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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนความคิดและพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ

ตำรวจภูธรภาค6ข้อมูลจากแบบสอบถามหัวหน้าสถานีตำรวจจำนวน91คนและจากผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน

774คนถูกนำไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด

ตำรวจภูธรภาค 6 ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 มีแบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้ในระดับขั้นตอนและ

กระบวนการส่วนพฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริงที่ประเมินโดยหัวหน้าสถานีตำรวจและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่าหัวหน้า

สถานีตำรวจมีพฤติกรรมผู้นำทั้งสองประเภทคือ“มุ่งงานและมุ่งคน”ประมาณ50%และ“ไม่มุ่งงานและไม่มุ่งคน”

ประมาณ40%และพบว่าหัวหน้าสถานีตำรวจที่มีพฤติกรรมผู้นำทั้ง4แบบ[แบบมุ่งงานและมุ่งคน(HH)แบบไม่มุ่ง

งานแต่มุ่งคน(LH)แบบไม่มุ่งงานและไม่มุ่งคน(LL)แบบมุ่งงานแต่ไม่มุ่งคน(HL)]มีแบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความ

รู้ความคิดเชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงความรู้สึกและ เชิงกลยุทธ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

นอกจากนี้ยังพบว่าองค์ประกอบพฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็นของหัวหน้าสถานีตำรวจในด้านโครงสร้างการริเริ่ม ควร

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ3ด้านคือ1)การบริหาร2)มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการทำงานและ3)การ

กำหนดนโยบายและการสร้างแรงจูงใจและความสัมพันธ์ ส่วนพฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็นด้านจินตอาทรควร

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ2ด้านคือ1)มนุษยสัมพันธ์และ2)ความเชื่อมั่นในตนเอง



คำสำคัญ:		แบบแผนความคิดพฤติกรรมผู้นำรูปแบบผู้นำหัวหน้าสถานีตำรวจ
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Abstract 

 The purpose of this studywas to examine the Thinking Patterns Leading to the

Knowledge(TPLK)andtheLeadershipBehaviorsoftheChiefsofPoliceStations(CPS)inthearea

ofProvincialPoliceRegion6.Dataweredrownandanalyzedviaquestionnaire items, from91

ChiefsofPoliceStationsand774policesfrom4groupsofsubordinators.Researchresultswereas

follows. MostofChiefsofPoliceStations,approximately50%, in theareaofprovincialpolice

region6hadtheTPLK in the levelofStepandProcedures. Asa resultof the real leadership

behaviors,evaluatingbypolicestationheadsandbypolicesubordinators,itwasfoundthatmost

ofpolicestationheadshadbothstylesofleadershipbehaviors“highinitiatingstructure,andhigh

consideration”, approximately 50%; and“low initiating structure, and low consideration”,

approximately40%. Inaddition, it revealedthatnosignificantdifferenceswerefoundatthe.05

significantlevelsamong4groupsofleadershipbehavioralstyles[stylesofhighinitiatingstructure

andhighconsideration (HH); low initiating structureandhighconsideration (LH); low initiating

structureandlowconsideration(LL),andhigh initiatingstructureandlowconsideration(HL)]on

theTPLKinthepatternA:SystemThinking;patternB:StepsandProcedures;patternC:Empathy

andCulturalKnowledge;andpatternD:StrategicThinking.  Itwasalso found that the ideal

leadershipbehavioralcomponentsofthepolicestationheadswiththepointofviewsofpolice

subordinators, in initiating structure category should be consisted of 3 components: 1)

Administration;2)VisionandWorkingStrategies;and3)FormulatingPolicyandBuildingMotivation

andRelationships.Moreover,inconsiderationcategoryshouldbeconsistedof2components:1)

HumanRelationship;and2)Self-confidence.
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน่วยขึ้นตรงและ

สถานีตำรวจกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีอำนาจหน้าที่

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อำนาจหน้าที่ดังกล่าวส่งผลให้หัวหน้าสถานีตำรวจต้องมี

การบริหารงานที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ เริ่มตั้งแต่

กระบวนการคิดและพฤติกรรมผู้นำ  สำหรับประเด็น

แบบแผนความคิดนั้นวิกิพีเดีย (Wikipedia,2010) ได้

กล่าวถึง The Herrmann Brain Dominance

Instrument (HBDI) ว่าเป็นระบบการวัดและอธิบาย

แบบแผนความคิดเชิงสติปัญญา(Cognitive Style)

พัฒนาขึ้นโดยเนดเฮอร์แมน(Hermann,1966อ้างถึง

ในสุทธนูศรีไสย์, 2551)พบว่าสมองของคนเราแบ่ง

ออกได้เป็น4ส่วนคือสมองส่วนบนซีกซ้าย (A)ทำ

หน้าที่คิดเชิงระบบสมองส่วนล่างซีกซ้าย(B)ทำหน้าที่

คิดเชิงขั้นตอนและกระบวนการ สมองส่วนล่างซีกขวา

(C)ทำหน้าที่คิดเชิงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการ

เอาใจใส่ดูแลและสมองส่วนบนซีกขวา(D)ทำหน้าที่

คิดเชิงกลยุทธ์ ถ้าสมองส่วนใดใช้งานมากก็สามารถ

พัฒนาเป็นความรู้ ส่วนใดใช้งานน้อยก็จะไม่ได้รับการ

พัฒนาหรืออาจหยุดนิ่งทำให้ความสามารถด้านนั้นต่ำ

สว่นประเดน็พฤตกิรรมผูน้ำนัน้คณะนกัวจิยัมหาวทิยาลยั

แห่งรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกา (สุทธนู ศรีไสย์,

2525)ได้พัฒนากลยุทธ์สำหรับการศึกษาเรื่องพฤติกรรม

78 ปีที่17ฉบับที่1มกราคม-เมษายน2555



ของผู้นำ โดยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อ

ประเมินและวัดพฤติกรรมต่างๆของผู้นำหลายๆคน

และหาความสัมพันธ์กับตัวแปรเหล่านั้น จากผลการ

วิจัยพบว่ามีพฤติกรรม2มิติที่มีความสำคัญโดดเด่น

เป็นพิเศษคือ มิติโครงสร้างการริเริ่ม ( Initiating

Structure)  ได้แก่พฤติกรรมผู้นำที่จะวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นำกับผู้ร่วมงาน ในความพยายาม

อุตสาหะที่จะสร้างแบบแผนที่ดีในองค์การการสื่อสาร

และการบริหารจัดการต่างๆซึ่งอาจเรียกว่าพฤติกรรม

ผู้นำแบบมุ่งงานและมิติจินตอาทร (Consideration)

ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ความ

เป็นมิตรความน่าเชื่อถือไว้วางใจกัน ให้ความเคารพใน

การแสดงความคิดเห็นการให้เกียรติยกย่องและความ

จริงใจซึ่งอาจเรียกว่าพฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งคน

จากแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับ แบบแผน

ความคิดพฤติกรรมผู้นำและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้า

สถานีตำรวจดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

แบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้ และพฤติกรรมผู้นำ

ของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6 โดย

พิจารณาเห็นว่า ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประกอบการได้มา

ซึ่งหัวหน้าสถานีตำรวจที่เหมาะสมและนำไปสู่การพัฒนา

หัวหน้าสถานีตำรวจให้มีแบบแผนความคิดที่นำไปสู่

ความรู้ และมีพฤติกรรมผู้นำที่เอื้อต่อการบริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป



วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาแบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้

ของหัวหน้าสถานีตำรวจตามทัศนะของหัวหน้าสถานี

ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานี

ตำรวจ ตามทัศนะของหัวหน้าสถานีตำรวจ ในสังกัด

ตำรวจภูธรภาค6

3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริง4

แบบ(แบบHH,LH,LL,และHL)กับแบบแผนความ

คิดที่นำไปสู่ความรู้ในภาพรวมตามทัศนะของหัวหน้า

สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6

4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานี

ตำรวจ ตามทัศนะของผู้ ใต้บังคับบัญชา ในสังกัด

ตำรวจภูธรภาค6

5. เพื่อนำเสนอองค์ประกอบพฤติกรรมผู้นำที่

ควรจะเป็น “แบบมุ่งงาน มุ่งคน” ของหัวหน้าสถานี

ตำรวจ ตามทัศนะของผู้ ใต้บังคับบัญชา ในสังกัด

ตำรวจภูธรภาค6



สมมติฐานของการวิจัย 

1.หัวหน้าสถานีตำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ60มี

แบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้ เชิงกลยุทธ์ (ตาม

แบบแผนความคดิของสมองสว่นD:StrategicThinking)

2.พฤตกิรรมผูน้ำของหวัหนา้สถานตีำรวจตาม

ทัศนะของหัวหน้าสถานีตำรวจส่วนใหญ่หัวหน้าสถานี

ตำรวจรอ้ยละ60มพีฤตกิรรมแบบ“มุง่งานมุง่คน”

3.หัวหน้าสถานีตำรวจมีพฤติกรรมผู้นำที่เป็น

จริง4แบบ(แบบHH,LH,LL,และHL)มีแบบแผน

ความคิดที่นำไปสู่ความรู้ในภาพรวมแตกต่างกัน

4. พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ

ตามทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่หัวหน้าสถานี

ตำรวจร้อยละ60มีพฤติกรรมแบบ“มุ่งงานมุ่งคน”



ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นตัวแทน

หัวหน้าสถานีตำรวจจำนวน91คนจากทั้งหมด147

คนและผู้ใต้บังคับบัญชา4กลุ่ม[รองผู้กำกับการสถานี

ตำรวจหรือสารวัตรใหญ่หรือพนักงานสอบสวน (สบ.3)

สารวัตรหรือพนักงานสอบสวน (สบ.2)รองสารวัตรหรือ

พนักงานสอบสวน(สบ.1)และผู้บังคับหมู่]จำนวน774

คนจากทั้งหมด12,290คนในสังกัดตำรวจภูธรภาค6

ของเขตพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ สุโขทัยตาก

กำแพงเพชรนครสวรรค์พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร

และ อุทัยธานี (ทะเบียนประวัติ ฝ่ายอำนวยการ 1
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บก.อก.ภ.6 เมื่อวันที่ 1ธันวาคม2552) ได้มาจากการ

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie, &Morganอ้างถึงใน

สุทธนู ศรีไสย์,2551,หน้า132-133)และการเลือก

สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random

Sampling)

ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัย จำแนกได้เป็น 2

ประเภทใหญ่ๆคือ แบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้

ของหัวหน้าสถานีตำรวจ และ พฤติกรรมผู้นำของ

หัวหน้าสถานีตำรวจ ตัวแปรดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ

แนวคิดทฤษฎีดังนี้

1. แบบแผนความคิดของสมองโดยรวมของ

มนุษย์ของเนดเฮอร์แมน(Hermanl,1996)แบ่งออก

เป็น4ส่วนได้แก่สมองส่วนบนซีกซ้าย(A)สมองส่วน

ล่างซีกซ้าย(B)สมองส่วนล่างซีกขวา(C)และสมองส่วน

บนซีกขวา (D)ซึ่งสมองแต่ละส่วนดังกล่าวจะทำหน้าที่

คิดตามแบบแผนความคิดที่แตกต่างกันดังนี้

TheA-quadrantAnalyzer:กระบวนการคิด

ของสมองส่วนบนซีกซ้าย(upperleftmodethinking

process) จะทำหน้าที่คิดในเชิงตรรกะ (logical

approach)และการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงบนพื้นฐานเชิง

ปริมาณ (analytical fact-based quantitative

approach)และการแก้ปัญหา (problemsolving)ซึ่ง

กระบวนการคิดในส่วนนี้ จะส่ งผลไปสู่ การปฏิบัติ

(performance)ที่จะเป็นการตอบคำถามว่า“ทำอะไร

(what)”

TheB-quadrantOrganizer:กระบวนการ

คิดของสมองส่วนล่างซีกซ้าย (lower leftmode

thinkingprocess) จะทำหน้าที่คิดในเชิงการจัดการ

(organized approach) การจัดลำดับ (sequential

approach)การวางแผน (plannedapproach)การ

ควบคุม (controlled approach) และการให้ราย

ละเอียด (detailedapproach)ซึ่งกระบวนการคิดจะ

เป็นการเน้นกระบวนการการจัดการ (management

process) ที่มุ่งไปสู่การตอบคำถามที่ว่า “ทำอย่างไร

(how)”



TheC-quadrantPersonalizer:กระบวน

การคิดของสมองส่วนล่างซีกขวา (lower rightmode

thinkingprocess)จะทำหน้าที่คิดในเชิงความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล (interpersonalapproach)ความรู้สึก

บนพืน้ฐานของอารมณแ์ละการเคลือ่นไหว(feeling-based

kinestheticandemotionalapproach) เสียงดนตรี

(musical mode)  และจิตวิญญาณ (spiritual

approach) ซึ่งกระบวนการคิดจะเป็นการเน้นความ

ต้องการเครือข่ายระหว่างผู้อำนวยความสะดวกหรือ

ผู้รับบริการ (customer/facilitatornetworkneeds)

ที่มุ่งไปสู่การตอบคำถามที่ว่า“ทำกับใคร(who)”

TheD-quadrantVisualizer:กระบวนการ

คิดของสมองส่วนบนซีกขวา (upper rightmode

thinkingprocess) จะทำหน้าที่คิดในเชิงจินตนาการ

(imaginativeapproach)การสงัเคราะห์(synthesizing

approach)การบูรณาการ (integrating approach)

การหยั่งรู้หรือรู้ลึกซึ้ง (intuitiveapproach)และการ

คดิแบบองคร์วม(holisticapproach)ซึง่กระบวนการคดิ

จะเน้นผลผลิตในอนาคต (future outcomes) หรือ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(strategicobjectives)ที่มุ่งไป

สู่การตอบคำถามที่ว่า“ทำทำไม(Why)”

2.พฤติกรรมที่เป็นจริง (Real)และที่ควรจะ

เป็น (Ideal) ตามแบบพฤติกรรมผู้นำ แอลบี ดี คิว

(LBDQ: Leadership Behavior Description

Questionnaire) ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (สุทธนูศรีไสย์,2525) เป็นการ

ประเมินโดยใช้การวัดพฤติกรรม2ด้านตามรายละเอียด

และแผนภูมิจตุ-จัตรัสความเป็นผู้นำแห่งรัฐโอไฮโอดังนี้

2.1 พฤติกรรมผู้นำด้านโครงสร้างการริเริ่ม

(InitiatingStructure)เป็นพฤติกรรมผู้นำที่จะวิเคราะห์

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นำเองกับผู้ร่วมงานในความ

พยายามอุตสาหะที่จะสร้างแบบแผนที่ดีในองค์การการ

สื่อสารและการบริหารจัดการต่างๆ เช่นการวางแผน

การจัดรูปองค์กร และการอำนวยการบางทีก็เรียกว่า

พฤติกรรมผู้นำแบบมุ่งงาน
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2.2พฤตกิรรมผูน้ำดา้นจนิตอาทร(Consideration)

เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ความเป็น

มิตรความน่าเชื่อถือไว้วางใจกันให้ความเคารพในความ

คิดเห็น การให้เกียรติ ยกย่องและความจริงใจ ความ

อบอุ่นของผู้นำที่มีต่อผู้ตามบางทีก็เรียกว่าพฤติกรรม

ผู้นำแบบมุ่งคน



ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.ผลการวิจัยทำให้ทราบแบบแผนความคิดที่

นำไปสู่ความรู้และพฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้า

สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6ตามสภาพที่เป็น

จริงและที่ควรจะเป็นตามทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา

2. ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถนำผลการวิจัย

ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานหรือใช้สำหรับ

ประกอบการพิจารณาประเด็นภาวะผู้นำของหัวหน้า

สถานีตำรวจที่เหมาะสมหรือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับพฤติกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

สถานีตำรวจต่อไปนอกจากนี้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงสามารถ

ทราบแนวคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำ

ของหัวหน้าสถานตำรวจอีกด้วย

3.ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้เครื่องมือที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพที่จะนำไปใช้วัดแบบแผนความ

คิดและพฤติกรรมของผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจที่

สามารถนำไปพัฒนาขยายผลและประยุกต์ใช้ในการ

ศึกษาวิจัยในเรื่องอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการวิจัย

ในเรื่องนี้

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวจิยันี้เปน็การวจิยัเชงิพรรณนา(Descriptive

Research)มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก2แหล่งข้อมูล

คือ1)ข้อมูลเอกสาร เป็นการค้นคว้าจากตำรา เอกสาร

และผลงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และ 2) ข้อมูลจาก

แบบสอบถามสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบ

วัดจำนวน2ชุดชุดที่1เป็นแบบวัดแบบแผนความคิด

ที่นำไปสู่ความรู้ของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด

ตำรวจภูธรภาค6และชุดที่ 2 เป็นแบบวัดพฤติกรรม

ผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6

ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยเครื่องมือทั้ง 2 ชุดได้รับการ

ตรวจสอบความตรง(Validity)โดยผู้ทรงคุณวุฒิ6ท่าน

และมีการทดสอบความเที่ยง (Reliability)ปรากฏว่า

เครื่องมือชุดที่1ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง(IOC)

ทั้งฉบับเป็น 0.82 ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเป็น

0.847 ส่วนเครื่องมือชุดที่ 2 ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความ

สอดคล้อง (IOC) ทั้งฉบับเป็น 0.85 และได้ค่า

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงเป็น0.988

ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับข้อคืนกลับ

คืน865ชุดคิดเป็นร้อยละ84.97ของการสุ่มข้อมูล

ทั้งหมดถูกนำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการคำนวณค่า

สถิติสำเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่จำนวน

ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ

ทดสอบคา่ทแีบบOneSamplest-test,Independent

Samples t-testการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ

แบบทางเดยีวและแบบสองทาง(One-way&Two-ways

MANOVA)การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ(FactorAnalysis

) และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ

(FactorScoreCoefficients)ตั้งแต่0.20ขึ้นไปจะถูก

เลือกใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาองค์ประกอบพฤติกรรม

ผู้นำที่ควรจะเป็นแบบ“มุ่งงานมุ่งคน”ของหัวหน้า

สถานีตำรวจตามทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา

 

ผลการวิจัย 

1. หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร

ภาค6ส่วนใหญ่มีแบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้เชิง

ขั้นตอนและกระบวนการ (B) สูงสุด ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ รองลงมาได้แก่ ความคิดเชิงความรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเอาใจใส่ดูแล (C)ความคิด

เชิงกลยุทธ์ (D) และความคิดเชิงระบบ (A) โดยมีค่า

เฉลี่ยเป็น3.97,3.76.3.73,และ3.72ตามลำดับ (ดัง

ตาราง1และแผนภูมิ1)
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ตาราง	1 

ภาพรวมของแบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้ของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ตามทัศนะของหัวหน้าสถานีตำรวจ		 

(N	=	91)	ในสังกัดตำรวจ	ภูธรภาค	6 



แบบแผนความคิด X SD

A–ความคิดเชิงระบบ 3.72 0.48

B–ความคิดเชิงขั้นตอนและกระบวนการ 3.97 0.47

C–ความคิดเชิงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเอาใจใส่ดูแล 3.76 0.65

D–ความคิดเชิงกลยุทธ์ 3.73 0.49



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ	1แบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้ของหัวหน้าสถานีตำรวจ























 

แผนภูมิ	2จตุ-จัตุรัสพฤติกรรมผู้นำในภาพรวมที่เป็นจริง (Real)ของหัวหน้าสถานีตำรวจตามทัศนะของ

หัวหน้าสถานีตำรวจ(N=91)ในสังกัดตำรวจภูธรภาค6

 5 

องคประกอบ พฤติกรรมผูนําที่ควรจะเปน แบบ  “มุงงาน มุงคน” ของหัวหนาสถานีตํารวจตามทัศนะของ
ผูใตบังคับบัญชา  

ผลการวิจัย 
1.  หัวหนาสถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค  6 สวนใหญมีแบบแผนความคิดที่นําไปสูความรู

เชิงขั้นตอนและกระบวนการ  (B) สูงสุด  ซึ่งไมเปนไปตามสมม ติฐานที่ตั้งไว  รองลงมาไดแก ความคิดเชิง
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเอาใจใสดูแล  (C) ความคิดเชิงกลยุทธ  (D) และ ความคิดเชิงระบบ  (A) 
โดยมีคาเฉลี่ยเปน 3.97, 3.76. 3.73, และ 3.72 ตามลําดับ (ดังตาราง 1 และ แผนภูมิ 1) 

 
 

 
 

ตาราง 1 
 ภาพรวมของแบบแผนความคิดที่นําไปสูความรูของหัวหนาสถานีตํารวจ  
ตามทัศนะของหัวหนาสถานีตํารวจ (N = 91) ในสังกัดตํารวจ ภูธรภาค 6 

 

แบบแผนความคิด X  ..DS  
A – ความคิดเชิงระบบ 3.72 0.48 
B – ความคิดเชิงขั้นตอนและกระบวนการ 3.97 0.47 
C – ความคิดเชิงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเอาใจใสดูแล 3.76 0.65 
D – ความคิดเชิงกลยุทธ 3.73 0.49 

 

แผนภูมิ 1 แบบแผนความคิดที่นําไปสูความรูของหัวหนาสถานีตํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ 2 
จตุ-จัตุรัส พฤติกรรมผูนําในภาพรวมที่เปนจริง (Real) ของหัวหนาสถานีตํารวจ 

  
 A – ความคิดเชิงระบบ                              D – ความคิดเชิงกลยุทธ 

  

 

 

 

   

   
 

 B – ความคิดเชิงขั้นตอน    C – ความคิดเชิงความรูท่ีเก่ียวกับ 
      และกระบวนการ                            วัฒนธรรมและการเอาใจใสดูแล 
          
 
 
 

3.72 3.73 

3.76 3.97 

 6 

ตามทัศนะของหัวหนาสถานีตํารวจ (N = 91) ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 6 
 

  

  

 
 

ตาราง 2 
 

พฤติกรรมผูนําในภาพรวมที่เปนจริง (Real) ของหัวหนาสถานีตํารวจ 
ตามทัศนะของหัวหนาสถานีตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 6 

  

พฤติกรรมผูนําของหัวหนาสถานีตํารวจ N  X  ..DS  
พฤติกรรมผูนําดานโครงสรางการริเร่ิม (แบบมุงงาน) 91 3.84 0.69 
พฤติกรรมผูนําดานจินตอาทร (แบบมุงคน) 91 3.73 0.64 

 
 

2.  พฤติกรรมผูนําของหัวหนาสถานีตํารวจ ตามทัศนะของหัวหนาสถานีตํารวจ พบวา ในภาพรวม
พฤติกรรมผูนําที่เปนจริง (Real) หัวหนาสถานีตํารวจสวนใหญรอยละ  51.60 มีพฤติกรรมผูนําประเภท “มุง
งาน และ มุงคน (High Initiating Structure, and High Consideration)” ไมเปนไปตามสมมุติฐา นที่ตั้งไว (ดัง
ตาราง 2 และ แผนภูมิ 2) 

 

ตาราง 3 
สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-way MANOVA) 

เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําที่เปนจริง 4 แบบ (แบบ HH, แบบ LH, แบบ LL, แบบ HL) 
กับแบบแผนความคิดในภาพรวม ของหัวหนาสถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 6 

 
 

 

มุงคน-ไมมุงงาน 

มุงงาน-มุงคน ไมมุงงาน-มุงคน 

มุงงาน-ไมมุงคน ไมมุงงาน-ไมมุงคน 

X = 3.84 

X = 3.73 

N=47 คน 
(51.60%) 

N=5 คน 
(5.50%) 

N=3 คน 
(3.30%) 

N=36 คน 
(39.60%) 

(L, L) 

(H, L) (H, H) 

(L, H) 

III 

IV I 

II 

High 

High Low 

โครงสรางการริเร่ิม 
        (มุงงาน) 

จินตอาทร    
   (มุงคน) 
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ตาราง	2	 

พฤติกรรมผู้นำในภาพรวมที่เป็นจริง	 (Real)	ของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ตามทัศนะของหัวหน้าสถานีตำรวจ		 

ในสังกัดตำรวจภูธรภาค	6 



พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ N X SD

พฤติกรรมผู้นำด้านโครงสร้างการริเริ่ม(แบบมุ่งงาน) 91 3.84 0.69

พฤติกรรมผู้นำด้านจินตอาทร(แบบมุ่งคน) 91 3.73 0.64

2.  พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ

ตามทัศนะของหัวหน้าสถานีตำรวจพบว่า ในภาพรวม

พฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริง (Real)หัวหน้าสถานีตำรวจ

ส่วนใหญ่ร้อยละ51.60มีพฤติกรรมผู้นำประเภท“มุ่ง

งานและมุ่งคน(HighInitiatingStructure,andHigh

Consideration)” ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (ดัง

ตาราง2และแผนภูมิ2)



ตาราง	3 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว	(One-way	MANOVA)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

ผู้นำที่เป็นจริง	4	แบบ	(แบบ	HH,	แบบ	LH,	แบบ	LL,	แบบ	HL)	กับแบบแผนความคิดในภาพรวม	ของหัวหน้า

สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค	6 



Source แบบแผนความคิด df ss MS F .Sig

แบบพฤติกรรมผู้นำ4แบบ

(HH,LH,LL,HL)

A-เชิงระบบ

B-เชิงกระบวนการ

C-เชิงความรู้สึกฯ

D–เชิงกลยุทธ์

3

3

3

3

0.68

1.45

1.22

0.61

0.23

0.48

0.41

0.20

0.83

2.44

0.94

0.72

0.49

0.08

0.43

0.54

ERROR

A-เชิงระบบ

B-เชิงกระบวนการ

C-เชิงความรู้สึกฯ

D–เชิงกลยุทธ์

40

40

40

40

10.97

7.91

17.27

11.26

0.27

0.20

0.43

0.28

Total

A-เชิงระบบ

B-เชิงกระบวนการ

C-เชิงความรู้สึกฯ

D–เชิงกลยุทธ์

44

44

44

44

573.28

667.72

581.56

586.44

*p<0.05
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3.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้นำที่เป็น

จริง4แบบ[แบบ“มุ่งงานสูงมุ่งคนสูง”(HH),“มุ่งงาน

ต่ำมุ่งคนสูง” (LH),“มุ่งงานต่ำมุ่งคนต่ำ” (LL),และ

“มุ่งงานสูงมุ่งคนต่ำ” (HL)]ที่มีต่อแบบแผนความคิดที่

นำไปสู่ความรู้ในภาพรวมตามทัศนะของหัวหน้าสถานี

ตำรวจพบว่าหัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง4ประเภทมีก)

แบบแผนความคิดเชิงระบบ(A)ข)แบบแผนการคิดเชิง

ขั้นตอนและกระบวนการ (B) ค)แบบแผนการคิดเชิง

ความรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเอาใจใส่ดูแล (C)

และง) แบบแผนการคิดเชิงกลยุทธ์ (D) ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจัยที่ตั้งไว้(ดังตาราง3)

4. ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้า

สถานตีำรวจตามทศันะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา[รองผูก้ำกบั

การสถานีตำรวจหรือสารวัตรใหญ่หรือพนักงานสอบสวน

(สบ.3)สารวตัรหรอืพนกังานสอบสวน(สบ.2)รองสารวตัร

หรอืพนกังานสอบสวน(สบ.1)และผูบ้งัคบัหมู่พบวา่

 4.1พฤติกรรมผู้นำในภาพรวมที่เป็นจริง

(Real) ของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดภูธรภาค 6

ตามทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ

49.90มีพฤติกรรมผู้นำประเภท“มุ่งงานสูงและมุ่งคน

สูง (High Initiating Structure, and High

Consideration)”ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

ที่ตั้งไว้(ดังแผนภูมิ3และตาราง4)



แผนภูมิ	3จตุ-จัตุรัสพฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริงของหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6ในภาพ

รวมตามทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา4กลุ่ม(N=774)







 8 

ตามทัศนะของผูใตบังคับบัญชา 4 กลุม  (N = 774) 
 
 

 

  

  

 
 
 
 

 
 

ตาราง 4 
พฤติกรรมผูนําในภาพรวมที่เปนจริง (Real) ของหัวหนาสถานีตํารวจ 

ตามทัศนะของผูใตบังคับบัญชา ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 6 
  

พฤติกรรมผูนําของหัวหนาสถานีตํารวจ N  X  ..DS  
พฤติกรรมผูนําดานโครงสรางการริเร่ิม (แบบมุงงาน) 774 3.93 0.66 
พฤติกรรมผูนําดานจินตอาทร (แบบมุงคน) 774 3.82 0.62 

 

4.2 พฤติกรรมผูนําที่เปนจริง (Real) และ พฤติกรรมผูนําที่ควรจะเปน (Ideal) ของหัวหนาสถานี
ตํารวจ ตามทัศนะของผูใตบังคับบัญชา 4 กลุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ไมเปนไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว (ดังตาราง 5) 

 

ตาราง 5 
สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-way MANOVA) 

เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูนําที่เปนจริงและพฤติกรรมผูนําที่ควรจะเปนในภาพรวม  
ของหัวหนาสถานีตํารวจ ตามทัศนะของผูใตบังคับบัญชา 4 กลุม ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 6 

 

มุงคน-ไมมุงงาน 
มุงงาน-มุงคน ไมมุงงาน-มุงคน 

มุงงาน-ไมมุงคน ไมมุงงาน-ไมมุงคน 

X = 3.93 

X = 3.82 

N=386 คน 
(49.90%) 

N=45 คน 
(5.80%) 

N=57 คน 
(7.40%) 

N=286 คน 
(37.70%) 

(L, L) 

(H, L) (H, H) 

(L, H) 

III 

IV I 

II 

High 

High Low 

โครงสรางการริเร่ิม 
        (มุงงาน) 

จินตอาทร 
  (มุงคน) 

84 ปีที่17ฉบับที่1มกราคม-เมษายน2555



ตาราง	4 

พฤติกรรมผู้นำในภาพรวมที่เป็นจริง	(Real)	ของหัวหน้าสถานีตำรวจ	

ตามทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา	ในสังกัดตำรวจภูธรภาค	6 



พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ N X SD

พฤติกรรมผู้นำด้านโครงสร้างการริเริ่ม(แบบมุ่งงาน) 774 3.93 0.66

พฤติกรรมผู้นำด้านจินตอาทร(แบบมุ่งคน) 774 3.82 0.62

ตาราง	5 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว	(One-way	MANOVA)	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม

ผู้นำที่เป็นจริงและพฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็นในภาพรวม	ของหัวหน้าสถานีตำรวจ	ตามทัศนะของ	ผู้ใต้

บังคับบัญชา	4	กลุ่ม	ในสังกัดตำรวจภูธรภาค	6 



Source พฤติกรรมผู้นำ df SS. MS. F Sig.

กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา

(4กลุ่ม)

พฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริง

พฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็น

3

3

1.26

1.87

0.42

0.62

1.05

2.10

0.37

0.10

ERROR
พฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริง

พฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็น

770

770

309.93

228.43

0.40

0.30

Total
พฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริง

พฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็น

774

774

11966.80

13580.05

*p<0.05

5.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรม

ผู้นำที่ควรจะเป็น“แบบมุ่งงานและมุ่งคน”ตามทัศนะ

ของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีองค์ประกอบสำคัญ 5

องค์ประกอบคือ1)ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่การ

ปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่นในตนเองการสนับสนุนให้นำ

ความรู้ทางทฤษฎีมาในการปฏิบัติงานความสามารถใน

การวิเคราะห์หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ได้ถูกต้องสามารถ

วิเคราะห์และประมวลข้อคิดเห็นของผู้ร่วมงานและนำผล

ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน2)ด้านวิสัยทัศน์และ

กลยุทธ์การทำงานได้แก่ การร่วมจัดทำแผนกับหน่วย

งานอื่นของอำเภอหรือจังหวัด การปกครองผู้ ใต้

บังคับบัญชาโดยใช้กฎระเบียบข้อบังคับของสถานีตำรวจ

เป็นหลัก การนำเอาแนวคิดใหม่ๆ ทดลองใช้ในการ

ปฏิบัติงาน การประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่

อบต.และเทศบาล3)การกำหนดนโยบายการสร้าง

แรงจูงใจและความสัมพันธ์  ได้แก่ เชื่อว่าการกระจาย

4.2 พฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริง (Real) และ

พฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็น (Ideal)ของหัวหน้าสถานี

ตำรวจ ตามทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 4 กลุ่ม ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้(ดังตาราง5)
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อำนาจคือหัวใจของการบริหาร เป็นผู้มีเหตุผลและ

สามารถให้เหตุผลแก่ผู้ร่วมงานหรือผู้อื่นได้อย่างชัดเจน

กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ใต้บังคับบัญชาและคนอื่น

4) มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ กระทำตนเป็นกันเองกับผู้ใต้

บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้

ใต้บังคับบัญชาและการมองคนในแง่ดี และ5)ความ

เชื่อมั่นในตนเองได้แก่เชื่อว่า“การควบคุม”เป็นวิธีการ

เดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนทำงานมีความคิดว่า“ถ้าไม่

เก่งจริงคงไม่ได้เป็นนาย”มีความคิดว่า“ใครตายยังไง

ช่างเขา เราอยู่ยังไงสำคัญกว่า”และการปกครองผู้ใต้

บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานโดยใช้ความคิดเห็นปรัชญา

หรือแนวคิดของตนและผู้อื่นเป็นหลัก



อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยแบบแผนความคิดและพฤติกรรมผู้นำ

ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6

ครั้งนี้ มีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจในการนำมา

อภิปรายผลดังนี้

1.	 แบบแผนความคิดที่นำไปสู่ความรู้ของ

หัวหน้าสถานีตำรวจ	 

จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าหัวหน้าสถานี

ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6ใช้แบบแผนความคิดที่

นำไปสู่ความรู้ทั้ง 4แบบ โดยมีจำนวนมากที่สุดคือ ใช้

แบบแผนความคิดเชิงขั้นตอนและกระบวนการ (B)

เนด เฮอร์แมน (Herrmann,1996) ได้อธิบายความคิด

ขั้นนี้ ไว้ว่า เป็นกระบวนการคิดในเชิงการจัดการ

(Organizedapproach)การจัดลำดับ (Sequential

approach)การวางแผน(Plannedapproach)การ

ควบคุม (Controlled approach)  และการให้ราย

ละเอียด (Detailed approach) ที่มุ่งไปสู่การตอบ

คำถามที่ว่า“ทำอย่างไร”ผลการวิจัยนี้ ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุพจน์ บุญวิเศษ (2547)ที่ได้ศึกษา

แบบแผนความคิดและรูปแบบผู้นำของนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลในประเทศไทยพบว่า นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลในประเทศไทยส่วนใหญ่มีแบบแผน

ความคิดเชิงระบบ (A)สำหรับข้อค้นพบระหว่างหัวหน้า

สถานีตำรวจกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ตรง

กันนั้นอาจมีความแตกต่างกันเป็นเพราะว่า บุคลากร

ลักษณะงานและอำนาจหน้าที่ของตำรวจและนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลมีความแตกต่างกัน โดย

ข้าราชการตำรวจมีอำนาจหน้าที่สำคัญคือการควบคุม

อาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการบริการ

ชุมชนและการรักษาความมั่นคงภายใน(ปุระชัยเปี่ยม

สมบูรณ์, 2546, หน้า 4) รวมทั้งการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สุเทพ

เทือกสุบรรณ,2553,หน้า6)

โดยข้อเท็จจริงเมื่อพิจารณาตามหลักเหตุผล

หัวหน้าสถานีตำรวจส่วนใหญ่ น่าที่จะมีแบบแผนความ

คิดในเชิงกลยุทธ์(D)มากกว่าแบบอื่นทั้งนี้เป็นเพราะว่า

การคิดเชิงกลยุทธ์จะเป็นการคิดที่จะต้องกำหนดแนวทาง

ที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์,  2546)  นั่นคือหัวหน้า

สถานีตำรวจจะต้องมีวิธีคิด  เพื่อหาหนทางที่สามารถ

ควบคุมอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้น จนกระทั่งประชาชน

เกิดความเชื่อมั่นในการรักษาความสงบการให้บริการ

ประชาชนรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุป

น่าจะหาคำตอบของคำถามที่ว่า  “ทำอย่างไรจึงจะ

สามารถพัฒนาให้หัวหน้าสถานีตำรวจส่วนใหญ่มี

แบบแผนความคิดอยู่ในเชิงกลยุทธ์(D)ให้มากที่สุด”

	2.	พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ			

จากการค้นพบของงานวิจัยนี้ที่พบว่าหัวหน้า

สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมผู้นำเป็นจริง (Real)ประเภท“มุ่งงานสูงและ

มุ่งคนสูง (high initiating structure, and high

consideration)” ร้อยละ 51.60 จากการประเมิน

ตนเองของหัวหน้าสถานีตำรวจและร้อยละ49.90จาก

การประเมินของผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่ ประเภท

“มุ่งงานต่ำและมุ่งคนต่ำ (low initiating structure,

and lowconsideration)”ร้อยละ39.60จากการ
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ประเมินตนเองของหัวหน้าสถานีตำรวจและ ร้อยละ

37.70จากการประเมินของผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการ

วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพจน์ บุญวิเศษ

(2547) ที่ได้ศึกษาแบบแผนความคิดและรูปแบบผู้นำ

ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทยพบ

ว่าส่วนใหญ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศ

ไทยมีพฤติกรรมผู้นำในรูปแบบของ“มุ่งงานและมุ่งคน”

รองลงมาเป็นพฤติกรรมผู้นำแบบ“ไม่มุ่งงานและไม่มุ่ง

คน”และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรินทร์  ไทยศรี

วงศ์ (2551)ที่ได้วิจัยรูปแบบพฤติกรรมผู้นำของนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพบ

ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัด

จันทบุรีมีพฤติกรรมผู้นำที่ปรากฏขึ้นจริงใกล้เคียงกับสิ่ง

ที่ผู้ใกล้ชิดคาดหวังไว้ (ตามพฤติกรรมที่ควรจะเป็น) โดย

พบว่ารูปแบบพฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริงแบ่งผู้นำได้เป็น2

ประเภทคือร้อยละ46.15 เป็นผู้นำประเภท“เก่งงาน

และเก่งคน”และร้อยละ53.85เป็นผู้นำประเภท“ไม่

เก่งงานและไม่เก่งคน” ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้น่าจะ

สืบเนื่องมาจากหัวหน้าสถานีตำรวจได้รับการพัฒนา

ความเป็นผู้นำมาจากประสบการณ์การศึกษาและการ

ฝึกอบรมก่อนเข้ารับราชการตำรวจ จากนั้นได้ถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมาโดยอาจจะไม่ได้

รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะได้รับการ

ศึกษาอบรบเพิ่มเติมบ้างแต่ก็อาจจะเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้

พัฒนาส่งเสริมแบบแผนความคิด และพฤติกรรมผู้นำ

โดยตรงอย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานของตำรวจนั้นไม่มี

กำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่แน่นอนเหมือนข้าราชการ

ประเภทอื่นๆและโดยสภาพความเป็นจริงของลักษณะ

สังคมในปัจจุบันที่ว่า ชุมชนขยายตัวทางวัตถุมากขึ้น

เพียงใด ภาระหน้าที่ของตำรวจก็จะยิ่งหนักเพิ่มขึ้น

เพียงนั้น(ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์,2546,หน้า3)ดังนั้น

ตำรวจต้องฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติ

หน้าที่อยู่เสมอก็จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (ประทีปตันประเสริฐ,2553,หน้า8)

โดยสรุปน่าจะหาคำตอบของคำถามที่ว่า “ทำอย่างไร

หัวหน้าสถานีตำรวจจะมีพฤติกรรมผู้นำประเภท“มุ่ง

งานสูงและมุ่งคนสูง”ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ค้นพบ

จากงานวิจัยนี้หรืออาจจะต้องสูงกว่าร้อยละ60ขึ้นไป”

	3.	พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจที่

ได้ปฏิบัติไปแล้วต่ำกว่าความคาดหวัง			

หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมผู้นำด้านโครงสร้างการริเริ่มและ

ด้านจินตอาทรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว (ตามทัศนะของผู้ใต้

บังคับบัญชา) ต่ำกว่าความคาดหวัง  และจากการ

ประเมินตนเองของหัวหน้าสถานีตำรวจพบว่าพฤติกรรม

ผู้นำที่ได้ปฏิบัติไปแล้วส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูงมากแต่

จากการประเมินโดยผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าอยู่ในระดับ

ต่ำกว่าความคาดหวัง โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้คือ

การกำหนดแนวทางการทำงานให้ชัดเจน การแก้ไข

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องและรวดเร็ว และการนำ

เอาแนวคิดใหม่ๆมาทดลองใช้ในการปฏิบัติงานผลดัง

กล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ค่อยมีความ

เชื่อมั่นต่อหัวหน้าสถานีตำรวจและในทำนองเดียวกันผู้

บังคับบัญชาก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.	องค์ประกอบพฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็น

ของหัวหน้าสถานีตำรวจ		

ผลการวิจัยพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มี

ความต้องการหัวหน้าสถานีตำรวจที่มีพฤติกรรมผู้นำ

แบบ“เก่งงานและเก่งคน” โดยองค์ประกอบสำคัญที่

ควรมีการเน้นใน5องค์ประกอบได้แก่1)การบริหาร

จัดการ 2) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การทำงาน 3) การ

กำหนดนโยบายการสร้างแรงจูงใจและความสัมพันธ์4

)มนุษยสัมพันธ์ และ5)ความเชื่อมั่นในตนเองผลการ

วิจัยปรากฏเช่นนี้น่าจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิด

จากความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าสถานีตำรวจกับผู้ใต้

บังคับบัญชาที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันในเฉพาะเรื่องการ

ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นการสร้างแรงจูงใจหรือขวัญกำลังใจ

ในการทำงาน (การพัฒนาบุคลากร)อาจจะยังไม่ตรงกับ

ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงไม่อุทิศ
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ตนในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร ส่วนขั้นตอนและวิธีการ

ปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะเห็นว่าการติดต่อ

ประสานงานระหว่างสายงานหรือการปฏิบัติงานเป็นทีม

เป็นเครือข่ายยังมีกระบวนการที่ติดขัดไม่สะดวกเท่าที่

ควร (เช่น ระหว่างงานอำนวยการ งานป้องกัน

ปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งาน

วิทยาการฯลฯ)รวมทั้งการสร้างบุคลิกภาพของหัวหน้า

สถานีตำรวจบางท่านยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (ไม่

เป็นตัวอย่าง)ของผู้ใต้บังคับบัญชาการเน้นองค์ประกอบ

ทั้ง  5 ดังกล่าวจะช่วยเสริมบทบาทและหน้าที่ของ

หัวหน้าสถานีตำรวจในการบริหารสถานีตำรวจให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ข้อเสนอแนะ 

	 1.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติ	

1.1สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงนโยบายหรือการปฏิบัติควรนำ

ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปวิเคราะห์โดย

ละเอียด แล้วจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา

หัวหน้าสถานีตำรวจให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก

ขึ้น โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาแบบแผนการคิดให้หัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้มี

แบบความคิด”เชิงกลยุทธ์ (StrategicThinking)” [มี

ความคิดเชิงจินตนาการ (Imaginaryapproach)การ

สังเคราะห์ (Synthesizingapproach)การบูรณาการ

( Integrating approach) การหยั่งรู้หรือรู้ลึกซึ้ง

(Intuitive approach) และ การคิดแบบองค์รวม

(Holistic approach)]ซึ่งกระบวนการคิดจะเน้นการ

วางแผนในอนาคตหรือผลผลิตในอนาคต (Future

outcomes) เป็นสำคัญนอกจากนี้ควรมีการจัดทำแผน

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าสถานี

ตำรวจมีพฤติกรรมผู้นำแบบ“เก่งงานและเก่งคน”อย่าง

เป็นรูปธรรมอีกด้วย

1.2จากข้อค้นพบที่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า

พฤติกรรมต่อไปนี้หัวหน้าสถานีตำรวจมีการปฏิบัติต่ำ

กว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้คือ การกำหนดแนวทางการ

ทำงานให้ชัดเจนการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูก

ต้องและรวดเร็วและการนำเอาแนวคิดใหม่ๆมาทดลอง

ใช้ในการปฏิบัติงานประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญ

ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

ถ้ามีการจัดประเด็นเหล่านี้ไว้ในการอบรมในบางหัวข้อ

น่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้ได้

1.3องค์ประกอบสำคัญที่ค้นพบจากการวิจัยนี้

5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) วิสัย

ทัศน์และกลยุทธ์การทำงาน 3) การกำหนดนโยบาย

การสร้างแรงจูงใจและความสัมพันธ์ 4)มนุษยสัมพันธ์

และ5)ความเชื่อมั่นในตนเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

น่าที่จะได้มีการนำหัวข้อเหล่านี้ไปใส่ไว้ในหลักสูตร

“หัวหน้าสถานีตำรวจ”ก่อนที่จะแต่งตั้งบุคลากรให้ทำ

หน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรที่จะมี

การเน้นเป็นพิเศษถึงองค์ประกอบเหล่านี้นอกเหนือไป

จากรายละเอียดของหลักสูตรที่มีอยู่เดิม

	 2.	ข้อเสนอแนะสำหรับศึกษา/วิจัยต่อไป 

2.1ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย

เชิงพรรณนาผู้วิจัยอื่นๆที่สนใจควรนำเอาองค์ประกอบ

หรือตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยเรื่องนี้ไปศึกษาต่อในเชิง

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเพื่อที่จะพิจารณาว่าอะไรคือ

สาเหตุที่แท้จริงของความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ

หัวหน้าสถานีตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ควรจะนำ

ไปศึกษาประกอบคือแบบแผนความคิดและพฤติกรรม

ผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจ

2.2 งานวิจัยเรื่องนี้ควรที่จะได้มีการขยายผล

โดยมีการศึกษาเพิ่มเติมกับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรใน

ภาคอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้รวมทั้งประเทศ

สำหรับจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการให้หัวหน้า

สถานีตำรวจมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

88 ปีที่17ฉบับที่1มกราคม-เมษายน2555
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