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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานี
ตารวจภูธ รในจังหวัดขอนแก่ น เพื่ อนาผลการศึก ษาไปกาหนดเป็นแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ จานวน 20 ราย ได้แก่ ผู้
กากับการหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการพิจ ารณาคัดเลือกสถานีตารวจดีเด่ นประจาปี 2557 ตามโครงการ
โรงพักเพื่อประชาชนของตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ลาดับที่ 1 – 20 จากจานวน 26
สถานีตารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญนา
ข้อมูลที่ได้มาทาการจัดหมวดหมู่เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยวิธีการพรรณนา
ผลการศึกษาพบดังต่อไปนี้
รูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลง
องค์กรพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การให้บริการ
ประชาชนต้ อ งมี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ และความเข้ า ใจกั บ สมาชิ ก ในองค์ ก รต้ อ ง
รับทราบและเข้าใจตรงกันในเรื่องวิสัยทัศน์ขององค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ า งที่ ดี อ ดทน อดกลั้ น เสี ย สละ ต้ อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละแสดง
บทบาทอยู่ภายในกรอบและระเบียบต้องมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ต้ อ งให้ เ กี ย รติ แ ละเคารพสิ ท ธิ ข องบุ ค คลอื่ น มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี แ นวคิ ด ที่ จ ะรั ก ษา
สัมพันธภาพต้องมีความรู้จากข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ในการพัฒนา โดยการแสวงหา
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส าคั ญ และทั น สมั ย ต้ อ งยึ ด หลั ก ข่ า วสารที่ ส าคั ญ และมี ป ระโยชน์
จาเป็นต้องเผยแพร่ต้องมีทักษะมีความจริงใจและเข้าใจในข่าวนั้นต้องมีจิตสานึกและ
หน้าที่ค วามรับผิดชอบต่อหน่วยมุ่งมั่นและจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาต้องมีการศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม
คาสาคัญ: รูปแบบภาวะผู้นา, หัวหน้าสถานีตารวจ
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Abstract
The research's objective is to study the trend of leadership of
the chiefs of police provincial stations in KhonKaen Province and to
elaborate the findings into the guideline for the sustainable
development of the leadership of the police provincial stations' chiefs.
Qualified as qualitative type, the researcher conducted an in-depth
interview among 20 key informants comprising the chiefs of police
provincial stations in KhonKaen Province. The data gained from the indepth interviews are classified for analyzing and synthesizing using the
expressive strategies. The result is as follows:
Considering the leadership of the chiefs of the police stations,
it is crucial that they must have the vision to modify the unit as well as
developing it to always be modern with the ultimate goal in providing
service to the public. Cooperation and understanding among the unit's
members must be established. They are also required to acknowledge
and share the same understanding in terms of the organization's vision.
Furthermore, they need to behave themselves as role model in which
they can do so by showing the sense of tolerance, sacrifice, and
discipline. These chiefs should also seek cooperation from every sector
concerned as well as respecting other individuals' honour and rights.
Moreover, they need to be equipped with good attitude and capable of
ideas to maintain their good ties with others. It is very crucial that, in
terms of development, the chiefs need to gain their self-knowledge by
researching from important and updated news and information. When
they come across vital and beneficial news, they need to convey them
to others on the basis of true understanding and honesty in those
news. Apart from that, they need to be aware of their consciousness
and responsibility towards their units. With their determination and
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commitment in solving problems, these chiefs are required to study the
information, analyze the situation, and solve the complication on the
basis of fairness and justice.
Keywords: Trend of leadership, chiefs of the police stations

บทนา
ภาวะความเป็นผู้นาหรือผู้บริหาร นับว่ามีบทบาทมากในการที่จะนาพากลุ่ม
ผู้ร่วมงานให้แสดงความคิดเห็นและลงมือกระทาการต่องานในหน้าที่ หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนัน้ ภาวะความเป็นผู้นาจึงเป็นข้อกาหนดการกระทา
อันจะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรจะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือความมีศิลปะในการใช้คนของผู้บริหารหรือผู้นา ผู้บริหาร
จึงมีความสาคัญต่อหน่วยงาน อีกทั้งในฐานะที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นแบบอย่าง
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบตั ิรวมทั้งผูร้ ่วมงานด้วย (สุภชัย เอาะน้อย, 2550)
หัวหน้าสถานีตารวจจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมจะต้องอาศัย
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ และคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษเฉพาะส่ ว นบุ ค คลในการท างาน
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการนาหน่วยที่สัมฤทธิ์ผล และเป็นแนวทางในการเลือก
และตัดสินใจได้ถูกต้อง โดยสามารถใช้เทคนิคการนาให้เหมาะสมกับบุคคล สถานที่
และสถานการณ์ตามความถนัดและปัจจัยทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจากัด การที่จะ
เลือกวิธีการปกครองบังคับบัญชาแบบเด็ดขาด แบบมีส่วนร่วม แบบตามสบาย ให้
เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชาตารวจนั้น อยู่ที่การใช้ศาสตร์อย่างมีศิลป์ ความยึดมั่นใน
หลักการ แต่นุ่มนวลในวิธีการ โดยพิจารณาถึงบุคคล งาน เวลา สถานที่ สถานการณ์
และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย และบทบาทการเป็ นผู้น ามีส่ วนสาคัญในการ
บริหารงาน เพราะการจะให้บุคลากรร่วมมือกันทางานได้ดีเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นกับการ
แสดงบทบาทเป็นผู้นาของผู้บริหาร ความเป็นผู้นานี้เป็นสิ่ งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เวลา อุปนิสัยใจคอของบุคลากร และวิธีการทางาน
ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแบบผู้นาของคนๆ หนึ่งอาจใช้กับกลุ่มหนึ่งได้ แต่ไม่สามารถ

[255]

วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

ใช้กับกลุ่มคนทุกๆ กลุ่มได้ (กิติมา ปรีดีดิลก,2529, ธงชัย สันติวงษ์, 2530, ประชา
พรหมนอก, 2530)
ฉะนั้นการบริหารงานของหัวหน้าสถานีตารวจจะประสบความสาเร็จ และ
สามารถตอบสนองความต้องการในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากน้อย
เพี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ภาวะความเป็ น ผู้ น าของหั ว หน้ า สถานี ต ารวจนั้ น ๆ สถานี
ตารวจภูธรที่ใดที่หนึ่ง ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานีตารวจที่อยู่ทั่วประเทศ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติก็ตาม หากหัวหน้าสถานีตารวจมีภาวะความเป็นผู้นา
แล้วโอกาสที่สานักงานตารวจแห่งชาติจะสามารถสร้ างภาพลัก ษณ์ขององค์ กรให้
เกิดขึ้นในสายตาประชาชนในทางที่ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อย หากแต่หัวหน้าสถานีตารวจ
ไม่มีภ าวะความเป็น ผู้นา ก็จ ะเป็น การยากที่จะทาให้ สานั กงานตารวจแห่งชาติ ที่
ต้องการสร้ างภาพลัก ษณ์ เพื่อ ทาให้ ประชาชนเกิด ความเชื่อ มั่นและศรั ทธาในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ยิ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศไทย ดังเห็น
ได้จากประชาชนมีกระแสตอบรับที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ จากกระแสข่าวตามสื่อต่างๆ สังคมขานรับกับการปฏิรูปตารวจมีการหยิบ
ประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวขาน ปรากฏการณ์เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความ
ต้องการเห็ นการเปลี่ ยนแปลงการปฏิบั ติงานของเหล่า บรรดาตารวจอย่างแท้จริ ง
โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นควรเป็นไป ในทิศทางที่สอดรับกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที่แท้จริง สามารถบาบัดทุกข์บารุงสุขของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ปนัดดา ชานาญสุข, 2557)
ปั จ จุ บั น ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ขอนแก่ น ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด
สานักงานตารวจแห่งชาติเปรียบเสมือนที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารงานตารวจใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานระดับกองบัญชาการและมีพื้นที่
รับผิดชอบจานวนมากเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มี
ประชากรและประชากรแฝงตลอดจนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ขณะ อี ก ทั้ งอาจมี
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลากหลายรูปแบบตามสถานการณ์ปัจจุบัน ฉะนั้นผู้นา
หัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น จึงจาเป็นจะต้องมีภาวะผู้นาที่มีความรู้
ความสามารถพร้ อ มที่ จ ะสนองนโยบายของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาได้ ต ารวจภู ธ รจั งหวั ด
ขอนแก่นมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น จานวน 10,885 ตารางกิโลเมตร ครอบคุมทั้งหมด
26 อ าเภอ 199 ต าบล 2,139 หมู่ บ้ า น มี จ านวนประชากรทั้ งสิ้ น ที่ ต้ อ งให้ บ ริ ก าร
จานวน ประมาณ 1,820,110 คน ไม่ร วมประชากรแฝงที่เข้ ามาอาศั ยอยู่เ ป็น การ
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ชั่ว คราว เช่ น นัก ศึ ก ษา แรงงาน และนั ก ท่ อ งเที่ย ว มี ส ถานี ต ารวจภู ธ รในสั งกั ด
ทั้งหมด 26 สถานี ซึ่งในแต่ละสถานีตารวจ มีผู้กากับการเป็นหัวหน้าสถานี ได้แก่
1) สถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น 2) สถานีตารวจภูธรชุมแพ 3) สถานีตารวจภูธรพล
4) สถานีตารวจภูธรน้าพอง 5) สถานีตารวจภูธรกระนวน6) สถานีตารวจภูธรภูเวียง
7) สถานีตารวจภูธรบ้านไผ่ 8) สถานีตารวจภูธรมัญจาคีรี 9) สถานีตารวจภูธรหนองเรือ
10) สถานีตารวจภูธรหนองสองห้อง 11) สถานีตารวจภูธรชนบท 12) สถานีตารวจภูธร
สีชมพู 13) สถานีตารวจภูธรแวงน้อย1 4) สถานีตารวจภูธรอุบลรัตน์ 15) สถานี
ตารวจภูธรบ้านฝาง 16) สถานีตารวจภูธรพระยืน 17) สถานีตารวจภู ธรแวงใหญ่
18) สถานีตารวจภูธรเปือยน้อย 19) สถานีตารวจภูธรเขาสวนกวาง 20) สถานี
ตารวจภูธรภูผาม่าน 21) สถานีตารวจภูธรซาสูง 22) สถานีตารวจภูธรหนองนาคา
23) สถานีตารวจภูธรเวียงเก่า 24) สถานีตารวจภูธรบ้านแฮด 25) สถานีตารวจภูธร
โนนศิลา และ 26) สถานีตารวจภูธรโคกโพธิ์ชัย (บรรยายสรุปตารวจภูธรจังหวัด
ขอนแก่น, 2558)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจ
ในจั งหวั ด ขอนแก่ น เพื่ อ น าข้ อ ค้ น พบในการศึ ก ษานี้ ไ ปก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
โครงการ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจในจังหวัดขอนแก่น ให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบภาวะผู้ น าของหั ว หน้ า สถานี ต ารวจภู ธ รใน
จังหวัดขอนแก่น ผู้ศึกษาจะมุ่งศึกษาถึงรูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธร
ในจังหวัดขอนแก่น ด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง, ด้านการสร้างวิสัยทัศน์, ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ, ด้านประมุข, ด้านผู้ประสาน, ด้านผู้รับข่าว, ด้านผู้กระจายข่าว, ด้านผู้
แก้ไขปัญหาและด้านผู้เจรจาต่อรอง เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดเป็น
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แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น ให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดยผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้กากับการหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น

การทบทวนวรรณกรรม
ก่อนที่จะทาการศึกษาคาว่าผู้นาและภาวะผู้นาคืออะไร ควรจะมาทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับคาว่าผู้นาก่อนว่า หมายถึงใคร และคาว่าผู้นาและภาวะผู้นา แม้จะเป็น
ที่รู้จักและนิยมใช้กันมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตาม แต่ในการกาหนดนิยามก็ยังยาก
ที่จะแสวงหาความหมายร่วมกัน ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้คานิยามความหมายของคา
ว่า “ผู้นา” ไว้ ดังนี้
ผู้ น า คื อ บุ ค คลหรื อ ผู้ บ ริ ห ารงานของกลุ่ ม โดยท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
อานวยการ ที่สามารถชักจูงให้คนอื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ทาให้ผู้ตามมีความ
เชื่อมั่นในตัวเขา สามารถช่วยคลี่คลายความตึงเครียดต่างๆ ลงได้ สามารถนากลุ่มให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ ตลอดจนการกาหนดนโยบาย การวางแผน การวินิจฉัย
สั่งการในกิจการสาคัญ ๆ การประสานงานและติดตามกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน
โดยจะเน้นความสาคัญของภาระหน้าที่ของผู้นาเกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการเป็นส่วน
ใหญ่ การดาเนินงานของผู้นาดาเนินไปได้โดยอาศัยอานาจหน้าที่และอานาจบารมี
(อุทัย หิรัญโต, 2524, ประเสริฐ เกสรมาลา, 2524)
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ผู้นาคือ บุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาจากลุ่มให้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในตาแหน่งผู้นา
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและอิทธิพลจูงใจให้คนอื่นปฏิบัตติ ามด้วยความเต็มใจ
ตามความต้องการเช่น การชี้แนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้องค์กรสามารถปฏิบัติงาน
ได้สาเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ สาหรับผู้นาหัวหน้าสถานีตารวจ ได้ให้แนวคิดในการ
คัดเลือกผู้บริหารหรือหัวหน้าสถานีไว้ดั งนี้ “ความรับผิดชอบในการคัดเลือกผู้บริหาร
หรือหัวหน้าสถานีตารวจมีความสาคัญที่สุด เพราะความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
งานในระดับ สถานี ต ารวจนั้ นอยู่ ที่ ความเป็ น ผู้น าของผู้ บ ริห าร หรื อ หัว หน้ าสถานี
ตารวจ” จึงเห็นได้ว่า ผู้นานั้นมีความสาคัญอย่างสูงยิ่งในหน่วยงานของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ประชา พรหมนอก, 2530)
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เมื่อได้ทาการศึกษาและทาความเข้าใจคาว่าผู้นาคือใครแล้ว ได้มาพิจารณา
คาว่าภาวะผู้นานั้นคืออะไร ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของคาว่าภาวะผู้นา ไว้
มากมาย จะได้นาเสนอต่อไปนี้
ภาวะผู้นา คือ การใช้อิทธิพลหรืออานาจให้ผู้ตามเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ความสัมพันธ์ของบุคคลในอันที่จะทา
ให้บุคคลทางานร่วมกันอย่างมีความตั้งใจ ตามความปรารถนาของผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้นา
ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้นาวาง
วัตถุประสงค์ไว้ อานาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคลแสดงอานาจต่อผู้บริหาร เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและอื่นๆ ที่มีอานาจเหนือบุคคลนั้นๆ อานาจ
ดั ง กล่ า วจะเกิ ด การยอมรั บ ของสมาชิ ก เกิ ด การกระตุ้ น ภายในกลุ่ ม สามารถ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย กระบวนการของการมี
อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการใช้อานาจและการใช้ฐานอานาจต่างกันส่งผลต่อ
ปฏิกิริยาจากผู้ใต้บังคับบัญชาต่างกัน (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2550, วิจิตร วรุตบางกูร,
2525, สุนทร โคตรบรรเทา, 2554, เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2527)
กล่าวโดยสรุป “ภาวะผู้นา” เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่ง
ตั้งใจใช้ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ อื่ นให้ ป ฏิ บั ติกิ จ กรรมต่ า งๆ ตามที่ กาหนด รวมทั้ งการสร้ า ง
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ องค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งภาวะผู้นา คือความสามารถ
ของบุคคลที่ใช้อิทธิพลจูงใจให้ผู้ร่วมงาน ร่วมมือร่วมใจกับตนในทุกสถานการณ์โดยใช้
กระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หรื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะหน่วยงานของ
สถานีต ารวจ ภาวะผู้น าของหัว หน้า สถานี ตารวจ นั บว่ ามี ความสาคั ญอย่า งยิ่ งต่ อ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรตารวจในการบริการสังคมเกี่ยวกับการ
ควบคุม อาชญากรรม นับ แต่ เริ่ มประวัติ ศาสตร์ก ารตารวจยุ คใหม่ นั กบริห ารงาน
ตารวจจานวนไม่น้อย เช่น กล่าวว่าภาวะผู้นาตารวจที่พึงประสงค์มีดังนี้ เป็นผู้มีเชาว์
ปัญญาสูง สภาพอารมณ์มั่นคง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความกระตือรือร้นต่ อเนื่อง
มีพลังพร้อมที่จะเสาะแสวงหาผูกใจบุคคลอื่นซึ่งเข้ามาติดต่อสัมพันธ์มีความสามารถ
ปลู ก ฝังความเชื่ อมั น ก่อ ให้ เกิ ด ความภั กดี และผดุ งรั ก ษาระดั บความสนใจความ
กระตือรือร้นของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างสม่าเสมอในการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากร
[259]

วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

ตารวจเพื่อดารงตาแหน่งผู้บัง คับบัญชาในระดับต่างๆ ควรคานึงถึงภาวะผู้นาเป็น
ประการสาคัญ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
(ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2530)
หากน าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บทบาทและหน้ า ที่ ข องผู้ น าหรื อ ผู้ บ ริ ห ารบาง
ประการมาประยุกต์ใช้เพื่อทาความเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของภาวะผู้นา
ซึ่งบทบาทและหน้าที่เหล่านี้ถือว่าเป็นรูปแบบของภาวะผู้นาในอุคมคติของสังคม ตาม
ความคาดหวั งของนั ก วิชาการหลายๆ ท่า นสามารถสรุ ป ได้ ว่ า รู ปแบบภาวะผู้ น า
จาแนกตามบทบาทและหน้าที่ สามารถกาหนดเป็นรูปแบบของภาวะผู้นา ได้อย่าง
น้อย 9 รูปแบบ ดังนี้ คือ (Robbins, 1996)
1. ผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง ผู้นาจะต้องนาการเปลี่ยนแปลงมาสู่กลุ่มหรือ
องค์การ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของกลุ่มหรือองค์การ ผู้นาควรรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร
เปลี่ยนแปลงอย่างไร และควรจะเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ใดและทิศทางใด
2. ผู้นาแบบการสร้างวิสัยทัศน์ ผู้นาจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการ
สร้างวิสัยทัศน์ให้กับกลุ่มโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วม และต้องถ่ายทอดวิสัยทัศน์นี้ให้กับ
กลุ่ม
3. ผู้นาแบบการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นาจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
แก่ผู้ตาม โดยการสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ตาม ทาให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของงานที่ทา
และเชื่อมั่นว่าสามารถ ที่จะทางานให้สาเร็จได้ ทาให้ผู้ตามมีความเชื่อความเข้าใจว่า
สิ่งที่ทานั้นมีคุณค่า และในที่สุดผู้ตามก็จะมีความเพียรพยายามในการทางานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2546)
4. ผู้นาแบบประมุขศิลป์ สืบจากผู้นาเป็นผู้ที่ผู้ตามยอมรับและมอบหมาย
ให้เป็นผู้นากลุ่ม ดังนั้น ผู้นาต้องแสดงบทบาทเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของกลุ่มใน
การปฏิบัติภารกิจต่างๆ
5. ผู้นาแบบประสานงาน ผู้นาต้องสร้างและจรรโลงเครือข่ายความสัมพันธ์
กับผู้ตาม และบุคคลอื่นๆ ความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นสิ่งจาเป็นในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารและแหล่งสนับสนุน หัวใจของบทบาทผู้ประสาน คือ การสร้างความสัมพันธ์
กับบุคคล และเครือข่ายพันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้น รักษาสัมพันธภาพและสร้างความ
ประทับใจกับเครือข่ายเดิม ซึ่งจะทาให้ผู้นาได้รับความนิยมและการสนับสนุน
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6. ผู้นาแบบรับข่ าวสาร ผู้นาต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หา โอกาส และพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ
เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
7. ผู้นาแบบกระจายข่าว ผู้นาต้องกระจายข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นให้ผู้ตาม
ได้รับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และบางครั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้
ตามได้
8. ผู้นาแบบแก้ไขปัญหา ในการนากลุ่มนั้น บางครั้งอาจมีปัญหาฉุกเฉิน
เกิดขึ้น ผู้นาต้องรู้ถึงความผิดปกติหรือความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆ ต้อง
มีความตั้งใจในการแก้ไข ปัญหาให้ประสบผลสาเร็จ
9. ผู้นาแบบเจรจาต่อรอง ผู้นาสมควรมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองต่างๆ
เพื่อปกป้อง และแสวงหาผลประโยชน์ที่ถูกต้องและชอบธรรมให้แก่ผู้ตาม
จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว สามารถสรุ ป รู ป แบบของภาวะผู้ น าโดยน าแนวคิ ด
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของภาวะผู้นาได้ คือ แบบของความรับผิ ดชอบหรือแบบ
ของพฤติกรรมของผู้ที่เป็นผู้นา โดยผู้นาอาจมีรูปแบบตามบทบาทและหน้าที่ได้หลาย
แบบด้วยกัน อาทิ เป็นผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง ผู้นาแบบการสร้างวิสัยทัศน์ ผู้นา
แบบการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นาแบบประมุขศิลป์ ผู้นาแบบ ประสานงาน ผู้นาแบบ
รับข่าวสาร ผู้นาแบบกระจายข่าว ผู้นาแบบแก้ไขปัญหา และผู้นาแบบเจรจาต่อรอง

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
ดังนี้ 1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจาก
เอกสารต่ า งๆ เช่ น หนั ง สื อ เอกสารวิ ชาการ วารสาร งานวิ จั ย สารนิ พ นธ์ และ
วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) การศึกษาเชิง
คุณภาพ ใช้แนวคาถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key-informant) ที่อยู่
ภายในขอบเขตการศึกษา คือรูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัด
ขอนแก่น
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กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือผู้กากับการหัวหน้าสถานี
ตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ สาคัญจากกลุ่มประชากรอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นไป
ตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญดังนี้ ผู้กากับ
การหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น รวมจานวน 20 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ มาสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
2. ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบว่ า แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เป็ น การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก รายบุ ค คล
(Individual depth interview)เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้
สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วงคาตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน การถามนอกจากจะให้
อธิบายแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วยการสัมภาษณ์แบบนี้ จะใช้ได้ดีกับการศึกษาวิจัย
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ยวกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คล เจตคติ ความต้ อ งการ ความเชื้ อ ค่ า นิ ย ม
บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ นั้นถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็นของการศึกษาครั้งนี้
3. เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องแล้วผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์ไป
ทดสอบความเข้าใจและเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ก่อนนาไปใช้จริง โดยการทดสอบ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยแนวคาถาม ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศอายุตาแหน่ง ชั้นยศ อายุ
ราชการระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งหั ว หน้ า สถานี ระดั บ การศึ ก ษาและจ านวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครอง
3.2 แนวคาถามเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธร
ในจังหวัดขอนแก่น
3.3 คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ที่ให้ข้อมูล สามารถให้ข้อมูลตอบได้โดย
อิสระในเรื่องรูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น
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ผลการวิจัย
ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลที่
สาคัญอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ จานวน
20 รายได้แก่ผู้กากับการหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานีตารวจดีเด่นประจาปี
2557 ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ลาดับที่ 1–20
ทั้ ง หมดเป็ น เพศชาย 20คน ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 51-60ปี จ านวน 13 คน
รองลงมามีอายุระหว่าง 40-50 ปี จานวน 7คน ทั้งหมดมีตาแหน่งผู้กากับการและมี
ยศพันตารวจเอก มีอายุราชการส่วนมากระหว่าง 31-35 ปี จานวน 9คน รองลงมา
ระหว่าง 26-30 ปี จานวน 4คนและ 35 ปีขึ้นไป จานวน 4 คนและระหว่าง 21-25 ปี
จานวน 3 คน ตามลาดับ ส่วนมากมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานีตารวจ
ระหว่าง 5-6 ปี จานวน 8 คน รองลงมาระหว่าง 3-4 ปี จานวน 5 คน มากกว่า 6 ปี
ขึ้นไป จานวน 4 คน และระหว่าง 1-2 ปี จานวน 3 คน ตามลาดับ ระดับการศึกษา
ส่วนมากสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 16 คนและระดับปริญญาตรี จานวน 4 คน และมี
จานวนผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองระดับผู้กากับการหรือเทียบเท่าน้อยกว่า 1 คน
จ านวน 15 คน รองลงมาระหว่ า ง 1-2 คน จ านวน 4 คน และระหว่ า ง 5-6 คน
จานวน 1 คน ตามลาดับระดับ รองผู้กากับการหรือเทียบเท่ามากที่สุดอยู่ระหว่า ง
3-4 คน จานวน 15 คน รองลงมาอยู่ระหว่าง 5–6 คน จานวน4คน และมากกว่า
6 คน จานวน 1 คน ตามลาดับ ระดับสารวัตรหรือเทียบเท่ามากที่สุดอยู่ระหว่าง 1-5 คน
จานวน 15 คน รองลงมาอยู่ระหว่าง 6–10 คน จานวน4คนและมากกว่า 15 คน
จานวน 1 คน ตามลาดับ ระดับรองสารวัตรหรือ เทีย บเท่า มากที่สุด อยู่ร ะหว่า ง
20–50 คน จานวน 14 คน รองลงมาอยู่ระหว่าง 51–80 คน จานวน 4 คน อยู่
ระหว่าง 81–110 คน จานวน 1 คน และมากกว่า 110 คน จานวน 1 คน ตามลาดับ
ระดับชั้นประทวนมากที่สุดยอยู่ระหว่าง 30-60 คน จานวน 10 คน ระหว่าง 61–90 คน
จานวน 7 คน มากกว่า 120 คน จานวน 2 คน และระหว่าง 91–120 จานวน 1 คน
ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัด
ขอนแก่น สรุปได้ ดังนี้ คือ
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ผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าสถานีตารวจภูธรต้องมีภาวะผู้นาโดยต้อง
นาวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสู่องค์กร มีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร
มีความคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ มีการเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต้อง
กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพบุ คลากรโดยการฝึกอบรม พัฒนา
องค์กรให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์สร้างบรรยากาศการทางานที่ดี เน้นความสามัคคี
เพื่อสร้างความร่วมมือในการทางานพัฒนาระบบงานให้รองรับความต้องการของ
ประชาชน นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยเป้าหมายอยู่ที่
การให้บริการประชาชนให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสารและความต้องการของประชาชน
ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ วางแผน และประเมิ น สถานการณ์ น โยบายขององค์ ก รต้ อ ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล วิธีปฏิบัติและนโยบายการทางานต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้นาแบบการสร้างวิสัยทัศน์ หัวหน้าสถานีตารวจภูธรต้องมี ภาวะผู้นาโดย
ต้ อ งสร้ า งความร่ ว มมื อ และความเข้ า ใจกั บ สมาชิ ก ในองค์ ก รน าวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ผู้บังคับบัญชามาเป็นกรอบหรือทิศทางในการทางานรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนและความต้องการของสมาชิกโดยทาความเข้าใจร่วมกันและนาไปสู่การปฏิบัติ
ตามจุ ด มุ่ ง หมายต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และเป้ า ประสงค์ ข องหน่ ว ยให้ ทุ ก คน
รับทราบและเข้าใจตรงกันปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างสั่งการ อบรมและประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจร่วมกันกระตุ้นและแสวงหาความร่วมมือทุกวิถีทาง ควบคุม ดูแล และ
ประเมินผลการปฏิบัติทาให้เกิดความเข้าใจและยอมรับพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ผู้นาแบบการสร้างแรงบันดาลใจ หัวหน้าสถานีตารวจภูธรต้องมีภาวะผู้นา
โดยต้อง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้น ปลูกจิตสานึกหรือสร้างเจตคติ
ที่ดีใ นเชิ งบวก โดยการยกย่อ งและชมเชยผู้ปฏิ บัติดี ปฏิบั ติชอบ ยุ ติธรรม โปร่ งใส
เสียสละ มีเมตตาและมีความรู้ กล้าคิด กล้าทา และกล้าตัดสินใจที่ จะทาดี อดทน อด
กลั้น เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการปฏิบัติดีย่อมได้รับความดีและความก้าวหน้า
ถูกต้อง ยุติธรรม เสมอภาคและใส่ใจในเรื่องต่างๆ สร้างบรรยากาศการทางานที่ดีให้
เกิดขึ้นภายในองค์กรมีความเมตตา กรุณาและยอมรับผิดในความผิดพลาด
ผู้นาแบบประมุขศิลป์ หัวหน้าสถานีตารวจภูธรต้องมีภาวะผู้นา โดยต้อง
ยอมรับผิดชอบต่อสิ่งที่สั่งเมื่อเกิดผิดพลาดจากการสั่งเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิกเห็นคุณค่าและให้เกียรติผู้อื่นต้องสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม เสียสละมีค วามคิ ดริเริ่ มสร้า งสรรค์ แสดงบทบาทอยู่ภายในกรอบและ
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ระเบียบ มีบุคลิกดี น่าเกรงขาม มีระบบการทางานที่ดี เอาจริงเอาจัง ยึดหลัก ความ
โปร่งใส ไม่ทุจริต มีความยุติธรรม ปกครองด้วยคุณธรรม
ผู้นาแบบประสานงาน หัวหน้าสถานีตารวจภูธรต้องมีภาวะผู้นา โดยต้อง
แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีร่วมกิจกรรม ร่วมมือทางาน
ในลั ก ษณะเอื้ อ อ านวยซึ่ ง กั น และกั น ต้ อ งให้ ใ จและจริ ง ใจที่ จ ะให้ บ ริ ก าร สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ ต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิบุคคลอื่น เข้าใจและ
เห็นความสาคัญของการสร้างเครือข่ายเพิ่ม อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ในการ
สร้างเครือข่าย มีความรู้ความสามารถและมีจิตบริการ รับฟังข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
จากเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น สร้างความรู้สึกที่ดีๆ ให้กันและกัน มีทัศนคติที่ดีมีแนวคิดที่จะ
รั ก ษาสั ม พั น ธภาพ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและให้ เ กี ย รติ กั บ ทุ ก คน ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
เครือข่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
ผู้น าแบบรั บ ข่า วสาร หั วหน้ า สถานี ตารวจภู ธ รต้อ งมี ภาวะผู้น าโดยต้ อ ง
รวดเร็ว ทั นต่ อเหตุ ก ารณ์ด้ ว ยการรับ รู้ ข้อ มูล และข่า วสารใหม่ ๆ ความรู้ จ ากข้อ มู ล
ข่าวสารใหม่ ๆ คือ หัว ใจในการพั ฒนาให้ ความส าคั ญกับ การค้น หาความรู้ เพิ่ม เติ ม
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทาให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเข้าใจตรงกัน
ว่าข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญต่อการพัฒนาต้องมีความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ปัจจุบันแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและทันสมัย ต้องรับรู้ รับฟังข้อมูล
ข่าวสารจากทุกภาคส่วน ความรู้ที่ได้ต้องใช้ได้กับองค์กร ต้องเข้าใจว่าข้อมูลข่าวสาร
คือพื้นฐานการตัดสินใจ
ผู้นาแบบกระจายข่าว หัวหน้าสถานีตารวจภูธรต้องมีภาวะผู้นาโดยต้องใช้
หลักข่าวสารสาคัญและจาเป็นมีประโยชน์ควรเผยแพร่ต้องมีแผนการสื่อสารหรือ
กระจายข่าวอย่างเป็นระบบ ช่องทางการสื่อสารมีความสาคัญต่อการกระจายข่าวการ
ประชุมชี้แจง แจ้งข่าวสารหรือนโยบายถือว่ายังจาเป็น ต้องรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
ต้องมีทักษะและมีความจริงใจและเข้าใจในข่าวนั้น ควรยกย่องและ ชมเชยผู้กระทาดี
ให้ทราบทั่วกัน คิดดี ทาดีและหวังดีด้วยความจริงใจ เรื่องดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม
ควรเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันต้องศึกษาและวิเคราะห์โดยอาศัยประสบการณ์ทั้งศาสตร์
และศิลป์
ผู้นาแบบแก้ไขปัญ หา หัวหน้าสถานี ตารวจภูธรต้องมี ภาวะผู้นาโดยต้อ ง
สนใจและใส่ใ จที่จ ะแก้ไ ขปัญ หามีจิต สานึก และหน้ าที่ค วามรั บผิด ชอบต่อ หน่ วยมี
ปฏิภาณ ไหวพริบ ติดตามใส่ใจและปราศจากเงื่อนไขอคติรับรู้ รับฟังและรับทราบ
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ความคิดเห็นของประชาชนเกาะติดตามข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งมั่นและ
จริงใจที่จะแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ ปัญหาและประเด็นได้ถูกต้องและแม่นยา ต้องรู้ถึง
ต้นเหตุของปัญหาเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุด เข้าใจและใส่ใจในปัญหาที่เกิดและหาทาง
แก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจ ต้องเกาะติดปัญหาและลงมือแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้นาแบบเจรจาต่อรอง หัวหน้าสถานีตารวจภูธรต้องมีภาวะผู้นาโดยต้อง
กล้ า คิ ด กล้ า ท าและกล้ า ตั ด สิ น ใจในทางที่ เ หมาะที่ ค วรศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ เ คราะห์
สถานการณ์และแก้ไขปัญหา จริงใจที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นธรรมแสวงหาความ
ร่ว มมื อ หาข้ อ ยุ ติ แ บบบู ร ณาการ เปิ ด กว้ างรั บ ฟั งความคิ ด เน้น ประโยชน์ ส่ ว นรวม
เสียสละเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับส่วนรวม เอาใจใส่ ดูแล ความทุกข์สุกของสมาชิก
ในองค์กร ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้สมาชิก ยึดหลักความถูกต้องและเป็น
ธรรม แสวงหาและรักษาสิทธิอันชอบธรรม

สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธรในจังหวัดขอนแก่น
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธรใน
จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งเน้นศึกษาตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยไว้ 9 รูปแบบ ได้แก่ ผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลง ผู้นาแบบการสร้างวิสัยทัศน์
ผู้นาแบบการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นาแบบประมุขศิลป์ ผู้นาแบบประสานงาน ผู้นา
แบบรับข่าวสาร ผู้นาแบบกระจายข่าว ผู้นาแบบแก้ไขปัญหาและผู้นาแบบเจรจา
ต่อรอง ซึ่งผลการศึกษามีข้อค้นพบที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
ผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร พัฒนา
องค์กรให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การให้บริการประชาชน ต้องมี
การสร้างความร่วมมือและความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กร ต้องรับทราบและเข้าใจ
ตรงกันในเรื่องวิสัยทัศน์ขององค์กร ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อดทน
อดกลั้น เสียสละ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ แสดงบทบาทอยู่ภายในกรอบ
และระเบียบ ต้องมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เข้าใจและเห็นความสาคัญ
ของการสร้างเครือข่ายเพิ่ม มีทัศนคติที่ดี มีแ นวคิดที่จะรักษาสัมพันธภาพ ต้องมี
ความรู้จากข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ในการพัฒนา โดยการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
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และทันสมัย ต้องยึดหลักข่าวสารที่สาคัญและมีประโยชน์จาเป็นต้องเผยแพร่ ต้องมี
ทักษะ มีความจริงใจและเข้าใจในข่าวนั้น ต้องมี จิตสานึกและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่ อ หน่ ว ย มุ่ ง มั่ น และจริ ง ใจที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หา ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ เ คราะห์
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงคือ การที่ผู้นาหรือ
ผู้บริหารประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือ เป็นโมเดลสาหรับผู้ตามหรือบุคลากร ผู้นา
จะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อได้ร่วมงานกัน และเป็นกระบวนการที่ผู้นาการเปลี่ยนแปลงสร้างความพยายาม
ของผู้ตามให้เกิดขึ้น จากความพยายามที่คาดหวังเป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิดความ
คาดหวังโดยผู้แสดงบทบาททาให้ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดีจงรักภักดี และนับ
ถือทาให้ผู้ตามกลายเป็นผู้มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้ที่เสริมแรงได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ผู้นาจะต้องยกกระดับความรู้สึกของผู้ตาม ให้ความสาคัญและคุณค่าของผลลัพธ์ที่
ต้องการและวิธีการที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ ทาให้ผู้ตามไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วน
ตน แต่อุทิศตนเพื่อองค์การโดยกระตุ้นระดับความต้องการของมาสโลว์ (ประเสริฐ
สมพงษ์ธรรม,2537 )

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของหัว หน้าสถานีต ารวจภู ธรในจังหวั ด
ขอนแก่นได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาของหัวหน้าสถานีตารวจภูธรใน
จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานีตารวจ ควร
พิจารณาถึงภาวะผู้นาของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งดังกล่าว โดยให้ความสาคัญเป็น
อันดับแรก
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบของการสร้างภาวะผู้นาให้เป็นนักบริหารและ
ประสานงาน กล้าคิดกล้าทาและกล้าตัดสินใจ มีความรู้ ทักษะและศิลปะในการ
ปกครอง มีความสามารถในการครองตน ครองคนและครองงาน มีความรู้ รู้จักคิด
รู้จักทา และรู้จักพัฒนา มีปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ และความสามารถให้บริการแก่ประชาชน
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