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บทคัดยอ
การศึกษานี้มุงประเด็นไปที่ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในแงการมีองคประกอบที่สนับสนุนหรือสอดคลองกับการมี
“ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” หรือไม เพียงใด โดยมีทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมทีศ่ กึ ษารวม 5 ทฤษฎี ประกอบ
ดวย ทฤษฎีภาวะผูน าํ แทจริง ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจิตวิญญาณ ทฤษฎีภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช และ
ทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลง สําหรับ “ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” ในการศึกษานีห้ มายถึง การทีผ่ อู น่ื
รับรูว า ผูน าํ เปนทัง้ “บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” คือมีคณ
ุ ลักษณะ พฤติกรรมและการตัดสินใจในเชิงจริยธรรม และเปน “ผูบ ริหารทีม่ ี
จริยธรรม” คือมีพฤติกรรมทีเ่ ปนแบบอยางและสือ่ ใหบคุ คลอืน่ ทราบถึงจริยธรรมของตน ถาผูน าํ เปน “บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” และ
เปน “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม” ในระดับสูง ก็จะมี “ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” สูงดวย จากการวิเคราะหสงั เคราะห
เปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับ “ชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ซึ่งใชเปนแกนสําหรับเปรียบเทียบ
พบวา ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม มีองคประกอบทีเ่ นนทัง้ เสาหลักดาน “บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” และดาน “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม”
ผูน าํ ตามทฤษฎีดงั กลาวจึงนาจะมี “ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” สูงกวาผูน าํ ตามทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมอืน่
นอกจากนีย้ งั พบวา ทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมเกือบทัง้ หมดมีองคประกอบทีเ่ นนไปทางเสาหลักดาน “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม”
นัน่ คือ ใหความสําคัญกับพฤติกรรมทีผ่ นู าํ เปนแบบอยางและสือ่ ถึงจริยธรรมมากกวาการเปน “บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” ดังนัน้ ผูน าํ จึง
อาจจะมีชอ่ื เสียงเปน “ผูน าํ ทีต่ สี องหนา” ซึง่ หมายถึง ผูน าํ ทีส่ อ่ื ถึงจริยธรรมสูงแตเปนบุคคลทีม่ จี ริยธรรมตาํ หรือเปน “ผูน าํ ทีเ่ ปน
กลางตอจริยธรรม” ซึง่ หมายถึงผูน าํ ทีส่ อ่ื ถึงจริยธรรมนอย ไมวา จะเปนบุคคลทีม่ จี ริยธรรมสูงหรือตาํ ก็ตาม ขอเสนอแนะเพือ่ เพิม่
“ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” ของทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม โดยภาพรวมเปนการกําหนดคานิยมทางจริยธรรม
ของผูน าํ ใหชดั เจน และผูน าํ มีพฤติกรรมทีส่ ะทอนถึงคานิยมดังกลาวซึง่ ตองไดมาตรฐานทางจริยธรรม
คําสําคัญ: ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม ชือ่ เสียง บุคคลทีม่ จี ริยธรรม ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม
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 five 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 specified 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) เปนปจจัยหนึ่งที่มีความ
สําคัญยิ่งตอหนวยงานหรือองคกร ทั้งนี้เพราะผูนําเปนผูท่ีมี
อิทธิพลตอผูต าม โดยผูต ามจะเรียนรูแ ละเลียนแบบทัศนคติ
คานิยมและพฤติกรรมของผูนํา อันสอดคลองกับแนวคิดของ
ทฤษฎีการเรียนรูท างสังคม (social learning theory) ของ
Bandura (1977) ซึง่ เชือ่ วาการเรียนรูข องมนุษยเปนกระบวน
การคิดและตัดสินใจจากการสังเกตพฤติกรรมและผลลัพธของ
พฤติกรรมผูอ่นื (observational learning or modeling)
ในวงการวิชาการทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับภาวะผูน าํ พบวา “ภาวะผูน าํ
เชิงจริยธรรม” (ethical leadership) เปนหัวขอหนึง่ ทีไ่ ดรบั
ความสนใจเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะตัง้ แตชว งทศวรรษ
2000 ทัง้ นีเ้ พราะในบริบทของหลายสังคม ผูน าํ ทีไ่ มมภี าวะเชิง
จริยธรรมซึ่งกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ ทั้งตอหนวยงาน
องคกร สังคม หรือประเทศชาติ ตัวอยางผูนําระดับประเทศ
ที่ขาดจริยธรรม อาทิ อดีตประธานาธิบดีฟลิปปนสทานหนึ่ง
ถูกตัดสินจําคุกฐานฉอฉล อดีตประธานาธิบดีไตหวันทานหนึง่
ถูกจําคุกฐานคอรรปั ชัน หรือตัวอยางผูน าํ ระดับบริษทั ทีป่ รากฏ
ใน 10 อั น ดั บ เรื่ อ งอื้ อ ฉาวสุ ด ทางบั ญ ชี จ ากเว็ บ ไซต ข อง
Accounting-Degree.Org ไดแก อดีตประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
แหงบริษัทเอ็นรอน ซึ่งไดทําการปดบังภาระหนี้มหาศาลของ
บริษัทเอาไวนอกงบการเงิน ทําใหบริษัทซึ่งเปนบริษัทขนาด
ใหญของสหรัฐอเมริกาและทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน สินคา
โภคภัณฑและบริการ ลมละลายในป ค.ศ. 2001 สรางความ
เสียหายในวงกวางตอผูถือหุนเปนจํานวนถึง 74 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ รวมถึงพนักงานหลายพันคนตองออกจากงาน

และผูบริหารดังกลาวถูกตัดสินจําคุก อีกตัวอยางคืออดีต
ประธานเจาหนาที่บริหารแหงบริษัทเวิลดคอมซึ่งทําธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม ไดสรางตัวเลขปลอมของบัญชีรายได
และสินทรัพย จนบริษทั ลมละลายในป ค.ศ. 2002 นําไปสูก าร
สูญเสียของนักลงทุนเปนจํานวนถึง 180 พันลานดอลลารสหรัฐฯ
และพนักงานตองออกจากงานหลายหมื่นคน สวนผูบริหาร
รายดังกลาวถูกตัดสินจําคุกฐานสมรูรวมคิด ฉอโกง เปนตน
นักวิชาการไดนําเสนอทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
(ethical/moral leadership theories) หลายทฤษฎีดว ยกัน
อาทิ ทฤษฎีภาวะผูน าํ แทจริง (authentic leadership theory)
ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม (ethical leadership theory)
ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจิตวิญญาณ (spiritual leadership theory)
และ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใช (servant leadership
theory) ทฤษฎีเหลานีถ้ กู จัดอยูใ นกลุม เดียวกัน คือเปนทฤษฎี
ทีเ่ กิดขึน้ ใหม (emerging theories) และตางก็ใหความสําคัญ
กับพฤติกรรมทีไ่ มเห็นแกตน (altruistic behaviors) ของผูน าํ
เชนเดียวกัน (Dinh, Lord, Gardner, Meuser, Liden, & Jinya,
2014) นอกจากทฤษฎีดงั กลาวแลว ยังมีทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิง
การเปลีย่ นแปลง (transformational leadership theory) ซึง่
ก็มจี ดุ เริม่ ตนจากจริยธรรมของผูน าํ (Johnson, 2015) เชนกัน
โดยทฤษฎีนถ้ี กู จัดอยูใ นกลุม ทฤษฎีทอ่ี ยูต วั แลว (established
theories) (Dinh et al., 2014)
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมอาจแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่เปนตัวตนของผูนําเอง และสวนที่ผูนําแสดงออกหรือ
สื่อใหผูอ่ืนรับรู ทั้งนี้ ผูนําอาจคิดวาตนเองมีจริยธรรม แต
ตราบใดที่ผูนําไมไดแสดงออกหรือสื่อใหผูอ่ืนเห็น ผูอ่ืนจะ
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559

49

ไมสามารถทราบถึงจริยธรรมของผูนําได กลุมนักวิชาการที่
พยายามอธิบายภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในลักษณะดังกลาว
มีอาทิ Treviño, Hartman, และ Brown (2000) ซึ่งให
ความสําคัญกับ “ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม”
(reputation for ethical leadership) โดยนําเสนอวา
ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” ขึน้ อยูก บั ทัศนคติ
ของผูอ่ืนที่มีตอผูนําวาเปน “บุคคลที่มีจริยธรรม” รวมกับ
ทัศนคติวาเปน “ผูบริหารที่มีจริยธรรม” ตามแนวคิดนี้ ถา
ผูนําเปน “บุคคลที่มีจริยธรรม” สูงและเปน “ผูบริหารที่มี
จริยธรรม” สูงดวย จึงจะมี “ชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรม” สูง Treviño และคณะ (2000) ไดอางถึง
แนวคิดทํานองเดียวกันของ Chester Barnard นักบริหาร
ชาวอเมริกันผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับหนาที่ของผูบริหารในป
ค.ศ. 1938 หนังสือดังกลาวซึ่งกลายเปนหนังสือที่มีอิทธิพล
ทางความคิดตอแนวคิดและทฤษฎีดานการบริหารจัดการ
องคการในเวลาตอมา มีสวนที่กลาวถึงความรับผิดชอบของ
ผูบ ริหารในแงการปฏิบตั ติ นใหสอดคลองกับ “หลักการจริยธรรม
ทีซ่ บั ซอน” และสราง “หลักการจริยธรรมสําหรับผูอ น่ื ” (Barnard,
1968) ทัง้ นี้ ความรับผิดชอบประการแรกสอดคลองกับการที่
บุคคลมีคุณลักษณะทางจริยธรรม ขณะที่ความรับผิดชอบ
ประการหลังสอดคลองกับการที่ผูบริหารสื่อถึงจริยธรรมตอ
ผูอ น่ื
ชื่อเสียงในการมีภาวะผูนํา (รวมทั้งชื่อเสียงผูนํา) มี
ความสําคัญตอผูตาม ตอองคกรและตอผูมีสวนไดสวนเสียใน
แงความสําคัญของชื่อเสียงดังกลาวตอผูตามและตอองคกร
นักวิชาการ อาทิ Neves และ Story (2015) พบวา ภาวะผูน าํ
ทางจริยธรรมและชือ่ เสียงผูน าํ ในแงมคี วามสามารถสูง มีความ
สัมพันธเชิงบวกกับความทุม เทของพนักงานในองคกร และมีผล
สืบเนือ่ งไปถึงการลดลงของพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานทีม่ ี
ตอองคกร ในแงความสําคัญของชือ่ เสียงผูน าํ ตอผูม สี ว นไดสว น
เสีย นักวิชาการ อาทิ Ogunfowora (2014) พบวาผูห างานจะ
เลือกสมัครงานในองคกรทีม่ ขี อ มูลวาผูบ ริหารสูงสุดมีจริยธรรม
มากกวาจะสมัครงานในองคกรทีไ่ มมขี อ มูลดานจริยธรรมของ
ผูบ ริหารสูงสุดหรือขอมูลดานจริยธรรมของผูบ ริหารสูงสุดยังมี
ขอเคลือบแคลง กลาวอีกนัยหนึง่ ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ
เชิงจริยธรรมมีผลกระทบถึงผูท อ่ี ยูน อกองคกรดวย
ถึงแมช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะมี
ความสําคัญตอผูตาม ตอองคกรและตอผูเกี่ยวของ แตการ
ศึกษาในเรื่องนี้ยังมีอยูนอยและเทาที่ไดคนควาขอมูล ยังไมมี
การศึกษาเชื่อมโยงระหวางชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมซึ่งเปนทฤษฎีท่ี
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เกิดใหมและมีอยูหลายทฤษฎีดวยกัน การศึกษาที่ผานมา
อาทิ งานของ Brown และ Treviño (2006) แมจะมีการ
เปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางทฤษฎี
ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมบางทฤษฎี โดยใชทฤษฎีภาวะผูน าํ ทาง
จริยธรรมเปนแกน แตก็ไมไดศึกษาในประเด็น “ชื่อเสียง
ในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม” ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
มุง ไปทีป่ ระเด็นวาทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมทีต่ า งนําเสนอ
องคประกอบตางๆ ของภาวะผูน าํ มีความสอดคลองกับแกน
ในการเปรี ย บเที ย บคื อ “ชื่ อ เสี ย งในการเป น ภาวะผู นํ า
เชิงจริยธรรม” หรือไม เพียงใด ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชนในการเพิม่
ความเขาใจในความคลายคลึงและความแตกตางของทฤษฎี
ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมตางๆ ในแงการสราง “ชือ่ เสียงในการเปน
ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” และจะไดสามารถเสนอแนะเพือ่ เพิม่
ชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําในเชิงจริยธรรมใหกับทฤษฎี
ดังกลาว อนึ่ง ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่อยูในขอบเขต
การศึกษาประกอบดวย 5 ทฤษฎีคอื ทฤษฎีภาวะผูน าํ แทจริง
ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจิตวิญญาณ
ทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใช และ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการ
เปลีย่ นแปลง
ความหมายและองคประกอบของภาวะผูน าํ
“ภาวะผูน าํ ” ตามความหมายจากเว็บไซตของ Oxford
Dictionaries คือ “การนํากลุมคนหรือองคกร หรือความ
สามารถในการกระทําดังกลาว” และยังหมายถึง “สถานะหรือ
ตําแหนงของการเปนผูน าํ ผูน าํ องคกร ผูน าํ ประเทศ และอืน่ ๆ”
สําหรับความหมายของ “ภาวะผูน าํ ” ในวงการวิชาการ มีอยู
หลายความหมาย อาทิ หมายถึง “กระบวนการแหงอิทธิพล
ระหวางผูน าํ และผูซ ง่ึ เปนผูต าม” (Hollander, 1978) “การ
ใชอทิ ธิพลในบริบทแบบกลุม ” (Bass, 1990) “สวนของการ
บริหารทีเ่ กีย่ วของกับการปกครองผูอ น่ื ” และ “การแลกเปลีย่ น
ทีเ่ กิดขึน้ ตอเนือ่ งระหวางบุคคลทีอ่ ยูใ นตําแหนงแหงอํานาจกับ
สังคมแวดลอม” (Fiedler, 1996) ในการนี้ นักวิชาการยังให
ความหมายของ “ภาวะผูนํา” โดยใหความแตกตางระหวาง
การนําและการตาม โดยผูนําใชอิทธิพลในระดับที่สูงกวาและ
มีความรับผิดชอบทีม่ ากกวาตอทิศทางทัง้ หมดของกลุม ขณะ
ที่ผูตามเกี่ยวของในการดําเนินการตามแผนและการทํางาน
มากกวา (Johnson, 2015) กลาวโดยสรุป ภาวะผูน าํ มีองค
ประกอบคือ มีผนู าํ และ (กลุม ) ผูต าม รวมทัง้ อิทธิพลทีผ่ นู าํ มี
ตอผูต าม

องคประกอบของทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
Dinh และคณะ (2014) ซึ่งทําการทบทวนทฤษฎี
ภาวะผูน าํ จากวารสารวิชาการชัน้ นําตัง้ แต ค.ศ. 2000 ไดแบง
ประเภททฤษฎีภาวะผูน าํ เปนทฤษฎีทอ่ี ยูต วั แลว และทฤษฎีท่ี
เพิง่ ออกมาใหม ทฤษฎีประเภททีจ่ ดั วา “อยูต วั ” แลวมีอาทิ
ทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะ (trait theories) ทฤษฎีบารมีใหม (neocharismatic theories) สวนทฤษฎีประเภททีเ่ พิง่ ออกมาใหม
มีอาทิ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม และภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
(strategic leadership) เปนตน
ภาวะผูน าํ จากทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมและทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วของทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นีม้ หี ลายรูปแบบ ประกอบดวย
ภาวะผูน าํ แทจริง ภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม ภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช
ภาวะผูน าํ ทางจิตวิญญาณ และภาวะผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลง
สํ า หรั บ ลั ก ษณะและองค ป ระกอบของภาวะผูนํา ดั ง กล า ว
สามารถกลาวถึงพอสังเขปไดดงั นี้
ภาวะผูนําแทจริง (authentic leadership) ผูนํา
แทจริงมีลกั ษณะคือ ตระหนักรูใ นความคิดและความประพฤติ
ของตนเองและแสดงออกถึงตัวตนที่แทจริงตอผูอ่ืน Avolio
และ Gardner (2005) กลาววา “ความแทจริง” (authenticity)
เปนตัวแปรนามธรรมพืน้ ฐาน (root construct) ซึง่ เปนพืน้ ฐาน
ขององคประกอบรูปแบบตางๆ ของภาวะผูนําเชิงบวก ทั้งนี้
ภาวะผูนําแทจริงมีองคประกอบสําคัญทางจริยธรรม และจุด
เริม่ ตนของทฤษฎีภาวะผูน าํ แทจริงคือ จริยศาสตร (ethics) และ
การมีภาวะผูน าํ แทจริงยังนําไปสูผ ลประกอบการขององคกรที่
ยัง่ ยืนและมีจริยธรรมอีกดวย
ภาวะผูน าํ แทจริงมีองคประกอบ 4 ประการ (Walumbwa,
Avolio, Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008) คือ (1)
การตระหนักรูตัวตน (self-awareness) หมายถึง การมี
สัมปชัญญะและความเชือ่ ในจุดมุง หมาย ความประสงค ความ
รูส กึ และแนวคิดเกีย่ วกับตนเอง ทัง้ นี้ บุคคลทีต่ ระหนักรูต วั ตน
จะทราบถึงจุดแข็ง จุดออ น คุณลักษณะสวนตน (personal traits)
รูปแบบทางอารมณ และสามารถใชความรูด งั กลาวเมือ่ ตองติดตอ
สัมพันธกบั ผูอ น่ื และสถานการณอน่ื และสถานการณแวดลอม (2)
การประมวลผลทีส่ มดุล (balanced processing) หมายถึง
การดํารงความเปนกลางเมื่อไดรับขอมูล โดยผูนําแทจริงจะ
ประมวลผลข อ มู ล เชิ ง บวกและลบในรู ป แบบที่ส มดุ ล (3)
แนวคิดจริยธรรมภายใน (internalized moral perspective)
หมายถึงการควบคุมพฤติกรรมตามมาตรฐานภายในและ
คานิยมของตนเองไมใชตามทีผ่ อู น่ื กลาว และ (4) ความโปรงใส
ในความสัมพันธ ( relational transparency) หมายถึง การ
แสดงตัวตนที่แทจริงตอผูอ่นื ตลอดจนแสดงออกถึงความคิด

และความรูสึกที่แทจริงอยางเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อ
สรางความใกลชิดกับและความไววางใจจากผูอ่นื และกระตุน
ใหผอู น่ื ทําตาม
ภาวะผูนําทางจริยธรรม (ethical Leadership)
อาจแบงไดเปนผูนําที่แสดงพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และผูนํา
ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม (virtue) หรือมีคา นิยมทางจริยธรรม ในการนี้
Brown, Treviño, และ Harrison (2005) ใหคาํ จํากัดความ
ภาวะผูนําทางจริยธรรมที่แสดงออกดวยพฤติกรรมวาเปน
“การแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมาะสมตามที่ควรจะเปน
ผานทางพฤติกรรมสวนบุคคลและความสัมพันธกับบุคคลอืน่
และการเพิ่มพฤติกรรมดังกลาวตอผูตาม ผานการสื่อสาร
แบบสองทาง การกระตุน และ การตัดสินใจ” นอกจากนั้น
Kanungo (2001) ใหคําจํากัดความภาวะผูนําทางจริยธรรม
วา “เพือ่ ทีจ่ ะเปนผูน าํ ทีม่ จี ริยธรรม ผูน าํ ตองมีการกระทําดีงาม
หรื อ พฤติ ก รรมที่เ ป น ประโยชน ตอ ผูอ่ืน และเว น จากการ
กระทําชั่ว หรือพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอผูอ่นื ” สวนนักวิชาการทีก่ ลาวถึงผูน าํ ทีม่ ที ศั นคติทด่ี งี าม หรือมีความคิดทาง
จริยธรรมนอกเหนือจากพฤติกรรมทีด่ งี าม มีอาทิ Khuntia และ
Suar (2004) ซึง่ กลาววา ผูน าํ ทางจริยธรรมจะนําหลักการทาง
จริยธรรมใสเขาไวในความคิด คานิยม และพฤติกรรม
ภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช (servant Leadership) คําวา
“ผูนําที่เปนผูรับใช” (servant leader) ถูกนํามาใชโดย
Robert Greenleaf ในชวงทศวรรษ 1970 เพือ่ อธิบายถึงตัว
แบบ (model) ภาวะผูน าํ ทีใ่ หความสําคัญกับผูต ามกอนสิง่ อืน่
ขอเสนอพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนสมมติฐาน (basic premise) ของ
ภาวะผูนําแบบผูรับใชคือ ผูนําควรใหความสําคัญกับความ
ตองการของผูต ามกอนความตองการของตนเอง ทัง้ นี้ แนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะหลักของภาวะผูนําแบบผูรับใชสรุปไดเปน
5 ประการคื อ (Johnson, 2015) (1) การเป น ผู ดู แ ล
(stewardship) ผูน าํ แบบผูร บั ใชทาํ หนาทีเ่ ปนตัวแทน (agent)
ของผูต าม โดยผูต ามมอบความไววางใจผูน าํ ใหทาํ หนาทีพ่ เิ ศษ
และใหโอกาสการทําหนาทีด่ งั กลาวในเวลาจํากัด และผูน าํ เปน
ผูด แู ลใหบรรลุเปาหมายดวยความรวมมือและการชักจูงผูต าม
มากกวาการบังคับและการควบคุมผูต าม (2) พันธะ (obligation)
ผูน าํ แบบผูร บั ใชทาํ ตามพันธะและความรับผิดชอบอยางเต็มที่
(3) พันธมิตร (partnership) ผูน าํ แบบผูร บั ใชเห็นผูต ามเสมือน
กับพันธมิตรผูร ว มมือ แทนทีจ่ ะเปนลูกนอง โดยผูน าํ มุง ใหเกิด
ความยุตธิ รรมในการกระจายอํานาจและรางวัลใหกบั ผูต าม (4)
การเยียวยาทางจิตใจ (emotional healing) ผูน าํ แบบผูร บั ใช
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการแบงปนความรูสึกและเรื่องราว
สวนตัวตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับงาน และ (5) เปาหมายที่มี
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
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คุณคา (elevating purpose) ผูน าํ แบบผูร บั ใชปฏิบตั ภิ ารกิจ
และสนองแนวคิดที่มีคุณคา กลาวคือ ผูนํามุงปฏิบัติภารกิจ
เพื่อบรรลุเปาหมายที่มีจริยธรรม และมีบทบาทในกระบวน
การปฏิบตั งิ านทีส่ รางคุณคาของงานตอผูน าํ และผูต าม
ภาวะผูนําทางจิตวิญญาณ (spiritual leadership)
Fry (2003) ให ค วามหมายภาวะผูนํา ทางจิ ต วิ ญ ญาณว า
“ประกอบดวยคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่จําเปนตอ
การกระตุนภายในตนเองและผูอ่ืนเพื่อใหรูสึกถึงการอยูรอด
ของจิตวิญญาณ โดยผานการทํางานทีม่ คี วามหมายและสมาชิก
ภาพ” คําจํากัดความดังกลาวประกอบดวย (1) การที่ผูนํา
สรางวิสัยทัศนใหสมาชิกองคกรรูสึกวางานอาชีพสรางความ
หมายและความแตกตางใหกบั ชีวติ และ (2) การทีผ่ นู าํ สราง
วัฒนธรรมองคกร/สังคม บนพื้นฐานของความรักที่ไมเห็น
แกตน (altruistic love) โดยผูน าํ และผูต ามมีความหวงใยและ
ความชื่นชมตนเองและผูอ่ืน กอใหเกิดความรูสึกของสมาชิก
ภาพ ในการนี้ Fry (2003) เสนอวา วงจรของแรงจูงใจภายใน
(intrinsic motivation) ของผูน าํ ขึน้ กับวิสยั ทัศน ความรักที่
ไมเห็นแกตน ความหวัง ตลอดจนศรัทธาของผูนํา โดยมีผล
ทําใหผูตามเพิ่มความรูสึกของการทํางานที่มีความหมายตอ
ชีวติ และความเปนสมาชิกภาพ ซึง่ จะมีผลลัพธตอ เนือ่ งเชิงบวก
กับองคกร อาทิ มีผลตอการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและ
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
ภาวะผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลง (transformational
leadership) ผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลงมีลกั ษณะประกอบดวย
4 ประการ (Bass & Riggio, 2006) คือ (1) อิทธิพลดานเปนเลิศ
(idealized influence) ผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลงเปนตนแบบ
ดานพฤติกรรมใหกบั ผูต ามซึง่ ชืน่ ชม ใหความนับถือ และไววางใจ
ผูนําโดยผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลงใหความสําคัญกับความ
ตองการของผูตามมากกวาของตนเอง และมีพฤติกรรมที่
สอดคลองกับคานิยมและหลักการของกลุม (2) แรงจูงใจที่
บั น ดาลใจ (inspirational motivation) ผู นํ า เชิ ง การ
เปลี่ยนแปลงกระตุนหรือจูงใจผูตามดวยการมอบหมายงานที่
มีความหมายและมีความทาทาย โดยผูน าํ ปลุกเราจิตวิญญาณ
ของกลุมผูนํามีความกระตือรือรน มองโลกในแงดี และชวย
ผูตามใหสรางวิสัยทัศนท่พี ึงประสงคสําหรับอนาคต (3) การ
กระตุนทางปญญา (intellectual stimulation) ผูนําเชิง
การเปลีย่ นแปลงกระตุน ใหเกิดนวัตกรรม และการสรางสรรค
ในหมูผูตามโดยสนับสนุนใหผูตามตั้งคําถามตอขอสมมติฐาน
พิจารณาสถานการณตลอดจนปญหาจากมุมมองหรือแนวคิดใหม
ทัง้ นี้ ผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลงไมวจิ ารณความผิดพลาดแตจะ
เรียกรองหนทางแกปญ
 หาจากผูต าม (4) การคํานึงถึงเอกัตบุคคล
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(individualized consideration) ผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลง
ทําตนเปนผูฝ ก (coach) หรือพีเ่ ลีย้ ง (mentor) ใหกบั ผูต าม
เป น รายบุ ค คล เพื่อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาโดยพิ จ ารณาความ
ตองการและความปรารถนาของผูตามดังกลาว ตลอดจน
สรางโอกาสแหงการเรียนรูแ ละบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนา
ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
ผูนําจะมีช่อื เสียงเชิงจริยธรรมหรือไมข้นึ อยูกับวาผูอ่นื
รับรู (perceive) หรือมีทรรศนะ (view) ตอผูน าํ ในลักษณะใด
Treviño และคณะ (2000) เสนอวา ชือ่ เสียงในการเปนภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรม ขึ้นอยูกับเสาหลัก 2 เสา คือทัศนคติของ
ผูอ่นื ที่มีตอผูนําวาเปนบุคคลที่มีจริยธรรม (moral person)
และทัศนคติวา เปนผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม (moral manager)
โดยผูนําที่ถูกมองวาเปนบุคคลที่มีจริยธรรมจะมีคุณลักษณะ
อาทิ มีความซือ่ สัตย ซือ่ ตรง ยึดมัน่ ในความถูกตอง (integrity)
สวนผูนําที่ถูกมองวาเปนบุคคลที่มีจริยธรรม เปนผูท่ีส่ือถึง
จริยธรรมใหผตู ามสนใจและมีอทิ ธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูตาม Treviño และคณะ (2000) เสนอวา บุคคลที่มี
จริยธรรม + ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม = ชือ่ เสียงในการเปนภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรม และยังกลาววา ชื่อเสียงในการเปนภาวะ
ผูน าํ เชิงจริยธรรมมีความสําคัญโดยเฉพาะในองคกรขนาดใหญ
ซึ่ ง พนั ก งานส ว นมากไม ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง
การทีผ่ บู ริหารคิดวาตนเปนคนดี อาทิ ซือ่ สัตย เปนหวงเปนใย
และยุติธรรมตอผูอ่ืนนั้น ผูบริหารไมควรจะมีสมมติฐานวา
ผูอ น่ื จะมองผูบ ริหารเชนนัน้ ผูบ ริหารหรือผูน าํ ทีไ่ มไดแสดงออก
ถึงพฤติกรรมและคานิยมทางจริยธรรมใหเห็นเดนชัดมักจะถูก
จัดเปนพวก “เปนกลาง” ทางจริยธรรม (ethically neutral)
Treviño และคณะ (2000) อธิ บ ายว า เสาหลั ก
ประการแรกของชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
คือ เปนบุคคลทีม่ จี ริยธรรม ทัง้ นี้ ผูน าํ จะถูกมองดวยคุณสมบัติ
สวนบุคคล 3 ประเภท คือ (1) คุณลักษณะสวนบุคคล (individual
traits) (2) พฤติกรรม และ (3) การตัดสินใจ ในการนี้ บุคคล
ที่มีจริยธรรมมักมีคุณลักษณะสวนบุคคลคือ มีความซื่อตรง
ยึดมั่นในความถูกตอง ซื่อสัตย ไวใจได บุคคลที่มีจริยธรรม
มีพฤติกรรมที่ถูกตองคือ แสดงความหวงใยผูอ่ืน ปฏิบัติตอ
บุคคลอื่นดวยการใหเกียรติและความนับถือ เปนผูท่ีเปดเผย
บุคคลอืน่ เขาถึงไดและรับฟงผูอ น่ื ตลอดจนแสดงถึงจริยธรรม
ในชีวิตสวนตัวของตนเอง บุคคลที่มีจริยธรรมมีการตัดสินใจ
บนหลักการทางจริยธรรมคือ ยึดมัน่ ตอคานิยม มีความยุตธิ รรม
มี ค วามห ว งใยต อ สั ง คม และทํ า ตามกฎการตั ด สิ น ใจทาง
จริยธรรม อยางไรก็ตาม การที่ผูนํามีช่ือเสียงวาเปนบุคคลที่

มีจริยธรรม ไมไดหมายความวาผูต ามจะมีจริยธรรมหรือเขาใจ
ในจริยธรรม ซึง่ ผูน าํ จําเปนตองทําการบริหารจริยธรรม (moral
managing) นั่นคือ ผูนําตองสื่อสารเกี่ยวกับจริยธรรมใหกับ
บุคคลทีเ่ หลือในองคกรรับทราบ
เสาหลักประการที่สองของชื่อเสียงในการเปนภาวะ
ผูน าํ เชิงจริยธรรมคือ เปนผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม ทัง้ นี้ ผูบ ริหาร
ตระหนักถึงความสําคัญที่จะสื่อสารเกี่ยวกับจริยธรรมและ
คานิยมใหกับบุคลากรในองคกร โดยวิธีการของผูบริหาร
ประกอบดวย การปฏิบตั เิ ปนแบบอยาง การใหรางวัลกับบุคคล
ทีม่ พี ฤติกรรมสอดคลองกับคานิยมทางจริยธรรม การกําหนด
กฎระเบียบทางวินัยและจัดการกับผูท่ีละเมิดกฎทุกระดับ
ตลอดจนการสือ่ สารตอเนือ่ งเกีย่ วกับจริยธรรมและคานิยมกับ
บุคลากร
Treviño, Brown, และ Hartman (2003) ไดศกึ ษาเชิง
ประจักษเกีย่ วกับชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม โดย
ศึกษาทัศนคติของบุคคลทีม่ ตี อ ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม ดวยวิธี
การสัมภาษณเจาหนาทีจ่ ริยธรรมและผูบ ริหารอาวุโส ผลการ
ศึกษาพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมนั้นไมเพียงแตครอบคลุม
คุณลักษณะเชน ความซื่อตรง และความสามารถสรางแรงบันดาลใจจากคานิยม แตยังครอบคลุมการสื่อสารและระบบ
รางวัลเพือ่ ชักนําพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรม ดังนัน้ เพือ่ ทีบ่ คุ คลอืน่
จะมองวาผูบ ริหารมีจริยธรรม ผูบ ริหารควรจะแสดงพฤติกรรม
ทีเ่ ดนชัดทางสังคมเพือ่ ความโดดเดนในฐานะผูน าํ ทีม่ จี ริยธรรม
มิฉะนัน้ อาจถูกมองวาเปนผูน าํ ที่ “เปนกลาง” ทางจริยธรรม ซึง่
Treviño, Brown, และ Hartman (2003) ใหคาํ จํากัดความ
วาหมายถึง ผูน าํ ทีย่ ดึ ตนเองเปนศูนยกลาง ไมมคี วามตระหนัก
ตอจริยธรรม และสวนใหญใสใจแตตนเองและกําไรหรือขาดทุน
ของบริษทั มากกวาจะใสใจผูอ น่ื ทัง้ นี้ ความหมายดังกลาวแสดง
ถึงทัศนคติเชิงลบตอผูน าํ ทีจ่ ดั วา “เปนกลาง” ทางจริยธรรม
นอกจากนัน้ ยังมีการศึกษาเชิงประจักษอน่ื ทีเ่ กีย่ วของ
กับภาวะผูน าํ และชือ่ เสียงของผูน าํ อาทิ การศึกษาของ Neves
และ Story (2015) ซึ่งพบวาแมวาภาวะผูนําทางจริยธรรม
และชื่อเสียงผูนําในแงมีความสามารถสูง (reputation for
high performance) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความทุม เท
ของพนักงานในองคกร และมีผลสืบเนื่องไปถึงการลดลงของ
พฤติกรรมเชิงลบของพนักงานที่มีตอองคกร แตผูนําที่ไมได
ถูกมองวาเปนผูน าํ ทางจริยธรรม ไมวา จะมีชอ่ื เสียงในแงความ
สามารถสูงหรือไมกต็ าม สงผลใหพนักงานแสดงถึงความทุม เท
ใหองคกรในระดับตาํ สุด กลาวอีกนัยหนึง่ การทีผ่ นู าํ ถูกมองวา
มีจริยธรรม เปนเงือ่ นไขทีจ่ าํ เปน (แมจะไมเปนเงือ่ นไขทีเ่ พียงพอ)
สําหรับการที่พนักงานจะแสดงความทุมเทใหกับองคกร อนึ่ง

Laird, Perryman, Hochwater, Ferris, และ Zinko (2009)
ยังชี้วาชื่อเสียงสวนตัวของผูนําเปนสิ่งสําคัญ เพราะสงผลให
ผูอ น่ื เกิดความเชือ่ ถือตอพฤติกรรมในอนาคตและความสามารถ
ของผูน าํ ในการทีจ่ ะบริหารความตองการของบุคลากรในองคกร
การศึ ก ษาเกี่ย วกั บ ชื่อ เสี ย งในการเป น ภาวะผูนํา ที่
กลาวถึงขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทัศนคติของ
ผูท่เี กี่ยวของตอชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนํา และผลกระทบ
ของทัศนคติดังกลาวตอผูเกี่ยวของหรือตอองคกร ทั้งนี้ ผูนํา
ที่ยึดตามทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม โดยไมตระหนักถึง
ความสําคัญของทัศนคติดงั กลาวหรือความสําคัญของการสราง
ชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนํา ควรหันมาใหความสนใจใน
ประเด็นดังกลาว เพือ่ ทีจ่ ะไดสรางผลกระทบเชิงบวกตอตนเอง
และตอองคกร
การเปรียบเทียบความสอดคลองของทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิง
จริยธรรมกับชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
การเปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมตางๆ มี
แกนหลักคือ “ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” ซึง่
ประกอบดวยการทีผ่ อู น่ื มองวาผูน าํ มีลกั ษณะเปน “บุคคลทีม่ ี
จริยธรรม” และมีลกั ษณะเปน “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม” เหตุผล
ทีน่ าํ เอา “ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” มาเปน
แกนหลักในการเปรียบเทียบ เพราะผูว จิ ยั เห็นดวยกับ Treviño
และคณะ (2000) วา การที่ผบู ริหารจะถูกจัดวามีภาวะผูนํา
ทีม่ จี ริยธรรมหรือไม มิไดขน้ึ กับจริยธรรมภายในของผูบ ริหาร
เพียงอยางเดียว แตข้นึ กับ “การรับรู” (perception) หรือ
ทัศนคติของผูอ่นื ในองคกร ทั้งที่เปนการรับรูคุณลักษณะทาง
จริยธรรมของผูบ ริหาร ตลอดจนการรับรูถ งึ การแสดงออกหรือ
การสื่อสารของผูบริหารตอผูอ่ืนในองคกรเพื่อใหเห็นความ
สําคัญของจริยธรรมและผูอ่ืนนํามาเปนแบบอยาง ในการ
เปรียบเทียบ ผูว จิ ยั ไดพจิ ารณาเฉพาะ “องคประกอบ” จาก
ทฤษฎี เนือ่ งเพราะเปนปจจัยเดนชัดทีใ่ ชอธิบายลักษณะภาวะ
ผูน าํ ของทฤษฎีนน้ั ๆ อนึง่ แมวา บางทฤษฎีจะอางวามีฐานราก
จากจริยธรรมภายในของผูนํา แตหากไมไดกําหนดเปนองค
ประกอบทีช่ ดั เจน ผูว จิ ยั จะพิจารณาวาทฤษฎีดงั กลาวใหความ
สําคัญกับจริยธรรมภายในนอยกวากรณีท่ีกําหนดเปนองค
ประกอบ
ตารางที่ 1 แสดงถึงการนําองคประกอบของภาวะผูน าํ
เชิงจริยธรรมตามทฤษฎีตา งๆ มาจัดลงในแกนทีเ่ ปน “ชือ่ เสียง
ในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” ซึง่ ประกอบดวย การเปน
บุคคลทีม่ จี ริยธรรม และการเปนผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม

ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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ตารางที่ 1 องคประกอบของทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
ทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม

การเปนบุคคลทีม่ จี ริยธรรม

1. ภาวะผูน าํ แทจริง
(authentic leadership)

• การตระหนักรูต วั ตน
(self- awareness)
• การประมวลผลทีส่ มดุล
(balanced processing)
• แนวคิดจริยธรรมภายใน
(internalized moral perspective)

• ความโปรงใสในความสัมพันธ
(relational transparency)

2. ภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม
(ethical leadership)

• บุคคลมีจริยธรรม
• มีทศั นคติทด่ี งี าม หรือมีความคิดทาง
จริยธรรม

• ผูบ ริหารมีจริยธรรม
• มีการกระทําดีงาม หรือมีพฤติกรรมทีเ่ ปน
ประโยชนตอ ผูอ น่ื

3. ภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช
(servant leadership)
----

การเปนผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม

•
•
•
•
•

การเปนผูด แู ล (stewardship)
พันธะ (obligation)
พันธมิตร (partnership)
การเยียวยาทางจิตใจ (emotional healing)
เปาหมายทีม่ คี ณ
ุ คา (elevating purpose)

4. ภาวะผูน าํ ทางจิตวิญญาณ
(spiritual leadership)

• แรงจูงใจภายในของผูน าํ ขึน้ กับ วิสยั ทัศน • ผูน าํ สรางวิสยั ทัศนใหสมาชิกรับรูว า
ความรักทีไ่ มเห็นแกตน และความหวัง/
การปฏิบตั งิ านสรางความหมายและ
ศรัทธา
ความแตกตางใหกบั ชีวติ ตนเองได
• ผูน าํ สรางวัฒนธรรมองคกรบนพืน้ ฐาน
ของความรักทีไ่ มเห็นแกตน ทําใหผตู าม
เพิม่ ความรูส กึ ของสมาชิกภาพ

5. ภาวะผูน าํ เชิง
การเปลีย่ นแปลง
(transformational
leadership)

• ถูกชี้นําโดยหลักการของจริยธรรมสากล • อิทธิพลดานเปนเลิศ (idealized influence)
• แรงจูงใจทีบ่ นั ดาลใจ (inspirational
motivation)
• การกระตุน ทางปญญา (intellectual
stimulation)
• การคํานึงถึงเอกัตบุคคล (individualized
consideration)

ที่มา: สังเคราะหโดยผูวิจัย
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จากตารางที่ 1 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่ม
องคประกอบครอบคลุมทั้งสวนที่เปน “บุคคลที่มีจริยธรรม”
และ “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม” คือ ทฤษฎีภาวะผูน าํ แทจริง ทฤษฎี
ภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจิตวิญญาณ และ
ทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลง สําหรับทฤษฎีภาวะผูน าํ
แบบผูร บั ใชมอี งคประกอบเฉพาะในสวน “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม”
ทัง้ นีส้ ามารถอธิบายแตละทฤษฎีไดดงั นี้
ทฤษฎีภาวะผูนําแทจริง (แบบที่ 1 จากตารางที่ 1)
คอนขางเนนความสําคัญไปที่การเปน “บุคคลที่มีจริยธรรม”
มากกวาการเปน “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม” เนือ่ งจากองคประกอบ
สวนใหญของทฤษฎีเนนถึงการรูจักตนเอง การคิดวิเคราะห
และการยึดหลักทางจริยธรรมของผูนํา มากกวาการสื่อสาร
หรือการแสดงออกถึงจริยธรรมของผูนําตอผูตาม ประเด็นนี้
จัดไดวา เปนจุดออนทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ของทฤษฎีภาวะผูน าํ
แทจริง ในการนี้ มีผใู หขอ สังเกตทีส่ อดคลองกันวา การทีผ่ อู น่ื
คิดวาผูนํามีภาวะผูนําแทจริงนั้นยังไมเพียงพอ แตผูนําตอง
แสดงออกถึงภาวะผูน าํ แทจริงดวย ภาวะผูน าํ แทจริงจึงจะมีผล
เชิงบวกตอพฤติกรรมขององคกร (Johnson, 2015) Gardner
และคณะ (2005) ยังไดเสนอวาผูน าํ แทจริงตองขวนขวายทีจ่ ะ
ใชคําพูดหรือการกระทําเพื่อเปนแบบอยางใหกับผูตาม อีก
ประเด็นหนึ่งที่เปนจุดออนของทฤษฎีน้คี ือ แนวคิดจริยธรรม
ภายในของผูน าํ แทจริงอาจสอดคลองหรือแตกตางกับแนวคิด
จริยธรรมที่เปนมาตรฐานในสังคม โดยผูนําอาจมีคานิยมเนน
การแสวงหาชื่อเสียงสวนตนและมีพฤติกรรมในทางทําลาย
ผูอื่น แทนทีจ่ ะมีพฤติกรรมทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม (แบบที่ 2 จากตาราง
ที่ 1) มีองคประกอบที่คอนขางใหความสําคัญเทาเทียมกัน
ระหวางการเปน “บุคคลที่มีจริยธรรม” และ “ผูบริหารที่มี
จริยธรรม” สาเหตุหนึง่ เพราะไดนาํ กรอบการเปรียบเทียบทฤษฎี
ภาวะผูนํามาจากแนวคิดภาวะผูนําทางจริยธรรม ซึ่งนําเสนอ
จริยธรรมทั้งสวนที่เปนภายในของผูบริหาร และในสวนที่
ผูบริหารแสดงออกตอภายนอก อีกสาเหตุหนึ่งคือ ในทฤษฎี
ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม มีแนวคิด 2 แบบ โดยแนวคิดหนึง่ เนน
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกของผูน าํ อาทิ ของ Brown และคณะ
(2005) และอีกแนวคิดหนึ่ง เนนคานิยมทางจริยธรรมของ
ผูน าํ อาทิ ของ Khuntia และ Saur (2004) อนึง่ มีขอ สังเกตวา
ตองนําทัง้ สองแนวคิดมาใชประกอบกัน ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทาง
จริยธรรมจึงจะครอบคลุมครบและทําใหเกิด “ชือ่ เสียงในการ
เปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม”

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใช (แบบที่ 3 จากตาราง
ที่ 1) เนนความสําคัญของการเปน “ผูบริหารที่มีจริยธรรม”
โดยเนนการทีผ่ นู าํ ดูแลผูต ามเสมือนเปนพันธมิตร ตลอดจนชวย
ดูแลดานความรูสึกและดานการมุงบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา
อยางไรก็ตาม ทฤษฎีนม้ี จี ดุ ออนคือ ไมไดกาํ หนดถึงจริยธรรม
ของบุคคลใหชัดเจน ผูนําแบบผูรับใชจึงอาจสนองตอบผูตาม
ในทางทีไ่ มถกู ตอง
ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจิตวิญญาณ (แบบที่ 4 จากตาราง
ที่ 1) เนนความสําคัญไปที่การเปน “ผูบริหารที่มีจริยธรรม”
มากกวาการเปน “บุคคลที่มีจริยธรรม” โดยผูนําทางจิต
วิญญาณเนนการสรางวิสัยทัศนใหผูตามเห็นวาการประกอบ
อาชีพการงานสรางความหมายใหกบั ชีวติ ของตนเองได และเนน
การแสดงออกถึงความรักแบบไมเห็นแกตนเพือ่ เปนแบบอยาง
กับผูต าม อยางไรก็ตาม สิง่ ทีพ่ งึ ระวังของภาวะผูน าํ ประเภทนี้
คือ การใชจติ วิญญาณไปในทางทีผ่ ดิ (spiritual abuse) ซึง่
ผูน าํ ทางจิตวิญญาณอาจแสวงหาอํานาจ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
สวนตน ใชอํานาจเพื่อฉอโกง ทําผิดจริยธรรมทางเพศ และ
อืน่ ๆ นอกจากนี้ ผูน าํ ทางจิตวิญญาณอาจทําใหผตู ามตองรูส กึ
พึง่ พาและจงรักภักดีแตผนู าํ โดยหามผูต ามทาทายอํานาจผูน าํ
ก็ได ทัง้ นี้ ประเด็นของการใชอาํ นาจในทางทีผ่ ดิ ของผูน าํ ทาง
จิตวิญญาณ แสดงใหเห็นวาทฤษฏีไมไดกําหนดถึงลักษณะ
คานิยมจริยธรรมภายในของผูน าํ ใหชดั เจน
ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง (แบบที่ 5
จากตารางที่ 1) เนนความสําคัญไปที่การเปน “ผูบริหารที่มี
จริยธรรม” มากกวาการเปน “บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” ในการนี้
ผูน าํ เนนการมีอทิ ธิพลดานเปนเลิศตอผูต าม ตลอดจนการสราง
แรงบันดาลใจเพือ่ จูงใจ และกระตุน ทางปญญาของผูต ามเปน
รายบุคคล อนึง่ แมจะมีขอ สังเกตวา ทฤษฎีนถ้ี กู ชีน้ าํ โดยหลัก
การจริยธรรมทีเ่ ปนสากล แตกไ็ มไดมกี ารระบุเปนองคประกอบ
ทีช่ ดั เจน ดังนัน้ จุดออนของทฤษฎีนค้ี อื ผูน าํ ทีข่ าดจริยธรรม
ตามมาตรฐานสากลสามารถแสดงออกและกระตุน ผูต าม
ไปในทางที่ขัดตอจริยธรรม ตัวอยางคือ ฮิตเลอรซ่ึงสามารถ
เปลีย่ นแปลงประเทศเยอรมนีดว ยอุดมการณนาซีอนั มีลกั ษณะ
เปนเผด็จการเบ็ดเสร็จและอัตตาธิปไตย แตฮิตเลอรกระตุน
ผูต ามใหทาํ ตามในทางทีผ่ ดิ จริยธรรม จึงกอใหเกิดการทําลายลาง
และความตายของกลุม ผูบ ริสทุ ธิจ์ าํ นวนมาก
การนําเอาองคประกอบของทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
มาจัดลงในแกนทีเ่ ปน “ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม”
ทํ า ให ส ามารถเปรี ย บเที ย บทฤษฎี ภ าวะผู นํ า ดั ง กล า วได
ดังตารางที่ 2

ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมในแงการสราง “ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม”
ทฤษฎีภาวะ
ผูน าํ เชิง
จริยธรรม

ชือ่ เสียงการ ชือ่ เสียงการ
เปนบุคคล เปนผูบ ริหาร
ทีม่ ี
ทีม่ ี
จริยธรรม จริยธรรม

สรุปชือ่ เสียง
ในการเปน
ภาวะผูน าํ
เชิง
จริยธรรม

จุดออนของทฤษฎี
(ดานจริยธรรม)

ขอเสนอแนะเพือ่ เพิม่
ชือ่ เสียงในการเปน
ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม

1. ภาวะผูน าํ
แทจริง
จริยธรรม

สูง

ตาํ

2. ภาวะผูน าํ
ทาง
จริยธรรม

สูง

สูง

3. ภาวะผูน าํ
แบบ
ผูร บั ใช

ไมแนนอน

สูง

คอนขางตาํ • ไมไดกาํ หนดคานิยมทาง • กําหนดคานิยมผูน าํ ทีไ่ ด
หรือมี
จริยธรรมของผูน าํ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ชือ่ เสียงใน • ผูน าํ รับใชผตู ามในทางทีผ่ ดิ • ความสอดคลองระหวาง
เชิงลบ
จริยธรรมภายในกับการ
แสดงออกหรือการสือ่ สาร
ถึงจริยธรรมของผูน าํ

4. ภาวะผูน าํ
ทางจิต
วิญญาณ

ตาํ

สูง

คอนขางตาํ • ไมกาํ หนดคานิยมทาง
• กําหนดคานิยมผูน าํ ทีไ่ ด
หรือมี
จริยธรรมทีช่ ดั เจนของ
มาตรฐานทางจริยธรรม
ชือ่ เสียงใน
ผูน าํ
• ความสอดคลองระหวาง
เชิงลบ
• การใชจติ วิญญาณในทาง จริยธรรมภายในกับการ
ทีผ่ ดิ อาทิ ใชแสวงหา
แสดงออกหรือการสือ่ สาร
อํานาจ
ถึงจริยธรรมของผูน าํ

5. ภาวะผูน าํ
เชิงการ
เปลีย่ น
แปลง

ตาํ

สูง

คอนขางตาํ • ไมกาํ หนดคานิยมทาง
หรือมี
จริยธรรมทีช่ ดั เจนของ
ชือ่ เสียงใน
ผูน าํ
เชิงลบ

ทีม่ า: สังเคราะหโดยผูว จิ ยั
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คอนขางตาํ • แนวคิดจริยธรรมภายใน • กําหนดแนวคิดจริยธรรม
และมี
ของผูน าํ อาจไมได
ภายในหรือคานิยมของ
แนวโนมมี
มาตรฐานทางจริยธรรม
ผูน าํ ทีไ่ ดมาตรฐานทาง
ชือ่ เสียงวา
จริยธรรมใหชดั เจน
ไมสนใจ
• เพิม่ การแสดงเปนแบบ
อยางหรือการสือ่ สารถึง
จริยธรรม
จริยธรรมของผูน าํ
สูง

• การเลือกเนนแตจริยธรรม • เนนความสอดคลอง
ภายใน หรือเนนแตการ
ระหวางจริยธรรมภายใน
แสดงออกทางจริยธรรม
ออกหรือการสือ่ สารถึง
อยางใดอยางหนึง่
จริยธรรมของผูน าํ

• กําหนดคานิยมผูน าํ ทีไ่ ด
มาตรฐานทางจริยธรรม
• ความสอดคลองระหวาง
จริยธรรมภายในกับการ
แสดงออกหรือการสือ่ สาร
ถึงจริยธรรมของผูน าํ

ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูน าํ ตามทฤษฎีภาวะผูน าํ
ทางจริยธรรมมีช่ือเสียงของการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
สูง ทั้งนี้เพราะองคประกอบของทฤษฎีเนนทั้งดานการเปน
“บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” และการเปน “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม”
จึ ง มี ช่ือ เสี ย งสู ง ในทั้ง สองด า น ส ว นทฤษฎี ภ าวะผูนํา อื่น มี
องคประกอบของทฤษฎีเนนเฉพาะดานใดดานหนึ่ง ระหวาง
ดาน “บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” กับดาน “ผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม”
ชื่อเสียงของผูนําจึงสูงในดานที่เนนและตําในดานที่ไมไดเนน
ผลคือ ชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมตามทฤษฎี
ดังกลาวจึงคอนขางตําหรือเปนไปในเชิงลบ ดังเชนในทฤษฎี
ภาวะผูน าํ แทจริง ทฤษฎีภาวะผูน าํ แบบผูร บั ใช ทฤษฎีภาวะผูน าํ
ทางจิตวิญญาณ และทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง
อนึ่ง ตารางขางตนยังไดนําเสนอจุดออนในดานจริยธรรม
ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมของแตละทฤษฎีดว ย
จากการเปรียบเทียบทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมตางๆ
ในแงการสรางชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม มี
ประเด็นทีเ่ ปนขอสังเกตทีน่ า สนใจดังนี้
1. ผลของความไมสมดุลขององคประกอบทฤษฎี
ภาวะผูน าํ ตอชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
การศึกษาพบวาทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม ยกเวน
ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม มีองคประกอบทีไ่ มสมดุล คือ
เนนดานใดดานหนึ่ง ระหวาง “ผูบริหารที่มีจริยธรรม” กับ
“บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” ทัง้ นี้ ทฤษฎีสว นใหญใหความสําคัญกับ
การเปนผูบริหารที่มีจริยธรรม โดยเนนพฤติกรรมภายนอกที่
แสดงออกเปนแบบอยาง หรือการสือ่ สารถึงจริยธรรมของผูน าํ
มากกวาคุณลักษณะและคานิยมจริยธรรมภายใน นอกจากนี้
บางทฤษฎียงั ตัง้ อยูบ นขอสมมติฐานทีว่ า พฤติกรรมภายนอกที่
สือ่ ถึงจริยธรรมมาจากจริยธรรมภายในของผูน าํ ซึง่ ในความจริง
แลวไมจาํ เปนจะตองเปนเชนนัน้ เพราะผูน าํ อาจไมมคี า นิยมทาง
จริยธรรมแตแสดงออกถึงพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมก็ได
การทีท่ ฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมสวนใหญไมไดเนน
คุณลักษณะและคานิยมจริยธรรมภายในของผูน าํ หรือไมเนน
ความสอดคลองของคานิยมเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมที่ผนู ํา
แสดงออกเปนแบบอยางหรือสือ่ สารใหผอู น่ื ทราบ นาจะทําให
ผูน าํ ขาดชือ่ เสียงในเชิงจริยธรรม หรือมีชอ่ื เสียงไปในเชิงลบซึง่
เปนสิง่ ไมพงึ ประสงค อาทิ ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทีไ่ มไดเนนถึงเรือ่ ง
การสือ่ สารดานจริยธรรมของผูน าํ ใหผอู น่ื รับรู ตลอดจนการที่
ผูน าํ ไมมโี อกาสแสดงออกถึงพฤติกรรมทีเ่ ดนชัดทางจริยธรรม
ทําใหมีภาวะผูนําตําในดาน “ผูบริหารที่มีจริยธรรม” (ไมวา
ผูนําจะมีจริยธรรมภายในสูงหรือตําก็ตาม) และนาจะทําให

ผูนํามีช่อื เสียงในลักษณะที่เปนกลางหรือไมใหความสําคัญตอ
ดานจริยธรรม ผลที่ตามมาในเชิงลบคือ พนักงานหรือผูตาม
มองวาผูน าํ ใสใจแตผลประโยชนตนเองและผลลัพธเฉพาะหนา
มากกวาใสใจผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ขององคกร
และของผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ หรือในกรณีทท่ี ฤษฎีภาวะผูน าํ
มีองคประกอบที่ทําใหช่อื เสียงสูงในสวนที่เปน “ผูบริหารที่มี
จริยธรรม” แตตาํ ในสวนทีเ่ ปน “บุคคลทีม่ จี ริยธรรม” นาจะ
ทําใหผนู าํ มีชอ่ื เสียงไปในเชิงลบ คือเปนผูน าํ ประเภท “ตีสองหนา”
(hypocritical leader) (Treviño et al., 2000) หรือใกลเคียง
กับสุภาษิตไทยทีว่ า “ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง” ซึง่ ใน
กรณีนห้ี มายถึง ผูน าํ ทีแ่ ลดูภายนอกเปนบุคคลทีด่ ี มีจริยธรรม
แตแทจริงแลวกลับไมใชบคุ คลทีด่ ี ผลทีน่ า จะตามมาคือ พนักงาน
หรือผูต ามขาดความเชือ่ ถือในตัวผูน าํ และขาดแรงจูงใจทีจ่ ะรวมมือ
กับผูน าํ ในการปฏิบตั งิ านตางๆ ตามทีค่ วรจะเปน รวมทัง้ ไมเห็น
ความสําคัญของการมีจริยธรรมในองคกร ซึง่ ความคิดดังกลาว
อาจสรางความเสียหายใหกบั องคกรได
2. คุณลักษณะและคานิยมทางจริยธรรมเพื่อสราง
ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
แนวคิดหรือทฤษฎีทใ่ี หความสําคัญกับคุณธรรมภายใน
บุคคลจะเปนจริยศาสตรเชิงคุณธรรม (virtue ethics) ซึง่ การ
ใหความสนใจกับคุณธรรมมีมาตั้งแตยุคกรีกโบราณในสมัย
ของอริสโตเติล โดยแนวคิดจริยศาสตรเชิงคุณธรรมมุงพัฒนา
คุณลักษณะของบุคคล Whetstone (2001) กลาววา คุณธรรม
หรือความดีงาม (virtue) เปนสวนหนึง่ ของบุคลิกลักษณะ และ
เปนสิ่งที่อยูภายในที่ใกลชิดกับคานิยม (value) ซึ่งหมายถึง
ความเชือ่ พืน้ ฐานทีม่ กั ไมเปลีย่ นแปลงในสิง่ ทีบ่ คุ คลเห็นวาสําคัญ
ในการนี้ นักวิชาการ อาทิ Abrheim (2012) เห็นวาคานิยมของ
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของผูบริหารและนําไป
สูความสําเร็จในการบริหาร จึงมีการเชื่อมโยงการศึกษาเกี่ยว
กับคานิยมกับภาวะผูนํา อาทิ การศึกษาบทบาทของคานิยม
กับภาวะผูน าํ เชิงการเปลีย่ นแปลง (Fu, Tsui, Liu, & Li, 2010;
Groves & LaRocca, 2011) เปนตน
สําหรับคานิยมทีผ่ นู าํ ควรมีเพือ่ ใหมชี อ่ื เสียงเชิงจริยธรรม
จะเปน คานิยมทางจริยธรรม (moral value) ซึง่ จะทําหนาที่
กระตุน การปฏิบตั ทิ ด่ี งี าม คานิยมทางจริยธรรมทีส่ าํ คัญมี อาทิ
ความไมเห็นแกตน หรือการคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนกอน
ประโยชนตน ทัง้ นี้ ตามทฤษฎีคา นิยมของ Schwartz (1992)
กลุม คานิยมทีจ่ ดั เปน “คานิยมเพือ่ ผูอ น่ื ” (self-transcendence)
ประกอบไปดวย การรักษาและเพิม่ พูนประโยชนใหกบั ผูใ กลชดิ
หรือพวกพองของตน (benevolence) (อาจโดยการใหความรัก
ความซือ่ สัตย ความชวยเหลือ เปนตน) และการเขาใจ ชืน่ ชม
ปที่ 36 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559
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และอดทนเพื่อรักษาประโยชนของกลุมคนทั่วไปและของ
ธรรมชาติ (universalism) ซึ่งมีขอบเขตกวางกวาการรักษา
เพียงประโยชนของกลุม ตน สําหรับคานิยมทีจ่ ดั เปนคูต รงขาม
กับคานิยมเพื่อผูอื่น จัดเปน “คานิยมเพื่อตนเอง” (selfenhancement) ซึ่งหมายถึง คานิยมที่เนนตนเองและการ
กระทําเพือ่ ประโยชนสว นตน โดยไมคาํ นึงถึงผลทีอ่ าจจะมีตอ
ผูอ น่ื ในการนี้ มีการศึกษาเชิงประจักษเกีย่ วกับความสัมพันธ
ระหวางคานิยมเพื่อผูอ่นื และคานิยมเพื่อตนเองกับภาวะผูนํา
ตัวอยางเชน งานของ Zhu (2014) ซึง่ พบวาคานิยมเพือ่ ผูอ น่ื มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม ขณะทีค่ า นิยม
เพือ่ ตนเองไมมคี วามสัมพันธกบั ภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม และ
ยังพบวาคานิยมเพือ่ ผูอ น่ื มีความสัมพันธเชิงบวกกับชือ่ เสียงของ
องคกร งานของ Zhu (2014) จึงชีใ้ หเห็นวา ผูน าํ ทีม่ คี า นิยม
ทางจริยธรรมยังสามารถสรางชือ่ เสียงไปถึงระดับองคกรดวย
3. การเพิม่ ชือ่ เสียงในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
ของทฤษฎีภาวะผูน าํ
การเพิ่มชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
อาจทําไดโดยการปรับเพิ่มจุดเนนดานจริยธรรมของทฤษฎี
ตางๆ ดังนี้ สําหรับทฤษฎีภาวะผูนําแทจริงซึ่งเนนดานบุคคล
ที่มีจริยธรรม ผูนําสามารถเพิ่มชื่อเสียงทางจริยธรรม โดย
เนนการสือ่ สารจริยธรรมและเปนแบบอยางใหผตู าม ทัง้ ในแง
การรูจักจุดแข็ง จุดออนและการพัฒนาตนเอง การพิจารณา
ขอมูลตางๆ ดวยความเปนกลาง ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่
สะทอนถึงคานิยมจริยธรรมภายใน สวนทฤษฎีอีก 3 ทฤษฎี
ที่เนนดานผูบริหารที่มีจริยธรรม คือ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบ
ผูร บั ใช ทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจิตวิญญาณ และทฤษฎีภาวะผูน าํ
เชิงการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมผูนําสามารถเพิ่มชื่อเสียง
เชิ ง จริ ย ธรรม โดยการแสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมที่ ส ะท อ น
คุณลักษณะสวนบุคคลหรือคานิยมทางจริยธรรมภายในที่
ไดมาตรฐานสังคม อาทิ คุณลักษณะของความซื่อสัตยสุจริต
และความยุติธรรม คานิยมของการคํานึงถึงประโยชนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือของสังคมมากกวาตนเอง ทั้งนี้ ผูนํา
ตามทฤษฎีภาวะผูนําแบบผูรับใชควรกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมใหชัดเจน และแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะทอนถึง
จริยธรรมภายในในการดูแลสนองตอบผูตาม สวนผูนําตาม
ทฤษฎีภาวะผูนําทางจิตวิญญาณควรกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมใหชัดเจนและใชจริยธรรมดังกลาวนําในการสราง
วิสยั ทัศนและวัฒนธรรมองคกร และผูน าํ ตามทฤษฎีภาวะผูน าํ
เชิงการเปลีย่ นแปลง ควรสรางแรงบันดาลใจและสรางอิทธิพล
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ตลอดจนพัฒนาผูตามไปในทิศทางที่สอดคลองกับมาตรฐาน
จริยธรรมของสังคม
4. ทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียอื่นตอชื่อเสียงใน
การเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม
ผลจากการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมพบ
วา ทฤษฎีจะเนนความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับทัศนคติ
หรือพฤติกรรมของผูตามในองคกร อันเปนขอจํากัดหนึ่งของ
ทฤษฎี ดังนัน้ พฤติกรรมของผูน าํ ทีเ่ นนจริยธรรมตอบุคคลใน
องคกรจึงอาจเปนพฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรมของผูมีสวนได
สวนเสียอื่น เนื่องจากองคกรในปจจุบันมีลักษณะที่ไดรับผล
กระทบอยางรวดเร็วจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตอเนื่อง ทั้งดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม
การเมือง ประกอบกับมีผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก ผูนํา
ยุคปจจุบนั จึงไมอาจคํานึงถึงจริยธรรมทีม่ ผี ลกระทบตอเฉพาะ
ผูตามหรือพนักงานภายในองคกรเทานั้น แตควรคํานึงถึงผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นและสังคมแวดลอมขององคกรดวย ทั้งนี้
งานวิชาการเกีย่ วกับภาวะผูน าํ อาทิ House และ Aditya (1997)
ไดเรียกรองใหมีการศึกษาเพิ่มขึ้นภายใตกรอบแนวคิดภาวะ
ผูนําระดับจุลภาคและระดับมหภาค (micro and macro
leadership) อนึ่ง มีขอสังเกตวา ตั้งแตชวงทศวรรษ 2000
นักวิชาการไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําในบริบท
ภายในและภายนอกองคกรมากขึน้ อยางไรก็ตาม แนวคิดเกีย่ วกับ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับบริบทภายนอกองคกรยังอยูในขั้น
เริม่ ตน โดยมีนกั วิชาการ อาทิ Crossan, Vera, และ Nanjad
(2008) นําเสนอแนวคิดภาวะผูน าํ เหนือชัน้ (transcendent
leadership) โดยใหคําจํากัดความของ “ผูนําเหนือชั้น” วา
หมายถึง ผูนําเชิงกลยุทธท่ีนําในระดับของตนเอง ของผูอ่ืน
และขององคกร ทัง้ นี้ ภาวะผูน าํ ตนเอง (leadership of self)
เกี่ยวของกับการที่ผูนํารับผิดชอบในการพัฒนาจุดแข็งของ
ตนในเชิงรุก ภาวะผูนําบุคคลอื่น (leadership of others)
เกี่ยวของกับกระบวนการที่ผนู ําสรางอิทธิพลของตนตอผูตาม
และภาวะผูน าํ องคกร (leadership of organization) เกีย่ วของ
กับการเชือ่ มโยงสภาพแวดลอม กลยุทธ และองคกรเขาดวยกัน
ในการนี้ แนวคิดของ Crossan และคณะ (2008) เปน
แนวคิดที่นาสนใจเนื่องจากครอบคลุมทั้งภาวะผูนําตนเอง
ภาวะผูนําผูอ่ืนและภาวะผูนําองคกรในบริบทภายในและ
ภายนอกองคกร อยางไรก็ตาม มีขอ สังเกตวาแนวคิดดังกลาว
ยังไมชดั เจนนักในแงจริยธรรม รวมทัง้ ยังตองทดสอบสมมติฐาน
ในเชิงประจักษตอ ไป

บทสรุป
การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม 5 ทฤษฎี ในแง
การมีองคประกอบทีส่ นับสนุนหรือสอดคลองกับการมี “ชือ่ เสียง
ในการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรม” ซึง่ เปนสิง่ ทีส่ าํ คัญตอผูต าม
และตอองคกรนั้น พบวาทฤษฎีสวนใหญ มีองคประกอบที่
ไมสมดุลคือเนนดานใดดานหนึง่ ระหวางผูบ ริหารทีม่ จี ริยธรรม
กับบุคคลที่มีจริยธรรม ทําใหช่ือเสียงในการเปนภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมจากทฤษฎีดงั กลาวยังมีนอ ยหรือเปนไปในเชิงลบ
ทัง้ นี้ การเพิม่ ชือ่ เสียงการเปนภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมในเชิงบวก
สามารถทําไดโดยปรับเพิ่มจุดเนนดานจริยธรรมในทฤษฎี
ดังกลาวซึง่ โดยภาพรวม ผูน าํ จะทําใหผตู ามไดรบั รูถ งึ คุณลักษณะ
และคานิยมจริยธรรมภายในของผูนําซึ่งคิดถึงประโยชนของ
ผูอ่นื กอนของตนเอง และผูนําแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีงาม
ตลอดจนเปนแบบอยางใหกบั ผูต าม สิง่ ทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่
คือ การที่คานิยมจริยธรรมของผูนําสอดคลองกับมาตรฐาน
จริยธรรมซึ่งควรกําหนดใหชัดเจน เพื่อที่ผนู ําและผูตามจะได
เขาใจตรงกันในการยึดถือและปฏิบตั ิ
อนึง่ สําหรับประเด็นทีน่ า สนใจศึกษาวิจยั ตอไปในอนาคต
มีอาทิ การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางชื่อเสียงในการเปน
ภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมตามทฤษฎีภาวะผูน าํ ทางจริยธรรม กับ
พฤติกรรมของผูตาม หรือกับผลการดําเนินงานขององคกร
ตลอดจนการยอมรับจากสังคม เพื่อจะไดเพิ่มความเขาใจถึง
ผลกระทบของชื่อเสียงในการเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มี
ตอปจจัยอืน่ ทัง้ ระดับภายในองคกรและระดับสังคมภายนอก
นอกจากนีใ้ นปจจุบนั มีหลายกรณีทผ่ี นู าํ หรือผูบ ริหารในไทยมี
แนวคิดวาตนเองมีคานิยมจริยธรรมที่ถูกตองหรือมีพฤติกรรม
ซึ่งไมขัดตอมาตรฐานจริยธรรมในสังคม แตปรากฏวาสังคม
สวนใหญไมยอมรับ อาทิ พฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพยของ
ผูบริหารเพื่อประโยชนสวนตนโดยอาศัยขอมูลภายในที่ยังไม
เปดเผยตอประชาชน การยังคงปฏิบตั งิ านของผูม อี าชีพพิธกี ร
รายการโทรทัศนท้ังที่ศาลชั้นตนตัดสินลงโทษความผิดทาง
อาญา พฤติกรรมเพิกเฉยทีจ่ ะแสดงออกถึงความกตัญูหรือ
ความสํานึกผิดตอผูม บี ญ
ุ คุณตอตน เหลานีเ้ ปนตน ดังนัน้ การ
ศึกษาถึงความแตกตางหรือความสอดคลองระหวางคานิยม
จริยธรรมภายในสําหรับภาวะผูนํากับมาตรฐานจริยธรรมใน
สังคม ซึ่งประกอบไปดวยกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงเปนอีก
ประเด็นทีน่ า สนใจศึกษาตอไป
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