสินใจโดยฟังการอภิปรายก่อน (Consultative 2) 
   5. ผู้น าให้กลุ่มตัดสินใจ (Group Decision) 
   วรูม และยาโก (Vroom & Jago) ให้ความเห็นว่าไม่มีวิธีการตัดสินใจใดที่ดีที่สุดทุก
อย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์และใช้วิธีการให้เหมาะสมภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ความส าเร็จของผู้น าจึงอยู่ที่
การมีความสามารถในการตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อยหรือไม่ผิดพลาดเลยนั่นเองหากแต่การตัดสินใจที่มี
ส่วนร่วมจะช่วยเพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจเพราะผู้น าจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ิมขึ้นและยัง
ช่วยเพิ่มการยอมรับเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมวิธีการตัดสินใจแบบนี้จะช่วยพัฒนาภาวะผู้น า
ให้เกิดในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาจากการกล้าคิดกล้าแสดงออก  
   ทั้งนี้อย่างที่กล่าวตั้งแต่แรกว่าการตัดสินใจแต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะบางสถานการณ์ก็ควรใช้การตัดสินใจแบบกลุ่มบางสถานการณ์ก็ควรใช้
การตัดสินใจแบบรวบอ านาจกรณีของการตัดสินใจแบบรวบอ านาจจะมีประสิทธิภาพเมื่อผู้น ามีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะตัดสินใจเป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องขอความคิดเห็นจากคนอ่ืนๆ รวมถึง
แนวโน้มของผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะยอมรับการตัดสินใจของผู้น าอยู่แล้ว 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 2.4.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
   ในสภาพการด าเนินงานในองค์การหรือหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่และมีภารกิจที่
ซับซ้อน ผู้บริหารจะต้องมีความเป็นผู้น ามากข้ึน เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การในบริบทของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ 
ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ได้พัฒนามาจากการศึกษาภาวะผู้น าจากคุณลักษณะของผู้น า และศึกษา
ภาวะผู้น าจากพฤติกรรมที่ส่วนใหญ่สนใจศึกษาภาวะผู้น าในสองมิติ คือ คนกับงาน อาจจะไม่
สอดคล้องกับองค์การที่ซับซ้อนมีความแปรเปลี่ยนในสภาวการณ์ต่างๆ อยู่เสมอดังกล่าว 
   ในปี ค.ศ.1980 การศึกษาวิจัยเริ่มให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงผู้น าและ
องค์การจึงเริ่มมีทฤษฎีภาวะความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งท าให้เกิดข้อผูกพันกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ตลอดจนให้อ านาจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเบิร์นส์ (Burns, 
1978 Cited in Yulk, 2001) เป็นผู้ที่ให้แนวคิดทฤษฎีภาวะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยให้ 
ความเห็นว่า เหตุที่การแสดงภาวะผู้น ายังเป็นปัญหาอยู่จนทุกวันนี้ โดยเข้าใจในธรรมชาติของภาวะ
ผู้น าว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าและอ านาจ โดยทั้งอ านาจและภาวะผู้น า 
มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งความสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ทรัพยากร และ
อิทธิพล ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนรูปแบบพิเศษของอ านาจ การจูงใจที่เกิดจากผู้น าและผู้ตาม ตัดสินใจ
ได้จากการใช้ภาวะผู้น าเชิงจัดการ (Transaction Leadership) ซึ่งก่อนหน้านี้ เบิร์นส์ (Burns) เชื่อว่า
ผู้บริหารควรมีลักษณะเชิงจัดการโดยภาวะผู้น าเชิงจัดการจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลเริ่มต้นคิดติดต่อกับผู้อื่น 
โดยมีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนสิ่งมีคุณค่า สิ่งที่แลกเปลี่ยนนั้นอาจเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
หรือด้านจิตใจ ผลของภาวะผู้น าเชิงจัดการจะมีผลในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (Marriner, 1993) แต่เมื่อ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ละองค์การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ซับซ้อนขึ้นจึงได้เสนอ
วิธีการภาวะผู้น าแบบใหม่ที่สามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติตามงานมากกว่าที่คาดหวังไว้ เรียกว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Transaction Leadership) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้น าและผู้ตามมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในการยกขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึ้นจุดมุ่งหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
คือ ก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม และเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบันภาวะผู้น าที่เหมาะสม
ที่สุด คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ ทิชชี และดีวานนา (Tichy & Devanna, 1990) 
ที่กล่าวว่า ผู้น าความเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ.1990 เป็นผู้น าซึ่งท าให้เกิดคุณภาพชีวิตทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานในศตวรรษที่ 21 
   ดังนั้นในยุคปัจจุบันจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจภาวะผู้น าแบบปฏิรูปหรือผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาองค์การหรือหน่วยงานที่เป็นองค์รวมมากขึ้น กล่าวคือ นอกจากเรื่องของคน
กับงานในหน่วยงานแล้วยังค านึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม การเมือง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้น าสามารถ
น าให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมากกว่าที่ก าหนด มุ่งปรับเปลี่ยนผู้ร่วมงานทั้งที่
เป็นรูปธรรม เช่น ผลประโยชน์ส่วนตน และนามประธรรม เช่น ค่านิยม ทั้งในระดับบุคล ระดับกลุ่ม 
และระดับองค์การเพื่อสร้างความเป็นเลิศที่จะท าให้องค์การก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิผล 
 2.4.2 ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
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   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมที่ผู้น าเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นตามระดับที่คาดหวัง โดยจะใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถและ
ประสบการณ์ท าให้ผู้ร่วมงานไว้วางใจ ตระหนักรู้ภารกิจ วิสัยทัศน์ จงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองค์การ 
โดยใช้การจูงใจโน้มน้าวความคิดให้ผู้ร่วมงานอยากเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ ความ
ริเริ่ม และความรวดเร็วในการด าเนินงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สอดคล้องกับทัศนะ
ของยุทธนา เหงี่ยมจุล (2548) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึงขบวนการผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้น จากความพยายามที่คาดหวังเป็นให้ปฏิบัติงานเกิน
ความคาดหวังโดยผู้น าแสดงบทบาทท าให้ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดี และนับถือ ท าให้ผู้ตาม
กลายเป็นผู้มีศักยภาพเป็นนักพัฒนา เป็นผู้เสริมแรงได้ตนเอง ซึ่งผู้น าจะต้องยกระดับความรู้สึก ความ
ส านึกของผู้ตาม ท าให้ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวแต่อุทิศตนเพ่ือองค์การ โดยกระตุ้นระดับความ
ต้องการของผู้ตาม ให้สูงขึ้นตามระดับความต้องการของมาสโลว์ ธเนศ ข าเกิด (2548) กล่าวถึงภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพราะการบริหารงานในยุคนี้ต้องใช้
การบริหารแบบยุคใหม่ ผู้บริหารในยุคใหม่ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า 
(Leadership) จึงเป็นผู้ที่สามารถใช้อิทธิพลของบุคคลหรือต าแหน่งให้ผู้ อ่ืนยินยอมปฏิบัติตาม 
เพ่ือที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ก าหนดไว้ ผู้น าจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่
สามารถจัดการด้านเทคนิค สามารถริเริ่มและชี้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม                                    
อภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ (2549) กล่าวถึง ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง ผู้ที่
สามารถน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนะคติ การริเริ่ม และความรวดเร็วในการ
ด าเนินงานของผู้ตามให้มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ โดยถ่ายทอดโน้มน้าวความคิด ประสบการณ์ และ
กระตุ้นทางด้านความคิดต่างๆ ให้กับผู้ตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ตามท างานเกิน
เป้าหมายที่ต้องการทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นอีกด้วย และ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) ที่กล่าวว่า 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้น าที่สามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ น าไปสู่การปฏิบัติได้ 
สามารถท าให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท างานที่ท้าทายและเป็นผู้
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์การที่น าไปสู่กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การในสภาพแวดล้อมของ
การแข่งขันในโลกของธุรกิจการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 2.4.3 การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   เป็นการศึกษาภาวะผู้น าตามหน้าที่ ในกิจกรรมกลุ่ม  (Functional-Leadership 
Approach) นี้ มีแนวคิดหลักอยู่ที่การศึกษาหาวิธีการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้น าในกลุ่ม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมของกลุ่ม หรือถ้าจะกล่าว       
อีกนัยหนึ่งก็คือ เน้นการศึกษาลักษณะภาวะผู้น าที่กลุ่มยอมรับและปฏิบัติตามนั่นเอง ซึ่งวิธีการศึกษา
ในแนวนี้นั้น นักวิชาการจะวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมต่างๆ และสอบถาม
ภาวะผู้น าที่สมาชิกในกลุ่มกิจกรรมต้องการ ซึ่งสรุปแล้วแต่ละกลุ่มจะมีการปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย
แตกต่างกัน ดังนั้นธรรมชาติของภาวะผู้น าจึงแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะกลุ่มนั้นด้วยเพราะมี
สถานการณ์ต่างกัน เช่น เป้าหมายของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม และเจตคติของสมาชิกเป็นตัวก าหนด
หน้าที่ของกลุ่มและผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นเอง 
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   การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น เบิร์น และเบส (Burns & Bass, 
1985 อ้างถึงใน Mosley & etc., 1996) ได้เสนอภาวะผู้น า 2 แบบ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 
ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกัน ตามรูปแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีความ
ต่อเนื่องจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยผู้น าจะใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาความ
ต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นต่อเนื่องจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการ
ระหว่างกันเพ่ือให้ผู้ตามปฏิบัติตาม ภาวะผู้น าทั้ง 2 ประเภทนี้ผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน ซึ่งเบส (Bass) วินิจฉัยว่าความเป็นภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนความสามารถส่งผลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นต่ ากว่า ส่วนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยเพ่ิมและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในขั้นที่สูงกว่า ซึ่งสรุปเป็นตารางที ่2.2 ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนกับ ภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
 

ความแตกต่าง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะ • มุ่งกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเป็นแบบค่อยพัฒนาอยู่
ภายใต้โครงการที่เป็นการ
ตอบสนอง (Reactive) 

• มุ่งความสัมพันธ์ ความคิดเป็นแบบ
เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง เกิดข้ึนจาก
วิกฤตการณ์ เป็นลักษณะการริเริ่ม
(Proactive) 

แรงจูงใจ • รางวัล (ภายนอก) • การเห็นคุณค่า (ภายใน) 

อ านาจ • ประเพณีปฏิบัติ • ความมีบุคลิกพิเศษ 

ผู้น า • เน้นในกิจกรรม ชี้บทบาท
ชัดเจน ตระหนักในความต้องการ 
จัดการแบบวางเฉย 

• เป็นที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอนและครูมีการ
กระจายอ านาจให้แต่ละบุคคล ให้อ านาจ
ตัดสินใจ เป็นผู้น าที่ดีไม่เป็นทางการ 
เข้าถึงได้ง่าย เป็นตัวอย่างของคุณธรรม 

ผู้ใต้บังคับบัญชา • แสวงหาความมั่นคง ความ
ต้องการได้รับการตอบสนอง 

• ละเว้นประโยชน์ส่วนตน เพ่ือองค์การ 
ท ามากกว่าที่คาดหวัง 

    
   สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จะตระหนัก
ถึงความต้องการแรงจูงใจของผู้ตาม และกระตุ้นให้เกิดความส านึกของความต้องการ โดยไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นโดยจะเน้นให้ผู้ตามรู้สึกถึงความเชื่อ
และคุณภาพร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือท าให้ผู้ตามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์ และยึดถือค่านิยม เชิงจริยธรรม 
เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 
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   การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Study) 
เป็นการศึกษาภาวะผู้น าตามหน้าที่ในกิจกรรมกลุ่ม (Functional-Leadership Approach) มีแนวคิด
หลักอยู่ที่การศึกษาหาวิธีการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้น าในกลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมของกลุ่ม หรือเป็นการศึกษาลักษณะภาวะผู้น าที่กลุ่ม
ยอมรับและปฏิบัติตามนั่นเอง ดังนั้นธรรมชาติของภาวะผู้น า จึงแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะกลุ่มนั้น
ด้วย เพราะมีสถานการณ์ต่างกัน เช่น เป้าหมายของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่มและเจตคติของสมาชิก
เป็นตัวก าหนดหน้าที่ของกลุ่มและผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้น 
   แบส และอโวริโอ (Bass & Avolio, 1994) กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง กระบวนการที่ผู้น าเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นจากความ
พยายามที่คาดหวังเป็นผลให้ปฏิบัติงานเกินความคาดหวังโดยผู้น าแสดงบทบาทท าให้ผู้ตามมี
ความรู้สึกไว้วางใจ ยินดี จงรักภักดี และนับถือท าให้ผู้ตามกลายเป็นผู้มีศักยภาพเป็นนักพัฒนาเป็นผู้
เสริมแรงได้ด้วยตนเองซึ่งผู้น าจะต้องยกระดับความรู้สึกความส านึกของผู้ตามให้ความส าคัญและ
คุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการที่จะบรรลุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการท าให้ผู้ตามไม่ค านึงประโยชน์
ส่วนตนแต่อุทิศตนเพ่ือองค์การ โดยกระตุ้นระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึ้นตามระดับความ
ต้องการของมาสโลว์ดูบริน (DuBrin, 1998) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึงการ
มุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยยกระดับแรงจูงใจและคุณธรรมจนส่งผลท าให้
สมาชิกรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผู้น าจะต้องช่วยยกระดับความต้องการของบุคคล
ให้สูงขึ้น สร้างค่านิยมให้ดีขึ้น และพัฒนาคุณธรรมให้สูงขึ้นด้วย ราซิค และสแวนสัน (Razik & 
Swanson, 1995) กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าหมายถึง ลักษณะผู้น าที่เน้นการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งองค์กรให้ดีขึ้นกว่าเดิมโยยกระดับคุณธรรมและแรงจูงใจจนส่งผลท าให้สมาชิกรู้สึกอยาก
เปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปจะท าให้งานสัมฤทธิ์ผลได้ จะต้องช่วยให้สมาชิกเห็น
ความส าคัญและคุณค่า ผลงาน และแนวทางการท างานให้ส าเร็จ ชักจูงให้สมาชิกเห็นประโยชน์ของ
ทีมและองค์การเป็นหลักและและต้องเปลี่ยนระดับความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) 
ให้สูงขึ้นและขยายวงกว้างข้ึนด้วย 
   จะเห็นได้ว่า นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีทัศนะที่สอดคล้อง
ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่น าเสนอในตอนต้นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมที่ผู้น าเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นตาม
ระดับโดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ท าให้ผู้ร่วมงานไว้วางใจ ตระหนักรู้ภารกิจ 
วิสัยทัศน์ จงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองค์การ และใช้การจูงใจโน้มน้าวความคิดให้ผู้ร่วมงานอยาก
เปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ การิเริ่มและความรวดเร็วในการด าเนินงานและยอมรับ     
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 2.4.4 องค์ประกอบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   ผู้ น าห รือผู้ บ ริห ารที่ มีภ าวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงจะต้องเป็ นบุ คคลที่ น า             
การเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรโดยจะต้องท าให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น ผู้น าจึงต้องมีกระบวนการหรือองค์ประกอบในการน าเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามความต้องการขององค์กร องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 
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   1) การสร้างแรงดลใจแก่ผู้ร่วมงาน (Inspirational Motivation) 
   2) การกระตุ้นการใช้ปัญญาแก่ผู้ร่วมงาน (Intellectual Stimulation) 
   3) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ร่วมงาน (Individualized Consideration)  
   4) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหาร (Idealized Influence) 
   5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
   องค์ประกอบต่างๆดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
   1) การสร้างแรงดลใจแก่ผู้ร่วมงาน 
    การสร้างแรงดลใจแก่ผู้ร่วมงาน หมายถึง กระบวนการที่ผู้น าพยายามจูงใจให้
ผู้ร่วมงานมีความเชื่อมั่น กระตือรือร้น และเกิดการคล้อยตามว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ โดยการจุดประกายความคิด กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักในภารกิจส่วนรวม อุทิศตนเพ่ือ
กลุ่ม มีเจตคติท่ีดี 
    2) การสร้างบรรยากาศการสื่อสารแบบสองทางและสื่อความต้องการของ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน 
    3) การเปิดโอกาสให้ผู้ ร่ วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่ งหมายของ         
การท างานและแสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 
    4) การตั้งเป้าหมายในอนาคตที่เกี่ยวกับการท างานอย่างชัดเจน การอุทิศตนต่อ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์การของผู้บริหาร 
    5) การมองการณ์ไกลถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆและการแสดงความเชื่อมั่นและ
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดของผู้บริหาร 
    6) การพิจารณาปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 
    7) การตั้งมาตรฐานในการท างานที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน 
    8) การกระตุ้นให้เข้าร่วมในการอบรม เพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แก่ผู้ร่วมงาน 
    9) การกระตุ้นให้ทดลองท างาน หรือโครงการใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าในตนเองแก่ผู้ร่วมงานการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติหน้าที่ โดยให้รางวัลและผลตอบแทน
เป็นแรงจูงใจ 
    10) การให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ร่วมงานมุ่งความสนใจในการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
   สอดคล้องกับแนวคิดต่างๆ ของกัลยาณี พรมทอง (2546) ที่กล่าวถึงขอบข่ายของ
การสร้างแรงดลใจแก่ผู้ร่วมงานว่าผู้ปฏิบัติงานต้องการการยอมรับ การเชื่อถือไว้วางใจ ได้ รับ          
การปฏิบัติอย่างมี เกียรติ มีศักดิ์ศรี และต้องการโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตและ
ความก้าวหน้า นอกจากนี้ยังต้องการการท างานที่มีความท้ายทายความสามารถและมีความหมาย 
และต้องการท างานที่เพ่ิมความมีคุณค่าในตัวเอง และบรรลุความส าเร็จในการท างานด้ วยตนเอง 
ทิพวรรณ โชคไพศาล (2550) กล่าวถึง ขอบข่ายของการสร้างแรงดลใจแก่ผู้ร่วมงานว่าประกอบด้วย 
   1. ความต้องการ (Needs) คือสภาพที่อินทรีย์ขาดสมดุล ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงผลักดัน
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือกลับเข้าสู่สมดุลตามเดิม 
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   2. แรงขับ (Drives) หมายถึง แรงผลักดันซึ่งเกิดภายในตัวบุคคลเป็นสภาพที่สืบ
เนื่องมาจากความต้องการทางกาย ซึ่งความต้องการนั้นจะเป็นตัวผลักดันให้แสดงพฤติกรรมที่เรียกว่า 
แรงขับ 
   3. การตื่นตัว (Arousal) เป็นสภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม นักจิตวิทยา
ค้นพบว่าการตื่นตัวในระดับกลางจะเป็นผลดีที่สุดต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
   4. การคาดหวัง (Expectancy) คือ การที่บุคคลทายหรือพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้นในเวลาต่อไป การคาดหวังนี้จะเกิดในกรณีที่บุคคลเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นมา
บ้างแล้ว ได้แก่การตั้งเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย (Goals) เป้าหมายเป็นทิศทางหรือจุดหมายปลายทาง
ของการกระท ากิจกรรมอันเนื่องมาจากความต้องการหรือแรงขับ 
   5. สิ่งล่อใจ (Incentives) เป็นสิ่งเร้าที่ชักน าบุคคลให้แสดงพฤติกรรม เพ่ือไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
   แบส (Bass, 1985) กล่าวถึงขอบข่ายของการสร้างแรงดลใจแก่ผู้ ร่วมงานว่า
ประกอบด้วย 
   1. การเน้นการปฏิบัติ (Action Orientation) ประกอบด้วยพฤติกรรมที่ส าคัญ คือ 
กระตุ้นให้ผู้ตามได้ทดลองท าโครงการใหม่ๆ หรือท างานที่ท้าทายความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้ตาม
อาสาท างานเพราะได้อาสาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงความสามารถ แสดงความรับผิดชอบ
และเมื่อปฏิบัติส าเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง การมีนโยบายส่งเสริมการทดลอง
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพ่ือแก้ปัญหาของหน่วยงาน สร้างบรรยากาศสื่อสารแบบเปิด ใช้ค าพูดที่ท าให้ผู้
ตามเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ และเชื่อถือไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และมีการใช้ระบบการบันทึกสั้นๆ แทนการรายงาน 
   2. การสร้างความมั่นใจ (Confidence Building) ความมั่นใจเป็นแหล่งความ
เข้มแข็งทางอารมณ์เมื่อผู้ตามเกิดความเครียด ความยุ่งยาก หรือเสี่ยงต่ออันตรายในการปฏิบัติงาน 
ผู้น าต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น การที่ผู้ตามเกิดความมั่นใจจะท าให้เกิดขวัญและก าลังใจ และ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
   3. การสร้างความเชื่อใจในจุดมุ่งหมายที่เป็นอุดมการณ์ ( Inspiring Belief in the 
Cause) การสร้างความเชื่อว่าอุดมการณ์เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง การที่บุคคลจะสละประโยชน์ส่วนตนหรือ
ท างานที่เสี่ยงอันตรายหรือยากล าบากได้นั้น บุคคลต้องเชื่อว่าอุดมการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และ          
มีคุณค่าควรแก่การเสียสละ 
   4. การใช้ผลแห่งความคาดหวัง (Making Use of the Pygmalion Effect) คือ      
การที่ผู้น าคาดหวังในด้านดี บุคคลซึ่งถูกคาดหวังว่าท าได้ดี และจะท าดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการคาดหวัง
หรือถูกคาดหวังว่าท าไม่ดี บุคคลที่ถูกคาดหวังว่าท าได้ดีจะพยายามท าอย่างดี เพ่ือให้ผู้น ามั่นใจว่า
ความเชื่อของ ผู้น าถูกต้อง การใช้ผลแห่งความคาดหวังกับผู้ตามจะเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจใน
ตนเอง อันจะน าไปสู่ความสามารถในการใช้ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือความส าเร็จขององค์การ 
   แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการสร้างแรง    
ดลใจแก่ผู้ร่วมงานว่าอาจท าได้โดยการสร้างความม่ันใจ การสร้างความเชื่อมั่นในเหตุผลที่กระท า และ
การสร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้ผู้ตาม 
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   การกระตุ้นการใช้ปัญญาแก่ผู้ร่วมงาน หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นกระบวนการปลุก
ระดมจินตนาการ กระตุ้นให้สงสัยวิธีการท างาน สนับสนุน ประเมินค่านิยม ความเชื่อ ความคาดหวัง 
ส่งเสริมให้คิดเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็น มองปัญหาในแง่มุมต่างๆ 
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลเป็นหลักฐาน และพัฒนาตนเองในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
   ขอบข่ายของการกระตุ้นการใช้ปัญญาแก่ผู้ร่วม งานประกอบด้วย 
   1. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นในการท างานเพ่ือคิดค้นวิธีการใหม่ๆ 
ด้วยค าถามหรือประเด็นใหม่ๆ ที่ท้าทาย 
   2. การสนับสนุนให้มีการคิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยการเรียนรู้ข้อมูลจาก
ประสบการณ์วิธีการและมุมมองใหม่ๆอย่างเป็นระบบ 
   3. การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาโดย
การใช้เหตุผลและหลักฐาน 
   4. การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองโดยการวิเคราะห์ ใช้หลักเหตุผลในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   5. การเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานของผู้บริหาร 
   6. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการท างานโดยใช้ข้อมูลหลักฐานและการ         
หามุมมองต่างๆ ในการแก้ปัญหาของผู้บริหาร 
   7. การให้ความสนใจที่จะปรับปรุงวิธีการท างานแบบเก่าๆของผู้บริหารและ
ผู้ร่วมงาน 
   สอดคล้องกับแนวคิดของสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) ที่กล่าวถึงขอบข่ายของการ
กระตุ้นการใช้ปัญญาแก่ผู้ร่วมงานว่า ประกอบด้วย การะกระตุ้นให้ก าลังใจ เสริมแรงให้กับผู้ตาม
ค้นหาวิธีใหม่ในการท างานโดยยั่วยุให้ผู้ตามหัดสงสัยและตั้งค าถามต่อความเชื่อพ้ืนฐานที่เคยประพฤติ
ปฏิบัติมาจนเคยชิน ฝึกให้มองปัญหาเดิมด้วยมุมมองใหม่ หรือมองจากแง่มุมต่างๆ เป็นต้น 
   วารี ศรีศักดิ์หิรัญ (2549) กล่าวถึงขอบข่ายของการกระตุ้นการใช้ปัญญาแก่
ผู้ร่วมงานว่าประกอบด้วย 
   1. ทบทวนวิธีท าสิ่งต่างๆ แบบดังเดิม น าไปสู่ความคิดใหม่ ท าใหม่ 
   2. กล้าหาญที่จะมองปัญหาทั้งในด้านข้อดีและข้อเสียจากหลากหลายมุมมอง 
   3. มุ่งมั่นพากเพียร ผลักดันความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับเพดานบินให้สูงขึ้นด้วย 
การฝ่าฟันอุปสรรคขวางกั้นที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถข้ามพ้นไปได้ในตอนแรก 
   นิวัฒน์ สุขประเสริฐ (2550) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการกระตุ้นการใช้ปัญญา            
แก่ผู้ร่วมงานว่า ประกอบด้วย 
   1. กระตุ้นการใช้ปัญญา และความคิดในการป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา 
   2. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
   3. ตระหนักในความคิดแบบจินตนาการตลอดจนความเชื่อและค่านิยมของตนเอง 
   ควิน และฮอลล์ (Quinn & Hall, 1983) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการกระตุ้นการใช้
ปัญญาแก่ผู้ร่วมงานว่า ประกอบด้วย 
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   1. การใช้หลักเหตุผล (Rationally) ผู้น าจะเน้นการจูงใจด้านความส าเร็จโครงการ
สร้างงานที่เป็นทางการ การตัดสินใจจะใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยแต่เน้นหนักที่ความรวดเร็ว และ
ประสิทธิผลในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ 
   2. การค านึงถึงการด ารงอยู่ (Existentially) ผู้น าจะสนใจเกี่ยวกับการเพ่ิมความ
มัน่คง ความเชื่อถือและการสร้างทีมงาน โดยอาศัยกระบวนการที่ไม่เป็นทางการผู้น าจะมีความเชื่อว่า
สติปัญญาสามารถเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้น าจะตัดสินใจโดยวิธีการที่
หลากหลาย ต้องการข้อมูลจ านวนมาก และแก้ปัญหาด้วยวิธีการหลายวิธี 
   3. การใช้ประสบการณ์  (Empirically) ผู้น าจะแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลจาก
ประสบการณ์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและจะใช้ข้อมูลจ านวนมาก เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุดใน     
การปรับปรุงความม่ันคง ความปลอดภัย และการด ารงอยู่ต่อไปขององค์การ 
   4. การมุ่งสู่การเป็นเลิศ (Idealistically) ผู้น าจะมุ่งเน้นที่ความเจริญก้าวหน้า การ
ปรับตัว การเรียนรู้ความหลากหลาย และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการตัดสินใจจะมีความ
ยืดหยุ่นมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา 
   แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการกระตุ้น     
การใช้ปัญญาแก่ผู้ร่วมงานว่าเป็นการใช้การจูงใจโดยใช้ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม กลวิธี โครงการ ข้อเสนอแนะ โดยเสนอแนวความคิดเห็นอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้ง พยายามเน้นจุดอ่อนของวัฒนธรรมดั้งเดิมและเน้น 
จุดแข็งของวัฒนธรรมในองค์กร 
   การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ร่วมงาน หมายถึง พฤติกรรม หรือ
กระบวนการที่ผู้น าปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานแต่ละคนแตกต่างกันแต่เท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตระหนักถึงความต้องการและพัฒนาการของผู้ตามโดยวิเคราะห์ความต้องการ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
   ขอบข่ายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย 
   1. ผู้บริหารให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ ไม่ได้รับ          
ความสนใจจากคนอื่นเท่าที่ควร 
   2. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน โดยค านึงถึงความสามารถที่เป็นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
   3. การให้ความส าคัญในการมอบหมายภาระหน้าที่แก่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลโดย
ค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล 
   4. ผู้บริหารมีเทคนิคในการมอบหมายงาน เพ่ือให้งานส าเร็จ 
   5. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจพัฒนาจุดที่ดีเด่นของตนเอง 
   6. การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อ การเข้าร่วม       
การฝึกอบรมต่างๆ 
   7. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางโดยเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานสามารถติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว 
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   8. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของผู้ร่วมงาน
เป็นรายบุคคล 
   9. ผู้บริหารรับฟังเรื่องราว ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างตั้งใจ 
   ขอบข่ายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ร่วมงานข้างต้นสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) ที่กล่าวถึงขอบข่ายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของ
ผู้ร่วมงานว่า ประกอบด้วย ความใส่ใจต่อความต้องการของผู้ตามแต่ละคน ตลอดจนให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของผู้ตามเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธี เช่น การกระจายอ านาจความ
รับผิดชอบตัดสินใจ การช่วยเหลือเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) การเป็นผู้สอนงาน (Coach) การให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ การให้โอกาสไปศึกษา อบรม เป็นต้น กัลยาณี พรมทอง (2546) กล่าวถึง
ขอบข่ายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ร่วมงานว่า ประกอบด้วย การปฏิบัติต่อบุคคล
ในฐานะปัจเจกชน การเอาใจใส่ดูแลค านึงถึงความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   ยุทธนา เหงี่ยมจุล (2548) กล่าวถึงขอบข่ายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ของผู้ร่วมงานว่า ประกอบด้วย 
   1. การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์ของผู้ตาม 
   2. การเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล 
   3. การปฏิบัติต่อผู้ตามแตกต่างกันไปตามความต้องการ 
   4. การยอมรับความแตกต่างของผู้ตามแต่ละบุคคล 
   อ าภา บุญช่วย (2550) กล่าวถึงขอบข่ายของการค านึงถึง ความเป็นปัจเจกบุคคล
ของผู้ร่วมงานว่าประกอบด้วย การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรามี
การติดต่อสื่อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล มีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของ
แต่ละบุคคลเป็นพ่ีเลี้ยงสอนและให้ค าแนะน า และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้พัฒนาตนเอง มี            
การกระจายอ านาจโยการมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานโดยผู้น าจะมีคุณลักษณะส าคัญในด้านความ
เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเอาใจเขามาใส่ ใจเรามีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และเทคนิคการมอบหมายงาน 
   แบส (Bass, 1985) กล่าวถึงขอบข่ายของการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของ
ผู้ร่วมงานว่า ประกอบด้วย 
   1. การเน้นการพัฒนา (A Developmental Orientation) ผู้น าต้องประเมินศักยภาพ
ของผู้ตาม ทั้งความสามารในการด าเนินงานในปัจจุบันและความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตผู้น ามี
การก าหนดตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ตามปฏิบัติตาม และมอบหมายงานเพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถและ
ตอบสนองแรงจูงใจ 
   2. การเน้นความเป็นบุคคล (Individualized Orientation) ประกอบด้วยพฤติกรรม
ต่างๆ คือ การส่งเสริมการพบปะกันอย่างเป็นกันเอง โดยการที่ผู้น าติดต่อกันตัวต่อตัวกับผู้ตาม 
ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ท าให้ผู้ตามมีโอกาสได้รับรู้ปัญหาและความสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ ตลอดจนท าให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ท าให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานถูกต้องมากข้ึน การให้ผู้
ตามได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ผู้น าแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆ      
ที่เกิดขึ้นในองค์การ และหากผู้น าเป็นผู้แจ้งข้อมูลด้วยตนเองจะท าให้ผู้ตามมีโอกาสซักถามเพ่ือท า
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ความเข้าใจได้มากขึ้น การเอาใจใส่ในความแตกต่างของแต่ละคน การศึกษาว่าผู้ตามแต่ละคนจะ
พัฒนาศักยภาพให้ถึงจุดสูงสุดได้อย่างไร การที่ผู้น าเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลจะท าให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งมีผลท าให้ผู้น าได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ตามด้วยและการให้ค าปรึกษา
เป็นรายบุคคล ผู้น าจะเน้นหนักที่การรับฟัง การค้นหาปัญหาเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ผู้น าควรรับฟัง
อย่างตั้งใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจ การให้ค าถามเพ่ือให้ผู้ตามได้ระบายออก ช่วยในการค้นหา
ทางเลือกหรือแนะน าผู้ที่มาขอความช่วยเหลือ 
   3. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) การเป็นพ่ีเลี้ยงเป็นบทบาทส าคัญของผู้น าโดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ และต าแหน่งหน้าที่ของตนเพ่ือพัฒนาผู้ตาม จุดส าคัญของการเป็นพ่ีเลี้ยง คือ 
กระบวนการสอนและการเรียนรู้ และการให้การดูแลเพื่อพัฒนาผู้ตามให้เป็นผู้น าในอนาคต 
   จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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 จากการสังเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากนักวิชาการและนักการ
ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังตารางแสดงออกมาในรูปความถี่ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้จากการสังเคราะห์มีจ านวนทั้งหมด 11 องค์ประกอบ แต่ส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความถี่สูงกับองค์ประกอบที่มีความ
เหมาะสมกับหน่วยงานทางทหารโดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญทางทหารและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสม ได้องค์ประกอบเพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) 
การสร้างแรงบันดาลใจ 2) การกระตุ้นทางปัญญา 3) การสร้างวิสัยทัศน์ 4) การใช้ความฉลาดทาง
อารมณ์ 5) การมีคุณธรรม 6) การก าหนดและใช้กลยุทธ์ 7) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และ 8) 
การมีทักษะทางการสื่อสาร ซึ่งแสดงองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้  
 
2.5 ตัวแบบนโยบายสาธารณะ 
 ดาย (Dye) ได้กล่าวว่า ตัวแบบ (model) หมายถึง กรอบส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ซึ่ง      
ตัวแบบถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ ประการแรก ช่วยให้ความคิดเกี่ยวกับการเมือง และนโยบายสาธารณะได้
ง่ายและกระจ่างชัดประการที่สอง ระบุลักษณะส าคัญของปัญหานโยบาย ประการที่สาม ช่วยในการ
สื่อความหมายกับผู้อ่ืน โดยมีจุดเน้นที่ลักษณะส าคัญของชีวิตการเมือง ประการที่สี่ มุ่งสร้างความเข้าใจ
นโยบายสาธารณะให้ดีขึ้น โดยเน้นว่าสิ่งใดส าคัญหรือไม่ส าคัญ ประการสุดท้าย  เพ่ือช่วยอธิบาย
นโยบายสาธารณะและการพยากรณ์ผลที่จะเกิดข้ึนตามมา 
 ตัวแบบที่น ามาใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะมีหลายตัวแบบ แต่ที่นิยมและถูกกล่าว
บ่อยครั้งจะมีจุดเน้นที่สัมพันธ์กับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ 
 1. ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) ตัวแบบสถาบันนี้วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ภายใต้ฐานคติหลัก คือ การเตรียมนโยบายการอนุมัตินโยบาย หรือการประกาศเป็นนโยบาย หรือน า
นโยบายไปปฏิบัติ ต่างมีศูนย์กลางอยู่ที่สถาบันการเมืองของรัฐ เช่น สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร 
สถาบันตุลาการ ระบบราชการและสถาบันทางการเมืองอ่ืนๆ จึงมีสาระส าคัญ คือ ประการแรก เพ่ือให้
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดขึ้นมานั้นมีความชอบธรรม ประการที่สอง นโยบายที่ก าหนดโดยสถาบัน
และองค์กรของรัฐดังกล่าวมีลักษณะที่ใช้ได้ทั่วไป ประการที่สาม  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดขึ้นมา
โดยสถาบันดังกล่าวมีลักษณะผูกขาดบังคับ เฉพาะสถาบันองค์การของรัฐเท่านั้นที่มีความชอบธรรมที่
จะลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายการศึกษาถึงสถาบันที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะ
อาจจะศึกษาได้จากรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ประเด็นที่มุ่งศึกษาตามตัวแบบคือสถาบันใดบ้างมี
อ านาจในการก าหนดนโยบายและในเรื่องใดบ้าง 
  ตัวแบบสถาบันนี้รัฐศาสตร์นิยมน ามาใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะ เนื่องจากง่าย
และมีความสะดวกในการศึกษาจะมีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ 
รวมถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการท างาน กฎ ระเบียบวิธีปฏิ บัติทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ จุดอ่อนของตัวแบบนี้ว่า เป็นการศึกษาที่เน้นเฉพาะโครงสร้าง โดยไม่
สนใจถึงภาระหน้าที่ หรือพฤติกรรมของสถาบันทางการเมือง จึงท าให้การศึกษาอาจเกิดความ
ผิดพลาดได ้
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 2. ตัวแบบกระบวนการ (Process Model) ศึกษาถึงกระบวนการทางการเมือง และ
พฤติกรรมทางการเมืองเป็นจุดสนใจศึกษา วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในแนวทางดังกล่าว คือ 
การค้นหารูปแบบการด าเนินกิจกรรมหรือ “กระบวนการ” 
  1) การระบุปัญหา 
  2) การก าหนดข้อเสนอนโยบาย 
  3) การอนุมัติให้ความเห็นชอบนโยบาย 
  4) การน านโยบายไปปฏิบัติ 
  5) การประเมินผลนโยบาย 
  ตัวแบบกระบวนการนี้ได้เน้นขั้นตอนและพฤติกรรมที่ส าคัญในการก าหนดนโยบาย          
ซึ่งนักพฤติกรรมศาสตร์นิยมน ามาใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะมาก ตัวแบบนี้ถูกวิจารณ์ว่ามี
จุดอ่อน กล่าวคือการเน้นขั้นตอนและความสัมพันธ์ของแต่ละข้ันตอนมากเกินไปจนละเลยเนื้อหาสาระ
ของตัวนโยบายซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะ 
 3. ตัวแบบเชิงระบบ (System Model)  ระบบการเมืองระบบหนึ่งๆ จะด ารงอยู่ได้โดยการ
มีสถาบันและกระบวนการต่างๆ ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดสรรคุณค่าต่างๆ ให้สังคม สิ่งนี้เองที่
ถือว่าเป็นนโยบายของระบบการเมืองนั้น ซึ่งหากนโยบายนั้นเหมาะสม ก็ย่อมจะก่อให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการตัดสินใจของระบบการเมืองด้วย ส่วนครอบคลุมถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันใน
เชิงค าถาม 
  ส าหรับค าว่า “ระบบ” (System) หมายถึง ชุดของสถาบันและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถ
ระบุได้ในสังคมซึ่งมีหน้าที่ในการแปลงการเรียกร้องประชาชน ไปสู่การตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากสังคมทั้งหมด 
  นอกจากนี้ค าว่า “ระบบ” ยังหมายถึงระบบย่อยต่างๆ ของระบบใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์
กันอย่างแนบแน่น และระบบใหญ่สามารถตอบสนองต่อการเรียกร้องของก าลังต่างๆ จากภายนอก 
เพ่ือให้ระบบนั้นคงอยู่ต่อไปได ้
  1) สภาพแวดล้อม สิ่งต่างๆ ที่อยู่แยกจากระบบ 
  2) สิ่งที่น าเข้าสู่ระบบ ข้อเรียกร้อง ความต้องการในการรับ บริการทรัพยากรด้านต่างๆ    
แรงสนับสนุนจากนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐและมวลชนต่างๆ 
  3) กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างที่เป็นทางการของหน่วยราชการทั้งหมด กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนวัฒนธรรมทางการบริหารที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่น าเข้าให้เป็นนโยบาย 
  4) นโยบายอันเป็นผลผลิต 
  5) ผลของการให้บริการ 
  6) ทิศทางของการย้อนกลับ 
  จุดเด่นของตัวแบบเชิงระบบ การก าหนดนโยบายค่อนข้างจะเป็นระบบ คือ นโยบาย
สาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมือง ซึ่งนโยบายสาธารณะแต่ละนโยบายจะมีเหตุผลหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยน าเข้าของระบบ ได้แก่ การเรียกร้องและการสนับสนุนของประชาชน นอกจากนี้ยัง
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ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของระบบเองในการปรับ เปลี่ยนปัจจัยน าเข้า โดยการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และการน าสิ่งที่ตัดสินใจไปปฏิบัติ 
  จุดเด่นที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ตัวแบบนี้ให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมของระบบ
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ว่าจะส่งผลในเชิงบวกหรือเชิง
ลบต่อการปฏิบัติงานของระบบให้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 
  จุดอ่อนตัวแบบเชิงระบบ นี้ยังไม่สามารถตอบค าถามที่ส าคัญและจ าเป็นหลายค าถาม 
ได้แก่ 
  1) ปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญมีประการใดบ้างที่ช่วยเอ้ืออ านวยให้มีการเรียกร้องต่อระบบ
การเมือง 
  2) ระบบการเมืองที่มีคุณลักษณะเช่นใดจึงจะสามารถแปลงการเรียกร้องให้เป็นนโยบาย
และมีความต่อเนื่อง 
  3) ปัจจัยน าเข้ามีผลต่อคุณลักษณะของระบบการเมืองได้อย่างไร 
  4) คุณลักษณะของระบบการเมืองมีผลต่อเนื้อหาสาระของนโยบายได้อย่างไร 
  5) ปัจจัยแวดล้อมน าเข้ามีผลต่อเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะได้อย่างไร 
  6) นโยบายสาธารณะสงผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณลักษณะของระบบการเมืองได้อย่างไร 
 4. ตั วแบบผู้ น า  (Elite Model) ประเทศก าลั งพัฒ นาทั่ ว ไป  ที่ ป กครองในระบอบ
ประชาธิปไตยยังไม่เจริญเต็มที่การปกครองมักอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิด และความต้องการของ
กลุ่มชนชั้นน าทางสังคมและการเมืองนั้นๆ เนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจต่อกิจกรรม
บ้านเมือง ท าให้ผู้น าสามารถที่จะเปิดเผยหรือปิดบังข่าวสารข้อมูลตามที่ผู้น าต้องการได้ โดยเหตุนี้จึง
ไม่เป็นเรื่องยากที่จะปกครองประชาชน 
  จุดเด่นของตัวแบบผู้น าคือ สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันหลาย
ประการ เช่น ประเทศปกครองโดยชนกลุ่มน้อย มิใช่การปกครองโดยคนกลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ยังมัก
ปรากฏว่านโยบายที่ผู้น าบ่อยครั้งมักก าหนดมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชนชั้นผู้น าเอง หรือ
กลุ่มท่ีสนับสนุนผู้น า 
  จุดอ่อนของตัวแบบผู้น า ได้แก่ การละเลยความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายของข้าราชการและประชาชน ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าข้าราชการประจ าแม้
จะไม่มีอ านาจในการตัดสินปัญหานโยบาย แต่ก็มีบทบาทในการริเริ่มหรือเสนอและนโยบาย 
โดยเฉพาะนโยบายที่เป็นเรื่องเทคนิคซึ่งข้าราชการประจ ามีความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้ก าหนดนโยบาย 
  ตัวแบบผู้น าสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันหลายประการ เช่น 
ประเทศมีการปกครองโดยชนกลุ่มน้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ เฉื่อยชาทางการเมือง 
จุดอ่อนของตัวแบบดังกล่าวคือ ละเลยความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของ
ข้าราชการและประชาชน และขัดกับลักษณะส าคัญของนโยบายที่ว่านโยบายไม่ได้ตัดสินกัน ณ จุดใด
จุดหนึ่ง แต่มีการพัฒนามาเป็นส าคั 
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2.6 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี 
 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีมีรายละเอียดดังนี้ (ศูนย์การทหารปืน
ใหญ่จังหวัดลพบุรี) 
 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าและสายวิทยาการปืนใหญ่สนามและการต่อสู้
ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกในปัจจุบันนี้นั้นถือก าเนิดมาจากจเรทัพบกซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรด
เกล้าฯให้พลเอกพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารทรงด ารงต าแหน่งเป็นจเรทัพบกและมีนาย
พันเอกพระประสิทธิ์ราชศักดิ์เป็นผู้ช่วยจเรทัพบกเมื่อ 6 พฤษภาคม 2446 โดยให้ขึ้นตรงต่อกรม
ยุทธนาธิการ (กองทัพบก) สาเหตุที่โปรดเกล้าฯให้ตั้งจเรทัพบกข้ึนก็เพราะเริ่มมีหน่วยทหารประจ าหัว
เมืองต่างๆ หลายหัวเมืองจาเป็นต้องมีผู้ตรวจการทหารบกท าการตรวจตราต่างพระเนตรพระกรรณ 
 ต่อมาในปี 2448 เปลี่ยนชื่อจากจเรทัพบกเป็นกรมจเรทัพบก คงมีเจ้าหน้าที่เพียง 2 
ต าแหน่ง ดังเดิม และในปี 2449 ได้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้อีก 2 ต าแหน่ง คือ ผู้ช่วยจเรทหารราบ และ
ผู้ช่วยจเรทหารปืนใหญ่ ซึ่งเป็นนายพันตรีหลวงสุรยุทธโยธาหาญ เป็นผู้ช่วยจเรทหารราบ และนายพัน
ตรีหลวงศัล วิธานนิเทศ เป็นผู้ช่วยจเรทหารปืนใหญ่  
 1 เมษายน 2541 โปรดเกล้าฯแต่งตั้งพันตรีหม่อมเจ้าบวรเดชผู้บัญชาการทหารบกมณฑล
นครราชสีมาย้ายมาด ารงต าแหน่งจเรทหารปืนใหญ่ 
 6 เมษายน 2451 กรมยุทธนาธิการได้ปรับปรุงกิจการจเรใหม่โดยจัดตั้งจเรเหล่าและก าหนด
หน้าที่จเรไว้เป็นข้อบังคับจเรทหารบกแบ่งเป็นจเรทัพบก, จเรทหารราบ, จเรทหารม้า, จเรทหารปืน
ใหญ่, จเรทหารช่างและจเรพัสดุสานักงานจเรต่างๆเป็นส่วนรวมว่าจเรทหารบก จึงนับได้ว่าได้เกิด
แผนกจเรทหารปืนใหญ่ซึ่งกลายเป็นศูนย์การทหารปืนใหญ่ในปัจจุบันโดยสมบูรณ์เมื่อ 1 เมษายน 
2451 ในการถือก าเนิดครั้งแรกนี้แผนกจเรทหารปืนใหญ่ตั้งอยู่ที่ศาลากรมยุทธนาธิการคือศาลาว่าการ
กลาโหมปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรอยู่4 คนด้วยกันคือ 1. นายพลตรี หม่อมเจ้า
บวรเดช เป็นจเรทหารปืนใหญ่ 2. นายพันโทหลวงศัลวานนิเทศ เป็นผู้ช่วยจเรทหารปืนใหญ่ 3. นาย
ร้อยเอกจง เป็นประจาแผนกจเรทหารปืนใหญ่ 4. นายร้อยเอกผิน เป็นประจ าแผนกจเรทหารปืนใหญ่
มีภารกิจหรือหน้าที่ตามท่ีข้อบังคับหน้าที่จเรทหารบก ลง 6 เมษายน 2451 ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. จเรทหารปืนใหญ่เป็นหัวหน้าในกรมยุทธนาธิการข้ึนตรงต่อผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
มีผู้ช่วยและพนักงานตามสมควร 2. มีหน้าที่ตรวจการของทหารปืนใหญ่ทั่วไปให้ถูกต้องตามแบบธรรม
เนียมที่ตั้งขึ้นตลอดทั้งการรักษาการณ์และรักษาอาวุธสิ่งของต่างๆตรวจแนะน าวิชาการฝึกหัดของ
ทหารปืนใหญ่กับทั้งการพร้อมเพรียงสาหรับราชการสนามเพ่ือให้การทั้งปวงส าเร็จได้จริงตามความ     
มุ่งหมายของราชการ 3. เมื่อทหารปืนใหญ่หลายกรมกองประชุมพร้อมกันซ้อมวิชาแต่เฉพาะในเหล่า
ทหารปืนใหญ่มีหน้าที่เป็นผู้อานวยการตลอดเวลาซ้อม 4. จัดและอ านวยการโรงเรียนฝึกหัดการปืน
ใหญ่ส าหรับนายทหารศึกษาทางการปืนใหญ่ในตอนปลายรัชกาล (2453) มีการขยายกาลังกองทัพครั้ง
ใหญ่คือมีก าลัง 10 กองพล หน่วยส่วนกลางมี 12 หน่วย สาหรับแผนกจเรทหารปืนใหญ่ของกรม
ยุทธนาธิการนั้นมี พลตรีกรมหมื่นก าแพงเพชรอรรคโยธินผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ทรง
รั้งต าแหน่งจเรทหารปืนใหญ่และจเรทหารช่างด้วย 
 เมื่อปืนใหญ่มีระยะยิงไกลขึ้นและกระสุนมีอ านาจมากขึ้นจ าเป็นที่จะต้องหาสนามยิงปืนที่
เหมาะสมและมีความปลอดภัยเพียงพอกองทัพบกจึงตกลงใจให้สร้างสนามยิงปืนใหญ่ขึ้นที่ต าบลโคก
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กระเทียมอ าเภอเมืองลพบุรีในปี 2457 คือที่ตั้งศูนย์การทหารปืนใหญ่ปัจจุบันนี้โดยมี พลโทพระวงศ์
เธอพระองค์เจ้าบวรเดชกฤดากรครั้งด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงกลาโหมจเรทหารปืน
ใหญ่ทหารบกและรักษาการผู้บังคับการโรงเรียนทหารปืนใหญ่เป็นแม่กองงานท่านแรกตามค าสั่งทหาร
ที่ 93/8996 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2459 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2458 เมื่อพระองค์เจ้า
บวรเดชกฤดากรทรงย้ายไปเป็นอุปราชมณฑลพายัพจึงให้ พันตรีหลวงวิเศษสรเพลิง (หวาดจันทรา
กาค) ครั้งมียศเป็นร้อยเอกขุนวิเศษสรเพลิง ประจ ากรมจเรการปืนใหญ่ทหารบกเป็นแม่กองงานคน
ต่อมา 
 1 พฤศจิกายน 2458 พันตรีหลวงวิเศษสรเพลิง ย้ายไปเป็นปลัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 จึง
ให้ร้อยโทสุดใจปิณฑมาณ ประจ ากรมจเรทหารปืนใหญ่ทหารบกมาเป็นแม่กองงานแทน 
 19 มีนาคม 2459 กองทัพบก ได้ออกคาสั่งทหารบกที่ 214/27194 ให้ร้อยเอกหม่อมเจ้านิล
ประภัศรเกษมศรี ประจ ากรมจเรทหารปืนใหญ่ทหารบกให้เป็นผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่พิเศษประจ า
กรมจเรทหารปืนใหญ่ขึ้นพร้อมกับคลังพัสดุกองร้อยปืนใหญ่พิเศษโรงเลี้ยงและบ้านพักนายทหาร , 
นายสิบหลายหลังโดยแบ่งให้นายทหาร , นายสิบและพลทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ที่  1 รักษา
พระองค์ มาตั้งเป็นกองร้อยปืนใหญ่พิเศษตามคาสั่งนี้ซึ่งมีผลบังคับมาใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2460 
 เมื่อ กรกฎาคม 2460 ร้อยเอกหม่อมเจ้านิลประภัศรเกษมศรี  ได้รับการแต่ตั้ งเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนปืนใหญ่ทหารบกและคงอยู่ในต าแหน่งนี้จนถึงปี 2469 จึงได้ย้ายไปเป็นจเรทหาร
ปืนใหญ่ทหารบกขณะมีพระยศเป็นพันเอก 
 1 เมษายาน 2466 โรงเรียนทหารปืนใหญ่ทหารบกเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกโรงเรียนทหารปืน
ใหญ่ พันโทหม่อมเจ้านิลประภัศรเกษมศรี เป็นผู้อานวยการแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ 
 15 เมษายน 2469 พันโทพระสรายุทธสรสิทธิ์  (พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ,        
พจน์ พหลโยธิน) ประจ ากรมจเรทหารปืนใหญ่ทหารบกในเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 17 พฤษภาคม 2470 พันโทพระยากาแหงรามภัคดี (ยุทธคงอยู่) หัวหน้าแผนกที่1 กรมจเร
ทหารปืนใหญ่มาเป็นผู้อ านวยการแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่แทนพันโทพระสรายุทธสรสิทธิ์ซึ่งย้าย
ไปเป็นองค์รักษ์เวร 
 1 สิงหาคม 2475 พันเอกพระยาก าแหงรามภัคดีออกจากประจ าการและพันตรีพระแม่นศร
แผลง (โปร่งแรงกล้า) ซ่ึงเป็นรองผู้อานวยการย้ายไปรับต าแหน่งแม่กองสนามยิงปืนดังนั้นพันตรีหลวง
อาจอัครนิกรจึงรักษาราชการเป็นผู้อานวยการแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่แทนและในปีนี้เองแผนก
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหมขึ้นตรงต่อแผนกที่  3 กรมจเรทหารบก
เหลืออยู่ที่โคกกระเทียมเฉพาะกองร้อยทดลองกองสนามยิงปืนซึ่งมี พันตรีขุนว่องศรวิทย์ (จ าเนียร     
ว่องวิทย์) เป็นผู้บังคับกองร้อยต่อมาจึงย้ายกลับมาที่เดิมอีก 
 7 เมษายน 2481 แผนกที่3 กรมจเรทหารบก (ศูนย์การทหารปืนใหญ่) ได้ย้ายมารวมกับ
กองโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่โคกกระเทียมและแปรสภาพเป็นแผนกปืนใหญ่กรมเสนาธิการทหารบก
เมื่อ 22 พ.ค. 2484 
 พ.ศ. 2488 แผนกปืนใหญ่กรมเสนาธิการทหารบก ได้แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารปืนใหญ่
วันที่ 8 เมษายน 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามสนามยิงปืนใหญ่โคกกระเทียมซึ่งเป็นที่ตั้งกรมจเรทหารปืนใหญ่ว่า “ค่ายพหลโยธิน”  



82 

 6 สิงหาคม 2495 กรมจเรทหารปืนใหญ่แปรสภาพเป็นกรมการทหารปืนใหญ่ขึ้นตรงต่อ
กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 พ.ศ. 2497 กรมทหารปืนใหญ่ได้แปรสภาพเป็นศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตามคาสั่งกองทัพบก
ที่ 104/4056 ลง 16 ก.พ. 97 จึงอาจกล่าวได้ว่าวันที่  16 ก.พ. 97 คือ วันเกิดของศูนย์การทหาร     
ปืนใหญ่ 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษา
บทบาทของผู้น าตามทฤษฎีภาวะผู้น าไว้หลายท่านทั้งงานวิจัยในต่างประเทศและงานวิจัยในประเทศ
ดังนี้ 
 2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 
   ยุทธนพงษ์ นพกุลสถิต (2547) ได้ศึกษาภาวะผู้น าและรูปแบบ ภาวะผู้น าทาง
การทหารที่ควรจะเป็นของนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 64 โดยได้น าทฤษฎี
การบริหารระบบ 4 ของลิเคริร์ทมาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ปัจจัยส่วน
บุคคลของประชากรที่ท าการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35 - 39 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจากสถาบันทางทหารในประเทศอายุราชการ 10 - 14 ปี พรรคเหล่าทหารเรือ (ทร.) มีชั้นยศนาวา
ตรีหรือเทียบเท่าสังกัดงานฝ่ายปฏิบัติการ เงินเดือน 15,00 - 20,000 บาท และระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งเดิม 2 - 5 ปี ภาวะผู้น าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของนายทหารนักเรียน ฯ เป็นแบบผสมผสาน
ระหว่างแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์กับผู้น าแบบปรึกษาหารือเช่นเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับ สมมุติฐานใน
การวิจัยที่ว่าภาวะผู้น าที่ควรจะเป็นคือผสมผสานแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์กับปรึกษาหารือ ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างภาวะผู้น าที่เป็นอยู่กับรูปแบบภาวะ ผู้น าทางการทหารที่ควรจะเป็นมี
ความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างอยู่ที่กระบวนการสื่อสารในความเป็นจริงของยุคปัจจุบันเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารได้เจริญไปมาก การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว        
ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจ ากัดและอุปกรณ์ขวางกั้นแต่ในความคิดเห็นทางด้าน
การสื่อสารในวงการทหารนายทหารนักเรียนที่เป็นกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาคิดว่าน่าจะยังต้อง
รักษาระดับความลับทางการทหารไว้ควรที่จะมีความเด็ดขาดเข้มงวดในการสื่อสารมากกว่า
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันโดยเฉพาะข่าวสารและการสื่อสารทางด้านความมั่นคงของประเทศชาติ 
   ปรารถนา ทิพย์สีนวล (2547) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนว่าเป็นการรับรู้การปฏิบัติงานในการยกระดับแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความต้องการ
อย่างแรงกล้ามากกว่าที่เป็นอยู่ ยกระดับความต้องการของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นตามความต้องการของ 
Maslow และให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงความต้องการให้ส านึกถึงความส าคัญและคุณค่าถึงจุดหมาย 
และวิธีการที่จะบรรลุจุดหมาย ท าให้ผู้ร่วมงานไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน แต่จะอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม
คือหน่วยงานและองค์การใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) คือ การถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และการปลูกฝังค่านิยม หมายถึง การที่ผู้บริหารสร้างภาพให้ผู้ร่วมงานรับรู้ว่าต้องการให้
หน่วยงานเป็นอย่างไรในอนาคตอธิบายและจูงใจให้ผู้ร่วมเกิดความผูกพันในวิสัยทัศน์ และมองเห็น
วิสัยทัศน์ตรงกับตนว่าจุดมุ่งหมายในการท างาน คือ พัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานในอนาคต 
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พัฒนาหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และปลูกฝังค่าวิธีปฏิบัติ เช่น 
การเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความเป็นธรรม 2) การสร้างบารมี (Charisma) 
คือ การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีเป้าหมายที่เป็นอุดมการณ์ชัดเจนในการท างาน และมีลักษณะเป็นมิตร 
ใจดีและเป็นกันเอง ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยยึดหลักธรรมทางศาสนาเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน ท าให้
ผู้ร่วมงานเชื่อฟัง นับถือ ผูกพัน เกิดความจงรักภักดี อยากอุทิศตนท างานและยึดถือค่านิยมตามอย่าง
ผู้บริหาร กระตุ้นและเร้าให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงจูงใจ และเกิดความต้องการที่จะกระท าสิ่งใดๆ เพ่ือให้
งานส าเร็จ และการท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความสามารถ และอยากปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ผู้บริหารคาดหวังไว้ 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
ผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสงสัยใคร่รู้มากขึ้น และพยายามหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิมใน
ปัญหาเก่าที่เกิดขึ้นและบอกให้ผู้ร่วมงานรู้ว่าปัญหาที่หน่วยงานก าลังเผชิญอยู่คืออะไร บอกถึงจุดอ่อน
ที่ไม่สามารถพัฒนางานและหน่วยงาน บอกแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการพัฒนางาน
บริการ พัฒนาหน่วยงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ  4) ความเป็นเอกัตถะบุคคล 
(Individualized Consideration) คือ การที่ผู้บริหารโรงเรียนยอมรับนับถือความเป็นบุคคลของ
ผู้ร่วมงาน ผู้ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละคนตามความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล แสดงการชื่นชมในความสามารถของผู้ร่วมงานการให้ค าปรึกษาหารือส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้
พัฒนาตนเองและแนวทางพัฒนาผู้ร่วมงานการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือฝึกฝนงาน
ด้านการบริหารจัดการ การให้ข้อมูลข่าวสารคอยถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้การมอบหมายงานพิเศษแก่
ผู้ร่วมงาน ตลอดจนการให้ค าแนะน าการพูดคุยอย่างเป็นกันเองและเสริมสร้างบรรยากาศของความ
อบอุ่นและคุ้นเคย และ 5) การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspirationalmotivation) คือ การที่ผู้บริหาร
โรงเรียนใช้ค าพูดและการกระท าที่ปลุกปลอบใจ ให้ก าลังใจ เร้งเร้า และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน เกิดความ
กระตือรือร้นเกิดแรงบันดาลใจ อยากอุทิศตนและทุ้มเทความพยายามมากเป็นพิเศษแก่ผู้ร่วมงาน     
ที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ ตลอดจนให้ผู้ร่วมงานอาสาสมัครท างานและทดลองโครงการใหม่ๆ 
   สุดารัตน์  เหลาฉลาด (2547) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นพฤติกรรม
การแสดงออกของหัวหน้าในการกระตุ้นและจูงใจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย      
วัดจากการรับรู้ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และความ
เป็นเอกัตถะบุคคลดังนี้ 1) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ พฤติกรรมการ
แสดงออกของหัวหน้าในการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี และอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมกระตุ้น ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงาน สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในด้านดีท าให้เกิดการ
ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  2) การกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) คือ พฤติกรรมการแสดงออกของหัวหน้าในการกระตุ้นให้ คิดหาวิธีการ
หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา มีการแสดงความคิดเห็น มองปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ในแง่มุมต่างๆ 
โดยใช้เหตุผลและข้อมูลพื้นฐาน มีการน าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการปฏิบัติงานและ 3) ความ
เป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) คือ พฤติกรรมการแสดงออกของหัวหน้าใน
การสร้างสัมพันธภาพกับเป็นรายบุคคล โดยการเอาใจใส่รับรู้และตอบสนองต่อความต้องการของแต่
ละบุคคล ให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาระดับความ
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ต้องการความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน ชรัชน์  จีนขาวข า (2547) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงว่าเป็นความสามารถท่ีจะพยายามยกระดับจิตส านึกและแรงจูงใจของผู้ร่วมงาน ให้มีอุดม
คติและมีคุณค่าทางจริยธรรมสูง โดยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความตระหนักและต้องการอย่างแรงกล้า
มากกว่าที่เป็นอยู่ในด้านคุณค่าของจุดมุ่งหมายและวิธีการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย ท าให้ผู้ร่วมงานไม่
คิดถึงประโยชน์ส่วนตน แต่จะอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมหรือเพ่ือนนักเรียน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
องค์ประกอบ 4 ด้านคือ การสร้างบารมี ความเป็นเอกัตถะบุคคล การกระตุ้นทางปัญญา และการ
สร้างแรงบันดาลใจ ดังนี้ 1) การสร้างบารมี (Charisma) คือ การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีเป้าหมายที่เป็น
อุดมการณ์ชัดเจนในการท างานและมีลักษณะเป็นมิตร ใจดี และเป็นกันเองปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยยึด
หลักธรรมทางศาสนาเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้ร่วมงานเชื่อฟังนับถือผู้พันธ์เกิดความ
จงรักภักดี อยากอุทิศตนท างานและยึดถือค่านิยมตามอย่างที่ผู้บริหารสถานศึกษา กระตุ้นและเร้า ให้
ผู้ร่วมงานเกิดแรงจูงใจและเกิดความต้องการที่จะท าสิ่งใดๆ เพ่ือให้งานส าเร็จและการท าให้ผู้ร่วมงาน
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า  มีความสามารถและอยากปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาคาดหวัง
ไว้ 2) ความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ยอมรับนับถือความเป็นบุคคลของผู้ร่วมงานดูแลเอาใจใส่ตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละ
คนตามคามแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงความชื่นชมในความสามารถของผู้ร่วมงาน การให้
ค าปรึกษาหารือส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองและแนวทางพัฒนาผู้ร่วมงานการให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ เป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือฝึกฝนงานด้านการบริหารจัดการ การให้ข้อมูลข่าวสารคอยถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ ให้การมอบหมายงานพิเศษแก่ผู้ร่วมงาน ตลอดจนการให้ค าแนะน าการพูดคุยอย่างเป็น
กันเองและเสริมสร้างบรรยากาศของความอบอุ่นและคุ้นเคย 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual 
Stimulation) คือ การที่ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาและส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสงสัยใคร่รู้มากขึ้น และ
พยายามหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิมในปัญหาเก่าที่เกิดขึ้นและบอกให้ผู้ร่ วมงานรู้ว่าปัญหาที่โรงเรียน 
ก าลังเผชิญอยู่คืออะไร บอกถึงจุดอ่อนที่ไม่สามารถพัฒนางานและพัฒนาสถานศึกษา บอกแนวคิด
หลักการและกระบวนการในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 4) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้
ค าพูดและการกระท าที่ปลุกปลอบใจให้ก าลังใจเร้งเร้า และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน เกิดความกระตือรือร้น
เกิดแรงบันดาลใจ อยากอุทิศตนและทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษ และการพูดการกระท าที่ท า
ให้ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจว่าพวกเขาสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
ส าเร็จ ตลอดจนการให้ผู้ร่วมงานอาสาสมัครท างานและทดลองโครงการใหม่ ๆ 
   สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548) ได้อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 1) การสร้างบารมี (Charisma) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกด้วยแบบ
ตัวอย่างบทบาทที่เข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็น เมื่อผู้ตามรับรู้พฤติกรรมของผู้น า ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมเกิดขึ้น ซึ่งปกติผู้น าจะมีการประพฤติดีปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศิลปะรวมและจริยธรรมสูง
จนเกิดการยอมรับว่าเป็นสิงที่ถูกต้องดีงามดังนั้นจึงได้รับการนับถืออย่างลึกซึ่งจากผู้ตาม พร้อมทั้ง
ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงอีกด้วย ผู้น าจึงสามารถจะท าหน้าที่ให้วิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจต่อ
เป้าหมายของพันธกิจ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) เป็นพฤติกรรมของ
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ผู้น าที่แสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังที่สูงของผู้น าที่มีต่อผู้ตามด้วยการสร้าง
แรงบันดาลใจโดยการจูงใจให้ยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ  ในทางปฏิบัติผู้น ามักจะ
ใช้สัญลักษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มการท างานร่วมกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายแทนการท าเพ่ือ
ประโยชน์เฉพาะตน ผู้น าจึงถือได้ว่าเป็นผู้ส่งเสริมน้ าใจแห่งการท างานเป็นทีม ผู้น าจะพยายามจูงใจ  
ผู้ตามให้ท างานบรรลุเกินเป้าหมายทีก าหนดไว้ โดยการสร้างจิตส านึกของผู้ตามความส าคัญว่า
เป้าหมายและผลงานนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจะท าให้องค์การ
เจริญก้าวหน้าประสบความส าเร็จได้ 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็น
พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกด้วยการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยการใช้วิธีฝึกทบทวน
กระแสความเชื่อและค่านิยมเดิมของตนหรือผู้น าหรือขององค์กร ผู้น าจะสร้างความรู้สึกท้าทายให้
เกิดขึ้นแก่ผู้ตาม และจะให้การสนับสนุนหาผู้ตามต้องการทดสองวิธีการใหม่ของตนหรือต้องการริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ที่เกี่ยวกับงานองค์การ  ส่งเสริมให้ผู้ตามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
ด้วยตนเอง 4) ความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) หรือการมุ่งความสัมพันธ์
เป็นรายคน เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่มุ้งเน้นความส าคัญในการส่งเสริมบรรยากาศของการท างานที่ดี
ด้วยการใส่ใจรับรู้และพยายามตอบสนองต่อความต้องการเป็นรายบุคคลของผู้ตามผู้น าจะแสดง
บทบาทเป็นครูพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการช่วยเหลือผู้ตามที่พัฒนาระดับความต้องการ
ของตนสู่ระดับสูงขึ้น 
   รณฤทธิ์ สินทนะโยธิน (2548) ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าของ ผู้บังคับบัญชารวมทั้ง
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาใน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรือจ านวน 180 คน เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงลักษณะ
ของการบริหารที่ดี และท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพอใจต่อไปโดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมานผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือที่มีสถานภาพทาง เศรษฐกิจและสังคมได้แก่ ระดับการศึกษา 
ระดับชั้นยศ และ เงินเดือนแตกต่างกัน มีความพอใจในรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงลักษณะ 
ของการบริหารที่ดีและท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพอใจตลอดจนรู้จักการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 
เพ่ือที่จะท าให้องค์การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
   สิรินทร์รัตน์  มุสิการยกูล (2548) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องค้นคว้าหาแรงจูงใจของข้าราชการครู กระตุ้นให้ข้าราชการครูเกิดความส านึกความ
ต้องการและพยายามให้ได้การตอบสนองความต้องการที่สูงกว่า พัฒนาข้าราชการครูซึ่งเป็นผลท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูมีความสัมพันธ์กันในการยกระดับความต้องการซึ่งกันและกัน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย โดยองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  1) การ
สร้างบารมี (Charisma) คือ ผู้น าแสดงรูปแบบตามบทบาทส าหรับผู้ตามผู้ตามจะชื่นชม ศรัทธา  
เชื่อถือในตัวผู้น า สิ่งต่างๆ ที่ท าให้ได้รับความชื่อถือและเหนือกว่าความต้องการส่วนของผู้ตาม ผู้น า
ร่วมเสี่ยงกับผู้ตามและท าอย่างสม่ าเสมอมากกว่าครั้งคราว ผู้น าจะท าสิ่งต่างๆ ได้ดีอย่างถูกต้องแสดง
มาตรฐานที่สูงในเรื่องคุณภาพ จริยธรรม ผู้น าจะไม่ใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์เป็นผู้กล้าเสี่ยงมีความคิด
ริเริ่ม รวมทั้งเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 
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คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตนบันดาลโดยให้ความหมายและท้าทายงานของผู้ตาม 
กระตุ้นการท างานเป็นทีม แสดงถึงการท างานอย่างทุ่มเท มุ้งเน้นถึงจุดหมายปลายทาง  ผู้น าเสื่อม
ความหมายที่ชัดเจนถึงความหวังที่ผู้ตามจะได้พบ และยังแสดงถึงเป้าหมายและสร้างวิสัยทัศน์ 3) การ
กระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ ผู้น าการกระตุ้นความพยายามผู้ตามให้เปลี่ยนแปลง
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ต านิผู้ตาม ผู้ตามจะได้รับการสนับสนุนให้พยายามหาวิธีใหม่ๆ และวิธีการ
ของผู้ตามจะไม่ถูกวิจารณ์แม้จะแตกต่างความคิดของผู้น า 4) ความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized 
Consideration) คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความต้องการของแต่
ละบุคคลในเรื่องความส าเร็จและเติบโต โดยแสงเป็นผู้ฝึกสอนหรือพ่ีเลี้ยง ผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานจะ
พัฒนาให้ประสบความส าเร็จอย่างสูง 
   สมมาตร  วิลาวรรณ (2548) ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่
คาดหวัง: กรณีศึกษา กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดผลการศึกษา พบว่า ผลจากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าแบบพฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ผู้ใต้บังคับ บัญชาคาดหวังโดยรวมเป็นแบบ
ปรึกษาหารือเมื่อพิจารณาเป็นเฉพาะแบบพบว่าข้าราชการ ส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบปรึกษาหารือ
นอกจากนี้ข้าราชการบางส่วนต้องการแบบพฤติกรรม ผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
คาดหวังแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ แต่ไม่มีความต้อง การแบบพฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังแบบเผด็จการเลย 
   ภุชงค์ บุญคณาสันต์ (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะผู้น ากับความ
พร้อมรบของกองทัพเรือผลการศึกษา พบว่า การศึกษาวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้น าที่ส าคัญทั้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) มีระดับความมีพลังสูงและทนต่อความเครียดได้ดี 2) ความมั่นใจตนเอง 3) ความซื่อสัตย์ 
จริยธรรม และยึดมั่นในหลักการ 4) มีความเชื่อมั่นต่อความสามารถภายในตนเอง 5) ความกล้าหาญ 
6) ความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว 7) มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ ข้าราชการจากทั้ง 4 ส่วน
ราชการของกองทัพเรือไทย ได้แก่ ส่วนบัญชาการ ส่วนก าลังรบ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษามี
ความเห็นพ้องกันว่ามีผลต่อความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่าเทียมกัน ประเด็นส าคัญที่ส่ วนใหญ่เห็น
ว่า มีความส าคัญต่อความพร้อมรบของกองทัพเรือมากที่สุดภาย ใต้คุณลักษณะผู้น าด้านการมีระดับ
ความมีพลังงานสูงและทน ต่อความเครียดได้ดี คือการที่ผู้น าจะต้องมีความสุขุมเยือกเย็นในภาวะที่ตก
เป็น ฝ่ายเสียเปรียบในการรบ ไม่ละทิ้งหรือโยนภาระหน้าที่ให้ผู้อ่ืนในทางกลับกัน จะต้องคิดหาวิธีน า
ก าลังของตนให้กลับเป็นฝ่ายได้เปรียบในที่สุด ในส่วนที่ส าคัญภายใต้คุณลักษณะผู้น าด้านความมั่นใจ
ตนเอง คือ การปฏิบัติภารกิจที่มีโอกาสจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ต้องการผู้น าที่มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจส าหรับคุณลักษณะผู้น าด้านมีความซื่อสัตย์จริยธรรม
และยึดมั่นในหลักการ มีประเด็นส าคัญคือผู้น าควรยึดถือคุณธรรมและมีความยุติธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาภายใต้คุณลักษณะผู้น าด้านมีความเชื่อมั่นต่อ
ความสามารถภายในตนเอง มีประเด็นส าคัญ คือผู้น าจะต้องไม่ล้มเลิกเป้าหมายในการท างานที่ได้มี
การก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนแล้ว รวมทั้งจะต้องมีการวางแผนทั้งในระยะยาวระยะปานกลาง 
และระยะสั้น ประเด็นส าคัญที่ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคัญต่อความพร้อมรบของกองทัพเรือมากท่ีสุด
เช่นกัน ภายใต้คุณลักษณะผู้น าด้านความกล้าหาญ คือ ผู้น าจะต้องยอมรับความล้มเหลวอันเกิดจาก
การตัดสินใจที่ผิดพลาดของตนเองและร่วมรับผิดชอบในความผิดพลาดร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
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ส าหรับคุณลักษณะผู้น าด้านความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวมีประเด็นส าคัญ คือ ผู้น าจะต้อง
มีแผนรองในการท าการรบหรือการท างานทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือภายในสามัญส านึกของตนเองและใน
ส่วนที่ส าคัญภายใต้คุณลักษณะผู้น าด้านการมีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ คือ ผู้น าจะต้องเข้าใจและยอมรับ
ในจุดอ่อนของตนเองและท าการปรับปรุงอยู่เสมอ ตลอดจนการใช้จุดแข็งของตนให้เกิดประโยชน์
ดังนั้น การน าคุณลักษณะผู้น าที่ส าคัญทั้ง 7ด้านไปพัฒนาเป็นเกณฑ์หลักในการคัดเลือก ผู้บริหาร
ระดับสูงของกองทัพเรือ โดยการเน้นประเด็นส าคัญของแต่ละคุณลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการ
ประยุกต์ใช้กับวิธีการหรือ กระบวนการคัดเลือกที่ก าหนดขึ้นจะท าให้กองทัพเรือมีทิศทางที่ชัดเจนใน
การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะสามารถน ากองทัพเรือไปสู่ความพร้อมรบในที่สุด 
   สมควร  ไกรพน (2549) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นตามความคิดเห็นของข้าราชการครู จ าแนกตาม
ต าแหน่งพบว่าข้าราชการครูที่ด ารงต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแบบ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ศุภกิจ สานุสัตย์ (2549) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมพบว่าครูผู้สอน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุก
ด้านโดยด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญาด้าน       
การค านึงเอกบุคคลและด้านการสร้างบารมีตามล าดับผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน
พบว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สุเชษฐ์ อัจฉริยวงศ์ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น าของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร กับ
ความท้อแท้ของข้าราชการต ารวจ ชั้นประทวน สายงานป้องกันปราบปราม สังกัดต ารวจภูธรภาค 2
ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมผู้น าของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนสายงานป้องกันปราบปราม มีความท้อแท้ในด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และความไม่สมหวังในความส าเร็จของตนเอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง และในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร กับ
ความท้อแท้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สายงานป้องกันปราบปรามมีความสัมพันธ์อย่าง       
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 
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   โกเมธพิมพ์ เบ้าธรรม (2549) ได้ศึกษาถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 - 5 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น า   
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้านโดยด้านที่
มีพฤติกรรมระดับสูงสุด คือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ เหมาะสม รองลงมา คือ ด้านการคิดหวังผล          
การปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง ส่วนด้านที่มีระดับพฤติกรรมต่ าสุด คือ ด้านการเกื้อกูลการยอมรับ
เป้าหมายของกลุ่ม การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนก
ตามสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 ทั้ งในภาพรวมและรายด้าน                 
การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเกื้อกูล การยอมรับ
เป้าหมายของกลุ่ม ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
   ทิพวรรณ  โอษคลัง (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าของว่า เป็นการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เป็นความสามารถของผู้บริหารที่แสดงให้ผู้ตามเห็นในการท างานที่ท าเกินกว่าที่คาดหวัง
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ความพยายามของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งท าให้ผู้ตามปฏิบัติงานตาม
ผู้บริหารเกิดความคาดหวัง พยายามพัฒนาความสามารถ ศักยภาพไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด ซึ่งพิจารณาจากการที่ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมให้เห็นเป็นกระบวนการ
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การสร้างบารมี การสร้างบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญาและความเป็น
เอกัตถะบุคคล ดังนี้ 1) การสร้างบารมี (Charisma) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นในการ
บริหารจัดการที่เป็นการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการยอมรับ เชื่อมั่น ภาคภูมิใจและไว้วางใจใน
ความสามารถของผู้บริหาร มีความยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทโดยผู้บริหารจะประพฤติตนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ เสียสละเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมและผู้อ่ืน เน้นความส าคัญในเรื่องอุดมการณ์ ความเชื่อ 
ค่านิยม และการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค มีวิสัยทัศน์เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการควบคุมตนเอง  2) การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspirational Motivation) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นในการบริหารการจัดการที่เป็น
กระบวนการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจภายใน มีการสร้างเจคติที่ดีละการคิดในแง่บวก มีการ
ตั้งมาตรฐานในการท างานสูงและท้าทายพร้อมกับเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนมีคุณค่า และสามารถกระตุ้นให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ ผู้บริหารจะ
แสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนเพ่ือวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา  3) การกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) คือ พฤติกรรมที่ ผู้ บริหารแสดงให้ เห็น ในการบริหารจัดการที่ เป็น
กระบวนการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักที่ปัญหาและต้องการหาแนวทางในการแก้ปัญหา  
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ปัญหา
โดยการใช้เหตุผล และข้อมูลหลักฐานให้ก าลังใจในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 4) ความเป็นเอกัต
ถะบุคคล (Individualized Consideration) คือพฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นในการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้บริหารเห็นถึงความต้องการเป็นรายบุคคล และเอา
ใจใส่เป็นพิเศษ สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาตนเอง มีการ



89 

ติดต่อเป็นรายบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการกระจายอ านาจ โดยการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีเทคนิคการมอบหมายงาน โดยผู้บริหารจะมีคุณลักษณะส าคัญในด้านความเข้าใจ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   ธวัชชัย หอมยามเย็น  (2550) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคายเขต  2 ผลการศึกษาพบว่า  
ผู้บริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมากเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลด้านการใช้อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญาตามล าดับส่วนด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยเฉพาะผู้บริหารรับฟังเรื่องราวและ
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วยความสนใจและตั้งใจจริงอยู่ในระดับมากที่สุด 
   สราญรัตน์ จันทะมล  (2550) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอวังสะพุงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต  2 ผลการศึกษา 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม
และรายด้าน โดยด้านที่มีพฤติกรรมระดับสูงสุดคือ ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม รองลงมา คือ 
ด้านการคิดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง ส่วนด้านที่มีระดับพฤติกรรมต่ าสุด คือ ด้าน
การเกื้อกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าแนกตามสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเกื้อกูล
การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
   สุภาวดี  จิตติรัตนกุล (2550) ได้ศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยการเปลี่ยนแปลงตามความพยายามของ
ผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง รวมทั้งพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน
และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้นให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มีองค์ประกอบ 4 
ด้าน ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) คือ การที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบัติประพฤติตนเป็นแบบอย่างหรือเป็นรูปแบบส าหรับผู้ปฏิบัติเป็นที่        
ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานด้วยกัน     
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ พฤติกรรมที่ผู้น าประพฤติในทางที่จูงใจ
ให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม โดยการสร้างแรงบันดาลใจภายใน การท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม 
และผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมงานให้ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 3) การกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานที่
เป็นกระบวนการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเห็นวิธีการ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ และส่งเสริมให้ผู้
ปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลและผู้น ายังกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิถีทางแบบใหม่ๆ 4) ความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) 
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คือ พฤติกรรมที่ผู้น ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติเป็น
รายบุคคล และท าให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ และผู้น าคอยให้ค าปรึกษา สนใจเรื่อง
ความทุกข์ สุขของผู้ปฏิบัติตลอดเวลา 
   ขนิษฐา อุ่นวิเศษ (2550) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นพฤติกรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงให้เห็นวิธีการในการบริหารโรงเรียน จ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้          
1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานใน
โรงเรียน มีการเตรียมการในปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับการมาองภาพความต้องการของโรงเรียนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง และตรงตามความจ าเป็นและความต้องการ
ของสังคมโดยรวม 2) การสร้างบารมี (Charisma) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการ
บริหารงานในโรงเรียน เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ร่วมงานมีความศรัทธาและนับถือ ยินดีที่จะทุ่มเท
ปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะในด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ก าหนด
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาขัดแย้ง
ภายในจิตใจเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้ร่วมงานยึดถือเอาเป็นแบบอย่างบริหารงาน เป็นที่ประทับใจ 
ก าหนดเป้าหมายการท างานชัดเจนและมีมาตรฐานการท างานสูง 3) ความเป็นเอกัตถะบุคคล 
(Individualized Consideration) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารงานใน
โรงเรียน ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริหารที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นกันเอง มีการ
ติดต่อกับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล มีการสื่อสารแบบสองทางให้เกียรติ มีความจริงใจและรับฟังเหตุผล
ด้วยดี 4) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียน
แสดงให้เห็นการบริหารงานในโรงเรียน เป็นกระบวนการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นวิธีการหรือแนวทาง
ใหม่ ในการแก้ปัญหา โดยใช้สัญลักษณ์ จิตนาการและภาษาที่ใช้ง่าย ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเข้าใจ
บทบาทและยอมรับในบทบาทสร้างความมั่นใจ และส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นผลให้
ผู้ร่วมงานเกิดความพยายามในการท างานมากขึ้น และแก้ปัญหาในการท างานด้วยความเรียบร้อย 
และ 5) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนแสดง
ให้เห็นการบริหารงานในโรงเรียน เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจ ให้ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นความส าคัญที่จะช่วยพัฒนาส่วนรวมและสังคม เป็น
ผลให้เกิดความพยายามในการท างานมากขึ้น โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้ค าพูด สัญลักษณ์หรือ
จินตนาการชักชวนให้เข้าใจความหมาย และมีความรู้สึกท่ีเห็นว่าภารกิจที่จะต้องท าเป็นสิ่งส าคัญ 
   ดรุณี ขันวา (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการที่ผู้บริหาร
โรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารจัดการในโรงเรียนที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
บุคลากร ให้สูงขึ้นโดยการยกระดับแรงจูงใจของบุคลากรให้เกิดความต้องการมากกว่าที่เป็นอยู่ และ
ตระหนักถึงคุณค่าของจุดหมาย เป็นผลให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติงานเกินความคาดหวังมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและเป็นนักพัฒนา โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้   
1) การสร้างบารมี (Charisma) คือ กระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
ที่ท าให้บุคลากรยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ภาคภูมิใจและไว้วางใจในความสมารถ มีความยินดีที่ทุ่มเท 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้บริหารโรงเรียนจะพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของกลุ่ม มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีความสมารถมนการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการ
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บริหารอารมณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ เน้นความส าคัญในเรื่อง ค่านิยม ความเชื่อและการมี
เป้าหมายที่ชัดเจน มีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในการ
บริหารงานและการวางตัว 2) การสร้างแรงบัลดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ กระบวนการ
ที่ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจภายในหรือมีแรงบัลดาลใจในการท างาน เห็นคุณค่า
งานเห็นว่างานนั้น ท้าทายและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีม มีการตั้ง
มาตรฐานในการท างานสูงและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการสนับสนุน ให้
ก าลังใจและการเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเกิดความคาดหวังโดยผู้บริหารโรงเรียนใช้ค าพูด สัญญาลักษณ์หรือจินตนาการชักชวนให้
เข้าใจทัศนะภาพและความหมายเกิดความรู้สึกว่าภารกิจที่ต้องท านั้นส าคัญ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) คือ กระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้กระตุ้นบุคลากรใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ความร่วม
แสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐานกระตุ้นให้มีการ
ตั้งสมมติฐาน เปลี่ยนกรอบมองปัญหาโดยผู้บริหารโรงเรียนใช้สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที่
เข้าใจง่ายส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมั่นใจละส่งเสริม
คุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการท าให้บุคลากรเกิดความพยายามที่จะแก้ปัญหาในการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ และ 4) ความเป็นเอกัตถะบุคคล ( Individualized) คือ กระบวนการที่บริหารโรงเรียนใช้
วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของบุคลากร โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมุ่งพัฒนา
บุคลากรเป็นพ่ีเลี้ยง มีการติดต่อกับบุคลากรเป็นรายบุคคล เอาใจใส่ในความต้องการของบุคลากร 
กระจายความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจินตภาพ มีความม่ันคง มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง 
มีความรับผิดชอบและควบคุมตัวเองได้ 
   สมคิด สกุลสถาปัตย์  (2552) ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ มี
ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล และองค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน 2) ศึกษา
รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสื่อกลางที่มี
ศักยภาพ การใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส าหรับองค์ประกอบของ
การปฏิรูปแบบยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย กระบวนการเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัย
น าเข้ามีพลังขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัต บริบทเหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้แบบพอเพียง และพบว่ารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูป
การศึกษาแบบยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพหุตัวแปร 
   พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2552) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิเคราะห์ขนาดและทิศทางขององค์ประกอบภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัย พบว่า 
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รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี                          
และองค์ประกอบด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นภูมิปัญญา และด้านการ
ค านึงถึงปัจเจกบุคคลส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในขณะที่ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจส่งผลทางลบต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   เพ็ญพร ทองค าสุก (2553) ได้ศึกษาตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุและ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแปลง  2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุแต่ละตัวแปรและ
ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  3) ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบ
สมการโครงสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ  4) ศึกษา
อิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงผลการวิจัยพบว่ารูปแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และความฉลาดทาง
อารมณ์มีน้ าหนักอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.76 รองลงมา  คือ          
การเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานมีน้ าหนักอิทธิพลรวมเท่ากับ  0.71 ส่วนความยึดมั่นผูกพัน
องค์การมีอิทธิพลรวมและมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติโดยสัดส่วนความ
เชื่อถือได้ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่อธิบายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ร้อยละ 81 
   สุริยน ชาธรรมา (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นกระบวนการที่
ผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นการบริหารจัดการในโรงเรียนที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของบุคลากรให้สูงขึ้น โดยยกระดับแรงจูงใจของบุคลากรให้เกิดความต้องการมากกว่าที่
เป็นอยู่ และตระหนักถึงคุณค่าของจุดมุ่งหมายเป็นผลให้เกิดการปฏิบัติงานเกินความคาดหวังมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและเป็นนักพัฒนา โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารมี 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้างบารมี (Charisma) คือการที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็น
โมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือสร้างศรัทธา บารมี ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตาม
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการ
เลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตามได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspirational  
Motivation) คือ การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรง
บันดาลใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าตามจิตวิญญาณของทีมให้
มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะ
ท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่าง
ชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation) คือ การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญญาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหา
ข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและแก้ไขปัญหาอย่าง
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เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบการมองปัญหาและการเผชิญกับ
สถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพิจารณา
ปัญหา และการหาค าตอบของปัญหามีการให้ก าลังใจผู้ตามให้ความพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธี
ใหม่ๆ และ 4) ความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized Consideration) คือ ผู้น าจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ ตามรู้สึกมี
คุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นผู้ฝึกสอนและเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคนเพ่ือการพัฒนา      
ผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์และเติบโต        
แต่ละคน ผู้น าพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อ
ผู้ตาม โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุนค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่า
เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล   
   ปรเมษฐ์ โมลี (2550)  ได้ศึกษาข้อมูลของประชากรซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปี พ.ศ.  2550 และปี
พ.ศ. 2551 จ านวน 74 โรงเรียน รวม 413 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จ มีปัจจัยที่ส าคัญ คือ คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน องค์ประกอบด้าน
สถานการณ์ พฤติกรรมความเป็นผู้น าและบทบาทผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน 2. ผลการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จเพื่อท าการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากประชากรโดยใช้
โปรแกรมลิสเรลเวอร์ชัน 8.72 
 2.7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
   ดวีฟ อี เดน อโวลิ โอ และชาเมิ ร (Dvif, Eden, Avolio & Shamir, 2002) ศึกษา
ผลกระทบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาและการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในวงการ
ทหาร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้น าทางการทหาร จ านวน 54 คน ผู้ใต้บังคับบัญชาสายตรง จ านวน 90 คน และ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาที่มิใช่สายตรง จ านวน  742 คน โดยในกลุ่มทดลองได้จัดให้มีการฝึกภาวะผู้น า           
การเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบทางบวกต่อการพัฒนา
ตนเองในกลุ่มผู้บังคับบัญชาสายตรงและต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มิใช่สายตรง  
   เลควูดแจนซี่ และเฟอร์นันเดช (Leithwood, Jantzi & Fernandez, 1994 อ้างถึงใน       
สุรชิน วิเศษลา, 2551) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสัมพันธ์กับความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูพฤติกรรมของ
ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อครูมีผลกระทบต่อการปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนด้วยหากครูมีความผูกพันมี
ความพึงพอใจการปฏิบัติงานดีส่งผลกระทบต่อนักเรียนนั่นเองดังนั้นหากจะถามว่าผู้บริหารมีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์หรือไม่ก็อาจได้ค าตอบว่ามีแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมผ่านตัวแปรตัวอ่ืนๆ และมีผล
ทางบวกและความสัมพันธ์ด้วยในการศึกษาภาวะผู้น าพฤติกรรมผู้น าตั้งแต่กล่าวมาทั้งหมดภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีผลมากที่สุดเลควูด  (Leithwood, 1994) ได้สรุปว่าการศึกษาภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการรับรู้ของครูที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของโรงเรียนความผูกพันการเรียนรู้ของ
องค์การและพบอีกว่าในภาวะผู้น าหลายๆ รูปแบบที่ศึกษามามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมของครูมากที่สุดส่วนเลควูด และแจนซี่ (Leitwood & Jantzi, 2000) ได้เสนอแนะ
ว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของครูมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยทางอ้อม 
   เลวิน และคนอ่ืนๆ (Lewin et al., อ้างถึงใน อารี  กังสานุกูล, 2553) ได้ศึกษาวิจัยที่
มหาวิทยาลัยไอโอวาพยายามจะตอบค าถามว่าผู้น าที่มีประสิทธิผลที่สุดควรมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร
จากพฤติกรรม 3 รูปแบบ คือแบบอ านาจนิยม (Autocratic) เป็นแบบที่ผู้น ามีพฤติกรรมชอบตัดสินใจ
เองก าหนดวิธีการท างานให้ท าให้ทราบจุดหมายการท างานทีละขั้นตอนเน้นการควบคุมซึ่งตรงข้ามกับ
แบบประชาธิปไตยนิยม (Democratic) ซึ่งผู้น ามีพฤติกรรมให้มีการตัดสินใจโดยกลุ่มให้ก าหนดวิธีการ
ท างานกันเองให้ทราบจุดหมายการท างานโดยรวมเน้นการให้ค าแนะน าปรึกษาแบบอิสระเสรีนิยม  
(Laissez–Faire) ซึ่งปล่อยให้ผู้ปฏิบัติมีเสรีภาพในการท างานอย่างสมบูรณ์เพียงแต่จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นให้และคอยตอบค าถามข้อสงสัยหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องจนกล่าวได้ว่าผู้น าแบบนี้มีพฤติกรรม
แทบจะไม่ท าอะไรเลย (Do Almost Nothing) การศึกษาวิจัยใช้วิธีการฝึกอบรมให้มีผู้แสดงพฤติกรรม 
3 รูปแบบนั้ นแล้ วน าไปใช้กับกลุ่มคนสามกลุ่ มพบว่ากลุ่ มที่ มีผู้น าแบบอิสรเสรีนิ ยมให้ผล              
การปฏิบัติงานต่ ากว่ากลุ่มที่มีผู้น าแบบอ านาจนิยมและแบบประชาธิปไตยนิยมทุกเกณฑ์ที่ใช้ใน
การศึกษาขณะที่กลุ่มที่มีผู้น าแบบประชาธิปไตยนิยมและแบบอ านาจนิยมแม้จะมีปริมาณงานเท่าๆ 
กันแต่กลุ่มที่มีผู้น าแบประชาธิปไตยนิยมกลับมีคุณภาพของงานและผู้คนมีความพึงพอใจในการท างาน
มากกว่าผลจากการศึกษานี้จึงดูเหมือนว่าผู้น าแบบประชาธิปไตยนิยมจะมีประสิทธิผลมากกว่าแบบอ่ืน
แต่มีผลการศึกษาวิจัยในระยะหลังพบว่ามีความไม่แน่นอนระหว่างผู้น าแบบประชาธิปไตยนิยมกับผู้น า
แบบอ านาจนิยมกล่าวคือในบางครั้งผู้น าแบบอ านาจนิยมได้ก่อให้เกิดผลงานสูงกว่าหรือเท่ากันกับผู้น า
แบบประชาธิปไตยนิยมเว้นแต่เรื่องความพึงพอใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้น าแบบประชาธิปไตยนิยมเป็น
ประจ ามากกว่าจึงก่อให้เกิดความคลุมเครือและตอบค าถามได้ไม่ชัดเจนนัก 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้น า คือ
บุคคลส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพผู้น าจ าเป็นต้องแสดงภาวะผู้น า
อย่างเหมะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผู้น านิยมใช้มากกว่าภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนและแบบอ่ืนๆ ซึ่งผู้น าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ
มาก ผู้น าที่มีต าแหน่งในองค์กรที่มีขนาดต่างกันก็มีภาวะผู้น าแตกต่างกันเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าน าจะแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าแต่ละด้านแตกต่างกัน ภาวะผู้น าสามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าเป็นผู้มีอิทธิพลเชิงอุคมการณ์แก่บุคลากรอ่ืนๆ สามารถจูงใจให้
บุคลากรเต็มใจและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ มีการกระตุ้นบุคลากรในด้านการใช้ปัญญา
ในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรคิดและมองปัญหาหลายแง่มุม ในด้านการสร้างแรงบันดาลใจนั้นมีการ
กระตุ้นให้บุคลากรท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และในด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
นั้นผู้น าจะแสดงตนเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรย่างจริงจัง   
ผู้น าหรือผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้น าเพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรอย่างยั่งยืน 
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย จึงน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และจากการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนักวิชาการหลายท่านที่เหมาะสมกับหน่วยงานทางทหาร ซึ่งได้ลักษณะของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดและทฤษฏีของนักวิชาการ ได้แก่ เบร์น (Burns, 1978) แบส (Bass, 1985) ชาร์
เลท การ์เบอร์ (Charles Gabbert, 2005) เบสและอโวริโอ (Bass & Avolio, 2002) วาร์ วอร์เนอร์ (Van 
Wagner, 2009) จอร์จ    แคทเรอ มาชา (George Catlett Marshal อ้างถึงใน จอม รุ่งสว่าง, 2555) 
ปรารถนา ทิพย์สีนวล (2547) สุดารัตน์  เหลาฉลาด (2547) สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2552) ขนิษฐา อุ่น
วิเศษ (2550) และนักวิชาการท่านอ่ืนๆ ดังที่กล่าวมาในบทที่  2 ได้เป็นองค์ประกอบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งในรายละเอียดดังกล่าวสามารถสร้างกรอบความสัมพันธ์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้     
ตัวแปรต้น 2 ปัจจัยหลักส าคัญ คือ 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร 2) ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น า
และการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และได้ตัวแปรตาม 5 ด้าน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
คือ 1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านทักษะการสื่อสาร 3) ด้านคุณธรรม 4) ด้านสติปัญญา 5) ด้านจิตวิญญาณ 
จึงก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพที่ 2.1 
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ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร 

- การจัดระบบการรับราชการ 
- การจัดการศึกษา 

- การจัดการฝึก 

- การถ่ายทอดแบบธรรมเนียมทาง
ทหาร 

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของ 

นายทหารชั้นสัญญาบัตร 
- ด้านวิสัยทัศน์ 
- ด้านทักษะการสื่อสาร 

- ด้านคุณธรรม 

- ด้านสติปัญญา 

- ด้านจิตวิญญาณ 

 

ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและ
การเสริมสร้างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
- การกระตุ้นทางปัญญา 

- การใช้หลักเหตุผล 
- การใช้ประสบการณ์ 
- การมุ่งสู่การเป็นเลิศ 
- การสร้างแรงบันดาลใจ 
- การสร้างความม่ันใจ 
- การสร้างความอดทน 
- การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ 
- การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี” ความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และเพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 3.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
3.1 วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   1) ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) คือ กลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี จ านวน 30 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ าแนกได้ดังนี้ 
    1.1) นายทหารชั้นสัญญาบัตร จ านวน 15 คน 
    1.2) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน 
   2) ประชากรที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาตัวแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัด
ลพบุรี จ านวน 12 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  
    กลุ่มท่ี 1 นายทหารชั้นสัญญาบัตร จ านวน 6 คน 
    กลุ่มท่ี 2 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน 
 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท า
การบันทึก การสัมภาษณ์ (Interviewing) และการสังเกต โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการ (Non-Official) ผ่านแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้างด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง 
   2) แบบสัมภาษณ์ ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง โดยลักษณะแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจะไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอนการตั้งค าถามไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 
ผู้วิจัยค านึงถึงความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเที่ยงตรงตามสภาพ ความหมายของการวัด และ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือเป็นส าคัญและได้น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมทั้ง
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ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ในการตรวจสอบเครื่องมือ ในข้อค าถามในแต่ละข้อและได้น าไป
แก้ไขตามค าแนะน าก่อนที่จะน าไปสัมภาษณ์ 
   เครื่องมือที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มซึ่ง
ใช้ในการสนทนากลุ่มโดยแบบบันทึกการสนทนากลุ่มได้จากประเด็นสนทนากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี 
   ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือ 
   1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต าราต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบ      
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   2. น าข้อมูลที่ศึกษามาสร้างแบบสนทนากลุ่ม 
   3. น าแบบสนทนากลุ่มเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจแก้ไขให้ถูกต้องและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
   4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสนทนากลุ่มตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   5. น าแบบสนทนากลุ่มที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
จัดท าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) ติดต่อขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ ซ่ึงเป็นผู้บังคับหน่วยของกลุ่มตัวอย่าง  
   2) น าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นต่อผู้บัญชาการศูนย์
การทหารปืนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3) ติดต่อประสานงานกับผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่หรือฝ่ายเสนาธิการที่
รับผิดชอบ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนดวันนัดหมายในการเข้าเก็บข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูล 
   4) การสัมภาษณ์ (Interviewing) ผู้วิจัยท าด้วยตนเองโดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์
อย่างไม่มีโครงสร้าง (Non-official) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับการ
สังเกต (Observation) ในขณะสัมภาษณ์  
 3.1.4 การตรวจสอบข้อมูล  
   ในการตรวจสอบข้อมูลผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช, 2531) ดังนี้  
   1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือการสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาจะพิจารณา ตรวจสอบ
ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล แหล่งเวลาหมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกัน
หรือไม่ แหล่งสถานที่หมายถึงว่าถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งบุคคลหมายถึง ถ้า
บุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ หรือเปลี่ยนจากปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือ
กลุ่มสังคม ข้อมูลที่ได้จะแตกต่างกันหรือไม่ หากข้อมูลไม่แตกต่างถือว่าข้อมูลมีความแม่นย าตรง มีความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  
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   2) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่า
ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  อาจ
ท าได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิด ขณะที่ลงมือตีความ
สร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ 
 3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ผู้วิจัย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และใช้
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ดังนี้  
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ด้วยการตีความและแปลความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ 
   2) สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้ว น าข้อมูล
ที่วิเคราะหจ์ าแนกแล้วมาสังเคราะห์ข้อมูลรวบรวมเป็นข้อมูลที่จะน าเสนอในรายงานการวิจัยต่อไป 
    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีอุปนัยโดย
มีข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
    1) การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลบันทึกหรือบรรยาย เป็นการสร้างข้อสรุปของข้อมูล
ขั้นต้นที่ได้จาการสัมภาษณ์ที่จดบันทึกไว้ ซึ่งท าโดยน าข้อมูลที่บันทึกไว้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
และสรุปเนื้อหาออกมาเป็นประเด็นและจ าแนกข้อมูลไว้เป็นประเภทที่ได้จากการสัมภาษณ์ชุดนั้น 
    2) การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลหรือจ าแนกประเภทแล้ว เป็นการน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ไว้แล้วในชั้นตอนที่หนึ่งมาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละประเภท
เข้าด้วยกันโดยเป็นการวิเคราะห์ความเหมือนหรือลักษณะร่วมกันของข้อมูลหรือความเกี่ยวพันธ์กัน
ของข้อมูลชุดต่างๆ แล้วเขียนบรรยายเป็นประโยคเพื่อเห็นความสัมพันธ์กันของข้อมูล 
    3) การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้ว
เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่สองทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ในระดับละเอียดลงไปอีกโดยท าการ
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลออกให้เห็นคุณลักษณะต่างๆของข้อมูลจากนั้นจึงน าข้อมูลที่วิเคราะห์แยกแยะ
แล้วมาสังเคราะห์ข้อมูลรวมเข้ากันเป็นข้อมูลชุดใหม่เพ่ือเป็นการสร้างข้อสรุปสุดท้ายของข้อมูล 
 
3.2 วิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
 วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุร ี
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
    1.1 ประชากร คือ ข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืน
ใหญ่จังหวัดลพบุรี จ านวน 558 คน จ าแนกได้ดังนี้ ชั้นยศร้อยตรี-ร้อยเอก จ านวน 388 คน ชั้นยศพันตรี
พันเอก จ านวน 155 คน และชั้นยศพันเอก (พิเศษ) ขึ้นไป จ านวน 15 คน (ศูนย์การทหารปืนใหญ่, 2557) 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี ส าหรับการศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลภาวะ
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ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 233 
คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากรทั้งสิ้น 558 คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 0.05 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2549) 
แบ่งเป็น ชั้นยศร้อยตรี-ร้อยเอก จ านวน 162 คน ชั้นยศพันตรี-พันเอก จ านวน 65 คน และชั้นยศ พันเอก 
(พิเศษ) ขึ้นไป จ านวน 6 คน แสดงดังตารางที่ 3.1  
 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ชั้นยศ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ร้อยตรี-ร้อยเอก 388 162 
พันตรี-พันเอก 155 65 
พันตรี-พันเอก 155 65 

รวม 558 233 
 
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1) เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือใน      
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่  1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในท างาน ชั้นยศ 
   ตอนที่  2 แบบสอบถามวัดระดับตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของนายทหาร            
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) 5 ระดับ คือ มีภาวะผู้น ามากที่สุด มีภาวะผู้น ามาก มีภาวะผู้น าปานกลาง  มีภาวะผู้น าน้อย และ
มีภาวะผู้น าน้อยที่สุด จ าแนกเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร ประกอบด้วย 
การจัดระบบการรับราชการ การจัดการศึกษา การจัดการฝึกและการถ่ายทอดแบบธรรมเนียมทาง
ทหาร 2) ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 
การกระตุ้นทางปัญญา การใช้หลักเหตุผล การใช้ประสบการณ์ การมุ่งสู่การเป็นเลิศ การสร้างแรง
บันดาลใจ การสร้างความมั่นใจ การสร้างความอดทนการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ และการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
   ตอนที่  3 แบบสอบถามวัดตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) 5 ระดับ คือ มีภาวะผู้น ามากท่ีสุด มีภาวะผู้น ามาก มีภาวะผู้น าปานกลาง มีภาวะผู้น า
น้อย และมีภาวะผู้น าน้อยที่สุด จ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านทักษะการสื่อสาร 
ด้านคุณธรรม ด้านสติปัญญา ด้านจิตวิญญาณ 
   2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลข้อเสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ   
ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด       
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ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นแบบสอบถาม โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมินผล เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในท างาน ชั้นยศ 
   ตอนที่ 2 แบบประเมินผลข้อเสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบ    
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี 
   5 หมายถึง มีภาวะผู้น ามากที่สุด ความเหมาะสมมากที่สุด   
   4 หมายถึง มีภาวะผู้น ามาก ความเหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง มีภาวะผู้น าปานกลาง ความเหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง มีภาวะผู้น าน้อย ความเหมาะสมน้อย 
   1 หมายถงึ มีภาวะผู้น าน้อยท่ีสุด ความเหมาะสมน้อยที่สุด 
   เกณฑ์ก าหนดระดับคะแนน 5 ระดับ (Likert Scale) ดังนี้  
   1.00-1.49 หมายถึง มีภาวะผู้น าน้อยที่สุด ความเหมาะสมน้อยที่สุด  
   1.50-2.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าน้อย ความเหมาะสมน้อย 
   2.51-3.50 หมายถึง มีภาวะผู้น าปานกลาง ความเหมาะสมปานกลาง 
   3.51-4.50 หมายถึง มีภาวะผู้น ามาก ความเหมาะสมมาก 
   4.51-5.00 หมายถึง มีผู้น ามากท่ีสุด ความเหมาะสมมากที่สุด 
   3) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามวัดระดับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและประเมินผลข้อเสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างข้ึนตามขั้นตอนดังนี้ 
    (1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามวัดระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และประเมินผลข้อเสนอแนะการปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  
    (2) ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสาร ต าราและแหล่งความรู้ต่างๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
    (3) เขียนข้อค าถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะซึ่งเป็นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) 5 ระดับ คือ มีภาวะผู้น ามากที่สุด มีภาวะผู้น ามาก มีภาวะผู้น าปานกลาง มีภาวะผู้น าน้อย 
และมีภาวะผู้น าน้อยที่สุด แล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมเบื้องต้น แล้วท าการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาต่อไป 
    (4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง และครอบคลุม
ของแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะพร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ หลังจากนั้นน ามา
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ปรับแก้ข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ ของผู้เชี่ยวชาญแล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ตั้งแต ่.5 ขึ้นไป พบว่า ได้ค่าอยู่ระหว่าง .6 ถึง 1.0 
    (5) น าแบบสอบถามวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาอีกครั้งแล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่
มิใช่กลุ่มตัวอย่าง คือหน่วยกองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่เพ่ือทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามต่อไป  
    (6) น าแบบสอบถามวิจัยหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้านและทั้งฉบับ
จากนั้นน าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า   
(α -Coefficient) ของครอนบัค (Conbach) โดยรวมและรายด้าน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .95 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นสูง จัดพิมพ์แบบสอบถามที่สร้างข้ึนและมี
คุณภาพแล้วเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป  
 3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
   1) ติดต่อขอหนังสือน าจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บัญชาการศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ ซ่ึงเป็นผู้บังคับหน่วยกลุ่มตัวอย่าง 
   2) น าหนั งสือขอความอนุ เคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยยื่นต่อ ผู้ บัญชาการ            
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซ่ึงเป็นผู้บังคับหน่วยกลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3) น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ประสานวันและเวลาในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืน 
   4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม ที่เก็บมาจ านวน 233 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100     
 3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท าการวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลเสริมและความชัดเจน
ของข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในส่วนที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ทางทฤษฎี (Denzin, 
1970) ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1. สถิติส าหรับหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    1.1 ความเที่ยงตรง (Validity) 
      ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
การหาค่า IOC ค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 
 

  IOC =     ∑R 
    N 
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   IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามระดับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 

   ∑R   = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  N         = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ตัวชี้วัดที่มีค่า  IOC  = 0.5 ขึ้นไปผู้วิจัยจะเลือกข้อค าถามนั้นไว้ 

    1.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) 
     ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างจากตัวชี้วัดที่พัฒนาแล้ว และมีความตรงเชิง
เนื้อหาไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้น น าข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ว่าต้องมีค่า .60 ขึ้นไป 
จากสูตรดังนี้ 
 

 
 
     
   เมื่อ α    แทน   สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบวัดภาวะผู้น า 
     N     แทน   จ านวนของข้อแบบวัดภาวะผู้น า 
     S2

i    แทน   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อของแบบวัดภาวะผู้น า 
     S2

 t   แทน   คะแนนความแปรปรวนแบบวัดภาวะผู้น าภาพรวมทั้งฉบับ 
   2. สถิติ พ้ืนฐานในการวิเคราะห์แบบสอบถามในการวิจัย  โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์หาค่าสถิติดังนี้ 
    1) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
    2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
    3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    4) การวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
    Y     = α+β1X1+β2X2+β3X3+…+βkXk+u 
    โดยที่ Y  = ค่าของตัวแปรตาม 
    X1X2X3…Xk  = ค่าของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1,2,…,k ตัว 
    α    = ค่าคงที่หรือค่า Intercept ของสมการถดถอย 
   β1,β2,βk  = ค่าพารามิเตอร์หรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
ตัวที่ 1,2,…,k ตามล าดับ 
      u   = ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาตัวแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และเพ่ือเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี รูปแบบและวิธีการวิจัยของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีจ านวน 25 คน ได้แก่ นายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร จ านวน 15 คน และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน เพ่ือมุ่งศึกษาถึง
ประเด็นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะ
ผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตร โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้  
 4.1.1 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร 

   1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้น าท่านจะพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติราชการ
ทหารในหน่วยงานของท่านในรูปแบบใด 
    1.1 ผู้ให้ข้อมูล (นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร) 
   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และมีความเป็นสากล  ส่งเสริม         
การสร้างองค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน
และเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารใน 
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การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยต่างๆ ในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี รวมทั้ง
พัฒนาระบบการวางแผน อ านวยการ ก ากับการและด าเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการ
ของทหารปืนใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ สร้างระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทั้งในด้าน
ก าลังพล และการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   การพัฒนาปรับปรุงองคกร และรูปแบบการท างานใหมีความทันสมัยและคลองตัวทั้ง
ในดานโครงสรางระบบการท างาน และดานวัฒนธรรมการท างานในระดับบุคคลและองคกรเปดโอกาสให
ก าลังพลไดมีสวนรวมมอบหมายอ านาจใหผูปฏิบัติงานระดับรองลงมาใหสามารถตัดสินใจไดอยางทันทวง
ทีลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตองมุงเนนการท างานเปนทีมงานสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการสราง
สรรค ใหก าลังพล กลาคิด กลาท า กลาแสดงออกเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมที่สรางความเป็นเลิศขึ้นกับหนวย
งาน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถมุงเนนการพัฒนาในทิศทางที่พ่ึงตนเอง
ไดอยางชัดเจน การด าเนินการทั้งปวงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ตองอยูภายใต กรอบของ
กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และมติ คณะรัฐมนตรี รวมทั้งนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม      
ทั้งอดีตและปจจุบันที่มีผลบังคับใชอยูตลอดจนกฎ ระเบียบ และขอบังคับของกระทรวงกลาโหม  
   มีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่
คนเราจะสามารถค้นพบแนวทางในการแก้ปัญหาให้ประสบผลส าเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนใหญ่มักจะพบ
กับความซ้ าซากจ าเจ วนเวียนอยู่กับความคุ้นเคยกับแนวทางหรือความคิดเก่าๆ จนไม่สามารถหาทาง
ออกได้ การระดมสมองจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัย
หลัก คือ มีใจกว้าง เห็นประโยชน์และความต้องการที่จะมีความคิดริเริ่ม รู้จักใช้เทคนิควิธีการคิดแบบ
สร้างสรรค์ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง หากลองปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลหรือให้ผลช้า ก็ไม่ท้อถอย
ง่ายๆ กลับมีใจสู้และอดทน 
   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินเป็น
การวัดผลส าเร็จของงานในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ แน่ชัดเพ่ือเปรียบเทียบผลส าเร็จของงานกับเป้าหมาย
ในการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคลหรือองค์กรว่าเป็นอย่างไรดังนั้นควรมีการน าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้การบริหาร
จัดการของหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามภารกิจ 
ภายใต้สมรรถนะของนายทหารเป็นรายบุคคล และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระดับหน่วยและระดับบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่หน่วยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรีน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยของตน 
   ก าหนดให้มีการวางแผนปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคลนอกจากช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแต่
ละคนรับทราบเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการของตนอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นรอบการประเมินแล้วยัง
ช่วยให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของงานที่ตนรับผิดชอบกับผลส า เร็จขององค์กรได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย 
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและตรงความต้องการของแต่ละบุคคลมากข้ึนเนื่องจาก
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการก าหนดไว้ ว่าต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการเป็น
รายบุคคลเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการท างานอันจะน าไปสู่ การปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการ
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ปฏิบัติงาน และการพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานให้สามารถท างานมุ่งเป้าสู่ความส าเร็จขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมีความชัดเจนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่ประเมินมา
จากเป้าหมายของงานที่มีการมอบหมายกันไว้ อย่างเป็นทางการ 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร ได้มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกัน 
พบว่า ระบบปฏิบัติราชการทหารที่ออกเป็นระเบียบของกองทัพบกไม่สามารถแก้ไขระเบียบและ
ระบบได้ แต่สามารถประยุกต์การปฏิบัติให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันได้ แต่หากระเบียบของ
กองทัพบกที่ใช้ปฏิบัติจ าเป็นต้องแก้ไขจะต้องรายงานข้อควรแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบเพ่ือ
รายงานกองทัพบกให้แก้ไขต่อไป แต่ในทางปฏิบัติก็สามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับระเบียบได้โดย
ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาแล้วจึงน ามาปฏิบัติ 
   2. ท่านมีการสนับสนุนผู้ ใต้บังคับบัญชาให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาอย่างไรบ้าง 
    2.1 ผู้ให้ข้อมูล (นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร) 
     วิสัยทัศน์มีอยู่ในทุกระดับขององค์การ บางทีต้องอาศัยปรัชญาในการบังคับ
บัญชาของผู้น า นโยบาย การปรับวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกันจากหน่วยใหญ่ที่สุดไปสู่หน่วยรองเพ่ือ
ประสิทธิผลขององค์การอย่างยิ่งใหญ่ คือภารกิจที่ส าคัญของผู้น า 
     ผู้น าจะตองไดรับการฝกอยางเพียงพอ มีทักษะความรู มีความริเริ่มสูง และ
มีการตัดสินใจที่ถูกตองและรวดเร็วรวมทั้งเปนผูมีก าลังกายและมีขวัญก าลังใจเขมแข็งมีระเบียบวินัย 
ยึดมั่นในอุดมการณ ความรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณการเปนทหารอาชีพ มี
เกียรติยศและศักดิ์ศรี มีความรู ความสามารถ ทั้งในงานตามหนาที่ และกาวทันวิทยาการที่ทันสมัย 
ตระหนักในความเปนทหารของชาติ และเปนทหารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก าลังพลของศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ทุกนายจะตองไดรับการสรางจิตส านึกในความเปนกองทัพเพ่ือการ
ปกปองสถาบันหลักของชาติ โดยพรอมที่จะเสียสละชีวิตเพ่ือพิทักษ ปกปอง รักษาเอกราชอธิปไตย 
และสถาบันพระมหากษัตริยรวมทั้งความมัน่ คงสงบสุขปลอดภัยของประชาชน  
     มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการ
ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย  
การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอ่ืนใดที่ จ าเป็น
และเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้น าการไปประชุม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่องค์กรภายนอก
จัด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน       
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นายทหารพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
     การส่งไปศึกษาดูงาน  การส่งผู้น าไปศึกษาดูงานท าให้ผู้น าได้เห็นการ
ปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างจะได้เห็นของจริงด้วยตัวเองได้พบบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  มีโอกาสได้
ซักถามปัญหากับผู้ปฏิบัติ และเข้าใจขั้นตอนการท างานจากของจริง ผู้ไปศึกษาดูงานจึงเกิดความรู้ 
และได้เห็นงานที่ตนเองต้องการอย่างละเอียดเท่าท่ีเวลา และโอกาสจะอ านวยให้ 
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     การส่งไปศึกษาต่อ การส่งผู้น าไปศึกษาต่อเป็นการพัฒนาภาวะผู้น าที่ดีวิธี
หนึ่งเพราะผู้น าได้มีโอกาสไปหาความรู้ เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบอยู่ ผู้ได้รับการศึกษาต่อ
จะได้รับแนวคิดและความรู้ใหม่ๆ ได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือที่คล้ายกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ในองค์การ
ของตนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่ศึกษาด้วยกัน ท าให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางข้ึน 
     จัดตั้งหลักสูตร E – Learning ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร   
ปืนใหญ่ โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางรับราชการเป็นหลัก ด าเนินการมาตั้งแต่เป็น รองผู้บัญชาการ      
โรงเรียนทหารปืนใหญ่  ศูนย์การทหารปืนใหญ่  แล้วมาเสร็จในตอนเป็น รองรองผู้บัญชาการ      
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้นายทหารที่มีปัญหาเรื่องครอบครัว เรื่องการออกสนามชายแดน 
นายทหารที่อยู่นอกเหล่าแล้วไม่ถูกคัดเลือกเข้ารับการศึกษาทั้งที่อาวุโสแล้วท าให้เสียโอกาสในการ
ก้าวหน้าในการรับราชการ 
     จัดตั้งระบบ E - Office เพ่ือใช้ในส านักงานเป็นการประหยัดกระดาษและ
เกิดความรวดเร็วในการท างานและกระจายข่าวสาร ฝึกนายทหารให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ใช้ระบบ E - Mail ในขั้นต้นกอ่นแล้วไปติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือขอโปรแกรมมาใช้งาน  
     จัดส่งนายทหารไปศึกษา หรือการอนุญาตให้ก าลังพลลาศึกษาในเวลา
ราชการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทุนราชการ หรือทุนส่วนตัวให้ด า เนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทัพบกก าหนด จัดให้การการส่งเสริมคุณวุฒิทางการศึกษาของนายทหาร
โดยเฉพาะนายทหารสัญญาบัตร ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกนาย และส่งเสริมให้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ส าหรับพลทหารกองประจ าการที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 หรือต่ า
กว่าเมื่อปลดประจ าการควรได้รับคุณวุฒิสูงขึ้นอีก 1 ระดับหรือมีความรู้ด้านวิชาชีพ สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้  
     พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหา รายวิชาที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงาน ภารกิจของกองทัพบกเขา้ไปไว้ในหลักสูตร ได้แก่การปลูกฝัง
อุดมการณ์ความรักชาติ การป้องกันการปราบปรามความไม่สงบจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การ
ต่อต้านการก่อการร้ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร ฯลฯ โดยจัดสรรให้รายวิชามี
ความเหมาะสม ไม่กระทบต่อหลักสูตร  
     พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต ารา หลักนิยม และวิธีการเรียน การสอนเพ่ือ
พัฒนาเนื้อหาและวิธีการศึกษา ให้สมบูรณ์และทันสมัย โดยให้ด า เนินการต่อเนื่องทุกปี  ให้มีการ
ประเมินผล วัดผลการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นระบบ เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การศึกษาของ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินการในรูปของการศึกษาเป็นคณะ 
หรือสอนเชิงอภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เข้ารับการศึกษา 
รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  
     ให้หน่วยต่างๆ ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วยขึ้นเองเพ่ือ
สอนก าลังพลในหน้าที่เฉพาะและความช านาญการทางทหารต่างๆ ตามขีดความสามารถโดยให้
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บุคลากรในหน่วยที่มีความรู้ความสามารถ และผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้
นายทหารภายในหน่วย 
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหาร     
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร ได้มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่
สอดคล้องกัน พบว่า เพ่ือให้นายทหารของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี มีภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ การสนับสนุนด้านการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะจะท านายทหารให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุ และ อันจะเป็นผลให้นายทหารได้รับการ
พัฒนาทางความคิด มีความรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าทางวิทยาการ โดยให้
สามารถน าคุณวุฒิที่สูงขึ้นมาปรับอัตรา ต าแหน่งให้ตรงตามคุณวุฒิ เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

   1. ท่านมีวิธีการอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เคารพ เชื่อถือและปฏิบัติตามค าสั่งด้วย
ความเต็มใจ 
    1.1 ผู้ให้ข้อมูล (นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร) 
     จะต้องสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้เกิดแรงกระตุ้นในการท างาน มีการมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงานที่ท า การท างานนั้นจะต้องมีการโน้มน้าวจิตใจให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างานอีกด้วย มีขั้นตอนและกระบวนการใน      
การท างาน มีการกระจายหรือการมอบหมายงาน นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
ในการท างานที่สูงขึ้น มีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่  ผู้คนรับผิดชอบต่องานที่
จะเกิดขึ้น ช่วยสร้างอุปนิสัยที่ดีงาม และเพ่ิมความสามารถด้านการเป็นผู้น าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่
ท างานในหน่วยงาน ผู้น านั้นจะต้องมีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะเน้น
ในเรื่องการที่จะพาหน่วยงานก้าวไปข้างหน้า มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กรให้มีความ
เข้มแข็งขึ้น ท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
     จะต้องมีการสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างสภาพแวดล้อมในที่ดี
ในการท างาน ผู้น าจะมีวิธีการสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จนประสบความส าเร็จ ผู้น านั้นจะต้องมี
หลักการในการสอนงาน มีการวางแผนการท างานในหน่วยงาน และนอกจากนี้ยังมีการวางแผนเรื่อง
เส้นทางการท างานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานได้ทราบ มีการช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และเกิดแรงจูงใจในการท างานภายในหน่วยงาน การสอนงานนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญของการเป็น
ผู้น า มีความห่วงใยทั้งคนอ่ืนและหวังผลของการสอนอย่างจริงจัง ต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง      
กล้าเผชิญกับความจริงท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ง่าย ช่วยผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้า      
ส่วนหน้าที่ของผู้สอนงานนั้นคือ จะต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคคลในองค์กรให้ได้ประโยชน์
ร่วมกัน ทั้งตัวบุคคลและหน่วยงานด้วย หน่วยงานที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีเรื่องของการ
สอนงาน และให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ผู้น ามีความเอาใจใส่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่
ย่อมจะเกิดแรงจูงใจขึ้น 
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     จะต้องท าให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันที่จะท างานให้ส าเร็จ และจะต้อง
แสดงออกอย่างชัดเจนด้วยว่า คุณอยากให้การยอมรับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานการยอมรับนั้น
ถือเป็นพฤติกรรมที่ส าคัญของผู้น า เพราะว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดแรงจูงใจได้ดีที่สุด จะต้องมีทัศนคติ
ที่อยากจะให้คนอ่ืนยอมรับ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจที่มีอานุภาพ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานในองค์กร
ที่มีวัฒนธรรมส่งเสริมเรื่องการให้การยอมรับนั้น จะเป็นการยืนยันหรือตอกย้ า เป็นเรื่องที่ส าคัญเป็น
อย่างมาก การให้การยอมรับ จะช่วยผลักดันให้เกิดแรงจูงใจในการท างานในองค์กร เพราะว่ามีความ
เชื่อมั่นในตัวเอง และการยอมรับนั้นเป็นพลังที่มีอานุภาพให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย 
     จะต้องมีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
เอาใจใส่ในทุกข์สุขและความสะดวกสบายของผู้ใต้บังคับบัญชา  พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพของการ
ท างานให้ดีมีความจริงใจและให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปรับปรุงสภาพของการท างานด้วย
ความเสมอภาคอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา พยายามควบคุมอารมณ์ ไปในทางสร้างสรรค์และให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุดท าตนเป็นคนใจกว้าง  ไม่เอารัดเอาเปรียบและโอบอ้อมอารีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอต้นเสมอปลายยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาพยายาม
สร้างกิจกรรมในกลุ่มสัมพันธ์ต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความสามัคคีและรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชายกย่อมชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเขาท างานดีเพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
     ต้องไม่ถือว่าตนเองเก่งอยู่คนเดียว การเป็นผู้น า ผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมเชื่อถือใน
ความสามารถอยู่แล้ว แม้ผู้น าที่เก่งกว่า รู้ดีกว่า ความสามารถมากกว่า ก็ไม่ควรแสดงออกว่าเก่งอยู่คนเดียว
ควรให้เกียรติและให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควร ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะท าประโยชน์แก่งานและ
เป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ไม่ใช่อ านาจเกินกว่าเหตุ ผู้น า
มีอ านาจอยู่แล้วตามระเบียบ เปรียบเสมือนดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือ จงใช้อ านาจเมื่อจ าเป็นและอย่างมี
เหตุผล ผู้น าอวดและแสดงอ านาจจะไม่ได้น้ าใจและสติปัญญาของผู้ใต้บังคับบัญชา การใช้อ านาจมาก
มักจะท าให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน บัตรสนเท่ และก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ผู้น าจึงควรให้ความเห็นใจ 
ให้ความรัก  จะเป็นการสร้างบารามีกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีกว่า สงเสริมให้ก าลังใจ ผู้น าต้องคอย          
ท านุบ ารุงดูแลเอาใจใส่ คอยสังเกตความรู้สึกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคิดอย่างไร ซึ่งอาจสังเกตจากงานที่ท า 
หาทางบ ารุงน้ าใจ ส่งเสริมก าลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ สติปัญญา ความสามรถที่มี
อยู่  
     ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาการยึดเอาความคิดและ
การปฏิบัติของตนในทางเดียวนี้ ย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลในหน่วยงาน 
ทั้งนี้เนื่องจากเหตุปัจจัย ประสบการณ์ สภาวะแวดล้อมของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ย่อมเป็นหนทางหนึ่งที่จะน าพาให้การปฏิบัติงานของ ทหารแต่ละคน
ในหน่วยเป็นไปอย่างราบรื่น หากผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา มากขึ้น ก็จะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
     ต้องไม่เห็นแก่ตัว พยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์สุขหรือความก้าวหน้า
ส่วนตัวบนความเดือดร้อนของผู้อ่ืน ผู้น าจะต้องอ านวยความผาสุก ความชื่นชมยินดี และความบันเทิง
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ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนตนเอง ถ้ าหน่วยได้รับความชมเชยในผลงานควรจะลงค าชมเชยนั้นไปให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาจะหมดความเคารพนับถือในผู้บังคับบัญชาที่ยินดีแต่จะ
รับเอาความชอบ ส่วนความผิดนั้นโยนให้ผู้น้อย 
     ต้องมีการให้ความหวังกับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการนี้ผู้บังคับบัญชาจ าเป็น
จะต้องมีความหวัง แรงบันดาลใจและการท าการติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อ่ืนเสมอ เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาที่มีความหวังจะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการเผชิญกับปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  เนื่องจากเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรู้ถึงแรงผลักดันอันทรงพลังของความหวังจากผู้บังคับบัญชา พลังงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะถูกผลักไปในทิศทางที่ดีขึ้น การด าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดพลัง
ที่เพียงพอต่อการเปลี่ยนทิศทางและการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม   
   2. ท่านมีวิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการใดบ้าง 
    2.1 ผู้ให้ข้อมูล (นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร) 
     ปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ประพฤติ
ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชา สนองตอบต่อค าสั่งหรือนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยไม่
ลังเล งดเว้นหรือหลีกเลี่ยงที่อยู่ในวงสนทนาซึ่งกล่าวพาดพิงถึงผู้บังคับบัญชาในทางเสื่อมเสียเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนโดยเคร่งครัด มีความเคารพ ยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ไม่ควรน าความอันเป็นพระราชกระแสไปเอ่ยอ้างกับบุคคลอ่ืน  ไม่น ากิจกรรมใน
พระราชส านักหรือในพระราชฐานไปเปิดเผย ยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพ
สักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ พร้อมที่จะสนองพระบรมราโชบายหรือพระราชด าร ิ 
     การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารของหน่วย ยึดหลักปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด เน้นย้ าในเรื่องการท าความเคารพผู้ที่มียศสูง
กว่าตามแบบธรรมเนียมทหาร การปฏิบัติตามค าปฏิญาณ คือ การไม่แพ่งพรายความลับของทาง
ราชการทหารเป็นอันขาด ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร ด าเนินการควบคู่กับการรักษาวินัย
ทหารฝึกก าลังพลให้มีความริเริ่ม ความกล้าหาญ ฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่า เพ่ือให้มีความภูมิใจในการ
เป็นทหาร 
     ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เริ่มตั้งแต่การประชุม แบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการเพ่ือมอบหมายงานที่ต้องปฏิบัติการฝึกฝนและชักซ้อมการปฏิบัติงานตามสายการบังคับ
บัญชาของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ ผู้บัญชาการลงไป จะร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมของความเป็นทหาร และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ก าลังพล 
เชื่อมั่นและก่อให้เกิดความศรัทธา 
     ด้านความความเสียสละ เน้นหลักการอยู่ร่วมกันของสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน 
ต้องเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่แบ่งบันกัน คือสิ่งส าคัญฝึกนายทหารให้เป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เช่น การอุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณกุศลเป็นการสร้างศรัทธาให้ประชาชนและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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     การวางตัวเป็นหัวหน้างานที่ดี คือ เข้าใจผู้ร่วมงานอย่างลึกซึ้งว่าเขาคิด
อย่างไรและต้องการอะไรเมื่อมีการเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันลูกน้องก็จะเกิดความรู้สึก
เต็มใจที่จะร่วมงานอย่างเต็มก าลังความสามารถองค์กรก็จะเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง รู้จักวางตัว 
ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ตาม ต้องรู้จักตนเอง  
     มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานนั้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของการ
บริหารงาน เพราะในการบริหารงานใดๆก็ตาม มักจะเน้นที่ความส าเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้หรือก าหนดไว้ 
ไม่ว่าจะก าหนดเอาไว้ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เป็นต้น  ในการที่จะท าให้
สามารถบริหารงานจนบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทาง
ในการท างานของผู้เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งของผู้น าเองก็ตาม ให้สอดรับหรือสนับสนุนวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายดังกล่าว  
     ฝึกนายทหารให้เป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น 
การอุทิศตน บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสาธารณกุศลเป็นการสร้างศรัทธาให้ประชาชนและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ก าหนดมาตรการกวดขันวินัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กวดขันวินัย เพ่ือจูงใจ โดยมี
การมอบประกาศ และรวมทั้งชมเชยต่อนายทหารที่มีผลความประพฤติดี ระเบียบวินัยดีเด่น อย่างเป็น
รูปธรรม  
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร ได้มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่สอดคล้อง
กัน พบว่า การเป็นผู้น าที่ดีนั้นจะต้องกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
คือจะต้องท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้น าในองค์กรนั้นจะต้องมี
ความกล้าที่จะท างาน และมีความท้าทายในการท างาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือกล้า
ที่จะลงมือปฏิบัติงาน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสม      
มีความจริงใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และนอกจากนี้ผู้น ายังแสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ แสดงความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อ่ืน 
และผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กรของหน่วยงาน การที่จะเป็นผู้น านั้นจะต้องมีคุณธรรมในตนเองสร้าง
แบบอย่างที่ดีให้คนอ่ืนจดจ าด้วย แรงจูงใจของผู้น านั้นจะเป็นพลังที่จะช่วยผลักดันให้เราประสบ
ความส าเร็จ  
   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
   1. ท่านคิดว่าลักษณะผู้น าที่ดีของทหารควรมีลักษณะแบบใด 
    1.1 ผู้ให้ข้อมูล (นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร) 
     ผู้น าต้องมีความรู้ ในวิชาชีพของตนและมีความเข้าใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้ที่รู้งานเป็นอย่างดีย่อมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ส่วนคนที่ขาดความรู้ นั้นไม่สามารถปิดบังคนอ่ืนอยู่ได้
นานเพราะสักวันหนึ่งมีคนถามเกี่ยวกับความรู้นั้นขึ้นมาแล้ว ก็ให้ค าตอบเขาไม่ได้ ความรู้ ในที่นี้ไม่
จ ากัดเพียงแต่จะรู้เรื่องทหารเท่านั้น เหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ ต้องมีความสนใจ
ด้วย  ไม่มีอะไรดึงดูดความเชื่อมั่นและความเคารพนับถือได้รวดเร็วเท่ากับการแสดง ความรู้ 
ความสามารถให้ปรากฏออกมา  
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     ผู้น าต้องมีความคิดริเริ่ม มีความต้องการที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเริ่มต้น
โดยความคิดของตนเองหรือการรับแสดงความคิดเห็นเริ่มต้นที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เจริญยิ่ งขึ้น ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ความคิดริเริ่มที่ดีจะมีผลให้เกิดความผูกพัน
ต่องานและก าลังใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะท างานให้ส าเร็จ 
     ผู้น าต้องมีความกล้าหาญ ที่ตระหนักดีถึงความน่ากลัวของอันตราย แต่
สามารถควบคุมให้ เข้าเผชิญได้ด้วยความมั่นคง  สามารถเข้ารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่  ต่อ
สถานการณ์อันตรายได้ผู้บังคับบัญชาต้องมีความกล้าหาญทางร่างกาย ความกล้าหาญทางใจ หมายถึง 
รู้และยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ต้องเผชิญกับความไม่พอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอ่ืน 
ผู้บังคับบัญชาที่มีความกล้าหาญทางใจต้องรู้จักยอมรับ เมื่อตนกระท าผิดและกล้าตัดสินใจว่าเป็นการ
ถูกต้อง 
     ผู้น าต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ
ความต้องการของตนเองความสามารถในการเห็นใจ ใส่ใจผู้ อ่ืน เข้าใจและยอมรับผู้อ่ืน ตลอดจน
ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจ ส่วนความฉลาดทางสติปัญญาคือความสามารถในการ
รับผิดชอบความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
     ผู้น าต้องมีสติ ก็คือการบังคับและควบคุมตนเองได้ของผู้น า การยั้งคิดไตร
ตรองเพ่ือให้รู้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกระท าการใดๆ เกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่า
อะไรเป็นอะไรความไม่ประมาทไม่บุ่มบ่าม ตื่นตัวอยู่เสมอ ใช้ปัญญาเป็นการเกื้อกูล คือ การเห็นและ
เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามเหตุและปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง ผู้น าหากมีสติแล้วจะคิดอย่าง
รอบคอบส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อยหรือไม่ผิดพลาดเลย ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์การหากมีสติการท ากิจการงานใด ๆ ก็จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดังค ากล่าว
ที่ว่า “สติมาปัญญาเกิด” 
   2. ท่านมีวิธีการสื่อสารอย่างไรบ้างเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสั่งงานต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 
    2.1 ผู้ ให้ ข้อมูล  (นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่         
จังหวัดลพบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร) 
     การสื่อสารโดยเฉพาะการพูด ผู้น าจะต้องมีการพบปะกับผู้คนอ่ืนๆเพราะ
สามารถสร้างความโดดเด่นได้ การพูดยังเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ผู้น าควรมีศิลปะในการพูด
หรือทักษะในการสื่อสาร เพราะจะสามารถพูดกระตุ้นหรือพูดโน้มน้าวจิตแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ การ
ท างานเป็นทีม ทุกวันนี้มีการท างานกันเป็นทีมมากขึ้นผู้น าจึงต้องมีทักษะที่มากในการพูด การพูด
สื่อสารหรือการพูดจึงเป็นปัจจัยความส าคัญในการท างานเป็นการสื่อสารด้วยการพูดมีความส าคัญมาก
ต่อการบริหารงาน ผู้น าจะต้องท าการพัฒนาศิลปะในการพูด โดยการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารด้วยการพูดให้ดียิ่งขึ้น  
     ผู้น าที่ดีควรมีศิลปะในการพูดจะต้องรู้จักวิธีการพูดแบบรักษาน้ าใจไม่ให้
ผู้อ่ืนเสียใจ และเสียความรู้สึกต่อกัน ผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารหรือมีศิลปะในการพูดจะต้องเป็นคน
ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน การพูดอย่างมีสติ คิดก่อนพูด มองโลกในแง่ดี มีความจริงใจ ผู้น า
ควรฝึกทักษะในการพูดและต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาค าพูดของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป 
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     การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการท างานผู้น าจะต้องแสดงให้คนอ่ืนเห็น
ถึงความจริงใจและมีความเชื่อมันอันแรงกล้าของการเป็นผู้น า การเป็นผู้น านั้นจะต้องมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้กับคนอ่ืนและผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้เกิดความเชื่อถือในการท างาน ท าให้คน
อ่ืนเกิดความไว้วางใจในตนเอง ท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานยอมรับ 
การสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากกับผู้น าจะต้องมีการสื่อสารกับทุกคนในหน่วยงาน การที่จะ
เป็นผู้น านั้นจะต้องมีความคิดที่รอบคอบ มีการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่หน่วยงาน เพ่ือให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี มีการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนและผู้ใต้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน เมื่อมีปัญหาเข้ามาก็ต้องรีบแก้ไข มีทัศนคติที่ดี เข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย มีการตัดสินใจในการ
ท างานมั่นคง มีการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึนต่อไป 
   3. ท่านใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมด้านใดบ้างมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    3.1 ผู้ ให้ ข้อมูล  (นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่       
จังหวัดลพบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร) 
     มีความยุติธรรม ผู้น าควรปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยความเท่าเทียมกันเหมือนที่
อยากให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติต่อตนเอง  ความยุติธรรมเป็นตัวก าหนดทิศทางขององค์การ  ผู้น าต้องนึกถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมขององค์การเป็นหลัก และหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าความยุติธรรมแบบไหนที่
คนส่วนมากในองค์การจะยอมรับ และใช้ความยุติธรรมเป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสู่ข้อยุติของปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น 
     มีความซื่อสัตย์ กระท าตามที่ตนพูดหรือให้ค าสัตย์ปฏิญาณไว้ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ใส่ตนในทางทุจริต หมั่นกระท าตนเป็นผู้เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่พูดเท็จหรือพูดกลับกลอก 
ไม่พูดแสแสร้งหรือบิดพลิ้ว ยึดมั่นในสิ่งที่ตนพูดไว้เสมอ ตระหนักว่า การกระท าที่สุจริตเป็นสิ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความซื่อสัตย์ 
     จริยธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้น าอาจจะแตกต่างกันไป ผู้น าจะต้องมีความ
ศรัทธา ความผูกพัน ซื่อสัตย์สุจริต และความ ภักดีต่อองค์การ ผู้น าจะต้องบริหารงานด้วยความ
ระมัดระวัง เอาใจใส่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้น าจะต้องมีความยุติธรรมต่อพนักงาน บริหารงานโดยไม่มี
การล าเอียงเลือกท่ีรักมักที่ชัง 
     มีความรับผิดชอบต่อเพ่ือร่วมงาน ให้ความร่วมมือตามก าลังความสามารถที่
จะท าได้ ให้ความช่วยเหลือในคราวที่เพ่ือนร่วมงานมีความจ าเป็น กล่าวถึงแต่สิ่งที่ดีงามของผู้อ่ืน ไม่
กล่าววาจายกตนข่มผู้อ่ืน พินิจพิเคราะห์ให้เห็นคุณค่าหรือความดี เพ่ือจะได้เห็นความส าคัญที่มีอยู่ใน
ตัวของเพ่ือนร่วมงาน ไม่โอหัง เย่อหยิ่ง อวดดีต่อผู้อื่น  
     มีความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ประพฤติปฏิบัติตนในทุกโอกาสให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือร่วมเป็นร่วมตายในเวลาวิกฤติโดยไม่ทอดทิ้งกัน 
สงเคราะห์ดูแลสวัสดิการอย่างถูกต้องเหมาะสม ปกครองด้วยความเป็นธรรมตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
กล่าวยกย่องชมเชยเมื่อกระท าดีและอบรมตักเตือนเมื่อกระท าผิด หลีกเลี่ยงการต าหนิหรือดุด่าต่อหน้า
ผู้อ่ืน ตะหนักว่าวาจาหรือค าพูดเป็นสื่อที่มีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชามากท่ีสุด ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในโอกาสอันควร ให้ความเมตตาเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
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     มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วน
ราชการพลเรือน องค์กรภาคเอกชนและประชาชน ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการแก้ไขในยามที่
ประชาชนประสบกับปัญหาหรือ ภัยพิบัติตามความเหมาะสม สร้างผลงานเพ่ือให้ประชาชนเชื่อถือและ
เห็นความปรารถนาดีของศูนย์ทหารปืนใหญ่ ประพฤติและปฏิบัติตนต่อประชาชนทั่วไปด้วยความสุภาพ
และจริงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ด้อยโอกาส  ไม่ใช้วาจาที่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกในสังคม ไม่ใช้วาจาในลักษณะยกตนข่มผู้อ่ืน มีความส านึกและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พึงระลึกเสมอว่าประชาชนทั่วไปเปรียบเสมือนญาติ
ของตน ให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพบกในการปกป้องผลประโยชน์และรักษาอธิปไตยของ
ชาติ ให้เกียรติกับประชาชนและสังคม โดยการเข้าสมาคมกับประชาชนทั่วไปด้วยความจริงใจ เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกว่ากองทัพบกเป็นของประชาชนและพร้อมที่จะยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์  
   4. ท่านสามารถสร้างให้ทหารมีอุดมการณ์ จิตวิญญาณ และความเชื่อในการเป็น
ทหารอาชีพด้วยวิธีใดบ้าง 
    4.1 ผู้ ให้ ข้อมูล  (นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่       
จังหวัดลพบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร) 
     ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีความส าคัญอย่างยิ่ง และต้องแสดงออกถึงความเป็น
ผู้น า โดยเฉพาะเช่น ความรู้ ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม โดยได้ด าเนินการตาม
แผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังให้นายทหารทุกระดับมุ่งไปสู่อุดมการณ์ทหารของกองทัพบก คือ 
การเป็นทหารที่ดีที่สุดในการอุทิศตน เพ่ือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ด้วยการ
แสดงออกถึง ความจงรักภักดี มีความยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร  
     ผู้น าต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความเสียสละ ด าเนินการควบคู่กับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยก าหนดกลยุทธ์ในแผนพิทักษ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย
เน้นปลูกจิตส านึกก าลังพลให้เห็นความส าคัญในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
โดยทุกคนต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มก าลังความสามารถอบรมก าลังพลให้มี
ความรู้ ความส านึกในเกียรติภูมิของชาติไทย โดยให้ส านึกถึงความเป็นชาติไทยที่มีเอกราชมาโดย
ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย การแสดงความเคารพธงชาติ หรือการประดับธงชาติในสถานที่เวลา 
และเหมาะสม  
     ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการที่ผู้บังคับบัญชาจะด ารงความส าคัญยิ่งนี้ไว้ได้ ผู้บังคับบัญชาควรที่จะ
แสดงออกถึงความเป็นผู้น า โดยเฉพาะเรื่องของความรู้ ความคิดริเริ่ม ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์
และความยุติธรรม นอกจากนี้แล้วผู้น าจ าเป็นต้องมีความเอาใจใส่ ให้ความหวัง มีความเข้าใจและ
ยอมรับทั้งความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อ่ืน เพ่ือท าความเข้าใจกับปัญหาที่เป็นอุปสรรค
ดังกล่าวลดน้อยลงไปเพ่ือหาวิธีการน าพาให้อุดมการณ์ทหารฝังแน่นอยู่ ในสายเลือดของทหารทุกคน 
     ผู้น าต้องท าหน้าที่ต่อวิชาชีพของตนเองให้มีมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะท าได้ 
เพ่ือประโยชน์ และ ความก้าวหน้า ในชั้นยศและแนวทางในการรับราชการ และเป็นการรักษาไว้ซึ่ง 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานรวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ผู้น าทหาร
ทุกนายในศูนย์การทหารปืนใหญ่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของทางราชการ หรือ แสดงความคิดเห็นต่อ
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สาธารณชน หรือ เปิดเผยประสบการณ์ของตนเองต่อสื่อต่างๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ
อนุญาตตามสายการบังคับบัญชา เพราะนอกจากจะเป็นการขัดต่อกฎระเบียบแล้วยังคงเป็นการ
แสดงออกถึงความไม่เหมาะสมต่อการเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
และผลประโยชน์ของหน่วยและกองทัพบกได้  
     ผู้น าต้องมีความยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร ความเป็นผู้มีวินัย 
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร  ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มีวินัย 
ก ากับดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน แก้ไข ผู้ใต้บังคับบัญชามิให้กระท าผิด หมั่นอบรมผู้อยู่ในปกครองเป็น
เนืองนิตย์ พึงระลึกว่าวินัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้หน่วยอยู่รวมกันอย่างมีเกียรติเหนือกว่าหมู่คณะใดที่
ไม่ใช่ทหาร ภูมิใจในเกียรติและความมีวินัยของตนเองที่จะไม่กระท าผิดหรือเกลือกกลั้วกับอบายมุข
หรือสิ่งชั่วช้าทั้งปวง  
     ผู้น าต้องมีความรับผิดชอบต่อภารกิจ  ใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการ
ปฏิบัติให้ส าเร็จภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายท างานด้วยความเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวโดยไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ปฏิบัติต่อทุกภารกิจด้วยการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความ
กล้าหาญ พูดจาเร่งเร้าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจสร้างจิตส านึกแก่บุคคลอ่ืน หลีกเลี่ยงการกล่าวแสดง
ความท้อแท้สิ้นหวังมีความภูมิใจต่อภาระหน้าที่ตามต าแหน่งของตน มีความหนักแน่น มุ่งมั่นโดยไม่
ท้อถอย มีความริเริ่มในการเลือกวิธีการปฏิบัติด้วยความรอบคอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
     ปกป้องและรักษาเอกราช อธิปไตย แต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามแบบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทยหรือประเพณีท้องถิ่น แสดงความเคารพธงชาติ ธงชัยเฉลิมพลหรือ
ประดับธงชาติในสถานที่  และเวลาเหมาะสม  ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมชาติด้วยความเสมอภาคโดยไม่
ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ  
     ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยไม่แสดงอาการดูหมิ่น
หรือ เหยียดยามศาสนาอ่ืน เช่น การอบรมศีลธรรมประจ าเดือน และการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ
เพ่ือให้นายทหารเข้าใจในหลักธรรม และเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยหมุนเวียนปฏิบัติธรรมโอกาส
อันเหมาะสมทหารใหม่ทุกนายเมื่อท าการฝึกจบจะท าพิธีเพ่ือแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ  
     ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  เช่น 
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  ดังนี้ กิจกรรมบริจาคโลหิต น านายทหารและ
ครอบครัวรวมทั้งเยาวชนไปลงนามถวายพระพร ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดหาภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับ        
พระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานวุงศ์ มาเผยแพร่ให้ก าลังพลทราบ 
     ปลูกฝังค่านิยมและมาตรฐานของกองทัพบกจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความ
เสียสละจากนายทหารทุกระดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นในการสร้างความเข้าใจต่อนายทหารภายใต้บังคับบัญชาของตน ในการด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ค่านิยมและมาตรฐานของกองทัพบกเพราะค่านิยมและมาตรฐานเหล่านี้มีความส าคัญต่อระบบ
คุณธรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติของศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
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     การส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม ให้เลือกคุณธรรมที่มีความส าคัญสูงกว่า 
เช่น ความกตัญญูต่อแผ่นดินย่อมส าคัญสูงกว่าความกตัญญูที่มีต่อบุคคล  ให้เลือกคุณธรรมที่ให้ผล
ยั่งยืนยาวนานกว่า หรือมีผลต่อคนส่วนใหญ่มากกว่าคนส่วนน้อยส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ให้เลือก
คุณธรรมที่มีผลต่อคนอ่ืนก่อนตนเอง เพ่ือลดความคับแคบความเห็นแก่ตัวลงอีกทั้งเป็นการเปิดโลก
ทัศน์พร้อมยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่ดีสังคมให้การยอมรับ ให้เลือกสิ่งที่เมื่อปฏิบัติแล้วให้ความสุขใจ 
ภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าโดยที่สิ่งที่เลือกนั้นไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
     จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร ได้มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่สอดคล้อง
กัน พบว่า การมีภาวะผู้น าทางทหารที่ดีที่สุด คือการอุทิศตนเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
ประชาชน ด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีความยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความเสียสละ 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 
 จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา แล้วจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของชุดข้อมูล โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งสรุปได้ทั้งหมด 7 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติราชการทหารในหน่วยงานศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้สรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้ ดังนี้ 
 1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
ตามนโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร 
 3. ควรบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4. ควรบริหารราชการโดยมุ่งให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน ก่อนที่ส่วนราชการจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าซึ่งในแผน
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินงาน 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
 5. ควรลดขั้นตอนในการบริหารราชการ ส่วนราชการจะต้องจัดให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ให้แก่ข้าราชการที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 ประเด็นที่ 2 การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา 
ซึ่งได้สรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้ ดังนี้ 
 1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการไป
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย
การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นายทหารพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
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 2. ส่งไปศึกษาต่อ การส่งผู้น าไปศึกษาต่อเป็นการพัฒนาภาวะผู้น าที่ดีวิธีหนึ่งเพราะผู้น าได้
มีโอกาสไปหาความรู้ เพ่ิมทักษะเกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบอยู่ 
 3. ควรมีพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต ารา หลักนิยม และวิธีการเรียน การสอนเพ่ือพัฒนา
เนื้อหาและวิธีการศึกษา ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
 4. ควรมีการด าเนินการเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วยขึ้นเองเพ่ือสอนก าลังพลใน
หน้าที่เฉพาะและความช านาญการทางทหารต่างๆ ตามขีดความสามารถโดยให้บุคลากรในหน่วยที่มี
ความรู้ความสามารถ และผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นายทหารภายในหน่วย 
 5. ควรมีการอนุญาตให้ก าลังพลลาศึกษาในเวลาราชการ ทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยทุนราชการ หรือทุนส่วนตัวให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทัพบก
ก าหนด 
 ประเด็นที่ 3 วิธีการที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เคารพ เชื่อถือและปฏิบัติตามค าสั่งด้วยความ
เต็มใจซึ่งได้สรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้ ดังนี้ 
 1. ต้องมีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใส่ในทุก ข์
สุขและความสะดวกสบายของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพของการท างานให้ดีมีความ
จริงใจและให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2. ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาพยายามสร้างกิจกรรมในกลุ่มสัมพันธ์ต่างๆ 
ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความสามัคคีและรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ไม่ควรแสดงออกว่าเก่งอยู่คนเดียวควรให้เกียรติและให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
สมควร 
 4. ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาการยึดเอาความคิดและการปฏิบัติของ
ตนในทางเดียว 
 5. ไม่เห็นแก่ตัว พยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์สุขหรือความก้าวหน้าส่วนตัวบนความ
เดือดร้อนของผู้อื่น 
 ประเด็นที่ 4 วิธีปฏิบัติตนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งได้สรุปข้อมูลจาก
การสนทนากลุ่มได้ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตาม
แบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชา 
 2. มีความเคารพ ยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 3. หลักการอยู่ร่วมกันของสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน ต้องเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่แบ่งบันกัน คือ สิ่งส าคัญ
ฝึกนายทหารให้เป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. รู้จักวางตัว ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ตาม 
 5. การอุทิศตน บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสาธารณกุศลเป็นการสร้างศรัทธาให้ประชาชนและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ประเด็นที่ 5 ลักษณะผู้น าที่ดีของทหาร ซึ่งได้สรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้ ดังนี้ 
 1. มีความรู้ ในวิชาชีพของตนและมีความเข้าใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 2. มีความคิดริเริ่ม มีความต้องการที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเริ่มต้นโดยความคิดของตนเอง
หรือการรับแสดงความคิดเห็นเริ่มต้นที่จะแก้ไขปรับปรุง 
 3. ต้องมีความกล้าหาญ ที่ตระหนักดีถึงความน่ากลัวของอันตราย แต่สามารถควบคุมให้
เข้าเผชิญได้ด้วยความมั่นคง 
 4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองความสามารถในการ
เห็นใจ ใส่ใจผู้อ่ืน เข้าใจและยอมรับผู้อื่น 
 5. มีสติ  ก็คือ การบังคับและควบคุมตนเองได้ของผู้น า  การยั้งคิดไตรตรองเพ่ือให้รู้ทัน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนที่จะกระท าการใดๆ 
 ประเด็นที่ 6 หลักคุณธรรมและจริยธรรมของผู้น าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้สรุปข้อมูล
จากการสนทนากลุ่มได้ ดังนี้ 
 1. มีความยุติธรรม ผู้น าควรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเท่าเทียมกันเหมือนที่อยากให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติต่อตนเอง 
 2. มีความซื่อสัตย์ กระท าตามที่ตนพูดหรือให้ค าสัตย์ปฏิญาณไว้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน
ในทางทุจริต 
 3. มีความรับผิดชอบต่อเพ่ือร่วมงาน ให้ความร่วมมือตามก าลังความสามารถที่จะท าได้       
ให้ความช่วยเหลือในคราวที่เพื่อนร่วมงานมีความจ าเป็น 
 4. มีความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ประพฤติปฏิบัติตนในทุกโอกาสให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5. ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการแก้ไขในยามที่ประชาชนประสบกับปัญหาหรือ ภัยพิบัติ  
ตามความเหมาะสม 
 ประเด็นที่ 7 สร้างให้ทหารมีอุดมการณ์ จิตวิญญาณ และความเชื่อในการเป็นทหารอาชีพ
ซึ่งได้สรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่มได้ ดังนี้ 
 1. ควรมีการปลูกฝังโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ ความคิดริเริ่ม ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์
และความยุติธรรม 
 2. ต้องมีความยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร ความเป็นผู้มีวินัย ปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
 3. ผู้น าควรปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มีวินัย ก ากับดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน 
แก้ไขผู้ใต้บังคับบัญชามิให้กระท าผิด 
 4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อภารกิจ ใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการปฏิบัติให้ส าเร็จ
ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายท างานด้วยความเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวโดยไม่เห็นแก่ความ
เหน็ดเหนื่อย 
 5. ปกป้องและรักษาเอกราช อธิปไตย แต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบ
ธรรมเนียม วัฒนธรรมไทยหรือประเพณีท้องถิ่น แสดงความเคารพธงชาติ ธงชัยเฉลิมพลหรือประดับ
ธงชาติในสถานที ่และเวลาเหมาะสม 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 4.3.1 เพ่ือศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   X   แทน ค่าเฉลี่ย 
   S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Y   แทน รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 

นายทหารชั้ น สัญ ญ าบั ต ร  สั งกั ด ศู นย์ ก ารทหารปื น ใหญ่        
จังหวัดลพบุรี 

   X แทน ตัวแปรในรูปของคะแนนดิบ 
   Z แทน ตัวแปรในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
   X1 แทน การจัดระบบการรับราชการ 
   X2 แทน การจัดการศึกษา 
   X3 แทน การจัดการฝึก 
   X4 แทน การถ่ายทอดแบบธรรมเนียมทางทหาร 
   X5  แทน การกระตุ้นทางปัญญา 
   X6  แทน การใช้หลักเหตุผล 
   X7 แทน การใช้ประสบการณ์ 
   X8   แทน การมุ่งสู่การเป็นเลิศ 
   X9 แทน การสร้างแรงบันดาลใจ 
   X10 แทน การสร้างความม่ันใจ 
   X11 แทน การสร้างความอดทน 
   X12 แทน การสร้างความฉลาดทางอารมณ ์
   X13 แทน การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

   R แทน แสดงค่าท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่น าเข้าสมการกับ
ตัวแปรตาม 

   R2 แทน แสดงค่าสัมประสิทธิ์การท านายซึ่งจะแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
ที่มีต่อตัวแปรตาม 

   SEb แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
พยากรณ ์
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   r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
   SEest แทน แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ตัวแปรตามด้วยตัวแปร

อิสระ 
   b แทน แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบ

คะแนนดิบ 
   β แทน แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
   t แทน ค่าทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
   F แทน ค่าสถิติที่ ใช้ พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ           

F (F- distribution) 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบความเรียงโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าการเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของนายทหารชั้น
สัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในท างาน ชั้นยศ 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
233 
0 

 
100 
0 

รวม 233 100 
                                                        

 จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ 

20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปีขึ้นไป 

 
20 
142 
65 
6 

 
8.6 
60.9 
27.9 
2.6 

รวม 233 100 
 
 จากตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี ซึ่งมีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ 41 – 50 ปี  
ซึ่งมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยที่สุด มีอายุตั้งแต่ 51 – 
60 ปีขึ้นไป ซ่ึงมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 
 
ตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
63 
134 
36 
0 
0 

 
27.0 
57.5 
15.5 

0 
0 

รวม 233 100 
 

 จากตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  
รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท ซึ่งมีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และน้อยที่สุด 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
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ตารางที ่4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการท างาน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อยกว่า 10 ปี 
10 – 20 ปี 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 
65 
164 
4 

 
27.9 
70.4 
1.7 

รวม 233 100 
 
 จากตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการท างาน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างาน 10–20 ปี ซึ่งมีจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.4 รองลงมา คือ น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนน้อยที่สุด มีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 

 
ตารางที ่4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชั้นยศ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ชั้นยศ 

ร้อยตรี – ร้อยเอก 
พันตรี – พันเอก 
พันเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 

 
162 
65 
6 

 
69.5 
27.9 
2.6 

รวม 233 100 
 

 จากตารางที่  4 .5  ข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชั้นยศ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีชั้นยศร้อยตรี–ร้อยเอก ซึ่งมีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมา
คือ พันตรี-พันเอก ซึ่งมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยที่สุด 
คือ พันเอก (พิเศษ) ขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  
 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าของนายหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร และ
ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร 

 

 

ภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร 

การจัดระบบการรับราชการ 
1. ท่านเป็นนักพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติ

ราชการ หรือสิ่งที่ล้าหลังให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
3.38 1.13 ปานกลาง 

2. ท่านสามารถน าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมาถ่ายทอดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ 

3.48 0.72 ปานกลาง 

3. ท่านสามารถเตรียมนายทหารให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุการจัดการศึกษา 

3.46 0.65 ปานกลาง 

4. ท่านเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของนายทหารให้สามารถใช้งาน
ปรนนิบัติบ ารุงและรักษายุทโธปกรณ์ท่ีมีใช้งานอยู่ในกองทัพบก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.51 0.81 มาก 

5. ท่านมีการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถสร้างนิสัยและ
สร้างคุณธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตามอยู่เสมอ 

3.52 0.57 มาก 

6. ท่านมีการวางแผนการจัดการศึกษาไว้ล่วงหน้าและด าเนินการ
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพการจัดการฝึก 

3.42 0.61 ปานกลาง 

7. ท่านมีความสามารถในการพัฒนาผู้น าทางทหารและ การสร้าง
ทีมงานที่แข็งแกร่ง 

3.53 0.73 มาก 

8. ท่านมีความสามารถในการบัญชาการกองทัพ และการน ากองทัพ
โดยยึด “หลักธรรมาภิบาล” ของนักปกครองและนักบริหารที่มี
คุณธรรม เป็นที่ตั้ง 

3.49 0.82 ปานกลาง 

9. ท่านมกีารปรับปรุงและประเมินผลการฝึกของนายทหารอย่าง
เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

3.54 0.58 มาก 

การถ่ายทอดแบบธรรมเนียมทางทหาร 
10. ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีถึงการเป็นผู้มีวินัยของทหารมีความเป็น

ทหารอาชีพ และเป็นผู้ปฏิบัติตามกรอบแบบธรรมเนียม       
ทางทหาร 

3.33 0.69 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่าภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหาร             
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านเป็นผู้มีวินัยสูงมีความกล้าหาญและกล้าตัดสินใจ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีวิกฤตต่อความมั่นคงปลอดภัยและอธิปไตยของชาติ  อยู่ในระดับมาก           
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.69 รองลงมา คือ ท่านมีการปรับปรุงและประเมินผลการฝึกของนายทหารอย่าง
เป็นประจ าและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.54 และล าดับสุดท้าย คือ ท่านเป็น
ตัวอย่างที่ดีถึงการเป็นผู้มีวินัยของทหารมีความเป็นทหารอาชีพ และเป็นผู้ปฏิบัติตามกรอบแบบธรรม
เนียมทางทหาร อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.33 

 
ตารางที ่4.7 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่  

จั งหวัดลพบุ รี  ปั จจัยด้ านการพัฒนาภาวะผู้ น าและการเสริมสร้างภาวะผู้ น า               
การเปลี่ยนแปลง 

 

ภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

11. ท่านเป็นผู้มีวินัยสูงมีความกล้าหาญและกล้าตัดสินใจ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีวิกฤตต่อความมั่นคงปลอดภัยและ
อธิปไตยของชาติ 

3.69 0.64 มาก 

12. ท่านเป็นผู้รักษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยของทหาร
อย่างเคร่งครัด 

3.40 0.60 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.71 ปานกลาง 

ภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

การกระตุ้นทางปัญญา 

13. ท่านสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยการ
ส่งไปอบรม ศึกษาต่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 

3.60 0.65 มาก 

14. ท่านส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและแง่คิดใน
การปฏิบัติงาน 

3.58 0.65 มาก 

15. ท่านติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
เพ่ือหาจุดบกพร่องต่างๆ อยู่เสมอ 

3.60 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

 

ภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

การใช้หลักเหตุผล 
16. ท่านส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัย

ข้อมูลและหลักฐานต่างๆอย่างมีเหตุผล 
3.55 0.66 มาก 

17. ท่านสามารถรับมือกับค าวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
แยกแยะ ค าวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ออก จากค ากล่าวหา
ที่เลื่อนลอย เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการท างานของตนเอง 

3.69 0.94 มาก 

18. ท่านมีความเด็ดเดี่ยว มีความเฉียบขาดในการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง ทันท่วงที มีเหตุผล ข้อเท็จจริงประกอบการตัดสินใจ
แก้ปัญหา 

3.76 0.97 มาก 

การใช้ประสบการณ์    
19. ท่านมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนวิธีการโน้มน้าวจูงใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างาน 
3.71 0.64 มาก 

20. ท่านแสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับ        
ทุกสถานการณ์ 

3.53 0.59 มาก 

21. ท่านรู้จักวิธีการพูดที่สามารถลดระดับความขัดแย้งหรือ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

3.67 0.92 มาก 

การมุ่งสู่การเป็นเลิศ 
22. ท่านเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งศาสตร์

ด้านการทหารและศาสตร์อ่ืนๆ และพัฒนากองทัพ ให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.61 0.76 มาก 

23. ท่านมีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อความหมายทีต่นต้องการ
ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

3.30 0.54 ปานกลาง 

24. ท่านส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กบันายทหารตลอดจนฟื้นฟูก าลังพลที่เสื่อมสภาพ 

3.12 0.67 ปานกลาง 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
25. ท่านสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความมั่นใจว่าจะได้รับ

รางวัลที่เหมาะสมจากความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
3.68 0.79 มาก 

26. ท่านให้โอกาสและการสนับสนุนต่อการเติบโตในการท างานและ
การพัฒนาของแต่ละบุคคล 

3.74 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

 

ภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

27. ท่านแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะ
ปฏิบัติงานให้เสร็จตามที่ก าหนดไว้ 

3.72 0.65 มาก 

การสร้างความม่ันใจ 
28. ท่านกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดหาวิธีการ

ท างานที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือทดลองท าในแนวทางใหม่ๆ โดยไม่
ต้องกลัวต่อการผิดพลาดหรือการต าหนิติเตียนจากผู้อ่ืน 

3.52 0.68 มาก 

29. ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับความนับถือและ
ไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.55 0.64 มาก 

30. ท่านมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน 3.64 0.87 มาก 
การสร้างความอดทน 
31. ท่านมีขีดความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวด              

ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความยากล าบาก 
3.63 0.68 มาก 

32. ท่านมคีวามอดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นได้เป็นอย่างดี 3.81 0.60 มาก 
33. ท่านสามารถบังคับจิตใจตนเองให้อยู่ในความสงบไม่เกรงกลัว 

ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีความผิดพลาด หรือบกพร่อง 
3.57 0.59 มาก 

การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ 
34. ท่านสามารถระงับอารมณ์หรือความรู้สึกทุกข์ใจต่างๆ ได้       

โดยไม่ให้อารมณ์หรือความรู้สึกนั้นๆมาเป็นอุปสรรคในการ
ท างาน 

3.84 0.65 มาก 

35. ท่านจะให้ค าปลอบโยนและให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานที่ผิดหวังอยู่
เสมอ 

3.81 0.67 มาก 

36. ท่านยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองได้และพยายามจะหาทาง
แก้ไข 

3.54 0.64 มาก 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
37. ท่านไม่ฉวยโอกาสตักตวงความสุข ความเจริญก้าวหน้าให้กับ

ตนเอง โดยท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์ 
3.60 0.66 มาก 

38. ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานขององค์กร รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติ และ
ประชาชน 

3.66 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่าภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถระงับอารมณ์หรือ
ความรู้สึกทุกข์ใจต่างๆ ได้ โดยไม่ให้อารมณ์หรือความรู้สึกนั้นๆ มาเป็นอุปสรรคในการท างาน อยู่ใน
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84 รองลงมา คือ ท่านมีความอดทน อดกลั้นต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นได้
เป็นอย่างดีและท่านจะให้ค าปลอบโยนและให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงานที่ผิดหวังอยู่เสมอ  อยู่ในระดับมาก 
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.81 และล าดับสุดท้าย คือ ท่านส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนายทหารตลอดจนฟ้ืนฟูก าลังพลที่เสื่อมสภาพอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 
3.12  
 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญา
บัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านทักษะทาง        
การสื่อสาร ด้านคุณธรรม ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

39. ท่านมีสติปัญญารอบรู้ในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ   
มีความรอบคอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์          
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

3.69 0.94 มาก 

รวม 3.61 0.70 มาก 
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศนูย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านวิสัยทัศน์ 

 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่าตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านวิสัยทัศน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่ดี
มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และการกระท าทันทีโดยไม่รีรอหรือชักช้า อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมา คือ ท่านส่งเสริมการกระจายงาน กระจายอ านาจให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเปิดโอกาสให้ก าลังพลมีส่วนร่วมในการท างานอย่างทุ่มเท อยู่ในระดับปาน
กลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.44 และล าดับสุดท้าย คือ ท่านสามารถมอบหมายอ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้รับมอบ อยู่ในระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.37  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

ด้านวิสัยทัศน์ 
40. ท่านสามารถมอบหมายอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้รับ
มอบ 

3.37 0.93 ปานกลาง 

41. ท่านส่งเสริมการกระจายงาน กระจายอ านาจให้ทั่วถึงและเป็น
ธรรมเพื่อให้เกิดการยอมรับและเปิดโอกาสให้ก าลังพลมีส่วนร่วม
ในการท างานอย่างทุ่มเท 

3.44 0.47 ปานกลาง 

42. ท่านแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆที่ดีมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม และการกระท าทันทีโดยไม่รีรอหรือชักช้า 

3.49 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.75 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านทักษะทางการสื่อสาร 

 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่าตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านทักษะทางการสื่อสาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านสามารถใช้ค าพูดในการ
เจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ได้ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.54 
รองลงมา คือ ท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.14 และล าดับสุดท้าย คือ ท่านมี
ความสามารถในการการชี้แจงเหตุผลแก้ผู้ อ่ืนและผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก
เหตุการณ ์อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

ด้านทักษะทางการสื่อสาร 
43. ท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด         

ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
3.14 0.70 ปานกลาง 

44. ท่านสามารถใช้ค าพูดในการเจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ได้ 

3.54 0.58 มาก 

45. ท่านมคีวามสามารถในการชี้แจงเหตุผลแก้ผู้อื่นและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกเหตุการณ์ 

3.07 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.63 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.10 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านคุณธรรม 

 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่าตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท างานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ เสมอ  อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.80 
รองลงมา คือ ท่านมีความส านึกที่ดีต่อสังคม เช่น มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.59 และล าดับสุดท้าย คือ ท่านมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

ด้านคุณธรรม 
46. ท่านมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
3.55 0.63 มาก 

47. ท่านมีความส านึกท่ีดีต่อสังคม เช่น มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน 

3.59 0.81 มาก 

48. ท่านสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมใน
การท างานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 

3.80 0.52 มาก 

49. ท่านมีความเสียสละ มีน้ าใจ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 

3.58 0.76 มาก 

รวม 3.63 0.68 มาก 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านสติปัญญา 

 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านสติปัญญาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.64  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในการท างาน อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.73 รองลงมา คือ 
ท่านมีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.68 และล าดับสุดท้าย คือ ท่านมีความรู้ทันต่อข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

ด้านสติปัญญา 
50. ท่านมีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน

การปฏิบัติงาน 
3.68 0.72 มาก 

51. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกต้องในการท างาน 

3.73 0.87 มาก 

52. ท่านมีความรู้ทันต่อข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

3.51 0.79 มาก 

รวม 3.64 0.79 มาก 
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ตารางที ่4.12 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านจิตวิญญาณ 

 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่าตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านจิตวิญญาณในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.57  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น 
ขยันอดทน เสียสละและอุทิศตนเพ่ืองานในหน้าที่  อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมา 
คือ ท่านมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมยึดมั่นอุดมการณ์ของการท างานอย่างเต็มความสามารถ อยู่ในระดับ
มาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.57 และล าดับสุดท้าย คือ ท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ 
ด้านทั้งความเก่ง ความดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 
3.35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

ด้านจิตวิญญาณ 
53. ท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งม่ัน ขยันอดทน เสียสละและ

อุทิศตนเพ่ืองานในหน้าที่ 
3.60 0.73 มาก 

54. ท่านมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมยึดมั่นอุดมการณ์ของการท างาน
อย่างเต็มความสามารถ 

3.57 0.65 มาก 

55. ท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้านทั้งความ
เก่ง ความดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 

3.35 0.47 มาก 

รวม 3.50 0.61 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.13 สรุปผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 

 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่าตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อันดับที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.64 อันดับที่ 
2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านคุณธรรม 
ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 อันดับที่ 3 ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61 อันดับที่ 4 ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.50 อันดับที่ 5 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร อยู่ในระดับปานกลาง ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.47 อันดับที่ 6 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ ด้านวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.43 และอันดับที่ 7 ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่  ด้านทักษะทางการ
สื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.25 ตามล าดับ ด้านสติปัญญาที่อยู่ในระดับสูงสุดนั้น
เนื่องจากนายทหารส่วนใหญ่ได้ถูกฝึกสอนมาให้เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไข

ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 

X  S.D. ระดับ
ภาวะผู้น า 

1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร 3.47 0.71 ปานกลาง 
2. ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 
3.61 0.72 มาก 

3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านวิสัยทัศน์ 

3.43 0.75 ปานกลาง 

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านทักษะทางการสื่อสาร 

3.25 0.73 ปานกลาง 

5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านคุณธรรม 

3.63 0.68 มาก 

6. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านสติปัญญา 

3.64 0.79 มาก 

7. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านจิตวิญญาณ 

3.50 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.72 ปานกลาง 
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ปัญหาในการปฏิบัติงานได้สูง และด้านทักษะทางการสื่อสารที่อยู่ในระดับต่ าเนื่องจากนายทหารส่วนใหญ่
ได้ถูกฝึกให้เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดจึงมักขาดความสนใจในการชี้แจง
เหตุผลแก่ผู้อ่ืนและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
 4.3.2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
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 จากตารางที่ 4.14 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรทั้ง13ตัว มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.062 ถึง 0.985 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค่าสูงสุดคือ        
การใช้หลักเหตุผล กับการสร้างความมั่นใจ (r= 0.985) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่าง
ตัวแปรอิสระที่มีค่าต่ าสุด คือ การถ่ายทอดแบบธรรมเนียมทางทหาร กับการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ 
(r= 0.062) 

 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพ่ือ
ค้นหาปัจจัยที่ดีที่สุดที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะหส์หสัมพันธ์พหุคูณก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณท่ีปรับแก้

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  

Model R R Square Adjusted R Square Std.Error of the 
Estimate 

1 0.854 0.729 0.728 0.509 
2 0.967 0.935 0.934 0.249 
3 0.972 0.945 0.945 0.229 
4 0.976 0.952 0.951 0.216 
5 0.977 0.955 0.954 0.208 

Predictors: (Constant), X5 
Predictors: (Constant), X5, X1 
Predictors: (Constant), X5, X1, X10 
Predictors: (Constant), X5, X1, X10, X11 
Predictors: (Constant), X5, X1, X10, X11, X9 
Dependent Variable: Y 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า 0.977 และก าลังสองของ
ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า 0.955 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 5 ตัว คือ การกระตุ้นทางปัญญา 
(X5) การจัดระบบการรับราชการ (X1) การสร้างความมั่นใจ (X10) การสร้างความอดทน (X11) และ      
การสร้างแรงบันดาลใจ (X9) ร่วมกันพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ได้ร้อยละ 95.5 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์มีค่า 0.208 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงความแปรปรวนที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 

Source of Variation df SS MS F Sig 
1. Regression 1 16083.922 16083.922 620.523 .000 

Residual 231 5987.512 25.920   
Total 232 22071.433    

2. Regression 2 20862.857 10318.824 772.233 .000 
Residual 230 1208.576 6.234   
Total 232 22071.433    

3. Regression 3 20637.647 6954.286 849.239 .000 
Residual 229 1433.786 5.278   
Total 232 22071.433    

4. Regression 4 21086.753 5251.403 1123.376 .000 
Residual 228 984.680 4.675   
Total 232 22071.433    

5 Regression 5 21005.611 4217.351 1317.692 .000 
Residual 227 1065.823 4.338   
Total 232 22071.433    

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ศึกษามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุ รี อย่าง        
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ตัวแปร b SEb ß t Sig. 
การกระตุ้นทางปัญญา     X5   1.219 0.969 0.579 1.257 .000 
การจัดระบบการรับราชการ X1 4.682 0.544 0.525 2.588 .001 
การสร้างความม่ันใจ        X10 2.511 0.530 0.181 4.735 .000 
การสร้างความอดทน       X11 2.962 0.538 0.174 5.508 .000 
การสร้างแรงบันดาลใจ    X9 3.487 0.806 0.274 4.325 .000 
R = 0.977 SEest = .208  F = 1317.692**   
R2 = 0.955 R2

adj =.954  a  =  2.964   
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตารางที่ 4.17 พบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีจ านวน 5 ตัว คือ การกระตุ้นทางปัญญา (X5) การจัดระบบการรับราชการ (X1) 
การสร้างความมั่นใจ (X10) การสร้างความอดทน (X11) การสร้างแรงบันดาลใจ (X9) ตามล าดับ โดยสร้าง
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล าดับ ดังนี้ 

Y = 2.964 + 1.219(X5) + 4.682(X1) +2.511(X10) + 2.962(X11) +3.487(X9) 
Z = .579(Z5) + .525(Z1) + .181(Z10) + .174(Z11) + .274(Z9) 
 

 4.3.3) เพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ดีที่สุดที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่  จังหวัดลพบุรี  พบว่า                
มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว ที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การกระตุ้นทางปัญญา การจัดระบบการรับราชการ      
การสร้างความมั่นใจ การสร้างความอดทน และ การสร้างแรงบันดาลใจ  
   ในการน าเสนอครั้งนี้ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลกันระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยน าตัวแปรที่มีอิทธิพลและจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีสอดคล้องกับผลการวิจัยมา
น าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
   1. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  
    โดยการส่งเสริมให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี ให้เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งศาสตร์ด้านการทหารและศาสตร์อื่นๆ ได้ดังนี้ 
    1.1 ควรมีการจัดตั้งหลักสูตร E – Learning ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางรับราชการเป็นหลัก 
    1.2 ควรมีการจัดตั้งระบบ E - Office เพ่ือใช้ในส านักงานเป็นการประหยัด
กระดาษและเกิดความรวดเร็วในการท างานและกระจายข่าวสาร 
    1.3 ควรมีการจัดส่งนายทหารไปศึกษา หรือการอนุญาตให้นายทหารลาศึกษาใน
เวลาราชการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทุนราชการ หรือทุนส่วนตัว 
    1.4 ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา         
น าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง 
    1.5 ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต ารา หลักนิ ยม และวิธีการเรียน          
การสอนเพ่ือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการศึกษาให้สมบูรณ์และทันสมัย 
   2. การจัดระบบการรับราชการ 
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    โดยการปรับปรุงแก้ไขบกพร่องในการปฏิบัติราชการ หรือสิ่งที่ล้าหลังให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ ได้ดังนี้ 
    2.1 ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และมีความเป็น
สากล 
    2.2 ควรมีการพัฒนาปรับปรุงองคกร และรูปแบบการท างานใหมีความทันสมัย
และคลองตัวทั้งในดานโครงสรางระบบการท างาน และดานวัฒนธรรมการท างาน 
    2.3 ควรมีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นายทหาร 
    2.4 ควรมีการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 
   3. การสร้างความมั่นใจ 
    โดยการพัฒนาให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี เป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ดังนี ้
    3.1 ควรมีการฝึกให้นายทหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    3.2 ควรมีการฝึกให้นายทหารมีการสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้าง
สภาพแวดล้อมในท่ีดีในการท างาน 
    3.3 ควรมีการฝึกให้นายทหารมีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใส่ในทุกข์สุขและความสะดวกสบายของผู้ใต้บังคับบัญชา 
    3.4 ควรมีการฝึกให้นายทหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยึด
เอาความคิดและการปฏิบัติของตนในทางเดียว 
    3.5 ควรมีการฝึกให้นายทหารไม่เห็นแก่ตัว พยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์
สุขหรือความก้าวหน้าส่วนตัวบนความเดือดร้อนของผู้อื่น 
   4. การสร้างความอดทน 
    โดยการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้มีวินัยของทหาร มีความเป็นทหารอาชีพ 
และเป็นผู้ปฏิบัติตามกรอบแบบธรรมเนียมทางทหาร ได้ดังนี้ 
    4.1 ยึดหลักปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด 
    4.2 ควรมีการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารของหน่วย 
    4.3 ควรมีการปลูกฝังด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    4.4 ควรมีการปลูกฝังด้านความความเสียสละ 
    4.5 ควรมีการปลูกฝังการวางตัวเป็นหัวหน้างานที่ดี   
    4.6 ควรมีการฝึกการก าหนดเป้าหมายในการท างานก่อนล่วงหน้า 
    4.7 ควรมีการปลูกฝังนายทหารให้เป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
    4.8 ควรมีการก าหนดมาตรการกวดขันวินัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กวดขันวินัย 
เพ่ือเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   5. การสร้างแรงบันดาลใจ 
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    โดยการปลูกจิตส านึกให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
ปกป้องและส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติไทยในทุกโอกาส ได้ดังนี้ 
    5.1 ควรมีการส่งเสริมปกป้องและรักษาเอกราช อธิปไตยของชาติ 
    5.2 ควรมีการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยไม่แสดง
อาการดูหมิ่นหรือ เหยียดยามศาสนาอ่ืน 
    5.3 ควรมีการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
    5.4 ควรมีการปลูกฝังค่านิยมและมาตรฐานของกองทัพบกจ าเป็นที่จะต้องอาศัย
ความเสียสละจากนายทหารทุกระดับชั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
    5.5 ควรมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
 4.3.4) ประเมินผลข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
จากนั้นน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวมเป็นรูปแบบของตารางประกอบความเรียงซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้น าการเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในท างาน ชั้นยศ 
 
ตารางท่ี 4.18  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
233 
0 

 
100 
0 

รวม 233 100 
 
 จากตารางที่ 4.18 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที ่4.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ

20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปีขึ้นไป 

 
20 
142 
65 
6 

 
8.6 
60.9 
27.9 
2.6 

รวม 233 100 
 
 จากตารางที่ 4.19 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี ซึ่งมีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ 41 – 50 ปี  ซึ่งมี
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยที่สุด มีอายุตั้งแต่ 51 – 60 ปี   
ขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 
 
ตารางที ่4.20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
63 
134 
36 
0 
0 

 
27.0 
57.5 
15.5 

0 
0 

รวม 233 100 
 
 จากตารางที่ 4.20 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา
คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท ซึ่งมีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และน้อยที่สุด ระดับการศึกษาต่ า
กว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
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ตารางที ่4.21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการท างาน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน 

น้อยกว่า 10 ปี 
10 – 20 ปี 
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

 
65 
164 
4 

 
27.9 
70.4 
1.7 

รวม 233 100 
 
 จากตารางที่ 4.21 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปี ซึ่งมีจ านวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.4 รองลงมาคือน้อยกว่า 10 ปี  ซึ่งมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนน้อยที่สุด มีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.7 
 
ตารางที ่4.22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชั้นยศ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ชั้นยศ 

ร้อยตรี – ร้อยเอก 
พันตรี – พันเอก 
พันเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 

 
162 
65 
6 

 
69.5 
27.9 
2.6 

รวม 233 100 
 
 จากตารางที่  4.22  ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชั้นยศ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีชั้นยศร้อยตรี – ร้อยเอก ซึ่งมีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 
รองลงมา คือ พันตรี -พันเอก ซึ่งมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนน้อยที่สุด คือ พันเอก (พิเศษ) ขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  
 
 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่4.23 ผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

 

 
 จากตารางที่ 4.23 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่างๆ โดยเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้
จริง อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมา คือ จัดตั้งหลักสูตร E – Learning ในโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางรับราชการเป็นหลัก อยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.28 และล าดับสุดท้าย คือ จัดส่งนายทหารไปศึกษา หรือการอนุญาตให้นายทหารลาศึกษาในเวลา
ราชการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทุนราชการ หรือทุนส่วนตัว อยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.08 

 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. จัดตั้งหลักสูตร E – Learning ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ 
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการเป็นหลัก 

4.28 0.45 มาก 

2. จัดตั้งระบบ E - Office เพ่ือใช้ในส านักงานเป็นการ
ประหยัดกระดาษและเกิดความรวดเร็วในการท างานและ
กระจายข่าวสาร 

4.20 0.57 มาก 

3. จัดส่งนายทหารไปศึกษา หรือการอนุญาตให้นายทหารลา
ศึกษาในเวลาราชการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ด้วยทุนราชการ หรือทุนส่วนตัว 

4.08 0.70 มาก 

4. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาไป
ปฏิบัติงานได้จริง 

4.44 0.50 มาก 

5. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต ารา หลักนิยม และวิธีการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาเนื้อหาและวิธีการศึกษาให้สมบูรณ์และ
ทันสมัย 

4.24 0.66 มาก 

รวม 4.24 0.57 มาก 
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ตาราง 4.24 ผลการประเมินความเหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านการจัดระบบการรับราชการ 

 

 
 จากตารางที่ 4.24 ผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหาร ปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านการจัดระบบการรับราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ ย 
4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พัฒนาปรับปรุงองคกร และรูปแบบการท างานใหมีความทันสมัย
และคลองตัวทั้งในดานโครงสรางระบบการท างาน และดานวัฒนธรรมการท างาน อยู่ในระดับมาก       
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และมีความเป็น
สากล อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.04 และล าดับสุดท้าย คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
ต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดระบบการรับราชการ X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และมีความ
เป็นสากล 

4.04 0.61 มาก 

2. พัฒนาปรับปรุงองคกร และรูปแบบการท างานใหมีความ
ทันสมัยและคลองตัวทั้งในดานโครงสรางระบบการท างาน 
และดานวัฒนธรรมการท างาน 

4.28 0.45 มาก 

3. พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นายทหาร 4.00 0.57 มาก 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 3.96 0.67 มาก 

รวม 4.07 0.57 มาก 
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ตารางที ่4.25 ผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอเพ่ือแนะการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จงัหวัดลพบุรี ด้านการสร้างความม่ันใจ     

 

 
 จากตารางที่ 4.25 ผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้างความมั่นใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดั บค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ฝึกให้นายทหารไม่เห็นแก่ตัว พยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์สุขหรือ
ความก้าวหน้าส่วนตัวบนความเดือดร้อนของผู้ อ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.63 
รองลงมา คือ ฝึกให้นายทหารมีการสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างสภาพแวดล้อมในที่ดีใน
การท างาน อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.36 และล าดับสุดท้าย คือ ฝึกให้นายทหารมีการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใส่ในทุกข์สุขและความสะดวกสบาย
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.24 
 
 
 
 

ด้านการสร้างความม่ันใจ X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. ฝึกให้นายทหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.28 0.54 มาก 

2. ฝึกให้นายทหารมีการสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สร้างสภาพแวดล้อมในที่ดีในการท างาน 

4.36 0.48 มาก 

3. ฝึกให้นายทหารมีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใส่ในทุกข์สุขและ
ความสะดวกสบายของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.24 0.77 มาก 

4. ฝึกให้นายทหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ไมย่ึดเอาความคิดและการปฏิบัติของตนในทางเดียว 

4.44 0.50 มาก 

5. ฝึกให้นายทหารไม่เห็นแก่ตัว พยายามหลีกเลี่ยงการหา
ประโยชน์สุขหรือความก้าวหน้าส่วนตัวบนความเดือดร้อน
ของผู้อ่ืน 

4.63 0.63 มากทีสุ่ด 

รวม 4.39 0.58 มาก 
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ตารางที ่4.26 ผลการประเมินความเหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้างความอดทน 

 

 
 จากตารางที่ 4.26 ผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้างความอดทน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารของหน่วยและก าหนด
มาตรการกวดขันวินัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กวดขันวินัย เพ่ือเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมา คือ การปลูกฝังด้านความความเสียสละ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.56 และล าดับสุดท้าย คือ การปลูกฝังด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อยู่
ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.28 
 
 
 
 
 
 

ด้านการสร้างความอดทน X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. ยึดหลักปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม
ทหารโดยเคร่งครัด 

4.40 0.70 มาก 

2. การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารของหน่วย 4.60 0.57 มากที่สุด 
3. การปลูกฝังด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.28 0.67 มาก 
4. การปลูกฝังด้านความความเสียสละ 4.56 0.58 มากที่สุด 
5. ปลูกฝังการวางตัวเป็นหัวหน้างานที่ดี 4.44 0.58 มาก 
6. ฝึกการก าหนดเป้าหมายในการท างานก่อนล่วงหน้า 4.32 0.69 มาก 
7. ปลูกฝังนายทหารให้เป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 
4.52 0.50 มากที่สุด 

8. ก าหนดมาตรการกวดขันวินัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์
กวดขันวินัย เพ่ือเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงาน 

4.60 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.59 มาก 
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ตารางที ่4.27 ผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

 

 
 จากตารางที่ 4.27 ผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหาร ปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรี  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.48        
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด      
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมา คือ ปลูกฝังค่านิยมและมาตรฐานของกองทัพบกจ าเป็นที่จะต้องอาศัย
ความเสียสละจากนายทหารทุกระดับชั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 
4.56 และล าดับสุดท้าย คือ มีการส่งเสริมปกป้องและรักษาเอกราช อธิปไตยของชาติ อยู่ในระดับมาก 
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.32 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. มีการส่งเสริมปกป้องและรักษาเอกราช อธิปไตยของชาติ 4.32 0.69 มาก 
2. มีการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยไม่

แสดงอาการดูหมิ่นหรือ เหยียดยามศาสนาอ่ืน 
4.52 0.58 มาก 

3. ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสิริกิติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

4.44 0.65 มาก 

4. ปลูกฝังค่านิยมและมาตรฐานของกองทัพบกจ าเป็นที่จะต้อง
อาศัยความเสียสละจากนายทหารทุกระดับชั้นศูนย์
การทหารปืนใหญ่ 

4.56 0.65 มากที่สุด 

5. มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 4.60 0.50 มากที่สุด 
รวม 4.48 0.61 มาก 
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ตารางที ่4.28 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 

 

 
 จากตารางที่ 4.28 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัว
แบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าด้านการกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ ด้าน
การจัดระบบการรับราชการ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ใน
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านการสร้างความอดทน อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.24  
และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการสร้างความม่ันใจ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.07 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 
ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 

X  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.48 0.61 มาก 
2. ด้านการจัดระบบการรับราชการ 4.46 0.59 มาก 
3. ด้านการสร้างความม่ันใจ 4.07 0.57 มาก 
4. ด้านการสร้างความอดทน 4.24 0.57 มาก 
5. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.39 0.58 มาก 

รวม 4.32 0.58 มาก 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 3) เพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี    
เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับวิจัยเชิงปริมาณ โดยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลในสองลักษณะคือ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการ
วิเคราะห์แบบอุปนัยด้วยการตีความ ส าหรับวิจัยเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าถดถอยพหุคูณ ส าหรับวิจัยเชิงปริมาณ สามารถ
สรุปผลวิจัยได้ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 บทสังเคราะห์ 
 5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหาร         
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
  1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ซึ่งมีจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีอายุตั้งแต่ 31–40 ปี ซึ่งมีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมา คือ 41–50 ปี ซึ่งมีจ านวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยที่สุด มีอายุตั้งแต่ 51–60 ปีขึ้นไป   
ซึ่งมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 
    ข้อมูลทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถามด้ านระดับการศึกษา พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาโท ซึ่งมีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  และน้อยที่สุด 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการท างาน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างาน 10–20 ปี ซึ่งมีจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.4 รองลงมา คือ น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งมีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถาม
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จ านวนน้อยที่สุด มีประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.7 
    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านชั้นยศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีชั้นยศร้อยตรี–ร้อยเอก ซึ่งมีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือ พันตรี-พันเอก ซึ่งมี
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยที่สุด คือ พันเอก (พิเศษ) 
ขึ้นไป ซึ่งมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 
  2. สรุปผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุร ี 
    พบว่าตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย  3.50 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อันดับที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.64 อันดับที่ 2 ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านคุณธรรม ในระดับ
มาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 อันดับที่ 3 ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61 อันดับที่ 4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.50 อันดับที่ 5 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.47 
อันดับที่ 6 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้าน
วิสัยทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.43 และอันดับที่ 7 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านทักษะทางการสื่อสาร อยู่ในระดับปาน
กลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.25 ตามล าดับ ด้านสติปัญญาที่อยู่ในระดับสูงสุดนั้นเนื่องจากนายทหารส่วน
ใหญ่ได้ถูกฝึกสอนมาให้เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้สูง 
และด้านทักษะทางการสื่อสารที่อยู่ในระดับต่ าเนื่องจากนายทหารส่วนใหญ่ได้ถูกฝึกให้เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่ งผู้บั งคับบัญชาอย่างเคร่งครัดจึงมักขาดความสนใจในการชี้แจงเหตุผลแก่ผู้ อ่ืนและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
 5.1.2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี พบว่า มีปัจจัยทั้งหมด 5 ด้าน คือการกระตุ้นทาง
ปัญญา การจัดระบบ การรับราชการ การสร้างความมั่นใจ การสร้างความอดทน และ การสร้างแรงบันดาล
ใจ มีความสัมพันธ์แบบพหุคูณกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเป็น .977 และสามารถพยากรณ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ได้ร้อยละ 95.5 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 
.208 
   เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่าการกระตุ้นทางปัญญา 
การจัดระบบการรับราชการ สามารถพยากรณภ์าวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ได้สูงสุด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
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การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (b, β ) เป็น 1.219 กับ 
.579 และ 4.682 กับ .525 ตามล าดับ รองลงมาเป็นการสร้างความมั่นใจ สามารถพยากรณ์ภาวะผู้น า      
การเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยใน
รูปคะแนนมาตรฐาน เป็น 2.511 และ .530 ส่วนการสร้างความอดทน สามารถพยากรณ์ภาวะผู้น า              
การเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีได้น้อยที่สุด โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ในรูปคะแนนมาตรฐาน เป็น  2.962 และ .174 
 5.1.3) เพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   สรุปผลการประเมินความเหมาะสมได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหาร      
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าด้านการกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ ด้านการ
จัดระบบการรับราชการ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ใน
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านการสร้างความอดทน อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.24  
และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการสร้างความม่ันใจ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.07 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหาร       
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   พบว่าตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย  3.50 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อันดับที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ ด้านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.64 อันดับที่ 2 ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านคุณธรรม ในระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 อันดับที่  3 ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61 อันดับที่ 4 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.50 
อันดับที่ 5 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางทหาร อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.47 อันดับที่ 6 ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.43 และอันดับที่ 7 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ ด้านทักษะทางการสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.25 
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   ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมควร  ไกรพน  (2549) ได้ศึ กษาแบบภาวะผู้ น า             
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  
จ าแนกตามต าแหน่งพบว่าข้าราชการครูที่ด ารงต าแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อแบบภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเชษฐ์ อัจฉริยวงศ์ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น าของ
หัวหน้าสถานีต ารวจภูธร กับความท้อแท้ของข้าราชการต ารวจ ชั้นประทวน สายงานป้องกัน
ปราบปราม สังกัดต ารวจภูธรภาค 2 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมผู้น าของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร
อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าข้าราชการต ารวจชั้นประทวนสายงานป้องกันปราบปราม มีความ
ท้อแท้ในด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และความไม่สมหวังใน
ความส าเร็จของตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง และในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของ
หัวหน้าสถานีต ารวจภูธร กับความท้อแท้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สายงานป้องกัน
ปราบปรามมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 
   สอดคล้องกับงานวิจัยของรณฤทธิ์ สินทนะโยธิน (2548) ได้ศึกษาภาวะผู้น าของ 
ผู้บังคับบัญชารวมทั้งปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาใน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรือจ านวน 180 คน เพื่อให้หน่วยงานทราบถึง
ลักษณะของการบริหารที่ดี และท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพอใจต่อไปโดยใช้เครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมานผล
การศึกษาพบว่าข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือที่มีสถานภาพทาง เศรษฐกิจและสั งคมได้แก่ 
ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และ เงินเดือนแตกต่างกัน มีความพอใจในภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบถึง
ลักษณะ ของการบริหารที่ดีและท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความพอใจตลอดจนรู้จักการทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ เพื่อที่จะท าให้องค์การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
 5.2.2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  
   พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรทั้ง 13 ตัว มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.062 ถึง 0.985 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค่าสูงสุด คือ การใช้หลัก
เหตุผลกับการสร้างความมั่นใจ (r= 0.985) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระที่มีค่า
ต่ าสุด คือ การถ่ายทอดแบบธรรมเนียมทางทหาร กับการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (r= 0.062) 
   พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า 0.977 และก าลังสองของค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณมีค่า 0.955 แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 5 ตัว คือ การกระตุ้นทางปัญญา การจัดระบบการรับ
ราชการ การสร้างความมั่นใจ การสร้างความอดทน และการสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกันพยากรณ์ภาวะผู้น า
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การเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ได้ร้อยละ 95.5 
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า 0.208 
   พบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ส่ งผลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีจ านวน 5 ตัว คือ การกระตุ้นทางปัญญา การจัดระบบการรับราชการ การ
สร้างความมั่นใจ การสร้างความอดทน การสร้างแรงบันดาลใจ ตามล าดับ โดยสร้างสมการพยากรณ์
ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล าดับ ดังนี้ 
   Y = 2.964 + 1.219(X5) + 4.682(X1) +2.511(X10) + 2.962(X11) +3.487(X9) 
   Z = .579(Z5) + .525(Z1) + .181(Z10) + .174(Z11) + .274(Z9) 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทหาร ได้มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่สอดคล้องกัน 
พบว่าควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้น าพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการไปเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  ปฏิบัติงานวิจัย การไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอ่ืนใดที่จ าเป็นและ
เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้น าการไปประชุม สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่องค์กรภายนอกจัด                
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือกระตุ้น
และส่งเสริมให้นายทหารพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
   ผู้น าที่ดีควรมีศิลปะในการพูดจะต้องรู้จักวิธีการพูดแบบรักษาน้ าใจไม่ให้ผู้อ่ืนเสียใจ 
และเสียความรู้สึกต่อกัน ผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารหรือมีศิลปะในการพูดจะต้องเป็นคนละเอียดอ่อน 
ต่อความรู้สึกของผู้อื่น การพูดอย่างมีสติ คิดก่อนพูด มองโลกในแง่ดี มีความจริงใจ ผู้น าควรฝึกทักษะ
ในการพูดและต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาค าพูดของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป 
   การพัฒนาภาวะผู้น าด้านคุณธรรมสิ่งแรกที่จะต้องมีในตัวนายทหารก็คือมีความ
ซื่อสัตย์ กระท าตามที่ตนพูดหรือให้ค าสัตย์ปฏิญาณไว้ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนในทางทุจริต หมั่น
กระท าตนเป็นผู้เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่พูดเท็จหรือพูดกลับกลอก ไม่พูดแสแสร้งหรือบิดพลิ้ว ยึดมั่น
ในสิ่งที่ตนพูดไว้เสมอ ตระหนักว่า การกระท าที่สุจริตเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ 
   การพัฒนาภาวะผู้น านั้น นายทหารต้องมีความรู้ ในวิชาชีพของตนและมีความเข้าใจ
ในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่รู้งานเป็นอย่างดีย่อมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ส่วนคนที่ขาดความรู้ นั้นไม่
สามารถปิดบังคนอ่ืนอยู่ได้นานเพราะสักวันหนึ่งมีคนถามเกี่ยวกับความรู้นั้นขึ้นมาแล้ว ก็ให้ค าตอบเขา
ไม่ได้ ความรู้ ในที่นี้ไม่จ ากัดเพียงแต่จะรู้เรื่องทหารเท่านั้น เหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ต้องมีความสนใจด้วย ไม่มีอะไรดึงดูดความเชื่อมั่นและความเคารพนับถือได้รวดเร็วเท่ากับ
การแสดง ความรู้ ความสามารถให้ปรากฏออกมา  
   ในการพัฒนาภาวะผู้น าปัจจัยด้านจิตวิญญาณของนายทหารคือต้องมีความยึดมั่นใน
เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร ความเป็นผู้มีวินัย ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มีวินัย ก ากับดูแล ว่ากล่าว ตักเตือน แก้ไข ผู้ใต้บังคับบัญชามิ
ให้กระท าผิด หมั่นอบรมผู้อยู่ในปกครองเป็นเนืองนิตย์ พึงระลึกว่าวินัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้หน่วย
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อยู่รวมกันอย่างมีเกียรติเหนือกว่าหมู่คณะใดที่ไม่ใช่ทหาร ภูมิใจในเกียรติและความมีวินัยของตนเองที่
จะไม่กระท าผิดหรือเกลือกกลั้วกับอบายมุขหรือสิ่งชั่วช้าทั้งปวง  
   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญพร ทองค าสุก (2553) ได้ศึกษาตัวแบบสมการ
โครงสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแปลง 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิง
สาเหตุแต่ละตัวแปรและระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) ตรวจสอบความ
สอดคล้องของตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และ 4) ศึกษาอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผลการวิจัยพบว่ารูปแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และความฉลาดทางอารมณ์มีน้ าหนักอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 
0.76 รองลงมาคือการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานมีน้ าหนักอิทธิพลรวมเท่ากับ  .71 ส่วน   
ความยึดมั่นผูกพันองค์การมีอิทธิพลรวมและมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติโดยสัดส่วนความเชื่อถือได้ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่อธิบายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดร้้อยละ 81 
   สอดคล้องกับงานวิจัยของปรเมษฐ์ โมลี (2550) ได้ศึกษาข้อมูลของประชากรซึ่ง
ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานใน
ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 จ านวน 74 โรงเรียน รวม 413 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ มีปัจจัยที่ส าคัญ คือ คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน 
องค์ประกอบด้านสถานการณ์ พฤติกรรมความเป็นผู้น าและบทบาทผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน     
2. ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของรูปแบบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเพ่ือท าการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากประชากรโดยใช้โปรแกรมลิสเรลเวอร์ชัน 8.72 
 5.2.3) ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   โดยการพิจารณาจากการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม โดยน าตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติและจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกที่
สอดคล้องกับผลการวิจัยมาสร้างข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  
   สรุปผลการประเมินความเหมาะสมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.32  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ ด้านการจัดระบบการรับ
ราชการ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
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ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านการสร้างความอดทน อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.24 และล าดับสุดท้าย คือ 
ด้านการสร้างความม่ันใจอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.07 ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน
ดังต่อไปนี้ 
   1. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ส่งเสริมให้ นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งศาสตร์ด้าน
การทหารและศาสตร์อ่ืนๆ 
    1.1) จัดตั้งหลักสูตร E–Learning ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร      
ปืนใหญ่ โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางรับราชการเป็นหลัก 
    1.2) จัดตั้งระบบ E - Office เพ่ือใช้ในส านักงานเป็นการประหยัดกระดาษและ
เกิดความรวดเร็วในการท างานและกระจายข่าวสาร 
    1.3) จัดส่งนายทหารไปศึกษา หรือการอนุญาตให้นายทหารลาศึกษาในเวลา
ราชการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทุนราชการ หรือทุนส่วนตัว 
    1.4) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง 
    1.5) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต ารา หลักนิยม และวิธีการเรียน การสอนเพ่ือ
พัฒนาเนื้อหาและวิธีการศึกษาให้สมบูรณ์และทันสมัย 
   2. ด้านการจัดระบบการรับราชการ ส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไขบกพร่องในการ
ปฏิบัติราชการ และสิ่งที่ล้าหลังให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
    2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และมีความเป็นสากล 
    2.2) พัฒนาปรับปรุงองคกร และรูปแบบการท างานใหมีความทันสมัยและคลองตัวทั้ง
ในดานโครงสรางระบบการท างาน และดานวัฒนธรรมการท างาน 
    2.3) พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นายทหาร 
    2.4) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 
   3. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกจิตส านึกให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความ
เคารพต่อผู้บังคับบัญชา ปกป้องและส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติไทยในทุกโอกาส 
    3.1) ปกป้องและรักษาเอกราช อธิปไตย แต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามแบบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทยหรือประเพณีท้องถิ่น 
    3.2) ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยไม่แสดงอาการดูหมิ่น
หรือ เหยียดยามศาสนาอ่ืน เช่น การอบรมศีลธรรมประจ าเดือน และการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ
เพ่ือให้นายทหารเข้าใจในหลักธรรม 
    3.3) ด าเนิ นกิจกรรมที่ มุ่ งไปสู่ ความจงรักภั กดีต่ อองค์พระบาทสมเด็ จ           
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
    3.4) ปลูกฝังค่านิยมและมาตรฐานของกองทัพบกจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความ
เสียสละจากนายทหารทุกระดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
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    3.5) การส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม ให้เลือกคุณธรรมที่มีความส าคัญสูงกว่า 
เช่น ความกตัญญูต่อแผ่นดินย่อมส าคัญสูงกว่าความกตัญญูที่มีต่อบุคคล 
   4. ด้านการสร้างความอดทน การพัฒนานายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ให้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้มีวินัยของทหาร มีความเป็นทหารอาชีพ และเป็น        
ผู้ปฏิบัติตามกรอบแบบธรรมเนียมทางทหาร 
    4.1) ยึดหลักปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด 
    4.2) การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารของหน่วย 
    4.3) การปลูกฝังด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    4.4) การปลูกฝังด้านความความเสียสละ 
    4.5) ปลูกฝังการวางตัวเป็นหัวหน้างานที่ดี   
    4.6) ฝึกการก าหนดเป้าหมายในการท างานก่อนล่วงหน้า 
    4.7) ปลูกฝังนายทหารให้เป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
    4.8) ก าหนดมาตรการกวดขันวินัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กวดขันวินัย เพ่ือเป็น
การจูงใจ 
   5. ด้านการสร้างความมั่นใจ การพัฒนาให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
    5.1) ฝึกให้นายทหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
    5.2) ฝึกให้ นายทหารมี การสอนงานให้ แก่ผู้ ใต้ บั งคับบัญ ชา และสร้าง
สภาพแวดล้อมในท่ีดีในการท างาน 
    5.3) ฝึกให้นายทหารมีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้บั งคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใส่ในทุกข์สุขและความสะดวกสบายของผู้ใต้บังคับบัญชา 
    5.4) ฝึกให้นายทหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยึดเอา
ความคิดและการปฏิบัติของตนในทางเดียว 
    5.5) ฝึกให้นายทหารไม่เห็นแก่ตัว พยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์สุขหรือ
ความก้าวหน้าส่วนตัวบนความเดือดร้อนของผู้อื่น 
    ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ ง  (2552) ศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิเคราะห์ขนาด
และทิศทางขององค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และองค์ประกอบด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการ
กระตุ้นภูมิปัญญา และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในขณะที่ด้านการสร้างแรงบันดาลใจส่งผลทางลบต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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   สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธนพงษ์ นพกุลสถิต (2547) ได้ศึกษาภาวะผู้น าและ
รปูแบบ ภาวะผู้น าทางการทหารที่ควรจะเป็นของนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 
64 โดยได้น าทฤษฎีการบริหารระบบ 4 ของลิเคริร์ท มาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยผลการวิจัย สรุปได้
ดังนี้ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรที่ท าการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-39 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากสถาบันทางทหารในประเทศอายุราชการ 10-14 ปี พรรคเหล่าทหารเรือ (ทร.)  
มีชั้นยศนาวาตรีหรือเทียบเท่าสังกัดงานฝ่ายปฏิบัติการ เงินเดือน 15,00-20,000 บาท และระยะเวลา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม 2-5 ปี ภาวะผู้น าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของนายทหารนักเรียนฯ เป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์กับผู้น าแบบปรึกษาหารือเช่นเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับ 
สมมุติฐานในการวิจัยที่ว่าภาวะผู้น าที่ควรจะเป็นคือผสมผสานแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์กับ
ปรึกษาหารือ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างภาวะผู้น าที่เป็นอยู่กับรูปแบบภาวะ ผู้น าทาง
การทหารที่ควรจะเป็นมีความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างอยู่ที่กระบวนการสื่อสารในความเป็นจริงของ
ยุคปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้เจริญไปมาก การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างคล่องตัว 
สะดวก และรวดเร็วทุกคนจึงสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจ ากัดและอุปกรณ์ขวางกั้นแต่ใน
ความคิดเห็นทางด้านการสื่อสารในวงการทหารนายทหารนักเรียนที่เป็นกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา
คิดว่าน่าจะยังต้องรักษาระดับความลับทางการทหารไว้ควรที่จะมีความเด็ดขาดเข้มงวดในการสื่อสาร
มากกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันโดยเฉพาะข่าวสารและการสื่ อสารทางด้านความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 
   สอดคล้องกับงานวิจัยของสมมาตร วิลาวรรณ (2548) ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรม
ผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่คาดหวัง: กรณีศึกษา กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดผล
การศึกษา พบว่า ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าแบบพฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาคาดหวังโดยรวมเป็นแบบปรึกษาหารือเมื่อพิจารณาเป็นเฉพาะแบบพบว่าข้าราชการ ส่วนใหญ่
ต้องการรูปแบบปรึกษาหารือนอกจากนี้ข้าราชการบางส่วนต้องการแบบพฤติกรรม ผู้น าของ
ผู้บังคับบัญชาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ แต่ไม่มีความต้อง การแบบ
พฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังแบบเผด็จการเลย 
 
5.3 บทสังเคราะห ์
 5.3.1) ตัวแบบการสังเคราะห์งานวิจัย 
   ตัวแบบการสังเคราะห์งานวิจัย (Synthesis) ในบทนี้เป็นบทของผู้วิจัยที่จะน าเสนอ
ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ตามทัศนะของผู้วิจัยดังต่อไปนี้ 
   ตัวแบบจากการสังเคราะห์งานวิจัย (Synthesis Model) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
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น ามาพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงให้กับนายทหาร

ชั้นสัญญาบัตร 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ 
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
นายทหารชั้นสัญญาบัตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
 
 จากแผนภูมิซึ่งแสดงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ เหมาะสมของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้น
สัญญาบัตร คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาภาวะผู้น าและการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง        
ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้าน การกระตุ้นทางปัญญา การจัดระบบการรับราชการ การสร้างความ
มั่นใจ การสร้างความอดทน และ การสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลต่อการน าไป
สร้างข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 

นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด

ลพบุรี  
มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่

เหมาะสม 
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 2) จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สามารถน าไปสร้างข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ส่งเสริมให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งศาสตร์ด้านการทหารและ
ศาสตร์อื่นๆ 
   1.1) จัดตั้งหลักสูตร E–Learning ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางรับราชการเป็นหลัก 
   1.2) จัดตั้งระบบ E-Office เพ่ือใช้ในส านักงานเป็นการประหยัดกระดาษและเกิด
ความรวดเร็วในการท างานและกระจายข่าวสาร 
   1.3) จัดส่งนายทหารไปศึกษา หรือการอนุญาตให้นายทหารลาศึกษาในเวลาราชการ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทุนราชการ หรือทุนส่วนตัว 
   1.4) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง 
   1.5) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต ารา หลักนิยม และวิธีการเรียน การสอนเพ่ือพัฒนา
เนื้อหาและวิธีการศึกษาให้สมบูรณ์และทันสมัย 
  2. ด้านการจัดระบบการรับราชการ ส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไขบกพร่องในการปฏิบัติ
ราชการ และสิ่งที่ล้าหลังให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
   2.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และมีความเป็นสากล 
   2.2) พัฒนาปรับปรุงองคกร และรูปแบบการท างานใหมีความทันสมัยและคลองตัว
ทั้งในดานโครงสรางระบบการท างาน และดานวัฒนธรรมการท างาน 
   2.3) พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่นายทหาร 
   2.4) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 
  3. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกจิตส านึกให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความ
เคารพต่อผู้บังคับบัญชา ปกป้องและส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติไทยในทุกโอกาส 
   3.1) ปกป้องและรักษาเอกราช อธิปไตย แต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายให้ถูกต้องตา
แบบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทยหรือประเพณีท้องถิ่น 
   3.2) ส่งเสริมการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยไม่แสดงอาการดูหมิ่นหรือ 
เหยียดยามศาสนาอ่ืน เช่น การอบรมศีลธรรมประจ าเดือน และการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญเพ่ือให้
นายทหารเขา้ใจในหลักธรรม 
   3.3) ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
   3.4) ปลูกฝังค่านิยมและมาตรฐานของกองทัพบกจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความเสียสละ
จากนายทหารทุกระดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
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   3.5) การส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม ให้เลือกคุณธรรมที่มีความส าคัญสูงกว่า เช่น 
ความกตัญญูต่อแผ่นดินย่อมส าคัญสูงกว่าความกตัญญูที่มีต่อบุคคล 
  4. ด้านการสร้างความอดทน การพัฒนานายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรี ให้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้มีวินัยของทหาร มีความเป็นทหารอาชีพ และเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามกรอบแบบธรรมเนียมทางทหาร 
   4.1) ยึดหลักปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด 
   4.2) การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารของหน่วย 
   4.3) การปลูกฝังด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   4.4) การปลูกฝังด้านความความเสียสละ 
   4.5) ปลูกฝังการวางตัวเป็นหัวหน้างานที่ดี   
   4.6) ฝึกการก าหนดเป้าหมายในการท างานก่อนล่วงหน้า 
   4.7) ปลูกฝังนายทหารให้เป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   4.8) ก าหนดมาตรการกวดขันวินัย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กวดขันวินัย เพ่ือเป็นการ
จูงใจ 
  5. ด้านการสร้างความมั่นใจ การพัฒนาให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
   5.1) ฝึกให้นายทหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
   5.2) ฝึกให้นายทหารมีการสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างสภาพแวดล้อม
ในที่ดีในการท างาน 
   5.3) ฝึกให้ นายทหารมีการสร้างมนุษย์สั ม พันธ์ระหว่างผู้ บั งคับบัญ ชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใส่ในทุกข์สุขและความสะดวกสบายของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   5.4) ฝึกให้นายทหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยึดเอาความคิด
และการปฏิบัติของตนในทางเดียว 
   5.5) ฝึกให้นายทหารไม่เห็นแก่ตัว พยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์สุขหรือ
ความก้าวหน้าส่วนตัวบนความเดือดร้อนของผู้อื่น 
   น าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี มาพัฒนานายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เพ่ือให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรมีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
   1. ควรน าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ไปใช้ด าเนินการสร้างเสริมภาวะผู้น าของ
นายทหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี มากยิ่งขึ้น  
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   2. ควรมีการอบรมและพัฒนาภาวะผู้น าให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรอย่างต่อเนื่อง 
และจริงจังโดยมีการติดตามและประเมินผล ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ กับนายทหารที่ได้รับ
คัดเลือกว่า มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ อดทน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอ่ืน และมี
ทักษะสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถน าความรู้คู่คุณธรรม มาประยุกต์สร้างเสริมสมรรถนะการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
   3. ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ควรมีการก าหนดนโยบาย และแนวทาง
การพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ และควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง หรือผู้เชี่ยวชาญมาท าหน้าที่พัฒนา และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับนายทหารโดยตรง 
   4. ควรให้การสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยการส่งไป
อบรม ศึกษาต่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ เมื่อหลังจากจบการศึกษาแล้วจะได้กลับมาพัฒนาใน
องค์กรต่อไป โดยให้การสนับสนุนแก่บุคลากรที่ท างานในหน่วยงานมานานก่อน และเป็นบุคคลที่ขยัน 
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
   5. ควรเพ่ิมและปรับปรุงความเข้มข้นของหลักสูตรอบรมทางด้านภาวะผู้น าโดยเน้น
การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาเพ่ือให้เกิดทิศทางการสร้างผู้น าที่สอดคล้องกับความต้องการของศูนย์
การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   6. ควรเพ่ิมหลักสูตรอบรมนายทหารชั้นสัญญาบัตรในระดับตั้งแต่ชั้นยศร้อยตรี เพ่ือ
สร้างภาวะผู้น าที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างแรงบันดาลใจ และมุ่งเน้นการปกป้องสถาบันและ
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
 5.4.2) ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
   1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหาร       
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ใน       
เชิงเนื้อหาแต่ไม่ได้มีการน าไปพัฒนาจริง ดังนั้นหากมีการน าไปใช้จริง จึงควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการพัฒนาฝึกอบรมโดยตรงและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับนายทหารมากข้ึน 
   2. นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ทุกระดับควร
น าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของ
ตนเองซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้น าที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
   3. นายทหารชั้นสัญญาบัตรของแต่ละล าดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี ควรดูแลเอาใจใส่บุคลากรเป็นรายบุคคล ให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ไม่มีการ
แบ่งแยก จะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกมีคุณค่า มีความส าคัญต่อองค์การ 
   4. นายทหารชั้นสัญญาบัตรของแต่ละล าดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี ควรค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ของบุคลากรที่จะได้รับ เมื่อทราบว่าบุคลากรจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของแต่ละบุคคลควรแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึง 
   5. นายทหารชั้นสัญญาบัตรของแต่ละล าดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร จะท าให้บุคลากรผู้นั้นมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้ท างานตรงตามความสามารถ 
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   6. นายทหารชั้นสัญญาบัตรของแต่ละล าดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี ควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือจะได้น าแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค 
   7. นายทหารชั้นสัญญาบัตรของแต่ละล าดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัด
ลพบุรี ต้องมีความไว้วางใจต่อบุคลากรภายในองค์การ เมื่อมอบหมายงานให้รับผิดชอบแล้วไม่ควรเข้า
ไปควบคุมดูแลเหมือนคอยจับผิด ไม่เชื่อในความสามารถของบุคลากรของตนเอง และจ าท าให้
บรรยากาศในการท างานไม่มีความสุข 
   8. ในส่วนของผู้บังคับบัญชาแต่ละล าดับชั้นในศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี       
มีความเป็นผู้น าได้ผลระดับปานกลาง ผู้บังคับบัญชาแต่ละล าดับชั้นต้องอาศัยจุดแข็งนี้ พัฒนาระดับ
ภาวะผู้น าให้มีมากขึ้น รวมทั้งจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิดแรงบันดาลใจ ทุ่มเทกับการท างานให้มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานในทุกๆด้านรวมถึงการพัฒนา
ตนเองไปพร้อมๆ กับองค์การโดยมีผลสัมฤทธิ์อยู่ท่ีการยกระดับงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีก 
 5.4.3) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
   1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   2. น าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ จังหวัดลพบุรี ไปใช้และประเมินผลการใช้ เป็นระยะๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงและสร้าง
เสริมภาวะผู้น าของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี 
   3. ควรมีการศึกษาวิจัยหาประสิทธิภาพของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีว่าสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรีให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 

 
 



170 

 
 
 
 



171 

 
 
 
 



172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูสัมภาษณเชิงลึกภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

สังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 
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รายช่ือผูสัมภาษณเชิงลึกตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญา
บัตรสังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 

 
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 ทาน  
1. พลโท วีระพันธ เกตุรัตน      ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ/อดีตผูบัญชาการศูนยการทหาร     

ปนใหญบานพักในอําเภอเมืองลพบุรี  
     (สัมภาษณวันที่ 1 เมษายน 2557) 
2. พลโท เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ/อดีตผูบัญชาการศูนยการทหารปน
     ใหญบานพัก ในอําเภอเมืองลพบุร ี  
     (สัมภาษณวันที ่1 เมษายน 2557) 
3. พันเอก สายัณห   อําพันกาญจน ผูจัดการโรงเรียนกองทัพบกสองเหลาสราง  
     ศูนยการทหารปนใหญ 

(สัมภาษณวันที่ 1 เมษายน 2557) 
4. พลโท จตุรงค ธรรมนิตยกุล  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ/อดีตรองผูบัญชาการศูนยการทหาร

ปนใหญ (สัมภาษณวันที่ 2 เมษายน 2557) 
5. พลตรี ดํารงศักดิ์ วรรณกลาง     รองเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 
     (สัมภาษณวันที่ 2 เมษายน 2557) 
6. พันเอก วิชัย   จามจุรีรักษ  หัวหนากองบริการ ศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 2 เมษายน 2557) 
7. พลตรี บุญธรรม โอริส    ผูบัญชาการศูนยการทหารปนใหญ (ทานปจจุบัน) 

บานพักใน อําเภอเมืองลพบุรี  
     (สัมภาษณวันที่ 3 เมษายน 2557) 
8. พันเอก (พ.) เอี่ยม  น้ําจันทร   ฝายเสนาธิการกรมการสรรพกําลังกลาโหมบานพัก 
     ในอําเภอเมืองลพบุรี  
     (สัมภาษณวันที่ 3 เมษายน 2557) 
9. พันโท รัฐกาณต ขันธะกาด  ผูบังคับกองพัน ศูนยการทหารปนใหญ 

(สัมภาษณวันที่ 3 เมษายน 2557) 

10. พันเอก (พ.) ณรงศักดิ์ อัมรานนท เสนาธิการศูนยการทหารปนใหญ 

(สัมภาษณวันที่ 4 เมษายน 2557) 

11. พันเอก (พ.) สิทธิพันธ แกวมะเริง  ผูอํานวยการทองเที่ยวศูนยการทหารปนใหญ 

(สัมภาษณวันที่ 4 เมษายน 2557) 

12. พันโท ประเวศ  พุมศรี  ผูจัดการสถานีวิทยุ ศูนยการทหารปนใหญ 

     (สัมภาษณวันที่ 4 เมษายน 2557) 
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13. พันเอก (พ.) กิตติศักดิ์ ฝมือชาง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพย ศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 5 เมษายน 2557) 
14. พันเอก (พ.) กฤษณภาค สมใจเพ็ง  ผูอํานวยการกองวิทยาการศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 5 เมษายน 2557) 
15. พันตรี เศรษฐพงษ สะอาดบัว  รองผูบังคับกองพัน ศูนยการทหารปนใหญ 

(สัมภาษณวันที่ 5 เมษายน 2557) 

นายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 15 ทาน 
1. พันเอก อัมพร  คงนวล   หัวหนากองกําลังพลศูนยการทหารปนใหญ 

(สัมภาษณวันที่ 1 เมษายน 2557) 
2. พันเอก สุรพงษ   บุตรโพธิ์    หัวหนากองยุทธการและการขาวศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 1 เมษายน 2557) 
3. พันเอกณัฐกิตต  อินจันทร   อาจารยหัวหนาแผนกโรงเรียนทหารปนใหญ 
     ศูนยการทหารปนใหญ  
     (สัมภาษณวันที่ 1 เมษายน 2557) 
4. พันเอกสวัสดิ์  พรประภา  อาจารยหัวหนาแผนกโรงเรียนทหารปนใหญศูนย 
     การทหารปนใหญ  
     (สัมภาษณวันที่ 2 เมษายน 2557) 
5. พันโท สฤษดิ์ กัมปนาทยุทธเสนีย  ฝายเสธินาการกองสงกําลังบํารุงศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 2 เมษายน 2557) 
6. พันโท กุลปราโมทย หอมประเสริฐ  หัวหนาแผนกการขาวศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 2 เมษายน 2557) 
7. พันโท สมควร โพธิวัฒน  หัวหนาแผนกกิจการพลเรือนศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 3 เมษายน 2557) 
8. พันตร ีกรณ  อิทธิวิบูลย   ฝายเสธินาการกองยุทธการและการขาวศูนยการทหาร 
     ปนใหญ (สัมภาษณวันที่ 3 เมษายน 2557) 
9. พันตรี วิชาญ  ยอดประเสริฐ   หัวหนาแผนกกองยุทธการศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 3 เมษายน 2557) 
10. พันตรี สงวนศักดิ์  ทองแท    อาจารยโรงเรียนทหารปนใหญศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 4 เมษายน 2557) 
11. พันตรี พงษศักดิ์  จิตรทรัพย  ฝายเสธินาการกองกําลังพล ศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 4 เมษายน 2557) 
12. พันตรี วินัย เนาวรัตน   ผูบังคับกองรอย ศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 4 เมษายน 2557) 
13. รอยเอก สุชาติ  ผลโต   รองผูบังคับกองรอย ศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 5 เมษายน 2557) 
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14. รอยตรีดํารงชัย  แกวมา   ผูบังคับหมวด ศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที ่5 เมษายน 2557) 
15. รอยโทสุระศักดิ์  ชูถิ่น   อาจารยโรงเรียนทหารปนใหญ ศูนยการทหารปนใหญ 
     (สัมภาษณวันที่ 5 เมษายน 2557) 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุม (Focus group) 
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รายช่ือผูเขารวมการสนทนากลุม (Focus group) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1. พันเอกสายัณห    อําพันกาญจน ผูจัดการโรงเรียนสองเหลาสราง ศูนยการทหารปนใหญ 
2. พันเอกวิชัย     จามจุรีรักษ หัวหนากองบริการ ศูนยการทหารปนใหญ 
3. พันโทอดุลย ประคองพวก หัวหนาแผนกงบประมาณ ศูนยการทหารปนใหญ 
4. พันโทวรพล คําสรอย หัวหนาแผนกสงกําลังบํารุง ศูนยการทหารปนใหญ 
5. พันโทณรงคฤทธิ์ มณีรุง หัวหนาแผนกยุทธการ ศูนยการทหารปนใหญ 
6. พันโทประสาท นวลประเสริฐ หัวนาแผนกโรงเรียนทหารปนใหญ ศูนยการทหารปนใหญ 
7. พันตรเีฉลิม    อุปรี ผูบังคับกองรอย ศูนยการทหารปนใหญ 
8. พันตรีเศรษฐพงษ สะอาดบัว รองผูบังคับกองพัน ศูนยการทหารปนใหญ 
9. พันตรีเวส      บุตรหลา   อาจารยโรงเรียนทหารปนใหญ ศูนยการทหารปนใหญ 
10. พันตรีเขมชาติ ธรรมวรรณ นายทหารสงกําลังบํารุง โรงเรียนทหารปนใหญ 
11. รอยเอกมณเทียร    ชูวงศ รองผูบังคับกองรอย ศูนยการทหารปนใหญ 
12. รอยเอกชูชาติ เจือทอง ประจําแผนกกองยุทธการ ศูนยการทหารปนใหญ 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคา IOC 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจคา IOC 
ตั้งแต วันที่ 14-16 มีนาคม 2557 มีดังตอไปนี้ 

 
ศาสตราจารย พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุร ี  วันที ่16 มีนาคม 2557 
อาจารย ดร. บุญเลิศ  ไพรินทร   วันที ่16 มีนาคม 2557 
อาจารย ดร. บุญเรือง ศรีเหรัญ   วันที ่15 มีนาคม 2557 
อาจารย ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร   วันที่ 15 มีนาคม 2557 
อาจารย ดร.ชรินทร  สีทับทิม                      วันที ่14 มีนาคม 2557 
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ภาคผนวก จ 
 แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

สังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 
*************************************************** 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีความประสงคท่ีจะขอทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจึง
ขอความกรุณาทานไดตอบใหครบทุกประเด็นที่ตรงกับความเปนจริงหรือความคิดเห็นของทาน ผลการ
ตอบจะไมสงผลกระทบ/ เสียหายตอทานไมวากรณีใดๆ ทั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับไปวิเคราะหใน
ภาพรวมเพ่ือใชในการวิจัย ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรีแบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ภาวะผูนําของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 
 ตอนที่ 3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนยการทหาร       
ปนใหญ จังหวัดลพบุรี 
 
ตอนที ่1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  และเติมคําตอบลงในชองใหตรงกับความเปนจริง 
 
1. เพศ     
   ชาย   หญิง 
2. อาย ุ  
   20 – 30 ป   31 – 40 ป        
   41 – 50 ป   51 – 60 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
   ต่ํากวาระดับปริญญาตรี   ปริญญาตรี     
   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.................... 
4. ประสบการณในการทํางาน 
   นอยกวา 10 ป    10-20 ป 
   มากกวา 20 ป ขึ้นไป  
5. ชั้นยศ 
   รอยตรี – รอยเอก   พันตรี – พันเอก 
   พันเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนยการทหารปนใหญ 
จังหวัดลพบุรี 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน   
 

 
ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําของนายทหารชั้น

สัญญาบัตร 
สังกัดศูนยการทหารปนใหญ 

ระดับภาวะผูนํา 

มาก 
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

ปจจัยดานภาวะผูนําทางทหาร 
การจัดระบบการรับราชการ 
6. ทานเปนนักพัฒนาปรับปรุงแกไขขอบกพรองใน

การปฏิบัติราชการ หรือสิ่งที่ลาหลังใหดีขึ้นอยู
เสมอ 

     

7. ทานสามารถนําวิสัยทัศนของหนวยงานมา
ถายทอดใหผูใตบังคับบัญชาไดเขาใจและปฏิบัติ
ตามได 

     

8. ทานสามารถเตรียมกําลังพลใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงหนาที่ที่ไดรับการ
บรรจุ   

     

การจัดการศึกษา 
9. ทานเพ่ิมพูนความรูความสามารถของกําลังพลให

สามารถใชงานปรนนิบัติบํารุงและรักษา
ยุทโธปกรณที่มีใชงานอยูในกองทัพบก ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    

     

10. ทานมีการสงเสริมกิจกรรมที่พัฒนา
ความสามารถ สรางนิสัยและสรางคุณธรรมที่มี
ผลใหผูเรียนปฏิบัติตามอยูเสมอ 

     

11. ทานมีการวางแผนการจัดการศึกษาไวลวงหนา
และดําเนินการโดยอยูบนพื้นฐานของการใช
งบประมาณใหเปนไปอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอกองทัพ    

     

การจัดการฝก 
12. ทานมีความสามารถในการพัฒนาผูนําทางทหาร 

และการสรางทีมงานที่แข็งแกรง  
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ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําของนายทหารชั้น

สัญญาบัตร 
สังกัดศูนยการทหารปนใหญ 

ระดับภาวะผูนํา 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

13. ทานมีความสามารถในการบัญชาการกองทัพ 
และการนํากองทัพโดยยึด “หลักธรรมาภิบาล” 
ของนักปกครองและนักบริหารที่มีคุณธรรม  
เปนที่ตั้ง 

     

14. ทานมีการปรับปรุงและประเมินผลการฝกของ
กําลังพลอยางเปนประจําและตอเนื่อง   

     

การถายทอดแบบธรรมเนียมทางทหาร 
15. ทานเปนตัวอยางที่ดีถึงการเปนผูมวีินัยของ

ทหาร มีความเปนทหารอาชีพ และเปนผูปฏิบัติ
ตามกรอบแบบธรรมเนียมทางทหาร 

     

16 ทานเปนผูมีวินัยสูงมีความกลาหาญและกลา
ตัดสินใจ โดยเฉพาะในสถานการณที่มีวิกฤตตอ
ความมั่นคง ปลอดภัยและอธิปไตยของชาติ 

     

17. ทานเปนผูรักษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ         
วินัยของทหารอยางเครงครัด 

     

ปจจัยดานการพัฒนาภาวะผูนําและการเสริมสราง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
การกระตุนทางปญญา 
18. ทานสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหมีโอกาสพัฒนา

ตนเอง โดยการสงไปอบรม ศึกษาตอเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ 

     

19. ทานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความ
คิดเห็นและแงคิดในการปฏิบัติงาน 

     

20. ทานติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดเพื่อหาจุดบกพรอง
ตางๆ อยูเสมอ 

     

การใชหลักเหตุผล 
21. ทานสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหระบุปญหาที่

เกิดข้ึน โดยอาศัยขอมูลและหลักฐานตางๆ     
อยางมีเหตุผล 
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ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําของนายทหารชั้น

สัญญาบัตร 
สังกัดศูนยการทหารปนใหญ 

ระดับภาวะผูนํา 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

การใชหลักเหตุผล 
21. ทานสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหระบุปญหาที่

เกิดข้ึน โดยอาศัยขอมูลและหลักฐานตางๆอยาง
มีเหตุผล 

     

22. ทานสามารถรับมือกับคําวิพากษวิจารณไดอยาง
เหมาะสม รูจักแยกแยะ คําวิพากษวิจารณที่เปน
ประโยชนออก จากคํากลาวหาที่เลื่อนลอย เพื่อ
นํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางานของตนเอง 

     

23. ทานมีความเด็ดเดี่ยว มีความเฉียบขาดในการ
ตัดสินใจอยางถูกตอง ทันทวงที มีเหตุผล 
ขอเท็จจริงประกอบการตัดสินใจแกปญหา 

     

การใชประสบการณ 
24. ทานมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนวิธีการ      

โนมนาว จูงใจผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน 

     

25. ทานแสดงความเปนผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสมกับทุกสถานการณ 

     

26. ทานรูจักวิธีการพูดที่สามารถลดระดับความ
ขัดแยงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสม 

     

การมุงสูการเปนเลิศ 
27. ทานเปนผูใฝเรียน ใฝรู และพัฒนาตนเองอยู

เสมอ ทั้งศาสตรดานการทหารและศาสตรอื่นๆ 
และพัฒนากองทัพ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

     

28. ทานมีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อ
ความหมายที่ตนตองการไปยังผูใตบังคับบัญชา
ไดเปนอยางดี 

     

29. ทานสงเสริมและพัฒนาความรูและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษใหกับนายทหารตลอดจนฟนฟู
กําลังพลที่เสื่อมสภาพ 
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ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําของนายทหารชั้น

สัญญาบัตร 
สังกัดศูนยการทหารปนใหญ 

ระดับภาวะผูนํา 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

การสรางแรงบันดาลใจ 
30. ทานสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีความมั่นใจ

วาจะไดรับรางวัลที่เหมาะสมจากความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงาน 

     

31. ทานใหโอกาสและการสนับสนุนตอการเติบโตใน
การทํางานและการพัฒนาของแตละบุคคล 

     

32. ทานแสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นถึงความตั้งใจ
แนวแนที่จะปฏิบัติงานใหเสร็จตามที่กําหนดไว 

     

การสรางความมั่นใจ 
33. ทานกระตุนและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา

คิดหาวิธีการทํางานที่ดีขึ้นกวาเดิม หรือทดลอง
ทําในแนวทางใหมๆ โดยไมตองกลัวตอการ
ผิดพลาดหรือการตําหนิติเตียนจากผูอื่น 

     

34. ทานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจนไดรับความ
นับถือและไววางใจจากผูใตบังคับบัญชา 

     

35. ทานมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายในงาน
อยางชัดเจน   

     

การสรางความอดทน 
36. ทานมีขีดความสามารถในการทนตอความ

เจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยลา ความ
ยากลําบาก  

     

37. ทานมีความอดทน อดกลั้นตอสถานการณท่ีบีบ
คั้นไดเปนอยางดี 

     

38. ทานสามารถบังคับจิตใจตนเองใหอยูในความ
สงบ ไมเกรงกลัววาจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีความ
ผิดพลาด  หรือบกพรอง   

     

การสรางความฉลาดทางอารมณ 
39. ทานสามารถระงับอารมณหรือความรูสึกทุกขใจ

ตางๆ ได โดยไมใหอารมณหรือความรูสึกนั้นๆ
มาเปนอุปสรรคในการทํางาน 
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ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําของนายทหารชั้น

สัญญาบัตร 
สังกัดศูนยการทหารปนใหญ 

ระดับภาวะผูนํา 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

40. ทานจะใหคําปลอบโยนและใหกําลังใจแก
ผูรวมงานที่ผิดหวังอยูเสมอ 

     

41. ทานยอมรับขอผิดพลาดของตัวเองไดและ
พยายามจะหาทางแกไข 

     

การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
42. ทานไมฉวยโอกาสตักตวงความสุข ความ

เจริญกาวหนาใหกับตนเอง โดยทําใหผูอื่น
เดือดรอนหรือเสียผลประโยชน 

     

43. ทานมีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานของ
องคกร รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอความมัน่คง
และยั่งยืนของประเทศชาติ และประชาชน 

     

44. ทานมีสติปญญารอบรูในภารกิจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย และมีความรอบคอบใน             
การปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
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 ตอนที่ 3 ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร        
สังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน   
 

 
ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

นายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนยการทหารปนใหญ 

ระดับภาวะผูนํา 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

ดานวิสัยทัศน 
45. ทานสามารถมอบหมายอํานาจ หนาที่และ

ความรับผิดชอบใหกับผูใตบังคับบัญชาไดอยาง
เหมาะสมตามศักยภาพของผูรับมอบ 

     

46. ทานสงเสริมการกระจายงาน กระจายอํานาจ
ใหทั่วถึงและเปนธรรมเพื่อใหเกดิการยอมรับ
และเปดโอกาสใหกําลังพลมีสวนรวมในการ
ทํางานอยางทุมเท 

     

47. ทานแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหมๆ ที่
ดีมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม และการกระทํา
ทันทีโดยไมรีรอหรือชักชา 

     

ดานทักษะทางการสื่อสาร 
48. ทานมีความสามารถในการถายทอดความรู 

ความคิด ความเขาใจของตนเอง โดยใชภาษาได
อยางเหมาะสม 

     

49. ทานสามารถใชคําพูดในการเจรจาตอรอง     
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ ได 

     

50. ทานมีความสามารถชี้แจงเหตุผลแกผูอื่นและ
ผูใตบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิภาพในทุก
เหตุการณ 

     

ดานคุณธรรม 
51. ทานมีความซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

     

52. ทานมีความสํานึกท่ีดีตอสังคม เชน มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของหนวยงาน 
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ตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

นายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนยการทหารปนใหญ 

ระดับภาวะผูนํา 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 
1 

53. ทานสนับสนุนและสงเสริมทางดานคุณธรรม
และจริยธรรมในการทํางานใหแก
ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

     

54. ทานมีความเสียสละ มีน้ําใจ และ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน 

     

ดานสติปญญา 
55. ทานมีความสามารถในการวิเคราะหและ

ตัดสินใจแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

     

56. ทานมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
และสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตองในการ
ทํางาน 

     

57. ทานมีความรูทันตอขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร 
ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

     

ดานจิตวิญญาณ 
58. ทานมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ขยัน

อดทน เสียสละและอุทิศตนเพื่องานในหนาที่ 

     

59. ทานมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมยึดมั่นอุดมการณ
ของการทํางานอยางเต็มความสามารถ 

     

60. ทานประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
ทุกๆดานทั้งความเกง ความดี มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่สมบูรณ 

     

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ 
คาความเที่ยงตรง (Validity) การหาคา ICO และ 

คาความเชื่อมั่น (Reliability) วิธี Cronbach 
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คา IOC ของแบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
ขอ 1 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 2 11111=5     คา IOC 5/5=1.0 
ขอ 3 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 4 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 5 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 6 11111=5     คา IOC 5/5= 1.0 
ขอ 7 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 8 11111=5     คา IOC 5/5=1.0 
ขอ 9 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 10 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 11 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 12 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 13 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 14 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 15 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 16 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 17 11111=5     คา IOC 5/5=1.0 
ขอ 18 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 19 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 20 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 21 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 22 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 23 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 24 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 25 11111=5     คา IOC 5/5=1.0 
ขอ 26 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 27 11111=5     คา IOC 5/5=1.0 
ขอ 28 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 29 11111=5     คา IOC 5/5=1.0 
ขอ 30 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 31 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 32 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 33 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 34 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 35 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
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ขอ 36 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 37 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 38 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 39 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 40 10111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 41 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 42 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 43 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 44 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 45 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 46 11111=5     คา IOC 5/5= 1.0 
ขอ 47 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 48 11111=5     คา IOC 5/5=1.0 
ขอ 49 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 50 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 51 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 52 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 53 01111=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 54 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 55 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 56 11111=5     คา IOC 5/5=1.0 
ขอ 57 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
ขอ 58 01011=3     คา IOC 3/5= 0.6 
ขอ 59 11011=4     คา IOC 4/5 =0.8 
ขอ 60 11110 =4    คา IOC 4/5 = 0.8 
 
 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามรายดานและทั้งฉบับ (Try out 30 คน) โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค (Conbach) 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 Reliability Coefficients 
 N of Cases = 30.0 (จํานวนประชากร) N of Items = 55 (จํานวนขอแบบสอบถาม) 
 Alpha = .9557 (คาความเชื่อมั่นคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป) 
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ภาคผนวก ช 
คาการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 
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คาการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหาร 
ชั้นสัญญาบัตรสังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 

 

 
Model Summary 
a  Predictors: (Constant), X5 
b  Predictors: (Constant), X5, X1 
c  Predictors: (Constant), X5, X1, X10 
d  Predictors: (Constant), X5, X1, X10, X11 
e  Predictors: (Constant), X5, X1, X10, X11, X9 
f  Predictors: (Constant), X1, X10, X11, X9 
g  Predictors: (Constant), X1, X10, X11, X9, X8 
h  Predictors: (Constant), X1, X10, X11, X9, X8, X7 
i  Predictors: (Constant), X1, X11, X9, X8, X7 
j  Predictors: (Constant), X1, X11, X9, X8, X7, X12 
 
 
 
 
 

M
od

el
 

R 

R 
Sq

ua
re

 

Ad
ju
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ed

 R
 

Sq
u a

re
 

St
d.

 E
rro

r o
f 

th
e 

Es
tim

at
e Change Statistics 

R 
Sq

ua
re

 
Ch

an
ge

 

F df
1 

df
2 

Si
g.

 F
 

Ch
an

ge
 

1 .854(a) .729 .728 5.09117 .729 620.523 1 231 .000 
2 .967(b) .935 .934 2.49677 .206 1655.288 1 230 .000 
3 .972(c) .945 .945 2.29731 .010 1317.692 1 229 .000 
4 .976(d) .952 .951 2.16210 .006 1123.376 1 228 .000 
5 .977(e) .955 .954 2.08274 .004 972.233 1 227 .000 
6 .977(f) .955 .954 2.08539 .000 1211.810 1 227 .210 
7 .978(g) .956 .955 2.06050 .001 994.315 1 227 .011 
8 .979(h) .958 .956 2.03658 .001 849.239 1 226 .012 
9 .978(i) .957 .956 2.03870 .000 1016.671 1 226 .226 
10 .979(j) .958 .957 2.01987 .001 863.975 1 226 .023 
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Coefficients(a) 
 

M
od

el
 

 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig. 
 B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.883 1.986   3.970 .000 
  X5 13.160 .528 .854 4.910 .000 
2 (Constant) 4.263 .983   4.337 .000 
  X5 10.012 .284 .649 5.248 .000 
  X1 4.442 .164 .498 7.027 .000 
3 (Constant) 5.053 .912   5.538 .000 
  X5 6.337 .620 .411 10.213 .000 
  X1 4.407 .151 .494 9.127 .000 
  X10 3.620 .554 .260 6.532 .000 
4 (Constant) 2.509 .974   2.575 .011 
  X5 4.250 .695 .276 6.113 .000 
  X1 4.517 .144 .506 1.414 .000 
  X10 3.157 .528 .227 5.977 .000 
  X11 3.081 .558 .181 5.526 .000 
5 (Constant) 2.964 .945   3.139 .002 
  X5 1.219 .969 .079 1.257 .000 
  X1 4.682 .544 .525 2.588 .001 
  X10 2.511 .530 .181 4.735 .000 
  X11 2.962 .538 .174 5.508 .000 
  X9 3.487 .806 .247 4.325 .000 
6 (Constant) 3.134 .936   3.348 .001 
  X1 4.739 .136 .531 4.775 .000 
  X10 2.670 .516 .192 5.176 .000 
  X11 3.190 .507 .187 6.294 .000 
  X9 4.220 .558 .299 7.567 .000 
7 (Constant) 3.911 .973   4.017 .000 
  X1 4.765 .135 .534 5.288 .000 
  X10 2.636 .510 .190 5.170 .000 
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M
od

el
 

 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig. 
 

B 
Std. 
Error Beta 

  

  X11 3.564 .522 .209 6.831 .000 
  X9 6.186 .946 .438 6.541 .000 
  X8 -2.601 1.017 -.161 -2.557 .011 
8 (Constant) 3.878 .962   4.030 .000 
  X1 4.804 .134 .539 5.755 .000 
  X10 .998 .822 .072 1.214 .226 
  X11 3.553 .516 .208 6.889 .000 
  X9 6.157 .935 .436 6.586 .000 
  X8 -3.932 1.135 -.244 -3.464 .001 
  X7 2.951 1.170 .199 2.523 .012 
9 (Constant) 3.789 .960   3.945 .000 
  X1 4.841 .131 .543 6.950 .000 
  X11 3.639 .511 .213 7.117 .000 
  X9 6.435 .907 .456 7.091 .000 
  X8 -4.458 1.051 -.277 -4.243 .000 
  X7 4.072 .718 .275 5.673 .000 
10 (Constant) 3.649 .954   3.827 .000 
  X1 4.830 .130 .541 7.180 .000 
  X11 2.939 .592 .172 4.968 .000 
  X9 5.606 .969 .397 5.785 .000 
  X8 -4.837 1.054 -.300 -4.590 .000 
  X7 4.360 .722 .295 6.037 .000 
  X12 1.666 .727 .106 2.292 .023 

 
a  Dependent Variable: Y 
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ANOVA 
 
Source of Variation df SS MS F Sig 
1 Regression 1 16083.922 16083.922 620.523 .000 
  Residual 231 5987.512 25.920   
  Total 232 22071.433    
2 Regression 2 20862.857 10318.824 772.233 .000 
  Residual 230 1208.576 6.234   
  Total 232 22071.433     
3 Regression 3 20637.647 6954.286 849.239 .000 
  Residual 229 1433.786 5.278   
  Total 232 22071.433     
4 Regression 4 21086.753 5251.403 1123.376 .000 
  Residual 228 984.680 4.675   
  Total 232 22071.433     
5 Regression 5 21005.611 4217.351 1317.692 .000 
  Residual 227 1065.823 4.338   
  Total 232 22071.433    

 
a  Predictors: (Constant), X5 
b  Predictors: (Constant), X5, X1 
c  Predictors: (Constant), X5, X1, X10 
d  Predictors: (Constant), X5, X1, X10, X11 
e  Predictors: (Constant), X5, X1, X10, X11, X9 
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2. ความ
เปนเอกัต
ถะบุคคล 

   

 

                    27 

3. การ
กระตุน
ทาง
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5. การมี
อิทธิพล
อยางมี
อุดม 
การณ 
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6. การ
สรางวิสัย 
ทัศน 

 
 
 
 

 
 
 
 

                          

 

2 

 
 



ตารางที่ 2.3 (ตอ) 
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บุคคล 
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8. การ 
บริหาร
ดวยการ
ละเวน 

                             1 

9. รางวัล
เกิน
ความ
คาด 
หมาย 

                             1 
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ตารางที่ 4.14 แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอตัวแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร         
สังกัดศูนยการทหารปนใหญ จังหวัดลพบุร ี

 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

Y 1.000              
X1 .761** 1.000             
X2 .695** .879** 1.000            
X3 .667** .890** .896** 1.000           
X4 .509** .834** .763** .771** 1.000          
X5 .857** .410** .390** .389** .167* 1.000         
X6 .820** .388** .390** .291** .200** .915** 1.000        
X7 .824** .355** .369** .306** .148* .962** .962** 1.000       
X8 .805** .342** .297** .297** .093 .955** .876** .950** 1.000      
X9 .819** .334** .283** .272** .064 .964** .906** .951** .973** 1.000     
X10 .829** .390** .372** .292** .217** .922** .985** .967** .898** .917** 1.000    
X11 .776** .311** .332** .300** .110 .891** .833** .872** .882** .874** .848** 1.000   
X12 .800** .327** .287** .288** .062 .936** .833** .894** .930** .936** .857** .908** 1.000  
X13 .803** .317** .326** .253** .095 .946** .952** .972** .923** .956** .953** .842** .896** 1.000 

 
** มีนัยสถิติท่ีระดับ .01 
 * มีนัยสถิติท่ีระดับ .05 



ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล พันโท ตันติกร  ทิพยจุฑา 
วัน เดือน ปเกิด 2 มีนาคม 2506 
สถานที่เกิด จังหวัดลพบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน 69/13 ม.9 ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
สถานที่ทํางานปจจุบัน ศูนยการทหารปนใหญ คายพหลโยธิน  

อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2531 
     
พ.ศ. 2550 

 
อนุปริญญาวิทยาศาสตร(อ.วท.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
วิทยาลัยครูเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี 
ชั้นนายพันเหลาทหารปนใหญ รุนที่ 58 (ดีเลิศ) 
โรงเรียนทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี 

พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

พ.ศ. 2554 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2540-2546 
พ.ศ. 2547-2550 
พ.ศ. 2551-2557 
พ.ศ. 2557  

 
ผูบังคับหมวด (ร.ท.)  
รองผูบังคับกองรอย (ร.อ.) 
ผูบังคับกองรอย (พ.ต.) 
หัวหนาแผนก ศูนยการทหารปนใหญ (พ.ท.)  

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน หัวหนาแผนก ศูนยการทหารปนใหญ  
ทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุนกองทัพบก ระดับปริญญาเอก ประจําป 2555 
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ไดรับ  

พ.ศ. 2554-2555 “หนึ่งคนดีศรีแผนดิน”, “ตามรอยทศพิธราชธรรม พอของแผนดิน” 
 จัดโดย สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ 
พ.ศ. 2554-2556 “เชิดชูคนดี ผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน” จากสมเด็จพระสังฆราช 
 จัดโดย สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ 
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