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บทคัดย่อ
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อเผยแพร่และวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำาทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพไทย	ให ้
หน่วยงานทางวิชาการของพลเรือนได้รับทราบ	ทั้งนี้	เพราะลักษณะผู้ทำาทางทหารยังคงถูกจำากัดให้ศึกษาเพียงเฉพาะหน่วยงาน 
ทหารเท่านั้น	อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นที่ไม่สามารถแยกคุณลักษณะผู้นำาทางทหารออกจากความเป็นทหารได้อย่าง 
เด็ดขาด	ความเป็นคุณลักษณะผู้นำาทางทหารอาจมิได้แตกต่างจากคุณลักษณะผู้นำาด้านอื่นๆ	แต่ความเป็นอัตลักษณ์ของ 
วัฒนธรรมทหารยังเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ทหารต้องดำารงความเป็นผู้นำาให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นทหาร	อันได้แก่	คุณลักษณะผู้นำา	15	ประการ	ที่ริเริ่มมาจากคุณลักษณะผู้นำาทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา	และ 
นำามาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของกองทัพไทย	ซึ่งประกอบด้วย	1)	การวางตัว	2)	ความกล้าหาญ	3)	ความเด็ดขาด	4)	ความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจ	5)	ความอดทน	6)	ความกระตือรือร้น	7)	ความริเริ่ม	8)	ความซื่อสัตย์สุจริต	9)	ความพินิจพิเคราะห์	10)	ความ 
ยุติธรรม	11)	ความรอบรู้	12)	ความจงรักภักดี	13)	ความรู้จักกาลเทศะ	14)	ความไม่เห็นแก่ตัว	และ	15)	การมองการณ์ไกล		 
	 บทความนี้ชี ้ให้เห็นว่าคุณลักษณะผู้นำาทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพไทย	เป็นการดัดแปลงคุณลักษณะผู้นำา 
ทางทหารมาจากคู่มือภาคสนาม	FM	22-100	ของกองทัพสหรัฐอเมริกา	ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ริเริ่มขึ้นในยุคสงครามโลก 
ครั้งที่	2	แม้ปัจจุบันภาวะสงครามจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ	และทหารออกสนามรบน้อยลงไปก็ตาม	คุณลักษณะผู้นำาทางทหาร 
ยังมีความจำาเป็นต่อการพัฒนาและการบริหารจัดการทหารของกองทัพ	นอกจากนี้ยังพบว่า	คุณลักษณะผู้นำาทางทหารที่นำามา 
ใช้อาจยังไม่แสดงให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ของผู้นำาทหารไทย	

คำ�สำ�คัญ: ผู้นำ�ท�งทห�ร คุณลักษณะผู้นำ�ท�งทห�ร 

Abstract
 The aim of this article is to share and analyze about military leadership attributes for Royal Thai 
Armed Force to other civilian academics in order to recognize the attributes which were previously limited 
to	only	the	military.	The	attributes	cannot	be	separated	from	the	military.	Military	leadership	attributes	
are possibly not much different from the other leadership traits. In the points of military view, leadership 
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is	a	military	identity	attached	specifically	to	military	culture	and	motivating	military	officers	to	lead	with	
honor.	There	are	15	military	traits	for	Thai	military;	1)	Justice,	2)	Judgment,	3)	Decisiveness,	4)	Initiative,	5)	
Dependability,	6)	Tact,	7)	Integrity,	8)	Enthusiasm,	9)	Bearing,	10)	Unselfishness,	11)	Courage,	12)	Knowledge,	
13)	Loyalty,	14)	Endurance,	and	15)	Vision.
	 This	article	underlines	 that	 the	military	 leadership	attributes	were	adapted	 from	FM	22-100	Field	
Manual	Department	of	US	Army	which	was	initially	used	in	the	combat	of	World	War	II.	Although	the	war	
and the combat have decreased and changed patterns themselves, nevertheless the leadership attributes 
still	 remain	 significant	with	 the	 purposes	 of	 Royal	 Thai	 Armed	 Force	 development	 and	 administration.	
Besides	that,	some	attributes	may	not	explicitly	indicate	and	explain	identities	of	Thai	military	attributes.		
  
Keywords: Military Leadership, Military Leader Attributes

บทน�ำ
	 การศึกษาคุณลักษณะผู้นำาของทหารริเร่ิมมาจากการ
ศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ในกิจการทหารเป็นหลัก	ซึ่งทหารกำาลัง 
ตอ้งเขา้สู่ภาวะสงครามและสนามรบ			ด้วยเหตุผลทีว่า่				การเป็น 
ผู้บังคับบัญชา	(Commander)	ที่ต้องคุมกำาลังทหารจำานวน 
มากทัง้ในยามปกติและยามศกึสงคราม					เปน็เรือ่งทีมิ่ไดก้ระทำา 
ได้ง่ายดายนัก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมคนจำานวนมาก 
ที่แต่ละคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือ	คุณลักษณะผู้นำาทางทหาร
ของผู้บังคับบัญชาจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมและนำาพา 
กองกำาลังไปสู่ชัยชนะในสงคราม	
	 ปัจจุบันการศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้นำา	ได้รับความ 
นิยมอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและองค์กร
เอกชน	ทั้งนี้	เป็นผลจากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ทาง 
สังคม	วัฒนธรรม	การเมืองและเศรษฐกิจที ่เกิดขึ ้นอย่าง 
รวดเร็วและไม่มีรูปแบบแน่นอนของโลกาภิวัตน์	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง	สถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน	ทหารมี 
บทบาทในการบริหารประเทศและควบคุมสถานการณ์
ทางการเมือง	ทุกสายตาจึงจับจ้องมาที่กองทัพว่า	กองทัพ 
สามารถสร้างผู้นำาที่มีคุณลักษณะผู้นำาทางทหารและปลูกฝัง 
แนวคิดการสร้างผู้นำาทางทหารได้อย่างไร	และความเป็นผู้นำา 
ทางทหารสร้างได้กับนายทหารทุกนายหรือไม่	นับจากอดีต 
จนถึงปัจจุบัน	มีการกำาหนดคุณลักษณะผู้นำาทางทหารขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างทหารที่มีคุณลักษณะผู้นำา	
อย่างไรก็ตาม	แนวคิดของคุณลักษณะผู้นำาทางทหารของ 
กองทัพไทย	เป็นแนวคิดที่ได้รับมาจากแนวคิดแบบอเมริกัน 
นิยม	และเป็นเพียงการแปลคู่มือคุณลักษณะผู้นำาทางทหาร 
ของสหรัฐอเมริกามาปรับใช้เชิงหลักการ	ดังนั้น	การปรับใช ้
และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะผู้นำาทางทหารให้เหมาะสมกับ

สังคมไทยและกาลเวลา	จึงเป็นส่ิงท่ีกองทัพต้องให้ความสำาคัญ 
มากยิ่งขึ้น	

ควำมหมำยของผู้น�ำทำงทหำร
	 “ผู้นำา”	(Leader)	โดยทั่วไป	หมายถึง	บุคคลใดบุคคล 
หนึ่งที่สามารถโน้มน้าวและจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม	เพื่อนำา 
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการขององค์กรหรือกลุ่มได้	
(ชัยเสฏฐ์	พรหมศรี,	2557)	หรือในอีกมุมหนึ่ง	ผู้นำาเป็นผู้ที ่
มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม	ที่สามารถสั่งและกำาหนดหลักในการ 
ปฏิบัติให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มปฏิบัติตาม	ผู้ที่ปฏิบัติตาม	คือ 
ผู้ตาม	(Follower)	ต้องปฏิบัติตามผู้นำาอย่างตั้งใจเพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มที่วางไว้	(จักรินทร์	ผิวเหลือง,	2548)	
ส่วนผู้นำาทางทหาร	(Military	Leader)	หมายถึง	ศิลป์แห่ง 
การจูงใจและการอำานวยการให้ทหารปฏิบัติภารกิจให้สำาเร็จ
โดยมคีวามเชือ่มัน่ไวว้างใจ				นบัถอืและไดร้บัความรว่มมอือนัด ี
จากทหาร	ผู ้นำาทางทหารจึงเป็นผู ้นำาในขอบเขตของการ 
แต่งตั ้งให้เป็นผู ้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน	เพื ่อให ้
ดำาเนินการบริหารการบังคับบัญชาให้เหมาะสม	มีขวัญ	 
(Moral)	วินัย	(Discipline)	รักหมู่คณะ	(Esprit	de	Corps)	 
และสมรรถภาพ	(Proficiency)	เป็นตัวชี้วัดความเป็นผู้นำา 
ทางทหาร	 (โรงเรียนนายเรือ,	 ม.ป.ป.)	 ดังนั้น	 ผู้นำาทางทหาร 
กับผู ้นำาในบริบทอื ่น	มีบทบาทและหน้าที ่ของผู ้นำาที ่ไม  ่
แตกตา่งกนัตามความหมาย					แตส่ิง่ทีแ่ตกตา่งกนั			คอื			อตัลกัษณ ์
ของผู้นำาในแต่ละวงการที่ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัว	

ควำมหมำยของคุณลักษณะผู้น�ำทำงทหำร
	 ผู ้นำาที ่มีคุณลักษณะผู ้นำาทางทหาร	มิได้หมายถึง 
ทหารที่ได้รับตำาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียว
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เท่านั้น	แต่หมายถึง	คุณลักษณะที่ต้องมีในตัวตนและสำานึก 
ของการเป็นทหารท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบ				มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีกับทุกคน	มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญ	สามารถพิจารณา 
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	อย่างมีเหตุผล	และต้องมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์เพ่ือปรับปรุงยุทธวิธีและพัฒนากองทัพให้เจริญ
ก้าวหน้า	(ศิริ	ทิวะพันธ์,	2540)	การปลูกฝังในเรื่องความเป็น 
ผู้นำาทางทหารของโรงเรียนเตรียมทหาร	(โรงเรียนเตรียม 
ทหาร,	2545)	มีแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	 
4	ด้าน	ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร	คือ	ด้านความ 
รับผิดชอบ	ด้านมนุษยสัมพันธ์	ด้านความสามารถในการ 
ตัดสินใจ	และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	กล่าวคือ	ผู้นำาทาง 
ทหารต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่ตนได้รับ 
มอบหมาย	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีจิตใจโอบอ้อมอารี	มีความ 
สามารถในการตัดสินใจได้ถูกต้อง	ถูกกาลเทศะและทัน 
ต่อเวลา	และมีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์	อย่างไรก็ตาม	 
คุณลักษณะของผู้นำาทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพ	 
ทั ้งกองทัพอากาศ	กองทัพเรือ	และกองทัพบก	กำาหนด 
คุณลักษณะของผู้นำาทางทหารไว้แตกต่างกัน	ทั้งนี้	เพื่อความ 
เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ที่ต้องพึงรับผิดชอบ	ดังนั้น	 
กองทัพจึงกำาหนดกรอบคุณลักษณะผู้นำาทางทหารไว้ให้ทุก
เหล่าทัพได้ยึดเป็นแกนหลักในการพัฒนาผู้นำาทางทหาร
ของกองทัพต่อไป		

คุณลักษณะของผู้น�ำทำงทหำร 15 ประกำร
			 คุณลักษณะผู้นำาทางทหารเป็นสิ่งที่ทำาให้ทราบว่า	 
ใครคือผู้นำาทหาร	และผู้นำาทหารแบบใดเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำา	 
(รัฐวุฒิ	โรจนนิล,	2540)	คุณลักษณะผู ้นำาทางทหารของ 
กองทัพไทยได้รับอิทธิพลแนวคิดจากกองทัพสหรัฐอเมริกา
นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่	2	สิ้นสุดลง	และการได้รับความ 
ร่วมมือในการส่งทหารไทยไปเรียนวิชาการทหารและการ
แลกเปลี่ยนทางทหารในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง	 เมื่อ 
นายทหารกลับมาประจำาการในประเทศไทย	จ ึงได ้น ำา 
หลักการและแนวคิดที่ได้รับการศึกษามาปรับใช้โดยทันที	
(Chanlett-Avery	&	Dolven,	2014)	ในการนี้	ผู้นำาทางทหาร 
ต้องมีคุณลักษณะผู้นำาทางทหารเป็นองค์ประกอบ	โดยม ี
องค์ประกอบ	4	คุณลักษณะ	ได้แก่	1)	คุณลักษณะทาง 
กายภาพ	(Physical	Characteristics)	เช่น	ความสูง	น้ำาหนัก	 
รูปร่าง	หน้าตา	และพลังงาน	เป็นต้น	2)	คุณลักษณะทาง 
บุคลิกภาพ	(Skills	and	Characteristics)	เช่น	ลักษณะข่ม 
(Dominance)	ความเป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว	หรือความเป็น 
ผู้ท่ีมีความคิดริเร่ิมอยู่เสมอ				เป็นต้น				3)			ทักษะและความสามารถ 

(Skills	and	Abilities)	เช่น	สติปัญญา	ความสามารถทาง 
เทคนิค	เป็นต้น	และ	4)	ลักษณะเด่นทางสังคม	(Social	 
Factors)	เช่น	เก่งคน	เข้าสังคมเก่ง	มีสถานภาพสูงทาง 
เศรษฐกิจและสังคม	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ต่อมาโรงเรียน 
ทหารได้กำาหนดคุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการขึ้น 
มาแทน	เพื่อให้มีรายละเอียดชัดเจนขึ้นและประยุกต์ใช้มา 
จนถึงปัจจุบัน	(ธีรนันท์	นันทขว้าง,	2549)
	 ด้วยภารกิจของกองทัพอากาศ	กองทัพเรือ	และ 
กองทัพบก	มีขอบเขตของการบริหารจัดการทหารที่ต่างกัน 
กองทัพอากาศดูแลเขตน่านฟ้า	กองทัพเรือดูแลเขตน่านน้ำา 
ทางทะเล	และกองทัพบกดูแลเขตภาคพื ้นทวีปอันเป็น 
อธปิไตยของประเทศ				คณุลกัษณะของผูน้ำาทางทหารรเิริม่จาก 
กองทัพบกและกลายเป็นกรอบเผยแพร่ไปยังเหล่าทัพอื่นๆ	 
กรมนักเร ียนนายร ้อยร ักษาพระองค์	(2555)	ก ำาหนด 
คุณลักษณะผู้นำาทางทหารท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ตามเนื้อหาใน	รส.22-100	คู่มือ 
ราชการสนาม	ว่าด้วยลักษณะผู้นำาทางทหาร	พ.ศ.	2517	 
กรมยุทธศึกษาทหารบก	(กรมยุทธศึกษาทหารบก,	2552)	 
ในช่วงแรกของการศึกษา	กองทัพบกเผยแพร่คุณลักษณะที ่
พึงประสงค์ของผู้นำาทางทหารเพียง	14	ประการ	ต่อมาได้เพิ่ม 
“ความมีวิสัยทัศน์”	(Vision)	ขึ้นมาอีกหนึ่งคุณลักษณะ	เพื่อ 
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	รวมเป็นคุณลักษณะผู้นำา 
ทางทหาร	15	ประการ	ดังมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้	
 1. ลักษณะท่าทาง (Bearing) คือ	สิ่งที่ทำาให้เกิดความ
ประทับใจ	อันเกิดจากท่าทาง	อากัปกิริยาและการปฏิบัติตัว 
ของบุคคล	ผู้นำาควรมีท่าทางสง่าผ่าเผย	อากัปกิริยาโดยทั่วไป 
และสภาพของเสื ้อผ้า	ตลอดจนเครื ่องใช้อื ่นๆ	ควรอยู ่ใน 
มาตรฐานที่ดี	ควรแสดงอากัปกิริยาและท่าทางอย่างภาคภูม ิ
และเชื่อมั่น	ควรฝึกหัดการใช้เสียงและหัดท่าทางให้หนักแน่น 
และมั่นคง	ไม่ควรใช้คำาพูดไม่สุภาพกับผู ้ใต้บังคับบัญชา	 
รวมถึงหลีกเลี่ยงคำาพูดที่ดูหมิ่นหยาบคาย	เยาะเย้ยประชด 
ประชันหรือแดกดัน	ตลอดจนออกคำาสั่งด้วยความโกรธแค้น	 
ตำาหนิไม่เลือกหน้า	ผู ้นำาที ่มีอารมณ์หงุดหงิดและควบคุม 
อารมณ์ตนเองไม่ได้	จะไม่สามารถสร้างกลุ่มพรรคพวกได้	 
ในทำานองเดียวกัน	ผู้นำาที่ทำาตัวจุ้นจ้านและอึกทึกครึกโครม 
ในขณะดื่มสุราหรือควบคุมสติไม่อยู่	ก็จะทำาให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาหมดความเคารพนับถือ
 2. ความกล้าหาญ (Courage)	คือ	ลักษณะจิตที  ่
ตระหนักดีถึงความน่ากลัวของอันตราย	แต่สามารถควบคุม 
ให้เข้าเผชิญได้ด้วยความมั่นคง	สามารถเข้ารับผิดชอบและ 
ปฏิบัติหน้าที ่ในสถานการณ์อันตรายได้	ผู ้นำาต้องมีความ 
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กล้าหาญทางใจเท่ากับความกล้าหาญทางร่างกาย	ความ 
กล้าหาญทางใจ	หมายถึง	รู้และยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง	แม้ต้อง 
เผชิญกับความไม่พอใจของบุคคลอื่น	โดยรู้จักยอมรับเมื่อตน 
กระทำาผิด	และกล้าตัดสินใจเมื่อเห็นว่าถูกต้อง
 3. ความเด็ดขาด (Decisiveness)	คือ	ความสามารถ 
ที่จะตัดสินใจได้ทันที	และประกาศอย่างชัดเจนและมั่นคง 
สถานการณ์ต่างๆ	ย่อมมีวิธีแก้ได้หลายอย่าง	ผู้นำาที่ฉลาดจึง 
ควรนำาความจริงทั้งมวลมาเปรียบเทียบกัน	แล้วตัดสินใจ 
อย่างถูกต้องด้วยความรวดเร็วและสุขุม	การมีประสบการณ ์
และการฝึกอย่างกว้างขวางจะช่วยในการตัดสินใจได้เป็น
อย่างดี
 4. ความเชื่อถือได้ (Dependability) คือ	การปฏิบัต ิ
งานอย่างถูกต้องแน่นอนจนเป็นที่เชื่อถือได้	และไว้วางใจต่อ 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่างานนั้นจะต้องมีการ
ควบคุมหรือปราศจากการควบคุม	ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 5. ความอดทน (Endurance) คือ	ความสามารถทาง 
ร่างกายและทางจิตใจที่จะทนต่อความหิวกระหาย	ความ 
เจ็บปวด	ความเหน็ดเหนื่อย	ความระทมทุกข์	และความยาก 
ลำาบาก				ความอดทนเปน็คณุสมบตัหินึง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุในการวดั 
ความสามารถของผู้นำา	การขาดความอดทนจะทำาให้ขาด 
ความกล้าหาญ	และผู้นำาที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอ	อาจถูก 
ตราหน้าว่าเป็นผู้ขาดความกล้าหาญ	ความอดทนชี้ให้เห็นถึง 
ความสามารถที่จะทนทานทำางานให้สำาเร็จได้โดยตลอด
 6. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) คือ	การแสดง 
ความสนใจและเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อหน้าที่หรือกิจการท่ี 
ตนปฏิบัติด้วยความร่าเริงแจ่มใส	และมองโลกในแง่ดี	สิ ่ง 
สำาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น	คือ	การปฏิบัต ิ
หน้าที ่ด ้วยความกระฉับกระเฉง	มีจ ิตมุ ่งม ั ่นและความ 
ปรารถนาทำางานให้สำาเร็จ	ไม่ซังกะตายทำาอย่างจำาเจ	ความ 
กระตือรือร้นสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างดี	เมื่อไปทำาหน้าที ่
สอนหรือฝึก	เพราะจะเป็นผลสะท้อนให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา 
จดจำาเป็นตัวอย่างในความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการ
ทำางาน
 7. การริเริ่ม (Initiate) คือ	ความต้องการที่จะปฏิบัติ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด	ซึ่งเริ่มต้นโดยความคิดของตนเอง	หรือการรับที่ 
จะแก้ไขปรับปรุงให้เจริญยิ่งขึ้น	ได้แก่	ข้อเสนอแนะต่างๆ	ที่ 
ไดรั้บการพจิารณาโดยรอบคอบแลว้				ความรเิริม่จะมผีลใหเ้กดิ 
ความผูกพันต่องานและกำาลังใจที่จะทำางานให้สำาเร็จ
 8. ความซื่อสัตย์ (Integrity)	คือ	ลักษณะของความ 
ซื่อตรง	มั่นคงในหลักศีลธรรม	ไม่ทุจริตคดโกง	ไม่พูดปด

 9. วิจารณญาณ (Judgment)	คือ	คุณสมบัติในการ
ไตร่ตรองเพื่อแก้ปัญหาและหาความจริงเพื่อเป็นมูลฐานใน
การตัดสินใจได้สมเหตุผล
 10. ความยุติธรรม (Justice)	คือ	ความเที่ยงตรง	
ไม่ลำาเอียง	ปราศจากอคติทั้งสี่	คือ	ฉันทา	(ความรักใคร่)	โทสา 
(โกรธ)	โมหา	(หลง)	และ	ภยา	(ความเกลียดกลัว)	ในการ 
ปกครองบคุคลจำานวนมากนัน้						ความยตุธิรรมจะกอ่ใหเ้กดิการ 
ยกย่องสรรเสริญ	ความเคารพนับถือ	และความเชื่อมั่นของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา	ในทางตรงกันข้าม	ความไม่ยุติธรรมหรือ 
การเลือกที่รักมักที่ชัง	จะทำาลายขวัญทหารได้อย่างรวดเร็ว
 11. ความรอบรู ้ (Knowledge)	คือ	ความรู ้ใน 
วิชาชีพของตน	และมีความเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา	ผู้ที่รู้งาน 
เป็นอย่างดีย่อมมีความเช่ือม่ันในตนเอง						ส่วนผู้ท่ีขาดความรู้น้ัน 
จะไม่สามารถปิดบังผู้อื ่นได้นาน	เพราะสักวันหนึ่งอาจไม ่
สามารถให้คำาตอบท่ีถูกต้องแก่ผู้สงสัยได้						ความรู้ในท่ีน้ีไม่จำากัด 
เพียงความรู้เรื่องการทหารเท่านั้น	แต่รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ	 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ทั้งนี้	ไม่มีสิ่งใดดึงดูดความ 
เชื่อมั่นและความเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาได้รวดเร็ว
เท่ากับการที่ผู้นำาแสดงความรู้ความสามารถ
 12. ความจงรักภักดี (Loyalty)	คือ	คุณสมบัต ิ 
ประจำาตัวของบุคคลท่ีมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ 
ต่อหน่วย	ต่อผู้อาวุโส	และต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตน	ผู้ม ี
คุณสมบัติข้อนี้จะทำาให้ท้ังผู้อาวุโสและผู้น้อยท่ีเก่ียวข้อง 
ให้ความเคารพนับถือและเชื่อมั่นเป็นอย่างมาก	อิริยาบถ 
ทุกแบบของผู้นำาจะสะท้อนให้เห็นถึงความภักดี	ฉะนั้น	จึง 
ควรระมัดระวังไม่นำาความลับของหน่วยไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน	
 13. กาลเทศะ (Tact) คือ	ความสามารถที่จะร่วมงาน 
หรือประสานงานกับผู ้อื ่นได้ดี	โดยปราศจากการกระทบ 
กระทั่ง	รู้จักใช้คำาพูดหรือการกระทำาที่ดี	และเหมาะกับบริบท	 
สถานที่และกาลเวลา	มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์	 
และรู้จักสังเกตความรู้สึกของบุคคลอื่นๆ
 14. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness)	คือ	ความ
พยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์สุขหรือความก้าวหน้า 
ส่วนตัวบนความเดือดร้อนของผู้อื่น	ผู้นำาจะต้องอำานวยความ 
ผาสุก	ความชื่นชมยินดี	และความบันเทิงให้กับผู้ใต้บังคับ 
บัญชาก่อนตนเอง	ในกรณีที ่หน่วยได้รับความชมเชยใน 
ผลงาน	ควรส่งผ่านคำาชมเชยนั้นไปให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาที ่
ทำางานนั้น	มิฉะนั้น	ผู้ใต้บังคับบัญชาจะหมดความเคารพ 
นับถือในผู ้บังคับบัญชาที ่ยินดีรับเอาความชอบ	แต่โยน 
ความผิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
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 15. ความมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ	การมองการณ์ไกล 
และเฉียบแหลมให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีแบบแผนและนโยบาย
	 นอกจากคุณลักษณะทั้ง	15	ประการ	ผู้นำาทางทหาร 
ยังต้องเป็นผู้นำาท่ีต้องยึดหลักการของผู้นำาอีก	11	ข้อ	อันได้แก่	
	 1.		รู้จักตนเอง	หาหนทางปรับปรุงตนเองตลอดเวลา 
คือ	ทหารที่มีภาวะผู้นำาต้องรู้จักตนเอง	มีความมั่นใจในตนเอง	
เคารพตนเอง	พยายามปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองที่อาจ 
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่	และต้องสร้างให้ตนเองม ี
ความรู้ความสามารถทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ
	 2.	มีความสามารถ	ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี	คือ	 
เมื่ออยู่กลางสมรภูมิ	ผู้นำาทางทหารต้องพึ่งความสามารถของ 
ตนเอง	ในการใช้งานยุทโธปกรณ์และการวางแผนการปฏิบัต ิ
หน้าที่อย่างมีระบบ
	 3.		แสวงหาความรับผิดชอบ	มีความรับผิดชอบในงาน	 
คือ	เมื ่อตัดสินใจทำาสิ ่งใดแล้ว	ไม่ว่าผลจากการตัดสินใจ 
จะเป็นเชิงบวกหรือลบ	ทหารที่มีภาวะผู้นำาต้องรับผิดชอบ 
การกระทำานั ้นด้วยตนเอง	ไม่ปัดความรับผิดชอบให้ผู ้ใต ้
บังคับบัญชา
	 4.		ตัดสินใจอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์	คือ	ใน 
ภาวะฉุกเฉิน	ต้องไตร่ตรองด้วยข้อมูลอย่างรอบคอบ	การ 
ตัดสินใจที่ ผิดพลาดย่อมนำาไปสู่ความสูญเสียและความ 
พ่ายแพ้	
	 5.		ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	คือ	ผู้นำา 
ทางทหารต้องปฏิบัติตามวินัยและธรรมเนียมทหารอย่าง
เคร่งครัด	ไม่ฝ่าฝืนคำาสั่งโดดเด็ดขาด
	 6.		รู ้จักผู ้ใต้บังคับบัญชาและให้สวัสดิการแก่ผู ้ใต ้
บังคับบัญชา	คือ	ปฏิบัติต่อผู ้ใต้บังคับบัญชาดุจพี่น้องใน 
ครอบครัว	ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นขวัญและ 
กำาลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลังและ
เกิดความจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชา
	 7.		แจ้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ	 
คือ	เรื่องราวที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ ์
ฉุกเฉิน	ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องย่อมเป็นหลักประกันความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
	 8.	พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบ	คือ	 
ปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา	และกล้ายอมรับผลหาก 
เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างองอาจ
	 9.		มั ่นใจว่าผู ้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจภารกิจที ่ได้รับ 
มอบหมาย	คือ	ต้องทบทวนคำาสั่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที ่

เข้าใจในแนวเดียวกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับ 
บัญชา	เพื่อความชัดเจนและปฏิบัติหน้าที่ไม่ผิดพลาด	และ 
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่
	 10.	ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้จักทำางานเป็นหมู่คณะ 
กล่าวคือ	การทำางานเป็นทีมเป็นหัวใจหลักของทหาร	ไม่แยก 
ปฏิบัติหน้าที่โดยโดดเดี่ยว	รู้จักการแบ่งหน้าที่แบ่งงานให ้
เหมาะสมต่อความสามารถของแต่ละคนในคณะ	เพราะการ 
แยกกันทำางานอาจทำาให้ภารกิจล้มเหลว
	 11.	ใช้หน่วยปฏิบัติภารกิจตามขีดความสามารถที่ม ี
คือ	การไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำางานเกินหน้าที่และความ 
สามารถของตนเอง				เพราะอาจนำาไปสูก่ารฝา่ฝนืคำาสัง่และเกดิ 
อันตรายต่อชีวิต
	 ท่ีมาของคุณลักษณะผู้นำาทางทหารและหลักของผู้นำา 
ตามท่ีกล่าวมาน้ัน	กองทัพบกได้ดัดแปลงและยึดตามแบบของ	
กองทัพสหรัฐอเมริกา	โดยนำาเอกสาร	FM	6-22	มาแปลและ
เรียบเรียงใหม่	เพื่อให้กำาลังพลเฉพาะในกองทัพบกได้ศึกษา 
และเข้ า ใจคุณลักษณะผู้ นำ าทางทหารแบบอเมริกัน	 
จากนั้นจึงปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับกองทัพบกไทย	
ส่วนเชิงปฏิบัติการนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพว่าจะนำาไป 
ประยุกต์ให้เก ิดผลสัมฤทธิ ์ได ้อย่างไร	(กรมยุทธศึกษา 
ทหารบก,	2552)	เพราะฉะนั้น	จึงกล่าวได้ว่า	คุณลักษณะ 
ผู ้นำาทางทหารทั ้ง	15	ประการ	ได้รับอิทธิพลแนวคิดจาก 
กองทัพบก	สหรัฐอเมริกา	(U.S.	Army)
	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
คุณลักษณะผู้นำาทางทหารของกองทัพบก	สหรัฐอเมริกา	 
กลับพบว่า	คุณลักษณะผู้นำาทางทหารและหลักของผู ้นำา	 
มิได้ริเริ่มมาจากกองทัพบกของสหรัฐอเมริกา	แต่ริเริ่มมาจาก 
หน่วยนาวิกโยธินของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา	(Marine	 
Corps)	ซึ่งกำาหนดคุณลักษณะผู้นำาทหารเรือไว้	14	ประการ	 
เร ียกเป็นรหัสย่อเพื ่อให้จดจำาได้ง ่ายว่า	“J.J.	DID	TIE	 
BUCKLE”	ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำาภาษาอังกฤษของ 
คุณลักษณะทั้ง	14	ประการ	ได้แก่	1)	Justice	2)	Judgment	
3)	Decisiveness	4)	Initiative	5)	Dependability	6)	Tact 
7)	Integrity	8)	Enthusiasm	9)	Bearing	10)	Unselfishness		 
11)	Courage	12)	Knowledge	13)	Loyalty	และ	14)	
Endurance	 (The	Air	University,	n.d.;	U.S.	Marine	 
Corps	JROTC,	2009)	แนวคิดนี้จึงกลายเป็นต้นแบบแนวคิด
คุณลักษณะผู้นำาทางทหารของกองทัพบก	สหรัฐอเมริกา 
และถูกถ่ายทอดมายังกองทัพไทย	ผ่านนายทหารที่ได้รับการ 
ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลก 
ครั้งที่	2	เป็นต้นมา
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	 Department	of	The	Army	(1953)	กล่าวเสริมถึง 
ความเป็นลักษณะผู้ทำ าทางทหารแบบอเมริ กันไว้ ใน	 
FM	22-100	Command	Leadership	for	the	Small	Unit 
Leader	ซึ่งเป็นคู่มือราชการสนามที่ถูกใช้ตั้งแต่ช่วงสงคราม- 
โลกครั้งที่	2	(World	War	II)	สงครามเย็น	(Cold	War)	และ 
สงครามอินโดจีน	(First	Indochina	War)	ซึ่งคุณลักษณะ 
ผู้นำาทางทหารและหลักการผู้นำาที่ได้บัญญัติไว้ในคู่มือเล่มนี้	
กำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องแสดงความเป็นผู้นำาต่อทหาร 
ผู้ใต้บังคับบัญชา	ซึ่งเป็นลักษณะผู้นำาทางทหารและหลักการ 
ผู้นำาที่สร้างขึ้นสำาหรับใช้ในภาวะสงครามและในราชการ 
สนาม	ไม่มีระบุได้ชัดเจนว่าว่าใครเป็นผู้กำาหนดคุณลักษณะ
ผู้นำาทางทหารไว	้				แตก่องทพัอากาศของสหรฐัอเมรกิากลา่วว่า 
มีการกำาหนดไว้ตั้งแต่ช่วงปี	ค.ศ.	1940	หรือในภาวะสงคราม-
โลกครั้งที่	2	ดังนั้น	การศึกษาและพัฒนาด้านคุณลักษณะผู้นำา 
ทางทหารจึงมีแนวโน้มได้ว่าริ เริ่มมาจากผลของภาวะ
สงคราม	(Brown,	2002)

	 กล่าวได้ว่า	กองทัพไทยได้แปลและประยุกต์คุณลักษณะ
ผู้นำาทางทหารและหลักการผู้นำามาจากเอกสารทางทหาร
ของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดมาโดยตรง 
จากการส่งนายทหารไทยไปเรียนและการเป็นพันธมิตรต่อกัน 
แม้ว่าหลักการทั้งหมดจะริเริ่มมาจากภาวะสงครามหรือใช้ใน 
สมรภมูริบ					กองทพัไทยยงัคงใช้รปูแบบลกัษณะผูน้ำาทางทหาร 
และหลักการผู้นำาเหมือนของกองทัพสหรัฐอเมริกามาโดย 
ตลอดและไม่มีการเปลี่ยนแปลง	แม้ว่าต่อมาได้เพิ่มความม ี
วิสัยทัศน์	หรือการมองการณ์ไกล	(Vision)	เป็นคุณลักษณะ 
ผู้นำาทางทหารข้อที ่	15	ของคุณลักษณะผู้นำาทางทหารที่ 
พึงประสงค์ของกองทัพไทย	การเพิ่มคุณลักษณะนี้เพื่อให ้
สอดคลอ้งกบัแนวคดิเชงิการบรหิาร					เพราะฉะนัน้	คณุลกัษณะ 
ผู้นำาทางทหารและหลักการผู้นำาของไทยจึงไม่มีต้นฉบับ 
ท่ี เ กิดจากแนวคิดและความคิดแบบไทยโดยแท้จ ริง	 
(กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม,	ม.ป.ป.)		

ตารางที่ 1	ลักษณะของการเป็นผู้นำาทางทหาร	15	ประการ	และหลักการของการเป็นผู้นำา	11	ข้อ

                                                                      

ลักษณะของการเป็นผู้นำาทางทหาร 15 ประการ และหลักการของการเป็นผู้นำา 11 ข้อ

1. ลักษณะท่าทาง (Bearing) 1. รู้จักตนเอง

วางตัวเหมาะสม	องอาจ หาหนทางปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา

2. ความกล้าหาญ (Courage) 2. มีความสามารถ

กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งทางเทคนิค	และทางยุทธวิธี

3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) 3. แสวงหาความรับผิดชอบ

ศึกษาเหตุการณ์	หรือภารกิจให้เข้าใจก่อน มีความรับผิดชอบในงาน

4. ความไว้วางใจได้ (Dependability) 4. ตัดสินใจอย่างถูกต้อง

เหมาะสม	แน่นอนตามแผนและภารกิจ และทันต่อเหตุการณ์

5. ความอดทน (Endurance) 5. ทำาตัวเป็นตัวอย่าง

มีความบึกบึน	ทั้งร่างกาย	และจิตใจ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

6. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 6. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชา

จดจ่อ	สนใจต่อภารกิจอย่างจริงจัง และให้การสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
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ตารางที่ 1	ลักษณะของการเป็นผู้นำาทางทหาร	15	ประการ	และหลักการของการเป็นผู้นำา	11	ข้อ	(ต่อ)

7. ความริเริ่ม (Initiative) 7. แจ้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

คิดก่อนทำา	และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ

8. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 8. พัฒนา

มีความสุจริตใจ	มีความสำานึกในหน้าที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบ

9. การตัดสินใจ (Judgment) 9. มั่นใจ

ความรู้ทางเทคนิคมีบทบาทสำาคัญ ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบ

10. ความยุติธรรม (Justice) 10. ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา

เป็นกลาง	หนักแน่น	และตัดสินใจทันที ให้รู้จักทำางานเป็นหมู่คณะ

11. ความรู้ (Knowledge) 11. ใช้หน่วยปฏิบัติภารกิจ

รอบรู้นโยบายของหน่วยเป็นอย่างดี ตามขีดความสามารถที่มีอยู่

12. ความจงรักภักดี (Loyalty)

มีความจริงใจ

13. การรู้จักกาลเทศะ (Tact)

ความแนบเนียน	รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา

14. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness)

เสียสละ	และไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน

15. ความมองการณ์ไกล (Vision)

ต้องมีวิสัยทัศน์

ที่มา: ดัดแปลงจาก	กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	(วท.กห.)	(ม.ป.ป.)

	 ตารางคุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการและ 
หลักการของผู้นำาทางทหาร	11	ข้อ	มิได้ชี ้ให้เห็นถึงความ 
แตกต่างหรือเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน	แต่หมายความถึงว่า	 
ผู้นำาทางทหารที่มีคุณลักษณะ	15	ประการ	ยังต้องมีหลักการ 
ของผู้นำาทางทหารอีก	11	ข้อ			ให้นำาไปเป็นหลักการและปฏิบัต ิ
ไปพร้อมกัน		ถึงแม้ว่าคุณลักษณะผู้นำาทางทหารที่กำาหนดขึ้น 
ทั้ง	15	ประการและหลักการของผู้นำาทางทหาร	11	ข้อ	เป็น 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของทหารทุกเหล่าทัพก็ตาม	ต่อมา 
ภายหลังแต่ละเหล่าทัพได้กำาหนดลักษณะเฉพาะอันเป็น 
อัตลักษณ์ของแต่ละเหล่าทัพไว้เช่นกัน	โดยเรียกว่า	“ค่านิยม 
หลัก”	(Core	Values)	ตามภารกิจและลักษณะวัฒนธรรม 
องค์กรของทหารแต่ละเหล่าทัพ	ยิ่งไปกว่านั้น	ในค่านิยมหลัก
ของแต่ละเหล่าทัพนั้น	ได้ยึดแบบมาจากคุณลักษณะผู้นำา 
ทางทหารที่กำาหนดขึ้นทั้ง	15	ประการและหลักการของผู้นำา 
ทางทหาร	11	ข้อ	และยังเลียนแบบค่านิยมหลักของกองทัพ 
สหรัฐอเมริกาเช่นเดิม	ดังรายละเอียดต่อไปนี้		

ค่�นิยมหลักของกองทัพอ�ก�ศ (Royal Thai Air Force  
Core Values) 
	 กองทัพอากาศกำาหนดและได้ยึดถือค่านิยมหลัก 
ร่วมกันอันเป็นเอกลักษณะเฉพาะและสร้างจิตสำานึกในความ
เป็นทหารอากาศ	(Air-minded)	ของกองทัพอากาศ	โดย 
กำาหนดค่านิยมหลักไว้	3	ประการ	ใช้คำาย่อว่า	“AIR”	ดังนี้	 
(กองทัพอากาศ,	2554)
 1) Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ)	หมายถึง	 
การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย	 
รู้หลักการ	ขั้นตอน	และมีทักษะในการปฏิบัติงาน	มีความ 
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ	มีความตระหนัก 
รู้ในตนเอง	สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความ 
เสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถทำางานเป็นทีมเพื่อผล
สัมฤทธิ์ของงาน
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 2)   Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตย์และ 
ความจงรักภักดี)		หมายถึง			มีความยึดม่ันในระบบเกียรติศักด์ิ
มคีวามจงรกัภกัดตีอ่ชาต	ิศาสนา		และพระมหากษัตรยิ	์	กลา้ทำา 
ในสิ่งที่ถูกต้อง	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีความซื่อตรง	ดำารงไว้ 
ซึ่งความยุติธรรม	และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ	พร้อมเปิดใจ 
รับความคิดเห็นของผู้อื่น
 3) Responsibility (ความรับผิดชอบ)	หมายถึง	 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง	องค์การ	สังคมและประเทศชาต	ิ
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ	โดย 
คำานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	

ค่�นิยมหลักของกองทัพเรือ (Royal Thai Navy Core  
Values) 
	 กองทัพเรือ	ได้กำาหนดค่านิยมให้เป็นเอกลักษณะเฉพาะ 
ของกองทัพเรือไว้	4	ประการ	โดยใช้คำาย่อว่า	“SAIL”	ซึ่งม ี
รายละเอียด	ดังนี้	(กองทัพเรือ,	2553)
 1) Seamanship (ความเป็นชาวเรือ)	หมายถึง	การ
แสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ	เปิดใจกว้าง	ยอมรับ 
ความเห็นของผู้อื ่น	โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ส่วนตน	จะทำากิจการงานใดย่อมทำาโดยพร้อมเพรียงกัน	รู้จัก 
หน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน	รู้จักการทำางาน 
เป็นทีม	และทำางานอย่างผู้รู้จริง	มีความกล้าหาญ	อดทน	ม ี
น้ำาใจและเด็ดเดี่ยว	มีความละเอียดรอบคอบ	ไม่ประมาท	อีก
ทั้งยึดมั่นในแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม
 2) Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี) 
หมายถึง	การดำารง	เชิดชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ 
แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า	การพิทักษ์รักษา	ปกป้องไว้ซึ่งผล 
ประโยชน์ของชาติ	และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	รวมทั ้งความเป็นผู ้ม  ี
อุดมการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย ์
และสถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ตลอดจน 
มีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน	ต่อหน้าที่	ต่อผู้ร่วมงาน	และต่อ 
ตนเอง
 3) Integrity and Gentleman (ความเป็นผู ้ม ี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ)  
หมายถึง	ความเป็นผู้มีคุณธรรม	(คุณงามความดี)	จริยธรรม	 
(ประพฤติชอบ)	มีเมตตา	กรุณา	และเสียสละ	ไม่โอ้อวด	 
ไม่ทับถม	ไม่ก้าวร้าวผู ้อื ่น	ไม่อิจฉาริษยา	มีความสุภาพ 
อ่อนโยน	รู้จักกาลเทศะ	มีน้ำาใจนักกีฬา	พร้อมที่จะช่วยเหลือ 
ผู้อื่นเสมอ	รวมทั้งประพฤติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย	

 4) Leadership (ความเป็นผู้นำา) หมายถึง	ผู ้ที ่มี 
บุคลิกภาพและลักษณะทหารที่ดี	มีความคิดริเริ่ม	สร้างสรรค์	
มีวินัย	เสียสละ	อุทิศตน	และตรงต่อเวลา	มีความอดทน 
พากเพียรในการปฏิบัติงาน	มีความกล้าหาญที่จะเผชิญ 
อันตรายจากการรบหรือการปฏิบัติงาน	ยืนหยัดกระทำาในสิ่ง 
ที่ถูกต้องและเป็นธรรม	กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ	รวมทั้ง 
เป็นผู้มีความรู้	มุ่งมั่น	ทำาสิ่งใดทำาจริง	โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน	ยึดถือภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด

ค่�นิยมหลักกองทัพบก (Royal Thai Army) 
	 กองทัพบกกล่าวถึงค่านิยมหลักของกองทัพบก	 
เพื่อเป็นแนวทางให้ทหารของกองทัพบกยึดเป็นหลักใน
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกท้ังในยามสงบและยามศึก 
กำาหนดไว ้	7	ประการ	ด ังน ี ้ 	(ศ ูนย ์พ ัฒนาหลักนิยมและ 
ยุทธศาสตร์.	กรมยุทธศึกษาทหารบก,	2555)
 1) ความจงรักภักดี (Loyalty)	หมายความถึง	ความ 
ศรัทธาอย่างแท้จริงต่อสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย	์ 
อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ	ตลอดจนกองทัพบกและ 
หน่วยของตน	
 2) หน้าที่ (Duty) หมายถึง	การทำาหน้าที่ให้สำาเร็จ	 
และทำาหน้าที่เพื่อหน้าที่
 3) การให้ความเคารพ (Respect)	หมายถึง	การให ้
ความเคารพและให้การดูแลประชาชนของประเทศ	และ 
กระทำาต่อพวกเขาเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องของเรา	รวมทั้งการ 
ให้ความเคารพต่อกฎหมายของประเทศ	และไม่กระทำาการ 
อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเป็นอันขาด	
 4) การอุทิศตนโดยไม่เห็นแก่ตัว (Selfless Service)  
หมายถึง	การยอมเสียสละตนเองเพื่อนำาประเทศชาติไปสู ่
ความผาสุก	และรับใช้ประเทศชาติ	ประชาชน	ตลอดจนหน่วย 
ของตนอย่างดีที่สุดโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
 5) ความมีเกียรติ (Honor) หมายถึง	การดำาเนินชีวิต
ด้วยการปฏิบัติตัวอย่างมีเกียรติ	มีศักดิ์ศรี	และยึดถือค่านิยม 
ของกองทัพบกเป็นหลักประจำาใจ	
 6) การยึดถือหลักคุณธรรม (Integrity)	หมายถึง	 
การทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	ทั้งกฎหมาย	และศีลธรรม
 7) ความกล้าหาญส่วนบุคคล (Personal Courage) 
หมายถึง	การกล้าที่จะเผชิญกับความกลัว	อันตรายต่างๆ	หรือ 
ความลำาบากยากแค้นทั้งทางกายและใจ	และกล้าที่จะเผชิญ 
กับความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้กระทำาลงไป	
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	 จากการสังเกตค่านิยมหลักของแต่ละเหล่าทัพ	
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการ	จะ 
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า	แม้ข้อกำาหนดของแต่ละเหล่าทัพจะม ี
ไม่ครบ	15	ประการ	แต่ในแต่ละข้อมีคำาอธิบายที ่บรรจ  ุ
ครอบคลุมคุณลักษณะผู ้น ำาทางทหาร	15	ประการ	ซึ ่ง 
สอดแทรกไว้อยู ่ทั ้งหมดอย่างครบถ้วน	ค่านิยมหลักของ 
กองทัพอากาศและกองทัพเร ือ	ใช ้ต ัวอ ักษรย่อที ่แสดง 
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน	กล่าวคือ	ตัวย่อ	AIR 
หมายถึง	อากาศ	ซึ่งแสดงความหมายเป็นนัยว่า	หมายถึง		 
“กองทัพอากาศ”	ตัวย่อ	SAIL	หมายถึง	การเดินเรือ	ซึ่งแสดง 
ความหมายเป็นนัยว่า	“กองทัพเรือ”	ส่วนกองทัพบก	ไม่มี 

ตัวย่อกำาหนด	เป็นเพียงการกำาหนดเป็นค่านิยมหลักไว	้ 
7		ประการเท่านั ้น			โดยมีความคล้ายคลึงกับค่านิยมหลัก 
กองทัพบกสหรัฐอเมริกาทุกประการ	ได้แก่	Loyalty	(ความ 
ภักดี)	Duty	(หน้าที ่)	Respect	(ความเคารพ)	Selfless	 
Service	(การอุทิศตน)	Honor	(เกียรติ)	Integrity	(คุณธรรม)	
และ	Personal	Courage	(ความกล้าหาญส่วนบุคคล)		 
(Reserve	 Officers	 Training	 corps,	 n.d.;	 The	 United	
States	Army,	n.d.)
	 อย่างไรก็ตาม					แม้แต่ละเหล่าทัพจะกำาหนดค่านิยม 
หลักให้มีเป็นอัตลักษณ์ที ่ชัดเจน	แต่ก็ยังคงประยุกต์จาก 
คุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการ	

ภาพที่ 1	ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการ	ในค่านิยมหลักของเหล่าทัพ
ที่มา:	สร้างขึ้นโดยผู้เขียน

	 แม้ว่าคุณลักษณะผู ้นำาทางทหาร	15	ประการ	จะ 
ริเริ่มจากสภาวการณ์ไม่ปกติหรือในภาวการณ์สู้รบ	และยังได ้
รับอิทธิพลจากแนวคิดจากกองทัพของสหรัฐอเมริกาในยุค 
สงครามก็ตาม	แต่ในสภาวการณ์ปกติ	คุณลักษณะผู ้นำา 
ทางทหาร	15	ประการ	ยังคงเป็นสิ่งจำาเป็นต่อความเป็นทหาร 
มืออาชีพเสมอ	(Military	Professionalism)	ในยามสงบนั้น	 
ทหารต้องรับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำานาญ	เมื่อถึง 
คราวจำาเป็นต้องเตรียมกำาลังรบให้พร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
อันอาจเกิดจากภัยทั้งภายในและภายนอก	เพื่อประเทศชาติ	 
ศาสนา	พระมหากษัตริย์	ทหารต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับ 
บัญชาโดยเคร่งครัด	ซื่อตรงและจงรักภักดี	ไม่กระทำาการใดๆ	 
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขและความเจริญ	ทำาแต่ความด ี

สิ่งที่เป็นคุณ	กระทำาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พลเมือง	ไม่ 
ประพฤติการใดๆ	ให้ถูกติเตียนและดูถูก	ยอมสละชีวิตเพื่อ 
ดำารงไว้เพื่อประโยชน์โดยรวมของชาติ	ในยามศึกสงคราม	 
คุณลักษณะผู้นำาทางทหารยิ่งมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	ตัวอย่าง 
เช่น	ทหารต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนคำาสั่ง	ต้องอดทน 
กล้าหาญไม่คิดถึงความเหนื่อยยาก	ไม่ยอมแพ้ข้าศึกง่ายๆ	 
ต้องสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างจริงใจดังเพื่อนร่วมตาย	และ 
เมื่อถูกจับเป็นเชลย	ทหารต้องไม่ตอบคำาถามใดๆ	แก่ข้าศึก 
นอกจากยศ	นาม	เครื่องหมายประจำาตัวเท่านั้น	การไม่ตอบ 
คำาถามอย่างอื่นย่อมเป็นเกียรติศักดิ์อันหนึ่งของทหาร	
(โรงเรียนจ่าอากาศ,	2556)	
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	 คุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการตามที่กล่าวมา
ข้างต้น	เพียงพอต่อการสร้างคุณลักษณะผู้นำาทางทหารไทย 
ที่พึงประสงค์	แต่มิติที่ผู้เขียนเห็นว่าขาดหายไป	คือ	มิติความ 
เป็นคุณลักษณะตามแนวคิดแบบสังคมไทย	เช่น	ความจงรัก 
ภักดี	ส ำาหรับทหารไทยต้องคำานึงถึงชาติ	ศาสนา	และ
พระมหากษัตริย์	เป็นต้น	สิ ่งหนึ ่งที ่แตกต่างอย่างชัดเจน 
มากที่ สุดระหว่างแนวคิดคุณลักษณะผู้นำ าทางทหาร 
แบบไทยกับแบบอเมริกัน	คือ	ความจงรักภักดีต่อศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์	เพราะระบบการปกครอง	กฎหมาย	และ 
สังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	ดังนั้น	การรับเอาแนวคิดจาก 
อเมริกาควรประยุกต์ปฏิบัติให้มีความชัดเจนเหมาะกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมแบบไทยเพื่อความเข้าใจง่ายและต้องมี
การประเมินผลติดตามด้วย	

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	 คุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการ	เป็นหัวใจหลัก 
ของการพัฒนากำาลังพลของเหล่าทัพ	ความเป็นผู้นำา	เป็น
เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของความเป็นทหารที่ถูกคาดหวัง
จากสังคมภายนอก	แม้ว่าคุณลักษณะทางทหารของกองทัพ 
ไทยนั้น	ยังไม่สามารถสร้างเป็นต้นฉบับของกองทัพไทยได	้ 
แต่ลักษณะผู้นำาทางทหารและหลักการผู้นำายังคงใช้ของ 
กองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	
ลักษณะผู้นำาทางทหารและหลักการผู้นำา	ถึงจะริเริ่มมาจาก 
การคุมกองกำาลังทหารในสนามรบ	แต่ปัจจุบัน	หน่วยงาน 
ทุกแห่งต่างก็ให้ความสำาคัญและศึกษาคุณลักษณะผู้นำา 
ในองค์กรของตนเองอย่างกว้างขวาง	ทั้งนี้	ลักษณะผู้นำาทาง 
ทหารในอนาคตอาจเพิ่มหรือลดก็ได้	ขึ้นอยู่กับสถานการณ ์
และความเหมาะสม	ณ	ขณะเวลานั้น	อย่างไรก็ตาม	ความเป็น 
ผู้นำาทางทหารของทหารแต่ละนายตั้งแต่อดีตจนกระท่ัง
ปัจจุบัน	หรือความเป็นผู้นำาแบบผู้บังคับบัญชาที่ผู้ใต้บังคับ-
บัญชาต้องปฏิบัติตามคำาสั่งอย่างเคร่งครัดในฐานะผู้ตาม	 
ยังคงเป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของวัฒนธรรมการปกครอง
ของทหารทุกยุคทุกสมัย	ถึงกระนั้นก็ตาม	คุณลักษณะผู้นำา 

ทางทหารที่เป็นแบบฉบับของทหารไทย	ที่บ่งบอกถึงความ 
เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นผู้นำาทางทหารแบบไทย	ต้องได ้
รับการปลูกฝัง	และฝึกอบรมแก่ทหารทุกนายให้มากยิ่งขึ้น	 
ดังนี้
	 1.		คุณลักษณะผู้นำาทางทหารอัตลักษณ์ไทยท่ีเหมาะสม
ต่อความเป็นทหารไทยยังไม่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ	 
กล่าวคือ	คุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการ	หลักการของ 
การเป็นผู ้นำา	11	ข้อ	หรือค่านิยมของเหล่าทัพ	ล้วนเป็น 
หลักการตามแบบอเมริกันนิยม	ซึ่งเหมาะสมกับสังคมและ 
วัฒนธรรมแบบอเมริกัน	เช่น	ความจงรักภักดีของไทยอาจต่าง 
จากความจงรักภักดีแบบอเมริกัน	ดังนั้น	การวางตัวแบบ 
ทหารไทยและแบบทหารอเมริกันจึงมีพื้นฐานต่างกัน	เพราะ 
สภาพสังคมอเมริกันเป็นแบบปัจเจกชน	(Individualism)	แต ่
สังคมไทยเป็นแบบกลุ ่ม	(Collectivism)	เป็นต้น	ดังนั ้น	 
ทหารไทยต้องสร้างคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม
และวัฒนธรรมแบบไทยโดยแท้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สะดวกในเชิงปฏิบัติการ	
	 2.		จากการค้นคว้าของผู ้เขียนพบว่า	คุณลักษณะ 
ผู้นำาทางทหาร	15	ประการดังกล่าว	ยังขาดวิธีการประเมินผล 
และวิเคราะห์ผลอย่างชัดเจน	ทำาให้ยังไม่ทราบผลลัพธ์ว่า	 
คุณลักษณะผู้นำาทางทหารมีผลต่อการสร้างประสิทธิผล	
(Productivity)	และเพิ่มศักยภาพ	(Competency)	อย่างไร 
แก่กองทัพ	และนายทหารทุกนายมีความตระหนักต่อ 
คุณลักษณะผู้นำาในการปฏิบัติหน้าท่ีมากน้อยเพียงใดจึงควร
มีการวัดและประเมินผลให้ชัดเจนและต่อเนื่อง
	 3.		ผู้เขียนพบว่า	ค่านิยมหลักของแต่ละเหล่าทัพไม ่
สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้นำาทางทหาร	15	ประการของ 
กระทรวงกลาโหม	กล่าวคือ	แต่ละเหล่าทัพมีคุณลักษณะผู้นำา 
ไม่ครบถ้วนตามกระทรวงกลาโหมกำาหนด	ทั้งๆ	ที่กลาโหม 
เป็นหน่วยงานกลางของทุกเหล่าทัพ	จึงควรกำากับคุณลักษณะ
กลางให้เป็นหลักสำาหรับแต่ละเหล่าทัพนำาไปใช้ร่วมกัน 
ครบ	15	คุณลักษณะ	ส่วนความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละ 
เหล่าทัพควรสร้างเพิ่มเติมให้เห็นความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนต่อไป
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