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จริยธรรมของผูน้ าองค์กรต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผูน้ าองค์กรเป็ นผูท้ ่ใี ช้ ความรู้
(Knowledge) ให้เป็ นการเรียนรู(้ Learning) และพัฒนาเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
และสร้างเป็ นนวตกรรม (Innovation) ที่จบั ต้องได้ในรูปของเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ ในการด้านผลิต
ปรับปรุงกระบวนการ ศึกษาการลดต้นทุนรวมถึงการในการต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ทม่ี คี วามแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งและนวัตกรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ อาทิ ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) เป็ น
เครือ่ งมือทีน่ ามาใช้ในองค์กร ซึง่ แสดงถึงการมีความรับผิดชอบทางสังคม และจะทาให้บุคคลภายนอก รวมถึง
ลูกค้ามองภาพลักษณ์ขององค์กร จึงเกิดความศรัทธาในตราสินค้า จึงทาให้องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขัน
คาสาคัญ: จริยธรรม, ผูน้ า, การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ABSTRACT
The ethics of corporate leaders toward creating competitive advantage, the corporate
leaders as the user of knowledge to be learning and developing as the learning organization. Then
create to be innovation that can be tangible in the form of technology also use in the production then
process improvement, cost reduction study, including in the creation of products. To create new
products that are different from competing products and the intangible innovations such as
environmental management system (ISO 14001). ) That is the tool used in organizations that
represents the social responsibility and will make outsiders Including the customers have trust in
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brand loyalty corporate image of the organization that make organizations use strategies to gain
competitive advantage.
Keywords: Ethics, Leaders, Creating Competitive Advantage

บทนา
กระแสการแข่งขันในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ทุกองค์กรที่มผี ู้แข่งขันย่อมมุ่งสร้างผลประกอบการให้ได้มาก
ทีส่ ุด เพื่อการเติบโตหรือความอยูร่ อดโดยเน้นผลกาไร ผูน้ าองค์กรนับว่ามีความสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์
และทิศทางในการแข่งขัน พร้อมทัง้ เป็ นพลังขับเคลื่อนที่สร้างความเข้มเข็ง และความสาเร็จให้กบั องค์กร
ปั จจัยพืน้ ฐานที่สาคัญในการทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน คือ ความรู้ ที่องค์กรต้องพยายามสร้าง
ขึน้ มา ด้วยการเรียนรู้และพัฒนามาเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนาเอาความรูต้ ่าง ๆ มาพัฒนาบุคลากร
เพื่อมาสร้างนวัตกรรม ในการเรียนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์ จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การ
แพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์แ ละเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
นวัตกรรม ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเทคโนโลยีและจับต้องได้ (Tangible Innovation) เท่านัน้ ระบบการจัดการต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ น ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) หรือการนา
ระบบดาเนินกลยุทธ์ตามหลักการ Balanced Scorecard เข้ามาใช้ในองค์กร ก็ถอื ว่าเป็ นนวัตกรรมทีจ่ บั ต้อง
ไม่ได้ (Intangible Innovation) เป็ นต้น
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) คือ สิง่ ที่เป็ นความสามารถพิเศษของ
องค์ก รที่คู่ แ ข่ง ไม่ ส ามารถเลีย นแบบได้ หรือ คู่แ ข่ง ต้อ งใช้ เ วลาในการปรับ ตัว เองมากก่ อ นที่เ รีย นแบบ
ความสามารถของเราได้ เช่น นวัตกรรม ระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบการบริหารองค์กร ภาพลักษณ์
ขององค์ก ร เป็ น ต้น องค์ก รที่จ ะต้อ งมีผู้ น าที่ส ามารถดึง เอาความรู้ม าสร้า งนวัต กรรม (Innovation) เช่ น
นวัตกรรมระบบการจัดการภายในองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรและที่สาคัญที่สุดในการได้เปรียบในการ
แข่งขันเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและด้านเทคโนโลยี รวมถึงการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนัน้ ผู้นามีความสาคัญ ในการบริหาร กระบวนการที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ การปฏิบตั ิหน้ าที่
ความรับผิดชอบภายในองค์กร โดยใช้ความรูส้ ามารถในการบริหารองค์กรให้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากการ
บริหารงานทีม่ ปี ั ญหามาจากผูน้ าทีข่ าดจริยธรรมในการบริหารงาน ขาดความรับผิดชอบต่อทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒ นธรรม เห็นแก่ป ระโยชน์ ส่วนตัวในการหลงใหลอานาจบารมี ขาดความซื่อสัตย์และขาดความ
โปร่งใสในการทางาน ทางานเพือ่ หวังผลประโยชน์ของตัวเอง ผูน้ าประพฤติ ปฏิบตั ติ นไม่มเี ป็ นทีไ่ ว้วางใจ ขาด
ความยุติธรรมและเรื่องของการใช้อารมณ์ ในองค์กร สืบเนื่องมาจากบุคคลความเป็ นผู้นาทางสังคมต่างมี
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันและไม่เป็ นทีย่ อมรับจากพนักงานหรือผู้ ใต้บงั คับบัญชา และไม่ยดึ หลักธรรมมาภิบาล
(Good Governance) มาบริหารงานภายในองค์กร การบริหารงานภายในองค์กรขาดผูน้ า ภายใต้การทางาน
ของผู้นาที่มจี ริยธรรมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่สามารถนาองค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพได้
การบริห ารงาน และการพัฒ นาองค์ก รที่ม ีค วามศัก ยภาพให้ม ีป ระสิท ธิภ าพในการด าเนิ น งาน
ให้ประสบผลสาเร็จได้นัน้ ผูน้ าจะมีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมความเชื่อมันที
่ ่นาใช้ท่ดี ที ่สี ุด จริ ยธรรม
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ทางการบริหารองค์กรเป็ นเกณฑ์ทน่ี าไปใช้ยนื ยันความประจักษ์แจ้งของ “การทาความดี” เป็ นทีย่ อมรับนับถือ
ของผู้ใต้บงั คับบัญชา ความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความขัดแย้งในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อองค์กร มี
คุณธรรม มุมมองต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมปฏิบตั อิ ยู่ในระเบียบขององค์ กร คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม นึก
ถึงประโยชน์ขององค์กร ให้ความรูก้ บั ผู้ใต้บงั คับบัญชา ใช้หลักความยุตธิ รรม มีความตัง้ ใจในการทางาน มี
ความซื่อสัตย์และมีความจริงใจการทางานไม่สลับซับซ้อน สร้างความแข็งแกร่ง องค์กรจะอยู่รอดได้ ต้องมี
ผูน้ าต้องใช้หลักจริยธรรมในการทางานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผูน้ าต้องสร้างความแตกต่าง
ให้องค์กร ทดลองทาสิง่ ใหม่ จากแนวความคิด การพัฒ นาคุ ณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารเป็ นสิง่ ทีค่ วบคู่ไปกับความรูค้ วามสามารถ และความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient :
IQ)
จริ ยธรรม
ความหมาย
คาว่า จริยธรรม มีค วามหมายใกล้เคียงกับคาว่า จริยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีคาที่ม ีความหมาย
ใกล้เคียงกันอีกหลายคา บางครัง้ ก็มกี ารนามาใช้แทนกัน ซึ่งให้ความหมายทัง้ ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ดังนัน้ การทาความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของจริยธรรมกับศัพท์เกี่ยวข้องในหลายมุมมอง ทาให้
ทราบถึงทรรศนะมุมมองของผู้รู้ต่างๆ ที่พยายามศึกษาแนวคิดจริยธรรมในด้านที่แตกต่างกันออกไป เมื่อ
พิจารณาตามรูปคาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 ให้คานิยามว่า “จริยธรรม” คือ ธรรม
ทีเ่ ป็ น ข้อประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
จริยธรรม อันได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความดีงาม ซึ่งเป็ นความจริงที่มนุ ษย์จะต้องปฏิบตั ิ เพื่อให้
เกิดผลสาเร็จตามความเป็ นจริงของธรรมชาติ ความจริงของมนุ ษย์ต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติ
จึงจะเกิดผลสาเร็จได้ดว้ ยดี
พระธรรมปิ ฎก1 จริยธรรม คือ การดาเนินชีวติ หลักความประพฤติ หลักการดาเนินชีวติ คาว่า
จริยธรรมนี้นกั ปราชญ์ประเทศไทยได้บญ
ั ญัตใิ ห้ใช้คาภาษาอังกฤษว่า ethics หมายถึง ธรรมทีเ่ ป็ นข้อประพฤติ
ปฏิบตั ิ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม จริยะ (หรือ จริยธรรม) อันประเสริฐ เรียกว่า พรมจริยะ (พรหมจริยธรรม
หรือ พรมจรรย์) แปลว่า ความประพฤติอนั ประเสริฐ หรือ การดาเนินชีวติ อย่างประเสริฐ หมายถึง มรรคมีอง 8
หรือ ศีล สมาธิ ปั ญญา
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า จริยธรรมจะเป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นคุณงามความดี
ความถูกต้องบนพืน้ ฐานของคุณธรรม ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ และต้องการของสังคม
พฤติ กรรมของผูน้ า
ความหมาย
ผูน้ า (Leader) เป็ นผูน้ าองค์กร ผูม้ ภี าระหน้าที่ ดูแลความรับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมให้
บุคลากรปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ ให้สาเร็จตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้และการแก้ไขปั ญหาให้เป็ นอยูใ่ น
1

พระธรรมปิ ฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครัง้ ที่ 10, (กรุงเทพมหานคร:
เอส. อาร์. พริน้ ติง้ แมส โปกดักส์, 2546), หน้า 32.
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ความสนใจของนักวิชาการและบุคคลทัวไป
่ ผูน้ ามีวธิ กี ารดูแลให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความผูกพันกับงานและ
ทุม่ เทความสามารถ ทางานให้เต็มความสามารถทีม่ อี ยูใ่ ห้สาเร็จและมีประสิทธิภาพ ศึกษาคุณลักษณะ
(Traits) ของผูน้ าต้องมีอานาจ (Power) พฤติกรรม (Behavior) ผูน้ าต้องทราบถึงบทบาทในการทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผูน้ าเพือ่ ให้เข้าใจภาวะผูน้ า (Leadership) และเข้าใจถึงผูน้ าทีด่ ี
ตามพจนานุกรมฉบับเฉลิ มพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ให้ความหมายของผูน้ าว่า เป็ นนามหมายถึง
“หัวหน้า”
ฮาลปิ น (Halpin) 2 ให้คานิยาม ผูน้ าคือ ผูท้ ม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูห้ นึ่ง ทีม่ บี ทบาทหรือมีอทิ ธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผูอ้ ่นื
2. ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูห้ นึ่ง ทีม่ บี ทบาทเหนือคนอื่นๆ
3. ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูห้ นึ่ง ทีม่ บี ทบาทสาคัญทีส่ ดุ ในการทาให้หน่วยงานดาเนินไปสู่
เป้ าหมายทีว่ างไว้
4. ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูห้ นึ่งซึง่ ได้รบั เลือกจากผูอ้ ่นื ให้เป็ นผูน้ า
5. ผูน้ า หมายถึง บุคคลผูห้ นึ่งซึง่ ดารงตาแหน่งหน้าในหน่วยงาน
พะยอม วงศ์สารศรี 3 กล่าวว่า ผู้นา คือ บุคคลที่ทาหน้ าที่บงั คับบัญชา สังการ
่
รวบรวมความ
ต้องการ และประสานความคิดของสมาชิดเข้าด้วยกัน ผู้นามีส่วนช่วยให้องค์การกาหนดจุดมุ่ง หมายในการ
ทางาน และดาเนินการจนบรรลุจุดมุง่ หมายนัน้
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี4 กล่าวไว้ ผูน้ าเป็ นบุคคลทีท่ าให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผล
สาเร็จ โดยเป็ นผูท้ ่มี บี ทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือผูน้ าคือ บุคคลซึ่ง
ก่อให้เกิดความมันคง
่ และช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายของกลุม่
พรนพ พุกกะพันธุ์5 กล่าวว่า ผูน้ า คือ บุคคลทีจ่ ะมาประสานช่วยให้คนทัง้ หลายรวมกันโดยทีว่ า่ จะ
เป็ นการอยูร่ วมกันก็ตาม หรือทาการร่วมกันก็ตาม ให้พากันไปด้วยดีสจู่ ุดหมายทีด่ งี าม
จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้นาในแนวคิดของนักวิชาการและนักทฤษฎีไม่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ผูน้ า หมายถึง ผูท้ ใ่ี ช้อทิ ธิพลและอานาจบารมีในการเสริมสร้างศรัทธา และแรงจูงใจเพื่อให้ผใู้ ต้บงั คับ
บัญชาหรือผู้ร่วมงานคล้อยตาม และให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้ าหมายอย่า งมีป ระสิทธิภ าพ และมีพฤติกรรมตามความต้องการของหน่ ว ยงานที่ร บั ผิด ชอบอยู่ ซึ่งใน
งานวิจยั จะใช้ผนู้ าตามความหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้
คุณสมบัติของผูน้ า
จากความหมายของผูน้ าข้างต้น ผูน้ าจึงเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้ 1) เป็ นบุ คคลที่ทาให้องค์การ
ประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลสาเร็จ 2) เป็ นผูท้ ่มี บี ทบาทการแสดงติดต่อสื่อสารและแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่เป็ นผู้ใต้บงั คับบัญชา 3) การจูงใจให้ผู้อ่นื ปฏิบตั ติ าม 4) ผู้นามีส่วนทาให้เกิดวิสยั ทัศน์ ของ
2

Halpin, Andrew w., Dimensions of leader behavior: Theory and research in Administration. (New
York: Macmillan, 1996), p.27-28.
3
พะยอม วงศ์สารศรี, การบริ หารทรัพยารมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์สุภา, 2545), หน้า 244.
4
รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผูน้ า, (กรุงเทพมหานคร: ธนรัชการพิมพ์, 2544), หน้า 31.
5
พรนพ พุกกะพันธุ,์ ภาวะผูน้ าและการจูงงใจ, (กรุงเทพมหานคร: จามารีโปรดักส์,2544), หน้า 1.
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องค์การและพนักงาน 5) เป็ นผูท้ ส่ี ามารถใช้อานาจอิทธิพลต่างๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อนากลุ่มประกอบ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วย ตัวอย่างเช่น การมีอทิ ธิพลต่อผู้ใต้บงั คับบัญชาตามอานาจหน้าที่การบริหารที่
ดารงตาแหน่งอยู6่
ดาฟ์ ท7 ได้กล่าวว่า ปั จจัยทีผ่ นู้ าจะต้องเกีย่ วข้องด้วย (What leader involves) ลักษณะสาคัญของ
การเป็ นผูน้ าจะเกีย่ วข้องกับปั จจัยต่อไปนี้
1. อิทธิพล (Influence) ผูน้ าจะเป็ นผูท้ ม่ี อี านาจต่อกลุ่มทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้งานบรรลุผล
สาเร็จ
2. ความตัง้ ใจ (Intention) ผูน้ าจะต้องมีความตัง้ ใจมุง่ มันที
่ จ่ ะทางาน ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
ทีก่ าหนดไว้
3. ผูน้ าจะมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal responsibility) ผูน้ าจะต้องมีหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดอบใน
งานทีก่ ระทาอยู่ ในฐานะทีก่ ระทาอยู่
4. การเปลีย่ นแปลง (Change) ผูน้ าจะต้องจัดให้มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไข และปรับปรุงให้ภารกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องดีขน้ึ อยูต่ ลอดเวลา
5. มีจุดมุง่ หมายร่วมกัน (Shared purpose) ทัง้ ผูน้ าและสมาชิกกลุ่มจะต้องมีจุดมุง่ หมายเดียวกันใน
การปฏิบตั งิ าน
6. ผูต้ าม (Followers) ผูน้ าจะต้องมีความสามารถจูงใจให้ผตู้ าม (Followers) ปฏิบติตามภารกิจให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
บาร์นาร์ด (Barmard) 8 ได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูน้ าไว้วา่
1. ความมีชวี ติ ชีวาและทนทาน (Vitality and endurance) หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัว
อยู่เ สมอ พร้อมเสมอที่จ ะรับ สถานการณ์ ทุ ก ชนิ ด ปรับตัว ได้ เปลี่ยนแหลงได้ และร่าเริง แจ่ม ใสอยู่เ สมอ
สามารถทางานต่อเนื่องกัน ได้โดยไม่หยุดพักตลอดเวลานานๆ ทนต่อความลาบาก ไม่แสดงอาการท้อแท้ให้
ผูอ้ ่นื พบเห็น
2. ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) ความสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง รวดเร็ว เมื่อเกิด
ปั ญหา
3. ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) มีความสามารถในการสนทนา เป็ นนักพูด วาง
ตนให้คนอื่นเลื่อมใส ความสามารถจับจุดสนใจของบุคคลอื่นๆ ได้
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูน้ าทีด่ ยี อ่ มยินดีรบั ผิดเมื่อผิดพลาดและเต็มใจรับคาตาหนิ
เมือ่ รับหน้าทีใ่ ดมาแล้วจะบากบันโดยไม่
่
ยอ่ ท้อแม้มอี ุปสรรค
5. ความฉลาดไหวพริบ (Intellectual capacities) มีความเฉลียวฉลาดรอบรูท้ นั ต่อเหตุการณ์ต่างๆ
จากแนวคิดของบาร์นาร์ด (Bernard) สรุปได้วา่ ผูน้ าทีด่ ตี อ้ งมีความเฉลียวฉลาด มีความรับผิดชอบ
มีความตื่นตัวอยูเ่ สมอ สามารถนาความคิดเห็นของผูร้ ว่ มงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของตน
6

DuBrin, J. Andrew, Leadership Research Findings, Practice, and Skills. (New York: Houghton Mifflin
Company, 1998). p. 12.
7
Daft, Richard L, Leadership Theory and Practice, (Florida: Dryden Press, 1999), p. 6.
8
Barnard, C.I., Organization and management. (Massachusetts: Harvard University, 1968), p.92-102.
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องค์ประกอบของการเป็ นผูน้ าทีด่ นี นั ้ สรุปจากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ตามทีเ่ สนอข้างต้นได้วา่
ผู้นาต้องมีค วามเฉลียวฉลาด สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองได้ทุกสถานการณ์ มีค วามกระตือรืนร้น
กระฉับกระเฉงว่องไว มีค วามรับผิดชอบสูง เสียสละ และเอื้อเฟื้ อต่อบุคคลอื่น มีความมันใจในตนเอง
่
มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถปรับสถานการณ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและเกิดความพึงพอใจต่อ
ผูร้ ว่ มงาน
พฤติ กรรมผูน้ า
ความหมายของพฤติ กรรมผูน้ า
พฤติก รรมผู้น ามีค วามส าคัญ ต่ อ ความส าเร็จ ขององค์ ก ารในการที่จ ะน าพาองค์ ก ารให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ลักษณะพฤติกรรมผูน้ าได้มผี สู้ นใจและศึกษา
ไว้ เพราะพฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยูร่ ว่ มกันย่อมต้องมีการประพฤติปฏิบตั ติ ่อกัน มีความแตกต่างกันไปตาม
แบบพฤติกรรมผู้นาของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งได้มนี ักวิจยั และนักวิชาการได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้นาไว้
หลายท่าน ดังนี้
สิ ท ธิ โ ชค วรานุ ส ัน ติ ก ูล 9 ให้ค วามหมายว่า พฤติก รรมผู้น า คือ ความสามารถให้เ กิด ความ
เปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ของกลุ่ม ด้วยการกระตุน้ ให้สมาชิกคนอื่นในกลุ่มเกิดแรงจูงใจและใช้ความสามารถ
กระทาการเปลีย่ นแปลงตามการโน้มน้าวใจนัน้
สมพิ ศ สุขปั ญ ญา 10 ให้ค วามเห็นว่า พฤติกรรมผู้น า หมายถึง การปฏิบตั ิการกระท าหรือการ
ดาเนินงานของผูน้ าทีม่ ตี ่อกลุ่มหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยใช้หลักการบริหารเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของกลุ่ม
ทีก่ าหนดไว้ และในการปฏิบตั ติ นในการบริหารของผูน้ านัน้ จะต้องเป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริงในปั จจุบนั หรือ
ในระยะเวลาทีผ่ นู้ ากาลังดาเนินการบริหารงานอยูน่ นั ้
สุนิสา เศวตโยธิ น11 ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมผู้นา หมายถึง การแสดงออกถึงพฤติกรรมการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ของผูบ้ ริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยอาศัยภาวะผูน้ าในการบริหาร
จัดการและนาองค์การไปสูเ่ ป้ าหมายและประสบความสาเร็จ โดยมีการสร้างขวัญและกาลังใจและให้สมาชิกทุก
คนภายในองค์การมีสว่ นร่วม

9

หน้า 263.

สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู , จิ ตวิ ทยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชัน,่ 2546),

10

สมพิศ สุขปั ญญา, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ ากับคุณธรรมของผูบ้ ริหาราสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสิงห์บุร”ี , วิ ทยานิ พนธ์หลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิ ต, (สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2549), หน้า 22.
11
สุนิสา เศวตโยธิน, “พฤติกรรมผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน ตามการรับรูข้ องผูร้ หิ ารและครูในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3”, วิ ทยานิ พนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต, (สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2551), หน้า 14.
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ความสาคัญของพฤติ กรรมผูน้ า
ประภัสร์ จงสงวน12 ได้กล่าวถึงความสาคัญของพฤติกรรมผูน้ าว่า การแสดงพฤติกรรมผูน้ านัน้ มี
ความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์การ โดยพฤติกรรมผูน้ าทีแ่ สดงออกจะต้องบ่งบอกถึงการที่ผนู้ ามีความรู้
ความสามารถ มีความรับผิดชอบและทันต่อเหตุการณ์ในทุกๆ ด้าน
สุทธิ นันท์ พรหมสุว รรณ 13 กล่าวว่า ความสาคัญของพฤติกรรมผู้นาอยู่ท่ีแนวทางที่ผู้นาหรือ
ผูบ้ ริหารกาหนดวิสยั ทัศน์ขององค์การ กาหนดเป้ าหมาย คุณค่า ความเชื่อ กลยุทธ์ขององค์การร่วมกัน ซึง่ จะ
เป็ นแนวทางให้ก บั สมาชิกนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง เพื่อเสริม สร้างความแข็งแกร่ง ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การโดยรวม
ปรียาพันธ์ ปิ ยะอนันต์14 ได้กล่าวว่า ความสาคัญของพฤติกรรมผูน้ าอยูท่ แ่ี นวทางการบริหารงานที่
ทาให้ผูอ้ ่นื ทาตามในสิง่ ที่เราตัง้ เป้ าหมายให้สาเร็จอย่างเต็มใจ และร่วมมือเป็ นอย่างดี ท้งนี้ผนู้ าหรือผูบ้ ริหาร
ต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้ ความรู้ ความสามารถ ทาให้ตนเองมีความน่าเชื่อถือและทาให้ทุกคนมีความเชื่อมัน่
และไว้วางใจ ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและการวางแผนงานที่ดี ต้องเข้าใจคนและต้องมีการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ชาญชัย อาจิ นสมาจาร15 ได้กล่าวว่า ความสาคัญของพฤติกรรมผูน้ า คือ ผูน้ าที่แสดงพฤติกรรม
ทางด้า นมิต รสัม พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมด้า นกิจ สัม พัน ธ์ท่ีม ีค วามสัม พัน ธ์ก ัน ผู้น าทัง้ สองด้า นนี้ คือ ผู้น าที่ม ี
ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ฟิ นเคลสไตน์ และแฮมบริ ค (Finketstein&Hambick) 16 ได้กล่าวถึงความสาคัญของพฤติกรรม
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง ผู้นาหรือกลุ่มที่ผูน้ าระดับสูงที่มคี วามสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองระยะ
ยาวและสร้างความยืดหยุน่ ให้องค์การบรรลุเป้ าหมายโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบร่วมกันทัง้ องค์การ
กริ ฟ ฟิ ทส์ (Griffiths) 17 ได้ทาการศึก ษาพฤติกรรมผู้นา ของผู้บริหารการศึก ษาร่ว มกับสมาคม
ผู้บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ถึงพฤติกรรมผู้นาของผู้บริ หารการศึกษา 39 กลุ่ม
จานวน 1,545 คน โดยท าการศึก ษาสิ่ง ใดที่ผู้บ ริห ารการศึก ษาที่ป ระสบความสาเร็จ ต้อ งท า และสิ่ง ใดที่
ผู้บริหารการศึกษาที่ประสบความล้มเหลวยังไม่ได้ทา จากการศึกษาทัง้ 2 วิธนี ้ี สามารถสรุปสิง่ ที่ผู้บริหาร
จะต้องปฏิบตั เิ พื่อให้องค์การประสบความสาเร็จที่ แสดงออกถึงพฤติกรรมผู้นาได้ 7 ด้าน คือ ด้านการมีคดิ
ริเริม่ ด้านการรูจ้ กั ปรับปรุงไข ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ด้าน
การประสานงาน และด้านการเข้าสังคม ซึ่งในขณะนัน้ สหรัฐอเมริกาได้แบ่งการศึกษาออกเป็ นเขตพื้นที่
การศึกษาจานวนมาก มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
12

ประภัสร์ จงสงวน, “คนเด่น”, วารสารนักบริ หาร, ปี ท่ี 2 เล่มที่ 4 (มกราคม – มิถุนายน 2546): 4.
สุทธินนั ท์ พรหมสุวรรณ, “การสร้างความเป็ นผูน้ าขององค์การเพือ่ การได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจ”, วารสาร
นักบริ หาร, ปี ท่ี 2 เล่มที่ 3 (มกราม – มิถุนายน 2546): 33.
14
ปรียาพันธ์ ปิ ยะอนันต์, “คนเด่น”, วารสารนักบริ หาร, ปี ท่ี 2 เล่มที่ 4 (มกราคม – มิถุนายน 2546):13.
15
ชาญชัย อาจินสมาจาร, การบริ หารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดกี ารพิมพ์, 2547), หน้า 24.
16
ฟิ นเคลสไตน์ และแฮมบริค (Finketstein&Hambick), Strategic Leadership: Top executive and Their
effects on organizations, (St.Paul, MN: West Publishing, 1996).
17
กริฟฟิ ทส์ (Griffiths), Human relations in school administration, (New York: Appleton-Century-Crofts,
1956), p.243-253.
13
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โดยตรง ให้มอี สิ ระในการบริหารและจัดการ โดยรัฐบาลกลางจะกากับดูแลในระดับนโยบายเท่านัน้ พฤติกรรม
ผูน้ าของ กริฟฟิ ทส์ ทัง้ 7 ด้านประกอบด้วย
1. ผูน้ าในฐานผูม้ คี วามคิดริเริม่ (As an Initiator) กริฟฟิ ทส์ อธิบายว่า ผูบ้ ริหารต้องเป็ นทีม่ ี
ความคิดริเริม่ งานใหม่ๆ ขึ้น และมีแผนงานที่จดั ระเบียบ ขัน้ ตอนไว้เป็ นอย่างดี เพื่อให้แผนงานนัน้ สนอง
วัตถุประสงค์ขององค์การ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ผูน้ าหรือผูบ้ ริหารต้องเป็ นคนทางานหนักอยู่
เสมอ จึง กล่ า วได้ว่ า ลัก ษณะพฤติก รรมที่เ ป็ น พฤติก รรมพื้น ฐานทัว่ ไปของผู้น าหรือ ผู้บ ริห ารที่ป ระสบ
ความสาเร็จ ต้องมีความคิดริเริม่ รวมอยู่ดว้ ยอย่างเด่นชัด และต้องมีการแสดงออกถึงความเป็ นผูน้ าในเรื่อง
เกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจในการแก้ปัญหาใดๆ นัน้ จะต้องแสวงหาความถูกต้องเสียก่อน ผูบ้ ริหารต้อง
เป็ นบุคคลทีม่ จี ติ ใจกว้างขวาง เปิ ดโอกาสให้สมาชิกหรือผูร้ ว่ มงาน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้มโี อกาสร่วมมือใน
การแก้ปั ญหา นอกจากนี้ ผู้บริหารยังต้องอุ ทิศตนทัง้ แรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ เพื่อให้งานที่ริเริ่มใหม่
เหล่านัน้ บรรลุผลสาเร็จด้วยความเอาใจใส่ หาความรูใ้ หม่ๆ มาเพิม่ เติมอยู่เสมอ จนบางครัง้ ลืมความเหน็ด
เหนื่อย เมือ่ ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนทางใจ
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ผูน้ าในฐานะผูม้ คี วามคิดริเริม่ หมายถึง ผู้นาหรือผูบ้ ริหาร ที่ม ี
การนาเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการทางาน มีแผนงานทีด่ แี ละเป็ นระบบในการปฏิบตั งิ าน มีการตรวจสอบ
ข้อ เท็จ จริง เมื่อ มีปั ญ หาเกิด ขึ้น ก่ อ นที่ จ ะแจ้ง ให้ผู้เ กี่ย วข้อ งรับ ทราบ เป็ นผู้น าหรือ ผู้บ ริห ารที่ม ีค วามรู้
ความสามารถ ปฏิบ ตั ิง านด้า ยความมุ่ง มัน่ ขยันขัน แข็ง มีค วามฉับไว ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ที่เ กิด ขึ้น
รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผเู้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหาของหน่วยงาน และให้บริการกับชุมชนในโอกาสต่างๆ
มีความเต็มใจอุทศิ ทัง้ กาลังกาย กาลังใจให้กบั การบริหารงานของหน่วยงาน
2. ผูน้ าในฐานะรูจ้ กั ปรับปรุงแก้ไข (As an improver) กริฟฟิ ทส์ อธิบายว่า ผูบ้ ริหารต้องมีลกั ษณะ
ของผูแ้ สวงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารทางานอย่างสม่าเสมอ สนับสนุ นให้การการศึกษาดูงาน เข้าอบรม
สัมมนา เชิญวิทยากรเพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั บุคลากรในหน่ วยงาน เปิ ดโอกาสและแสวงหาโอกาสในการพัฒนา
วิชาชีพ โดยผูบ้ ริหารจะเป็ นคนคอยกระตุน้ และให้กาลังใจ ให้ทางานและปรับปรุงตนเองให้ดขี น้ึ อยูเ่ สมอ ผูน้ า
หรือผูบ้ ริหารจะเป็ นบุคคลทีส่ ามารถดูแลรักษาประสิทธิภาพการทางานไว้ได้ และในขณะเดียวกันต้องการให้
บุคคลที่อยู่รอบข้างมีความสามารถได้ทางานด้วยความสามารถให้ดที ่สี ุดเท่าที่จะทาได้ โดยการสนับสนุ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และแสวงหาวิธกี ารดาเนินงานแบบใหม่ๆ ให้กบั เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากภายนอกองค์การมาให้คาปรึกษาแนะนาเพิม่ เติม ด้วยวิธกี ารดังกล่าวนี้จะทาให้ผรู้ ว่ มงานปฏิบ ตั งิ านอย่าง
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ผู้นาจะพยายามหาทางส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีความเจริญเติบโตในแขนงอาชีพ และ
แนะนาวิธกี ารทางานใหม่ๆ ให้ผู้ร่วมงานอยู่เสมอ นอกจากนี้สงิ่ ที่สาคัญคือสามารถลดความขัดแย้งภายใน
หน่วยงาน และสร้างบรรยากาศในการทางานอย่างมีความสุข
สรุปได้ว่า ผูน้ าในฐานะรูจ้ กั ปรับปรุงแก้ไข หมายถึง ผูน้ าหรือผูบ้ ริหารทีม่ พี ฤติกรรมในด้านการเปิ ด
โอกาสให้ผรู้ ่วมงานปรับปรุงวิธกี ารทางานทีด่ กี ว่าเดิม และสนับ สนุ นให้บุคลากรได้มกี ารพัฒนาตนเอง รวมทัง้
ให้ขอ้ เสนอแนะหรือคาปรึกษาทีด่ แี ก่บุคลากร มีการกระตุน้ และจูงใจให้บุคลากรจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน
รวมทัง้ เชิญวิทยากร หรือผูท้ รงคุณวุฒมิ าเพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั บุคลาการในหน่ วยงาน รวมถึงช่วยแก้ปัญหา
ให้กบั หน่ วยงานด้วย จัดให้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นความรูก้ นั ภายในหน่ วยงาน นอกจากนี้ผนู้ าหรือผูบ้ ริหาร
ยังมีความสามารถในการลดความขัดแย้งหรือความตึงเครียดของบุคลากรได้เป็ นอย่างดี
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3. ผูน้ าในฐานะผูใ้ ห้การยอมรับนับถือ (As a recognizer) กริฟฟิ ทส์ อธิบายว่า ผูบ้ ริหารต้องมี
ลักษณะของการยอมรับนับถือ (As a recognizer) หมายถึง ผูบ้ ริหารต้องสร้างความยอมรับนับถือให้เกิดขึน้
ในหน่ วยงาน และยอมรับนับถือผู้อ่ืน เมื่อเขาทางานประสบความสาเร็จ เป็ นผู้ให้กาลังใจและให้คาชมเชย
ยอมรับในผลสาเร็จของเพือ่ นร่วมงาน ไม่ฉวยโอกาสเอาผลงานของคนอื่นมาเป็ นของตน ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูท้ ่ี
รอบรูเ้ ท่าทันเหตุการณ์ คาดการณ์เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล มีความสามารถเข้าใจความรูส้ กึ เจตคติ
ของบุคลากรทัง้ องค์การและผู้ท่เี กี่ยวข้องภายนอกองค์การ มีความกระตือรือร้นที่จะรับรูส้ งิ่ ที่เกิดขึน้ รอบตัว
หน้ า ที่ ข องผู้บ ริห ารคือ พยายามดึง เอาความสามารถของบุ ค คลที่ม ีแ ฝงอยู่ ใ นตัว ออกมาใช้ ใ ห้ป รากฏ
มอบหมายงานให้บุคลากรทาตามความรูค้ วามสามารถ ตามความถนัดของตนเอง และมองเห็นปั ญหาของคน
อื่นๆ ชมเชยและยกย่องเพื่อนร่วมงานต่อหน้ าคืนอื่นๆ เมื่อเขาทางานสาเร็จเพราะเมื่อผู้ใต้บงั คับ บัญชา
ทางานสาเร็จนัน้ ก็แสดงว่าผูบ้ ริหารสามารถให้คนทางานบรรลุเป้ าหมายขององค์การได้
สรุปได้ว่า ผู้นาในฐานะผู้ให้การยอมรับนับถือ หมายถึง พฤติกรรมของผู้นาหรือ ผู้บริหารที่ให้การ
ยอมรับนับถือ และสนับสนุ นความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ของบุคลากรในหน่ วยงาน ให้ความสาคัญกับผูร้ ่วมงาน
มีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงานก่อนการดาเนินงาน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรทาตามความรู้
ความสามารถ รูจ้ กั ยกย่องชมเชยให้เกียรติแก่ผรู้ ว่ มงานทีป่ ฏิบตั งิ านดี ชื่นชมในความสาเร็จอันเกิดจากความ
ร่วมมือ ร่วมใจของผูร้ ว่ มงานทุกคน และร่วมรับผิดชอบเมื่อผูร้ ว่ มงานทางานผิดพลาดภายหลังอันเกิดจากการ
มอบหมายงาน
4. ผูน้ าในฐานะผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ (As a helper) กริฟฟิ ทส์ อธิบายว่า ผูน้ าหรือผูบ้ ริหารต้องมี
ลักษณะของผูใ้ ห้การช่วยเหลือ หมายถึง ผูบ้ ริหารต้องพร้อมทีจ่ ะเสนอช่วยแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบั ญชา
เมื่อเขาติดขัด และจะต้องมีความห่วงใยดูแล เป็ นทีป่ รึกษาและชีแ้ นะในการปฏิบตั งิ านให้เกิดความอบอุ่นแก่
ผู้ร่วมงานที่มปี ั ญหามาขอความช่วยเหลือ ทัง้ ปั ญหาในการทางานและเรื่องส่วนตัว เอาใจใส่ทุกข์สุขของ
ผู้ร่วมงานทุกคน รวมทัง้ สนับสนุ นบุคลากรให้เจริญ ก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน สร้างบรรยากาศให้สมาชิก
ผูร้ ว่ มงานทุกคนมีความรูส้ กึ อิสระในการสร้างสรรค์งานท่ามกลางสิง่ แวดล้อมทีเ่ ต็มไปด้วยมิตรภาพ ปราศจาก
การข่มขูบ่ งั คับ ผูบ้ ริหารเป็ นผูท้ ท่ี าให้สมาชิกมีความมันใจ
่ และมองเห็นความสาคัญของวิชาชีพทีต่ นกระทาอยู่
คอยดูแลสวัสดิการด้วยความเอาใจใส่อย่างแท้จริง ตลอดจนด้านสุขภาพพลานามัย และความปลอดภัยในการ
ท างานของสมาชิก ในองค์ก าร ผู้บ ริห ารต้อ งยอมรับ ว่ า ทุ ก คนในองค์ก ารย่อ มมีปั ญ หาบ้า งเป็ นธรรมดา
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีช่ ่วยเหลือให้การสนับสนุ น ให้กาลังใจ ให้คาแนะนาการแก้ปัญหา แม้ว่าตัวผูบ้ ริหารเองจะไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองก็ตาม แต่สามารถช่วยเหลือให้บุคลากรสามารถค้นพบวิธกี ารแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง
สรุปได้ว่า ผูน้ าในฐานะผูช้ ่วยเหลือ หมายถึง ผูน้ าหรือผูบ้ ริหารที่มพี ฤติกรรมการเอาใจใส่ดูแลทุกข์
สุขของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างทัวถึ
่ งทัง้ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน ให้ความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาทัง้ เรื่องงานในหน้าที่และเรื่องส่วนตัว แสดงออกถึงความห่วงใย ความผูกพันเมื่อผูร้ ่วมงานประสบ
ปั ญหาและมีความเดือดร้อน ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการจัดหาและดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและ
บริการต่างๆ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานร่วมกัน และช่วยเหลือกัน
สนับสนุนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานเมือ่ มีโอกาส ติดตามและนิเทศการปฏิบตั งิ านของ
ผูร้ ว่ มงานอย่างสม่าเสมอ จัดปฐมนิเทศแก่บุคลากรทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งใหม่หรือย้ายมาปฏิบตั งิ าน
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5. ผูน้ าในฐานะเป็ นผูโ้ น้มน้าวจิตใจ (As an effective speaker) กริฟฟิ ทส์ ได้อธิบายว่า ผูบ้ ริหารใน
ฐานะเป็ นผูโ้ น้มน้าวจิตใจ หมายถึง ผูบ้ ริหารมีความสามารถพู ดจูงใจให้ผรู้ ่วมงานปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั งิ านด้วย
ความร่วมมือประสานสัมพันธ์กนั มีความสามารถในเชิงการใช้ภาษาคอยโน้มน้าวจิตใจ สร้างค่านิยมและความ
เชื่อด้วยคาพูดและการกระทา เพราะสิง่ นี้จะช่วยสร้างเสน่ ห์ ความศรัทธาและความเชื่อถือ อย่างไรก็ตามผูน้ า
จะต้องมีความจริงใจในการพูดด้วย ความสามารถชี้แจงด้วยวาจาให้ผู้ร่วมงานและชุมชนเข้าใจในนโยบาย
วัตถุประสงค์ของการบริหารงาน ซึง่ จะช่วยสร้างความสบายใจในการทางาน และทาให้งานบรรลุถึ งเป้ าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาพฤติกรรมผูน้ าของกริฟฟิ ทส์ พบว่า ในความแตกต่างระหว่างผูบ้ ริหารที่
ประสบความสาเร็จ กับผูบ้ ริหารที่ประสบความล้มเหลว มีสงิ่ ทีแ่ สดงออกให้เห็นเด่นชัด คือ ความสามารถใน
การโน้มน้าวจิตใจคนทัง้ ในองค์การและภายนอกองค์การ ผู้บริหารต้องแสดงออกให้บุคคลทัง้ หลายรับรู้ โดย
อาศัยความสามารถในการพูด เพื่อให้เห็นสภาพความเป็ นอยู่ขององค์การ สิง่ ที่องค์การจะทาหรือเป้ าหมาย
และสิง่ ทีอ่ งค์การต้องการ หากผูน้ าหรือผูบ้ ริหารไม่สามารถพูดในสิง่ เหล่านี้ให้ชดั เจนด้วยวิธกี ารสือ่ ความหมาย
ให้ผู้เ กี่ย วข้อ งทุ ก คนได้เ ข้า ใจ ความร่ ว มมือ หรือ การมีส่ ว นร่ ว มของสาธารณชนก็ค งไม่ เ อื้อ อ านวยต่ อ
ความสาเร็จของการเป็ นผูน้ าขององค์การได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการใช้ภาษาซึ่ง
จะทางานมีผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนดไว้ ซึง่ ผูน้ าในหน่วยงานนัน้ ต้องแสดงความสนใจให้ลกู น้องเห็นด้วย คล้อย
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของหน่วยงานด้วยความเต็มใจ
สรุปได้ว่า ผู้นาในฐานะที่เป็ นผู้โน้มน้าวจิตใจ หมายถึง ผูน้ าหรือผู้บริหารที่มคี วามสามารถในการ
ชี้แจงด้วยวาจาให้ผู้ร่วมงานหรือประชาชนทัวไปเข้
่
าใจในนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางในการปฏิบตั งิ าน
สามารถพูดโน้มน้าวให้ผรู้ ว่ มงานร่วมมือกันปฏิบตั ิงาน เพื่อความสาเร็จของหน่วยงาน สามารถพูดในทีช่ ุมชน
กับคนทุก ระดับโดยไม่ประหม่าหรือเคอะเขิน ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีอารมณ์ ขนั เป็ น
กันเองในการสนทนา สามารถพูดจาไกล่เกลี่ยเมื่อมีกรณีพพิ าทกันระหว่างบุคลากรในหน่ วยงานและพูดจา
คลีค่ ลายบรรยากาศทีต่ งึ เครียดในทีป่ ระชุมให้แจ่มใสขึน้ ได้
6. ผูน้ าในฐานะผูป้ ระสานงาน (As a coordinator) กริฟฟิ ทส์ อธิบายว่า ผูบ้ ริหารต้องมีลกั ษณะเป็ นผู้
ประสานงานทีด่ ี (As a coordinator) หมายถึง ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการประสานให้ผรู้ ว่ มงาน
ทางานร่วมกันอย่างเต็มใจ นอกจากประสานกับบุคคลในองค์การแล้ว ยังสามารถประสานงานกับบุคคลใน
ชุม ชน สมาคม มูลนิ ธิ หรือหน่ วยงานอื่นๆ ให้ม ีส่วนร่วมช่วยเหลือและร่วมแก้ปั ญหาในองค์การด้วย ซึ่ง
พฤติกรรมด้านนี้มคี วามสาคัญมากทีจ่ ะช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารยังไม่เข้าใจ
หรือ ไม่ถ นัด ก็จ ะเป็ น ผู้อ านวยความสะดวกให้แ ก่ ผู้อ่ืน ที่ม ีค วามเชี่ย วชาญมาท างานร่ว มกัน เพื่อ ให้เ กิด
ความสาเร็จต่อหน่ วยงานได้เป็ นอย่างดี ผูบ้ ริหารต้องมีความรู้ ความสามารถและฝึกฝนเกีย่ วกับการเขียนการ
พูด สาหรับใช้ในการสื่อความหมาย ถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารไม่หมกมุ่นอยู่กบั
เทคนิคหรือวิธกี ารของตนเองเท่านัน้ ในบางครัง้ อาจจะกระทาตนให้เป็ นผูต้ ามที่ดดี ว้ ยก็ได้ โดยการยอมรับ
และสนับสนุนการเป็ นผูน้ าของคนอื่นในการปฏิบตั งิ าน เมือ่ เห็นว่าผูอ้ ่นื สามารถทางานได้ดกี ว่า
สรุปได้ว่า ผู้นาในฐานะผู้ประสานงาน หมายถึง ผู้นาหรือผู้บริหารที่มคี วามสามารถชี้แจงเพื่อให้
ผูร้ ว่ มงานเข้าในบทบาทหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบให้สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันได้เป็ นอย่างดี เปิ ดโอกาสให้บุคลากร
ในหน่ วยงานได้มสี ว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายและแผนปฏิบตั งิ าน ส่งเสริมให้ผรู้ ่วมงานได้พบปะสังสรรค์
กัน นอกเวลาท างาน หรือ เนื่ อ งในโอกาสพิเ ศษต่ า งๆ ช่ว ยประสานงานในการแสวงหาบุ ค คลที่ม ีค วามรู้
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ความสามารถมาเป็ นผูน้ าในบางเรื่องและประสานงานกับสมาคม มูลนิธิ หรือหน่ วยงานต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
รวมทัง้ สนับสนุนให้บุคลากรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วย
7. ผูน้ าในฐานะผูเ้ ข้าสังคมได้เป็ นอย่างดี (As a social man) กริฟฟิ ทส์ อธิบายว่า ผูบ้ ริหารต้องมี
คุณลักษณะด้านการเข้าสังคม ซึง่ ได้กาหนดคุณลักษณะไว้วา่ ผูน้ าเป็ นผูท้ ่ีมคี วามน่าไว้วางใจได้มาก ไม่โลเล
หรือมีถอ้ ยคาทีก่ ลับไปกลับมา มีความมันคงแน่
่
วแน่ รักษาคามันสั
่ ญญา เป็ นผูท้ ม่ี อี ารมณ์อยูก่ บั ร่องกับรอย มี
จิตใจที่ตรงไปตรงมา ไม่เป็ นคนเจ้าเล่ห์ ไม่ประพฤติปฏิบตั สิ งิ่ ใดๆ ที่เกินเลยจากความเหมาะสม เป็ นผู้ท่มี ี
ความสุภาพ อ่อนโยน มีอธั ยาศัยดี มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และมีไมตรีจติ ต่อบุคคลทัง้ หลาย ดังนัน้ การเข้า
สังคมในระดับต่างๆ ผูน้ าต้องเรียนรูแ้ ละปรับปรุงตนเองให้เหมาะสม จึงมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งเลือกและใช้เวลา
ให้เข้ากับสังคมให้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อเวลาปฏิบ ตั งิ าน และต้องมีความเป็ น
มิตรกับคนทัวไปอยู
่
เ่ สมอ
แนวความคิ ดของภาวะผูน้ าเชิ งจริ ยธรรม (The idea of ethical leadership)
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) พจนานุ กรมศัพท์ศกึ ษาศาสตร์ร่วมสมัย อธิบายว่า
ความสามารถในการนาองค์กรแล้ว สิง่ หนึ่งทีส่ งั คมคาดหวังจากผูน้ า คือความซื่อสัตย์ สุจริต หรือจริยธรรมใน
ตัวผูน้ า
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) หมายถึง คุณลักษณะผูน้ าทีม่ จี ริยธรรม มีจติ สานัก
เจตคติ และพฤติกรรมที่นาหลักเกณฑ์จริยธรรมมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ และรับผิดชอบในการ
พัฒนาจริยธรรมทัง้ ของตนเองและผูอ้ ่นื
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต้องมีเจตคติและแนวทางการทางานที่มผี ลต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
การเห็นคุณค่าของงาน มีความซื่อสัตย์ ขยันหมันเพี
่ ยร ไม่ทอ้ ถอย ทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ มีจติ อาสา รับผิดชอบ เสียสละเพือ่ ประโยชน์สว่ นร่วม และปฏิบตั ติ นตามแบบแผน จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ บางกรณีไม่ได้ ระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่เป็ นคุณธรรมทีผ่ นู้ าควรยึดถือและ
ปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ
การตัด สิน เกี่ย วกับ จริย ธรรมมัก เป็ น การตรวจสอบผลที่ไ ด้ว่ า เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ห รือ ไม่
ขอบเขตความคงที่ของพฤติกรรมจะเป็ นการตรวจสอบมาตรฐานคุณธรรมและผลตามมากับตนเองและผูอ้ ่นื
โดยทัวไปผลที
่
่ได้สามารถใช้ตดั สินกระบวนการได้ มาตรฐานคุณธรรมที่ใช้ประเมินภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ประกอบด้วย 1) การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับขององค์การ 2) นาคุณธรรมของศาสนามาปรับ
เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ 3) การคานึงถึงคุณภาพชีวติ และสุขภาวะของบุคลากรในองค์การ 4) มี
ความซื่อตรงในการบริหารและปฏิบตั งิ านโดยไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ลิขสิทธิ ์ของผูอ้ ่นื 5) สร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ทด่ี ี และ 6) เป็ นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมสามารถพัฒนาจริยธรรมในองค์การได้โดยวิธกี ารต่างๆ สร้างจิตสานักให้ตระหนัก
และให้แรงเสริมแก่ผมู้ พี ฤติกรรมจริยธรรม โดยเฉพาะผูน้ าทางการศึกษาต้องมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมสูงเพื่อ
ทาให้ทุกคนในองค์กรทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
“การเป็ นผูน้ าทีม่ จี ริยธรรม” (Ethical Leadership) โดยงานวิจยั ของ Linda Klebe Trevino, Laura
Pincus Hartman และ Hartman และ Michael Brown (2000) ทีท่ าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง 40 คน (20 คนเป็ นผูบ้ ริหารระดับอาวุโสและ 20 คนเป็ นเจ้าหน้าที่
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ทางานเกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ) ระบุว่าผูบ้ ริหารระดับอาวุโสหลายท่านไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการรับรู้ของบุคคลอื่น และการพัฒนาความมีช่อื เสียงสาหรับการเป็ นผู้นาที่มจี ริยธรรม สาหรับบุคคล
เหล่านี้ การเป็ นผูค้ นที่มจี ริยธรรมและการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมถือเป็ นเรื่องที่เพียงพอแล้ว เขาพูดอย่าง
ภาคภูมใิ จว่าเขามีหลักเกณฑ์ทท่ี าตามกฎระเบียบหรือกฎทองคา (Golden Rules) และนาใส่ไว้ในบัญชีความ
ต้องการของสังคม มีความยุตธิ รรมและเอาใจใส่ต่อการตัดสินใจของตนผูบ้ ริหารเหล่านี้สนั นิษฐานว่าถ้าเขามี
พื้นฐานทางจริยธรรมที่แข็งแกร่งเพียงพอแล้ว ผู้ใต้บงั คับบัญชาหรือพนักงานก็จะทราบเองโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้พวกเขายังสันนิษฐานอีกด้วยว่า ผู้นาที่ดโี ดยความหมาย คือ ผู้นาที่มจี ริยธรรมหนึ่งในผู้บริหาร
อาวุโสทีถ่ กู สัมภาษณ์กล่าวว่า “ผมไม่คดิ ว่า เราสามารถแยกระหว่างการเป็ นผูน้ าทีม่ จี ริยธรรมกับเรื่องการเป็ น
ผูน้ าออกจากกันได้ เพราะจริยธรรมเป็ นส่วนประกอบของการเป็ นผู้นา ดังนัน้ ผูน้ าที่ยอดเยี่ยม คือ ผู้นาที่ม ี
จริยธรรม ส่วนผูท้ ่นี าทีไ่ ม่ดี คือ ผูน้ าที่ไม่มจี ริยธรรม” ซึ่งคากล่าวนี้ อาจถูกต้องในบางสถานการณ์ แต่ไม่ได้
หมายความว่า จะถูกต้องเสมอไป
บทบาทผูบ้ ริ หารกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
“เมื่อกล่าวถึงการแข่งขัน (Competitive) เชื่อว่าทุกท่านคงนึกถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา การ
เรียน/การศึกษา การทางาน และการประกวดต่างๆ แต่การแข่งขันซึ่งถือว่ามีผลกระทบอย่างยิง่ ต่อองค์กรทัง้
ในระดับประเทศ ภูมภิ าค จนถึงระดับโลกคือการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งกาลังเป็ นปั จจัยสาคัญในการชี้ขาดว่า
องค์กรใดบ้างจะแข็งแกร่งพอที่จะอยู่ดารงอยู่และเติบโต ด้วยเหตุน้ีเองปรมาจารย์ท่เี ชี่ยวชาญด้านการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive advantage) ไมเคิล อี พอร์เตอร์ จึงได้เสนอแนวคิดว่าองค์กรทีจ่ ะ
มีค วามได้เ ปรีย บในการในการแข่ง ขัน ได้ต้อ งมีก ลยุ ท ธ์ 3 ประการคือ 1) การเป็ น ผู้น าด้า นต้น ทุ น (Cost
leadership) 2) ความแตกต่างของสินค้าและบริการ (differentiation) และ 3) การเจาะกลุ่มลูกค้า (Focus) ซึง่
กลยุทธ์ทงั ้ สามนี้ถอื ได้วา่ เป็ นแนวทางทีส่ าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถยืนหยัดได้ภายใต้ยุคแห่ง
การแข่งขัน

บทสรุป
จุดมุง่ หมายของบทความนี้เพื่อแสวงหาคาตอบคาถามต่อไปนี้คอื “จริยธรรมผูน้ าองค์กรทีม่ ตี ่อความ
ได้เ ปรีย บทางการแข่ง ขัน อย่า งไร” จากการทบทวนวรรณกรรมและจากกรณี ศึก ษาทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างจริยธรรมผู้นาองค์กร จริยธรรมผูน้ าองค์กรที่มตี ่ อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ผูน้ าองค์กรจริยธรรมของผูน้ าองค์กรได้นาความรู้ การเรียนรู้ นวัตกรรม รวมถึงมีการ
จัดการทีด่ ใี นด้านต่างๆ แล้ว โดยมาใช้ในทางทีถ่ ูกต้องก็จะทาให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
เรือ่ งของภาพลักษณ์ตราสินค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม และเกิดค่านิยมในตัวองค์กร และผลิตภัณฑ์
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