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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยอิทธิบาทธรรมกับระดับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบ

ทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เปรียบเทียบ
ภาวะผู้นำ ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของอิทธิบาทธรรมกับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบ
ทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประชากรเป็น 
นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 500 คน ขนาดตัวอย่าง กำหนดจากสูตร ทาโร ยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 222 คน สุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับชนิดตรวจสอบรายการ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า t – distribution ค่า F - distributionและ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า  
1.ปัจจัยอิทธิบาทธรรมของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อำเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่า
ทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

2.นักเรียนนายสิบทหารบกท่ี อายุและระยะเวลารับราชการที่ต่างกัน มีภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า
ทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.ปัจจัยด้านวิมังสา จิตตะ และวิริยะมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ
โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 คำสำคัญ :  อิทธิบาทธรรม ภาวะผู้นำ นักเรียนนายสิบทหารบก 
 

Abstract 
This research aimed to 1) study level of factors of Iddhibada Dhamma and level of leadership of 

Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry School, Infantry Center, Pranburi District, 
Prachuapkhirikhan Province, 2) compare leadership of Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry 
School, Infantry Center, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province according to personal factors and 3) 



study relationship between Iddhipada Dhamma and Leadership of Army Non-Commissioned Officer 
Students, Infantry School, Infantry Center, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province.  The research 
population was 500 Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry School, Infantry Center, Khaonoi 
Sub-District, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province.  The sample of this research calculated using 
Taro Yamane’ s formula and selected using cluster sampling technique was 222 students.  Research 
instruments were 5-point rating scale questionnaire and checklist. Statistical tools were percentage, mean, 
standard deviation,-distribution, F-distribution and multiple regression analysis. 

The research findings were as follows: 
1. In terms of Iddhibada Dhamma of Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry School, 

Infantry Center, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province, overall respondents’  opinion was at 
intermediate level; and the level of leadership of Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry 
School, Infantry Center, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province was intermediate.  

2.  Army Non-Commissioned Officer Students having different age and period of service had 
different level of leadership of Army Non-Commissioned Officer Students, Infantry School, Infantry Center, 
Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province, with statistically significant differences which was consistent 
with the research hypothesis. 

3.  Vimamsa, Citta and Viraya were correlated with the leardership of Army Non-Commissioned 
Officer Students, Infantry School, Infantry Center, Pranburi District, Prachuapkhirikhan Province, with 
statistically significant differences. 
 Keywords : Iddibada Dhamma, Leadership,  Army Non-Commissioned Officer Students 
 
1. บทนำ 

สถาบันศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมไทยที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้น ได้รับการยก
ย่องและจัดว่าเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะประชากรในประเทศไทยทั้งหมด 64,073,033 คน ประชากรที่นับถือ
พระพุทธศาสนามีถึง 60,513,167 คน  แนวทางการดำเนินชีวิตของประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานั้น ส่วนใหญ่ได้นำเอา
หลักการสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้เข้ากับสังคมไทยและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ในการครองเรือนและครองตน ซึ่งประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พุทธศาสนิกชน” ในการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสังคมแบบประชาธิปไตย ซึ่งให้สิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็น
การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อันไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมส่วนรวม องค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มี
ความสัมพันธ์กับสังคมไทยมาโดยตลอด คือ วัดและพระสงฆ์(ฝ่ายข้อมูลสถิติและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2554, น.4) 
 หลักสอนของพระพุทธศาสนา กล่าวไว้ว่า ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้ สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า “อิทธิ
บาท ” ซึ่งหลักอิทธิบาท ประกอบด้วย หลักธรรม 4 ประการถือเป็น คำสอนที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานอยู่บนฐานแห่ง
ความสำเร็จตามประสงค์ เป็นคำสอนที่เน้นให้การ ปฏิบัติงานอยู่บนฐานแห่งความสำเร็จตามประสงค์ เป็นหลักคำสอนที่เน้น
ความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ความหมายอีกนัยหนึ่งของหลักอิทธิบาท 4 
คือคุณที่ทำให้ถึงความสำเร็จ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ประกอบด้วย 1) ฉันทะความพอใจ คือ ต้องการ
ที่จะทำใฝ่ใจรักท่ีจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 2) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่ง
นั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย 3) จิตตะ ความคิดมุ่งมั่น คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วย



ความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ทำ 4) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ
หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตรา หาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้นมีการวางแผน วัดผล คิดค้น 
วิธีแก้ไขปรับปรุง หากนำคำสอนของหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานก็จะทำให้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) 2548 น.160) 
 หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีความสอดคล้องกับ “ภาวะผู้นำ” มีหลากหลาย ทำให้มีขอบเขตของการศึกษาที่
กว้างขวางและอาจทำให้มีความยุ่งยากในการเลือกหลักธรรมเพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับงานบริหารใน
บริบทที่แตกต่างกัน หลักการบริหารตามแนวพุทธธรรม ครอบคลุมถึง 3 หลัก คือ หลักการครองตน หลักการครองคน 
หลักการครองงาน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ได้นำเสนอหลักธรรมที่หลากหลายจำนวน 21 หลักธรรมหนึ่งในนั้นก็คือหลักอิทธิ
บาทธรรมมีหลักธรรมความสอดคล้องกับการสร้างภาวะผู้นำ (ชนก  เทียมวิลัย. 2557, น.3) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยอิทธิบาทธรรมกับระดับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ 
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำ ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอิทธิบาทธรรมกับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียน
ทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนนายสิบทหารบก ที่ อายุ  สถานภาพสมรส  ระยะเวลารับราชการ  ที่ต่างกัน มีภาวะผู้นำของนักเรียนนาย
สิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 2. ปัจจัยด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ
โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อิทธิบาท 4 นั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ใน พระไตรปิฎก เพื่อจะให้ เป็นข้อปฏิบัติ หรือ เป็นแนวทางให้ประสบผลสำเร็จ 
หรือประกอบการงานก็ดีเมื่อต้องการสมาธิเพื่อให้ กิจที่ทำนั้นดำเนินไปอย่างได้ผลดีก็พึงปลุกเร้าและชักจูงด้วยอิทธิบาท 4 พระพุทธ
องค์ได้ให้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ไว้ว่า สาวกทั้งหลายของเรา ผู้
ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท 4 ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

1) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ ความเพียรสร้างสรรค์)  
2) เจริญอิทธบิาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะความ เพียรสร้างสรรค์)  
3) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากจิตตความ เพียรสร้างสรรค์  
4) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา สมาธิความเพียรสร้างสรรค์) 

ประการนั้นแล สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ อภิญญาบารมีอยู่  
 ดังนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสในสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรคว่า พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท 4 ประการนี้และ เพื่อเพิ่มพูนความสำเร็จ เพื่อให้ชำนาญ ในเรื่องความสำเร็จเพื่อ
พลิกแพลงให้เกิดความสำเร็จ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นพอสรุปได้ดังนี้คือพระพุทธองค์ได้



กล่าวถึงอิทธิบาท 4 ว่า เป็นสิ่งเพิ่มพูนความสำเร็จ เพื่อให้ชำนาญเพื่อพลิกแพลงให้เกิดความสำเร็จเพื่อละกิเลสอันเป็นเครื่องผูกใจ 4 
ประการ จากการทบทวนเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการและผู้วิจัยได้ศึกษาและอธิบายถึง ความหมายของอิทธิบาท 4 ดังนี้  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)(2548) ได้เขียนเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 สรุปได้ว่าหลักธรรมที่ ไม่เคยล้าสมัยหรือหลักธรรม
อันเป็นหลักแห่งความสำเร็จ หรือทางแห่งความสำเร็จ 4 ประการ ที่ใน ปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่า คืออะไรแต่ถ้าหากได้
ย้อนรำลึกกันบ้างว่ามีอะไรและคืออะไร จะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ 2 พันกว่าปีนี้ไม่มีคราวใดที่จะเรียกว่าล้าสมัย  
 1) ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักสิ่งที่ทรงทำ จึงได้ทำสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้  
 2) วิริยะ คือความพากเพียร ความพยายามไม่ย่อท้อ  
 3) จิตตะ คือความเอาพระทัยจดจ่อในสิ่งที่ทรงทำ เพราะฉะนั้นท่านจึงทำได้ 
  4) วิมังสา ทำงานแล้วไม่ทิ้ง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา 
   หลักความสำเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งกิจการ ที่ เรียกว่า อิทธิบาท(ธรรมให้ถึงความสำเร็จ) 
ซึ่งมี 4 ข้อ คือ  

  1) ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะทำสิ่งนั้น 
และทำด้วยใจรัก ต้องการทำให้เป็นผลสำเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ทำ มิใช่สักว่าทำพอให้เสร็จๆ หรือ เพียงเพราะอย่างได้รางวัล
หรือผลกำไร  

  2) วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ พากเพียรทำ ขยัน หมั่นประกบ หมั่นกระทำสิ่งนั้น
ด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าว ไปข้างหน้าจนกว่าจะสำเร็จ  

  3) จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิต รับรู้ในสิ่งที่ทำ และทำสิ่งนั้นด้วย
ความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซา่นเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้น บ่อยๆ เสมอๆ ทำกิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ  

4) วิมังสา : ทำงานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข)ใช้ ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน เกินเลยบกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ทำนั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน 
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้นเพื่อจัดการและดำเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป 

ภาวะผู้นำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อิทธิพล (influence) เขาให้นิยามภาวะผู้นำไว้ว่า คือกระบวนการใช้อิทธิพลที่ผู้นำ
กระทำต่อกลุ่มเพื่อให้งานของกลุ่มบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากท่ีศึกษามองว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถในการชักจูง
ให้บุคคลสามารถทำงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ความเช่ือมั่น และการสนับสนุนให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้
บรรลุ เป้าหมาย นักวิชาการต่างกล่าวว่าภาวะผู้นำเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพล กระบวนการกลุ่ม การบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย บุคลิกภาพ การยอมตาม พฤติกรรมที่เจาะจง การชักจูง อำนาจ การปฏิสัมพันธ์ ความแตกต่างในบทบาท  

ภาวะผู้นำคือกระบวนการของการแผ่อิทธิพลและ การสนับสนุนผู้อื่นให้ทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อมุ่ งไปสู่
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นักวิชาการ ให้คำจำกัดความสั้น ๆ ว่าภาวะผู้นำคือความสามารถในการมีอิทธิพลที่จะทำให้กลุ่ม
มุ่งตรงไปสู่ ความสำเร็จของเป้าหมาย ขณะเดียวกันภาวะผู้นำ เป็นคำที่แสดงถึงคุณสมบัติ หรือเป็นคุณสมบัติ ของผู้นำเช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ส่วนคำว่า ภาวะ หมายถึง ความมี ความเป็น ความปรากฎ  บางท่าน
กล่าวว่าภาวะผู้นำหมายถึงกระบวนการใช้อำนาจอิทธิพลของผู้นำ ในการชักจูงหรือช้ีนำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำ คือ การที่ผู้นำขององค์การใช้อิทธิพลต่าง ๆเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันปฏิบัติ
หน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อิทธิพลดังกล่าวนี้อาจเป็นไปท้ังในทางบวกและทางลบหรือทางใดทางหนึ่ง(สาคร สุขศรี
วงศ,2553, น.156)   

เบนนิส และ นานุส (Bennis & Nanus, 1985. อ้างถึงในอัญชัญ เค็มกระโทก, 2547) ได้ศึกษาพบว่าเพื่อการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้นำเหล่านี้ต้องใช้กระบวนการ 3 ขั้นตอน คือการสร้างวิสัยทัศน์(developing a vision)การสร้าง
ความผูกพันและเช่ือถือต่อวิสัยทัศน์ (developing commitment and trust)และการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร
(facilitating organization learning)  



1.การสร้างวิสัยทัศน์ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และการปลูกฝังค่านิยม(vision, projecting the vision and value 
driven) วิสัยทัศน์ (vision) คือ ภาพฝันที่สามารถเป็นไปได้และเป็นสภาพอนาคต ที่องค์กรและผู้ปฏิบัติงานปรารถนา ซึ่ง
จะต้องกล่าวออกมาอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลได้ น่าเชื่อถือ การสร้างวิสัยทัศน์เป็นกลยุทธ์อันดับแรกของผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ทำให้ทุกคนมองเห็นในองค์ประกอบซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมายร่วมกัน   

  2.การสร้างบารมี (charisma) การที่อำนาจในตัวของผู้นำมีผลอย่างลึกซึ้งต่อตัวผู้ตามทำให้ผู้ตามนับถือ เช่ือฟัง 
จงรักภักดี พร้อมที่จะอุทิศตนและเลียนแบบผู้นำ ผู้ตามของผู้นำบารมีจะเชื่อถือว่าความเช่ือของผู้นำถูกต้อง ผู้ตามให้ความ
จงรักภักดี เชื่อฟังโดยไม่ตั้งคำถาม และมีอารมณ์ผูกพันในฐานะที่ผู้นำสามารถนำความสำเร็จมาสู่กลุ่มและองค์กร  บารมีเป็น
รูปแบบของการมีอิทธิพลที่ไม่ใช่มาจากอำนาจหน้าที่โดยตำแหน่ง หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ดูได้จากการรับรู้ของ     
ผู้ตามว่าผู้นำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่พิเศษ คุณลักษณะดังกล่าวของผู้นำจะทำให้ผู้ตามเกิดการยอมรับ เช่ือฟัง และมีความเชื่อมั่น
ว่าผู้นำจะสามารถนำพวกเขาและสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ บาส( Bass, 1985 อ้างถึงในอัญชัญ เค็มกระโทก, 2547)  

  3.การคำนึงถึงความเป็นเอกบุคคล( individualized orientation) ได้รวบรวมและสรุปความหมายของ การ
คำนึงถึงความเป็นเอกบุคคลไว้ดังน้ี 

      3.1 การส่งเสริมการพบปะอย่างคุ้นเคยและเป็นกันเอง  
      3.2 การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ต้องการการที่ผู้นำแจ้ง 
      3.3 การเอาใจใส่ในความแตกต่างระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคล 
      3.4 การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลรวมทั้งการเป็นพ่ีเลี้ยง(อัญชัญ เค็มกระโทก, 2547)  
   4.การกระตุ้นปัญญา (intellectual stimulation)หมายถึง การทำให้ผู้ตามตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงในการ

ตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข เกิดความคิด จินตนาการ ความเช่ือและค่านิยมมากกว่าที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติในทันทีทันใด การกระตุ้นปัญญานั้นทำให้ผู้ตามเกิดมโนทัศน์ เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ดุลยพินิจในการมองปัญหา
ที่กำลังเผชิญอยู่ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาโดยผู้ตามจะเกิดความคิดก่อนการลงมือปฏิบัติ  

 5.การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational) หมายถึงการที่ผู้นำใช้คำพูดและการกระทำที่ปลุกปลอบใจ ให้กำลังใจ 
เร้าอารมณ์ ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่าเริง มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทความพยายาม
มากกว่าท่ีคิดไว้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และจะทำเพื่อกลุ่มและผูกพันอยู่กับจุดมุ่งหมายของ 

 
5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

5.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่นักเรียนนายสิบทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 500 คน  
5.2  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนนายสิบทหารราบ ศูนย์การทหารราบได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 222 คน จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม

แยกตามหมู่ ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaires) ที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากตำรา 

เอกสาร งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิบาทธรรมกับภาวะผู้นำของ
นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย   อายุ สถานภาพ  ระยะเวลารับราชการ 



 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นต่ออิทธิบาท 4 ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ 
โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
         1. ฉันทะ ความพอใจ 
         2. วิริยะ ความเพียร 
         3. จิตตะ ความเอาใจใส่ 
         4. วิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้า 
 ลักษณะคำถามที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นแบบลิเคิร์ท (Likert scale)โดยคำถามที่ใช้เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับชนิดตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดความคิดเห็นด้านภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ 
โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
         1. การสร้างวิสัยทัศน์ 
         2. การสร้างบารมี 
         3. การคำนึงถึงเอกบุคคล 
         4. การกระตุ้นปัญญา 
         5. การสร้างแรงบันดาลใจ 
 ลักษณะคำถามที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นแบบลิเคิร์ท (Likert scale)โดยคำถามที่ใช้เป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับชนิดตรวจสอบรายการ 
 
6. ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 20-25 ปี ร้อยละ 29.3 มีสถานภาพโสดร้อยละ50.5 มีระยะเวลา
รับราชการน้อยกว่า 2 ปี ร้อยละ 37.8  

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิบาทธรรมของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์
การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านฉันทะเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านวิริยะเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง และ
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือด้านจิตตะ เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิบาทธรรมของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ  
ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านฉันทะเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความสมัครใจและมุ่งหวังในผลสำเร็จของภารกิจเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมามีความสุขและจริงจังกับภารกิจที่ปฏิบัติเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือยินดีให้คำ แนะนำ 
ปรึกษา และร่วมแก้ปัญหาในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

  2.2  การวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิบาทธรรมของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ 
ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านวิริยะในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแม้เป็นจะเรื่องที่ยากเห็นด้วยอยู่ในระดับ
ปานกลางรองลงมาสามารถปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ต่อเนื่องยาวนานได้เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด คือคิดว่าตนเองมีความขยัน อดทน และตั้งใจให้เกิดความรู้ความชำนาญเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

 2.3  การวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิบาทธรรมของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ 
ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านจิตตะในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีความแน่วแน่ มั่นใจท่ีจะปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเห็นด้วยอยู่ใน



ระดับปานกลาง รองลงมาสนใจ ใฝ่ รู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับปาน
กลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดจดจ่อกับภารกิจที่ปฏิบัติโดยคำนึงถึงความสำเร็จและความสามัคคีในหมู่คณะเห็นด้วยอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

2.4  การวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิบาทธรรมของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบ  
ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้านวิมังสาในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือไตร่ตรองและตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติภารกิจอยู่ตลอดเวลาเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาพิจารณาใคร่ครวญหาข้อดี – ข้อด้อยในการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในครั้งต่อไปเห็น
ด้วยอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือหาแนวทางการปรับปรุงภารกิจ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผล
เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

3. การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือด้านสร้างวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านสร้างบารมีมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง 
และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือคำนึงถึงเอกบุคคลมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลางเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัดได้ดังนี้  

 3.1  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์
การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านสร้างวิสัยทัศน์ในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกปฏิบัติภารกิจให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือสามารถทำให้เพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับค่าความนิยมของกองทัพและประชาชนมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือมีวิสัยทัศน์เห็น
แนวทางความเป็นไปได้ในการสร้างอนาคตโรงเรียนนายสิบทหารบกให้มีความมั่นคงมีชื่อเสียงมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง 

 3.2  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์
การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในด้านสร้างบารมีในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีพลังในการปฏิบัติภารกิจและสามารถนำโรงเรียนและหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จ
ได้มีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือสามารถสร้างอารมณ์ให้เพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกมีอารมณ์ผูกพันต่อ
โรงเรียนได้เป็นอย่างดีมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือสามารถสร้างแรงจูงใจให้เพื่อนนักเรียนนายสิบ
ทหารบกปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ตั้งคำถามและยินดีปฏิบัติตามมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง 

 3.3  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์
การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในด้านคำนึงถึงเอกบุคคลในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือในการปฏิบัติภารกิจของนักเรียนนายสิบทหารบกคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
แก่เพื่อนๆอยู่เสมอมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกอย่าง
กันเองมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกเป็น
รายบุคคลอย่างสม่ำเสมอมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง 

 3.4  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์
การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในด้านกระตุน้ปัญญาในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือสามารถกระตุ้นให้เพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกตระหนักถึงปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหามีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลางรองลงมาคือสามารถสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกให้ใช้
ดุลพินิจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือสามารถกระตุ้นความคิด
จินตนาการของเพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกในการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง 



 3.5  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์
การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในด้านสรา้งแรงบันดาลใจในภาพรวมมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักเรียนนายสิบทหารบกทุ่มเทกำลังกาย
กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจได้มากกว่าที่คิดมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือสามารถโน้มน้าวให้เพื่อนนักเรียน
นายสิบทหารบกกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มใจมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ ยต่ำที่สุดคือ
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักเรียนนายสิบ   ทหารบกให้เกิดความอดทนต่อสู้เพื่อความสำเร็จมีภาวะผู้นำอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย   
ข้อที1่ นักเรียนนายสิบทหารบก ที่ อายุ  สถานภาพสมรส  ระยะเวลารับราชการ  ที่ต่างกัน มีภาวะผู้นำของนักเรียน

นายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผลวิจัยพบว่านักเรียนนายสิบทหารบกที่ อายุและระยะเวลารับราชการที่ต่างกัน มีภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบ
ทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อที่2 ปัจจัยด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหาร
ราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้านวิมังสา จิตตะ และวิริยะมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่า
ทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแปรทั้ง 3 ตัว
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ 
อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถึงร้อยละ 75.30   

 
7.อภิปรายผลการวิจัย 
  จากสมมติฐานข้อที่ 1 นักเรียนนายสิบทหารบก ที่ อายุ  สถานภาพสมรส  ระยะเวลารับราชการ  ที่ต่างกัน มีภาวะ
ผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลวิจัยพบว่านักเรียนนายสิบทหารบก ที่ อายุ และระยะเวลารับ
ราชการ ที่ต่างกัน มีภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขา
น้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักเรียน
นายสิบทหารบก ที่ อายุ และระยะเวลารับราชการ ที่ต่างกัน มีทัศนคติต่อภาวะผู้นำแตกต่างกัน อายุที่มากขึ้นและระยะเวลา
รับราชการมานานจะช่วยให้เกิดมุมมองการเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีดีแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยสาโรจน์  ธีรจารุกุล (2552) 
ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม 
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีในประเด็นที่ว่าประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่าง มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที 0.05 

จากสมมตติฐานข้อที่2 ปัจจัยด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบ
ทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลวิจัย
พบว่าปัจจัยด้านวิมังสา จิตตะ และวิริยะมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียน
ทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี  



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ถึงร้อยละ 75.30 จากผลวิจัย ปัจจัยด้านวิมังสา จิตตะ และวิริยะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อภาวะ
ผู้นำของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบตำบลเขาน้อย นักเรียนนายสิบ
ทหารบก เห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีความสำคัญโดยให้ความสำคัญวิมังสามากที่สุดอาจเป็นเพราะการไตร่ตรองและตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของการปฏิบัติภารกิจอยู่ตลอดเวลาและพิจารณาใคร่ครวญหาข้อดี – ข้อด้อยในการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในครั้งต่อไป หาแนวทางการปรับปรุงภารกิจ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลจะช่วยให้การเป็นผู้นำที่ดีมี
ความสามารถไม่ทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย ความสำคัญลำดับถัดมาคอืจิตตะนักเรียนนายสิบทหารบกเห็นว่าการมีความ
แน่วแน่ มั่นใจท่ีจะปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและสนใจ ใฝ่ รู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าท่ีทั้งใน
และนอกเวลาเรียน จดจ่อกับภารกิจที่ปฏิบัติโดยคำนึงถึงความสำเร็จและความสามัคคีในหมู่คณะจะช่วยให้เกิดภาวะผู้นำที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชญาภา เมธีวรฉัตร.(2554). ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลัก อิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์”และ พั ชรี ชำนาญศิลป์.(2554).เรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ตามหลักอิทธิบาท 4 ”และกิติ พัฒนนิติศักดิ์ (2557) เรื่อง
ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเด็นท่ีว่าปัจจัยด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา การคำนึงถึงเอกบุคคล การสร้างบารมี การสร้างวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผู้นำของ
ผู้บังคับบัญชาด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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