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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกรของผูบริหารงานธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุด โดยใชเทคนิคเดลฟาย มีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดกลุม
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรู และมีประสบการณในดานการพัฒนาภาวะผูนําไมตํ่ากวา 3 ป จํานวน 17 คน 2)
สรางเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงกอนนําไปใช 3) สอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 รอบ
เครื่องมือรอบที่ 1 ใชแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบเจาะลึก จํานวน 17 คน รอบที่ 2
และรอบที่ 3 ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
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สํานักงานอัยการสูงสุด”
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และนอยทีส่ ดุ โดยใชเกณฑการตัดสินระดับฉันทามติทมี่ คี า มัธยฐานระหวาง 3.50 - 5.00 แสดงวาผูเ ชีย่ วชาญ
แสดงความเห็นดวยเปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ และคาพิสัยระหวางควอไทล 0 - 1.50 แสดงวา
ผู  เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล อ งกั น ผลการศึ ก ษารอบที่ 1 พบว า ตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู  นํ า
เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร มีจํานวน 47 ตัวบงชี้ ผลการศึกษารอบที่ 2 ผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญ
ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร แสดงคามัธยฐานระหวาง 4.00 - 5.00
จํานวน 47 ตัวบงชี้ แสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 2.00 จํานวน 3 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา ดังนี้
1) เปนผูที่มีการดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาโดยคํานึงถึงความตองการ และความแตกตางของบุคคล
2) เปนผูที่เขาใจบทบาทหนาที่ อํานาจ และมีความรับผิดชอบในตําแหนงของตน และ 3) เปนผูที่แสดงออก
ถึงตัวตนอยางแทจริง และแสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 1.00 จํานวน 44 ตัวบงชี้ ผลการศึกษา
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน

คําสําคัญ
ตัวบงชี้ คุณลักษณะภาวะผูนํา ผูบริหารงานธุรการ วัฒนธรรมองคกร

Abstract
This research aimed to develop indicators of leadership towards corporate culture for
executive administration Office of the Attorney General. The researcher uses Delphi technical
process of 3 steps: Step 1) Define 17 experts who have knowledge and experience in leadership
development for at least 3 years. Step 2) Experts examine the content validity of the research tool
before use. Step 3) The researcher interview by using Delphi technique for 3 times. The first round
of interview will be hold by in-depth expert with the open-ended questions. Second and third round
will be by a five-point rating scale levels which arrange from highest, high, average, less, and least.
Data was analyzed with a median 3.50 - 5.00, that the majorities most agree or agree.
The interquartile range was 0 – 1.50, that consistent comment. The results of the first data
collection included leadership indicators towards corporate culture consists of 47 indicators.
The second data collection showed that the experts focused on 47 leadership indicators that
displayed median 4.00 – 5.00. There were 3 indicators showed the interquartile range equal 2.00
as follows: 1) Take care of subordinates, 2) Responsible for their duties, and 3) True Leadership.
There were 44 indicators showed the interquartile range equal 1.00. The results of the second and
third data collection were consistent comment.
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บทนํา
องคกรอัยการมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยใหแกสังคมดวยการดําเนินคดีอาญา
กับผูกระทําความผิด และอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน การคุมครองผลประโยชนของแผนดิน
การคุม ครองสิทธิมนุษยชน การคุม ครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชนของประชาชน รวมทัง้ ใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย การเผยแพรความรูท างดานสิทธิมนุษยชน และดานกฎหมายแกประชาชน (Constitution of the
Kingdom of Thailand, B.E. 2550, 2007, 81) ปจจุบันหนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
ใชแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนาองคการทีค่ รอบคลุมภารกิจทุกดานทีส่ อดคลองกับสถานการณ
ของประเทศไทย เพื่อบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร โดยใหความสําคัญในดาน
การพัฒนาภาวะผูนําที่กําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ และกําหนดตัวชี้วัด
เปนรอยละของระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นในดานภาวะผูนําของบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด (Office of the Attorney General, 2016, 69)
สําหรับขาราชการในสํานักงานอัยการสูงสุด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 1) ขาราชการอัยการ
คือ ขาราชการผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานอัยการ ตามกฎหมายวาดวยองคกรอัยการ และ
2) ขาราชการธุรการ ซึง่ มีสาํ นักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานธุรการทําหนาทีเ่ กีย่ วกับงานธุรการ งานวิชาการ
สนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการ แลวยังมีหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชน
ในการดําเนินการทางกฎหมาย (Public Prosecution Organ and Public Prosecutors Act, B.E. 2553,
2010, 3) ซึง่ ขาราชการธุรการเปนบุคลากรฝายสนับสนุนขาราชการอัยการ จึงมีความสําคัญตอการบริหารงาน
ขององคกรอัยการ ทําใหการปฏิบัติงานของทุกฝายดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวอยางดีที่สุด
ปจจุบันองคการตาง ๆ มีการกําหนดคานิยม หรือวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติ
ที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากองคการอื่น ซึ่งในอดีตสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีหลักความประพฤติ
เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรอยางเปนรูปธรรมมีแตการใชระเบียบราชการเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เทานั้น จนป พ.ศ. 2556 จึงมีการศึกษาเรื่อง “การสรางวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด”
ผลการศึกษาพบวา ตัวแบบวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุดที่พึงประสงค คือ วัฒนธรรมองคกร
แบบเกื้อกูลเปนตัวนําที่มีลักษณะความเปนพี่เปนนอง มีการเคารพเชื่อฟงผูอาวุโสเพื่อถายทอดการทํางาน
ตามดวยวัฒนธรรมองคกรแบบปรับเปลี่ยนที่มีลักษณะการปรับตัวใชความยืดหยุน ความคิดริเริ่มสรางสรรค
และการสรางนวัตกรรม ตามดวยวัฒนธรรมองคกรแบบแขงขันเพือ่ การพัฒนาใหเกิดความชํานาญในวิชาชีพ
และวัฒนธรรมองคกรแบบบังคับบัญชาที่มุงเนนการบริหารจัดการภายในตามแผนงานใหสอดคลองกับ
เป า หมาย จึ ง กํ า หนดเป น คํ า ขวั ญ /หลั ก ความประพฤติ ที่ ยึ ด ถื อ ร ว มกั น คื อ “LOYALTY” หมายถึ ง
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“ความจงรักภักดีตอองคกร” ประกอบดวย 1) มีคุณธรรม 2) ผูนําเปนแบบอยางที่ดี 3) ความรวมมือรวมใจ
4) ใฝรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง และ 5) มุงมั่นสูความเปนเลิศ โดยสํานักงานพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานอัยการสูงสุด มีการจัดกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรใหมีภาวะผูนําที่เหมาะสม
ในการขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรอยางตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั (Academic Service Center Srinakharinwirot
University, 2013, 7)
ผูบริหารองคการถือเปนกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร
เพราะผูนําที่เกงสามารถสราง และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรได (Schein, 2010, 18) คุณลักษณะ
ภาวะผูนําที่เหมาะสมนั้น ผูนําตองเปนผูริเริ่ม และกระตุนใหเกิดการเรียนรู มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ
เปนอยางดี มีความสามารถโนมนาวบุคลากรใหเกิดความเชื่อรวมกันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับคานิยม และบรรทัดฐาน ทําใหเกิดวัฒนธรรมองคกรเดียวกันสงผลใหองคการบรรลุเปาหมาย
สูงสุดได (Mills, 2005 cited in Promsri, 2014, 13)
จากประเด็นความเปนมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารงานธุรการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากผูบริหารงานธุรการ
เปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนองคการใหพัฒนาสูความเปนเลิศ ผูวิจัยใชเทคนิคเดลฟายเพื่อพัฒนา
ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของ
สํานักงานอัยการสูงสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร
ของสํานักงานอัยการสูงสุด

ทบทวนวรรณกรรม
1. วัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของคนในองคการรวมกันเพื่อ
ใชเปนแนวทางในกําหนดพฤติกรรมของคน หรือแนวทางการดําเนินงานขององคการ (Gordon, Mondy,
Sharplin & Premeaux, 1990, 621; Daft, 2004, 361; Robbins, 2009, 585 & Schermerhorn, Hunt &
Osborn, 1997, 267) ทําใหองคการมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางจากองคการอื่น (Chaiyaseth,
2009, 8; Cameron, 2008, 431 & Robbins, 2009, 585) ซึ่งมีรูปแบบเปนนามธรรมแตสามารถสังเกตเห็น
ไดจากภาษา ขนมธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรม รวมถึงนโยบายที่เปนทางการ หรือกฎในการปฏิบัติ
ที่ไมไดเขียนไวแตคนในองคการยอมรับรวมกัน ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ
ก็มีสวนตอวัฒนธรรมองคกรดวย (Schein, 2010, 18)
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2. ภาวะผูนํา
ภาวะผูน าํ หมายถึง กระบวนการความสัมพันธระหวางบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลตอบุคคลอืน่ ในการจูงใจ
และโนมนาวเพื่อการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (DuBrin, 1998, 344 & Northouse, 2007,
3) รวมถึงคุณลักษณะ และความสามารถของผูนําในการสรางแรงบันดาลใจ (Yukl, 2010, 491-498)
ตั้งแตชวงกลางทศวรรษที่ 1970 มีการเปลี่ยนแปลงสูกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงบูรณาการ (Integrative Leadership Theory Paradigm) ซึง่ พยายามรวมทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงคุณลักษณะ
(Trait Leadership Theory) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory) และทฤษฎี
ภาวะผูนําตามสถานการณ (Contingency Leadership Theory) เขาดวยกัน เนื่องจากปจจุบันการบริหาร
ที่ประสบความสําเร็จนั้นผูบริหารตองมีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ
(Yukl, 2010, 491 - 498 & DuBrin, 2010, 203) การแสดงออกในการนําผูอื่น การสรางแรงจูงใจใหผูตาม
นําไปพัฒนา และแกไขปญหาขององคการเพือ่ ใหการบริหารเปนไปตามวิสยั ทัศน และเปาหมายทีก่ าํ หนดไว
(Lussier & Achua, 2001, 81 & DuBrin, 2010, 413-419) ทั้งนี้ภาวะผูนําเชิงบูรณาการ (Integrative
Leadership) มีดังนี้ (Lussier & Achua, 2001, 81 & Yukl, 2010, 491-498)
2.1 ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) เปนผูนําที่มีความนาเชื่อถือ
นาเคารพ และศรัทธา ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาจึงเกิดความผูกพัน (House, 1977 cited in
Muckinsky, 1997, 374 & Yulk, 2010, 491-498) และมีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหคน
ในองคการปฏิบตั ติ าม รวมถึงการสรางภาพลักษณของตนเองใหมบี คุ ลิกภาพทีด่ ี (Lussier & Achua, 2001, 376)
2.2 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) เปนผูนําที่ใชกระบวนการวางแผน
เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ โดยมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ (Maghroori & Rolland,
1997, 69-81 ; Hitt & Ireland, 1999, 43-57 & Gill, 2006, 41-43) มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ และเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน การกําหนดทิศทางขององคการ และ
การมอบอํานาจใหแกผูปฏิบัติงาน จึงตองเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการทํางาน และ
มีความละเอียดรอบคอบ (DuBrin, 1998, 344) รวมถึงการเปนผูนําที่มีการสื่อสารที่ดี มีการเจรจาตอรอง
แกปญหา และตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว (Floyd, 2011, 67) สิ่งสําคัญผูนําตองมีความสามารถในการ
สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานเปนทีม (Mintzberg, 1979, 343-357) และเปนผูนํา
ที่มีความสามารถ ในการบริหารการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพดวย (Feldman (Ed.), 2008, 201)
2.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เปนผูนําที่มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณตนเองได เปนที่เคารพ ยกยอง ศรัทธา ไววางใจ มีศีลธรรม และมีจริยธรรมสูง (Burns,
1978, 19-32 ; Marquis & Huston, 2006, 694) รวมทั้งเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ สนับสนุน และ
สงเสริมใหผูตามไดพัฒนาศักยภาพ (Bass, 1997, 130-139)
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2.4 ภาวะผูน าํ แบบแลกเปลีย่ น (Transactional Leadership) เปนผูน าํ ทีใ่ หการยกยอง ชมเชย
และใหรางวัลกับผูใตบังคับบัญชา โดยสรางแรงจูงใจใหทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินการ
ขององคการเปนไปอยางราบรื่นปกติ (Burns, 1978, 19-32)
2.5 ภาวะผูนําที่แทจริง หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง (Authentic Leadership) เปนผูนํา
ที่มีความตระหนักในตนเองสูงเกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อ อารมณ และเอกลักษณของตนเอง (Yukl, 2010,
491-498) รวมถึงการเปนผูนําที่มีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย (George, 2000, 35-39)
2.6 ภาวะผูนําแบบใฝบริการ หรือภาวะผูนําแบบผูรับใช (Servant Leadership) เปนผูนํา
ที่มีคุณธรรมสูงสุด มีลักษณะเดนดานการออนนอมถอมตน การใชอํานาจในการสรางความสัมพันธ และ
การพัฒนาผูตามใหมีภาวะผูนํา (Yukl, 2010, 491-498) รวมถึงเปนผูนําที่มีความซื่อสัตย มีความเอื้อเฟอ
เผือ่ แผ เห็นแกประโยชนของผูอ นื่ เอาใจเขามาใสใจเรา และมีใจรักงานบริการ (Greenleaf, 1970/1977 cited
in Northouse, 2007, 3 ; Yukl, 2010, 491-498 & Spears, 2004, 7-11) เปนผูสรางสันติ เปนผูผอนปรน และ
ยืดหยุนตอผูอื่น การโนมนาวใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษา ใหการฝกฝน และพัฒนาความสามารถของ
ปจเจกบุคคล รักความยุติธรรม ใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชาใหสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระ
และเหมาะสมกับสถานการณ (Yukl, 2010, 491- 498 & Spears, 2004, 7-11) รวมถึงมีทักษะในการสื่อสาร
และการเปนผูฟงที่ดี (Greenleaf, 2002, 105-109) ตลอดจนมีการตัดสินใจในการแกปญหาอยางเปนระบบ
(Spears, 2004, 7-11)
2.7 ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) เปนผูน าํ ทีม่ คี วามเสียสละ ยึดมัน่ ในจริยธรรม
ทําใหคนเชื่อถือ และปฏิบัติตาม (Phra Phaisan Visalo, 2007, 4) จึงเปนผูสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม
ศีลธรรม มีความเมตตากรุณา ความซื่อสัตยสุจริต ความยุติธรรม เคารพใหเกียรติผูตาม และเห็นแก
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก (Northouse, 2007, 3)
2.8 ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) เปนผูนําที่แสดงออกทางพฤติกรรม
ในการสรางแรงจูงใจผูต ามทีเ่ กิดจากภายในจิตใจ กระตุน ความหวัง หรือความเชือ่ ความไววางใจ ความจงรักภักดี
การยึดหลักคุณธรรม และมีความกลาหาญ (Fry, 2003, 693-727 & Yukl, 2010, 491-498)
2.9 ภาวะผูนํายอดเยี่ยม (Transcendental Leadership) เปนผูนําที่มีสติปญญาโดยพัฒนา
ทางจิตวิญญาณไดอยางลึกซึ้ง มีความตระหนักในตนเอง เปนคนตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย มีความเขมงวด
ตอตนเองในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการดําเนินชีวิตในเรื่องการแบงเวลาอยางเหมาะสม มีความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา และรูจักวางตัวไดอยางเหมาะสม
กับกาลเทศะ (Danah, 2005, 53) รวมถึงเปนผูส นับสนุนผูใ ตบงั คับบัญชาในการทํางาน และสรางความสามัคคี
เพื่อใหเกิดทีมงานที่แข็งแกรงจนเกิดความผูกพันกันในองคการมากยิ่งขึ้น (Dariush, 2010 cited in
Sanrattana, 2014, 167-187)
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3. ภาวะผูนํากับการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร
ภาวะผูน าํ กับวัฒนธรรมองคกรมีปฏิสมั พันธระหวางกัน เนือ่ งจากผูน าํ เปนผูส รางพฤติกรรม และ
ปทัสถานกลุมเพื่อเปนแบบอยางที่ดี สามารถโนมนาวใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางาน รวมถึงการ
ใชอํานาจในการตัดสินใจของผูนําที่สะทอนใหเห็นคานิยมขององคการ โดยผูนําใสใจเรื่องความเชื่อ พิธีกรรม
คานิยม และฐานคติที่ฝงรากลึกอยูในวัฒนธรรมองคกรเพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวชวย หรือตัวขวางไมให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการได (Bass & Riggio, 2006, 21-25) ผูนําที่เกงจะสามารถเขาใจ และ
มีแนวปฏิบัติที่เขากับวัฒนธรรมองคกรได สรางคานิยม บรรทัดฐาน และความเชื่อของบุคลากรรวมกัน
ทําใหพฤติกรรมของบุคลากรเปลี่ยนแปลง และนําไปสูแนวทางการปฏิบัติจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
ดังนั้น ภาวะผูนํากับวัฒนธรรมองคกรจึงเปนแนวคิดที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน (Schein, 2010, 18)
4. วัฒนธรรมองคกร สํานักงานอัยการสูงสุด
ั นธรรมองคกรแบบเกือ้ กูลเปนตัวนํา
สํานักงานอัยการสูงสุดใชรปู แบบวัฒนธรรมองคกรโดยมีวฒ
ตามดวยวัฒนธรรมองคกรแบบปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมองคกรแบบแขงขัน และวัฒนธรรมองคกรแบบ
บังคับบัญชา (Academic Service Center Srinakharinwirot University, 2013, 7) การขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกรจึงตองการผูนําที่มีคุณลักษณะภาวะผูนําที่เหมาะสม สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของ
บุคลากรรวมกันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ทําใหองคการบรรลุเปาหมายสูงสุดได (Mills, 2005 cited
in Promsri, 2014, 13) เนื่องจากผูนําที่ประสบความสําเร็จตองมีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ ประกอบดวย
ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน
ภาวะผูนําที่แทจริง หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง ภาวะผูนําแบบใฝบริการ หรือภาวะผูนําแบบผูรับใช
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ และภาวะผูนํายอดเยี่ยม (Lussier & Achua, 2001, 81
& Yukl, 2010, 491-498) โดยผูวิจัยคนหาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม
เพื่ อ นํ า ไปวางแผนการพั ฒ นาตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู  นํ า ของผู  บ ริ ห ารงานธุ ร การ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
วัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุดตอไป
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชเทคนิคเดลฟาย โดยสอบถามจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน
(Thomas, 1971 & Ludwig, 1997 cited in Hsu & Sandford, 2007, 8) เก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 3 รอบ
เพือ่ หาฉันทามติความคิดเห็นของขอมูลทีส่ อดคลองกัน (Agarwal, Prabuddha De, Sinha & Tanniru, 2000, 83)
1. ขัน้ ตอนที่ 1 การวางกรอบการเก็บขอมูล ผูว จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับเรือ่ งคุณลักษณะภาวะผูน าํ เพือ่ กําหนดคําถามสําหรับวางกรอบการเก็บขอมูลสรางเปนแบบสอบถามปลายเปด
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ขอคําถาม คือ “ผูบริหารงานธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุด ควรมีลักษณะภาวะผูนําอยางไรบาง”
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ดังนี้ 1) ผูชวยศาสตราจารยพัชนีย ธระเสนา
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษย 2) ศาสตราจารย ดร. ทินพันธ นาคะตะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 3) รองศาสตราจารย ดร. สมาน งามสนิท รองผูอํานวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดผูใหขอมูล ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรู และมีประสบการณในดานการพัฒนาภาวะผูนําไมตํ่ากวา 3 ป จํานวน 17 คน ไดแก
ขาราชการอัยการ ผูที่เคยดํารงตําแหนงระดับผูบริหารสํานักงาน สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 3 คน
ขาราชการธุรการ ทีด่ าํ รงตําแหนงผูอ าํ นวยการระดับสูง สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 5 คน ขาราชการ
หรือนักวิชาการจากหนวยราชการอืน่ ๆ จํานวน 5 คน และทีป่ รึกษา หรือวิทยากรในดานการพัฒนาภาวะผูน าํ
จากหนวยงานเอกชน จํานวน 4 คน
3. ขัน้ ตอนที่ 3 การสรางตัวบงชีด้ ว ยเทคนิคเดลฟาย ซึง่ มีการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 3 รอบ
การเก็บขอมูลในรอบที่ 1 ใชแบบสอบถามปลายเปดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบเจาะลึก จํานวน 17 คน
การเก็บขอมูลในรอบที่ 2 สังเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในรอบที่ 1 พบวามีตัวบงชี้
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ 47 ตัวบงชี้ นํามากําหนดเปนแบบสอบถามปลายปด
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด เพื่อสอบถาม
ผู  เ ชี่ ย วชาญชุ ด เดิ ม จํ า นวน 17 คน โดยให ผู  เ ชี่ ย วชาญแสดงความคิ ด เห็ น ว า ผู  บ ริ ห ารงานธุ ร การของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ควรมีคุณลักษณะภาวะผูนําในแตละตัวบงชี้รายดานอยูในระดับใดบางใน 5 ระดับ
การเก็บขอมูลในรอบที่ 3 เปนการตรวจสอบขอมูลซํ้า ซึ่งแบบสอบถามในรอบนี้จะมีขอคําถาม
และแสดงคําตอบเดิมในรอบที่ 2 ไวดวย เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณายืนยันคําตอบของตนวามีความคิดเห็น
แตกต า ง หรื อ ไม แ ตกต า งจากความคิ ด เห็ น ของกลุ  ม แล ว พิ จ ารณาว า จะเห็ น ด ว ย หรื อ ไม เ ห็ น ด ว ย
(Wongwanich, 2005, 230)
เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ระดั บ ฉั น ทามติ ที่ เ หมาะสม คื อ
ระดับความสอดคลองกันทางความคิดของผูใ หขอ มูล ซึง่ กระบวนการเทคนิคเดลฟายนัน้ ไมมกี ารเผชิญหนากัน
ระหวางผูใหขอมูล ผูใหขอมูลแตละคนจะไดรับขอมูลยอนกลับในลักษณะที่เปนภาพรวมของกลุม คํานวณ
คามัธยฐานตัง้ แต 1.00 – 5.00 การแสดงคามัธยฐานระหวาง 3.50 – 5.00 หมายถึง ผูเ ชีย่ วชาญมีความเห็นดวย
เปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ การแสดงคาพิสัยระหวางควอไทล 0 – 1.50 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน และการแสดงคาพิสัยระหวางควอไทลตั้งแต 1.51 ขึ้นไป หมายถึง ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน (Wongwanich, 2005, 230)
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ผลการวิจัย
ผลการเก็บขอมูลในรอบที่ 1 ผูว จิ ยั สัมภาษณผเู ชีย่ วชาญแบบเจาะลึก จํานวน 17 คน ใชแบบสอบถาม
ปลายเปด ขอคําถาม “ผูบ ริหารงานธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุด ควรมีคณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ อยางไรบาง”
พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 47 ตัวบงชี้ ซึ่งผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวบงชี้คุณลักษณะผูนําสอดคลองกันมากที่สุด จํานวน 14 คน คือ เปนนักประสานงาน และนักเจรจา
ตอรองที่ดี รองลงมามีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ เปนนักแกปญหา
ทีต่ ดั สินใจไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และมีผเู ชีย่ วชาญแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันนอยทีส่ ดุ จํานวน 2 คน
คือ เปนผูมีทักษะในการดําเนินชีวิต (แบงเวลาเพื่อดูแลสุขภาพ ออกงานสังคม ดูแลครอบครัว พักผอน
และนั่งสมาธิ) ดังตารางที่ 1 ซึ่งผูวิจัยนําตัวบงชี้รายดานไปเก็บขอมูลในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตอไป
ผลการเก็บขอมูลในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 สามารถจําแนกตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของ
ผูบริหารงานธุรการ เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารงานธุรการเพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด
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ตารางที่ 1
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารงานธุรการเพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด (ตอ)
´ªn ¸¦Ê µ¥o µ»¨´¬³£µª³¼oÎµ
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ตารางที่ 1
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารงานธุรการเพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด (ตอ)
´ªn ¸¦Ê µ¥o µ»¨´¬³£µª³¼oÎµ
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 1 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมองค ก รของสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด จํ า นวน 47 ตั ว บ ง ชี้ พบว า มี ผู  เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 14 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด คือ เปนนักประสานงาน และนักเจรจาตอรองที่ดี
รองลงมามีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน ที่แสดงความคิดเห็นสอดคลองกัน คือ เปนนักแกปญหาที่ตัดสินใจ
ไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และมีผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันนอยที่สุด จํานวน 2 คน คือ
เปนผูม ที กั ษะในการดําเนินชีวติ (แบงเวลาเพือ่ ดูแลสุขภาพ ออกงานสังคม ดูแลครอบครัว พักผอน และนัง่ สมาธิ)
ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ เพื่อขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 47 ตัวบงชี้ แสดงคามัธยฐาน 4.00 – 5.00 หมายถึง
ผูเชี่ยวชาญแสดงความเห็นดวยเปนสวนใหญ หรือเห็นดวยทุกประการ แสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ
2.00 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 3 ตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา คือ
1) มีการดูแลเอาใจใสผใู ตบงั คับบัญชาโดยคํานึงถึงความตองการ และความแตกตางของบุคคล 2) เปนผูท เี่ ขาใจ
บทบาทหนาที่อํานาจ และมีความรับผิดชอบในตําแหนงของตน และ 3) คุณลักษณะภาวะผูนําที่เปน
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ผูแสดงออกถึงตัวตนอยางแทจริง และแสดงคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 1.00 แสดงวาผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน จํานวน 44 ตัวบงชี้ และผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 3 เปนการพิจารณา
ความเห็นของตนวามีความสอดคลองกับคําตอบของกลุม พบวามีผลสอดคลองกับรอบที่ 2

อภิปรายผลการวิจัย
ผูว จิ ยั วิเคราะห และสังเคราะหขอ มูลพบวา ผูเ ชีย่ วชาญใหความสําคัญตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ
ของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม จํานวน 44 ตัวบงชี้ แบงออกเปนรายดาน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญสูงที่สุดไปหาความสําคัญนอยที่สุด ดังตอไปนี้
อันดับที่ 1 ตัวบงชีด้ า นภาวะผูน าํ เชิงกลยุทธมคี วามสําคัญมากทีส่ ดุ ในการขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกร
ของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 11 คุณลักษณะ คือ 1) เปนผูมีวิสัยทัศน 2) เปนผูที่มีความสามารถ
ในการคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มุงปฏิบัติงาน
เพื่อเปาหมายขององคการอยางชัดเจน 4) มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมานาน
5) มีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังเพือ่ ไมใหเกิดความผิดพลาด 6) มีความสามารถในการมอบอํานาจ
และมอบหมายงานไดเปนอยางดี 7) เปนผูที่แสดงออกถึงการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานเปนทีม 8) เปนนักประสานงาน และนักเจรจาตอรองที่ดี 9) มีความสามารถในการใชทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา 10) เปนนักแกปญหาที่ตัดสินใจไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และ 11) เปนผูที่
สามารถอธิบายงาน และสอนงานใหแกผูใตบังคับบัญชาไดดี สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธ เปนผูนําที่ใชกระบวนการวางแผนเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ โดยมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อบรรลุ
เปาหมายขององคการ (Maghroori & Rolland, 1997, 69-81; Hitt & Ireland, 1999, 43-57 & Gill, 2006,
41-43) มีความสามารถในการคิดเชิงระบบเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ จึงตองเปนผูนําที่มีความเชี่ยวชาญ
มี ป ระสบการณใ นการทํางาน และมีค วามละเอียดรอบคอบ (DuBrin, 1998, 344) รวมถึงเปนผู นํา
ที่มีการสื่อสารที่ดี มีการเจรจาตอรอง แกปญหา และตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว (Floyd, 2011, 67)
สิ่งสําคัญผูนําตองมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานเปนทีม
(Mintzberg, 1979, 343-357) และเปนผูนําที่มีความสามารถในการบริหารการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพดวย (Feldman (Ed.), 2008, 201)
อันดับที่ 2 ตัวบงชีด้ า นภาวะผูน าํ ยอดเยีย่ ม ประกอบดวย 7 คุณลักษณะ คือ 1) เปนผูท รี่ กั ษาระเบียบวินยั
2) เปนผูที่มีความเขมงวดตอตนเองในการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มีทักษะในการดําเนินชีวิต (แบงเวลา
เพื่อดูแลสุขภาพ ออกงานสังคม ดูแลครอบครัว พักผอน และนั่งสมาธิ) 4) เปนผูที่แสดงออกทางพฤติกรรม
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา และทีมงาน 5) เปนผูที่รูจักวางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
เหมาะสมกับเวลา และสถานที่ 6) มีความสามารถในการสรางความสามัคคี เพื่อใหเกิดทีมงานที่แข็งแกรงได
และ 7) เปนคนตรงตอเวลา สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนํายอดเยี่ยม เปนผูนําที่มีสติปญญา
โดยพัฒนาทางจิตวิญญาณไดอยางลึกซึ้ง มีความตระหนักในตนเอง เปนคนตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย
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มีความเขมงวดตอตนเองในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการดําเนินชีวิตในเรื่องการแบงเวลาอยางเหมาะสม
มีความรูส กึ วาตนเองเปนสวนหนึง่ ของสังคมเพือ่ เปนแบบอยางทีด่ แี กผใู ตบงั คับบัญชา และรูจ กั วางตัวไดอยาง
เหมาะสมกับกาลเทศะ (Danah, 2005, 53) รวมถึงเปนผูสนับสนุนการทํางานของผูใตบังคับบัญชา และ
สรางความสามัคคีเพือ่ ใหเกิดทีมงานทีแ่ ข็งแกรงจนเกิดความผูกพันกันในองคการมากยิง่ ขึน้ (Dariush, 2010
cited Sanrattana, 2014, 167-187)
อันดับที่ 3 ตัวบงชีด้ า นภาวะผูน าํ แบบใฝบริการ หรือภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช ประกอบดวย 6 คุณลักษณะ
คือ 1) เปนผูฟงที่ดี มีทักษะในการฟง 2) เปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ 3) มีความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม 4) มีความออนนอมถอมตน ใหเกียรติผูอื่นเสมอ
5) มีใจรักในงานบริการ และ 6) เปนผูท ผี่ อ นปรน และมีความยึดหยุน ตอผูอ นื่ สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะ
ภาวะผูน าํ แบบใฝบริการ หรือภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช เปนผูน าํ ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมสูงสุด มีลกั ษณะเดนดานการออนนอม
ถอมตน การใชอาํ นาจในการสรางความสัมพันธ และการพัฒนาผูต ามใหมภี าวะผูน าํ (Yukl, 2010, 491-498)
รวมถึงเปนผูนําที่มีความซื่อสัตย มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นแกประโยชนของผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา
และมีใจรักงานบริการ (Greenleaf, 1970/1977 cited in Northouse, 2007, 3 ; Yukl, 2010, 491-498
& Spears, 2004, 7-11) เปนผูสรางสันติ เปนผูผอนปรน และยืดหยุนตอผูอื่น การโนมนาว ใหกําลังใจ
ให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา ให ก ารฝ ก ฝน และพั ฒ นาความสามารถของป จ เจกบุ ค คล รั ก ความยุ ติ ธ รรม
ให ค วามไว ว างใจผู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ส ามารถตั ด สิ น ใจได อ ย า งอิ ส ระ และเหมาะสมกั บ สถานการณ
(Yukl, 2010, 491-498 & Spears, 2004, 7-11) รวมถึงมีทักษะในการสื่อสาร และการเปนผูฟงที่ดี
(Greenleaf, 2002, 105-109) ตลอดจนมีการตัดสินใจในการแกปญหาที่เปนระบบ (Spears, 2004, 7-11)
สํ า หรั บ อั น ดั บ ที่ 3 มี ตั ว บ ง ชี้ ด  า นภาวะผู  นํ า เชิ ง จริ ย ธรรม ประกอบด ว ย 6 คุ ณ ลั ก ษณะ คื อ
1) มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต 2) มี ค วามเสี ย สละ เห็ น แก ป ระโยชน ส  ว นรวมมากกว า ประโยชน ส  ว นตั ว
3) มีความเมตา กรุณา มีความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุขในการทํางาน 4) มีความยุติธรรม เที่ยงตรง
และไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 5) เปนผูที่ใหความไววางใจ เชื่อมั่นในความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
ในการทํางาน 6) เปนผูที่มีสัจจะวาจา รักษาคําพูด และปฏิบัติตามสิ่งที่พูด สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เปนผูนําที่มีความเสียสละ ยึดมั่นในจริยธรรม ทําใหคนเชื่อถือ และปฏิบัติตาม
(Phra Phaisan Visalo, 2007, 4) จึงเปนผูสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม มีความเมตตากรุณา
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรม เคารพใหเกียรติผูตาม และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลัก
(Northouse, 2007, 3) หากจะเปลี่ยนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอยางแทจริง
ไดนั้นตองยกระดับความประพฤติ และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูนํา และผูตามใหสูงขึ้นจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงรวมกัน เพื่อสรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความรูสึกถึงความตองการอยางแรงกลาที่สูงกวา
ระดับความตองการขั้นพื้นฐานของมาสโลว (Burns, 1978, 19-20) ตามแนวคิดของอริสโตเติล เนนวาควรให
ความสําคัญกับการพัฒนา และการฝกอบรม ผูมีคุณธรรมจะมีความกลาหาญสามารถควบคุมอารมณได
ไมเห็นแกตัว มีความซื่อสัตย มีความถอมตัว มีความยุติธรรม
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และมีความเชื่อวาศีลธรรมจะชวยทําใหคนในชุมชนมีชีวิตที่ดี (Northouse, 2007, 3) มีการวิจัยของ
Karnjanapun (2017, 16-25) พบวาพฤติกรรมของผูบริหารที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความรับผิดชอบ
มุงมั่นตั้งใจทํางานดวยความพากเพียร ชื่อสัตย มีเหตุผล กตัญูกตเวที มีการรักษาระเบียบวินัย เสียสละ
สามัคคี ประหยัด ยุติธรรม อุตสาหะ เมตตากรุณา และปรารถนาจะใหผูอื่นเปนสุข และการวิจัยของ
Rukbanglaem (2016, 189-192) พบวาผูนําเชิงจริยธรรมตองมีความซื่อสัตย มีกฎเกณฑที่กอใหเกิด
ความยุติธรรม และเปนแบบอยางที่ดีดานพฤติกรรมในทางจริยธรรมดวย
อันดับที่ 4 ตัวบงชี้ดานภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี ประกอบดวย 4 คุณลักษณะ คือ 1) มีความมั่นใจ
ตนเองสูง 2) มีบคุ ลิกภาพดี 3) มีความสามารถสรางแรงบันดาลใจใหคนในองคการ และ 4) มีความนาเชือ่ ถือ
นาเคารพ และศรัทธา สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูน าํ เชิงศรัทธาบารมี เปนผูน าํ ทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ
นาเคารพ และศรัทธา ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาจึงเกิดความผูกพัน (House, 1977 cited in
Muckinsky, 1997, 374 & Yulk, 2010, 491-498) และการสรางแรงบันดาลใจใหคนในองคการปฏิบัติตาม
รวมถึงการสรางภาพลักษณของตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดี (Lussier & Achua, 2001, 376)
อันดับที่ 5 ตัวบงชีด้ า นภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ 1) เปนผูท สี่ ง เสริม
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผูใ ตบงั คับบัญชา 2) มีความคิดริเริม่ สรางสรรค และ 3) มีความสามารถควบคุม
อารมณตนเองไดดี สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําที่มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณตนเองได เปนที่เคารพ ยกยอง ศรัทธา ไววางใจ มีศีลธรรม และมีจริยธรรมสูง (Burns,
1978, 19-32 ; Marquis & Huston, 2006, 694) รวมทั้งเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ สงเสริม และ
สนับสนุนใหผูตามไดพัฒนาศักยภาพ (Bass, 1997, 130-139)
สําหรับอันดับที่ 5 มีตัวบงชี้ดานภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ คือ
1) มีความกลาหาญ (กลาพูด กลาทํา และกลารับผิด) 2) มีความอดทนอดกลั้นตองานที่ยากลําบาก อุปสรรค
และสถานการณที่บีบบังคับได และ 3) มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสน และ
พระมหากษัตริย สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ เปนผูนําที่แสดงออกทาง
พฤติกรรมในการสรางแรงจูงใจผูตามที่เกิดจากภายในจิตใจ กระตุนความหวัง หรือความเชื่อ ความไววางใจ
ความจงรักภักดี การยึดหลักคุณธรรม และมีความกลาหาญ (Fry, 2003, 693-727 & Yukl, 2010, 491-498)
ในขณะที่ภาวะผูนําแบบผูรับใชมีลักษณะคลายกับภาวะผูนําที่แทจริง และภาวะผูนําเชิงจิตวิญญาณ นั่นคือ
หลักการทางศีลธรรม และความใสใจของผูนําตอผูใตบังคับบัญชา โดยเพิ่มความไววางใจ ความจงรักภักดี
ความพึ ง พอใจของผู  ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ผู  นํ า ที่ ช  ว ยเพิ่ ม ความสั ม พั น ธ ที่ ดี การเพิ่ ม อํ า นาจ ทํ า ให เ กิ ด
การมอบหมายงาน และการปฏิบัติไดงายขึ้น การรักษาความยุติธรรม และความเสมอภาคมีอิทธิพล
ตอการรับรูข องผูใ ตบงั คับบัญชาจึงชวยเพิม่ ความจงรักภักดีและความผูกพันตอองคการ (Yukl, 2010, 491-498)
สําหรับอันดับที่ 5 มีตัวบงชี้ดานภาวะผูนําที่แทจริง หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง ประกอบดวย 3
คุณลักษณะ คือ 1) มีความมุง มัน่ ทุม เทในการพัฒนาตนเองเพือ่ ศึกษาเรียนรูอ ยูต ลอดเวลา 2) เปนผูท ปี่ ฏิบตั ติ น
อยางเสมอตนเสมอปลาย และ 3) มีความคิดในแงบวก สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําที่แทจริง
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หรือภาวะผูนําตามสภาพจริง เปนผูนําที่มีความตระหนักในตนเองสูงเกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อ อารมณ และ
เอกลักษณของตนเอง (Yukl, 2010, 491-498) รวมถึงการเปนผูนําที่มีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย
(George, 2000, 35-39) อั น ดั บ ที่ 6 ตั ว บ ง ชี้ ด  า นภาวะผู  นํ า แบบแลกเปลี่ ย นมี ค วามสํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด
ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 1 คุณลักษณะ คือ มีการยกยอง
ชมเชย และใหรางวัลผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดคุณลักษณะภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนเปนผูนําที่ใหการยกยอง ชมเชย และใหรางวัลกับผูใตบังคับบัญชา โดยสรางแรงจูงใจใหทํางาน
จนบรรลุวัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นปกติ (Burns, 1978, 19-32) แตกตางจาก
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลงแกพนักงาน และองคการมากกวาภาวะผูนําแบบ
แลกเปลีย่ นทีม่ งุ สนับสนุนความมัน่ คงขององคการเปนสําคัญ (Promsri, 2005b, cited in Promsri, 2014, 100)

สรุป
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํามี 9 ดาน จํานวน 44 ตัวบงชี้ พบวาตัวบงชี้
ดานคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีความสําคัญสูงที่สุด เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงาน
อัยการสูงสุด จํานวน 11 ตัวบงชี้ มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เปนผูมีวิสัยทัศน 2) เปนผูที่มีความสามารถในการ
คิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) เปนผูที่มุงปฏิบัติงาน
เพื่อเปาหมายขององคการอยางชัดเจน 4) มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมานาน
5) มีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง เพือ่ ไมใหเกิดความผิดพลาด 6) มีความสามารถในการมอบอํานาจ
และมอบหมายงานไดเปนอยางดี 7) เปนผูที่แสดงออกถึงการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานเปนทีม 8) เปนนักประสานงาน และนักเจรจาตอรองทีด่ ี 9) มีความสามารถในการใชทรัพยากร
อย า งประหยั ด และคุ  ม ค า 10) เป น นั ก แก ป  ญ หาที่ ตั ด สิ น ใจได อ ย า งถู ก ต อ ง และรวดเร็ ว และ 11)
เปนผูที่สามารถอธิบายงาน และสอนงานใหแกผูใตบังคับบัญชาไดดี
ผูว จิ ยั ไดบทสรุปจากการศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน าํ เพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองคกร พบวาวัฒนธรรม
องคกรตองมีความสอดคลองกับคานิยม และวิสยั ทัศนขององคการ ซึง่ การทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรไดนนั้
สิง่ สําคัญคือผูบ ริหารงานธุรการทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ จากผลการวิจยั แสดงใหเห็นวาควรมุง เนนการพัฒนา
ดานคุณลักษณะภาวะผูน าํ เชิงกลยุทธเปนอันดับแรก โดยใชความสามารถในการสือ่ สารทีด่ ี ถายทอดวิสยั ทัศน
พันธกิจ เปาหมาย และคานิยมแสดงออกมาเปนรูปธรรม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมที่สามารถ
วัดผลได ผูบริหารงานธุรการในฐานะผูนําตองเปนผูสนับสนุน สงเสริม และผลักดันใหบุคลากรมีความคิด
ความเชื่อรวมกัน มีการทํางานเปนทีม จึงจะสามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อใหองคการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได
1. ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งนี้
ควรนําตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม จํานวน 44 ตัวบงชี้
ที่เปนผลการวิจัยในครั้งนี้สรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการ
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ในปจจุบันโดยนํามาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ถาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนํา
ของผูบริหาร งานธุรการในปจจุบันนอยกวาตัวบงชี้คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการที่เหมาะสม
แสดงใหเห็นวาชองวางของคุณลักษณะภาวะผูนําที่แตกตางกันนั้นเปนสวนที่จะตองนําไปกําหนดแผน
การฝกอบรม และพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารงานธุรการตอไป
2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยในครั้งตอไป
ควรนําตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารงานธุรการของสํานักงานอัยการสูงสุด กําหนด
รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู  นํ า นํ า ไปทดลองใช จ ริ ง กั บ ผู  บ ริ ห ารงานธุ ร การของสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลองตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ กับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน าํ โดยนํามาวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะภาวะผูนํากับวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานอัยการสูงสุด วาสามารถ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด
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