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ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
Reputation for Ethical Leadership 

บทคัดยอ
 การศึกษาน้ีมุงประเด็นไปท่ีทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในแงการมีองคประกอบท่ีสนับสนุนหรือสอดคลองกับการมี 
“ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” หรือไม เพียงใด โดยมีทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมท่ีศึกษารวม 5 ทฤษฎี ประกอบ
ดวย ทฤษฎีภาวะผูนําแทจริง ทฤษฎีภาวะผูนําทางจริยธรรม  ทฤษฎีภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใช และ
ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการเปล่ียนแปลง  สําหรับ “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ในการศึกษาน้ีหมายถึง การท่ีผูอ่ืน
รับรูวาผูนําเปนท้ัง “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” คือมีคุณลักษณะ พฤติกรรมและการตัดสินใจในเชิงจริยธรรม และเปน “ผูบริหารท่ีมี
จริยธรรม” คือมีพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางและส่ือใหบุคคลอ่ืนทราบถึงจริยธรรมของตน ถาผูนําเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” และ
เปน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม” ในระดับสูง ก็จะมี “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” สูงดวย  จากการวิเคราะหสังเคราะห
เปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับ “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ซ่ึงใชเปนแกนสําหรับเปรียบเทียบ 
พบวา ทฤษฎีภาวะผูนําทางจริยธรรม มีองคประกอบท่ีเนนท้ังเสาหลักดาน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” และดาน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม” 
ผูนําตามทฤษฎีดังกลาวจึงนาจะมี “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” สูงกวาผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอ่ืน 
นอกจากน้ียังพบวา ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมเกือบท้ังหมดมีองคประกอบท่ีเนนไปทางเสาหลักดาน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม”  
น่ันคือ ใหความสําคัญกับพฤติกรรมท่ีผูนําเปนแบบอยางและส่ือถึงจริยธรรมมากกวาการเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” ดังน้ัน ผูนําจึง
อาจจะมีช่ือเสียงเปน “ผูนําท่ีตีสองหนา” ซ่ึงหมายถึง ผูนําท่ีส่ือถึงจริยธรรมสูงแตเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรมตาํ  หรือเปน “ผูนําท่ีเปน
กลางตอจริยธรรม” ซ่ึงหมายถึงผูนําท่ีส่ือถึงจริยธรรมนอย ไมวาจะเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรมสูงหรือตาํก็ตาม ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม
“ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ของทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม โดยภาพรวมเปนการกําหนดคานิยมทางจริยธรรม
ของผูนําใหชัดเจน และผูนํามีพฤติกรรมท่ีสะทอนถึงคานิยมดังกลาวซ่ึงตองไดมาตรฐานทางจริยธรรม

คําสําคัญ:  ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ช่ือเสียง บุคคลท่ีมีจริยธรรม ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม

Abstract
 The focus of this study is the investigation of moral leadership theories to detect whether their 
components can support the “reputation for ethical leadership.” Five moral leadership theories in this study 
include: authentic leadership theory, ethical leadership theory, spiritual leadership theory, servant Leadership 
theory, and transformational leadership theory.  The “reputation for ethical leadership” in this study is meant 
to comprise a “moral person” pillar and a “moral manager” pillar. The former pillar denotes the person having 
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moral traits, moral behaviors and moral decisions whereas the latter pillar indicates the person being an 
ethical role model and communicating this to others in the organization.  Those who are high in these two 
pillars will have high “reputation for ethical leadership.” The analysis and synthesis of fi ve moral theories in 
comparison with the basis of “reputation for ethical leadership” shows that the ethical leadership theory 
emphasizes both pillars and leaders from this theory should have higher “reputation for ethical leadership” 
than leaders from other moral leadership theories. In addition, most of moral leadership theories are found to 
emphasize more on “moral manager” than on “moral person” pillar and leaders according to these theories 
may hence be reputed either as “hypocritical” or “ethically neutral.” The hypocritical leaders are high in 
“moral manager” and low in “moral person” pillar whereas the ethically neutral leaders are low in “moral 
manager” pillar regardless of their “moral person” aspects. In order to increase the “reputation for ethical 
leadership,” the moral values of leadership need to be clearly specifi ed and the leaders behave in accord 
with the moral values that meet acceptable ethical standards.
 
Keywords:  Ethical Leadership, Reputation, Moral Person, Moral Manager

บทนํา
 ภาวะผูนํา (leadership) เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีความ
สําคัญย่ิงตอหนวยงานหรือองคกร ท้ังน้ีเพราะผูนําเปนผูท่ีมี
อิทธิพลตอผูตาม  โดยผูตามจะเรียนรูและเลียนแบบทัศนคติ 
คานิยมและพฤติกรรมของผูนํา อันสอดคลองกับแนวคิดของ
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theory) ของ 
Bandura (1977) ซ่ึงเช่ือวาการเรียนรูของมนุษยเปนกระบวน
การคิดและตัดสินใจจากการสังเกตพฤติกรรมและผลลัพธของ
พฤติกรรมผูอ่ืน (observational learning or modeling)  
ในวงการวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา พบวา “ภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรม” (ethical leadership) เปนหัวขอหน่ึงท่ีไดรับ
ความสนใจเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะต้ังแตชวงทศวรรษ 
2000 ท้ังน้ีเพราะในบริบทของหลายสังคม  ผูนําท่ีไมมีภาวะเชิง
จริยธรรมซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ ท้ังตอหนวยงาน 
องคกร สังคม หรือประเทศชาติ ตัวอยางผูนําระดับประเทศ   
ท่ีขาดจริยธรรม อาทิ อดีตประธานาธิบดีฟลิปปนสทานหน่ึง
ถูกตัดสินจําคุกฐานฉอฉล อดีตประธานาธิบดีไตหวันทานหน่ึง
ถูกจําคุกฐานคอรรัปชัน  หรือตัวอยางผูนําระดับบริษัทท่ีปรากฏ
ใน 10 อันดับเร่ืองอ้ือฉาวสุดทางบัญชีจากเว็บไซตของ
Accounting-Degree.Org  ไดแก  อดีตประธานเจาหนาท่ีบริหาร
แหงบริษัทเอ็นรอน ซ่ึงไดทําการปดบังภาระหน้ีมหาศาลของ
บริษัทเอาไวนอกงบการเงิน ทําใหบริษัทซ่ึงเปนบริษัทขนาด
ใหญของสหรัฐอเมริกาและทําธุรกิจเก่ียวกับพลังงาน สินคา
โภคภัณฑและบริการ ลมละลายในป ค.ศ. 2001 สรางความ
เสียหายในวงกวางตอผูถือหุนเปนจํานวนถึง 74 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ รวมถึงพนักงานหลายพันคนตองออกจากงาน

และผูบริหารดังกลาวถูกตัดสินจําคุก อีกตัวอยางคืออดีต
ประธานเจาหนาท่ีบริหารแหงบริษัทเวิลดคอมซ่ึงทําธุรกิจ
ส่ือสารโทรคมนาคม ไดสรางตัวเลขปลอมของบัญชีรายได
และสินทรัพย จนบริษัทลมละลายในป ค.ศ. 2002 นําไปสูการ
สูญเสียของนักลงทุนเปนจํานวนถึง 180 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
และพนักงานตองออกจากงานหลายหม่ืนคน สวนผูบริหาร
รายดังกลาวถูกตัดสินจําคุกฐานสมรูรวมคิด ฉอโกง เปนตน
  นักวิชาการไดนําเสนอทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 
(ethical/moral leadership theories) หลายทฤษฎีดวยกัน 
อาทิ ทฤษฎีภาวะผูนําแทจริง (authentic leadership theory) 
ทฤษฎีภาวะผูนําทางจริยธรรม (ethical leadership theory) 
ทฤษฎีภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ (spiritual leadership theory)   
และ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใช  (servant leadership  
theory) ทฤษฎีเหลาน้ีถูกจัดอยูในกลุมเดียวกัน คือเปนทฤษฎี
ท่ีเกิดข้ึนใหม (emerging theories) และตางก็ใหความสําคัญ
กับพฤติกรรมท่ีไมเห็นแกตน (altruistic behaviors) ของผูนํา
เชนเดียวกัน (Dinh, Lord, Gardner, Meuser, Liden, & Jinya, 
2014) นอกจากทฤษฎีดังกลาวแลว ยังมีทฤษฎีภาวะผูนําเชิง
การเปล่ียนแปลง (transformational leadership theory) ซ่ึง
ก็มีจุดเร่ิมตนจากจริยธรรมของผูนํา (Johnson, 2015) เชนกัน 
โดยทฤษฎีน้ีถูกจัดอยูในกลุมทฤษฎีท่ีอยูตัวแลว (established 
theories) (Dinh et al., 2014)
 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอาจแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนท่ีเปนตัวตนของผูนําเอง และสวนท่ีผูนําแสดงออกหรือ
ส่ือใหผูอ่ืนรับรู ท้ังน้ี ผูนําอาจคิดวาตนเองมีจริยธรรม แต
ตราบใดท่ีผูนําไมไดแสดงออกหรือส่ือใหผูอ่ืนเห็น ผูอ่ืนจะ
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ไมสามารถทราบถึงจริยธรรมของผูนําได กลุมนักวิชาการท่ี
พยายามอธิบายภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในลักษณะดังกลาว  
มีอาทิ Treviño, Hartman, และ Brown (2000) ซ่ึงให
ความสําคัญกับ “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม”  
(reputation for ethical leadership)  โดยนําเสนอวา
ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ข้ึนอยูกับทัศนคติ
ของผูอ่ืนท่ีมีตอผูนําวาเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” รวมกับ
ทัศนคติวาเปน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม” ตามแนวคิดน้ี ถา
ผูนําเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” สูงและเปน “ผูบริหารท่ีมี
จริยธรรม” สูงดวย จึงจะมี “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรม” สูง Treviño และคณะ (2000) ไดอางถึง
แนวคิดทํานองเดียวกันของ Chester Barnard นักบริหาร
ชาวอเมริกันผูเขียนหนังสือเก่ียวกับหนาท่ีของผูบริหารในป 
ค.ศ. 1938 หนังสือดังกลาวซ่ึงกลายเปนหนังสือท่ีมีอิทธิพล
ทางความคิดตอแนวคิดและทฤษฎีดานการบริหารจัดการ
องคการในเวลาตอมา มีสวนท่ีกลาวถึงความรับผิดชอบของ
ผูบริหารในแงการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ “หลักการจริยธรรม
ท่ีซับซอน” และสราง “หลักการจริยธรรมสําหรับผูอ่ืน” (Barnard, 
1968)  ท้ังน้ี ความรับผิดชอบประการแรกสอดคลองกับการท่ี
บุคคลมีคุณลักษณะทางจริยธรรม ขณะท่ีความรับผิดชอบ
ประการหลังสอดคลองกับการท่ีผูบริหารส่ือถึงจริยธรรมตอ
ผูอ่ืน   
 ช่ือเสียงในการมีภาวะผูนํา (รวมท้ังช่ือเสียงผูนํา) มี
ความสําคัญตอผูตาม ตอองคกรและตอผูมีสวนไดสวนเสียใน
แงความสําคัญของช่ือเสียงดังกลาวตอผูตามและตอองคกร 
นักวิชาการ อาทิ Neves และ Story (2015) พบวา ภาวะผูนํา
ทางจริยธรรมและช่ือเสียงผูนําในแงมีความสามารถสูง มีความ
สัมพันธเชิงบวกกับความทุมเทของพนักงานในองคกร และมีผล
สืบเน่ืองไปถึงการลดลงของพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานท่ีมี
ตอองคกร ในแงความสําคัญของช่ือเสียงผูนําตอผูมีสวนไดสวน
เสีย นักวิชาการ อาทิ Ogunfowora (2014) พบวาผูหางานจะ
เลือกสมัครงานในองคกรท่ีมีขอมูลวาผูบริหารสูงสุดมีจริยธรรม 
มากกวาจะสมัครงานในองคกรท่ีไมมีขอมูลดานจริยธรรมของ
ผูบริหารสูงสุดหรือขอมูลดานจริยธรรมของผูบริหารสูงสุดยังมี
ขอเคลือบแคลง กลาวอีกนัยหน่ึง ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมมีผลกระทบถึงผูท่ีอยูนอกองคกรดวย 
 ถึงแมช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะมี
ความสําคัญตอผูตาม ตอองคกรและตอผูเก่ียวของ แตการ
ศึกษาในเร่ืองน้ียังมีอยูนอยและเทาท่ีไดคนควาขอมูล ยังไมมี
การศึกษาเช่ือมโยงระหวางช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิง-
จริยธรรมกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมซ่ึงเปนทฤษฎีท่ี

เกิดใหมและมีอยูหลายทฤษฎีดวยกัน การศึกษาท่ีผานมา 
อาทิ งานของ Brown และ Treviño (2006) แมจะมีการ
เปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางทฤษฎี
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมบางทฤษฎี โดยใชทฤษฎีภาวะผูนําทาง
จริยธรรมเปนแกน แตก็ไมไดศึกษาในประเด็น “ช่ือเสียง
ในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ดังน้ัน การศึกษาคร้ังน้ี
มุงไปท่ีประเด็นวาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมท่ีตางนําเสนอ
องคประกอบตางๆ ของภาวะผูนํา มีความสอดคลองกับแกน
ในการเปรียบเทียบคือ “ชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรม” หรือไม เพียงใด ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการเพ่ิม
ความเขาใจในความคลายคลึงและความแตกตางของทฤษฎี
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตางๆ ในแงการสราง “ช่ือเสียงในการเปน
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” และจะไดสามารถเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม
ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําในเชิงจริยธรรมใหกับทฤษฎี
ดังกลาว อน่ึง ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมท่ีอยูในขอบเขต
การศึกษาประกอบดวย 5 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีภาวะผูนําแทจริง 
ทฤษฎีภาวะผูนําทางจริยธรรม ทฤษฎีภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ
ทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใช และ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการ
เปล่ียนแปลง 
 
ความหมายและองคประกอบของภาวะผูนํา
 “ภาวะผูนํา”  ตามความหมายจากเว็บไซตของ Oxford 
Dictionaries คือ “การนํากลุมคนหรือองคกร หรือความ
สามารถในการกระทําดังกลาว” และยังหมายถึง “สถานะหรือ
ตําแหนงของการเปนผูนํา  ผูนําองคกร ผูนําประเทศ และอ่ืนๆ”  
สําหรับความหมายของ “ภาวะผูนํา” ในวงการวิชาการ มีอยู
หลายความหมาย อาทิ หมายถึง “กระบวนการแหงอิทธิพล
ระหวางผูนําและผูซ่ึงเปนผูตาม” (Hollander, 1978)  “การ
ใชอิทธิพลในบริบทแบบกลุม” (Bass, 1990)  “สวนของการ
บริหารท่ีเก่ียวของกับการปกครองผูอ่ืน” และ “การแลกเปล่ียน
ท่ีเกิดข้ึนตอเน่ืองระหวางบุคคลท่ีอยูในตําแหนงแหงอํานาจกับ
สังคมแวดลอม” (Fiedler, 1996) ในการน้ี นักวิชาการยังให
ความหมายของ “ภาวะผูนํา” โดยใหความแตกตางระหวาง
การนําและการตาม โดยผูนําใชอิทธิพลในระดับท่ีสูงกวาและ
มีความรับผิดชอบท่ีมากกวาตอทิศทางท้ังหมดของกลุม ขณะ
ท่ีผูตามเก่ียวของในการดําเนินการตามแผนและการทํางาน
มากกวา (Johnson, 2015)  กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํามีองค
ประกอบคือ มีผูนําและ (กลุม) ผูตาม รวมท้ังอิทธิพลท่ีผูนํามี
ตอผูตาม
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องคประกอบของทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
 Dinh และคณะ (2014) ซ่ึงทําการทบทวนทฤษฎี
ภาวะผูนําจากวารสารวิชาการช้ันนําต้ังแต ค.ศ. 2000 ไดแบง
ประเภททฤษฎีภาวะผูนําเปนทฤษฎีท่ีอยูตัวแลว และทฤษฎีท่ี
เพ่ิงออกมาใหม  ทฤษฎีประเภทท่ีจัดวา “อยูตัว” แลวมีอาทิ 
ทฤษฎีคุณลักษณะ (trait theories)  ทฤษฎีบารมีใหม (neo-
charismatic theories) สวนทฤษฎีประเภทท่ีเพ่ิงออกมาใหม
มีอาทิ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม และภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
(strategic leadership) เปนตน 
 ภาวะผูนําจากทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวของท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีมีหลายรูปแบบ ประกอบดวย
ภาวะผูนําแทจริง ภาวะผูนําทางจริยธรรม ภาวะผูนําแบบผูรับใช
ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ และภาวะผูนําเชิงการเปล่ียนแปลง 
สําหรับลักษณะและองคประกอบของภาวะผูนําดังกลาว
สามารถกลาวถึงพอสังเขปไดดังน้ี
 ภาวะผูนําแทจริง (authentic leadership) ผูนํา
แทจริงมีลักษณะคือ ตระหนักรูในความคิดและความประพฤติ
ของตนเองและแสดงออกถึงตัวตนท่ีแทจริงตอผูอ่ืน Avolio
และ Gardner  (2005) กลาววา “ความแทจริง” (authenticity) 
เปนตัวแปรนามธรรมพ้ืนฐาน (root construct) ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน
ขององคประกอบรูปแบบตางๆ ของภาวะผูนําเชิงบวก ท้ังน้ี 
ภาวะผูนําแทจริงมีองคประกอบสําคัญทางจริยธรรม และจุด
เร่ิมตนของทฤษฎีภาวะผูนําแทจริงคือ จริยศาสตร (ethics) และ
การมีภาวะผูนําแทจริงยังนําไปสูผลประกอบการขององคกรท่ี
ย่ังยืนและมีจริยธรรมอีกดวย 
 ภาวะผูนําแทจริงมีองคประกอบ 4 ประการ  (Walumbwa,
Avolio, Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008) คือ (1)
การตระหนักรูตัวตน (self-awareness) หมายถึง การมี
สัมปชัญญะและความเช่ือในจุดมุงหมาย ความประสงค ความ
รูสึก และแนวคิดเก่ียวกับตนเอง ท้ังน้ี บุคคลท่ีตระหนักรูตัวตน
จะทราบถึงจุดแข็ง จุดออน คุณลักษณะสวนตน (personal traits)
รูปแบบทางอารมณ และสามารถใชความรูดังกลาวเม่ือตองติดตอ
สัมพันธกับผูอ่ืนและสถานการณอ่ืนและสถานการณแวดลอม (2) 
การประมวลผลท่ีสมดุล (balanced processing) หมายถึง
การดํารงความเปนกลางเม่ือไดรับขอมูล โดยผูนําแทจริงจะ
ประมวลผลขอมูลเชิงบวกและลบในรูปแบบท่ีสมดุล (3)
แนวคิดจริยธรรมภายใน (internalized moral perspective) 
หมายถึงการควบคุมพฤติกรรมตามมาตรฐานภายในและ
คานิยมของตนเองไมใชตามท่ีผูอ่ืนกลาว และ (4) ความโปรงใส
ในความสัมพันธ (relational transparency) หมายถึง การ
แสดงตัวตนท่ีแทจริงตอผูอ่ืน ตลอดจนแสดงออกถึงความคิด

และความรูสึกท่ีแทจริงอยางเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือ
สรางความใกลชิดกับและความไววางใจจากผูอ่ืนและกระตุน
ใหผูอ่ืนทําตาม
 ภาวะผูนําทางจริยธรรม  (ethical Leadership) 
อาจแบงไดเปนผูนําท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และผูนํา
ท่ีมีคุณธรรม (virtue) หรือมีคานิยมทางจริยธรรม  ในการน้ี 
Brown, Treviño, และ Harrison (2005) ใหคําจํากัดความ
ภาวะผูนําทางจริยธรรมท่ีแสดงออกดวยพฤติกรรมวาเปน 
“การแสดงออกของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามท่ีควรจะเปน 
ผานทางพฤติกรรมสวนบุคคลและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน
และการเพ่ิมพฤติกรรมดังกลาวตอผูตาม ผานการส่ือสาร
แบบสองทาง การกระตุน และ การตัดสินใจ” นอกจากน้ัน 
Kanungo (2001) ใหคําจํากัดความภาวะผูนําทางจริยธรรม 
วา “เพ่ือท่ีจะเปนผูนําท่ีมีจริยธรรม ผูนําตองมีการกระทําดีงาม
หรือพฤติกรรมท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน และเวนจากการ
กระทําช่ัว หรือพฤติกรรมท่ีเปนอันตรายตอผูอ่ืน”  สวนนัก-
วิชาการท่ีกลาวถึงผูนําท่ีมีทัศนคติท่ีดีงาม หรือมีความคิดทาง
จริยธรรมนอกเหนือจากพฤติกรรมท่ีดีงาม มีอาทิ Khuntia และ 
Suar (2004) ซ่ึงกลาววา ผูนําทางจริยธรรมจะนําหลักการทาง
จริยธรรมใสเขาไวในความคิด คานิยม และพฤติกรรม 
 ภาวะผูนําแบบผูรับใช (servant Leadership) คําวา
“ผูนําท่ีเปนผูรับใช” (servant leader) ถูกนํามาใชโดย 
Robert Greenleaf ในชวงทศวรรษ 1970 เพ่ืออธิบายถึงตัว
แบบ (model) ภาวะผูนําท่ีใหความสําคัญกับผูตามกอนส่ิงอ่ืน 
ขอเสนอพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนสมมติฐาน (basic premise) ของ
ภาวะผูนําแบบผูรับใชคือ ผูนําควรใหความสําคัญกับความ
ตองการของผูตามกอนความตองการของตนเอง ท้ังน้ี แนวคิด
เก่ียวกับลักษณะหลักของภาวะผูนําแบบผูรับใชสรุปไดเปน
5 ประการคือ (Johnson, 2015) (1) การเปนผูดูแล
(stewardship)  ผูนําแบบผูรับใชทําหนาท่ีเปนตัวแทน (agent)
ของผูตาม โดยผูตามมอบความไววางใจผูนําใหทําหนาท่ีพิเศษ
และใหโอกาสการทําหนาท่ีดังกลาวในเวลาจํากัด และผูนําเปน
ผูดูแลใหบรรลุเปาหมายดวยความรวมมือและการชักจูงผูตาม
มากกวาการบังคับและการควบคุมผูตาม           (2)     พันธะ      (obligation)
ผูนําแบบผูรับใชทําตามพันธะและความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี
(3) พันธมิตร (partnership) ผูนําแบบผูรับใชเห็นผูตามเสมือน
กับพันธมิตรผูรวมมือ แทนท่ีจะเปนลูกนอง โดยผูนํามุงใหเกิด
ความยุติธรรมในการกระจายอํานาจและรางวัลใหกับผูตาม (4) 
การเยียวยาทางจิตใจ (emotional healing) ผูนําแบบผูรับใช
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการแบงปนความรูสึกและเร่ืองราว
สวนตัวตลอดจนเร่ืองเก่ียวกับงาน และ (5) เปาหมายท่ีมี
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คุณคา (elevating purpose) ผูนําแบบผูรับใชปฏิบัติภารกิจ
และสนองแนวคิดท่ีมีคุณคา กลาวคือ ผูนํามุงปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีมีจริยธรรม และมีบทบาทในกระบวน
การปฏิบัติงานท่ีสรางคุณคาของงานตอผูนําและผูตาม
 ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ (spiritual leadership) 
Fry (2003) ใหความหมายภาวะผูนําทางจิตวิญญาณวา
“ประกอบดวยคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีจําเปนตอ
การกระตุนภายในตนเองและผูอ่ืนเพ่ือใหรูสึกถึงการอยูรอด
ของจิตวิญญาณ โดยผานการทํางานท่ีมีความหมายและสมาชิก
ภาพ” คําจํากัดความดังกลาวประกอบดวย (1) การท่ีผูนํา
สรางวิสัยทัศนใหสมาชิกองคกรรูสึกวางานอาชีพสรางความ
หมายและความแตกตางใหกับชีวิต และ (2) การท่ีผูนําสราง
วัฒนธรรมองคกร/สังคม บนพ้ืนฐานของความรักท่ีไมเห็น
แกตน (altruistic love) โดยผูนําและผูตามมีความหวงใยและ
ความช่ืนชมตนเองและผูอ่ืน กอใหเกิดความรูสึกของสมาชิก
ภาพ ในการน้ี Fry (2003) เสนอวา วงจรของแรงจูงใจภายใน 
(intrinsic motivation) ของผูนําข้ึนกับวิสัยทัศน ความรักท่ี
ไมเห็นแกตน ความหวัง ตลอดจนศรัทธาของผูนํา โดยมีผล
ทําใหผูตามเพ่ิมความรูสึกของการทํางานท่ีมีความหมายตอ
ชีวิต และความเปนสมาชิกภาพ ซ่ึงจะมีผลลัพธตอเน่ืองเชิงบวก
กับองคกร อาทิ มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 ภาวะผูนําเชิงการเปล่ียนแปลง  (transformational 
leadership)  ผูนําเชิงการเปล่ียนแปลงมีลักษณะประกอบดวย
4 ประการ (Bass & Riggio, 2006) คือ (1) อิทธิพลดานเปนเลิศ
(idealized infl uence) ผูนําเชิงการเปล่ียนแปลงเปนตนแบบ
ดานพฤติกรรมใหกับผูตามซ่ึงช่ืนชม ใหความนับถือ และไววางใจ
ผูนําโดยผูนําเชิงการเปล่ียนแปลงใหความสําคัญกับความ
ตองการของผูตามมากกวาของตนเอง และมีพฤติกรรมท่ี
สอดคลองกบัคานยิมและหลกัการของกลุม     (2)     แรงจงูใจที่
บันดาลใจ (inspirational motivation) ผูนําเชิงการ
เปล่ียนแปลงกระตุนหรือจูงใจผูตามดวยการมอบหมายงานท่ี
มีความหมายและมีความทาทาย โดยผูนําปลุกเราจิตวิญญาณ
ของกลุมผูนํามีความกระตือรือรน มองโลกในแงดี และชวย
ผูตามใหสรางวิสัยทัศนท่ีพึงประสงคสําหรับอนาคต (3) การ
กระตุนทางปญญา (intellectual stimulation) ผูนําเชิง
การเปล่ียนแปลงกระตุนใหเกิดนวัตกรรม และการสรางสรรค
ในหมูผูตามโดยสนับสนุนใหผูตามต้ังคําถามตอขอสมมติฐาน
พิจารณาสถานการณตลอดจนปญหาจากมุมมองหรือแนวคิดใหม
ท้ังน้ี ผูนําเชิงการเปล่ียนแปลงไมวิจารณความผิดพลาดแตจะ
เรียกรองหนทางแกปญหาจากผูตาม (4) การคํานึงถึงเอกัตบุคคล

(individualized consideration) ผูนําเชิงการเปล่ียนแปลง
ทําตนเปนผูฝก (coach) หรือพ่ีเล้ียง (mentor) ใหกับผูตาม
เปนรายบุคคล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาโดยพิจารณาความ
ตองการและความปรารถนาของผูตามดังกลาว  ตลอดจน
สรางโอกาสแหงการเรียนรูและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการพัฒนา

ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 
 ผูนําจะมีช่ือเสียงเชิงจริยธรรมหรือไมข้ึนอยูกับวาผูอ่ืน
รับรู (perceive) หรือมีทรรศนะ (view) ตอผูนําในลักษณะใด 
Treviño และคณะ (2000) เสนอวา ช่ือเสียงในการเปนภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรม ข้ึนอยูกับเสาหลัก 2 เสา คือทัศนคติของ
ผูอ่ืนท่ีมีตอผูนําวาเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรม (moral person)
และทัศนคติวาเปนผูบริหารท่ีมีจริยธรรม (moral manager) 
โดยผูนําท่ีถูกมองวาเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรมจะมีคุณลักษณะ
อาทิ มีความซ่ือสัตย ซ่ือตรง ยึดม่ันในความถูกตอง (integrity)
สวนผูนําท่ีถูกมองวาเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรม เปนผูท่ีส่ือถึง
จริยธรรมใหผูตามสนใจและมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูตาม Treviño และคณะ (2000) เสนอวา บุคคลท่ีมี
จริยธรรม + ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม = ช่ือเสียงในการเปนภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรม และยังกลาววา ช่ือเสียงในการเปนภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรมมีความสําคัญโดยเฉพาะในองคกรขนาดใหญ
ซ่ึงพนักงานสวนมากไมไดเก่ียวของกับผูบริหารระดับสูง 
การท่ีผูบริหารคิดวาตนเปนคนดี อาทิ ซ่ือสัตย เปนหวงเปนใย
และยุติธรรมตอผูอ่ืนน้ัน ผูบริหารไมควรจะมีสมมติฐานวา
ผูอ่ืนจะมองผูบริหารเชนน้ัน ผูบริหารหรือผูนําท่ีไมไดแสดงออก
ถึงพฤติกรรมและคานิยมทางจริยธรรมใหเห็นเดนชัดมักจะถูก
จัดเปนพวก “เปนกลาง” ทางจริยธรรม  (ethically neutral)
 Treviño และคณะ (2000) อธิบายวา เสาหลัก
ประการแรกของช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
คือ เปนบุคคลท่ีมีจริยธรรม ท้ังน้ี ผูนําจะถูกมองดวยคุณสมบัติ
สวนบุคคล 3 ประเภท คือ (1) คุณลักษณะสวนบุคคล (individual
traits) (2) พฤติกรรม และ (3) การตัดสินใจ  ในการน้ี บุคคล
ท่ีมีจริยธรรมมักมีคุณลักษณะสวนบุคคลคือ มีความซ่ือตรง 
ยึดม่ันในความถูกตอง ซ่ือสัตย ไวใจได บุคคลท่ีมีจริยธรรม
มีพฤติกรรมท่ีถูกตองคือ แสดงความหวงใยผูอ่ืน ปฏิบัติตอ
บุคคลอ่ืนดวยการใหเกียรติและความนับถือ เปนผูท่ีเปดเผย
บุคคลอ่ืนเขาถึงไดและรับฟงผูอ่ืน ตลอดจนแสดงถึงจริยธรรม
ในชีวิตสวนตัวของตนเอง บุคคลท่ีมีจริยธรรมมีการตัดสินใจ
บนหลักการทางจริยธรรมคือ ยึดม่ันตอคานิยม มีความยุติธรรม 
มีความหวงใยตอสังคม และทําตามกฎการตัดสินใจทาง
จริยธรรม อยางไรก็ตาม การท่ีผูนํามีช่ือเสียงวาเปนบุคคลท่ี
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มีจริยธรรม ไมไดหมายความวาผูตามจะมีจริยธรรมหรือเขาใจ
ในจริยธรรม ซ่ึงผูนําจําเปนตองทําการบริหารจริยธรรม (moral 
managing) น่ันคือ ผูนําตองส่ือสารเก่ียวกับจริยธรรมใหกับ
บุคคลท่ีเหลือในองคกรรับทราบ 
 เสาหลักประการท่ีสองของช่ือเสียงในการเปนภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรมคือ เปนผูบริหารท่ีมีจริยธรรม ท้ังน้ี  ผูบริหาร
ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะส่ือสารเก่ียวกับจริยธรรมและ
คานิยมใหกับบุคลากรในองคกร โดยวิธีการของผูบริหาร
ประกอบดวย การปฏิบัติเปนแบบอยาง การใหรางวัลกับบุคคล
ท่ีมีพฤติกรรมสอดคลองกับคานิยมทางจริยธรรม การกําหนด
กฎระเบียบทางวินัยและจัดการกับผูท่ีละเมิดกฎทุกระดับ
ตลอดจนการส่ือสารตอเน่ืองเก่ียวกับจริยธรรมและคานิยมกับ
บุคลากร
 Treviño, Brown, และ Hartman (2003) ไดศึกษาเชิง
ประจักษเก่ียวกับช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม โดย
ศึกษาทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ดวยวิธี
การสัมภาษณเจาหนาท่ีจริยธรรมและผูบริหารอาวุโส ผลการ
ศึกษาพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมน้ันไมเพียงแตครอบคลุม
คุณลักษณะเชน ความซ่ือตรง และความสามารถสรางแรง-
บันดาลใจจากคานิยม แตยังครอบคลุมการส่ือสารและระบบ
รางวัลเพ่ือชักนําพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม ดังน้ัน เพ่ือท่ีบุคคลอ่ืน
จะมองวาผูบริหารมีจริยธรรม ผูบริหารควรจะแสดงพฤติกรรม
ท่ีเดนชัดทางสังคมเพ่ือความโดดเดนในฐานะผูนําท่ีมีจริยธรรม 
มิฉะน้ันอาจถูกมองวาเปนผูนําท่ี “เปนกลาง” ทางจริยธรรม ซ่ึง 
Treviño, Brown, และ Hartman (2003) ใหคําจํากัดความ
วาหมายถึง ผูนําท่ียึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมมีความตระหนัก
ตอจริยธรรม และสวนใหญใสใจแตตนเองและกําไรหรือขาดทุน
ของบริษัทมากกวาจะใสใจผูอ่ืน ท้ังน้ี ความหมายดังกลาวแสดง
ถึงทัศนคติเชิงลบตอผูนําท่ีจัดวา “เปนกลาง” ทางจริยธรรม 
 นอกจากน้ัน ยังมีการศึกษาเชิงประจักษอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับภาวะผูนําและช่ือเสียงของผูนํา อาทิ การศึกษาของ Neves 
และ Story (2015) ซ่ึงพบวาแมวาภาวะผูนําทางจริยธรรม
และชื่อเสียงผูนําในแงมีความสามารถสูง (reputation for 
high performance) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความทุมเท
ของพนักงานในองคกร และมีผลสืบเน่ืองไปถึงการลดลงของ
พฤติกรรมเชิงลบของพนักงานที่มีตอองคกร แตผูนําที่ไมได
ถูกมองวาเปนผูนําทางจริยธรรม ไมวาจะมีช่ือเสียงในแงความ
สามารถสูงหรือไมก็ตาม สงผลใหพนักงานแสดงถึงความทุมเท
ใหองคกรในระดับตาํสุด กลาวอีกนัยหน่ึง การท่ีผูนําถูกมองวา
มีจริยธรรม เปนเง่ือนไขท่ีจําเปน (แมจะไมเปนเง่ือนไขท่ีเพียงพอ) 
สําหรับการท่ีพนักงานจะแสดงความทุมเทใหกับองคกร อน่ึง 

Laird, Perryman, Hochwater, Ferris, และ Zinko (2009) 
ยังช้ีวาช่ือเสียงสวนตัวของผูนําเปนส่ิงสําคัญ เพราะสงผลให
ผูอ่ืนเกิดความเช่ือถือตอพฤติกรรมในอนาคตและความสามารถ
ของผูนําในการท่ีจะบริหารความตองการของบุคลากรในองคกร 
 การศึกษาเก่ียวกับช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําท่ี
กลาวถึงขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทัศนคติของ
ผูท่ีเก่ียวของตอช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนํา และผลกระทบ
ของทัศนคติดังกลาวตอผูเก่ียวของหรือตอองคกร ท้ังน้ี ผูนํา
ท่ียึดตามทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม โดยไมตระหนักถึง
ความสําคัญของทัศนคติดังกลาวหรือความสําคัญของการสราง
ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนํา ควรหันมาใหความสนใจใน
ประเด็นดังกลาว เพ่ือท่ีจะไดสรางผลกระทบเชิงบวกตอตนเอง
และตอองคกร
 
การเปรียบเทียบความสอดคลองของทฤษฎีภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมกับช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
 การเปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตางๆ มี
แกนหลักคือ “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ซ่ึง
ประกอบดวยการท่ีผูอ่ืนมองวาผูนํามีลักษณะเปน “บุคคลท่ีมี
จริยธรรม” และมีลักษณะเปน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม” เหตุผล
ท่ีนําเอา “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” มาเปน
แกนหลักในการเปรียบเทียบ เพราะผูวิจัยเห็นดวยกับ   Treviño
และคณะ (2000) วา การท่ีผูบริหารจะถูกจัดวามีภาวะผูนํา
ท่ีมีจริยธรรมหรือไม มิไดข้ึนกับจริยธรรมภายในของผูบริหาร
เพียงอยางเดียว แตข้ึนกับ “การรับรู” (perception) หรือ
ทัศนคติของผูอ่ืนในองคกร ท้ังท่ีเปนการรับรูคุณลักษณะทาง
จริยธรรมของผูบริหาร ตลอดจนการรับรูถึงการแสดงออกหรือ
การส่ือสารของผูบริหารตอผูอ่ืนในองคกรเพ่ือใหเห็นความ
สําคัญของจริยธรรมและผูอ่ืนนํามาเปนแบบอยาง  ในการ
เปรียบเทียบ ผูวิจัยไดพิจารณาเฉพาะ “องคประกอบ” จาก
ทฤษฎี เน่ืองเพราะเปนปจจัยเดนชัดท่ีใชอธิบายลักษณะภาวะ
ผูนําของทฤษฎีน้ันๆ อน่ึง แมวาบางทฤษฎีจะอางวามีฐานราก
จากจริยธรรมภายในของผูนํา แตหากไมไดกําหนดเปนองค
ประกอบท่ีชัดเจน ผูวิจัยจะพิจารณาวาทฤษฎีดังกลาวใหความ
สําคัญกับจริยธรรมภายในนอยกวากรณีท่ีกําหนดเปนองค
ประกอบ
 ตารางท่ี 1 แสดงถึงการนําองคประกอบของภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมตามทฤษฎีตางๆ มาจัดลงในแกนท่ีเปน “ช่ือเสียง
ในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ซ่ึงประกอบดวย การเปน
บุคคลท่ีมีจริยธรรม และการเปนผูบริหารท่ีมีจริยธรรม 
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ตารางที่ 1  องคประกอบของทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม   การเปนบุคคลท่ีมีจริยธรรม              การเปนผูบริหารท่ีมีจริยธรรม 

1. ภาวะผูนําแทจริง • การตระหนักรูตัวตน    •  ความโปรงใสในความสัมพันธ    
 (authentic leadership)  (self- awareness)    (relational transparency)
  • การประมวลผลท่ีสมดุล  
   (balanced processing)
  • แนวคิดจริยธรรมภายใน 
   (internalized moral perspective)  

2. ภาวะผูนําทางจริยธรรม • บุคคลมีจริยธรรม • ผูบริหารมีจริยธรรม 
   (ethical leadership) • มีทัศนคติท่ีดีงาม หรือมีความคิดทาง       • มีการกระทําดีงาม หรือมีพฤติกรรมท่ีเปน
     จริยธรรม                                          ประโยชนตอผูอ่ืน
   
3.  ภาวะผูนําแบบผูรับใช • การเปนผูดูแล (stewardship)
 (servant leadership)                                • พันธะ (obligation)  
                                                       ---- • พันธมิตร (partnership)
   • การเยียวยาทางจิตใจ (emotional healing)
   • เปาหมายท่ีมีคุณคา (elevating purpose)

4.  ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ • แรงจูงใจภายในของผูนําข้ึนกับ วิสัยทัศน  • ผูนําสรางวิสัยทัศนใหสมาชิกรับรูวา
 (spiritual leadership)  ความรักท่ีไมเห็นแกตน และความหวัง/  การปฏิบัติงานสรางความหมายและ
   ศรัทธา  ความแตกตางใหกับชีวิตตนเองได
    • ผูนําสรางวัฒนธรรมองคกรบนพ้ืนฐาน 
     ของความรักท่ีไมเห็นแกตน ทําใหผูตาม 
     เพ่ิมความรูสึกของสมาชิกภาพ  
 
5.  ภาวะผูนําเชิง • ถูกชี้นําโดยหลักการของจริยธรรมสากล • อิทธิพลดานเปนเลิศ (idealized infl uence)
 การเปล่ียนแปลง   • แรงจูงใจท่ีบันดาลใจ (inspirational 
 (transformational    motivation)
 leadership)   • การกระตุนทางปญญา (intellectual 
      stimulation)
     • การคํานึงถึงเอกัตบุคคล (individualized

      consideration)

ที่มา: สังเคราะหโดยผูวิจัย
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 จากตารางที่ 1 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่ม
องคประกอบครอบคลุมท้ังสวนท่ีเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” 
และ “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม” คือ ทฤษฎีภาวะผูนําแทจริง ทฤษฎี
ภาวะผูนําทางจริยธรรม ทฤษฎีภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ และ
ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการเปล่ียนแปลง สําหรับทฤษฎีภาวะผูนํา
แบบผูรับใชมีองคประกอบเฉพาะในสวน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม”
ท้ังน้ีสามารถอธิบายแตละทฤษฎีไดดังน้ี
  ทฤษฎีภาวะผูนําแทจริง (แบบท่ี 1 จากตารางท่ี 1) 
คอนขางเนนความสําคัญไปท่ีการเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” 
มากกวาการเปน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม”  เน่ืองจากองคประกอบ
สวนใหญของทฤษฎีเนนถึงการรูจักตนเอง การคิดวิเคราะห
และการยึดหลักทางจริยธรรมของผูนํา มากกวาการส่ือสาร
หรือการแสดงออกถึงจริยธรรมของผูนําตอผูตาม ประเด็นน้ี
จัดไดวาเปนจุดออนท่ีสําคัญประการหน่ึงของทฤษฎีภาวะผูนํา
แทจริง  ในการน้ี มีผูใหขอสังเกตท่ีสอดคลองกันวา การท่ีผูอ่ืน
คิดวาผูนํามีภาวะผูนําแทจริงน้ันยังไมเพียงพอ แตผูนําตอง
แสดงออกถึงภาวะผูนําแทจริงดวย  ภาวะผูนําแทจริงจึงจะมีผล
เชิงบวกตอพฤติกรรมขององคกร (Johnson, 2015)  Gardner 
และคณะ (2005) ยังไดเสนอวาผูนําแทจริงตองขวนขวายท่ีจะ
ใชคําพูดหรือการกระทําเพื่อเปนแบบอยางใหกับผูตาม อีก
ประเด็นหน่ึงท่ีเปนจุดออนของทฤษฎีน้ีคือ แนวคิดจริยธรรม
ภายในของผูนําแทจริงอาจสอดคลองหรือแตกตางกับแนวคิด
จริยธรรมท่ีเปนมาตรฐานในสังคม โดยผูนําอาจมีคานิยมเนน
การแสวงหาชื่อเสียงสวนตนและมีพฤติกรรมในทางทําลาย   
ผูอื่น แทนท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรม 
 ทฤษฎีภาวะผูนําทางจริยธรรม (แบบท่ี 2 จากตาราง
ท่ี 1) มีองคประกอบท่ีคอนขางใหความสําคัญเทาเทียมกัน
ระหวางการเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” และ “ผูบริหารท่ีมี
จริยธรรม” สาเหตุหน่ึงเพราะไดนํากรอบการเปรียบเทียบทฤษฎี
ภาวะผูนํามาจากแนวคิดภาวะผูนําทางจริยธรรม ซ่ึงนําเสนอ
จริยธรรมท้ังสวนท่ีเปนภายในของผูบริหาร และในสวนท่ี
ผูบริหารแสดงออกตอภายนอก อีกสาเหตุหน่ึงคือ ในทฤษฎี
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม มีแนวคิด 2 แบบ โดยแนวคิดหน่ึงเนน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูนํา อาทิ ของ Brown และคณะ 
(2005) และอีกแนวคิดหน่ึง เนนคานิยมทางจริยธรรมของ
ผูนํา อาทิ ของ Khuntia และ Saur (2004) อน่ึง มีขอสังเกตวา 
ตองนําท้ังสองแนวคิดมาใชประกอบกัน ทฤษฎีภาวะผูนําทาง
จริยธรรมจึงจะครอบคลุมครบและทําใหเกิด “ช่ือเสียงในการ
เปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม”

 ทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใช (แบบท่ี 3 จากตาราง
ท่ี 1) เนนความสําคัญของการเปน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม”  
โดยเนนการท่ีผูนําดูแลผูตามเสมือนเปนพันธมิตร  ตลอดจนชวย
ดูแลดานความรูสึกและดานการมุงบรรลุเปาหมายท่ีมีคุณคา 
อยางไรก็ตาม ทฤษฎีน้ีมีจุดออนคือ ไมไดกําหนดถึงจริยธรรม
ของบุคคลใหชัดเจน ผูนําแบบผูรับใชจึงอาจสนองตอบผูตาม
ในทางท่ีไมถูกตอง
 ทฤษฎีภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ   (แบบท่ี   4   จากตาราง
ท่ี 1) เนนความสําคัญไปท่ีการเปน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม” 
มากกวาการเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม”  โดยผูนําทางจิต
วิญญาณเนนการสรางวิสัยทัศนใหผูตามเห็นวาการประกอบ
อาชีพการงานสรางความหมายใหกับชีวิตของตนเองได และเนน
การแสดงออกถึงความรักแบบไมเห็นแกตนเพ่ือเปนแบบอยาง
กับผูตาม อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีพึงระวังของภาวะผูนําประเภทน้ี 
คือ การใชจิตวิญญาณไปในทางท่ีผิด (spiritual abuse) ซ่ึง
ผูนําทางจิตวิญญาณอาจแสวงหาอํานาจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
สวนตน ใชอํานาจเพ่ือฉอโกง ทําผิดจริยธรรมทางเพศ และ
อ่ืนๆ  นอกจากน้ี ผูนําทางจิตวิญญาณอาจทําใหผูตามตองรูสึก
พ่ึงพาและจงรักภักดีแตผูนํา โดยหามผูตามทาทายอํานาจผูนํา
ก็ได ท้ังน้ี ประเด็นของการใชอํานาจในทางท่ีผิดของผูนําทาง
จิตวิญญาณ แสดงใหเห็นวาทฤษฏีไมไดกําหนดถึงลักษณะ
คานิยมจริยธรรมภายในของผูนําใหชัดเจน 
 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการเปล่ียนแปลง (แบบท่ี 5 
จากตารางท่ี 1) เนนความสําคัญไปท่ีการเปน “ผูบริหารท่ีมี
จริยธรรม” มากกวาการเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” ในการน้ี
ผูนําเนนการมีอิทธิพลดานเปนเลิศตอผูตาม ตลอดจนการสราง
แรงบันดาลใจเพ่ือจูงใจ และกระตุนทางปญญาของผูตามเปน
รายบุคคล อน่ึง แมจะมีขอสังเกตวา ทฤษฎีน้ีถูกช้ีนําโดยหลัก
การจริยธรรมท่ีเปนสากล   แตก็ไมไดมีการระบุเปนองคประกอบ
ท่ีชัดเจน ดังน้ัน จุดออนของทฤษฎีน้ีคือ ผูนําท่ีขาดจริยธรรม
ตามมาตรฐานสากลสามารถแสดงออกและกระตุนผูตาม
ไปในทางท่ีขัดตอจริยธรรม ตัวอยางคือ ฮิตเลอรซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงประเทศเยอรมนีดวยอุดมการณนาซีอันมีลักษณะ
เปนเผด็จการเบ็ดเสร็จและอัตตาธิปไตย แตฮิตเลอรกระตุน
ผูตามใหทําตามในทางท่ีผิดจริยธรรม จึงกอใหเกิดการทําลายลาง
และความตายของกลุมผูบริสุทธ์ิจํานวนมาก 
 การนําเอาองคประกอบของทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
มาจัดลงในแกนท่ีเปน “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม”
ทําใหสามารถเปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาวได 
ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในแงการสราง “ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” 

 ทฤษฎีภาวะ      ช่ือเสียงการ     ช่ือเสียงการ     สรุปช่ือเสียง                           ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม 
   ผูนําเชิง         เปนบุคคล      เปนผูบริหาร      ในการเปน          จุดออนของทฤษฎี              ช่ือเสียงในการเปน
 จริยธรรม             ท่ีมี              ท่ีมี              ภาวะผูนํา            (ดานจริยธรรม)            ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
                      จริยธรรม       จริยธรรม            เชิง
                                                             จริยธรรม

1.  ภาวะผูนํา        สูง                  ตาํ คอนขางตาํ • แนวคิดจริยธรรมภายใน • กําหนดแนวคิดจริยธรรม
 แทจริง และมี   ของผูนําอาจไมได  ภายในหรือคานิยมของ
 จริยธรรม แนวโนมมี  มาตรฐานทางจริยธรรม   ผูนําท่ีไดมาตรฐานทาง
  ช่ือเสียงวา    จริยธรรมใหชัดเจน
  ไมสนใจ   • เพ่ิมการแสดงเปนแบบ
  จริยธรรม    อยางหรือการส่ือสารถึง
      จริยธรรมของผูนํา

2.  ภาวะผูนํา สูง             สูง สูง • การเลือกเนนแตจริยธรรม • เนนความสอดคลอง
 ทาง     ภายใน หรือเนนแตการ  ระหวางจริยธรรมภายใน
 จริยธรรม     แสดงออกทางจริยธรรม  ออกหรือการส่ือสารถึง
      อยางใดอยางหน่ึง  จริยธรรมของผูนํา

3.  ภาวะผูนํา   ไมแนนอน       สูง คอนขางตาํ • ไมไดกําหนดคานิยมทาง • กําหนดคานิยมผูนําท่ีได 
 แบบ    หรือมี  จริยธรรมของผูนํา  มาตรฐานทางจริยธรรม
 ผูรับใช    ช่ือเสียงใน • ผูนํารับใชผูตามในทางท่ีผิด • ความสอดคลองระหวาง
     เชิงลบ    จริยธรรมภายในกับการ
         แสดงออกหรือการส่ือสาร
         ถึงจริยธรรมของผูนํา

4.  ภาวะผูนํา  ตาํ สูง คอนขางตาํ • ไมกําหนดคานิยมทาง • กําหนดคานิยมผูนําท่ีได
 ทางจิต    หรือมี  จริยธรรมท่ีชัดเจนของ  มาตรฐานทางจริยธรรม
 วิญญาณ    ช่ือเสียงใน   ผูนํา • ความสอดคลองระหวาง
     เชิงลบ • การใชจิตวิญญาณในทาง  จริยธรรมภายในกับการ
       ท่ีผิด อาทิ ใชแสวงหา  แสดงออกหรือการส่ือสาร 
       อํานาจ  ถึงจริยธรรมของผูนํา

5. ภาวะผูนํา  ตาํ สูง คอนขางตาํ • ไมกําหนดคานิยมทาง • กําหนดคานิยมผูนําท่ีได 
 เชิงการ    หรือมี  จริยธรรมท่ีชัดเจนของ  มาตรฐานทางจริยธรรม 
 เปล่ียน   ช่ือเสียงใน  ผูนํา • ความสอดคลองระหวาง
 แปลง   เชิงลบ    จริยธรรมภายในกับการ
         แสดงออกหรือการส่ือสาร

         ถึงจริยธรรมของผูนํา

ท่ีมา: สังเคราะหโดยผูวิจัย
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 ตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนํา
ทางจริยธรรมมีช่ือเสียงของการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
สูง ท้ังน้ีเพราะองคประกอบของทฤษฎีเนนท้ังดานการเปน 
“บุคคลท่ีมีจริยธรรม” และการเปน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม”
จึงมีช่ือเสียงสูงในท้ังสองดาน สวนทฤษฎีภาวะผูนําอ่ืนมี
องคประกอบของทฤษฎีเนนเฉพาะดานใดดานหน่ึง ระหวาง
ดาน “บคุคลทีม่จีรยิธรรม” กบัดาน “ผูบรหิารทีม่จีรยิธรรม” 
ช่ือเสียงของผูนําจึงสูงในดานท่ีเนนและตําในดานท่ีไมไดเนน
ผลคือ ชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตามทฤษฎี
ดังกลาวจึงคอนขางตําหรือเปนไปในเชิงลบ ดังเชนในทฤษฎี
ภาวะผูนําแทจริง ทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใช ทฤษฎีภาวะผูนํา
ทางจิตวิญญาณ และทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง
อน่ึง ตารางขางตนยังไดนําเสนอจุดออนในดานจริยธรรม
ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมของแตละทฤษฎีดวย
 จากการเปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตางๆ 
ในแงการสรางช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม มี
ประเด็นท่ีเปนขอสังเกตท่ีนาสนใจดังน้ี
 1. ผลของความไมสมดุลขององคประกอบทฤษฎี
ภาวะผูนําตอช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
 การศึกษาพบวาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ยกเวน
ทฤษฎีภาวะผูนําทางจริยธรรม มีองคประกอบท่ีไมสมดุล คือ
เนนดานใดดานหน่ึง ระหวาง “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม” กับ 
“บุคคลท่ีมีจริยธรรม” ท้ังน้ี ทฤษฎีสวนใหญใหความสําคัญกับ
การเปนผูบริหารท่ีมีจริยธรรม โดยเนนพฤติกรรมภายนอกท่ี
แสดงออกเปนแบบอยาง หรือการส่ือสารถึงจริยธรรมของผูนํา
มากกวาคุณลักษณะและคานิยมจริยธรรมภายใน นอกจากน้ี 
บางทฤษฎียังต้ังอยูบนขอสมมติฐานท่ีวา พฤติกรรมภายนอกท่ี
ส่ือถึงจริยธรรมมาจากจริยธรรมภายในของผูนํา ซ่ึงในความจริง
แลวไมจําเปนจะตองเปนเชนน้ัน เพราะผูนําอาจไมมีคานิยมทาง
จริยธรรมแตแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมก็ได 
 การท่ีทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมสวนใหญไมไดเนน
คุณลักษณะและคานิยมจริยธรรมภายในของผูนํา หรือไมเนน
ความสอดคลองของคานิยมเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมท่ีผูนํา
แสดงออกเปนแบบอยางหรือส่ือสารใหผูอ่ืนทราบ นาจะทําให
ผูนําขาดช่ือเสียงในเชิงจริยธรรม หรือมีช่ือเสียงไปในเชิงลบซ่ึง
เปนส่ิงไมพึงประสงค อาทิ ทฤษฎีภาวะผูนําท่ีไมไดเนนถึงเร่ือง
การส่ือสารดานจริยธรรมของผูนําใหผูอ่ืนรับรู ตลอดจนการท่ี
ผูนําไมมีโอกาสแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีเดนชัดทางจริยธรรม 
ทําใหมีภาวะผูนําตําในดาน “ผูบริหารท่ีมีจริยธรรม” (ไมวา
ผูนําจะมีจริยธรรมภายในสูงหรือตําก็ตาม) และนาจะทําให

ผูนํามีช่ือเสียงในลักษณะท่ีเปนกลางหรือไมใหความสําคัญตอ
ดานจริยธรรม ผลท่ีตามมาในเชิงลบคือ พนักงานหรือผูตาม
มองวาผูนําใสใจแตผลประโยชนตนเองและผลลัพธเฉพาะหนา 
มากกวาใสใจผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ขององคกร
และของผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน หรือในกรณีท่ีทฤษฎีภาวะผูนํา
มีองคประกอบท่ีทําใหช่ือเสียงสูงในสวนท่ีเปน “ผูบริหารท่ีมี
จริยธรรม” แตตาํในสวนท่ีเปน “บุคคลท่ีมีจริยธรรม” นาจะ
ทําใหผูนํามีช่ือเสียงไปในเชิงลบ คือเปนผูนําประเภท “ตีสองหนา”
(hypocritical leader) (Treviño et al., 2000) หรือใกลเคียง
กับสุภาษิตไทยท่ีวา “ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง” ซ่ึงใน
กรณีน้ีหมายถึง ผูนําท่ีแลดูภายนอกเปนบุคคลท่ีดี มีจริยธรรม 
แตแทจริงแลวกลับไมใชบุคคลท่ีดี ผลท่ีนาจะตามมาคือ พนักงาน
หรือผูตามขาดความเช่ือถือในตัวผูนําและขาดแรงจูงใจท่ีจะรวมมือ
กับผูนําในการปฏิบัติงานตางๆ ตามท่ีควรจะเปน รวมท้ังไมเห็น
ความสําคัญของการมีจริยธรรมในองคกร ซ่ึงความคิดดังกลาว
อาจสรางความเสียหายใหกับองคกรได
 2. คุณลักษณะและคานิยมทางจริยธรรมเพ่ือสราง
ช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 
 แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับคุณธรรมภายใน
บุคคลจะเปนจริยศาสตรเชิงคุณธรรม (virtue ethics) ซ่ึงการ
ใหความสนใจกับคุณธรรมมีมาต้ังแตยุคกรีกโบราณในสมัย
ของอริสโตเติล โดยแนวคิดจริยศาสตรเชิงคุณธรรมมุงพัฒนา
คุณลักษณะของบุคคล Whetstone (2001) กลาววา คุณธรรม
หรือความดีงาม (virtue) เปนสวนหน่ึงของบุคลิกลักษณะ และ
เปนส่ิงท่ีอยูภายในท่ีใกลชิดกับคานิยม (value) ซ่ึงหมายถึง 
ความเช่ือพ้ืนฐานท่ีมักไมเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีบุคคลเห็นวาสําคัญ 
ในการน้ี นักวิชาการ อาทิ Abrheim (2012) เห็นวาคานิยมของ
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของผูบริหารและนําไป
สูความสําเร็จในการบริหาร จึงมีการเช่ือมโยงการศึกษาเก่ียว
กับคานิยมกับภาวะผูนํา อาทิ การศึกษาบทบาทของคานิยม
กับภาวะผูนําเชิงการเปล่ียนแปลง (Fu, Tsui, Liu, & Li, 2010; 
Groves & LaRocca, 2011) เปนตน
 สําหรับคานิยมท่ีผูนําควรมีเพ่ือใหมีช่ือเสียงเชิงจริยธรรม
จะเปน คานิยมทางจริยธรรม (moral value) ซ่ึงจะทําหนาท่ี
กระตุนการปฏิบัติท่ีดีงาม คานิยมทางจริยธรรมท่ีสําคัญมี อาทิ
ความไมเห็นแกตน หรือการคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนกอน
ประโยชนตน ท้ังน้ี ตามทฤษฎีคานิยมของ Schwartz (1992)
กลุมคานิยมท่ีจัดเปน “คานิยมเพ่ือผูอ่ืน” (self-transcendence)
ประกอบไปดวย การรักษาและเพ่ิมพูนประโยชนใหกับผูใกลชิด
หรือพวกพองของตน (benevolence) (อาจโดยการใหความรัก
ความซ่ือสัตย ความชวยเหลือ เปนตน) และการเขาใจ ช่ืนชม 
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และอดทนเพ่ือรักษาประโยชนของกลุมคนท่ัวไปและของ
ธรรมชาติ (universalism) ซ่ึงมีขอบเขตกวางกวาการรักษา
เพียงประโยชนของกลุมตน สําหรับคานิยมท่ีจัดเปนคูตรงขาม
กับคานิยมเพื่อผู อื ่น จัดเปน “คานิยมเพื่อตนเอง” (self-
enhancement) ซ่ึงหมายถึง คานิยมท่ีเนนตนเองและการ
กระทําเพ่ือประโยชนสวนตน โดยไมคํานึงถึงผลท่ีอาจจะมีตอ
ผูอ่ืน  ในการน้ี มีการศึกษาเชิงประจักษเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางคานิยมเพ่ือผูอ่ืนและคานิยมเพ่ือตนเองกับภาวะผูนํา 
ตัวอยางเชน งานของ Zhu (2014) ซ่ึงพบวาคานิยมเพ่ือผูอ่ืนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผูนําทางจริยธรรม ขณะท่ีคานิยม
เพ่ือตนเองไมมีความสัมพันธกับภาวะผูนําทางจริยธรรม และ
ยังพบวาคานิยมเพ่ือผูอ่ืนมีความสัมพันธเชิงบวกกับช่ือเสียงของ
องคกร งานของ Zhu (2014) จึงช้ีใหเห็นวา ผูนําท่ีมีคานิยม
ทางจริยธรรมยังสามารถสรางช่ือเสียงไปถึงระดับองคกรดวย 
 3. การเพ่ิมช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
ของทฤษฎีภาวะผูนํา
 การเพ่ิมช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
อาจทําไดโดยการปรับเพ่ิมจุดเนนดานจริยธรรมของทฤษฎี
ตางๆ ดังน้ี สําหรับทฤษฎีภาวะผูนําแทจริงซ่ึงเนนดานบุคคล
ท่ีมีจริยธรรม ผูนําสามารถเพ่ิมช่ือเสียงทางจริยธรรม โดย
เนนการส่ือสารจริยธรรมและเปนแบบอยางใหผูตาม ท้ังในแง
การรูจักจุดแข็ง จุดออนและการพัฒนาตนเอง การพิจารณา
ขอมูลตางๆ ดวยความเปนกลาง ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ี
สะทอนถึงคานิยมจริยธรรมภายใน สวนทฤษฎีอีก 3 ทฤษฎี
ท่ีเนนดานผูบริหารท่ีมีจริยธรรม คือ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบ
ผูรับใช ทฤษฎีภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ และทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงการเปล่ียนแปลง โดยภาพรวมผูนําสามารถเพ่ิมช่ือเสียง
เชิงจริยธรรม โดยการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะทอน
คุณลักษณะสวนบุคคลหรือคานิยมทางจริยธรรมภายในท่ี
ไดมาตรฐานสังคม อาทิ คุณลักษณะของความซ่ือสัตยสุจริต 
และความยุติธรรม คานิยมของการคํานึงถึงประโยชนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือของสังคมมากกวาตนเอง ท้ังน้ี ผูนํา
ตามทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใชควรกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมใหชัดเจน และแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะทอนถึง
จริยธรรมภายในในการดูแลสนองตอบผูตาม สวนผูนําตาม
ทฤษฎีภาวะผูนําทางจิตวิญญาณควรกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมใหชัดเจนและใชจริยธรรมดังกลาวนําในการสราง
วิสัยทัศนและวัฒนธรรมองคกร และผูนําตามทฤษฎีภาวะผูนํา
เชิงการเปล่ียนแปลง ควรสรางแรงบันดาลใจและสรางอิทธิพล

ตลอดจนพัฒนาผูตามไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
จริยธรรมของสังคม  
 4. ทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนตอช่ือเสียงใน
การเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 
 ผลจากการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมพบ
วา ทฤษฎีจะเนนความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับทัศนคติ
หรือพฤติกรรมของผูตามในองคกร อันเปนขอจํากัดหน่ึงของ
ทฤษฎี ดังน้ัน พฤติกรรมของผูนําท่ีเนนจริยธรรมตอบุคคลใน
องคกรจึงอาจเปนพฤติกรรมท่ีขัดตอจริยธรรมของผูมีสวนได
สวนเสียอ่ืน เน่ืองจากองคกรในปจจุบันมีลักษณะท่ีไดรับผล
กระทบอยางรวดเร็วจากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงตอเน่ือง ท้ังดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม
การเมือง ประกอบกับมีผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก ผูนํา
ยุคปจจุบันจึงไมอาจคํานึงถึงจริยธรรมท่ีมีผลกระทบตอเฉพาะ
ผูตามหรือพนักงานภายในองคกรเทาน้ัน แตควรคํานึงถึงผูมี
สวนไดสวนเสียอ่ืนและสังคมแวดลอมขององคกรดวย ท้ังน้ี 
งานวิชาการเก่ียวกับภาวะผูนํา อาทิ House และ Aditya  (1997) 
ไดเรียกรองใหมีการศึกษาเพ่ิมข้ึนภายใตกรอบแนวคิดภาวะ
ผูนําระดับจุลภาคและระดับมหภาค (micro and macro 
leadership) อน่ึง มีขอสังเกตวา ต้ังแตชวงทศวรรษ 2000 
นักวิชาการไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําในบริบท
ภายในและภายนอกองคกรมากข้ึน อยางไรก็ตาม แนวคิดเก่ียวกับ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับบริบทภายนอกองคกรยังอยูในข้ัน
เร่ิมตน โดยมีนักวิชาการ อาทิ Crossan, Vera, และ Nanjad 
(2008) นําเสนอแนวคิดภาวะผูนําเหนือช้ัน (transcendent 
leadership) โดยใหคําจํากัดความของ “ผูนําเหนือช้ัน” วา
หมายถึง ผูนําเชิงกลยุทธท่ีนําในระดับของตนเอง ของผูอ่ืน 
และขององคกร  ท้ังน้ี ภาวะผูนําตนเอง (leadership of self) 
เก่ียวของกับการท่ีผูนํารับผิดชอบในการพัฒนาจุดแข็งของ
ตนในเชิงรุก ภาวะผูนําบุคคลอ่ืน (leadership of others) 
เก่ียวของกับกระบวนการท่ีผูนําสรางอิทธิพลของตนตอผูตาม
และภาวะผูนําองคกร (leadership of organization) เก่ียวของ
กับการเช่ือมโยงสภาพแวดลอม กลยุทธ และองคกรเขาดวยกัน
ในการน้ี แนวคิดของ Crossan และคณะ (2008) เปน
แนวคิดท่ีนาสนใจเน่ืองจากครอบคลุมท้ังภาวะผูนําตนเอง
ภาวะผูนําผูอ่ืนและภาวะผูนําองคกรในบริบทภายในและ
ภายนอกองคกร อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาแนวคิดดังกลาว
ยังไมชัดเจนนักในแงจริยธรรม รวมท้ังยังตองทดสอบสมมติฐาน
ในเชิงประจักษตอไป
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บทสรุป    
 การศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 5 ทฤษฎี ในแง
การมีองคประกอบท่ีสนับสนุนหรือสอดคลองกับการมี “ช่ือเสียง
ในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญตอผูตาม
และตอองคกรน้ัน พบวาทฤษฎีสวนใหญ มีองคประกอบท่ี
ไมสมดุลคือเนนดานใดดานหน่ึง ระหวางผูบริหารท่ีมีจริยธรรม
กับบุคคลท่ีมีจริยธรรม ทําใหช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมจากทฤษฎีดังกลาวยังมีนอยหรือเปนไปในเชิงลบ
ท้ังน้ี การเพ่ิมช่ือเสียงการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในเชิงบวก
สามารถทําไดโดยปรับเพ่ิมจุดเนนดานจริยธรรมในทฤษฎี
ดังกลาวซ่ึงโดยภาพรวม ผูนําจะทําใหผูตามไดรับรูถึงคุณลักษณะ
และคานิยมจริยธรรมภายในของผูนําซ่ึงคิดถึงประโยชนของ
ผูอ่ืนกอนของตนเอง และผูนําแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีดีงาม
ตลอดจนเปนแบบอยางใหกับผูตาม ส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง
คือ การท่ีคานิยมจริยธรรมของผูนําสอดคลองกับมาตรฐาน
จริยธรรมซ่ึงควรกําหนดใหชัดเจน เพ่ือท่ีผูนําและผูตามจะได
เขาใจตรงกันในการยึดถือและปฏิบัติ 
 อน่ึง สําหรับประเด็นท่ีนาสนใจศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต
มีอาทิ การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางช่ือเสียงในการเปน
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีภาวะผูนําทางจริยธรรม กับ
พฤติกรรมของผูตาม หรือกับผลการดําเนินงานขององคกร 
ตลอดจนการยอมรับจากสังคม เพ่ือจะไดเพ่ิมความเขาใจถึง
ผลกระทบของช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมท่ีมี
ตอปจจัยอ่ืน ท้ังระดับภายในองคกรและระดับสังคมภายนอก 
นอกจากน้ีในปจจุบัน มีหลายกรณีท่ีผูนําหรือผูบริหารในไทยมี
แนวคิดวาตนเองมีคานิยมจริยธรรมท่ีถูกตองหรือมีพฤติกรรม
ซ่ึงไมขัดตอมาตรฐานจริยธรรมในสังคม แตปรากฏวาสังคม
สวนใหญไมยอมรับ อาทิ พฤติกรรมซ้ือขายหลักทรัพยของ
ผูบริหารเพ่ือประโยชนสวนตนโดยอาศัยขอมูลภายในท่ียังไม
เปดเผยตอประชาชน การยังคงปฏิบัติงานของผูมีอาชีพพิธีกร
รายการโทรทัศนท้ังท่ีศาลช้ันตนตัดสินลงโทษความผิดทาง
อาญา  พฤติกรรมเพิกเฉยท่ีจะแสดงออกถึงความกตัญูหรือ
ความสํานึกผิดตอผูมีบุญคุณตอตน เหลาน้ีเปนตน  ดังน้ัน การ
ศึกษาถึงความแตกตางหรือความสอดคลองระหวางคานิยม
จริยธรรมภายในสําหรับภาวะผูนํากับมาตรฐานจริยธรรมใน
สังคม ซ่ึงประกอบไปดวยกลุมตางๆ ท่ีเก่ียวของ จึงเปนอีก
ประเด็นท่ีนาสนใจศึกษาตอไป 
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