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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

องค์การในศตวรรษที่ 21 ศักยภาพของผู้น าที่สร้างกลไกหลักในการด าเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ สร้าง

อิทธิพลและส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในภาวะที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก โดยผู้น า

องค์การต้องเปลี่ยนผ่านตนเองจากผู้น าองค์การในแบบเดิมและการยึดติดกับกลยุทธ์เดิมสู่การเป็นภาวะผู้น าที่

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความยั่งยืนในบริบทของความก้าวหน้า

ในการด าเนินธุรกิจและได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจเชิงเศรษฐกิจ รายได้ขององค์การที่ก้าวหน้า และบริบทของ

ความสามารถทางการควบคุมผลประโยชน์และบุคลากรขององค์การให้สัมฤทธิ์ผลในทุกด้าน ผู้ประกอบการใน

ฐานะผู้น าองค์กรยุคใหม่จะต้องเป็นผู้น าในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และมีภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันขององค์การเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมด้วยองค์ประกอบตามภาวะผู้น าเชิงทฤษฎี และ

ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ ที่จะสร้างนวัตกรรมทางความคิด ความสามารถในการจัดการที่สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคแห่งเทคโนโลยี เพื่อจะสามารถก้าวข้ามผ่านการแข็งขันสู่ความส าเร็จใน

ธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถต่อยอดทางการค้าในด้านการผลิตและความมั่นคงขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า ศตวรรษที่21 
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ABSTRACT 

 This article focuses on the study of leadership in order to create a competitive 

advantage of the organization in the 21st century. The potential of leaders creates the main 

mechanism for the strategy of organizational development Influence and affects the ability to 

compete in the situation that changes both internally and externally. Organizational leaders 

must change themselves from traditional organizational leaders to the leadership strategy to 

achieve business’s competitive advantage in the 21st century which means sustainability in the 

context of business progress and economic results. Income of a progressive organization and 

the context of the ability to control the interests and personnel of the organization can achieve 

results in all aspects. Entrepreneurs, as leaders of modern organizations, must be leaders in 

technological and have leadership to become a leader of a revolutionary organization in order 

to create ideas with elements based on theoretical leadership and strategic leadership. 

Leadership creates ideas and the ability to manage create an culture within the organization 

lining up with the rapid change in the age of technology in order to be able to transcend 

through competition to achieve sustainable business success and to be able to further 

expansion the trade in products and the organization's sustainability. 
Keywords : leadership  21st century 
 
บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในระดับภาวะสงครามทางการค้าของเศรษฐกิจโลกโดยสองประเทศมหาอ านาจ ระหว่างประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเพื่อปกป้องดุลการค้าของประเทศท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สภาวะ

การค้า การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ดังเช่น บริษัท หัวเว่ย ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนได้กลายเป็นหนึ่งใน

หมากตัวส าคัญในสงครามการค้าทางเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจนถึง

ปัจจุบัน ต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและสงครามการค้าโดยสัดส่วนของตลาดส่งออกหดตัวอยู่ที่ร้อย

ละ 83.4 (ก าพล อดิเลกสมบัติ ,2562) มูลค่าทางการตลาดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพบว่า ธุรกิจในกลุ่มของ E-commerce มีการเติบโตในมูลค่าสูงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 
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 ความรู้ที่มนุษย์สะสมมาตั้งแต่สร้างโลกจนถึงกลางศตวรรษที่ 21 นั้นมี การพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้

เกิดเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้ง ข้อมูล สารสนเทศ หรือเนื้อหาในรูปแบบดิจิตอล ทั้งในเชิง

วิชาการและทางเศรษฐศาสตร์ หากกล่าวถึงศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เกิดขึ้นทางการค้าและการ

แข่งขันทางธุรกิจ แต่ยังส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะของมนุษย์ที่จะต้องสามารถสัมพันธ์กัน 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้

ประกอบ การ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทักษะผู้ป ระกอบการ 

ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ

แก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ 

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ

การเป็นผู้ประกอบ การ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทักษะ

ผู้ประกอบการ ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ  

 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ คือการเรียนรู้ เช่น 

1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 

2) ทักษะด้านการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

3) ทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 

5) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 

6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วย TQM (TQM as a competitive advantage) องค์การ

ต่างๆในปัจจุบัน นิยมใช้แนวความคิดการ บริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (total quality management 

: TQM) มาใช้ในการบริหารงาน เป็นความพยามอย่างหนึ่งขององค์การที่จะยกระดับ ตนเองให้แตกต่างหรือ

เหนือกว่าคู่แข่งขัน TQM เป็น การบริหารที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพ และการปรับปรุงให้ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

ตามที่ William Edwards Deming นักวิชาการ ผู้ที่น า TQM มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ และ ได้รับการ

ยอมรับในหลายประเทศ โดย Deming เสนอหลักการส าคัญ หรือพันธะ (Obligations) ในการจัดการคุณภาพ

รวม 14 ข้อ ดังนี้ 
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  1. สร้างปณิธานที่มุ่งมั่นในการปรับปรุง คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ( Constancy of Purpose) 

โดยก าหนดแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจะพิสูจน์ความตั้งใจ อดทน และไม่ย่อ

ท้อต่อความล้มเหลว 

  2. ยอมรับปรัชญาการบริหารคุณภาพใหม่ ๆ (Adopt the New Philosophy) โดยผู้บริหารต้อง สร้าง

วัฒนธรรมคุณภาพและการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ให้เกิดข้ึนกับสมาชิกทุกคนและในทุกระดับขององค์การ  

 3. ยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการ ตรวจสอบ ( Cease Dependence on Mass Inspection) 

ซึ่งไม่ได้เป็นการด าเนินงานในเชิงรุกที่ ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

 4. ยุติการด าเนินธุรกิจโดยการตัดสินกันที ่ราคาขายเพียงอย่างเดียว (End the Practice of Awarding) 

การท าสงครามราคา จะล้มเหลวในการ ด าเนินงานและไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 

 5. ปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) โดยใช้

วงล้อ วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ได้แก่ คือ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 

 6. ท าการฝึกอบรมทักษะ (Training for a Skill) ในการท างานและการจัดการคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง 

 7. สร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้น (Leadership) กับทุกคนในองค์การ 

 8. การก าจัดความกลัว ( Drive Out Fear) ส่งเสริมความกล้าถาม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าปฏิบัติ 

และกล้ายอมรับในความผิดพลาด ในทุกระดับของ ธุรกิจ  

 9. ท าลายสิ่งที่กีดขวางความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ (Break Down Barriers) ส่งเสริมการ 

ประสานงาน และช่วยเหลือกันข้ามสายงาน เพื่อ ร่วมกันแก้ไขปัญหา และบรรลุเป้าหมายในการส่งมอบ แก่ลูกค้า  

 10. ยกเลิกค าขวัญ คติพจน์  และเป้าหมาย ที่ต้องการตามอ าเภอใจ ( Eliminate Slogans, 

Exhortations, Arbitrary Targets)  

 11. ยกเลิกการก าหนดจ านวนโควต้าที่ เป็น ตัวเลข (Eliminate Numerical Quotas) ใ น การ

ประเมินผลงานด้านปริมาณเพียงด้านเดียว จะต้องวัด คุณภาพอย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 12. ยกเลิกสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงาน ( Remove Barriers to Pride of Workmanship) 

ซึ่งมีส่วนผลักดันให้เขาและองค์การ ประสบความส าเร็จร่วมกัน  

 13. การศึกษาและการเจริญเติบโต (Education and Growth) เอให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ เทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เทคนิคการบริหารงาน

สมัยใหม่ ตลอดจนให้ ความส าคัญกับทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เป็น สินทรัพย์ส าคัญที่สุดของทุกธุรกิจ 
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 14. ลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในการ เปลี่ยนแปลง (Take Action to Accomplish the 

Transformation) โดยผู้บริหารต้องเป็นส่วนส าคัญใน การก าหนดกลยุทธ์ และผลักดันการด าเนินงานด้าน 

คุณภาพ โดยเป็นผู้น า ต้นแบบ และผู้สนับสนุนการ ด าเนินงานคุณภาพอย่างสมบูรณ์  

 

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าในยุคศตวรรษที่ 21 

2) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าในยุคศตวรรษที่ 21 กับภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันขององค์การ 

 

ขอบเขตของการศกึษา 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ 

พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องธนาคารทหารไทยจ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 400 คน 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

 1) ท าให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของภาวะผูน้ าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษ

ที่ 21 ว่า เป็นอย่างไร 

 2) ท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้บริหาร กับเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงาน เก่ียวกับภาวะผูน้ าทีส่ร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 ว่าเป็นเชน่ไร 

 3) ท าให้ทราบถึงภาวะผูน้ าที่สรา้งความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 ที่พึง

ประสงค์ควรเป็น แบบใด  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 

ภาวะผู้น า (Leadership) การจัดการ (Management) และการบริหาร (Administration) มี ความ

แตกต่างกัน ต่างมีความส าคัญ ทั้งนี้เพราะในขณะที่การบริหารเป็นเร่ืองการก าหนดทิศทาง ขององค์การ เน้นการ

ใช้สมอง เน้นการตัดสินใจที่ค านึงถึงปัจจัยภายนอก เน้นระบบและโครงสร้าง ส่วนบนขององค์การ ส่วนการ

จัดการเป็นเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายเน้นการจัดการเน้นการ ตัดสินใจที่ค านึงถึงปัจจัยภายใน เน้นระบบและ
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โครงสร้างส่วนล่างขององค์การ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการต่างต้องการภาวะผู้น าด้วยแนวคิด

ที่ว่าทุกคนสามารถเป็น ผู้น าได้ หรือทุกคนเป็นผู้น าได้ หรือทุกคนจะต้องเป็นผู้น าซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างภาวะ

ผู้น าให้เกิดขึ้นกับทุกคนใน องค์การ ไม่จ ากัดเฉพาะผู้จัดการหรือผู้บริหารโดยต าแหน่งซึ่งในทฤษฎีภาวะผ้ ามีการ

กล่าวถึง องค์ประกอบต่างๆ ของภาวะผู้น า เช่น ลักษณะ (Quality) คุณลักษณะ (Attributes) ลักษณะเฉพาะ 

(Traits) ลักษณะพิเศษ (Characteristics) แบบหรือสไตล์ (Style) สมรรถนะ (Competency)พฤติกรรม 

(Behavior) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และทักษะเป็นต้น (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557)  

แม้ว่าทักษะความเป็นผู้น าหรือทักษะภาวะผู้น า (Leadership  Skills) จะได้รับความสนใจ จากนักวิจัย

ไม่มากนัก (Lord & Hall, 2005; Mumford, Campion, and Morgeson, 2007) ซึงจะเห็นได้จากในช่วง

ระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น า (Leadership Traits) มากกว่าทักษะ

ภาวะผู้น า (Leadership Skills) อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมามีการให้ความสนใจจากนักวิจัย

และผู้น าองค์การเก่ียวกับทักษะความเป็นผู้น ามากยิ่งขึ้น (Mumford, Zaccaro, Connelly, and Marks, 2000

) ซึงในกรณีของทักษะภาวะผู้น า (Leadership Skills) หากพิจารณาจาก ความหมายค าว่า “ทักษะ (Skill)” ตาม

พจนานุกรมของ สอ เสถบุตร หมายถึง ความคล่อง ความ ช่ าชอง ความช านิช านาญ ความว่องไว ความสามารถ 

ความฉลาด ความไหวพริบทีเกิดจากความ และราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายทักษะไว้ว่ า หมายถึง 

ความช านาญ ส่วนภาวะ ผู้น าหรือการเป็นผู้น าหมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เมื่อน ามาใช้ใน “ทักษะภาวะผู้น า (leadership skills)” จึงหมายถึง ความช านาญในการใช้

กระบวนการจัดการให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Schmidt and Hunter, 1992;Sergiovanni, 

2001; Northouse,2012;และวิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) 

ดังนั้น ทักษะภาวะผู้น าจึงเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ หรือความช านาญในการใช้ความรู้ 

สมรรถนะและ กระบวนการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นเอง  

อย่างไรก็ตาม เมื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน องค์การต่างๆ ล้วน จ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อความ

อยู่รอด และความเจริญกาวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่

กับความสามารถขององค์การในการเรียนรู้สถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการด าเนินงาน และเทคโนโลยีต่างๆ จาก

ภายนอก เรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกันภายในและภายนอกองค์การ น ามาพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ต่อไป การพัฒนาองค์การให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้นั้น 

ปัจจัยส าคัญที่สรรค์สร้างให้เกิดนวัตกรรม ก็คือ คน ปัญญาความรู้ และทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นหัวใจหลักของการสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการท างาน และขับเคลื่อนองค์การให้ เติบโตอย่าง

มั่นคง 
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แนวคิดทฤษฎีหนึ่งที่ ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมาก คือ ภาวะผู้น าแบบ เปลี่ยนแปลง 

(Transformational Leadership) ซึ่งมีงานวิจัยนับพันๆ เร่ืองที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ในทั่วโลกและยืนยันว่า ทฤษฎี

สามารถน าไปประยุกต์ได้ใช้ได้ และสามารถพัฒนาภาวะผู้น านี้ได้ในทุกองค์การ (Puccio,G.,Murdock, M., and 

Mance,M.2011) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่างานวิจัยที่ผ่านมา มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรหรือปัจจัยที่จะมีอิทธิพล

ต่อความมีประสิทธิผล หรือประสิทธิผลต่อองค์การ ตัวแปรหรือปัจจัยที่ จะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรเท่านั้น (Stuart, Mills and Emus, 2009) แต่

ยังไม่พบงานวิจัยใด ทีน าเสนอทักษะภาวะผู้น าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารและ

นวัตกรรม ต่างๆ เช่น ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที 21 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภายใต้กระแสโลกปัจจุบันที่เป็น

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการท างานและองค์การเป็นวงกว้างและ

ยาวนาน ความเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ส าคัญที่ทุกๆ องค์การต้องเผชิญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ ระดับสังคม ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม ตลอดจนในระดับ บุคคล ภาวะผู้น าจึงถือเป็นกาลังส าคัญที่

จะช่วยผลักดันให้องค์การประสบความส าเร็จ องค์การหากมีผู้น าหรือผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ก็สามารถที่จะแข่งขันกับผู้ อ่ืน และประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง

ในอดีตนั้น ลักษณะผู้น าที่ดีและเข้มแข็งจะมองเพียงในด้านกายภาพ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความมั่ง

คั่งและบารมีเท่านั้น แต่ส าหรับในปัจจุบันที่เกิดการ เปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ผู้น าที่ดีและ

เข้มแข็งยังต้องมีทักษะในการน าให้ สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการ

ติดต่อสื่อสารในองค์การที่ดี ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการจูงใจต่างๆ และน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ 

ภาวะ ผู้น ามีผลกระทบต่อความตั้งใจ ความภักดี และความไว้วางใจ เช่นเดียวกันกับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่

เป็นเครื่องมือส าคัญขององค์การที่จะท าให้มีความสามารถในการพลิกผันโอกาสไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ 

(Drucker, 1999)  

เมื่อเกิดการตระหนักว่า ทักษะภาวะผู้น าเป็นเร่ืองส าคัญต่อการบริหารองค์การและการ แข่งขันไม่ว่าจะ

เป็นทางธุรกิจ หรือการบริหารรัฐกิจ นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยจึงทุ่มเทศึกษา เร่ืองทักษะภาวะผู้น า จนก่อ

เกิดเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่คิดและมองในมุมที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งในทศวรรษที่ผ่านมาการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้น าจึงเริ่มให้ความ สนใจมากขึ้นตามล าดับ แม้วาช่วงก่อนหน้านี้จะมี

ค่อนข้างน้อย แต่ก็มีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุน ทฤษฎีนี้ในทั่วโลกและมีผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันว่า 

ทักษะภาวะผู้น าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ และสามารถพัฒนาภาวะผู้น านี้ได้ในทุกองค์การและในประเทศ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ ที่อยู่ในอเมริกา ยุโรป หรือในเอเชีย  
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 ค าว่าผู้น า (Leader) และภาวะผู้น า (Leadership) เป็นค าที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อมีผู้น า ก็ต้อง มี

ภาวะผู้น า ของคนนั้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้น า ที่อยู่ในตนเองที่ท า ให้ผู้อื่นรู้สึกสัมผัสได้ การน าเป็นทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ ผู้น า จึงต้องเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตนเอง ที่สร้างความโดด เด่นในกลุ่ม ท าให้เป็นที่

ยอมรับของกลุ่มที่จะให้ความไวว้างใจและเชื่อใจว่าสามารถน าพาไปสู่ ความส าเร็จ ท าให้ได้รับความร่วมมือและที่

นอกเหนือไปจากนั้นคือการได้รับความเคารพนับถือ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ Fiedler 

and Garcia (1987) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับ และประสานงานให้

กิจกรรมของกลุ่มมีความสัมพันธ์กันซึ่งผู้น า อาจเป็นผู้น าอาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือเป็นผู้ที่แสดงตัว

เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่มเพื่อที่จะก ากับและประสานงานที่จะน า ไปสู่เป้าหมาย ด้วยพลังของกลุ่ม 

 

คุณลักษณะของผู้น า 

1. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้น ากับการบริหารยุคใหม่ เป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก
เฉพาะทางที่ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ลักษณะทางบุคลิกภาพที่เป็ นองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกั บภาวะผู้น าที่มี
ประสิทธิผลมีอยู่ จ านวนมาก ที่ ส าคัญ มี 4 ประการ คือ   

(1) ความเชื่อมั่นในตนเอง ( Selfconfidence)  
(2) ความอดทนต่อความกดดัน ( Stress tolerance)  
(3) ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ( Emotional Maturity)  
(4) ความซื่อสัตย์ (Integrity)  

2. คุณลักษณะแรงจูงใจของผู้น ากับการบริหารยุคใหม่ แรงจูงใจเป็นพลัง อ านาจที่เกิดขึ้ นจากภายใน
ของแต่ละ บุคคล โดยหลักการพื้ นฐานแล้ว ผู้น าที่มีแรงจูงใจสูงมักจะมี ประสิทธิผลมากกว่าบุคคลที่มีความ
คาดหวังต ่า ที่มีเป้าหมาย ปานกลางและที่มีประสิทธิภาพ จ ากัด แรงจูงใจที่ส าคัญส าหรับ ผู้น ามี 4 ลักษณะดังนี้   

(1) ภาระหน้าที่และความต้องการ ระหว่างบุคคล (Task and Interpersonal Needs)  
(2) ความ ต้องการ อ านาจ (Power Needs)  
(3) การมุ่งความ ส าเร็จ (Achievement Orientation) 
(4) ความคาดหวังที่สูง ( High Expectations)  

3. คุณลักษณะทางทักษะของผู้น ากับการบริหารยุคใหม่ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิผลของ
ผู้น า มี 4 ประเภท ดังนี้  

       (1) ทักษะวิธีการ (Technical Skills) 
        (2) ทักษะ มนุษย์ (Interpersonal Skills) 
       (3) ทักษะความคิดรวบยอด (Conceptual Skills)  
       (4) ทักษะการบริหาร (Administrative Skills) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน (2555) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึง ประสงค์ของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาภาวะ 
ผู้น าส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจยั 
พบว่า สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีสภาพปัจจุบันสูงสุดคือ การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วย
จินตนาการที่หลากหลาย ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาวิจัยดังกล่า ว
ท าให้ทราบถึงลักษณะของผู้น าว่าจะต้องมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนาการที่หลากหลาย อีกทั้ง
การรับรู้ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการ คิดอย่างจะต้องกระท าอย่างมีขั้นตอนและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
วางไว้ซึ่งรูปแบบการคิดเชิงปฏิวัติเป็น รูปแบบการคิดที่มี ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ของการน าไปใช้ได้
จริงอยู่ในระดับมากที่สุด 

เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง (2557) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ผลการวิจัย 
พบว่า  

1. ลักษณะภาวะผู้น าในยุคปัจจุบัน พบว่า ภาวะผู้น าควรมุ่งเป้าหมาย ในการเป็นผู้น าที่ใช้  หลัก
ไตรสิกขาเพื่อก่อให้เกิดความเจริญในศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อมุ่งสู่ความเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์รองลงมาคือเป็นผู้น าที่
ใช้หลักธรรมาภิบาล ผู้น าแบบเครือข่าย ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าในการมีส่วนร่วม ผู้น าที่ขอค าปรึกษา ผู้น า
แบบออกค าสั่ง และเป็นผู้น าที่ไม่มีความชัดเจนในการ ตัดสินใจ 

2. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าวิถีพุทธ พบว่าหลักธรรมและหลักปฏิบัติทาง 
พระพุทธศาสนาที่มีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้น าในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ หลักเบญจศีล 5 หลักเบญจ
ธรรม 5 หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และหลักสมถวิปัสสนา 
โดยหลักพุทธธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าเพื่อก่อให้เกิด ความเจริญในศีล สมาธิ ปัญญา 3. 
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์พบว่าการ พัฒนาภาวะผู้น าวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ต้องน า
หลักพุทธธรรม คือหลักเบญจศีล 5 หลักเบญจธรรม 5 หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 
หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และหลักสมถวิปัสสนา ตามตัวแบบ Synthesis Model มาบูรณาการเพื่อพัฒนาภาวะ
ผู้น า อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาภาวะ ผู้น าวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้น าให้สมบูรณ์ด้ วยศีล 
สมาธิ ปัญญา อันเป็น กระบวนการพัฒนามนุษย์ทั้งทางกาย วาจา ทางจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา โดยมี
จุดมุ่งหมายในการ พัฒนาผู้น าให้สามารถบริหารตน บริหารคน บริหารงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรด้วยความมี
คุณภาพ และคุณธรรม 
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กรรณิกา กันทา (2560) ได้วิจัย นาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ทักษะภาวะ ผู้น าใน
ศตวรรษที่21 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

(1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล 
(2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(3) ตรวจสอบค่าน้ าหนักขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 680
คน ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมา
ตรวดแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ าแนกเนื้อหาตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย มีข้อค าถาม จ านวน 
72 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติ พรรณนาและสถิติอ้างอิงโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมเอมอส 
ผลการวิจัยเป็นไปตาม สมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ดังนี้ (1) ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัย 72 ตัวบ่งชี้ได้รับการคัดสรร
ไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัวโดยมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ หรือ
สูงกว่า3.00และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่าร้อยละ 20 (2) โมเดลความสัมพันธ์ เชิง โครงสร้าง
ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่21 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค-สแควร์ (X2) เท่ากับ 34.88 ค่าองศาอิสระ(df) 
เท่ากับ 25ค่านัยส าคัญทางสถิติ(P-value) เท่ากับ 0.09ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ0.97 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์(RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (3)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลักมีค่าระหว่าง 
0.84 – 0.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์0.70ค่าน้า หนักองค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.70 – 0.92และค่าน้า หนักตัวบ่งชี้
มีค่าระหว่าง 0.46 – 0.90 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ 0.30 

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง(2554) วิจัยเรื่อง การบริหาร ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เพื่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย มีความสนใจจะศึกษาความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจSMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบ ของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs ในเขต ภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ใน
เขต ภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน และตาก   
จ านวน 400 ราย พบว่าผู้ประกอบการการธุรกิจSMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความได้เปรียบทางการแข่งและความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนเร่ืองของความสัมพันธ์และการ
ส่งผลกระทบพบว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้น า 
ด้านต้นทุน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วและด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการ ด าเนินงานโดยรวม ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษากับกลุ่มธุรกิจอื่น ควรศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยด้านอ่ืนที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 
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กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง โดยใช้เครื่องมือการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ธนาคารทหารไทย 

จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

 เนื่องจากจ านวนประชากรที่ท าการศึกษาวิจัย ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า

และผู้เกี่ยวข้อง ธนาคารทหารไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก เนื่องจากไม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงท าการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane  เพื่อ

ภาวะผูน้ าในศตวรรษที ่21 

1) สามารถก าหนดวสิัยทัศน ์

2) สามารถก าหนดกลยุทธ์ 

3) สามารถก าหนดการวางแผน 

4) มีทักษะการเป็นผู้น าในรูปแบบตา่งๆที่

ท าให้ผู้อื่นปฏิบตัิตามในสิ่งที่ตนต้องการ 

5) ท าให้กิจการประสบความส าเร็จในการ

ประกอบการ 

ภาวะผูน้ าทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบในการ

แขง่ขนัขององคก์าร 

1) การชี้น าและเพิ่มขีดความสามารถ ของ

พนักงาน 

2) การรับรู้และให้คุณค่าในความทุ่มเท

ของพนักงาน 

3) การมีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้เสยี 

4) การมีความเชี่ยวชาญในดา้นเทคนิค 

5) การพัฒนาด้านกลยุทธ์ 

6) การตั้งเป้าหมายการด าเนินการ 

7) การปรับตัวและยอมรับในแนวคิดใหม่ 

ข้อมลูสว่นบคุคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ระดับเงินเดือน 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

6. ต าแหน่ง 
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ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 ตัวอย่าง 

  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายปิด  โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

 1.1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้บริหารธนาคารทหารไทย  จ ากัด 

(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  ระดับ

เงินเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ  ต าแหน่ง  มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารว จรายการ 

(Checklist) 

 1.2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะความสามารถของภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21  ได้แก่  การก าหนด

วิสัยทัศน์  การก าหนดกลยุทธ์  การก าหนดการวางแผน  การมีมีทักษะการเป็นผู้น าในรูปแบบต่างๆ ที่ท าให้ผู้อื่น

ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนต้องการ และการท าให้กิจการประสบความส าเร็จในการประกอบการ  มีลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) มีจ านวนข้อค าถาม 5 ข้อ  

 1.3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ  ซึ่งได้แก่ การ

ชี้น าและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน  การรับรู้และให้คุณค่าในความทุ่มเทของพนักงาน  การมีอิทธิพลต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย  การมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค  การพัฒนาด้านกลยุทธ์  การตั้งเป้าหมายการด าเนินการ  

และการปรับตัวและยอมรับในแนวคิดใหม่  โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) มี

จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 1.1 ใช้ค่าร้อยละ  (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย  เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  ระดับเงินเดือน  ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน และ  ต าแหน่งงาน  

 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสามารถในการ ก าหนดวิสัยทัศน์  ก าหนดกลยุทธ์  

ก าหนดการวางแผน  มีทักษะการเป็นผู้น าในรูปแบบต่างๆ ที่ท าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนต้องการและท าให้

กิจการประสบความส าเร็จในการประกอบการ  ตลอดจนภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

องค์การในด้านการชี้น าและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน  การรับรู้และให้คุณค่าในความทุ่มเทของพนักงาน  
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การมีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้เสีย การมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค  การพัฒนาด้านกลยุทธ์  การตั้งเป้าหมายการ

ด าเนินการ  และการปรับตัวและยอมรับในแนวคิดใหม่ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า 

ธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีอายุระหว่าง 

31-40 ปี ร้อยละ 50.2  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.0 มีระดับเงินเดือน30,001 – 40,000 

บาท ร้อยละ 31.0 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี ร้อยละ 45.0 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่/พนักงาน คิดเป็นร้อย

ละ 63 

ตอนที่ 2 ผลศึกษาข้อมูล ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21  ในความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า 

ธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีความคิดเห็นในการเป็นภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่า S.D. เท่ากับ 0.558  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีทักษะการเป็นผู้น าในรูปแบบต่างๆที่ท าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามในสิ่งที่

ตนต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมา คือท าให้กิจการประสบความส าเร็จในการประกอบการ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.53 และน้อยที่สุด คือ ด้านสามารถก าหนดการวางแผน มีค่าเฉลี่ย 4.45   

ตอนที่ 3 ผลศึกษาข้อมูล ภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ ในความคิดเห็น

ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีความคิดเห็นในการเป็น

ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่า S.D. เท่ากับ 0.567  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปรับตัวและยอมรับในแนวคิดใหม่ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.57 รองลงมา คือการพัฒนาด้านกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และน้อยที่สุด คือ การมีอิทธิพลต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย มีค่าเฉลี่ย 4.42 

 

อภปิรายผล 

ผลการวิจัย เรื่องภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน

ใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับเงินเดือน 

30,001 – 40,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่/พนักงาน 
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2. ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21  ในความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ธนาคารทหารไทย  

จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีความคิดเห็นในการเป็นภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  ซึ่งด้านที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านการมีทักษะการเป็นผู้น าในรูปแบบต่างๆที่ท าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามใน

สิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kellerman (1999) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นความพยายามของ

ผู้น าที่จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่มี อ านาจสั่งการหรือไม่ก็ได้เพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามที่จะเข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้ไปสู่

เป้าหมาย เป้าหมายนี้จะต้องมีนัยส าคัญไม่ใช่แค่การท าใหม่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่านั้น  ความส าคัญรองลงมา 

คือท าให้กิจการประสบความส าเร็จในการประกอบการ และด้านที่มีความส าคัญน้อยที่สุด คือ ด้านสามารถ

ก าหนดการวางแผน  

3. ผลการศึกษาภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ ในความคิดเห็นของผู้บริหาร 

พนักงาน และลูกค้า ธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีความคิดเห็นในการเป็นภาวะผู้น าใน

ศตวรรษที่ 21โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปรับตัวและยอมรับใน

แนวคิดใหม่ มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมา คือการพัฒนาด้านกลยุทธ์ และน้อยที่สุด คือ การมีอิทธิพลต่อผู้มี

ส่วนได้เสีย 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช ้

ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ ดังนี้ 

1. การน ารูปแบบ ทักษะภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 ไป

ใช้ ผู้บริหารควรศึกษารายละเอียดของทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ อย่างละเอียดในทุกประเด็น

เนื้อหาก่อนน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 

2. ทักษะภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 ที่สร้างขึ้นในคร้ังนี้ 

จะสามารถน าไปใช้ให้ประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับความตระหนักในความส าคัญ ของการเป็นภาวะผู้น าของตัว

ผู้บริหาร การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาภาวะผู้น าของตนเอง อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องของผู้บริหารการ

พัฒนาตนเองตามรูปแบบหรือด้านต่างๆ และการประยุกต์การพัฒนาตนเองให้เข้ากับบริบทขององค์การ ความ

พร้อมของบุคลากร สร้างความตระหนักร่วมมือกับบุคลากรของผู้บริหาร  
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ตอ่ไป 

 1. ควรมีการท าวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันขององค์การในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  

 2. ควรมีการท าวิจัยเชิงสถิติเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

องค์การในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อเป้าหมายของการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร เพื่อให้มีการพัฒนาแนวทางการ

บริหารที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย 

 3. ควรมีการศึกษาโดยน ารูปแบบ ทักษะภาวะผู้น าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การใน

ศตวรรษที่ 21 ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสม และ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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อารมณ์ จินดาพนัธ์ (2558) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของ ผูบ้ริหารกบแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สังกดัส านักงาน  คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน” 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ,ดร, (2558) ได้อธิบาย วา่ “ภาวะผูน้ า” มีนิยามที่มีพืน้ฐานความคดิอยู่ 2 ประการ 
พิชญา ดานลิ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารคณะศิลปศึกษา และห้องเรียน

เครือข่ายสถาบันบัณฑิตพฒันศลิป์”.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น. 
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง(2554) วิจัยเร่ือง “การบริหาร ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย” 
พนิดา สัตโยภาส (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ “ภาวการณ์ประกอบการและ ความสามารถทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการวสิาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย” 


