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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	 และเพ่ือศึกษา

คุณลักษณะผู้น�าทางทหารของ	กอง	8	ศูนย์รักษาความปลอดภัย	กองบัญชาการกองทัพไทย	ที่มีผล

ต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	ได้แก่	ข้าราชการทหาร	สังกัด	กอง	

8	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 จ�านวน	 218	 นาย	 เก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม	ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	ข้อมูลทั่วไป	คุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	และประสิทธิผล

การปฏิบัติงาน	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา	ได้แก่	ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ	และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 ข้าราชการทหาร	 สังกัด	 กอง	 8	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย	 กอง

บัญชาการกองทัพไทย	เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	มีค่าเฉลี่ย	4.22	และ	2.	มี

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.59	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ	

พบว่า	 ควรมีคุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	 13	 ประการ	 โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณลักษณะความ

จงรักภักดี	ในระดับความเห็นสูงที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.72	และเห็นด้วยกับคุณลักษณะความเสียสละ	มี

ระดับความเห็นต�่าสุด	มีค่าเฉลี่ย	3.95	การทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	คุณลักษณะผู้น�าทางทหารที่มี

ผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร	 สังกัด	 กอง	 8	 ศูนย์รักษาความ

ปลอดภัย	กองบัญชาการกองทัพไทย	5	ประการ	 ได้แก่	1.	วิสัยทัศน์	2.	ความรู้และกล้าหาญ	3.	

ความเชื่อถือได้	4.	ยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม	และ	5.	ความจงรักภักดี	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	
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ค�าส�าคัญ:	กอง	8	คุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

Abstract 

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	the	military	leader	traits	and	

to	study	military	leader	traits	of	Division	8,	Armed	Forces	Security	Center,	Royal	Thai	

Armed	Forces	Headquarters	that	affecting	the	operation	effectiveness.	The	popu-

lation	used	in	the	research	were	218	officers	of	Division	8,	Armed	Forces	Security	

Center,	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters.	Data	collection	from	questionnaires	

consists	of	3	parts:	general	information,	Military	leader	traits	and	operation	effec-

tiveness.	Data	were	analyze	using	descriptive	statistics	including	frequency,	percent-

age,	mean,	standard	deviation.	Hypothesis	testing	was	conducted	by	Factor	analy-

sis	and	Multiple	regression	analysis.

	 The	results	of	this	research	indicated	that,	1.	Officers	of	Division	8,	Armed	

Forces	 Security	Center,	 Royal	 Thai	 Armed	Forces	Headquarters	 agreed	with	 the	

military	leader	traits	with	mean	to	4.22.	And	2.	the	effectiveness	operation	at	the	

highest	level	with	mean	to	4.59.	The	results	of	Factor	analysis	revealed	that	there	

are	13	military	leader	traits.	The	highest	level	was	loyalty	with	mean	to	4.72	and	

the	lowest	level	was	sacrifice	with	mean	to	3.95.	The	hypothesis	testing	by	using	

multiple	regression	analysis	found	that	the	military	leader	traits	that	had	a	positive	

affecting	the	operation	effectiveness	of	Division	8,	Armed	Forces	Security	Center,	

Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters	were	5	traits.	Those	were	1.	vision	2.	de-

pendability	3.	knowledge	and	courage	4.	accept	cultural	differences	and	5.	loyalty	

at	significance	level	0.05.

Keyword:	Division	8	Military	Leader	and	Traits	Operation	Effectiveness.
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 กอง	8	ศูนย์รักษาความปลอดภัย	กอง

บัญชาการกองทัพไทย	 รับผิดชอบงานด้านการ

รักษาความปลอดภัยบุคคลส�าคัญ	แบ่งส่วนงาน

เป็น	 3	 หน่วย	 ตามบทบาทความรับผิดชอบ	

ได้แก่	1.	หน่วยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส�าคัญ	 ปฏิบัติหน้าท่ีส่วนล่วงหน้า	 ตรวจสอบ

พื้นที่ก ่อนการเสด็จ	 ตรวจสอบสิ่งของถวาย	

สนับสนุนการตรวจค้นทางเทคนิค	 ด�ารงการ

ติดต่อสื่อสาร	 สนับสนุนข่าวสารผลกระทบต่าง	

ๆ	 ที่อาจมีผลต่อการถวายความปลอดภัย	 2.	

หน่วยรักษาความปลอดภัยส�าคัญทางทหาร	

มีหน้าที่ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส�าคัญทางทหาร	 บุคคลส�าคัญทางทหารต่าง

ประเทศ	 และบุคคลอื่นใดตามที่ได ้รับมอบ

หมาย	 และ	 3.	 หน่วยสนับสนุนปฏิบัติการ	

มีหน้าที่สนับสนุนการถวายความปลอดภัย	

สนับสนุนและด�าเนินการด้านเทคนิคในการ

ควบคุม	สั่งการการปฏิบัติงาน	การประสานงาน	

การใช้เครื่องมือพิเศษ	 การพัฒนาบุคคล	 และ

ยานพาหนะ	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานรักษาความ

ปลอดภัยเป็นไปตามภารกิจ

	 การรักษาความปลอดภัยบุคคลส�าคัญ	

เจ้าหน้าที่ต้องอยู่กับบุคคลส�าคัญอย่างใกล้ชิด	

เพื่ออ�านวยความสะดวก	 คุ้มครองป้องกันภัย

ทุกรูปแบบแก่บุคคลส�าคัญ	 ให้รอดพ้นจากภัย

อันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือความ

จงใจของฝ่ายตรงข้าม	 ป้องกันมิให้บุคคลส�าคัญ

ถูกดูหมิ่นหรือท�าให้เสียเกียรติ	 และป้องกันมิให้

บุคคลส�าคัญถูกบีบบังคับโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย	

เช่น	การลักพาตัว	และหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์	 ผู ้น�าหรือหัวหน้าชุดปฏิบัติการต้อง

ตัดสินใจ	 สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประสาน

การปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่	 รวมถึงหน่วยงาน

อื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการและขั้นตอนตาม

แผนเผชิญเหตุท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ได้

อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นย�า	 เพื่อด�ารงไว้ซึ่ง

ความส�าเร็จในการรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส�าคัญ	 (คู่มือการรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส�าคัญ	 กอง	 8	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย,	

ม.ป.ป.)

	 การบังคับบัญชา	 เป็นเอกลักษณ์ของ

ความรับผิดชอบในผู้น�าซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย	

และเป็นเรื่องเฉพาะทางการทหาร	 ความเป็น

อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางวัฒนธรรมการปกครอง

ของทหาร	 เป็นสิ่งที่เหล่าทหารต่างยึดถือปฏิบัติ	

และด�ารงความเป็นผู้น�าในตนเอง	 ให้สมเกียรติ

และศักด์ิศรีของความเป็นทหาร	 แม้ว่าปัจจุบัน

กองทัพจะไม่ได้มีศึกสงครามท่ีจะสร้างผู้น�าใน

สมรภูมิ	 แต่ความเป็นผู้น�าไม่ควรห่างหายออก

ไปจากผู้ที่เป็นทหารอาชีพ	 การท่ีส่วนราชการ

จะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น	 จ�าเป็นต้องมี

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้น�าที่มีคุณลักษณะผู้น�าทาง

ทหารที่เหมาะสม	 สามารถน�าพาผู ้ใต้บังคับ

บัญชาไปปฏิบัติหน ้าที่ ให ้ส�าเร็จลุล ่วงตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 สร้างความร่วมมือ

ร่วมใจในการปฏิบัติงาน	 สร้างการท�างานเป็น

ทีม	 เพื่อเสริมสร้างป้องกัน	 ยับยั้ง	 และจัดการ

กับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ

	 ผู้น�าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จ

ของงานและองค์กร	 ซ่ึงผู้น�าไม่ได้เป็นแต่ก�าเนิด	

ผู ้น�าถูกสร้างขึ้นด้วยความพยายามและการ

ท�างานอย่างหนัก	 (Leaders	 are	 not	 born,	
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leaders	are	made	and	they	are	made	by	

effort	and	hard	work)	การปฏิบัติภารกิจด้าน

การรักษาความปลอดภัยบุคคลส�าคัญ	 จ�าเป็น

ต้องมีผู ้น�าที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานบนความเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ชี้น�าผลักดันให้

เจ้าหน้าที่	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปฏิบัติงาน

ที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและ

เต็มใจให้บรรลุผลส�าเร็จตามภารกิจ	 เพื่อน�า

องค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ได้อย่างมั่นคง	

ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะผู ้น�า

ทางทหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	

ซึ่งผลวิจัยมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างและพัฒนา

ผู้น�าให้มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับข้าราชการ	

สังกัด	 กอง	 8	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย	 กอง

บัญชาการกองทัพไทย	 เริ่มตั้งแต่ข้าราชการคน

แรกท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญชา	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ	 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง	

จนถึงระดับสูงสุด	 คือ	 ผู ้อ�านวยการกอง	 ให้

สามารถน�าพาผู ้ ใต ้ บังคับบัญชาหรือผู ้ตาม

ปฏิบัติภารกิจได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมจนบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	

เพื่อน�าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดได้อย่างมี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎ	ี

หลักการ	แนวคิด	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	สรุป

ได้ดังนี้

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น�า

	 Kouzes	 and	 Posner	 (1997)	 สรุป

คุณลักษณะส�าคัญได้	4	ประการ	ดังนี้	1.	มีความ

จริงใจ	 การที่คนจะร่วมหัวจมท้ายไปกับผู้น�าได้

นั้น	สิ่งส�าคัญอันดับแรกก็คือ	 เขาจะต้องไว้ใจใน

ผู ้น�าของเขาได้	 วัดได้จากสิ่งที่ผู ้น�าพูดและ

ปฏิบัติ	 ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของค่านิยมท่ีก�าหนด

ไว้	และต้องอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง	2.	สามารถ

มองไปข้างหน้า	 ผู ้น�ากับทิศทางเป็นสิ่งคู ่กัน	

เพราะการน�านั้น	 หมายถึง	 การมุ่งไปทิศทางใด

ทิศทางหนึ่ง	ผู้น�าจะเป็นผู้ที่มองเห็นเป้าหมายที่

ก�าลังจะมุ ่งไป	 และสามารถส่ือภาพของเป้า

หมายนั้นให้ทุกคนเห็น	 ได้อย่างชัดเจน	 3.	

สามารถชนะใจ	 และท�าให้ทุกคนเกิดพลัง	 รู้สึก

กระตือรือร้น	 รู้สึกมีความหวังส�าหรับสิ่งที่จะดี

ขึ้นในอนาคต	 และสร ้างให ้ ทุกคนมีความ

ต้องการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น	และ	4.	เป็น

ผู้ที่มีความสามารถ	 ท�าให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า	 จะ

สามารถพาพวกเขาไปได้ตลอดรอดฝั ่งถึงที่

หมายได้อย่างปลอดภัย	 Northouse	 (2007.	

กล่าวว่าผู ้น�าต้องมีคุณลักษณะ	 5	 ประการ	

ได้แก่	 1.	 สติปัญญา	 มีความเฉลียวฉลาด	 2.	

ความมั่นใจในตนเอง	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

สมรรถนะ	 มีทักษะในการท�างาน	 และการแก้

ปัญหา	3.	ความแน่วแน่	ในการท�างาน	ตลอดจน

ความมุ ่งมั่นในการท�างาน	 4.	 การยึดมั่นใน

คุณธรรม	 ที่จะน�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ	 และ	

5.	ความมีมนุษย์สัมพันธ์	เนตร์พัณณา	ยาวิราช	

( 2552 ) 	 กล ่ า วว ่ า 	 ในป ั จ จุบั นผู ้ น� าที่ มี

ประสิทธิภาพมีคุณลักษณะ	ดังนี้	1.	มีแรงขับสูง	

ผู ้น�าเป็นผู ้มีความพยายามในการท�างานสูง	

กระตือรือร้น	พยายามท�างานให้ส�าเร็จ	แม้จะมี

อุปสรรค	มีความคิดริเริ่ม	ต้องการประสบความ

ส�าเร็จ	 การเจริญเติบโตขององค์กร	 ผู้น�าจะเน้น

ที่ความส�าเร็จในการท�างาน	 2.	 มีแรงจูงใจสูง	

ผู ้น�าที่มีความต ้องการอ�านาจสูง	 ชอบน�า
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มากกว่าตาม	ต้องการอ�านาจ	พยายามมีอิทธิพล

เหนือผู้อ่ืน	 มีอ�านาจในการท�าให้ผู้อ่ืนยอมรับไว้

วางใจ	 และท�างานให้ส�าเร็จตามวิสัยทัศน์	 3.	 มี

ความซื่อสัตย์	 ผู้น�ามีคุณลักษณะกระท�าตามที่

ได้พูดไว้	รักษาค�ามั่นสัญญา	เพื่อท�าให้เกิดความ

ไว้วางใจจากผู้อื่น	 ความซื่อสัตย์ท�าให้เกิดความ

เชื่อถือจากบุคคลอื่น	4.	มีความเชื่อมั่นในตนเอง	

มีความมั่นใจในตนเอง	 ชอบท�างานที่ท้าทาย

ความสามารถ	 สามารถตัดสินใจในสภาพความ

ไม่แน่นอนของสถานการณ์ได้ด้วยความมั่นใจ	

และ	5.	มีความรู้ในด้านธุรกิจ	เชี่ยวชาญในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องในการท�างานในองค์กร	 สุธีลักษณ	์

นิติธรรม	แก่นทอง	(2555)	กล่าวว่า	คุณลักษณะ

ผู้น�าสามารถแบ่งได้	3	ประการ	คือ	คุณลักษณะ

ด้านบุคลิกภาพ	 คุณลักษณะด้านแรงจูงใจของ

ภาวะผู้น�า	และคุณลักษณะด้านสติปัญญา

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น�าทางทหาร 

	 ผู ้ น� าทางทหาร	 คือ 	 ใครก็ ได ้ที่ มี

คุณสมบัติที่ดีในบทบาทภาวะผู้น�า	 หรือผู้ท่ีเป็น

แรงบันดาลใจในความรับผิดชอบที่ได้รับ	 และมี

อ�านาจต่อผู ้อื่นในการบรรลุจุดมุ ่งหมายแห่ง

องค์กร	 ผู้น�าทางทหารจะจูงใจบุคคลทั้งภายใน

และภายนอกสายการบังคับบัญชาให้ปฏิบัติ

ภารกิจส�าเร็จลุล่วง	 เน้นเรื่องการคิดและการ

ตัดสินใจเพื่อให้องค์กรดีขึ้น	

	 ผู ้น�าทุกระดับช้ัน	 กองทัพมีลักษณะ

เป็นหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา	 โดยมี

ปฏิสัมพันธ์กันด้วยพันธกิจของหน่วยท่ีมีอยู ่

มากมาย	 ซึ่งก�าหนดให้ปฏิบัติภารกิจท่ีมีความ

จ�าเป ็นและภารกิจที่ท�าให ้เกิดขึ้นด ้วยการ

ประสานสอดคล้องของความพยายามมีส่วน

จากทุกคนในส่วนต่าง	 ๆ	 ของกองทัพทุกคนถือ

เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยท�าหน้าที่ทั้งเป็นผู้น�า	

หรือผู้ใต้บังคับบัญชา	 ซ่ึงมีความรับผิดชอบการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดของหน่วยนั้นผู้น�าและผู้

ใต้บังคับบัญชาต้องมีความไว้วางใจให้ความ

เคารพซึ่งกันและกัน	 เข้าใจถึงความสามารถ

พิเศษที่มีอยู่	 มีส่วนท�าให้ความสามารถพิเศษ	

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่ดีร่วมกัน

ขององค์กรด้วยความตั้งใจ

	 ผู้น�าของกองทัพมี	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1.	

ผู้น�าแบบเป็นทางการ	หรือผู้น�าตามกฎหมายได้

รับการยอมรับจากทุกคนด้วยคุณสมบัติท่ีดีและ

น ่า ช่ืนชม	 มอบหมายความรับผิดชอบใน

ต�าแหน ่งด ้วยการท�างานตามชั้นยศ	 และ

ประสบการณ์ในความสามารถของตนเองบน

พื้นฐานระดับผู้น�าที่มีประสบการณ์การท�างาน

และการฝึก	 และ	 2.	 ผู้น�าแบบไม่เป็นทางการ	

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้ภารกิจประสบความส�าเร็จ	 ก�าลัง

พลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้น�าได้ทุก

คนทุกเวลา	 ภาวะผู้น�าแบบไม่เป็นทางการไม่ว่า

จะเป็นยศใดหรือระดับใดในโครงสร้างของการ

จัดกองทัพ	 สามารถเพิ่มพูนลักษณะผู้น�าขึ้นได้

จากความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์	แม้กระทั่ง

นายทหารที่มีอาวุโสน้อยที่สุด	 ก็อาจตัดสินใจ

ตามอ�านาจในการสั่งการซึ่งสูงสุดขององค์กรได้

โดยอาศัยความสามารถส่วนตัว	 หรือภาวะผู้น�า

แบบไม่เป็นทางการ	 (คู่มือราชการสนาม	 6-22,	

2556)	

	 Department	 of	 the	 Air	 Force	

USA.	(1985)	คุณลักษณะผู้น�าของทหารอากาศ	

มีแนวคิดว่าความเป็นผู้น�า	 คือ	 ศิลปะแห่งการ

อิทธิพล	 และการน�าผู ้คนเพื่อท�าภารกิจให้
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ส�าเร็จ	แนวคิดพื้นฐานของผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย	2	ปัจจัย	คือ	ภารกิจและคน	ผู้น�า

ที่ประสบความส�าเร็จ	 คือ	 ผู้ท่ีสามารถจัดการ

ความยุ่งยากซับซ้อนได้	 ต้องมีบุคลิกลักษณะ

หรือคุณลักษณะ	6	ประการ	ดังนี้	 1.	ยึดมั่นใน

คุณธรรม	 2.	 จงรักภักดี	 3.	 มุ่งมั่นในงาน	 4.	 มี

พลัง	5.	กล้าตัดสินใจ	และ	6.	ไม่เห็นแก่ตัว	

	 Headquarters	 (1999)	 กองทัพบก

สหรัฐอเมริกา	 กล่าวว่าสิ่งที่แสดงภาวะผู้น�าทาง

ทหาร	 คือ	 สิ่งที่ผู้น�าต้อง	 มี-รู้-ท�า	 (Be-Know-

Do)	 การเป ็นผู ้น� า เริ่ มจาก	 ค ่านิยมและ

คุณลักษณะต่าง	 ๆ	ที่ผู้น�าต้องมี	 สิ่งที่ผู้น�าต้องรู้	

และสิ่งที่ผู้น�าต้องท�า	 ความเป็นผู้น�าทางทหาร

จะถูกสร้างจากความสัมพันธ์ระหว่าง	 2	 ส่วน	

คือ	 ค่านิยม	และคุณลักษณะ	ประกอบด้วย	 1.	

ค่านิยมกองทัพบก	 ได้แก่	 ความจงรักภักดี	

หน้าที่	 การเคารพ	 การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เห็น

แก่ตัว	เกียรติยศ	ความซื่อสัตย์	ความกล้าหาญที่

มีในตนเองทั้งทางกายและทางใจ	 และ	 2.	

คุณลักษณะ	 ได ้แก ่	 คุณลักษณะทางจิตใจ	

คุณลักษณะทางกายภาพ	 และคุณลักษณะทาง

อารมณ์	

	 Roge r s 	 (2015 ) 	 ท� าการศึ กษา

คุณลักษณะของนายทหารระดับสูง	 พบว่า	

คุณลักษณะนายทหารสัญญาบัตรประกอบด้วย	

6	ประการ	คือ	1.บุคลิกลักษณะ	2.	การวางตัว	

3.	การมีสติปัญญา	4.	การเป็นผู้น�า	5.	การเป็น

นักพัฒนา	 และ	 6.	 เป็นผู้ประสบความส�าเร็จ	

The	Army	Australian	(2015)	คุณลักษณะพื้น

ฐานของเหล่าทหารบก	ประกอบด้วย	ความกล้า

หาญ	ความคิดริเริ่ม	ความเคารพต่อตนเอง	และ

ความเสียสละ	โรงเรียนนายเรือ	(2552)	กล่าวถึง

คุณลักษณะความเป็นผู ้น�าของทหารเรือ	 คือ	

ลักษณะอันมีค่าอย่างที่สุด	 ซึ่งผู้บังคับบัญชาน�า

ไปใช้เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน	มีความเชื่อ

ฟัง	มั่นใจ	นับถือ	และร่วมมืออย่างจริงใจ	มี	14	

ประการ	ภัคภณ	สนิทสม	และ	ณัฐพล	จารัตน์	

(2558)	 เขียนบทความคุณลักษณะผู ้น�าทาง

ทหาร	 ที่พึงประสงค์ของกองทัพไทย	 ดัดแปลง

คุณลักษณะผู้น�าทางทหารจากคู่มือสนาม	 FM	

22	 -100	 ของกองทัพสหรัฐอเมริกา	 ประกอบ

ด้วยคุณลักษณะ	 15	 ประการ	 กรมยุทธศึกษา

ทหารบก	 (2560)	 ก�าหนดลักษณะผู ้น�าทาง

ทหาร	14	ประการ	ซึ่งนายทหารสัญญาบัตรทุก

นาย	 ใช ้เป ็นแนวทางการปฏิบั ติงานอย่าง

เคร่งครัด	โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริ

ยาธิราช	 (2560)	 ยึดถือค่านิยมหลักร่วมกันอัน

เป็นเอกลักษณะเฉพาะและสร้างจิตส�านึกใน

ความเป็นทหารอากาศโดยการปลูกฝังและ

เสริมสร้าง	 ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ	

(Core	Values)	หรือใช้ค�าย่อว่า	“AIR”	ประกอบ

ด้วย	1.	Airmanship	การแสดงความเป็นทหาร

อากาศที่ดี	2.	Integrity	and	Allegiance	ความ

ซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อชาติ	 ศาสนา	

และพระมหากษัตริย์	 และ	 3.	 Responsibility	

ความรับผิดชอบ	 และอารีย์วรรณ	 สุทธิพงศ์

พันธ์,	พันโทหญิง	(2560)	กล่าวว่า	คุณลักษณะ

ความเป็นผู้น�าทางทหาร	 หมายถึง	 บุคลิกภาพ	

ความสามารถ	 และทักษะทางสังคมท่ีช่วยใน

การปฏิบั ติหน ้าที่ 	 เป ็นลักษณะท่ีเป ็นคุณ

ประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ของผู ้น�าในการ

ปกครองบังคับบัญชา	มีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้

ใต้บังคับบัญชาร่วมมือปฏิบัติภารกิจให้ส�าเร็จ

ลุล่วงด้วยความศรัทธา	 ดังนี้	 1.	 ความสามารถ
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ท�างานเป็นทีมและสร้างพันธมิตร	 2.	 ความ

สามารถคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวมและมีวิสัย

ทัศน์	 3.	 รู้จักการให้อ�านาจผู้ใต้บังคับบัญชา	 4.	

ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม	 5.	 ความ

ตระหนักรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง	 6.	

ความเอาใจใส่เข้าถึงความรู้สึกผู้อื่น	 7.	 รู้จักใช้

และควบคุมเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	 และ	 8.	

รู้จักหลักการรบที่ลดการสูญเสีย	

	 จากแนวคิดของนักวิชาการทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับ

คุณลักษณะผู้น�าทหารดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัย

พิจารณาเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม	 และ

สอดคล้องกับภารกิจ	 ของ	 กอง	 8	 ศูนย์รักษา

ความปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 18	

ประการ	 ดังนี้	 1.	 ความซื่อสัตย์	 2.	 ความรู้	 3.	

ความกล้าหาญ	 4.	 ความเด็ดขาด	 5.	 ความเชื่อ

ถือได้	6.	ความริเริ่ม	7.	ความยุติธรรม	8.	ความ

กระตือรือร้น	 9.	 ลักษณะท่าทาง	 10.	 ความ

อดทน	 11.	 ความไม่เห็นแก่ตัว	 12.	 ความภักดี	

13.	ดุลยพินิจ	14.	มั่นใจในตนเอง	15.	มุ่งมั่นที่

จะมีอิสระหรือน�าผู้อื่น	16.	มีวิสัยทัศน์	17.	รู้จัก

ใช้เทคโนโลยี	 และ	 18.	 ความตระหนักรู้และ

เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง	

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติ

งาน 

	 ป ระสิ ท ธิ ผลของการป ฏิบั ติ ง าน	

เป็นการกระท�าหรือความพยายามใด	 ๆ	 ที่มุ่ง

หวังเพื่อจะได้ผลลัพธ์บางส่ิง	 การกระท�าหรือ

ความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงหรือต�่าเพียง

ใดขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับว่าตรงตามที่ต้องการหรือ

ไม่	 มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด	 ทั้งในด้าน

คุณภาพและปริมาณ	 (Gibson	 and	 Others,	

1988)	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	1.	ประสิทธิผลของ

บุคคล	 คือ	 ลักษณะบุคคลท่ีมีความสามารถ

ปฏิบัติงาน	หรือกิจกรรมใด	ๆ 	แล้วประสบความ

ส�าเร็จ	 เพื่อให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 2.	 ประสิทธิผล

ขององค์กร	ประกอบด้วย	การผลิต	ประสิทธิภาพ	

ความพึงพอใจ	การปรับเปลี่ยนและการพัฒนา	

	 ณัฐฏ์นัน	 คณิวิชาภรณ์	 (2556)	 กล่าว

ถึง	พฤติกรรมการท�างานที่มีประสิทธิผล	หมาย

ถึง	 การกระท�าของพนักงานหรือบุคลากรที่

แสดงให้เห็นถึงการท�างานเพื่อให้บรรลุตามเป้า

หมายที่ตั้งไว้	 และน�ามาซึ่งผลผลิตและผลงานที่

มีคุณภาพให้กับองค์การโดยใช้ทรัพยากรในการ

ท�างาน	ได้แก่	เงินทุน	วัตถุ	เวลา	ในการท�างาน

อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด	ประกอบด้วย	4	ด้าน	

คือ	 ด้านความพยายามและอุตสาหะในการ

ท�างาน	ด้านความรับผิดชอบในการท�างาน	ด้าน

ความคิดและการกระท�าในทางริเร่ิมสร้างสรรค	์

และด้านความมีวิจารณญาณในการปฏิบัติงาน	

ธนัท	ทองแถว	(2558)	กล่าวว่า	ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน	หมายถึง	การปฏิบัติงานที่บรรลุเป้า

หมายท่ีก�าหนดไว ้ 	 โดยใช ้ประโยชน ์จาก

ทรัพยากรบริหารที่มีอยู ่อย่างคุ ้มค่าตามแผน

ปฏิบัติงาน	 สามารถสรุปได้ว่า	 ประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน	 หมายถึง	 ความส�าเร็จในการ

ท�างานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานที่หน่วยงานก�าหนด	และ

สามารถปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได้บรรลุเป้า

หมาย	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	
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และเพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น�าทางทหารของ	

กอง	8	ศูนย์รักษาความปลอดภัย	กองบัญชาการ

กองทัพไทย	 ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน	

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา	 มุ่งเน้นศึกษา

คุณลักษณะผู้น�า	 คุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	

และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	 ศึกษา

เอกสารบทความท้ังใน	 และต่างประเทศท่ีเกี่ยว

กับคุณลักษณะผู้น�า	ตั้งแต่ปี	2555	-	ปัจจุบัน	

	 2 .อขอบเขตด ้านประชากร	 โดย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ข้าราชการ

ทหาร	สังกัด	กอง	8	ศูนย์รักษาความปลอดภัย	

กองบัญชาการกองทัพไทย	 ที่ปฏิบัติงานในที่ตั้ง	

ณ	เดือนมีนาคม	-	เมษายน	2562	จ�านวน	218	

นาย	

	 3.	ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ด�าเนินการ

วิจัย	 ระหว่างเดือนตุลาคม	 2561	 ถึง	 เมษายน	

2562	โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล	รวม	

2	เดือน	(มีนาคม	-	เมษายน	2562)

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ

โดยวิธีวิจัยเชิงส�ารวจ	 คือ	 แบบสอบถาม	 เป็น

แบบตรวจสอบรายการแบ่งเป็น	 3	 ส่วน	 ดังนี้	

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ความคิด

เห็นที่มีต่อคุณลักษณะผู ้น�า	 ทางทหาร	 และ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	

	 2.	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล	

ได้แก่	 1)	 สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ	 ได้แก	่

ค ่าดัชนีความสอดคล ้อง	 ( IOC)	 ก ่อนน�า

แบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูล	 และน�า

ข้อมูลมาทดสอบความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 ให้

ค่าสัมประสิทธิ์	Cronbach’s	Alpha	ณ	ระดับ

ความเชื่อมั่นที่	0.966	2)	สถิติเชิงพรรณนา	ใช้ใน

การวิเคราะห์พ้ืนฐาน	 ประกอบด้วยค่าความถี	่

ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และ	 3)	 สถิติทดสอบสมมติฐาน	 โดยน�าการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ	 มาจัดกลุ่มปัจจัยย่อย

ของคุณลักษณะผู้น�าทางทหารที่อาจมีความซ�้า

ซ ้อน	 โดยอาศัยความสัมพันธ ์กันจัดเป ็น

คุณลักษณะใหม่ที่เหมาะสม	 และการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ	เพื่อทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานการวิจัย

	 คุณลักษณะผู ้น� ามีผลเชิ งบวกต ่อ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ผลการวิจัย

	 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	

จ�านวน	 188	 นาย	 คิดเป็นร้อยละ	 86.2	 มีช่วง

อายุ	31	-	40	ปี	จ�านวน	65	นาย	คิดเป็นร้อยละ	

29.8	จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี	จ�านวน	

142	นาย	 คิดเป็นร้อยละ	 65.1	 ต�าแหน่ง	 นาย

ทหารประทวนมากที่สุด	 จ�านวน	 91	 นาย	 คิด

เป็นร้อยละ	 41.7	 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานด้านการอารักขาบุคคลส�าคัญ	 15	 ปีขึ้นไป	

จ�านวน	70	นาย	คิดเป็นร้อยละ	32.1

	 ด้านคุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	 พบว่า	

ข้าราชการทหาร	สังกัด	กอง	8	ศูนย์รักษาความ

ปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 เห็นด้วย

อย่างยิ่งกับคุณลักษณะผู้น�าทหาร	 มีค่าเฉล่ีย	

4 .22	 เรียงล� า ดับมากไปน ้อย	 พิจารณา
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ภาพ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย

คุณลักษณะผู้น�าทหาร	18	คุณลักษณะ	จากการ

ทบทวนวรรณกรรม	 พบว ่า	 ค ่าเฉลี่ยของ

คุณลักษณะที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด	 5	

อันดับ	 เรียงล�าดับมากไปน ้อย	 ดั งนี้ 	 1 )	

คุณลักษณะความภักดี	มีค่าเฉลี่ย	4.72	เห็นด้วย

อย่างยิ่ง	 2)	 คุณลักษณะลักษณะท่าทาง	 มีค่า

เฉลี่ย	 4.56	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 3)	 คุณลักษณะ

ความเชื่อถือได้	 มีค่าเฉลี่ย	 4.55	 เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง	4)	คุณลักษณะความรู้	มีค่าเฉลี่ย	4.42	เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง	และ	5)	คุณลักษณะกระตือรือร้น	

มีค่าเฉลี่ย	4.31	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

	 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	

พบว่า	 ข้าราชการทหาร	 สังกัด	 กอง	 8	 ศูนย์

รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพ

ไทย	 มีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยู ่ใน

ระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.59

การวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

	 1.	 ตรวจสอบตัวแปรต่าง	 ๆ	 มีความ

สัมพันธ์กันหรือไม่	 โดยใช้สถิติ	 KMO	 (Kai-

ser-Meyer-Olkin)	พบว่า	ค่า	KMO	มีค่าเท่ากับ	

.929	ซึ่งมากกว่า	.50	นั่นคือ	Original	variable	

แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน	และค่า	Bartlett’s	

Test	 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .00	 ซึ่งน้อย

กว่า	 .05	 จึงกล่าวได้ว่า	 ข้อมูลที่เก็บได้มีความ

เหมาะสมที่จะน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบด้าน

คุณลักษณะผู้น�าทางทหารต่อไป	
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ตาราง	1	ระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ตาราง	2	KMO	and	Bartlett's	Test

ตาราง 3	ค่าสถิติส�าหรับแต่ละ	Factor	ทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัย
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	 2.	สกัดปัจจัย	เพื่อหาจ�านวน	Factor	ที่

สามารถใช้แทนตัวแปรท้ังหมดทุกตัวได้	 ด้วยวิธ	ี

Principle	Component	Analysis	หรือ	PCA	

จะพิจารณา	 Factor	 ท่ีมีค่า	 Eigenvalues	

มากกว่า	 1	 เท่านั้น	 พบว่าควรมี	 13	 Factor	

เนื่องจากมีค่า	 Eigenvalue	 มากกว่า	 1	 โดย	

Factor	 ที่	 1	 มีความส�าคัญท่ีสุด	 เนื่องจาก

อธิบายหรือดึงความแปรปรวนของข้อมูลได้

มากที่สุดถึงร้อยละ	43.33	ส่วน	Factor	ที่	2	ถึง	

Factor	ที่	13	มีความส�าคัญรองลงมาตามล�าดับ	

สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

ทั้งหมด	(Total	Variance	Explained)	ได้ร้อย

ละ	77.66	

	 3.	การหมุนแกนปัจจัย	 (Factors	Ro-

tation)	เพื่อท�าให้ค่า	Factor	Loading	ด้วยวิธี	

Orthogonal	Rotation	ท�าให้	Factor	ตั้งฉาก

กัน	 หรือเป็นอิสระกันแบบ	 Varimax	 จะท�าให้

ได้ค่า	Factors	Score	สามารถจัดตัวแปรเป็นก

ลุ่มตัวแปรใหม่

	 4.	 ท�าการต้ังชื่อตัวแปร	 โดยพบว่า

คุณลักษณะผู้น�าทหารของ	 กอง	 8	 ศูนย์รักษา

ความปลอดภัย	กองบัญชาการกองทัพไทย	ควร

มี	 13	 คุณลักษณะ	 ดังนี้	 1.	 ความยุติธรรม	 2.	

ความรู้และกล้าหาญ	 3.	 ยอมรับความต่างทาง

วัฒนธรรม	 4.	 มีวิสัยทัศน์	 5.	 ความอดทน	 6.	

ความซื่อสัตย์	7.	ความเชื่อถือได้	8.	ความจงรัก

ภักดี	9.	มีประสบการณ์	10.	บุคลิกภาพดี	11.	

ภาวะผู้น�า	 12.	 ความเสียสละ	 และ	 13.	 ความ

กระตือรือร้น	

	 จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

ตาราง 4	แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
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การถดถอยของคุณลักษณะผู้น�าทหารพบว่า	

13	 คุณลักษณะผู้น�าทางทหารมีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 ค่าระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 t-test	 พิจารณาจากค่า	 Sig.	

น้อยกว่าค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	สามารถสรุปได้ว่าคุณลักษณะผู้น�าทหารที่

มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ	 กอง	 8	

ศูนย ์รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการ

กองทัพไทย	 5	 คุณลักษณะ	 ได้แก่	 มีวิสัยทัศน์	

ความเชื่อถือได้	 ความรู้และกล้าหาญ	 ยอมรับ

ความต่างทางวัฒนธรรม	 และความจงรักภักดี	

จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า	 คุณลักษณะผู้น�ามีผล

เชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

อภิปรายผล

	 มีวิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนเข็ม

ทิศที่ใช้บอกทิศทาง	 ผู้น�าสามารถบอกทิศทางที่

ถูกต ้องเหมาะสมกับผู ้ ใต ้บั งคับบัญชาให ้

สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	

เพ่ือบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	

	 ในการรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส�าคัญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 ผู้น�าต้องน	 วาง

มาตรการในการรักษาความปลอดภัย	 โดยมอง

ไปข้างหน้าถึงเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อ

พยายามลดช่องว่างที่คนร้ายจะสามารถเข้า

ท�าร้ายบุคคลส�าคัญให้มากที่สุด	 และวางรูป

แบบในการป้องกันภัยจากอาวุธต่าง	 ๆ	 ทั้งใน

ระยะใกล้	และระยะไกล	โดยอาศัยการรวบรวม

ข ่าวสารที่ มีผลกระทบต ่อบุคคลส�าคัญมา

ท�าการวิเคราะห์ถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น	

การมีวิสัยทัศน์	 จึงเป็นคุณลักษณะที่มีความ

ส�าคัญในผู้น�า	 หรือหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่มีผล

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากที่สุดตาม

ภารกิจของ	 กอง	 8	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย	

กองบัญชาการกองทัพไทย	

	 ความเชื่ อถือได ้ 	 การรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลส�าคัญ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต้อง

อยู่กับบุคคลส�าคัญตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด	 เพื่อ

อ�านวยความสะดวก	 คุ้มครองป้องกันภัยทุกรูป

แบบแก่บุคคลส�าคัญ	ให้รอดพ้นจากภัยอันตราย

อันอาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ	หรือความจงใจของ

ฝ่ายตรงข้าม	 หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นผู้ที่

ไว้วางใจไม่ได้	 ก็เท่ากับว่าได้ส่งบุคคลส�าคัญ

เข้าไปอยู่ในก�ามือของฝ่ายตรง

		 ความรู้และกล้าหาญ	 การรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลส�าคัญ	 เป ็นงานท่ีเ ส่ียงต ่อ

อันตราย	 เจ้าหน้าที่ต้องมีความกล้าที่จะเสีย

สละชีวิตตนเอง	 ต้องใช้ร่างกายเข้าบังบุคคล

ส�าคัญ	เพื่อปิดช่องทางที่อาวุธจะสามารถเข้าถึง

ตัวบุคคลส�าคัญ	 เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความ

สามารถ	ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี	เข้าใจ

ถึงวิธีการของผู ้ก่อการร้าย	 มีความรู ้ในเรื่อง

มาตรการต่าง	ๆ 	ในการระวังป้องกันภัยอันตราย

เป็นอย่างดี	 ถ้ามีเหตุลอบท�าร้ายเกิดขึ้น	 ผู้น�า

ต ้องใช้ความรู ้ความสามารถในการโต้ตอบ	

ตัดสินใจและสั่งการเพื่อแก้ปัญหาตามแผน

เผชิญเหตุที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตามวิธี

การตามขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็วและแม่นย�า	 เพ่ือด�ารงไว้ซ่ึงความส�าเร็จ

ในการรักษาความปลอดภัยบุคคล	

	 ยอมรับความต ่ างทางวัฒนธรรม	

โครงสร้างและการจัดชุดปฏิบัติการรักษาความ

ปลอดภัย	 ต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นจ�านวนมากใน
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จัดชุดปฏิบัติการ	 โดยปี	 2562	 นี้ประเทศไทย

เป็นประธานอาเซียน	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กองทัพไทย	 มีการจัดการประชุมผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุดอาเซียน	 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

และคู่สมรสประเทศต่าง	 ๆ	 เดินทางมาประชุม

ในประเทศไทย	 กอง	 8	 ศูนย ์รักษาความ

ปลอดภัย	กองบัญชาการกองทัพไทย	ได้รับมอบ

ภารกิจในการจัดก�าลังรักษาความปลอดภัย

บุคคลส�าคัญที่มาร่วมประชุม	 โดยอาศัยความ

ร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียงท่ีมีความช�านาญ

พิเศษทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 โดยบาง

ประเทศได้น�าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ของประเทศตนมาร่วมปฏิบัติด้วย	 ซึ่งแต่ละ

องค์กรแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมเฉพาะท่ีแตก

ต่างกัน	 หัวหน้าชุดปฏิบัติการรวมถึงเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติทุกนาย	 ต้องมีความสามารถในการรับรู้

และเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม	 เพ่ือให้การ

ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน	 บรรลุ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ	

	 ความจงรักภักดี	 ถือเป็นคุณลักษณะที่

ส�าคัญที่ผู ้น�าทางทหารต้องมี	 สอดคล้องกับ

ลักษณะงานของ	 กอง	 8	 ร ่วมถวายความ

ปลอดภัยส�าหรับองค์พระมหากษัตริย์	 พระ

ราชินี	พระรัชทายาท	พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่

พระองค์เจ้าขึ้นไป	 รวมถึงผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์	ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุ

วงศ์	 ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป	 และบุคคลที่

ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ	 รับเป ็นราช

อาคันตุกะ	 ตลอดจนรักษาความปลอดภัยแก่

บุคคลส�าคัญทางทหาร	 บุคคลส�าคัญทางทหาร

ต่างประเทศ	 และบุคคลอื่นใดตามที่ได้รับมอบ

หมาย	

	 โดยคุณลักษณะผู้น�าทางทหารพื้นฐาน

ด้านอื่น	 ๆ	 ล้วนมีอยู่ภายในตัวข้าราชการทหาร

ทุกนายจากการคัดสรร	 การฝึกอบรม	 และ

ประสบกา รณ ์ ใ นก า รป ฏิบั ติ ง า น 	 ทั้ ง นี้

คุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	 5	 ประการจาก	 ผล

วิจัย	 แสดงให้เห็นว่า	 หาก	 กอง	 8	 ศูนย์รักษา

ความปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 มี

ผู้น�าทางทหารท่ีมีคุณลักษณะ	 5	 ประการดัง

กล่าวเพิ่มขึ้น	 ย่อมส่งผลให้ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน	

สรุปผลการวิจัย

	 ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 มีช่วง

อายุ	31	-	40	ปี	จบการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี	 เป็นนายทหารประทวน	 มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลส�าคัญ	

15	ปีขึ้นไป	

	 ด้านคุณลักษณะผู้น�าทางทหาร	 พบว่า	

ข้าราชการทหาร	สังกัด	กอง	8	ศูนย์รักษาความ

ปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 เห็นด้วย

อย่างยิ่งกับคุณลักษณะผู้น�าทหาร	 มีค่าเฉล่ีย	

4.22	เรียงล�าดับมากไปน้อย	ดังนี้	1.	ความภักดี	

2.	ลักษณะท่าทาง	3.	ความเชื่อถือได้	4.	ความรู้	

5.	 ความกระตือรือร้น	 6.	 ความกล้าหาญ	 7.	

ความซื่อสัตย์	8.	ความอดทน	9.	ความตระหนัก

รู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง	 10.	 มั่นใจ

ในตนเอง	 11.	 ความเด็ดขาด	 12.	 รู ้จักใช้

เทคโนโลยี	 13.	 มีวิสัยทัศน์	 14.	 ความยุติธรรม	

15.	ความริเริ่ม	16.	มุ่งมั่นที่จะมีอิสระหรือน�าผู้

อื่น	17.	ดุลยพินิจ	18.	ความไม่เห็นแก่ตัว	

	 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	

พบว่า	 ข้าราชการทหาร	 สังกัด	 กอง	 8	 ศูนย์
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รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพ

ไทย	 มีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยู ่ใน

ระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.59

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบ	 พบว่า

คุณลักษณะผู้น�าทหารของ	 กอง	 8	 ศูนย์รักษา

ความปลอดภัย	กองบัญชาการกองทัพไทย	โดย

เรียงล�าดับดังนี้	1.	ความยุติธรรม	2.	ความรู้และ

กล้าหาญ	3.	ยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม	4.	

มีวิสัยทัศน์	5.	ความอดทน	6.	ความซื่อสัตย์	7.	

ความเชื่อถือได้	 8.	 ความจงรักภักดี	 9.	 มี

ประสบการณ์	10.	บุคลิกภาพดี	11.	ภาวะผู้น�า	

12.	ความเสียสละ	13.	ความกระตือรือร้น	

	 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ	

โดยใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ	

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

ผู้น�าทางทหารที่ได้จาก	 Factor	 Analysis	 กับ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ	กอง	8	ศูนย์

รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพ

ไทย	 เพื่อทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 ผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติ	 t-test	พิจารณาจากค่า	Sig.	

น้อยกว่าค่าระดับนัยส�าคัญที่	 0.05	มีจ�านวน	5	

คุณลักษณะ	ได้แก่	1.	วิสัยทัศน์	2.	ความเชื่อถือ

ได้	3.	ความรู้และกล้าหาญ	4.	ยอมรับความต่าง

ทางวัฒนธรรม	 และ	 5.	 ความจงรักภักดี	 จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีว่า	 คุณลักษณะผู้น�าทาง

ทหารมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ

งาน	 ซึ่งคุณลักษณะผู้น�าทางทหารพื้นฐานมีอยู่

ในตัวข้าราชการทหารทุกนาย	 จากการคัดสรร	

การฝึกอบรม	 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	

และจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 “กอง	 8	

ศูนย ์รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการ

กองทัพไทย	 มีข้าราชการทหารที่มีคุณลักษณะ

ผู้น�าทางทหาร	5	ประการดังกล่าวเพิ่มขึ้น	ย่อม

ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เพิ่ม

ขึ้นเช่นกัน”	

ข้อเสนอแนะ

	 ผู้บังคับบัญชาควรเน้นการสร้างผู้น�าที่

มีวิสัยทัศน์	 เช่ือถือได้	 มีความรู้และกล้าหาญ	

ยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม	 มีความจงรัก

ภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 ที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ	 กอง	 8	 ศูนย์

รักษาความปลอดภัย	 กองบัญชาการกองทัพ

ไทยให้ดียิ่งขึ้น	 โดยมีแนวทางการเสริมสร้าง	

ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดให้คุณลักษณะผู้น�าทหาร	 5	

ข ้อ	 เป ็นคุณลักษณะผู ้น�าทหารที่มีผลต ่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน	 ตามความคาดหวัง

ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา	 ดัง

นั้นผู ้ที่ต ้องการเติบโตตามแนวทางการรับ

ราชการ	 ควรพิจารณาคุณลักษณะดังกล่าวไป

พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	 เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นครองต�าแหน่ง

ในอัตราที่สูงขึ้นต่อไป

	 2.	 ควรเพ่ิมวิชาการน�าและผู้น�าทาง

ทหาร	 ตามคู่มือสนาม	 6-22	 กรมยุทธศึกษา

ทหารบก	 และสอดแทรกการปลูกฝังจิตส�านึก

ในการร่วมถวายปลอดภัยส�าหรับองค์พระมหา

กษัตริย์	พระราชินี	พระรัชทายาท	และพระบรม

วงศานุวงศ์	 การรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส�าคัญทางทหาร	 ในหลักสูตรการรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลส�าคัญ	และหลักสูตรฝึกทบทวน

ประจ�าปี	 เน้นการพัฒนาคุณลักษณะผู้น�าทาง



Journal of the Association of Researchers    Vol. 24 No. 3 September – December 2019 135

ทหาร	5	ประการตามผลวิจัย	

	 3.	 จัดอบรมด้านคุณลักษณะผู้น�า	 โดย

เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาค

เอกชน	เพื่อเปิดรับมุมมองใหม่	ๆ	ที่หลากหลาย

ในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น�า	 และเสริม

การเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่	 เพื่อสามารถน�า

ประยุกต์ใช้ในภารกิจ	 ผู้น�าจะน�าความรู้ท่ีได้รับ

จากการอบรมประกอบกับความรู ้ ความ

สามารถที่มีเฉพาะบุคคล	 มาพิจารณาทบทวน

ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและความช�านาญ	 ส่ง

ผลให้ตัดสินใจในการแก้ปัญหา	การสั่งการ	การ

มอบหมายหน้าท่ีและต�าแหน่งงาน	 เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องตามแนวทางการ

ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องเหมาะ

สม	 มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบั ติงานให้

สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้

อย่างรวดเร็ว

	 4.	 จัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน

ระหว่างผู้บังคับบัญชา	 และผู้ใต้บังคับบัญชา	

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้จากประสบการณ์	 หลัก

ปฏิบัติ	 และความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่าง

กัน	 เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้และท�าความเข้าใจ

ในความหลายหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีความ

แตกต่างกัน	ให้มีความฉลาดทางวัฒนธรรม	โดย

เฉพาะเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการส่วนติดตาม	 ท่ีต้อง

ติดตามรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลส�าคัญ

ผู้มาจากต่างวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด
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