
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น "จอมทัพไทย"  



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

 “...ทหารในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งซึ่งมีความเข้มแข็ง 
แข็งแกร่งจะต้องตั้งสติให้มั่น ท าความเห็นให้เข้าใจใน
หน้าที่ของตนใหก้ระจ่าง แล้วร่วมกับให้ความรู้ ความคิด
ปฏิบัติภารกิจทั้งปวง ด้วยจิตวิญญาณทีสุ่ขรอบคอบ ด้วย
ความเป็นไทย ทั้งในความคิดจิตใจและการกระท า 
โดยยึดถือความมั่นคงของชาติ ความเจริญก้าวหน้าของ
บ้านเมืองเป็นเป้าหมาย จักได้เป็นตัวอย่างชักน าคนไทย
ทุกคน ทุกฝ่าย ให้มจีิตส านึกในชาติ พร้อมใจกัน ที่จะ
ร่วมมือ ร่วมงานกันเพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของ 
ประเทศชาติสืบไป...” 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ชั้นนายพัน 
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https://www.youtube.com/watch?v=jcJVUTx8N7s
https://www.youtube.com/watch?v=jcJVUTx8N7s
https://www.youtube.com/watch?v=jcJVUTx8N7s
https://www.youtube.com/watch?v=jcJVUTx8N7s


• ...กองทัพที่เพียบพร้อมด้วยก าลังและยุทโธปกรณ์
อันทันสมัย จะไม่สามารถชนะข้าศึกได้เลย หาก
ขาดผู้บังคับบัญชาที่เพียบพร้อมด้วย คุณลักษณะ
ของความเป็นผู้น า เป็นปัจจัยหลักส าคัญยิ่งที่จะ
ก่อให้เกิด อ านาจก าลังรบที่ไม่มีตัวตนให้แก่กองทัพ
ได้สูงสุด โดยไม่อาจจะซื้อหา มาได้ด้วยเงิน
งบประมาณ หากแต่ได้มาจากแรงกาย แรงใจที่
แน่วแน่ ละประโยชน์ตน มุ่งส่วนรวมของทุกคน ใน
กองทัพ วันแล้ววันเล่า ทั้งในยามปกติและในยาม
สงคราม... 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
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อ.1  อาหารครบ 5 หมู ่
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อ.2  อารมณ์ด ี
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อ.3  อากาศด ี
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อ.4  ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
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อ.5  อุจจาระเป็นเวลา 
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อ.6  อุตุ (นอน) 
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อ.7  เอาบ้างเป็นบางเวลา 
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คศ.1930 - 1940 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ทฤษฏีมหาบุรุษ  

Greatman Theory of Leadership 
(นักประวัติศาสตร์โทมัสคารไ์ลล์) 

เชื่อว่า เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือโดยก าเนิด 

มีบุคคลิคภาพเป็ผู้น า เฉลียวฉลาด มีความสามารถ  
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โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ความมุ่งหมาย 

เพื่อใหผู้้เข้ารับการศึกษามีโอกาสเพิ่มทักษะใน
หลักความเป็นผู้น า,    ลักษณะและหลักการน า
หน่วยทหาร หลังจากได้ศึกษามาแล้วจากหลักสูตร 
ชั้นนายร้อย 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ขอบเขตวิชา 

o พื้นฐานของการเป็นผู้น า  
o ลักษณะผู้น าในหน่วยระดับกองพันขึ้นไป 
o จิตวิทยาในการปกครอง 
o ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของผู้น า 
o คุณสมบัติประจ าตัวและหลักธรรมส าหรับผู้น า 
o ผู้บังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ประโยชน ์

o สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้น าที่ดีมีคุณธรรม 

o สามารถน าหน่วยปฏิบัติภารกิจ ให้ส าเร็จได้
ทุกๆสถานการณ์ 

o เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดีต่อกัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

จ านวนชั่วโมง 12 ชม. 

o พื้นฐานและการพัฒนาความเป็นผู้น า  4 สช. 
o บทเรียนและการแก้ปัญหา               3 สช. 
o สอบเรื่องที่ได้ศึกษามาทั้งหมด           1 ชม. 
    

หลักฐาน : รส. ๒๒-๑๐๐, แนวสอน รร.ร.ศร. 
            : รส.6-22 การน าและผู้น าทางทหาร 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 % 

o คะแนน โดย รร.ช.กช. = 70 %  ( 100 คะแนน ) 
     จากการสอบ หรืองานกลุ่ม/งานมอบ 
o คะแนน โดย ครู  = 30 %          ( 100 คะแนน ) 
     จากการสอบย่อย-สอบเก็บคะแนน-เวลาเรียน-  
     ความสนใจ, ตั้งใจเรียน หรืองานมอบ 
    



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
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มีความเป็นสุภาพบุรุษ 

นักรบ นักพัฒนา 

เป็นผู้น าที่ยึดมั่นในอดุมการณ ์

เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

มุ่งพัฒนากองทัพและประเทศชาติ 

พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกปอ้งผนืแผ่นดินไทย 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ใครคือผู้น าทางทหาร  ??? 
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ผู้น าทางทหาร 

LEADERSHIP 
มี - รู้ - ท า 

(Be – Know - Do) 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ผู้น า ??  

ผู้น าทางทหาร ??   

ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ตาม ปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จ 



  คือ การมีศิลปะของตัวผู้เป็นประมุขหรือตัวผู้น า 

หรือตัวผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ คุณสมบัติทาง

จิตวิทยาและหลักการผู้ น า ในการชักจู ง ใจคน 

ตลอดจนความสามารถที่จะควบคุม บังคับบัญชา ให้

ประพฤติปฏิบัติตามไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ประมุขศิลป์  



วิชาประมุขศิลป์หรือผู้น าทางทหาร 
  มีพื้นฐานมาจากวิชาจิตวิทยา โดยเฉพาะในเรื่อง

ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ และเรื่องอารมณ์ การ

ที่จะท าให้คนหรือผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง 

ประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ         โดย

ศรัทธา เชื่อมั่น จงรักภักดี   จนบรรลุเป้าหมายอันพึง

ประสงค์โดยมิต้องใช้อ านาจ ขู่บังคับให้กระท านั้น 

เป็นหัวใจหรือศิลปะโดยแท้ 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
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  เป็นศิลปะซึ่งสามารถเรียนรู้และฝึกฝน  พัฒนา

ให้เกิดขึ้นได้      จึงต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝนและ

พัฒนาบุคลิกลักษณะ ของบุคคล ตลอดจนพยายาม    

ท าความเข้าใจเพื่อน าหลักการและเทคนิคไปใช้ให้

ถูกต้อง 

ลักษณะผู้น าทางทหาร 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ปลายทาง 

การปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จผลตาม
ความมุ่งหมาย ผู้น าที่แท้จริงจะใช้

วิธีการและเวลาน้อยที่สุด  ดังนั้นการ
พัฒนาเครื่องช้ีความเป็นผู้น า   จึงเป็น

หลักการเบื้องต้นไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ 



www.themegallery.com Company Logo 

1 

2 

3 รู้จักตนเอง ต้อง
ประเมินเรื่องความ
เข้มแข็งและความ
อ่อนแอของตนเอง 

สร้างความ
เชื่อถือได้ 
ใส่ใจ 

ความเป็นอยู ่

ซื่อตรง 
เที่ยงธรรม 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



คุณลักษณะของ 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

ผู้น า 



คุณลักษณะของผู้น า (14 ข้อ) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

o ท่าทางดี            ( BEARING ) 
o ความกล้าหาญ      ( COURAGE ) 
o การตกลงใจเด็ดขาด ( DECISIVENESS ) 
o ความเชื่อถือได้      ( DEPENDABILITY 
o ความอดทน              ( ENDURANCE ) 
o ความกระตือรือร้น      ( ENTHUSIASM )  
o ความริเริ่ม                 ( INITIATIVE ) 



คุณลักษณะของผู้น า (14 ข้อ) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

o ความซื่อสัตย์             ( INTEGRITY ) 
o การพินิจพิจารณา       ( JUDGEMENT 
o ความยุติธรรม       ( JUSTICE ) 
o ความรู้                  ( KNOWLEDGE ) 
o ความจงรักภักดี    ( LOYALTY ) 
o การรู้จักกาลเทศะ  ( TACT ) 
o ความไม่เห็นแก่ตัว ( UNSELFISHNESS )  



ท่าทางหรือการวางตัว (Bearing) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

คือ การวางตัวเที่ยงตรง เครื่องแต่งกาย ควร 
เป็นแบบอย่างที่ดี     แสดงความตื่นตัวเคลื่อนไหว 
ด้วยความเข้มแข็ง ให้ผู้อื่นเห็น, อากัปกิริยาแสดงถึง 
ความเชื่อมั่น, ใช้ภาษาพื้นๆ ชัดเจน-สั้นๆ-ง่ายๆตรงไป  
ตรงมา, พูดสุภาพไม่หยาบคาย, หลีกเลี่ยงการวิพากษ ์
วิจารณห์รือประณามทั้งหมู่คณะ ,  งดใช้ค าเย้ยหยัน 
แดกดัน-ถากถาง, วางตัวสง่าภูมิฐานควบคุมการแสดง 
ออก-อารมณ์ของตนเอง 



ผู้น าทางทหารต้องมีลักษณะทหารด ี
          พล.อ.ดักลาส  แมคอาร์เธอร์ เป็นผบ.กองก าลัง
ทหาร สหรัฐภาคพื้นแปซิฟคิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2   นับเป็น
ตัวอย่างบุคคลที่มลีักษณะทหารที่ดเียีย่ม เป็นคนทีท่ั้งใตบ้ังคับ
บัญชาและฝ่ายการเมืองให้ความย าเกรงและเคารพ  เห็นได้จาก
การยึดฟลิิปปินส์กลบัคืนจากญี่ปุน่ จนมีวาทะอมตะทีว่่า 

“I shall return”  
    รวมทั้งการเป็น ผบ.ทหารกองก าลงัสมัพนัธมิตรในการปลด
อาวุธกองทัพจักรพรรดญิี่ปุน่และ ผบ.ทหารสูงสุดกองก าลัง
สหประชาชาติในสงครามเกาหล ี

พล.อ.ดักลาส  แมคอาร์เธอร์  

Douglas MacArthur 



ความกล้าหาญ  (Courage) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

( ทั้งทางกายภาพและทางศีลธรรม ) 
      คือสภาวะทางใจอย่างหนึ่ง สามารถระงับหรือ 
ควบคุมจิตของตนได้ มีสติมั่นคง,   กล้าเผชิญหน้า 
อย่างไม่สะทกสะท้านหรืออ่อนไหว  รับผิดชอบและ 
แกส้ถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง, ความกล้าหาญทาง 
ศีลธรรมคือ รับรู้และยืนหยัดในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง,  
ยอมรับในสิ่งที่ตนผิดพลาด จะสู้เมื่อเห็นว่าตนเป็นฝ่ายถูก 



ผู้น ำทำงทหำรต้องมีควำมกล้ำหำญ 

       สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช     ทรงเป็น
แบบอย่างในเรื่องความกล้าหาญในการออกรบทุกครั้ง 



ผู้น ำทำงทหำรต้องมีควำมกล้ำหำญ 
            พระองค์จะทรงออกน าเหล่าทหารไพร่พลด้วย
พระองค์เอง เช่นการออกปล้นค่ายทหารพม่าพระองค์ก็
น าทหารออกปล้นเองจนมีการเรียกพระแสงดาบที่
พระองค์ใช้ปล้นค่ายพม่าว่า  

        “พระแสงดาบคาบค่าย”  



            เมื่อ 3 พ.ศ.227 ณ เมืองแครง    สมเด็จพระ
นเรศวร ทรงหลั่งน้ าลงเหนือแผ่นดินด้วย สุวรรณภิงคาร       
(น้ าเต้าทอง)ทรงประกาศแก่เทพยดาต่อหน้าที่ประชุมว่า 
“ตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาวดี 
มิได้เป็นมิตรต่อกันตั้งแต่ก่อนสืบไป” 

 การประกาศอิสรภาพ 



 
 

 พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรฯ 
               ทรง ได้ปกครองเมืองพิษณุโลกเมื่อพระชนมายุ
เพียง 16 พรรษา 
         พ.ศ. 2127 ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง
และกวาดต้อนคนไทยกลับพระนคร 
         พ.ศ. 2127 – 2130 พม่ายกทัพมาตีไทย 4 ครั้ง 
แต่ถูกไทยตีแตกพ่ายกลับไป 
         พ.ศ. 2133    ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์   ณ กรุง
ศรีอยุธยาเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา  
  



  พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรฯ(ต่อ) 
       พ.ศ. 2135 ทรงท าสงครามยุทธหัตถีกับ
พระมหาอุปราชา (มังกะยอชะวา) สิ้นพระชนม์ 
       พ.ศ. 2136 ทรงยกกองทัพไปตีเขมร
และจับพระยาละแวกท าพิธีปฐมกรรม 
       พ.ศ. 2138 และ 2141 ทรงกรีฑาทัพไป
ตีหงสาวดี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
       พ.ศ. 2148     ทรงยกทัพไปตีหงสาวดี 
เมื่อไปถึงเมืองห้างหลวง ทรงพระประชวร
เป็นหัวระลอก ข้ึนที่พระพักตร์ เสด็จสวรรคต 
ณ ทุ่งแก้ว เมืองห้างหลวง พระชนมายุ 50 
พรรษา ครองราชย์ได้ 15 ปี 



ความเด็ดขาด  (Decisiveness) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

       สามารถตกลงใจโดยฉับพลัน และประกาศ 
ข้อตกลงใจนั้นด้วยท่าทางจริงจังและชัดเจน, น า 
สถานการณม์าเปรียบเทียบและดูน้ าหนักเพื่อหาข้อ 
ตกลงใจที่ถูกต้องและรวดเร็ว  ความเด็ดขาดส่วนใหญ ่
เป็นเรื่องการปฏิบัติและประสบการณ ์



พล.อ.ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ 
Gen.Dwight  Eisenhower  

ผู้น าทางทหารที่ดีต้องมีความเด็ดขาด 
 พล.อ.ดไวท์ ไอเซนฮาวร์  เป็นผู้น า
ทางทหารของสหรัฐในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2ก่อนที่จะมีการยกพลข้ึนบกที่ นอร์
มังดี ในวัน ด-ีเดย์ ปี ค.ศ.1944  ในที่
ประชุมกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร  อัน
ประกอบด้วย สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ 

ได้โต้แย้งเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ในการ
ยกพลขึ้นบก ช่วงเวลานี้เองที่     พล.อ.ด
ไวท์ ไอเซนฮาวร ์ เป็น ผบ.สูงสุดของ
กองทัพสัมพันธมิตร ภาคพื้นยุโรป ในช่วง
ที่โต้แย้งและตกลงใจไม่ได้         ของ
บรรดาแม่ทัพและฝ่ายเสนาธิการของแต่
ละประเทศ  



พล.อ.ไอเซนฮำวร ์ 
                               ได้แสดงคุณสมบัติ   

อันส าคัญของความเป็น          
ผู้น าทางทหาร ข้อหนึ่ง   

                                    คือ  ผู้น าทางทหารต้อง                                                                              
ตกลงใจเด็ดขำด   คือการก าหนดให้ กองทัพ

สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบก ที่นอร์มังดี  บนชายฝั่งโอ
มาฮ่าของฝรั่งเศส ตรงข้ามช่องแคบอังกฤษ  ซึ่งการ

ตัดสินใจของท่าน  ท าให้สถานการณ์การรบ ของ
สงครามโลก  ครั้งที่ 2   เปลี่ยนไป  และน ามาซึ่งชัย
ชนะของกองทัพสัมพันธมิตร   ในยุโรปในเวลาต่อมา                              

.                                                                                                                                                                                                                             



นอร์มังดี 
ในปัจจุบัน 



ความไว้เนื้อเชื่อใจ  (Dependability) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ  การปฏิบัติหน้าที่บางอย่างได้โดยถูกต้อง     
ไม่ผิดพลาด, ท างานได้ว่องไวมีปฏิภานดี, มีความตั้งใจ 
จริง, มีความจริงใจและมีความสมัครใจ, ใช้ความ 
พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   
ให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด และถือว่าผลประโยชน์ส่วนตัว   
เป็นรองจากงานในหน้าที ่



โฮ จิ มินห์ 
Ho_Chi_Minh 

           ผู้น าทางทหารต้องมีความเชื่อถือได้  
             โฮจิมินห์ เป็นผู้น าขบวนการเวียดมินห์ในการ        
                  ประกาศอิสรภาพของเวียดนามจากฝร่ังเศส  
                  เจ้าอาณานิคมตลอดช่วงชีวิตของเขาอุทิศให้กับ 
                   การต่อสู้เพื่ออิสรภาพซึ่งสิ่งหนึ่งที่ท าให้ความ                  
                   ฝันของเขาเป็นจริง  คือการได้รับความ 
                    ไว้วางใจจากชาวเวียดนามทั้งชาติทีพ่ร้อมยอม
สละชีวิตเพื่ออิสรภาพ  โฮจิมินห์ นับได้ว่าเป็นตัวอย่างผู้น าที่ 
ประชาชนให้ความไว้วางใจ และให้ความเชื่อถือจนมีค า 
กล่าวว่า อิสรภาพของ ชาวเวียดนามเกิดจากการน าของ 
โฮจิมินห์  โฮจิมินห์ น าชาวเวียดนามทั้งประเทศเข้าสงคราม 
เพื่ออิสรภาพ  นายพล โง เหงียน เกี๊ยบ น ากองทัพเข้า 
สงครามเพื่อปลดปล่อยประชาชน 



ความอดทน  (Endurance) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ พลังทางร่างกายและจิตใจ  ซึ่งวัดได้  
จากขีดความสามารถในการทน  ต่อความเจ็บปวด,  
ความเหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, ความยากล าบาก,  
ความเคร่งเครียด, งานหนักรวมถึงความอดกลั้นต่อ 
สถานการณท์ี่บีบคั้น 



แบบอย่างของผู้มีความอดทนสูง 

เธอ : ต่อสู้กับระบอบเผด็จการทหาร
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสันติ  

เส้นทางชีวิตและการต่อสู้ที่เต็มไป
ด้วยขวากหนามของหญิงเหล็ก 

นามว่า      

อองซานซูจี  



แบบอย่างของผู้มีความอดทนสูง (ต่อ) 

       20 กค. 2532  อองซานซูจี  ถูกกัก
บริเวณ ภายใต้กฎอัยการศึกของรัฐบาล
ทหาร หลังจากนั้นมาก็ถือเป็นฝ่ายตรง
ข้ามกับรัฐบาลทหารมาจนถึงปัจจุบัน  
นับรวมเวลาการต่อสู้กว่า 25 ปี             
                         และยังต่อสู้ต่อไป... 

เธอได้รับรางวัลโนเบล สาขา
สันติภาพ     เมื่อปี พ.ศ. 2534  

ขณะที่ยังถูกกักขังอยู ่



ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)  

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ  การแสดงออกซึ่งความสนใจอย่างจริงจัง 
และมีความจดจ่อ    ต่อการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
หมายถึง   การท างานด้วยความร่าเริงเบิกบาน,   
มคีวามหวังด,ี พิจารณาให้เกิดผลดีต่องาน 



           กองทัพมองโกล เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดกองทัพหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ สามารถสร้างจักรวรรดิที่กว้างใหญ่
ไพศาลตั้งแต่ทะเลเหลืองในเอเชียตะวันออก  
จรดทะเลด าในยุโรปตะวันออกโดยมีผู้น าทาง
ทหารที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า เจงกิสข่าน สาเหตุที่เขา
ท าให้กองทัพมองโกลยิ่งใหญ่ได้มีหลายๆสาเหตุ   
แต่ที่นับว่าส าคัญมากซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้น า
หน่วยทหารต้องมีคือการท าให้ก าลังพลใน
หน่วยมี ความกระตือรือร้น ซึ่งเจงกิสข่านได้ท า
ให้ทหารในกองทัพมีความกระตือรือร้นโดยใช้
วิธีท าให้ทุกคนรู้สึกถึงผลส าเร็จหลังรบชนะ  

เจงกิสข่าน 
Genghis Khan 

ผู้น าฯต้องมีและท าให้ทหารของตนมีความ                    
                          กระตือรือร้นด้วย 



 วิธีที่ เจงกิสข่านท าคือ ถ้าใครที่รบชนะและมีชีวิตรอด เมื่อเข้ายึดครอง
เมืองต่างๆได้แล้วจะได้รับการเลื่อนยศตามความสามารถและให้ทรัพย์
สมบัติ ผู้หญิงของเมืองที่ถูกยึดครองได้ให้เป็นสมบัติของเหล่าทหารนั้นๆ       
เหตุการณ์ที่ส าคัญคือการยึดครองอาณาจักร ขะวาริชเมียร์ ที่มีเมือง
หลวงช่ือ สามาร์คาน  (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอุซเบ  กิสถาน) ซึ่งกองทัพ
มองโกลสามารถรบชนะกองทัพของ   ชาร์โมฮัมหมัด ซึ่งมีก าลังถึง 
500,000 คน     ในขณะที่มองโกลมีเพียง 200,000 คน   เมื่อยึดเมือง
ได้ภายหลังสมบัติต่างๆของเมืองรวมทั้งผู้หญิงทั้งเมือง เจงกิสข่าน     
ได้จ่ายแจกไปให้ทหารที่ร่วมรบทุกคน 

จักรวรรดิมองโกล 

ผู้น าฯต้องมีและท าให้ทหารของตน 
มีความกระตือรือร้นด้วย  (ต่อ) 



ความริเริ่ม  (Initiative) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ การเป็นผู้รู้จักใช้ความคิด ในการเสาะแสวง 
หางานท า และเริ่มหาหนทางปฏิบัติถึงแม้จะไม่มคี าสั่ง 
ให้ปฏิบัติหรือการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆ    
ที่ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและการกระท าทันที 
โดยไม่รีรอหรือชักช้า 



      ฮานนิบาล เป็นแม่ทัพของคาร์เธจ์
เขาได้น าทัพจากแอฟริกาเหนือ  เข้ารุก
สู่อาณาจักรโรมันที่แข็งแกร่ง  ในสมัย
เมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกาล   ซึ่งในครั้ง
นั้น ฮานนิบาล   เป็นแบบอย่างของ
ผู้น าทางทหารที่มี  คุณลักษณะผู้น าใน
เรื่องความริเริ่ม ฮานนิบาล 

Hannibal Barca  

    ผู้น าหน่วยทหารต้องมีความริเริ่ม 



     กล่าวคือ เขาได้ใช้วิธีเดินทัพแบบใหม่ซึ่งท าให้ทหารโรมัน
คาดไม่ถึงคือการเดินทัพข้ามช่องแคบไปยงัสเปนข้ามเทือกเขา 
พีเรนิสและแอลป์ ก่อนเข้าตีโรม  รวมทั้งการน าช้างเข้าร่วมรบ
ผสมกับการใช้ยุทธวิธ ีการตีโอบ ภายใต้ภูมิประเทศและอากาศ
ที่เหมาะสม  ท าให้เขามีชัยชนะหลายครั้ง 

เส้นทางเดนิทพัของ ฮานนิบาล 

ผู้น าหน่วยทหารต้องมีความริเริ่ม(ต่อ) 



ความซ่ือสัตย์สุจริต  (Integrity) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ ความเที่ยงตรงแห่งอุปนิสัยและยึดมั่นอยูใ่น 
หลักแห่งศีลธรรมอันดีงาม  เป็นคุณสมบัติของการรัก 
ความจริง ,   มีสัจจะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง 
แท้จริง 



ผู้น าหน่วยทหารต้องมีความซื่อสัตย์
สุจริต 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 



    พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์     
     ประธานองคมนตรีเป็นตัวอย่างที่ดี
ของความซื่อสัตย์สุจริต  ที่ผู้น า  
หน่วยทหาร     พึงมีเพื่อประโยชน์ต่อ      
หน่วยและผู้ใต้บังคับบัญชา  
           จะได้น าไปเป็นเยี่ยงอย่าง 



ความพินิจพิเคราะห ์ (Judgment) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ คุณสมบัติในการใคร่ครวญ โดยใช้เหตุผลตาม 
หลักตรรกวิทยา  เพื่อให้ได้มูลความจริง  และ หนทาง 
แก้ไขที่น่าจะเป็นไปได้น ามาใช้ในการตกลงใจได้ถูกต้อง 



พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
Alexander the Great  

       พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ 
มหาราช   ทรงเป็นผู้น าทหาร
ของกรีกมาซีโดเนีย   ที่ขยาย
อาณาจักรไปกวา้งไกล สาเหตุที่
ส าคัญคือพระองค์เป็นผู้น าฯ  ที่
ใช้ การพินิจพิจารณา อย่างถี่ถ้วน
ก่อนการรบทุกครั้ง เพื่อให้ได้ชัย
ชนะมา 

ผู้น าหน่วยทหารต้องมีความพินิจพิเคราะห ์



      ในสงครามกับพระเจ้าดาริอุส  กษัตริย์แห่ง
เปอร์เซีย พระองค์ทรงศึกษาการรบของเปอร์เซีย      
และจุดอ่อนของกองทัพดาริอุสไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้ว
จึงเข้าท าการรบ ซึ่งผลคือพระองค์ได้รับชัยชนะอย่าง
งดงาม 



ความยุติธรรม (Justice) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ  การไม่ล าเอียงเข้าข้างใคร , มคีวามเที่ยงตรง,  
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, มีความเสมอต้นเสมอปลายใน 
การบังคับบัญชา   หมายรวมถึง การให้รางวัลและการ 
ลงโทษแก่ผู้ที่กระท าผิดด้วย 



 ผู้น าหน่วยทหารต้องมีความยุติธรรม 

        เหมา เจ๋อ ตุง พูดเสมอว่า เหตุที่กองทัพปลด
แอกประชาชน จีนได้รับชัยชนะเหนือ  กองทัพก๊ก มิน 
ตั๋ง  ของเจียงไคเช็ค        เพราะประชาชนอยู่ข้าง
ฝ่ายจีนแดงทหารจีนแดง       200,000 คนที่
เอาชนะ  กองทัพเจียงไคเช็ค 2,000,000 คนได้น้ัน  
แท้จริงแล้วอยู่ที่ทหาร   200,000 คน   ของกองทัพ
จีนแดงน้ัน  มีก าลังกว่า 400,000,000 คน   ซึ่งคือ
ประชาชนชาวจีนต่างหาก เหมาฯ  กล่าวว่าประชาชน
เปรียบเหมือนน้ า กองทัพปลดแอก เปรียบเหมือน
ปลา  ซึ่งเหตุการณ์ตัวอย่างที่ท าให้ประชาชน อยู่ข้าง
กองทัพจีนแดง   คือ เหตุการณ์ที่ มณฑลเหอเป๋ย 
หรือที่รู้จักในนามสงครามไหวไห่  

เหมา เจ๋อ ตุง 
Mao Zedong 



 เติ้ง เส่ียว ผิง ซึ่งขณะนั้นเป็นกรมการเมืองประจ า
กองทัพที่ 2  ซึ่งมนีำยพล หลิว ป๋อ เฉิน เป็นแม่ทัพ   ได้ใช้หลัก
ความยุติธรรม ของผู้น าหน่วยทหาร กล่าวคือขณะที่กองทัพปลด
แอกเคล่ือนทัพเข้าเหอเป๋ย  เพื่อปลดปล่อย กลับไม่มีชาวบ้านมา
ต้อนรับเหมือนกับทุกๆครั้งที่ปลดปล่อยเมืองต่างๆ   ทราบ
ภายหลังว่าก่อนหน้าที่จะเข้าเมืองมามีกองทัพจีนแดงส่วน
ลาดตระเวนน า   ได้เข้ามาซื้อของต่างๆไว้ส าหรับรอรับกองทัพ
ใหญ่   แต่เอาเข้าจริงกลับมายึดไปเฉยๆไม่ให้เงินเมื่อ  เติ้ง เส่ียว 
ผิง ทราบเรื่องได้เรียกผบ.หน่วย ลว.น า นั้นๆมาสอบสวนซึ่งก็ได้
ความจริงอย่างที่ชาวบ้านร้องเรียนคือ เอาของไปแต่ไม่ให้เงิน    
บรรดานายทหารต่างๆ เห็นว่าการกระท าของผบ.หน่วย ลว.น าผู้
นี้       ท าเพื่อส่วนรวมคือยึดมาเพื่อรอกองทัพใหญ่เข้าเมืองและ
ผบ.หน่วยผู้นี้     ยังมีผลการรบยอดเย่ียมมาตลอด  แต่ เติ้ง 
เสียว ผิง กลับเห็นว่าหากปล่อยไว้ประชาชนในเหอเป๋ย  ยากที่จะ
เข้ามาอยู่กับฝ่ายจีนแดงและการยึดส่ิงของต่างๆโดยไม่ได้รับการ
ยินยอมจากเจ้าของถือเป็นการผิดกฎอย่างร้ายแรงของกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนซึ่งโทษคือประหารชีวิตมิน ตั๋งได ้

เติ้ง เส่ียว ผิง 
Deng Xiaoping 



  เติ้ง เส่ียว ผิง ตัดสินใจประหารชีวิต นายกอง
นั้นๆ  แม้จะได้รับการทัดทานจากนายทหารอื่นๆ ก็ตาม เม่ือ
ประชาชนชาวเหอเป๋ยทราบข่าวต่างพากนักล่าวว่ากองทพัจีน
แดงมีความยุติธรรมและมาเข้าร่วมกับกองทัพจีนแดงจ านวนมาก
จนสามารถปลดปล่อยภาคกลางของจีนจากการควบคุมของก๊ก 
มิน ตั๋งได้ 

เติ้ง เส่ียว ผิง 
Deng Xiaoping 



ความรอบรู้ (Knowledge) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ  ข่าวสารที่บุคคลหามาได้รวมทั้ง ความรู้ใน 
วิชาชีพของตน   และความเข้าใจในผู้ใต้บังคับบัญชา 



ผู้น าหน่วยทหารต้องมีความรอบรู้ 
 นายพล แพตตัน เป็นผู้
บัญชาการทหาร   ของสหรัฐ    ใน
ยุทธภูมิแอฟริกาเหนือและอิตาลี ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2      เขาเป็น
หนึ่งในผู้น าทางทหาร ที่ทุกคนให้ความ
ไว้วางใจ นายพลแพตตันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ที่ศึกษาการรบทุกสนามรบต่างๆ ใน
อดีตอย่างท่องแท้ สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุด        
คือการเข้ายึด  ชิซิลีและปาเลอโม  
จากกองทัพ มุสโสลินี และนาซี
เยอรมัน 

พล.อ.จอร์จ แพตตัน
George S. Patton 



 โดย นายพล แพตตัน  ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการ
เดินทัพและยุทธวิธีจาก ฮานนิบาล แม่ทัพของคาร์
เธย์ในสมัยโรมันซึ่งเขาได้ใช้ ข้อดี-ข้อเสีย ที่เกิด
ขึ้นมาประยุกต์ต่อสนามรบในอิตาลีและแอฟริกา
เหนือจนท าให้เขาสามารถ น าพากองทัพ                             
พันธมิตร  ได้ชัยชนะในอิตาลีและเข้ายึด                                
เยอรมันได้ในเวลาต่อมา 

ไอเซนฮาวร์ ,แบรดลีย์และ 
แพตตันหลังยึดเบอร์ลิน 

https://www.youtube.com/watc
h?v=QtvSk5OJyXk 

https://www.youtube.com/watch?v=QtvSk5OJyXk
https://www.youtube.com/watch?v=QtvSk5OJyXk
https://www.youtube.com/watch?v=QtvSk5OJyXk
https://www.youtube.com/watch?v=QtvSk5OJyXk


ความจงรักภักดี (Loyalty) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือคุณสมบัติของบุคคลที่มจีิตใจเชื่อมั่น และยึดมั่น 
ต่อประเทศชาติ, ศาสน์, กษัตริย์ต่อกองทัพ, ต่อหน่วย,  
ต่อผู้บังคับบัญชา, ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  



ผูน้ ำหน่วยทหำรตอ้งมีควำมจงรกัภกัด ี

 นายพลเรือ ยามาโมโต้เป็นแบบอย่าง
ของผู้น าทางทหาร    ที่มีความจงรักภกัดต่ีอ
ประเทศชาต ิและองค์สมเดจ็ พระจักรพรรดิ
ญ่ีปุ่นจนเป็นต้นแบบของทหารญ่ีปุ่นทุกนาย
ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 พล.ร.อ.ยามาโมโต้ 

Isoroku Yamamoto 



ความรู้จักกาลเทศะ (Tact) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ ความสามารถในปฏิบัติตนกับบุคคลอื่น โดยไม่ 
เกิดความขุ่นข้องหมองใจ ไม่ก่อให้เกิดศัตรูหรือเป็น 
ปฏิปักษต์่อกัน ในทัศนะของบุคคลทั่วไปกาลเทศะ    
หมายถึง ความสามารถที่จะพูด หรือท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ได้ถูกต้องตามเวลาอันสมควร  ทั้งนี้หมายรวมถึงการ 
ท าความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และการพิจารณา 
ถึงความรู้สึนึกคิดของผู้อื่น 



         ผูน้ ำหน่วยทหำรตอ้งรูจ้กักำลเทศะ 

              โจวเอนิไหล  เป็นบุคคลหน่ึงซ่ึงมลีกัษณะผู้น าทางทหาร    
ในเร่ืองการรู้จักกาลเทศะ  ซ่ึงตลอดระยะเวลาการร่วมรบในฐานะ 
รองประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนกบัเหมาเจ๋อตุง          เขาได้ใช้
จังหวะและโอกาสในการพูด   เพ่ือจูงใจให้ ประธาน เหมา เจ๋อ ตุง  
รวมทั้งสมาชิกโปลติบูโร เห็นคล้อยตาม  ซ่ึงในช่วงเกดิเหตุการณ์  
ปฏิวตัวิฒันธรรมในจีนลกัษณะผู้น าในเร่ือง     การรู้จักกาลเทศะ   
ของโจวเอนิไหล        ท าให้รอดจากการท าร้ายของกลุ่ม เร้ดการ์ด 
ในขณะทีแ่ม่ทพันายกองต่างๆ        ของกองทพัจีนแดงต่างได้รับ  

         อนัตรายจนถึงชีวติไปตามๆกนั ซ่ึงในเวลาต่อมาผู้น าทัว่โลก  

         ต่างยกย่องเขาว่าเป็น “นักการทหารลิน้ทอง” สามารถพูด  

         โน้มน้าวจิตใจคนให้เช่ือและปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี 

โจว เอนิ ไหล 
Zhou Enlai 



ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

      คือ การไม่ฉวยโอกาสตักตวงความสุขความสะดวก  
สบาย, ความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองโดยท าใหผู้้อื่น 
เดือดร้อน หรือเสียผลประโยชน์หมายถึง  การร่วมเป็น 
ร่วมตายกับเพื่อนร่วมงาน การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ 
ให้กับผู้ขาดแคลน  ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติ  
งานดีเด่น หรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร 



ผูน้ ำหน่วยทหำรตอ้งไม่เห็นแก่ตวั 

         เช กวูรา เป็นนักปฏิวตัชิาวควิบา  เขาเป็นที่
รู้จกัไปทัว่โลก ในเร่ืองอุดมการณ์เพ่ือปลดปล่อย
ทางชนช้ัน     เพ่ือให้พ้นจากการอยู่ในภาวะกดขี ่
ข่มเหง  ทางชนช้ันจากประวตัิของ  เชฯ  เขาเกดิ
มาในตระกลูร ่ารวย ของควิบาเขาได้รับการศึกษา
เป็นนายแพทย์  หากพจิารณาแล้วเขาไม่จ าเป็น       
ต้องเข้าร่วมขบวนการ     ปลดปล่อยควิบาจาก
อทิธิพลของบาตสิต้า  ผู้น าควิบาในสมัยน้ัน 

เช กวูรา 
Dr. Ernesto Guevara de la Serna 



       ในช่วงทีเ่ขาเป็นผู้น าการปฏิวตั ิร่วมกบัฟิเดล คาสโตร เขา
ร่วมกนิ, ร่วมนอน, ร่วมรบ และปฏิบัตตินเยีย่งสมาชิกกลุ่มไม่
ใช้อภสิิทธ์ิใด      เม่ือปฏิวตัสิ าเร็จ ทุกคนต่างยกให้เขาเป็นผู้น า
ควิบา   แต่เขากลบัปฏิเสธทุกต าแหน่ง และสละความสุขสบาย
ในควิบาไปเข้าร่วมขบวนการปฏิวตัิในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะ      
                                      เป็น คองโก ,   โบลเิวยี,    กวัเตมาลา ฯลฯ             
                                      เช กวูรา นับเป็นตวัอย่างผู้น าทางทหาร  ทีม่ี     
                                      คุณสมบัตคิวามไม่เห็นแก่ตวัเป็นแบบอย่างแก่ 
                                      นักการทหาร 
                                      ต่างๆ ทั่วโลก 

เช กวูรา และ ฟิเดล คาสโตร  

ขณะปฏิบัตกิารกองโจรในป่า 



หลักการของผู้น า ( 11 ข้อ ) 

( MILITALY  LEADERSHIP  PRINCIPLE ) 

                  หมายถึงกฎทั่วๆ ไปซึ่งเป็นเครื่อง
น าทาง  ให้ผู้น าได้รับความส าเร็จ   
ตั้งแต่ในอดีต ให้ประพฤติและปฏิบัติ
ตามตลอดประวัติศาสตร์การทหาร 



        ข้อที่ ๑.    ต้องมีความสามารถทั้ง
ทางเทคนิค และทางยุทธวิธี  ( รู้จัก
หน้าที่ของตน )   

 

       ต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในด้าน
การฝึกและการปฏิบัติการรบรวมถึงเรือ่ง
ต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของท่านทั้ง
ในทางเทคนิคและธุรการ 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



    ข้อที่ 2.   จงรู้จักตนเอง และ
หมั่นปรับปรุงตนเอง  ( Know yourself and 
seek self- improvement )  

 
     ต้องรู้จักประเมินค่าตัวของท่านเอง
และรู้จักจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเอง, 
ควบคุมตัวเองให้มีคุณลักษณะของผู้น าที่
พึงประสงค์ 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



 ข้อที่ ๓.       ท าความคุ้นเคย และ
ดูแลสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา    
( Know your men  And   lookout  for their welfare ) 
 

    พยายามสังเกต, เป็นกันเองกับลูกน้อง, 
รับรู้ถึงความแตกต่างของแต่ละคน, ต้อง
เข้าใจถึงปฏิกิริยาและการปฏิบัติงานภายใต้
สภาวการณ์ต่างๆ   ของผู้ใต้บังคับบัญชาดี
ขึ้น, จัดหาสิ่งต่างให้ถูกตอ้งตรงตามความ
ต้องการของเขา  

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



  ข้อที่ ๔.  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ใน
สิ่งที่ควรรู้ ( Keep your men informed ) 
 
        ควรแจ้งเรื่องให้ทราบในขอบเขตของ
ข้อก าหนด ในเรื่อง   การรักษาความ
ปลอดภัยต่างๆ     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เขามีความคิดริเริ่ม ,  ท างานเป็นชุดดีขึ้น
รวมถึงมีขวัญดีขึ้นด้วย 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



   ข้อที่ 5.  ท าตนเป็นตัวอย่าง ( Set the 
Example ) 
 

     กำรวำงตนและอำกัปกิริยำต่ำงๆของท่ำน จะ
ท ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมเชื่อถือเกิดควำม
ภำคภูมิใจ ถ้ำท่ำนปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงดีเด่นเป็น
พิเศษ ก็เท่ำกับเป็นกำรวำงมำตรฐำนให้กับผู้คนใน
หน่วยท้ังหน่วย  ปฏิบัติตำมด้วย 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



   ข้อที่ 6.  ต้องแน่ใจว่า ผู้ปฏิบัติ
เข้าใจงาน ตรวจตราการปฏิบัติ
ให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย (Insure 

that the   task is understood, supervised and 
accomplished ) 
 

        ต้องให้ค าสั่งการต่างๆอย่างกะทัดรัดและ
ชัดเจน   รวมถึงมั่นใจได้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจใน
ค าสั่ง และ ก ากับดูแล   เพื่อให้มั่นใจว่าเขาปฏิบัติตาม
ค าสั่งของตน   ทันที 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



    ข้อที่ 7. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน/ท างานเป็นทีม (Train your 
men as a team )                                                                    
                การประสานการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นชุด 
เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ทหารแต่ละคนต้องมี
ความเข้าใจว่าตนมีหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามต าแหน่ง
หน้าที่ใดในชุดนั้นๆ หมั่นฝึกฝนลูกน้อง และหน่วยจะมี
ประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อหน่วยมีเครื่องชี้ความเป็นผู้น า
อยู่ในเกณฑ์สูง 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



    ข้อที่ 8.   ตัดสินใจไม่ผิดพลาดและถูก
กาลเทศะ   ( Make sound and timely decisions )  

 

        ถ้าผู้บังคับบัญชาที่มีความลังเลใจจะท าให้เขาเกิด
ความลังเลใจ ,   ขาดความเชื่อมั่น และเกิดความสับสน 
วุ่นวายภายในหน่วยด้วย พื้นฐานของการตัดสินใจถูกต้อง  
ทันเวลาคือ การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ,  การฝึกและการ
วางแผนอย่างถูกต้อง 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



    ข้อที่ 9.   ปลูกฝังความรับผิดชอบให้
เกิดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา               ( Develop a 

sense of responsibility in your    Subordinate )  
                                                  
       การมอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ตาม สมควร จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและนับถือซึ่งกัน
และกัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เขาใช้ความคิดริเริ่ม
และให้ความร่วมมือแก่ท่าน 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



   ข้อที่ 10.    ค าสั่งที่ออกไป ต้องไม่เกิน
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ  ( Employ  your unit in 

accordance with its Capabilities )  

 

              ท่านใช้หน่วยได้ถูกต้อง ก็ต่อเมื่อท่านรู้ขีด 
ความสามารถและขีดจ ากัดในหน่วยของท่านโดยตลอด 
ต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



  ข้อที่ 11.  รับผิดชอบผลการปฏิบัติของ
หน่วยตน    ( Seek responsibility and take responsibility 

for action ) 
  

        ต้องเสริมสร้างตนเองให้มีความสามารถในการ
น าหน่วยให้มากขึ้น ท่านจะต้องยอมรับผิดชอบต่อทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่หน่วยของท่านกระท าหรือไม่กระท า 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



กฎผูน้ ำระดบัเพชรสบิเอ็ดขอ้กฎผูน้ ำระดบัเพชรสบิเอ็ดขอ้    ตอ้งเป็นต่อทกัษะทำงทหำรตอ้งเป็นต่อทกัษะทำงทหำร

  ทัง้เทคนคิยุทธวิธทีี่เชี่ยวชำญทัง้เทคนคิยุทธวิธทีี่เชี่ยวชำญ      ตอ้งอำจหำญม ัน่มุ่งปรบัปรุงตนตอ้งอำจหำญม ัน่มุ่งปรบัปรุงตน

  ตอ้งคุน้เคยลกูนอ้งเหมอืนผองมติรตอ้งคุน้เคยลกูนอ้งเหมอืนผองมติร    รกัษำสทิธสิวสัดกิำรประสำนผลรกัษำสทิธสิวสัดกิำรประสำนผล

  ตอ้งชี้แจงแถลงขำ่วทุกครำวตอ้งชี้แจงแถลงขำ่วทุกครำว//คนคน    ตอ้งท ำตนเป็นแบบอย่ำงสรำ้งแบบดีตอ้งท ำตนเป็นแบบอย่ำงสรำ้งแบบดี

  ใชห้น่วยรองตอ้งรูข้ดีควำมสำมำรถใชห้น่วยรองตอ้งรูข้ดีควำมสำมำรถ  บ่มรกัชำติรบัผดิชอบกอปรศกัดิศ์รีบ่มรกัชำติรบัผดิชอบกอปรศกัดิศ์รี

  ตดัสนิใจตอ้งไม่หวั่นทนัท่วงทีตดัสนิใจตอ้งไม่หวั่นทนัท่วงที      บ่มสำมคัคีมวิีนยัไม่แตกคอบ่มสำมคัคีมวิีนยัไม่แตกคอ

ส ัง่งำนไปใหต้รวจตรำว่ำส  ำเร็จส ัง่งำนไปใหต้รวจตรำว่ำส  ำเร็จ    หลกัผูน้ ำท ัง้สบิเอ็ดเคลด็ลบัหนอหลกัผูน้ ำท ัง้สบิเอ็ดเคลด็ลบัหนอ

จงหม ัน่ท่องสำธกและยกยอจงหม ัน่ท่องสำธกและยกยอ    ใครสำนต่อปฏบิติัเกียรติวฒันำใครสำนต่อปฏบิติัเกียรติวฒันำ

ประพนัธโ์ดยประพนัธโ์ดย    รร..ออ..ทญัพสิษิฐ์ทญัพสิษิฐ์    โสตถเิสวีโสตถเิสวี    กวีรำชวลัลภกวีรำชวลัลภ((ช ัน้นำยพนัช ัน้นำยพนั--๕๓๕๓))





สิ่งชี้สอบของการเป็นผู้น า 

คุณลักษณะ 4 ประการ 
แสดงให้เห็นถึง ความส าเร็จ หรือ ล้มเหลว 

ในการน าทางทหาร 
ใช้เป็นเครื่องวัดในการประเมินค่าหน่วย 



ขวัญ 

วินัย 
ความรักหมู่

คณะ 
ความรู้ความ

ช านาญ 



ความสัมพันธ์ 



สิ่งชี้สอบ 
ของการเป็นผู้น า 

ขวัญ 

วินัย 

ความรักหมู่
คณะ 

สมรรถภาพ 



ประสิทธิภำพ 

ขวัญ 

วินัย 

ความรักหมู่คณะ 

สมรรถภาพ 



ขวัญ 

วินัย 

ความรักหมู่คณะ 
สมรรถภาพ 



      ความหมาย ...สภาพจิตใจของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติของบุคคล 
ที่มีต่อทุกสิ่งทุกอย่าง 

ขวัญ 



      ความหมาย ...ทัศนคติ ของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล ที่พร้อมจะเชื่อฟังค าสั่งในทันที  
      เป็นความรู้สึกนึกคิด   ที่แสดงความ
เชื่อฟังค าสั่งอย่างเต็มใจ   และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

วินัย 



ความรักหมู่รักคณะ 

   คือ ความจงรักภักด,ี ความภาคภูมิใจ
และความกระตือรือร้นต่อการแสดงออก
ของสมาชิกภายในหน่วยของตน 



ความรู้ความช านาญ 

      คือ ความสามารถของบุคคลและของหน่วยที่จะ
ปฏิบัติงานหรือภารกิจให้เกิดผลดี   ด้วยการการใช้
ความสามารถทางร่างกาย ทางเทคนิคและทาง
ยุทธวิธีประกอบกัน 



การพัฒนา 



การพัฒนาสิ่งชี้ชอบของการเป็นผู้น า 



สอนให้มีความเชื่อถือในสาเหตุ และ
ภารกิจ 

ปลูกฝังให้มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง 

ช่วยให้ผู้ใต้บังคบับัญชาของท่านมีความพึงพอใจในการ
ท างาน 

จัดให้มีรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น 

ท าให้ตัวก าลังพลรู้สึกว่า ตนเป็นก าลังส าคัญของ
หน่วย 

รับรู้ความปรารถนาของ
ทหาร 

ส่งเสริมให้ก าลังพลในหน่วย ติดต่อกับ
ครอบครัว 

ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา 





วินัย 

ท าตนให้เป็นตัวอย่างทีด่ี 

มีการลงโทษ อย่างยุติธรรม 

ฝึกการเคารพซึ่งกันและกัน 

ระวังสิ่งที่จะท าให้เสียวินยั 

ส่งเสริมให้ก าลังพลมี
วินัย 



ความรู้ความ
ช านาญ 

ฝึกให้รู้ในหน้าที่ 
เน้นท างานเป็นชุด 

ฝึกความสมบูรณ์ 
ของร่างกาย 

ฝึกสลับหน้าที่ 

ฝึกสถานการณ์ 
ที่สมจริง 

ตรวจสอบ 
การฝึก 

สร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

ฝึกการปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งที่สูงขึ้น 



ลักษณะผู้น าในหน่วยระดับกองพันขึ้นไป 

 ๑. สภาพแวดล้อมของลักษณะผู้น า 

 ๒. การจัดหน่วยและการควบคุม 



สภาพแวดล้อมของลักษณะผู้น า 

  เกี่ยวข้องกับฝ่ายอ านวยการและ 

   ผู้บังคับหน่วยรอง 

  นโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 

  การปกครองบังคับบัญชา 

 



    การจัดหน่วยและการควบคุม 

  การจัดหน่วยมีผลกระทบโดยตรงต่องานผู้น าฯ 

  หลักในการจัดหน่วย..แต่ละส่วน, ดุลยภาพ, ความ
ร่วมมือ, ความอ่อนตัว, ประสิทธิภาพ 

  กรรมวิธีในการจัดหน่วย..การจัด, การจัดหน่วยไปขึ้น
สมทบ 

  ข้อจ ากัดในการจัดหน่วยของผู้น า 

 



ลักษณะผู้น าในหน่วยระดบักองพันขึ้นไป (ต่อ) 

 ๔. ช่วงการบังคับบัญชา(จ านวนหน่วยขึ้นตรง) 

 ๕. สายการบังคับบัญชา(ล าดับชั้น) 

 ๖. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ ฝอ. 

 ๗. การให้ข้อตกลงใจและการแก้ปัญหา 

 ๘. การติดต่อสื่อสารภายในหน่วย 



ข้อพิจารณาการจัดหน่วยที่มีประสิทธิภาพ 

 พิจารณาเกี่ยวกับภารกิจหลักก่อน 

 วางโครงสร้างหน่วย   (จินตนาการแผนผังการจัดก าลัง) 

 แบ่งมอบสิ่งของตามอัตรา (อจย., อฉก., อสอ.) 



จิตวิทยาในการปกครอง 

      คนเราเมื่อได้ต าแหน่งสูงขึ้นเป็น
ผู้บังคับบัญชาฯมักจะพบกับปัญหาเพื่อน
ร่วมงาน      ตั้งตนเป็นศัตรู เราอาจจะเก่งงาน
รอบด้าน       แต่ขาดความรู้ในทางจิตวิทยาใน
การปกครอง     เม่ือเราได้ศึกษาทางด้าน
จิตวิทยาแล้ว   สามารถท าให้ลูกน้องมีความ
พอใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับ
เราได้เป็นอย่างดี 



จิตวิทยาในการปกครอง 

จิตวิทยาในการปกครองและบริหารงาน
ทหาร 

๑. ระเบียบ-ข้อบังคับ (Rules) 

๒. วินัย (Discipline) 

๓. ความยุติธรรม (Justice) 

๔. มีน้ าใจเป็นนักกีฬา (Sporting Spirit) 



จิตวิทยาในการปกครอง 

จิตวิทยาในการปกครองและบริหารงานทหาร (ต่อ) 

๕. ค าสั่งที่ได้ผลและมีประสิทธภิาพ 

๖. ความจริงใจ (Sincerity) 

๗. ขวัญและอารมณ์เครียด  

๘. อารมณข์ัน (Sense of hum our) 



จิตวิทยาในการปกครอง 
จิตวิทยาในการปกครองและบริหารงานทหาร (ต่อ) 

๙. อบรมทหารโดยอนุศาสนาจารย.์.หน้าที่

ลูกผู้ชาย, ตัดทางบ้าน,คุมอารมณ,์อยู่ในระเบียบวนิัย,ให้เข้า
กับชาวบ้านได้ 

๑๐. การรักษาระดับจิตใจให้ปกต ิ

๑๑. สวัสดิการของทหาร 

๑๒. ไม่บังคับขืนใจผู้หญิง (ปัญหาทางเพศ) 



- หลักปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 
- การประนีประนอม 
- การปรับตน 
- ความสะเทือนใจ.. เกิดจากวาจาไม่สุภาพ, ดุหรือขู่ไว้ก่อน, ชอบเหน็บ
แนม, ท าตัวเกินจริง-ดูถูกผู้อื่น, แกล้งชมเพื่อใช้งาน, คิดว่าอาวุโส, ฝนตกไม่ทั่วฟ้า, 
เลือกปฏิบัติกับลูกน้อง 

จิตวิทยำในกำรปกครอง 



- อารมณ์ขัน 
- ศิลปะการทูตมาใช้กับการปกครอง 
- การวิพากษ์วิจารณ์หรือการติชม 

จิตวิทยาในการปกครอง (ต่อ) 



ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะผู้น า 

 ปัญหามีหลากหลายไม่ควรมองข้าม ต้องหา
ทางแก้ไขด้วยวิธีที่ได้ผลดีที่สุด 

 ปัญหาทั่วไปที่พบ เช่นการเข้าท าหน้าทีบ่ังคบับัญชา 

 เสริมสร้างแนวความคิดในการแก้ปัญหา ด้วย
การวิเคราะห์ที่เป็นระเบียบในห้วงเวลาที่
ก าหนด 



  ขั้นเรียนรู้ปัญหา 

 ขั้นประมาณสถานการณ์ 
       ๑. พิจารณาหาสาเหตุ       ๓. ประเมินค่าหนทางแก้ไข 

     ๒. หาทางแก้ที่เป็นไปได้    ๔. เลือกหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

  ขั้นปฏิบัติการ ( น าไปใช้ ) 



ขอบเขตของปัญหา 

 การรับมอบการบังคับบัญชา (ท าหน้าที)่ 

 การเลือกผู้บังคับหน่วยรอง 

 การพัฒนา(สอน)ผู้บังคับหน่วยรอง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย 

 การให้ค าปรึกษาต่อปัญหาส่วนตัว 

 การต้อนรับเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกัน 



ข้อพิจารณาพิเศษ 

  ความสัมพันธ์กับพลเรือนในท้องถิ่น 

  หน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา 

ผมมีเรื่องจะ
ปรึกษาครับ...! 



คุณสมบัติประจ าตัวส าหรับผู้น า  

มี ๒๘ ประการ  แบ่งออกเป็น ๔ ทาง คือ 

ทางสติปัญญา, ทางกาย, ทางอารมณ์ และ
อุปนิสัย 
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 คุณสมบัตปิระจ าตัวและหลักธรรมส าหรับผู้น า 

ความว่องไว 
  (ตื่นตัว) 

สมเหตุสมผล 
สามัญส านึก 

ดุลยพินจิ 

   มอง 
การณ์ไกล 

1. ทางสติปัญญา 

คุณสมบัติประจ าตัวส าหรับผู้น า 
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คุณสมบัติประจ าตัวส าหรับผู้น า 

สุขภาพ 
๑. 

ก าลังกาย 
๒. 

ความทรหดอดทน 
๓. 

ลักษณะด ี
๔. 

2. ทางกาย 



www.themegallery.com Company Logo 

การสังคมด ี๓.๖ 

การมองในแง่ดี ๓.๑ 

๓.๒ 

๓.๓ 

๓.๗ 

๓.๘ 

๓.๙ 

๓.๑๐ 

๓.๑๑ 

คุณสมบัติประจ าตัวส าหรับผู้น า 

3. ทางอารมณ ์

ความเข้าใจผู้อื่น 

ให้ความสนใจ 

อารมณ์ขัน 

ความแนบเนียน 

ความเชื่อม่ันในตัวเอง 

๓.๔ 

๓.๕ 

ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 

ความเยือกเย็น 

การบังคับตัวเอง 

ความกระตือรือร้น 



บทที่ ๕ 

1. ความตรงไปตรงมา 

2. ความจงรักภักดี  

3. ส านึกในหน้าที่ 

4. ความไว้วางใจได้ 

5. ความกล้าหาญ 

6. ความเข้มแข็ง 

7. ความยุติธรรม 

8. ไม่เห็นแก่ตัว 

คุณสมบัติประจ าตัวส าหรับผู้น า 

4.    ทางอุปนิสัย 



www.themegallery.com Company Logo 

บทท่ี 5  .. ตอนที่ ๒ 

ศีลธรรม 

หลักธรรม 
ส าหรับผู้น า 

หลักธรรม
ส าหรับผู้น า 
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1. ความรู้ดี 

บทท่ี 5  .. ตอนที่ 2 

ศีลธรรม 

2. ความสามารถดี 

3. ความประพฤติดี 
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ฆราวาสธรรม ๔ ๕. 

สติสัมปชัญญะ ๑. 

หิริโอตตัปปะ ๒. 

อคติ ๔ ๓. 

พรหมวิหารธรรม ๔ ๔. 

สังคหวัตถุ ๔ ๖. 

ทศพิธราชธรรม ๗. 

บทท่ี 2  .. ตอนที่ 2 หลักธรรมส าหรับผู้น า 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ที่ มั ก พ บ เ สี ย ง

วิพากษ์วิจารณ์  
  ๑. ปล่อยลูกน้องตามยถากรรม (Laissez-Faire) 

     ๒. แบบเผด็จการ (Autocracy) 

     ๓. มองโลกในแง่ร้าย (Pessimist) 

     ๔. เอาแต่แสวงผลประโยชน์ (Benefit  seeker) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



การปกครองบังคับบัญชา  
  1. ความคิดในเรื่องอ านาจ (Power หรือ Authority) 

     2. ความสัมพันธ์ (Relationship) 

     3. การให้รางวัล (Reward) 

     4. วินัยและการลงโทษ (Discipline & Punishment) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



การปกครองบังคับบัญชา  
    5 การแสดงออกหรือพฤติกรรม (Behavior) 

    6. รับผิดชอบในความบกพร่อง  

     7. ขอหรือแสวงหาความร่วมมือ (Collaboration) 

     8. เฝ้าระวังการนินทาจากลูกน้อง 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



คุณลักษณะผู้น า  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

หลัก  

ผู้น าทางทหารคืออะไร 
ลักษณะของผู้น า · 
• ค่านิยมกองทัพบก · 
• ความสามารถในการ
เข้าใจ ttps://www.youtube.com/watch?v=zFtegTOVksA 

• หัวใจนักรบ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักของผู้น า  
ผู้น าทางทหารท าอะไร  
น า   
• ·น าผู้อื่น  
• เพิ่มอิทธิพลoอกเหนือ
จากสายการบังคับบัญชา 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

https://www.youtube.com/watch?v=zFtegTOVksA


คุณลักษณะผู้น า  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลัก  

กริยาทาท่างของผู้น า  
• ทาท่างทางทหาร · 
• ความสมบูรณ์ทางร่างกาย 
· 

• ส่วนประกอบ,ความมั่นใจ 
ตนเอง · 

• ความยืดหยุ่น 

• ·น าโดยการเป็นแบบอย่าง· 
• การสื่อสาร  
พัฒนา  · 
• สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
• เตรียมตนเอง  · 
• พัฒนาผู้อื่น 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



คุณลักษณะผู้น า  คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์หลัก  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทาง
ปัญญา 
• ความยืดหยุ่น 
• ไหวพริบปฏิภาณ · 
• การพิจารณา · 
• นวัตกรรม, ความรู้ทางทหาร 
• ความแนบเนียน 

·บรรลุผลส าเร็จ  · 
• ได้มาซึ่งผลการ
ปฏิบัติ 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

งานมอบ 



ข้อก าหนดในแต่ละกลุ่ม 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะผู้น า 
จัดกลุ่ม นทน. ตามที่ อจ.อ านวยการก าหนด 
o รวมปัญหาร่วมแสดงความคิดเห็นจาก

ประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงของตนเอง 
o ปัญหาลักษณะผู้น าของหน่วย 
o กรรมวิธีแก้ปัญหา/แนวทางแก้ไข 
o น าเสนอหน้าชั้นพร้อมรายงานเป็นรูปเล่ม 
(เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในกรณีศึกษาต่อไป) 

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 



 หลกัสตูร ช ัน้นำยพนั (๘ ชม.) 

การน าเสนอ 
o ใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน ๒๐ นาท ี
o เลือกวิธีการน าเสนอเอง (เดี่ยวหรือกลุ่ม, ละคร, 

แสดง, ภาพยนตร์ประกอบ, โต้วาที ฯลฯ) 
o พูด/แสดง, เสนออย่างสุภาพ 
o ผู้ฟังให้เกียรติผู้บรรยาย (ไม่โห่ร้อง, ปรบมือไล่, 

คุยเสียงดังฯ) 

ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะผู้น า 




