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บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์คือ	 1)	 เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงแบบ

ผู้รับใช้ของต�ารวจชั้นประทวนชั้นยศดาบต�ารวจ	2)	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติขององค์ประกอบ

ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ารวจชั้นประทวนชั้นยศดาบต�ารวจ	 3)	 เพื่อตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ารวจชั้นยศดาบต�ารวจ	 และ	

4)	เพื่อศึกษาจดุเด่น	และจดุที่ควรพฒันาของภาวะผูน้�าการเปลี่ยนแปลงแบบผูร้บัใชข้องต�ารวจ	ชั้นประทวน

ชั้นยศดาบต�ารวจ	 จ�านวน	 324	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	 แบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	คือ	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการตรวจสอบความตรง	เชิงโครงสร้าง

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 องค์ประกอบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ารวจ	

ชั้นประทวนชั้นยศดาบต�ารวจ	 มี	 6	 องค์ประกอบคือ	 (1)	 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 (2)	 การสร้าง	

แรงบันดาลใจ	 (3)	การกระตุ้นทางปัญญาแบบถ่อมตน	 (4)	การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 (5)	การให้	

รางวัลเกินความคาดหมาย	และ	(6)	การมอบหมายงาน	2)	ทุกองค์ประกอบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

แบบผู้รับใช้ของต�ารวจ	 ชั้นประทวนชั้นยศดาบต�ารวจมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	 3)	 ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ารวจชั้นประทวนชั้นยศดาบต�ารวจมีความตรงเชิงโครงสร้าง	(Chi-Square	=	

10.04	;	df	=	8	,	p	=	.262)	และ	4)	จุดเด่นของภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ารวจชัน้ประทวน
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Abstract

 The objectives of this research were : 1) to develop the leadership factors in changes

as a service provider of police sergeant major, 2) to study the feasibility of each of the 

leadership factors in changes as a service provider of police sergeant major, 3) to crosscheck 

the correctness of the structural reliability of leadership factors in changes as a service

provider of police sergeant major, and 4) to study the strong points and weak points, that

need to be reviewed of the leadership factors in changes as a service provider of police

sergeant major. The research population was 324 police sergeant major of the Metropolitan

Police Command, Royal Thai Police. A questionnaire was used to collect data which were

analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation and the structural 

reliability inspection.

 The research findings showed that

 1) The leadership factors in changes as service provider of police sergeant major 

consisted of 6 aspects, namely (1) the ideal influence, (2) the creation of inspiration, 

(3) the humble intellectual motivation, (4) the mindfulness of individualism, (5) the 

unexpected rewards, and (6) the job assignment.

 2) All leadership factors in changes as service provider of police sergeant major 

were feasible.

 3) Leadership factors in changes as a service provider of police sergeant major 

had the structural reliability (Chi-square = 10.04; sf = 8, p = .262).

 4) The strong point of leadership factors in changes as service provider of police 

sergeant major was the first aspect, the ideal influence, and the weak point that needed 

to be reviewed was the sixth aspect, job assignment.

Keywords: Leadership Factors in Changes, Leadership as a Service Provider, Police Sergeant 

 Major, The Metropolitan Police Command

ชั้นยศดาบต�ารวจ	 คือ	 องค์ประกอบที่	 1	 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 และจุดที่ควรพัฒนา	

คือ	องค์ประกอบที่	6	การมอบหมายงาน	

ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู้น�าแบบผู้รับใช้, ต�ารวจชั้นประทวน, กองบัญชาการต�ารวจ

 นครบาล
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บทน�ำ

	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติรับใช้สังคมไทยมำอย่ำงยำวนำนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	แต่ภำยใต้

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน	ปัจจัยแวดล้อมของระบบต�ำรวจไทยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต	โดยเฉพำะ

ปัจจัยภำยนอกที่เป็นกำรเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมและเทคโนโลยี	รวมทั้งมีกำรเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยแวดล้อมภำยในระบบต�ำรวจ	 โครงสร้ำงองค์กร	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำร	 และพฤติกรรม

ของต�ำรวจไทย	 จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภำระหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรท�ำให้ต้อง

น�ำกำรเปลี่ยนแปลง	 จำกกลไกภำยในองค์กรเป็นส�ำคัญ	 ดังนั้น	 กำรบริหำรจัดกำรต�ำรวจจึงต้องมีกำร

เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวกำรณ์ของสังคม	 และเป็นแนวทำงในกำรท�ำงำนหรือบริกำรที่มุ่งตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือชุมชนมำกขึ้น	(สุพิศำล	ภักดีนฤนำถ,	2556:	36)

	 จำกแนวทำงกำรปฏิรูปต�ำรวจของคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

(ต�ำรวจ)	ทีมุ่ง่เน้นให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนต�ำรวจ	เพือ่ให้ต�ำรวจเป็นผู้รบัใช้สงัคม

อย่ำงแท้จริง	 ปัจจุบันประเทศท่ีมีกำรน�ำรูปแบบต�ำรวจชุมชนและประสบควำมส�ำเร็จ	 เช่น	 ประเทศ

อังกฤษ	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์	ต�ำรวจชุมชน	(Community	Policing)	เป็นกำรท�ำงำนแนวใหม่ที่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง	 มีกำรคิดริเริมสร้ำงสรรค์ใหม่ๆในกำรก�ำหนดแนวทำงกำร

แก้ไขปัญหำต่ำง	 ๆ	 เป็นกำรจัดระเบียบและสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงต�ำรวจกับ

ประชำชน	 เพื่อเป็นกำรยกระดับควำมมั่นคงปลอดภัยในชุมชน	 ต�ำรวจมิใช่เป็นแต่เพียงผู้บังคับใช้

กฎหมำยเท่ำนั้น	ยังเป็น	ที่ปรึกษำ	(Advisors)	ผู้ช่วยเหลืออ�ำนวยควำมสะดวก	(Facilitators)	และ

ผู้สนับสนุน	(Supporters)	(ธรรมศักดิ์	วิชชำรยะและคณะ	2539:	10)	และอำจมีชื่อเรียกที่แตกต่ำง

กันไป	 เช่น	 ต�ำรวจที่ เน ้นกำรแก้ป ัญหำ	 (Problem-Oriented	 Policing:	 POP)	 ต�ำรวจ

ที่มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำของชุมชน	 (Community	 Problem	Oriented	 Policing:	CPOP)	 ต�ำรวจ

ที่เน้นชุมชน	(Community	Oriented	policing:	CPO)	(พงศ์พัฒน์	ฉำยำพันธุ์,	2556:	45)

	 กองบญัชำกำรต�ำรวจนครบำล	สงักดัส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติมพีืน้ท่ีรบัผิดชอบกรงุเทพมหำนคร

และมีกองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	1-9	ซึ่งมีหน้ำที่พิทักษ์ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม	

มุ่งบริกำรสังคม	 ซ่ึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต�ำรวจต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำวกำรณ์	 เพื่อรองรับ

กับรูปแบบอำชญำกรรมที่ปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินกำรให้มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น	 ตำมควำมก้ำวหน้ำ

ของเทคโนโลยี	 ค่ำนิยมกำรด�ำรงชีวิตและสภำพสังคมที่ไร้พรมแดน	 และสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภำยใน	ภำยนอกองค์กรที่เกิดขึ้น	ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	ท�ำหน้ำที่รักษำควำมมั่นคงภำยในประเทศ

ในด้ำนต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 ด้ำนกำรป้องกันและปรำบอำชญำกรรม	 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำม

สงบเรยีบร้อยของประชำชน	โดยให้ควำมคุ้มครองสทิธเิสรภีำพตำมกฎหมำยให้แก่ประชำชน	ตลอดจน

กำรให้บริกำรประชำชนและสังคมในด้ำนต่ำง	ๆ	เพื่อให้ได้รับควำมสะดวกและมีคุณภำพที่ดี
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	 กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำลมีสถำนีต�ำรวจนครบำลในสังกัดกองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล

1-9	 จ�ำนวน	 88	 สถำนี	 ในสถำนีต�ำรวจนครบำลมีผู้ก�ำกับกำรเป็นผู้บริหำรสูงสุดและมีต�ำรวจช้ัน

สญัญำบตัร	ช้ันประทวนเป็นผู้ใต้บงัคับบญัชำ	ต�ำรวจช้ันประทวนมหีน้ำทีป่ฏิบัติตำมค�ำสัง่	ตำมนโยบำย

ในกำรท�ำงำน	แต่ด้วยภำวะควำมเครยีดทีเ่กิดขึน้จำกปัญหำส่วนตัว	หรอืกำรท�ำงำนทีต้่องบรกิำรประชำชน

ในกำรแจ้งควำม	สืบสวน	สอบสวนเพื่อท�ำคดี	ท�ำให้ต�ำรวจชั้นประทวนมีควำมเคร่งเครียด	กดดันสูง	

ข้ำรำชกำรต�ำรวจช้ันประทวนมีสถิติในกำรฆ่ำตัวตำยมำกกว่ำต�ำรวจช้ันสัญญำบัตร	 (วินัย	 ธงชัย

และคณะ,	 2557: 15)	 ส่งผลกระทบต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน	 สำเหตุกำรฆ่ำตัวตำยของ

ข้ำรำชกำรต�ำรวจช้ันประทวนส่วนใหญ่อยู่ในสำยงำนป้องกันปรำบปรำม	 ส่วนสำเหตุกำรฆ่ำตัวตำย

เกดิจำกปัจจยัด้ำนชีวภำพซ่ึงอำจเกิดจำกกำรท�ำงำนหนกั	รบัควำมทกุข์ทรมำนจำกปัญหำ	มโีรคประจ�ำตัว

เรือ้รงั	มโีรคร้ำยแรง	ปัจจัยด้ำนจิตใจ	มภีำวะซึมเศร้ำ	มกีำรพดูเรือ่งควำมตำยบ่อย	ๆ 	และมปีระวัติพยำยำม

ท�ำร้ำยตนเอง	 มีบุคลิกภำพแบบเก็บตัว	 ไม่ค่อยพูดแต่เก็บกด	 ไม่ยืดหยุ่นต้องกำรควำมสมบูรณ์แบบ	

ปัจจัยด้ำนสังคมมีควำมเครียดจำกกำรท�ำงำนสูง	 ภำระหน้ำที่กำรงำนมำกและมีควำมกดดันสูง	 ปัจจัย

ด้ำนเศรษฐกิจ	 มีปัญหำหนี้สินมำก	 ประสบปัญหำขำดทุนจำกอำชีพเกษตรกรรม	 และปัญหำด้ำน

สัมพันธภำพกับคนใกล้ชิด	 มีปัญหำทะเลำะเบำะแว้ง	 ผิดหวังจำกควำมรัก	 สำเหตุกำรฆ่ำตัวตำยของ

เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ	เกิดจำกควำมกดดันต่อกำรเปลีย่นแปลงในด้ำนต่ำง	ๆ 	ทีส่่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวติ

ขำดควำมรู้	 ควำมเข้ำใจในกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกสภำวกำรณ์ในกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่ตนเอง

ได้รบัผลกระทบ	กำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเดิม	ๆ 	ไปสูแ่นวกำรสร้ำงพฤติกรรมใหม่	(วนัิย	ธงชัย	และคณะ,	

2557:	24)

	 จำกสภำพปัญหำด้ำนต่ำง	ๆ	ดังกล่ำวที่ข้ำรำชกำรต�ำรวจชั้นประทวนของกองบัญชำกำรต�ำรวจ

นครบำลต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วมำกกว่ำองค์กรอ่ืน	 ซ่ึงส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	

ยงัไม่ได้แก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรปูธรรม	ซ่ึงปัญหำดังกล่ำวนัน้	อำจจะต้องอำศัยควำมเป็นผู้น�ำกำรแก้ปัญหำ	

จึงจะลุล่วงไปได้	 ดังเช่นท่ี	 มนัสนันท์	 หัตถศักด์ิ,	 (2551:	 13)	 กล่ำวว่ำ	 กำรแก้ปัญหำไม่สำมำรถที่	

จะด�ำเนินกำรได้หำกปรำศจำกผู้น�ำในกำรด�ำเนินกำร	 ซ่ึงต้องอำศัยผู้น�ำที่มีภำวะผู้น�ำสูงและมีควำมรู้	

มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 จำกเหตุผลดังกล่ำว	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ำรวจ	

ช้ันประทวนช้ันยศดำบต�ำรวจ	 ซ่ึงเป็นช้ันยศสูงสุดของต�ำรวจช้ันประทวนที่มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำร

กับประชำชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีต�ำรวจที่ตนเองสังกัด	เพื่อน�ำผลกำรวิจัยมำพัฒนำภำวะ

ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ำรวจชั้นประทวนของกองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล	ส�ำนักงำน

ต�ำรวจแห่งชำติให้ก้ำวทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน	

ซ่ึงผลวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของต�ำรวจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพือ่พฒันำองค์ประกอบของภำวะผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลงแบบผู้รบัใช้ของต�ำรวจช้ันประทวน

ชั้นยศดำบต�ำรวจ	

	 2.	เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติขององค์ประกอบของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

แบบผู้รับใช้ของต�ำรวจชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	

	 3.	เพื่อตรวจสอบควำมตรงในเชิงโครงสร้ำงของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของ

ต�ำรวจชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ		

	 4.	เพื่อศึกษำจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ำรวจ

ชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

	 ผลกำรวิจัยในครั้งนี้	 สำมำรถเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้

ให้ต�ำรวจช้ันประทวนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนที่มำรับกำรบริกำรจำกต�ำรวจได	้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ขอบเขตกำรวิจัย

	 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้	คือ	ต�ำรวจประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	จ�ำนวน	3,951	คน	

ในสังกัดกองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	1-9	(กองก�ำลังพล	กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล,	2560:	12)

	 ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ต�ำรวจประทวนช้ันยศดำบต�ำรวจ	 ในสังกัดกองบังคับกำร

ต�ำรวจนครบำล	1-9	จ�ำนวน	324	คน	ซึ่งมีขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

	 กำรก�ำหนดขนำดตัวอย่ำงของ	Hair,	Black,	Bakin,	Anderson,	and	Tatham	(2006)	5-20	เท่ำ

ของ	1	พำรำมิเตอร์และต้องมีขนำดตัวอย่ำงอย่ำงน้อย	100	คน	 ในงำนกำรวิจัยครั้งนี้มีพำรำมิเตอร์	

ทีต้่องกำรประมำณค่ำทัง้หมด	13	พำรำมเิตอร์	ตัวอย่ำงมขีนำด	100-260	คน	ในกำรวจัิยครัง้นีผู้้วจิยัก�ำหนด

ตัวอยำ่ง	 20	 เท่ำ	 ต่อ	 1	 พำรำมิเตอร์	 ได้ตัวอย่ำง	 จ�ำนวน	 260	 คน	 ผู้วิจัยปรับขนำดตัวอย่ำงเป็น	

324	คน	เพื่อชดเชยกรณีได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำไม่ครบ

	 2.	กำรสุ่มตัวอย่ำง	ผู้วิจัยท�ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน

	 	 2.1	กำรสุ่มแบบกลุ่ม	 แบ่งประชำกรออกเป็นกลุ่มตำมเขตพื้นที่รับผิดชอบกองบังคับกำร

ต�ำรวจนครบำลเป็น	 9	 เขตพื้นที่คือ	 1)	 กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	 1	 2)	 กองบังคับกำร

ต�ำรวจนครบำล	 2	 3)	 กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	 3	 4)	 กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	 4	
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กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

5)	 กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	 5	 6)	 กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	 6	 7)	 กองบังคับกำรต�ำรวจ

นครบำล	7	8)	กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	8	และ	9)	กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	9

	 	 2.2	กำรสุ่มอย่ำงง่ำย	 ในแต่ละเขตพื้นที่กองบังคับกำรต�ำรวจนครบำล	 สุ่มตัวอย่ำงจำก

สถำนีต�ำรวจนครบำลจ�ำนวน	3	สถำนีต�ำรวจนครบำล

	 	 2.3	กำรสุ่มอย่ำงง่ำย	 ในแต่ละสถำนีต�ำรวจนครบำล	สุ่มต�ำรวจประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ

สถำนีต�ำรวจนครบำลละ	12	คน	รวมได้ตัวอย่ำง	324	คน	

	 ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิยครัง้นี	้ได้แก่	ตัวแปรแฝงภำวะผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลงสงัเกตได้	6	ตัวแปร	คือ

	 1.	กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์	

	 2.	กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ

	 3.	กำรกระตุ้นทำงปัญญำแบบถ่อมตน	

	 4.	กำรค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคลแบบองค์รวม

	 5.	กำรให้รำงวัลเกินควำมคำดหมำย	

	 6.	กำรมอบหมำยงำน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 กำรวจัิยครัง้นีเ้ป็นกำรวิจัยเพือ่พฒันำองค์ประกอบภำวะผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลงแบบผู้รบัใช้ของ

ต�ำรวจชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจมีขั้นตอนกำรวิจัย	4	ขั้นตอนคือ

	 ขั้นตอนที่	 1	 กำรพัฒนำองค์ประกอบภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ำรวจ	

ชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	

	 ขัน้ตอนที	่2	กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบติัขององค์ประกอบภำวะผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลง

แบบผู้รับใช้ของต�ำรวจชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	

	 ขั้นตอนที่	 3	 กำรตรวจสอบควำมตรงในเชิงโครงสร้ำงของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบ

ผู้รับใช้ของต�ำรวจชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ		

	 ขั้นตอนที่	4	กำรศึกษำจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของ

ต�ำรวจชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	
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ผลกำรวิจัย

	 1.	ผลกำรพัฒนำองค์ประกอบของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ำรวจ

ชั้นประทวน	ชั้นยศดำบต�ำรวจ	มี	6	องค์ประกอบคือ	

	 	 องค์ประกอบที่	 1	 กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์	 กำรที่ผู้บังคับบัญชำประพฤติตนเป็น

แบบอย่ำงทีดี่	เป็นทีน่่ำยกย่อง	เคำรพ	ศรทัธำ	มคีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	เป็นทีย่อมรบัของผู้ใต้บังคับบญัชำ	

สร้ำงควำมไว้ใจ	ควำมภำคภูมใิจเมือ่ได้ปฏิบติังำนร่วมกนั	ผู้บงัคับบญัชำพร้อมทีจ่ะเผชิญกบัปัญหำต่ำง	ๆ

และร่วมกนัแก้ไขปัญหำกับผู้ใต้บงัคับบญัชำอย่ำงมวีสิยัทศัน์	มเีป้ำหมำยทีชั่ดเจนในกำรปฏิบัติงำน	โดย

กำรร่วมกนัสร้ำงวสิยัทศัน์เพือ่น�ำไปปฏิบติังำนให้มปีระสทิธภิำพและมคีวำมซ่ือสตัย์สจุรติ	ผู้บังคับบัญชำ

สำมำรถควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้	 สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชำ	 เพื่อป้องกัน

กำรสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน	 อีกทั้ง	 ผู้บังคับบัญชำต้องมีคุณธรรม	 จริยธรรมสูง

หลีกเลี่ยงกำรใช้อ�ำนำจเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง	 รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณธรรม	 จริยธรรมให้เกิดขึ้น

ภำยในจิตใจและจิตส�ำนึกของผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัติงำนรับใช้ประชำชน	 โดยมุ่งเน้นประโยชน์

สูงสุดที่ประชำชนพึงได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจคือควำมสงบเรียบร้อยและ

ปลอดภัยของสังคม

	 	 องค์ประกอบที่	 2	 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ	 หมำยถึง	 กำรที่ผู้บังคับบัญชำสร้ำงแรงจูงใจ	

สร้ำงควำมท้ำทำยเรือ่งงำน	ให้กบัผู้ใต้บงัคับบญัชำเพือ่ให้ทมีงำนมคีวำมกระตือรอืร้น	มแีนวคิดเชิงบวก	

มองข้ำมประโยชน์ส่วนตนเพือ่ภำรกิจของสถำนตี�ำรวจ	กระตุ้นให้ผู้ใต้บงัคับบญัชำสำมำรถแก้ไขปัญหำ

ที่ตนเองพบได้	เพื่อให้รู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ	

	 องค์ประกอบที่	3	กำรกระตุ้นทำงปัญญำแบบถ่อมตน	หมำยถึง	กำรที่ผู้บังคับบัญชำกระตุ้น

และเปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำตระหนักถึงปัญหำในสถำนีต�ำรวจ	 และหำหนทำงกำรแก้ไขปัญหำ

แบบใหม่	โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบด้วยกำรคิดนอกกรอบ	กำรคิดสร้ำงสรรค์	โดยไม่มี

กำรวจิำรณ์ควำมคิดของผู้ใต้บงัคับบญัชำ	พร้อมทัง้น�ำข้อเสนอของผู้ไต้บงัคับบญัชำทัง้หมดมำพจิำรณำ

ร่วมกัน	เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมกับภำรกิจ	โดยมุ่งเน้นควำมร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชำทุก	ๆ	คน	

เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นกับทีมงำน	 สำมำรถเอำชนะอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้

	 องค์ประกอบที	่4	กำรค�ำนงึถึงควำมเป็นปัจเจกบคุคล	หมำยถงึ	กำรทีผู้่บงัคับบญัชำมกีำรดูแล

เอำใจใส่ผู้ใต้บงัคับบญัชำเป็นรำยบคุคล	โดยท�ำหน้ำทีเ่ป็นโค้ช	พีเ่ลีย้งหรอืทีป่รกึษำตำมแต่สถำนกำรณ์	

รวมทั้งมีกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นรำยบุคคลตำมศักยภำพ	 เพื่อให้สำมำรถเป็นผู้บังคับบัญชำ

คนต่อไปได้ตำมล�ำดับ	อีกทัง้มกีำรมอบหมำยภำรกจิส�ำคัญทีท่�ำให้ผู้ใต้บงัคับบัญชำได้มโีอกำสแสดงควำม

สำมำรถอย่ำงเต็มที	่และเรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	เพือ่ให้เกดิผลกำรปฏิบติัภำรกจิทีดี่	จนเกดิควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ	
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กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

	 องค์ประกอบท่ี	5	รำงวลัเกนิควำมคำดหมำย	หมำยถึง	กำรท่ีผู้บังคับบัญชำช่วยก�ำหนดแนวทำง

กำรปฏิบัติภำรกิจ	 เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ส�ำเร็จ	 ผู้บังคับบัญชำมีกำรยกย่อง	

เชิดชูเกียรติ	หรือให้รำงวัลผู้ใต้บังคับบัญชำที่ปฏิบัติภำรกิจส�ำเร็จ	เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเกิดก�ำลังใจ

ในกำรปฏิบัติภำรกิจต่อไป

	 องค์ประกอบที่	 6	 กำรมอบหมำยงำน	 หมำยถึง	 กำรที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยภำรกิจและ

อ�ำนำจให้ผู้ใต้บังคับบัญชำไปปฏิบัติได้อย่ำงอิสระ	 โดยไม่เข้ำไปก้ำวล่วงกำรปฏิบัติภำรกิจน้ัน	 ยกเว้น

ว่ำกำรปฏิบัติภำรกิจนั้นจะเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อภำรกิจ

	 2.	ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยมีควำมเห็นว่ำ	 ทุกองค์ประกอบของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

แบบผู้รับใช้ของต�ำรวจช้ันประทวนช้ันยศดำบต�ำรวจมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ	 ระดับมำกถึง

มำกทีส่ดุมำกกว่ำร้อยละ	80	แสดงว่ำองค์ประกอบของภำวะผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลงแบบผู้รบัใช้ของต�ำรวจ

ชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	สำมำรถน�ำไปใช้ได้ในทำงปฏิบัติ

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร

	 LED	 หมำยถึง	 ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้	 

	 LED	1	 หมำยถึง	 กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์	

	 LED	2	 หมำยถึง	 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ

	 LED	3	 หมำยถึง	 กำรกระตุ้นทำงปัญญำแบบถ่อมตน

	 LED	4	 หมำยถึง	 กำรค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล

	 LED	5	 หมำยถึง	 รำงวัลเกินควำมคำดหมำย

	 LED	6	 หมำยถึง	 กำรมอบหมำยงำน		 	

	 3.	ผลกำรหำควำมตรงเชิงโครงสร้ำงของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ำรวจ

ช้ันประทวนช้ันยศดำบต�ำรวจ	 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 พบว่ำ	 ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรภำวะ

ผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลงแบบผู้รบัใช้ทัง้	6	ตัวแปร	มค่ีำเฉลีย่ใกล้เคียงกัน	(4.917	ถึง	4.955)	มค่ีำควำมเบ้

เป็นลบทัง้หมด	(ต้ังแต่	-.388	ถึง	-1.484)	และมค่ีำควำมโด่งเป็นบวกทัง้หมด	(ต้ังแต่	.377	ถงึ	2.174)	

และกำรผลทดสอบ	Kolmogorov	–	Smirnov	ของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวพบว่ำมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 แสดงว่ำตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีกำรแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ	 ถึงแม้ว่ำข้อมูลในกำรวิจัย

ไม่เป็นไปตำมข้อตกลงเบื้องต้น	 ผู้วิจัยยังสำมำรถใช้สถิติวิเครำะห์ได้	 เน่ืองจำกในกรณีที่มีขนำด

กลุ่มตัวอย่ำงใหญ่มำกพอ	 (n	 >	 100)	 กำรแจกแจงค่ำสถิติ	 “ค่ำเฉลี่ย”	 ก็จะเข้ำใกล้โค้งปกติ	

(บุญเรียง	 ขจรศิลป์,	 2549:	 69)	 และ	 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติมีควำมแกร่ง	 (robust	 test)	

โดยที่ในกำรวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่ำงมีจ�ำนวน	324	คน	
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	 ผลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั	พบว่ำ	โมเดลกำรวดัตัวแปรภำวะผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลง

แบบผู้รับใช้มีควำมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	พิจำรณำได้จำกค่ำไค-สแควร์ที่แตกต่ำง

จำกศูนย์อย่ำงไม่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.05	(Chi-square	=	10.043	;	df	=	8,	p	=	.262 )	

เมือ่พจิำรณำค่ำน�ำ้หนกัองค์ประกอบของตัวแปร	พบว่ำ	ค่ำน�ำ้หนกัองค์ประกอบทัง้หมดมค่ีำเป็นบวก	มี

ค่ำตั้งแต่	.148	ถึง	.250	โดยค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.05	ทุกตัว	ตัวแปร

ที่มีน�้ำหนักควำมส�ำคัญมำกที่สุด	คือ	ตัวแปรกำรมอบหมำยงำน	(LED	6)	มีค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบ

เท่ำกบั	.250	และมกีำรแปรผันร่วมกบัตัวแปรภำวะผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลงแบบผู้รบัใช้	(LED)	ปำนกลำง	

(ร้อยละ	71.10) ค่ำน�้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีค่ำขนำดใกล้เคียงกัน	แสดง

ให้เห็นว่ำตัวแปรเหล่ำนี้มีควำมส�ำคัญในกำรวัดตัวแปรภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้	(LED)	

ใกล้เคียงกัน	รำยละเอียดตำมภำพที่	1	และตำรำงที่	1

ภำพที่ 1	โมเดลกำรวัดตัวแปรภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้
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กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ตำรำงที่ 1	ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้

ตัวแปร

น�้ำหนักองค์ประกอบ

FSR

สปส. SE t CSS R
2

LED	1 .148 .008 17.542
**

.806 .649 .541

LED	2 .241 .012 20.637
**

.909 .826 1.221

LED	3 .206 .011 19.633
**

.869 .754 .755

LED	4 .238 .011 21.789
**

.935 .875 1.599

LED	5 .223 .013 17.350
**

.799 .639 .048

LED	6 .250 .013 18.783
**

.843 .711 .289

χ2	=	10.043	;	df	=	8,	p	=	.262,	GFI	=	.978,	AGFI	=	.943,	RMR	=	.00091

หมำยเหตุ: 
**
	p	<	.01

	 ผลกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงโครงสร้ำงของตัวแปรภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้

สรปุ	ได้ว่ำ	ตัวแปรแฝงภำวะผู้น�ำกำรเปลีย่นแปลงแบบผู้รบัใช้สำมำรถวัดด้วยตัวแปรสงัเกตได้ดังกล่ำว	

นั่นคือ	ตัวแปรภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้มีควำมตรงเชิงโครงสร้ำง	(Construct	Validity)

	 4.	 ผลกำรหำจุดเด่นที่ควรพัฒนำของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรประเมินตนเองของ	

ดำบต�ำรวจทีเ่ป็นตัวอย่ำงในกำรวิจัยพบว่ำ	จุดเด่น	คือ	องค์ประกอบท่ี	1	กำรมอิีทธพิลอย่ำงมอุีดมกำรณ์	

(X = 4.955,	S.D.	=	.182)	และมีจุดที่ควรพัฒนำ	คือ	องค์ประกอบที่	6	กำรมอบหมำยงำน

(X = 4.917,	S.D.	=	.300)	รำยละเอียดตำมตำรำงที่	2

ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ยของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้

ตัวแปร Mean S.D. แปลผล

องค์ประกอบที่	1	กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ 4.955 .182 ปฏิบัติเป็นประจ�ำ

องค์ประกอบที่	2	กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 4.924 .266 ปฏิบัติเป็นประจ�ำ

องค์ประกอบที่	3	กำรกระตุ้นทำงปัญญำแบบถ่อมตน 4.935 .240 ปฏิบัติเป็นประจ�ำ

องค์ประกอบที่	4	กำรค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 4.929 .256 	ปฎิบัติเป็นประจ�ำ

องค์ประกอบที่	5	กำรให้รำงวัลเกินควำมคำดหมำย 4.925 .279 ปฎิบัติเป็นประจ�ำ

องค์ประกอบที่	6	กำรมอบหมำยงำน 4.917 .300 ปฏิบัติเป็นประจ�ำ

รวม 4.931 .238 ปฏิบัติเป็นประจ�ำ
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กำรอภิปรำยผล 

 1. ผลกำรวิจัยพบว่ำ	 องค์ประกอบของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ำรวจ

ประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล	ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	มีทั้งหมด	6	องค์

ประกอบคือ	 (1)	 กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์	 (2)	 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ	 (3)	 กำรกระตุ้นทำง

ปัญญำแบบถ่อมตน	(4)	กำรค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคลแบบองค์รวม	(5)	กำรให้รำงวัลเกินควำม

คำดหมำย	 (6)	 กำรมอบหมำยงำน	 ทั้ง	 6	 องค์ประกอบมีควำมส�ำคัญกับภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

แบบผู้รับใช้ของต�ำรวจช้ันประทวนเพรำะ	 ต�ำรวจทุกคนต่ำงมีอุดมกำรณ์	 เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข

ให้กับประชำชนท�ำให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรปฏิบัติงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย	 โดยใช้

ปัญญำในกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนแบบอ่อนน้อมถ่อมตน	 โดยค�ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล

ที่ประชำชนพึงได้รับกำรให้บริกำรจำกต�ำรวจในกำรป้องกันควำมปลอดภัยให้กับสังคมโดยรวม	 ซ่ึง

กำรปฏิบัติงำนของต�ำรวจจะประสบผลส�ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น	 ประชำชนมีควำมส�ำคัญ

ต่อภำรกิจต่ำง	 ๆ	 	 กำรได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติจำกผู้บังคับบัญชำ	 จึงเป็นกำรสร้ำงขวัญก�ำลังในกำร

ปฏิบัติงำน	สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้ก�ำหนดไว้	ซึ่งสอดคล้องกับภำวะผู้น�ำของ	

Bass	 &	 Avolio	 (1994)	 ที่ได้น�ำแนวคิด	 ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง	 2	 ลักษณะมำรวมกันคือ	

(1)	 ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง	 (Transformational	 Leadership)	 (2)	 ภำวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน	

(Transactional	Leadership)	เป็นลักษณะเด่นของกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงต�ำรวจกับประชำชน	

และงำนวิจัยของ	 นำฏยำ	 ปรัชญำชัย	 (2553:	 16)	 ได้กล่ำวไว้ว่ำภำวะผู้น�ำ	 คือ	 ควำมสำมำรถของ

บุคคลที่ท�ำให้องค์กำรประสบควำมก้ำวหน้ำ	และควำมส�ำเร็จได้โดยเป็นผู้มีอิทธิพล	มีอ�ำนำจในกำรสั่ง

กำรและกำรจูงใจให้ผู้ตำมหรือ	ผู้ใต้บังคับบัญชำเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้ำที่	ด้วยควำมเต็มใจ	โดยสำมำรถ

ควบคุม	 ประสำนงำนประนีประนอม	 และวินิจฉัยสั่งกำร	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรและยัง

สอดคล้องกบัประพนธ์	ผำสกุยดื	(2541:	91)	ได้กล่ำวไว้ว่ำภำวะผู้น�ำ	(Leadership)	เป็นกระบวนกำร

อิทธิพลทำงสังคมที่ท�ำให้เกิด	ควำมสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ	ในสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ	ที่ท�ำให้

สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ	 และมีควำมส�ำคัญต่อกำรปรับกระบวนกำร

ท�ำงำน	เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลขององค์กร	โดยกำรสื่อควำมท่ีชัดเจน	ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่เป็นรำกฐำน

ในกำรสร้ำงพันธะสัญญำ	(Commitment)	และท�ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจกัน	(Cooperation)

	 2.	องค์ประกอบทัง้	6	องค์ประกอบมคีวำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ	และมคีวำมตรง	เชิงโครงสร้ำง

(Chi-Square	 =	 10.04	 ;	 df	 =	 8,	 p	 =	 .262)	 ทั้งนี้	 อำจเป็นเพรำะต�ำรวจมีภำวะผู้น�ำสูงในกำร

ปฏิบัติงำน	 เนื่องจำกต�ำรวจมีกำรฝึกอบรมทักษะในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจให้

มีควำมอดทน	 อดกลั้นต่อสภำพปัญหำและอุปสรรคต่ำง	 ๆ	 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพของ

สังคม	 อีกทั้งยังมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติงำนเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย	 และควำมปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สินของประชำชนซ่ึงกำรปฏิบัติงำนของต�ำรวจ	 คือ	 ผู้รับใช้ของประชำชนสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ	 Daft	 (1999)	 กล่ำวว่ำ	 ภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้จะบริกำรผู้อ่ืนก่อนที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของ

ตนเอง	 เป็นกำรใช้ควำมสำมำรถของตนเพื่อที่จะให้บุคคลอ่ืนและองค์กรเติบโต	 มีควำมปรำรถนำ

ที่จะช่วยเกื้อกูลผู้อ่ืนมำกกว่ำตนเอง	 ที่จะได้รับต�ำแหน่งเพื่อจะแสวงหำอ�ำนำจหรือควบคุมคนอ่ืน	

ซ่ึงผู้น�ำแบบนี้จะมีควำมเสียสละ	 โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทำงกำรเงิน	 และยังเป็นผู้ที่อุทิศเวลำ

และทุ่มกับกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มที่เท่ำที่องค์กรนั้นจะมอบหมำยให้ท�ำ	 แต่จะไม่มีกำรบังคับให้ผู้อ่ืนท�ำ

ตำมควำมต้องกำรและสอดคล้องกับ	Lussier	and	Achua	(2007)	กล่ำวว่ำ	ภำวะผู้น�ำแบบผู้รับใช้	

หมำยถึง	 พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงควำมสนใจของตัวเองที่จะให้บริกำร	 (Serve)	 ตำมควำม

ต้องกำร	(Need)	ของผู้อื่น	โดยที่ให้ควำมช่วยเหลือให้บุคคลนั้นเติบโตในอำชีพกำรงำนและส่วนตัว

	 3.	จุดเด่นของภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงแบบผู้รับใช้ของต�ำรวจประทวนช้ันยศดำบต�ำรวจ

ผลกำรวิจัยพบว่ำ	องค์ประกอบที่	1	กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์	มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด	4.955	ซึ่งมีค่ำ

สงูสดุจำกองค์ประกอบทัง้	6	องค์ประกอบ	ทัง้นี	้อำจเป็นเพรำะต�ำรวจมอุีดมกำรณ์ทีจ่ะเคำรพเอ้ือเฟ้ือต่อ

หน้ำที่ในกำรท�ำงำน	มีควำมอดทนต่อสิ่งยั่วยุในทำงที่จะท�ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบด้วยกฎหมำย	

ทัง้นี	้เพรำะต�ำรวจเป็นอำชีพทีม่คีวำมใกล้ชิดกับประชำชนมำกทีส่ดุ	และมหีน้ำทีดู่แลควำมปลอดภัยใน

ชีวิตและทรพัย์สนิของประชำชนเพือ่ให้เกดิควำมสงบสขุของสงัคม	อีกท้ังต้องปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำง

ที่ดีให้กับประชำชน	 สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรด�ำรงชีพในสภำวกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน

เศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมืองและด้ำนอื่น	ๆ	อีกทั้งต�ำรวจมีหน้ำที่ปกป้องและรักษำควำมปลอดภัยให้กับ

ชีวิตและทรัพย์สิน	เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้กับประชำชน	สอดคล้องกับ	Bass	&	Avolio	(1994)

ซึ่งได้กล่ำวไว้ว่ำ	กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์	(Idealized	Influence	or	Leadership	:	II	or	CL)	

หมำยถึง	 กำรที่ผู้น�ำประพฤติตัวเป็นแบบอย่ำงหรือเป็นโมเดลส�ำหรับผู้ตำม	 ผู้น�ำจะเป็นที่ยกย่อง

เคำรพนับถือ	 ศรัทธำ	 ไว้วำงใจ	 ท�ำให้ผู้ตำมเกิดควำมภำคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงำนกัน	 ผู้ตำมจะพยำยำม

ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น�ำและ	 ต้องกำรเลียนแบบผู้น�ำ	 ผู้น�ำมีควำมสำมำรถในกำรบังคับบัญชำ

ให้ผู้ตำมเกิดควำมซ่ือสัตย์	 และควำมเสียสละในกำรท�ำงำน	 สิ่งที่ผู้น�ำต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึง

คุณลักษณะนี้คือ	 ผู้น�ำกับผู้ตำมร่วมกันสร้ำงวิสัยทัศน์	 กล้ำที่จะน�ำวิสัยทัศน์ไปใช้ในกำรเปลี่ยนแปลง

องค์กร	 ผู้น�ำมีควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ในสถำนกำรณ์วิกฤต	 ผู้น�ำจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรม

จริยธรรมสูง	ผู้น�ำจะหลีกเลี่ยงกำรใช้อ�ำนำจเพื่อประโยชน์ส่วนตน	แต่จะประพฤติตนให้เกิดประโยชน์

แก่ผู้อื่นและประโยชน์ของกลุ่ม

	 4.	จุดที่ควรพัฒนำ	ผลกำรวิจัยพบว่ำ	 องค์ประกอบที่	 6	 คือ	 กำรมอบหมำยงำน	มีค่ำเฉลี่ย	

4.917	 ซ่ึงมีค่ำต�่ำสุดจำกองค์ประกอบทั้ง	 6	 องค์ประกอบ	 ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะภำรกิจที่ต�ำรวจ

ได้รับมอบหมำยและมีหน้ำที่ต้องปฏิบัตินั้น	 ต้องใช้ควำมรู้	 ควำมสำมำรถเฉพำะตัว	 กำรสืบสวน
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กำรปรำบปรำม	กำรจรำจรเป็นภำรกจิทีต้่องปฏิบติัด้วยควำมละเอียดรอบคอบ	อดทน	เป็นลกัษณะงำน

ทีต้่องใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะตัวสงู	กำรมอบหมำยงำนจึงต้องพจิำรณำบุคลำกรทีจ่ะมำปฏิบัติให้

เหมำะสมกับภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย	 จึงจะประสบควำมส�ำเร็จ	 ซึ่งสอดคล้องกับภำวะผู้น�ำแบบผู้รับ

ใช้ของ	Hoy	และ	Miskel	 (Hoy,	W.	K.,	&	Miskel,	1991)	ซึ่งกล่ำวว่ำ	ผู้น�ำแบบผู้รับใช้ได้รับ

กำรคำดหวังว่ำเป็นผู้ทีม่ลีกัษณะส�ำคัญดังนี	้(1)	สำมำรถก�ำหนดช้ีแจงในเรือ่งควำมต้องกำรจ�ำเป็นส�ำหรบั

กำรเปลีย่นแปลงให้ชัดเจน	(2)	สร้ำงวสิยัทศัน์ใหม่	และรวบรวมควำมผูกพนัต่อวสิยัทศัน์นัน้	(3)	ดลใจ

ผู้ตำมให้มุ่งค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กำรมำกกว่ำประโยชน์ของตนเอง	 (4)	 เปลี่ยนแปลงองค์กำร

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมวำงไว้มำกกว่ำที่จะท�ำงำนภำยในบริบทเดิม	 (5)	 เป็นที่ปรึกษำหรือ

เป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ตำม	 เพื่อที่จะให้ผู้ตำมมีควำมรับผิดชอบที่มำกขึ้นในเรื่องกำรพัฒนำตนเองและ

ผู้อื่น	ทั้งนี้	ผู้ตำมจะกลำยเป็นผู้น�ำและผู้น�ำจะกลำยเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือผู้น�ำใน

กำรเปลีย่นแปลง	(Change	Agent)	และในทีส่ดุจะสำมำรถเปลีย่นแปลงองค์กำรได้	และสอดคล้องกบั

งำนวิจัยของสุกันยำ	จรูญโรจน์	 (2554:	3)	ท�ำวิจัยเรื่อง	ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมบทบำทภำวะ

ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงของต�ำรวจภูธร	 จังหวัดชุมพร	 พบว่ำ	 ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรงำนตำมบทบำท

ภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรต�ำรวจภูธร	 จังหวัดชุมพรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก	 โดยที่

ด้ำนกำรค�ำนึงถึงควำมเป็นเอกบุคคลมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรงำนมำกที่สุด

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผลกำรวิจัย 

	 1.	องค์ประกอบที่มีค่ำเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ	 องค์ประกอบที่	 6	 กำรมอบหมำยงำน	 ดังนั้น

ผู้บังคับบัญชำของต�ำรวจช้ันประทวนจะต้องมีควำมรู้และทักษะในกำรมอบหมำยงำนให้ตรงกับภำรกิจ

และควำมสำมำรถของต�ำรวจ	มีกำรอบรมและฝึกทักษะด้ำนต่ำง	 ๆ	ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย	 จิตใจ	 ให้กับ

ต�ำรวจช้ันประทวนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อให้ต�ำรวจช้ันประทวนมีขวัญและก�ำลังใจ

ในกำรปฏิบติังำนในกำรให้บรกิำรกับประชำชน	ตำมสภำวะกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ทำงด้ำนสงัคม

และอำชญำกรรม	ซึ่งเป็นงำนที่เสี่ยงต่ออันตรำยแก่ชีวิตกับต�ำรวจ

	 2.	องค์ประกอบทีม่ค่ีำเฉลีย่ต�ำ่รองลงมำคือ	องค์ประกอบที	่5	กำรให้รำงวัลเกนิควำมคำดหมำย	

ซ่ึงมีค่ำเฉลี่ยต�่ำ	 ดังนั้น	 ผู้บังคับบัญชำจะต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำนมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ

ในกำรปฏิบติังำน	โดยกำรให้รำงวลัแก่ต�ำรวจช้ันประทวนในโอกำสต่ำง	ๆ 	ตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวะ

ทำงเศรษฐกิจและภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย	 เพื่อให้ต�ำรวจช้ันประทวนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ

ตนเองจำกกำรปฏิบติังำนในกำรให้บรกิำรกบัประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถของตน	อีกทัง้	เพือ่ไม่ให้

เกิดควำมเครียดจำกกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ต�ำรวจฆ่ำตัวตำย	
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กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

 ผู้วิจัยขอเสนอแนะหัวข้อวิจัยดังต่อไปนี้	คือ

	 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประสิทธิผลของต�ำรวจ	

ชั้นประทวนชั้นยศดำบต�ำรวจ	ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
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