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บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม 
๓) เพื่อน าเสนอการเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 

ระเบียบการวิจัยวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย      
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ ท่ีท างานในกองทัพอากาศ ๒ แห่ง คือ กรมสวัสดิการทหารอากาศและกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ จ านวน ๓๙๙ คน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีการ
สกัดองค์ประกอบ PCA (Principal Components Analysis) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth-Interview) จากข้าราชการสัญญาบัตรของกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศและกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จ านวน ๒๕ ท่าน ซึ่งเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาวะผู้น าและด้านการทหารด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการพรรณนาความ 
      

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. บุคลากรท่ีท างานอยู่ในกองทัพอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และกรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ จ านวน ๒ แห่ง  คือ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๔๙ คนสภาพท่ัวไปของ “การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ี 
พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม” จะเห็นได้ว่า 
คุณลักษณะท่ีส าคัญของนายทหารหญิงซึ่งมีน้อยกว่านายทหารชายนั้น จะต้องมีภาวะผู้น าท่ีใช้ศิลป์
ของการบังคับบัญชาในด้านคุณลักษณะ พฤติกรรม โครงสร้างของกองทัพอากาศรวมถึงการยอมรับท่ี
จะความเปล่ียนแปลงเสมอๆ 
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 ๒. หลักธรรมทางพุทธศาสนาและทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร  ในกองทัพอากาศผู้บริหารต้องเป็นผู้มีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ มีความรอบ
รู้ในการท างาน ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทันยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีทักษะในการส่ือสาร  
มีความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณาสูง ซื่อสัตย์ จริงใจ นอกจากนี้ต้องมีความสามารถ
ในการประสานงานดี บุคลิกภาพอบอุ่น มีจิตใจกว้างขวาง รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติ รู้จักยอม ให้อภัย
คนง่ายไม่หนีปัญหา ผู้บริหารควรยึดหลัก ปาปณิกธรรม๓ 
 ๓. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ  
๑) องค์ประกอบด้านจักขุมา ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการ
วางแผน คิดต่าง พัฒนา มีสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณดี ริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ นโยบายใหม่ ๒) องค์ประกอบ
ด้านวิธูโร ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการท างาน มีความเช่ียวชาญในการบริหารค านึงถึง
ความสามารถและปัจเจคบุคคล มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน มีความยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน ทักษะในการส่ือสารดี และมี
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ๓) องค์ประกอบด้านนิสสยสัมปันโน ประกอบด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย  มีความสามารถ
ครองใจคน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือประสานให้องค์การเกิดความสามัคคี  มีความเช่ือมั่นในตัวเอง  
เมตตา  กรุณา ยุติธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  
 
 



 

 

 
Abstract 

 
The research entitled “The Promotion of Desirable Leadership Characteristics 

of Royal Thai Air Force Female Commissioned Officers Based On The Buddhamma” 
aimed  1) to study the general The Promotion of Desirable Leadership Characteristics 
of Royal Thai Air Force Female Commissioned Officers Based On The Buddhamma  
2) to study Buddhist The Promotion of Desirable Leadership Characteristics of Royal 
Thai Air Force Female Commissioned Officers Based On The Buddhamma 3) to 
present The Promotion of Desirable Leadership Characteristics of Royal Thai Air Force 
Female Commissioned Officers Based On The Buddhamma. 

This study is mixed of a qualitative and quantitative research in nature. The 
sample of a qualitative method included the personnel working in two state welfare 
Royal Thai Air Force, and Department of Strategic Studies Royal Thai Air Force 
namely. The tool of data collection of a qualitative method was a questionnaire 
administered to 399 respondents of abovementioned two states The Royal Thai Air 
Force; and for a quantitative one an in-depth interview method was used to collect 
data from 25 states. The data analysis was done by using the computer program 
including frequency, Percentage, mean ( ), standard deviation (SD) and finite 
element analysis method to extract the Principal Components Analysis (PCA).  
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Findings of Research are as follows: 
1. The most respondents in these two state welfare Royal Thai Air Force, 

and Department of Strategic Studies Royal Thai Air Force are men; the number of 
them is 249 and the percentage is 62.4, and 150 respondents are women which is 
37.6 percent. The most respondents are 39-46 years old which is 146 in number the 
percentage of which is 36.6. The most respondents are 195 Bachelor’s degree 
holders the percentage of them is 48.9. The most 192 out of all respondents are 
working as the permanent staff which is 48.1 percent. Moreover, it is found that 
respondents’ work experience is in-between 11-15 years with 28.8 percent, and the 
majority of them have never been trained in the executive course the number of 
which is 312 that is 78.2 percent. 

2. For Buddhist doctrines and theories concerning the Leadership of Women 
in Royal Thai Air Force it is found that the most important qualities of Women 
administrators in State Universities include a good vision, talent, work experience, 
update, good human relations, communicative skills, justice, morality, loving-
kindness, honesty, sincerity. Moreover, they are required to have a good 
coordination, good personality, generosity, hospitality, forgiveness, and lastly they 
have to strictly observe the Qualities of a Successful Shopkeeper or Businessman.  

3. For the Buddhist Approach  to development of  desirable leadership of  
female in Royal Thai Air Force 1) Conceptual skill is comprised of a visionary 
foresight, ability to think, plan, investigate and develop, an intelligence, 
resourcefulness, initiative, and a procession of new policy;  2) Technical skill of 
simple components includes a work capacity, expertise in the management 
regardless of ability and individual factors,  a good criterion, flexibility, scheduled 
meeting, the encouragement of self-development of staff, an application of new 
technology, a good communicative skill and  good team-work; and  3) Human 
relations Skill is consisted of a good human relations, personality, communicative 
skill, consistence, good supervision,  good Coordination for organizational unity, self - 
confidence, loving - kindness, compassion, justice and honesty.   
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ดุษฎีนิพนธ์นี้ส ำเร็จสมบูรณ์ลงได้ผู้วิจัยต้องขอกรำบขอบพระคุณ พระมหำสมบูรณ์ วุฑฒิก
โร ,(ดร . )  คณบดีบัณฑิตวิ ทยำลัย ,  ศ .ดร .บุญทัน  ดอกไ ธสง ,  รศ .ดร . สุรพล สุยะพรหม ,  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญโญ, (ผศ.ดร.), ผศ.ว่ำท่ี พ.ต.ดร.สวัสด์ิ  จิรัฎฐิติกำล, ผศ.ดร.บุษกร 
วัฒนบุตร คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมกำรควบคุม ดุษฎีนิพนธ์ ท่ีให้ควำมเมตตำ
อนุเครำะห์ช่วยเหลือพร้อมให้ค ำแนะน ำปรึกษำอย่ำงดียิ่งด้วยดี  

ผู้วิจัยรู้ สึกซำบซึ้งในควำมกรุณำของพระคุณพระอำจำรย์ทุกรูป/คน และคณำจำรย์ 
คณะสังคมศำสตร์ทุกท่ำน ตลอดจน เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนท่ีได้ให้ควำมรู้ ประสิทธิ์ประสำทวิทยำกำร และ
ประสบกำรณ์ รวมถึงให้ควำมเมตตำเอื้อเฟื้อ ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเป็นก ำลังใจให้แก่ผู้วิจัย
มำตลอด คุณควำมดี กำรท ำประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจำกดุษฎีนิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชำเป็นกตเวทิตำคุณ
แด่โยมมำรดำ บิดำ ญำติสนิท มิตรสหำยและเพื่อนร่วมช้ันเรียนท้ังบรรพชิต และคฤหัสถ์ ท่ีเป็น
ก ำลังใจ และให้กำรสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง 

ขอกรำบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ดร. ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร
พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยท่ี
ประสิทธ์ประสำทควำมรู้ เมตตำอนุเครำะห์ตรวจแก้ไขดุษฎีนิพนธ์ฉับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกรำบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 
สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธและสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ เจ้ำหน้ำท่ีคณะสังคมศำสตร์และ
คณำจำรย์ทุกท่ำนท่ี ให้กำรอบรมส่ังสอนให้ควำมรู้ในระดับดุษฎีบัณฑิต คุณค่ำและประโยชน์อันเกิด
จำกงำนวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เพื่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึง
ผู้เช่ียวชำญท่ีได้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะทุกรูป/คน ท่ีได้ให้ควำมอนุเครำะห์มำร่วมแสดงควำม
คิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในกำรสนทนำกลุ่ม และช้ีแนะแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขให้ผลงำนวิจัย 
ครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไป 
          อนึ่ง ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร และผู้บังคับบัญชำทุก
ท่ำนของกรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ และกรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ ท้ังหน่วยเกี่ยวข้องของ
กองทัพอำกำศท่ีให้โอกำสแก่ผู้วิจัยได้ศึกษำหำควำมรู้และพัฒนำตนเองด้วยกำรเข้ำรับกำรศึกษำใน 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย นี้จนจบกำรศึกษำโดยบริบูรณ์ 
 
 

นำวำอำกำศโทหญิง ศรีพนำ  ศรีเช้ือ 
๓๐  เมษำยน  ๒๕๖๐ 



ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

๑. ค ำย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
 

         อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก  
โดยใช้ระบบย่อคํา ดังต่อไปนี้  
 
    พระสุตตันตปิฎก  
 

ที.ปา (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย        ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)  
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย   ติกนิบาต (ภาษาไทย) 

 
๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก  
 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิง
พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๗๒ 
หมายความว่า การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ ฉบับภาษาบาลี 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ ส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ 
เล่ม / ข้อ /หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๑๓๓ หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก 
ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ - ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ 
เป็นต้น 



สารบญั 
 

เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญตาราง (๘) 
สารบัญแผนภาพ (๑๑) 
  

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาท่ีต้องการทราบ ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ นิยามค าศัพท์ท่ีใช้เฉพาะในงานวิจัย ๘ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ๑๐ 
    
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๑๑ 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้น า ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น า ๒๑ 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตาม

แนวพุทธธรรม ๔๙ 
 ๒.๔ ข้อมูลพื้นท่ีวิจัยเขตพื้นท่ีกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง ๖๑ 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๖๒ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๙ 
    
บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย                                                                     ๙๒ 
 ๓.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ ๙๒ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๗ 
    
บทที่ ๔  ผลการวิจัย                                                                            ๑๐๕ 
 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๐๖ 
 ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๓๕ 
 ๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๑๕๓ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๕๙ 



(๗) 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า 
บทที่ ๕  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ                                                    ๑๖๕ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๖๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๗๙ 
บรรณานุกรม ๑๘๑ 
ภาคผนวก  ๑๙๒ 
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย ๑๙๓ 
ภาคผนวก ข ผลการหาค่า IOC ๑๙๙ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม (Try out) ๒๐๓ 
ภาคผนวก ง ค่า Alpha ๒๐๖ 
ภาคผนวก จ เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๑๐ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอสัมภาษณ์ (ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล) ๒๒๕ 
ภาคผนวก ช เครื่องมือการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๗๘ 
ประวัติผู้วิจัย ๒๙๕ 

 



สารบญัตาราง 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๒.๑ สรุปความหมายของผู้น า ๒๒ 
๒.๒ สรุปความหมายของภาวะผู้น า ๒๕ 
๒.๓ สรุปประเภทของผู้น าและภาวะผู้น า ๒๙ 
๒.๔ สรุปลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผู้น า ๓๑ 
๒.๕ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า ๓๔ 
๒.๖ สรุปทฤษฎภีาวะผู้น า ๔๓ 
๒.๗ ทฤษฎีภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง ๔๘ 
๒.๘ คุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา ๕๕ 
๒.๙ ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธธรรม ๖๑ 

๒.๑๐ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง ๖๒ 
๒.๑๑ สรุปประเด็นหลักท่ีนักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับหลักงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ภาวะผู้น าของผู้บริหารงาน ๖๖ 
๒.๑๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาวะผู้น า ๗๐ 
๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธ ๗๕ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง ๙๓ 
๓.๒ แสดงค่าความเท่ียงของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ๑๐๒ 
๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๖ 
๔.๒ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของของนายทหาร

หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  โดยรวม และรายด้าน ๑๐๘ 
๔.๓ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของ นายทหารหญิง

ช้ันสัญญาบัตร รายด้าน ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร ๑๐๘ 

๔.๔ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง  
ช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตร ๑๐๙ 

๔.๕ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง  
ช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของ
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ๑๐๙ 

๔.๖ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตรใน กองทัพอากาศ ด้านความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ๑๑๐ 

๔.๗ แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis ๑๑๑ 
 



(๙) 

   

 สารบญัตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๔.๘ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ๑๑๑ 
๔.๙ แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis ๑๑๒ 

๔.๑๐ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อน และหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 
Component Analysis) ๑๑๓ 

๔.๑๑ แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis ๑๑๔ 
๔.๑๒ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ๑๑๔ 
๔.๑๓ แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis ๑๑๕ 
๔.๑๔ แสดงค่าสถิติของคุณลักษณะผู้น าก่อน และหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี  PCA 

(Principle Component Analysis) ๑๑๕ 
๔.๑๕ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี PCA 

(Principle Component Analysis) ๑๑๕ 
๔.๑๖ แสดงค่าสถิติของลักษณะเฉพาะของผู้น าท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี PCA 

(Principle Component Analysis) ๑๑๗ 
๔.๑๗ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี 

PCA (Principle Component Analysis) ๑๑๘ 
๔.๑๘ แสดงค่าสถิติของผู้น าเชิงสถานการณ์ท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี PCA 

(Principle Component Analysis) ๑๑๙ 
๔.๑๙ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าแบบกระตุ้นด้วยปัญญาท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล 

โดยวิธี PCA (Principle Component Analysis) ๑๒๐ 
๔.๒๐ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดย

วิธี PCA (Principle Component Analysis) ๑๒๑ 
๔.๒๑ แสดงค่าสถิติของผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูลปัจจเจก

บุคคล โดยวิธี PCA (Principle Component Analysis) ๑๒๒ 
๔.๒๒ แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis ๑๒๒ 
๔.๒๓ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ๑๒๓ 
๔.๒๔ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี 

PCA (Principle Component Analysis) ๑๒๔ 
๔.๒๕ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ๑๒๖ 
 



(๑๐) 

   

 สารบญัตาราง (ต่อ) 
                                    
ตารางที่ หน้า 
๔.๒๖ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ๑๒๗ 
๔.๒๗ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อน และหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ๑๒๙ 
๔.๒๘ ตัวแปร ๒๐ ตัว ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ๑๓๐ 
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ช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม ๑๓๓ 
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๔.๓๒ แสดงความถี่ เกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะความเป็น ผู้น าของนายทหารหญิง 

ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ๑๓๙ 
๔.๓๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศ ๑๔๑ 
๔.๓๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศ ๑๔๓ 
๔.๓๕ องค์ประกอบส าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ๑๕๓ 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

องค์ประกอบความส าเหร็จได้นั้นภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อความ เปล่ียนไปตามการ
เปล่ียนแปลง ของโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อนและไม่แน่นอน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งกระแสในเรื่องของส่ิงแวดล้อม ความเป็นประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษย์ชนท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นโลกท่ีเป็นพลวัตรและเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายท่ีไร้
พรมแดน กองทัพอากาศมีเป้าหมายท่ีผลิตนายทหารช้ันสัญญาบัตรให้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการ
เป็นนายทหาร และกองทัพอากาศได้ก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ เพื่อใช้
เป็นทิศทางการบริหารกองทัพอากาศระยะยาวตลอดห้วงระยะเวลา ๑๒ ปี โดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ คือ กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in 
ASEAN)  และจากนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๕๙ ได้เน้นย้ าความส าคัญเรื่องศักยภาพและ
สมรรถภาพของก าลังพลดังนั้นการพัฒนาก าลังพลจึเป็นส่ิงส าคัญเร่งด่วนล าดับแรกท่ีจะเป็นพลัง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่ง เอื้ออ านวยต่อการปฎิบัติภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การก าหนดแผนด้านของการส่งเสริมพัฒนาผู้น าของกองทัพอากาศจึงเห็นควรพิจารณาถึง
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของกองทัพอากาศความเป็นผู้น าด้วย
เหตุผลนี้เมื่อกล่าวถึงบทบาทของผู้น าในปัจจุบันต่อการพัฒนาเราจึงต้องเปล่ียนวิธี คิด โดยให้
ความส าคัญในด้านความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนใหม่ทุกวัน ในการจัดการโลกสมัยใหม่เราต้องมีภาวะ
ผู้น าในตัวเองกล่าวคือภาวะผู้น านั้นต้องมีทุกระดับ เพื่อเป็นการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ศตวรรษ ท่ี ๒๑ ซึ่งให้ความส าคัญการมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Center) 

การสร้างผู้น าเพื่อเป็นการพัฒนาจากกระแสโลกาภิวัตน าให้สังคมโลกเปล่ียนแปลงพลัง
อ านาจของชาติในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต สงครามเย็นก็ยุติลง 
มหาอ านาจทางทหารเหลือเพียงประเทศเดียวคือ สหรัฐอเมริกา การแข่งขันด้านเศรษฐกิจมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประเทศโลกท่ี ๓ ประเทศท่ียากจนถูกกระแสโลกฉุดกระฉากลากไปสู่ความหายนะ
ทุกประเทศเริ่มให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะต้องมีความรู้รอบด้าน  
มีสมรรถนะ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆท่ีทันสมัยสามารถแสวงหาความรู้จากส่ือทุกประเภท  
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ความรู้ใหม่ สร้างผู้น ารุ่นใหม่ท่ีมีวิสัยทัศน์เคยมีค ากล่าวที่ว่า ผู้น าต้องสอนผู้น า
และจะเห็นได้ว่าผู้น าทางทหารท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารหน่วยงานนั้น จะต้องเป็นผู้บริหาร
ตลอดเวลา หมั่นศึกษาหาความรู้ ปรับตนเข้ากับสถานการณ์ ทันต่อเหตุการณ์เป็นพลวัต โดยใช้วีการ
ระบบสารสนเทศ ท่ีถูกต้องรวดเร็ว และนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารงาน  
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กองทัพอากาศเมื่อมีภาระหน้าท่ี (การรบแบบครองน่านฟ้า) ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นความ
ตายอย่างเช่น ในยามสงครามต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเอาจริงเอาจังรู้จักให้ความสนใจกับคน
รอบข้าง และตนเองต้องไม่มองข้ามความส าคัญกับส่ิงรอบตัวคุณสมบัติเหล่านี้ต้องมีให้ครบใน
สถานการณ์เส่ียงภัยแบบนั้น จะสอนให้คนมีปฏิกิริยาบางอย่างเร็วขึ้นในภาวะปกติ ซึ่งมีมากกว่าการ
ท างานในองค์กรพลเรือน  มีการเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาสูง มีความจงรักภักดี  มีความต้ังใจ รู้จักเสียสละ 
และมีความซื่อสัตย์ 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันในทางการทหาร จะถูกลดบทบาทลงด้วยสถานการณ์ภายนอกประเทศ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงท าให้ดูเหมือนว่าความส าคัญทางทหารลดไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามใน บทบาทของ
ทหารก็ยังคงด ารงอยู่ในรูปแบบของการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆในการรบสงคราม และท้ัง
การช่วยเหลือประชาชนในยามท่ีเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ รวมทั้งการดูแลทุกข์สุขและความเรียบร้อย
ของก าลังพลข้าราชการของกองทัพอากาศด้วย ดังนั้น การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ผู้น าทางการทหารจึงมีความส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เข้าใจและ
ตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

จากเหตุผลดังกล่าวก าลังพลของกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นระดับนายทหารช้ันสัญญาบัตร 
นายทหารชั้นประทวนของกองทัพอากาศเป็นส่วนส าคัญ ในการพัฒนากองทัพให้มีความพร้อมในทุกๆ
ด้านโดยเฉพาะในด้านบุคคลเหล่านี้จีงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเป็นก าลังพลหลักในการป้องกันประเทศ
และจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือฝึกอบรมวิชาการทหาร เพื่อให้เป็นก าลังพลได้มีประสิทธิภาพเป็น
ผู้มีระเบียบวินัย มีลักษณะการเป็นผู้น า และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพ และปรับตัวให้ทันกระแสการ
เปล่ียนแปลงท้ังในด้านเศรษฐกิจในปัจุบัน สังคมและการปกครองตลอดไปตามรัฐธรรมนูญไทย ยังคง
ได้ก าหนดและระบุหน้าท่ีของทหารในการสร้างความมั่นคงของรัฐสถาบันพระ มหากษัตริย์  
ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
เพื่อการพัฒนาประเทศ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๒) 

ดังนั้น การใช้ทหารเพื่อการพัฒนาประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญนั้น สถาบันทหารนอกจาก
จะกระท าโดยทางตรงคือ การช่วยเหลือประชาชน และการสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานดังท่ีได้
กระท าและปรากฏอยู่ในปัจจุบันแล้วยังมีอีกส่ิงหนึ่ง ท่ีทางด้านสถาบันทหารก าลังให้ความสนใจและท่ี
เป็นท้ังนายทหารชั้นประทวน และนายทหารชั้นสัญญาบัตร ในการด าเนินการ คือ การพัฒนาก าลังพล
ของทหารเอง โดยเฉพาะก าลังพลของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศและ สังกัดกรมสวัสดิการทหาร
อากาศ และจะต้องผ่านการฝึกอบรมทางการทหารท่ีค่อนข้างหนักและตรากตร า ตลอดจนจะต้อง
ได้รับการอบรมวิชาชึพการทางทหาร และอยู่ภายใต้กรอบระเบียบวินัยท่ีเคร่งครัด และมีเสรีภาพอยู่
ในขอบเขตท่ีจ ากัดโดยเฉพาะทหาร ในบางส่วนอาจจะต้องปฏิบัติภารกิจท่ีจ าเป็นจะต้องเส่ียงต่อ
อันตรายตามภาระหน้าท่ีของการเป็นทหาร ดังนั้นจึงมีการอบรมทหารที่เข้ารับราชการทหารใหม่ โดย
วิธีการต่างๆ โดยกองทัพอากาศจะมีการแก้ไขปัญหาปรับปรุงการรับเข้า ของทหารอากาศให้ตรงกับ
ความต้องการ โดยการสร้างประสบการณ์ความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรของกองทัพอากาศ
เหล่านี้ให้เป็นก าลังพลให้มีทักษะในการประกอบอาชีพทางการทหารอากาศ และภาวะผู้น าในการจูง
ใจเพื่อนร่วมงานให้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ความคุ้มครองรับรองสิทธิ และสร้าง
หลักประกัน มนุษย์เสมอภาคของหญิงและชาย บุคคลย่อมอ้างศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิ 
และเสรีภาพของตนได้ เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ขัดต่อศีลธรรม อันดีของประชาชน บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้๑ 

สหประชาชาติได้ก าหนดให้ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นปีสตรีสากล และก าหนดให้ปี ๒๕๑๘ -
๒๕๒๘ เป็นทศวรรษสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ และขอให้ประเทศสมาชิกจัดให้มีองค์กรสตรี
ระดับชาติ การพัฒนาสตรีได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สตรีจึงได้รับการพัฒนาท้ังคุณภาพชีวิต 
และศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี มีการจัดต้ังองค์กรสตรี และจะเห็นได้ว่าปัจจุบันสตรีมี
บทบาททางการบริหารในองค์การต่างๆ มากขึ้น และมีแนวโน้มในอนาคตจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มี
การเปิดโอกาสให้สตรีเข้าสู่ต าแหน่งทางการบริหารได้เท่าเทียมกับบุรุษ๒ 

ในองค์กรหน่วยงานต่างๆ ผู้น าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์กรผู้น าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการบังคับบัญชามอบหมายงานในก ากับดูแลให้เป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์กร และผู้น าจ าเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ๓ 

พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวผู้น าระดับสูงหรือระดับช้ันสัญญาบัตรนี้มากโดย
มีค าสอนท่ีพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผู้น าดังท่ีปรากฏอยู่ใน ทุติยปาปณิกสูตร๔ ว่าผู้น าจะต้อง
ประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ๑) จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์
ออก และจะวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้อย่างไร ๒) วิธุโร คือ เป็นผู้ช านาญในงาน รู้จักวิธีการไม่
บกพร่องในหน้าท่ีท่ีตนได้รับผิดชอบ ๓) นิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีและได้รับความ
เช่ือถือจากผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้น านั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา คือ มีหูตาไวและ
กว้างไกลสามารถจ าแนกบุคคลและเหตุการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้น ามีประสบการณ์มี
ความช านาญในการปกครอง เข้าใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดีและท าให้มีผู้สนับสนุน
มากขึ้น นอกจากนี้ผู้น าจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมจะต้องวางตัวในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พระ
พุทธองค์ได้แสดงถึงลักษณะ และคุณสมบัติของผู้น าหรือผู้บริหารไว้ว่า ๑) วิยัตโต เป็นผู้มีปัญญา     
๒) วินีโต เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี ๓) วิสารโท เป็นผู้แกล้วกล้า ๔) พหุสุโต เป็นผู้มีความรู้ มีการศึกษา
มาก ๕) ธัมมานุธัมมปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติธรรมรักษาความถูกต้องในส่ิงท่ีถูกท่ีควร๕ 
                                                             

๑ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช ๒๕๕๐, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖. 

๒มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หลักกำรและเหตุผล, (เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๔๖), หน้า ๒. 

๓เดชา อินทับทัน, คุณลักษณะของประธานกลุ่มโรงเรียนที่พึงปรารถนาตามทัศนะของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี, วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๓๙), หน้า ๘๖. 

๔องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 
๕องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗/๙-๑๐. 
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การบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะหน่วยงานทางการทหาร นั้น ปัจจัยหนึ่งท่ีจะท าให้
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ีจะสามารถน าพาองค์การให้มี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันท่ีปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ร่วมกันได้๖ การบริหารต้องใช้ท้ัง
ศาสตร์ และศิลป์ ยิ่งถ้าผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารจะยิ่งท าให้ประสิทธิภาพ
ของงานดีขึ้น การพัฒนาตามหลักพุทธศาสนามี ๓ ประการคือ กายภาวนา จิตตภาวนา และปัญญา
ภาวนา นอกจากนี้ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธประจ ากายของผู้บริหาร และผู้น าท่ีเป็นนักบริหารมือ
อาชีพ ท่ีจะสามารถสร้างอ านาจชักน า และมีอิทธิพลได้เหนือผู้อื่น ตัวชี้วัดการน าของผู้บริหารจัดการท่ี
ได้ช่ือว่ามืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผู้น าจึงเป็นตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของงาน๗  

สภาพสังคมไทยในอดีตมีค่านิยม และวัฒนธรรมท่ีจ ากัดบทบาทนายทหารหญิงไทยซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเป็นผู้น าของนายทหารหญิงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองหรือด้านอื่น ๆ 
สังคมมักไม่ยอมรับความสามารถของสตรีในบทบาทของผู้น า โดยเห็นว่านายทหารหญิงเป็นเพศท่ี
อ่อนแอ มีค่านิยมในเรื่องความสวยงาม และเห็นว่านายทหารหญิงควรมีบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอยู่เพียงในภารงานเบาๆ ท าหน้าท่ีดูแลก าลังพล ส่ังสอนอบรมก าลังพลเท่านั้น ท าให้
นายทหารหญิงมีข้อจ ากัดในบทบาทอันเป็นผลท าให้มีสถานภาพด้อยกว่าบุรุษในทุกๆ ด้าน๘  

ปัจจุบันสภาพสังคมทางทหารได้เปล่ียนไป ประกอบกับรูปแบบการบริหารมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากอดีต นายทหารหญิงในปัจจุบันมีการศึกษามากขึ้นมีโอกาสได้เรียนสูงๆ เท่าเทียม
กับบุรุษ สังคมเปิดโอกาสให้นายทหารหญิงได้พัฒนาตนเอง จนท าให้นายทหารหญิงได้มีบทบาทใน
สังคม และเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จะเห็นได้ว่าในภาวะปัจจุบันสตรีมีต าแหน่งเป็น
ผู้บริหาร และเป็นผู้น ามากขึ้น ได้รับการยกย่องให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ต้ังแต่ระดับกรม กอง แผนก 
จนถึงระดับฝ่ายต่างๆ จึงท าให้ความแตกต่างในบทบาททางเพศลดลง นายทหารหญิงได้รับความสนใจ 
และมีบทบาทในการบริหารกองทัพและประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารนายทหารหญิงจึงต้องมีความรู้
ความสามารถในเรื่องทิศทางการตามหลักกองทัพของไทย ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างสัมพันธ์ และ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆของสังคมยุคสารสนเทศ สอดคล้องกับความเป็นไทยด ารง
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไว้๙   

                                                             
๖McCorkle, C.O.and others, Management and Leadership in Higher Education, (San 

Francisco : Jossey - Bass Publishers, 1982), p.190. 
๗สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ภำวะผู้น ำของนักบริหำรกำรศึกษำมืออำชีพ , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 

http://www.supatta.haysamy.com/article.html [๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕]. 
๘สุพรรณี มาตรโพธ์ิ , ภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร , 

วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๔๙), หน้า ๒.  

๙เดชา  อินทับทัน, คุณลักษณะของประธานกลุ่มโรงเรียนที่พึงปรารถนาตามทัศนะของครูโรงเรียน
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อย่างไรก็ตามแม้ว่ากองทัพอากาศจะเปิดโอกาสให้นายทหารหญิงได้เข้ามาเป็นผู้น า และมี
บทบาททางการบริหาร แต่กองทัพกย็ังมีช่องว่างหลายๆ ช่องว่างท่ียังเป็นปัญหาของความไม่เสมอภาค
ระหว่างบุรุษและสตรี นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนท่ีเกิดจากการเข้าใจผิดว่า นายทหารหญิงมี
ความสามารถด้อยกว่าบุรุษ และปลูกฝังให้นายทหารหญิงนั้นเป็นผู้ตาม เป็นช้างเท้าหลังเสมอ ส่งผล
ท าให้นายทหารหญิง ขาดโอกาส และการยอมรับในการเข้าร่วมทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง จึงเป็นส่ิงส าคัญในการยกระดับคุณภาพความเท่าเทียมกัน และสิทธิเสรีภาพของนายทหาร
หญิง นอกจากนี้ปรากฏว่ายังมีผู้น านายทหารหญิงอีกเป็นจ านวนมากท่ีมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมใน
การเป็นผู้น า คือไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ ไม่กล้าเส่ียง และไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง๑๐ 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย
เรื่อง “การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตาวแนวพุทธธรรม” ในด้านต่างๆ โดยเน้นไปท่ีนายทหารหญิงท่ีมีผลงานโดดเด่นด้าน
การบริหาร รวมท้ังการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญา
บัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรมเพื่อน าข้อมูลท่ีได้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้พัฒนาปรับปรุง
บทบาทผู้น าของ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศได้วางตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี เกิดองค์
ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าของนายทหารหญิง                
ช้ันสัญญาบัตร ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากให้มีทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างเพศของผู้บริหารทางการทหารมากยิ่งขึ้นต่อไป การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ และ
ปัญหาท่ีต้องการทราบของการวิจัยไว้ดังนี้ 

 
๑.๒ ปัญหำท่ีต้องกำรทรำบ 

๑.๒.๑ คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ หลักธรรมท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าองค์กรท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรมเป้นอย่างไร 

๑.๒.๓ แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม 

๑.๓.๒ เพื่อศึกษาหลักธรรมท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม 

๑.๓.๓ เพื่อเสนอการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 

                                                             
๑๐อ้างแล้ว, หน้า ๒-๓. 



๖ 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง  

ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยแบบผสานวิธี     
(Mixed Methods Research) ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Quatitative  Research) ท่ีใช้เก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth 
Interview) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ด้านเนื้อหาและการศึกษาเอกสารการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษา “การเสริมสร้างคุณลักษณะ

ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม”  
ได้ก าหนดก าหนดเนื้อหาการวิจัยประกอบด้วย การทบทวน เอกสารจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉับบ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
อินเตอร์เน็ต รวมถึงการออกแบบสัมภาษณ์ เป็นการศึกษาเนื้อหาสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. คุณลักษณะของการเสริมสร้างผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
ท่ีจะส่งผลในด้านต่างๆ ให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน 

๒. วิเคราะห์หลักธรรมท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม โดยมีพื้นฐานและวัฒนธรรมพื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมทางสังคมของ 

๓. วิเคราะห์หลักการท่ีสอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีครอบคลุมถึง
หลักธรรมปาณิกธรรม ๓ ได้แก่ ๑) จักขุมา ๒) วิธุโร ๓) นิสสยสัมปันโน 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
การวิจัยครั้งนี่เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ได้แบ่งขอบเขตตัว

แปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณและวิเคาระห์เนื้อหาเชิงคุณภาพออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
ตัวแปรเชิงปริมาณ ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา 
ตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ สภาพท่ัวไปของภาวะผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

ทฤษฎีและหลักธรรมและปัจจัยเสริมสร้างภาวะผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรตามแนวทาง
พุทธธรรม 

ตัวแปรต้น (Independen Variable) ท่ีศึกษาได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้น านายทหารหญิง 
คือ ๑) ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ๒) ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ๓) ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ ๔) ภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลง ภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ ภาวะผู้น าตามหลักปาปณิกธรรม ๓ คือ  
๑) จักขุมา ๒) วิธุโร ๓) นิสสยสัมปันโน 

ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ๕ ด้าน คือ  
๑) การสร้างวิสัยทัศน์ ๒) การสร้างบารมี ๓) การค านึงถึงเอกบุคคล ๔) การกระตุ้นปัญญา ๕) การ
สร้างแรงบันดาลใจ  

 
 
 



๗ 
 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
การก าหนดขอบเขตด้านประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคือ 

๑.๔.๓.๑ ประชากรในการวิจัย คือ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติงาน
อยู่ในกรมสวัสดิการทหารอากาศและกรมยุทธศึกษาทหารอากาศต้ังแต่ระดับ เจ้ากรม รองเจ้ากรม 
เสนาธิการกรม ผู้อ านวยการกอง รองผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง  หัวหน้าแผนก นายทหารช้ัน
สัญญาบัตร ลูกจ้างและพนักงานราชการ  รวมจ านวน ๑๒,๕๙๗  คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  Random Sampling) จ านวน ๓๙๙ คน โดยสุ่มจาก 
เจ้ากรม รองเจ้ากรม  เสนาธิการกรม ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าแผนก นายทหารช้ัน
สัญญบัตร ลูกจ้างและพนักงานราชการ รวมจ านวน ๑๒,๕๙๗ คน โดยใช้สูตร Taro Yamancc 

๑.๔.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็น
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารงานของกองทัพอากาศ ได้แก่ บุคล
ส าคัญในกองทัพอากาศของกรมสวัสดิการทหารอากาศและกรมยุทธศึกษาทหารอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานกองทัพอากาศ จ านวน ๒๕ รูป/คน ดังนี้ ผู้บริหารส่วนราชการในกรมสวัสดิการ ทหารอากาศ 
๕ คน ผู้บริหารงานกรมยุทธศึกษา ๕ คน ระดับหัวหน้ากอง ๕ คน ผู้เช่ียวชาญจากผู้ทรงคุณวุฒิของ
กองทัพอากาศ ๒ ท่าน หัวหน้าแผนกของกรมสวัสดิการ ๓ คน ผู้เช่ียวชาญจากกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ (ศาสนศาสตร์) ๕ รูป/คน 

๑.๔.๓.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็น
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงาน ได้แก่  บุคคล
ส าคัญในกองทัพอากาศของกรมสวัสดิการทหารอากาศและกรมยุทธศึกษาทหารอากาศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานกองทัพอากาศรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
กองทัพอากาศและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยจ านวนท้ังส้ิน ๙ คน โดยมีคุณสมบัติและจ านวน
ดังนี้ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักพุทธธรรม (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ๕ รูป/คน ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารงาน
องค์กร (นักวิชาการ) ๓ คน ผู้บริหารกรมยุทธศึกษาทหารอากาศและกรมสวัสดิการทหารอากาศ (หัว
หน้าฯ/รองหัวหน้าฯ) ๑ คน           

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่    
ผู้วิจัยก าหนดศึกษาเฉพาพื้นท่ีครั้งนี้ไว้ดังนี้ ท าการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ   
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัย ด าเนินการศึกษาวิจัยต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี  

เดือนเมษายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน 
 

 ๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
๑.๕.๑ ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม เชิงสถานการณ์ และการเปล่ียนแปลง

ส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 

๑.๕.๒ หลักพุทธรรมส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 



๘ 
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความของศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ

ผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ไว้ดังนี้ 
๑.๖.๑ คุณลักษณะภำวะผู้น ำ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้น าใช้ศิลปะ ความสามารถ 

อิทธิพล และวิธีการท่ีจะก่อให้เกิดการกระท ากิจกรรมหรือ การปฏิบัติงานของผู้ตามเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่ม โดยกระบวนการ ๔ ด้าน ดังนี้ ๑. เชิงคุณลักษณะ ๒. เชิงพฤติกรรม 
๓. เชิงสถานการณ์ ๔. การเปล่ียนแปลง 

๑.๖.๒  ภำวะผู้น ำ หมายถึง ความเป็นผู้น า ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรที่ได้ใช้
ศักยภาพทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์ ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร น าพาและจูงใจ
ผู้ร่วมงานปฎิบัติภารกิจ การงานของกลุ่มและองค์กรให้ส าเหร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ผู้น า หรือองค์กรได้ต้ังไว้ 

๑.๖.๓  ภำวะผู้ตำมแนวพุทธธรรม หมายถึง คุณลักษณะผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทักษะในการบริหางาน รวมถึงมีภาวะผู้น าตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา
ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปาปณิกธรรม ๓ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้านดังนี้ 

๑.๖.๓.๑  ผู้น ำด้ำนจักขุมำ คือ ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีกระบวนการคิดท่ี
รอบคอบและมีเหตุผลโดยอาจใช้ประสบการณ์ ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วยซึ่งตรงกับ
ภาษาอังกฤษค าว่า Conceptual Skill คือ การช านาญในการใช้ความคิดหรือทักษะทางด้านความคิด 

๑.๖.๓.๒  ผู้น ำด้ำนวิธูโร คือ ผู้น าท่ีมีระบบการจัดการท่ีดี มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านจัดการธุระ ได้ด้วยความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย นักบริหาร ต้องมีความ
เช่ียวชาญ ตามสายงานหน้าท่ี คุณลักษณะตรงกับค าว่า Technical Skill คือ ความช านาญด้าน
เทคนิคหรือกลยุทธ์ 

๑.๖.๓.๓  ผู้น ำด้ำนนิสสยสัมปันโน คือ ผู้น าท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถ
ในการติดต่อ ประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด มีความสามารถใน
การส่ือสารและ ประสานงานให้ฝ่ายแต่ละฝ่ายในองค์กรด าเนินแนวทางตามกรอบทิศทางท่ีองค์กร
ต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคนพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้เพราะเป็น
คนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  เช่น นักบริหารไปต่างเมืองก็มีเพื่อนให้ช่วยเหลือเพราะมีเครดิตดีผู้น าท่ีดีต้องผูก
ใจคนไว้ได้ คุณลักษณะท่ีสามนี้ส าคัญมาก ตรงกับค าว่า คุณลักษณะท่ีสามนี้ส าคัญมาก ตรงกับค าว่า 
Human Relation Skill คือความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

๑.๖.๔ กำรสร้ำงเสริมภำวะผู้น ำตำมแนวพุทธธรรม หมายถึง องค์ประกอบของความเป็น
ผู้น าโดยท่ัวไป ในด้านการเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในงานและมีทักษะทางสังคม ซึ่ง
สอดคล้องและเสริมหนุนด้วยหลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ ท่ีมีสาระส าคัญคือ ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ความเป็นผู้เช่ียวชาญในงานและความมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์
ผูกใจคนไว้ได้ 

๑.๖.๕ นำยทหำรหญิงชั้นสัญญำบัตร หมายถึง นายทหารหญิงท่ีท าหน้าท่ีในการด ารง
ต าแหน่งอยู่ในกลุ่มงานตามช้ันยศต้ังแต่ เรืออากาศตรี จนถึงช้ันพลอากาศ ด ารงต าแหน่งใน
กองทัพอากาศท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารงาน ในกองทัพอากาศใช้ศิลปะหรือความสามารถของ



๙ 
 

ผู้บังคับบัญชาท่ีจะจูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆเพื่อ
ปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการส่ือความหมายหรือการติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกับตน
ด าเนินการจนกระท่ังบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๑.๖.๖ ข้ำรำชกำรทหำรอำกำศ หมายถึง ข้าราชการทหารซึ่งรับราชการในต าแหน่งต่างๆ 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด และมิใช่ทหารกองประจ าการ 

๑.๖.๗ งำนปฏิบัติกำร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เป็นต้น 
๑.๖.๘ กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ หมายถึง องค์กรกรมสวัสดิการทหารอากาศ ซึ่งมี

หน้าท่ีในการจัดการสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองทัพอากาศและมี
นายทหารช้ันสัญญาบัตร และนายทหารช้ันประทวน เป็นก าลังส าคัญในการเป็นผู้น า อีกท้ังมี
หน่วยงานด้านสายวิทยาการขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการอบรม ก าหนดหลักสูตรทางการฝึกอบรม 
ภาวะผู้น า ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ วินัย ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้าง
สมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จิตวิทยาการเป็นผู้น าให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ 

๑.๖.๙ กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ หมายถึง องค์กร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศซึ่งมี
หน้าท่ีในการการจัดการด้านการศึกษา ตลอดจน เปิดอบรมการเรียนการสอนด้านภาวะผู้น าของการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการกองทัพอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของข้อบังคับสภาการศึกษา
วิชาการทหาร โดยเน้นการฝึกอบรมเกี่ยวกั บภาวะผู้น าทางทหาร (Leadership Training 
Curriculum) แบบธรรมเนียมทหารและการอบรมจริยธรรม ต้ังแต่ระดับ นายทหารช้ันสัญญาบัตร
ช้ันต้น จนถึงระดับผู้บริหารชั้นสูง 

๑.๖.๑๐ ที่พึงประสงค์ หมายถึง ความสามารถหรือคุณสมบัติและลักษณะท่ีดีงามท่ีพึง
ปฏิบัติหรือส่ิงท่ีควรกระท าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ตามคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ตามคุณลักษณะของนายทหารหญิง ๕ ด้าน 
ทักษะ ความรู้ บุคคลิกลักษณะ ทัศนคติค่านิยม แรงจูงใจ 

๑.๖.๑๑ กำรสร้ำงเสริม หมายถึง ท าให้เจริญขึ้น มีความหมายตรงกับค าว่า ภาวนา  
ในภาษาบาลี ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า เจริญ หรือท าให้เจริญ การพัฒนาตามหลักพุทธศาสนามี  
๓ ประการ คือ กายภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา บุคคลท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ ประการ คือ  

๑.๖.๑๑.๑ ท าให้เป็นคนดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
๑.๖.๑๑.๒ ให้เป็นผู้มีจิตใจ และอารมณ์ท่ีมั่นคง มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ผู้อื่น 
๑.๖.๑๑.๓ ท าให้เข้าใจส่ิงต่าง ๆ การสร้างเสริมตามแนวพุทธศาสนาเน้นการ

ฝึกฝนปฏิบัติอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิ 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร

กองทัพอากาศ 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบถึงหลักธรรมท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าองค์กรท่ี 

พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 
๑.๗.๓ ทราบถึงแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร

หญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 
๑.๗.๔ เพื่อน าผลของการวิจัยท่ีได้ไปเป็นแนวการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ี 

พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 
๑.๗.๕ ข้อมูลท่ีได้นี้จะสร้างองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อตัวผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศและข้อมูลท่ีได้จะช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กองทัพอากาศสามารถน าไปปรับปรุง
หลักสูตรด้านความเป็นผู้น าของกองทัพอากาศได้ต่อไป 

 
 



 
บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม” ในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง   ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยแบ่ง หัวข้อส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
       ๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
            ๒.๒  แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น า 
   ๒.๓  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธธรรม 
   ๒.๔  ข้อมูลพื้นท่ีวิจัยเขตพื้นท่ีกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง 
            ๒.๕  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
            ๒.๖  กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนเพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของภาวะผู้น าในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าท่ี 
พึงประสงค์ ทฤษฎีและหลักธรรมส าหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้น า 

๒.๑.๑  การเสริมสร้าง (Empowerment) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.๒๕๔๒ หมายถึง มอบหมายให้มีอ านาจจัดการหรือท าการแทน  ขณะท่ี Empowerment  
(มาจากภาษาละตินว่า “Petere” แปลว่า มีความสามารถ (to be able) พจนานุกรมของเว็บสเตอร์ 
(Webster, 2010) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการใช้อ านาจ และอีกความหมายหนึ่ง 
คือ เป็นผลลัพธ์ของการให้อ านาจโดยแสดงออกถึงคุณสมบัติของการมีอ านาจในการควบคุมจัดการ
การเข้าไปมีอิทธิพลและการใช้ทรัพยากรหรือความรู้ความสามารถของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑ 
นอกจากนั้น๒ ได้อธิบายความหมายของเสริมพลังอ านาจว่า คือ แนวคิดท่ีอธิบายกระบวนการทาง
สังคม การแสดงถึงการยอมรับและช่ืนชมการส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของ
บุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเองรวมถึงความสามารถในการ
ใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจ
สามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้ ขณะท่ี๓ ให้ความหมายของเสริมพลังอ านาจว่า 
เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการบรรลุความส าเร็จและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความผาสุก  
                                                             

๑จุฬาภรณ โสตะ, กลยุทธการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ, (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๖). 
๒Gibson, A Concept analysis of empowerment, Article in Journal of Advanced 

Nursing 16(3):354 – 361, (March 1991), with 461 Reads. 
๓Rolph E. Anderson, The Journal of Personal Selling and Sales Management Vol. 

16, No. 4 (Fall 1996), pp. 17-32. 



๑๒ 

มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถของแต่ละคนท่ีจะพบความต้องการของตนเอง  สามารถควบคุมชีวิต
ตนเอง ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การเสริมสร้าง หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการใช้อ านาจ โดยการ
ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเอง
และแก้ปัญหาด้วยตนเองรวมถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง สอดคล้องกับความหมายของการเสริมสร้าง ท่ีหมายถึง การกระตุ้น 
(Encouraging ) และ/หรือ การช่วยเหลือ (Assisting) บุคคลหรือกลุ่มให้มีการตัดสินใจท่ีมีผลต่องาน 
และเป็นการเสริมสร้าง หมายถึง กระบวนการสร้างความพอใจต่อผลงานของตนเอง (self-efficiency) 
ของสมาชิกในองค์การ โดยการเสริมสร้างให้เกิดการตัดสินใจในการปฏิบัติงานท้ังในองค์การอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ดังนั้น การเสริมสร้างจึงหมายถึง การขจัดอุปสรรคท่ีท าให้บุคคลหรือ
องค์การไม่มีอ านาจโดยมีปัจจัยท่ีส าคัญ ๒ ประการท่ีเป็นการเสริมสร้าง คือ การช่วยสมาชิกของ
องค์การให้มีความรู้สึกว่ามีความสามารถในการท างานเป็นอย่างดี และการเพิ่มความสอดคล้องของ
ความพยายามกับผลการปฏิบัติงานให้การท างานส าเร็จ๔  

โดยท่ัวไป การเสริมมีลักษณะดังนี้๕ ๑) เป็นการโอนหรือให้อ านาจหน้าท่ี หรือ ผลักอ านาจ
หน้าท่ีไปให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนไม่ใช่เป็นการเสริมสร้างเด็ดขาดไปเลยแต่เป็นการถ่ายโอนอ านาจ
หน้าท่ีให้แก่ผู้รับมอบท่ีจะปฏิบัติงาน ผู้มอบอ านาจมีสิทธิจะเรียกหรือถอนคืนได้ การเสริมสร้างหรือ
โอนอ านาจหน้าท่ีเป็นการช่ัวระยะเวลาหนึ่งพอเหมาะท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จไปได้
เท่านั้นไม่ใช่ให้ถาวรตลอดไป ๒) ท าให้ผู้รับพลังอ านาจหน้าท่ีเกิดอ านาจ มีภาระความรับผิดชอบ
ร่วมกับผู้น าตามส่วนท่ีได้รับมอบหมาย ๓) อ านาจหน้าท่ีท่ีรับมอบจะมีลักษณะลดหล่ันตามล าดับสาย
การบังคับบัญชา ๔) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมอบให้ต้องได้สัดส่วนสมดุลกัน และ ๕) เมื่อ
มอบอ านาจหน้าท่ีแล้วผู้มอบยังต้องรับผิดชอบในผลงาน ความผิดพลาดเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ตาม นิยามของการเสริมสร้างในทัศนะของภาวะผู้น าแบบทหารท่ีได้มีผู้ศึกษาไว้มีรายละเอียดดังนี้๖ 
อธิบายว่าการเสริมสร้าง คือการอนุญาตให้ปฏิบัติและสร้างสรรค์งานปราศจากการวิตกกังวลโดยการ
สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลากรในการตอบสนองความต้องการของ
ตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเองมีอ านาจและมีอิสระการตัดสินใจ สนับสนุนให้ได้รับความรู้และทักษะ
ในการท างาน ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการท างาน  

การเสริมสร้างเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางการทหารท่ีถูกน าเสนอโดย๗ ศึกษา
องค์การจะประสบความส าเร็จและก้าวไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน

                                                             
๔John M Ivancevich; et all, Organizational behavior and management, (Boston: 

McGraw-Hill/Irwin, 2008). P.21. 
๕เนตร พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม Modern managerment, พิมพครั้งที่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : เซ็นทรัลเอ็กซเพรส, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑-๓๒. 
๖Sen Sendjaya and James C Sarros, Servant leadership: its origin, development, and 

application in organizations, Journal of Leadership & Organizational Studies; Fall 2002; 9, 2; 
ABI/INFORM Global pg. 57, (2002). 

๗Kathleen Patterson, Servant Leadership: A Theoretical Model, Servant Leadership 
Research Roundtable – August 2003, Regent University, (2003). 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AIvancevich%2C+John+M.&qt=hot_author


๑๓ 

ซึ่งบุคลากรในองค์การมีอิสระท่ีจะคิดและท าส่ิงต่างๆ ได้ สามารถซักถามถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือการบริหารงาน หรือแม้กระท่ังได้มีโอกาสทดลองและประดิษฐ์คิดค้นส่ิง
ใหม่ๆ เราเรียกวิธีการนี้ว่า Self-Empowerment คือ การให้บุคคลากรมีอ านาจในตัวเอง มีอ านาจใน
การตัดสินใจหรือท าส่ิงต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุมัติทุกครั้งไป ผู้น าจะต้องมีความเช่ือมั่นในบุคคลากร
ของตนให้บุคคลากรทุกคนได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การ โดยผู้น าต้อง
รับฟังและน าความคิดของพวกเขามาใช้ด้วยจึงจะท าให้บุคคลากรได้ใช้ความคิดความอ่าน
ประสบการณ์ การหยั่งรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของเขาเองเพื่อช่วยให้องค์การมีการปรับปรุงและ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย การเสริมสร้างภาวะผู้น าเป็นบิดาของการขับเคล่ือน (the father 
of the empowerment movement) เนื่องจากการแสริมสร้างภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ของภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการ การเสริมส้ร้างนั้นคือการมอบหมายอ านาจให้กับบุคคลอื่น การรับฟัง
อย่างต้ังใจ ท าให้บุคคลนั้นรู้สึกมีคุณค่า พุ่งเป้าการท างานเป็นทีมและให้ความเสมอภาคเท่าเทียมและ
ยุติธรรม นอกจากนี้แล้วผู้น าทางทหารจะเสริมสร้างการเป็นผู้น าโดยการสอนและพัฒนาบุคคลอื่น 
กล่าวคือผู้น าต้องการเห็นผู้อื่นเจริญก้าวหน้าและให้ความส าเร็จของงานเป็นส าคัญ  และ๘ ได้ศึกษา
องค์ประกอบภาวะผู้น าโดยใช้องค์ประกอบในโมเดลของผู้น าแบบทางการทหารท่ีน าเสนอโดย ซึ่งการ
เสริมสร้างภาวะผู้น ายังคงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของภาวะผู้น าทางการทหาร  

ส าหรับหลักการเสริมสร้างภาวะผู้น าการปฏิบัติงาน๙ กล่าวไว้ดังนี้ ๑) ให้บุคลากรมีอ านาจ
ท่ีจ าเป็นต่อการท าหน้าท่ีและให้มีอิสระในการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุเป้าหมาย ๒) ให้
การสนับสนุนช่วยเหลือในส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และ ๓) ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีด าเนินต่อไปได้ และมีข้อคิดเพิ่มเติมว่าการท่ีบุคคลมีอิสระท่ีจะกระท าส่ิงใดๆ 
ต้องกระท าด้วยจิตส านึกด้วยการตัดสินใจท่ีรอบคอบ ส่ิงท่ีกระท าต้องมีผลแสดงให้เห็นถึงคุณค่าท่ี
บุคคลยอมรับได้ การมีอิสระจึงไม่ใช่ปล่อยให้ท าอะไรอิสระตามใจชอบ แต่ให้บุคคลกระท าการได้อย่าง
อิสระด้วยความรับผิดชอบส านึกในหน้าท่ีและความมีจิตส านึกท่ีดีต่อบุคคลอื่น ส่ิงอื่นรอบด้าน  

Harvey and Droiet๑๐ (1994) ได้กล่าวถึงหลักการเสริมสร้างไว้ ดังนี้ ๑) ให้บุคลากร
ท างานส าคัญ ๒) ให้บุคลากรมีอ านาจวินิจฉัยตัดสินใจในงานท่ีท า ๓) สนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นใน
การท างาน เช่น ก าลังคนเงิน เวลาและส่ิงอ านวยความสะดวก ๔) ยอมรับในผลงานและให้การช่ืนชม 
๕) สร้างให้เกิดความตระหนักว่าบุคคลากรเป็นผู้ก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง ๖) เสริมสร้างทักษะ
ความสามารถในการท างาน ๗) สนับสนุนให้บุคลากรท างานรวมกันเป็นทีมและ ๘) สร้างสรรค์ความ
แปลกใหม่ในองค์การท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและการท างาน ขณะท่ี Short and Greer (๑๙๙๗ 
อ้างถึงใน สมชาย บุญยศิริเภสัช, ๒๕๔๕) ได้รวบรวมผลการศึกษาค้นคว้าของบุคคลต่างๆ พบว่า 

                                                             
๘Wayne L. Winston, Introduction to Probability Models: Operations Research, Volume II, 

4th Edition, Indiana University, Kelley School of Business (Emeritus), 744 Pages, (2004). 
๙สมชาย บุญศิริเภสัช, การศึกษาการเสริมสรางพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน มัธยมศึกษา 

เขตการศึกษา ๘, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕), อัดส าเนา. 

๑๐Harvey, T.R. and Drolet, B., Building teams, building people: Expanding the fifth 
resource, Lancaster: Technomic, (1994). 



๑๔ 

หลักการพื้นฐานของการเสริมพลังอ านาจการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วยหลักส าคัญ   
๒ ประการ ได้แก่ ๑) ท าให้บุคคลากรมีความรู้ทักษะประสบการณ์ท่ีเป็นพลังในการปฏิบัติงาน  และ      
๒) ให้บุคลากรได้แสดงออกซึ่งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ พลังอ านาจในการปฏิบัติงาน  

Poon (2006) กล่าวว่า การเสริมสร้าง คือ องค์ประกอบท่ีส าคัญของผู้น าแบบมุ่งให้บริการ
ท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับผู้ตามกลายเป็นผู้น าแบบมุ่งให้บริการด้วยตัวของเขาเอง  โดยการเสริม
พลังอ านาจเป็นความรับผิดชอบของผู้น าแบบใฝ่บริการท่ีจะให้อ านาจแก่ผู้ตามมีอิสระการตัดสินใจ
และช่วยสนับสนุนให้พวกเขาไปถึงเป้าหมายท่ีพวกเขาต้องการ  และเสริมสร้างความสามารถของ
บุคคลากรในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  สอดคล้องกับ 
Moosbrugger and Patterson (2008) ท่ีว่าบุคลากรจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการช่วยเหลือ
และปฏิบัติหน้าท่ีโดยการสนับสนุนจากกลุ่มและสังคมจะเห็นได้จากผลการศึกษาของอนุศาสตราจารย์ 
Elliott เป็นผู้หนึ่งท่ีพยายามส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลกับกลุ่มเยาวชน  โดยพบว่าการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าให้กับเยาวชนเหล่านั้นจะสร้างให้พวกเขามีความรู้ สึกว่าพวกเขาได้ท าในส่ิงท่ี
แตกต่างมีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมและสร้างสรรค์ 

นอกจากนั้น Blase and Blase (2001) ได้กล่าวถึงหลักการเสริมสร้างภาวะผู้น าในการ
ปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ ๑) เตรียมความพร้อมของบุคคลากรและสถานท่ีสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมใน
การท างาน ก าหนดวิธีการของการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างฝ่ายงาน ๒) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ๓) สร้างความกระตือรือร้นของการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร ๔) ให้ทุกคนทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมั่นใจ ๕) ให้โอกาสบุคคลากรในการ
พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น ๖) สร้างความยืดหยุ่นเป็นกันเองในการท างาน ๗) เสริมสร้างความ
สมัครใจในการมีส่วนร่วม ๘) สร้างความเช่ือถือไว้วางใจในกันและกัน ๙) รักษาความสัตย์ซื่อเท่ียง
ธรรมไม่ติดอยู่กับอ านาจ ๑๐) ส่งเสริมคุณธรรมน้ าใจ ความเสียสละของทีมงาน ๑๑) ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือเมื่อบุคคลากรเผชิญอุปสรรคปัญหา ๑๒) สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ   
๑๓) ให้บุคลากรกล้าเผชิญกับงานท่ีท้าทายต่อสถานภาพ ความสามารถ และ Blanchard (2006) ได้
กล่าวถึงตัวบ่ง ช้ีของการเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีสามารถท าให้องค์การประสบความส าเร็จนั้น 
ประกอบด้วย ๑) บุคลากรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท างานนั้น บุคลากรมีความเข้าใจในการท างานและ
ข้อมูลรายละเอียดเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบงานนั้นได้ ๒) บุคคลากรได้รับความรู้และทักษะในการ
ท างานท่ีช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้โดยองค์การมีการฝึกอบรมบุคคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ท่ีใช้ในการท างาน ความรู้และทักษะเหล่านั้นช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการท างานได้มากขึ้น ๓) บุคลากร
มีอ านาจเพียงพอในการตัดสินใจแทนได้ ตามทิศทางขององค์การโดยมีการควบคุมตนเอง ๔) บุคคลากร
เข้าใจความหมาย ความส าคัญของผลท่ีเกิดจากการท างานท่ีได้รับอ านาจมามีอิทธิพลให้บุคคลากรเห็น
ความส าคัญและผลของการท างาน สามารถท างานปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จ และ ๕) บุคลากรได้รับรางวัลจากการท างาน ซึ่งการให้รางวัลแก่บุคคลากรอยู่บนพื้นฐานของ
ความส าเร็จขององค์การ การได้รับก าไรมากขึ้นหมายถึงการท่ีบุคคลากรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น  มี
การแบ่งปันผลก าไรให้แก่บุคคลากรรางวัลจึงเป็นองค์ประกอบ 

 
 



๑๕ 

๒.๑.๒ ความหมายของศักยภาพในการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านในประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความของศักยภาพไว้หลายค าและ

มีค าท่ีเรียกแตกต่างกันออกไปหลายค า บางท่านเรียกว่า “ขีดความสามารถ” บางท่านเรียกว่า
“สมรรถนะ” บ้าง ถึงแม้ว่าจะเรียกแตกต่างกันออกไป แต่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
“Competency” ท้ังส้ิน๑๑ ความหมาย Competency หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic or attributes) ท่ีท าให้บุคคลผู้นั้น
ท างานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น๑๒ หรืออาจกล่าวได้ว่า Competency คือ คุณลักษณะ
ท้ังในด้านทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งหนึ่งๆ ให้
ประสบความส าเร็จสรุปแล้ว ศักยภาพ คือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยท่ีจ าเป็นต่อ การท างานของ
บุคคล ให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานท่ัวไป๑๓ ส่วน David C.McClelland เจ้าของแนวคิด
ทางการบริหารศักยภาพ (Competency) ให้ความหมายและองค์ประกอบศักยภาพ (Competency) 
ไว้ว่าศักยภาพ๑๔ คือ บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น  
สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ ดังนั้นศักยภาพ คือ กลุ่ม
ของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค์ (Attributes)  ท่ีเกี่ยวข้องกัน  
ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ่มความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว  
สัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ และ
เป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา๑๕ ศักยภาพ คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรรม เป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีองค์กรต้องการจากข้าราชการ เพราะเช่ือว่าหากข้าราชการมี
พฤติกรรรมการท างานในแบบท่ีองค์กรก าหนดแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี 
และส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการไว้ ตัวอย่างเช่น การก าหนดสมรรถนะการบริการท่ีดี 
เพราะหน้าท่ีหลักของข้าราชการ คือ การให้บริการแก่ประชาชน ท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ การท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน องค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
   ๑) กลุ่มความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขันตอน รู้ประยุกต์ใช้ 
 ๒) กลุ่มทักษะ (Skill)  คือ ความสามารถในการลงมือท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลผลิต
ผลลัพธ์อัน พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี ๓ ระดับ คือ ระดับความซับซ้อนในการ
ปฏิบัติ ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ าเสมอ 

                                                             
๑๑สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยCompetency Based 

Learning, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 
๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 
๑๓ชัญญาณัฏฐ์ จิณณณัฐชา, การพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวทางสมรรถนะ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
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๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔-๑๕. 
๑๕สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,“Competency : เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม่ได้,”Productivity, 
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๑๖ 

  ๓) กลุ่มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการท างาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ 
พฤติกรรมของบุคคลท่ีสอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้นขึ้นกับปัจจัย  
๓ ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีความ ได้เปรียบ
คู่แข่งขัน เช่น ความกระตือรือร้น ความอดทน และขยันขันแข็งในการท างาน ค่านิยมในการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็น
ต้น๑๖ ซึ่งได้วิเคราะห์สาเหตุความล้มเหลวพื้นฐานส าคัญ ๕ ประการ ในอดีตท่ีผ่านมา และสาเหตุนั้น
มาเป็นบทเรียน เพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก  โดยสาเหตุอดีตท่ีผ่านมามีอยู่ ๕ สาเหตุท่ี
ส าคัญ แบ่งเป็นขั้นตอนเรียงตามล าดับคือ  
   ขั้นที่ ๑ การก าหนดนิยาม (Define) สาเหตุจากการก าหนดปัญหา หรือประเด็นท่ีจะพัฒนา
ร่วมกันไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกัน เป็นเหตุท าให้สมาชิกในทีมท างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้
แก้ไขโดยก าหนดนิยาม ปัญหาหรือหัวข้อพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน  
   ขั้นท่ี ๒ การก าหนดวิธีวัด (Measure) สาเหตุเกิดจากวัดผลการด าเนินงานไม่ได้ จึงยาก 
ต่อการสรุปผล ให้แก้ไขโดยก าหนดตัวชี้วัดและวิธีวัดให้ชัด ท้ังนี้ เพื่อสามารถพิสูจน์ผลการด าเนินการ
ให้ได้ มิฉะนั้น การด าเนินงานท่ีผ่านมาจะไม่มีความหมาย  
   ขั้นท่ี ๓ วิเคราะห์หาสาเหตุ (Analyze) สาเหตุเกิดจากไม่ทราบถึงปัจจัยหรือสาเหตุของ
ปัญหาหรือประเด็นท่ีจะพัฒนา ให้แก้ไขโดยการแยกวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือองค์ประกอบของปัญหาให้ได้   

ขั้นท่ี ๔ การปรับปรุง (Improve) หลังจากท่ีทราบค านิยาม ตัววัดสาเหตุหรือปัจจัยแล้วก็
ยังไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ถ้าไม่สามารถบอกวิธีพัฒนาหรือวิธีปรับปรุงงาน ในกรณีเช่นนี้ ให้
แก้ไขโดยการจัดท าแผนพัฒนาหรือแผนปรับปรุง โดยการก าหนดกิจกรรมของแผนนั้น ต้องให้
สอดคล้องกับ สาเหตุของปัญหาหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนา  
   ขั้นท่ี ๕ การควบคุมก ากับ (Control) เมื่อมีแผนแล้วไม่น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีได้พยายามท ามาต้ังแต่ต้นก็จะไม่บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ ในกรณีนี้ ให้แก้ไขโดย
วิธีการก ากับและประเมินผลการปฏิบัติงาน๑๗   

๒.๑.๓ องค์ประกอบของ การพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมแก่ผู้น า ได้แก่ 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ ภาพแสดงความหมายและองค์ประกอบตามแนวคิดของ David C.McClelland 

                                                             

  ๑๖มหาวิทยาลัยรามค าแหง , แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒), หน้า ๖. 
  ๑๗สุรชาติ ณ หนองคาย, แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ, เอกสาร
ประกอบค าบรรยาย, (ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข : มหาวิทยาลัยมหิดล), (อัดส าเนา), หน้า ๖. 



๑๗ 

จากภาพอธิบายได้ว่า ภาพ A คือ องค์ประกอบท่ีส าคัญท้ัง ๕ ประการของศักยภาพ 
(Competency) ของการพัฒนา 

กล่าวคือส่วนท่ีเป็น ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) นั้นเป็นส่ิงท่ีแต่ละคนสามารถ
พัฒนาให้มีขึ้นได้ไม่ยากนัก ด้วยการศึกษาค้นคว้าท าให้เกิดความรู้ และการฝึกฝนปฏิบัติท าให้เกิด
ทักษะ เป็นส่วนท่ีสามารถมองเห็นได้ชัด นักวิชาการบางท่านเรียกส่วนนี้ว่า Hard Skills ส าหรับส่วนท่ี
เป็น Self-concept (ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง) Trait  (บุคลิกลักษณะ 
ประจ าของแต่ละบุคคล) และ Motive (แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแต่ละบุคคล) เป็นส่ิงท่ีพัฒนา
ได้ยากเพราะเป็นส่ิงท่ีซ่อนอยู่ภายในแต่ละบุคคล นักวิชาการบางท่านเรียกส่วนนี้ว่า Soft Skills เช่น
ภาวะผู้น า (Leadership) ความอดทนต่อความกดดัน (Stress tolerance) เป็นต้น 

David C.McClelland ได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบท้ัง ๕ ส่วนไว้ดังนี ้
Skills คือ ส่ิงท่ีบุคคลกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 
Knowledge คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล 
Self-concept คือ ทัศนคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือส่ิงท่ี

บุคคลเช่ือว่าตัวเองเป็น 
Trait คือ บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลผู้นั้น 
Motive คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน 
องค์ประกอบท้ัง ๕ ส่วนข้างต้นได้กลายมาเป็นแนวทางในการก าหนด “นิยาม” หรือ

“ความหมาย” ของต ารา Competency มากมาย ในปัจจุบันองค์กรในต่างประเทศได้น า Competency 
มาใช้ในการบริหารงานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น 
การสรรหา การพัฒนา และ การรักษาบุคลากรในองค์กร Competency ช่วยให้ผลงานของบุคลากร
ตรงตามความต้องการขององค์กรซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร   รวมท้ัง
ประเทศไทยก็ก าลังสนใจในเรื่อง Competency  นี้อย่างมาก๑๘  

ดังนั้น บางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง ๓ ส่วนคือ ความรู้  ทักษะ  
คุณลักษณะ  ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า๑๙ สมรรถนะเป็นส่วนประกอบข้ึนมาจากความรู้  
ทักษะ  และเจตคติ / แรงจูงใจ  หรือ  ความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  / แรงจูงใจ  ก่อให้เกิดสมรรถนะ   
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบท่ีเกิดขึ้นมาจากความรู้  ทักษะ  เจตคติ 
 

จากภาพ  ความรู้  ทักษะ  และเจตคติไม่ใช่ศักยภาพ แต่เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดศักยภาพ 
                                                             

๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 
๑๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔-๔๘. 

   A            B 

ความรู้  ทักษะ  เจตคติ 

สมรรถนะ 

ขั้นพื้นฐาน 



๑๘ 

ดังนั้น ความรู้เพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นการเสริมสร้าง แต่ถ้าเป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาใช้
ให้เกิดกิจกรรมจนประสบความส าเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง ดังนั้น การสร้างเสริม
ภาวะผู้น าในท่ีนี้จึงหมายถึง พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ  
ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้าน าความรู้มาท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนขับรถ และมีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นการ
เสริมสร้าง ในท านองเดียวกัน ความสามารถในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถใน
การสร้างบ้านและน าเสนอให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้ถือว่าเป็นการเสริมสร้างหรือในกรณีเจต
คติ/แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่สร้างเสริม แต่ส่ิงจูงใจให้เกิดพลังท างานส าเร็จตรงตามเวลาหรือ
เรียกว่าก าหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นการเสริมสร้าง ตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ  

๑. การเสริมสร้างภาวะผู้น าขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นของ
บุคคลท่ีต้องมีเพื่อให้สามารถ ท่ีจะท างานท่ีสูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น  สมรรถนะในการพูด การเขียน เป็นต้น   

๒. การเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง (Differentiatingcompetencies) 
หมายถึง ปัจจัยท่ีท าให้บุคคลมีผลการท างานท่ีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนท่ัวไปจึงท าให้
เกิดผลส าเร็จท่ีแตกต่างกัน 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าการเสริมสร้างภาวะผู้น า มีองค์ประกอบส าคัญ ๕ ประการ 
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนท่ีมองเห็นได้ชัด พัฒนาได้ไม่ยากนักด้วยการศึกษาค้นคว้า 
มีองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) หรือเรียกส่วนนี้ว่า Hard 
Skills ส าหรับส่วนท่ีสอง คือ ส่วนท่ีซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล เป็นส่ิงท่ีพัฒนาได้ยากเพราะซ่อนเร้น
อยู่ในตัวบุคคล มีองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตนเอง (Self-concept) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคล (Trait) และแรงจูงใจหรือ 
แรงขับภายใน (Motive) หรือเรียกส่วนนี้ว่า Soft Skills 

ความหมายของค าว่า Competency คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal characteristic of attributes) ท่ีส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรม 
(Behavior) ท่ีจ าเป็นและมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผู้อื่น 
Competency ของคนซึ่งเกิดได้จาก ๓ ทางคือ๒๐  

๑. เป็นพรสวรรค์ท่ีติดตัวมาต้ังแต่เกิด 
๒. เกิดจากประสบการณ์การท างาน 
๓. เกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนา 
ประเภทของ Competency แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑. ขีดความสามารถหลัก (Core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการ

แสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ความเช่ือและอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การมีขีดความสามารถ
ประเภทนี้ก็จะมีส่วนท่ีจะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ขีดความสามารถ
ชนิดนี้จะถูกก าหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ 
                                                             

๒๐ณรงค์วิทย์ แสนทอง, มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
๒๕๔๗), หน้า ๘. 



๑๙ 

๒. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (Managerial competency) คือ ความรู้ ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถท่ีมีได้ท้ังในระดับผู้บริหารและระดับพนักงานโดยจะ
แตกต่างกันตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Role-based) แตกต่างตามต าแหน่งทางการ
บริหาร งานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจ าเป็นต้องมีในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จและ
ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผน การบริหารการ
เปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีม การติดต่อส่ือสาร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผู้น า ความคิด
สร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 

๓. ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional competency) คือ ความรู้ ความ 
สามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job-based) 
เช่น ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักบัญชี ควรต้องมีความรู้ทางด้านการ
บัญช ีเป็นต้น หน้าท่ีงานท่ีต่างกัน ความสามารถในงานย่อมจะแตกต่างกันตามอาชีพ ซึ่งอาจเรียกขีด
ความสามารถชนิดนี้ สามารถเรียก Functional competency หรือเป็น Job competency เป็น 
Technical competency ก็ได้อาจกล่าวได้ว่าขีดความสามารถชนิดเป็นขีดความสามารถเฉพาะ
บุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลท่ีเกิดขึ้นจริงตามหน้าท่ี
หรืองานท่ีรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย แม้ว่าหน้าท่ีงานเหมือนกัน ไม่จ าเป็นว่าคนท่ีปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีนั้นจะต้องมีความสามารถเหมือนกัน 

หลังจากท่ีทราบแล้วว่าแต่ละภาระงาน แต่ละวิชาชีพ จ าเป็นจะต้องมีขีดความสามารถ
ใดบ้างในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดท าขีดความสามารถให้มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน
ท้ังผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับขีดความสามารถท่ีองค์การก าหนด ซึ่งมีส่วนประกอบ
ท่ีส าคัญ ดังตัวอย่างเช่น ช่ือของขีดความสามารถ (Competency name) ซึ่งจะต้องสะท้อนให้เข้าใจ
และเห็นถึงความคิดรวบยอดหลักท่ีเป็นภาพลักษณ์โดยรวมของขีดความสามารถนั้น 

ค าจ ากัดความของขีดความสามารถ (Brief definition) ขีดความสามารถแต่ละตัวจะต้องมี
ค าอธิบายเพราะจะช่วยให้บุคลากรในส่วนต่าง ๆ ขององค์การมีความเข้าใจร่วมกันถึงหน้าท่ีของขีด
ความสามารถแต่ละตัว โดยหลักการที่ส าคัญในการเขียนค าอธิบายเกี่ยวกับขีดความสามารถนั้น ได้แก่ 
ค าอธิบายขีดความสามารถนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยการกระท าท่ีบ่ งบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลและ
จะต้องมีผลลัพธ์ของการกระท าประกอบอยู่ด้วยพร้อมท้ังแบ่งระดับขีดความสามารถตามต าแหน่ง
พร้อมค าอธิบายเชิงพฤติกรรมในแต่ละระดับดังตัวอย่างเช่น ความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service 
excellent) 

ดังนั้น สรุปได้ว่า การเสริมสร้างบุคลากรทางการเป็นผู้น า ก็คือ กระบวนการเพิ่มพูน
เสริมสร้างคุณลักษณะความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการทหาร ท้ังในด้านความ
คิดเห็นท่ีมีต่องานและผลของการปฏิบัติงานของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดย
พัฒนาในแต่ละด้านขององค์ประกอบของศักยภาพ (Competency) โดยมีกระบวนการพัฒนาอิง
แนวคิดแบบระบบ (the systems approach) เพื่อการควบคุมตรวจสอบระบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ว่าด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เมื่อได้ผลและข้อมูล
ย้อนกลับก็จะได้น าไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมต่อไป 



๒๐ 

จากแนวคิด ท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่ีแสดงถึงว่าการเสริมสร้างภาวะผู้น า “คน” เป็นส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีสุด สามารถเสริมสร้างนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ีต้องการขององค์กรใน
กองทัพอากาศในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ดังนั้น การพัฒนา
คนเพื่อให้กลายเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรเสมอ 
นี่เป็นเหตุให้องค์กรท้ังหลายทุ่มเทงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของตนมากขึ้นทุกขณะ ถึงกับมี
การก าหนดสัดส่วนของงบประมาณเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน แต่อย่างไรก็ดีใน
การท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้น าให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าต้องมีความเข้าใจใน
พื้นฐาน ตลอดจน ท่ีมาของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลประกอบกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
เข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มีมากขึ้น
อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไป อันได้แก่ ทฤษฎี
การจูงใจและความต้องการสมมติฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ แนวความคิดเกี่ยวกับความ
แตกต่างของบุคคล และแนวคิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลในการหล่อหลอม
ความคิดของบุคลากรและสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมซึ่งน าไปสู่การ เสริมสร้างและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรท้ังส้ินดังจะกล่าวในล าดับต่อไป 

การเสริมสร้างและพัฒนาผู้น าเป็นหน้าท่ี และภารกิจท่ีส าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรท่ีต้องมี
แผนงานและนโยบายท่ีต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน ถึงแม้จะต้อง  สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานก็ตาม เพราะระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแม้จะได้ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีดี
ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าบุคลากรผู้นั้นสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีและสม่ าเสมอตลอดไป  
โดยปราศจากการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ทันยุคทันสมัย จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรทางการเป็นผู้น าให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติท่ีสูงขึ้นเพื่อความอยู่
รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรกองทัพอากาศ มีภารกิจเกี่ยวการ
ปกป้องน่านฟ้าครองพื้นที่ทางอากาศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการเกือบทุกด้าน จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้องเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นผู้น า
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาวะและความเจริญของโลกยุคโลกาภิวัฒน์เพื่อไม่ให้เป็น
องค์กรท่ีได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง จึงต้องการมีการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อ
คุณลักณะท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศท้ังหมด ๕ ด้าน 
             ๑. Skills  คือ ส่ิงท่ีบุคคลกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความช านาญ 

๒. Knowledge  คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล 
๓. Self-concept  คือ ทัศนคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือ

ส่ิงท่ีบคุคลเช่ือว่าตัวเองเป็น 
๔. Trait  คือ บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลผู้นั้น 
๕. Motive  คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน 
 
 
 
 



๒๑ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า  พบว่า มีนักวิชาการ 
ผู้ท าการศึกษาไว้ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของผู้น า 
ผู้น าในทางพระพุทธศาสนานั้นผู้น าสูงสุดในสมัยพุทธกาล ก็คือ พระศาสดา อธิบายว่า  

พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงน าหมู่ ช่ือว่า พระศาสดา เหมือนบุคคลผู้น าเกวียน ย่อมน าหมู่เกวียนข้ามท่ี
กันดาร ข้าม คือ ข้ามขึ้น ข้ามออก ข้ามพ้นท่ีกันดาร เพราะโจรท่ีกันดาร เพราะสัตว์ร้าย ท่ีกันดาร 
เพราะอดอยากท่ีกันดาร เพราะขาดน้ า ได้แก่ ให้ถึงถิ่นที่ปลอดภัย ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็น
ผู้น า เป็นผู้น าโดยวิเศษ เป็นผู้ตามแนะน าทรงให้รู้จักประโยชน์ ให้พินิจพิจารณา ให้เพ่งประโยชน์  
ทรงให้เล่ือมใสได้ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงช่ือว่า ผู้ทรงน าหมู่ เพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้น
ทรงมีพระนามว่า "นายโก" และ "วินายโก" ไวพจน์อย่างหนึ่งท่ีเรียกพระพุทธเจ้า ก็คือ นายก ซึ่ง
แปลว่า ผู้น า๒๑ ผู้น า คือ ผู้ชักพาให้คนอื่นเคล่ือนไหวหรือกระท าการในทิศทางท่ีผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ 
มีศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขามีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ต้องการ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น ากันแล้ว เช่น เป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัดและแม้กระท่ัง
เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า๒๒ 

พระพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับผู้น านั้น ซึ่งแนวคิดของการน าและภาวะผู้น าของ
พระศาสดานั้นอาจพิจารณาได้ว่า ในทางพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงเป็นผู้น าองค์การพุทธท่ีมีท้ัง
ธรรมบารมีและทรงเป็นผู้น าท่ียึดธรรมเป็นหลักเป็นการน าพาสมาชิกในองค์การ  คือ เหล่าพระสาวก
ไปสู่แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายในการน าและภาวะผู้น าของ
พระศาสดา ในเรื่องราวต่างๆ ตามโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ
การให้ความส าคัญระหว่างคนและงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นสมาชิกให้
ด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ รวมถึงวิธีการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การกับสมาชิกภายนอกองค์การ๒๓ ผู้ท่ีสามารถขับรถเทียมม้าให้สามารถบรรทุกส่ิงของ 
ได้มาก ไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วและปลอดภัย เพราะมีคุณสมบัติของนายสารถีท่ีดีสามารถ      
หรือนายวงดนตรีท่ีดี คือ สามารถควบคุมวงดนตรีหลายช้ินหลายคน เป็นวงใหญ่ ให้บรรเลงเพลงได้
ไพเราะเพราะพริ้ง สะกดใจผู้ฟังให้เคลิบเคล้ิม เป็นสุข หรือให้บรรเลงเพลงได้เร้าใจถูกใจผู้ฟังให้   
สนุกสนานเพราะเป็นนายวงดนตรีที่มีความสามารถ กล่าวคือ มีสภาวะเป็นผู้น าสูง ฉันใด หัวหน้าฝ่าย
บริหารตลอดถึงหัวหน้างานทุกระดับขององค์กรท่ีจะสามารถปกครองบังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
และสามารถบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุผลดี มีประสิทธิภาพ ก็จะต้อง

                                                             
๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 
๒๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 
๒๓พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม), ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติการพิมพ์, 

๒๕๔๙), หน้า ๒๒. 



๒๒ 

เป็นผู้มีคุณลักษณะความเป็นผู้น าท่ีดีคือมีประมุขศิลป์สูง ฉันนั้น๒๔ ผู้น าไม่ใช่ผู้ท่ีจะน าคนอื่น แต่ผู้น าท่ี
ดีคือผู้ท่ีผู้อื่นอยากเดินตาม การท่ีจะเป็นผู้น าได้และเป็นผู้น าท่ียั่งยืนส่ิงท่ีขาดไม่ได้ก็คือ ความรู้สึกผิด 
ความรู้สึกชอบ รู้สึกควร ไม่ควร โดยส่ิงซึ่งควบคุมการกระท าของตนเอง นั่นก็คือ คุณธรรมและจริยธรรม๒๕ 
ผู้น าท่ีแท้จริงต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และสามารถท าให้ผู้ร่วมงานยอมรับและยินดีร่วมปฏิบัติตาม๒๖ 
ผู้น า คือ ผู้ท่ีสามารถท าให้ผู้อื่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด โดยใช้วิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของตัวเอง ท่ีท างานให้ส าเร็จด้วยลักษณะ
ต่างๆ คือ การใช้อ านาจ การก าหนดเป้าหมาย ทัศนะต่อองค์การ การท าหน้าท่ีผู้น าโดยอาศัยความ
ร่วมมือของผู้อื่น ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการวางตัวที่เหมาะสม๒๗ 

สรุปได้ว่า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้น าท่ียึดธรรมเป็นหลักเป็นการน าพาสมาชิก
ในองค์การ คือ เหล่าพระสาวกไปสู่แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวงอันเป็นเป้าหมายสุดท้าย
ในการน าและภาวะผู้น าของพระพุทธองค์ ในเรื่องราวต่างๆ ตามโอกาส ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างาน การสร้างแรงจูงใจ การให้ความส าคัญระหว่างคนและงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้าง
แรงจูงใจ การกระตุ้นสมาชิกให้ด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ รวมถึง
วิธีการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกภายในองค์การกับสมาชิกภายนอกองค์การ 
 
ตารางที่ ๒.๑  สรุปความหมายของผู้น า 

แนวคิดหลัก นักวิชาการ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๐, หน้า ๖). 

ผู้น า พระศาสดา อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า 
ผู้ทรงน าหมู่ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๖). 

ผู้น า คือ ผู้ชักพาให้คนอื่นเคล่ือนไหวหรือกระท า
การในทิศทางท่ีผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ 

พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม), 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๒). 

การสร้างแรงจูงใจการให้ความส าคัญระหว่างคน
และงานอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างแรงจูงใจ 
การกระตุ้นสมาชิกให้ด าเนินกิจกรรมในการ
ปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๔๘, หน้า ๑๒๑ – ๑๒๒). 

สามารถบริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆขององค์กรให้บรรลุผลดี มีประสิทธิ์ภาพสูง 

 

                                                             
๒๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมมาภิบาลและประมุขศิลป์, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มงคลชัยพริ้นต้ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๑ - ๑๒๒. 
๒๕อานันท์ ปันยารชุน, “ผู้น า” คือ ผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม, อ้างใน สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และ 

สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ, บรรณาธิการ, ผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศพริ้นต้ิง เซ็นเตอร์, ๒๕๔๔), 
หน้า ๒๖-๒๗. 

๒๖สิปปนนท์ เกตุทัต, วิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติได้ผลจริง, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :  
พิฆเณศ พริ้นต้ิง เซ็นเตอร์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒-๓๓. 

๒๗เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๖-๘. 
 



๒๓ 

ตารางที่ ๒.๑  สรุปความหมายของผู้น า (ต่อ) 
แนวคิดหลัก นักวิชาการ 

อานันท์ ปันยารชุน, (๒๕๔๔, หน้า ๒๖-๒๗). ผู้น าท่ีดี คือ ผู้ท่ีผู้อื่นอยากเดินตาม 
สิปปนนท์ เกตุทัต, (๒๕๔๔, หน้า ๓๒-๓๓). ผู้น าท่ีแท้จริงต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  และ

สามารถท าให้ ผู้ร่วมงานยอมรับและยินดีร่วม
ปฏิบัติตาม 

เสนาะ ติเยาว์, (๒๕๔๔, หน้า ๖-๘). ผู้น า คือ ผู้ท่ีสามารถท าให้ผู้อื่นไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 

 
๒.๒.๒ ความหมายของภาวะผู้น า 
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า “ภาวะผู้น า” ไว้ดังนี้ว่า ผู้น า คือ ผู้ท่ีมี

คุณสมบัติตัวท่ีควรค่าแก่การนับถือ เช่น สติปัญญาความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ท่ีชัก
น าให้คนท้ังหลาย มาประสานกันและพากันไปสู่๒๘ จุดหมายท่ีดีงาม ภาวะผู้น า คือ ภาวะท่ีก่อให้เกิด
ศรัทธาเป็นท่ียอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่วมกันในสังคมนั้นๆ๒๙ การใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของ
ต าแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพื่อท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามท่ีได้ก าหนดไว้๓๐ 
ภาวะผู้น า คือ กระบวนการท่ีบุคคลใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มยอมปฏิบัติ
ตามความต้องการของตนเอง ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๓๑ การท่ีบุคคลหนึ่ง
สามารถใช้ศักยภาพของตนเอง ในการมีอิทธิพลหรือการเปล่ียนแปลงขององค์การเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีบุคคลหรือองค์การนั้นต้องการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์หรือปลูกฝังศรัทธา 
ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม ท้ังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางท่ีผู้น าหรือผู้บริหารต้องการ อันเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การหรือกลุ่มนั่นเอง๓๒ 
ภาวะผู้น า คือ พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักน าพากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วม (Shared GoaI) เป็นความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) 
ซึ่งมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดหมายร่วมกันเป็นความสามารถท่ีจะสร้างความ

                                                             
๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้นา : ความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ , 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕. 
๒๙ประเวศ วะสี, “ภาวะผู้น า สภาพในสังคมไทยและวิธีแก้ไข”, ใน ภาวะผู้น าความส าคัญต่ออนาคต

ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๒), หน้า ๗๑. 
๓๐มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหน่วย ที่ ๕-๘,

พิมพ์ครั้งที่ ๒ (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐. 
๓๑ทองใบ สุดชารี, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, (อุบลราชธานี : คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฏ

อุบลราชธานี, ๒๕๔๓), หน้า ๔. 
๓๒สมพงษ์ สิงหะพล, ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร, (นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏ

นครราชสีมา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐. 



๒๔ 

เช่ือมั่นและให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ๓๓ การท่ีผู้น าใช้อิทธิพลใน
ความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้
กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันตามเป้าหมายขององค์กร๓๔ 

ภาวะผู้น า หมายถึง ศิลปะ หรือ ความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจูงใจ หรือใช้อิทธิพลต่อ
บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการ และ
อ านวยการโดยการใช้กระบวนการส่ือความหมายหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน ด าเนินการ
จนกระท่ังบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  การด าเนินจะเป็นไปในทางท่ีดี
หรือช่ัวก็ได้๓๕ สังคมระดับใดระดับหนึ่งต้ังแต่ครอบครัวชุมชน หน่วยงาน ไปจนถึงสังคมประเทศและ
สังคมโลก หากมีจุดมุ่งหมายรวมกันก็จะกระทบกระท่ังกันน้อย มีความร่วมมือกันมาก มีความสุขและ
มีพลังสร้างสรรค์สูง ปกติสมาชิกของสังคมมีความหลากหลายแตกต่างกัน หรือแตกแยกเพราะเหตุ
ผลประโยชน์ส่วนตัว สถานการณ์บางอย่าง เช่น สงคราม จะท าให้สังคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกันสูงใน
สถานการณ์ธรรมดาจุดมุ่งหมายร่วมกันมีมากบ้างน้อยบ้างสุดแต่เหตุปัจจัยหลายอย่าง เหตุปัจจัยหนึ่ง 
คือ ภาวะผู้น า (Leadership) คือ ภาวะท่ีก่อให้เกิดศรัทธาเป็นท่ียอมรับและเกิดจุดมุ่งหมายร่วมกันใน
สังคมนั้นๆ๓๖ คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงามความรู้ ความสามารถของบุคคล ท่ีจะชักน าให้ตน
ท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายท่ีดีงามสอดคล้องกับ๓๗ ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการท่ี
บุคคลหนึ่ง ใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นช้ีน าให้บุคคลอื่น มีความกระตือรือร้นเต็มใจ ท าในส่ิง
ท่ีเขาต้องการ โดยมีจุดหมายปลายทาง๓๘  

ภาวะผู้น า หมายถึง คุณภาพของพฤติกรรมของบุคคลเพื่อช้ีน าบุคคลอื่น หรือช้ีน ากิจกรรม
ต่างๆ ในภาระขององค์กร๓๙ ภาวะผู้น า คือ กระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความ
คาดหวัง ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลและท่ีจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วย 
ดังนั้น เพื่อจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  ผู้น าต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีจะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นว่าสนับสนุนในความสามารถของเขา๔๐ เป็นกระบวนการใช้อิทธิพลต่อกลุ่มใน
องค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้๔๑ 

                                                             
๓๓รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 
๓๔กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ศุนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙), หน้า 

๑๗. 
๓๕กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒. 
๓๖ประเวศ วะสี, ภาวะผู้น า พยาธิสภาพสังคมไทยและวิธีแก้ไข, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

พิฆเณศพริ้นต้ิง เซ็นเตอร์, ๒๕๔๔), หน้า ๗๐–๗๑. 
๓๗พรนพ พุกกะพันธ์, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๔๔), หน้า ๒. 
๓๘พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุภาการพิมพ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๙๖. 
๓๙Chester I Bernard, Organization and Management, (Cambridge Massachusetts: 

Harvard University Press, 1962), p.83. 
๔๐Rensis Likert, The human Organization, ( New York : Mc Graw Hill, 1967), p. 172. 
๔๑Ralph Stogdill, Leadership Membership and Organization, (Psychological bulletin, 

1950), p.4. 



๒๕ 

สรุปได้ว่าจากการนิยามความหมายข้างต้นภาวะผู้น า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งและเป็น
ความสามารถส่วนตัวของบุคคลในการท่ีจะน าพาและจูงใจเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  แต่ละ
คนให้ท างานด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 
ตารางที่ ๒.๒  สรุปความหมายของภาวะผู้น า 

แนวคิดหลัก นักวิชาการ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๕). 

ชักน าให้คนท้ังหลาย มาประสานกันและพากันไปสู่
จุดหมายท่ีดีงาม 

ประเวศ วะสี, (๒๕๔๒, หน้า ๗๑) ภาวะ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ดศรั ทธา เป็น ท่ี ยอมรั บและ เกิ ด
จุดมุ่งหมายร่วมกันในสังคมนั้นๆ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (๒๕๔๐, 
หน้า ๑๐). 

การใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของต าแหน่งให้ ผู้อื่น
ยินยอมปฏิบัติตาม 

ทองใบ สุดชารี, (๒๕๔๓, หน้า ๔). กระบวนการท่ีบุคคลใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่อผู้อื่น 
เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มยอมปฏิบัติตาม 

สมพงษ์ สิงหะพล, (๒๕๔๗, หน้า ๑๐). การใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์หรือปลูกฝัง
ศรัทธา 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี, (๒๕๔๔, หน้า ๓๑). พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่ง ท่ีจะชักน าพา
กิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วม 

กวี วงศ์พุฒ, (๒๕๓๙, หน้า ๑๗). การ ท่ี ผู้น า ใ ช้อิทธิพลในความ สัมพันธ์ ซึ่ ง มีอยู่ ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่างๆ 

กิต ิตยัคคานนท์, (๒๕๔๓, หน้า ๒๒). ศิลปะ หรือ ความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจูงใจ หรือใช้
อิทธิพลต่อบุคคลอื่น 

ประเวศ วะสี, (๒๕๔๔, หน้า ๗๐–๗๑). ภาวะ ท่ีก่ อ ให้ เกิ ดศรั ทธา เป็น ท่ี ยอมรั บและ เกิ ด
จุดมุ่งหมายร่วมกัน 

พรนพ พุกกะพันธ,์ (๒๕๔๔, หน้า ๒). สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคล 
พยอม วงศ์สารศรี, (๒๕๔๒, หน้า ๑๙๖). เป็นกระบวนการท่ีบุคคลหนึ่ง ใช้อิทธิพลและอ านาจของ

ตนกระตุ้นช้ีน าให้บุคคลอื่น มีความกระตือรือร้นเต็มใจ 
ท าในส่ิงท่ีเขาต้องการ โดยมีจุดหมายปลายทาง 

chester I Bernard, (1962, p.83). คุณภาพของพฤติกรรมของบุคคล เพื่อช้ีน าบุคคลอื่น 
Rensis Likert, (1967, p.172). กระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความ

คาดหวัง ค่านิยม และความสามารถ 
Ralph Stogdill, (1950, p.4). เป็นกระบวนการใช้อิทธิพลต่อกลุ่มในองค์การเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
 



๒๖ 

๒.๒.๓ ประเภทของผู้น าและภาวะผู้น า 
ประเภทของผู้น าและลักษณะของผู้น าจะเป็นแบบใดซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสังคมใน

แต่ละแห่งเป็นต้นตัวก าหนด เพราะผู้น าท่ีเป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถท่ีจะได้รับการยอมรับจากมติ
มหาชนติมหาชน จึงต้องปรับปรุงตนเองให้เข้าสภาพแวดล้อมและสารภาพการเปล่ียนแปลงอยู่ เสมอ  
มีทัศนะของนักวิชาการท้ังหลายซึ่งสามารถจ าแนกผู้น าออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

ก. พิจารณาตามความรับผิดชอบท่ีผู้รับผิดชอบอยู่ ซึ่งแยกได้เป็นผู้น าซึ่งได้มาโดยอ านาจ 
อันได้แก่ ผู้น าท่ีเป็นผู้น าขึ้นมาโดยอาศัยอ านาจทางกฎหมายหรืออ านาจทางการปกครองอ านาจจาก
การบังคับบัญชา ท าให้สามารถใช้บุคคลอื่นๆให้เกิดประโยชน์ ในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม อ านาจของผู้น าในลักษณะนี้ใช้จ าแนกได้ดังนี้ 

๑) ผู้น าแบบใช้พระเดช ผู้น าในลักษณะนี้ได้อ านาจมาตามตัวบทกฎหมาย เป็นผู้มี
อ านาจตามกฎหมายและสามารถใช้อ านาจได้ตามกฎหมาย ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเช่ือฟังและปฏิบัติ
ตามผู้น าประเภทนี้ได้แก่ ผู้น าตามหน่ายราชการต่างๆ 

๒) ผู้น าลักษณะพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษผู้น าท่ีมีคุณลักษณะนี้เป็นผู้ท่ีมี
พรสวรรค์โดยก าเนิด มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าวหรือเข้าใจคนผู้น า
ประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่งอย่างเป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและสมาชิกในกลุ่มจะ
ออกมาในรูปแบบความร่วมมือร่วมใจกันท างานด้วยความรักความศรัทธาท่ีมีสมาชิกในกลุ่มมีต่อผู้น า
ซึ่งจะเป็นให้พลังสมาชิกเหล่านั้นร่วมกันปฏิบัติตามค าแนะน าด้วยความเคารพนับถือทีสมาชิกในกลุ่มมี
ต่อผู้น าซึ่งจะเป็นให้พลังสมาชิกเหล่านั้นร่วมกันปฏิบัติตามค าแนะน าด้วยความพร้อมเพียง 

๓) ผู้น าแบบพ่อพระ ผู้น าลักษณะนี้ เป็นผู้น าท่ีเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความรักเป็นจุด
ศูนย์กลางรวมศรัทธา ความศรัทธา ความเช่ือมั่นจากคนท้ังปวง ผู้น าในลักษณะนี้จะไม่ใช้อ านาจตาม
แบบอย่างผู้น าแบบใช้พระเดชหรือผู้น าในลักษณะพิเศษ อ านาจต่างๆ เกิดจากแรงศรัทธารักและ
เคารพนับถือจากประชาชนโดยประชาชนจะพร้อมใจกันปฏิบัติตาม ผู้น าแบบ พ่อพระท่ีเห็นชัดคือองค์
พระมหากษัตริย์ 

ข. พิจารณาจากวิธีการที่ผู้น าใช้ ซึ่งจ าแนกได้ ดังนี้ 
๑) ผู้น าแบบอัตนิยม หรือแบบเผด็จการ คือ ผู้น าท่ีมีความก้าวร้าวใช้อ านาจเหนือผู้อื่น

ข่มผู้อื่น ท าตัวเป็นจุดศูนย์ กลางของกลุ่ม ความล าบากบ้าบิ่น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ท่ีมีต่อผู้อื่นนั้นมี
น้อยมาก ผู้น าแบบอัตนิยม จะมุ่งหนักไปทางด้านวินัยและชอบสัญลักษณ์ภายนอกท่ีแสดงถึงฐานะ
และอ านาจเป็นต้นว่า เครื่องแบบทางทหารหรือต ารวจผู้น าประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีความเช่ือมั่น
ในตัวเองเท่านั้น ความเช่ือในผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหากมีจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย 

๒) ผู้น า แบบประชานิยมหรือการเป็นผู้น า แบบประชาธิปไตยผู้น า ประเภทนี้จะไม่มุ่ง
ความสนใจเกี่ยวกับการมีอ านาจแต่ใช้วิธีกระตุ้นหรือเร้าให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรม ร่วมออก
ความคิดเห็น ผู้น าในลักษณะนี้ไม่ได้ท าตัวเป็นจุดศูนย์กลางในการแสดงพฤติกรรมของกลุ่ม  การน า
กลุ่ม จะน าโดยอาศัยวิธีการเชิญชวนให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมออกความคิดเพื่อจะได้วัตถุประสงค์
ของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนในกลุ่มร่วมกันพิจารณา 

 



๒๗ 

๓) ผู้น าแบบเสรีนิยม ผู้น าในลักษณะนี้ เป็นผู้น าท่ีปล่อยปละละเลยเปิดโอกาสให้
สมาชิกในกลุ่มใช้เสรีภาพอย่างกว้างขวางจนดูประการหนึ่งขาดหลัก ยินยอมให้ทุกคนปกครองตนเอง
มากกว่าท่ีจะช้ีน าหรือจ ากัดแนวทางปฏิบัติเป็นผู้น าประเภทปล่อยกลุ่มตามสบาย ในบางครั้งอาจ
จ าเป็นจะต้องก ากับ ก็เป็นการก ากับหรือดูแลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลักษณะผู้น าประเภทนี้โดยท่ัวๆ ไป
จะมีลักษณะเหนื่อยหน่าย เฉื่อยชา สมาชิกในกลุ่มต่างท างานตามความพอใจของตนเองเป็นกลุ่มท่ี
ขาดระเบียบวินัยเป็นที่สุด 

ค. พิจารณาจากบทบาทท่ีผู้น าแสดง จ าแนกได้ ดังนี้ 
๑) ผู้น า แบบแสดงตนเองในลักษณะพ่อแม่ปกครองลูก คือ ท าตัวเหมือนพ่อแม่ให้

ลูกน้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามเสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานดูแลปกป้องและคุ้มครองลูกน้อง 
๒) ผู้น าแบบใช้กลอุบายกุมบังเหียนการบริหาร  ผู้น าในลักษณะนี้จะพยายามสร้าง

อ านาจ ใช้อ านาจโดยอาศัยประสบการณ์ความรอบรู้และต าแหน่งของตนให้เข้ากับสถานการณ์
พยายามเชิดบุคคลหนึ่งขึ้นให้แสดงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ของตนให้เข้ากับสถานการณ์ พยายามเชิด
บุคคลหนึ่งขึ้นให้แสดงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

๓) ผู้น าในลักษณะผู้เช่ียวชาญประเภทนี้ ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาผู้อื่น ไม่ใช่
หัวหน้างานโดยแท้จริง เพียงแต่คอยให้ค าแนะน าทางวิชาการในสาขาท่ีตนรอบรู้และถนัด๔๒ 

ส าหรับพฤติกรรมของผู้น า ๓ ประเภท คือ 
ก. พิจารณาจากสถานการณ์ของผู้น าหรือลักษณะผู้ท่ีได้มา ซึ่งอ านาจแบ่งออกเป็น  

๓ ประเภท ได้แก่ 
๑) ผู้น าตกทอด คือ ผู้น าท่ีได้รับต าแหน่งหน้าท่ีกลุ่มเพราะบิดามารดาเป็นผู้น ากลุ่ม

ดังนั้น ต าแหน่งผู้น าจึงเป็นต าแหน่งมรดกตกทอดสืบกันมาสมาชิกจะมีการยอมรับผู้น าประเภทนี้
เพราะว่าเคยมีความศรัทธาในบิดามารดามาก่อนจึงเป็นประเพณี 

๒) ผู้น าเป็นทางการ คือ ผู้น าท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้ากลุ่มโดยมีวิธีดังต่อไปนี้ 
๒.๑) ได้รับการแต่งต้ังจากผู้มีอ านาจสูงสุดขึ้นไปในกรณีผู้มีอ านาจจะไม่มีอ านาจ

สามารถพิเศษอะไรแต่เมื่อผู้มีอ านาจเห็นสมควรก็อาจแต่งต้ังได้ดังนี้ 
๒.๒) ได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกของกลุ่ม ผู้น าประเภทนี้มักเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

พิเศษกว่าบุคคลอื่นๆ ในกลุ่ม เช่น มีความคล่องแคล่ว มีการพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดี เฉลียวฉลาด
ท าให้เป็นท่ีศรัทธาของบุคคลในกลุ่ม ซึ่งได้รับการเลือกต้ังให้เป็นผู้น า เมื่อมีการเลือกต้ังแล้วสมาชิก  
ก็จะเสนอช่ือนี้ไปยังบุคคลทีมีอ านาจให้แต่งต้ังเป็นผู้น าแบบทางการต่อไป 

๓) ผู้น าตามธรรมชาติ จะแสดงความสามารถออกมาจนเป็นท่ียอมรับของกลุ่มอย่าง
เปิดเผย เป็นผู้ท่ีมีความรักอย่างแท้จริงต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและจะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่นยิ่ง
ถ้าได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีจะท าให้เขามีความสามารถสูงในการท างานเพราะเขามีลักษณะเด่น
พิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้ว ผู้น าตามธรรมชาติอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ 

                                                             
๔๒กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพ, ๒๕๓๘), หน้า ๔. 

 



๒๘ 

๓.๑) ผู้น าแบบใช้พระเดช คือ ผู้น าท่ีได้มาซึ่งอ านาจจากตัวบทกฎหมาย มักยึดถือ
กฎหมายและระเบียบแบบแผนเป็นท่ีต้ังการปฏิบัติงานขาดการยึดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
มักพิจารณาผู้ร่วมงานไปในทางลบ 

๓.๒) ผู้น าแบบใช้พระคุณ คือ ผู้น าท่ีมีอ านาจและศิลปะในการจูงใจสมาชิก ในกลุ่ม
ให้ปฏิบัติตามผู้น าแบบนี้ มีลักษณะพฤติกรรมในทางอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงานมุ่งสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ 

๓.๓) ผู้น าแบบพ่อพระ คือ ผู้น าท่ีมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์อยู่ในต าแหน่งท่ีควรแก่
การเคารพนับถือ ได้แก่ พระองค์พระมหากษัตริย์ซึงได้รับการเทิดทูนจากปวงชนในฐานะองค์ประมุข
ของประเทศ 

ข. พิจารณาลักษณะหรือวิธีการที่ผู้น าใช้อ านาจแบ่งผู้น าออกเป็น ๓ ประเภทคือ 
๑) ผู้น าแบบอัตตาธิปไตย คือ ผู้น า ท่ีใช้อ านาจอยู่เกือบตลอดเวลาเปล่ียนแปลง

วัตถุประสงค์ ตัดสินใจส่ังการณ์ตามอารมณ์ ประโยชน์ส่วนตนมากว่าส่วนรวมเพื่อแสดงว่า มีอ านาจ
ผูกขาดการแก้ปัญหา ไม่ย่อม รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกของกลุ่ม หรือผู้ร่วมงานการออกค าส่ัง
หรือวินิจฉัยปัญหาใดๆ ในกลุ่มมีหน้าเพียงเช่ือฟังและคอยปฏิบัติตาม 

๒) ผู้น าแบบประชาธิปไตย คือ ผู้น าท่ีสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มหรือ
ผู้ร่วมงานให้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆ อย่างเสรีและน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมร่วมกัน
มาพิจารณา อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อสรุปหาแนวปฏิบัติงาน มีความไว้วางใจกันมีสัมพันธ์
ภาพที่ดี มีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างจริงจังและเต็มใจ 

๓) ผู้น าแบบตามสบาย คือ ผู้น าท่ีมีแต่เพียงช่ือ แต่ไม่มีอ านาจ การใช้อ านาจควบคุม
น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย สมาชิกของกลุ่มได้รับเสรีภาพในการในภาพในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
อย่างเต็มท่ีตามใจชอบเป้าหมายของงานไม่แน่นอน ไม่มีหลักในการควบคุมและดูแลผลผลิตอยู่ใน
ระดับปานกลางหรือค่อนข้างต่ า 

ค. พิจารณาจากลักษณะและวิธีการท างานหรือบทบาทท่ีผู้น าแสดงออกแบ่งเป็น ๖ ประเภท 
คือ 

๑) ผู้น าแบบเจ้าระเบียบ คือ ผู้น าท่ีมักยึดระเบียบแบบแผนเป็นเกณฑ์ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานไม่ชอบการเปล่ียนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและสมาชิกของกลุ่มหรือผู้เป็นไปใน
ลักษณะร่วมงานเจ้านายกับลูกน้องผู้ร่วมงานจะต้องระวังตัวตลอดเวลาการติดต่อ ส่ือสารเป็นรูปของ
การติดต่อส่ือสารทางเดียว 

๒) ผู้น าแบบบงการหรือค าส่ัง คือ ผู้น าท่ีชอบการปฏิบัติงานแบบใช้อ านาจ รู้วิธีส่ังงาน
อย่างเดียว แต่ไม่รู้จักวิธีสอนและวิธีท างาน ขาดมนุษย์สัมพันธ์ บรรยากาศของการท างานเต็มไปด้วย
ความหวาดกลัวและหวาดเกรง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ร่วมงานเป็นพิธีการไม่มีความเป็น
กันเอง ห่างเหิน 

๓) ผู้น าแบบเช่ียวชาญ คือ ผู้น าท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเฉพาะสาขาท่ีวิชาท่ีได้รับ
การฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ จนได้รับการยกย่องนับถือจากสมาชิก ผลักดันให้รับต าแหน่งของผู้น า โดย
ท่ีตัวเองไม่ต้องการมีบทบาทหรือมีอ านาจในการควบคุมสมาชิกของกลุ่ม  ภาวะของการเป็นผู้น า
ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและมีประสบการณ์ของผู้น าเป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญ 



๒๙ 

๔) ผู้น าแบบจูงใจ คือ ผู้น าท่ียอมให้สมาชิกของกลุ่มได้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น
ใช้ดุลยพินิจเพื่อหาทางบรรเทาการต่อต้าน มีการส่ือสารแบบสองทางความสัมพันธ์ในกลุ่มจะมีสามัคคี
ธรรมสูงผลส าเร็จเป็นงานของส่วนรวม 

๕) ผู้น าแบบร่วมมือร่วมใจ คือ ผู้น าท่ีนิยมการปรึกษาหารือและเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้น าและผู้ร่วมงาน ยึดหลักประนีประนอมแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแตกต่าง
จากผู้น าแบบจูงใจ ตรงท่ีใช้วิธีการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่มด้วยความเต็มใจแทนการใช้ศิลปะ
การจูงใจ 

๖) ผู้น าแบบบิดามารดา คือ ผู้น าท่ีแสดงบทบาทเหมือนเป็นบิดามารดาของสมาชิกของ
กลุ่มมีความต้องการให้สมาชิกเช่ือฟังและให้ความเคารพมีเมตตากรุณา๔๓ 

สรุปได้ว่า ผู้น าดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นมีอยู่หลายประเภท ซึ่งแบ่งออกตามลักษณะความ
รับผิดชอบของผู้น า ตามวิธีการท่ีผู้น าใช้ ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีผู้น าแสดงออก ตามการได้มาซึ่งอ านาจ
ความเป็นผู้น า ตามการใช้อ านาจของผู้น าและตามการแสดงออกของผู้น า ซึ่งมีท้ังผู้น าแบบเป็น
ทางการและแบบไม่เป็นทางการ 

 
ตารางที่ ๒.๓  สรุปประเภทของผู้น าและภาวะผู้น า 

แนวคิดหลัก นักวิชาการ 
กวี วงศ์พุฒ 
(๒๕๓๘, หน้า ๔). 

ผู้น าออกเป็น ๓ ประเภท 
ก. พิ จ า ร ณ า ต า ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ท่ี

ผู้รับผิดชอบอยู่ซึ่งแยก 
ข. พิจารณาจากวิธีการที่ผู้น าใช้ 
ค. พิจารณาจากบทบาทท่ีผู้น าแสดง 

สมพงษ์ เกษมสิน 
(๒๕๒๖, หน้า ๓๖๒). 

พฤติกรรมของผู้น า ๓ ประเภท คือ 
ก. พิจารณาจากสถานการณ์ของผู้น าหรือ

ลักษณะผู้ท่ีได้มาซึ่งอ านาจ 
ข.  พิจารณาลักษณะหรือวิธีการท่ี ผู้น าใช้

อ านาจแบ่งผู้น า 
ค. พิจารณาจากลักษณะและวิธีการท างาน

หรือบทบาทท่ีผู้น าแสดงออก 
 
 ๒.๒.๔ ลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผู้น า 

ผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญในการท่ีจะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้
ความสามารถและลักษณะต่างๆของผู้น าจะสามารถท าให้การปฏิบัติงานนั้นๆ  มีประสิทธิภาพ
นักวิชาการและนักบริหารได้กล่าวถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้น าไว้ดังนี้ 

                                                             
๔๓สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖),หน้า ๓๖๒. 



๓๐ 

คุณลักษณะของผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพสูงมักจะต้องมีความเฉลียวฉลาด มีความยุติธรรม  
มีความเข้าใจ มีความรอบรู้ ท่ัวไปและความรอบรู้เฉพาะอย่าง มีการรับรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์สูงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาและต้ังทฤษฏีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้น าไว้หลาย
ประการ ได้แก่ 

๑. คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical Traits) เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาดี เช่น ความสูง
พอเหมาะ น้ าหนักไม่มีมากนัก หน้าตาดี สุขภาพแข็งแรง 

๒. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (Personality) เกี่ยวกับความฉลาดความกระตือรือร้นใน
หน้าท่ีการงาน ความริเริ่มในทางความคิด ความอดทน ความพยายาม 

๓. คุณลักษณะทางนิสัยส่วนตัว (Personal Traits) เกี่ยวกับความฉลาดความรับผิดชอบ
การตัดสินใจ การชอบและรักงาน 

๔. คุณลักษณะทางสังคม (Social Traits) เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ ความมีมนุษย์
สัมพันธ์ ความเป็นผู้ไว้วางใจได้ ร่วมงานกับผู้อื่นได้๔๔ 

คุณลักษณะท่ีดีของผู้น า พอสรุปได้ คือ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ความรู้ดีผู้น าท่ีดีจะต้อง
มีความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและความรู้ท่ัวไป ท่าทางและบุคลิกดี มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ และ
ความกระตือรือร้น การตัดสินใจกับการใช้ดุลยพินิจท่ีดีและถูกต้อง มีความกล้าหาญ เด็ดขาดและไม่
โลภโลเล ผู้น าหรือผู้บริหารท่ีดีและต้องมีศิลปะในการท างาน มีความอดทน มีสมาธิในการท างาน  
มีความสามารถในการส่ือสารท่ีดี ยกย่อง ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา มีความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงาน๔๕ สรุปลักษณะท่ีดีของผู้น าดังต่อไปนี้คือ มีการศึกษาดี เฉลียวฉลาด เช่ือมั่นในตนเอง  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การและสังคม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปรับตัวปรับอารมณ์ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดี มุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลงาน
และมาตรฐานในการท างาน มีความสามารถในการตัดใจ มีความสามารถในการจูงใจ ผู้อื่นได้ดี มี
ความสามารถในการคัดเลือกและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความสามัคคีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
มีความซื่อสัตย์ สุจริตใจ๔๖ ลักษณะผู้น าท่ีดี ประกอบด้วยคุณสมบัติส่วนตัวของผู้น า ได้แก่ มุ่งแสวงหา
มรรควิธีท่ีจะน าผู้ร่วมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้  การแสดงออกในรูป 
ของพฤติกรรม ได้แก่ ความสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงาน ความสามารถในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบและ
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ความเป็นผู้น าสูงสามารถแสดงบทบาทในการน าด้วยบารมี ความจงรักภักดีให้
เกิดในจิตส านึกของบุคลากรต่อหน่วยงาน สร้างความพึงพอใจด้วยการใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีกับ
ผู้ร่วมงานจนสามารถสร้างทีมงานได้๔๗ ผู้น าท่ีดีต้องมีความต่ืนตัว มีความสามารถในการตัดสินใจ

                                                             
๔๔ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์, พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร :  

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), หน้า ๑๒๔. 
๔๕กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะน า, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เชษฐ์การพิมพ์, 

๒๕๓๐), หน้า ๑๘ - ๒๔. 
๔๖กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพ, ๒๕๓๘), 

หน้า ๑๐๖ - ๑๑๐. 
๔๗ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๒),

หน้า ๖๙. 



๓๑ 

รวดเร็วและถูกต้องมีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบและมีความฉลาดรอบรู้ทันโลก
ทันทีทันเหตุการณ์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี๔๘ 

สรุปได้ว่า ผู้น าท่ีดีนั้นต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้น าท่ีดี ดังนี้ 
๑. คุณลักษณะ ทางร่างกาย เช่น หน้าตาดี ความสูงพอเหมาะ น าหนักไม่มากสุขภาพดีและ

สมบูรณ์ 
๒. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความ

อดทนมีความพยายาม 
๓. คุณลักษณะทางนิสัยส่วนตัว เช่น มีความฉลาด มีการตัดสินใจแม่นย ามีความรักงาน 

มีความรับผิดชอบ 
๔. คุณลักษณะทางสังคม เช่น มีความเห็นอกเห็นใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิด

คนอื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้น าและภาวะผู้น านั้น มีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จขององค์การ เพราะผู้น า คือ ผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือผู้น าท่ีมีความสามารถท่ีดีและเป็น
บุคคลท่ีได้รับการยอมรับ โดยสามารถชักจูงให้กลุ่มบุคคลในองค์การมีความสามารถเช่ือมั่นในตัวเอง
คอยชักจูงให้ร่วมกันคิดและร่วมมือกันท า น าพาองค์การไปสู้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ด้วย
ความสมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากภาวะผู้น าแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและลักษณะของผู้น าอีกซึ่ง
ประกอบด้วยลักษณะภายนอก ได้แก่ บุคลิกลักษณะทางร่างกาย และอุปนิสัยส่วนตัวท่ีเหมาะสม 
บุคลิกภายใน ได้แก่ คุณธรรมภายในจิตใจและสติปัญญาท่ีเหนือบุคคลอื่น เช่น ความกล้าหาญ ความ
เด็ดขาด ความเท่ียงตรง ความกระตือรือร้น และท่ีขาดไม่ได้คือ ทัศน์ท่ีกว้างไกล 

 
ตารางที่ ๒.๔  สรุปลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผู้น า 

แนวคิดหลัก นักวิชาการ 
ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์, 
(๒๕๒๒, หน้า ๑๒๔). 

ทฤษฏีเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้น า 
๑. คุณลักษณะทางร่างกาย 
๒. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
๓. คุณลักษณะทางนิสัยส่วนตัว 
๔. คุณลักษณะทางสังคม 

กิต ิตยัคคานนท์, (๒๕๓๐, หน้า ๑๘ – ๒๔). ลักษณะท่ีดีของผู้น า คือ มีศิลปะในการท างาน มีความ
อดทน มีสมาธิในการท างาน  

กวี วงศ์พุฒ, (๒๕๓๘, หน้า ๑๐๖ – ๑๑๐). ลักษณะท่ีดีของผู้น า คือ มีการศึกษาดี  เฉลียวฉลาด 
เช่ือมั่นในตนเอง 

 
 

                                                             
๔๘Barnard, C.J., Education for Executive in Reading in Human Relations, (Edited by 

DobinRobert, New Jercy : Prentice-Hall., 1961), p.45. 
 



๓๒ 

๒.๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น า 
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า ไว้ว่าการท่ีผู้น าน าอย่างไรนั้นเป็นผลก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ

แบบภาวะผู้น า (Leadership Styles) แบบภาวะผู้น าท่ีพบบ่อยๆในการวิจัยและแนวปฏิบัติมีดังนี้ 
๑. ผู้น าแบบเผด็จการหรือแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian or Auto-cratic styles)

ภาวะผู้น าแบบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้อ านาจ เพื่อให้เกิดความกลัว ลักษณะเด่นของภาวะผู้น า
แบบนี้ คือ การใช้อ านาจ การรวบอ านาจและการส่ังการให้ผู้อื่นปฏิบัติ 

๒. ผู้น าแบบประชาธิปไตยหรือแบบมีส่วนร่วม (Democratic or Participative style)
ผู้น าแบบนี้จะปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
กลุ่ม และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

๓. ผู้น าแบบยึดผลผลิตเป็นเกณฑ์ (Production-centered style) ผู้น าแบบนี้เน้นภารกิจ
ท่ีจะต้องปฏิบัติและเทคนิคในการปฏิบัติงาน  ก าหนดมาตรฐานในการท างาน แจกแจงภารกิจ  
ท่ีจะต้องปฏิบัติ ก ากับดูแลการท างานอย่างใกล้ชิดเน้นความส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

๔. ผู้น าแบบยึดลูกน้องเป็นเกณฑ์ (Employee-centered style) ผู้น าแบบนี้เน้นความ
พอใจของลูกน้องเป็นประการส าคัญ ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานตามวิธีการท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องการจะท า ผู้น าก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แล้วให้เสรีภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงาน 

๕. ผู้น าแบบค้ าจุน (Supportive style) ผู้น าแบบนี้แสวงหาการสนับสนุนทางจิตวิทยาจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า-ผู้ตามต้ังอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

๖. ผู้น าแบบท าตามหน้าท่ี (Functional or instrumental style) ผู้น าแบบนี้เป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีมีความส าคัญ หน้าท่ีเหล่านี้ เช่น การวางแผน
การจัดองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น บุคคลจะเป็นผู้น าก็ต่อเมื่อปฏิบัติหน้าท่ีได้ผลเป็น
อย่างดี 

๗. ภาวะผู้น าท่ียึดความเป็นจริง (Reality-centered leadership) ภาวะผู้น าแบบนี้ต้ังอยู่
บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ ดังนั้น แบบของภาวะผู้น าจึงขึ้นอยู่กับความ
ถูกต้องในการวิเคราะห์สถานการณ์ ผู้น าจะปรับแบบของภาวะผู้น าให้เข้ากับสถานการณ์๔๙  

นอกจากนี้แล้ว ความเป็นผู้น าของผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของงานไว้ว่า ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายอย่าง แต่องค์ประกอบ ท่ีส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือผู้น า ผู้น าเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน 
และช้ีแนวทางเพื่อความส าเร็จของงานผู้น ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานหลายประการ เป็นต้นว่า 

๑. การยอมรับ (Acceptance) ผู้น าท่ีดีนั้นผู้ตามจะยอมรับท้ังในตัวผู้น าและการเป็นผู้น า
หรือภาวะผู้น า นั่นคือ ผู้ตามยอมรับท้ังเป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การยอมรับจึงมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของงาน 

 

                                                             
๔๙เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, “ภาวะผู้น า” ใน ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

บริหารการศึกษาหน่วยที่ ๑-๕, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หน้า ๗๙-๘๐. 



๓๓ 

๒. ความพอใจในการท างาน (Job satisfaction) การท่ีบุคคลท างานตามเป้าหมาย และ
วิธีการบรรลุเป้าหมายท่ีตนเองยอมรับย่อมท างานด้วยความสบายใจมีความพอใจในการท างานการท่ี
บุคคลมีความรู้ ความสามารถ และมีความพอใจในการท างานย่อมท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และการท างานท่ีมีประสิทธิภาพย่อมน าไปสู่ความส าเร็จของงาน 

๓. ขวัญ (Morale) ภายใต้การน าของผู้น าท่ีดี สมาชิกในองค์การย่อมมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน บุคคลท่ีมีขวัญดีย่อมใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้น (Extra effort) มากกว่าเดิมในการ
ท างาน ลักษณะเช่นนี้ย่อมน าไปสู่ความส าเร็จของงานได้ง่ายข้ึน 

๔. แรงจูงใจ (Motivation) ผู้น าท่ีดีนั้น นอกจากจะกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดแก่ผู้ตามแล้ว 
ยังยกระดับของแรงจูงใจให้สูงขึ้น เช่น ยกระดับของแรงจูงใจท่ีท างานเพื่อตนเองไปสู่ระดับของการ
ท างานเพื่อกลุ่มหรือเพื่อองค์การ การท่ีสมาชิกขององค์การมีแรงจูงใจมากขึ้นและมีระดับของแรงจูงใจ
สูงขึ้น ย่อมน าไปสู่ความส าเร็จของงานในท่ีสุด 

๕. การเป็นแหล่งวิทยาการ (Resource person) ผู้น าท่ีดีย่อมมีความรู้ ความรอบรู้
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะ โดยธรรมชาติแล้วการท างานย่อมมีปัญหา และอุปสรรค
ระดับของอุปสรรคและปัญหาย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะของภารกิจ เมื่อผู้น าสามารถเป็นแหล่ง
วิทยาการได้เป็นอย่างดีย่อมสามารถช่วยแก้หรือลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการท างานท่ี
ปราศจากปัญหาและอุปสรรคย่อมน าไปสู่ความส าเร็จของงานจากอิทธิพลของผู้น าท่ีมีต่อความส าเร็จ
ของงานดังกล่าวมาแล้ว๕๐ 

ภาวะผู้น าตามทฤษฎีของ Likert (Rensis Likert’s styles ofleadership) ไว้ว่า Likert 
ศึกษาวิจัยแบบของความเป็นผู้น า ๔ ประการ ดังต่อไปนี้คือ 

๑. ผู้น าแบบเผด็จการหาผลประโยชน์ (Expletive authoritative) ผู้น าประเภทนี้มี
ลักษณะเผด็จการ เขาจะตัดสินใจเรื่องส าคัญๆ เองโดยไม่ขอความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและเขาจูงใจ
ด้วยการข่มขู่และการลงโทษ 

๒. ผู้น าเผด็จการแบบเมตตากรุณา (Benevolent authoritative) ผู้น าประเภทนี้ มีวิธีการ
ปลูกฝังทางจิตใจคล้ายๆ พ่อปกครองลูก ในการเป็นผู้น าเขาจะปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างดี และดูแล
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการตอบสนองในขอบเขตของระบบและธรรมเนียมประเพณี
บางครั้งเขาจะขอค าแนะน าจากผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังคงตัดสินใจเรื่องท่ีส าคัญด้วยตนเอง เขาใช้ท้ังการ
ข่มขู่และการให้รางวัลในการจูงใจ 

๓. ผู้น าแบบปรึกษาหารือ (Consultative group) ผู้น าประเภทนี้มีความเช่ือมั่นผู้ปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก มอบหมายงานอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและอาศัยการ
ให้รางวัลมากกว่าการลงโทษในการจูงใจ 

๔. ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (Participative group) ผู้น าประเภทนี้จะขอให้สมาชิกของกลุ่ม
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างต้ังใจจริง เขามอบอ านาจหน้าท่ีให้อย่างอิสระและใช้การให้
รางวัลไม่ใช่การลงโทษในการจูงใจ๕๑ 
                                                             

๕๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๗-๗๘. 
๕๑สถิตย์ กองค า, มนุษยสัมพันธ์สาหรับผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏ

นครราชสีมา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๖๐-๑๗๔. 



๓๔ 

สรุปได้ว่า ผู้น าท่ีมีลักษณะแบบปรึกษาหารือและแบบให้มีส่วนร่วมเป็นพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน เพราะบทบาทของผู้น าท้ังสองแบบให้ความส าคัญ
กับผู้ปฏิบัติงานโดยให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผู้น า  อันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจและ
ความภาคภูมิใจในการท างาน  แนวทางนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความสามารถพื้นฐานและประสบการณ์ต่ า จะท าให้เขาไม่กล้าแสดงออกเพราะการมองการณ์ไกล 
(Vision) มีน้อย ดังนั้น ผู้น าจะยึดแบบผู้น าประเภทใดไปใช้ จึงต้องมองผู้ปฏิบัติงานด้วยว่าเขาเป็น
บุคคลเช่นใด 

 

ตารางที่ ๒.๕  สรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
แนวคิดหลัก นักวิชาการ 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, (๒๕๓๘, หน้า ๗๙-๘๐). ๑. การยอมรับ (Acceptance)  
๒. ความพอใจในการท างาน (Job satisfaction)  
๓. ขวัญ (Morale)  
๔. แรงจูงใจ (Motivation)  
๕. การเป็นแหล่งวิทยาการ (Resource person) 

สถิตย์ กองค า, (๒๕๔๔, หน้า ๑๖๐-๑๗๔). ภาวะผู้น าตามทฤษฎีของ  Likert (Rensis 
Likert’s styles ofleadership 
๑. ผู้น าแบบเผด็จการหาผลประโยชน์  
๒. ผู้น าเผด็จการแบบเมตตากรุณา  
๓. ผู้น าแบบปรึกษาหารือ  
๔. ผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม 

 

๒.๒.๖ ทฤษฎีภาวะผู้น า 
การศึกษาภาวะผู้น าจากทฤษฏีต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย ผู้วิจัยจะขอน าเสนอทฤษฏีจาก

นักวิชาการท่ีได้รวบรวมไว้และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 
ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบความสามารถ พิเศษ ของ Congerและ Kanungo (Conger and 

Kanungo’s charismatic leadership theory) ไว้ดังนี้  
ทฤษฎีของภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษบนพื้นฐาน  จากคุณสมบัติของผู้น า ท่ี

สังเกตเห็นได้ การศึกษาของเขาเป็นการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้น า โดยท าการเปรียบเทียบระหว่าง
ผู้น าท่ีมีความสามารถพิเศษกับผู้น าท่ีไม่มีความสามารถพิเศษ เขาได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมของผู้น าท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismatic leaders) ท่ีส าคัญ ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. วิสัยทัศน์กว้างไกล (Extremity vision) คือ ผู้น าท่ีเห็นความส าคัญในการมีวิสัยทัศน์
ไม่ใช่แต่เพียงจะท าการต่างให้แค่ส าเร็จตามหน้าท่ีเท่านั้นการมีวิสัยทัศน์ย่อมต้องมีความกล้าในการ
ปรับเปล่ียน ซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าผู้ตามจะรับได้หรือตามได้ทันแค่ไหนด้วยผู้น าท่ีขาดความสามารถพิเศษ
โดยท่ัวไปมักจะท าเพียงให้ได้อยู่ในต าแหน่งเท่านั้นจะคิดปรับเปล่ียนก็เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ถูกต าหนิ
ได้ ไม่มีนโยบายหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนพอเป็นแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมให้ทุกคนได้รู้หรือปฏิบัติตามได้
อย่างไรก็ตามถ้าผู้น ามีวิสัยทัศน์ท่ีไกลเกินไปจนลูกน้องปรับเปล่ียนและรับไม่ได้ ก็คิดว่าผู้น าเพี้ยนไป 
หรือเพราะไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันไปเลย 
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๒. กล้าเส่ียง (High personal risk) โดยท่ัวไปผู้น าท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นจะเป็นบุคคล
ท่ียอมเสียสละเพื่อกลุ่ม เพื่อองค์การ กล้าเส่ียง และให้ความส าคัญของการมีส่วนในความส าเร็จ
ร่วมกัน ไม่ใช่ของผู้น าเอง ความเช่ือในใจลูกน้องจะมีให้เห็นในผู้น าแบบนี้และลูกน้องก็จะเช่ือใจ ผู้น าท่ี
สนใจในความต้องการของลูกน้องไม่ใช่เพื่อส่ิงท่ีตนเองต้องการอย่างเดียว ส่ิงท่ีจะประทับใจลูกน้องต่อ
การเส่ียงของผู้น าก็คือ การเส่ียงถึงขั้นยอมรับท่ีจะสูญเสียต าแหน่งหน้าท่ีผลประโยชน์และมวลชนใน
องค์การไป เพื่อความถูกต้องชอบธรรม 

๓. ใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ (Use of unconventional strategies) คือ ผู้น าท่ีจะใช้กลยุทธ์
วิธีรูปแบบต่างๆไม่ยึดติดอยู่กับแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อให้วิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้น าและผู้ตามประสบ
ความส าเร็จ แม้ว่าบางยุทธวิธีจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ตามมากกว่าปกติก็ตามการปรับเปล่ียนยุทธวิธี
เพื่อส าเร็จจะเป็นคุณสมบัติของผู้น าชนิดนี้ ซึ่งผู้ตามจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งค่อนข้างจะช่ืนชอบ 
เพราะแสดงว่าได้มีความสนใจติดตามการปฏิบัติงาน รู้ถึงอุปสรรค และปรับเปล่ียนได้อย่างรวดเร็ว 
ทันการ และประการสุดท้าย การแสดงถึงความต้ังใจทุ่มเทในการท างานของผู้น า 

๔. ประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา (Accurate assessment of the situation) โดยท่ัวๆ ไป
ผู้น าท่ีจะเส่ียงในเรื่องใดก็ตาม ย่อมต้องมีข้อมูลต่างๆ อย่างดี เพื่อจะได้รู้ถึงปัจจัยท่ีจะสนับสนุนหรือ
ขัดขวางการเส่ียงในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ผู้น าต้องเรียนรู้และมีทักษะในเรื่องความต้องการ 
ค่านิยม เท่าๆ กับปัจจัยรอบด้านนี้จะท าให้กล้าเส่ียงนั้นประสบความส าเร็จในเวลาท่ีเหมาะสม ดังนั้น 
ผู้น าจะต้องประเมินสถานการณ์ให้มีข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัย ตลอดเวลา 

๕. เปล่ียนความยึดติดของผู้ตาม (Follower disenchantment) โดยท่ัวไปหลายคน คิด
ว่าผู้น าท่ีมีความสามารถพิเศษจะเป็นท่ีต้องการ หรือเหมาะท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาท่ีวิกฤติ เราจะ
พบว่าเหตุการณ์วิกฤติไม่ใช่เงื่อนไขของความต้องการผู้น าท่ีมีความสามารถพิเศษ เพราะถึงแม้ไม่มี
เหตุการณ์วิกฤติเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้น าต้องการเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงาน หรือเงื่อนไขการปฏิบัติงานใหม่ 
และกระตุ้นผลักดันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ โดยผู้น าใช้กลยุทธ์วิธีต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ียวชาญของผู้น าในการปฏิบัติงานท่ีไม่ติดยึดหรือจ าเจด้วยวิธีเดิม และเริ่มจะยอมรับการท างานท่ีมี
การแสวงหาวิธีท างานใหม่ท่ีแตกต่างไป 

๖. ส่ือสารด้วยความมั่นใจ (Communication of self-confidence) ผู้น าท่ีส่ือสารเรื่องราว
ต่างๆ ด้วยความมั่นใจดูจะเป็นท่ียอมรับว่ามีความสามารถพิเศษมากกว่าผู้ท่ีสับสนและ ไม่มีความ
ชัดเจน หรือคลุมเครือ ความส าเร็จของการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ด้านต่างๆ จะไม่มีทางส าเร็จได้ด้วย
ความโชคดีของผู้น าทุกครั้งไป หากเขาขาดการส่ือท่ีแสดงถึงความเช่ือมั่นความมั่นใจของผู้น าจะเป็น
แบบอย่างของผู้ตาม ความรู้สึกของผู้ตามท่ีเช่ือว่าผู้น ามีความรู้วิธีการท่ีจะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ย่อมต้ังใจท างานหนัก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้น า นั่นคือเพิ่มโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน อันเนื่องมาจากการมีการส่ือสารด้วยความมั่นใจ 

๗. ใช้อ านาจส่วนบุคคล (Use of personal power) โดยท่ัวไปพบว่าผู้น าท่ีมีความสามารถ
พิเศษชอบใช้อ านาจส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ อ านาจแห่งความเช่ียวชาญ และอ านาจแห่งความเป็นเพื่อน
ในการปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วง ส่วนผู้น าท่ีใช้อ านาจหน้าท่ีส่ังการให้ลูกน้องปฏิบัติงาน แม้ว่างานจะ
เสร็จลุล่วงด้วยดี ผู้น าก็ดูเหมือนไม่มีความสามารถพิเศษใดๆ เปรียบเหมือนกับการท่ีผู้น าส่ังการให้
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ลูกน้องช่วยกันหากลยุทธ์ต่างๆ และช่วยกันท างานแม้ลูกน้องจะพอใจท่ีได้มีส่วนร่วม แต่ผู้น าก็ไม่ได้รับ
การยกย่องใดๆ มากขึ้น เพราะไม่ได้แสดงความเช่ียวชาญให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ตาม๕๒ 

การศึกษาภาวะผู้น าจากทฤษฏีต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย ผู้วิจัยจะขอน าเสนอทฤษฏีจาก
นักวิชาการท่ีได้รวบรวมไว้และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 

๑. ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (Greatman Theories) ทฤษฎีนี้เช่ือว่า ผู้น ามีลักษณะพิเศษบางประการ
ท่ีผู้ตามไม่มี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ท่ีสืบเนื่องมาจากพันธุกรรม และ
สภาพแวดล้อมแต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น เลนิน เชอร์ชิล์ ฮิตเลอร์ และมุสโสลินีเป็นต้น 

๒. ทฤษฎีสภาพแวดล้อม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เช่ือว่า ผู้ท่ีจะก้าวขึ้นสู่
ความเป็นผู้น าได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในหน้าท่ีและความช านาญ (Abilities and Skills) ของ
เขาในขณะนั้น ว่ามีความสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในยามวิกฤตได้ เช่นสงคราม เป็นต้น ทฤษฎี
นี้เช่ือว่า ภาวะผู้น าจะสืบเนื่องมาจากภาวะทางสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมือง ลักษณะผู้น า
ในกลุ่มทฤษฎีนี้ เช่น มหาตมะคานธี และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง เป็นต้น 

๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ์ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีนี้ได้น าเอาทฤษฎี 
๒ ทฤษฎีข้างต้นมารวมกัน คือ ภาวะผู้น าจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผู้น าเองและสถานการณ์
ท่ีอยู่รอบตัวของผู้น า ปัจจัยส าคัญท่ีนักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ สถานภาพ ปฏิกิริยา 
โต้ตอบ การรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มของผู้น าและผู้ตาม 

๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโต้ตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎีนี้
เช่ือว่า ภาวะผู้น าเกิดจากปฏิกิริยาโต้ตอบและความคาดหวังระหว่างสมาชิกในกลุ่มฉะนั้นผู้ท่ีจะก้าว
เข้าสู่ต าแหน่งผู้น าได้ ต้องมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสร้างของปฏิกิริยาโต้ตอบของสมาชิก
ในกลุ่ม เพราะจะต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มตลอดเวลา 

๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้มุ่งท่ีจะพัฒนาสถาบันให้มีประสิทธิผล
และมีความเป็นปึกแผ่น โดยเน้นความส าคัญท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พยายามท าให้บุคคลใน
สถาบันมีความเป็นอิสรเสรี สามารถสนองความต้องการของตนเอง และของสถาบันได้ เป้าหมายของ
ภาวะผู้น า ตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งผลงาน และน้ าใจจากผู้ร่วมงานในเวลา
เดียวกัน 

๖. ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เช่ือว่า การท่ีผู้ตามยินยอมหรือ
ยอมรับผู้น าก็เพราะท้ังสองฝ่ายมีสัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนประโยชน์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  การมี
สมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุ่มได้รับการยกย่องหรือแต่งต้ังให้เป็นผู้น านั้นนอกจากจะท าให้ผู้นั้นมี
ความรู้สึกว่าตนได้รับรางวัลและผลประโยชน์แล้ว ยังท าให้สมาชิกคนอื่นๆ มีความพึงพอใจยอมรับ
ผู้น าคนนั้นด้วย อย่างไรก็ดี หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ หรือฝ่ายหนึ่งละเมิดสัญญา ท้ังสอง
ฝ่ายไม่สามารถอดทนต่อไปได้ ภาวะผู้น าก็จะหมดความส าคัญลง๕๓ 

                                                             
๕๒เศาวนิต เศาณานนท์, ภาวะผู้น า, (นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๒), หน้า 

๑๑๐-๑๑๒. 
๕๓ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน

องค์การ หน่วยที ่๑๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗), หน้า 
๖๓๕-๖๓๗. 
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ทฤษฎีผู้น าเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น ามี ๒ มิติ คือ ด้านกิจสัมพันธ์ และด้านมิตรสัมพันธ์ โดย
ได้อธิบาย ดังนี้ 

๑. ด้านกิจสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นผู้น ากับสมาชิกของกลุ่มและ
เน้นด าเนินงานให้เป็นระเบียบ ช่องทางการติดต่อสัมพันธ์ให้เป็นไปตามสวยงาม 

๒. ด้านมิตรสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงความสัมพันธ์การเป็นผู้น ากับสมาชิกของ
กลุ่ม ในลักษณะการเป็นมิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกันจากการท่ีนักวิชาการได้เสนอแนวคิด ทฤษฏี
ภาวะผู้น าต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยคุณลักษณะส่วนตัวหรือสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม จุดมุ่งหมายคือ 
ต้องการให้เกิดการยอมรับของผู้ตาม เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของความต้องการของผู้น า ฉะนั้นผู้น าจึง
สรุปได้ว่ามี ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. พฤติกรรมท่ีมุ่งงาน เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งให้ความสนใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้ดี 
๒. พฤติกรรมท่ีให้ความสนใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นพฤติกรรมท่ีเน้นให้ความร่วมมือ และ

ท างานกันเป็นทีม๕๔ 
แนวคิดทฤษฎีนี้ เป็นทฤษฎีของนักวิชาการจากต่างประเทศ ซึ่งได้เสนอแนวคิดในเรื่องนี้ไว้

มากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้น ามารวบรวมเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการของ
ตะวันตก มีดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า โดยมีพื้นฐานต้ังอยู่บนสมมติฐาน ต่างๆ ดังนี้ 
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานว่า ผู้น าท่ีประสบ

ผลส าเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี 
๒. ทฤษฎีทางสถานการณ์ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานว่า บุคคลท่ีได้รับการ 

ยอมรับว่าเป็นผู้น าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง ท้ังนี้ก็เพราะว่าเกิดจากลักษณะ
ของกลุ่มท่ีเขาเป็นผู้น า 

๓. ทฤษฎีการเป็นผู้ตาม (Followship Theory) โดยมีสมมติฐานว่า เครื่องบ่งช้ีคุณภาพ
ของผู้น าก็คือคุณภาพของผู้ตาม ซึ่งเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการประเมินคุณค่าของผู้น า คือการวิเคราะห์ผู้
ตามนั้นเอง 

๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้เกิดจากการน าเอาค าอธิบายของทฤษฎี
ท้ัง ๓ ข้างต้นมารวมกัน เพื่อจะท าการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น า๕๕ 

ความหมายเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าแบบต่างๆ เอาไว้ ๑๐ หมวด ประกอบด้วยภาวะผู้น า
ในฐานะท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการกลุ่ม ภาวะผู้น าจากหมวดนี้จึงเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากความ
เปล่ียนแปลงและกิจกรรมของกลุ่ม 

                                                             
๕๔ทองใบ สุดชาดา อ้างใน วาสนา สุขประเสริฐ, “ภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
ราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๗), หน้า ๒๙. 

๕๕Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, Management and Oganization Behavior, 
(New York : John Willey & Sons, 1970), pp.255-259. 



๓๘ 

๑) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นบุคลิกภาพและผลกระทบ ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็น
การเช่ือมโยงภาพพจน์อันท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถท่ีจะกระท าการจูงใจบุคลอื่นๆ  ให้ท าหน้าท่ี
สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

๒) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นศิลปะท่ีใช้ในการช้ีน า ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็นการ
แสดงออกในบริบทของอ านาจและอิทธิพล ดังนั้นจึงมีความพยายามท่ีจะให้กลุ่มนั้นด าเนินการเป็นไป
ตามแนวทางหรือเจตนารมณ์ของตัวบุคคลท่ีเป็นผู้น า 

๓) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นการใช้อิทธิพล การเป็นผู้น าในลักษณะนี้นั้นได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม ท่ีตอบสนองแนวนโยบายของผู้น าในลักษณะท าด้วย
ความสมัครใจ 

๔) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นพฤติกรรมเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลท่ีแสดงออกในโอกาสท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม 

๕) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นรูปแบบของการชักชวน ภาวะผู้น าจากหมวดนี้ถือเป็น
การบริหารคนด้วยวิธีการจูงใจและมีการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยไม่ใช้วิธีการบีบบังคับ 

๖) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นการใช้ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจระหว่างบุคคล ภาวะ
ผู้น าจากหมวดนี้เกิดจากการยอมรับในอ านาจของกันและกัน ซึ่งบุคคลหนึ่งสามารถใช้อ านาจมาบังคับ
อีกบุคคลหนึ่งให้ลดการต่อต้าน เท่าท่ีจะลดลงได้มากท่ีสุด ซึ่งบุคคลหลังนี้สามารถจะท าให้เกิดข้ึนได้ 

๗) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
โดยท่ีภาวะผู้น าจะเป็นการกระท าเพื่อให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

๘) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นการจ าแนกบทบาท ท้ังนี้โดยท่ีภาวะผู้น านั้นต้องการ
รวบรวมบทบาทต่างๆ ในกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน ท้ังนี้ก็ด้วยการอ านวยการใช้ความพยายามเพื่อท่ีจะให้
บรรลุความส าเร็จท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้ 

๙) ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นคนท่ีมีความคิดริเริ่ม โดยบางครั้งภาวะผู้น าก็เกิดขึ้นมา
จากผลพวงของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม๕๖ 

ทฤษฎีภาวะผู้น ามีนักวิชาการแบ่งกลุ่มไว้ ๑๐ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
๑. กลุ่มทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ 
นักทฤษฎีกลุ่มนี้เช่ือว่า “ผู้น าจะมีต้องมีลักษณะพิเศษบางประการท่ีผู้ตามไม่มี หรือผู้น า

และผู้ตามต่างมีลักษณะพิเศษบางประการด้วยกัน ผู้น าก็จะมีลักษณะเช่นนั้นเหนือกว่าหรือมากกว่า 
ผู้ตาม ลักษณะพิเศษนี้ จะรวมถึงพลังทางกาย พลังสมอง และพลังศีลธรรม ท่ีสืบเนื่องมาจาก
พันธุกรรม หรือการแต่งงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในแต่ละยุค แต่ละสมัย เช่น เลนิน เซอร์ซิล์ ฮิต
เลอร์ และมุสโสลินี เป็นต้นทฤษฎีนี้ก็มีส่วนท่ีในการเป็นผู้น าได้ แต่ต้องเลือกตามความเหมาะสมแก่
กาลสมัยท่ีผู้น าจะน าไปปรับใช้ในแต่ละทฤษฎี๕๗ 

 
                                                             

๕๖Barbara Kelleman (ed)., Leadership as a Political Act in Leadership : Multidisciplinary 
Perspective , (New Jersey : Prentice Hall, 1984), p.70. 

๕๗Bernard M. Bass อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๒), 
หน้า ๒๑. 



๓๙ 

๒. กลุ่มทฤษฎีคุณลักษณะ 
นักทฤษฎีกลุ่มนี้ท าการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้น าได้ เสนอแนวคิดว่าประสิทธิผลของ

ภาวะผู้น าจะสามารถอธิบาย หรือช้ีให้เห็น โดยดูจากบุคลิกลักษณะทางกายภาพ และบุคลิกลักษณะ
ทางจิตภาพ หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคุณลักษณะของผู้น านั่นเอง ปัญหาของทฤษฎีนี้คือ
การท่ีนักทฤษฎีให้ความคิดเห็นแตกต่างกันไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า โดยต่างก็ค้นพบ
คุณลักษณะของผู้น าท่ีแตกต่างกันออกไปคนละอย่างสองอย่าง และบางครั้งก็มีความคิดเห็นขัดแย้งกัน 
เช่น ผู้น าควรเป็นผู้ท่ีเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ยิ้มแย้มแจ่มใจอยู่เสมอ กระท าตนตามเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ท่ีเขาเป็นผู้น า สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีความเฉลียวฉลาด 
และมีความสนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น๕๘ 

๓. กลุ่มทฤษฎีสภาพแวดล้อม 
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสถานส่ิงแวดล้อมว่า “การท่ีบุคคลคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น านั้น 

ขึ้นอยู่กับหน้าท่ี และความช านาญของเขาในขณะนั้นว่าสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งในยาม
วิกฤติได้ เช่น สงคราม ทฤษฎีนี้เช่ือว่า ภาวะผู้น าสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมือง ตัวอย่าง ผู้น าในทฤษฎีนี้ คือ มหาตมะ คานธี และมาร์ติล คูลเตอร์ดิง ”๕๙ 

๔. กลุ่มทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ ์
แนวคิด และทฤษฎีเรื่องผลกระทบระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ ทฤษฎีนี้เป็นการน าเอา

ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ผนวกกับทฤษฎีสภาพแวดล้อม โดยทฤษฎีนี้เช่ือว่า ลักษณะของผู้น าสืบเนื่องมาจาก
ผู้น าเองประการหนึ่ง และลักษณะของสถานการณ์ท่ีมีอยู่รอบๆ ตัวผู้น า และผู้ตามอีกประการหนึ่ง 
ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีนักทฤษฎีกลุ่มนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ  สภาพปฏิกิริยาโต้ตอบ  
การรับรู้ และพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มของผู้น าและผู้ตาม๖๐ 

๕. กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
นักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ มีความเช่ือว่ามนุษย์สามารถพัฒนาได้โดยกล่าวว่า “ต้องใช้หลักการ 

วิเคราะห์ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของการภาวะผู้น าได้เช่นเดียวกันกับการศึกษาภาวะผู้น าใน
ความเช่ือด้านต่างๆ จิตวิเคราะห์เข้าใจถึง ID คือ สัญชาติญาณโดยก าเนิดของมนุษย์ Ego การได้รับ
ภายหลังการเล้ียงดู การฝึกฝนเรียนรู้ และ Super ego เป็นมโนธรรมให้ผู้นั้นใช้วิจารณญาณในส่ิงท่ี
ควรปฏิบัติจาก Ego ท่ีได้รับมา” ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี้ เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งท่ีเช่ือว่า การเป็นผู้น า
จะต้องท่ีการพัฒนาจากสัญชาตญาณเดิมๆ ของมนุษย์ด้วย มีการพัฒนาด้านกายภาพ และด้านมโนธรรม 
หรือ พัฒนาในด้านจิตใจด้วยคุณธรรมก็สามารถท่ีจะเป็นผู้น าท่ีดีได้๖๑ 

 

                                                             
๕๘O.W.Jenkins and Other, Ibid., p.22. 
๕๙Spiller and Other อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๒), 

หน้า ๒๒. 
๖๐Westburgh and Other อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 

๒๕๔๒), หน้า ๒๓. 
๖๑Vies and Hummel อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 

๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 



๔๐ 

๖. กลุ่มทฤษฎีการแลกเปล่ียน 
มีความเช่ือว่า การเป็นผู้ตามนิยม หรือยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามในตัวของผู้น านั้น เพราะท้ัง

สองฝ่ายมีสัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน๖๒ 
๗. ทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยม 
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีมนุษย์นิยมและมีความเช่ือว่ามนุษย์มีความรับผิดชอบ รักความอิสระ 

มีความใฝ่ดี มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในองค์การทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญกับมนุษย์ ดังนั้น 
นักทฤษฎีนี้เห็นว่า ผู้น าจะต้องมีแนวคิด ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เน้นธรรมชาติของมนุษย์เป็นหลัก มนุษย์รักความเป็นอิสระ มีความต้องการ และ
ความหวังความต้ังใจ และแรงจูงใจ 

๗.๒ มนุษย์ร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม หรือองค์การ ธรรมชาติขององค์การย่อมจะมีการ
ควบคุมให้เป็นไปตามระบบ 

๗.๓ ภารกิจของผู้น า คือ จัด และปรับปรุงสภาพแวดล้อม หรือส่งเสริมบรรยากาศของ
องค์การของตน และองค์การได้ เป้าหมายของภาวะผู้น าในทฤษฎีนี้คือ การปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลงาน และน้ าใจของผู้ใต้บังคับบัญชา๖๓ 

๘. กลุ่มทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ และคาดหวัง 
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ และ ความคาดหวังของกลุ่ม และ ผู้น าว่า “สมาชิกคนใดคนหนึ่งใน

กลุ่มสามารถจะเป็นผู้น าได้ ถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ริเริ่มบทบาทนั้น และจะต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์” องค์ประกอบท่ีเป็นสถานการณ์ของกลุ่ม ๓ ประการ คือ 

๘.๑ อ านาจตามต าแหน่ง ผู้น าบางกลุ่มจะมีอ านาจตามต าแหน่ง เช่น ครูใหญ่ประชุม
ครูในโรงเรียน แต่บางกลุ่มอาจไม่มีต าแหน่ง เช่น การเล่นของเด็กๆ สาระขององค์ประกอบนี้ คือ ผู้น า
ของกลุ่มมีอ านาจตามต าแหน่งมาก หรือน้อยจะท าให้สถานการณ์ของกลุ่มแตกต่างกัน 

๘.๒ ภารกิจของกลุ่ม ภารกิจ คือ การงานท่ีกลุ่มต้องการท าให้ส าเร็จ งานอาจยาก 
หรือง่ายต่างกันงานบางอย่างต้องสนใจวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลจ านวนมากประกอบในการตัดสินใจ 
ความยากง่ายของงานมีความส าคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม 

๘.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้น า และสมาชิกในกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ผู้น า และสมาชิกในกลุ่มมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบท้ังสองประการท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้ตาม
ย่อมมีความคาดหวังจากผู้น า หากผู้น าเป็นท่ียอมรับ และมีความสามารถตามท่ีคาดหวังการติดต่อ
สัมพันธ์ในกลุ่มก็เป็นไปด้วยดี โอกาสในการน ากลุ่มไปสู่จุดหมายก็ง่ายข้ึน๖๔ 

๙. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
ศึกษาถึงพฤติกรรมนิยม ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่าพฤติกรรมต่างๆ ของผู้น าเป็น

ส่ิงท่ีเรียนรู้กันได้ คนท่ีได้รับการฝึกฝนมีพฤติกรรมของความเป็นผู้น าทีเหมาะสม สามารถเป็นผู้น าท่ีมี

                                                             
๖๒Gerger and Other, Ibid., p. 25. 
๖๓William J. Reddin, Managerial Effectiveness, (New York: McGraw – Hill Book Co., 

1970), pp.215-234. 
๖๔M.G. Even, Ibid., p.24. 



๔๑ 

ประสิทธิภาพได้ กลุ่มทฤษฎีนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางการบริหาร ได้แก่ การมอบหมายงาน การจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา๖๕ 

๑๐. กลุ่มทฤษฎีการรับรู้ และปัญญา 
ทฤษฎีนี้ โดยมีความเช่ือว่ากระบวนการรับรู้ของผู้น า เช่น ในการหยั่งรู้ หรือมีการมอง

การณ์ไกล มีความรู้ ความสามารถความเข้าใจในทุกด้านท่ีเกี่ยวกับการบริหาร รู้ และเข้าใจการ
วิเคราะห์ระบบ ซึ่งกรอบแนวคิดตามทฤษฎีนี้แบ่งภาวะผู้น าเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ 

๑๐.๑ ภาวะผู้น าเหนือรูปแบบ คือ บังคับบัญชาจะต้องยกระดับความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น า ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ความเช่ือมั่นในตนเอง ผู้น าพยายามท่ีจะยกระดับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้น าจะต้อง
เปล่ียนวัฒนธรรมเชิงองค์กร เพื่อยกระดับผลงานปัจจุบันไปสู่อนาคตให้สูงขึ้น โดยใช้แรงจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้เหนือความคาดหมาย ผู้น าประเภทนี้แบ่งออกได้ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑) ผู้น าแบบอ านาจบารมี คือ ผู้น าท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง เป็นผู้ก าหนด
ขั้นตอนในการท างานเอง มีความพยายามในการท างาน มีความสามารถท่ีจะปฏิรูปการท างานได้
ตลอดเวลา มีจิตวิทยาสูง มีพลังในการจูงใจผู้ตามในการรวมตัวเพื่อปฏิบัติงานท่ีผู้น าได้วางเอาไว้ ผู้ท่ี
จะเป็นผู้น าประเภทนี้ได้ ต้องเป็นผู้ท่ีผู้ตามมีความศรัทธารามเช่ือถือมาก 

๒) ผู้น าแบบค านึงถึงเอกัตบุคคล คือ ผู้น าให้ความส าคัญของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ถึงแม้ว่าผู้น าจะเป็นผู้ท่ีก าหนดนโยบายเอง แต่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
แต่ละบุคคลได้โดยการใช้ส่ือสองทาง คือ การส่ังการ และการน าเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าจะ
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันไปตามความรู้ ความสามารถบุคลิกภาพ ความสนใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓) ผู้น าแบบกระตุ้นเชิงปัญญา ผู้น าแบบนี้จะมีประสิทธิภาพเชิงปัญญาสูง ผู้น า
จะไม่ใช้อารมณ์ในการบริหารงาน แต่ใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณา ในการไตร่ตรองปัญหา และ
แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นผู้ก าหนดแนวทางในการแก้ไข แต่จะต้องให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา โดยการใช้ค าพูด โดยการใช้กุศโลบาย อุปมา อุปมัย แล้วผู้ตามจะเกิดความเข้าใจ เห็นแนวทาง
แก้ไขปัญหา เห็นบทบาทของตนมากขึ้น และยอมรับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้ 

๑๐.๒ ภาวะผู้น าประเภทปฏิสัมพันธ์ คือ ผู้น าเป็นผู้ก าหนดบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา
เช่ือมั่นว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติงานท่ีผู้น าก าหนดให้ ผู้น าทราบว่าผู้ตามมีความต้องการอย่างไร 
ผู้น าจะบ่งช้ีผู้ตามจะบรรลุเป้าหมายความต้องการได้ต่อเมื่อปฏิบัติบทบาทตามท่ีผู้น าก าหนดไว้  ผู้น า
ค านึงถึงการตอบสนองผู้ใต้บังคับบัญชาผู้น าให้ผู้ตามมองเห็นคุณค่าของงาน ท าให้ผู้ตามเกิดแรงจูงใจท่ี
จะบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้น าประเภทนี้ได้แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 

๑) ผู้น าแบบวางรูปแบบให้ปฏิบัติ และให้รางวัล คือ ผู้น าจะเป็นผู้ก าหนด
กระบวนการ และผลงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการส่ือสารในการท างาน คือ สนับสนุน 
กระตุ้นให้ก าลังใจ ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้ 
                                                             

๖๕Davis and Luthans อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 
๒๕๔๒), หน้า ๒๖. 
 



๔๒ 

๒) ผู้น าแบบมีข้อยกเว้น หรือสนับสนุนตามสถานการณ์ คือ ผู้น าจะใช้การให้
รางวัลเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้ตามยอมรับบทบาทในการท างาน  และการปฏิบัติตามเพื่อท่ีจะได้รางวัล
ตามท่ีผู้น า สัญญา พร้อมกับความภาคภูมิในในผลงานนั้น จะเป็นผลงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นคุณค่า
ในผลงานนั้น และจะท าต่อไปแม้จะไม่มีรางวัลก็ตาม๖๖ 

แนวความคิดเกี่ยวกับผู้น า ๓ ประการ ดังนี้ 
๑. ความเป็นผู้น าเป็นคุณลักษณะภายในท่ีอยู่ในแต่ละคน สมัยก่อนจึงเช่ือว่าความเป็นผู้น า

เกิดจากพันธุกรรม ส่ิงท่ีท าให้เป็นผู้น านั้น เป็นคุณลักษณะท่ีอยู่ในตัวของทุกคน 
๒. ความเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับกลุ่ม เป็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มมากกว่าแต่ละบุคคลแต่

ละคน จะเอาลักษณะของบุคคลมาใช้เพื่อท่ีกลุ่มจะมีจุดประสงค์ท่ีสอดคล้องกัน  ท้ังนี้เพื่อให้ทุกฝ่าย
ได้รับผลตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็จะกลายเป็นกลุ่มท่ีมีการรวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพความ
เป็นผู้น าในกลุ่มเป็นผู้ก าหนดความต้องการของกลุ่มมากกว่าบุคลิกภาพของบุคคลเพียงคนเดียว ถ้าไม่
มีกลุ่มก็จะไม่มีผู้น า แต่ถ้ากลุ่มนั้นขาดผู้น า ก็ยากท่ีจะเจริญก้าวหน้าได้ 

๓. ลักษณะการเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ มีความส าคัญกับผู้น ามากสถานการณ์ท่ีกลุ่ม
ก าลังเผชิญอยู่นั้นก่อให้เกิดผู้น าได้ ความเป็นผู้น าจึงขึ้นอยู่กับประเพณีขององค์กรนั้น๖๗ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดภาวะผู้น าไว้ ๔ ประการ คือ 
๑. ความเป็นผู้น าตามลักษณะพันธุกรรมเป็นส่ิงท่ีติดตัวตามก าเนิด 
๒. ความเป็นผู้น าเกิดจากต าแหน่งโดยมีลักษณะความเป็นผู้น าตามหน้าท่ีการงาน 
๓. ความเป็นผู้น าท่ีเกิดจากสถานการณ์หากผู้ใดมีคุณสมบัติตามสถานการณ์นั้นพร้อมอยู่

แล้วก็จะกลายเป็นผู้น า 
๔. พฤติกรรมท าให้เกิดผู้น า วัตถุประสงค์ท่ีจะท าให้เกิดผู้น าแบบนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรม

ของกลุ่มนั้นๆ๖๘ 
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดภาวะผู้น าไว้ ๖ ประการดังนี้ 
๑. ทฤษฎีเหมือนทฤษฎีท่ีว่าด้วยลักษณะผู้น าท่ีมีมาแต่เกิด 
๒. เช่ือว่าลักษณะผู้น าเกิดจากสภาพแวดล้อม เวลา สถานท่ี และโอกาส 
๓. มีความเช่ือว่าผู้น านั้นเกิดจากความสามารถเฉพาะตัว และเพื่อนร่วมงาน 
๔. ทฤษฎีให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ การกระท าการปฏิสัมพันธ์ และ

เจตสิก โดยเช่ือว่าการท่ีจะเป็นผู้น าได้นั้นจะต้องมีความสามารถในการกระท า มีมนุษยสัมพันธ์ และมี
การควบคุมทางจิตใจท่ีดี 

๕. เช่ือว่าผู้น านั้น ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการอะไรหากเป็น
ผู้น าท่ีมีความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการเหล่านั้นก็จะกลายเป็นผู้น าในกลุ่มได้ 

                                                             
๖๖Preffer and Other อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 

๒๕๔๒), หน้า ๒๖ – ๓๐. 
๖๗Murray G. Ross and Charles E. Hendry อ้างใน สุวิน สุขสมกิจ, “พุทธปรัชญากับการสร้าง

เสริมภาวะผู้น า : กรณีศึกษาก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี”, หน้า ๑๑๗ – ๑๑๘. 
๖๘Renney W.Napier, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘-๑๑๙. 



๔๓ 

๖. เช่ือว่าลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย์ จะคิดอยู่เสมอว่า ถ้าตนให้ความร่วมมือกับผู้น า
แล้ว ผู้น าย่อมเป็นท่ียอมรับของกลุ่มด้วย๖๙ 

แนวทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า และการประเมินผู้น าไว้ดังต่อไปนี้ 
๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าท่ีประสบความส าเร็จจะมีบุคลิกภาพท่ีเกื้อกูลให้ประสบ

ความส าเร็จ 
๒. ทฤษฎีทางสถานการณ์บุคคลท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึ่ง ก็เพราะเกิดจากลักษณะท่ีกลุ่มเขาเป็นผู้น า 
๓. ทฤษฎีการเป็นผู้ตาม คือ เครื่องบ่งช้ีของผู้ตามวิธีท่ีดีท่ีสุดของผู้น าคือการวิเคราะห์ผู้ตาม 
๔. ทฤษฎีการรวมผลทฤษฎีนี้เกิดจากการน าเอาทฤษฎีต่างๆ มารวมกันเพื่อท่ีจะอธิบายการ

เป็นผู้น า๗๐ 
 
ตารางที่ ๒.๖  สรุปทฤษฎีภาวะผู้น า 

แนวคิดหลัก นักวิชาการ 
เศาวนิต เศาณานนท์, (๒๕๔๒, หน้า ๑๑๐-
๑๑๒). 

ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบความสามารถพิ เศษของ 
Conger และ Kanungo (Conger and Kanungo’s 
charismatic leadership theory) เป็นการสังเกต
จากพฤติกรรมของผู้น า โดยท าการเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้น าท่ีมีความสามารถพิเศษกับผู้น าท่ีไม่มี
ความสามารถพิ เศษเขาไ ด้ข้ อ ค้นพบเกี่ ย วกับ
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น าท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (Charismatic leaders) 

ติน ปรัชญพฤทธิ์, (๒๕๒๗, หน้า ๖๓๕-๖๓๗). การศึกษาภาวะผู้น าจากทฤษฏีต่างๆ  
๑. ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (Greatman Theories)  
๒. ทฤษฎีสภาพแวดล้อม  
(Environmental Theories)  
๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ์  
(Personal Situational Theories)  
๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโต้ตอบความคาดหวัง
(Interaction Expectation Theories) 
๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) 
๖. ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theories)  

 

                                                             
๖๙Stogdill, Ibid., pp. 120-121. 
๗๐Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson. (1970). Management and Oganization Behavior. 

New York : John Willey & Sons, p.17. 
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ตารางที่ ๒.๖  สรุปทฤษฎีภาวะผู้น า (ต่อ) 
แนวคิดหลัก นักวิชาการ 

ทองใบ สุดชาดา อ้างใน วาสนา สุขประเสริฐ, 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๙). 

ทฤษฎีผู้น าเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้น ามี ๒ มิติ คือ 
ด้านกิจสัมพันธ์ และด้านมิตรสัมพันธ์ 

Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson, 
(1970, pp. 255-259). 

ผู้น า มีพื้นฐานต้ังอยู่บนสมมติฐานต่างๆ  
 

Barbara Kelleman (ed), (1984, p.70). ภาวะผู้น าในฐานะท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของ
กระบวนการกลุ่ม  

Bernard M. Bass, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๑) 

กลุ่มทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ คือ ผู้น าจะมีต้องมีลักษณะ
พิเศษบางประการท่ีผู้ตามไม่มี 

O.W.Jenkins and Other (Ibid., p. 22) กลุ่มทฤษฎีคุณลักษณะ คือ คุณลักษณะของผู้น า 
Spiller and Other, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษธรรม, 
(๒๕๔๒, หน้า ๒๒). 

กลุ่มทฤษฎีสภาพแวดล้อม 

Westburgh and Other อ้างใน พิมใจ โอภานุ
รักษธรรม, (๒๕๔๒, หน้า ๒๓). 

ก ลุ่ ม ทฤ ษ ฎี ผลก ระ ทบ ระ ห ว่ า ง บุ คคลกั บ
สถานการณ์ 

Vies and Hummel, อ้างใน พิมใจ โอภานุรักษ 
ธรรม, (๒๕๔๒, หน้า ๑๑). 

กลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์ คือ ต้องใช้หลักการ 
วิเคราะห์ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของการ
ภาวะผู้น า 

Gerger and Other, (Ibid., p.25). กลุ่มทฤษฎีการแลกเปล่ียน คือ การเป็นผู้ตามนิยม 
หรือยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามในตัวของผู้น านั้น 

William J. Reddin, (1970, pp.215-234). ทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยม  คือ มนุษย์มีความ
รับผิดชอบ รักความอิสระ มีความใฝ่ดี 

M.G. Even, (Ibid., p.24). กลุ่มทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ และคาดหวัง คือ ความ
คาดหวังของกลุ่ม และ ผู้น า 

Davis and Luthans, อ้างใน พิมใจ โอภานุรัก
ษธรรม, (มปป., หน้า ๒๖). 

กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรมต่างๆ 
ของผู้น าเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้กันได้ 

Preffer and Other, (Ibid., p.26– 30). กลุ่มทฤษฎีการรับรู้ และปัญญา คือ กระบวนการ
รับรู้ของผู้น า 

 
๒.๒.๗ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ทฤษฏีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นทฤษฏีภาวะผู้น าท่ีเกิดขึ้นหลังจากทฤษฏีภาวะผู้น า

แบบบารมี (Charismatic Leadership) ซึ่ง Max Weber ได้เป็นผู้คิดขึ้นในทศวรรษท่ี ๑๙๒o โดย
ผลงานของเขาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ.๑๙๔๗ ซึ่งถือเป็นผลงาน ท่ีได้กระตุ้นความสนใจของ
นักสังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ท่ีศึกษาด้านภาวะผู้น า ต่อมาในทศวรรษท่ี ๑๙๘๐ นักวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาและการจัดการได้แสดงความสนใจอย่างมากต่อภาวะผู้น า แบบบารมีเนื่องจากในช่วง
ทศวรรษนั้นเกิดการแปรรูปและมีการฟื้นฟูองค์การต่างๆ อยา่งมากมายและผู้บริหารองค์การต่างๆ ใน



๔๕ 

สหรัฐอเมริกามีการยอมรับกันว่ามีความต้องการและจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงในการด าเนินการ
เรื่องต่างๆ เพื่อให้องค์การสามารถอยู่ได้สภาวะท่ีมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ดังนั้นทฤษฏีภาวะผู้น า
การเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่งมีอยู่หลายแนวคิดด้วยกัน มีเนื้อหาดังนี้ 
 ๑) ทฤษฏีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ Burns 

ในทฤษฏีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ตอนเริ่มต้นได้รับการพัฒนามาจากการวิจัยเชิง
บรรยาย ผู้น าทางการเมือง คือ อธิบายภาวะผู้น าในเชิงกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม๗๑ และ
ในทางกลับกันผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้น าเช่นเดียวกัน ภาวะผู้น าการปล่ียน
แปลงมองได้ท้ังในระดับแคบท่ีเป็นกระบวนการส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคล (Individual) และในระดับ
กว้างท่ีเป็นกระบวนการในการใช้อ านาจเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมและปฏิรูปทางสถาบัน ในทฤษฏีของ 
Burns ผู้น าการเปล่ียนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผู้ตาม โดยการยกระดับ
แนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงขึ้นเช่น ในเรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน 
สันติสุข และมนุษยธรรม โดยไม่ยึดตามอารมณ์ เช่น ความกลัว ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉาริษยา 
ผู้น าจะท าให้ผู้ตามก้าวขึ้นจากตัวตนในทุกๆ วัน (Everyday Selves) ไปสู่ ตัวตนท่ีดีกว่า (Better 
Selves) Burns มีแนวคิดว่า ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์กร
ในทุก ๆ ต าแหน่ง ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรือผู้ตาม และอาจจะเกี่ยวกับคนท่ีมีอิทธิพลเท่าเทียมกัน สูง
กว่า หรือต่ ากว่าก็ได้ Burns๗๒ ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าว่า หมายถึง การท่ีผู้น าท าให้ผู้ตามสามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีแสดงออกถึงค่านิยมแรงจูงใจ ความต้องการ ความจ าเป็น และความคาดหวังท้ัง
ของผู้น าและผู้ตาม Burns เห็นว่าภาวะผู้น า เป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกันในด้าน
อ านาจและระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดหมายร่วมกัน ซึ่งเกิดได้ใน ๓ ลักษณะ คือ 

(ก) ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมี 
ผู้ติดต่อกับ ผู้ตามเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้น าจะใช้รางวัลเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการ และ เพื่อแลกเปล่ียนความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผู้น าและผู้ตามมีความต้องการ  
อยู่ในระดับข้ันแรกตามทฤษฏีความต้องการเป็นล าดับข้ันของ Maslow’s Need HierachyTheory 

(ข) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผู้น าจะตระหนักถึง
ความต้องการและแรงจูงใจของผู้ตาม ผู้น าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะยกระดับความ
ต้องการซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพท้ังสองฝ่าย คือ เปล่ียนแปลงและเปล่ียนผู้น า
การเปล่ียนแปลงไปเป็นผู้น าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะตระหนักถึงความ
ต้องการของผู้ตาม และจะกระตุ้นผู้ตามให้เกิดจิตส านึก (Conscious) และยกระดับความต้องการของ
ผู้ตามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความต้องการของ Maslow’s และให้ผู้ตามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์
และยึดค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติสุข และสิทธิมนุษยชน  

(ค) ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้น าการเปล่ียนแปลงจะ
เปล่ียนแปลงเป็นผู้น าแบบจริยธรรมอย่างแท้จริงเมื่อผู้น าได้ยกระดับความประพฤติและความ
ปรารถนาเชิงจริยธรรมของผู้น าและผู้ตามให้สูงขึ้น และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังสองฝ่าย อ านาจ
                                                             

๗๑Burn, J.M. Leadership : Theory of Leaddership. (New York: Harper & Row, 1978), 
pp.156 – 178. 

๗๒Burns, Leadership : Theory of Leaddership, pp.50–51. 
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ของผู้น าจะเกิดขึ้นเมื่อผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม ท าให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างค่านิยมกับวิธีปฏิบัติ สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการในระดับขั้นท่ีสูงกว่าเดิม 
ตามล าดับขั้นความต้องการของ Maslow หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร์ก แล้วจึง
ด าเนินการเปล่ียนแปลงสภาพท าให้ผู้น าและผู้ตามไปสู่จุดหมายท่ีสูงขึ้น 

๒) ทฤษฏีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ Robert ยังได้สรุปงานวิจัยตามแนวคิดของ 
Robert ได้ศึกษาผู้น าถึงการเปล่ียนแปลง และเรียกภาวะผู้น าแบบนี้ว่า ผู้น าแบบแปลงรูป
(Trasformational Leadership) โดยการวิเคราะห์เฉพาะกรณีอย่างลึก โดยได้วิเคราะห์กระบวนการ
ท างานของผู้บริหารโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่ง ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ได้มาจากเอกสารงานวิจัยและ
บทความในหนังสือพิมพ์ผู้น ามาเขียน สังเกตการณ์ประชุมท้ังเป็นทางการ การสัมภาษณ์ตัวผู้น าและ
ผู้น าระดับอื่นในโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบอร์ดการศึกษาของรัฐ ผู้บริหารในโรงเรียนนี้ 

พบว่า มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นผู้ท่ีสามารถตัดงบประมาณต่างๆ ให้น้อยลง ในขณะท่ียัง
มีงานพัฒนาและการริเริ่มงานใหม่ๆ ครูทั้งหลายยกย่องในความพยายามของผู้น าของเขา ถึงแม้ว่าผู้น า
จะมีแผนในการตัดบางโครงการและลดงานท่ีเขาเสนอลง นอกจากนั้นยังพบขั้นตอนการด าเนินงานท่ี
ท าให้ผู้น าแปลงรูปประสบความส าเร็จคือ ๑) การก าหนดกรอบการเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เปล่ียนแปลง ๒) พัฒนากลยุทธ์ใหม่ร่วมกันของบุคลากรโดยการประชุมหารือ หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ๓) ปรับเปล่ียนบุคคลในต าแหน่งส าคัญท่ีต้องอาศัยความสามารถและความพยายามอย่าง
ต่อเนื่อง จึงจะท าการเปล่ียนแปลงประสบความส าเร็จ ๔) ก าหนดวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติงาน วิธีการ
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ริเริ่มและความเห็นชอบรวมกันใน
วิธีการ   ๕) สร้างแรงกดดันโดยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
การศึกษา หรือผู้มีอ านาจบังคับบัญชาเหนือกว่ามาเป็นคนเสนอแนะข้อคิดว่าตรงไหน ควรมีการตัด
งบประมาณรวมท้ังมีการบริหารงบประมาณด้านอื่นของการศึกษาอย่างไร ๖) ฝึกอบรมให้สมาชิกใน
โรงเรียนรู้วิธีที่จะน าเสนอต่อท่ีสาธารณะ เพื่อลดแรงกดดันในการตัดงบประมาณ และขอข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตัดงบประมาณด้วย สรุปได้ว่าการศึกษาของ Robert จะเน้นกระบวนการเปล่ียนแปลงรูป
ของผู้น าว่ามาจากการริเริ่มในการจัดการมากกว่าการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม หรือเปล่ียนแปลง
องค์กร๗๓ 

๓) ทฤษฏีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ Tichy and Devanna  
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและได้สรุปคุณลักษณะของภาวะผู้น าแบบนี้ ดังนี้๗๔ 

(ก) มีลักษณะเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Identification as a Change Agent) 
กล่าวคือ คุณลักษณะของผู้น า จะเป็นลักษณะท่ีพยายามเปล่ียนแปลง น าการพัฒนาต่างๆ มาสู่องค์กร
เป็นผู้ท่ีสร้างสรรค์ปรับปรุง 

(ข) กล้าพูด กล้าท า (Courage and Cutspokenness) ผู้น าลักษณะนี้จะเป็นผู้กล้า
เส่ียงสามารถท่ีจะยอมรับ กล้าเผชิญกับความเป็นจริง แม้ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมีปัญหาอย่างมากและสามารถ
ท่ีจะเปิดเผยในส่ิงท่ีเป็นจริงได้กับบุคคลอื่น แม้ว่าจะเป็นส่ิงท่ีบุคคลเหล่านั้นไม่ต้องการรับฟัง 

                                                             
๗๓Tichy and Devanna Tichy & Devanna, 1990, pp.189-196. 
๗๔Lbid., pp.150-170. 



๔๗ 

(ค) มีความเช่ือมั่นในบุคคล (Belicf in People) บุคคลประเภทนี้แม้จะมีอ านาจ แต่ก็
มีคุณลักษณะท่ีสนใจกับความต้องการของบุคคลอื่น พยายามท่ีให้อ านาจกับคนอื่นๆ แทนท่ีจะใช้วิธี
เผด็จการอย่างเดียว 

(ง) ความเช่ือมั่นในคุณค่าเป็นแรงผลักดัน (Value – driven) บุคคลประเภทนี้ 
โดยท่ัวไปแล้ว จะปลูกฝังให้ลูกน้องเช่ือมั่นในคุณค่าท่ีดีเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน ให้
ส าเร็จลุล่วง 

(จ) เป็นผู้ท่ีใส่ใจการเรียนรู้ตลอดเวลา (Life – long Learning) ผู้น าแบบนี้จะมอง
ความล้มเหลวว่าเป็นบทเรียน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา พยายามปรับปรุงตนเองและพฤติกรรมการบริหาร 

(ฉ) ความสามารถในการเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือไม่แน่นอน 
(Ability to Deal with Complexity, Ambiguity and Unccrtainty) ผู้น าแบบนี้สามารถท่ีจะ
จัดการแก้ไขปัญหาท่ีสลับซับซ้อน การเปล่ียนแปลงของโลก 

(ช) เป็นผู้ท่ีมองการณ์ไกล (Visionary) ผู้น าลักษณะนี้จะเป็นท่ีมองการณ์ไกลและ
พยายามน าความฝันมาท าให้เป็นจริงได้ 

๔) ทฤษฏีภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง Tichy and Ulrich  
ได้สรุปแนวคิดของ Tichy andUlrich ไว้ว่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงองค์กรเพื่อ

พัฒนาให้มีประสิทธิผลนั้น ผู้ท่ีมีส่วนส าคัญคือ ผู้บริหารองค์กรจะต้องเป็นผู้น าเพื่อการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership) โดยต้องท า ๓ กิจกรรมคือ๗๕ 

(ก) การสร้างทัศนภาพ (Creation of a Vision) ผู้น าต้องสร้างทัศนภาพขององค์กรใน
อนาคต ให้สมาชิกท่ีเป็นบุคคลส าคัญขององค์การมีส่วนร่วมรับรู้ในทัศนภาพ ผู้น าเป็นแกนส าคัญใน
ความรับผิดชอบต่อทัศนภาพ ผู้น าจ าเป็นต้องมีความคิดในเชิงบูรณาการ สร้างสรรค์หยั่งรู้ และอุปนัย 
การสร้างทัศนภาพดังกล่าวควรจะสอดคล้องกันในเรื่องปรัชญาและแบบท้ังของผู้น าและองค์การ 

(ข) การสร้างความผูกพัน (Mobilization of Commitment) บุคลากรขององค์กรหรือ
อย่างน้อยส่วนใหญ่ ต้องยอมรับภารกิจและทัศนภาพใหม่และการกระท าให้เกิดขึ้น ผู้น าเพื่อการ
เปล่ียนแปลงต้องเข้าใจผู้ตามอย่างลึกซึ้ง ให้องค์การมีชีวิตชีวาแตกต่างจากผู้น าคนก่อน 

(ค) การเปล่ียนแปลงส่ิงเป็นมาแต่เดิม (Institutionalization of Change) 
องค์การจะต้องได้รับการปรับให้มีรูปพฤติกรรมใหม่ ผู้น าการเปล่ียนแปลงจ าเป็นต้องท า

ทัศนภาพให้เป็นจริง ภารกิจต่างๆ ต้องมีการกระท า ปรัชญาต้องน าไปสู่การปฏิบัติ ความเป็นจริง การ
กระท าและการปฏิบัติใหม่ต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมกันท้ังองค์กร วิธีการติดต่อส่ือสาร การตัดสินใจและ
ระบบการแก้ปัญหาเครื่องมือท่ีท าให้ทัศนภาพกลายเป็นความจริงได้ การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเป็นมาแต่
เดิมจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องการรูปแบบและการเสริมแรงของวัฒนธรรมใหม่ท่ีเหมาะสมกับองค์กรระบบ
มนุษย์ในการคัดเลือก การพัฒนา การประเมินและการให้รางวัลเป็นเรื่องหลักส าหรับ การ
เปล่ียนแปลง 

                                                             
๗๕Bennis W., and Nanus B., 1985, Leaders : The strategies for taking change, (New 

York: Harper and Row Bennis & Nanus, 1985), pp.125-130. 



๔๘ 

สรุป ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ผู้วิจัยน ามาในการวิจัน ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) การความเข้าใจ
ในการเปล่ียนแปลง ๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ๓) การสร้างแรงบันดาลใจ ๔) การกระตุ้นการ
ใช้ปัญญา และ ๕) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศโดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๖ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๗  ทฤษฎีภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
Burns,  
(1978, pp.43-44). 

ลักษณะผู้น าเป็น ๓ แบบ 
๑ ) ผู้น าการแลกเปล่ียน ผู้น า ท่ี ติดต่ อกับ ผู้ตามโดยการ
แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน 
๒) ผู้น าการเปล่ียนแปลง ผู้น าท่ีตระหนักถึงความต้องการของผู้
ตามเน้นการพัฒนาผู้ตาม 
๓) ผู้น าจริยธรรม ผู้น าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความ
ต้องการ ความปรารถนา ค่านิยม และความจ าเป็นอย่างแท้จริง
ของผู้ตาม  

Bass, B., & Avolio, B.J., 
(1994, pp.45-82). 

ผู้น าแบบแลกเปล่ียนมักจะพิจารณาวิธีพัฒนารักษาคุณภาพ 
และปริมาณของการปฏิบัติงาน วิธีปรับเปล่ียนเป้าหมายของ
องค์การ วิธีลดแรงต่อต้านการปฏิบัติงาน และวิธีการตัดสินใจ 

Bennis, W., and Nanus, B. 
(1985, pp.213-237). 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงมี ๕ ประการ คือ  
๑) การสร้างวิสัยทัศน์   
๒) การสร้างบารมี   
๓) การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล   
๔) การกระตุ้นปัญญา และ 
๕) การสร้างแรงบันดาลใจ  

 
๒.๒.๘ แนวคิดและ ทฤษฎีที่เก่ียวกับ ผู้น าทางทหาร 
“ความเป็นผู้น าทางทหาร” เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ เป็นศิลป์แรงจูงใจและอ านวยการให้

ทหารสามารถปฎิบัติภารกิจได้ส าเร็จ โดยมีคความเช่ือมั่นและไว้วางใจ นับถือและให้ความเช่ือมั่น  
นับถือ และได้รับความร่วมมืออย่างภักดีจากทหาร และความเป็นผู้น านี้สามารถน าไปใช้ได้โดยไม่เลือก
บุคคล เวลา และไม่จ ากัดว่าการจัดการบังคับบบัญชาอย่างไรในกลุ่มคนท่ีอยู่รวมกัน จะมีบุคคลหนึ่ง
แสดงลักษณะความเป็นผู้น าท่ีเด่นชัดออกมาเสมอ ส าหรับด้านความเป้นทหารนั้นความเป็นผู้น ามักจะ
อยู่ในขอบเขตของการจัดการบังคับบัญชาของในหน่วยทหารเองจึงอาจกล่าวได้ว่าความเป็นผู้น าทาง
การทหารนั้นเอง จึงกล่าวได้ว่าความเป็นผู้น าทางการทหารนั้น ก็คือการด าเนินการบริหารการบังคับ
บัญชาท่ีเหมาะสม 



๔๙ 

The air university ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ค านิยามว่า Military leadership ใน
แต่ละช่วงเวลาดังนี้ 

ค.ศ.1951 Gen J. Lawton Collins อธิบายว่า ผู้น าทางทหารเป็นศิลป์ของความมีอิทธิพล
และการควบคุมก ากับให้บุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยต้องได้รับความเช่ือฟัง 
ความเช่ือมั่น การยอมรับนับถือและความร่วมมือ 

ค.ศ.1953 Gen J. Lawton Collins ผู้น าทางการทหารคือการฝึกบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม
โดยผู้บังคับบัญชาท่ีดี 

ค.ศ.1958 Gen Maxwell D. Tyior และในปี ค.ศ.1961  Gen G. H. Decker และปี ค.ศ. 
1965 Gen Harold K. Johnson myh ท้ังสามท่าน อธิบายค าว่าผู้น าทางทหาร เป็นศิลป์ของความมี
อิทธิพลและการควบคุมผู้ก ากับให้บุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามความเช่ือฟัง
ด้วยความเต็มใจ มีความเช่ือมั่น การยอมรับความร่วมมีอเพื่อภารกิจส าเหร็จ 

สรุป ผู้น าทางทหารจะให้ความส าคัญในอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ยอมท าตามค าส่ัง 
ด้วยความเช่ือมั่น เช่ือฟังและยอมปิบัติตามด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุตามภารกิจ 

 
๒.๓  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธธรรม 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมส าหรับการเสริมสร้างภาวะผู้น าด้วย
การบูรณาการพบว่ามีนักวิชาการผู้ท าการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
 หลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างภาวะผู้น า  เพื่อมุ่งให้เกิด
ประโยชน์ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา พิจารณาจากหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีส าคัญท่ี
สะท้อนถึงแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
 ตามแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาเช่ือในหลักการท่ีว่า มนุษย์มีศักยภาพท่ีสามารถกระท า
ส่ิงต่างๆ รวมท้ังศักยภาพในการบรรลุธรรมได้ด้วยตนเอง ดังพุทธด ารัสท่ีว่าไม่มีใครอื่นท่ีจะท าให้สัตว์
เหล่านั้นหลุดพ้นได้ ถ้าสัตว์เหล่านั้นจะพึงหลุดพ้นได้ สัตว์เหล่านั้นเมื่อปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเหมาะสม 
ปฏิบัติไม่เป็นข้าศึก ปฏิบัติเอื้อประโยชน์ ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมด้วยตนเอง ก็จะพึงหลุดพ้น
ได้เอง ด้วยเรี่ยวแรง ด้วยก าลัง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่น ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยก าลัง
ของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษของตนเองเท่านั้น๗๖ 
 พระพุทธศาสนามีแนวความคิดเกี่ยวกับผู้น า ซึ่งแนวคิดของการน า และภาวะผู้น าของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้น าองค์การพุทธท่ีมีท้ัง
ธรรมบารมี และทรงเป็นผู้น าท่ียึดธรรมเป็นหลักในการน าพาสมาชิกในองค์การ คือ เหล่าพระสาวก
ไปสู่แนวทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวงอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายในทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
ยอดเย่ียม โดยท่ีพระพุทธองค์ในฐานะผู้น า ได้ทรงเลือกใช้หลักในการน า และภาวะผู้น าของพระพุทธ
องค์ในเรื่องราวต่างๆ ตามโอกาส บุคคล และสถานการณ์ท่ีหลากหลายลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น การ
เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การให้ความส าคัญ

                                                             

 ๗๖ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๓๓/๑๖๕. 



๕๐ 

ระหว่างคนและงาน อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างแรงจูงใจ การกระตุ้นสมาชิกให้ด าเนินกิจกรรมในการ
ปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ รวมถึงวิธีการในการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับสมาชิกภายนอกองค์การ 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าในทางพระพุทธศาสนามีรากฐานมาจากแนวทางในการสร้างสรรค์
บุคลากรในองค์การให้มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้น า ด้วยการใช้เทคนิควิธีการซึ่งคาดหวังถึงผลท่ี
สามารถน ามาใช้ในการจูงใจ ให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของตนท่ีต้องการ  โดย
พิจารณาถึงระดับขันความต้องการภายในของมนุษย์ พุทธวิธีในการน า และภาวะผู้น าขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีได้ทรงใช้พุทธวิธีในการน ามวลหมู่สมาชิกขององค์การพุทธ  ด้วยการใช้
หลักธรรมและการปฏิบัติของพระองค์ น าพาสมาชิกขององค์การไปสู่ทางแห่งความสงบสุขร่มเย็นและ
มีรากฐานท่ีมั่นคง ทรงเป็นผู้น าท่ีเน้นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับ
กิจการของหมู่สงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
คัดค้านได้โดยอิสระเมื่อตนมีความคิดเห็นอื่นๆ หรือแม้แต่การมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันก็ตาม 

จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้น ทรงเป็นผู้น าท่ีดี มีบุคลิกลักษณะท่ีดี มีศีลาจารวัตรท่ีงดงาม 
มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างทางจิตใจให้แก่
เหล่าสาวก อีกท้ังยังเป็นผู้น าในการปฏิบัติ ท่ีถูกท่ีชอบซึ่งพระองค์เองได้ทรงประพฤติปฏิบัติให้เห็นได้
จริงมาแล้วเพื่อให้พระสงฆ์สาวกได้ยึดเป็นแนวทางในการด าเนินรอยตามได้อย่างไม่มีข้อสงสัยและ
เคลือบแคลงใจ พระพุทธองค์ได้ทรงใช้การส่ือสารในลักษณะของการตรัสสอนธรรมแก่เหล่าพระสงฆ์
สาวก ในเรื่องของการตรัสสอนธรรมแก่เหล่าพระสาวก ทรงมีฐานคติในการมองมนุษย์ว่ามีพืนฐานท่ี
แตกต่างกันทังในด้านกว้างและด้านลึกความแตกต่างในด้านกว้าง หมายถึง ความแตกต่างในเรื่องของ
ทักษะความเช่ียวชาญและความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกัน ส่วนความแตกต่างทางด้านลึก หมายถึง
ความแตกต่างทางด้านของภูมิธรรม ภูมิปัญญาและกุศลกรรมมีท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคล ดังนั้น 
พระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยท่ีจะตรัสสอนธรรม และเน้นย้ าให้เหล่าพระสาวกมุ่งมั่นในการฝึกฝนพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มก าลังความสามารถ   

การศึกษาจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนา มีคุณลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นผู้น าโดยก าเนิด 
เพราะเป็นการสืบทอดโดยต าแหน่ง หรือโดยบุญบารมีท่ีได้ส่ังสมกันเป็นเวลานานจนท าให้เกิดใน
ตระกูลสูง(กษัตริย์) เป็นท่ียอมรับและเคารพนับถือของบุคคลโดยท่ัวๆ ไปซึ่งพระพุทธศาสนานั้น มีองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระนามว่าเป็น นายโก หรือนายก และวินายโก หรือ วินายก 
ไวพจน์อย่างหนึ่งท่ีเรียกพระพุทธเจ้า ก็คือ นายก ซึ่งแปลว่า ผู้น า หลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้ว พระองค์
ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นผู้ศรัทธา เข้ามาขออุปสมบทเป็นพุทธสาวก หรือบางพวก
ก็ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ค าส่ังสอนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นส่ิงท่ีทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์ 
และสามารถน ามาปรับใช้ได้กับการด ารงชีวิตและการท างานในปัจจุบันได้โดยเฉพาะเรื่องของภาวะผู้น า  

การเป็นผู้น าให้ประสบความส าเร็จโดยเป็นยอดของผู้น านั้น จะต้องใช้คุณธรรมจริยธรรม
ประกอบกับความรู้ความสามารถ เพราะการมีคุณธรรมจริยธรรมจะหล่อหลอมบุคคลให้เป็นผู้มี
สุขภาพกายใจ และสติปัญญาท่ีดี มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ท่ีดี ท่ีกว้างไกล สามารถปกครองบริหาร
จัดการองค์การให้ประสบความส าเร็จบรรลุผลดีมีประสิทธิภาพสูง หากเราพิจารณาตามหลักค าสอน
ในพระพุทธศาสนา สรรพส่ิงจะด ารงอยู่ได้โดยอาศัยซึ่งกัน และกันเท่านั้นจะอยู่แบบอิสระตามล าพัง



๕๑ 

ไม่ได้ นี่คือหัวใจของกฎธรรมชาติท่ีเรียกว่าธรรมนิยามอันครอบคลุมถึงความสัมพันธ์กันและความอิง
อาศัยกันของส่ิงท้ังปวง ซึ่งรู้ จักกันดีกว่าเป็นกฎของธรรมชาติตามหลักปฏิจจสมุปบาทในทาง
พระพุทธศาสนาตามทัศนะสังคมของชาวพุทธท่ีมองเห็นโลกในฐานะซึ่งเป็นส่ิงท่ีอิงอาศัยกันและกัน
แล้วก็จะพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ กตัญญู และกรุณาต่อกฎแห่งธรรมชาติเพื่อปลูกฝ่ัง ให้สังคม
มนุษย์มีการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติท้ังมวล แบบกลมกลืนกัน และแบบสันติซึ่งจะต้องพัฒนา หลัก
จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมขึ้นไว้ในใจอย่างมั่นคง ด้วยหลักพุทธธรรม ๓  ประการ  คือ  

๑. ปัญญา หมายถึง ความรู้ตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างอยู่ในโลก ล้วนอาศัยซึ่งละกัน 
๒. สุทธิ  หมายถึง ความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสภาวะท่ีใจปราศจากความโลภเป็นตัก่อให้เกิด

มลภาวะทางด้านส่ิงแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป 
๓. กรุณา หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจท่ีมีต่อบรรดาเหล่าสัตว์ และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 

เพราะพระพุทธศาสนามุ่งสอนให้กายกรรม เต็มเป่ียมด้วยความกรุณา มีใจกตัญญูต่อธรรมชาติท้ังมวล
โดยแท้ 

ผู้น าตามหลักพุทธธรรม มีท่ีมาจากการเลือกสรรสมาชิกในสังคม โดยการมอบอ านาจให้แก่
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ต่างจากบุคคลอื่น เช่น มีผิวพรรณวรรณะดี มีร่างกายแข็งแรง นั่นหมายถึง 
ศักยภาพในการใช้อ านาจซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับปกครองหมู่คณะการใช้อ านาจตามท่ีปรากฏในหลัก
พุทธธรรมมีวิธีการต่าง ๆ เพื่อสนองตามวัตถุประสงค์ของการใช้อ านาจตามลักษณะตามผู้น า  อ านาจ
จึงมิใช่ส่ิงสมบูรณ์ในตัวเอง แต่เป็นวิถีทางไปสู่จุดหมายจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของมวลสมาชิก
ดังนี้        

๑. เพื่อเป็นการหยุดยั้งความช่ัวที่เกิดข้ึน 
๒. เพื่อรักษาความเป็นธรรมของมวลสมาชิกในสังคม ถือเป็นแนวทางท่ีดีงามเป็นกิจกรรมท่ี

ส่งเสริม และสนับสนุนความถูกต้องในรูปของกฎระเบียบของสังคม 
๓. เพื่อสร้างความสงบสุข และความเจริญให้เกิดขึ้นในสังคมท้ังทางวัตถุ และจิตใจอ านาจ

ของผู้น า ตามท่ีปรากฏในพุทธธรรม แสดงให้เห็นถึงท่ีมาอันส าคัญของอ านาจดังกล่าวจากความ
ยินยอม สละอ านาจของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ ได้รับรองความชอบของอ านาจผู้น าสังคม จึงมีสิทธิ์ใช้
อ านาจในฐานะผู้น า ดังปรากฏออกมาในรูปของการเมือง โดยเนื้อหาก็คือการบริหารท าให้เกิดความ
สงบ และผาสุขในรูปการปกครอง โดยเนื้อหาก็คือ การยั งประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มวลชน ดังนั้น 
อ านาจสิทธิ์ขาด และการยอมรับการใช้อ านาจของผู้น า จึงเป็นส่ิงท่ีมวลสมาชิกได้ท าการตกลงร่วมกัน
แล้ว ส่ิงท่ีผู้น าปฏิบัติจะต้องเป็นไปโดยชอบธรรม ค านึงถึงสมาชิกในสังคม ขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้
เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก อ านาจดังกล่าวนี้จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขส าคัญคือ ความเช่ือศรัทธาของ
สมาชิก ท่ีมีต่อตัวผู้น า และการใช้อ านาจของผู้น าแบบต่าง ๆ จะเห็นว่า การใช้อ านาจของผู้น ามีความ
เช่ือมโยงระหว่างความสัมพันธ์ของผู้น ากับมวลสมาชิกในสังคม๗๗ 

 
 

                                                             
๗๗พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม), ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์, 

๒๕๔๘), หน้า ๑๖-๑๗. 



๕๒ 

ผู้น า คือ ผู้ชักพาให้คนอื่นเคล่ือนไหวหรือกระท าการในทิศทางท่ีผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้
หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น ากันอยู่แล้ว เช่น เป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัด และแม้กระท่ังหัวหน้า
ครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า๗๘ และความเป็นผู้น าในหนังสือหลักธรรมมาภิบาล และประมุขศิลป์ ท่ีว่า
นายสารถีท่ีดี คือ ผู้ท่ีสามารถขับรถเทียมม้าให้สามารถบรรทุกส่ิงของได้มาก ไปถึงจุดหมายปลายทาง 
ได้รวดเร็วและปลอดภัย เพราะมีคุณสมบัติของนายสารถีท่ีดี ท่ีสามารถ หรือนายวงดนตรีท่ีดี คือ 
สามารถควบคุมวงดนตรี  ซึ่งมีผู้เล่นดนตรีหลายช้ินหลายคน เป็นวงใหญ่ให้บรรเลงเพลงได้ไพเราะ
เพราะพริ้งสะกดใจผู้ฟังให้เคลิบเคล้ิมเป็นสุขหรือให้บรรเลงเพลงได้เร้าใจถูกใจผู้ฟังให้สนุกสนานเพราะ
เป็นนายวงดนตรีที่มีความสามารถกล่าวคือมี สภาวะความเป็นผู้น าสูงฉันใดหัวหน้าฝ่ายบริหารตลอด
ถึงหัวหน้างานทุกระดับขององค์กรท่ีจะสามารถปกครองบังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถบริหารกิจการ กิจกรรมโครงการต่างๆขององค์กรให้บรรลุผลดีมีประสิทธิภาพสูงจะต้องเป็นผู้
มีคุณลักษณะความเป็นผู้น าท่ีดี คือ มีประมุขศิลป์สูง๗๙ 

“ภาวะผู้น าเชิงพุทธ” คือ บุคคลซึ่งถูกแต่งต้ังขึ้นหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้ามี
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และอาจชักน าพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางดี
หรือช่ัวได้ซึ่งเรียกผู้น าตามลักษณะนี้ว่า ผู้น าแบบพลวัต (Dynamic Leader) ซึ่งน าไปในทางท่ีถูกท่ี
ควรก็เรียกว่า เป็นผู้น าในทางท่ีดี ถ้าน าไปในทางไม่ถูกต้อง ปฏิบัติการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระเบียบแบบ
แผนของสังคมเรียกว่า เป็นผู้น านิเสธ คือ น าไปในทางท่ีไม่ดี๘๐ 

ความหมายของภาวะผู้น าตามแนวพุทธของหัวหน้าหอผู้ป่วย ให้ความหมายไว้ ๒ ประเด็น คือ 
การปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี และการน าองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(๑)  น าหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี ประกอบด้วย ๗ ประเด็นย่อย 
ได้แก่   
                 ๑) รักษาศีล  

       ๒) ต้ังมั่นอยู่ในความยุติธรรม  
       ๓) ส ารวจตนเอง  
       ๔) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  
       ๕) พัฒนาตนเอง  
       ๖) มองคนอื่นในด้านดี และ  
       ๗) รู้จักอดทน 

(๒) น าหลักธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๔ ประเด็นย่อย ได้แก่  
                 ๑) มอบหมายงานให้เหมาะสม  
                 ๒) ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการปฏิบัติงาน  

                                                             
๗๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 
๗๙พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์, (กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์มงคลชัยพริ้นต้ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๒. 
๘๐พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม), ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติการพิมพ์, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๔. 



๕๓ 

                 ๓) ปฏิบัติงานอย่างมีสติและ  
                 ๔) สอนงาน 

(๓) น าหลักธรรมมาใช้ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย ๕ ประเด็นย่อย ด้แก่   
                 ๑) รู้จักให้  
                 ๒) ใช้ค าพูดท่ีดี  
                 ๓) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนอื่น  
                 ๔) รู้จักการขอโทษ และ  
                 ๕) ซื่อสัตย์ต่อกัน๘๑ 

คุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา  
พระพุทธเจ้าในฐานะท่ีทรงเป็นผู้น าหรือนายกนั้น ทรงมีคุณสมบัติอย่างไรพระพุทธองค์ 

ตรัสว่า “เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ท้ังหลาย อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร สัตว์ท้ังหลายก็พ้นไปได้
จากทุกข์ท้ังปวง” พุทธพจน์นี้แสดงความเป็นผู้น า แต่ไม่มีค าว่า “ผู้น า” อยู่ในค าตรัสนี้ ความเป็น
กัลยาณมิตรคือลักษณะส าคัญท่ีเด่นของความเป็นผู้น า เป็นผู้น าเพื่อประโยชน์แก่เขาโดยเฉพาะ 
ส าหรับพระพุทุธเจ้า คือ เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์  หรือมนุษย์ชาติท้ังปวง  ผู้น าเป็นผู้ท่ีต้ังใจท าเพื่อ
ประโยชน์แก่หมู่ชน แก่ญาติมิตร เพื่อนร่วมชุมชน เพื่อร่วมชาติ เพื่อร่วมสังคม หรือแก่องค์กรนั้น  
พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบมรรคาหรือค้นพบทาง  ทรงเป็นผู้รู้ทาง และทรงบอกทางให้เพื่อไปสู่จุดหมาย 

พระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถท่ีจะช่วยให้คนไปถึงจุดหมายได้  ผู้น าจะต้องรู้ จุดหมาย
ชัดเจน และรู้ทางท่ีจะด าเนินไปสู่จุดหมายนั้น  พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้คนท้ังหลายได้ศึกษา เรียนรู้ 
หรือฝึกฝนตนเอง จนกระท้ังเขาสามารถท่ีจะข้ามพ้นความทุกข์หรือปัญหาไปถึงจุดหมายได้  ผู้น า 
ไม่ได้มาหยิบยื่นอะไรให้แก่ผู้อื่นโดยตรง แต่มาช่วยให้คนอื่นได้ฝึกตน ได้เรียนรู้ จนสามารถพึ่งตนเองได้ 
และช่วยตนเองให้พ้นปัญหาไป หรือท าได้ส าเร็จบรรลุจุดหมาย๘๒  
 คุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา๘๓ มีลักษณะ ๓ ประการ ดังท่ีพระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ในทุติยปาณิกสูตร๘๔  ดังนี้ 

๑. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล นักบริหารท่ัวไปต้องสามารถวางแผนและ
ฉลาดในการใช้คน คุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ความช านาญ
ในการใช้ความคิด 

๒. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านคุณลักษณะนี้ตรงกับค าว่า 
Technical Skill คือ ความช านาญด้านเทคนิค 

                                                             
๘๑นิตยา ปรีชายุทธ, ประสบการณ์ภาวะผู้น าตามแนวพุทธของหัวหน้าหอผู้ป่วย, Journal of Nursing 

Science Naresuan University, Vol.๒ No.๑ (January-June, 2008): 52, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.nurse.nu.ac.th/web11/Journal/Documents.[๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕]. 

๘๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕. 

๘๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕๓-๗๘. 

๘๔องฺ ติก/๒๐/ ๑๒ ๒๑๐. 



๕๔ 

๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะเป็นคนมีมุษยสัมพันธ์ ดี 
นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะท่ีสามนี้ส าคัญ “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นท่ีสูงไม่ได้” 
ตรงกับค าว่า Human Relation Skill คือ ความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ 

 ประเภท และแบบของผู้น าตามหลักพุทธศาสนา 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน อธิปไตยสูตร มีรายละเอียดดังนี้ อธิปไตย ๓ (ความเป็น

ใหญ่หรือภาวะท่ีถือเอาเป็นใหญ่) ประกอบด้วย  
๑. อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตนเองเป็นใหญ่นักบริหารท่ีเป็นอัตตาธิปไตยถือตนเอง

เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ เขาเช่ือมั่นในตนเองสูง คิดว่าตนเองฉลาดกว่าใคร จึงไม่รับฟังความ
คิดเห็นของใคร เขาไม่อดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์เขานิยมใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ เมื่อบริหารงาน
นาน ๆ ไปจะไม่มีคนกล้าคัดค้าหรือทัดทาน ลงท้ายนักบริหารประเภทนี้มักเป็นเผด็จการการ
บริหารงานแบบนี้ท าให้ได้งานแต่เสียคน นั่นคืองานส าเร็จเร็วทันใจนักบริหาร แต่ไม่ถูกใจคนร่วมงาน 
เขาผูกใจคนไม่ได้ เขาได้ความส าเร็จของงานแต่เสียเรื่องการครองใจคน  

๒. โลกาธิปไตย หมายถึง การถือคนอื่นเป็นใหญ่นักบริหารประเภทนี้มีวิธีท างานท่ีตรงกัน
ข้ามกับประเภทแรกนั่นคือ นักบริหารโลกาธิปไตยไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง เขาขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ไม่สามารถตัดสินใจอะไร ถ้านั่งเป็นประธานอยู่ในท่ีประชุมเขาจะฟังทุกฝ่ายก็จริงแต่เมื่อฝ่าย
ต่าง ๆ พูดขัดแย้งกัน เขาจะไม่ตัดสินช้ีขาด แต่เปิดโอกาสให้ทุกฝายทุ่มเถียงทะเลาะกันเองนักบริหาร
ไม่ยอมวินิจฉัยช้ีขาดว่าจะท าตามข้อเสนอของใคร นักบริหารประเภทนี้ได้คนแต่เสียงานองค์กรวุ่นวาย
ไร้ระเบียบและไม่มีผลงาน 

๓. ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรมหรือหลักการเป็นส าคัญนักบริหารประเภทนี้ ยึด
เอาความส าเร็จของงานเป็นท่ี ต้ัง เพื่อท างานให้ส าเร็จเขายินดีรับฟังค าแนะน าจากทุกฝ่าย   
เขาแยกเรื่องงานออจากความขัดแย้งส่วนตัว เขายอมโง่เพื่อศึกษาความรู้จากผู้เช่ียวชาญการบริหาร
เช่นนี้ ท าให้ได้ท้ังคนและงาน นั่นคือ งานส าเร็จเพราะคนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ  
นักบริหารจะเปิดโอกาสให้คนท่ีตนไม่ชอบได้ท างานด้วย ถ้าเขาคนนั้นมีฝีมือ๘๕ 

ลักษณะผู้น าในนิทานชาดก มิใช่เรื่องท่ีแต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่อง
ในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีพระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อ
แสดงภูมิหลังของผู้ท่ีพระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน นิทานชาดกท่ีแสดงถึงลักษณะของผู้น า มีดังนี้ คือ 

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภโอวาทของพระราชา 
ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระฤๅษีน าเพ็ญเพียรอยู่
ในป่าหิมพานต์ มีรากไม้และผลไม้เป็นอาหาร ในสมัยนั้น พระเจ้าพรหมทัตขึ้นครองราชสมบัติในเมือง
พาราณสี พระองค์เป็นผู้รังเกียจความไม่ดี วันหนึ่งทรงด าริว่า “เราปกครองเมืองมานี้ มีใครเดือดร้อน 
และกล่าวโทษของเราหรือเปล่าหนอ” จึง ทรงแสวงหาอยู่ท้ังในวังและนอกวังก็ไม่พบเห็นใคร
กล่าวโทษพระองค์ ทรงปลอมพระองค์ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ก็ไม่พบเห็นจึงแวะเข้าไปในป่าหิมพานต์
เข้าไปสนทนากับฤๅษีด้วยท าทีเป็นคนหลงทาง ฤๅษีได้ท าการต้อนรับด้วยผลไม้ป่านานาชนิด พระราชา

                                                             
๘๕ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑; องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๖. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?11/228/231
http://www.84000.org/tipitaka/read/?20/479/186


๕๕ 

ปลอมได้เสวยผลไม้ป่ามีรสหวานอร่อยดี จึงถามถึงสาเหตุท่ีท าให้ผลไม้มีรสหวานอร่อยดี ฤๅษีจึงทูลว่า 
“ท่านผู้มีบุญ เป็นเพราะพระราชาครองราชย์โดยธรรมเป็นแน่ ผลไม้จึงมีรสหวานอร่อยดี” พระราชา
ปลอมสงสัยจึงถามอีกว่า “ถ้าพระราชาไม่ครองราชย์โดยธรรม ผลไม้จะมีรสชาติเป็นเช่นไรล่ะพระคุณ
เจ้า “ฤๅษีตอบว่า “ผลไม้ก็จะมีรสขมฝาด หมดรสชาติไม่อร่อยละโยม” พระราชาปลอมสนทนาเสร็จ
แล้วก็อ าลาฤๅษีกลับคืนเมืองไป ทรงท าการทดลองค าพูดของพระฤๅษีด้วยการไม่ประพฤติปฏิบัติธรรม
เป็นปีแล้วกลับไปหาฤๅษีอีก ฤๅษีก็ท าการต้อนรับด้วยผลไม้ พอผลไม้เข้าปากเท่านั้นก็ต้องถ่มท้ิงไป 
เพราะผลไม้มีรสขมฝาด    

ฤๅษีจึงแสดงธรรมว่า “โยมคงเป็นเพราะพระราชาไม่ครองราชย์โดยธรรมแน่เลย ธรรมดาฝูง
โคว่ายข้ามแม่น้ า จ่าฝูงว่ายคดฝูงโคก็ว่ายคดตามกันไป เหมือนหมู่มนุษย์ถ้าผู้น ามนุษย์ประพฤติไม่เป็น
ธรรม ประชาชนก็ประพฤติไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน พระราชาผู้ไม่ต้ังอยู่ในธรรม ทวยราษฎร์ก็เป็น
ทุกข์ท่ัวกัน ถ้าจ่าฝูงโคง่ายน้ าตรง ฝูงโคก็ว่ายตรงเช่นกัน เหมือนหมู่มนุษย์ถ้าผู้น าประพฤติเป็นธรรม 
ประชาชนก็ต้องประพฤติเป็นธรรมเช่นกัน พระราชาผู้ต้ังอยู่ในธรรม ทวยราษฎร์ก็อยู่ร่มเย็นเช่นกัน” 
พระราชาสดับธรรมของพระฤๅษีแล้วจึงแสดงพระองค์เป็นพระราชาให้พระฤๅษีทราบ ไหว้ฤๅษีแล้ว
กลับคืนเมืองประพฤติต้ังตนอยู่ในทศพิธราชธรรมเช่นเดิม ท าให้สรรพส่ิงท้ังปวงกลับเป็นปกติตามเดิม 
ผู้น าท่ีดีต้องเป็นตัวอย่างและท่ีพี่งของประชาชนได้และเป็นไปเพื่อความสงบสุขของประชาชน๘๖ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา ตลอดจนผลการศึกษาของ
นักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงของกองทัพอากาศโดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี  ๗  
ดังต่อไปนี้ 
  
ตารางที่ ๒.๘  คุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๕๓-๗๘). 

คุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา มี
ลักษณะ ๓ ประการ ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุติย
ปาณิกสูตร  ดังนี้ 
๑) จักขุมา  หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล นักบริหาร
ท่ัวไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน ความ
ช านาญในการใช้ความคิดคุณลักษณะของผู้น าตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๕๓-๗๘). 

๒) วิธูโร  หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านความช านาญด้านเทคนิค 
๓) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้  
เพราะเป็นคนมีมุษยสัมพันธ์ดีนักบริหารที่ดีต้องผูกใจคน
ไว้ได้ ความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ 

                                                             
๘๖นิทานชาดก www.dhammathai.org [ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖]. 
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๕๖ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้น า 
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีเป็นข้อปฏิบัติส าหรับนักบริหารหรือนักปกครองท่ีมี

อ านาจหน้าท่ีในการปกครองหมู่คณะ บริหารกิจการของหมู่คณะหรือประเทศชาติไว้อย่างมากมาย 
เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้บริหารนั้นได้ใช้อ านาจหน้าท่ี เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ
อย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงเน้นถึงความส าคัญของผู้ปกครองหรือผู้บริหารไว้ว่า จะต้องประพฤติให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชา การปกครอง โดยท่ัวไปจ าเป็นต้องมีผู้น าเสมอ 
เพราะว่าผู้น าเป็นสัญญลักษณ์แห่งความอยู่รอด รับภาระหน้าท่ีน าคนในสังคม ให้รอดพ้นอุปสรรคและ
อันตราย ท้ังปวง เพื่อให้บรรลุถึงซึ่งฝ่ัง คือ ความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุข ในทาง
พระพุทธศาสนาได้ก าหนดหลักธรรมของผู้น าไว้ ๖ ประการ คือ  

๑. ขะมา มีความอดกล้ันไม่หวั่นไหว งานของผู้น าเป็นงานใหญ่ ต้องใช้ความอดทนโดยยึด
หลักท่ีว่า อด คือ อดต่อการว่ากล่าวถากถาง และความล าบากตรากตร า และ ทน คือ ทนท าจนส าเร็จ 
ไม่หวั่นไหวต่ออันตรายใด ๆ ท้ังส้ิน 

๒. ชาคะริยะ มีความระมัดระวัง ผู้น าจะต้องปกป้องผองภัยให้แก่บริษัทบริวารของตนต้อง
เป็นผู้มี่สายตากว้างไกล มองให้รอบด้าน เห็นการณ์ไกล รู้เหตุเภทภัยท่ีจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว เพื่อหาทาง
ป้องกันหรือก าจัดเสีย 

๓. อุฏฐานะ มีความขยันหมั่นเพรียร ผู้น าต้องขยันขันแข็ง ไม่กลัวความล าบาก มีจิตใจ 
มั่นคงแน่วแน่ในการท างาน ไม่ท้อถอย ยิ่งยากยิ่งอยากท า ยิ่งล าบากยิ่งเข้มแข็ง อดทน ยิ่งมีส่ิงยั่วยุยิ่งมุ
มานะ 

๔. สังวิภาคะ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ผู้น าต้องเป็นคนมีน้ าใจ พร้อมท่ีจะให้ ไม่ใช่มุ่งแต่จะเอา 
๕. ทะยะ มีความเอ็นดู เป็นคนมีใจการุณ สร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่ ผู้ท่ีอยู่ในความปกครอง

ดูแลของตน 
๖. อิกขะนา หมั่นตรวจตรา พาตนไปใกล้ชิดกับงานท่ีรับผิดชอบ อะไรเสียหายขาดตก

บกพร่องจะได้รู้ และหาทางแก้ไข ได้ทันท่วงทีผู้น าท่ียึดหลักธรรมดังกล่าว ย่อมเป็นผู้น าท่ีประเสริฐท้ัง
ในหมู่บริวารของตนและชุมชนโดยท่ัวไปหลักในการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสรุปได้ ๓ ประการ 
คือ  

๖.๑  การบริหารตน เป็นหลักการที่ว่าผู้บริหารที่ดี ต้องสามารถบริหารควบคุมตนเองให้
ดีเสียก่อน จึงจะสามารถบริหารคนอื่นได้ดี 

๖.๒  บริหารคน เมื่อผู้บริหารสามารถบริหารตนได้ดีแล้วก็จะพัฒนาไปสู่การบริหาร
บุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

๖.๓  บริหารงาน คนกับงานเป็นส่ิงท่ีคู่กัน ถ้านักบริหารสามารถจัดการตนเอง และคนอื่น  
ได้ดีก็จะน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารงานอย่างแน่นอน หลักธรรมส าคัญท่ีผู้บริหารหรือผู้ท่ีเตรียม
ตัวเพื่อเป็นผู้บริหารควรจะพัฒนาท้ัง ๓ ด้าน คือ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน เพราะการ
พัฒนาท้ัง ๓ ด้านนั้น จะสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคม๘๗ 

                                                             
๘๗ ภูมิกิติ จารุธนนนท์, พุทธวิธีในการบริหาร,  (Buddhist Style in Management),  [ออนไลน์],  

แหล่งที่มา : http://kit-meaninoflife.blogspot.com/๒๐๐๘/๐๘/blog-post.html [๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕]. 

http://kit-meaninoflife.blogspot.com/2๐๐8/๐8/blog-post.html


๕๗ 

ในการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการครองตน ครองคน และครองงาน โดยการศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ว่าด้วยการครองตน, ปาปณิกธรรม ๓ ว่าด้วยลักษณะของผู้น า พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาหลัก
ประจ าชาติการน าเอาหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ก็เพื่อการเป็นผู้น าท่ีดี 
และค าส่ังสอนท่ีส าคัญ ๆของพระพุทธองค์ท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้น าท่ีดีหรือวิถีทางของการท่ี
จะเป็นผู้น าท่ีดีเพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบัติ 

ค าส่ังสอนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นส่ิงท่ีทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์ และสามารถ
น ามาปรับใช้ได้กับการด ารงชีวิต และการท างานในปัจจุบันได้โดยเฉพาะเรื่องของภาวะผู้น า การเป็น
ผู้น าให้ประสบความส าเร็จโดยเป็นยอดของผู้น านั้น จะต้องใช้คุณธรรมจริยธรรมประกอบกับความรู้
ความสามารถ เพราะการมีคุณธรรมจริยธรรมจะหล่อหลอมบุคคลให้เป็นผู้มีสุขภาพกายใจ และ
สติปัญญาท่ีดี มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ท่ีดี ท่ีกว้างไกล สามารถปกครองบริหารจัดการองค์การให้ถึง
ความส าเร็จบรรลุผลดีมีประสิทธิภาพสูง๘๘ 

หลักธรรมซ่ึงเป็นคุณสมบัติของผู้น าหรือผู้ปกครองที่ดี มีดังนี้ 
๑. ทาน ให้ปันช่วยผู้ใต้ปกครอง คือ บ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้ โดยมุ่งปกครอง หรือ ท างาน

เพื่อให้เขาได้ มิใช่เพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใส่อ านวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ให้ผู้
ใต้ปกครองได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน
ประสบทุกข์และให้ความสนับสนุนแก่คนท าความดี 

๒. ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม ส ารวมกาย และวจีทวารประกอบแต่การ
สุจริตรักษากิตติคุณ ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นท่ีเคารพนับถือของผู้ใต้ปกครอง มิให้มีข้อท่ี
ผู้ใดจะดูแคลนได้ 

๓. ปริจจาคะ บ าเพ็ญกิจด้วยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขส าราญ ตลอดชีวิตของ
ตนได้ เพื่อประโยชน์สุขของผู้ใต้ปกครองและความสงบสุขเรียบร้อยของหน่วยงาน 

๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจ โดยสุจริต
มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงผู้ใต้ปกครอง 

๕. มัททวะ ทรงความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่ง หยาบคาย กระด้าง ถือองค์ 
มีความสง่างามเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี แต่มิขาดย าเกรง 

๖. ตปะ พ้นมัวเมาด้วยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าจิต ระงับ
ยับย้ังข่มใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความส าราญ และการปรนเปรอมีความเป็นอยู่สม่ าเสมอหรืออยู่
อย่างง่าย ๆ สามัญ มุ่งมั่นแต่จะบ าเพ็ญเพียรท ากิจในหน้าท่ีให้บริบูรณ์ 

๗. อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธา คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความ และกระท าการด้วย
อ านาจความโกรธ มีเมตตาประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความ และการกระท าด้วยจิตอัน
สุขุมราบเรียบตามธรรม 

๘. อวิหงสา มีอหิงสาน าร่มเย็น คือ ไม่หลงระเริงอ านาจ ไม่บีบค้ันกดขี่ มีความกรุณาไม่หา
เหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ผู้ใต้ปกครองผู้ใดด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 
                                                             

๘๘พงศ์ หรดาล, ผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.rin.ac.th/ 
article[๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕].  



๕๘ 

๙. ขันติ คือ ความอดทนต่องานท่ีตรากตร า อดทนต่อความเหนื่อยยาก  ถึงจะล าบากกาย
น่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยถ้อยค าเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมด
ก าลังใจ ไม่ยอมท้ิงกิจกรณีย์ท่ีบ าเพ็ญโดยชอบธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิให้ผิดจากประศาสนธรรม อันถือ
ประโยชน์สุขความดีงามของหน่วยงานและของผู้ใต้ปกครองเป็นท่ีต้ัง อันใดผู้ใต้ปกครองปรารถนาโดย
ชอบธรรม ก็ไม่ขัดขืน การใดจะเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้ใต้ปกครองก็ไม่ขัดขวาง  
วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงท่ี ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยค าดีร้าย ลาภสักการะ
หรืออิฎฐารมณ์อนิฐฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ท้ังส่วนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรมก็ดี นิติธรรม 
คือ ระเบียบแบบแผนหลักปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้
เคล่ือนคลาดวิบัติไป๘๙ 

หลักปาปณิกธรรม ๓  
พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับลักษณะของผู้น าดังท่ีปรากฏอยู่ในทุติยปาณิก

ว่าคุณสมบัติของนักบริหารดี และท างานแล้วประสบความส าเร็จท้ังส่วนตน และส่วนรวม ส่ิงท่ี 
นักบริหารต้องมี ๓ ประการ ดังนี้   

๑. จักขุมา คือ ต้องมีวิสัยทัศน์ มีนัยน์ตาดี หมายถึง มีสายตาท่ียาวไกลมองการณ์ไกล ถึงส่ิง
ท่ีจะท าว่าส่ิงท่ีท านี้มีผลเป็นอย่างไรในอนาคต มีความเป็นไปได้แค่ไหนมีความเกี่ยวพันธ์กับส่ิงใดบ้าง  
มีผลดี ผลไม่ดีกับสังคม ส่ิงแวดล้อมประเทศชาติอย่างไรจะแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร ถ้าดีอยู่แล้ว จะท า
อย่างไรให้ดียิ่งขึ้นและน าส่ิงท่ีดี ท่ีได้จากการท าธุรกิจมาช่วยเหลือจุนเจือสังคม คนรอบข้างประเทศชาติ 
ในสัดส่วนท่ีพอเหมาะพอควรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ต้องเป็นคนเก่งคิด  คือคิดถูก คิดดี มีตาดี  
เทียบได้กับ Vision คือ ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ไม่ว่าจะมาจากประสบการณ์ ความรู้หรือการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เพื่อท่ีจะได้มองสถานการณ์ให้ออกและครอบคลุมท้ังภายนี้ และภายหน้า เรียกว่า เป็นตา 
ท่ีมองไปในอนาคต 

๒. วิธูโร คือ ต้องเป็นนักบริหารจัดการท่ีดี และมีความเช่ียวชาญในงานท่ีท าต้องรู้เรื่องงาน
ท่ีบริหารเป็นอย่างดี ท้ังด้านส่ังการด้านควบคุม รายละเอียดของการปฏิบัติ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติเอง
ก็ตาม และท่ีส าคัญต้องเป็นคนท่ีมีธรรมาภิบาลในหัวใจ นั่นคือยึดถือระบบและความถูกต้องเป็นหลัก
อาจโอนอ่อนตามหลักการได้และต้องไม่ยืดหยุ่นตามใจตนเองหรือพวกพ้องต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี 
และบทบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายว่า เป็นคนเก่งท าคือท าถูก ท าดี ผู้รู้แจ้ง เทียบได้กับ Competency 
คือ ต้องมีทักษะ ความสามารถ และรอบรู้ในงานท่ีท า 

๓. นิสสยสัมปันโน คือ ต้องเป็นคนท่ีมีอุปนิสสัยดี มีกัลยาณมิตรมากมาย มีเพื่อนท่ีดีมีนาย
ดึง ลูกน้องดัน ลูกค้าสนับสนุน คู่ค้าให้ความเช่ือถือ คู่แข่งให้เกียรติ การเป็นนักบริหารท่ีดีได้ครบ
เครื่องเรื่องคน ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และต้องเพิ่มความรอบรู้
เข้าไปด้วย เทียบได้กับ “Knowing where  the  resources are” คือ รอบรู้หมด ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
วัตถุดิบ แหล่งเงินทุน หรือการเช่ือมต่อธุรกิจ๙๑  
                                                             

๘๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔. 

๙๐องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓. 
๙๑องฺ.ติก(ไทย).๒๐/๔๕๙/๑๔๖. 



๕๙ 

การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรม ๓ ในการบริหารงาน คือ การครองตนหรือการบริหาร
ตน (จักขุมา)  การครองงานหรือบริหารงาน (วิธุโร) การครองคนหรือบริหารคน(นิสยยสัมปันโน) การ
ครองตนหรือการบริหารตน (จักขุมา) คือ การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได้ 
เป็นผู้มีสติ รอบคอบ ต้ั งอยู่ในความไม่ประมาท การครองตนท่ีดีนั้น อาจใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิต 
หรือยึดเหนี่ยว ต้ังอยู่ในสัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้จักกาลเทศะ รู้บุคคลและรู้
ชุมชน นอกจากนี้แล้วยังต้องยึดมั่ น ในศีล ๕ คือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติในสามีภรรยา
หรือคนรักของผู้อื่น ไม่พูด เท็จไม่ด่ืมสุรา และของมืนเมา และควรน าหลักเบญจธรรม ๕ ได้แก่ เมตตา
กรุณา การเล้ียงชีพ ในทางท่ีชอบ ส ารวมในกาม ไม่ประพฤติผิดในสามีภรรยาคนอื่นหรือคนรักของ
ผู้อื่น มีสัจจะ  

การครองคนหรือบริหารคน (นิสยยสัมปันโน) คือ การรู้จัก และเข้าใจคนอื่น มองคนอื่นใน
แง่ดี ในการท างานร่วมกับคนอื่น การครองคนเป็นเรื่องท่ีถือว่ายากท่ีสุด เพราะคนเรา มีหลายประเภท 
หรือดอกบัวส่ีเหล่า จึงควรทราบหลักการครองใจคน ซึ่งพระพุทธศาสนาได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น 
สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน คือ การให้ การเสียสละแบ่งปันด้วยจิตใจท่ีโอบอ้อมอารี การเป็นผู้มีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เป็นการครองใจคนท่ีดีวิธีหนึ่ง เพราะผู้ให้ ย่อมเป็นท่ีรักของคนท่ัวไป และผู้ให้ย่อมท า
ให้เกิดความรัก ความศรัทธาของคนท่ีถูกให้ 

ปิยวาจา คือ การพูดจาท่ีสุภาพ รู้จักเลือกใช้วาจาท่ีไพเราะอ่อนหวาน ซึ่งคนอื่นได้ฟังแล้ว
สบายใจ อยากอยู่ใกล้ อยากคบค้าสมาคมด้วย ต้องมีความรับผิดชอบต่อค าพูดของตนเอง   อัตถจริยา 
คือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อกันและกัน รู้จักแบ่งปันและให้น้าใจให้แก่มวลมิตร แม้จะเพียงน้อยนิดก็ยัง
ดีกว่าไม่มีไมตรีจิตเลย   

สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่มีการเสแสร้ง ท าตัวเสมอต้นเสมอปลาย 
ท าให้เพื่อนร่วมงานมีความเข้าใจ และเช่ือใจได้  

การครองงานหรือบริหารงาน (วิธุโร) คือ การรู้จักท างานให้ประสบผลส าเร็จ ค าว่า งาน คือ 
กิจกรรมท่ีมนุษย์กระท าขึ้นเพื่อ สนองความต้องการของตนเอง หรือกิจกรรมท่ีร่วมกันกระท าขึ้นเพื่อ
สังคม จ าแนกตามลักษณะ ของกลุ่มงานเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. งานราชการ คือ งานท่ีเกิดขึ้นจากผลของกฎหมาย ท่ีผู้มีอ านาจรัฐก าหนด ได้แก่ งานใน
กระทรวง กรมต่าง ๆ  

๒. งานกึ่งราชการ คือ งานท่ีรัฐบาลร่วมมือกับเอกชน เช่น รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กิจการท่ีเป็น
สาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การขนส่ง การไปรษณีย์โทรเลข เป็นต้น 

๓. งานภาคเอกชน คือ งานท่ีเอกชนหรือนิติบุคคลจัดท าขึ้น เช่น บริษัท ห้างร้าน สมาคม 
มูลนิธิ และงานอาชีพอิสระภายในครอบครัว เช่น งานอุตสาหกรรม งานบริการ งานเกษตรกรรม เป็นต้น  

๔. งานธุรกิจส่วนตัว เช่น การประกอบอาชีพโดยสุจริตโดยตนเองเป็นผู้ลงทุนแต่เพียง  
ผู้เดียว หรือโดยครอบครัว หลักการครองงาน คือ การรู้จักงานท่ีตนเองก าลังท า และท างานอย่างมี
ความสุข รักและชอบในงานท่ีตนเองก าลังท าอยู่มีวิธีการครองงาน ดังนี้ คือ  

๔.๑ รักและศรัทธาในงานท่ีท า งานอะไรก็ตาม ถ้าเรามีความรัก และมีความศรัทธา ในงาน
ท่ีท าแล้ว งานนั้นย่อมจะประสบผลส าเร็จ 



๖๐ 

๔.๒ มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรในการท างานแล้ว 
งานนั้น ๆ ย่อมจะประสบผลส าเร็จโดยง่าย 

๔.๓ เอาใจใส่ต่องานท่ีท า ใครก็ตามถ้าท างานโดยมีเป้าหมายแล้วย่อมจะต้องเอาใจใส่
ต่องานท่ีท าเสมอ การท างานท่ีเอาใจใส่งานย่อมประสบผลส าเร็จ 

๔.๔ หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของาน และปรับปรุงให้ดีขึ้น  ถ้าท างานโดยมีการ
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเสมอ จึงจะถือได้ว่า มีการปรับปรุงงาน เหมือนกับการประเมินผลงานนั้นเอง
ผู้บริหารทุกระดับจะต้องสามารถครองตน ครองคน และครองงานให้ได้ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นสุดยอดของ
นักบริหาร๙๒  

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดสรุปได้ดังนี้ การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรม ๓ คือ การครองตน
หรือการบริหารตน (จักขุมา) การครองงานหรือบริหารงาน (วิธุโร) การครองคนหรือบริหารคน 
(นิสยยสัมปันโน) การครองตน นั้นหมายถึง การรู้จักตนเองเข้าใจตนเอง และสามารถ ควบคุมตนเองได้ 
เป็นผู้มีสติรอบคอบต้ังอยู่ในความไม่ประมาท ควรยึดมั่นในเบญจศีล และ เบญจธรรมหรือหลักธรรม
ทางศาสนาท่ีตนเองนับถือ ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีของเพื่อนร่วมงาน ในด้านบุคลิกภาพ และการ
แสดงออกโดยเฉพาะความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การครองคน คือ การสามารถเอาชนะใจคนสร้าง
ศรัทธาความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้น ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา และควร น าสังคหวัตถุ ๔ คือ รู้จักเป็นผู้ให้
และเป็นผู้รับท่ีดี รู้จักพูดจาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น เช่น 
เพื่อนร่วมงานหรือคนท่ีเราเกี่ยวข้อง ตลอดท้ังคน ท่ัวไป และการวางตนเสมอต้นเสมอปลายเพื่อให้คน
อื่นเช่ือมั่นในความประพฤติ และพฤติกรรม ของตัวเรามาเป็นแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตประจ าวัน  
การครองงาน คือ ความสามารถในการ ท างานหรือการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จโดยอาศัย
ศาสตร์ ศิลป ์และทฤษฎีการบริหารเข้ามาช่วยจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการท างานนั้น ๆ ควรยึด
หลักความเพียร ความขยัน อดทนและเป็นหลักปฏิบัติ เช่น รัก และศรัทธาในอาชีพหรืองานท่ีท า มี
ความเพียรในการท างาน เอาใจใส่ในงานท่ีท า และหมั่นปรับปรุงงานท่ีท าให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จึงจะได้ช่ือ
ว่าสามารถครองตน ครองคน และครองงานได้ 

การใช้หลักธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีทุกคนท่ีสัมพันธ์หรือติดต่อด้วยเป็นเสมือนญาติมิตร
หรือผู้มีพระคุณ ท่ีควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสังคม เพื่อนระดับเดียวกัน คือเพื่อน
ร่วมงานท้ังใน และนอกองค์กร สร้างคู่ค้า แทนคู่แข่งสร้างตลาดร่วมกันแทนการแข่งขันตัดราคา  
เพื่อนระดับล่างคือ ลูกน้อง พนักงาน ต้องมีความเมตา กรุณา มุติตา อุเบกขาในบางเรื่อง และรู้จักให้
อภัยในบางคราว นอกจากนี้การเป็นผู้มีเพื่อนมาก มีคนคอยช่วยเหลือ ช้ีแนะ ทุกระดับ จะเป็นส่ิงล้ า
ค่ามหาศาลต่อการท ากิจการงานทุกอย่างให้ส าเร็จลุล่วง  ซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกว่า เก่งคน คุณสมบัตินัก
บริหารที่พระพุทธเจ้าก าหนดไว้ ถ้าใครที่เป็นนักบริหารท่ีมีคุณสมบัติครบตามนี้จะเป็นนักบริหารท่ีท้ัง
เก่ง ท้ังดี มีคุณธรรมน าพาองค์กรสังคมประเทศชาติไปสู่เป้าหมายท่ีดี และยั่งยืน 

                                                             
๙๒ถวิล อรัญเวศ, ผู้บริหารกับการครองตน ครองคน และครองงาน : สุดยอดนักบริหาร, [ออนไลน์].

แหล่งที่มา : http://km.obec.go.th/main/research/๒๐๑๓๐๓๑๘๐๐๐๔๔๘๒๑๓๗๙๙๔.[๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖]. 
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จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตลอดจน
ผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึง
ประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ โดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุป
ได้ตามตารางท่ี ๒.๑๐ ดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ ๒.๙  ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธธรรม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๔) 

หลักธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้น าหรือผู้ปกครองท่ีดี มีดังนี้ 
๑. ทาน         ๒. ศีล       
๓. ปริจจาคะ  ๔. อาชชวะ  
๕. มัททวะ     ๖. ตปะ   
๗. อักโกธะ     ๘. อวิหงสา  
๙. ขันติ        ๑๐. อวิโรธนะ  

 
๒.๔ ข้อมูลพ้ืนท่ีวิจัยเขตพ้ืนท่ีกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง 

ข้อมูลพื้นที่ในกองทัพอากาศ 
การศึกษาเรื่องการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน

สัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๓  แสดงแผนท่ีเขตพื้นท่ีวิจัย 
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 ข้อมูลพื้นท่ี กรมสวัสดิการทหารอากาศ และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศกองทัพอากาศ  
ณ ท่ีต้ังดอนเมือง 

การศึกษาเรื่องการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม จากทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นท่ีในหน่วย
ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ ดังนี้ 

๑. กรมสวัสดิการทหารอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง นายทหารหญิงเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการ
จัดการสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของกองทัพอากาศและมีนายทหารช้ัน
สัญญาบัตร และนายทหารช้ันประทวน เป็นก าลังส าคัญในการเป็นผู้น า อีกท้ังมีหน่วยงานด้านสาย
วิทยาการขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการอบรมวินัย ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้าง
สมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จิตวิทยาการเป็นผู้น าให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ในการท าวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรเป  นผู้บริหารนายทหารหญิง  หมายถึง นายทหาร
หญิงท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารงาน และด ารงต าแหน่งอยู่ในกลุ่มงานบริหาร  ในกรมสวัสดิการทหาร
อากาศ และประชากรกลุ่มงานปฏิบัติการ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เป็นต้น 

๒. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง อยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศซึ่งมี
หน้าท่ีเกี่ยวสข้องกับการการจัดการด้านการศึกษาให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
กองทัพอากาศ ต้ังแต่ระดับ นายทหารชั้นประทวน จนถึงระดับผู้บริหารชั้นสูง ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๑๐  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง 

องค์กร 
ประชากร 

สายวิชาการ 
ประชากร 

สายสนับสนุน 
รวมประชากร รวมกลุ่มตัวอย่าง 

กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ 

๙๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๔๐๐ 
 

๓,๕๙๗ 

กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ 

๖๐๐ ๕๙๗ ๑,๑๙๗ 

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย ๓๙๙ 
 

๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๕.๑ งานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะผู้น า 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าได้ศึกษาในประเด็นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์

ผลการวิจัย พบว่า 
๑. ลักษณะภาวะผู้น าในยุคปัจจุบัน พบว่า ภาวะผู้น าควรมุ่งเป้าหมายในการเป็นผู้น าท่ีใช้

หลักไตรสิกขาเพื่อก่อให้เกิดความเจริญในศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
รองลงมาคือเป็นผู้น าท่ีใช้หลักธรรมาภิบาล ผู้น าแบบเครือข่าย ผู้น าการเปล่ียนแปลง ผู้น าในการมี 
ส่วนร่วม ผู้น าท่ีขอค าปรึกษา ผู้น าแบบออกค าส่ัง และเป็นผู้น าท่ีไม่มีความชัดเจนในการตัดสินใจ  



๖๓ 

 ๒. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าวิถีพุทธ พบว่า หลักธรรมและหลักปฏิบัติทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้น าในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ หลักเบญจศีล ๕ 
หลักเบญจธรรม ๕ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 
และหลักสมถวิปัสสนา โดยหลักพุทธธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อก่อให้เกิด
ความเจริญในศีล สมาธิ ปัญญา 

 ๓. การเสริมสร้างภาวะผู้น าวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ พบว่า การเสริมสร้างภาวะผู้น าวิถี
พุทธในยุคโลกาภิวัตน์ต้องน าหลักพุทธธรรม คือหลักเบญจศีล ๕ หลักเบญจธรรม ๕ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ และหลักสมถวิปัสสนา ตามตัวแบบ 
Synthesis Model มาบูรณาการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น า อันจะก่อให้เกิดการเสริมสร้างภาวะผู้น าวิถี
พุทธ ในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างผู้น าให้สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ  ปัญญา อันเป็น
กระบวนการเสริมสร้างใหม้นุษย์ท้ังทางกาย วาจา ทางจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการเสริมสร้างผู้น าให้สามารถบริหารตน บริหารคน บริหารงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรด้วยความ
มีคุณภาพและคุณธรรม๙๓  

วีรพร เชื้ออ่ า ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาคจะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากท่ีสุดรองลงมาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามล าดับ 
 ๒. รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัฒนาขึ้น มีโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ การเมืองการปกครองสังคมและวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชน ปัจจัยด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายงบประมาณภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บุคลากร ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่การ
ด าเนินงานของโรงเรียน ทัศนคติของครูที่มีต่อการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร กับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่การมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริการงานบุคคล การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท่ัวไป การมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์โดยรูปแบบ
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี
พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี๙๔ 

                                                             

 ๙๓เกียร ติศัก ด์ิ   สุขเหลือง , “การพัฒนาภาวะผู้น าวิ ถี พุทธในยุคโลกาภิ วัตน์”, วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๗). 
 ๙๔วีรพร เชื้ออ่ า, การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : วิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔). 



๖๔ 

 บรรจบ บุญจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี และระดับ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละปัจจัย พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มีเพียงปัจจัยสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีท่ีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และอายุ พบว่า ทุก
ปัจจัยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามประสบการณ์เป็นผู้บริหารพบว่า ปัจจัยด้าน
การบูรณาการเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประสบการณ์เป็นผู้บริหาร ๑-๙ ปี และ กลุ่มประสบการณ์เป็น
ผู้บริหาร ๑๙-๔๐ ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๑ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่า ทุกกลุ่มขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกปัจจัย ๒) โมเดลสมการ
โครงสร้างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบสุดท้ายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อ
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (๑) อิทธิพล
ทางตรง มี ๔ ปัจจัย คือ ปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ปัจจัย
การบูรณาการเทคโนโลยี และปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี(๒) อิทธิพลทางอ้อมมี ๒ ปัจจัย คือ 
ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีท่ีส่งผ่านปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและปัจจัยการบูรณา
การเทคโนโลยี และปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผ่านปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี 
และ (๓) อิทธิพลรวมมี ๔ ปัจจัย คือปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยี ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยีและปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี๙๕ 

วิมล  จันทร์แก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๓” 
ผลการวิจัย พบว่า ๑) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้ ๑.๑) การวิเคราะห์
สังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา ๑.๒) การสร้าง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า เชิงสร้างสรรค์ ๑.๓) การทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า เชิง
สร้างสรรค์ ๑.๔) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า เชิงสร้างสรรค์ และ ๑.๕) การประเมิน
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ๒) คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องการพัฒนา ม ี๕ คุณลักษณะ คือ การเป็นผู้น า การเรียนรู้แบบทีม ผู้น า ของผู้น า ผู้น า 
ท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผู้น า การบริหารความเส่ียง และผู้น าท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๓) ผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้ภาวะผู้น า เชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานท้ัง ๔ กลุ่มงานมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ๔) ผลท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ภาวะผู้น า เชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา และ ๕) ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่ในระดับมาก๙๖ 

                                                             

 ๙๕บรรจบ บุญจันทร์, โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔). 

๙๖วิมล จันทร์แก้ว, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓”วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต , 
คณะศึกษาศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๕). 



๖๕ 

ปิลัญ ปฏพิมพาคม ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและประสิทธิผล
ของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน” ผลการวิจัย พบว่า  

๑. องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมี ๖ องค์ประกอบ คือ การมี
วิสัยทัศน์ท่ีดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็นตัวอย่างท่ีดี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน ดานความฉลาดและมีไหวพริบ และด้านหลักในการปกครองโรงเรียน 

๒. องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ๘ 
องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ ความสามารถในการ
ปรับตัว บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ความพึง
พอใจในงานบุคลกร ความสามัคคีของบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และการแก้ปัญหาภายใน 

๓. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน๙๗ 

ประสิทธิ์ เขียวศรี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้นา มีจ านวน ๕ ด้าน
ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ ๒) ด้านทักษะ ๓) ด้านทัศนคติ ๔) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ ๕) ด้าน
บุคลิกภาพวิธีการพัฒนาคุณลักษณะ จ านวน ๒๔ วิธีได้แก่ การปฐมนิเทศ การบรรยาย การอภิปราย
เป็นคณะการสัมมนา การระดมสมอง การเรียนรู้ทางไกล การศึกษาดูงาน การฝึกงานการสอนงานการ
หมุนเวียนสับเปล่ียนงาน การประชุมใหญ่ การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการแสดง
บทบาทสมมุติ การสาธิต การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ เกมการบริหาร กรณีศึกษา การฝึกประสาทสัมผัส กิจกรรมนันทนาการ และ
กิจกรรมการพัฒนาจิตคุณลักษณะภาวะผู้นา และวิธีการพัฒนานา มาสังเคราะห์สร้างเป็นแบบจ าลอง
การพัฒนาภาวะผู้น า ซึ่งมีองค์ประกอบ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) หลักการ ๒) วัตถุประสงค์ ๓) วิธีการ
พัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า ๔) การด าเนินการพัฒนา ๕) การประเมินผลหลังการพัฒนา ๖) การ
ปฏิบัติงานจริงและท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ ๗) การน าเสนอผลการวิจัย และ ๘) การประเมินผลและการ
ติดตามผล๙๘  

นเรศ บุญช่วย ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ท่ี
เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า โมเดลองค์ประกอบแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และองค์ประกอบ ๘ องค์ประกอบ
กับตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังของรัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาใน
เขตพื้นท่ี ๘ จังหวัด ภาคตะวันออกมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ส่วนผลการ

                                                             
๙๗ปิลัญ ปฏพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 

๙๘ประสิทธ์ิ เขียวศรี. “การเสนอแบบจ าลองการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 



๖๖ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษารางวัลคุรุสภาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยผู้บริหารรางวัลคุรุ
สภามีระดับภาวะผู้น า เชิงสร้างสรรค์มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา น าเสนอในลักษณะของคู่มือการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมี ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมี
ความเป็นผู้น า การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การมีทัศนคติด้านบวก การมี
ความสามารถในการปรับตัว การมีความรู้และความสามารถทางเชาว์ปัญญา การมีบุคลิกภาพท่ีดี และ
การมีความสามารถในการส่ือสาร โดยมีลักษณะเป็นเอกสารประกอบการฝึกทักษะด้วยตนเองของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมท้ังรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และค าแนะน าเกี่ยวกับการ
พัฒนา ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติแยกออกเป็น ๒ หัวข้อย่อย คือ ๑. ข้อแนะนาในการปฏิบัติ และ 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ๙๙ 
 จากการทบทวนงานวิจัยสรุปได้ว่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า ท่ีสอดคล้องได้แก่
ลักษณะภาวะผู้น าในยุคปัจจุบัน ภาวะผู้น าควรมุ่งเป้าหมายในการเป็นผู้น าท่ีใช้หลักไตรสิกขาเพื่อ
ก่อให้เกิดความเจริญในศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ รองลงมาคือเป็นผู้น าท่ีใช้
หลักธรรมมาภิบาล ผู้น าแบบเครือข่าย ผู้น าการเปล่ียนแปลง ผู้น าในการมี ส่วนร่วม ผู้น าท่ีขอ
ค าปรึกษา ผู้น าแบบออกค าส่ัง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ ๒.๑๑ สรุปประเด็นหลักท่ีนักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับหลักงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ภาวะผู้น าของผู้บริหารงาน 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, (๒๕๕๗). ๑. ภาวะผู้น าควรมุ่งเป้าหมายในการเป็นผู้น า 
๒. ผู้น าแบบเครือข่าย 
๓. ผู้น าการเปล่ียนแปลง  
๔. ผู้น าในการมี ส่วนร่วม 

วีรพร เช้ืออ่ า, (๒๕๕๔). ๑. สภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านองค์กร 
๒. การกระจายอ านาจการบริหารจัดการ  
๓. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บุคลากร 

บรรจบ บุญจันทร์, (๒๕๕๔). ๑. ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
๒. โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิง 
๓. เทคโนโลยีของผู้บริหาร 
๔. อิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 

                                                             
๙๙นเรศ บุญช่วย,“ แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕).   



๖๗ 

ตารางที่ ๒.๑๑ สรุปประเด็นหลักท่ีนักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับหลักงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารงาน (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วิมล  จันทร์แก้ว, (๒๕๕๕). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ ม ี
๕ ขั้นตอน และคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องการพัฒนา มี ๕ คุณลักษณะ 

ปิลัญ ปฏพิมพาคม, (๒๕๕๐). 
 
 
 

๑. องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมี ๖ องค์ประกอบ  
๒. องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มี ๘ องค์ประกอบ  
๓. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

ประสิทธิ์ เขียวศรี, (๒๕๔๔). คุณลักษณะภาวะผู้นา มีจ านวน ๕ ด้านได้แก่ ๑) ด้านความรู้ ๒) ด้าน
ทักษะ ๓) ด้านทัศนคติ ๔) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ ๕) ด้าน
บุคลิกภาพวิธีการพัฒนาคุณลักษณะ จ านวน ๒๔ วิธี 

นเรศ บุญช่วย, (๒๕๕๕).   ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษารางวัลคุรุสภาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง 

 
๒.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าได้ศึกษาในประเด็นท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของ 

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย ผลการวิจัยพบว่า  ผู้น าหรือผู้บริหารต้องเป็นผู้รอบรู้  
มีประสบการณ์ และมีความสามารถในการน าองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้องเป็นท่ีรักและไว้วางใจของสมาชิก และรู้จริงของปัญหาสังคมจึงจะสร้างความเช่ือมั่นและศรัทธา
จากประชาชนได้ ต้องมีความั่นคง ความชัดเจนในการท างาน รักษาระเบียบวินัยและแนวทางอย่าง
แน่วแน่เป็นตัวอย่างท่ีดีกับสมาชิกพรรค ต้องมีความรอบรู้ ต่ืนตัว ทันโลก ทันเหตุการณ์ กล้าคิด กล้าท า 
กล้าเสนอในส่ิงใหม่ ๆ ให้สังคมพิจารณา ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างความเช่ือมั่น และศรัทธาจาก
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ ต้องเข้าใจถึงสภาพปัญหา 

สรุปได้ว่า การบริหารพรรคการเมืองไม่เหมือนการบริหารองค์กรอื่น ๆ ผู้บริหารพรรคไม่
ละเลยท่ีน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารให้มากขึ้น๑๐๐ 

สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของการพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารของผู้บริหารตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าการส่ือสารในองค์กรดังกล่าวเป็นช่องทางประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเมื่อท้ังสองฝ่ายมีการรับรู้ความต้องการและทัศนคติอย่างเดียวกันให้ส าเหร้จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพการส่ือสารมีผลกระทบมากต่อการส่ือสารในสังคม มีหลักรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตาม
                                                             

๑๐๐โอฬาร์ ปํญญปิติพัฒน์ , “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 



๖๘ 

แนวทางพระพุทธศาสนามีหลักและแนวทางท่ีส าคัญคือการส่ือสารด้วยสติบนพื้นฐานความเข้าใจการ
เคารพในตนเองและผู้อื่นบนหลักการเหตุและผลตามความเป็นจริงและก่อให้เกิดปัญญา สร้างสรรค์และ
น าไปสู่การกระท าท่ีดีงามต่อตนเองและผู้อื่น๑๐๑ 

ศุภณัฐ เจริญสุข ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า การแสดงภาวะผู้น ายังขาดความเข้าใจในตนเองในการ
น าทางวิสัยทัศน์รวมท้ังระบบการพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก อีกท้ังการ
ด าเนินการต่างๆ ซึ่งวิธีการบริหารการจัดการยังคล้อยตามภาคการเมืองระดับชาติจึงไม่มีอิสระทาง
ความคิดท่ีชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของปชาบดี แย้มสุวรรณ เรื่องกลยุทธ์การสร้างความผูกพันธ์ต่อ
องค์กรตามหลักสังคหธรรมขของแรงงานอุตสหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ว่าด้วยองค์กรควรวางนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมองค์กร ผู้น า และ
วัฒนธรรม และหลักธรรมซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรท้ังทางตรงและทางอ้อม๑๐๒ 

เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ท่ีได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

๑. คุณลักษณะผู้น าท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้น าในแต่ละบทบาท จ านวน 
๓๖ คุณลักษณะ จ าแนกเป็น ๔ ด้าน คือ คุณลักษณะผู้น าด้านการบริหารจัดการ คุณลักษณะผู้น าด้าน 
วิชาชีพ คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพ  

๒. องค์ประกอบ ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม และเป็นไปได้ ประกอบด้วย ๑) ท่ีมาของรูปแบบ ๒) คุณลักษณะผู้น าท่ี
ต้องการพัฒนา ๓) กระบวนการพัฒนา และ ๔) การน ารูปแบบไปใช้  

๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มี ๕ ขั้นตอน 
ได้แก่  

ขั้นที่ ๑ การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา  
ขั้นที่ ๒ การเตรียมการพัฒนา  
ขั้นที่ ๓ การด าเนินการพัฒนามี ๔ รูปแบบย่อย (APEP Models) ได้แก่ ๑) รูปแบบการ

พัฒนาคุณลักษณะผู้น า ด้านการบริหารจัดการ ๒) รูปแบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าด้านวิชาชีพ ๓) 
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ ผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ ๔) รูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพในแต่ละรูปแบบ ย่อยประกอบด้วยสาระส าคัญ  จุดประสงค์ขอบข่าย
สาระการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา วิธีการพัฒนาและ การประเมินผลการพัฒนา  

ขั้นที่ ๔ การประเมินผล และติดตามผลการพัฒนา และ 
ขั้นท่ี ๕ การประเมินผล การด าเนินการ โดยในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยแนวคิด 

วัตถุประสงค์ วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา และผลท่ีคาดหวัง๑๐๓  
                                                             

๑๐๑สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี , “การพัฒนาภาวะผู้น าในการสื่อสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 

๑๐๒ศุภณัฐ เจริญสุข, “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘)  

๑๐๓เพลินใจ  พฤกษชาติรัตน์, การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙) 



๖๙ 

สมคิด สกุลสถาปัตย์ ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย การสร้างส่ือกลางท่ีมีศักยภาพการใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรง
บันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ส าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน ประกอบด้วยกระบวนการ
เปล่ียนแปลงสมดุลต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคล่ือน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลย
ภาพเชิงพลวัต บริบทเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืนเป็น
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพหุตัวท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๑๑ องค์ประกอบ กล่าวคือ 
การสร้างส่ือกลางท่ีมีศักยภาพการใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ       
การค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
(ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล) ซึ่งมีอิทธิพลต่อปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคล่ือน การบวนการ
เปล่ียนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัต บริบท
เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง (การปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน)ท้ังโดยทางตรง และ
ทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งรูปแบบมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้๑๐๔ 

สรรฤดี ดีปู่ ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พบว่า  

๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  ประกอบด้วย คุณลักษณะภาวะผู้น า ๔ ด้าน คือ (ก) 
ด้านความรู้และความสามารถ (ข) ด้านเจตคติ (ค) ด้านบุคลิกภาพ (ง) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
พฤติกรรมภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยพฤติกรรมภาวะผู้น า ๓ ด้าน คือ (ก) ด้านการแนะน า
และให้ค าปรึกษา (ข) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนานักศึกษา (ค) ด้านการควบคุมติดตาม 
และประเมินผล 

๒. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีองค์ประกอบ ดังนี้ (ก) แนวคิดและหลักการก ากับรูปแบบ 
 (ข) วัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบ (ค) คุณลักษณะภาวะผู้น าและพฤติกรรมภาวะผู้น า ท่ี
จ าเป็นต้องพัฒนา (ง) แผนการพัฒนาภาวะผู้น า (จ) กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น า มี ๓ ขั้น คือ การ
ประเมินตนเองก่อนการพัฒนาภาวะผู้น า  ด าเนินการพัฒนาภาวะผู้น าตามแผนการพัฒนาภาวะผู้น า 
และการประเมินผลหลังการพัฒนาภาวะผู้น า 

๓. ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่าย
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เป็นรูปแบบท่ีมีแนวคิดและหลักการ
ก ากับการพัฒนาภาวะผู้น าเป็นไปตามหลักวิชาการ มีกระบวนการน่าสนใจ ผลการประเมินโดย
                                                             

๑๐๔สมคิด  สกุลสถาปัตย์, “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษา
แบบย่ังยืน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๒). 



๗๐ 

ผู้เช่ียวชาญพบว่า รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด๑๐๕  

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวล
แนวคิดหลัก ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้น า ๔ ด้าน คือ (ก) ด้านความรู้และความสามารถ (ข) ด้านเจต
คติ (ค) ด้านบุคลิกภาพ (ง) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน พฤติกรรมภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย
พฤติกรรมภาวะผู้น า ๓ ด้าน คือ (ก) ด้านการแนะน าและให้ค าปรึกษา (ข) ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และการพัฒนานักศึกษา (ค) ด้านการควบคุมติดตาม และประเมินผล 
 
ตารางที่ ๒.๑๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาวะผู้น า 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ไพโรจน์  พรหมมีเนตร, (๒๕๕๒,
หน้า ๑๔๕). 

การพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า มี 
๓ องค์ประกอบ ได้แก่            
๑. หลักการพัฒนา  ใช้หลักไตรสิกขา(ศีล  สมาธิ  ปัญญา) 
๒. ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา  (ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ) 
๓. เป้าหมายการพัฒนา   

สมคิด  สกุลสถาปัตย์ , (๒๕๕๒,
หน้า ๑๓๘). 

ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล 
๑. การสร้างส่ือกลางท่ีมีศักยภาพ 
๒. การใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน  
๓. การสร้างแรงบันดาลใจ   
๔. การค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล   
๕. การกระตุ้นการใช้ปัญญา และ 
๖. การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

สุภาว์  อาวสกุลสุทธิ , (๒๕๕๒ ,
หน้า ๑๕๐). 

การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า 
จัดกลุ่มคุณลักษณะภาวะผู้น าเป็น ๔ ด้าน คือ  
๑. คุณลักษณะผู้น าด้านการบริหาร   
๒. คุณลักษณะผู้น าด้านวิชาการ   
๓. คุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพและภาพลักษณ์   
๔. คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 
 

                                                             
๑๐๕สรรฤดี  ดีปู่ , “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๕๕๓). 



๗๑ 

ผู้วิจัยได้ศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญา
บัตรตามแนวพุทธ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญท่ีค้นพบมาอภิปรายผลได้ดังนี้ เรื่อง การเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรตามแนวพุทธ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบด้านจักขุมาของเรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ี 
พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรตามแนวพุทธ  ๒) องค์ประกอบด้านวิธุโรของเรื่อง  
การเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรตามแนวพุทธ 3) องค์ประกอบ
ด้านนิสสยสัมปันโนของเรื่อง การเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
ตามแนวพุทธ 

องค์ประกอบท่ี ๑  ด้านจักขุของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ จะท าหน้าท่ี
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะต้องมีคุณสมบัติด้านจักขุมา คือ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีปัญญามองการณ์ไกล 
ต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถในการวางแผน และฉลาดในการใช้คน การ ท่ีนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
ต้องรับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคนเป็นจ านวนมาก  การวางแผน (Planning) เป็นการ
ก าหนดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องกระท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการขององค์การ หรือ
หน่วยงาน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความยุ่งยากหรืออุปสรรคท่ีพึงจะมี หรือการก าหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้การ 

องค์ประกอบท่ี ๒ ด้านวิธุโร ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ คือ การเป็น
ผู้มีความสามารถในการจัดการธุระต่าง ๆ หรือกิจการท้ังปวงได้ดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
คุณลักษณะข้อนี้ตรงผลการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะขออภิปรายข้อค้นพบในประเด็นส าคัญท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะด้านวิธุโร คือ ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการท างาน มีความเช่ียวชาญในการท างานเป็นทีม 
ค านึงถึงความสามารถและปัจเจคบุคคล มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน  มีความยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน ทักษะในการส่ือสารดี 
คุณสมบัตินี้เป็นเทคนิคของตัวบุคคลกับความสามารถในการท างาน และทีมงาน 

องค์ประกอบท่ี ๓ ด้านนิสสยสัมปันโน ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
คือการเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การท่ี
จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้นั้น เราควรจะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติ ความต้องการของคน
โดยท่ัวไปเสียก่อน  มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารงาน และบุคลิกภาพก็เป็น
ปัจจัยสนับสนุนส่งเสริม มนุษยสัมพันธ์มีหลักการใหญ่อยู่ท่ีการครองใจคน การท าให้คนเป็นมิตร ถือว่า
เป็นศิลปะที่ลึกซึ้งส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม การเข้าถึงจิตใจคนนั้นไม่มีวิถีทางใดท่ีท าได้ดีกว่าอาศัย
หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา และหลักจิตวิทยา การท างานถ้าขาดการครองใจคนแล้ว กิจการนั้นก็
ขาดความเจริญงอกงาม มนุษยสัมพันธ์จึงอยู่ท่ีการครองใจ การชนะใจคนเป็นส่วนใหญ่ การเข้าถึง
จิตใจคน ท าอะไรถูกใจ และถึงใจคนจะน าความส าเร็จมาสู่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์นั้นมีค า
กล่าวที่ว่า “รู้อะไร ก็ไม่สู้  รู้จักกัน”  ต่อให้คุณเก่งเพียงใด แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักคุณหรือว่าคุณไม่รู้จักใคร
เลย จะท าอะไรมันก็ยาก  คุณลักษณะข้อนี้ตรงกับผลการวิจัยด้านมนุษยสัมพันธ์ของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ซึ่ง 

 



๗๒ 

             จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น า ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลัก 
ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้น า ๔ ด้าน คือ (ก) ด้านความรู้และความสามารถ (ข) ด้านเจตคติ (ค) ด้าน
บุคลิกภาพ (ง) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน พฤติกรรมภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยพฤติกรรม
ภาวะผู้น า ๓ ด้าน คือ (ก) ด้านการแนะน าและให้ค าปรึกษา (ข) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และการ
พัฒนานักศึกษา (ค) ด้านการควบคุมติดตาม และประเมินผล 

 ยุทธพงษ์ นพกุลสถิต (๒๕๕๗) ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าทางการทหาร: กรณีศึกษา
นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นท่ี ๖๔  มีวัตถุประสงค์ศึกษาภาวะผู้น าและรูปแบบ
ภาวะผู้น าทางการทหารท่ีควรจะเป็นขอนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นท่ี ๖๔  โดยได้
น าทฤษฎีการบริหารระบบ ๔ ของลิเคริร์ทมาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยเชิงส าหรวจ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรท่ีท าการศึกษาโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
๓๕ – ๓๙ ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันทางการทหารในประเทศอายุราชการประมาณ 
๑๐ –๑๔ ปี ภาวะผู้น าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของนายทหารนักเรียนฯเป้นแบบผสมผสานแบบเผด็จการแบบมี
ศิลป์กับปรึกษาหารือ สมมุติฐานในการวิจัยท่ีว่าภาวะผู้น าท่ีเป็นรูปแบบภาวะผู้น าทางการทหารที่ควรจะ
เป็นมีความคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างอยู่ท่ีกระบวนการส่ือสารในความเป็นจริงของยุคปัจุบัน ทาง
การทหารควรมีความเข้มงวดในการส่ือสารมากกว่าสถานการณ์ โดยเฉพาะการส่ือสารด้านความมั่นคง 

สมมาตร  วิลาวรรณ (๒๕๔๘) ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบพฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชาท่ี
คาดหวัง: กรณีศึกษา กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแบบ 
พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรม
ผู้น าต่างๆ ประชากรเป็นข้าราชการกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด จ านวน ๓๔๕ คน 

ผลการวิจัยพบว่า แบบผู้น าพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังได้รวมป็
นแบบรึกษาหารือ เมื่อพิจารณาเป็นเฉพาะแบบพบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ ต้องการรูปแบบปรึกษาหารือ
นอกจากนี่ข้าราชการบางส่วนต้องการแบบพฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชาท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวัง
แบบเผด็จการมีศิลป์แต่ให้มีความต้องการแบบพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวัง
แบบเผด็จการเลย 

๒.๕.๓  งานวิจัยที่เก่ียวข้องภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธธรรม 
คุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา สังคมของประเทศไทยพระพุทธศาสนาถือ

เป็นศาสนาหลักประจ าชาติ การน าเอาหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ก็เพื่อ
การเป็นผู้น าท่ีดี ซึ่งผู้น าท่ีดีจะต้องยึดหลัก “ธรรม” คือ คุณธรรมและการปฏิบัติธรรม เป็นลักษณะ
ส าคัญของการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพื่อให้กิจการงานทุกอย่างบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
โดยมุ่งท่ีจะให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลชน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป  
และค าส่ังสอนท่ีส าคัญๆ ของพระพุทธองค์ท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้น าท่ีดีหรือวิถีทางของการท่ี
จะเป็นผู้น าท่ีดีเพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบัติ ได้แก่ หลักปาปณิกธรรม ๓, อธิษฐานธรรม ๔, 
พรหมวิหารธรรม ๔, อคติ ๔, คหิสุข ๔, สังคหะวัตถุ ๔, ขันติโสรัจจะ หิริโอตัปปะ, อิทธิบาท ๔,  
เวสารัธชกรณะ ๕, ยุติธรรม ๕, อปริหานิยธรรม ๗, นาถกรณธรรม ๑๐, กัลยาณมิตรธรรม ๗, 
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการและบารมี ๑๐ ประการ(ทศบารมี) หลักธรรมเหล่านี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการบริหารและจัดการสมัยใหม่ได้ ได้มีผู้วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าตามแนวพุทธไว้หลายท่าน ดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸£à¸°à¸�à¸¸à¸�à¸�à¸¨à¸²à¸ªà¸�à¸²


๗๓ 

การเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ประกอบด้วย
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ ๑) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมี ๓ ด้าน คือ (๑) ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมต่อตนเอง ประกอบด้วย ๒๑ ตัวช้ีวัด (๒) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน 
ประกอบด้วย ๑๗ ตัวชี้วัด และ (๓) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อทหารอาชีพ ประกอบด้วย ๒๕ ตัวช้ีวัด 
๒. จากองค์ประกอบท้ัง ๓ องค์ประกอบ ดังกล่าว สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ขณะท่ีสภาพท่ีพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต่อ
วิชาชีพ มากเป็นอันดับท่ี ๑ โดยมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๔ ๓. การ
เสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนายทหารหญิงกองทัพอากาศ มี ๓  แบบ คือ ๑) การน า
ตนเอง ๒) การน าผู้อื่น และ ๓) การน าองค์กร๑๐๖ จริยธรรมของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ประทีป  มากมิตร  ได้ศึกษาจริยธรรมของผู้บริหารจากการศึกษาพบว่า (๑) จริยธรรม
ของผู้บริหารระดับผู้บริหารชั้นสูงของของกองทัพอากาศมีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้   
            องค์ประกอบท่ี ๑  คือ  จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ต่อองค์กร และต่อสังคม 
            องค์ประกอบท่ี ๒  คือ  จริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน 
            องค์ประกอบท่ี ๓  คือ  จริยธรรมต่อส่วนงาน  และต่อคน 

๑. แนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับผู้บริหารมี ๘ แนวทาง ได้แก่  
๑) การสนับสนุนด้านนโยบาย ๒) มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม ๓) จัดท าประมวลจริยธรรม หรือ
จริยธรรมวิชาชีพในองค์กร ๔) การตรวจสอบจริยธรรม ๕) การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๖) การเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้น า ๗) มีคณะกรรมการหรือท่ีปรึกษา
ด้านจริยธรรม ๘) การจูงใจ๑๐๗    

นอกจากนี้ วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ์ ได้วิจัยเรื่องหลักการบริหารการศึกษา
ตามแนวพุทธธรรม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารพบว่าทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารงาน ท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน มี
ดังนี้  

๑.๑ ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีองค์การแนว
คลาสสิก อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคมุ่งงานเป็นการจัดการเพื่อผลผลิต โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
หรือใช้การบริหารเชิงกระบวนการ ท่ีเน้นเรื่องการแบ่งงานกันท าการควบคุมบังคับบัญชา สอดคล้อง
กับหลักการบริหารด้านการครองงาน 

๑.๒ ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงมนุษย์สัมพันธ์เป็นยุคท่ีเริ่มมีการสนใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ท าให้เกิดแนวคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์ขึ้น หรือเรียกว่ายุคมุ่งคนการประสานงาน 
การจูงใจ การกระจายอ านาจการตัดสินใจ สอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครองคน 

                                                             
๑๐๖กมลทิพย์  ทองก าแหง และปองสิน วิเศษศิริ , กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับ

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (คณะครุศาสตร์ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๑๐๗ประทีป  มากมิตร , จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



๗๔ 

๑.๓ ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์การให้ความสนใจในรูปแบบภาวะ
ผู้น า สอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครองตน 
                 ๑.๔ ทฤษฎีบริหารการศึกษาเชิงระบบ และแนวคิดเชิงสถานการณ์เป็นการวิเคราะห์ 
และอธิบายความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ท้ังหมดรวมท้ังพฤติกรรมของคนในองค์การกับส่ิงแวดล้อม
ท้ัภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตจัดเป็นยุคท่ีมุ่งท้ังคน และงาน
สอดคล้องกับหลักการบริหารด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน 

๒. หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม จากการวิเคราะห์บันทึกค าสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษาด้าน
การครองตน การครองคน และ การครองงานรวมท้ังส้ิน ๗ หมวด มีหลักพุทธธรรม ๒๑ หลักธรรม มี
ดังนี้ 

๒.๑ หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ด้านการครองตนเรียงตามล าดับ
ความสอดคล้อง จ านวน ๑๙ หลักธรรม ได้แก่ โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท าให้งาม ๒ 
ธรรมมีอุปการะมาก ๒ กุศลมูล ๓ สันโดษ ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ อธิษฐานธรรม ๔  
เบญจธรรม กัลยาณมติตตา สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ สังคหะวัตถุ ๔ พละ ๕ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริส
ธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ และทศพิธราชธรรม 

๒.๒ หลักพุทธธรรม ท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหาร ด้านการครองคน เรียงตามล าดับ
ความสอดคล้อง จ านวน ๑๕ หลักธรรม ได้แก่ธรรมท าให้งาม ๒ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ 
สังคหะวัตถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ กัลยาณมิตตตาโยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ กุศลมูล ๓ 
สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม๗ อริยทรัพย์ ๗ และทศพิธราชธรรม 

 ๒.๓ หลักพุทธธรรม ท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหาร ด้านการครองงาน เรียงตามล าดับ
ความสอดคล้อง จ านวน ๑๐ หลักธรรม ได้แก่ โยนิโสมนสิการ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อิทธิบาท ๔   
พละ ๕ กัลยาณมิตตตาธรรมท าให้งาม ๒ สุจริต ๓ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหะวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗    

 ๒.๔ หลักพุทธธรรม ท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหาร ๓ ด้าน คือ การครองตนการครองคน 
และการครองงาน เรียงตามล าดับความสอดคล้อง จ านวน ๗ หลักธรรม ได้แก่ โยนิโสมนสิการธรรม
ท าให้งาม ๒ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหะวัตถ ุ๔ กัลยาณมิตตตา สุจริต ๓ ปาปณิกธรรม ๓ และสัปปุริสธรรม ๗ 

๓.  หลักพุทธธรรมท่ีประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้น าของนายทหารหญิง 
๓.๑ หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้น า จ านวน ๑๙ หลักธรรม ได้แก่ 

กัลยาณมิตตตา ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ กุศลมูล ๓ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหะวัตถุ ๔ 
หลักพุทธธรรมท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษา มีจ านวน ๒๑ หลักธรรม แยกตามหลักการ
ครองตน การครองคน และการครองงาน ได้ดังนี้ การครองตน สอดคล้องกับ ๑๙ หลักพุทธธรรม
ได้แก่ กัลยาณมิตตตาโยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ 
กุศลมูล ๓ สันโดษ ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหะวัตถุ ๔ อธิษฐานธรรม ๔ 
เบญจธรรม พละ ๕ กัลยาณมิตรธรรม ๗สัปปุริสธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ และ ทศพิธราชธรรมการครอง
คน สอดคล้องกับ ๑๕ หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ 
ธรรมท าให้งาม ๒ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหะวัตถุ ๔ 
กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ และทศพิธราชธรรม การครองงาน  



๗๕ 

สอดคล้องกับ ๑๐ หลักพุทธธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโส-มนสิการ ธรรมท าให้
งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ สุจริต ๓ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหะวัตถุ ๔ และ 
สัปปุริสธรรม ๗  นอกจากนี้ยังพบว่า มีจ านวน ๗ หลักธรรมท่ีสอดคล้องกับ หลักการบริหารการศึกษา
ด้านการครองตน การครองคน และการครองงานได้แก่ กัลป์ยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมท าให้
งาม ๒ สุจริต ๓ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหะวัตถุ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗  อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ 
๗ ทศพิธราชธรรม โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒  สุจริต ๓ พรหมวิหาร ๔ อธิษฐานธรรม ๔ 
อิทธิบาท ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ สันโดษ ๓ และอธิปไตย ๓ 

๓.๒  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับทักษะการตัดสินใจ จ านวน ๗ หลักธรรม ได้แก่  
โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ สัปปุริสธรรม ๗ 
และอริยทรัพย์ ๗ 

๓.๓  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับทักษะการสร้างแรงจูงใจ จ านวน ๕ หลักธรรม
ได้แก่ ทศพิธราชธรรม สุจริต ๓ กัลยาณมิตตตา อิทธิบาท ๔ และกัลยาณมิตรธรรม 

๓.๔  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับทักษะการติดต่อส่ือสาร จ านวน ๓ หลักธรรม 
ได้แก่  กัลยาณมิตตตา ธรรมท าให้งาม ๒ และ พรหมวิหาร ๔ 

๓.๕  หลักพุทธธรรม ท่ีประยุกต์ใช้กับทักษะการบริหารความขัดแย้ง จ านวน ๒ หลักธรรม 
ได้แก่ กัลยาณมิตตตา และอปริหานิยธรรม๑๐๘   
 
ตารางที่ ๒.๑๓  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
อุ ทัย โล้วมั่นคง ,  (๒๕๕๓ , หน้า 
๒๕๙). 

คุณลักษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา 
๑. ทาน (การให้)  
๒. อักโกธะ (ความไม่โกรธ) 
๓. อวิโรธนะ (ความยุติธรรม) และ 
๔. อาชชวะ (ความเป็นผู้ตรง) 

ประทีป  มากมิตร, (๒๕๕๐, หน้า 
๑๘๔-๑๘๖). 

จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา    
องค์ประกอบท่ี ๑ คือ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ต่อองค์กร
และต่อสังคม 
องค์ประกอบท่ี ๒ คือ จริยธรรมต่อนักศึกษา และต่อ
ผู้ร่วมงาน 
องค์ประกอบท่ี ๓ คือ จริยธรรมต่อส่วนงาน และต่อคน 

 
 
 
                                                             

๑๐๘ วรภาส  ประสมสุข และ นิพนธ์  กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม , 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐), หน้า ๖๓-
๖๘. 



๗๖ 

๒.๕.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของผู้น าในพระพุทธศาสนา   
 ความคิดเห็นของอินเดียโบราณแบ่งแยกออกเป็น ๒ สาย คือ สายยึดถือคัมภีร์ พระเวทอีก
พวกไม่ยอมรับความศักด์ิสิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท ฝ่ายท่ียอมรับคัมภีร์พระเวทยอมรับความคิดเรื่อง 
พระผู้เป็นเจ้าและเทวะต่างๆ ซึ่งมีฤทธานุภาพและฐานะเหนือมนุษย์ ในสมัยท่ีฐานะของกษัตริย์เริ่ม
สูงขึ้น ตอนปลายสมัยพระเวทเริ่มมีความคิดกษัตริย์เป็นตัวแทนของเทพเจ้า ความคิดเรื่อง เทวราชา
เจริญอย่างเห็นได้ชัดในสมัยราชวงศ์โมริยะ การกระท าของกษัตริย์ต้องยึดถือลักษณะต่างๆ ของเทพ
เจาจึงจะเป็นการปกครองท่ีสมควร๑๐๙ 
             พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางประเพณีนิยมอินเดียโบราณและเป็นยุคท่ีปกครอง
บ้านเมืองด้วยระบอบราชาธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีอ านาจเด็ดขาด  
และโดยท่ีประเพณีนิยมถือว่า พระมหากษัตริย์เป็นนักรบมีหน้าท่ีป้องกันบ้านเมือง และเป็นนัก 
ปกครองพระพุทธศาสนาได้แบ่งแนวความคิดเกี่ยวกับผู้น ามีปรากฏในประวัติศาสตร์ ๒ ลักษณะ ธรรม
ราชาและสมมติเทวราชา ความคิดดังกล่าวแตกต่างกับความคิดแบบเทวราชาของพราหมณ์มี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้   

๑. พระธรรมราชา   
ในขณะท่ีธรรมตามหลักพุทธธรรมแสดงความเป็นสากลท่ีทุกคนพึงปฏิบัติธรรมอย่าง 

เดียวกันใครปฏิบัติได้มากก็อยู่ในฐานะสูง ยิ่งอยู่ในฐานะสูงก็ยิ่งหวังว่าจะต้องประพฤติให้สูงตามไปด้วย  
หากประพฤติตนไม่อยู่ในธรรมก็จะถูกโลกต าหนิยิ่งกว่าเมื่อคนวรรณะต่ าประพฤติผิดกษัตริย์จึงต้อง 
ประพฤติธรรมและเผยแพร่ธรรมซึ่งก็ต้องรวมหน้าท่ีเป็นพระอัครศาสนูปถัมภกไปด้วยโดยปริยาย  
กษัตริย์ในความหมายเช่นนี้ จึงได้ช่ือว่าเป็นธรรมราชา ศาสนาพราหมณ์ผนวกความเช่ือเรื่องเทพเจ้า 
เขากับลักษณะของกษัตริย์ และโยงวรรณะกษัตริย์เขากับพระผู้เป็นเจ้า จึงเกิดความคิดแบบเทวราชา
ดังกล่าวมาแล้ว ส่วนพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท จึงไม่ยอมรับการเกิด 
วรรณะจากพระผู้เป็นเจ้า และมิได้ให้ฐานะอันส าคัญแก่เทพเจ้าท้ังหลาย หากแต่ก าหนดว่าความเป็น 
เทพก็เกิดจากบุญอันบุคคลได้กระท า คนธรรมดาก็อาจสูงส่งเท่าเทพและพรหมได้หากประพฤติธรรม 
สูงพอ  ดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินท่ีดีจึงเป็นสมมติเทพคือเทียบได้กับเทพในแง่การปฏิบัติธรรม และมีสิทธิ์
ในการปกครองเพราะคุณธรรมดังกล่าว หากปราศจากคุณธรรมและสอนผู้อื่นก็มีสิทธิโค่นล้มเสียได้
ดังนั้น ธรรมราชาจึงต้องปกครองโดยเน้นการปฏิบัติตามธรรมและสอนผู้อื่นให้ประพฤติธรรม มากกว่า 
ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วใช้อ านาจปราบปรามเม่ือประชาชนท าผิด ยิ่งกว่านั้น นอกจากธรรม 
ราชาไม่ถืออ านาจเป็นเครื่องมือปกครองแล้วยัง  ทรงควบคุมพระองค์มิให้ลุแก่อ านาจหรือให้ 
ความส าคัญแก่ฐานะอันสูงสุดของพระองค์ยิ่งกว่าความสุขของประชาชนดังจะเห็นได้จากพรหมวิหาร
และธรรมหลายข้อในทศพิธราชธรรม เมื่อกษัตริย์ปฏิบัติพระองค์ตามธรรมดังกล่าวนี้แล้ว ย่อมไม่ใช้
อ านาจในทางท่ีไม่เป็นธรรมแม้จะทรงพระราชอ านาจอยู่สักเพียงใด อาจเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรง
เห็นว่าเพียงพอส าหรับนักปกครองแว่นแคว้นต่างๆ๑๑๐ 
                                                             

๑๐๙สุรศักด์ิ ม่วงทอง, “พุทธธรรมกับภาวะผู้น าที่พ่ึงประสงค์ศึกษาเฉพาะกรณีก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓).   
  ๑๑๐พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์เขมกาโม), ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์, 
๒๕๔๙) หน้า ๓๗-๓๘.  



๗๗ 

             พระพุทธศาสนาจึงได้รับอิทธิพลเรื่องของผู้น าจึงได้มีการประยุกต์พัฒนาคุณภาพของ ผู้น า 
ตามแนวพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้ปกครองน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้  เพื่อ
มุ่งสร้างสรรค์สังคมมนุษย์เป็นสังคมท่ีมีระเบียบให้อยู่ด้วยความสงบสุข เป็นท่ีน่าสังเกตว่า เหตุใด 
พระพุทธศาสนา จึงต้องการให้ผู้น ามีคุณธรรมเป็นพิเศษ เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะพระพุทธศาสนาให้ 
ความส าคัญต่อผู้น ามากเพราะผู้น ามิใช่เป็นเพียงผู้น าในทางการเมืองเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลาง ท่ีท าให้ 
เกิดความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญเพราะเป็นผู้ท่ีต้องน าสังคมด้วย ดังนั้นถ้าผู้ปกครองมี 
คุณธรรมสังคมก็จะอยู่ด้วยสันติสุข ประชาชนก็จะถือเอาตัวอย่างคุณธรรมของผู้น าไปปฏิบัติ เป็นท่ี 
ประจักษ์ว่าถ้าประเทศใดมีผู้น้ าท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ประเทศนั้นบ้านเมืองนั้นก็จะ 
เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะไม่เดือดร้อนจากการได้ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยการปกครองของพระเจ้า 
อโศกมหาราชแห่งอินเดียพระองค์ทรงการปกครอง ด ารงมั่นอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนามี 
ธรรมทศพิธราชธรรม ฉะนั้น คุณธรรมของผู้น าจึงเป็นส่ิงท่ีปรารถนาว่าผู้น าไม่มีคุณธรรมแล้วผู้น านั้นก็ 
อาจจะใช้อ านาจตามความพอใจ และอาจสามารถเปล่ียนแปลงอุปนิสัยจากคนท่ีมีเมตตากรุณา 
กลายเป็นคนท่ีโหดร้ายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนประเทศชาติขาดความเป็นเอกภาพ
พระองค์จึงทรงน าหลักเบญจศีลและเบญจธรรมมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่๑๑๑ 
                  ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
                  ๒. เว้นจากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิได้ให้ 
                  ๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม   
                  ๔. เว้นจาการพูดเท็จ   
                  ๕. เว้นจากการดื่มน้ าเมา คือสุราและเมรัย๑๑๒ 

ส่วนเบญจธรรมหรือเบญจกัลยาธรรมนั้น คือ ธรรมอันดีงาม ๕ อย่าง ได้แก่ 
  ๑. เมตตาและกรุณา ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ  และความ     
สงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ 
  ๒. สัมมาอาชีวะ การเล้ียงชีพในทางสุจริต   
  ๓. กามสังวร กามสังวรในกาม ความส ารวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตนในทางกาม
อารมณ์ไม่ให้หลงใหลไปในรูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส   
  ๔. สัจจะ ความสัตย์ ความซื่อตรง   
  ๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอคือ ฝึกตนให้รู้จักคิด รู้สึกตัวเสมอว่าส่ิงใด 
ควรท า และส่ิงใดไม่ควรท า 

กล่าวโดยสรุป พระพุทธศาสนาเสนอหลักธรรมให้ผู้น าเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น า โดยการใช้ 
หลักพุทธธรรมถ้าผู้น าท่ีไม่มีคุณธรรมผู้น าใช้อ านาจตามความพอใจ อาจเปล่ียนแปลงอุปนิสัยจากคนท่ี 
มีความเมตตากลายเป็นคนโหดร้ายได้ 

 
 
 

                                                             

  ๑๑๑ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๔๗, องฺ.ปฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๒/๒๒๗.   
  ๑๑๒ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕๙/๒๘๔.   



๗๘ 

 ๒. ลักษณะของเทวราชา   
พระพุทธศาสนายอมรับความส าคัญของกษัตริย์ในแง่ท่ีเป็นเทพเจ้าโดยสมมติ คือโดยการ

ยอมรับของประชาชน ไม่ใช่เทพท่ีอยู่บนสวรรค์ตามความเข้าใจของลัทธิพราหมณ์เพราะ 
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางประเพณีนิยมอินเดียโบราณซึ่งถูกครอบง าด้วยลัทธิพราหมณ์แต่ไม่ 
ท้ังหมด ท้ังนี้พระพุทธศาสนายังคงมีจุดยืนมีความเป็นตัวของตัวเอง โดยให้เหตุผลอธิบายเทพไว้        
๓ ประเภท ดังนี้๑๑๓ 

๑.  สมมติเทพ คือ (God by convention) เทพเจ้าโดยสมมติ โดยการยอมรับของมนุษย์โลก 
ซึ่งหมายถึงกษัตริย์ทรงเป็นกายท่ีอยู่เหนือมนุษย์ด้วยธรรม 

๒.  อุปตติเทพ คือ (God by rebirth) เทพเจ้าโดยก าเนิด ซึ่งสถิตอยู่บนสวรรค์ 
๓.  วิสุทธิเทพ คือ (God by purification) เทพเจ้าโดยความบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการกระท า

ของตนเองอันได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท้ังหลาย   
             ลักษณะส าคัญของผู้น าในฐานะเทวราชา คือ การยกอ านาจสิทธิ์ขาดให้เป็น ผู้ยิ่งใหญ่ เป็น
ผู้ดูแลรักษาความสงบ ปราบปรามเหตุการณ์ให้อยู่ในความสงบ ด าเนินการบริหารกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือสมาชิกภายใต้การดูแลบนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม  พระองค์ผู้เป็นเทวราชา 
มีคุณธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ส าคัญ คือมีความกล้าหาญเฉพาะในส่ิงท่ีเป็นธรรมตาม ทศพิธราชธรรม ส่ิง
ท่ีเหมือนกันในเทวราชา และธรรมราชา มิใช่เพียงสถานสูงสุดในสังคม แต่ขึ้นกับ เงื่อนไขท่ีเท่าเทียม
กันกับทุกๆ คนในฐานะสมาชิกอยู่รวมในสังคม คือ การประพฤติธรรม ในฐานะผู้น า คือ พันธกรณีใน
การดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎรดังนั้นกล่าวโดยสรุปประชาชนคนธรรมดา ถ้ากระท าความดีก็
อาจได้รับการยกย่องยอมรับนับถือสมมติเป็นเทพ ได้แก่กษัตริย์ในยุคนั้น เป็นการ ปฏิรูปความคิดของ
ลัทธิพราหมณ์ท่ีว่าคนธรรมดาก็อาจเป็นเทพเจ้าได้ ถ้าเขาปฏิบัติตนเป็นคนดี จนเป็นท่ียอมรับนับถือ
ของคนโดยท่ัวไปในกระบวนการบริหาร เป็นท่ียอมรับกันว่าผู้น าหรือผู้บริหารมี บทบาทอันส าคัญยิ่ง
ในการท่ีจะท าให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหรืออ านาจ หน้าท่ีของผู้น าหรือ
ผู้ปกครองจึงได้มีผู้ศึกษา และกล่าวถึงเสนอแนะไว้มากมายดังกล่าวแล้ว ในพระพุทธศาสนาก็ได้
กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในพระสุตันตปิฎก เช่น มหาโคปาลสูตรและจูฬโคปาลสูตร จักรวรรดิวัตรกูฎทันต
สูตรมีเนื้อความกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้จะได้ศึกษาดังนี้   

๑.  มหาโคปาลและจูฬโคปาลสูตร๑๑๔ พระพุทธเจ้าทรงยกเป็นอุปมาเปรียบเทียบว่าภิกษุ  
ผู้ท่ีจะเข้าถึงฝ่ังนิพพาน มีความเจริญในพระธรรมวินัยได้นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะ ๑๑ ประการ 
ดังข้อความนี้   

  นายโคบาล เป็นผู้ควรจะครอบครองฝูงโค ควรท าฝูงโคให้เจริญได้ดูกรภิกษุ
ท้ังหลาย นายโคบาลในโลกนี้ รู้จักรูป ฉลาดในลักษณะเป็นผู้คอย เขี่ยไข่ขังปิดบัง
แผลสุมควัน ให้รู้จักท่า รู้จักให้โคด่ืมน้ า รู้จักทาง ฉลาดในสถานท่ีโคเท่ียวหากิน 
รีดน้ านมให้เหลือไว้บูชาโคท่ีเป็นพ่อฝูงเป็นผู้น าฝูง ด้วยการบูชาเป็นอดิเรก ดูกร

                                                             

  ๑๑๓พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทรเขมกาโม). ภาวะผู้น าเชิงพุทธ. อ้างแล้ว. หน้า ๒๖.   
  ๑๑๔ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๕๘/๒๙๒.   



๗๙ 

ภิกษุท้ังหลายนายโคบาลประกอบด้วย องค์ ๑๑ ประการนี้  เป็นผู้ควรจะ
ครอบครองฝูงโค ควรท าฝูงโคให้เจริญ๑๑๕ 

 พุทธพจนนี้ มีค าอธิบายแนวทางบทบาทหน้าท่ีของการเป็นผู้น าท่ีถูกต้องตามหลักพุทธ 
ธรรมท่ีน ามาประยุกต์ขยายความดังนี้   
 ๑.  การรู้จักรูป ผู้น าจะต้องรู้จักและเข้าใจผู้รวมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในฐานะของ
สมาชิกขององค์กร ความรู้นี้นอกจากจะสร้างความสนิทกันแล้ว ยังก่อให้เกิดมิตรไมตรีต่อกันเข้า 
ใจความต้องการประวัติพื้นเพของมวลสมาชิก   
 ๒.  ฉลาดในลักษณะ เมื่อผู้น ารู้จักรู้ตัวบุคคล ก็จะสามารถพิจารณาจัดสรรต าแหน่งงาน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบุคคล การท างานภายใต้การแนะน ามอบหมายก็จะสัมฤทธิ์ผล   
 ๓.  คอยเข่ียไข่ขังผู้น าสามารถแสดงศักยภาพของตนได้ จากการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานต่อความเช่ือถือในอ านาจ   
 ๔.  คอยปิดบังแผล ผู้น าจะต้องมีความระมัดระวัง ส ารวจตรวจตรามิให้เกิดความ 
เสียหาย อันเป็นการท าลายช่ือเสียงของสมาชิกในสังคม ป้องกันมิให้ปรากฏออกมาภายนอก   
 ๕.  สุ่มควันผู้น าจะสามารถของตนแก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องในแง่การนิเทศงานแก่มวล 
สมาชิก ต้องอาศัยประสบการณ์และภาวะผู้น า 
 ๖.  รู้จักท่า (น้ า) ผู้น าจะต้องรู้จักแสวงหาความรู้ รู้ จักจัดความคิดในการท างานมี
คณะท างานท่ีดี มีคณะท่ีปรึกษาในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิก   
 ๗.  รู้ว่าโคกินน้ าแล้วหรือยังผู้น าจะต้องรู้จักกระบวนการพัฒนาให้โอกาสแก่ความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ของสมาชิก ด้วยการอบรม เพิ่มพูนความรู้ฝึกฝนทักษะอาชีพ   
 ๘.  การรู้ทางผู้น าจะต้องรู้แนวทางในการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันก็จะต้องรู้จักจุด
รวมของชีวิตมนุษย์ โดยน าพาสมาชิกของตนไปสู่จุดหมายของชีวิตรวมกัน   
 ๙.  ฉลาดในสถานท่ีโคจร ผู้น าจะต้องสามารถประเมินศักยภาพของกลุ่มด้วยการ
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการท างานและแนวทางปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๑๐.รีดนมให้เหลือไว้ ผู้น าจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของมวลสมาชิก รู้ จักประสาน 
ประโยชน์น าเดินกิจรรมของกลุ่มด้วยความพอเหมาะพอดี รักษาสมดุลระหว่างการให้กับการรับ   
 ๑๑. การบูชาโคท่ีเป็นพ่อฝูง หรือจ่าฝูง ผู้น าจะสามารถเสริมภาวะของตนเองให้ เด่นชัด 
ด้วยการรู้จักให้บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ท างานดี มีคุณธรรม อันเป็นการสร้างเสริมความเช่ือถือต่อ ผู้น า 
และเป็นก าลังใจในการท ากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มและมวลสมาชิก๑๑๖ 
             กล่าวโดยสรุปข้อความข้างตนผู้น ามีความส าคัญอย่างมากท้ังในแง่การบริหารงานคือ มีการ
วางแผนการท างานการน าแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล ขั้นตอน หรือวิธีการดังกล่าวนี้ มีความ
แตกต่างกันไปตามภาวะผู้น าแต่ละบุคคล แต่ส่ิงท่ีจะแสดงถึงภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตาม หลักธรรมอัน
น าไปประยุกต์ให้เกิดผล มิใช่เพียงสร้างความมั่นคงกับฐานอ านาจหรือต าแหน่ง สถานะของผู้น าใน

                                                             

  ๑๑๕ม.มู.(ไทย) ๑๒/๓๘๕/๒๙๒. 
 ๑๑๖นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย. “ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรม”. 
อ้างแล้ว, หน้า ๔๓.   



๘๐ 

กลุ่มเท่านั้น แก่นแท้ของหลักธรรมได้แสดงให้เห็นภาวะของผู้น า ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีฉลาด รอบรู้ มี
ความมุ่งหมายในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและมวลสมาชิก   
               ๒.  จักรวรรดิวัตร๑๑๗ คือ การบ าเพ็ญกรณีจะกิจของจักรพรรดิ คือ การมีบทบาทปฏิบัติ 
หน้าท่ีของผู้ปกครองท่ียิ่งใหญ่ เป็นหลักธรรมท่ีช่วยให้ผู้ปกครองด าเนินกุศโลบายในทางการเมืองเพื่อ
จะปกครองหรือบริหารบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้ามี ๑๒ ประการ คือ   
 ๑.  ให้ยึดถือหลักธรรมเป็นธงชัยในการปกครองประเทศ เคารพย าเกรงธรรม   
 ๒.  ให้ความคุ้มครองรักษาอันเป็นธรรมแก่อันโตชน หรือ ชนภายใน เช่น พระมเหสี 
พระราชโอรส พระธิดาตลอดถึงผู้ปฏิบัติราชการในพระธรรมองค์ท้ังหมด โดยการอบรมส่ังสอนให้อยู่ 
ในความสงบเรียบร้อยดีงามเป็นต้น   
 ๓.  ให้ความคุ้มครองรักษาแก่ก าลังพล เช่นทหาร ข้าราชการต ารวจ  โดยเป็นธรรม   
 ๔.  ให้ความคุ้มครองแก่กษัตริย์ท่ีเป็นเมืองขึ้น ตลอดถึงชนช้ันผู้ปกครองและนัก
บริหาร ช้ันผู้ใหญ่ท้ังหลาย   
 ๕.  ให้ความคุ้มครองแก่อนุโตชน หรือข้าราชการบริพารตามเสด็จ ในสมัยปัจจุบันก็
คือ  ข้าราชการพลเรือน   
 ๖.  ให้ความคุ้มครองแก่ชนเจาพิธี ผู้ประกอบอาชีพวิชาการ พ่อค้าเกษตรด้วยวิธีการ 
จัดหาทุนทรัพย์และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น   
 ๗.  ให้ความคุ้มครองแก่ราษฎรท้ังปวง ท้ังในเมือง ชนบทและชายแดน โดยเป็นธรรม 
เสมอเหมือนกัน   
 ๘.  ให้ความรู้คุ้มครองแก่พระสงฆ์ บรรพชิต สมณะชีพราหมณ์ 
 ๙.  ให้ความคุ้มครองแก่นก และเนื้อ สัตว์ที่ควรสงวนท้ังหลาย   
 ๑๐. ห้ามป้องกันมิให้เกิดการอันอธรรมทุกชนิดเกิดขึ้นในพระราชอาณาจักร
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่างๆ มิให้มีการกระท าทุจริต ผิดกฎหมายบ้านเมืองอันจะก่อให้เกิดความ 
เดือดร้อนแก่ประชาชนอยู่ในรัฐโดยเด็ดขาด   
 ๑๑. ธนานุประธานแบ่งปันทรัพย์เฉล่ียให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ มิให้ขัดสนขาดแคลน 
อยู่ในแว่นแคว้นโดยไม่ได้รับการเหลียวแลช่วยเหลือตามสมควรหรือการกระจายรายได้ให้แก่
ประชาชนสม่ าเสมอกันมากท่ีสุดท่ีจะท าได้ ไม่ปล่อยให้ความเจริญกระจุกอยู่เฉพาะส่วนใดสวนหนึ่ง
ของประเทศเท่านั้น   
 ๑๒. สมณะพราหมณ์ปริปุจจฉา มีความสนใจศาสนาและศีลธรรมหมั่นปรึกษาไต่ถาม 
สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ นักวิชาการผู้มีความรูดีความสามารถดี ต้องแสวงหาปัญญา 
ความรู้และคุณธรรมอยู่เสมอ มีท่ีปรึกษาท่ีดี บริสุทธิ์ มีคุณธรรม เพื่อให้รู้ชัดในส่ิงท่ีควรกระท าและใน
ส่ิงท่ีควรเป็น   
           กล่าวโดยสรุปข้อธรรมข้างต้นผู้ปกครองมีบทบาทหน้าท่ีในการคุ้มครองทุกสรรพส่ิงแสดง ให้
เห็นว่าผู้น ามีความส าคัญต่อระบบการปกครองท่ีดีและได้กล่าวไว้อย่างละเอียด โดยนอกจากจะมองท่ี
พฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะต่างๆ แล้วยังมองท่ีลักษณะรูปร่างของบุคคลมาประกอบด้ว ย 

                                                             

 ๑๑๗ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๕/๔๕-๔๖.   



๘๑ 

เพราะถือว่าส่ิงท่ีปรากฏในปัจจุบัน ก็คือผลจากการกระท าจากอคตินั้นเองฉะนั้นพื้นฐานของบุคคล
จากอคติย่อมบ่งบอกถึงอนาคตได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีอยู่ในฐานะผู้น าหรือผู้ปกครองท่ีดีตามแนว
พระพุทธศาสนาจะต้องมีบทบาทหน้าท่ีครบถ้วนซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นปทัสถานในการปฏิบัติตน 
ดังท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น   

๓.  กูฎทันตสูตร๑๑๘ แสดงถึงบทบาทหน้าท่ีในการบริหารกิจการบ้านเมืองของผู้น าใน 
ฐานะผู้ปกครองรัฐ สูตรนี้ไ ด้กล่าวถึง สาเหตุของอาชญากรรม และแนวทางแก้ไขท่ีจะท าให้ 
อาชญากรรมนั้นหมดไป จะต้องท าให้สมาชิกในฐานะประชาชนในรัฐมี ความเป็นอยู่ท่ีดี ชาวบ้าน
จะต้องมีกิน ชาวนาจะต้องได้ส่ิงท่ีจ าเป็นแก่การท านา พอค้าจะต้องมีทุน ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานมีงานท า 
มีเงินได้พอเล้ียงชีพ คนเดือดร้อนควรท่ีจะได้รับการยกเว้นภาษี ท าให้ประชาชนมีรายได้พอเพียง  
วิธีการท่ีผู้น าต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   
                   ๑.  พลเมืองเหล่าใด ในบ้านเมืองพระองค์ ขมีขมันในกสิกรรมและโครกฺกรรมของ 
พระองค์จงเพิ่มข้าวปลูกและข้าวกินให้แก่พลเมืองเหล่านั้นในโอกาสอันสมควร   
                   ๒.  พลเมืองเหล่าใด ในบ้านเมืองของพระองค์ ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรมของ
พระองค์จงเพิ่มทุนให้แก่พลเมืองเหล่านั้น ในโอกาสอันสมควร   
                   ๓.  ข้าราชการเหล่าใดในบ้านเมืองของพระองค์จงพระราชทานเบี้ยเล้ียงและเงินเดือน 
แก่ข้าราชการเหล่านั้น ในโอกาสอันสมควร   
             กล่าวโดยสรุปผู้น าต้องด าเนินการใดๆ มีความเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของมวลสมาชิก ถ้า
ผู้น าดีนั่นหมายถึงต้องสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ ได้
นับเป็นการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารประเทศและสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้น าท่ี
พึงประสงค์ของมวลสมาชิก   
             หลักการส าคัญของผู้น าในพระสุตนฺตปิฎก ได้พัฒนาวิวัฒน์กระบวนการของหมู่มนุษย์ใน 
ฐานะผู้น าและสมาชิกของสังคมในยุคสมัยต่างๆ ท่ีกล่าวอ้างถึงมาท้ังหมดข้างต้น ดังนี้   
                  ๑.  เมื่อมนุษย์เหล่านั้น ด ารงชีพอยู่ด้วยปัจจัยเล้ียงชีพพื้นฐาน คือ อาหาร ซึ่งสามารถ 
หาเอาได้จากพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ ยังไม่รู้จักการสะสม เพราะยังไม่มีความจ าเป็นต้องสะสมทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลจึงไม่มี ทรัพยากรท่ีมีอยู่จึงเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนรวมปัญหาความขัดแย่งต่าง ๆ จึงยังไม่เกิดขึ้น   
                  ๒.  มนุษย์ยุคบรรพกาลยังมีความดีพร้อมแต่มนุษย์เหล่านั้นต้องสูญเสียความดีไปเมื่อมี 
ความแตกต่างกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะ คือ ความแตกต่างทางผิวพรรณ จึงเกิดความช่ัว คือการดูหมิ่น 
เหยียดหยามกันมากขึ้น ความดีจึงเริ่มถูกบดบัง   
                  ๓.  การสืบพันธ์เป็นสัญชาติญาณด้ังเดิม และเป็นเหตุให้เกิดครอบครัวเมื่อเกิด 
ครอบครัวขึ้น แล้ว ท าให้เกิดความผูกพันเฉพาะครอบครัว จึงเกิดความคิดท่ีจะสะสม ต้องแบ่งปันปัก 
เขตการท ามาหากินเป็นสัดส่วน   
                  ๔.  เมื่อสังคมเติบโตขึ้น มนุษย์มีมากขึ้นภาวะท่ีแท้จริงของมนุษย์ต้ังแต่บรรพกาลจวบ 
จนปัจจุบันนี้ก็คือ มนุษย์มีดีช่ัว ความช่ัวท่ีปรากฏครั้งแรกในหมูมนุษย์ คือความโลภ  เป็นต้นเหตุให้
เกิดสังคมปั่นป่วนระส่ าระสาย   

                                                             

  ๑๑๘ที.สี.(ไทย) ๙/๑/๒๐๐.   



๘๒ 

                  ๕.  แต่ความต้องการของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ก็คือความสุขสงบ ความระส่ าระสาย    
ในสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีขัดแย้งต่อความต้องการมนุษย์ เป็นเหตุให้มนุษย์แสวงหาทางคืนสู่ความสุขสงบท่ี 
เคยมีมาแต่เดิม โดยร่วมใจกันไปขอให้ผู้มีความสามารถ มีก าลังแข็งแรงกว่าท าหน้าท่ีขจัดปัดเป่าความ
ระส่ าระสายในสังคม โดยให้อ านาจลงโทษผู้ท าผิด ผู้เป็นต้นเหตุแห่งความระส่ าระสายนั้น   
                  ๖.  ผู้ท่ีได้รับเลือกนี้มีฐานะเป็นหัวหน้าเป็นต าแหน่งมหาชนสมมติต าแหน่งท่ีได้มาจึง 
คล้ายๆ กับผู้แทนราษฎรซึ่งได้มาโดยการเลือกต้ัง ความสัมพันธ์ระหว่างมหาชนสมมติกับคนอื่นๆ ใน 
สังคมมีลักษณะคลายคลึงกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนราษฎรกับราษฎรผู้เลือกต้ัง แต่ต่างกันท่ี 
ผู้แทนราษฎร   
                  ๗.  มหาชนสมมติ ได้รับมอบหมายอ านาจจากมหาชนให้เป็นผู้แทนปกป้องคุ้มครอง 
ชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเป็นผู้ตัดสินในกรณีท่ีมีความขัดแย้งในสังคม หน้าท่ีหลักส าคัญท่ีสุดคือการ 
ลงโทษผู้กระท าผิด๑๑๙ 
            กล่าวโดยสรุปจากข้อความข้างต้น ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท และการเอารัดเอา 
เปรียบกันในหมู่มนุษย์เป็นเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดความจ าเป็นต้องมีผู้น าและมีผู้ตาม เพราะเมื่อมนุษย์
จ านวนมาก รวมตัวกันเป็นสังคม ปัญหาท่ีตามมาคือ ความขัดแย้ง แม้ในปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น 
ปรากฏอยู่ทุกสังคมมีความคิดขัดแย้งเกิดขึ้น เช่นขัดแย้งทางความคิดการเมืองหรืออาชีพ เป็นต้ น  
นักการเมืองมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในระบบประชาธิปไตย เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมีความขัดแย้งค่อนข้าง 
รุนแรงอันเกิดจากผลประโยชน์ท่ีได้รับไม่เท่ากันคนมีอ านาจใช้อ านาจในการต่อรองกับอ านาจรัฐ      
และยังกดข่มข่ีประชาชน จนท าให้ประชาชนต้องรวมกลุ่มออกเรียกร้องเพื่อรักษาสิทธิของกลุ่มตนไว้  
รัฐต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และท างานหนักขึ้นในการพัฒนาประเทศให้เจริญ 
ดังนั้นผู้น ารัฐบาลสร้างภาวะความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีสะสมมาต่อเนื่องและเกิดขึ้นมา 
ใหม่เพื่อปกปองผลประโยชน์ของชาติอย่างเป็นระบอบผู้น ามีบทบาทหลายลักษณะหลายแบบ เช่น
ผู้น าแบบใช้พระเดช ผู้น าแบบใช้พระคุณ ผู้น าแบบพ่อพระ การใช้อ านาจของผู้น า บางคนก็ใช้อ านาจ 
แบบอัตตนิยม ถือหลักอัตตาธิปไตย คือ เป็นผู้น าท่ีนิยมใช้อ านาจของผู้น า องค์ประกอบคุณสมบัติของ  
ผู้น ามีหลายอย่างหลายด้าน แยกไปตามส่ิงท่ีผู้น าจะต้องเกี่ยวข้อง ผู้น ามีความสามารถในการปฏิบัติต่อ  
ส่ิงเหล่านั้นทุกอย่างให้ถูกต้องและได้ผลดีมีคุณสมบัติเหล่านี้๑๒๐ คือ   
 ๑.  ตัวผู้น า จะต้องมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เป็นจุดเริ่มและเป็นแกนกลางไว้ 
 ๒.  ผู้ตาม โยงด้วยคุณสมบัติท่ีสัมพันธ์กับผู้ตาม หรือเราอาจจะไม่เรียกว่าผู้ตาม ในพุทธ
ศาสนาก็ไม่ได้นิยมใช้ค าว่า ผู้ตามเราอาจจะใช้ค าว่า “ผู้ร่วมไปด้วย”   
 ๓.  จุดหมาย โยงด้วยคุณสมบัติท่ีสัมพันธ์กับจุดหมาย เช่นจะต้องมีความชัดเจนเข้าใจ 
ถ่องแท้และแน่วแน่ในจุดหมาย เป็นต้น   
 ๔.  หลักการและวิธีการ โยงด้วยคุณสมบัติท่ีสัมพันธ์กับหลักการและวิธีการท่ีจะท าให้ 
ส าเร็จผลบรรลุจุดหมาย   

                                                             

 ๑๑๙สุรศักด์ิ ม่วงทอง, “พุทธธรรมกับภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ศึกษากรณีก านันและผู้ใหญ่บ้าน จังหวัด
นครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓).           
  ๑๒๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า. อ้างแล้ว . หน้า ๕.   
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 ๕.  สถานการณ์ โยงด้วยคุณสมบัติท่ีสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมหรือส่ิงท่ีจะประสบซึ่ง    
อยู่ภายนอกว่าท าอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ในท่ามกลางสังคม ส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงท่ีประสบปัญหา  
เป็นต้น   
             ข้อความท่ีกล่าวมาเป็นองค์ประกอบส่วนส าคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้น าท่ีต้องพัฒนา 
ตนเองให้มีคุณสมบัติจะท าให้ผู้น าพร้อมท่ีจะปฏิบัติต่อส่ิงเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องบังเกิดผลดี ผู้น าเป็น   
ผู้ท่ีมีจุดหมายชัดเจนเป็นท่ีพึงพิงของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท่ัวถึง เป็นแกนกลางในการบริ หารงานมี 
จุดหมายและหลักการตรงไปตรงมาไม่เอียนเอียงไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นยังมีหลักธรรมใน 
พระพุทธศาสนาท่ีให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัวผู้บริหารหรือผู้น าในการบริหารนี้มาปฏิบัติ โดยมี 
หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้น า ดังท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรม คุณธรรม ๖ 
ประการ ดังนี้๑๒๑ 
 ๑.  มีความอดทน (ขมา) ต่อการปฏิบัติงานมีใจหนักแน่น ไม่ยอมตกในความช่ัวไม่เกรง 
กลัวหรือมีอคติ ๔ เมื่อจะต้องตัดสินใจและไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรม ๘   
 ๒.  มีความต่ืนตัว (ชาคริยะ) อยู่ตลอดเวลามีความระมัดระวังไม่ประมาทในการ 
ปกครองชีวิตหน้าท่ีและการงาน   
 ๓.  มีความขยันหมั่นเพียร (อุฎฐานะ) ต่อหน้าท่ีการงานมีความระมัดระวังไม่ประมาท   
 ๔.  มีอัธยาศัยดีเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ (สังวิภาคะ) มีน้ าใจต่อผู้ร่วมงานเป็นมิตรที่ดีกับทุกคน   
 ๕.  มีจิตใจท่ีเอ็นดู (ทฺยา) รักใคร่ห่วงใยเอาใจใส่ดูแลผู้ร่วมงาน   
 ๖.  เอาใจใส่ตรวจตรา (อิกฺขนา) การงานและหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้ยกหลักธรรมมา
แสดงไว้ก็เพื่อให้เห็นถึงแนวคิดหรือค าสอนเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการ
บริหารงานของผู้น าเป็นส่วนหนึ่ง ยังมีค าสอนท่ีพูดถึงคุณสมบัติของความเป็นผู้น าจะต้องประกอบด้วย
ลักษณะดังนี้ คือ๑๒๒ 
 ๑.  เป็นผู้มีวิสัยทัศนท่ีกว้างไกล (จฺกฺขุมา) มองสภาพเหตุการณ์ออกและจะวางแผน 
เตรียมรับหรือรุกได้อย่างไร   
 ๒.  เป็นผู้ช านาญในงาน (วิธูโร) รู้จักวิธีการไม่บกพรองในหน้าท่ี ท่ีตนได้รับผิดชอบ   
 ๓. เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี (นิสฺสยสมฺปันฺโน) และได้รั บความเช่ือถือจากผู้อื่น   
คุณสมบัติท้ัง ๓ ประการ มีความส าคัญขึ้นอยู่กับระดับของความแตกต่างของตัวผู้น าถ้า เป็นผู้น า
ระดับสูงรับผิดชอบในการวางแผนและดูแลคนจ านวนมาก ข้อท่ี ๑ และข้อท่ี ๓ มีความส าคัญมาก ข้อ
ท่ี ๒ มีความส าคัญน้อยเพราะสามารถใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านได้ 
ส าหรับผู้น าระดับกลางท้ังสามขอมีความส าคัญพอๆกัน คือ มีความเฉพาะด้าน  มีมนุษย์สัมพันธ์เพื่อน
ร่วมงานท่ีมองเห็นการณ์ไกล ด้วยคุณธรรมของผู้น าเป็นผู้ท าหมู่ให้งามมีความ กล้าหาญแกล้วกล้า 
เรียกว่าเวสารัชชกรณธรรม ๕ ดังนี้ คือ๑๒๓ 
 
                                                             

  ๑๒๑องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗/ ๙-๑๐.   
  ๑๒๒ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๖๓-๖๕/๗๑-๗๓. 
  ๑๒๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒,  
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐๖.   
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                 ๑. เป็นผู้มี (ศรัทธา) มีเหตุผล มั่นใจในหลักการและในการท าดี   
                 ๒. เป็นผู้มี (ศีล) มีระเบียบวินัยดีความประพฤติถูกต้องดีงามไม่ผิดศีลธรรม   
                 ๓. เป็นผู้มี (พาหุสัจจะ) ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก   
                 ๔. เป็นผู้มี (วิริยารัมภะ) มีความเพียรมั่นคงจริงจังในกิจการนั้นๆ   
                  ๕. เป็นผู้มี (ปัญญา) ความรอบรู้เข้าใจเหตุผล ดี ช่ัว รู้คิด รู้วินิจฉัย รู้หลักการคุณสมบัติ
ท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้น าเป็นคนประพฤติตนดีมีความกล้าหาญไปอยู่ในสถานท่ีใดเป็นท่ีเคารพนับถือ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาตรงกับจุดหมายท่ีว่า “ผู้น าท่ีดีไม่มีเส่ือม” มีคุณสมบัติสรุปได้ ๔ ประการ ดังนี้๑๒๔ 
                  ๑.  แรงบันดาลใจ คือ พลังปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีส่งเสริมผลักดันให้บุคคลท างาน
เชิงรุกเข้าสู่เป้าหมายชีวิต กล่าวได้ว่า แรงบันดาลใจเป็นพลังแรงท่ีก่อให้เกิดความมุ่งมั่นทุมเทเพื่อให้
บุคคล บรรลุถึงเป้าหมายปลายทางในชีวิต เมื่อบุคคลมีแรงบันดาลใจให้กระท าในเรื่องใดความมีสมาธิ
และความมีปัญญาท่ีจะไปสู่หนทางของความส าเร็จก็จะตามมา แรงบันดาลใจจึงมีส่วนส าคัญในการ
สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้บุคคลท่ีจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคข้อขัดข้องแต่กลับ
เขาฝ่าฟันเครื่องกีดขวางเพื่อให้เข้าถึงผลสัมฤทธิ์ 
                  ๒.  ทัศนคติเชิงบวก หรือทัศนคติเชิงสร้าง คือ การมองโลกในแง่ดีและหลีกเล่ียงการ 
มองโลกในแง่ร้ายท่ีอาจท าลายขวัญก าลังใจของตนเองและผู้อื่น การมีทัศนคติเชิงบวกจึงไม่ใช่ความ 
ประมาท แต่เป็นการท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์   
ด้วยความปล่อยวาง ไม่เครียดไม่ทับถมให้สถานการณ์ท่ีเสียหายต้องหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นไปอีก       
เอดิสัน คือแบบอย่างท่ีดีงามของการมองโลกในแง่บวก โดยไม่ว่าผลการทดลองจะส าเร็จหรือล้มเหลว 
เอดิสัน ก็มองว่าคือ การได้เรียนรู้ปรากฏการณ์อย่างส าคัญ 
                  ๓.  ความเป็นนักสู้ผู้เสียสละ คือ การท าหน้าท่ีในลักษณะท่ีภาษาอังกฤษใช่ค าว่า 
“Service above self” หรืออาจแปลว่า “ให้บริการเหนือตนเอง” ถ้าจะขยายความก็คือนักสู้ผู้
เสียสละ คือ นักสู้แบบถวายหัว หรือถวายชีวิตเพื่อผู้อื่น เพื่อประเทศชาติและเพื่อมวลมนุษย์ชาติ การ
สู้เพื่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมท่ีสะท้อนความเสียสละ ริชโธเฟน, ไอเซนฮาวร, แมกไซไซ ต่างเป็นแบบอย่าง
ของการสู้รบในสงครามเคลเลอร์สู้เพื่อคนพิการ เอดิสันสู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี มาเธอร์เทเรซา เคล
เลอร์ สู้เพื่อคนพิการ เอดิสันสู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี มาเธอร์เทซาและพุทธทาสภิกขุสู้เพื่อยกระดับ
จิตใจของมนุษย์ 
                 ๔.  ความมีภาวะผู้น า ซึ่งหมายถึงความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้บุคคลอื่น 
ประพฤติปฏิบัติตามในส่ิงท่ีผู้น าวางวัตถุประสงค์ไว้ ภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความกล้าคิด    
กล้าริเริ่ม กล้าตัดสินใจ กล้าท าและกล้ารับผิดชอบ บุคคลผู้มีภาวะผู้น าจึงมีพลังความสามารถในการ 
สร้างศรัทธาบารมีให้บุคคลอื่นมีความคิดเห็นคล้อยตามตามด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ไม่ใช่ด้วย
การบังคับข่มขู่หรือใช้อ านาจ   
             กล่าวโดยสรุป ความเป็นภาวะผู้น ายึดหลักธรรมมีเหตุผลในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความ 
เข้ม แข็งทางจิตใจมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอเป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมมีความริเริ่มงาน 
ใหม่ ๆ โดยมุ่งท่ีจะให้เกิดผลแก่มวลชวน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป   
                                                             

  ๑๒๔ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์,  ผู้น าที่ดีไม่มีเสื่อม, (กรุงเทพมหานคร : อนิเมทกรุ๊ป, ๒๕๕๐), หน้า ๓๐๒ - 
๓๐๓.   



๘๕ 

             สังคมท้ังในอดีตและปัจจุบัน ผู้น ามีคุณสมบัติตามหลักการของศาสนาท าให้สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข ซึ่งจะได้ศึกษาคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์ในอดีตพุทธกาลและพระมหากษัตริย์ไทยองค์ 
ปัจจุบันมาศึกษาเป็นความรู้เพียงบางส่วน คือ     
 ก)  คุณสมบัติท่ีกล่าวมานั้น  ได้สอดคล้องกับพระเจ้าพรหมทัตขึ้นครองราชย์สมบัติใน 
เมืองพาราณาสี พระองค์เป็นผู้รังเกียจความไม่ดี วันหนึ่งทรงด าริว่า “เราปกครองเมืองนี้ มีใครเดือน 
ร้อนและกล่าวโทษของเราหรือเปล่า” จึงทรงแสวงหาอยู่ท้ังในวังและนอกวังก็ไม่พบเห็นใครกล่าวโทษ 
พระองค์ ทรงปลอมพระองค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ก็ไม่พบเห็นจึงแวะเขาไปในป่าหิมพานต์ท าทีเป็น 
คนหลงทางเข้าไปสนทนาด้วยกับพระโพธิสัตว์ท่ีเกิดเป็นพระฤาษีบ าเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ใน
สมัยนั้น มีรากไม้และผลไม้เป็นอาหารฤาษีได้ท าการต้อนรับด้วยผลไม้ป่านานาชนิด  พระราชาปลอม
ได้เสวยผลไม้ป่ามีรสหวานอร่อยดี ถามสาเหตุท่ีท าให้ผลไม้มีรสหวาน ฤาษีทูลว่า “ท่านผู้มีบุญเป็น
เพราะพระราชาครองราชย์โดยธรรม ผลไม้มีรสหวานอร่อยดี” พระราชาปลอมสงสัยถามอีกว่า                  
“ ถ้าพระราชาไม่ครองราชย์โดยธรรม ผลไม้จะมีรสหวานหรือไม่ พระฤาษีตอบว่า “ผลไม้ก็จะมีรสขม 
ฝาดหมดรสชาติไม่อร่อย”พระราชากลับเมือง ทรงทดลองค าพูดของพระฤาษีด้วยการไม่ประพฤติ 
ปฏิบัติธรรมเป็นปีแล้วกลับไปหาฤาษี ๆ ต้อนรับด้วยผลไม้ พอผลไม้เข้าปากมีรสฝาดต้องคายท้ิงลงพื้น 
พระฤาษี ได้แสดงธรรมว่า เป็นพระราชาไม่ครองราชย์โดยธรรมแน่เลย ธรรมดาฝูงโคว่ายขามแม่น้ า    
จ่าฝูงว่ายคด ฝูงโคก็ว่ายคดตามไป เหมือนหมู่มนุษย์ถ้าผู้น าไม่ประพฤติดีไม่เป็นธรรม ประชาชนก็ 
ประพฤติไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน พระราชาผู้ไม่ต้ังอยู่ในธรรม ทวยราษฎรก็เป็นทุกข์ท่ัวกัน ถ้าจ่าฝูง
โค ว่ายน้ าตรง ฝูงโคก็ว่ายน้ าตรงเช่นกัน เหมือนกันถ้าผู้น าประพฤติเป็นธรรมประชาชนต้องประพฤติ
อยู่ในธรรมเช่นกัน   
             ข้อความข้างต้นท่ีได้กล่าวถึงผู้น าและผู้ปกครอง เกิดการวิตกว่าผู้น าหรือผู้ปกครองไม่มี ศีล
และปัญญา จะเป็นผู้น าหรือผู้ปกครองท่ีดีไม่ได้ท าให้เกิดเส่ือมทรามเลวลง ท าให้ญาติพี่ น้อง รวมท้ัง 
เพื่อนฝูงก็พากันรังเกียจ แต่ในทางตรงกันข้ามแล้วผู้น าหรือผู้ปกครองมีท้ังศีลปัญญาและ สุตะอยู่ใน 
ตนแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในการเป็นผู้น าท่ีดี ญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงก็ให้ความเคารพด้วยความ 
อ่อนน้อมอย่างแท้จริง ซึ่งจะกล่าวถึงคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งท่านในพุทธกาลท่ีมี 
ความส าคัญ เช่น พระเจ้ามหาวิชิตราชผู้ปกครองนครมี ๘ ประการดังนี้คือ๑๒๕ 
 ๑. ทรงเป็นอุภโตสุชาต ท้ังฝ่ายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภ์เป็นท่ีปฏิสนธิหมด
จดดี ตลอดเจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดคานติเตียนด้วยอ้างถึงพระชาติก าเนิดได้ 
 ๒. ทรงมีพระรูปงาม น่าดู น่าเล่ือมใส ประกอบด้วยพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนักมีพระฉวี
วรรณะคล้ายพรหม มีพระรูปคล้ายพรหมน่าดูน่าชมไม่น้อย   
 ๓. ทรงมั่งค่ังมีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้สอยอันน่า 
ปล้ืมใจมาก มีทรัพย์และธัญญาหารมาก มีพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ์ 
 ๔. ทรงมีก าลัง ทรงสมบูรณ์ด้วยเสนามีองค์ ๔ ซึ่งอยู่ในวินัยคอยปฏิบัติตามพระราช 
บัญชามีพระบรมเดชานุภาพดังจะเผาผลาญราชศัตรูได้ด้วยพระราชอิสยยศ   

                                                             

  ๑๒๕ที.สี.(ไทย) ๙/๒๑๓-๒๑๔/๒๐๓ -๒๐๔.   



๘๖ 

 ๕. ทรงพระราชศรัทธาเป็นทายก เป็นท่านบดี มิได้ปิดประตูเป็นดุจโรงทานของสมณะ 
พราหมณ์ คนก าพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจกทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล   
 ๖. ได้ทรงศึกษาทรงสดับเรื่องนั้นๆ มาก   
 ๗. ทรงทราบอรรถแห่งข้อท่ีทรงศึกษา และภาษิตนั้นๆ ว่า นี้อรรถแห่งภาษิตนี้   
 ๘. ทรงเป็นบัณฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชาสามารถทรงพระราชด าริอรรถอันเป็น 
อดีตอนาคตและปัจจุบัน   
               กล่าวโดยสรุปประเด็นอันส าคัญคุณสมบัติของพระเจ้ามหาวิชิตราชมี ๘ ประการท่ีได้ 
น ามาศึกษาเรียนรู้ในบทนี้ได้ดังนี้คือ   
 ๑. ทรงมีชาติตระกูลดี   
 ๒. ทรงมีรูปร่างงาม   
 ๓. ทรงมีพระราชาทรัพย์มาก   
 ๔. มีก าลังรบท่ีพร้อมพรั่ง   
 ๕. ทรงมีพระราชศรัทธาในการบริจาคทาน   
 ๖. ทรงมีการศึกษาอบรมมามาก   
 ๗. ทรงมีความรู้กว้างขวาง ละเอียดลึกซึ่งเข้าใจความหมายภาษิตต่างๆ สามารถอธิบาย
ความหมายได้ 
 ๘. ทรงเป็นผู้ฉลาดมีปัญญา   
             คุณสมบัติท้ัง ๘ ประการนี้ท่ีพระเจ้ามหาวิชิตราชทรงมี ท าให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง
ได้ เพราะพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยอาศัยพระปัญญา และการศึกษาเป็นส าคัญ นอกจากนี้ 
พระองค์ยังทรงมีข้าราชการบริหาร ท่ีมีคุณสมบัติของพราหมณ์ปุโรหิตท่ีดี ๔ ประการคือ                     
 ๑. เป็นอุภโตสุชาต ท้ังฝ่ายพระมารดาและพระบิดา มีครรภ์เป็นที่ปฏิสนธิหมดจด ตลอด
เจ็ดช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดค้านติเตียน ด้วยอ้างถึงชาติก าเนิดได้ 
 ๒. เป็นผู้คงเรียน ทรงจ ามนต์ รู้จบไตรเภท   
 ๓. เป็นผู้มีศีล มีศีลจ าเริญมั่นคง   
 ๔. เป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นท่ี ๑ หรือท่ี ๒ ของพวกปฏิคาหกผู้รับการบูชา
ด้วยกัน   
             ข้าราชการบริพารท่ีดีเป็นส่วนส าคัญท าให้เจ้านายท างานได้ดีมีคุณภาพเป็นท่ีเชิญชูของ 
ปวงประชา ดังเช่นพระเจ้ามหาวิชิตราชมีข้าราชการบริพารถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติมี ๔  ประการโดย 
กล่าวพอสังเขปไว้ดังนี้   
                ๑. ความเป็นผู้มีชาติตระกูลดี   
                ๒. ความเป็นผู้มีการศึกษาสูง ช านาญในหน้าท่ีของตน   
                ๓. ความเป็นผู้มีศีล   
                ๔. ความเป็นผู้ฉลาดมีปัญญามาก   
             ข้าราชการบริพารผู้สนองงานทางการเมืองและการปกครองต่อพระเจ้ามหาวิชิตราชอัน 
เป็นคุณส าคัญท่ีส่งผลต่อการถวายค าแนะน าท่ีก่อประโยชน์ให้กับพระเจ้ามหาวิชิตราชในการปกครอง 
ชาติบ้านเมือง เช่นเดียวกัน พระองค์มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาภายนอกมีลักษณะการเป็นนัก



๘๗ 

ปกครอง นั้นมีลักษณะทางกายงดงาม สง่าสวยงาม องอาจกล้าหาญมาก ท่ีได้กล่าวไว้ในมหาปุริส  
ลักษณะ ๓๒ ประการ ซึ่งถือว่าบุคคลใดท่ีมีอวัยวะครบตามลักษณะท้ัง ๓๒ ประการ ย่อมเป็นผู้มี
บุญญาธิการมาก มีความรู้ความสามารถในการปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมน าความเจริญและ
ความสงบสุขสู่บ้านเมือง ซึ่งลักษณะมหาปุริสลักษณะ ดังกล่าว น ามาศึกษาดังต่อไปนี้๑๒๖ 
                ๑.  พื้นฝ่าเท้าเรียบเสมอกัน   
                ๒.  ฝ่าเท้ามีลายจักรมีซี่ก าลังข้างละพันพร้อมท้ังกงและกระดุม   
                ๓.  ส้นเท้ายาวสมส่วน   
                ๔.  นิ้วมือและเท้าเรียวยาวสมส่วน   
                ๕.  ฝ่ามือและฝ่าเท้าอ่อนนุ่ม   
                ๖.  ลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่าย   
                ๗.  รูปเท้าดุจสังข์คว่ า 
                ๘.  แข้งดุจแข้งเนื้อทราย   
                ๙.  แม้ยืนไม่ย่อตัวลง ก็สามารถแตะเข่าได้ด้วยมือท้ังสอง   
                ๑๐. องคชาติต้ังอยู่ในฝัก   
                ๑๑. สีผิวกายดุจทอง   
                ๑๒. ผิวหนังละเอียด ธุลีละอองจึงไม่เกาะติดกาย   
                ๑๓. ขนขุมละเส้น   
                ๑๔. ปลายขนซ้อนขึ้น มีสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวา   
                ๑๕. กายตรงเหมือนกายพรม   
                ๑๖. เนื้อเต็มในท่ี ๗ แห่ง ได้แก่ ท่ีหลังมือ ๒ หลังเท้า ๒ บ่า ๒ และคอ ๑   
                ๑๗. กึ่งกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าสีหะ   
                ๑๘. หลังเต็มบริบูรณ์ไม่เป็นร่อง   
                ๑๙. รวดทรงดุจต้นไทร คือกายกับวาเท่ากัน   
                ๒๐. คอกลมเกล้ียง   
                ๒๑. ประสาทรับรสอันเลิศ   
                ๒๒. คางดุจคางราชสีห์ 
                ๒๓. ฟัน ๔๐ ซี่บริบูรณ ์
                ๒๔. ฟันเรียบเสมอกัน   
                ๒๕. ฟันไม่หาง   
                ๒๖. เข้ียวสีขาวงาม   
                ๒๗. ล้ินใหญ่ (สามารถแผ่ออกได้)   
                ๒๘. เสียงดุจเสียงพรหม ส าเนียงดังนกการเวก   
                ๒๙. นัยน์ตาด าสนิท (ด าคม)    
                ๓๐. ขนตางอนดุจขนตาโค   

                                                             

  ๑๒๖ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๖/๑๕๗-๑๕๙.   



๘๘ 

                ๓๑. อุณาโลมระหว่างค้ิวขาวอ่อนเปรียบดังปุยนุ่น   
                ๓๒. ศีรษะดุจประดับด้วยกรอบหน้า (สดใสมีประกาย)   
             สมบัติของมหาปุริสลักษณะย่อมเกิดขึ้นกับผู้มีบุญท่ีได้ส่ังสมบารมีมาเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะผู้น าท่ีมีคุณธรรมเป็นมูลเหตุเป็นกุญแจน าไปสู่ประโยชน์สุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินท้ังหมด  
พระราชาหรือผู้ปกครองประพฤติธรรม ไพรฟ้าข้าแผ่นดินก็จะประพฤติธรรมตามไปด้วยเมื่อมนุษย์
ประพฤติธรรม พระอาทิตย์ พระจันทร์ และหมู่ดวงดาวบนท้องฟ้าก็จะพากันโคจรไปอย่างถูกต้อง 
จากนั้นฤดูกาลท้ัง ๓ ก็จะหมุนเปล่ียนเวียนไปอย่างถูกต้อง เมื่อฤดูกาลหมุนเวียนไปถูกต้อง ฝนก็ตกลง 
อย่างดีงามตามฤดูกาลและมีปริมาณท่ีเหมาะสม จากนั้นพืชพันธุธัญญาหารก็เจริญงอกงาม ออกดอก  
ออกผล ออกเมล็ด ออกร่วง ออกราก ท่ีมีแร่ธาตุและสารอาหารสมบูรณ์ หมู่มนุษย์เก็บเกี่ยวมาบริโภค 
เข้าไป ร่างกายและสุขภาพก็จะแข็งแรงและมีอายุยืนยาว๑๒๗ พลเมืองของประเทศนั้นอยู่เย็นเป็นสุข
ด้วยการเกิดจากผู้น าประพฤติธรรมไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ในธรรม   
                ข)  ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ท่ีประชาชนให้ความเคารพเทิดทูนคือพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล (รัชกาลท่ี ๙) พระองค์ทรงต้ังอยู่ในธรรมหลักพรหมวิหารธรรม ทรงมีพระราช 
อัธยาศัยประกอบด้วยความซื่อตรง ทรงสัตย์ไรมายา ทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศ 
ด้วยความช่ือตรงตลอดมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจล้วนหล่ังมาจาก พระปรีชาสามารถไม่ประพฤติ
หลอกลวงประชาชน ไม่มีเล่ห์เหล่ียมหรือส่ิงใดแอบแฝงต่อคนท่ีอยู่ร่วมกัน และประพฤติต่อผู้อื่นด้วย
ความจริงใจในขณะท่ีเสด็จไปทรงศึกษาต่อในต่างประเทศ ระหว่างประทับรถพระท่ีนั่งเพื่อเสด็จไปขึ้น
เครื่องบินนั้น  ทรงมีพระราชด ารัสตอบประชาชนท่ีเฝ้าส่งเสด็จในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ว่าวันนี้ 
ถึงวันท่ีเราจะต้องจากไปแล้วตามถนนผู้คนช่างมากเสียจริงๆ ท่ีถนนราชด าเนินกลางราษฎรเข้ามา
ใกล้ชิดรถท่ีเรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งขา ใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้
อย่างช้าท่ีสุดถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางท่ีผ่าน มาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้อง
ขึ้นมาดังๆ ว่าในหลวงอย่าท้ิงประชาชน อยากจะร้องบอกเขาไปว่า ถ้าประชาชนไม่ท้ิงข้าพเจ้าแล้ว
ข้าพเจ้าจะท้ิงประชาชนได้อย่างไร พระราชด ารัสในวันนั้นเป็นเหมือน การพระราชทานสัจจะ ให้แก่
พสกนิกรตลอดไป ๖๐ ปี ทรงครองราชย์ชัดเจนแล้วทรงรักษาสัจจะท่ีได้ พระราชทานให้แก่          
พสกนิกรอย่างสมบูรณ์ ไม่เคยทอดท้ิงประชาชนความทุกข์เดือดร้อนของพสกนิกร เป็นความทุกข์
เดือดร้อนของพระองค์ ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในส่วนใดของประเทศ พระองค์จะเสด็จไป ไม่ว่า
ระยะทางจะใกล้ ไกลสักเพียงใด แม้แดดจะแผดเผาหนทางจะคดเค้ียว ถึงฝนจะตกกระหน่ าจน                  
เหน็บหนาวน้ าจะท่วมขัง พระองค์มิได้ทรงย่อท้อเสด็จไปเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกร เพื่อดับร้อนให้ 
ร่มเย็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท่ีทรงช่วยเหลือประชาชน และได้เสด็จพระราชด าเนินไป 
เองได้ทอดพระเนตรการประกอบอาชีพต่างๆ ของประชาชน ทรงมุ่งแก้ปัญหาในจุดท่ีต้องการแก้ไข 
อย่างรีบด่วน ซึ่งประชาชนไม่สามารถท่ีจะรอได้ ท้ังเป็นจุดท่ีจ าเป็นต้องการแก้ไขอย่างแท้จริง พระราช  
กรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติด้วยความซื่อตรง ทรงยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมโดยไม่ทรงเอนเอียงเปล่ียนแปลง 
ตามสัจจะวาจาท่ีตรัสไว้ เป็นเหตุให้พระองค์ทรงโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยมา

                                                             

  ๑๒๗ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๖/๑๕๗-๑๕๙.   



๘๙ 

โดยตลอด เพราะทรงมีพระราชอัธยาศัยซื่อตรงทรงสัตย์ไม่มีมายา ทรงรักและห่วงใยพสกนิกรชาว 
ไทยเสมอเหมือนกัน พระองค์ท างานอย่างหนัก   
             กล่าวโดยสรุปว่าคุณสมบัติของคนดีมีความส าคัญสามารถก่อประโยชน์ต่อสังคมได้มีการ 
แบ่งบุคคลออกเป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) ผู้ไม่มีความหวัง คือผู้ตกต่ า ๒) ผู้มีความหวัง คือราชบุตร ผู้รอการ
อภิเษก เป็นผู้มีศีล ๓) ผู้ปราศจากความหวัง คือพระราชา ผู้ได้รับการการอภิเษกแล้ว รู้แจ้งในส่ิงท้ัง
ปวงแล้วปราศจากการเสาะแสวงหาใดๆ เป็นธรรมราชาอาศัยธรรม ให้การปกปกรักษา มีความ 
ส ารวมในการกระท าทางกาย วาจาและใจ๑๒๘ มีพระสูตรกล่าวด้วยภาษาพระบาลีว่า “สพฺพ รฎฐ สุข  เส
ติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก แปลว่า “ถ้าผู้ปกครองประพฤติธรรมอาณาประชาราษฎร์ท้ังมวลก็อยู่ เย็น 
เป็นสุข”๑๒๙ การบริหารงานการเมืองเป็นไปโดยสะดวก 
  
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธ
ธรรมแห่งกองทัพอากาศ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะภาวะผู้น าท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น านายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรในกองทัพอากาศ ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง รวมท้ังหลักธรรมท่ีประยุกต์ใช้การบริหารงาน คือ หลักปาปณิกธรรม ๓ ประกอบด้วย 
จักขุมา วิธุโร และนิสสยสัมปันโน ดังแผนภาพ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

  ๑๒๘ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๓๖/๑๕๗-๑๕๙.   
  ๑๒๙พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต). สงฆ์ผู้น าสังคม. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๖๑.  



๙๐ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๒.๔ กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

จากการทบทวนกรอบแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรมท่ีเหมาะสม อธิบายดังนี้ 
 ๑. กรอบแนวคิดสภาพท่ัวไปการกรอบแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึง
ประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม จากการวิจัยครั้งนี้ใช้
หลักการภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงสภาพทั่วไปบทบาทผู้บริหารกองทัพอากาศด้านวิชาชีพทหารหรือ
ประสบการณ์สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

สภาพทัว่ไปการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา 

หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาส าหรับภาวะผู้น า
ท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

๑) ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์)  
๒) ด้านวิธูโร (ความเชี่ยวชาญในงาน) 
๓) ด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษย์ 

สัมพันธ์รวมถึงคุณลักษณะผู้น าด้านพุทธ) 
 

ภาวะผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลง 
๑.วิสัยทัศน์(การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง) 
๒.การสร้างบารมี(มีอิทธิพลอุดมการณ์). 
๓.การสร้างแรงบันดาลใจ                                   
๔.การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

 

 

 

 
การเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงชั้นสัญญา
บัตร กองทัพอากาศตาม

แนวพุทธธรรม 

 

 
 

วิจัยเอกสาร 

 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

การวิจัยเชิงส ารวจ 



๙๑ 

 สภาพท่ัวไป กรอบแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม กล่าวคือ ๑. วิสัยทัศน์ (การเข้าใจในการเปล่ียนแปลง) 
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนั้นๆ ของผู้บริหาร ๒. การสร้างบารมี (มีอิทธิพลอุดมการณ์) ๓. การสร้างแรง
บันดาลใจ ๔. การกระตุ้นการใช้ปัญญา   

๒. กรอบแนวคิดหลักธรรมตามแนวพุทธธรรม 
 ๑)  ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) 
                 ๒)  ด้านวิธูโร (ความเช่ียวชาญในงาน) 
                ๓)  ด้านนิสสยสัมปันโน (มนุษย์สัมพันธ์รวมถึงคุณลักษณะผู้น าด้านพุทธ)  
 ๓. เรื่องการการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 
 การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรมสภาพปัจจุบันนั้น ผู้บริหารหรือผู้น าควรพัฒนาตนเองต้องสร้างวิสัย
ร่วมข้ึนแล้วให้คุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ผู้น าต้องส่งเสริมและพัฒนาการท างานแบบ
ทีมท่ีเกี่ยวข้องสภาพท่ัวไป การพัฒนาภาวะผู้น าในด้านการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ต้องมีภาวะผู้น าทางการถ่ายทอดของผู้บริหารท่ีมีวิ สัยทัศน์ประกอบด้วย ๔ 
องค์ประกอบคือ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการส่ือสาร มีเจตคติท่ีดี มีพื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรม ไปยังบุคลากรหรือทีมของตนในส่วนองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาส าหรับการเสริมสร้างภาวะผู้น านั้นสามารถน าพาองค์กรไปสู่
ทิศทางหรือเป้าหมายท่ีวางเอาไว้อย่างประสบผลส าเร็จ   
 

 
 
 
 
  

 



 
บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

การวิจัยเรื่อง “เสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม” ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดย
ส่วนแรกจะศึกษาจะท าการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ
ในเชิงประจักษ์ข้อมูลวิจัย ส่วนท่ีสอง วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ทราบถึง
ประเด็นในรายละเอียดท่ีส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญท่ีท า การศึกษาอย่าง
ครบถ้วน พร้อมกันนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-depth) ท่ีมีรายละเอียด
ชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้ (Analytic Induction) การวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลท่ีมี
ส่วนสัมพันธ์กันกับข้อมูลในเชิงคุณภาพ และอุดช่องจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพดังนั้นเพื่อให้การวิจัย
เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ 

 
๓.๑ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

๓.๑.๑ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จัดท าขึ้นเพื่อท่ีจะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ท่ีได้ผลสรุปจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีได้ฐานแนวคิดจากการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก (Documentary Research) ประกอบกับส่วนท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น า และท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และน ามา
สังเคราะห์ร่วมกับผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ก่อนท่ีจะสรุปรูปแบบหรือแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติ 

๓.๑.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยเชิงปริมำณ  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้   

๑) ประชากรท่ีใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามประชากรท่ี
ก าหนดครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ และกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ จ านวน ๒ แห่งรวมประชากรท้ังส้ิน จ านวน ๓,๕๙๗ คน 

๒) กลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ๒ แห่ง คือ กรม

สวัสดิการทหารอากาศ และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวมทั้งส้ินเป็นจ านวน ๓,๕๙๗ คน โดย
ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณของ ยามาเน่ (Yamane,Taro)๑ ดังนี้ 
                                                             

๑Yamane, Taro, Stratistics: an Introductory Analysis. 2nd ed., (New York: Harper and 
Row,1967), p.887. 



๙๓ 

n =          N 
         1 + N(e)2 

โดยให้  n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N =   จ านวนประชากรทั้งหมด 

    e =   ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 
                        โดยให้ค่าความคาดเคล่ือนเท่ากับ   ๕% หรือ ๐.๐๕ 

ก าหนดให ้   e = ๐.๐๕ 
     N  = ๓,๕๙๗ คน 

แทนค่าได้ดังนี้   n =      ๓,๕๙๗ 
    ๑ + ๓,๕๙๗(๐.๐๕)๒ 

                                                n      =  ๓๙๙ 
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย จ านวน  ๓๙๙  ตัวอย่าง  

                                                      ≈   ๓๙๙   คน  
ทั้งนี้ ตัวอย่างที่ได้สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑ 
 

ตำรำงท่ี ๓.๑  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 

องค์กร 
ประชำกร 

สำยวิชำกำร 
ประชำกร 

สำยสนับสนุน 
รวมประชำกร 

รวมกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

กรมสวัสดิกำร
ทหำรอำกำศ 

๙๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๔๐๐ 
 

๓,๕๙๗ 

กรมยุทธศึกษำ
ทหำรอำกำศ 

๖๐๐ ๕๙๗ ๑,๑๙๗ 

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย ๓๙๙ 
 

๓.๑.๓ ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาในเชิงปริมาณ ได้แก่ 

๑. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี 

๒. องค์ประกอบและสภาพท่ัวไปของการเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

๓. หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร  กองทัพอากาศ 
 
 
 



๙๔ 

๓.๑.๔ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
๓.๑.๔.๑ ลักษณะเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิ จัย

พัฒนาขึ้นตามกรอบของการเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
๔ ตอน ดังนี้ 

แบบสอบถำม (Questionnaire)  
เพื่อส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรในกองทัพอากาศ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง

คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการเสริมสร้ าง คุณลักษณะภาวะ ผู้น า ท่ีพึง ประสงค์ของนายทหารหญิง 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม แบบสอบถามในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น ๕ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับช้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ   
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ด้านการบริหาร ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หลักสูตรท่ีอบรม เป็น
ข้อความแบบเลือกตอบ มีจ านวนท้ังหมด ๖ ข้อ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะความ
เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากหลักค าสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และแนวคิดเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธวิธีการบริหารตามหลักปาปณิกธรรม
ประกอบด้วย   
 - หลักจักขุมา (มีปัญญามองการณ์ไกล ช านาญในการใช้ความคิด สามารถ
วางแผน และฉลาดในการใช้คน)    
 - หลักวิธุโร (จัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีความช านาญด้าน
เทคนิค) 
 - หลักนิสสยสัมปันโน (ความมีมุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการครองใจ) 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจ านวนค าถามท้ังหมด ๒๗  ข้อ  

ตอนที่  ๓ แบบสอบถามความเป็น ผู้น าของนายทหารหญิง ช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าด้านต่างๆ ดังนี้ (รวมจ านวนค าถาม
ท้ังหมด ๒๑ ข้อ) 

๑. แบบสอบถามด้านภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแนวคิดของ บาส์ และ สต๊อกดิลล์ (Bass & Stogdill)๒ และ
แนวคิดของ ดูบิน (DuBrin)๓ คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
                                                             

๒Bass, M.B. and Stogdill,Handbook of Leadership : Theory Research and Managerial 
Application. 3rd ed, (New York : Free press,1990), p.78. 

๓DuBrin J. Andrew, Leadership Research Findings, Practice, and kills, (Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1998), pp.293-436. 



๙๕ 

กองทัพอากาศ ประกอบด้วย ด้านบุคลิคภาพ คุณลักษณะด้านความสามารถ คุณลักษณะด้านทักษะ
ทางสังคม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีจ านวนค าถามท้ังหมด  ๙ ข้อ 

๒. แบบสอบถามเชิงพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศผู้วิจัย ประกอบด้วย พฤติกรรมภาวะผู้น ามุ่งเกณฑ์ พฤติกรรมภาวะผู้น ามุ่งงาน
พฤติกรรมภาวะผู้น ามุ่งสัมพันธ์ พฤติกรรมภาวะผู้น ามุ่งประสาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิด
มาตรประมาณค่า ๕ ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
มีจ านวนค าถามท้ังหมด ๑๒ ข้อ        

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแนวคิด เบิร์นส์ (Burns)๔ ความเป็นผู้น า
แห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ประกอบด้วย  การเสริมสร้างการเรียนรู้
ภายในองค์กร กระตุ้นการใช้ปัญญาและการปรับตัว การสร้างโอกาสและจินตนาการใหม่ๆ สร้างแรง
บันดาลใจแก่ผู้ตาม การค านึงถึงปัจเจกบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตรประมาณค่า  
๕ ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจ านวนค าถาม
ท้ังหมด ๑๑ ข้อ ตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้๕  

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ  
๓.๑.๕ กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

๓.๑.๕.๑ ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษา

เอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารของผู้บริหารตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานการวิจัยท่ีเคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้  
ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการ
วิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ สร้างเครื่องมือน าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัย
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  น าเครื่องมือการ
วิจัยไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีจะด าเนินการวิจัยเพื่อหา
สัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และ
น าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๑.๕.๒ การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
 ๑) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ 

เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อ ผู้เช่ียวชาญ 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระและ
โครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของ

                                                             
๔Burns, J.M., Leadership, (New York: Harper & Row, 1978), pp.93-94. 

 ๕ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยกำรศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม 
วิชาการ, ๒๕๓๖), หน้า ๑๕๖-๑๕๗. 



๙๖ 

เครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective 
Congruce: IOC)๖ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐ 

๒) การหาค่าความเช่ือมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างกับกลุ่มประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน หลังจากนั้น ท าการ
ทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ ๐.๙๒๗ 

๓.๑.๖ กำรเก็บข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคม

ศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีขั้นตอน คือ ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และก่อนท่ีผู้วิจัยจะเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองผู้วิจัยได้ประสานงานกับหน่วยงาน
ดังกล่าวอยู่เป็นระยะเพื่อให้เกิดความแน่ใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นจึงน าแบบสอบถาม
ไปฝากไว้กับผู้บริหาร ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายของหน่วยงาน พร้อมกับการช้ีแจง
รายละเอียดเบื้องต้นในแบบสอบถามกับท่านเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ วิธีการ
หรือกระบวนการศึกษาวิจัยมากท่ีสุด ท้ังนี้แบบสอบถามในการวิจัยมีท้ังหมด ๓๙๙ ชุด เมื่อผู้วิจัยได้
ช้ีแจง และน าแบบสอบถามไปฝากไว้กับผู้ ท่ีรับผิดชอบแล้ว จึงมีการนัดแนะวัน ท่ีจะไปเก็บ
แบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง  โดยระยะเวลาท่ีนัดวันเก็บแบบสอบถามกับหน่วยงานต่างๆ นั้นใช้
ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ และก่อนจะถึงก าหนดเวลานัดเก็บแบบสอบถาม ผู้วิ จัยยังได้เรียนแจ้ง
ประสานงานกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการยืนยันเป็นท่ีแน่นอนในการกรอกแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์
ท้ังหมดทุกแห่งแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง 

๓.๑.๗ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม จากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ โดยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนแล้วคัดแยก
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้เหลือเพียงแต่แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ถูกต้องพร้อมท้ังการลง
รหัส (Coding Form) โดยแยกเป็นประเด็นส าคัญแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ โดยการก าหนดระดับไว้ ๕ 
ระดับ โดยแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงๆ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ีย ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด   
ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก   
ค่าเฉล่ีย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง   
ค่าเฉล่ีย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย   
ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ - ๑.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด  
 

                                                             
๖สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์, ๒๕๓๘). 



๙๗ 

เมื่อได้ทราบถึงเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ พร้อมท้ังความหมายของค่าเฉล่ียใน
แต่ละประเด็นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติ
พื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean= ) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 
๓.๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์วิธีวิจัยคุณภำพ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อมุ่งศึกษาวิเคราะห์

หลักพุทธธรรมจากคัมภีร์พระไตรปิฎก (Documentary Research) ประกอบกับส่วนท่ีเป็นแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้น าใน จากนั้นน าไปสังเคราะห์ร่วมกับผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อให้เกิดรูปแบบหรือแนว 
เพื่อหาข้อสรุปรวมถึงปัญหาข้อเสนอแนะ ก่อนท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้ไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ กลุ่มท่ีผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) จากผู้เช่ียวชาญ พระสังฆาธิการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสาร ท่ีมีประสบการณ์ตรงและเป็นผู้ผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาภาวะ
ผู้น าในการส่ือสารของผู้บริหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา ในการนี้ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบ
เจาะจง จ านวน ๒๕ รูป/คน ซึ่งเป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านการพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารท่ี
สอดคล้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์ 
                    ๑) ผู้เช่ียวชาญจากผู้บริหารส่วนราชการในกรมสวัสดิการ ทหารอากาศ ๓ คน  

๒) ผู้เช่ียวชาญจากผู้บริหารส่วนราชการในกรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ ๓ คน  
๓) ผู้เช่ียวชาญจากระดับหัวหน้ากอง ๕ คน  
๔) ผู้เช่ียวชาญจากผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพอากาศ จ านวน ๒ ท่าน 
๕) ผู้เช่ียวชาญจากหัวหน้าแผนกของกรมสวัสดิการ ๗ คน 
๖) ผู้เช่ียวชาญจากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ(อนุศาสนจารย์) ๕ คน 

๑)  คุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้มีต าแหน่งบริหารของ กองทัพอากาศ 
 (๒)  เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น า กองทัพอากาศ 

(๓)  มีผลงานทางการทหารเกี่ยวกับด้านการบริหาร กองทัพอากาศ ภาวะผู้น าใน
กลุ่มวิชาการและกลุ่มสนันสนุนกองทัพอากาศ  

 
 
 



๙๘ 

๓.๒.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิด

ปลายเปิด (Structure In-depth Interview) จ านวน ๑ ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อมูลท่ี
จะท าให้ทราบหรือแสดงนัยให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของการพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารของผู้บริหาร
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาในพื้นท่ีด าเนินการศึกษาวิจัย โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

 ๑) ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ระบุรายการ
ข้อมูลท่ีต้องการของแต่ละประเด็น  

 ๒) จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น 
๓) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

๔) แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจริง  

ท้ังนี้ มีขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา พร้อมกันนั้นผู้วิจัยได้ ศึกษา
ประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจด
บันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้
สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงใน
ขณะท่ีสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมท้ังแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ท่ีจะให้
บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียง 

สัมภำษณ ์        
ผู้จัยสร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง จ านวน ๒๕ ท่าน 

เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะความเป็นผู้น าท่ีพึงประสงค์ ตามแนวพุทธของนายทหารหญิง  
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอแนวทางการเสริมสร้างสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธรรม 
แนวค าถามในแบบสัมภาษณ์มีประเด็นหลัก ดังนี้คือ 

๑. สภาพท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ด้านภูมิหลัง
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เช่น อายุ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การบริหาร  
ต าแหน่ง และทัศนคติต่อการเป็นผู้น า 

๒. คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  
ด้านคุณสมบัติ เช่น บุคลิกภาพ ความสามารถ ทักษะทางสังคม 

๓. พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรความเป็นผู้น ามุ่งเกณฑ์ความ
เป็นผู้น ามุ่งงาน ความเป็นผู้น ามุ่งสัมพันธ์ ความเป็นผู้น ามุ่งประสาน 



๙๙ 

๔.  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
- สถานการณ์ภายในกองทัพอากาศ เช่น โครงสร้างของงานกองทัพอากาศ วุฒิภาวะ

ความพร้อมของผู้ร่วมงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง   
- สถานการณ์ภายนอกกองทัพอากาศ เช่น เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

การเปล่ียนแปลงด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
 ๕.  ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร  เช่น 
การสร้างโอกาสจินตนาการใหม่ ๆ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตาม วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความคาดหวัง และ
บริบทด้านศีลธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรและกระตุ้นการใช้ปัญญา และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า 

พุทธวิธีการบริหารตามหลักปาปณิกธรรมประกอบด้วย   
               - หลักจักขุมา (มีปัญญามองการณ์ไกล ช านาญในการใช้ความคิด สามารถวางแผนและ
ฉลาดในการใช้คน)    
              - หลักวิธุโร (จัดการธุระได้ดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีความช านาญด้านเทคนิค) 
              - หลักนิสสยสัมปันโน (ความมีมุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการครองใจ) 
            ๗. การเสริมสร้างสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ 
            ๘. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๓.๒.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๒.๔.๑ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บข้อมูล

ในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ ท้ังท่ีเป็น
หนังสือ และส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความ
ทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ ในการนี้ผู้วิจัยจะเลือก
เฉพาะในส่วนท่ีเช่ือมโยง หรือท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ และกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็น
ข้อมูลท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ 

๓.๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
ทางการ (Semi-Formal Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) 
ด าเนินการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน ๑๕ รูป/คน โดยค าถาม
ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารของผู้บริหาร
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบตามกรอบแนวคิดการศึกษาและมีอิสระใน
การตอบโดยข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท้ังหมดท าให้ทราบภาพสะท้อน
ข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีๆ จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พร้อมเตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องมือในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์ 



๑๐๐ 

๒) ขั้นการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้สนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาต 
ใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ รวมท้ังแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้โดยผู้วิจัยจะ
เก็บไว้เป็นความลับ ท้ังนี้หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่
บันทึกเสียง 

๓.๒.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๒.๕.๑ ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา 

(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
๓.๒.๕.๒ ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 

(Analytic Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท้ังนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความ
ชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓.๒.๕.๓ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้
ข้อมูลเพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลท่ี
ไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ี
ใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้  

๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การ
พิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล 
แหล่งท่ีมาท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ (๑) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะ
เหมือนกันหรือไม่ (๒) แหล่งสถานท่ี ถ้าสถานท่ีต่างกันข้อมูลท่ีได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ (๓) แหล่งบุคคล 
ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 

๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ  
การตรวจสอบว่า ข้อมูลท่ีผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพ
ของผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปล่ียนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 

๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบว่า ถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีแตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด 

๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodology 
triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้
วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือ การศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย
นั้นเอง 

๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความ
เช่ือมโยง เพื่อน าไปสู่การพิสูจน์ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 



๑๐๑ 

๖) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารของผู้บริหารตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม แล้วน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวการพัฒนาภาวะผู้น าใน
การส่ือสารตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป 

กำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอ

ความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน เพื่อ
พิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษา
ท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ 
(Index of Item-Objective Congruent : IOC)  น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นไปตรวจหาความตรง  
อ านาจจ าแนก  และความเท่ียง  เพื่อให้เครื่องเพื่อการวิจัยมีคุณภาพ  มีข้ันตอนดังนี้ 

     ๒.  การหาความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ (Content validity) โดยใช้สูตร IOC 
(Index of Congruence : ดัชนีความสอดคล้อง) ด้วยการน าเครื่องมือการวิจัยท่ีสร้างขึ้น ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน พิจารณาลงความเห็น และให้คะแนนดังนี้ 

ให้คะแนน  +๑ เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
ให้คะแนน    ๐  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
ให้คะแนน  - ๐  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่ได้วัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 
ค านวณหาค่า IOC  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 

สูตร    IOC   = R 
               N 
  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
  R   แทน  ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
  N      แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ  

ข้อท่ีใช้ได้คือ (IOC  ๐.๕)๗ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

กำรทดลองเคร่ืองมือ (Try-out) 
การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดวิธีการทดลองเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
๑. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และน ามา

ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๒. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง และความเหมาะสมของเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

                                                             
๗ชูศรี  วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัย:แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จ, (นนทบุรี : บริษัทไทย 

เนรมิตอินเตอร์โปรเกรสซีฟ จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๗๓ – ๗๔. 



๑๐๒ 

๓. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าไป
ทดลอง (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างข้าราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ จ านวน ๓๐ คน แล้วน า
แบบสอบถามท้ัง ๕ ตอน หาค่าดังนี้  

การหาค่าความเท่ียงของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Alpha Cronbach Coefficient)๘ ได้ค่าความเท่ียงท้ังฉบับแบบชนิดมาตรประมาณค่า เท่ากับ ๑ 
ดังนี้   

   
         สูตร          =  ๐  K   1-Si

2
 

                                            K-1       St
2 

      แทน  ค่าความเท่ียง 
       K       แทน  จ านวนข้อ 

Si
2      แทน  ความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

Sx
2         แทน  ความแปรปรวนรวมท้ังฉบับ 

 
ค่าความเท่ียง มีค่าอยู่ระหว่าง -๑ ถึง +๑ แต่ค่าความเท่ียงท่ีใช้ได้จะต้องเป็น + และมีค่า

เข้าใกล้ ๑๙ ค่าความเท่ียงของเครื่องมือ (Reliability) 
  
ตำรำงที่ ๓.๒ แสดงค่าความเท่ียงของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
  

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทัพอากาศ ๒ แห่ง รวมจ านวน ๒๕ ท่าน ประกอบด้วย กรม
สวัสดิการทหารอากาศ จ านวน ๑๖ ท่าน และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จ านวน  ๙  ท่าน 

กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ จ ำนวน  ๑๖  ท่ำน 
๑. พลอากาศตรีอนุชิต แก้วประสพ  เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๒. นาวาอากาศเอกประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ  รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๓. นาวาอากาศเอกเกตุไผท ศรีบุญญเกษ  เสธนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๔. นาวาอากาศเอกวัลลภ ประสงค์กิจ  ผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์  

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

                                                             
๘Lee J.Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3nd ed., (New York: Harper & Row 

Publishers, 1974), p.161. 
๙ชูศรี วงศ์รัตนะ , เทคนิคกำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัย : แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จ, ฉบับปรับปรุง ,

(กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๗๕- ๗๖. 



๑๐๓ 

๕. นาวาอากาศเอกขวัญชัย วังอินทร์  ผู้อ านวยการกองอาชีวะสงเคราะห์  
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

๖. นาวาอากาศเอกวิวัฒน์  นิลจุลกะ  ผู้อ านวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ 

๗. นาวาอากาศเอกหญิงพรทิพย์ พุ่มก าพล นายทหารประจ าการกรมก าลังพล  
ช่วยราชการกองการกีฬา  
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

๘. นาวาอากาศเอกอนวุัตร  เสริมศิริ  หัวหน้ากองการบริการ กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ 

๙. นาวาอากาศเอกชุณหรัชต์ ชุณหโสภาค หัวหน้ากองการส่งก าลังบ ารุง  
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

๑๐. นาวาอากาศเอกสหชัย  พวงจินดา  หัวหน้ากองการสโมสร กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ 

๑๑. นาวาอากาศเอกธนพงศ์  พลกนิษฐ์  รองผู้อ านวยการกองอาชีวะสงเคราะห์  
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

๑๒. นาวาอากาศเอกสรรเพ็ชร  ธีระวุฒิ  รองผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์   
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

๑๓. นาวาอากาศโทหญิงพรทิพย์ ศรีริเกตุ นายทหารประจ า กรมสวัสดิการทหาร
อากาศ 

๑๔. นาวาอากาศโทหญิงษิริขน์ขันทอง  อุ่นใจ หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพ  
กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ 

๑๕. นาวาอากาศโทหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์ไพโรจน ์ รองหัวหน้ากองการสโมสร  
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

๑๖. นาวาอากาศโทหญิงจิตรา มะกรูดทอง หัวหน้าแผนกส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา 
กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

กรมยุทธศึกษำทหำรอำกำศ จ ำนวน  ๙  ท่ำน 
๑. พลอากาศตรีนภดล  บุญมั่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๒ 
๒. นาวาอากาศเอกนภัทร์  แก้วนาค อาจารย์อาวุโส กองการศึกษาวิทยาลัย

กองทัพอากาศกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ 

๓. นาวาอากาศเอกหญิงวิบูลรัตน์  เอี่ยมปรเมศวร์ นายทหารประจ าการ ประจ า
ก าลังพลกองทัพอากาศ 

๔. นาวาอากาศโทกฤษณพ  ปราบพาล  อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ 

 



๑๐๔ 

๕. นาวาอากาศโทสุรัตน์  จันทะนาขา อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๖. เรืออากาศเอกฌานนท์  แก้วทาสี อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๗. เรืออากาศเอกธีรพัฒน์  คนไว อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๘. เรืออากาศโทหญิงปาลิดา  แจ่มจิตร์   นายทหารธุรการแผนกธุรการ  
วิทยาลัยกองทัพอากาศ  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

๙. เรืออากาศโทเจริญ  ทุ่งกลาง อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์   
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
 
 
  



 
บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรม ท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม 
๓) เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรมโดย ใช้วิธีการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หน่วยงานของกองทัพอากาศ ๒ แห่ง ได้แก่ 
กรมสวัสดิการทหารอากาศและกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน ๓๙๙ ชุด และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง จ านวน ๒๕ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal Component Analysis) น าเสนอ และอภิปรายผลการ
วิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอ ผลการวิเคราะห์จากการวิจัย 
ตามล าดับดังนี้ 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและสภาพทั่วไปการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ

ผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ

ผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
๔.๒ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๔.๒.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๔.๒.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในการส่ือสารตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย  
ส่วนท่ี ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  

ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน การอบรม โดยแจกแจงตามความถ่ี และค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของลักษณะและพฤติกรรมความ

เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เพื่อหาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
ส่วนท่ี ๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของภาวะผู้น ากับหลักพุทธธรรม  
ส่วนท่ี ๔ ค าถามปลายเปิด 



 ๑๐๖ 

          ส่วนท่ี ๕ การสังเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน ๒๕ ท่าน เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรม 

ส่วนท่ี ๖ เสนอแนวทางการเสิมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรม 
 
๔.๑  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
 ส่วนท่ี ๑ การวิเคราะห์สภาพท่ัวไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน การอบรม  โดยแจกแจงตามความถ่ี และค่าร้อยละ 

๑) การวิเคราะห์สภาพทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็นบุคลากรท่ีท างานในหน่วยขึ้นตรง

กองทัพอากาศ จ านวน ๓๙๙ คน แยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การ
ท างาน การอบรมหลักสูตรทางการทหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
ตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                                 (n=๓๙๙) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
๒๔๙ 
๑๕๐ 

 
๖๒.๔ 
๓๗.๖ 

        รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
อายุ 
        ๒๓ – ๓๐  ปี 
        ๓๑ – ๓๘  ปี 
        ๓๙ – ๔๖  ปี 
        ๔๗ – ๕๔  ปี 
        ๕๕ – ๖๐  ปี 

 
๓๐ 
๙๔ 

๑๔๖ 
๖๐ 
๖๙ 

 
๗.๕ 

๒๓.๖ 
๓๖.๖ 
๑๕.๐ 
๑๗.๓ 

วุฒิการศึกษา 
        ต่ ากว่าปริญญาตรี           
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก 

 
๑๙๐ 
๑๕๑ 
๕๓ 
๕ 

 
๔๘ 

๓๗.๘ 
๑๓.๓ 
๐.๙ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
 

 



 ๑๐๗ 

ตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
                                 (n=๓๙๙) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต าแหน่ง 
       ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
       ผู้บังคับบัญชาระดับสกลาง 
       เจ้าหน้าท่ี 
       อื่นๆ      

 
๓๙ 

๑๖๕ 
๑๙๒ 

๓ 

 
๙.๘ 

๔๑.๔ 
๔๘.๑ 
๐.๘ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
ประสบการณ์ท างาน 
      ๑ – ๕ ปี 
      ๖ – ๑๐ ปี 
      ๑๑ – ๑๕ ปี 
      ๑๖ – ๒๐ ปี 
      ๒๑ ปีข้ึนไป 

 
๓๐ 
๖๕ 

๑๑๕ 
๑๐๑ 
๘๘ 

 
๗.๕ 

๑๖.๓ 
๒๘.๘ 
๒๕.๓ 
๒๒.๑ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
การอบรมระดับของภาวะผู้น าหญิง
กองทัพอากาศ 

เคย 
ไม่เคย 

 
 

๘๗ 
๓๑๒ 

 
 

๒๑.๘ 
๗๘.๒ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ จ าแนกตามตัวแปร ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๔๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔ เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ ประชากรส่วนใหญ่ มีอายุ 
๓๙ – ๔๖ ปี จ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖ ซึ่งส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ าปริญญาตรี 
จ านวน ๑๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ประชากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ๑๙๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๘.๑ นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน ๑๑ – ๑๕ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๘ และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร มีจ านวน ๓๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒ 
(๒) การวิเคราะห์ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  โดยรวม และรายด้าน                                                   

(n=๓๙๙)                                                                                                                                                  

ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
๑. ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร 

๔.๑๔ .๓๗๙ มาก 

๒. ด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร  

๓.๗๘ .๕๙๕ มาก 

๓. ด้านสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

 
๓.๕๙ 

 
.๔๒๑ 

 
มาก 

๔. ด้านความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร 

 
๓.๕๒ 

 
.๔๙๖ 

 
มาก 

รวม ๓.๗๖ .๔๗๓ มาก 
                 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ภาวะความเปน็ผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ ๓.๗๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าภาวะความเป็นผู้น า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และพบว่า ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๔.๑๔ 

 
ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของ นายทหารหญิง

ช้ันสัญญาบัตร รายด้าน ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร 

ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร   S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

๑. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ๔.๑๔ .๔๐๙ มาก 
๒. คุณลักษณะด้านความสามารถ ๔.๑๗ .๕๖๙ มาก 
๓. คุณลักษณะด้านทักษะทางสังคม ๔.๑๑ .๑๕๘ มาก 

รวม ๔.๑๔ .๓๗๙ มาก 
  
 จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
คุณลักษณะด้านความสามารถ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๔.๑๗ รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ และด้าน
ทักษะทางสังคมตามล าดับ 



 ๑๐๙ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตร  

ด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น า 
ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร   S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

๑.  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์ ๓.๗๗ .๗๐๗ มาก 
๒.  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน ๓.๖๘ ๑.๐๔๒ มาก 
๓.  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ ๔.๑๑ .๑๕๘ มาก 
๔.  พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งประสาน ๓.๕๖ .๔๗๒ มาก 

รวม ๓.๗๘ .๕๙๕ มาก 
  

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า ด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
ในกองทัพอากาศโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๗๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๔.๑๑ รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่ง
เกณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๗๗ 
 
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 

ช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของ
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร  

ด้านสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับความเป็นผู้น า
ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร   S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

๑. โครงสร้างของงานในมกองทัพอากาศ ๓.๖๗ .๓๑๖ มาก 
๒. วุฒิภาวะและความพร้อมของผู้ร่วมงาน ๓.๕๖ .๔๗๒ มาก 
๓. การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ๓.๕๕ .๔๗๕ มาก 

รวม ๓.๕๙ .๔๒๑ มาก 
  

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า ด้านสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๙ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างของงานหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๓.๖๗  
รองลงมา คือ วุฒิภาวะ และความพร้อมของผู้ร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๖ 

 
 
 



 ๑๑๐ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตรใน กองทัพอากาศ ด้านความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร  

ด้านความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร   S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

๑. การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์และกระตุ้นการใช้
ปัญญาและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 

๓.๖๗ .๔๒๗ มาก 

๒. การสร้างโอกาสจินตนาการใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจ
แก่ผู้ตาม 

๓๓๕ .๕๘๕ ปานกลาง 

๓. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล ๓.๕๖ .๔๗๗ มาก 
รวม ๓.๕๒ .๔๙๖ มาก 

  
จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ด้านความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิง 

ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๒ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ และกระตุ้นการใช้ปัญญา และการปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๓.๖๗ รองลงมา คือ ตัวแปรด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๓.๕๖ และพบว่า ตัวแปรด้านการสร้างโอกาสจินตนาการใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตาม 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๓๕ 
 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์องค์ประกอบของลักษณะเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญา
บัตรใน กองทัพอากาศ  

๑. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เนื่องจากปัจจัยท่ีรวบรวมมาได้นั้นมีความหลากหลายจึงต้องมีการวิเคราะห์หาโครงสร้างท่ี
แท้จริง เพื่อหาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ตัวแปรท่ีอยู่ใน Factor เดียวกันจะมี
ความสัมพันธ์กันมาก โดยความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นไปในทิศทางบวก (ทิศเดียวกัน) หรือทิศทางลบ 
(ไปในทางตรงกันข้าม) ก็ได้ ส่วนตัวแปรท่ีอยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือสัมพันธ์กัน
น้อยมาก และค่า KMO ต้องมากกว่า .๕ และเข้าสู่ ๑ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะท า 
Factor Analysis โดยใช้ Bartlett's Test of Sphericity ทดสอบสมมุติฐาน 

     H0 :  ปฏิเสธสมมติฐาน (ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน) 
     H1 :   ยอมรับสมมติฐาน (ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน) 

               โดยแบ่งตัวแปร ออกเป็น  ๖ ตัวแปร  คือ 
     ๑. เพศ          ๒. อาย ุ        ๓. วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ     
     ๔. ต าแหน่ง     ๕. ประสบการณ์การท างาน   ๖. การอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 

 
 



 ๑๑๑ 

 ตารางที่ ๔.๗  แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .๗๒๘ 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square ๑๐๗๘.๑๕๖ 
Df ๑๕ 
Sig. .๐๐๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่า KMO เท่ากับ .๗๒๘ 

ซึ่งมากกว่า .๕ และเข้าสู่ ๑ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis โดยใช้ 
Bartlett's Test of Sphericity ทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า Approx. Chi-Square เท่ากับ ๑๐๗๘.๑๕๖ ได้ค่า Significance เท่ากับ .๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า 
.๐๕ จึงปฏิเสธ Ho นั่นคือ ตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน  
การอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กัน  
 
ตารางที่ ๔.๘ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี  PCA (Principle 

Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative% Total 

% of 
Variance 

Cumulative% 

๑ ๓.๑๙๖ ๕๓.๒๖๔ ๕๓.๒๖๔ ๓.๑๙๖ ๕๓.๒๖๔ ๕๓.๒๖๔ 
๒ .๙๒๒ ๑๕.๓๗๒ ๖๘.๖๓๕    
๓ .๘๓๘ ๑๓.๙๖๔ ๘๒.๕๙๙    
๔ .๖๓๑ ๑๐.๕๒๕ ๙๓.๑๒๔    
๕ .๒๓๒ ๓.๘๖๗ ๙๖.๙๙๑    
๖ .๑๘๑ ๓.๐๐๙ ๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
          ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่างๆ ว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้นจะไม่
พิจารณา ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue 
มากกว่า ๑ มีเพียงตัวแปรเดียวคือ เพศ มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๓.๑๙๖ ค่าเปอร์เซ็นต์ of 
Variance สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๕๓.๒๔๖ 



 ๑๑๒ 

           ๒. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้านสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะความ
เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น ๖ ตัวแปร คือ                   

 ๒.๑ ควรมีอายุ  ๓๕ ปี 
  ๒.๒ ควรมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  ๒.๓ ควรมีประสบการณ์ด้านการเรียน ในโรงเรียนผู้บังคับหมวด และโรงเรียนในสาย
วิทยาการหรือการฝึกงานในหน้าท่ีมาก่อนทางทหารมาก่อน 
      ๒.๔ ควรมีประสบการณ์ด้านการบริหารในระดับช้ันต่างๆ มาก่อน 
   ๒.๕ ควรมีต าแหน่งต้ังแต่ระดับต้นมาก่อน เช่น ผู้บังคับหมวดผู้บังคับฝูง เป็นต้น 
  ๒.๖ ควรมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ 
 
ตารางที่ ๔.๙  แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis  

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .๕๘๔ 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square ๕๕๖.๒๙๔ 
df ๑๕ 
Sig. .๐๐๐ 

  
 จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ปัจจัยด้านสภาพทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มีค่า KMO เท่ากับ .๕๘๔ ซึ่งมากกว่า .๕ และเข้าสู่ ๑ จึงสรุปได้
ว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis โดยใช้ Bartlett's Test of Sphericity ทดสอบ
สมมุติฐาน ค่า Approx. Chi-Square เท่ากับ ๕๕๖.๒๙๔ ได้ค่า Significance เท่ากับ .๐๐๐ ซึ่ง 
น้อยกว่า .๐๕ จึงปฏิเสธ Ho นั่นคือ นายทหารหญิงช้ันสัญาบัตรของกองทัพอากาศควรมีอายุ ๓๕ ปี, 
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศควรมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป, 
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ของกองทัพอากาศควรมีประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชาในระดับต้น
มาก่อน, นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศควรมีประสบการณ์ด้านการบริหารและการ
บังคับบัญชาในกองทัพอากาศมาก่อน, นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรควรมีต าแหน่งทางการทหาร
อย่างน้อยผู้ผู้บังคับหมวด, นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การและ มี
ความสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๓ 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อน และหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 
Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

Total Variance Explained 

Comp
onent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative

% 
๑ ๒.๒๖๗ ๓๗.๗๙๐ ๓๗.๗๙๐ ๒.๒๖๗ ๓๗.๗๙๐ ๓๗.๗๙๐ ๒.๒๒๐ ๓๗.๐๐๘ ๓๗.๐๐๘ 
๒ ๑.๔๑๔ ๒๓.๕๖๕ ๖๑.๓๕๕ ๑.๔๑๔ ๒๓.๕๖๕ ๖๑.๓๕๕ ๑.๔๖๑ ๒๔.๓๔๗ ๖๑.๓๕๕ 
๓ .๘๙๔ ๑๔.๙๐๗ ๗๖.๒๖๒       
๔ .๖๗๐ ๑๑.๑๖๗ ๘๗.๔๒๙       
๕ .๔๙๙ ๘.๓๑๘ ๙๕.๗๔๖       
๖ .๒๕๕ ๔.๒๕๔ ๑๐๐.๐๐๐       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 

Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง  ๆ ว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้นจะไม่
พิจารณา ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๑๐  พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า 
Eigenvalue มากกว่า ๑ มีเพียง ๒ ตัวแปร คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ของกองทัพอากาศควร
มีอายุ ๓๕ ปี มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๒.๒๖๗ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผัน
แปรท้ังหมดได้ เท่ากับ ๓๗.๗๙๐ และนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศควรมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑.๔๑๔  ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance 
สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๒๓.๕๖๕ 

๓. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  

๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านบุคลิกภาพ โดย
แบ่งตัวแปรออกเป็น ๓ ตัวแปร คือ ๑. เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความเช่ือมั่นในตัวเองสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ๒. เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง กล้าท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ๓. เป็นผู้ท่ี
มีวุฒิภาวะเหมาะสมมีอารมณ์ท่ีมั่นคงปรับตัวได้ดี 

 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔ 

ตารางที่ ๔.๑๑  แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .๖๑๕ 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi - Square ๒๙๗.๘๓๐ 
df ๓ 
Sig. .๐๐๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๑  พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ มีค่า KMO เท่ากับ .๖๑๕ ซึ่งมากกว่า .๕ 

และเข้าสู่ ๑ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis โดยใช้ Bartlett's Test of 
Sphericity ทดสอบสมมุติฐาน        

ค่า Approx. Chi-Square เท่ากับ ๒๙๗.๘๓๐ ได้ค่า Significance เท่ากับ .๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า 
.๐๕ จึงปฏิเสธ Ho นั่นคือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีมี
ความเช่ือมั่นในตัวเองสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้, นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ 
เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบสูง กล้าท าในส่ิงท่ีถูกต้อง, นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศ เป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะเหมาะสมมีอารมณ์ท่ีมั่นคงปรับตัวได้ดี มีความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Compone
nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๑.๙๗๒ ๖๕.๗๓๙ ๖๕.๗๓๙ ๑.๙๗๒ ๖๕.๗๓๙ ๖๕.๗๓๙ 
๒ .๖๗๒ ๒๒.๔๐๓ ๘๘.๑๔๒    
๓ .๓๕๖ ๑๑.๘๕๘ ๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง ๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดยก าหนดค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น จะไม่พิจารณา 
ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue 
มากกว่า ๑ มีเพียง ๒ ตัวแปรเดียว คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้ท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีดีมีความเช่ือมั่นในตัวเองสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีค่า Eigenvalue เท่ากับ 
๑.๙๗๒ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๖๕.๗๓๕ 

 



 ๑๑๕ 

๒) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงคุณลักษณะเฉพาะ
ความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านความสามารถ โดยแบ่งตัวแปร
ออกเป็น ๓ ตัวแปร คือ ๑. เป็นผู้มีสติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณดี  ๒. เป็นผู้มีสมรรถนะในการท างาน
มีทักษะในการจัดการ และการจูงใจ ๓. เป็นผู้มีคุณธรรมในการบริหารจัดการงาน 

 
ตารางที่ ๔.๑๓  แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .๖๙๘ 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square ๘๙๒.๐๑๙ 
df ๓ 
Sig. .๐๐๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถ มีค่า KMO เท่ากับ .๖๙๘ข ซึ่งมากกว่า 

.๕ และเข้าสู่ ๑  จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis โดยใช้ Bartlett's 
Test of Sphericity ทดสอบสมมุติฐาน ค่า Approx. Chi-Square เท่ากับ ๘๙๒.๐๑๙ ได้ค่า Significance 
เท่ากับ .๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า .๐๕ จึงปฏิเสธ Ho  

นั่นคือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศเป็นผู้มีสติปัญญาและไหวพริบ
ปฏิภาณดี, นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศเป็นผู้มีสมรรถนะในการท างานมีทักษะใน
การจัดการ และการจูงใจ, นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศเป็นผู้มีคุณธรรมในการบริหาร
จัดการงาน มีความสัมพันธ์กัน 

 
ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงค่าสถิติของคุณลักษณะผู้น าก่อน และหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี  PCA 

(Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of  

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๒.๕๓๗ ๘๔.๕๖๓ ๘๔.๕๖๓ ๒.๕๓๗ ๘๔.๕๖๓ ๘๔.๕๖๓ 
๒ .๓๔๒ ๑๑.๓๙๑ ๙๕.๙๕๔    
๓ .๑๒๑ ๔.๐๔๖ ๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
      

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง ๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น จะไม่



 ๑๑๖ 

พิจารณา ตัวแปรท่ีมี ค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี  ๔.๑๔ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า 
Eigenvalue มากกว่า ๑ มีเพียงตัวแปรเดียว นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้มี
สติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณดี มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๒.๕๓๗ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance 
สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๘๔.๕๖๓ 

๓) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงคุณลักษณะเฉพาะ
ความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ด้านทักษะทางสังคม โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น ๓ ตัวแปร 
คือ ๑. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี ๒. เป็นผู้ยอมรับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ
คนอื่นให้ความนับถือผู้อื่น และมีความสนใจร่วมกับผู้อื่น ๓. เป็นผู้ท่ีมีทักษะในการติดต่อประสานงาน 
 เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายน้อย จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor 
Analysis) ได้ 

๔. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงพฤติกรรมความ
เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  

๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)ด้านมุ่งเกณฑ์ โดยแบ่งตัวแปร
ออกเป็น ๓ ตัวแปร คือ ๑. เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัด 
๒. เป็นผู้ส่ังงานตามขั้นตอน และสายงานตามระเบียบแบบแผนของกองทัพอากาศ ๓. เป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีหลักเกณฑ์ 

 
ตารางที่ ๔.๑๕ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี PCA 

(Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๒.๘๒๔ ๙๔.๑๔๙ ๙๔.๑๔๙ ๒.๘๒๔ ๙๔.๑๔๙ ๙๔.๑๔๙ 
๒ .๑๗๖ ๕.๘๕๑ ๑๐๐.๐๐๐    

๓ 
-๒.๔๐๘
E-๐๑๖ 

-๘.๐๒๘E-
๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่างๆ ว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดยก าหนดค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น จะไม่พิจารณา 
ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue 
มากกว่า ๑ มีเพียงตัวแปรเดียว คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศเป็นผู้ปฏิบัติงานโดย
ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัด มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๒.๘๒๔ ค่า
เปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๙๔.๑๔๙ 



 ๑๑๗ 

 ๒) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงพฤติกรรมความ
เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านมุ่งงาน โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น  
๓ ตัวแปร คือ ๑. เป็นผู้วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ ๒. เป็นผู้มอบหมายงานโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ๓. นายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะหลังจากท่ีได้มีการ
ส่ังงาน 
 
ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงค่าสถิติของลักษณะเฉพาะของผู้น าท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี PCA 

(Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๒.๖๗๖ ๘๙.๒๐๖ ๘๙.๒๐๖ ๒.๖๗๖ ๘๙.๒๐๖ ๘๙.๒๐๖ 
๒ .๓๒๔ ๑๐.๗๙๔ ๑๐๐.๐๐๐    

๓ 
๕.๓๐๒ 
E-๐๑๖ 

๑.๗๖๗ 
E-๐๑๔ 

๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง ๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้นจะไม่
พิจารณา ตัวแปรท่ีมี ค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตาราง ท่ี ๔.๑๖ พบว่า ตัวแปรท่ีมี ค่า 
Eigenvalue มากกว่า ๑ มีเพียงตัวแปรเดียว คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็น
ผู้วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า และปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๒.๖๗๖ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรท้ังหมดได้ 
เท่ากับ ๘๙.๒๐๖ 

๓) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงคุณลักษณะเฉพาะ
ความเป็นผู้น านายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ด้านมุ่งสัมพันธ์  โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น ๓ ตัวแปร คือ   
๑. เป็นผู้เอาใจใส่ในความเป็นอยู่และทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกัน ๒. เป็นผู้ให้เกียรติ 
ยกย่องชมเชย เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้เป็นผลส าเร็จ ๓. เป็นผู้ท่ีมีความเมตตาสูง มีลักษณะ
เป็นมิตรกับทุกคน และเป็นนักประสานงานท่ีดี 

เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายน้อย จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor Analysis) 
ได้ 



 ๑๑๘ 

๔) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงคุณลักษณะเฉพาะ
ความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านมุ่งประสาน โดยแบ่งตัวแปร
ออกเป็น ๓ ตัวแปร คือ ๑. เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจกันในการ
ปฏิบัติงาน จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อประสานสัมพันธ์ให้เกิดความสามัคคีใน
หน่วยงาน ๒. เป็นผู้ใช้วิธีให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อพบข้อบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
และให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข ๓. เป็นผู้ประสานความต้องการของแต่ละบุคคลกับเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้วิธีการจูงใจ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าไม่ถูกบีบบังคับ 
 
ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี PCA 

(Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
Total Variance Explained 

Comp
onent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
๑ ๑.๕๑๔ ๕๐.๔๗๗ ๕๐.๔๗๗ ๑.๕๑๔ ๕๐.๔๗๗ ๕๐.๔๗๗ ๑.๕๑๔ ๕๐.๔๗๑ ๕๐.๔๗๑ 
๒ ๑.๔๘๖ ๔๙.๕๒๓ ๑๐๐.๐๐๐ ๑.๔๘๖ ๔๙.๕๒๓ ๑๐๐.๐๐๐ ๑.๔๘๖ ๔๙.๕๒๙ ๑๐๐.๐๐๐ 

๓ 
-๑.๕๒๓
E-๐๑๕ 

-๕.๐๗๕
E-๐๑๔ 

๑๐๐.๐๐๐       

Extraction Method : Principal Component Analysis. 
    

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component   
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง ๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑  ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้นจะ
ไม่พิจารณาตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue มากกว่า ๑ มี ๒ ตัวแปร คือ 
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อประสานสัมพันธ์ให้
เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑.๕๑๔ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถ
อธิบายความผันแปรทั้งหมดได้เท่ากับ ๕๐.๔๗๗ และนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ 
เป็นผู้ใช้วิธีให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อพบข้อบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และให้โอกาส
ปรับปรุงแก้ไข มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑.๔๘๖ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความ
ผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๔๙.๕๒๓ 
             ๕. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ  

๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ โดยแบ่งตัวแปร
ออกเป็น ๓ ตัวแปร คือ ๑. จัดท าแผนงานต่างๆอย่างมีระบบ ไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติได้จริง ๒. ก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ร่วมงานให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ ๓. มีการแบ่งงานและ



 ๑๑๙ 

ความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมเนื่องจากข้อมูลมีการกระจายน้อย จึงไม่สามารถวิเคราะห์หา
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้ 
                   ๒) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านวุฒิภาวะและ
ความพร้อมของผู้ร่วมงาน โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น ๓ ตัวแปร คือ ๑. เป็นผู้ท่ีมอบให้ผู้ร่วมงานได้
ท างานตามความสามารถท าในส่ิงท่ีมีความถนัด และตามความสนใจ ๒. เป็นผู้ประสานให้องค์กรเกิด
ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหาขัดแย้งภายในหน่วยงาน ๓.  มีการสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อความพร้อมในการท างาน 

 
ตารางที่ ๔.๑๘ แสดงค่าสถิติของผู้น าเชิงสถานการณ์ท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล  โดยวิธี PCA 

(Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Comp
onent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
๑ ๑.๕๑๔ ๕๐.๔๗๗ ๕๐.๔๗๗ ๑.๕๑๔ ๕๐.๔๗๗ ๕๐.๔๗๗ ๑.๕๑๔ ๕๐.๔๗๑ ๕๐.๔๗๑ 
๒ ๑.๔๘๖ ๔๙.๕๒๓ ๑๐๐.๐๐๐ ๑.๔๘๖ ๔๙.๕๒๓ ๑๐๐.๐๐๐ ๑.๔๘๖ ๔๙.๕๒๙ ๑๐๐.๐๐๐ 

๓ 
-๙.๔๙๗
E-๐๑๖ 

-๓.๑๖๖ 
E-๐๑๔ 

๑๐๐.๐๐๐       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 

Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่างๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดยก าหนดค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น จะไม่พิจารณา 
ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue มากกว่า 
๑ มี ๒ ตัวแปร คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้ท่ีมอบให้ผู้ร่วมงานได้
ท างานตามความสามารถท าในส่ิงท่ีมีความถนัด และตามความสนใจ มีค่า Eigenvalue เท่ากับ 
๑.๕๑๔ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๕๐.๔๗๗ 

นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้ประสานให้องค์กรเกิดความสามัคคี  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหาขัดแย้งภายในหน่วยงาน มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑.๔๘๖ ค่า
เปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๔๙.๕๒๓ 

 ๓) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น ๓ ตัวแปร คือ ๑. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
เป็นอย่างดีโดยให้การช้ีแแนวทางในการท างาน ๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเหตุผลสมควร  
๓. สร้างความเช่ือถือและเช่ือมั่นต่อองค์การ 



 ๑๒๐ 

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าแบบกระตุ้นด้วยปัญญาท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล 
โดยวิธี PCA (Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

Total Variance Explained 

Com 
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๒.๓๘๓ ๗๙.๔๑๘ ๗๙.๔๑๘ ๒.๓๘๓ ๗๙.๔๑๘ ๗๙.๔๑๘ 
๒ .๖๑๗ ๒๐.๕๘๒ ๑๐๐.๐๐๐    

๓ 
๑.๘๐๕ 
E-๐๑๖ 

๖.๐๑๗ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง ๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้นจะไม่
พิจารณา ตัวแปรท่ีมี ค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตาราง ท่ี ๔.๑๙ พบว่า ตัวแปรท่ีมี ค่า 
Eigenvalue มากกว่า ๑ มีตัวแปรเดียว คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี  โดยให้การช้ีแนะแนวทางในการท างาน มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๒.๓๘๓ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรท้ังหมดได้ 
เท่ากับ ๗๙.๔๑๘ 
       ๖. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงความเป็น
ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ  
                    ๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงความเป็น
ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านส่งเสริมการเรียนรู้
ภายในองค์กร กระตุ้นการใช้ปัญญาและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น ๓ ตัวแปร  
คือ 

๑. สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ท างาน 

๒. ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ มี
การสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๓. แจ้งข้อมูลข่าวสารการเปล่ียนแปลงทางด้านองค์ความรู้ของกองทัพอากาศให้
ผู้ร่วมงานได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลง 
 
 
 



 ๑๒๑ 

ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดย
วิธี PCA (Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๒.๓๕๙ ๗๘.๖๔๕ ๗๘.๖๔๕ ๒.๓๕๙ ๗๘.๖๔๕ ๗๘.๖๔๕ 
๒ ๐.๖๔๑ ๒๑.๓๕๕ ๑๐๐.๐๐๐    

๓ 
๒.๒๒๐ 
E-๐๑๖ 

๗.๔๐๑ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐ 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี  Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง ๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น จะไม่
พิจารณา ตัวแปรท่ีมี ค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตาราง ท่ี ๔.๒๐ พบว่า ตัวแปรท่ีมี ค่า 
Eigenvalue มากกว่า ๑ มีตัวแปรเดียว คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ 
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการท างาน มีค่า Eigenvalue 
เท่ากับ ๒.๓๕๙ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๗๘.๖๔๕ 
           ๒) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงความเป็น
ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านการสร้างโอกาส
จินตนากรใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตาม โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น  ๓ ตัวแปร  คือ 

             ๑. กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสนใจท่ีจะค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนางาน 
             ๒. มองการณ์ไกล  
             ๓. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหาจุดเด่น                           

และจุดด้อยขององค์การเพื่อพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๒ 

ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงค่าสถิติของผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูลปัจจเจก
บุคคล โดยวิธี PCA (Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๒.๔๙๑ ๘๓.๐๔๘ ๘๓.๐๔๘ ๒.๔๙๑ ๘๓.๐๔๘ ๘๓.๐๔๘ 
๒ .๕๐๙ ๑๖.๙๕๒ ๑๐๐.๐๐๐    

๓ 
๓.๖๓๖ 
E-๐๑๕ 

๑.๒๑๒ 
E-๐๑๓ 

๑๐๐.๐๐๐ 
   

Extraction Method : Principal Component Analysis. 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง ๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้นจะไม่
พิจารณา ตัวแปรท่ีมี ค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตาราง ท่ี ๔.๒๑ พบว่า ตัวแปรท่ีมี ค่า 
Eigenvalue มากกว่า ๒  มีตัวแปรเดียว คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ กระตุ้น
ให้ผู้ร่วมงานเกิดความสนใจท่ีจะค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนางานให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
และท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่า Eigenvalue เท่ากับ๒.๔๙๑ ค่าเปอร์เซ็นต์ of 
Variance สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๘๓.๐๔๘ 

๓) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะความเป็นผู้น าเชิงความเป็น
ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านการค านึงถึงปัจเจก
บุคคล โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น ๓ ตัวแปร  คือ 
                ๑. ให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน มอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถ
ของแต่ละบุคคล 
                        ๒. ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจพัฒนาจุดเด่นของตนเอง 
                        ๓. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน าท่ีท าให้
ผู้ร่วมงานก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
 
ตารางที่ ๔.๒๒  แสดงค่าความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ๐.๒๐๑ 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square ๑๙๑๘.๔๘๕ 
df ๓ 
Sig. .๐๐๐ 



 ๑๒๓ 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่า KMO เท่ากับ .๒๐๑ ซึ่ง
มากกว่า .๕ และเข้าสู่ ๑ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะท า Factor Analysis โดยใช้ 
Bartlett's Test of Sphericity ทดสอบสมมุติฐานค่า Approx. Chi-Square เท่ากับ ๑๙๑๘.๔๘๕ 
ได้ค่า Significance เท่ากับ .๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า .๐๕ จึงปฏิเสธ Ho 

นั่นคือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน
มอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล , นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจพัฒนาจุดเด่นของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน าท่ีท าให้ผู้ร่วมงาน
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีความสัมพันธ์กัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๓ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
Total Variance Explained 

Compone
nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
๑ ๑.๕๓๒ ๕๑.๐๗๔ ๕๑.๐๗๔ ๑.๕๓๒ ๕๑.๐๗๔ ๕๑.๐๗๔ ๑.๕๑๗ ๕๐.๕๖๖ ๕๐.๕๖๖ 
๒ ๑.๔๖๔ ๔๘.๘๐๘ ๙๙.๘๘๓ ๑.๔๖๔ ๔๘.๘๐๘ ๙๙.๘๘๓ ๑.๔๘๐ ๔๙.๓๑๗ ๙๙.๘๘๓ 
๓ .๐๐๔ .๑๑๗ ๑๐๐.๐๐๐       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่าง  ๆ ว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น จะ
ไม่พิจารณา ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า 
Eigenvalue มากกว่า ๑ มีตัวแปร ๒ ตัวแปร นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ  
ให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน มอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๑.๕๓๒ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรท้ังหมดได้ 
เท่ากับ ๕๑.๐๗๔  และนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจ
พัฒนาจุดเด่นของตนเอง  มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑.๔๖๔ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถ
อธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๔๘.๘๐๘ 

๗. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับ
ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ 

๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับ
ภาวะความเป็นผู้น าของ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านหลักจักขุมา โดยแบ่งตัวแปร
ออกเป็น ๙ ตัวแปร คือ ๑. เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกอย่างทะลุ ปุโปร่ง เป็นผู้รู้จุดหมาย 



 ๑๒๔ 

รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ๒. เป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาหรือวางแผนให้เหมาะสมกับเวลาอย่าง
ถูกต้องทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตามการเปล่ียนแปลงของโลก ๓. เป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎี หรือ
น าแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานของส านักงานได้ ๔. เป็น
ผู้คิดโครงการหรือแผนงานท่ีผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์ในระยะยาวต่องานของหน่วยงาน ๕. เป็นผู้สามารถ
สร้าง และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทของ
หน่วยงาน และปรับให้เหมาะสมปฏิบัติได้จริง ๖. เป็นผู้มีความสามารถในการจัดระบบการท างานท่ีดี
ก าหนดทิศทางการด าเนินการขององค์การได้อย่างถูกต้อง ๗. เป็นผู้ก าหนดทิศทางความอยู่รอดของ
องค์กร และเป็นผู้ท่ีกล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นนักวางแผน ๘. เป็นผู้สร้าง
วิสัยทัศน์ และท าวิสัยทัศน์ให้เกิดความชัดเจนไปสู่การปฏิบัติให้กับองค์การ  ๙. นายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้วางตนได้เหมาะสมจนเป็นท่ีไว้วางใจแก่ผู้อื่น และเป็นผู้ท่ีสามารถ
สร้างความเข้าใจได้ในทุกประเด็นท่ีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตขององค์การ 
 
ตารางที่ ๔.๒๔ แสดงค่าสถิติของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท้ังก่อนและหลังการสกัดข้อมูล โดยวิธี 

PCA (Principle Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Comp
onent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
๑ ๗.๑๔๐ ๗๙.๓๒๙ ๗๙.๓๒๙ ๗.๑๔๐ ๗๙.๓๒๙ ๗๙.๓๒๙ ๕.๗๗๐ ๖๔.๑๑๕ ๖๔.๑๑๕ 
๒ ๑.๘๓๙ ๒๐.๔๓๐ ๙๙.๗๕๙ ๑.๘๓๙ ๒๐.๔๓๐ ๙๙.๗๕๙ ๓.๒๐๘ ๓๕.๖๔๕ ๙๙.๗๕๙ 
๓ .๐๒๒ .๒๔๑ ๑๐๐.๐๐๐       

๔ 
๒.๐๔๐ 
E-๐๑๖ 

๒.๒๖๖ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐ 
      

๕ 
๑.๑๑๐ 
E-๐๑๖ 

๑.๒๓๔
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐ 
      

๖ 
๑.๒๓๓ 
E-๐๓๒ 

๑.๓๗๐
E-๐๓๑ 

๑๐๐.๐๐๐ 
      

๗ 
-๖.๑๖๓ 
E-๐๓๓ 

-๖.๘๔๘
E-๐๓๒ 

๑๐๐.๐๐๐ 
      

๘ 
-๕.๔๙๑ 
E-๐๑๘ 

-๖.๑๐๑
E-๐๑๗ 

๑๐๐.๐๐๐ 
      

๙ 
-๙.๕๒๙ 
E-๐๑๕ 

-๑.๐๕๙
E-๐๑๓ 

๑๐๐.๐๐๐ 
      

Extraction Method : Principal Component Analysis. 

  
 
 



 ๑๒๕ 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่างๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดยก าหนดค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น จะไม่พิจารณา 
ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue 
มากกว่า ๑ มีตัวแปร ๒ ตัวแปร คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้ท่ีมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกอย่างทะลุ ปุโปร่งเป็นผู้รู้จุดหมาย รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๗.๑๔๐ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรท้ังหมดได้ 
เท่ากับ ๗๙.๓๒๙ และนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาหรือ
วางแผนให้เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้องทันกับสถานการณ์ต่างๆ ตามการเปล่ียนแปลงของโลก มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๑.๘๓๙ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรท้ังหมดได้ 
เท่ากับ ๒๐.๔๓๐ 
 ๒) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การใช้หลักธรรม ปาปณิกธรรมกับ
ภาวะความเป็นผู้น าของ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านหลักวิธุโร โดยแบ่งตัว
แปรออกเป็น ๙ ตัวแปร  คือ 
          ๑. เป็นผู้มีความพึงพอใจในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย 
          ๒. เป็นผู้มีความเอาใจใส่เพียรพยายามท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้                    
                   ๓. เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานหลายด้าน  และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม 
          ๔. เป็นผู้สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
          ๕. เป็นผู้บริหารงานท่ีมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
          ๖. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม 
การบริหารเชิงเหตุผลในการก ากับ และควบคุมบุคลากร 
          ๗. เป็นผู้จัดการระบบการท างานในองค์กรและจัดบุคลากรเข้าท างานตามโครงสร้าง       
                   ๘. เป็นผู้ก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ ระบบการท างาน การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการท างาน 
          ๙. เป็นผู้มีความสามารถในการส่ือสารประสานงานทุกอย่างในองค์กร และสังคมได้
อย่างดีเนื่องจากข้อมูลมีการกระจายน้อย จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้ 

๓) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะ
ความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านหลักนิสสยสัมปันโน  โดย
แบ่งตัวแปรออกเป็น ๙ ตัวแปร  คือ    

๑. เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการครองใจคน 
๒. เป็นผู้สอนงานให้เพื่อนร่วมงานท่ีขาดความรู้ (ทาน) 
๓. เป็นผู้ใช้ค าพูดท่ีมีประโยชน์ กล่าวถูกกาลเทศะ (ปิยะวาจา) 
๔. เป็นผู้ส่งเสริมจริยธรรม (อัตถจริยา) 
๕. วางตนเสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตา) 
๖. ให้คุณภาพชีวิตท่ีดี   
๗. ให้อภัย   



 ๑๒๖ 

๘. ให้โอกาส   
๙. ให้ก าลังใจ  

 
ตารางที่  ๔.๒๕  แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๘.๙๗๓ ๙๙.๗๐๓ ๙๙.๗๐๓ ๘.๙๗๓ ๙๙.๗๐๓ ๙๙.๗๐๓ 
๒ .๐๒๓ .๒๕๐ ๙๙.๙๕๔    
๓ .๐๐๔ .๐๔๖ ๑๐๐.๐๐๐    

๔ 
๑.๘๕๓ 
E-๐๑๕ 

๒.๐๕๙ 
E-๐๑๔ 

๑๐๐.๐๐๐    

๕ 
๕.๖๐๕ 
E-๐๑๖ 

๖.๒๒๘ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

๖ 
๒.๐๓๒ 
E-๐๑๘ 

๒.๒๕๗ 
E-๐๑๗ 

๑๐๐.๐๐๐    

๗ 
๒.๔๐๗ 
E-๐๓๕ 

๒.๖๗๕ 
E-๐๓๔ 

๑๐๐.๐๐๐    

๘ 
-๒.๑๖๗ 
E-๐๓๔ 

-๒.๔๐๗ 
E-๐๓๓ 

๑๐๐.๐๐๐    

๙ 
-๖.๖๑๒ 
E-๐๒๐ 

-๗.๓๔๗ 
E-๐๑๙ 

๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method : Principal Component Analysis. 

 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 

Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่างๆ ว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น จะ
ไม่พิจารณา ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue 
มากกว่า ๑  มีตัวแปรเดียว นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
มีความสามารถในการครองใจคน มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๘.๙๗๓ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance 
สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๙๙.๗๐๓ 

๘. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ  ตามแนวพุทธธรรม 

๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามหลัก
พุทธธรรมของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านภาวะความเป็นผู้น าและพฤติกรรม
การเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น ๕ ตัวแปร       



 ๑๒๗ 

๑. วางแนวการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นให้กับบุคลากรทุกๆ คน 
๒. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิดโครงการใหม่ ๆ และมอบหมายให้

บุคลกรรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
๓. ให้การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในองค์การ 
๔. มีการมอบหมายงานได้เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 
๕. แสดงความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ เนื่องจาก

ข้อมูลมีการกระจายน้อย จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบ(Factor Analysis) ได้ 
๒) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามหลัก

พุทธธรรมของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ด้านภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ และ
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น  
๕ ตัวแปร คือ        

๑. ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีม และขององค์การ 
๒. จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่

ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคม 
๓. พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น และศักยภาพ

มากขึ้น 
๔. ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตาม และเป็นท่ียกย่องเคารพนับถือศรัทธา

ไว้วางใจจนท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน 
๕. สร้างความผูกพันในการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ 

 
ตารางที่ ๔.๒๖ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี  PCA (Principle 

Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative % 

๑ ๕.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ ๕.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐ 

๒ 
๓.๓๓๑ 
E-๐๑๖ 

๖.๖๖๑ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

๓ 
๑.๑๑๐ 
E-๐๑๖ 

๒.๒๒๐ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

๔ 
๑.๑๑๐ 
E-๐๑๖ 

๒.๒๒๐ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

๕ 
-๒.๒๒๐ 
E-๐๑๖ 

-๔.๔๔๑ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



 ๑๒๘ 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่างๆ ว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดย
ก าหนดค่า Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้น  
จะไม่พิจารณา ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า 
Eigenvalue มากกว่า ๗  มีตัวแปรเดียว คือ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ท าให้
เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๕.๐๐๐ 
ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ เท่ากับ ๑๐๐.๐๐๐ 

๓) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ด้านหลักจักขุ
มาของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น  ๕ ตัวแปร คือ 
               ๑. เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกอย่างทะลุปุโปร่ง  เป็นผู้รู้จุดหมายรู้
เป้าหมาย  รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน   
                        ๒. เป็นผู้ท่ีกล้าตัดสินใจมีความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นนักวางแผน           
                        ๓. เป็นผู้มีความสามารถในการจัดระบบการท างานท่ีดีในองค์การ  
                        ๔. เป็นผู้ท่ีสามารถสร้างความเข้าใจได้ในทุกประเด็นท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการ 
                       ๕. เป็นผู้ก าหนดทิศทางการด าเนินการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง 

เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายน้อย จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor 
Analysis) ได้ 

 ๔) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าท่ีพึงประสงค์นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ด้าน หลักวิธุโรของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น  ๕ ตัวแปร คือ 

๑. เป็นผู้มีความพึงพอใจในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย 
๒. เป็นผู้ท่ีมีความเอาใจใส่ต่อเป้าหมายของงานท่ีต้ังไว้ 
๓. เป็นผู้มีความเพียรพยายามท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
๔. เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานหลายด้านและสามารถน า

ความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม 
๕. เป็นผู้บริหารงานท่ีมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายน้อย จึงไม่สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor 
Analysis) ได้ 

       ๕) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าท่ีพึงประสงค์นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ด้านหลักนิสสยสัมปันโนของ นายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร  โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น  ๕ ตัวแปร  คือ 

๑. เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการครองใจคน 
๒. ให้โอกาสกับบุคลากร เช่น ความก้าวหน้าเติบโต ความท้าทายในงาน เปิดรับ

ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 



 ๑๒๙ 

๓. ให้ก าลังใจกับบุคลากร เช่น การกล่าวค ายกย่องชมเชยเมื่อท าดี ช่วยเหลือ ดูแล
เอาใจใส่ เมื่อพนักงานท้อแท้ 

๔. ให้คุณภาพชีวิตท่ีดีกับบุคลากร เช่น สภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีดี มีเวลา
ท างาน ภาระงาน ทรัพยากร ท่ีเหมาะสม 

๕. จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
บุคลากรภายในองค์กร เช่น กีฬาสี สัมมนา ท่องเทียวประจ าปี 
 
ตารางที่ ๔.๒๗ แสดงค่าสถิติของปัจจัยท้ังก่อน และหลังการสกัดปัจจัย โดยวิธี PCA (Principle 

Component Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of  
Variance 

Cumulative 
% 

๑ ๒.๙๘๓ ๕๙.๖๖๔ ๕๙.๖๖๔ ๒.๙๘๓ ๕๙.๖๖๔ ๕๙.๖๖๔ 
๒ ๒.๐๑๗ ๔๐.๓๓๖ ๑๐๐.๐๐๐ ๒.๐๑๗ ๔๐.๓๓๖ ๑๐๐.๐๐๐ 

๓ 
๒.๒๒๘ 
E-๐๑๖ 

๔.๔๕๗ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

๔ 
-๕.๔๗๘ 
E-๐๑๗ 

-๑.๐๙๖ 
E-๐๑๕ 

๑๐๐.๐๐๐    

๕ 
-๑.๓๓๔ 
E-๐๑๕ 

-๒.๖๖๘ 
E-๐๑๔ 

๑๐๐.๐๐๐    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาองค์ประกอบโครงสร้างท่ีแท้จริงด้วยวิธี Principal Component 
Analysis เพื่อหาองค์ประกอบท่ีเกิดจากตัวแปรต่างๆว่าจะประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ โดยก าหนดค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๑ ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดท่ีใช้ในการควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ดังนั้นจะไม่พิจารณา 
ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue น้อยกว่า ๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่า ตัวแปรท่ีมีค่า Eigenvalue มากกว่า ๑ มี ๒ ตัวแปร คือ 
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศเป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการครองใจ
คน มีค่า Eigenvalue เท่ากับ ๒.๙๘๓ ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปร
ท้ังหมดได้ เท่ากับ ๕๙.๖๖๔ และนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรของกองทัพอากาศให้โอกาสกับ
บุคลากร เช่น ความก้าวหน้าเติบโต ความท้าทายในงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีค่า 
Eigenvalue เท่ากับ ๒.๐๑๗ค่าเปอร์เซ็นต์ of Variance สามารถอธิบายความผันแปรท้ังหมดได้ 
เท่ากับ ๔๐.๓๓๖ 

 
 
 



 ๑๓๐ 

ส่วนที่ ๔ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของภาวะผู้น ากับหลักพุทธธรรม 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย (Principle  

Component Analysis) และวิเคราะห์ส่วนประกอบด้วยการหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal 
Rotation) โดยใช้ (Varimax Rotation) ได้ตัวแปรท่ีส าคัญ ๒๐ ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ท่ีมากกว่า ๑ ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) และการเลือก
องค์ประกอบจากจ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ ท่ีต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ 
ต้ังแต่ ๓ ตัวแปรขึ้นไป และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) แต่ละตัวเท่ากับ ๐.๐๔๕ ขึ้นไป๑ 
ซึ่งพบว่าท้ัง ๒๐ ตัวแปร เป็นไปตามเกณฑ์จากจ านวนตัวแปรท้ังหมด ๙๗ ตัวแปร ตัดออกจ านวน  
๗๗ ตัวแปร ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ซึ่งตัวแปรท่ีส าคัญ
ท้ัง ๒๐ ตัวแปรสอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสารของผู้วิจัยและการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดตามตารางท่ี ๔.๒๗ 
 
ตารางที่ ๔.๒๘  ตัวแปร ๒๐ ตัว ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

ตัวแปรที่ ข้อความ Eigenvalues อันดับ 
๑ เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการครองใจคน    ๘.๙๗๓ ๑ 
๒ เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกอย่างทะลุ ปุโปร่งเป็นผู้รู้

จุดหมาย รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
๗.๑๔๐ ๒ 

๓ เป็นผู้ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีม
และขององค์การ 

๕.๐๐๐ ๓ 

๔ เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด 

๒.๘๒๔ ๔ 

๕ เป็นผู้วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและปฏิบัติงานเพื่อให้
งานส าเร็จตามแผนท่ีก าหนด 

๒.๖๗๖ 
 

๕ 
๖ เป็นผู้มีสติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณดี ๒.๕๓๗ ๖ 
๗ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสนใจท่ีจะค้นหา วิธีการใหม่ๆ 

ในการพัฒนางานให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔๙๑ ๗ 

๘ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดีโดยให้
การช้ีแนะแนวทางในการท างาน 

๒.๓๘๓ ๘ 

๙ 
ให้ ผู้ร่วมงานน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการท างาน 

๒.๓๕๙ ๙ 

๑๐ ควรมีอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ๒.๒๖๗ ๑๐ 
 

                                                             
๑Brabara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics, (New York : Herper 

& Row, 1983), p.144. 



 ๑๓๑ 

ตารางที่ ๔.๒๘  ตัวแปร ๒๐ ตัว ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) (ต่อ) 
ตัวแปรที่ ข้อความ Eigenvalues อันดับ 

๑๑ 
ให้โอกาสกับบุคลากร เช่น ความก้าวหน้าเติบโต ความท้า
ทายในงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๒.๐๑๗ ๑๑ 

๑๒ 
เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความเช่ือมั่นในตัวเองสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

๑.๙๗๒ 
 

๑๒ 

๑๓ 
เป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาหรือวางแผนให้เหมาะสมกับเวลา
อย่างถูกต้องทันกับสถานการณ์ต่างๆ ตามการเปล่ียนแปลง
ของโลก 

๑.๘๓๙ 
 

๑๓ 

๑๔ 
ให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน  มอบหมายงานโดย
ค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล 

๑.๕๓๒ ๑๔ 

๑๕ 
ป็นผู้ท่ีมอบให้ผู้ร่วมงานได้ท างานตามความสามารถท าใน
ส่ิงท่ีมีความถนัด และตามความสนใจ 

๑.๕๑๔ ๑๕ 

๑๖ 

เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วม
ใจกันในการปฏิบัติงานจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อประสานสัมพันธ์ให้เกิดความสามัคคีใน
หน่วยงาน 

๑.๕๑๔ ๑๖ 

๑๗ 
เป็นผู้ใช้วิธีให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อพบข้อบกพร่องหรือ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานและให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข 

๑.๔๘๖ ๑๗ 

๑๘ 
เป็นผู้ประสานให้องค์กรเกิดความสามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ไม่มีปัญหาขัดแย้งภายในหน่วยงาน 

๑.๔๘๖ 
 

๑๗ 
๑๙ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจพัฒนาจุดเด่นของตนเอง ๑.๔๖๔ ๑๘ 
๒๐ ควรมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๑.๔๑๔ ๑๙ 

           
ตัวแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบท้ังหมด ๒๐ ตัวแปร ถ้าน ามาจ าแนกให้อยู่ใน

หลักปาปณิกธรรม จะได้องค์ประกอบส าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) จักขุมา ๒) วิธุโร และ ๓) 
นิสสยสัมปันโน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ 

องค์ประกอบท่ี ๑ จักขุมา ประกอบด้วย ๗ ตัวแปร คือ  
๑. เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกอย่างทะลุ ปุโปร่งเป็นผู้รู้จุดหมาย รู้จักผลท่ีจะ

เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
๒. ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ 
๓. เป็นผู้วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จตามแผนท่ีก าหนด 
๔. นายทหารหญิง กองทัพอากาศเป็นผู้มีสติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณดี 
๕. ควรมีอายุ  ๓๕ ปี ขึ้นไป ในระดับผู้บังคับบัญชาระดับ ต้น กลาง สูง 
๖. เป็นผู้รู้ จักการบริหารเวลาหรือวางแผนให้เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้องทันกับ

สถานการณ์ต่างๆ ตามการเปล่ียนแปลงของโลก 



 ๑๓๒ 

๗. ควรมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไปมีองค์ประกอบท่ี ๒ วิธุโร
ประกอบด้วย ๖ ตัวแปร คือ 

๑) เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัด 
๒) กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสนใจท่ีจะค้นหา วิธีการใหม่ๆในการพัฒนางานให้

ส าเร็จบรรลุตาม เป้าหมาย และท างานร่วมกันเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  ในการพัฒนาคุณภาพการ     

ท างาน 
๔) ให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน มอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถของแต่

ละบุคคล 
๕) เป็นผู้ท่ีมอบให้ผู้ร่วมงานได้ท างานตามความสามารถท าในส่ิงท่ีมีความถนัด และตาม

ความสนใจ 
๖) ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจพัฒนาจุดเด่นของตนเอง 

องค์ประกอบท่ี ๓  นิสสยสัมปันโน  ประกอบด้วย ๖  ตัวแปร คือ 
๑) เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการครองใจคน 
๒) เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานจัด

ให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อประสานสัมพันธ์ให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 
๓) เป็นผู้ประสานให้องค์กรเกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีปัญหาขัดแย้ง

ภายในหน่วยงาน 
๔) ให้โอกาสกับบุคลากร เช่น ความก้าวหน้าเติบโต ความท้าทายในงาน เปิดรับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๕) ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดีโดยให้การช้ีแนะแนวทางใการ

ท างานเป็นผู้ท่ีมี 
๖) เป็นผู้บุคลิกภาพท่ีดีมีความเช่ือมั่นในตัวเองสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นผู้ใช้

วิธีให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อพบข้อบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงานและให้โอกาสปรับปรุง
แก้ไขผลการศึกษาท่ีพบโดยการวิเคราะห์การหลักธรรมไปใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะความเป็นผู้น า
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็
เป็นไปในแนวเดียวกัน ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๙ และ ๔.๓๐   
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๓ 

ตารางที่ ๔.๒๙ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านการใช้หลักธรรมปาปณิกธรรมกับภาวะความ
เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ  

(n = ๓๙๙)                                                                                                                                                                                                               
การใช้หลักธรรมปาปณิกธรรมกับภาวะความเป็น

ผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ 

  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

๑.  การประยุกต์ใช้หลักจักขุมา  ๓.๔๕ ๐.๔๗๗ มาก 
๒.  การประยุกต์ใช้หลักวิธุโร  ๓.๖๖ ๐.๔๗๘ มาก 
๓.  การประยุกต์ใช้หลักนิสสยสัมปันโน  ๓.๖๖ ๐.๔๗๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๙ ๐.๔๗๘ มาก 
  

จากตารางท่ี๔.๒๙ พบว่า การใช้หลักธรรมปาปณิกธรรมกับภาวะความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๙ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าตัวแปรด้านการใช้หลักธรรมวิธุโร และการปใช้หลักธรรมนิสสยสัมปันโน  
มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ คือ ๓.๖๖ ส่วนด้านการปช้หลักธรรมจักขุมา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๓.๔๕  
 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม 

                                           (n = ๓๙๙) 
ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธของ  

นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ 
  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
๑. ภาวะความเป็นผู้น าและพฤติกรรมการเป็นผู้น า
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ๓.๘๐ ๐.๒๘๕ มาก 

๒. ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ และภาวะผู้น าการ   
เปล่ียนแปลงนายทหารหญิง ช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศ 

๓.๖๖ ๐.๔๗๕ มาก 

๓.  หลักจักขุมา ๓.๗๓ ๐.๓๘๐ มาก 
๔.  หลักวิธุโร ๓.๖๑ ๐.๓๗๗ มาก 
๕.  หลักนิสสยสัมปันโน ๓.๕๔ ๐.๔๗๑ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๙ ๐.๓๙๘ มาก 
  

จากตารางท่ี ๔.๓๐ พบว่า ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรมของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๖๙ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ภาวะความเป็นผู้น าและพฤติกรรมการเป็นผู้น าของายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๓.๘๐ ส่วนรองลงมา คือ ด้านการประยุกต์ใช้หลักจักขุมา  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  ๓.๗๓   



 ๑๓๔ 

ส่วนที่ ๕ ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อค าถามปลายเปิดจากแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลัก ปาปณิกธรรม ๓  ส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้                                                                                                                                                             
๑. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ควรเป็นอย่างไร 
                ๑.๑  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ควรมีวิธีคิดในการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาการขององค์กรให้เขม้แข็ง 

 ๑.๒  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ควรแสดงบทบาทในการเป็นผู้น า
เพื่อการบริหารและพัฒนาระบบงานท้ังด้านการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ การสวัสดิการงานแผน
และงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป  

 ๑.๓ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ ควรมีทักษะการโน้มน้าวใจ จูงใจ
ให้บุคลากร ท้ังมวลมีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับองค์กรอย่างครบวงจร 
            ๒. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ด้านจักษุมา : การมีปัญญามองการณ์ไกล รู้เหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ควรเป็น
อย่างไร 

 ๒.๑  ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศ  ทุกระดับให้มีคุณสมบัติ คุณภาพเพียงพอต่อการเป็นผู้น างานต่าๆให้เปน็ท่ียอมรับ 

 ๒.๒  ควรมีการฝึกอบรมหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ี ดีร่วมกันขอายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร ในกองทัพอากาศ  ใหม้ีความรักความสามัคคีต่อการท าหน้าท่ีร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ๒.๓  ควรมีการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ให้มี
ความพร้อมท่ีจะเป็นผู้น าอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนโดยสอดแทรกหลักพุทธธรรม ให้ทุกคนมีการเรียนรู้
และพร้อมน ามาใช้ได้จริง 

    ๓.  การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ด้านวิธูโร : ผู้น าท่ีจัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญในงาน ควรเป็นอย่างไร 

        ๓.๑  ควรให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคนและมอบหมายงานนั้นๆโดยค านึงถึงความ
สามมารถของแต่ละบุคคล 

        ๓.๒ สนับสนุนผู้ร่วมงานให้น าเทคโนโลยี่ใหม่ๆมาใช้ในการท างาน 
        ๓.๓ ต้องส่งเสริมในการให้บุคคลากรนั้นมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและท างานใน

ส่ิงท่ีตนเองถนัด 
     ๔.  การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศ ด้านนิสสยสัมปันโน : ผู้น าท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานส าเหร็จลุล่วงไปได้ ควรเป็นอย่างไร 

        ๔.๑ ต้องสามารถท่ีจะครองใจคนได้และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
        ๔.๒ เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจกันท่ีจะปฎิบัติงานและ

การประสานความสัมพันธ์ความสามัคคีในหน่วยงาน 
        ๔.๓  มีบุคคลิกดีและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 



 ๑๓๕ 

สรุป หลักพุทธธรรมปาปณิกธรรม การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์งานการศึกษาท่ีดี เป็นผู้มีความ
ช านาญในงานการศึกษาท้ัง ๔ งาน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานแผนและงบประมาณการและ
บริหารงานท่ัวไป เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับคนทุกระดับและทุกภาคส่วนทางสังคม 

จากหลักธรรมส าคัญท่ีเหมาะสมต่อการสร้างเสริมความเป็นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศท่ีมีภาวะผู้น า ท าให้กล่าวได้ว่าภาวะผู้น าของายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศ จะต้องมีหลักธรรมเพื่อการพัฒนาตน คือ หลักธรรมปาปณิกธรรม และหลักธรรมเพื่อ
การบริหารงาน คือ ปาปณิกธรรม  
 
๔.๒ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง  
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศึกษา
สภาพทั่วไปของการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง ช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ศึกษาทฤษฎีและหลักธรรมส าหรับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ เพื่อ
น าเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันนสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ดังนี้ 

 
วิเคราะห์ประเด็นที่ ๑ : ประเด็นภาพทั่วไปของการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่

พึงประสงค์ของนายทหารหญิง ชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
ภาวะผู้น าในองค์กรจะมีลักษณะเป็นกระบวนการ (Process) อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการผ่านคัด

สรรคัดกรองและความเข้าใจเพื่อท่ีจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ี
ต้องการ ส่วนประกอบส าคัญของกระบวนประกอบด้วย ภาวะผู้น าแต่ละคนจะมีสไตล์และลักษณะท่ี
แตกต่างกันออกไป โดยลักษณะของผู้น าแต่ละคนนั้นมักจะมาจากพื้นฐานการศึกษา การเล้ียงดู  
อุปนิสัย บุคลิกภาพ และประสบการณ์ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ คือ ๑) 
อายุ ๒) การศึกษา ๓) ประสบการณท์ างาน  ๔) ประสบการณ์ด้านการบริหาร  และ ๕) ต าแหน่งงาน  
๖) ทัศนคติต่อองค์การ 

ด้านอายุ  ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความเห็นว่าควรมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป บางท่านให้
ความเห็นว่าอายุ ไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นผู้น า จะมีแต่ความเป็นผู้ใหญ่ มีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพ
กฎเกณฑ์ กติกา อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี อีกท้ังยังมีแนวคิดท่ีจะท างานหนักเพื่อสร้างเนื้อ
สร้างตัว มีความทุ่มเทกับการท างานและองค์การมาก๒ นอกจากนี้อายุยังดูท่ีวัฒนธรรมองค์กร 
ผู้บริหารระดับต้นควรมีอายุ ๓๕-๔๕ ปี  ผู้บริหารระดับกลางควรมีอายุ ๓๘ ปี และผู้บริหารระดับสูง

                                                             
๒สัมภาษณ์ พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๓๖ 

ควรมีอายุ ๔๕ ขึ้นไป๓ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ความเห็นว่า อายุไม่ส าคัญดูท่ีความสามารถและ
อัธยาศัย๔ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรต้องเป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะ และมีความอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ 
การศึกษาต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกองทัพอากาศ มีประสบการณ์ท่ีดีในทุกๆด้าน เป็น
ท่ียอมรับขององค์การหมั่นศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดเวลา๕  
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศอายุท่ีเหมาะสมควรจะอายุ
๔๕ปีขึ้นไป เพราะบ่งบอกถึงประสบการณ์  วุฒิภาวะทางการควบคุมอารมณ์ และผลทางการ
บริหารงาน ถ้าอายุน้อยกว่านี้จะมีอุปสรรคด้านการบริหารเรื่องความอาวุโส การบังคับบัญชา
ผู้ร่วมงานท่ีมีอายุมากกว่า๖ อายุท่ีเหมาะสมควรจะ ๔๕ ปีขึ้นไป เพราะเป็นวัยท่ีมีประสบการณ์ และ
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี๗     
  การศึกษา เนื่องจากบุคคลากรของกองทัพอากาศนั้นจะแบ่งช้ันการศึกษาทางทหารไว้
อย่างชัดเจนเป็นสถาบันบุคคลท่ีเข้ามาท างานล้วนแล้วแต่ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมาก ดังนั้น
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี เพราะ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีการคิดกล่ันกรอง และวุฒิการศึกษาทางการทหารตามช้ันยศ มีการ
ท างานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ท าให้เห็นความสามารถได้ระดับหนึ่ง๘ และการมีวุฒิการศึกษา
ทางสายสามัญและทางการทหารนั้นต้องบริหารบุคคลท่ีมีความรู้มีการศึกษาสูงในระดับไม่ต่ ากว่า 
ปริญญาตรีตามข้อบังคับหรือเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถทางการทหารแล้วแต่ บุคคล
เหล่านั้นจะมี อีโก้สูง บริหารยาก จะใช้พระเดชไม่ได้ ต้องใช้วิธีขอความร่วมมือ เนื่องจากอายุราชการ
มาก๙ 
            ประสบการณ์การท างาน มีความจ าเป็นต้องมีเพราะต้องสัมพันธ์กับงาน และควรมี
ประสบการณ์เฉพาะด้าน เพราะงานในกองทัพอากาศนั้นเป็นงานหลายด้าน การท่ีมีความช านาญ
เฉพาะด้านมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องผ่านทุกงานมา รวมท้ังงานด้านการบริหารและควรมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการเป็นผู้น าไม่ใช่ถูกบังคับให้มาเป็นผู้บริหาร๑๐ ประสบการณ์ด้านการท างานควรมีเพราะงานใน
กองทัพอากาศนั้นต้องรู้ระบบงานทุกอย่างของกองทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ความเห็นว่าการ
ท างานเป็นการคิดงานอย่างเป็นระบบ ส่วนประสบการณ์ด้านการท างานตามหน้าท่ีนั้น ถ้าเป็น
ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงควรมีประสบการณ์ด้านการท างานมาอย่างดี๑๑ 
ควรมีประสบการณ์การจึงจ าเป็นมาก ประวัติผลงานต้องดีเด่นและใสสะอาด๑๒   
                                                             

๓สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์ ย้ิมเจิญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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๙สัมภาษณ์ น.อ. สหชัย พวงจินดาหัวหน้ากองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐สัมภาษณ์ พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑สัมภาษณ์ พล.อ.ต.นภดล บุญมั่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๒สัมภาษณ์ น.อ.ดร.นภัทร์ นาคแก้ว อาจารย์ประจ าวิทยาลัยป้องกันกองทัพอากาศ, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๓๗ 

  ประสบการณ์การด้านการบริหารงาน ความจ าเป็นต้องมีเพราะต้องสัมพันธ์กับงาน และ
ควรมีประการณ์ในการบริหารงานเพราะงานในกองทัพอากาศนั้นเป็นงานหลายด้าน การท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานอย่างยิ่ง  ต้องผ่านสายงานมา รวมท้ังงานด้านการบริหารและควรมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น าไม่ใช่ถูกบังคับให้มาเป็นผู้บริหาร๑๓ ประสบการณ์ด้านการท างานควรมี
เพราะงานในกองทัพอากาศนั้นต้องรู้ระบบงานทุกอย่างของกองทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ความเห็น
ว่าการท างานโดยผู้บริหารงานนั้นเป็นการ ส่งผลต่อการท างานตามหน้าท่ี ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้น  
ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการบริหาร ส่วนผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงควรมีประสบการณ์
ด้านบริหารมาอย่างดี๑๔ ประสบการณ์การบริหารงานจึงจ าเป็นมาก ประวัติผลงานต้องดีเด่นและใส
สะอาด๑๕   
            ต าแหน่งผู้บริหารชั้นสูง ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมี ควรมี
ต าแหน่งระดับนาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป และต้องมีต าแหน่งระดับผู้อ านวยการ เสธนาธิการ  
รองเจ้ากรม และเจ้ากรม เพราะต้องไปปกครองคนท่ีมีความรู้ความสามารถสูง และท่ีบุคคลท่ีจะมา
บริหารคน ต้องผ่านทุกงานมาแล้ว๑๖ ต าแหน่งงานระดับสูงนั้นไม่ควรต่ ากว่าระดับผู้อ านวยการกอง 
หรือถ้าต่ ากว่าต้องมีบทบาทอย่างอื่นโดดเด่น๑๗ ต าแหน่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับระดับการบริหาร ถ้าระดับต้น
ต้องมีต าแหน่งผู้บังคับหมวด ระดับกลางถึงระดับสูงควรมีต าแหน่งระดับผู้บังคับฝูง๑๘ ต าแหน่งระดับ 
ผู้บัญชาการควรมีระดับสูงสุด๑๙ 
       ทัศนคติต่อองค์กร  ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็น
ผู้น าพร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับการท างานในหน้าท่ีและด้านการ
บริหารงานเพราะต้องบังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
 
ตารางที่ ๔.๓๑ แสดงความถ่ีเกี่ยวกับประเด็นภาพทั่วไปของการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ข้อ ประเด็น ความถ่ี คนที่ 
๑ 
 

ท่านได้รับความรู้ เกี่ยวกับด้านอายุมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง
กองทัพอากาศ 

๑๑๔ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๔,๑๕ 

๒ ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษามี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ น า
กองทัพอากาศ 

๑๑๔ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๔,๑๕ 

                                                             
๑๓สัมภาษณ์ พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔สัมภาษณ์ พล.อ.ต.นภดล บุญมั่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕สัมภาษณ์ น.อ.ดร.นภัทร์ นาคแก้ว อาจารย์ประจ าวิทยาลัยป้องกันกองทัพอากาศ, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์ พล.อ.ต.นภดล บุญมั่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๗สัมภาษณ์ น.อ.หญิง วิบลบูลย์รัตน์ เอี่ยมปรเมศร์ อจ.ประจ าวิทยาลัยกองทัพอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๘สัมภาษณ์ น.อ.สหชัย พวงจินดาหัวหน้ากองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๙สัมภาษณ์ พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๓๘ 

ตารางที่ ๔.๓๑ แสดงความถ่ีเกี่ยวกับประเด็นภาพทั่วไปของการเสริมสร้างภาวะผู้น า (ต่อ) 
ข้อ ประเด็น ความถ่ี คนที่ 
๓ ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับประสบการ์

ท างานมีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้น า 
๓๑๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔ 

๔ ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับมีประสบการ์
บริหารงานมีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้น า 

๑๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔,๑๕ 

๕ 
 

ท่านได้รับความรู้ เกี่ยวกับต าแหน่ ง
ผู้บริหารช้ันสูงมีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
ผู้น า 

๑๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔,๑๕ 

๖ ท่านได้รับความรู้ เกี่ยวกับทัศนคติต่อ
องค์กรมีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้น า 

๑๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔,๑๕ 

๗ ผู้ น า เ ป็ น ส า เ ห ตุ ข อ ง พั ฒ น า
กองทัพอากาศเหล่านั้น หรือไม่ 

๑๑๓ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๕ 

๘ พระพุทธศาสนาเข้าไปมีบทบาทเกี่ยง
ข้องกับผู้บริหารกองทัพอากาศ 

๑๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔,๑๕ 

      
สรุป ภาวะผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศนั้นต้องมีภาวะผู้น าท่ี

ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ความรู้ในการบริหารงาน ความสัมพันธ์ต่อต่อ
ผู้ร่วมงานและองค์กร โดยมีหลักธรรมซึ่งมีบทบาทต่อภาวะผู้น าของนายทหารหญิงกองทัพอากาศเป็น
อย่างยิ่ง  
 ๒. คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

คุณสมบัติของผู้น าท่ีดีนั้นควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างาน และมีทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้น ๆ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศในโลกาภิวัฒน์ จะต้อง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการท างานให้ทันสมัยกับการ
เปล่ียนแปลง มีภาวะผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นท่ียอมรับ ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผูนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศและทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ บุคลิกลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ประกอบด้วย ๑) บุคลิกภาพ ๒) ความสามารถ ๓) ทักษะทางสังคม  

๑) บุคลิกภาพ หมายถึง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ เจตคติ อารมณ์ และแนวคิด 
ซึ่งบุคคลท่ีเข้ามาท างานในสถาบันนั้นจะมีความแตกต่างปะปนกันอยู่และมีธรรมเนียมของแต่ละบุคคล
เป็นอิทธิพลครอบง าอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าต้องเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี  ซื่อสัตย์สุจริต  
มีความยุติธรรม บุคลิกภาพมีความส าคัญมาก เพราะเป็นตัวเบิกทางทุกอย่าง และต้องเป็นคนท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  เป็นผู้รับฟังท่ีดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  แต่ งตัวเหมาะสมกับกาละเทศะ  
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า “บุคลิกภาพไม่จ าเป็นอยู่ท่ีความมั่นใจในตัวเอง และต้องเป็นคนมีความ



 ๑๓๙ 

จริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทักษะทางสังคมต้องดีมาก”๒๐ 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ บุคลิกภาพ
ส าคัญมากเพราะเป็นตัวเบิกทางทุกอย่าง ต้องเป็นคนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นผู้รับฟังท่ีดี หน้าตา
ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวเหมาะสมกับกาละเทศะ ต้องมีความสามารถในด้านการส่ือสารเป็นอย่างดี 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะทางสังคมดีและต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี อาจารย์ให้ข้อคิดว่า 
“รู้อะไร ไม่สู้รู้จักกัน” เพราะการรู้จักกันและมีความคุ้นเคยกันจะขอความช่วยเหลืออะไรก็ง่าย๒๑ ด้าน
คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ บุคลิกภาพต้อง
เป็นคนอบอุ่น สง่างาม วางตัวเหมาะสม จริงใจ มีความสามารถ มีผลงานท่ีประสบความส าเร็จ เป็นท่ี
ยอมรับของคนท่ัวไป มีทักษะทางสังคมมีมนุษยสัมพันธ์ดี๒๒ ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ บุคลิกภาพ วางตัวเหมาะสม กริยามารยาทดี วาจา
ถ้อยค าสุภาพ มีอ านาจทางเสียง (พรสวรรค์)๒๓ 

๒) ความสามารถ ผู้น าต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดี  
มีสมรรถนะในการท างาน ต้องมีความสามารถในด้านการส่ือสารเป็นอย่างดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

๓) ทักษะทางสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อ
ประสานงานดี มีทักษะทางสังคมดี ยกตัวอย่างในการสรรหาผู้บริหารในกองทัพอากาศ บุคคลท่ี
สมควรได้รับการเลือกให้เป็นผู้น านั้น ต้องเป็นผู้ท่ีกล้าแสดงวิสัยทัศน์ของตนเอง กล้าแสดงออก ต้อง
เป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีเสมอ นอกจากนั้น ยังต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงานดี มีจิต
อาสา มีความเสียสละ 

 
ตารางที่ ๔.๓๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศ  
ข้อ ประเด็น ความถ่ี คนที่ 
๑ บุคลิกภาพ หมายถึง ความรู้ 

ความถนัด ความสามารถ เจต
คติ อารมณ์ และแนวคิด 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

๒ ความสามารถ ผู้น าต้องเป็นผู้ท่ี
มีความสามารถสูง 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

๓ ทักษะทางสังคมของภาวะผู้น า 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม    

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

                                                             
๒๐สัมภาษณ์ นาวาอากาศโทกฤษณพ ปราบพล อนุศาสนสจารย์ กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ,  

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๑สัมภาษณ์ นาวาอากาศโทกฤษณพ  ปราบพล อนุศาสนสจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,   

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๒สัมภาษณ์ พลอากาศตรีอนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๓สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอก ดร.นภัทร์ นาคแก้ว อาจารย์ประจ าวิทยาลัยป้องกันกองทัพอากาศ,  

๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๔๐ 

สรุปคุณลักษณะของผู้น า คือ มีความมุ่งมั่นมีวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม  
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกล้ัน   
มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเป้าหมายชัดเจน และทิศทางมีทักษะทางสังคมดี   
มีความยืดหยุ่นสูง  

๓. พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
พฤติกรรมผู้น าในลักษณะเป็นระบบสังคม โดยแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ  

๑) พฤติกรรมผู้น าที่มุ่งสถาบันเป็นหลัก โดยยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับของสถาบันเป็นหลักมีความมุ่งมั่นให้ได้งานตามเป้าหมายของหน่วยงาน จะให้
ความส าคัญในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าความต้องการส่วนตัว เน้นอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมาย ท าทุกอย่างเพื่อให้สถาบันบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 

๒) พฤติกรรมที่ผู้น าที่มุ่งบุคคลเป็นหลัก โดยปฏิบัติงานยึดความส าคัญท่ีความต้องการ
ส่วนตนของบุคคลเป็นหลัก ถือว่าความต้องการส่วนตัวมีความส าคัญกว่าผลประโยชน์ของสถาบันให้
ความสนใจและความส าคัญแก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างน ้าใจให้เกิดขึ้นแก่เพื่อน
ร่วมงานโดยหวังว่าเมื่อบุคคลมีขวัญและก าลังใจดีแล้ว จะท างานดีตามมามุ่ง สนใจคนก่อนผลงาน 

๓) พฤติกรรมที่ผู้น าที่ มุ่งการประสานประโยชน์เป็นหลัก  โดยปฏิบัติงานยึดท่ี
ผลประโยชน์ของสถาบันหรือของหน่วยงานและความพึงพอใจของผู้ร่วมงานไปพร้อม ๆ กัน คือ มุ่งท้ัง
งาน และมุ่งท้ังคน ซึ่งจัดว่าเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศ มีพฤติกรรมมุ่งเกณฑ์ และมุ่งงาน บางท่านให้ความเห็นว่าควรมุ่งสัมพันธ์
และมุ่งประสาน๒๔ บางท่านบอกว่าควรมุ่งท้ัง ๔ ด้าน จึงจะบริหารงานได้อย่างสมบูรณ์๒๕ ด้าน
พฤติกรรมความเป็นผู้น า ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า “ไม่ควรเน้นด้านใดเป็นพิเศษแต่ ต้องหวังผล
ของงานส่วนอื่นๆ น่าจะเป็นอันดับรอง หลังจากท่ีออกนอกระบบไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก
นัก ยังคงใช้กติกาเดิม แต่มีการประเมินผลงานมากขึ้น  ในยุคการเปล่ียนแปลงผู้บริหารต้องศึกษา
วิธีการต่างๆเช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้บุคลาการได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ ๆ 
ในการท างานส าหรับคนยุคเก่าควรศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไป”๒๖  

 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๔สัมภาษณ์ น.อ.หญิง พรทิพย์ พุ่มก าพล นายทหารปฎิบัติการ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๕สัมภาษณ์ น.ท.กฤษณพ ปราบพล อนุศาสนสจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,  ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๒๖สัมภาษณ์ น.อ.ดร.นภัทร์ นาคแก้ว อาจารย์ประจ าวิทยาลัยกองทัพอากาศ, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๔๑ 

ตารางที่ ๔.๓๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ  

ข้อ ประเด็น ความถ่ี คนที่ 
๑ พฤติกรรมผู้น าท่ีมุ่งสถาบัน

เป็นหลัก 
๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

๒ พฤติกรรมท่ีผู้น าท่ีมุ่งบุคคล
เป็นหลัก 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

๓ พฤติกรรมท่ี ผู้น า ท่ีมุ่ งการ
ประสานประโยชน์เป็นหลัก 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ 

 
สรุป พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มุ่งงาน 

และมุ่งเกณฑ์ ถ้ามีคนเก่งมากต้องประสานเก่ง เพราะถ้าประสานงานดี ทุกอย่างก็จะไปได้ดี การ
บริหารงานในกองทัพอากาศอันดับหนึ่ง คือ มุ่งประสาน เพราะน าพาผู้ตามให้ร่วมมือได้ รองลงมาคือ
มุ่งสัมพันธ์ มุ่งงาน และมุ่งเกณฑ์เป็นอันดับสุดท้าย พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ จะมุ่งเกณฑ์เป็นส าคัญ รองลงมาเป็นมุ่งงาน มุ่งสัมพันธ์ และมุ่ง
ประสาน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
ต้องปรับตัวตามโครงสร้างของกองทัพอากาศโดยใช้เกณฑ์เป็นตัวก าหนด และปฏิบัติตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศให้โอกาส และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญก้าวหน้า 
            ๔. สถานการณ์ที่เก่ียวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศคือสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ ลดขั้นตอน
บางอย่างได้ถ้ากรณีท่ีมีความจ าเป็น ไม่เครียดจนเกินไปจนท างานไม่ได้ ปฏิบัติตามระเบียบของ
กองทัพอากาศ ให้โอกาสบุคลากรใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง ค านึงถึงความสามารถของ
บุคคล สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มี
การริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ มุมมองใหม่  นโยบายใหม่ สร้างจุดขาย กล้าคิด กล้าท า ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องมีทักษะและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง 
ยอมรับส่ิงใหม่ ๆท่ีเข้ามา๒๗ มคีวามสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา
ทันกับเหตุการณ์เสมอสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศมีการบริหารตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ดูบริบทของสังคม และด า เนินงานตาม
นโยบายของกองทัพอากาศโดยมุ่งเกณฑ์ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศ ผู้บริหารต้องพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเสมอ๒๘ 

                                                             
๒๗สัมภาษณ์ พล.อ.ต.นภดล บุญมั่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๘สัมภาษณ์ น.อ.สหชัย พวงจินดา หัวหน้ากองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 



 ๑๔๒ 

 ๕. ความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหาร

หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มีการริเริ่มส่ิงใหม่ๆ มุมมองใหม่ นโยบายใหม่ สร้างจุดขาย กล้าคิด 
กล้าท า ต้องมีทักษะ และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาเข้าใจการเปล่ียนแปลง
ของโลก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เรียนรู้ และเข้าใจบริบทท่ีเปล่ียนแปลงทางสังคมได้ดี ปรับตัวได้ดี  
ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศต้องมีทักษะและ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า “สตรียังไม่ค่อยกล้าแสดงออก  
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังบุรุษ ท้ัง ๆ ท่ีมีความสามารถสูง แต่ยังไม่ค่อยโดดเด่น วิสัยทัศน์ยังไม่ค่อย
พัฒนาเท่าบุรุษ อาจจะเนื่องมาจากวัฒนธรรมขององค์การไม่เอื้อให้สตรี ได้แสดงความสามารถ ดังนั้น
สถาบันควรจะมีความชัดเจนท่ีจะพัฒนาภาวะผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
มากกว่านี้”๒๙ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศในยุคการเปล่ียนแปลงผู้บริหารต้องศึกษา
วิธีการต่าง ๆ เช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้บุคลาการได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิค
ใหม่ๆในการท างาน ส าหรับคนยุคเก่าก็ให้ศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไป  ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องค านึงถึงความสามารถของบุคคล
และให้โอกาสกับผู้ใต้บังคับบัญชา๓๐ 

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ กระบวนการท่ีผู้บริหารแสดงให้เห้นถึงกระบวนการ
จัดการให้เป็นที่ยอมรับ เช่ือมั่นศัทาภาคภูมิใจและไว้วางใจในความสามารถมีความยินดีและทุ่มเทการ
ปฎิบัติงานตามภารกิจจะปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเน้นคุณธรรมจริยธรรม  เสียสละ เน้น
ความส าคัญถึงค่านิยม ความเช่ือในเป้าหมายท่ีชัดเจนมีความมั่นใจและชนะอุปสรรค์เป็นแบบอย่างท่ีดี
ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการต่อกองทัพอากาศ 
          ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   ผู้น าต้องกระตุ้นให้ข้าราชการ มีแรงบันดาลใจ ในการท างาน
เป็นคุณค่าของงานนั้นๆมีความท้าทายไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จนเป็นผลให้บุคคลากรเกิดความพยายามในการปฎิบัติงานจนเกินความคาดหวัง ดดยผู้น าอาจใช้
ค าพูดสัญญาลักณ์  หรือจินตนาการชักชวนให้เข้าใจในทัศนภาพ และความหมายเกิดความรู้สึกต่อ
ภารกิจท่ีจะต้องเป็นส่ิงส าคัญ 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา กระบวนการท่ีผู้น ากระตุ้น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานรวมท้ังกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาหรือตะ
หนักถึงปัญหา กระตุ้นให้เกิดการตั้งสมมติฐานเปล่ียนกรอบการมองปัญหา โดยผู้น าต้องให้สัญลักษณ์
และจินตนาการและภาท่ีเข้ขาใจง่ายส่งเสริมให้ข้าราชการเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท 
สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าแห่งผลลัพธ์เป้นผลให้ข้าราชการเกิดความพยายามท่ีจะแก้ปัญหา
ในการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น าใช้วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของ
ข้าราชการโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งการพัฒนาบุคลากร เป็นพี่เล้ียง มีการติดต่อ
                                                             

๒๙สัมภาษณ์ พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐สัมภาษณ์ น.อ.วิวัฒน์ นิลจุลกะ ผู้อ านวยการ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



 ๑๔๓ 

ระหว่างข้าราชการ รายบุคคล เอาใจใส่ต่อความต้องการของข้าราชการ กระจายความรับผิดชอบ 
เสริมสร้างให้ข้าราชการเกิดการจินตนาการภาพ มีความมั่นคง มีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง มีความ
รับผิดชอบและช่วยเหลือตัวเองได้ 
          
ตารางที่ ๔.๓๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศ 

ข้อ ประเด็น ความถ่ี คนที่ 

๑ พูดส่ิงเป็นประโยชน์ท่ีควรประพฤติตาม
ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕ 

๒ พูดเพื่อส่งเสริมด้านการสร้างแรง
บันดาลใจในการท างานของข้าราชการ  

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕ 

๓ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาท่ีจะ
กลมกลืนเข้ากันได้ 

๑๓ ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕ 

๔ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
พูดส่ิงเป็นประโยชน์เพื่อต่อส่วนรวม 
ของกองทัพอากาศ 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔,๑๕ 

  
๖. การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า 
หลักธรรม หรือค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้านั้น แม้จะมีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน 

เป็นเวลานับพันปีแล้ว แต่ทุกหลักธรรมยังคงทันสมัยอยู่เสมอ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่อง
ด าเนินชีวิต และใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ภาวะผู้น าตามแนวพุทธต้องมีลักษณะ
เป็นผู้น าท้ังภายใน และภายนอก ซึ่งภายใน ได้แก่ มีความแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) มีการคิดตริตรอง 
รอบคอบ เพื่อแก้ไขจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ยุติธรรม ความเป็นผู้น าทาง
ภายนอก ได้แก่ ต้องมีบุคลิกท่ีดี มีการวางตนท่ีเหมาะสมแก่ฐานะ ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือเล่ือมใส
ศรัทธา เช่ือมั่นในความเป็นผู้น าของตนเอง 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ เห็นว่า  
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศต้องเป็นผู้มีมีวิสัยทัศน์ดี มองการณ์ไกล มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเช่ียวชาญในการบริหาร มีความสามารถในการครองใจคน  
วางตนเสมอต้นเสมอปลาย  “การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ผู้น าต้องมี
วิสัยทัศน์ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจกว้างขวาง  มีเมตตาสูง มีความยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม ไม่หู
เบา ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า ผู้น าต้องมี ๓ ระดับ ๑. อัตตา ๒. ส่วนร่วม ๓. ไร้อัตตา ต้องนิ่งให้
เป็น๓๑ “การท างานคือการปฎิบัติธรรมอยู่แล้ว  ทางโลกกับทางธรรมอาจเรียกช่ือต่างกัน แต่แท้ท่ีจริง
เราปฎิบัติอยู่แล้ว แต่การปฎิบัติจะต้องเกิดจากศรัทธา หากมีศรัทธาก็สามารถปฎิบัติได้ดี และต้อง
                                                             

๓๑สัมภาษณ์ น.อ.ขวัญชัย  วังอินทร์  ผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๔๔ 

ยอมรับวิสัยทัศน์หลัก  ส่วนการมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้บริหารมากเพราะเป็นปัจเจก
บุคคล”๓๒ หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า มีลักษณะพิเศษ คือ อกาลิโก คือ ใช้ได้ผลไม่จ ากัด
กาลเวลา มีความยั่งยืนมากกว่าทฤษฎี ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งมีการลบล้างแนวคิดเดิมอยู่
ตลอดเวลา”๓๓ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ต้องมีความยุติธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส  เสมอต้นเสมอปลาย๓๔  

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ผู้บริหารในกองทัพอากาศต้อง
มีวิสัยทัศน์ท่ีดี สามารถวางแผนพัฒนาหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้มีการพัฒนาขึ้น มีความรอบรู้ใน
หน้าท่ีการงาน ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เป็นเรื่องท่ี
จ าเป็นมากเพราะนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร จะต้องส่ือสารกับผู้ร่วมงานทุกระดับ รู้จักการวางตัว 
และลูกน้องสามารถเข้าถึงได้ รับฟังความคิดเห็นทุกเรื่อง เป็นท่ีพึ่งได้๓๕ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ต้องมีวิสัยทัศน์ดี เป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน เก่งคน เก่งงาน มีมนุษย
สัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น และเป็นมิตร๓๖ 

สรุปจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง ๒๕ ท่าน ได้ประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ คือ การมี
วิสัยทัศน์ คิดต่าง พัฒนา มีคุณธรรมจริธรรม เมตตา กรุณา ยุติธรรม จริงใจ มีวินัยในการท างาน มีความ
มุ่งมั่นสูง ผลงานต้องชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถในการ
ท างาน และมีจิตใจดีโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน น่าจะน าหลักพระพุทธศาสนา
มาเช่ือมโยง โดยใช้ศรัทธาจากตัวผู้น าก่อน การปฎิบัติหน้าท่ี คือการปฏิบัติธรรม ท าหน้าท่ีหลักให้ดี
ท่ีสุด คือการปฏิบัติธรรม มีความรู้ความสามารถดี มีจริยธรรม มีทักษะทางการส่ือสารท่ีดี นายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรมของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้อง มีจริยธรรม คุณธรรม มีความสามารถสูง มีทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์  มีความสามารถในการประสานงานดี มีบุคลิกอบอุ่น การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ี
พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเมตตา กรุณา  
มุทิตา และอุเบกขา๓๗ 

๑. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศทั่วไป 
                ๑.๑ ผู้น าควรมีวิธีคิดในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาการขององค์กรให้
เข้มแข็ง 

                                                             
๓๒สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์  ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน, ๒๕๕๙. 
๓๓สัมภาษณ์ น.อ.วิวัฒน์  นิลจุลกะ ผู้อ านวยการ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๓๔สัมภาษณ์ น.อ.สรรเพ็ชร  ธีระวุฒิ ผู้อ านวยการ กองสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๓๕สัมภาษณ์ ร.ท.เจริญ  ทุ่งกลาง  อนุศาสนาจารย์กองอนุศาสตร์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๖สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์  ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๓๗สัมภาษณ์ ร.อ.ธีรพัฒน์  คนไว อนุศาสนาจารย์กองอนุศาสตร์, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๔๕ 

 ๑.๒ ผู้น าควรแสดงบทบาทในการเป็นผู้น าเพื่อการบริหารและพัฒนาระบบงานท้ังด้าน
การบริหารงานบุคคล งานวิชาการ การสวัสดิการงานแผนและงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป  

 ๑.๓ ผู้น าควรมีทักษะการโน้มน้าวใจ จูงใจให้บุคลากร ท้ังมวลมีความเสียสละ ทุ่มเท
แรงกาย แรงใจให้กับองค์กรอย่างครบวงจร 
            ๒. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ด้านจักษุมา : การมีปัญญามองการณ์ไกล รู้เหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ควรเป็น
อย่างไร 

 ๒.๑ ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีคุณสมบัติ คุณภาพ
เพียงพอต่อการเป็นผู้น างานต่าๆให้เป้นที่ยอมรับ 

 ๒.๒ ควรมีการฝึกอบรมหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันของบุคลากรให้มีความรัก
ความสามัคคีต่อการท าหน้าท่ีร่วมกันอย่างมีความสุข 

 ๒.๓ ควรมีการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ให้มี
ความพร้อมท่ีจะเป็นผู้น าอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนโดยสอดแทรกหลักพุทธธรรม ให้ทุกคนมีการเรียนรู้
และพร้อมประยุกต์ใช้ได้จริง 

    ๓.  การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ด้านวิธูโร : ผู้น าท่ีจัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญในงาน ควรเป็นอย่างไร 

        ๓.๑ ควรให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคนและมอบหมายงานนั้นๆ โดยค านึงถึงความ
สามมารถของแต่ละบุคคล 

        ๓.๒ สนับสนุนผู้ร่วมงานให้น าเทคโนโลยี่ใหม่ๆมาใช้ในการท างาน 
        ๓.๓ ต้องส่งเสริมในการให้บุคคลากรนั้นมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและท างานใน

ส่ิงท่ีตนเองถนัด 
๔.  การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญา

บัตร กองทัพอากาศ ด้านนิสสยสัมปันโน : ผู้น าท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานส าเหร็จลุล่วงไปได้ ควรเป็นอย่างไร 

        ๔.๑ ต้องสามารถท่ีจะครองใจคนได้และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
        ๔.๒ เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจกันท่ีจะปฎิบัติงานและ

การประสานความสัมพันธ์ความสามัคคีในหน่วยงาน 
        ๔.๓  มีบุคคลิกดีและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 

สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๕ ท่าน จาก
กรมสวัสดิการทหารอากาศ และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เกี่ยวกับภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ผู้วิจัยขอสรุปเฉพาะประเด็นท่ีส าคัญ
เกี่ยวกับภาวะผู้น าเป็นประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้  

๑. สภาพท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ 

ผู้น าแต่ละคนจะมีสไตล์และลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป โดยลักษณะของผู้น าแต่ละคนนั้น
มักจะมาจากพื้นฐานการศึกษา การเล้ียงดู อุปนิสัย บุคลิกภาพ และประสบการณ์ สภาพท่ัวไป



 ๑๔๖ 

เกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ด้านภูมิหลังของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ คือ ๑) อายุ ๒) การศึกษา ๓) ประสบการณ์ท างาน  
๔) ประสบการณ์ด้านการบริหาร ๕) ต าแหน่งงาน และ ๖) ทัศนคติต่อองค์การ  

๑) ด้านอายุ  ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความเห็นว่าควรมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป บาง
ท่านให้ความเห็นว่าอายุ ไม่ใช่อุปสรรคของการเป็นผู้น า จะมีแต่ความเป็นผู้ใหญ่ มีชีวิตเพื่อการท างาน 
เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี อีกท้ังยังมีแนวคิดท่ีจะท างานหนักเพื่อ
สร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการท างานและองค์การมาก ๓๘ นอกจากนี้อายุยังดูท่ีวัฒนธรรม
องค์กร ผู้บริหารระดับต้นควรมีอายุ ๓๕-๔๕ ปี  ผู้บริหารระดับกลางควรมีอายุ ๓๘ ปี และผู้บริหาร
ระดับสูงควรมีอายุ ๔๕ ขึ้นไป๓๙ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ความเห็นว่า อายุไม่ส าคัญดูท่ีความสามารถ
และอัธยาศัย๔๐ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรต้องเป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะ และมีความอดทนต่อปัญหาต่างๆ 
การศึกษาต้องสูงสุด มีประสบการณ์ท่ีดีในทุกๆด้าน เป็นท่ียอมรับขององค์การ๔๑  
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศอายุท่ีเหมาะสมควรจะ
อายุ๔๕ ปีขึ้นไป เพราะบ่งบอกถึงประสบการณ์ วุฒิภาวะทางการควบคุมอารมณ์ และผลทางการ
บริหารงาน ถ้าอายุน้อยกว่านี้จะมีอุปสรรคด้านการบริหารเรื่องความอาวุโส การบังคับบัญชา
ผู้ร่วมงานท่ีมีอายุมากกว่า๔๒ อายุท่ีเหมาะสมควรจะ ๔๕ ปีขึ้นไป เพราะเป็นวัยท่ีมีประสบการณ์ และ
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี๔๓     

๒) การศึกษา เนื่องจากบุคคลากรของกองทัพอากาศนั้นจะแบ่งช้ันการศึกษาทางทหาร
ไว้อย่างชัดเจนเป็นสถาบันบุคคลท่ีเข้ามาท างานล้วนแล้วแต่ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมาก ดังนั้น
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี เพราะ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีการคิดกล่ันกรอง และวุฒิการศึกษาทางการทหารตามช้ันยศ มีการ
ท างานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ท าให้เห็นความสามารถได้ระดับหนึ่ง๔๔ และการมีวุฒิการศึกษา
ทางสายสามัญและทางการทหารนั้นต้องบริหารบุคคลท่ีมีความรู้มีการศึกษาสูง บุคคลเหล่านั้นจะมี อี
โก้สูง บริหารยาก จะใช้พระเดชไม่ได้ ต้องใช้วิธีขอความร่วมมือ๔๕ 
         ๓) ประสบการณ์ด้านการบริหาร และการท างาน ประสบการณ์การท างานมีความ
จ าเป็นต้องมีเพราะต้องสัมพันธ์กับงาน และควรมีประสบการณ์เฉพาะด้านเพราะงานในกองทัพอากาศ
นั้นเป็นงานหลายด้าน การท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องผ่านทุกงานมา 
                                                             

๓๘สัมภาษณ์ พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๙สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์  ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๔๐สัมภาษณ์ น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ สนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๑สัมภาษณ์ น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์  ผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๒สัมภาษณ์ น.อ.สรรเพ็ชร  ธีระวุฒิ ผู้อ านวยการ กองสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๔๓สัมภาษณ์ พล.อ.ต.อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๔สัมภาษณ์ น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์ ผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๕สัมภาษณ์ น.อ.อนุวัติ เสริมศิริ หัวหน้ากองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๔๗ 

รวมท้ังงานด้านการบริหารและควรมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น าไม่ใช่ถูกบังคับให้มาเป็นผู้บริหาร ๔๖ 
ประสบการณ์ด้านการท างานควรมีเพราะงานในกองทัพอากาศนั้นต้องรู้ระบบงานทุกอย่างของกองทัพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ความเห็นว่าการท างานเป็นการคิดงานอย่างเป็นระบบ ส่วนประสบการณ์ด้าน
การท างานตามหน้าท่ีนั้น ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้น ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการบริหาร  
ส่วนผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงควรมีประสบการณ์ด้านบริหารมาอย่างดี๔๗ ควรมีประสบการณ์
การท างาน ประสบการณ์การบริหารงานจึงจ าเป็นมาก ประวัติผลงานต้องดีเด่นและใสสะอาด๔๘   
         ๔) ต าแหน่งผู้บริหารช้ันสูง ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมี 
ควรมีต าแหน่งระดับนาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป และต้องมีต าแหน่งระดับผู้อ านวยการ เสธนาธิการ 
รองเจ้ากรม และเจ้ากรม เพราะต้องไปปกครองคนท่ีมีความรู้ความสามารถสูง และท่ีบุคคลท่ีจะมา
บริหารคนต้องผ่านทุกงานมาแล้ว๔๙ ต าแหน่งงานระดับสูงนั้นไม่ควรต่ ากว่าระดับผู้อ านวยการกอง 
หรือถ้าต่ ากว่าต้องมีบทบาทอย่างอื่นโดดเด่น๕๐ ต าแหน่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับระดับการบริหาร ถ้าระดับต้น
ต้องมีต าแหน่งผู้บังคับหมวด ระดับกลางถึงระดับสูงควรมีต าแหน่งระดับผู้บังคับฝูง๕๑ ต าแหน่งระดับผู้
บัญชาการควรมีระดับสูงสุด๕๒ 

๕) ทัศนคติต่อองค์การ ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
เป็นผู้น าพร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับการท างานในหน้าท่ีและด้านการ
บริหารงานเพราะต้องบังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
 ๒. คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

คุณสมบัติของผู้น าท่ีดีนั้นควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างาน และมีทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้น ๆ  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศในโลกาภิวัฒน์ จะต้อง
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ในการท างานให้ทันสมัยกับการ
เปล่ียนแปลง มีภาวะผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นท่ียอมรับ ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย 
เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผูนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศและทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ บุคลิกลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ประกอบด้วย ๑) บุคลิกภาพ  ๒) ความสามารถ ๓) ทักษะทางสังคม  

                                                             
๔๖สัมภาษณ์ น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์ ผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๗สัมภาษณ์ น.อ.อนุวัติ เสริมศิริ หัวหน้ากองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๘สัมภาษณ์ น.อ.สรรเพ็ชร  ธีระวุฒิ ผู้อ านวยการ กองสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๔๙สัมภาษณ์ ร.ท.หญิง ปาลิดา แจ่มจิตร์แผนก ธุรการวิทยาลัยกองทัพอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๐สัมภาษณ์ น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๑สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกธนพงศ์ พลกนิษฐ์รองผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหาร

อากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
๕๒สัมภาษณ์ น.อ.ชุณหรัตน์ ชุณหโสภาค หัวหน้ากองการส่งก าลังบ ารุง กรมสวัสดิการทหารอาหกาศ ,  

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    



 ๑๔๘ 

๑) บุคลิกภาพ หมายถึง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ เจตคติ อารมณ์ และแนวคิด 
ซึ่งบุคคลท่ีเข้ามาท างานในสถาบันนั้นจะมีความแตกต่างปะปนกันอยู่และมีธรรมเนียมของแต่ละบุคคล
เป็นอิทธิพลครอบง าอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่าต้องเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต  
มีความยุติธรรม บุคลิกภาพมีความส าคัญมาก เพราะเป็นตัวเบิกทางทุกอย่าง และต้องเป็นคนท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นผู้รับฟังท่ีดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวเหมาะสมกับกาละเทศะ  
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า “บุคลิกภาพไม่จ าเป็นอยู่ท่ีความมั่นใจในตัวเอง และต้องเป็นคนมีความ
จริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทักษะทางสังคมต้องดีมาก”๕๓ 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ บุคลิกภาพ
ส าคัญมากเพราะเป็นตัวเบิกทางทุกอย่าง ต้องเป็นคนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นผู้รับฟังท่ีดี หน้าตา
ยิ้มแย้มแจ่มใส  แต่งตัวเหมาะสมกับกาละเทศะ ต้องมีความสามารถในด้านการส่ือสารเป็นอย่างดี  
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะทางสังคมดีและต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี อาจารย์ให้ข้อคิดว่า 
“รู้อะไร ไม่สู้รู้จักกัน” เพราะการรู้จักกันและมีความคุ้นเคยกันจะขอความช่วยเหลืออะไรก็ง่าย๕๔ ด้าน
คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ บุคลิกภาพต้อง
เป็นคนอบอุ่น สง่างาม วางตัวเหมาะสม จริงใจ  มีความสามารถ มีผลงานท่ีประสบความส าเร็จ เป็นท่ี
ยอมรับของคนท่ัวไป มีทักษะทางสังคมมีมนุษยสัมพันธ์ดี๕๕ ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ บุคลิกภาพ วางตัวเหมาะสม กริยามารยาทดี วาจา
ถ้อยค าสุภาพ มีอ านาจทางเสียง (พรสวรรค์)๕๖ 

๒) ความสามารถ ผู้น าต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดี  
มีสมรรถนะในการท างาน ต้องมีความสามารถในด้านการส่ือสารเป็นอย่างดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

๓) ทักษะทางสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อ
ประสานงานดี มีทักษะทางสังคมดี ยกตัวอย่างในการสรรหาผู้บริหารในกองทัพอากาศ บุคคลท่ี
สมควรได้รับการเลือกให้เป็นผู้น านั้น ต้องเป็นผู้ท่ีกล้าแสดงวิสัยทัศน์ของตนเอง กล้าแสดงออก ต้อง
เป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีเสมอ นอกจากนั้นยังต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงานดี  มีจิต
อาสา มีความเสียสละ๕๗ 

สรุปคุณลักษณะของผู้น า คือ มีความมุ่งมั่นมีวิสัยทัศน์มีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรม  
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกล้ัน  
มีความคิดเชิงสร้างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเป้าหมายชัดเจน และทิศทางมีทักษะทางสังคมดี   
มีความยืดหยุ่นสูง 
 ๓. พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

พฤติกรรมผู้น าในลักษณะเป็นระบบสังคม โดยแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ  

                                                             
๕๓สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์ ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๔สัมภาษณ์ น.อ.ชุณหรัตน์ ชุณหโสภาค หัวหน้ากองการส่งก าลังบ ารุง กรมสวัสดิการทหารอากาศ ,  

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    
๕๕สัมภาษณ์ น.อ.หญิง พรทิพย์ พุ่มก าพล ประจ าก าลังพล, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๖สัมภาษณ์ น.ท.หญิง ษิริขัน์ทอง อุ่นใจ หัวหน้าแหนกส่งเสริมอาชีพ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๗สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์ ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๔๙ 

๑) พฤติกรรมผู้น าท่ีมุ่งสถาบันเป็นหลัก โดยยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับของสถาบันเป็นหลักมีความมุ่งมั่นให้ได้งานตามเป้าหมายของหน่วยงาน จะให้
ความส าคัญในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าความต้องการส่วนตัว เน้นอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมาย ท าทุกอย่างเพื่อให้สถาบันบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 

๒) พฤติกรรมท่ีผู้น าท่ีมุ่งบุคคลเป็นหลักโดยปฏิบัติงานยึดความส าคัญท่ีความต้องการ
ส่วนตนของบุคคลเป็นหลัก ถือว่าความต้องการส่วนตัวมีความส าคัญกว่าผลประโยชน์ของสถาบันให้
ความสนใจและความส าคัญแก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างน ้าใจให้เกิดขึ้นแก่เพื่อน
ร่วมงานโดยหวังว่าเมื่อบุคคลมีขวัญและก าลังใจดีแล้ว จะท างานดีตามมามุ่ง สนใจคนก่อนผลงาน 

๓ ) พฤติกรรมท่ี ผู้น า ท่ีมุ่ งการประสานประโยชน์ เป็นหลักโดยปฏิบั ติงานยึด ท่ี
ผลประโยชน์ของสถาบันหรือของหน่วยงานและความพึงพอใจของผู้ร่วมงานไปพร้อม ๆ กัน คือมุ่งท้ัง
งาน และมุ่งท้ังคน ซึ่งจัดว่าเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

     ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศ มีพฤติกรรมมุ่งเกณฑ์ และมุ่งงาน บางท่านให้ความเห็นว่าควรมุ่งสัมพันธ์ 
และมุ่งประสาน๕๘ บางท่านบอกว่าควรมุ่งท้ัง ๔ ด้าน จึงจะบริหารงานได้อย่างสมบูรณ์๕๙ ด้าน
พฤติกรรมความเป็นผู้น า ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า “ไม่ควรเน้นด้านใดเป็นพิเศษแต่ต้องหวังผล
ของงานส่วนอื่นๆ น่าจะเป็นอันดับรอง หลังจากท่ีออกนอกระบบไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก
นัก ยังคงใช้กติกาเดิม แต่มีการประเมินผลงานมากขึ้น ในยุคการเปล่ียนแปลงผู้บริหารต้องศึกษา
วิธีการต่างๆ เช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้บุคลาการได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆ 
ในการท างาน  ส าหรับคนยุคเก่าควรศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไป”๖๐  

 พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มุ่งงาน และ
มุ่งเกณฑ์ ถ้ามีคนเก่งมากต้องประสานเก่ง เพราะถ้าประสานงานดี ทุกอย่างก็จะไปได้ดี ๖๑ การ
บริหารงานในกองทัพอากาศอันดับหนึ่ง คือ มุ่งประสาน เพราะน าพาผู้ตามให้ร่วมมือได้ รองลงมาคือ
มุ่งสัมพันธ์ มุ่งงาน และมุ่งเกณฑ์เป็นอันดับสุดท้าย๖๒ พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศ จะมุ่งเกณฑ์เป็นส าคัญ รองลงมาเป็นมุ่งงาน มุ่งสัมพันธ์ และมุ่งประสาน 
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องปรับตัว
ตามโครงสร้างของกองทัพอากาศโดยใช้เกณฑ์เป็นตัวก าหนด และปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศให้โอกาส และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญก้าวหน้า๖๓ 

                                                             
๕๘สัมภาษณ์ น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์ ผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๙สัมภาษณ์ น.อ.สรรเพ็ชร ธีระวุฒิ ผู้อ านวยการ กองสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๖๐สัมภาษณ์ น.อ.ชุณหรัตน์ ชุณหโสภาค หัวหน้ากองการส่งก าลังบ ารุง กรมสวัสดิการทหารอากาศ ,  

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    
๖๑สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์ ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๖๒สัมภาษณ์ ร.อ.ฌานนท์ แก้วทาสี อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๓สัมภาษณ์ น.อ.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๐ 

๔. สถานการณ์ท่ี เกี่ยวข้อง ต่อความเป็น ผู้น าของ นายทหารหญิง ช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ คือ สามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ ลดขั้นตอน
บางอย่างได้ถ้ากรณีท่ีมีความจ าเป็น ไม่เครียดจนเกินไปจนท างานไม่ได้ ปฏิบัติตามระเบียบของ
กองทัพอากาศ ให้โอกาสบุคลากรใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง ค านึงถึงความสามารถของ
บุคคล สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มี
การริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ มุมมองใหม่ นโยบายใหม่ สร้างจุดขาย กล้าคิด กล้าท า ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  ต้องมีทักษะและพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลง ยอมรับส่ิงใหม่ ๆท่ีเข้ามา๖๔  มีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ เรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ ตลอดเวลาทันกับเหตุการณ์เสมอสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศมีการบริหารตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ดูบริบทของสังคม และ
ด าเนินงานตามนโยบายของกองทัพอากาศโดยมุ่งเกณฑ์ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ผู้บริหารต้องพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเสมอ๖๕ 
 ๕. ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มีการริเริ่มส่ิงใหม่ๆ มุมมองใหม่ นโยบายใหม่ สร้างจุดขาย กล้าคิด 
กล้าท า ต้องมีทักษะ และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาเข้าใจการเปล่ียนแปลง
ของโลก เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา เรียนรู้ และเข้าใจบริบทท่ีเปล่ียนแปลงทางสังคมได้ดี ปรับตัวได้ดี  
ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศต้องมีทักษะและ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า “สตรียังไม่ค่อยกล้าแสดงออก  
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังบุรุษ ท้ัง ๆ ท่ีมีความสามารถสูง แต่ยังไม่ค่อยโดดเด่น วิสัยทัศน์ยังไม่ค่อย
พัฒนาเท่าบุรุษ อาจจะเนื่องมาจากวัฒนธรรมขององค์การไม่เอื้อให้สตรี ได้แสดงความสามารถ ดังนั้น
สถาบัน ควรจะมีความชัดเจนท่ีจะพัฒนาภาวะผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
มากกว่านี้”๖๖ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศในยุคการเปล่ียนแปลงผู้บริหารต้องศึกษา
วิธีการต่าง ๆ เช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้บุคลาการได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิค
ใหม่ๆ ในการท างาน  ส าหรับคนยุคเก่าก็ให้ศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไป ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องค านึงถึงความสามารถของบุคคลและให้โอกาส
กับผู้ใต้บังคับบัญชา๖๗ 

 
 

                                                             
๖๔สัมภาษณ์ น.อ.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
๖๕สัมภาษณ์ น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์  ผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๖สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์  ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๗สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์  ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๑ 

 ๖. การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า 
หลักธรรม หรือค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้านั้น แม้จะมีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล จนถึงปัจจุบัน  

เป็นเวลานับพันปีแล้ว แต่ทุกหลักธรรมยังคงทันสมัยอยู่เสมอ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่อง
ด าเนินชีวิต และใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ภาวะผู้น าตามแนวพุทธต้องมีลักษณะ
เป็นผู้น าท้ังภายใน และภายนอก ซึ่งภายใน ได้แก่ มีความแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) มีการคิดตริตรอง 
รอบคอบ เพื่อแก้ไขจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ยุติธรรม ความเป็นผู้น าทาง
ภายนอก ได้แก่ ต้องมีบุคลิกท่ีดี มีการวางตนท่ีเหมาะสมแก่ฐานะ ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือเล่ือมใส
ศรัทธา เช่ือมั่นในความเป็นผู้น าของตนเอง 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ เห็นว่า  
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศต้องเป็นผู้มีมีวิสัยทัศน์ดี มองการณ์ไกล มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเช่ียวชาญในการบริหาร มีความสามารถในการครองใจคน วาง
ตนเสมอต้นเสมอปลาย “การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ผู้น าต้องมี
วิสัยทัศน์ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจกว้างขวาง มีเมตตาสูง มีความยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม ไม่หูเบา 
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า ผู้น าต้องมี ๓ ระดับ ๑. อัตตา ๒. ส่วนร่วม ๓. ไร้อัตตา ต้องนิ่งให้เป็น๖๘ 
“การท างาน คือ การปฎิบัติธรรมอยู่แล้ว  ทางโลกกับทางธรรมอาจเรียกช่ือต่างกัน แต่แท้ท่ีจริงเรา
ปฎิบัติอยู่แล้ว แต่การปฎิบัติจะต้องเกิดจากศรัทธา หากมีศรัทธาก็สามารถปฎิบัติได้ดี และต้องยอมรับ
วิสัยทัศน์หลัก ส่วนการมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้บริหารมากเพราะเป็นปัจเจก
บุคคล”๖๙ หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า มีลักษณะพิเศษ คือ อกาลิโก คือ ใช้ได้ผลไม่จ ากัด
กาลเวลา มีความยั่งยืนมากกว่าทฤษฎี ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย  ซึ่งมีการลบล้างแนวคิดเดิมอยู่
ตลอดเวลา”๗๐ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ต้องมีความยุติธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส  เสมอต้นเสมอปลาย๗๑  

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ผู้บริหารในกองทัพอากาศต้อง
มีวิสัยทัศน์ท่ีดี สามารถวางแผนพัฒนาหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้มีการพัฒนาขึ้น มีความรอบรู้ใน
หน้าท่ีการงาน ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เป็นเรื่องท่ี
จ าเป็นมากเพราะนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร จะต้องส่ือสารกับผู้ร่วมงานทุกระดับ รู้จักการวางตัว 
และลูกน้องสามารถเข้าถึงได้ รับฟังความคิดเห็นทุกเรื่อง เป็นท่ีพึ่งได้๗๒ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ต้องมีวิสัยทัศน์ดี เป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน เก่งคน เก่งงาน มีมนุษย
สัมพันธ์ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น และเป็นมิตร๗๓ 
                                                             

๖๘สัมภาษณ์ น.อ.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๙สัมภาษณ์ น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์  ผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๐สัมภาษณ์ น.อ.สรรเพ็ชร  ธีระวุฒิ ผู้อ านวยการ กองสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๗๑สัมภาษณ์ น.อ.อนุวัติ เสริมศิริ หัวหน้ากองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๒สัมภาษณ์ น.อ.ชุณหรัตน์ ชุณหโสภาค หัวหน้ากองการส่งก าลังบ ารุง กรมสวัสดิการทหารอาหกาศ ,   

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    
๗๓ สัมภาษณ์ น.อ.ประสิทธ์  ย้ิมเจริญ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๒ 

 
๗. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศ สรุปจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง ๒๕ ท่าน ได้ประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ คือ การมี
วิสัยทัศน์ คิดต่าง พัฒนา มีคุณธรรมจริธรรม เมตตา กรุณา ยุติธรรม จริงใจ มีวินัยในการท างาน  
มีความมุ่งมั่นสูง ผลงานต้องชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถ
ในการท างาน และมีจิตใจดีโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริ หารงาน น่าจะน าหลัก
พระพุทธศาสนามาเช่ือมโยง โดยใช้ศรัทธาจากตัวผู้น าก่อน การปฎิบัติหน้าท่ี คือการปฏิบัติธรรม  
ท าหน้าท่ีหลักให้ดีท่ีสุด คือ การปฏิบัติธรรม  มีความรู้ความสามารถดี  มีจริยธรรม มีทักษะทางการ
ส่ือสารท่ีดี นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธ
ธรรมของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้อง มีจริยธรรม คุณธรรม มีความสามารถสูง 
มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานดี มีบุ คลิกอบอุ่น การเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศต้องมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีเมตตา กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา๗๔  

๘. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด (ระดับอผู้บัญชาการทหารอากาศ)  
๑. ต้องมีวิสัยทัศน์ดี ๒. มีวินัย ๓. มีความรู้ความสามารถดี ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ ถ้าวิสัยทัศน์จับต้อง
ไม่ได้ ต้องดูจากบริบท รอบตัว คือดูลูกน้องว่าเขาใช้ลูกน้องอย่างไร ดูความสามารถของลูกน้อง ใช้เป็น
ดัชนีวัดวิสัยทัศน์จากตรงนี้ได้๗๕ ควรน าหลักอริยสัจ ๔ มาใช้๗๖ กองทัพอากาศต้องเปิดโอกาสให้
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรได้แสดงบทบาทอย่างจริงจังเทียบเท่ากับชาย และต้องออกแบบกิจกรรม
ต่างท่ีมีความเป็นไปได้อย่างมีรูปธรรม และสอดคล้องกันมีการอบรบด้านการบริหาร๗๗ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๒๕ ท่าน ผู้วิจัยน ามาบูรณาการเข้ากับหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาในท่ีนี้ผู้วิจัยใช้หลักปาปณิกธรรม ได้ ๓ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี ๑ จักขุมา  
องค์ประกอบท่ี ๒ วิธุโร และองค์ประกอบท่ี ๓ นิสสยสัมปันโน ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอในรูปตาราง ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๗๔สัมภาษณ์ น.อ.ขวัญชัย วังอินทร์  ผู้อ านวยการ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ,  

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๕สัมภาษณ์ น.อ.สรรเพ็ชร  ธีระวุฒิ ผู้อ านวยการ กองสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๗๖สัมภาษณ์ น.อ.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ  เสนาธิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๗สัมภาษณ์ น.อ.อนุวัติ เสริมศิริ หัวหน้ากองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



 ๑๕๓ 

ตารางที่ ๔.๓๕  องค์ประกอบส าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
องค์ประกอบที่ ๑ 

จักขุมา 
องค์ประกอบที่ ๒ 

วิธุโร 
องค์ประกอบที่ ๓ 
นิสสยสัมปันโน 

๑. การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
๒. มีการริเริ่มส่ิงใหม่ๆ มุมมอง  
ใหม่   
๓. การศึกษาในระดับต่างๆ
เพิ่มข้ึน   
๔. ต าแหน่งต่างๆ ท่ีได้รับ
พระราชทานยศสูงขึ้นนั้นเป็นไป
ตามขอบข่ายของกฎระเบียบ 
๕. อายุ ๓๕ ปีข้ึนไป 
๖. มีการวางแผนในการท างาน 
๗. การเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ
จะส่งให้เกิดการเสริมสร้างความ
เป็นทหารอาชีพ 
 
 

๑. มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน มุ่งประสาน 
๒. มีความสามารถในการท างาน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
๓. เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี   
๔. มีความมุ่งมั่นในการท างาน  
๕. มีพัฒนาทักษะและเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ 
๖. มีพัฒนาทักษะและเรียนรู้ส่ิง  
ใหม่ๆ 
๗. มีความช านาญเฉพาะทางใน
สายงาน  
๘. มีความยืดหยุ่นกับการท างาน 
๙. มีการท างานเป็นทีม 
๑๐. ค านึงถึงความสามารถของ 

 บุคคล   

๑. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๒. มีบุคลิกภาพดี   
๓. มีคุณธรรมจริธรรม   
๔. เมตตากรุณา ยุติธรรม    
จริงใจ 
๕. มีความมั่นใจในตัวเอง 
๖. มีจิตอาสา เสียสละ   
๗. มีความสามารถในการ 
    ส่ือสาร  
๘. สร้างความสัทธา 
๙. ประสานงานดี  
๑๐. มีบุคลิกอบอุ่น   
๑๑. มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ   
๑๒. วางตัวเหมาะสม 
๑๓. เสมอต้นเสมอปลาย 
๑๔. ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 

 
๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผลการวิจัยการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  ผลการสนทนากลุ่มเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙-๐๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินงานรายการโดยพระ.
ครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ผศ.ดร.,ผู้ด าเนินรายการมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย กลุ่มพระสงฆ์ 
กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มบุคลากรในในกองทัพอากาศ กลุ่มผู้น าองค์กรในภาคเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะ รวมท้ังส้ิน ๙ รูป/คน 
๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ผศ.ดร., ผู้ด าเนินรายการ 
๒. พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักธรรม 
๓. พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ผู้เช่ียวชาญด้านหลักธรรม 
๔. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
๕. ดร.ประเสริฐ ธิลาว นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                                                                  

ราชวิทยาลัย 
๖. นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ ผู้เช่ียวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 



 ๑๕๔ 

๗. นางสุภาภรณ์ โสภา ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาวะผู้น า 
๘. นายไพบูลย์ สายด้วง  ประธานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี 
๙. พลอากาศตรีฤทธิ์ อ าพันแสง            ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
  
 จากการสนทนากลุ่มซึ่งผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมได้ว่า การน าหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรได้นั้น
จะต้องแยกระดับของการน าหลักพุทธธรรมใช้ว่าอยู่ในระดับโลกียธรรมหรือโลกุตตระธรรม นอกจากนี้
ยังมีการจัดระดับของการของการพัฒนาสมรรถนะไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร 
และระดับกรมซึ่งภาพรวมทั้งหมดจะไปสู่การปัญญาเป็นประการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในเชิง
พันธกิจหลักขององค์กรเมื่อมีปัญญาได้แล้วระบบของศีล และระบบของสมาธิจะตามมาอย่างไม่ขาด
สายรวมท้ังการใช้เมตตาเพื่อการบริการประชาชนเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท้ังหมดนี่ผู้วิจัยจะได้น าผลจาก
การสัมภาษณ์เจาะลึกท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการก าหนดของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ 
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรดังต่อไปนี้ จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) 
ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าท้ัง ๓ คือ ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ รวมถึงหลักพุทธธรรมท่ีได้จากการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
คัมภีร์ ท้ังฉบับภาษาบาลี และภาษาไทย หลักพุทธธรรมท่ีเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีโดดเด่นผู้วิจัยเลือก 
หลักธรรม ปาปณิกธรรม๓ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปสู่การสร้างเป็นแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง
และได้ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview Semi-Structure) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น า ผู้เช่ียวชาญด้านหลักธรรม ผู้บริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๒๕ คน/รูป รวมถึงผลทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่  (Frequency and 
percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean=( )) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จาก
ความคิดเห็นของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ท่ีน ามาสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group 
Discussion) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน ๙ รูป/คน จนได้แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ี
พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 

ส าหรับรายนามผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group Discussion) 
เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นในแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 

ผลจากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น า คุณลักษณะ
ภาวะผู้น า รวมถึงหลักธรรมท่ีได้จากการศึกษา พระไตรปิฏก อรรถกถา ฎีกา คัมภีร์ ท้ังฉบับภาษาไทย
และภาษาบาลี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสรุปสภาพของคุณลักษณะภาวะผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ รวมถึงผล
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้เกิดรูปแบบจ าลอง
รูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น า ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตาม
หลักปาปณิกธรรม ๓ ท่ีน ามาสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group Discussion) ดังนี้ 



 ๑๕๕ 

๑. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง  
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 

๑) แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง  
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ด้านภาวะผู้น าคุณลักษณะ 

๑.๑ ด้านวิสัยทัศน์ (การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง) 
ผู้น าต้องคิดมองภาพในอนาคตออก มีจินตนาการ๗๘ ผู้น าในฐานะคนกลางในการ

จัดการความขัดแย้งต้องใช้กระบวนการเปิดใจให้คู่ขัดแย้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เนื่องจาก
พื้นฐานของทุกคนย่อมมีความเห็นแก่ตัว แต่เมื่อใช้หลักศีลธรรมเข้ามาขัดเกลาก็จะสามารถลด
ความเห็นแก่ตัวลงได้๗๙ ผู้น ากลุ่มท่ีมีกายภาพ เห็นก็น่าไว้ใจ เข้าใกล้ก็น่าเช่ือถือ ต้องอาศัยความ
น่าเช่ือถือ มีความเช่ือมั่น๘๐โลกทัศน์จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อชีวิตของแต่ละบุคคล ในการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละคน จะต้องอาศัยโลกทัศน์อย่างใดอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิต ซึ่งโลกทัศน์ของแต่ละคนก็
ย่อมท่ีจะแตกต่างกัน๘๑  

๑.๒ ด้านการสร้างบารมี 
บุคคลท่ีจะเป็นผู้น าได้ต้องเป็นบุคคลท่ีสร้างความศรัทธาไว้มาก เห็นก็น่าไว้ใจ ต้อง

สร้างความมั่นใจก่อน๘๒ผู้น าท่ีท าหน้าท่ีจัดการความขัดแย้งจะต้องมีมโนสุจริต กล่าวคือ จะต้องมี
ความคิดท่ีอยู่ในกรอบของศีลธรรม เพราะการท าหน้าท่ีในการจัดการความขัดแย้งด้านโครงสร้าง 
จ าเป็นจะต้องอาศัยการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง พร้อมท้ังคิดพิจารณาหาทางออก
ของปัญหาความขัดแย้งออกมา๘๓ผู้น าท่ีขาดความรับผิดชอบ ไม่รู้หน้าท่ีตัวเองมีให้เห็น องค์กรท่ีขาด
ผู้น าท่ีรับผิดชอบ การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง ความรับผิดชอบ คือ หน้าท่ี หน้าท่ีคือธรรมะ๘๔ 

๑.๓ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ผู้น าต้องการสร้างแรงจูงใจ เป็นเรื่องของจิตใจ เพราะว่า แรงจูงใจก่อให้เกิด

พฤติกรรม หากว่าอยากให้เกิดพฤติกรรม หรือว่าต้องการให้สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้สมาชิก
เหล่านั้นมาร่วมทุกข์ร่วมสุข อะไรต่างๆ๘๕ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง คือ การสร้างความคิดอะไรให้
ผู้น าได้ดูความเปล่ียนแปลงมากกว่า การสร้างแรงบันดาลใจ เพราะว่าการสร้างแรงจูงใจ สมควรท่ีจะ
เห็นท่ีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักปาปณิกธรรม ๓๘๖ 
                                                             

๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ผศ.,ดร., ผู้ด าเนินรายการ, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย,  

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสา นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักธรรม, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุภาภรณ์ โสภา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้น า, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพบูลย์ สายด้วง  ประธานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี, ๑๙ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พลอากาศตรีฤทธ์ิ  อ าพันแสง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสกล ฐานวุฑโท ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักธรรม, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๕๖ 

๑.๔ ด้านกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ผู้น าต้องมีการศึกษา๘๗องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับ ไลน์ เฟสบุ๊ค อะไร

ต่างๆ เพราะว่าปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีกันดีอยู่แล้ว โทรศัพท์เพิ่มเติม แล้วอีกประโยคท่ีใช้ในการ
อธิบายโมเดล ควรหลีกเล่ียงค าเปรียบเปรยที่บอกว่า “ผู้น าท างานเหมือนนก เหมือนหนอน ภาพรวม
ท้ังหมดเหมือนอยู่ในท่ีสูง เปรียบเหมือนปลวก เหมือนผ้ึง เหมือนมดแดง๘๘ความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก
ความรู้ทางวิชาการ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ก็คือ ทักษะการท างาน 
คือว่า มีทักษะ Skill กี่ Skill ความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ควรเป็นปัญญา ความ
รอบรู้การท างาน๘๙ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมบุคคลต้องประกอบด้วยหลักสุจริตเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บังคับการกระท าของตนเองไม่ให้กระท าการทุจริต๙๐ 

๒. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้น
สัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 

๒.๑ ด้านวิสัยทัศน์ (การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง) 
 ผู้น าต้องการพัฒนาถูกต้องตามหลักศีลธรรม มีความคิด ทัศนคติท่ีดี เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและต่อสังคมองค์รวม เพราะการกระท า ค าพูดท้ังท่ีเป็นส่วนดีและส่วนท่ี
ไม่ดี ล้วนมาจากความคิด ทัศนคติของบุคคลท้ังส้ิน ๙๑จ าเป็นจะต้องมีพฤติกรรมท่ีดี ไม่กระท าการใดๆ 
ท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น ท้ังนี้ เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เป็นต้นเหตุของความ
ขัดแย้งด้านโครงสร้าง๙๒ 

๒.๒ ด้านการสร้างบารมี(มีอิทธิพลอุดมการณ์) 
ผู้น าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต๙๓ ต้องมีความคิดดี๙๔ผู้น าจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการ

เปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังในกรณีปัญหาความขัดแย้งด้านโครงสร้างซึ่งมาจากทาง
การเมืองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน๙๕ ผู้น าต้องสร้างศรัทธาผู้น าจะต้องด าเนินการในการสร้างการ
มีส่วนร่วมเป็นการแสวงหาทางออกของความขัดแย้ง โดยเฉพาะความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์จะต้อง
ได้รับการแก้ไขท่ีดี ๙๖           
                                                             

๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐.  
๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุภาภรณ์ โสภา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้น า, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสา นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐.  
๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพบูลย์ สายด้วง  ประธานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี, ๑๙ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ดร., ผู้ด าเนินรายการ, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๕๗ 

๒.๓ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 การสร้างแรงจูงใจต้องมี เพราะว่าหากต้องสร้างวิธีการท่ีจะชักจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ถ้าต้องการความเปล่ียนแปลงต้องคิดใหม่ ท าใหม่๙๗ ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่ายได้
เปิดเผยความต้องการ ความคิด ทัศนคติของตนเอง เพื่อหาจุดร่วมท่ีท าให้ความสัมพันธ์ของทุกฝ่าย
ได้รับการยอมรับและแก้ไขไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ฉะนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมจะท าให้ทุกฝ่ายตระหนัก
ถึงความส าคัญ บทบาทของตนเอง และพยายามในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในท่ีสุดการ
สร้างแรงจูงใจก่อให้เกิดพฤติกรรม๙๘ ต้องสร้างสร้างสรรค์อาชีพเสริม๙๙ 

๒.๔ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ผู้น าต้องสร้างความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมือนกับท่ีตัวผู้น าอยากเห็นก็คือ ส่ิงท่ี

ส าคัญท่ีสุด ต้องการเปล่ียนแปลงให้เป็นแบบนี้แล้ว โดยท่ีจะให้ความคิดเห็นเป็นแบบเดียวกับผู้น า๑๐๐

ผู้น าเชิงพุทธท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการความขัดแย้งจะต้องใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ใน
การแก้ปัญหา ซึ่งผู้วิจัยจ าได้น าเสนอหลักธรรมท่ีเป็นคุณสมบัติของผู้น า การมีบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมท่ีเข้ากันไม่ได้เป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้ง เพราะความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล การ
กระท าต่างๆ ท่ีแสดงออกมานั้น อาจท าให้คนอื่นเกิดความรู้สึกท่ีขัดต่อความรู้สึก๑๐๑ 

๓. แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้น
สัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ 

๓.๑ ด้านวิสัยทัศน์ (การเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง) 
ผู้น าต้องมีการฝึกปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนา๑๐๒ผู้น าต้องมีหน้าท่ีควบคุมตรวจตรา  

ประสานงาน วินิจฉัย ส่ังการ โน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท าหน้าท่ีของตนอย่างดีท่ีสุดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด๑๐๓ 

๓.๒ ด้านการสร้างบารมี (มีอิทธิพลอุดมการณ์) 
ผู้น าต้องเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในกลุ่มมีความสามารถในการจัดการหรือการประสาน

การท างานของสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ จนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่ม ๑๐๔ผู้สร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจะก่อให้เกิดความพยายามในการด าเนินงานให้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ร่วมกันผู้ท่ีใช้อิทธิพลหรืออ านาจหน้าท่ีในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อการปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกัน  เพื่อให้

                                                             
๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุภาภรณ์ โสภา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้น า, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐.  
๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพบูลย์ สายด้วง  ประธานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี, ๑๙ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสา นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ดร., ผู้ด าเนินรายการ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุภาภรณ์ โสภา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้น า, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๕๘ 

บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๑๐๕ผู้ท่ีท างานร่วมกับผู้อื่นโดยเป็นผู้ชักจูงให้ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมแรง
ร่วมใจท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ด้วยความสมัครใจมีความกระตือรือร้นมุ่งให้ได้ผลงานดี
ยิ่ง๑๐๖บุคคลผู้มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อื่น และประสานงานให้ผู้อื่นท ากิจการให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ๑๐๗ 

๓.๓ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ลักษณะท่ีแสดงถึงความสามารถในการน าพา การด าเนินกิจการ การแก้ไขปรับปรุง  

และการรักษาขวัญและก าลังใจของกลุ่ม ท าให้กลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายท่ี ต้องการให้มากท่ีสุด๑๐๘

ความสัมพันธ์ซึ่งบุคคลหนึ่งหรือผู้มีอิทธิพลให้ผู้อื่นท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายอัน
เป็นท่ีต้องการของผู้น า ผู้น าจึงมิใช่มีบทบาทเป็นเพียงผู้ผลักดันเพียงด้านเดียว แต่เป็นผู้ดึงด้วย โดย
แจ้งให้ผู้ตามทราบแนวทางปรารถนาให้ปฏิบัติตามด้วยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี๑๐๙ถ้าผู้น ามีอคติ
กระบวนการ มิใช่บุคคล เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเพื่อการก าหนดเป้าหมายและ
การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ผู้น าไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบ้ืองหลังกลุ่มท่ีคอยแต่วางแผนและผลักดันแต่ผู้น า
จะต้องยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย๑๑๐ 

๓.๔ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
บุคคลท่ีได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่น หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งต้ัง  

หรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานต่างๆ ในองค์กรต่างๆ ต้องอาศัยบุคคลท่ีเป็นผู้น า  
และมีความเป็นผู้น าจึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และน าพา
หน่วยงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า๑๑๑ท่ีจะต้องมีอ านาจ (Power) หรือเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น หรือ
เป็นผู้มีอ านาจการบังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบภายในองค์การเมื่อพูดส่ิงใดผู้อื่นจะเช่ือถือและท า
ตาม โดยมีอ านาจนั้นจะต้องต้ังอยู่บนฐานแห่งความชอบธรรมทางด้านกฎหมาย ต าแหน่งหน้าท่ีทาง
สังคม และฐานบนบารมี ซึ่งในสังคมไทย บารมีเกิดจากการให้เป็นกระบวนการสะสมกุศลบารมี ท้ัง
ด้านทรัพยากร วัตถุ การช่วยเหลือด้านแรงกายและแรงใจ ๑๑๒บุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นๆ 
ภายในกลุ่ม และเป็นผู้ใช้อิทธิพลนั้นท าให้บุคคลอื่นๆ ภายในกลุ่มปฏิบัติงานให้ตนอย่างมีความพึง
พอใจและบรรลุถึงเป้าหมายดังท่ีผู้น าปรารถนา การใช้อิทธิพลของผู้น าท่ีดีนั้น จะต้องอยู่ในลักษณะ
ของการน ามิใช่เป็นการบังคับผลักดัน๑๑๓ 
                                                             

๑๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพบูลย์ สายด้วง  ประธานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี,   
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐.  

๑๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ ดร., ผู้ด าเนินรายการ, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสา นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุภาภรณ์ โสภา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะผู้น า, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ประเสริฐ ธิลาว นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพบูลย์ สายด้วง ประธานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จ.ปทุมธานี, ๑๙ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสา นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๕๙ 

จากผลการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลักษณะของผู้น าจะเป็นแบบใดนั้น ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ของสังคมในแต่ละแห่งเป็นตัวก าหนด เพราะผู้น า คือบุคคลธรรมดาท่ีได้รับการยอมรับ
จากมติของมหาชน จึงปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
ส่วนนักจิตวิทยา ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้น าเอาไว้ว่า ลักษณะของผู้น า ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
ของสังคม ความแตกต่างของลักษณะสังคมจะเป็นเครื่องก าหนดความแตกต่างของลักษณะผู้น าแต่ละ
ประเภท เมื่อกล่าวโดยสรุป ลักษณะของผู้น าท่ีแตกต่างกัน ก็โดยเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันดังกล่าวเป็น
เครื่องก าหนด  ผู้น าต้องมีพลังกายและพลังประสาทท่ีเข้มแข็ง มีก าลังใจกล้าแกร่ง มีความอดทนกว่า
คนธรรมดา เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองหรือสังคมขึ้นต้องมีความมั่นคงและวางเฉยไม่แสดง
อาการหรือความรู้สึกอยากได้ออกมา ผู้ท่ีจะท าเช่นนี้ได้ จะต้องมีพลังกายและพลังประสาทเข้มแข็ง
จริงๆ และยิ่งไปกว่านั้น การเป็นผู้น าจะต้องท างานหนักกว่า คนธรรมดา หมายความว่า ผู้น าต้อง
ฉลาดรอบรู้ในการบริหารท่ีควรหรือไม่ควรแก่หน้าท่ี  ไม่ปล่อยงานให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพียงอย่างเดียว ผู้น าต้องท างานมากตรากตร างานเป็นเวลาหลายช่ัวโมง มีเวลาพักผ่อนน้อย ถ้าหาก
พลังกายและพลังประสาทไม่แข็งแรงจริงๆ  อาจเกิดความเจ็บป่วยหรือดุลยภาพในตนเองบกพร่องไป 

ผู้น าต้องมีความรักและความเป็นมิตรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความโอบอ้อมอารีเอื้ออาทรต่อ
ความเป็นอยู่ของผู้ร่วมงานและประชาชนเมื่อมีโอกาสก็แสดงความห่วงใยให้ปรากฏการรู้จักครอบครัว
ของบริวารและการไต่ถามสารทุกข์สุกดิบของบริวารและของคนในครอบครัวของเขาจะเป็นพลังเสน่ห์
ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างศรัทธาในตัวผู้น าให้แนบแน่นต่อไป 

ผู้น าจะต้องท าตนให้เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือได้ โดยการพูดจริงท าจริงตามสัญญาประชาคม ไม่
เป็นคนเหลาะแหละโลเลหรือท้อแท้จับจด บริวารและคนใกล้ชิดจะได้มีความมั่นใจว่า พวกเขาสามารถ
ฝากอนาคตและผลประโยชน์ของพวกเขาไว้กับผู้น าได้ ผู้น าจะต้องระมัดระวังพฤติกรรมบางอย่างท่ีไม่
เหมาะสมต่อคุณค่า (Values) หรือมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 

 
๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

จากปัญหาท่ีต้องการทราบ ท่ีว่าการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศเป็นอย่างไร  ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ว่า เพื่อเสนอ
แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และเก็บข้อมูลท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพจากหน่วยขึ้น
ตรงต่อกองทัพอากาศ ๒ แห่ง ได้แก่ กรมสวัสดิการทหารอากาศและกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน ๓๙๙ ชุด และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูงจ านวน ๒๕ คน น ามาวิเคราะหลั์กษณะ และพฤติกรรมความเป็นผู้น า พบว่า สภาพทั่วไปของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๒ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีต าแหน่งทางการทหารอย่างน้อย
ผู้บังคับฝูง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๕ ส่วนอาย ุการศึกษา ประสบการณ์การสอน  
การวิจัย ประสบการณ์การบริหาร และทัศนคติต่อการเป็นผู้น า อยู่ในระดับมาก 

   



 ๑๖๐ 

 ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ ๓.๗๖ ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น า พบว่า คุณลักษณะด้านความสามารถ มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ๔.๑๗ ด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร พบว่า พฤติกรรม
ผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๔.๑๑ รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งเกณฑ์  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๗๗ ด้านสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญา
บัตร พบว่า โครงสร้างของงานในกองทัพอากาศ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๓.๖๗ ด้านความเป็นผู้น าแห่ง
การเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร พบว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์และ
กระตุ้นการใช้ปัญญาและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๓.๖๗    
 เพื่อเป็นการยืนยันจึงน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ตัวแปรท่ี
ส าคัญ ๒๐ ตัวแปร เมื่อน าไปจัดกลุ่มเข้ากับหลักพุทธธรรม คือหลักปาปณิกธรรม ๓ ได้องค์ประกอบ
ส าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบจักขุมา  ๒) องค์ประกอบวิธุโร และ ๓) องค์ประกอบ
นิสสยสัมปันโน ซึ่งผลการวิจัยก็ยืนยันว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงเสนอโมเดล
เพื่อเป็น การมองเห็นภาพใหญ่ท่ีง่ายต่การจดจ าซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า “ศรีพนา – Model” กล่าวคือ เป็น
โมเดลการเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศได้เป็นอย่างดี  ซึ่งโมเดลดังกล่าว ได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมท่ีเรียกว่า 
“ปาปณิกธรรม” เป็นตัวส าคัญในการควบคุมกระบวนการของ ศรีพนา- Model  ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดัง
ได้แสดงรายละเอียดโมเดล ดังนี้ 

องคค์วามรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย เรื่องการเสริมสร้างคุรลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึง

ประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม คือ ศรีพนา -โมเดล 
(SRIPANA-Model) สามารถเขียนเป็นโมเดลของผู้วิจัยเองได้ดังนี้  
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ภาพที่ ๔.๑  ศรีพนา-โมเดล (SRIPANA-MODEL) 

 
ค าอธิบาย CTHr SRIPANA – Model 
จากองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูลทั้งทางด้านปริมาณ และ

คุณภาพ โดยวิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน ๓๙๙ ชุด และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับต้น   
ระดับกลาง และระดับสูง จ านวน ๒๕ คน ท าให้สามารถสร้างเป็นโมเดลได้ เพราะฉะนั้นโมเดล
ประกอบด้วยสมการดังต่อไปนี้ 
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CTHr – Model  มีค าย่อ  คือ 
               C   =  Conceptual Skill 

     T   =  Technical Skill 
     Hr  =  Human relation Skill 

อธิบายค าย่อได้ดังนี้ 
C = Conceptual Skill จักขุมา มีองค์ประกอบคือ การมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล   

มีความสามารถในการวางแผน มีสติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณดี คิดต่าง พัฒนา อายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไป มีสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณดี ริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ นโยบายใหม่ การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
เป็นทักษะส่วนบุคคล 

T = Technical Skill วิธูโร มีองค์ประกอบคือ ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการท างาน   
มีความเช่ียวชาญในการบริหาร ท างานเป็นทีม ค านึงถึงความสามารถและปัจเจคบุคคล  
มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน มีความยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน
พัฒนาตนเอง น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานทักษะในการส่ือสารดี คุณสมบัตินี้เป็นเทคนิคของ
ตัวบุคคลและกับความสามารถในการท างานและทีมงาน 

Hr = Human relation Skill นิสฺสยสมฺปนฺโน มีองค์ประกอบคือ เป็นผู้มีมนุษย
สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มี
ความสามารถครองใจคน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือประสานให้องค์การเกิดความสามัคคี มีความ
เช่ือมั่นในตัวเอง  เมตตา  กรุณา  ยุติธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นเทคนิคของ
ตัวบุคคลกับงาน 

SRIPANA  – Model  มีค าย่อ  คือ 
           S =  Sender   เป็นผู้ส่ือสารข้อมูลข่าวสารที่ดี  
           R =  Responsibility       ความสามารถในการตอบสนอง 
  I  =  Implementation สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  P =  Personality  มีลักษณะบุคลิกภาพท่ีดี 
  A =  Awareness  รู้เท่าทันควาเปล่ียนแปลง        

  N =  Niceness  ความสุภาพความมีมารยาทมีมนาย์สัมพันธ์ที่ดี 
  A =  ANYTHING  ความเป็นปัจจุบัน  

จาก แบบจ าลอง SRIPANA  MODEL แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าช้ันสัญญาบัตรที่พึงประสงค์ กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบคือความสามารถ
ในการส่ือสารความรู้ความเข้าใจ (Sender) ความสามารถในการรับข้อมูล (Reciever) และ
ความสามารถในการตอบสนอง (Responsibility) บูรณาการกับหลักการเสริมสร้างภาวะผู้น าตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาส าหรับได้แก่ จักขุมา (การมีวิสัยทัศน์  มองการณ์ไกล) วิธูโร (มีความ
เช่ียวชาญในการบริหาร ท างานเป็นทีม) นิสฺสยสมฺปนฺโน (เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี   
มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี) จึงได้การเสริมสร้างภาวะผู้น าในการบริหารตามแนวทาง
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พระพุทธศาสนา ความสามารถของผู้บริหารบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนาคือ ผู้น าจะต้องมี
ความรู้และเข้าใจในห้วงเวลา สถานการณ์ หรือกาลเทศะว่าควรจะพูดเรื่องใดในเวลาไหน  ผู้น าจะต้อง
พูดแต่ความจริงหรือเรื่องจริง ผู้น าควรพูดในเรื่องท่ีเป็นจริง ในเรื่องท่ีถูกต้อง ผู้น าควรท่ีจะพูดในส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ ธรรมวาที ผู้น าจะต้องพูดโดยไม่กล่าวร้าย ส่อเสียดผู้อื่น พูดอยู่บนพื้นฐานแห่งการ
เคารพตนเองและเคารพผู้อื่น 

ความสามารถของผู้บริหารบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนา คือ มีองค์ประกอบคือ เป็น
ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี คือ ผู้น าควรรู้ข้อมูลข่าวสารให้
เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และผู้น าควรจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลในการน ามาใช้สัจจ
วาที พูดความจริง คือ ผู้น าต้องกล้ายอมรับข้อมูลซึ่งเป็นความจริง และผู้น าต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ี
แท้จริง พูดส่ิงท่ีเป็นจริง คือผู้น าต้องกล่ันกรองข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาองค์กร และผู้น าต้องถ่ายทอด
ความจริงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา น าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มาพัฒนาองค์กร และจูงใจบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญของการติดตามข้อมูลข่าวสาร ผู้น าควรใช้สติปัญญาในการกล่ันกรองข้อมูล และผู้น าควร
รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าข้อมูลมาใช้ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์กร และ
ผู้บริหารบุคลากรทุกระดับช้ันเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ความสามารถในการตอบสนองของผู้บริหารบูรณาการตามแนวพระพุทธศาสนา  
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเท่าทันการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
คือ คัดเลือกและจัดการความรู้ในส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ และมีความจริงใจต่อเป้าหมายส่ิงท่ีเป็นจริง คือ  
รู้จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร และยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงแก้ไขตามสภาพท่ีเป็นจริงส่ิง
เป็นประโยชน์ คือ รู้จักน าข้อมูลมาสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรทุกระดับ กล่ันกรองข้อเท็จจริงและถ่ายทอดข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน และหวังประโยชน์สุขแก่
บุคลากรและองค์กร มีความเป็นกลางยึดถือกฎ ระเบียบ และสร้างกระบวนการและแบบแผน
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 

จากรูปแบบ CTHr SRIPANA–Model อธิบายได้ว่า ควรมีองค์ประกอบดังนี้ C-Conceptual 
Skill จักขุมามีองค์ประกอบคือการมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล T-Technical Skill วิธูโร มีองค์ประกอบ 
คือ ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการท างาน มีความเช่ียวชาญในการบริหาร HR-Human relation Skill 
นิสฺสยสมฺปนฺโน มีองค์ประกอบคือ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี S-Sender เป็นผู้ส่ือสาร
ข้อมูลท่ีดี R-Responsibility ความสามารถในการตอบสนอง I–Implementation ความสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้ P-Personality มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับความเป้นผู้น า A–Awareness รู้เท่า
ทันความเปล่ียนแปลงทางสังคมมีน้ าใจเสียสละเพื่อส่วนรวม N–Niceness ความสุภาพ ความมี
มารยาท G-Generality ส่ือสารได้กับทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ P–Purity มีความบริสุทธิ์ใจสามารถ
แนะน าช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ A =  
ANYTHING  ความเป็นปัจจุบัน ทุกๆด้านท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการเสิมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ผู้วิ จัยเห็นว่าการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง            
ช้ันสัญญบัตร กองทัพอากาศเป็นหัวใจหลักท่ีส าคัญเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนองค์กรให้ประสพ
ความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพราะหากองค์กรใดมีความสารมารถด้านภาวะผู้น า
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สูง และเป็นผู้มีความสามารถในการตอบสนองท่ีดี มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความรู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ก็จะเป็นองค์กรท่ีล้ าน าสมัยหรือได้เปรียบกว่าองค์กรอื่นๆ 
ภาวะผู้น าท่ีดีควรประกอบไปด้วยที่มีท้ังความรู้ด้านศาสตร์สมัยใหม่พร้อมน าหลักธรรมค าสอนของพระ
บรมศาสดา มาบูรณาการร่วมกันเรียกว่าการส่ือสารท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม การเสิมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร  กองทัพอากาศจึงได้รูปแบบ CTHr 
SRIPANA – Model ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางท่ีการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ท่ีเป็นจริงเป็นพุทธธรรมเพื่อน าไปปฏิบัติก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนากองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป 

 
 
 

 



 
 

 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

               
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน

สัญญาบัตรตามแนวพุทธธรรม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึง
ประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมท่ีส่งผลต่อการ
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศและ ๓) 
เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจาก การสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สายสวัสดิการ กองทัพอากาศและ
สายสนับสนุนวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งได้แก่ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ รองเจ้ากรม
สวัสดิการทหารอากาศ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ี  กรมสวัสดิการทหารอากาศและ ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศรวมท้ังส้ินเป็นจ านวน  ๑๒,๕๙๗ คน โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ๑) แบบสัมภาษณ์ จ านวน ๘ ข้อ และ ๒) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น จ านวน ๙๗ ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการหา  
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal Components Analysis) 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน

สัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
บุคลากรท่ีท างานอยู่ในหน่วยณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศ ดอนเมือง จ านวน ๒ แห่ง คือ  

กรมสวัสดิการทหารอากาศและกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๔๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔ เป็นเพศหญิงจ านวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ ประชากรส่วนใหญ่ มีอายุ 
๓๙ – ๔๖ ปี จ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖ ซึ่งส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน ๑๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ประชากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ๑๙๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๘.๑ นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน ๑๑– ๑๕ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๘  และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร มีจ านวน ๓๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒  

สภาพท่ัวไปเกี่ ยวกับลักษณะความเป็น ผู้น าของ นายทหารหญิง ช้ัน สัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๕ ส่วนอายุ การศึกษา ประสบการณ์การบริหาร และทัศนคติต่อการเป็น
ผู้น า อยู่ในระดับมาก 



๑๖๖ 

ภาวะความเป็นผู้น าของ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ ๓.๗๖ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ภาวะความเป็นผู้น าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และพบว่าด้านคุณลักษณะเฉพาะ
ความเป็นผู้น าของของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๓.๑๔ รองลงมาคือ  
ด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น าของของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๗๘  
ด้านสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้น าของของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร และด้านความ
เป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๙ และ 
๓.๕๒ ตามล าดับ 

การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะความเป็นผู้น าของ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการประยุกต์ใช้หลักวิธุโร  และการ
ประยุกต์ใช้หลักนิสสยสัมปันโน  มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ คือ ๓.๖๖ ส่วนด้านการประยุกต์ใช้หลักจักขุมา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๔๕ 

ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรมของของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๖๙  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะความเป็นผู้น า และ
พฤติกรรมการเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ๓.๘๐ รองลงมาคือ 
ด้านการประยุกต์ใช้หลักจักขุมา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๗๓ ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์และภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร หลักวิธุโร และหลักนิสสยสัมปันโน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
๓.๖๖,  ๓.๖๑ และ ๓.๕๔ ตามล าดับ 

การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor Analysis 
ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ (Principal Components Analysis) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบลักษณะ 
และพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ตัวแปรท่ีส าคัญ ๒๕ ตัวแปร คือ 

๑. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศควรมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ซึ่ง
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของสภาพท่ัวไปของลักษณะภาวะผู้น าของ ผู้บริหาร
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๓๗.๗๙๐ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร
กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑๑ 

๒. ผู้บริหานายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของสภาพท่ัวไปของลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหาร
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๒๓.๕๖๕ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับ
องค์ประกอบอื่น ๆแล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑๙ 

๓. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความเช่ือมั่นในตัวเอง
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะของผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๖๕.๗๓๙ และเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆแล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑ 

๔. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้มีสติปัญญา และไหวพริบปฏิภาณดี ซึ่ง
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะของผู้บริหารนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๘๔.๕๖๓ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบ
อื่น ๆ แล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๗ 



๑๖๗ 

๕. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎเกณฑ์ของ
กองทัอากาศอย่างเคร่งครัด ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะ ผู้น าเชิง
พฤติกรรมของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๙๔.๑๔๙ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๕ 

๖. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้  ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๘๙.๒๐๖ และเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๖ 

๗. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อประสานสัมพันธ์ให้
เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมของผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๕๐.๔๗๗ และเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑๖ 

๘. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้ใช้วิธีให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อพบ
ข้อบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ของรัฐได้ร้อยละ 
๔๙.๕๒๓ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มี
ความส าคัญเป็นอันดับ ๑๗ 

๙. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้ท่ีมอบให้ผู้ร่วมงานได้ท างานตามความสามารถท า
ในส่ิงท่ีมีความถนัด และตามความสนใจ ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะ
ผู้น าเชิงสถานการณ์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๕๐.๔๗๗ และเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑๖ 

๑๐. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้ประสานให้องค์กรเกิดความสามัคคี ช่วยเหลือ 
ซึ่งกัน และกัน ไม่มีปัญหาขัดแย้งภายในหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๔๙.๕๒๓  และเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑๗ 

๑๑. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี
โดยให้การช้ีแนะแนวทางในการท างาน ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะ
ผู้น าเชิงสถานการณ์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๗๙.๔๑๘ และเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๙ 

๑๒. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการท างานซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิง
ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๗๘.๖๔๕ 
และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับ ๑๐ 



๑๖๘ 

๑๓. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความสนใจท่ีจะค้นหา
วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนางานให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และท างานร่วมกันเป็นทีม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงความเป็นผู้น าแห่ง
การเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๘๓.๐๔๘ และเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๘ 

๑๔. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน มอบหมายงานโดย
ค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะ
ผู้น าเชิงความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๕๑.๐๗๔ 
และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว  องค์ประกอบนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับ ๑๕ 

๑๕. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจพัฒนาจุดเด่นของตนเอง ซึ่ง
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๔๘.๘๐๘ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร
กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑๘ 

๑๖. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองทุกอย่างทะลุ 
ปุโปร่งเป็นผู้รู้จุดหมาย รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๗๙.๓๒๙ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ 
แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๒ 

๑๗. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาหรือวางแผนให้
เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้องทันกับสถานการณ์ต่างๆ ตามการเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งองค์ประกอบ
นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๒๐.๔๓๐ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับ
องค์ประกอบอื่นๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑๔ 

๑๘. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการครองใจ
คน ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะ
ความเป็นผู้น าของผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๙๙.๗๐๓ และเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑   

๑๙. ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจวิสัยทัศน์
ของทีมและขององค์การ ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะความเป็นผู้น าท่ี
พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรมของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๑๐๐ และเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๓   

๒๐. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ให้โอกาสกับบุคลากร เช่น ความก้าวหน้าเติบโต 
ความท้าทายในงาน เปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของภาวะความเป็นผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร ได้ร้อยละ ๔๐.๓๓๖ และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอื่น ๆ
แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ ๑๒ 



๑๖๙ 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อท าให้ได้ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
ผลการวิจัยพบว่าหลักพุทธธรรมท่ีเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าพึงประสงค์ของ

นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ดังนี้ หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ 
คุณลักษณะภาวะผู้น าพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ จะมี

ความโดดเด่น เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าได้น าหลักหลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ มาเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักจักขุมา ท าใหน้ายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์การ
บริหารงานและการบังคับบัญชาด้วยศิลป์มากยิ่งขึ้น รอบคอบและมองกว้าง คิดไกลมากขึ้น มีวุฒิภาวะ
เข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท้ังมีกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและมีเหตุผลในการใช้ประสบการณ์ตัดสินใจ
และวางแผน (Conceptual Skill) คือ ความช านาญในการใช้ความคิดในการเป็นผู้น ามากขึ้น 

๒. หลักวิธูโร ท าให้นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มีภาวะผู้น าด้านความ
เช่ียวชาญในงานสูงขึ้น ท้ังงานด้านวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานแผน และด้านงบงบประมาณ  
ด้านบริหารงานท่ัวไปเป็นผู้น าท่ีมีระบบการจัดการได้ด้วยความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมีความช านาญใน
สายงานตามหน้าท่ี (Technical  Skill) มีความช านาญด้านเทคนิคมากขึ้น 

๓. หลักนิสสยสัมปันโน ท าใหน้ายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ มีความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกคน ทุกระดับ อันจะน ามาซึ่ง ท าให้บรรยากาศใน
องค์กรท่ีดีทุกคนท างานด้วยความสบายใจ ประสานงานให้เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดผู้น าท่ีดีต้องผูกใจ
คนด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งการบังคับบัญชา (Human Relation Skill) คือ นายทหารหญิงต้องมี
ความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์มากขึ้น 

กล่าวได้ว่าหลักธรรมจะเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร กองทัพอากาศ ให้สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๕.๑  คุณลักษณะภาวะผู้น าพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
         

ผลการวิเคราะห์  แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม แต่ละประเด็นแล้วท าให้เห็นแนวทางการ
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ มี
องค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ 
             ๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ัวไปของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 
             ๒. คุณลักษณะภาวะผู้น าด้วยหลักธรรม ปาปณิกธรรม ๓ 
             ๓. ทักษะความสามารถด้าน 
                 ๓.๑  วิสัยทัศน์ การศึกษา การพัฒนา การฝึกอบรม  
                 ๓.๒  การสร้างบารมี เป็นทีพึ่งพาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมมตา 
                 ๓.๓  การสร้างแรงบันดาลใจ การให้รางวัล ยกย่องชมเชย   
               ๓.๔  การกระตุ้นปัญญา ด้วยพลังปัญญาเกิดจากการปิฎิบัติธรรม ศึกษาเรียนรู้ 
               ๓.๕  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่นการสัมมนา อรมรม   

 
 

 
จักขุมา 

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์การบริหารงาน
และการบังคับบัญชาด้วยศิลป ์

 หลักวิธูโร 
มีภาวะผู้น าด้านความเชี่ยวชาญ
ในงานสูงข้ึน 

 

หลักนิสสยสัมปันโน 

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน 
  

หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ 
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของ

นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 



๑๗๑ 

๕.๑.๒  สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยสรุปและสังเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารนายทหาร

หญิงช้ันสัญญาบัตร จากประเด็นค าถามตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ดังนี้ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของผู้บริหารนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร”ควรเป็นอย่างไร นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีคุณลักษณะเฉพาะ 
พฤติกรรมความเป็นผู้น า การปรับเปล่ียนสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการเป็นผู้น า ภาวะความ
เป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง หลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาวะผู้น าได้
อย่างไร  

คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
มีอะไรบ้างข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปความคิดเห็นได้ดังนี้ 

การท่ีบุคคลจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือผู้น าองค์กรนั้นภูมิหลังของผู้บริหารมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง อายุท่ีเหมาะสมควรมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป เพราะมีความเป็นผู้ใหญ่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ระดับหนึ่ง การบริหารคนที่อยู่ในองค์การการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ 
การท่ีจะให้เป็นท่ียอมรับขององค์การ จะต้องมีระดับการศึกษาสูงสุดเท่าจะเป็นไปได้ เพราะการมี
ต าแหน่งสามารถบ่งบอกถึงการพัฒนาตนเองมี มีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารต้องมีประสบการณ์การสอน และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย มีความสามารถในการบริหารจัดการ และต้องมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น า 

ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องมีบุคลิกดี  
มีความโดดเด่น เป็นคนจริงใจ อบอุ่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตาสูง มีการวางตัวเหมาะสม  
มีความสามารถ มีสติปัญญาดี มีการตัดสินใจดี  มีวิสัยทัศน์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
มีทักษะทางสังคม และต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ส่วนใหญ่มุ่งเกณฑ์ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีเป้าหมายของเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนใหญ่จะยึดกฎเกณฑ์เป็นส าคัญ ส่วนการ  
มุ่งงาน มุ่งประสาน และมุ่งสัมพันธ์ เป็นล าดับรองลงมา 

ในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ได้เปล่ียนรูปแบบการบริหารไปตามสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต้อง
ปรับตัวตามโครงสร้างของกองทัพอากาศ มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้บริหาร
ต้องเรียนรู้และศึกษาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม สามารถรับอะไรใหม่ ๆ 
เปิดใจรับเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในสังคม และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงจะท าให้
งานเดินไปข้างหน้าได้ดี 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีความสามารถ มีความรอบรู้ในการท างาน ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทันยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป มี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีทักษะในการส่ือสาร การส่งเสริมภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร คือ มีความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณาสูง ซื่อสัตย์ 
จริงใจ นอกจากนี้ ต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานดี บุคลิกภาพอบอุ่น มีจิตใจ
กว้างขวาง รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติ รู้จักยอม ให้อภัยคนง่ายไม่หนีปัญหา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรยึดหลักหลักธรรมปาปณิกธรรม๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

 



๑๗๒ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง

ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรมผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญท่ีค้นพบมาอภิปราย
ผลได้ดังนี้  การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น า ท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ  
๑) องค์ประกอบด้านจักขุมาการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ๒) องค์ประกอบด้านวิธุโรของการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ี 
พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ๓) องค์ประกอบด้านนิสสยสัมปันโนของ
การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 

องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านจักขุมา ของการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 

นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ จะท าหน้าท่ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะต้องมี
คุณสมบัติด้านจักขุมา คือ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  มีปัญญามองการณ์ไกล ต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถใน
การวางแผน และฉลาดในการใช้คน การเป็นนักบริหารต้องรับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคน
เป็นจ านวนมาก การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องกระท าเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีต้องการขององค์การ หรือหน่วยงาน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความยุ่งยากหรือ
อุปสรรคท่ีพึงจะมี หรือการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้การ
ก าหนดให้มีแผนงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ปัญญาของมนุษย์และใช้ความ
เพียรพยายามท่ีจะน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์การวางแผนท่ีดีย่อมท า
ให้ประสบผลส าเร็จถึงครึ่งหนึ่ง ซึ่งการวางแผนเปรียบเสมือนการท านายอนาคตจึงเป็นไปตามหลักจักขุ
มาของพระพุทธองค์ คุณลักษณะข้อนี้ตรงผลการวิจัยซึ่งผู้วิจัยจะขออภิปรายข้อค้นพบในประเด็น
ส าคัญท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านจักขุมา คือ การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการ
วางแผน มีสติปัญญา และไหวพริบปฏิภาณดี คิดต่าง พัฒนา มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีสติปัญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณดี ริเริ่มส่ิงใหม่ ๆ นโยบายใหม่ การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ขั้นพื้นฐานพบว่าภาวะผู้น าของ
การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 
ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ท่ีดี ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต มี
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน การมองการณ์ไกล๑ นอกจากนี้ การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าของการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ พบว่า ระดับภาวะผู้น าขอกองทัพอากาศ ในภาพรวมมีระดับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก 
โดยตัวชี้วัดท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุด คือ ผู้น าต้องเน้นการวัดและการประเมินท่ีมีความความส าคัญต่อ
ผลส าเร็จของการพัฒนาองค์การ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตสังคม ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ มีความสัมพันธ์กันกับภาวะผู้น าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น าของการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ี 

                                                             
๑ปิลัญ  ปฏิพิมพาคม, รูปแบบภาวะผู้น า และประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐).  



๑๗๓ 

พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศพบว่ามี ๕ ตัวช้ีวัด ได้แก่ ๑) แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ๒) ลักษณะของความเป็นผู้น าด้านภาวะผู้น าและการมอบอ านาจ ๓) การมีส่วนร่วม  
๔) สถานภาพ และบทบาทนายทหารหญิง และ ๕) ลักษณะของความเป็นผู้น าด้านความเป็นผู้น า และ
วิสัยทัศน์๒ สอดคล้องกับ สุรศักด์ิ ปาเฮ ท่ีพบว่า คุณลักษณะของผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศมืออาชีพ ใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) คุณลักษณะพื้นฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
๒ ลักษณะ คือ ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ และความรู้ทางวิชาชีพทหาร ๒) คุณลักษณะเฉพาะ 
ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว คือ ภาวะผู้น า ความรู้เท่าทันสถานการณ์ ทักษะทางสังคม ทักษะการ
วิเคราะห์ ปัญหาการควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมกล้าเส่ียง การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการมี
วิสัยทัศน์ ๓) คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้สึกไวต่อบุคคลอื่น และ
ความใฝ่รู้๓   
 การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศประกอบด้วย คุณลักษณะภาวะผู้น า ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านความรู้และความสามารถ ๒) 
ด้านเจตคติ ๓) ด้านบุคลิกภาพ ๔) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน๔ และ จากการศึกษาของ ประคอง รัศมี
แก้ว ท่ีศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบคุณลักษณะผู้น าของ
กองทัพอากาศท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) ความฉลาดทางอารมณ์ของ
นายทหารหญิง ๒) การครองตนของนายทหารหญิง ๓) ความสามารถในการปฏิบัติงานของนายทหาร
หญิง ๔) บุคลิกภาพของนายทหารหญิง๕    
 นอกจากนี้ สต๊อกดิลล์ (Stogdil) ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น ากว่า 
๑๖๓ เรื่อง จนท าให้สามารถระบุคุณลักษณะของผู้น าท่ีดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ ๖ ด้าน คือ  
๑) ลักษณะทางกาย ได้แก่ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ๒) ภูมิหลังทางสังคม ได้แก่  
มีการศึกษาดี สถานะทางสังคมท่ีดี ๓) สติปัญญา ได้แก่ มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจดี มีทักษะในการ
ส่ือความหมาย และการพูด ๔) บุคลิกภาพ ได้แก่ มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเช่ือมั่นในตนเอง ๕) ลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
ได้แก่ มีความปรารถนาท่ีจะท าให้ดีท่ีสุด มีความรับผิดชอบ ไม่ ท้อแท้ต่ออุปสรรค และมุ่งงาน ๖) 
ลักษณะทางสังคม ได้แก่ ปรารถนาท่ีจะร่วมมือในการท างานกับคนอื่น ๆ มีเกียรติเป็นท่ียอมรับของ
บุคคลอื่น เข้าสังคมเก่ง และเฉลียวฉลาด๖  

                                                             
๒การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์, ภาวะผู้น าของผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร , 

หน้า ๑๓๕. 
๓สุรศักด์ิ  ปาเฮ, สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, วารสารข้าราชการครู ๒๑,๑  (ตุลาคม –

พฤศจิกายน ๒๕๔๓), หน้า ๒๗-๓๓.  
๔สรรฤดี   ดีปู่, รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง, หน้า ๑๔๕. 
๕ประคอง  รัศมีแก้ว, คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ, หน้า ๑๙๓. 
๖Stogdill Ralph M. Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, (New 

York : McGraw - Hill, 1974).  



๑๗๔ 

องค์ประกอบท่ี ๒ ด้านวิธุโร ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร   
วิธุโร คือ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการธุระต่าง ๆ หรือกิจการท้ังปวงได้ดีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน คุณลักษณะข้อนี้ตรงผลการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะขออภิปรายข้อค้นพบในประเด็น
ส าคัญท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านวิธุโร คือ ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการท างาน มีความเช่ียวชาญ
ในการบริหารท างานเป็นทีม ค านึงถึงความสามารถและปัจเจคบุคคล มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน มีความ
ยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง น าเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนางาน ทักษะในการส่ือสารด ีคุณสมบัตินี้เป็นเทคนิคของตัวบุคคลกับความสามารถในการท างาน 
และทีมงาน 

นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ สามารถจัดการธุระต่าง ๆ หรือกิจการท้ังปวง
ได้ดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านนั้นจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
ความเป็นผู้น า ประกอบด้วยปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทัพอากาศ นายทหารหญิงใน
กองทัพอากศเป็นผู้วางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าเพื่อให้งานส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว้ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน มีการประชุมกันสม่ าเสมอเพื่อให้เกิด
ประสานสัมพันธ์และความสามัคคีกันในองค์การ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ เมื่อพบข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์ สมิตะศิริ ท่ีกล่าวว่า 
ภาวะผู้น าท่ีคาดหวังและเป็นท่ีต้องการประกอบด้วย ผู้น าผู้ยึดหลักการ ผู้น าต้องมีความรู้ และมี
วิสัยทัศน์ ผู้น าต้องเป็นนักปฏิบัติ และผู้น าต้องเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน๗ สอดคล้องกับ
สุเมธ แสงนิ่มนวล คุณสมบัติของผู้น าท่ีดีต้องมี ๘ ประการ คือ ๑) ไว้วางใจ ไม่หวงอ านาจ ๒) หยั่งรู้
แล้วเตรียมพร้อม ๓) รู้จักตัวเอง ๔) มีจิตนาการ และการจูงใจ ๕) ประพฤติส่ิงท่ีน่านับถือ ๖) เช่ือมั่น
และรับฟัง ๗) รู้จักปรับตัว และยืดหยุ่น ๘) ยอมรับท้ังความผิดพลาดและความถูกต้อง คุณสมบัติท้ัง 
๘ ประการนี้ ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้น าต้องประจ าอยู่ในตน จึงจะถือได้ว่าเป็นผู้น าท่ีดีได้๘ ตรงกับงานวิจัย
ของ สุพรรณี มาตรโพธิ์ ท่ีศึกษาภาวะผู้น าของ พบว่า นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
มีภาวะผู้น าด้านมุ่งเกณฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะระบบการบริหารงานของ
กองทัพอากาศเป็นระบบราชการ มีขั้นตอนการบริหารงานท่ีซับซ้อน มีการแบ่งอ านาจ หน้าท่ี
ตามล าดับข้ันจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งอย่างชัดเจน จึงมีความจ าเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น เพื่อให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์และท า
ให้การบริหารงานเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด๙   

นอกจากนี้นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศยังมีภารกิจและหน้าท่ีส าคัญอย่าง
ยิ่งในฐานะท่ีเป็นผู้บริหาร เป็นผู้น าของกองทัพอากาศ โดยมีปัจเจกด้านบุคคลท่ีส าคัญ ต้องวางแผน
ก าหนดนโยบายการพัฒนา แผนการบริหารงานรวมถึงทิศทางและเป้าหมายในการบริหาร  ท้ังนี้ 
เพื่อให้การด าเนินงานของกองทัพอากาศสามารถด าเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                                                             
๗สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์ สมิตะศิริ, ผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศพริ้นต้ิง

เซ็นเตอร์, ๒๕๔๒), หน้า ๘๕-๘๙. 
๘ สุเมธ  แสงน่ิมนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบัน

พระปกเกล้า, หน้า ๑๖-๑๘. 
๙ สุพรรณี  มาตรโพธ์ิ, ภาวะผู้น าของผู้บริหารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร, หน้า ๗๒. 



๑๗๕ 

น าพาองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด และพบว่า นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ มีภาวะ
ผู้น าด้านมุ่งงานอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศมักจะ
ประสบกับปัญหาและแรงกดดันในการก้าวไปสู่ต าแหน่งผู้บริหาร ท่ีสูงขึ้น แม้ว่าปัจจุบันสังคมและ
วัฒนธรรมจะเปล่ียนไปแล้วหรือสังคมไทยได้เปิดกว้างมากขึ้นก็ตาม  แต่การไม่ยอมรับในความรู้
ความสามารถของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน
ลักษณะงานท่ีไม่เปิดโอกาสให้นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศแสดงความสามารถอย่าง
เต็มท่ี ความไม่ยุติธรรมในการบังคับบัญชา ภาระทางครอบครัวท่ีท าให้งานไม่คล่องตัว ตลอดจน
ค่านิยมทางสังคมแบ่งเพศหญิงเพศชายก็ยังมีอยู่ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญในการปิดกัน โอกาสใน
การท างานของสตรี ส่ิงท่ีสนับสนุนโอกาสความก้าวหน้าหรือส่ิงท่ีพิสูจน์ความสามารถในการบริหาร
อย่างหนึ่งของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศก็คือความต้ังใจความมุ่งมั่น ในการท างาน 
เพื่อให้การปฎิบัติหน้าท่ีและส าฤทธิ์ผลออกมามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับของ
ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการนั้น  เสน่ห์ จุ้ยโต ท่ีกล่าวไว้ว่าผู้บริหารส่วน
ใหญ่มักจะมีแนวคิด และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบราชการทหารโดยใช้ศิลป์และการ
บังคับบัญชา ท าหน้าท่ีเป็นเพียงให้ผู้ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกองทัพอากาศก าหนดมาเท่านั้น  ขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ไม่กล้าตัดสินใจ๑๐   

ในขณะท่ี เพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารหญิง พบว่า เนื่องจาก
เป็น มีภาระหน้าท่ีส าคัญต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในการจัดการภารกิจของงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วจักต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระเบียบ อาศัยกฎเกณฑ์ ระเบียบอ้างอิงอย่าง
เคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้น นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศจึงมักท างาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ในการท างานด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง๑๑ นิรมิต เทียมทัน 
ได้กล่าวว่าผู้บริหารองค์การของไทยส่วนใหญ่นิยมใช้อ านาจส่ังการตามหน้าท่ี ตามแบบฉบับท่ีปฏิบัติ
สืบทอดกันมา และคนไทยจะคุ้นเคยกับการท างานตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ เรียกว่าการบริหารงานโดยยึดระเบียบกฎเกณฑ์๑๒ สอดคล้องกับ เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์  
คุณลักษณะความเป็นผู้น า ได้แก่ ๑) การมีความรับผิดชอบ ๒) มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ส าเร็จ๑๓  
ส่วนผู้น าตามทัศนะของ สมชาติ กิจบรรยง จ าแนกออกเป็น ๖ ประการ คือ ๑) สร้างความเข้าใจใน
องค์การให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ๒) การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ ๓) การวางแผนและก าหนดงาน 
๔) การพัฒนาคนท างาน  ๕) หาวิธีจะได้รับความร่วมมือจากทีมงาน ๖) การปรับปรุงตนเอง๑๔   

 

                                                             
๑๐เสน่ห์  จุ้ยโต, การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี : ส านัก

วิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑. 
๑๑เพทาย ซื่อสัจจพงษ์, ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสตรีในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา, หน้า ๑๒๐. 
๑๒นิรมิต เทียมทัน, ยุทธศิลป์การบริหารจัดการ : ศาสตร์และศิลป์ส าหรับผู้สร้างอนาคตใหม่, (ปทุมธานี : 

พิมพ์ตะวัน, ๒๕๔๘), หน้า ๔๘- ๕๔.  
๑๓เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ ,พฤติกรรมผู้น าทางการ, หน้า ๔๖. 
๑๔สมชาติ กิจยรรยง, ความฉลาดรู้ของผู้น า, หน้า ๒๔-๒๗. 



๑๗๖ 

   สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ประกอบด้วย  
๑) นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศมอบงานให้ผู้ร่วมงานท าตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ เป็นผู้ประสานให้เกิดความสามัคคีในองค์การ และ ๒) นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี    
     นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ นิตย์ สัมมาพันธ์ ลักษณะภาวะผู้น า ๕ ประการ ดังนี้ ๑) มี
วิสัยทัศน์  ๒) สามารถอธิบาย หรือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตน ๓) กล้าเส่ียงท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์นั้น ๔) ให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมและความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
และ ๕) กล้าแสดงออกในลักษณะท่ีแตกต่างผู้อื่น แนวคิดของความเป็นผู้น าท่ีมีบารมีมีลักษณะคล้าย
กับความเป็นผู้น าเชิงคุณลักษณะ แต่จากการศึกษาพบว่าบุคคลสามารถเรียนรู้และฝึกฝนให้ผู้น ามีบารมี
ได้ ความเป็นผู้น าท่ีมีบารมีจะก่อให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายินดี
ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ผู้น าท่ีมีบารมีจะมีบทบาทสูง และช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์บาง
สถานการณ์ได้ดี เช่น สถานการณ์ท่ีตึงเครียด หรือมีความไม่แน่นอนสูง เช่น สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเมือง ศาสนา หรือสถานการณ์สงคราม๑๕   

ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ
ประกอบด้วย ๑) นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการท างาน กระตุ้นให้เกิดความสนใจพัฒนางาน ท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสนใจผู้ร่วมงานทุกคนส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานพัฒนาจุดเด่นของตนเอง 
สอดคล้องกับ สมคิด สกุลสถาปัตย์ ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืน
พบว่า  องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างส่ือกลางท่ี
มีศักยภาพการใช้ความฉลางทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส าหรับองค์ประกอบแบบ
ยั่งยืน ประกอบด้วยกระบวนการเปล่ียนแปลงสมดุล ต่อเนื่องเน้นผู้เรียน ปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคล่ือน 
ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัต บริบทเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง๑๖  
นอกจากนี้นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศต้องมีความเป็นผู้น า ได้แก่ ๑) วิสัยทัศน์ในการ
จัดการให้ทันกับการเปล่ียนแปลง ๒) ความเป็นผู้น าในการริเริ่มการใช้นวัตกรรม ๓) ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ ๔) ศักยภาพในการพึ่งตนเองใน
การพัฒนางาน ๕) การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา๑๗ 

นอกจากนี้ ชาญชัย อาจินสมาจาร ยังได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้น าโดยสรุปดังนี้มีความ
ต้องการท่ีจะเล่ือนขั้นสู่การบริหารระดับท่ีสูงขึ้นและพยายามพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงาม เป็นผู้ริเริ่ม
ด้วยตนเอง สามารถคิดและแสดงความคิดได้อย่างแจ่มชัด โน้มน้าวให้คนอื่นเห็นคุณค่าของความคิด  
มีบูรณภาพทางศีลธรรม เป็นผู้จัดองค์การ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  และท างานโดยผ่านผู้อื่นได้  
มีความเต็มใจในการแก้ไขปัญหา เป็นคนท่ีไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ีและต้องมีความสามารถในการผลักดันคนอื่น 
                                                             

๑๕นิตย์  สัมมาพันธ์, ภาวะผู้น า : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ, หน้า ๓๓-๓๔. 
๑๖สมคิด  สกุลสถาปัตย์, รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบ

ยั่งยืน, หน้า ๑๓๘. 
๑๗ธีระ รุณเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, หน้า ๒๕. 



๑๗๗ 

มีความสามารถในการประเมินคนอื่น ยอมรับจุดแข็ง และจุดอ่อนของคนอื่น มีทัศนคติท่ีดีต่อคนอื่น 
เป็นคนท่ีมีความสมดุล มีความสามารถในการมอบหมายหน้าท่ีให้กับบุคคลอื่น มีความยุติธรรม และ 
มีความเฉลียวฉลาด มีความเข้าใจในงานของพนักงานแต่ละคน มีความสามารถในการผูกมิตรกับคน
อื่น ได้รับการสนับสนุน และความจงรักภักดีจากพนักงาน และเพื่อน ๆ ต้องมีจิตใจท่ีดีและมีการศึกษา 
มีความเข้าใจการปฏิบัติงานในภาพรวมท้ังหมดของเอกสารและสามารถส่ือความหมายท่ีเข้าใจกับ
พนักงาน มีความอดทน และเป็นคนยืดหยุ่น มั่นใจในตนเอง ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ มีความริเริ่ม 
และมีความต้องการต่อความส าเร็จ๑๘ ขณะท่ี รังสรรค์ ประเสริฐศรี กล่าวถึงบทบาทของภาวะผู้น า  
ไว้ดังนี้ ๑) เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ ๒) เป็นนักพูดท่ีดี ๓) เป็นนักเจรจาต่อรอง ๔) การสอนงาน 
๕) เป็นผู้สามารถสร้างทีมงานได้ ๖) แสดงบทบาทท างานเป็นทีม ๗) สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้ 
๘) การประกอบการ๑๙ นอกจากนี้ ลิปปนนท์ เกตุทัตได้กล่าวว่าผู้น าควรมีลักษณะ ดังนี้ ๑) ต้องเป็นผู้
มีประสบการณ์ท่ีมีความส าเร็จพอสมควรก่อให้เกิดความมั่นใจ ๒) ในระดับพื้นฐานต้องเป็นคนเก่ง ดี 
กล้า อดทน ท างานเป็นกลุ่มได้ บริหารจัดการเป็น ตัดสินใจเป็น และมีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
และ ๓) ในระดับสูงลักษณะของผู้น าจะต้องเป็นคนท่ีมีความคิดกว้างไกล มีทิศทาง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความกล้า มีพลังก่อให้เกิดศรัทธาดึงดูดใจให้มีผู้ร่วมท างานด้วย๒๐ และจากแนวคิดของ
แบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงประกอบด้วยคุณลักษณะท่ีส าคัญ 
๕ ประการคือ ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ ๒) การสร้างบารมี ๓) การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล ๔) การ
กระตุ้นปัญญา และ ๕) การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นเอกบุคคล จะเน้นท่ีการมุ่งพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล โดยมีการเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ผู้น าจะปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันไปตามความต้องการและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ซึ่ง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องแบบตัวต่อตัว จะพัฒนาความเป็นผู้น าและช่วยให้ได้
ข้อมูลในการตัดสินใจดีขึ้น ท้ังนี้เพราะการเอาใจใส่ของผู้บริหารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแบบตัวต่อตัว จะ
ท าให้ได้มีโอกาสได้รับข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงาน
หรือองค์การได้ดีขึ้น๒๑ 

องค์ประกอบท่ี ๓ ด้านนิสสยสัมปันโน ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ
นิสสยสัมปันโน คือ การเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ การท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้นั้น เราควรจะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติ ความ
ต้องการของคนโดยท่ัวไปเสียก่อน  มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารงาน และ
บุคลิกภาพก็เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริม มนุษยสัมพันธ์มีหลักการใหญ่อยู่ท่ีการครองใจคน การท าให้
คนเป็นมิตร ถือว่าเป็นศิลปะที่ลึกซึ้งส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม การเข้าถึงจิตใจคนนั้นไม่มีวิถีทางใด
ท่ีท าได้ดีกว่าอาศัยหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา และหลักจิตวิทยา การท างานถ้าขาดการครองใจคนแล้ว 

                                                             
๑๘ชาญชัย อาจินสมาจาร, ทักษะภาวะผู้น า, หน้า ๒๔-๒๙. 
๑๙รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, หน้า ๑๖-๑๗. 
๒๐สิปปนนท์ เกตุทัต และคณะ. การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของ

ชาติในทศวรรษหน้า, หน้า ๑-๒. 
๒๑Bass, Bernard M. and Bruce J. Avolio, Improving  Organization.Effectiveness  through  

Transformation  leadership,  (California : sage Publications, 1994), pp.10-25. 



๑๗๘ 

กิจการนั้นก็ขาดความเจริญงอกงาม มนุษยสัมพันธ์จึงอยู่ท่ีการครองใจ การชนะใจคนเป็นส่วนใหญ่ 
การเข้าถึงจิตใจคน ท าอะไรถูกใจ และถึงใจคนจะน าความส าเร็จมาสู่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์
นั้นมีค ากล่าวที่ว่า “รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักกัน”  ต่อให้คุณเก่งเพียงใด แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักคุณหรือว่าคุณไม่
รู้จักใครเลย จะท าอะไรมันก็ยาก คุณลักษณะข้อนี้ตรงกับผลการวิจัยด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร 
ซึ่งผู้วิจัยจะขออภิปรายข้อค้นพบในประเด็นส าคัญท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านนิสสยสัมปันโน คือ 
เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี  มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี การวางตัวเสมอต้นเสมอ
ปลาย มีความสามารถครองใจคน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือประสานให้องค์การเกิดความสามัคคี มีความ
เช่ือมั่นในตัวเอง เมตตา กรุณา ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นเทคนิคของตัวบุคคล
กับงาน ซึ่งสอดคล้องกับ กัลยรัตน์ เมืองสง ท่ีศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ๑) การมีกิจกรรมท่ีใช้ความคิด
ความเข้าใจในระดับสูง ได้แก่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆของส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ ๒) มีความสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์ 
ได้แก่มีการรายงานผลแผนงานและโครงการเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานและก าหนด
แผนปฏิบัติการ ๓) มีความสามารถในการพยากรณ์และก าหนดอนาคตได้ ได้แก่ มีความสามารถเชิงรุก
โดยกระท าการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะท่ีผู้บริหารส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอ
ปัญหาคล่ีคลายไปเอง ๔) การมีความคิดปฏิวัติ ได้แก่ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ของสถานศึกษา ๕) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ได้แก่ ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสร้างจากแรงบันดาลใจ มีความ
ทะเยอทะยาน คิดนอกกรอบ และกว้างไกล๒๒ และยังสอดคล้องกับ โบทเวล (Bothwell) ลักษณะ
ผู้น าซึ่งผู้วิจัยส่วนใหญ่ใช้ในการศึกษาความ สัมพันธ์กับภาวะผู้น ามี ๑๐ ประการ ดังนี้ ๑) ความฉลาด 
๒) เข้ากับผู้อื่นได้ดี ๓) มีทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพเชิงเทคนิค ๔) สามารถจูงใจตนเองและผู้อื่น 
๕) มีความมั่นคงในอารมณ์และควบคุมตนเอง ๖) มีทักษะในด้านการวางแผนและจัดการ ๗) มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะให้งานส าเร็จ ๘) มีความสามารถใช้กระบวนการกลุ่ม ๙) เป็นผู้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และ ๑๐) มีความสามารถในด้านการตัดสินใจ๒๓ ในขณะท่ี บูโนและโอบรีน (Bruno 
& O’Brien) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีประสบความส าเร็จ พบว่า คุณลักษณะส าคัญ ๕ ประการ
ท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ คือ มีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์ และมี
คุณธรรม การมีทักษะในการส่ือสาร และประการสุดท้ายคือ ต้องเป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ จึง
กล่าวได้ว่าคุณลักษณะของภาวะผู้น าท่ีประสบความส าเร็จได้นั้นจะมีผลต่อประสิทธิผลของหน่วยงาน
หรืองค์การเช่นกัน๒๔ สอดคล้องกับ พรนพ พุกกะพันธุ์ ได้กล่าวว่า ในการเป็นนักบริหารไม่ว่าอยู่ระดับ
ใดก็ตามต้องตระหนักถึงหลักประการหนึ่งว่า ลักษณะของผู้น าท่ีแท้จริง  จะต้องเป็นคนท่ีมีความคิด
กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้า มีพลังก่อให้เกิดแรงศรัทธา ดึงดูดให้มี

                                                             
๒๒กัลยรัตน์  เมืองสง , รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ,

ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๐. 
๒๓Bothwell, Lin., The Art of Leadership: Skill-Building Techniques that, Produce 

Results. Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1983), pp.150-167. 
๒๔Bruno & O’ Brien, อ้างใน กัญญามน-อินหว่าง, ภาวะผู้น าทางการศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://rismon.igetweb.com/articles/438780/.html [๒๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 



๑๗๙ 

ผู้ร่วมงานด้วย มีวินัยในตนเอง เป็นผู้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง มีอุปนิสัยปรับปรุงงานอยู่เป็นนิตย์
อย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรม๒๕  ซึ่งสอดคล้องกับ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ท่ีเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็นผู้น าไว้ว่า ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีขององค์การ มี วิสัยทัศน์ 
(vision) ต้องมีความกล้าตัดสินใจ แสดงความใส่ใจ แสดงความรู้สึกประทับใจเป็นส่วนตัว มีความสามารถ
ในการส่ือสารและเก่งคน  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ๒๖    
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งการส่งเสริม

ภาวะผู้น าประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญคือองค์ประกอบด้านจักขุมา คือ ต้องมีปัญญามองการณ์ไกล 
ต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการใช้คน องค์ประกอบด้านวิธุโร คือ ต้องเป็นผู้มี
ความสามารถในการจัดการธุระต่าง ๆ หรือกิจการท้ังปวงได้ดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านองค์ประกอบ
ด้านนิสสยสัมปันโน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นคุณลักษณะท้ัง ๓ ประการนี้ 
มีความส าคัญมากน้อยต่างกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย ดังนี้ ผู้บริหานายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศระดับสูง รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคนเป็นจ านวนมาก
คุณลักษณะจักขุมา และ นิสฺสยสมฺปนฺโน ควรเข้าใจหลักธรรมและเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงาน ส่วน วิธูโร 
มีความส าคัญน้อยลงมา เพราะผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศระดับสูงสามารถ
มอบหมายงานด้านเทคนิค ให้ผู้ร่วมงานไปด าเนินการแทนได้ ตามความสามารถและความเหมาะสม
ของผู้นั้น บริหารระดับกลาง คุณลักษณะ จกฺขุมา วิธูโร และนิสฺสยสมฺปนฺโน มีความส าคัญเท่า ๆ กัน
กล่าวคือ ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศระดับกลางจะต้องมีความช านาญ
เฉพาะด้าน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในขณะเดียวกันก็ต้องมีปัญญาท่ีจะมองการณ์ไกลหรือ
การวางแผนงานในอนาคต และวางแผนตัวเองเพื่อท่ีจะเป็นผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศระดับสูงต่อไป ผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศระดับต้น ควรท่ีจะ
เป็นผู้มีคุณลักษณะ วิธูโร และนิสฺสยสมฺปนฺโน เพราะต้องลงมือปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานหรือทีมงาน
อย่างใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับต้นจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะ จกฺขุมา ไปด้วย ก็คือ 
การพัฒนาปัญญาเพื่อเตรียมพร้อมเล่ือนขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหานายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศระดับกลางต่อไป ควรเลือกคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานโดยค านึงถึงภาวะผู้น าและ
ความสามารถของผู้ท่ีจะเป็นผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศในต าแหน่งนั้น ควร
ท่ีจะน าผลการวิจัยภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธท่ีไปประยุกต์และน ารูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่ อ
พัฒนาภาวะพัฒนาภาวะผู้ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 
ภาวะผู้น าตามลักธรรมปาปณิกธรรม ๓ ของพระพุทธศาสนา ถ้าผู้น านายทหารหญิงช้ัน

สัญญาบัตร กองทัพอากาศน าหลักธรรม ไปพิจารณาให้ประจักษ์แก้ไขและถือปฎิบัติด้วยความ

                                                             
๒๕พรนพ พุกกะพันธ์ุ, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, หน้า  ๖๐-๖๓. 
๒๖วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กเปอร์เน็ท,๒๕๔๔), หน้า ๑๒-๑๙. 



๑๘๐ 

ใคร่ครวญให้ครบถ้วนพอเหมาะพอดีและสม่ าเสมอแล้ว ย่อมจะมีพร้อม ด้วยสมบัติ ๓ ประการ คือ 
ความรู้ ความสามารถและคุณธรรม ซึ่งจะน าพาให้ปฎิบัติงานได้จนส าเหร็จตามจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการปฎิบัติได้ดังกล่าวนั้น นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ควร
หาโอกาสศึกษาธรรมให้ประจักษ์แก่ใจตนเอง จึงสามารถปฎิบัติตนเองได้อย่างถูกต้อง ในท้ายแห่งการ
วิจัยนี้ขอเสนอบทกลอน “สุภาษิตสอนผู้น า” ไว้พิจารณาประเทืองปัญญาดังนี้ 
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ปทุมธานี : พิมพ์ตะวัน, ๒๕๔๘. 



๑๘๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
บวร  ประพฤติดี  ทิพาพร พิมพิสุทธิ และ เฉลิมพล ศรีหงษ์.  สตรีไทย : บทบาทในการเป็นผู้บริหาร

ทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๐. 
บุญทัน  ดอกไธสง. ภาวะผู้น าและทฤษฏีผู้น า. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๓๙. 
ประเวศ วะสี. ภาวะผู้น า : ความเป็นไปในสังคมไทยและวิธีการแก้ไข. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : 

พิฆเณศพริ้นต้ิง เซ็นเตอร์, ๒๕๔๔. 
พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ เขมกาโม). ภาวะผู้น าเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์, 

๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). ภาวะผู้น า ความส าคัญต่ออนาคตไทย. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ไทย, 

๒๕๔๐. 
__________. ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
__________. พัฒนาปัญญา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 
__________. ผู้น า. กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศพริ้นตริ้งเซ็นเตอร์, ๒๕๔๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตตฺโต) . สู่การศึกษาแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๘. 
__________. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๐. 
__________. ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๕๔๗.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
__________. พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์. Leadership for Organizational Effectiveness. การบริหารคน, ๒๕๔๗. 
พรนพ  พุกกะพันธุ์. ภาวะผู้น าและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักค์, ๒๕๔๔.  
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์. กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์มงคลชัยพริ้นต้ิง, ๒๕๔๘. 
มัลลิกา  ต้นสอน. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
รังสรรค์  ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ธนชัชการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. เทคนิคการวิจัยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม

วิชาการ, ๒๕๓๖. 
วิภาดา  คุปตานนท์. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๔๔.  
วิโรจน์  สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีประเด็นทางการศึกษา และบทวิเคราะห์องค์การทาง

การศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ, ๒๕๔๕. 
__________. การบริหาร : หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : อักษรา

การพิมพ์, ๒๕๔๒. 



๑๘๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วิรัญญ์   บิดรวัฒนา และคณะ.  ผู้น าแห่งโลกอนาคต การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ .

กรุงเทพมหานคร : อัลฟ่ามีเดีย, ๒๕๔๓. 
วีระวัฒน์  ปันนิตามัย. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : เอ็กเปอร์เน็ท, ๒๕๔๔. 
ศิริโสภาคย์  บูรพาเดชะ. เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ.นนทบุรี : 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
ศูนย์สตรีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ หลักการและเหตุผล. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  สมชาย หิรัญกิตติ  สุดา สุวรรณาภิรมย์  ชวลิต ประภวานนท์ และสมศักดิ วานิช

ยาภรณ์. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๓๙. 
ศิริพงศ์  พฤทธิพันธุ์. ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ฮาซันพริ้นต้ิง, ๒๕๕๑. 
สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์ สมิตะศิริ. ผู้น า. กรุงเทพมหานคร : พิฆเนศพริ้นต้ิงเซ็นเตอร์, 

๒๕๔๒. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาสตรี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙). กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕. 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐.
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๐. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์, ๒๕๕๔. 

สุเมธ  แสงนิ่มนวล. ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพมหานคร : ส เจริญการพิมพ์, ๒๕๕๒. 

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์. ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตร์และศิลป์ สู่ความเป็นผู้น าที่สมบูรณ์. 
กรุงเทพมหานคร : วิรัตน์ เอ็ดดูเคช่ัน, ๒๕๔๘. 

เสน่ห์  จุ้ยโต. การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ . พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์ .
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 

เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์ . ภาวะผู้น าประมวลสารชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา หน่วยท่ี  ๕-๘  นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

__________. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘. 
__________. พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๑. 
สมชาติ  กิจบรรยง. ความฉลาดรู้ของผู้น า. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, ๒๕๔๔. 
สมยศ  นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ผู้จัดการ, ๒๕๔๐. 
 



๑๘๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อนันต์ชัย คงจันทร์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ และอุปสรรคในการท างานของ

ผู้บริหารสตรี. กรุงเทพมหานคร : Chulalongkorn Review, ๒๕๔๙. 
อุ่นเรือน ทองอยู่สุข. มิติสตรี–วิถี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๗. 
อภินันท์  จันตะนี. วิธีวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นต้ิง, ๒๕๓๘.  
 
(๒) บทความ/วารสาร 
กล่ินแก้ว  ป.จินตกานนท์. สตรีไทยในระดับผู้บริหาร. วารสารคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ. สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๙ 
กษิณ  ภูวสรรเพ็ชญ์. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา.วารสารการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒.  
ทิพาวดี เมฆสวรรค.์ บทบาทของสตรีไทยในการพัฒนาประเทศ.  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ. 

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, ๒๕๓๗. 
ทักษิณ  ภูวสรรเพ็ชญ์. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา. วารสารการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒.  
บวร  ประพฤติดี  ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ และ เฉลิมพล ศรีหงษ์. สตรีไทย : บทบาทในการเป็นผู้บริหาร

ทางการศึกษา. วารสารคณะรัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๐. 
พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์. เปิดประเด็น. วารสารครุศาสตร์, (กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๘).  
พรทิพย์  อัยยิมาพันธ์, Leadership for Organizational Effectiveness. วารสารการบริหารคน. 

มีนาคม, ๒๕๔๗.  
ภารดี  อนันต์นาวี. การวิเคราะห์ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาและบรรยากาศ

องค์การท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีดีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคตะวันออก . 
วารสารศึกษาศาสตร์  ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน - ตุลาคม), ๒๕๔๙. 

เย็นใจ  ศรีวรรณบูรณ์. ผู้บริหารควรมีลักษณะผู้น าอย่างไร. วารสารเพิ่มผลผลิต ฉบับมิถุนายน – 
กรกฎาคม, ๒๕๔๑. 

สิปปนนท์  เกตุทัต  และคณะ. การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของ
ชาติในทศวรรษหน้า. วารสารกรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๙. 

สุรชัย  คุ้มสิน. วิกฤติภาวะผู้น า : อุปสรรคในการปฏิรูปสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ . วารสารบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (กันยายน-ธันวาคม), ๒๕๔๖. 

เสน่ห์  จุ้ยโต. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา : วิถีทัศน์และมิติใหม่. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ๑๓(๓) ; 
๘๔. (กันยายน-ธันวาคม), ๒๕๔๓. 

สุรศักด์ิ  ปาเฮ. สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, วารสารข้าราชการครู ๒๑,๑ (ตุลาคม –
พฤศจิกายน), ๒๕๔๓.  

อุทุมพร  จามรมาน. โมเดล คือ อะไร. วารสารวิชาการ, ๒๕๔๑. 
อนันต์ชัย  คงจันทร์. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพและอุปสรรคในการท างานของ

ผู้บริหารสตรี. จุฬาลงกรณ์วารสาร กรุงเทพมหานคร, (ตุลาคม-ธันวาคม), ๒๕๔๓. 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultTitle.cfm?aTextSearch=2001008795&aSearchBy=B&aIsAdvance=Yes


๑๘๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๓) วิทยานิพนธ์  
เกียรติก าจร กุศล. “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๒. 
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ผู้น าของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

วลัยพร  ศิริภิรมย์. “การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความส าเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ศักด์ิไทย สุรกิจบวร. “ภาวะผู้น าหัวหน้าคณะวิชาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน
วิทยาลัยครู”. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๒. 

สมคิด  สกุลสถาปัตย์. “รูปแบบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบ
ยั่งยืน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

สันติยา ไชยศรีชลธาร. “การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษา”. วิทยานิพนธ์ 
คอ.ม. สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ   
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย   จ านวน  ๕  ท่าน 
๑ อาจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์ 

อาจารย์,ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   
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ภาคผนวก   ข 
ผลการหาค่า  IOC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
 

แบบสอบถามของงานวิจัยเรื่อง : การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม   
                                      

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
 

 
ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC 
IOC =  
 N 

N 

 
แปลผล ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่ ๑ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๒ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๓ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๔ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๕ 

๑       ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๑๒ ๑ ๑  ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๑๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๑๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๑๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๑๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๑๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๑๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๒๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๒๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๐๑ 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC 
IOC 

=  N 
N 

 
แปลผล ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๑ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๒ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๓ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๔ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๕ 

๒๖ ๑ ๑ ๑๑ ๑ ๑๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๒๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๓๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๓๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๓๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๔๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๔๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๔๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๔๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๕๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๕๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
 



๒๐๒ 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC 
IOC 

=  N 
N 

 
แปลผล ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๑ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๒ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๓ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๔ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

คนที ่๕ 

๕๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๕๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช่ได้ 
๖๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try out) 
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ภาคผนวก ง 
ค่า Alpha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha  เท่ากับ .969 
Cronbach's Alpha Based on Standardized  Items  เท่ากับ  .967 
N of Items เท่ากับ  65 
 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 4.6667 .47946 30 
VAR00002 4.8333 .37905 30 
VAR00003 4.9000 .30513 30 
VAR00004 4.9000 .30513 30 
VAR00005 4.9333 .25371 30 
VAR00006 4.9000 .30513 30 
VAR00007 4.9000 .30513 30 
VAR00008 4.8667 .34575 30 
VAR00009 4.8667 .34575 30 
VAR00010 4.9000 .30513 30 
VAR00011 4.9667 .18257 30 
VAR00012 4.8333 .46113 30 
VAR00013 4.9000 .40258 30 
VAR00014 4.8000 .48423 30 
VAR00015 4.8000 .40684 30 
VAR00016 4.7333 .52083 30 
VAR00017 4.8667 .43417 30 
VAR00018 4.8667 .34575 30 
VAR00019 4.8667 .34575 30 
VAR00020 4.8667 .34575 30 
VAR00021 4.9333 .25371 30 
VAR00022 4.8667 .34575 30 
VAR00023 4.8333 .37905 30 
VAR00024 4.8667 .34575 30 
VAR00025 4.7333 .44978 30 
VAR00026 4.6667 .54667 30 
VAR00027 4.7000 .46609 30 

 



๒๐๘ 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 
VAR00028 4.7000 .46609 30 
VAR00029 4.6667 .47946 30 
VAR00030 4.6667 .47946 30 
VAR00031 4.6667 .47946 30 
VAR00032 4.6667 .47946 30 
VAR00033 4.7333 .44978 30 
VAR00034 4.7333 .44978 30 
VAR00035 4.8000 .40684 30 
VAR00036 4.6667 .47946 30 
VAR00037 4.7000 .53498 30 
VAR00038 4.7000 .53498 30 
VAR00039 4.7333 .44978 30 
VAR00040 4.7667 .43018 30 
VAR00041 4.7667 .43018 30 
VAR00042 4.7667 .43018 30 
VAR00043 4.8333 .37905 30 
VAR00044 4.9000 .30513 30 
VAR00045 4.9000 .30513 30 
VAR00046 4.7000 .46609 30 
VAR00047 4.6667 .47946 30 
VAR00048 4.7000 .46609 30 
VAR00049 4.7000 .46609 30 
VAR00050 4.8667 .34575 30 
VAR00051 4.5333 .50742 30 
VAR00052 4.5333 .50742 30 
VAR00053 4.6667 .47946 30 
VAR00054 4.8333 .37905 30 
VAR00055 4.5000 .50855 30 
VAR00056 4.5000 .50855 30 
VAR00057 4.5000 .50855 30 
VAR00058 4.5000 .50855 30 
VAR00059 4.8667 .34575 30 

 



๒๐๙ 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 
VAR00060 4.8667 .34575 30 
VAR00061 4.5333 .50742 30 
VAR00062 4.5333 .50742 30 
VAR00063 4.8667 .34575 30 
VAR00064 4.8667 .34575 30 
VAR00065 4.8667 .34575 30 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  จ 

เครื่องมือการวิจัย 
(แบบสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
ค าอธิบาย 

๑.  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในกองทัพอากาศ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิจัยการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม  

๒.  แบบสอบถามมีจ านวน ท้ังหมด ๑๒ หน้า แบ่งเป็น ๕ ตอน แต่ละตอนมีดังนี้ คือ 
  ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะความเป็นผู้น าของ 

นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
  ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามภาวะผู้น าและคุณลักษณะภาวะผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน

สัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
               - เชิงคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

กองทัพอากาศ 
               - เชิงพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

             ตอนที่ ๔  แบบสอบถาม ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตรกองทัพอากาศ  
              ตอนท่ี ๕  แบบสอบถาม ปลายเปิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง    เพียงช่องเดียว และเติมค าลงในช่องว่างท่ีตรงกับ 

ความจริงของท่าน 
๑.  เพศ   

□   ชาย       □   หญิง 
๒.  ปัจจุบันท่านอายุเท่าใด 

□   ๒๓ – ๓๐  ปี □  ๓๑ – ๓๘  ปี 

□   ๓๙ – ๔๖  ปี                    □  ๔๗ - ๕๔   ปี     
□  ๕๕  - ๖๐   ปี     

๓.  ท่านได้รับวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับใด 
□   ต่ ากว่าปริญญาตรี □ ปริญญาตรี 
□   ปริญญาโท                    □  ปริญญาเอก 

๔.  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งอะไร 
□  ผู้บริหารระดับสูง                      □ ผู้บริหารระดับกลาง 
□  เจ้าหน้าท่ี □ อื่นๆ (โปรดระบุ)................... 

๕.  ท่านมีประสบการณ์การท างาน ก่ีปี 
□  ๑ -  ๑๐    ปี            □ ๑๑ – ๑๕  ปี 
□  ๑๖ - ๒๕ ปี   □ ๒๖ - ๓๐ ปี  
□  ๓๑  ปี ขึ้นไป    

๖.  ท่านเคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารหรือไม่ 
□   เคย                          □   ไม่เคย 

 
 
ตอนที่ ๒   แบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับภาวะความเป็นผู้น าระดับผู้บริหาร
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ 
ค าชี้แจง   ขอให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อค าถามและโปรดท าเครื่องหมาย   √  ลงในช่อง
ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปของลักษณะภาวะผู้น าในเชิงประจักษ์ระดับผู้บริหารนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  

ระดับความคิดเห็นในตอนนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ซึ่งมีตัวเลือก  ๕  ระดับ คือ 
๕   หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
๔   หมายถึง เห็นด้วย  หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 
๓ หมายถึง ไม่แน่ใจ  หมายถึง ข้อความนั้นไม่แน่ใจว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 
๒   หมายถึง ไม่เห็นด้วย หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านส่วนมาก 
๑ หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านท้ังหมด 

 



๒๑๓ 

ข้อ
ท่ี 

 

การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับ 
ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 

ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

         หลักจักขุมา  หมายถึง การมีปัญญามองการณ์ไกล ช านาญในการใช้ความคิด  สามารถวางแผนและฉลาด
ในการใช้คน  เป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกอย่างทะลุปุโปร่งเป็นผู้รู้จุดหมาย รู้เป้าหมาย รู้จักผลท่ีจะเกิดข้ึน
อย่างชัดเจน 
 ๑ 
 

นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มองทุกอย่างทะลุ ปุโปร่งเป็นผู้รู้จุดหมาย รู้จักผลที่จะเกิดข้ึน
อย่างชัดเจน 

     

๒ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาหรือ
วางแผนให้เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้องทันกับสถานการณ์
ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

     

๓ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎี 
หรือน าแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาเป้าหมายหรือกลยุทธ์
ในการปฏิบัติงานของส านักงานได้ 

     

๔ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ คิดโครงการหรือ
แผนงานท่ีผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์ในระยะยาวต่องานของ
หน่วยงาน 

     

๕ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้สามารถสร้างและ
บูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ภาครัฐ โดยพิจารณาจากบริบทของหน่วยงานและปรับ
ให้เหมาะสมปฏิบัติได้จริง 

     

๖ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้มีความสามารถใน
การจัดระบบการท างานท่ีดีก าหนดทิศทางการด าเนินการ
ขององค์การได้อย่างถูกต้อง 

     

๗ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ก าหนดทิศทางความ
อยู่รอดขององค์กร  และเป็นผู้ ท่ีกล้าตัดสินใจ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นนักวางแผน  

     

๘ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์และท า
วิสัยทัศน์ให้เกิดความชัดเจนไปสู่การปฏิบัติให้กับองค์การ 

     

๙ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้วางตนได้เหมาะสม
จนเป็นท่ีไว้วางใจแก่ผู้อื่น และเป็นผู้ท่ีสามารถสร้างความ
เข้าใจได้ในทุกประเด็นท่ีเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของ
องค์การ 

     

 

 



๒๑๔ 

ข้อ
ท่ี 

 

การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับ 
ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 

ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

หลักวิธูโร หมายถึง การจัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  มีความช านาญด้านเทคนิค 
๑๐ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้มีความ

พึงพอใจในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย 
     

๑๑ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้มีความเอาใจใส่เพียร
พยายามท่ีจะท างานตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

     

๑๒ นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน และสามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ให้ปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางครอบคลุม 

     

๑๓ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้สามารถน าวิชาการ 
ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

     

๑๔ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้บริหารงานท่ีมีความ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

     

๑๕ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ ใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม การบริหารเชิงเหตุผลในการก ากับและควบคุม
บุคลากร 

     

๑๖ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้จัดการระบบการ
ท า งานในองค์กรและจัดบุคลากรเ ข้าท างานตาม
โครงสร้าง 

     

๑๗ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
กฎระเบียบระบบการท างาน การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการท างาน 

     
 

๑๘ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้มีความสามารถใน
การสื่อสาร ประสานงานทุกอย่างในองค์กรและสังคมได้
อย่างดี 

     
  

หลักนสิสยสัมปนัโน  หมายถึง  การมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความสามารถในการครองใจคน 
๑๙ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มี

ความสามารถในการครองใจคน 
     

๒๐ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้สอนงานให้เพื่อน
ร่วมงานท่ีขาดความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน 
(ทาน) 

     

๒๑ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ใช้ค าพูดท่ีมีประโยชน์ 
กล่าวถูกกาลเทศะ(ปิยะวาจา)ในการบริหารงานใน
องค์การ 

     



๒๑๕ 

ข้อ
ท่ี 

 

การประยุกต์ใช้หลักปาปณิกธรรมกับ 
ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 

ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

๒๒ ระดับผู้บริหารนายทหารหญิง ช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้
ส่งเสริมจริยธรรม  โดยกระท าตัวเองเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับผู้อื่น (อัตถจริยา) 

     
 

๒๓ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้บริหารงานและวาง
ตนเ สมอ ต้น เ สมอปล าย  ต่ อ เพื่ อน ร่ ว มง านแล ะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (สมานัตตา) 

     

๒๔ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรให้คุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น 
สภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีดี  มีเวลาท างาน  ภาระงาน  
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

     
 

๒๕ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรให้อภัยผู้ใต้บังคับบัญชา 
เช่น การไม่เอาโทษในความผิดครั้งแรก การยอมให้
ผิดพลาดเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้

     

๒๖ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรให้โอกาส เช่น 
ความก้าวหน้าเติบโต ความท้าทายในงาน เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

     
 

๒๗ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรให้ก าลังใจ เช่น การกล่าว
ค ายกย่องชมเชยเมื่อท าดี ช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ เมื่อ
พนักงานท้อแท้ 

     

 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามภาวะความเป็นผู้น าเกี่ยวกับ คุณลักษณะภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ข้อที ่

 
ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 

ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

๑. ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าระดับของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ   

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ   
๑ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ือมั่นในตัวเอง สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ 

     

๒ นายทหารหญิง ช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง กล้าท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 

     



๒๑๖ 

ข้อที ่

 
ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 

ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

๓ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้ท่ีมีวุฒิ
ภาวะเหมาะสม มีอารมณ์ที่มั่นคง ปรับตัวได้ดี 

     

               คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านความสามารถ  
๔ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้มี

สติปัญญาและไหวพริบปฏิภาณดี 
     

๕ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้มี
สมรรถนะในการท างานมีทักษะในการจัดการและการ 
จูงใจ   

     

๖ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้มี
คุณธรรมในการบริหารจัดการงาน 

     

            คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านทักษะทางสังคม   
๗ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้มี

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี 
     

๘ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้
ยอมรับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่น ให้ความนับถือ
ผู้อื่น และมีความสนใจร่วมกับผู้อื่น 

     

๙ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศเป็นผู้ท่ีมี
ทักษะในการติดต่อประสานงาน 

     

๒. ภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
พฤติกรรมภาวะผู้น าด้านมุ่งเกณฑ์ 

๑๐ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึด
ระเบียบกฎเกณฑ์ของกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัด 

     

๑๑ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้สั่งงานตามข้ันตอน
และสายงานตามระเบียบแบบแผนของสายงาน
กองทัพอากาศ 

     

๑๒ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีหลักเกณฑ์ 

     

๑๓ นายทหารหญิงช้ันสัญญาเป็นผู้วางแผนการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้าและปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จ 

     

๑๔ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้มอบหมายงานโดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานท้ังใน และต่างประเทศเพื่อน าความรู้มาใช้
ในการพัฒนางาน 

     



๒๑๗ 

 

ข้อ
ที่ 

 
ภาวะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 

ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิ่ง 

พฤติกรรมภาวะผู้น าด้านมุ่งงาน 
๑๕ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานเป็นระยะหลังจากที่ได้มีการสั่งงาน 
     

พฤติกรรมภาวะผู้น าด้านมุ่งสัมพันธ ์
๑๖ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้เอาใจใส่ในความเป็นอยู่

และทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกัน 
     

๑๗ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ ให้เกียรติ ยกย่อง
ชมเชย เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้เป็นผลส าเร็จ 

     

๑๘ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ท่ีมีความเมตตาสูง มี
ลักษณะเป็นมิตรกับทุกคน และเป็นนักประสานงานท่ีดี 

     

พฤติกรรมภาวะผู้น าด้านมุ่งประสาน 
๑๙ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน จัด
ให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อประสาน
สัมพันธ์ให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 

     

๒๐ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ใช้วิธีให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ เมื่อพบข้อบกพร่องหรือผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและให้โอกาสปรับปรุงแก้ไข 

     

๒๑ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรเป็นผู้ประสานความต้องการ
ของแต่ละบุคคลกับเป้าหมายขององค์การ โดยใช้วิธีการจูง
ใจ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าไม่ถูกบีบบังคับ 

     

 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถาม ภาวะผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงระดับผู้บริหารนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร

กองทัพอากาศ            

ข้อ
ที่ 

 

ภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของ 
นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

๑. การส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร กระตุ้นการใช้ปัญญาและการปรับตัว 

๑ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาคุณภาพของงาน 

     



๒๑๘ 

ข้อ
ที่ 

 

ภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของ 
นายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

๒ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยวิธีการใหม่ๆ และ
การสนับสนุนความคิดริเริ่ม 

     

๓ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรแจ้งข้อมูลข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาแก่ผู้ร่วมงานได้รับทราบ
สม่ าเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

การสร้างโอกาสจินตนาการใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตาม 
๔ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด

ความสนใจท่ีจะค้นหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนางานให้
ส าเร็จลุล่วงบรรลุตามเป้าหมายและท างานร่วมกันเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๕ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรมองการณ์ไกล แสดง
ความเช่ือมั่นและแสดงให้เห็นความต้ังใจอย่างแน่วแน่
ว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ 

     

๖ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงานเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหาจุดเด่นและจุด
ด้อยขององค์กรเพื่อพัฒนางาน 

     

๗ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ ประพฤติ
ตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตาม และเป็นท่ียกย่อง เคารพ
นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ จนท าให้ผู้ตามเกิดความ
ภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน 

     

๘ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรกองทัพอากาศ สร้าง
ความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์ขององค์การ 

     

การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
๙ นายทหารหญิง ช้ันสัญญาบัตร ให้ความสนใจแก่

ผู้ ร่ วม งานทุกคน มอบหมายงานโดยค า นึ ง ถึ ง
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

     

๑๐ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน
สนใจพัฒนาจุดเด่นของตนเอง   

     

๑๑ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและให้ค าแนะน า 

     

 



๒๑๙ 

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลัก  ปาปณิกธรรม ๓ 

๑. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๒.  การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ด้านจักขุมา : การมีปัญญามองการณ์ไกล รู้จักเหตุผลท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ควรเป็น
อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๓. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ด้านวิธูโร : ผู้น าท่ีจัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญในงาน ควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๔. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ด้านนิสสยสัมปันโน : ผู้น าท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
ให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ ควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

 
**** ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 

 



๒๒๐ 

                                     แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
  
ประกอบการวิจัย ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
เร่ือง : การเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.........................................................................ต าแหน่ง.............................................. 
ผู้สัมภาษณ์ : ผู้วิจัย…………………………………………………บันทึกข้อมูล :  ผู้วิจัย (จดบันทึก,บันทึกเสียง)   
สถานท่ีสัมภาษณ์..................................................วัน/เดือน/ปี.........................เวลา.................น. 
 
แบบสัมภาษณ์   
 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารของกองทัพอากาศระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง   
จ านวน  ๒๕ คน เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะความเป็นผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตาม
แนวพุทธธรรม แนวค าถามในแบบสัมภาษณ์มีประเด็นหลัก ดังนี้คือ 
๑.  สภาพทั่วไปเก่ียวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เช่น  อายุ   การศึกษา  ประสบการณ์การท างาน   
ประสบการณ์การบริหาร  ต าแหน่ง  และทัศนคติต่อการเป็นผู้น า 
๒.  คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ด้านคุณสมบัติ  เช่น     
บุคลิกภาพ   ความสามารถ  ทักษะทางสังคม 
๓.  พฤติกรรมความเป็นผู้น าของของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ความเป็นผู้น ามุ่งเกณฑ์ 
     ความเป็นผู้น ามุ่งงาน    ความเป็นผู้น ามุ่งสัมพันธ์    ความเป็นผู้น ามุ่งประสาน  
๔.  สถานการณ์ที่เก่ียวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

- สถานการณ์ภายกองทัพอากาศ เช่น โครงสร้างของงานในกองทัพอากาศ วุฒิภาวะความพร้อม
ของผู้ร่วมงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง   

- สถานการณ์ภายนอกกองทัพอากาศ เช่น เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอื่น การเปล่ียนแปลง
ด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
๕.  ความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

เช่น การสร้างโอกาสจินตนาการใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตาม การค านึงถึงปัจเจกบุคคล   
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรกระตุ้นการใช้ปัญญาและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 
๖.  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า 

พุทธวิธีการบริหารตามหลักปาปณิกธรรม ประกอบด้วย   
      - หลักจักขุมา (มีปัญญามองการณ์ไกล ช านาญในการใช้ความคิด สามารถวางแผน และฉลาดใน
การใช้คน)    



๒๒๑ 

 - หลักวิธุโร (จัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  มีความช านาญด้านเทคนิค) 
     - หลักนิสสยสัมปันโน (ความมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความสามารถในการครองใจ) 
๗. การเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของนายทหารหญิง    
ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
๘. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ประเด็นค าถาม 
 

๑. ความคิดเห็นของท่าน “สภาพท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง  
ช้ันสัญญาบัตร” ควรเป็นอย่างไร   
๒. ความคิดเห็นของท่าน“นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรควรมีคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น า”
อย่างไร 
๓.  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรควรมีคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าควรมีพฤติกรรมความ
เป็นผู้น าอย่างไร 
๔.  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรควรมีคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น า” อย่างไร 
๕.  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร  ควรมีภาวะความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
๖.  ท่านคิดว่าหลักปาปณิกธรรม๓ คือ การมีวิสัยทัศน์ การมีความรอบรู้ในหน้าท่ีการงาน การมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาวะผู้น าได้อย่างไร  
๗.  ท่านคิดว่าการเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของ    
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ควรเป็นอย่างไร 
๘.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ประกอบการวิจัย ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
เร่ือง : การเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์........................................................ต าแหน่ง............................................................... 
ผู้สัมภาษณ์ : ผู้วิจัย นาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเช้ือ บันทึกข้อมูล : ผู้วิจัย (จดบันทึก,บันทึกเสียง)   
สถานท่ีสัมภาษณ์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วัน/เดือน/ปี................เวลา................น. 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 

แบบสัมภาษณ์   
 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารของกองทัพอากาศระดับต้น   ระดับกลาง  และระดับสูง   
จ านวน  ๒๕ คน เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะความเป็นผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอแนวทา งการ
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตาม
แนวพุทธธรรม แนวค าถามในแบบสัมภาษณ์มีประเด็นหลัก ดังนี้คือ 
๑.  สภาพทั่วไปเก่ียวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เช่น  อายุ   การศึกษา  ประสบการณ์การท างาน   
ประสบการณ์การบริหาร  ต าแหน่ง  และทัศนคติต่อการเป็นผู้น า 
๒.  คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ด้านคุณสมบัติ  เช่น      
บุคลิกภาพ   ความสามารถ  ทักษะทางสังคม 
๓.  พฤติกรรมความเป็นผู้น าของของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ความเป็นผู้น ามุ่งเกณฑ์ 
     ความเป็นผู้น ามุ่งงาน    ความเป็นผู้น ามุ่งสัมพันธ์    ความเป็นผู้น ามุ่งประสาน  
๔.  สถานการณ์ที่เก่ียวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

- สถานการณ์ภายกองทัพอากาศ  เช่น โครงสร้างของงานในดองทัพอากาศ วุฒิภาวะความพร้อม
ของผู้ร่วมงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง   

- สถานการณ์ภายนอกกองทัพอากาศ เช่น เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอื่น การเปล่ียนแปลง
ด้านสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
๕.  ความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
เช่น การสร้างโอกาสจินตนาการใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจแก่ ผู้ตาม การค านึงถึงปัจเจกบุคคล   
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรกระตุ้นการใช้ปัญญาและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 
๖.  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า 

พุทธวิธีการบริหารตามหลักปาปณิกธรรมประกอบด้วย   
- หลักจักขุมา (มีปัญญามองการณ์ไกล ช านาญในการใช้ความคิด  สามารถวางแผน และฉลาดใน

การใช้คน)    
- หลักวิธุโร (จัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  มีความช านาญด้านเทคนิค) 
-  หลักนิสสยสัมปันโน (ความมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความสามารถในการครองใจ) 

๗. การเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของนายทหารหญิง    
ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
๘.   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 

ประเด็นค าถาม 
 

๑. ความคิดเห็นของท่าน “สภาพท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 
ช้ันสัญญาบัตร” ควรเป็นอย่างไร 

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 
๒. ความคิดเห็นของท่าน “นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร” ควรมีคุณลักษณะเฉพาะของความ

เป็นผู้น าอย่างไร 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
๓.  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรควรมีคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น าควรมีพฤติกรรม

ความเป็นผู้น าอย่างไร 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
๔.  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรควรมีคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น า” อย่างไร 

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๕.  นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีภาวะความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 



๒๒๔ 

๖.  ท่านคิดว่าหลักปาปณิกธรรม ๓ คือ การมีวิสัยทัศน์ การมีความรอบรู้ในหน้าท่ีการงาน การมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาวะผู้น าได้อย่างไร  

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

๗.  ท่านคิดว่าการเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ควรเป็นอย่างไร 

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๘.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

รายนามผู้ทรงคณุวุฒ ิ
(สัมภาษณ)์ 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน กองทัพอากาศ ๒ แห่ง รวมจ านวน ๒๕ ท่าน 

ประกอบด้วย กรมสวัสดิการทหารอากาศจ านวน  ๑๕  ท่าน และ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
จ านวน ๑๐ ท่าน 

หน่วยงานกรมสวัสดิการทหารอากาศจ านวน  ๑๕  ท่าน 
๑. พลอากาศตรีอนุชิต  แก้วประสพ 

เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๒. นาวาอากาศเอกประสิทธิ์  ยิ้มเจริญ  

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๓. นาวาอากาศเอกเกตุไผท ศรีบุญญเกษ 

เสธนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๔. นาวาอากาศเอกชุณหรัชต์ ชุณหโสภาค 

หัวหน้ากองการส่งก าลังบ ารุง กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๕. นาวาอากาศเอกวัลลภ  ประสงค์กิจ 

ผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์  กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
๖. นาวาอากาศเอกขวัญชัย  วังอินทร์ 

ผู้อ านวยการกองอาชีวะสงเคราะห์  กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๗. นาวาอากาศเอกวิวัฒน์  นิลจุลกะ 

ผู้อ านวยการกองการกีฬา  กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
๘. นาวาอากาศเอกสรรเพ็ชร ธีระวุฒ ิ

รองผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์  กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
     ๙. นาวาอากาศเอกหญิงพรทิพย์  พุ่มก าพล   

นายทหารปฏิบัติการ  กรมสวัสดิการทหารอากาศ    
๑๐. นาวาอากาศเอกสหชัย  พวงจินดา 
      หัวหน้ากองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ  
๑๑. นาวาอากาศเอกอนุวัตร  เสริมศิริ 

                      หัวหน้ากองการบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๑๒. นาวาอากาศเอกธนพงศ์  พลกนิษฐ์ 

รองผู้อ านวยการกองอาชีวะสงเคราะห์  กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๑๓. นาวาอากาศโทหญิง เพ็ญนภา โพธิ์ไพโรจน ์

รองหัวหน้ากองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๑๔. นาวาอากาศโทหญิงพรทิพย์  ศรีริเกตุ  

นายทหารประจ า กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๑๕. นาวาอากาศโทหญิงษิริขน์ขันทอง อุ่นใจ 

ส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 



๒๒๗ 
 

หน่วยงาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จ านวน  ๑๐  ท่าน 
๑. พลอากาศตรีธนบดี  อุตะมะ 

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๒. พลอากาศตรีนภดล  บุญมั่น 

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๑ 
๓. นาวาอากาศเอกนภัทร์  แก้วนาค 

อาจารย์อาวุโส กองการศึกษาวิทยาลัยกองทัพอากาศ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
๔. นาวาอากาศเอกหญิงวิบูลรัตน์  เอี่ยมปรเมศวร์ 

นายทหารประจ าการ ประจ าก าลังพลกองทัพอากาศ 
๕. นาวาอากาศโทกฤษณพ  ปราบพาล   
 อนุศาสนาจารย์  กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๖. นาวาอากาศโทสุรัตน์  จันทะนาขา 

อนุศาสนาจารย์  กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๗. เรืออากาศเอกธีรพัฒน์  คนไว  

อนุศาสนาจารย์  กองอนุศาสตร์   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๘. เรืออากาศเอกฌานนท์  แก้วทาสี 

อนุศาสนาจารย์  กองอนุศาสตร์  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๙. เรืออากาศโทเจริญ  ทุ่งกลาง 

อนุศาสนาจารย์  กองอนุศาสตร์   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๑๐. เรืออากาศโทหญิงปาลิดา  แจ่มจิตร์   

นายทหารธุรการแผนกธุรการ วิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
    



๒๒๘ 
 

 



๒๒๙ 
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๒๔๖ 
 

 



๒๔๗ 
 

 



๒๔๘ 
 

 



๒๔๙ 
 

 



๒๕๐ 
 

 



๒๕๑ 
 

 



๒๕๒ 
 

 



๒๕๓ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   พลอากาศตรี อนุชิต  แก้วประสพ 

ต าแหน่ง   เจ้ากรมสวัสดิการ ทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวอากาศเอก ประสิทธิ์  ยิ้มเจริญ 

ต าแหน่ง   รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ  

ต าแหน่ง   เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก วัลลภ  ประสงค์กิจ  

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก ขวัญชัย  วังอินทร์  

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 
    

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์    นาวาอากาศเอก วิวัฒน์  นิลจุลกะ 

ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
    เวลาสัมภาษณ์   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก หญิง พรทิพย์  พุ่มก าพล 

ต าแหน่ง   นายทหารปฏิบัติราชการ กพ.ทอ.ช่วยราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   ส านักงานเลขานุการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก อนุวัตร  เสริมศิริ 
ต าแหน่ง   หัวหน้ากองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
    เวลาสัมภาษณ์   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก ชุณหรัชต์  ชุณหโสภาค  

ต าแหน่ง   หัวหน้ากองการส่งก าลังบ ารุง กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองการส่งก าลังบ ารุง กรมสวัสดิการหหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก สหชัย  พวงจินดา 

ต าแหน่ง   หัวหน้ากองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก ธนพงศ์  พลกนิษฐ 

ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการกองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐  น. 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก สรรเพ็ชร   ธีระวุฒ ิ

ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 

  
 

 



๒๕๙ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศโท หญิง พรทิพย์  ศรีริเกตุ 

ต าแหน่ง   นายทหารประจ า กรมสวัสดิการทหารอากาศ    
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
    เวลาสัมภาษณ์   ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 
ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
 

   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก เพ็ญนภา  โพธิไพโรจน์ 
ต าแหน่ง   ประจ าก าลังพล ช่วยราชการกองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

สถานท่ีสัมภาษณ์   กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
    เวลาสัมภาษณ์   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 



๒๖๐ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
 

   ผู้ให้การสัมภาษณ์   พลอากาศตรี นภดล  บุญมั่น 
ต าแหน่ง   รองเจ้ากรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

     เวลาสัมภาษณ์  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.   
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศโท กฤษณพ  ปราบผล    

ต าแหน่ง   อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ    
สถานท่ีสัมภาษณ์   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ    

    เวลาสัมภาษณ์   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.   
 
 
 



๒๖๑ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศโท สุรัตน์  จันทะนาขา    

ต าแหน่ง    อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ      
สถานท่ีสัมภาษณ์   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ    

    เวลาสัมภาษณ์  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐  น. 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   เรืออากาศเอก ฌานนท์  แก้วทาสี 

ต าแหน่ง   อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ      
สถานท่ีสัมภาษณ์   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ    

    เวลาสัมภาษณ์  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   เรืออากาศโท หญิง ปาลิดา  แจ่มจิตร์ 
ต าแหน่ง   นายทหารแผนกธุรการ วิทยาลัยกองทัพอากาศ 

สถานท่ีสัมภาษณ์   กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ    
    เวลาสัมภาษณ์  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. 

 
ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   เรืออากาศโท เจริญ  ทุ่งกลาง 

ต าแหน่ง   อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ      
สถานท่ีสัมภาษณ์     กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ    

    เวลาสัมภาษณ์  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 



๒๖๓ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศเอก ดร.นภัทร์  แก้วนาค 

ต าแหน่ง   อาจารย์อาวุโส กองการศึกษาวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ      
สถานท่ีสัมภาษณ์     กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ    

     เวลาสัมภาษณ์  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 

ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้รับการสัมภาษณ์ 

 
   ผู้ให้การสัมภาษณ์   นาวาอากาศโท หญิง ษิริขน์ขันทอง  อุ่นใจ 

ต าแหน่ง   หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
สถานท่ีสัมภาษณ์   กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

    เวลาสัมภาษณ์   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 
 

สนทนาเฉพาะกลุ่ม 
(Focus Group) 

 
   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 
 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๑ 
ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรีอายุควรต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะทางการควบคุม

อารมณ์ อายุท่ีเหมาะสมควรจะมีอายุ  ๓๕  ปีขึ้นไปเพราะบ่งบอกถึงประสบการณ์ การศึกษาควร
สูงสุด เพราะต้องบริหารผู้คนท่ีมีความรู้สูง ประสบการณ์ท างานและประสบการณ์การสอน ควรจะมี
เพราะต้องรู้ระบบการท างานของมหาวิทยาลัยการวิจัย  : ต้องมี ประสบการณ์การบริหาร จ าเป็น
อย่างยิ่ง   ทัศนคติต่อการเป็นผู้น าแน่นอนว่าต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น า  บุคลิกภาพส าคัญมาก 
เพราะต้องติดต่อประสานงานกับผู้อื่นอยู่เสมอดังนั้นการมีบุคลิกภาพท่ีดีจะน ามาสู่ความมั่นใจในตัวเอง
ความสามารถต้องสูง  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทักษะทางสังคมต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ 
อาจารย์ยกตัวอย่างในการสรรหาผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ว่าบุคคลท่ีสมควรได้รับการเลือกให้เป็นผู้น า
นั้นต้องเป็นผู้ท่ีกล้าแสดงวิสัยทัศน์ของตนเอง กล้าแสดงออก ต้องเป็นผู้ท่ีมีภาพท่ีดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ 
นอกจากนั้นยังต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงานดี มีจิตอาสา เสียสละ ด้านพฤติกรรม
ความเป็นผู้น าอาจารย์ให้ความเห็นว่าไม่ควรเน้นด้านใดเป็นพิเศษ  แต่แน่นอนว่าต้องหวังผลของงาน  
ส่วนอื่นๆน่าจะเป็นอันดับรองหลังจากท่ีออกนอกระบบไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก ยังคง
ใช้กติกาเดิม แต่มีการประเมินผลงานมากขึ้นในยุคการเปล่ียนแปลงผู้บริหารต้องศึกษาวิธีการต่างๆ
เช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี  และส่งเสริมให้บุคลาการได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆในการ
ท างาน  ส าหรับคนยุคเก่าก็ให้ศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไป  
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ดี  มีหลักในการท างานมีความมุ่งมั่นสูง ผลงานต้องชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
มีความสามารถในการส่ือสาร  มีวิสัยทัศน์  มนุษยสัมพันธ์ต้องดี  มีความสามารถในการท างาน และมี
จิตใจดีโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ๒๒ 
 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี อายุไม่ค่อยส าคัญ เน้นความสามารถบางคนอายุมากแต่
ความสามารถไม่ถึงก็ไม่สามารถเป็นผู้น าได้ ด้านการศึกษาควรสูงสุดคือปริญญาเอก  วุฒิภาวะวัดได้
จากการศึกษาเพราะบ่งบอกถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของผู้นั้นได้พอสมควร ต าแหน่งทางวิชาการ
ควรมีอย่างยิ่งเลยและต้องระดับศาสตราจารย์เพราะต้องไปปกครองคนท่ีมีความรู้สูง และท่ีส าคัญคนท่ี
จะมาบริหารคนต้องผ่านทุกงานมาแล้ว  ประสบการณ์การสอนต้องมีเพราะต้องสัมพันธ์กับงาน    
ด้านการวิจัยต้องมีเลยเพราะงานในมหาวิทยาลัยเป็นงานด้านการเรียนการสอนหนีไม่ได้ต้องท าวิจัย    

                                                             
๑ สัมภาษณ์ ศ.นสพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ อดีตหัวหน้าภาควิชาอายุรศาตร์,ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกนิสิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๙ กันยายน ๒๕๕๖. 
๒ สัมภาษณ์ ศ.ดร.กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ  ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ ดุษฎี

บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๖. 



๒๖๖ 
 

ประสบการณ์การบริหารต้องผ่านทุกงานมารวมท้ังงานด้านการบริหารด้วย ทัศนคติต่อการเป็นผู้น า
ต้องดีไม่ใช่ถูกบังคับให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี   
บุคลิกภาพไม่จ าเป็นอยู่ท่ีความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนจริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทักษะทางสังคมต้องดีมาก คงไม่มีใครเลือกคนท่ีไม่คบใครมาบริหารคน
แน่นอน พฤติกรรมด้านความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  แน่นอนการบริหารในมหาวิทยาลัยต้องมุ่ง
เกณฑ์ ส่วนอย่างอื่นจะตามมาเป็นล าดับท่ีรองลงไป ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยควรมี
ความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับสถานการณ์  และต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงงานจึง
จะเดินไปข้างหน้าได้ดี ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี ต้องเรียนรู้และศึกษาหา
ความรู้ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและพร้อมท่ีจะปรับตัวตลอดเวลา  
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ความจริงเราใช้ ๓ หลักนี้อยู่แล้ว แต่
เรียกช่ือคนละอย่าง การมีวิ สัยทัศน์กว้างไกล ความมุ่งมั่นในการท างาน การมีมนุษยสัมพันธ์      
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยา ลัยของรัฐ     
ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  จริงใจและมี
มนุษยสัมพันธ์ดี   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ๓๓ 
 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี อายุท่ีเหมาะสมควรจะ ๔๕ ปีขึ้นไป เพราะเป็นวัยท่ีมี
ประสบการณ์ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดปริญญาเอก เพราะต้อง
บริหารบุคคลท่ีมีความรู้มีการศึกษาสูง บุคคลเหล่านั้นจะมี อีโก้สูง  บริหารยาก จะใช้พระเดชไม่ได้ 
ต้องใช้วิธีขอความร่วมมือ ต าแหน่งทางวิชาการ : ไม่ควรต่ ากว่าระดับรองศาสตราจารย์ หรือถ้าต่ ากว่า
ต้องมีบทบาทอย่างอื่นโดดเด่น ควรประสบการณ์การสอนและการวิจัย ประสบการณ์การบริหาร ไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการบริหารสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ ทัศนคติต่อการเป็นผู้น าต้องมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น าการมีทัศนคติท่ีดีท าให้ท างานอย่างมีความสุข ด้านคุณลักษณะเฉพาะความ
เป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี บุคลิกภาพกับความรู้ ในการเจรจา ทักษะในการส่ือสารต้องดี มี
ความสามารถสูง มีทักษะทางสังคมไม่ปิดตัวเอง  ต้องเปิดตัวเพื่อให้คนรู้จักต้องมี  Connection ดี
พอสมควร พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยมุ่งเกณฑ์ ดัชนีช้ีวัดต้อง
เกณฑ์แน่นอน  เพราะไม่ว่าจะมีมนุษยสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆดีอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยอยู่ดี  มหาวิทยาลัยวัดผลงานกันท่ีเกณฑ์ มาอันดับหนึ่ง สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความ
เป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี แม้ว่าปัจจุบันโครงสร้างมหาวิทยาลัยเปล่ียนไป มีบุคลากรท างาน ๒ ระบบ 
การประเมินผลงานก็เป็นคนแบบกัน อาจารย์บริหารโดยการยอมลดอ านาจตัวเองลงไปมีการต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลงานชัดเจน  หลังจากประเมินผลงานอาจารย์เปิดโอกาสให้บุคคลากรท่ีมีข้อ
สงสัยในการประเมินเข้าพบได้ตลอดเวลา การส่ือสารก็ส าคัญต้องอธิบายให้บุคลากรเข้าใจและยอมรับ
ในโครงสร้างท่ีตัวเองอยู่  ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  ต้องพัฒนาทักษะของ

                                                             
๓ สัมภาษณ์ รศ.สพญ.ดร.เจนนุช  ว่องธวัชชัย  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๙ กันยายน ๒๕๕๖.  



๒๖๗ 
 

บุคลากร  เรียนรู้วิธีการสมัยใหม่ หาอะไรท่ีอยู่ตรงกลางและยังคงผสมผสานเก่าและใหม่ ใช้วิธีโดยให้
ท าเป็น ๒ ระบบ ค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าคนรุ่นเก่าจะหมดไป    
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะ  การท างานคือการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว  ทาง
โลกกับทางธรรมอาจเรียกช่ือต่างกัน แต่แท้ท่ีจริงเราปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่การปฏิบัติจะต้องเกิดจาก
ศรัทธา  หากมีศรัทธาก็สามารถปฏิบัติได้ดี ต้องยอมรับวิสัยทัศน์หลัก  และการมีมนุษยสัมพันธ์ เป็น
ผู้บริหารส าคัญ เพราะเป็นปัจเจกบุคคล 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัย  
ของรัฐ น่าจะน าหลักพระพุทธศาสนามาเช่ือมโยง โดยใช้ศรัทธาจากตัวผู้น าก่อน การปฏิบัติหน้าท่ี คือ 
การปฏิบัติธรรม  ท าหน้าท่ีหลักให้ดีท่ีสุด คือ การปฏิบัติธรรม  มีความรู้ความสามารถดี  มีจริยธรรม  
มีทักษะทางการส่ือสารที่ดี  มีวิสัยทัศน์    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อันดับท่ี ๑. ต้องมีความสามารถดี  ๒. มีวินัยในการท างาน  ๓. มีมนุษย
สัมพันธ์ ๔. มีวิสัยทัศน์  ๕. มีจริยธรรม ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด(อธิการบดี) ๑. ต้องมีวิสัยทัศน์ดี 
๒. มีวินัย  ๓. ความรู้ความสามารถดี ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ ถ้าวิสัยทัศน์จับต้องไม่ได้ ต้องดูจากบริบท
รอบตัว คือ ดูลูกน้องว่าเขาใช้ลูกน้องอย่างไร ดูความสามารถของลูกน้องสามารถดูวิสัยทัศน์จากตรงนี้ได้ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๔๔ 
ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรีอายุ ท่ีเหมาะสมควรจะ ๔๐ ปีขึ้นไป เพราะบ่งบอกถึง

ประสบการณ์  วุฒิภาวะทางการควบคุมอารมณ์ และผลทางการบริหารงาน ถ้าอายุน้อยกว่านี้จะมี
อุปสรรคด้านการบริหารเรื่องความอาวุโส  การบังคับบัญชาผู้ร่วมงานท่ีมีอายุมากกว่า  การศึกษา
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาบุคคลท่ีเข้ามาท างานล้วนแล้วแต่ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมาก 
ดังนั้นผู้บริหารควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก  เพราะการศึกษาระดับปริญญาเอกมีการคิด
กล่ันกรองในการท าวิทยานิพนธ์ มีการท างานและแก้ปัญหา มาอย่างเป็นระบบ สามารถส่ือถึง
ความสามารถได้ระดับหนึ่ง  ประสบการณ์การสอน ควรจะมีเพราะบริหารงานในมหาวิทยาลัยต้องรู้
ระบบทุกอย่างท่ีมหาวิทยาลัยควรจะเป็น  การวิจัยต้องมีเพราะการวิจัยเป็นการคิดงานอย่างเป็นระบบ 
ประสบการณ์การบริหาร ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้น  ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการบริหาร ส่วน
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงควรมีประสบการณ์ด้านบริหารมาอย่างดี  ทัศนคติต่อการเป็นผู้น า : 
ต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น าพร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างท่ีจะเกิดขึ้นกับการท างานด้าน
การบริหารเพราะจะต้องท างานกับคน ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี   
บุคลิกภาพส าคัญมากเพราะเป็นตัวเบิกทางทุกอย่าง  ต้องเป็นคนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย  เป็นผู้รับฟัง
ท่ีดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  แต่งตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ  ต้องมีความสามารถในด้านการส่ือสารเป็น
อย่างดี  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีทักษะทางสังคมดีและต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี อาจารย์ให้
ข้อคิดว่า “รู้อะไร ไม่สู้รู้จักกัน” เพราะ การรู้จักกันและมีความคุ้นเคยกันจะขอความช่วยเหลืออะไรก็
ง่าย  พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยควรจะมีท้ัง ๔ อย่าง  ให้

                                                             
๔ สัมภาษณ์ รศ.สพญ.ดร.ปิยะรัตน์  จันทร์ศิริพรชัย หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๙ กันยายน ๒๕๕๖.  



๒๖๘ 
 

ผสมผสานกันเท่าท่ีจะท าได้ไม่ควรเน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง   สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็น
ผู้น าของผู้บริหารสตรี    

ปัจจุบันโครงสร้างมหาวิทยาลัยเปล่ียนไป มีบุคลากรท างาน ๒ ระบบ การบริหารงานไม่ได้
แตกต่างจากเดิม  แต่ส่ิงท่ีต่างกันคือการประเมินผลงานเปล่ียนไปจากเดิม การประเมินข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยใช้วิธีการประเมินแตกต่างกัน ผู้บริหารต้องอธิบายให้พนักงานเข้าใจวิธีการ
ประเมินผู้บริหารต้องปรับตัวและต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสตรี  ในยุคการเปล่ียนแปลงผู้บริหารต้องศึกษาวิธีการต่างๆเช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี  
และส่งเสริมให้บุคลาการได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆในการท างาน ส าหรับคนยุคเก่าก็ให้ศึกษา
แบบค่อยเป็นค่อยไป  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า แน่นอนว่าผู้บริหาร
ในมหาวิทยาลัยต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีดี สามารถวางแผนพัฒนาหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้มีการ
พัฒนาขึ้น ความรอบรู้ในหน้าท่ีการงานต้องมี ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นมากเพราะผู้บริหารจะต้องส่ือสารกับผู้ร่วมงานทุกระดับ รู้จักการ
วางตัว  และลูกน้องสามารถเข้าถึงได้  รับฟังความคิดเห็นทุกเรื่อง  เป็นท่ีพึ่งได้  

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ   ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการท างาน มีความสามารถ
ในการส่ือสาร  และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๕๕ 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี ผู้บริหารสตรี ควรมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาควรจบ
ปริญญาเอก และมีประสบการณ์ด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องพอสมควร  ต าแหน่งทางวิชามีความจ าเป็นใน
ด้านการบริหารควรมีต าแหน่งอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  บุคลิกภาพก็ส าคัญไม่น้อยเพราะเป็นความน่าเช่ือถือ
ต่อคนท่ัวไปท่ีพบเห็น มีความสามารถสูง มีไหวพริบปฏิภาณดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
สตรี ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มุ่งเกณฑ์ ยึดกฎเกณฑ์เป็นหลัก ท างานตามระเบียบข้อบังคับท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ต้องมีความยืดหยุ่น
ในบางกรณี ตามสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารปรับตัวตาม
การเปล่ียนแปลงของสังคมได้การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ต้องมีความ
ยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส  เสมอต้นเสมอปลาย 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ยึดถือความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ท่ีส าคัญเน้นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 
 
 

                                                             
๕ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ชัยฤทธ์ิ สัตยาประเสริฐ  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖. 



๒๖๙ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖๖ 
 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี  ต้องเป็นผู้ใหญ่ และมีวุฒิภาวะ ๔๐ ปีข้ึนไป  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ : ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ประสบการณ์การสอน : ควรจะอยู่ใน
วงการ ประสบการณ์ด้านการวิจัย : มีก็ได้ไม่มีก็ได้  มีประสบการณ์การบริหาร ต้องมีทัศนคติต่อการ
เป็นผู้น าท่ีดี  ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ต้องเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพมี
เมตตาสูง มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีทักษะทางสังคมดีพฤติกรรมความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารสตรี  มุ่งเกณฑ์ มาอันดับหนึ่ง รองลงมามุ่งงาน  มุ่งประสานกับมุ่งสัมพันธ์ต้องใช้ตลอดเวลา
อยู่แล้วสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  พร้อมท่ีจะปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงไปตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย และต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยความ
เป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี ต้องค านึงถึงความสามารถของบุคคลและให้โอกาสกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ใช้หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาอยู่แล้ว ทุกหลัก แต่หลักท่ีควรจะพัฒนาคือหลักนิสสยสัมปันโน 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาท้ัง ๓  หลัก มีเมตตากรุณาสูง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรเพิ่มหลัก
อริยสัจ ๔ น ามาใช้ด้วย 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๗๗ 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี อายุ ผู้บริหารระดับต้นควรจะมีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป ระดับกลาง 
๔๐ ปีขึ้นไป และระดับสูง ไม่เกิน ๕๐ ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดปริญญาเอก มีประสบการณ์ 
การสอน ต าแหน่งทางวิชาการไม่จ าเป็นแต่ต้องมีความช านาญเฉพาะทาง มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน   
ส่วนประสบการณ์ด้านการวิจัยต้องมี ประสบการณ์การบริหารจ าเป็นต้องมีต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
เป็นผู้น า ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ด้านคุณสมบัติเฉพาะ บุคลิกภาพ 
รูปร่างหน้ามาเป็นอันดับหนึ่ง รู้กาลเทศะ มีความจริงใจ มีเมตตาสูง  มีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มง่าย
ความสามารถต้องดี ทักษะทางสังคมต้องดีมาก พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ผู้บริหาร
ในมหาวิทยาลัยมุ่งเกณฑ์เพราะมีปลอดภัยดี  ผู้บริหารสตรีส่วนใหญ่จะมีการวางแผนการท างานไว้
ล่วงหน้า มีทักษะในการผสมผสาน ๔ ด้านเข้าด้วยกัน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารสตรี มีการบริหารตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ดูบริบทของสังคม และด าเนินงานตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเกณฑ์ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี ผู้บริหารต้อง
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเสมอ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า การท างาน
ก็คือการปฏิบัติธรรม  ทางโลกกับทางธรรมอาจเรียกช่ือต่างกัน แต่แท้ท่ีจริงเราปฏิบัติอยู่แล้ว  แต่การ
ปฏิบัติจะต้องเกิดจากศรัทธา หากมีศรัทธาก็สามารถปฏิบัติได้ดี ต้องยอมรับวิสัยทัศน์หลัก และการมี
มนุษยสัมพันธ์เป็นผู้บริหารส าคัญ เพราะเป็นปัจเจกบุคคล 

                                                             
๖ สัมภาษณ์ รศ.ดร.โสรีช์  โพธ์ิแก้ว  ผู้อ านวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ

ปรึกษา  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖.   
๗ สัมภาษณ์ รศ.ไพบูลย์  เทวรักษ์, หัวหน้าหน่วยงานผังแม่บท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๖ กันยายน ๒๕๕๖. 



๒๗๐ 
 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ   ต้องมีใจท่ีเป็นธรรม  มีวิสัยทัศน์  มีเมตตา ให้อภัย มีมนุษยสัมพันธ์   

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๘๘ 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี ผู้บริหารสตรีควรมีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป และมีระดับการศึกษาสูง
ระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การสอนและการวิจัย  ต าแหน่งทางวิชาการ
ขึ้นอยู่กับระดับการบริหาร ถ้าระดับต้นต้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับกลางถึงสูง ต้องรอง
ศาสตราจารย์ ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ผู้บริหารสตรีควรมีบุคลิกภาพดี  
ความสามารถต้องสูง มีสมรรถนะในการท างาน พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ควรมีครบ
ท้ัง ๔ ด้าน จะดีมาก มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการบริหารงานมาก  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อ
ความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  มีความยืดหยุ่น ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี     
ปรับตัวได้ตามสมควร ตามสถานการณ์ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า      
วางตัวเสมอต้นเสมอปลาย  ไม่เห็นแก่ตัว ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีศีลธรรม ยึดศีล ๕  

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัย  
ของรัฐ มีวิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  เสียสละ  

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙๙ 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี  บริหารสตรีต้องเป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะ และมีความอดทนต่อปัญหา
ต่าง การศึกษาต้องสูงสุด มีประสบการณ์ท่ีดีในทุกๆด้าน เป็นท่ียอมรับขององค์การ มีต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อยต้องระดับรองศาสตราจารย์ มีทัศนคติดี คิดบวก ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็น
ผู้น าของผู้บริหารสตรี มีบุคลิกภาพดี  มีความสามารถสูง ทักษะทางสังคมต้องดี มีทักษะในการ
ประสานงาน  พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี   มุ่งเกณฑ์ และมุ่งงาน สถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี   ปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ตกยุค การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  คุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักอิทธิบาท ๔   
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ   มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการครองคน  
วางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
 
 
 

                                                             
๘ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต อดีตคณะบดีคณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๖.   
๙ สัมภาษณ์ ศ.นส.พ.ดร.มงคล  เดชะก าพุ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๖.   



๒๗๑ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐๑๐ 
 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี อายุไม่เน้นเท่าไหร่  เน้นด้านวุฒิภาวะเพราะต้องท างานร่วมกับ
คนมากและมีระดับการศึกษาสูงต้องใช้ความอดทนสูง  มีสามารถในการท างานดี และมีประสบการณ์
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ระดับการศึกษาควรสูงสุดเพราะบริหารงานในมหาวิทยาลัย และ
ควรมีต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ   ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี มีบุคลิกภาพดีเป็นท่ียอมรับขององค์การ มี
ความสามารถสูง  ต้องเป็นคนเก่งคนและเก่งงาน  มีมนุษยสัมพันธ์ดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารสตรี มุ่งเกณฑ์ และมุ่งประสาน จะท าให้งานประสบผลส าเร็จได้ดี  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อ
ความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี มีความยืดหยุ่นกับการท างาน ไม่เครียดจนเกินไปจนไม่มีใครท างาน
ด้วยได้ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  มีการเรียนรู้ตลอดเวลาและสามารถ
เปล่ียนแปลงตัวเองได้ตามสถานการณ์  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  
เน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้  ความยุติธรรม 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัย  
ของรัฐ ผู้บริหารสตรีต้องมีความซื่อสัตย์  ยุติธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิสัยทัศน์ดี  

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๑๑๑ 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี อายุไม่ส าคัญมองท่ีความสามารถและอัธยาศัย ระดับการศึกษา
ต้องปริญญาเอก  มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ประสบการณ์การสอนจ าเป็นต้อง
มีเพราะต้องบริหารคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย การวิจัยไม่เน้น ประสบการณ์การบริหารไม่จ าเป็น
สามารถเรียนรู้ได้ ทัศนคติต่อการเป็นผู้น าต้องดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
สตรี บุคลิกภาพต้องเป็นคนอบอุ่น สง่างาม วางตัวเหมาะสม จริงใจ มีความสามารถ มีผลงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป มีทักษะทางสังคมมีมนุษยสัมพันธ์ดี พฤติกรรมความเป็นผู้น า
ของผู้บริหารสตรี ต้องมุ่งงาน และเกณฑ์ ถ้ามีคนเก่งเยอะต้องประสานเก่ง เพราะถ้าประสานงานดี 
ทุกอย่างก็จะไปได้ดี  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  มีความแตกต่างจาก
เดิมมาก ต้องปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์เสมอ  ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  
ต้องมีทักษะและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ยอมรับส่ิงใหม่ๆท่ีเข้ามาอาจารย์ให้ความเห็นว่าสตรียังไม่
ค่อยกล้าแสดงออกนัก ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังบุรุษ ท้ังๆท่ีมีความสามารถสูง แต่ก็ยังไม่ค่อยโดดเด่น 
วิสัยทัศน์ก็ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าบุรุษ อาจจะเนื่องมาจากวัฒนธรรมขององค์การไม่เอื้อให้สตรี ได้แสดง
ความสามารถ ดังนั้นสถาบันควรจะมีความชัดเจนท่ีจะพัฒนาสตรีให้ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น า
มากกว่านี้   การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ต้องมีวิสัยทัศน์ดี เป็นท่ี
ยอมรับของผู้ร่วมงาน เก่งคน เก่งงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร 

                                                             
๑๐ สัมภาษณ์ รศ.นส.พ.ดร.คณิศักด์ิ  อรวีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีส านักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  สัมภาษณ์, ๙ กันยายน ๒๕๕๖. 
๑๑ สัมภาษณ์ รศ.ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  อดีตคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๑๑ กันยายน ๒๕๕๖. 



๒๗๒ 
 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ  มีจริยธรรม คุณธรรม มีความสามารถสูง มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  มีความสามารถในการ
ประสานงานดี มีบุคลิกอบอุ่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดง
บทบาทอย่างจริงจังเทียบเท่ากับชาย และต้องออกแบบกิจกรรมต่างท่ีมีความเป็นไปได้อย่างมีรูปธรรม
และสอดคล้องกัน  มีการอบรบด้านการบริหาร 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒ ๑๒ 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี อายุดูท่ีวัฒนธรรมองค์กร ระดับต้น ๓๕-๔๕ ผู้บริหาร
ระดับกลาง ๓๘-๔๕  ระดับสูง ๔๕ ขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาเอก  ต าแหน่งทางวิชาการต้องมี
สูงสุดได้ยิ่งดี ประสบการณ์การสอนจ าเป็นต้องมี การวิจัยส าคัญต้องมีประสบการณ์ ประสบการณ์การ
บริหารจ าเป็นมากประวัติผลงานต้องดีเด่น ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  
บุคลิกภาพ  วางตัวเหมาะสม  กริยามารยาทดี วาจาถ้อยค าสุภาพ  มีอ านาจทางเสียง(พรสวรรค์) 
ความสามารถสูง  มีสติปัญญาดี การตัดสินใจดี มีวิสัยทัศน์ ทักษะทางสังคม   มีมนุษยสัมพันธ์ดี
พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี การบริหารงานในมหาวิทยาลัย มุ่งประสานจะมาเป็น
อันดับ ๑ เพราะน าพาผู้ตามให้ร่วมมือได้ รองลงมาคือ มุ่งสัมพันธ์ มุ่งงานและมุ่งเกณฑ์เป็นอันดับ
สุดท้าย  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี มีการริเริ่มส่ิงใหม่ๆ มุมมองใหม่  
นโยบายใหม่ สร้างจุดขาย  กล้าคิด กล้าท า ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี   
ต้องมีทักษะและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ยอมรับส่ิงใหม่ๆ ท่ีเข้ามา การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ต้องมีวิสัยทัศน์ดี มีความสามารถในการท างานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ มีกัลยาณมิตร มนุษยสัมพันธ์ดี  มุ่งประสาน  จริงใจ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม  

   
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓๑๓ 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี  ควรจะมีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะ
ทางการควบคุมอารมณ์ มีระดับการศึกษาสูงสุด ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการจ าเป็นเพราะเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมมีประสบการณ์การสอน และการวิจัย ประสบการณ์การบริหารก็ต้องมี  และต้องมีทัศนคติท่ี
ดีต่อการเป็นผู้น าด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ต้องมีบุคลิกดี แต่งกายดี 
สวยงาม เพราะความประทับของผู้คนครั้งแรกจะดูท่ีบุคลิกการแต่กาย ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีความ
มั่นใจในตัวเองและจิตใจดีงาม ความสามารถต้องสูง  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทักษะทางสังคม
ต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก   

                                                             
๑๒ สัมภาษณ์ รศ.ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖.   
๑๓ สัมภาษณ์ รศ.อัจฉรา สุขารมณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ , ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖. 



๒๗๓ 
 

 พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ในมหาวิทยาลัยจะมุ่งเกณฑ์เป็นส าคัญ รองลงมา
เป็นมุ่งงาน  มุ่งสัมพันธ์ และมุ่งประสานสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี   
ต้องปรับตัวตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์เป็นตัวก าหนด และปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยให้โอกาสและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญก้าวหน้า  ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี สามารถรับอะไรใหม่ๆ เปิดใจรับเหตุการณ์และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง
ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กับภาวะผู้น า ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจกว้างขวาง  มีเมตตาสูง มีความยุติธรรม 
เห็นแก่ส่วนรวม ไม่หูเบา ผู้น าต้องมี ๓ ระดับ ๑. อัตตา  ๒.ส่วนร่วม ๓. ไร้อัตตา ต้องนิ่งให้เป็น 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ มีความยุติธรรม  เห็นแก่ส่วนรวม ไม่อคติ มีอิทธิบาท๔  จิตใจโอบอ้อมอารี  อ่อนน้อมถ่อมตน ให้
อภัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้น าท่ีดีต้องมีจิตใจกว้างขวาง รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติ มีความซื่อสัตย์   
รู้จักยอม ให้อภัยคนง่าย ไม่ลอยตัวหนีปัญหา 

 
ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔๑๔ 

 ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐควรจะมี  อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป  ระดับการศึกษาต้องปริญญาเอก 
และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ประสบการณ์การสอน  การวิจัยจ าเป็นมาก
เพราะงานในมหาวิทยาลัยเป็นงานด้านวิชาการยังไงก็หนีการท าวิจัยไม่พ้น ประสบการณ์การบริหาร
จ าเป็นเพราะบริหารบุคลากรท่ีมีความรู้มีการศึกษาต้องมีความสามารถสูงพอสมควร  ทัศนคติต่อการ
เป็นผู้น าต้องดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  บุคลิกภาพดี นิสัยดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส จิตใจดีงาม ไม่โกรธง่าย รู้จักให้อภัย อ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวเหมาะสม จริงใจ มีความสามารถ   
มีทักษะทางสังคม : มีมนุษยสัมพันธ์ดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ต้องมุ่งงาน และ
เกณฑ์ มนุษยสัมพันธ์ถือว่าเป็นพื้นฐานท่ีต้องมีอยู่แล้ว สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารสตรี สามารถปรับตัวเข้าสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี เรียนรู้และเข้าใจบริบทท่ีเปล่ียนแปลงทางสังคมได้ดี ปรับตัวได้ดี การ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ยึดหลักศีล ๕  มีเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ  มีจริยธรรม คุณธรรม มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  มีความสามารถในการประสานงานดี มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 
 
 

                                                             
๑๔ สัมภาษณ์ ศ.ศรียา นิยมธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖. 



๒๗๔ 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕ ๑๕ 
 ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ควรจะมีอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป  มีการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ต าแหน่งทางวิชาการ ต้องระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ความรู้คู่กับคุณธรรม  ต้องมีประสบการณ์
การสอน และการวิจัย  มี ประสบการณ์การบริหาร และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี  ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ต้องมีบุคลิกภาพดี  คิดบวก ใจเย็น  มีความสามารถ 
เข้าสังคมได้ดี ประสานงานเก่ง พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี   มุ่งเกณฑ์  มุ่งประสาน 
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  สามารถยืดหยุ่นได้ ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี เรียนรู้การเปล่ียนแปลง ปรับตัวตามสถานการณ์ การประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ยึดหลักเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าถึงพึ่งได้ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖๑๖ 

 ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ควรจะมีอายุ ๔๐ ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดับปริญญาเอก  
มีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยต้องระดับรองศาสตราจารย์ มีประสบการณ์การสอน และการวิจัย 
ประสบการณ์การบริหารสามารถเรียนรู้ได้ มีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความ
เป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ต้องมีบุคลิกภาพดี มีเมตตาสูง วางตัวดีและเหมาะสม น่าเช่ือถือสามารถ
เข้าถึงได้ มีทักษะการเข้าสังคมดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน มุ่งประสาน 
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ปฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ความ
เป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ
ตลอดเวลา การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ใช้หลักเมตตา กรุณา และ
ความยุติธรรม รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ  มีบุคลิกภาพดี  มีสมรรถนะในการท างาน  มีคุณธรรมจริยธรรม  เมตตา  กรุณา 
และความยุติธรรม  มองการณ์ไกล 
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๗๑๗

 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี ควรจะมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ต าแหน่งทางวิชาการ ต้องระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์การสอน และการวิจัย มี 
ประสบการณ์การบริหาร และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารสตรี ต้องมีบุคลิกภาพดี  มีความสามารถ  มีทักษะการเข้าสังคมดี พฤติกรรมความเป็นผู้น า
ของผู้บริหารสตรี ต้องท าตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งงาน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น า

                                                             
๑๕ สัมภาษณ์ รศ.ดร.นวลละออ  สุภาผล หัวหน้าสาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖. 
๑๖ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์จรรจา  สุวรรณทัต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
๑๗ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธ์ิศิริอรรถ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖. 



๒๗๕ 
 

ของผู้บริหารสตรี ปฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสามารถยืดหยุ่นได้ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี เรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ เสมอ ไม่ตกยุคการประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ยึดหลักศีล ๕  เป็นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัย  
ของรัฐ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทัศนคติดีคิดบวก ให้อภัยคนง่าย ยึดถือความถูกต้อง และถือประโยชน์
ส่วนรวม 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๘๑๘ 

 ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ควรจะมีอายุ ๔๐ ปีข้ึนไป มีการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ต าแหน่งทางวิชาการ ต้องระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์การสอน และการวิจัย  
มี ประสบการณ์การบริหาร และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น า
ของผู้บริหารสตรี ต้องมีบุคลิกภาพดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น น่าเช่ือถือสามารถเข้าถึงได้ มีทักษะ
การเข้าสังคมดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ต้องท าตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ
ต้องมุ่งท้ัง ๔ อย่างผสมผสานกันไปจึงจะดี สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  
ปฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสามารถยืดหยุ่นได้ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารสตรี  ให้โอกาสบุคลากรใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง ค านึงถึงความสามารถของ
บุคคล การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า การประยุกต์ใช้หลักธรรม คือ ต้อง
เป็นคนมีวิสัยทัศน์ท่ีดี มีความสามารถในการท างาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ  มีเมตตา กรุณา มุทิตา  
และอุเบกขา เก่งคน  เก่งงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๙๑๙ 
 ผู้บริหารสตรีของรัฐควรจะมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป สังคมทุกวันนี้คนเก่งมีมากดังนั้นไม่สามารถ
ก าหนดได้ บางคนอายุไม่มากแต่มีความสามารถก็สามารถก้าวขึ้นมาบริหารได้ ท่ีส าคัญต้องได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ใหญ่ และเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานว่าสามารถท างานเป็น ทีมได้ดี มีการศึกษา
ระดับปริญญาเอก การศึกษาวัดอะไรได้พอสมควร เช่น วิธีคิด การวางแผนต่างๆ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต้องระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์การสอน และการวิจัย มีประสบการณ์การ
บริหาร และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ต้อง
มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาไม่จ าเป็นต้องสวย แต่ต้องดูดี หน้าตาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ใบเบิกทาง อบอุ่น มีทักษะการเข้าสังคมดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน  
มุ่งประสาน  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี ปฏิบัติตามระเบียบของ

                                                             
๑๘ สัมภาษณ์ รศ.ดร.อารี  พันธ์มณี   หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนามนุษย์  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖. 
๑๙ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เลิศศิริร์  บวรกิตติ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๐ กันยายน ๒๕๕๖. 



๒๗๖ 
 

มหาวิทยาลัย และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  
ให้ความส าคัญกับการปรับตัวและการเปล่ียนแปลงของโลก  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า เป็นคนดีมีน้ าใจ  จริงใจ  ซื่อสัตย์ ยุติธรรม   

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัย  
ของรัฐ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล   มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๐๒๐  

 ปัจจุบันอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ถ้ามองในแง่การท างานก็มี
ประสบการณ์พอสมควรสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ ในองค์การแล้ว อายุต่ ากว่านี้ประสบการณ์ไม่พอ  
ระดับการศึกษาควรจะจบระดับปริญญาเอก เพราะจะช่วยเรื่องการยอมรับของสังคมและเพื่อน
ร่วมงาน ต าแหน่งทางวิชาการ ต้องระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และควรต้องมีประสบการณ์การ
สอน การวิจัย ประสบการณ์การบริหารถ้ามีจะดีมากช่วยได้มากในเรื่องการท างาน และมีทัศนคติต่อ
การเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี บุคลิกดี มีน้ าใจ ไม่เก็บตัว  
สามารถท างานเป็นทีมได้ดี ประสานงานเก่ง มารยาทดี พูดจาดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหาร
สตรี การบริหารงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ช่ือบอกว่าเป็นระบบราชการ การท างานต้องมีเกณฑ์เป็น
ตัวก าหนด ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งเกณฑ์  มุ่งงาน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความ
เป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  สามารถยืดหยุ่นได้ลดขั้นตอนบางอย่างได้ถ้ากรณีท่ีมีความจะเป็น  ไม่
เครียดจนเกินไปจนท างานไม่ได้ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  เข้าใจการ
เปล่ียนแปลงของโลก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะ
ผู้น า ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรม  

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ มีวิสัยทัศน์ คิดต่าง พัฒนา มีคุณธรรมจริยธรรม เมตตา กรุณา ยุติธรรม  

 
ตารางที่ ๕๒ แสดงค่าความถี่ ของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ 
ท่ี หัวเรื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑
๐ 

๑
๑ 

๑
๒ 

๑
๓ 

๑
๔ 

๑
๕ 

๑
๖ 

๑
๗ 

๑
๘ 

๑
๙ 

๒
๐ รวม 

๑ มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป                     ๑๗ 
๒ มีระดบัการศึกษา 

ป.โทขึ้นไป 
                    ๒๐ 

๓ มีประสบการณ์ด้าน
การเรียนการสอน 

                    ๑๙ 

๔ มีประสบการณ์ด้าน
การบริหาร 

                    ๑๘ 

 

                                                             
๒๐ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖. 



๒๗๗ 
 

ตารางที่ ๕๒ แสดงค่าความถี่ ของความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ (ต่อ) 

ท่ี หัวเรื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑
๐ 

๑
๑ 

๑
๒ 

๑
๓ 

๑
๔ 

๑
๕ 

๑
๖ 

๑
๗ 

๑
๘ 

๑
๙ 

๒
๐ 

รวม 

๕ มีต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 
ผศ. 

                    ๑๘ 

๖ มีทัศนคติที่ดตี่อ
องค์การ 

                    ๒๐ 

๗ มีบุคลิกภาพด ี                     ๑๙ 
๘ ซื่อสัตย์สุจริต                     ๑๑ 
๙ มีความยุติธรรม                     ๒๐ 

๑๐ มีสติปัญญาไหว
พริบปฏิภาณดี 

                    ๘ 

๑๑ มีสมรรถนะในการ
ท างาน  

                    ๑๑ 

๑๒ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

                    ๒๐ 

๑๓ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 

                    ๑๙ 

๑๔ มีมนุษยสัมพันธ์ด ี                     ๑๘ 
๑๕ มีทักษะในการ

ติดต่อประสานงาน 
                    ๑๑ 

๑๖ มีพฤติกรรมมุ่ง
เกณฑ์  

                    ๑๙ 

๑๗ มีพฤติกรรมมุ่งงาน                     ๑๘ 
๑๘ มีพฤติกรรมมุ่ง

สัมพันธ์ 
                    ๔ 

๑๙ มีพฤติกรรมมุ่ง
ประสาน 

                    ๖ 

๒๐ ความเป็นผู้น าตาม
สถานการณ์ที่
เก่ียวข้อง 

                    ๑๔ 

๒๑ ความเป็นผู้น าแห่ง
การเปลี่ยนแปลง 

                    ๑๙ 

๒๒ มีวิสัยทัศน์  มอง
การณ์ไกล 

                    ๑๙ 

๒๓ มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหาร 

                    ๗ 

๒๔ มีความสามารถใน
การครองใจคน 

                    ๔ 

๒๕ วางตนเสมอต้น
เสมอปลาย 

                    ๑๓ 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
เครื่องมือการวิจัย 
(แบบสมัภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๙ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ประกอบการวิจัย ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
เร่ือง : การเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.........................................................................ต าแหน่ง.............................................. 
ผู้สัมภาษณ์ : ผู้วิจัย…………………………………………………บันทึกข้อมูล :  ผู้วิจัย (จดบันทึก,บันทึกเสียง)   
สถานท่ีสัมภาษณ์..................................................วัน/เดือน/ปี.........................เวลา.................น. 
 
แบบสัมภาษณ์   
 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารของกองทัพอากาศระดับต้น   ระดับกลาง  และระดับสูง   
จ านวน  ๒๕ คน เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะความเป็นผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศตาม
แนวพุทธธรรม แนวค าถามในแบบสัมภาษณ์มีประเด็นหลัก ดังนี้คือ 
๑.  สภาพทั่วไปเก่ียวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เช่น  อายุ   การศึกษา  ประสบการณ์การ
ท างาน ประสบการณ์การบริหาร  ต าแหน่ง  และทัศนคติต่อการเป็นผู้น า 
๒.  คุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ด้านคุณสมบัติ  เช่น  
      บุคลิกภาพ   ความสามารถ  ทักษะทางสังคม 
๓.  พฤติกรรมความเป็นผู้น าของของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร ความเป็นผู้น ามุ่งเกณฑ์ 
      ความเป็นผู้น ามุ่งงาน ความเป็นผู้น ามุ่งสัมพันธ์ ความเป็นผู้น ามุ่งประสาน  
๔.  สถานการณ์ที่เก่ียวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 

- สถานการณ์ภายกองทัพอากาศ เช่น โครงสร้างของงานในดองทัพอากาศ วุฒิภาวะความ
พร้อมของผู้ร่วมงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง   

- สถานการณ์ภายนอกกองทัพอากาศ เช่น เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอื่น การ
เปล่ียนแปลงด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
๕.  ความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร 

เช่น การสร้างโอกาสจินตนาการใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตาม การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรกระตุ้นการใช้ปัญญาและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 

 
 



๒๘๐ 
 

๖.  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า 
พุทธวิธีการบริหารตามหลักปาปณิกธรรมประกอบด้วย   

  - หลักจักขุมา (มีปัญญามองการณ์ไกล ช านาญในการใช้ความคิด  สามารถวางแผน และ
ฉลาดในการใช้คน)    
    - หลักวิธุโร (จัดการธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  มีความช านาญด้านเทคนิค) 
          - หลักนิสสยสัมปันโน (ความมีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความสามารถในการครองใจ) 
๗. การเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของนายทหารหญิง    
ชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 
๘. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ประเด็นค าถาม 
 
๑. ความคิดเห็นของท่าน “สภาพทั่วไปเกี ่ยวกับลักษณะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง 

ช้ันสัญญาบัตร” ควรเป็นอย่างไร   
๒. ความคิดเห็นของท่าน “นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรควรมีคุณลักษณะเฉพาะของความเป็น

ผู้น า” อย่างไร 
๓. เป็นผู้น าอย่างไร 
๔. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรควรมีคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้น า” อย่างไร 
๕. นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร  ควรมีภาวะความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
๖. ท่านคิดว่าหลักปาปณิกธรรม ๓ คือ การมีวิสัยทัศน์ การมีความรอบรู้ในหน้าท่ีการงาน การมี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาวะผู้น าได้อย่างไร  
๗. ท่านคิดว่า การเสริมสร้างคุณลักษณะพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของ    

นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ควรเป็นอย่างไร 
๘. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้ทรงคณุวุฒิคนที่ ๑๑ 
ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรอายุควรต้องมีความเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางการ

ควบคุมอารมณ์ อายุท่ีเหมาะสมควรจะมีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปเพราะบ่งบอกถึงประสบการณ์  การศึกษา 
เพราะต้องผู้คนท่ีมีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ท างานและต้องผ่านการอบรมใน
โรงเรียนทางการทหารและ ควรจะมีเพราะต้องรู้ระบบการท างานขององค์กรเป็นอย่างดี: ต้องมี 

                                                             
๑ สัมภาษณ์ พลอากาศตรี อนุชิต แก้วประสพ ต าแหน่ง เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการ

ทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๘๑ 
 

ประสบการณ์การอบรมของทหารตามล าดับช้ันนั้นมีความ จ าเป็นอย่างยิ่ง   ทัศนคติต่อการเป็นผู้น า
ต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น า  บุคลิกภาพและคุณลักษณะทางการทหารส าคัญมาก เพราะต้อง
ติดต่อประสานงานอยู่เสมอดังนั้นการมีบุคลิกภาพท่ีดีจะน ามาสู่ความมั่นใจในตัวเอง ความสามารถ
ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทักษะทางสังคมต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดีบุคคลท่ีสมควรได้รับ
การเลือกให้เป็นผู้น านั้นต้องเป็นผู้ท่ีกล้าแสดงวิสัยทัศน์ของตนเอง กล้าแสดงออก ต้องเป็นผู้ท่ีมีภาพท่ี
ดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงานดี มีจิตอาสา เสียสละ   
ด้านพฤติกรรมความเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามท่ีดี ในด้านอื่นๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก 
นายทหารสัญญาบัตรนั้นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี  และให้บุคลาการได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิค
ใหม่ๆ ในการท างาน  โดยเข้าอบรมวิชาทางการทหารตามแผนการศึกษาของ กองทัพอากาศ 
 การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศตามแนวพุทธธรรม ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ดี  มีหลักในการท างานมีความมุ่งมั่นสูง ผลงาน
ต้องชัดเจน มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในประสานงงานและการส่ือสาร มีวิ สัยทัศน์ มี
ความสามารถในการท างาน และมีจิตใจดีโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานและการ
ท างาน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ๒๒ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร อายุมีความส าคัญมากทางทหาร  เน้น
ความสามารถ ด้านการศึกษาควรสูงสุดต้องได้รับการอบรมจากสถาบันทางการทหาร วุฒิภาวะวัดได้
จากการศึกษาเพราะบ่งบอกถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของผู้นั้นได้พอสมควร ต าแหน่งทาง
การทหารควรมีอย่างยิ่งเลยและต้องระดับของต าแหน่งงานตามช้ันยศเพราะต้องไปปกครองคนของ
องค์กรนั้น  และท่ีส าคัญทุกคนท่ีจะมาบริหารงานต้องผ่านการอบรมทางการทหารมาแล้ว 
ประสบการณ์การท างานต้องมีเพราะต้องสัมพันธ์กับอายุและลักษณะของงาน  ประสบการณ์การ
ท างานต้องผ่านการอบรมเรียนรู้ ทัศนคติต่อการเป็นผู้น าต้องดีไม่ใช่ถูกบังคับให้ขึ้นมาท างาน ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร บุคลิกภาพจ าเป็นมาก ความมั่นใจใน
ตัวเอง เป็นคนจริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี   ทักษะทาง
สังคมต้องดีมาก  พฤติกรรมด้านความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกองทัพอากาศ และเหมาะสมกับสถานการณ์  และต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงงานจึงจะเดินไปข้างหน้าได้ดี  ความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร แห่ง
การเปล่ียนแปลงของ ต้องเรียนรู้และศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและพร้อมท่ีจะปรับตัวตลอดเวลา การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า 
ความจริงเราใช้ ๓ หลักนี้อยู่แล้ว การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ความมุ่งมั่นในการท างาน ภาวะผู้น าท่ีพึง
ประสงค์ตามแนวพุทธของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  จริงใจและมีมนุษยสัมพันธ์ดี   
 

                                                             
๒ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกประสิทธ์ิ ย้ิมเจริญ ต าแหน่ง รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ            

กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๘๒ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่  ๓๓ 
 ด้านภูมิหลังของ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร อายุท่ีเหมาะสมควรจะ ๓๕ ปีขึ้นไป เพราะ
เป็นวัยท่ีมีประสบการณ์ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีวุฒิการศึกษาตามระดับทางการทหาร  
ควรประสบการณ์ท างานระดับต่างๆ ท่ีทางกองทัพได้ก าหนดไว้ ทัศนคติต่อการเป็นผู้น าต้องมีทัศนคติ
ท่ีดีต่อการเป็นผู้น าการมีทัศนคติท่ีดีท าให้ท างานอย่างมีความสุข ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น า
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร บุคลิกภาพกับความรู้ ในการเจรจา ทักษะในการส่ือสารต้องดี มี
ความสามารถสูง มีทักษะทางสังคม พฤติกรรมความเป็น ดัชนีช้ีวัดต้องเกณฑ์แน่นอน เพราะไม่ว่าจะมี
มนุษยสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆ ดีอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกองทัพ พบได้ตลอดเวลา 
ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของ นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องพัฒนาทักษะของบุคลากร  
เรียนรู้วิธีการสมัยใหม่ หาอะไรท่ีอยู่ตรงกลางและยังคงผสมผสานเก่าและใหม่ ใช้วิธีโดยให้ท าเป็น  
๒ ระบบ ค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าคนรุ่นเก่าจะหมดไป    

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวการณ์ท างาน คือ การปฏิบัติธรรมอยู่
แล้ว ทางโลกกับทางธรรมเราปฏิบัติอยู่แล้วโดยมีการเข้าอบรมทางธรรมทุกเดือน แต่การปฏิบัติจะต้อง
เกิดจากศรัทธา  หากมีศรัทธาก็สามารถปฏิบัติได้ดี ต้องยอมรับวิสัยทัศน์หลัก และการมีมนุษยสัมพันธ์
เป็นส าคัญ  

  การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร น่าจะ
น าหลักพระพุทธศาสนามาเช่ือมโยง โดยใช้ศรัทธาจากตัวผู้น าก่อน การปฏิบัติหน้าท่ี คือ การปฏิบัติ
ธรรม ท าหน้าท่ีหลักให้ดีท่ีสุด คือ การปฏิบัติธรรม มีความรู้ความสามารถดี มีจริยธรรม มีทักษะ
ทางการส่ือสารที่ดี  มีวิสัยทัศน์    

รอบตัวเรา ต้องดูผู้ใต้บังคับบัญชาว่าใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร ดูความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถดูวิสัยทัศน์จากตรงนี้ได้ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๔๔ 
ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร อายุท่ีเหมาะสมควร ๓๕ ปีขึ้นไป เพราะบ่ง

บอกถึงประสบการณ์  วุฒิภาวะทางการควบคุมอารมณ์ ถ้าอายุน้อยกว่านี้จะมีอุปสรรคด้านการความ
อาวุโส  การบังคับบัญชาผู้ร่วมงานท่ีมีอายุมากกว่า บุคคลท่ีเข้ามาท างานล้วนแล้วแต่ผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถมาก ดังนั้น นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีวุฒิการศึกษา ตามล าดับขั้นทางการ
ศึกษาวิชาการทางทหารมีการคิด มีการท างานและแก้ปัญหา มาอย่างเป็นระบบ สามารถส่ือถึง
ความสามารถได้ระดับหนึ่ง ประสบการณ์การท างาน ควรจะมีเพราะต้องรู้ระบบทุกอย่างท่ี 
ประสบการณ์การท างาน ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้น ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการบริหาร ส่วน
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงควรมีประสบการณ์ด้านบริหารมาอย่างดี ทัศนคติต่อการเป็นผู้น า : 

                                                             
๓ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกเกตุไผท ศรีบุญญเกษ ต าแหน่ง เสนาธิการกรมสวัสดิการทหารอากาศ      

กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๔

 สัมภาษณ์,นาวาอากาศเอกวัลลภ ประสงค์กิจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙.  



๒๘๓ 
 

ต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น าพร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างท่ีจะเกิดขึ้นกับการท างานด้าน
การบริหารเพราะจะต้องท างานกับคน ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร บุคลิกภาพส าคัญมาก ต้องเป็นคนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย  เป็นผู้รับฟังท่ีดี หน้าตายิ้มแย้ม
แจ่มใส  แต่งตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ  ต้องมีความสามารถในด้านการส่ือสารเป็นอย่างดี  แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี  มีทักษะทางสังคมดีและต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี “รู้อะไร ไม่สู้รู้จักกัน” เพราะ 
การรู้จักกันและมีความคุ้นเคยกันจะขอความช่วยเหลืออะไรก็ง่าย   พฤติกรรมความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรจะมี สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตร 

การบริหารงานไม่ได้แตกต่างจากเดิม แต่ส่ิงท่ีต่างกันคือการก้าวหน้าของการท างานเปล่ียนไป
จากเดิม  ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  ในยุคการเปล่ียนแปลงผู้บริหารต้อง
ศึกษาวิธีการต่างๆเช่น เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้บุคลาการได้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิค
ใหม่ๆในการท างาน  ส าหรับคนยุคเก่าก็ให้ศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไป การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า แน่นอนว่าต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีดี สามารถวางแผนพัฒนาหน่วยงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบให้มีการพัฒนาขึ้น ความรอบรู้ในหน้าท่ีการงานต้องมี ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทันกับยุคสมัยท่ี
เปล่ียนไป การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นมากเพราะผู้บริหารจะต้องส่ือสารกับผู้ร่วมงานทุก
ระดับ รู้จักการวางตัว  และลูกน้องสามารถเข้าถึงได้  รับฟังความคิดเห็นทุกเรื่อง  เป็นท่ีพึ่งได้  

    การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้อง
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการท างาน มีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารและการประสานงานได้ดี  และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๕ ๕ 

 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาควร
จบปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องพอสมควร  ต าแหน่งทางตามสายงานมี
ความจ าเป็นในด้านท างานตามต าแหน่งท่ีได้รัยการแต่งต้ัง และมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและหน่วยงาน 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร บุคลิกภาพก็ส าคัญไม่น้อย
เพราะเป็นความน่าเช่ือถือต่ออาชีพทหารท่ีพบเห็น มีความสามารถสูง มีไหวพริบปฏิภาณดี พฤติกรรม
ความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ ยึดกฎเกณฑ์และ
ระเบียบเป็นหลัก ท างานตามระเบียบข้อบังคับท่ีกองทัพก าหนดไว้สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็น
ทหาร ต้องมีความยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ท่ีจ าเป็น และยอมรับการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารปรับตัว
ตามการเปล่ียนแปลงของสังคมได้การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ต้องมี
ความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส  เสมอต้นเสมอปลาย 

                                                             
๕ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกขวัญชัย วังอินทร์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการ

ทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๘๔ 
 

    การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ยึดถือความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ท่ีส าคัญเน้นการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและมี
ทัศนะคติท่ีดีต่อหน่วยงานของ กองทัพอากาศ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖๖ 

 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องเป็นควรมีวัยวุฒิ และมีวุฒิภาวะ ๔๐ ปีขึ้นไป  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  และควรมีวุฒิทางการทหารตั้งแต่ โรงเรียนนายทหารผู้บังคับฝูงเป็นต้น
ไปต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานตามต าแหน่ง  : ควรจะอยู่ในกรอบของงานแต่ละเหล่างาน  
ประสบการณ์การบริหาร ต้องมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี  ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของ
การของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพมีเมตตาสูง มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา และมีทักษะทางสังคมดีพฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร หนึ่ง 
ประสานกับมุ่งสัมพันธ์ต้องใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร พร้อมท่ีจะปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไปตามโครงสร้างของกองทัพอากาศ และ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพอากาศ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องค านึงถึงความสามารถของบุคคลและให้โอกาสกับผู้ใต้บังคับบัญชาการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่แล้ว ทุกหลัก 
แต่หลักท่ีควรจะพัฒนาคือหลักนิสสยสัมปันโน 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาท้ัง ๓  หลัก มีความเมตตากรุณาสูง และให้ความ
ยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่ียงธรรม 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๗ ๗ 

 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร อายุ ผู้บริหารระดับต้นควรจะมีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป  
ระดับกลาง ๔๐ ปีขึ้นไป และระดับสูง ไม่เกิน ๕๐ ปี  มีวุฒิการศึกษาทางการทหารต้ังแต่ระดับต้น
จนถึงระดับสูงสุด มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งต่างๆ จ าเป็นแต่ต้องมีความช านาญ 
เฉพาะทาง มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การบริหารจ าเป็นต้องมี  และมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การเป็นผู้น า ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ด้านคุณสมบัติเฉพาะ 
บุคลิกภาพ รูปร่างหน้ามาเป็นอันดับหนึ่ง  รู้ กาลเทศะ มีความจริงใจ มีเมตตาสูง มีมนุษยสัมพันธ์
ความสามารถ  ทักษะทางสังคม พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้า มีทักษะในการ
ผสมผสาน ๔ ด้านเข้าด้วยกัน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญา

                                                             
๖ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกวิวัฒน์ นิลจุลกะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหาร

อากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
๗ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกหญิง พรทิพย์ พุ่มก าพล ต าแหน่ง นายทหารปฏิบัติราชการ กรมก าลังพล

ทหารอากาศ ช่วยราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๘๕ 
 

บัตร มีการบริหารตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป มีบริบทของสังคม และด าเนินงานตามนโยบายของ
กองทัพอากาศ โดยมุ่งเกณฑ์ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
ผู้บริหารต้องพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงเสมอ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า 
การท างานก็คือการปฏิบัติธรรมโดยกองทัพอากาศได้จัดการฝึกอบรมเป็นประจ าอยู่แล้ว  และปฏิบัติ
อยู่แล้ว  ต้องยอมรับวิสัยทัศน์หลัก ท้ังยุทธศาสตร์ของ กองทัพอากาศ มีมนุษยสัมพันธ์เป็นผู้บริหาร
ส าคัญ เพราะเป็นปัจเจกบุคคล 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศต้องเป็นผู้ท่ี มีใจท่ีเป็นธรรม  มีวิสัยทัศน์  มีเมตตา ให้อภัย มีมนุษยสัมพันธ์   

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๘ ๘ 

 ด้านภูมิหลังของผู้บริหารสตรี ผู้บริหารสตรีควรมีอายุ๔๐ ปีข้ึนไปและมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทางสายสามัญและตามระดับการศึกษาทางวิชาการทางทหารตั้งแต่โรงเรียนผู้บังคับหมวด
เป็นต้นไป มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร ต าแหน่งขึ้นอยู่กับระดับการบริหาร ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร และควรมีบุคลิกภาพดี  ความสามารถ
ต้องสูง มีสมรรถนะในการท างาน พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมี
ครบท้ัง ๔ ด้าน จะดีมาก มนุษยสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการบริหารงานมาก  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีความยืดหยุ่น ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ปรับตัวได้ตามสมควร ตามสถานการณ์ การ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า วางตัวเสมอต้นเสมอปลาย  ไม่เห็นแก่ตัว 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีศีลธรรม ยึดศีล ๕  

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศต้องมีวิสัยทัศน์ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
เสียสละ  

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙ ๙ 

 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะ และมีความอดทนต่อ
ปัญหาต่าง การศึกษาต้องสูงสุด มีประสบการณ์ท่ีดีในทุกๆด้าน เป็นท่ียอมรับขององค์การ มีต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อยต้องระดับรองศาสตราจารย์ มีทัศนคติดี คิดบวก ด้านคุณลักษณะเฉพาะความ
เป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี มีบุคลิกภาพดี  มีความสามารถสูง ทักษะทางสังคมต้องดี มีทักษะในการ
ประสานงาน  พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  มุ่งเกณฑ์ และมุ่งงาน สถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี   ปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ ความเป็นผู้น าแห่งการ

                                                             
๘ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกอนุวัตร เสริมศิริ ต าแหน่ง หัวหน้ากองบริการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
๙ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกชุณหรัชต์ ขุณหโสภาค ต าแหน่ง หัวหน้ากองส่งก าลังบ ารุง กรมสวัสดิการ

ทหารอากาศ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๒๘๖ 
 

เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ตกยุค การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  คุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักอิทธิบาท ๔   
 การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ส่งเสริมภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของ มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการครองคน  วางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐๑๐ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร อายุไม่เน้นเท่าไหร่  เน้นด้านวุฒิภาวะเพราะ
ต้องท างานร่วมกับคนมากและมีระดับการศึกษาตามข้อก าหนดของ กองทัพอากาศ ต้องใช้ความ
อดทนสูง  มีสามารถในการท างานดี และมีประสบการณ์ด้านการท างาน ระดับการศึกษาควรสูงสุด
ทางการศึกษาทางการทหาร และควรมีต าแหน่งทางการบริหารงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ  ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรมีบุคลิกภาพดีเป็นท่ียอมรับของ
องค์การ  มีความสามารถสูง  ต้องเป็นคนเก่งคนและเก่งงาน  มีมนุษยสัมพันธ์ดี พฤติกรรมความเป็น
ผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร จะท าให้งานประสบผลส าเร็จได้ดี  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อ
ความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีความยืดหยุ่นกับการท างาน ไม่เครียดจนเกินไปจน
ไม่มีใครท างานด้วยได้ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีการ
เรียนรู้ตลอดเวลาและสามารถเปล่ียนแปลงตัวเองได้ตามสถานการณ์  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  เน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้  ความยุติธรรม 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ   ต้องมีความซื่อสัตย์  ยุติธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิสัยทัศน์ดี  

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๑ ๑๑ 

 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร อายุไม่ส าคัญมุมมองต้องมีความสามารถและ
อัธยาศัย ระดับการศึกษาตามข้อก าหนดของกองทัพอากาศ ต้ังแต่ระดับต้นจนถึงระระดับสูงสุด มี
ต าแหน่งรองรับต้ังแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง ประสบการณ์การท างานจ าเป็นต้องมี เพราะต้อง
บริหารงานของกองทัพอากาศให้ประสบความส าเร็จลุล่วงตามภารกิจและตามวัตถุประสงค์ 
ประสบการณ์การบริหารไม่จ าเป็นสามารถเรียนรู้ได้ ทัศนคติต่อการเป็นผู้น าต้องดี  ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้นของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร บุคลิกภาพต้องเป็นคนอบอุ่น สง่างาม 
วางตัวเหมาะสม จริงใจ  มีความสามารถ มีผลงานท่ีประสบความส าเร็จ เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป   
มีทักษะทางสังคมมีมนุษยสัมพันธ์ดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของ ต้องมุ่งงาน และเกณฑ์ ถ้ามีคนเก่ง
เยอะต้องประสานเก่ง เพราะถ้าประสานงานดี ทุกอย่างก็จะไปได้ดี  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความ

                                                             
๑๐ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกสหชัย พวงจินดา ต าแหน่ง หัวหน้ากองการสโมสร กรมสวัสดิการทหาร

อากาศ, ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๑ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกธนพงศ์ พลกนิษฐ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกองอาชีวสงเคราะห์        

กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๘๗ 
 

เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีความแตกต่างจากเดิมมาก ต้องปรับตัวให้ทันกับ
เหตุการณ์เสมอ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงขอนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องมีทักษะและ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง ยอมรับส่ิงใหม่ๆท่ีเข้ามาให้ความเห็นว่านายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ยังไม่
ค่อยกล้าแสดงออกนัก ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังนายทหารชาย ท้ังๆท่ีมีความสามารถสูง แต่ก็ยังไม่
ค่อยโดดเด่น วิสัยทัศน์ก็ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่านายทหารชาย อาจจะเนื่องมาจากวัฒนธรรมขององค์การ
ไม่เอื้อให้นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้แสดงความสามารถ ดังนั้นสถาบันควรจะมีความชัดเจนท่ีจะ
พัฒนานายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ให้ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น ามากกว่านี้  การประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ต้องมีวิสัยทัศน์ดี เป็นท่ียอมรับของผู้ร่วมงาน เก่งคน เก่ง
งาน มีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร
กองทัพอากาศ มีจริยธรรม คุณธรรม มีความสามารถสูง มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถ
ในการประสานงานดี มีบุคลิกอบอุ่น ข้อเสนอแนะกองทัพอากาศต้องเปิดโอกาสให้การเสริมสร้างของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ได้แสดงบทบาทอย่างจริงจังเทียบเท่ากับชาย และต้องออกแบบ
กิจกรรมต่างท่ีมีความเป็นไปได้อย่างมีรูปธรรมและสอดคล้องกัน   

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒ ๑๒ 

 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร อายุดูท่ีวัฒนธรรมองค์กร ระดับต้น ๓๕ 
ผู้บริหารระดับกลาง ๔๐ ระดับสูง ๕๕ ขึ้นไป ระดับการศึกษาตามระดับช้ันของกองทัพอากาศและ
ต้องด ารงอยู่ใน ต าแหน่ง ประสบการณ์การบริหารจ าเป็นมากประวัติผลงานต้องดีเด่น  ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร บุคลิกภาพ วางตัวเหมาะสม กริยา
มารยาทดี วาจาถ้อยค าสุภาพ  มีอ านาจทางเสียง(พรสวรรค์) ความสามารถสูง  มีสติปัญญาดี การ
ตัดสินใจดี  มีวิสัยทัศน์ ทักษะทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดีพฤติกรรมความเป็นผู้น าของ  การ
บริหารงานในมหาวิทยาลัย มุ่งประสานจะมาเป็นอันดับ ๑ เพราะน าพาผู้ตามให้ร่วมมือได้ รองลงมา
คือมุ่งสัมพันธ์  มุ่งงานและมุ่งเกณฑ์เป็นอันดับสุดท้าย  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารสตรี มีการริเริ่มส่ิงใหม่ๆ  มุมมองใหม่  นโยบายใหม่ สร้างจุดขาย  กล้าคิด กล้าท า ความเป็น
ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องมีทักษะและพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง 
ยอมรับส่ิงใหม่ๆท่ีเข้ามา การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ต้องมีวิสัยทัศน์
ดี มีความสามารถในการท างานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการ
ประสานงาน 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ   มีกัลยาณมิตร  มนุษยสัมพันธ์ดี  มุ่งประสาน  จริงใจ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

 
    

                                                             
๑๒ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอก สรรเพ็ชร ธีรวุฒิ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกองการสงเคราะห์            

กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙.   



๒๘๘ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓ ๑๓ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรจะมีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ต้องมีความเป็นผู้มี
วุฒิภาวะทางการควบคุมอารมณ์ มีระดับการศึกษาตามก าหนดของทางราชการ กองทัพก าหนดไว้ 
ต้องมีต าแหน่งทางการทหารเพราะเป็นท่ียอมรับของสังคมมีประสบการณ์ ประสบการณ์การบริหารก็
ต้องมี  และต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น าด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิง
ช้ันสัญญาบัตรต้องมีบุคลิกดี  แต่งกายดี สวยงาม เพราะความประทับของผู้คนครั้งแรกจะดูท่ีบุคลิก
การแต่กาย ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีความมั่นใจในตัวเองและจิตใจดีงาม   ความสามารถต้องสูง  
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ทักษะทางสังคมต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก   
 พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศจะมุ่งเกณฑ์เป็นส าคัญ รองลงมาเป็นมุ่งงาน  มุ่งสัมพันธ์ และมุ่งประสานสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้อง
ปรับตัวตามโครงสร้างของกองทัพอากาศ โดยใช้เกณฑ์เป็นตัวก าหนด และปฏิบัติตามนโยบายของ
กองทัพอากาศให้โอกาสและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญก้าวหน้า  ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  สามารถรับอะไรใหม่ๆเปิดใจรับเหตุการณ์และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง
ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กับภาวะผู้น า ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจกว้างขวาง  มีเมตตาสูง มีความยุติธรรม 
เห็นแก่ส่วนรวม ไม่หูเบา ผู้น าต้องมี ๓ ระดับ ๑. อัตตา ๒. ส่วนร่วม ๓. ไร้อัตตา ต้องนิ่งให้เป็น 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ  รัฐ มีความยุติธรรม  เห็นแก่ส่วนรวม ไม่อคติ  มีอิทธิบาท๔  จิตใจโอบอ้อมอารี  อ่อน
น้อมถ่อมตน ให้อภัย  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ผู้น าท่ีดีต้องมีจิตใจกว้างขวาง  รักเพื่อนร่วมงานเหมือน
ญาติ  มีความซื่อสัตย์  รู้จักยอม ให้อภัยคนง่าย  ไม่ลอยตัวหนีปัญหา 

 
ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔ ๑๔ 

 นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐควรจะมี  อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป  
ระดับการศึกษาต้องปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์   
ประสบการณ์การสอน การวิจัยจ าเป็นมากเพราะงานในมหาวิทยาลัยเป็นงานด้านวิชาการยังไงก็หนี
การท าวิจัยไม่พ้น ประสบการณ์การบริหารจ าเป็นเพราะบริหารบุคลากรท่ีมีความรู้มีการศึกษาต้องมี
ความสามารถสูงพอสมควร ทัศนคติต่อการเป็นผู้น าต้องดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ผู้บริหารสตรี บุคลิกภาพดี นิสัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  จิตใจดีงาม ไม่โกรธ
ง่าย รู้จักให้อภัย อ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวเหมาะสม จริงใจ  มีความสามารถ มีทักษะทางสังคม :มี
มนุษยสัมพันธ์ดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ผู้บริหารสตรี ต้องมุ่งงาน 

                                                             
๑๓ สัมภาษณ์ นาวาอากาศโทหญิงพรทิพย์ ศรีริเกตุ ต าแหน่ง นายทหารประจ า กรมสวัสดิการทหาร

อากาศ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔ สัมภาษณ์ นาวาอากาศโทหญิงษิริขน์ขันทอง อุ่นใจ ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสง

เคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๘๙ 
 

และเกณฑ์ มนุษยสัมพันธ์ถือว่าเป็นพื้นฐานท่ีต้องมีอยู่แล้ว  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น า
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ผู้บริหารสตรี สามารถปรับตัวเข้าสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  เรียนรู้และเข้าใจบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงทางสังคมได้ดี ปรับตัวได้ดี  การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  
ยึดหลักศีล ๕  มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ  มีจริยธรรม คุณธรรม มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  มีความสามารถในการ
ประสานงานดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕ ๑๕ 
 นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรจะมีอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป  มีการศึกษาต้ังแต่นายทหารระดับผู้
บังคับหมวด จนถึงระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ ความรู้คู่กับคุณธรรม  ต้องมีประสบการณ์การ
ท างานขององค์กรเป็นอย่างดี มี ประสบการณ์การบริหาร และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องมีบุคลิกภาพด ี คิดบวก ใจเย็น  มี
ความสามารถ เข้าสังคมได้ดี ประสานงานเก่ง พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี มุ่งเกณฑ์  
มุ่งประสาน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร สามารถ
ยืดหยุ่นได้ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เรียนรู้การ
เปล่ียนแปลง ปรับตัวตามสถานการณ์ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ยึด
หลักเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ  ต้องมีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เข้าถึงพึ่งได้  มีคุณธรรมจริยธรรม  เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖ ๑๖ 

 นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรจะมีอายุ ๔๐ ปีข้ึนไป ในด้านการบริหารงาน  มีการศึกษา 
ตามกฎข้อบังคับของกองทัพอากาศ มีต าแหน่งตรงกับวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์การบริหารสามารถเรียนรู้ได้ มีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความ
เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องมีบุคลิกภาพดี  มีเมตตาสูง วางตัวดีและเหมาะสม  
น่าเช่ือถือสามารถเข้าถึงได้  มีทักษะการเข้าสังคมดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ัน
สัญญาบัตร มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน มุ่งประสาน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น า ปฏิบัติตาม

                                                             
๑๕ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญนภา โพธิไพโรจน์ ต าแหน่ง ประจ ากรมก าลังพลทหารอากาศ  

ช่วยราชการกองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖ สัมภาษณ์ พลอากาศตรีนภดล บุญมั่ง ต าแหน่ง รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 



๒๙๐ 
 

ระเบียบของมหาวิทยาลัย ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร  
มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ  ตลอดเวลา การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ใช้หลักเมตตา กรุณา และความยุติธรรม การเสริมสร้างคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องมีมีบุคลิกภาพดี มี
สมรรถนะในการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม  เมตตา  กรุณา และความยุติธรรม  มองการณ์ไกล 
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๗ ๑๗ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร สตรี ควรจะมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางสายสามัญและระดับต้ังแต่โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง  ต าแหน่งทาง
การทหารตั้งแต่รองหัวหน้าแผนกเป็นต้นไป ต้องระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์การ
ท างานอย่างน้อย ๑๕ ปี ขึ้นไป มี ประสบการณ์การบริหาร และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องสง่างาม มีบุคลิกภาพดีมีความ
สุภาพ  มีความสามารถ  มีทักษะการเข้าสังคมดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของผู้บริหารสตรี  ต้องท า
ตามเกณฑ์ ตามก าระเบียบข้อบังคับของ กองทัพอากาศ สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น า ของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ และสามารถยืดหยุ่นได้ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร เรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆเสมอ ไม่ตกยุคการประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ยึดหลักศีล ๕  เป็นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทัศนคติดีคิดบวก ให้อภัยคนง่าย ยึดถือความถูกต้องและดี  
โดยถือประโยชน์ส่วนรวม 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๘๑๘ 
 นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรจะมีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป  มีการศึกษาทางการทหารต้ังแต่
โรงเรียนผู้บังคับหมวดเป็นต้นไป ตามล าดับช้ันตามการศึกษา  ต้องมีประสบการณ์ท างานตามช้ันยศ      
มี ประสบการณ์การบริหาร และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น า
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ต้องมีบุคลิกภาพดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น 
น่าเช่ือถือสามารถเข้าถึงได้  มีทักษะการเข้าสังคมดี พฤติกรรมความเป็นผู้น าของ  ต้องท าตามเกณฑ์
ของกองทัพอากาศ และต้องมุ่งท้ัง ๔ อย่างผสมผสานกันไปจึงจะดี  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความ
เป็นนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ปฏิบติัตามระเบียบของกองทัพอากาศ และสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ให้โอกาสบุคลากรใต้
บังคับบัญชา ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง  ค านึงถึงความสามารถของบุคคล  การประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า การประยุกต์ใช้หลักธรรม คือ ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ท่ีดี มี
                                                             

๑๗ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกนภัทร์ แก้วนาค ต าแหน่งประจ าวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๑๘ สัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกหญิงวิบูลรัตน์ เอี่ยมปรเมศวร์ ต าแหน่ง นายทหารประจ าการกรมก าลังพล
ทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๙๑ 
 

ความสามารถในการท างาน  และมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึง
ประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร กองทัพอากาศ  ต้องมีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา 
เก่งคน  เก่งงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

 
         ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๙ ๑๙ 
 นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ๓๕ ปีขึ้นไป สังคมทุกวันนี้คนเก่งมีมากดังนั้นไม่สามารถ
ก าหนดได้ บางคนอายุไม่มากแต่มีความสามารถก็สามารถก้าวขึ้นมาบริหารได้ ท่ีส าคัญต้องได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ใหญ่ และเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานว่าสามารถท างานเป็นทีมได้ดี มีการศึกษา
ทางการทหารตามล าดับช้ัน ต้องมีประสบการณ์การท างานในการบริหารงาน และการวิจัย มี 
ประสบการณ์การบริหาร และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของ
นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาไม่จ าเป็นต้องสวย แต่ต้องดูดี 
หน้าตาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบเบิกทาง  อบอุ่น มีทักษะการเข้าสังคมดี พฤติกรรมความเป็นผู้น า
ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน  มุ่งประสาน  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็น
ผู้น าของ ปฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ให้ความส าคัญกับการปรับตัวและการเปล่ียนแปลง
ของโลก การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า เป็นคนดีมีน้ าใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ 
ยุติธรรม   

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีเมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา  

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๐ ๒๐  

 นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรในระดับการบริหารงาน ควรมีอายุต้ังแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป และ 
จบการศึกษาระดับสายสามัญต้ังแต่ ปริญญาตรี ท้ังทางทหารควรจบการศึกษาทางทหารไม่น้อยกว่า
ระดับโรงเรียนนายทหารผู้บังคับฝูง ถ้ามองในแง่การท างานก็มีประสบการณ์พอสมควรสามารถ
มองเห็นส่ิงต่างๆ ในองค์การแล้ว อายุต่ ากว่านี้ประสบการณ์ไม่พอ เพราะจะช่วยเรื่องการยอมรับของ
สังคมและเพื่อนร่วมงาน ต าแหน่งต้ังแต่รอง หัวหน้าแผนกเป็นต้นไป ประสบการณ์การบริหารถ้ามีจะ
ดีมากช่วยได้มากในเรื่องการท างาน  และมีทัศนคติต่อการเป็นผู้น าท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะความ
เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร บุคลิกดี  มีน้ าใจ  ไม่เก็บตัว สามารถท างานเป็นทีมได้ดี  
ประสานงานเก่ง  มารยาทดี พูดจาดี  พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร การ
บริหารงานในกองทัพอากาศ ช่ือบอกว่าเป็นระบบราชการ การท างานต้องมีเกณฑ์เป็นตัวก าหนด  
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทัพอากาศ มุ่งเกณฑ์  มุ่งงาน  สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น า

                                                             
๑๙ สัมภาษณ์  นาวาอากาศโทกฤษณพ ปราบพล ต าแหน่ง อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๐ สัมภาษณ์ นาวาอากาศโทสุรัตน์ จันทะนาขา ต าแหน่ง อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๙๒ 
 

ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร สามารถยืดหยุ่นได้ลดขั้นตอนบางอย่างได้ถ้ากรณีท่ีมีความจะเป็น  
ไม่เครียดจนเกินไปจนท างานไม่ได้ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญา
บัตร เข้าใจการเปล่ียนแปลงของโลก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรม  

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ  ต้องมีวิสัยทัศน์  คิดต่าง  พัฒนา มีคุณธรรมจริยธรรม  เมตตา  กรุณา ยุติธรรม  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๑ ๒๑ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร อายุ ผู้บริหารระดับต้นควรจะมีอายุ ๓๐ ปีขึ้น
ไป  ระดับกลาง ๔๕ ปีข้ึนไป และระดับสูง  ๕๐ ปี ขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาทางการทหารต้ังแต่ระดับต้น
จนถึงระดับสูงสุด มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงานทางวิชาการท่ีเข้ามาต้ังแต่แรกเข้า
ท างานรับราชการต าแหน่งต่างๆ จ าเป็นแต่ต้องมีความช านาญเฉพาะทาง มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง   
ประสบการณ์การบริหารจ าเป็นต้องมี และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้น า ด้านคุณลักษณะเฉพาะความ
เป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ด้านคุณสมบัติเฉพาะ บุคลิกภาพดี รูปร่างหน้าตาการแต่ง
กายเหมาะสมเป็นผู้น า รู้กาลเทศะ มีความจริงใจ มีเมตตาสูง  มีมนุษยสัมพันธ์ความสามารถ  ทักษะ
ทางสังคม พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร นายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้า มีทักษะในการท างานและการบริหารงานเข้าด้วยกัน   
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีการบริหารตาม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป มีสังคมความเป็นทหาร และด าเนินงานตามนโยบายของกองทัพอากาศ โดย
มุ่งเกณฑ์ ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ผู้บริหารต้องพร้อมท่ี
จะเปล่ียนแปลงเสมอ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า การท างานก็คือการ
ปฏิบัติธรรมโดยกองทัพอากาศได้จัดการฝึกอบรมเป็นประจ าอยู่แล้ว  และปฏิบัติอยู่แล้ว  ต้องยอมรับ
วิสัยทัศน์หลัก ท้ังยุทธศาสตร์ของ กองทัพอากาศ มีมนุษยสัมพันธ์เป็นผู้บริหารส าคัญ  

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศต้องเป็นผู้ท่ี มีใจท่ีเป็นธรรม  มีวิสัยทัศน์  มีเมตตา ให้อภัย มีมนุษยสัมพันธ์  และ
สามารถตามค าส่ังต่อผู้บังคับได้ดี  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๒ ๒๒ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรจะมีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ต้องมีความเป็นผู้มี
วุฒิภาวะทางด้านจิตใจ  ทางกาย ทางสังคม มีระดับการศึกษาตามก าหนดของทางราทางการทหารท่ี 
กองทัพก าหนดไว้ ต้องมีต าแหน่งทางการทหารรองรับ ตามโครงสร้างของงาน และเป็นท่ียอมรับของ
สังคมมีประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์การบริหารต้ังแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง และต้องมีทัศนคติ
                                                             

๒๑ สัมภาษณ์ เรืออากาศเอก ฌานนท์ แก้วทาสี ต าแหน่ง อนุศาสาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๒ สัมภาษณ์ เรืออากาศเอก ธีรพัฒน์ คนไว ต าแหน่ง อนุศาสาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๙๓ 
 

ท่ีดีต่อการเป็นผู้น า ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรต้องมี
บุคลิกดี แต่งกายดี สวยงาม กริยา วางตัวเหมาะสมสมเป็นผู้น าเพราะจะสร้างความประทับของผู้คน
ครั้งแรกจะดูท่ีบุคลิกการแต่กาย ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถสูง  
สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อต้องตัดสินใจ ทักษะทางสังคมต้องเป็นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก   
 พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ใน
กองทัพอากาศจะมุ่งเกณฑ์เป็นส าคัญ สามารถปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
เกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องปรับตัวตามโครงสร้างของ
กองทัพอากาศ โดยใช้เกณฑ์เป็นตัวก าหนด และปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพอากาศให้โอกาสและ
ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญก้าวหน้า ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสตรี  
สามารถรับอะไรใหม่ๆเปิดใจรับเหตุการณ์และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเอง การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า ผู้น าต้องมี
วิสัยทัศน์ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจกว้างขวาง มีเมตตาสูง มีความยุติธรรม เห็นแก่ส่วนรวม มี
ความรู้ความสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๓ ๒๓ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีอายุต้ังแต่ ๓๕ ปี ขึ้นไป ต้องเป็นผู้ท่ีมีวุฒิ
ภาวะด้านการศึกษา ด้านความเป็นผู้น า และมีความอดทนต่อปัญหาต่าง การศึกษาตามระเบียบท่ี
กองทัพอากาศก าหนดไว้ มีประสบการณ์ท่ีดีในทุกๆ ด้าน เป็นท่ียอมรับขององค์การ มีต าแหน่งทาง
การทหาร มีทัศนคติดี คิดบวก ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
มีบุคลิกภาพดี  มีความสามารถสูง ทักษะทางสังคมต้องดี มีทักษะในการประสานงาน พฤติกรรมความ
เป็นผู้น า มุ่งเกณฑ์ และมุ่งงาน สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญา
บัตร ปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ ความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องยอมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาต่อการเข้ารับการ
อบรมท่ีทางกองทัพได้ก าหนดไว้ การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  
คุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักใน พุทธศาสนา ศีล ๕ 
 การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ส่งเสริมภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของ มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีคุณธรรม
จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการครองคน วางตนเสมอต้นเสมอปลายและเป็นท้ังผู้น า
และผู้ตามได้ดี 
 
 
 
 

                                                             
๒๓ สัมภาษณ์ เรืออากาศโทหญิงปาลิดา แจ่มจิตร์ ต าแหน่ง นายทหารธุรการ แผนกธุรการ วิทยาลัย

กองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๒๙๔ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๔๒๔ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร มีความส าคัญด้านวัยวุฒิ และเน้นด้านวุฒิ
ภาวะอายุการท างานของทางราชการในกองทัพอากาศเพราะต้องท างานร่วมกับหลายๆองค์กรและมี
ระดับการศึกษาตามข้อก าหนดของ กองทัพอากาศ ต้องใช้ความมีวิจารณญาณสูงในการพิจารณา
หลายๆ ด้าน มีความสามารถในการท างานได้ดี และมีประสบการณ์ด้านการท างาน ระดับการศึกษา
ควรสูงสุดทางการศึกษาทางการทหาร และควรมีต าแหน่งทางการบริหารงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ  
ด้านคุณลักษณะเฉพาะความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตรมีบุคลิกภาพดีเป็นท่ียอมรับ
ขององค์การ มีความสามารถสูง ต้องเป็นคนเก่งคนและเก่งงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี พฤติกรรมความเป็น
ผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร จะต้องรอบรู้ในสายงานของตนและสายงานของการติดต่อ
ประสานงานจะท าให้งานประสบผลส าเร็จได้ดี สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นผู้น าของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร มีก าระเบียบต่อการท างาน ความเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงของนายทหาร
หญิงช้ันสัญญาบัตร ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและสามารถเปล่ียนแปลงตัวเองได้ตามสถานการณ์  
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับภาวะผู้น า  เน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้  
ความยุติธรรม และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา แบบธรรมาภิบาล 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒๕ ๒๕ 
 ด้านภูมิหลังของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ควรมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาควร
จบปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีพอสมควร  
ส าหรับต าแหน่งทางตามสายงานมีความจ าเป็นในด้านท างานตามต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งต้ัง และมี
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและหน่วยงาน มีความรักในงานรวมถึงมีวิสัยทัศน์ท่ีดี ด้านคุณลักษณะเฉพาะ
ความเป็นผู้น าของของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร บุคลิกภาพ ท่าทาง กริยาก็มีความส าคัญไม่น้อย
เพราะเป็นความน่าเช่ือถือ ต่ออาชีพทหารท่ีพบเห็น มีความสามารถสูง มีไหวพริบปฏิภาณดี 
พฤติกรรมความเป็นผู้น าของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร ในหน่วยงานของกองทัพอากาศนั้น ยึด
กฎเกณฑ์และระเบียบวินัยความเป็นทหารเป็นหลัก ท างานตามระเบียบและกฎข้อบังคับตามข้อบังคับ
ท่ีกองทัพอากาศได้ก าหนดไว้สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อความเป็นสายอาชีพทหาร ต้องมีความยืดหยุ่น 
ในการท างานตามสถานการณ์ท่ีจ าเป็น และยอมรับการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารปรับตัวตามการ
เปล่ียนแปลงของสังคมได้ และพร้อมน ามาการประยุกต์ใช้กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ภาวะ
ผู้น า ต้องมีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส เสมอต้นเสมอปลาย  และองอาจมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพทหาร 

การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของนายทหารหญิงช้ันสัญญาบัตร 
กองทัพอากาศ ต้องยึดถือความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ท่ีส าคัญเน้นการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ
มีทัศนะคติท่ีดีต่อหน่วยงาน มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต่อกองทัพอากาศ 

                                                             
๒๔ สัมภาษณ์ เรืออากาศโทเจริญ ทุ่งกลาง ต าแหน่ง อนุศาสนาจารย์ กองอนุศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ์ นาวาอากาศโทหญิงจิตรา มะกรูดทอง ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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