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บทคัดย่อ

การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจที่สำาคัญอย่างยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกระดับโดยเฉพาะในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน ประกอบกับผู้คนมีคุณธรรมจริยธรรมลดลง ไม่เห็นความสำาคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่ประพฤติตามจริยธรรม ทำาให้สังคมเกิดวิกฤต จึงส่งผลกระทบต่อการบริหาร
บุคลากร หน่วยงาน และองค์การได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ต้องทำาหน้าที่ผลิต
บุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อรับใช้สังคม จึงมีความจำาเป็นที่ต้องมีผู้บริหารและผู้นำาทางการศึกษาที่มีความเข้าใจ
ตระหนักถึงภาวะผู้นำาและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง “ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม” นอกจากนี้เมื่อต้องเผชิญกับประเด็นปัญหา
จริยธรรมในสถานศึกษาด้วยแล้ว สามารถแสดงออกถึงการตัดสินใจและใช้เหตุผลทางจริยธรรมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
การณ์นั้น ซึ่งจะสามารถนำาพาองค์การไปสู่ความสำาเร็จได้ ดังนั้นบทความนี้จึงขอเน้นการประยุกต์ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษาและ นำาเสนอหนทาง แนวทาง มาตรการในการ
ขับเคลื่อนภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมในสถาบันการศึกษาพยาบาล
คำาสำาคัญ : ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม ประเด็นปัญหาจริยธรรม การบริหารสถานศึกษา
Abstract
In the aged of competitive and social changes have rapidly increased which may have an impact
for decreasing in moral and virtue. Mostly people do not concern and behave in bad moral thus leading
them to various social problems ; lack of caring to each other, lack of social responsibility, conflict of interest etc. so lead them to social crisis. This crisis of mankind need “Ethical Leadership”. In this articte
will focus and apply Ethical Leadership concept and theory for Educational Administrators. So the effective leaders especially Nursing Educational Administrators should learn, clarify and concern about ethical
problems,ethical dilemmas and ethical leadership in educational institute . By using moral courage, moral
standards for facing it. Effective educational leaders can behave ethically and create an ethical institute.
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It takes time, staff involvement and a commitment to put in place policies and procedures that institutionalize ethical expectations and practice..Therefore learning with “Ethical Leadership”.is the power driven force
to leadership in Educational Institute.
Keywords : ethical leadership, ethical dilemmas,leadership in educational institute
บทนำา

เนือ่ งด้วยภาวะผูน้ าำ เป็นกระบวนการของบุคคลทีส่ ามารถใช้ศลิ ปะในการโน้มน้าวผูอ้ น่ื ให้รว่ มมือร่วมใจกันปฏิบตั งิ านให้
บรรลุเป้าหมายทีก่ าำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูน้ าำ จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมทัง้ ด้านความรู้ ความสามารถ สติปญ
ั ญา มีการ
มองการณ์ไกล มีความเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมประจำาใจในการบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบ เข้าใจความเป็นคนของ
ผู้ร่วมงาน ภาวะผู้นำาเป็นองค์ประกอบหลักที่สำาคัญต่อองค์การ ผู้นำามีบทบาทหน้าที่ต่างๆ กันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของงานหรือ
กิจกรรม ปัญหา สถานการณ์และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงทำาให้ผู้นำาต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่มาเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่ปัจจุบันยังพบข้อถกเถียงกันในสังคมอย่างกว้าง
ขวางในทางเลือกระหว่างผู้บริหารที่มีจริยธรรม (Ethics) กับผู้บริหารที่มีความสามารถ (Competent) ทำาให้มีเสียงสะท้อน
จากสังคมที่ต้องการผู้บริหารที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งสองประการ คือทั้งเก่งและดี (สิวลี ศิริไล, 2550) อย่างไรก็ตามมักจะไม่
พบคุณสมบัติที่สมบูรณ์ดังกล่าวในผู้บริหารในแต่ละระดับจนถึงระดับสากลและยังพบอีกว่าผู้บริหารในปัจจุบันทั้งที่มาจากการ
เลือกตัง้ รวมทัง้ มาจากการแต่งตัง้ ส่วนใหญ่จะมีคณ
ุ สมบัตทิ โ่ี ดดเด่นด้านความสามารถมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารในปัจจุบนั จึงมีความโน้ม
เอียงไปทางด้านความสามารถมากกว่าด้านจริยธรรม ทำาให้เกิดเป็นคำาถามของสังคมว่า “ทำาไมจึงเป็นเช่นนัน้ ” ผูน้ าำ ทีม่ คี วามมัน่ ใจ
ในตนเอง ผูน้ าำ ทีร่ อบรูใ้ นเชิงการบริหาร โดยมักจะละเลยเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรมซึง่ เป็นคุณสมบัตทิ ม่ี คี วามสำาคัญ ถ้าผูบ้ ริหารทุก
ระดับมีภาวะผู้นำาไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ ไม่ไวต่อปัญหาในการบริหารงาน ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบให้ หน่วยงาน
องค์กรและบุคลากรในองค์การเกิดความอึดอัดใจ ไม่สบายใจ ไม่พอใจ อาจพบปัญหาในการทำางานร่วมกันในหน่วยงาน กลาย
เป็นความขัดแย้ง ลุกลามหรือรุนแรงต่อไปอาจถึงขั้นมีการร้องเรียน ฟ้องร้องจากการบริหารสถานศึกษาได้ ดังนั้นภาวะผู้นำา
จริยธรรมจึงมีความสำาคัญกับการเป็นผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นผู้นำาในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา และเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญใน
การจัดการศึกษา จึงจำาเป็นต้องมีศักยภาพ สมรรถภาพ และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
นั่นคือ “ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม” จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการศึกษาและทำาความเข้าใจถึงพฤติกรมการแสดงออก
ถึงภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารเป็นสิ่งที่น่าสนใจและนำาไปสู่การค้นหาแนวทาง มาตรการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา
ในยุคการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ซึ่งในการบริหารการศึกษาทางการพยาบาลก็เช่นเดียวกันจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ผู้บริหาร
สถานศึกษาพยาบาลที่มีภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมที่เป็นคุณลักษณะที่เอื้อต่อความสำาเร็จนี้เช่นกัน ประกอบกับผู้บริหารการศึกษา
ในสถานศึกษาพยาบาลเป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่สำาคัญยิ่งในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลมีความจำาเป็นต้องมี
คุณธรรม จริยธรรมประจำาใจเสมอ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำาจริยธรรม การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน การสอน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ในสิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ซึ่งมีความสำาคัญต่อวิชาชีพพยาบาลเป็นทั้ง กระบวนการและ
พฤติกรรม ที่สามารถสอนและเรียนรู้ได้ การมีแบบอย่างที่ดี การปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนการสอน และการให้แรงเสริม
ที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมพยาบาล เพื่อให้เป็นผู้บริหารการศึกษาพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีใน
อนาคต จะสามารถสร้างและขับเคลื่อนพยาบาล ผู้นำา ผู้บริหารทางการพยาบาลและการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะในการ
เผชิญและแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
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อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถานศึกษาในสถาบันการศึกษาและรวมถึงสถาบันทางการศึกษาพยาบาลเหล่านี้ต้องมี
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้นำาจริยธรรม ย่อมต้องเผชิญกับปัญหา ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมต่างๆ
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวนั้นมีความยากลำาบากแตกต่างกันไป เพราะมีบริบทและปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำานึงก่อนการตัดสิน
ใจมากมายและอาจซับซ้อน จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลังจากการตัดสินใจอันจะนำาไปสู่ปัญหาในการบริหารสถาน
ศึกษา ผู้บริหารอาจจะต้องเผชิญกับความยากลำาบากในการตัดสินใจที่จะต้องเลือกแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะถ้าประเด็นปัญหาเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการบริหารสถาน
ศึกษา จึงมีความจำาเป็นที่ผู้บริหารต้องทำาความเข้าใจ เรียนรู้กับปัญหาและหาแนวทางขับเคลื่อนในการแก้ไขกับปัญหานั้นๆ ด้วย
เหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้น การเป็นผู้นำา ผู้บริหารที่ดีจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ซึ่งอาจส่งผลให้พบกับความอึดอัดใจ
ที่จะต้องตัดสินใจทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เห็นว่าดีกว่าอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะบางครั้ง
ประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรมไม่ใช่การเลือกระหว่างผิดหรือถูกเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา ตัดสินใจว่าอะไรที่เหมาะสม
มากกว่ากัน ดังนั้นผู้บริหารที่มีความเข้าใจ เคยเผชิญหรือมีประสบการณ์ทางการบริหารในการแก้ปัญหาเหล่านี้อาจจะสามารถ
เผชิญและข้ามผ่านปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม
ความหมาย“ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม”
เมื่อกล่าวถึงคำาว่า “ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม” มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้เช่น Brown., Trevio &
Harrison (2005) ให้ความหมายว่าผู้นำาเชิงจริยธรรมเป็นผู้ที่พยายามชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตนให้เหมาะสมโดยผ่านการกระทำา
ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นและส่งเสริมความประพฤติของผู้ตามผ่านการสื่อสารแลกเปลี่ยนการเสริมแรง
และการตัดสินใจและสอดคล้องกับ Brown & Trevino (2006) ค้นพบว่าผู้นำาเชิงจริยธรรมมีคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ การ
ดูแลและเป็นบุคคลที่มีกฎเกณฑ์เป็นผู้ซึ่งทำาให้เกิดความยุติธรรมและการตัดสินใจที่ดี อีกทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกน้อง
อยู่บ่อยๆเกี่ยวกับจริยธรรม ตั้งมาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจนให้รางวัลและลงโทษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ท้ายที่สุด
ผู้นำาเชิงจริยธรรมไม่เพียงแต่พูดดีแต่ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาพูดและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านพฤติกรรมจริยธรรม และตรงกับ
แนวคิดของประชุม โพธิกุล (2550) ที่กล่าวว่าความเป็นผู้นำาทางด้านจริยธรรมหมายถึงการที่ผู้นำาปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (Reality) ผูน้ าำ ด้านจริยธรรมเกีย่ วข้องกับความยุตธิ รรม ความเสมอภาค ความมุง่ มัน่ ความรับผิดชอบและพันธกิจ
ซึ่งสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) ยังสนับสนุนว่าผู้นำาจริยธรรม (Ethical leadership) เป็นผู้นำาจะสามารถจูงใจให้ผู้ตามมองไกล
ไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวไปที่เพื่อประโยชน์ขององค์การหรือเพื่อส่วนรวมแทนซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณธรรมของผู้ตาม
ให้สูงขึ้น
จึงสรุปได้ว่าภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการต่างๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออก
ถึงค่านิยมของตนเองและกล้าหาญที่จะยึดค่านิยมหลักเหล่านั้น ในการให้บริการที่ดีต่อส่วนรวมอีกทั้งยังสามารถจูงใจให้ผู้ตาม
มองไกลไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวไปที่เพื่อประโยชน์ขององค์การหรือเพื่อส่วนรวมแทนซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณธรรม
ของผู้ตามให้สูงขึ้นอีกด้วย
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม
ในบทความนี้ผู้เขียนได้เลือกแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมดังนี้
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแต่ไม่มีการกล่าวถึง
ในประเด็นของการวิจัยอย่างชัดเจนนัก ดังเช่นการศึกษาของ Burns (1978) ต่อมาในระยะหลังจึงเริ่มมีความชัดเจนขึ้น
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ซึ่งจะเห็นได้จากงานของ Sergiovanni, (1992) ที่กล่าวถึงภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมมากขึ้น ซึ่งในระยะต่อมาการศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม) ได้เสนอเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำาที่เน้นความมีเหตุผล (Rationality) ตรรกะ (Logic) ความปราศจาก
อคติ (Objectivity) ความชัดเจน (Explicitness) ลักษณะเฉพาะตัว (Individuality) และความเป็นอิสระ (Detachment)
และสนับสนุนทฤษฎีภาวะผูน้ าำ ทีเ่ น้นคุณลักษณะทางอารมณ์ (Emotion) ความเป็นสมาชิกภายในกลุม่ (Group of membership)
การสร้างสำานึก (Sense making) จริยธรรม (Morality) ภาระหน้าที่ (Duty) และความประพฤติ (Obligation) นอกจากนี้
Kohlberg (1981อ้างถึงใน Shaprio & Stefkovich, 2001) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการพิจารณาความยุตธิ รรมของสังคม (Justice
community) ว่ามีข้อบ่งชี้จากการสอนของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของความยุติธรรม (Justice) ความเสมอภาค
(Equity) และการยอมรับนับถือในเสรีภาพ (Respect for liberty) ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว Sergiovanni (1992) ได้พัฒนา
สู่ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมโดยภาวะผู้นำาในบริบทของการจัดการศึกษาเป็นสิ่งที่ผู้นำาทางการศึกษาต้องถือเป็นภาระรับผิดชอบ
(Stewardship) โดยผูน้ าำ ควรเอาใจใส่อย่างลึกซึง้ ต่อความผาสุก (Welfare) ของโรงเรียนและชุมชน ส่วนColes (2002) ทีน่ าำ เสนอ
แนวคิดเกีย่ วกับ Ethical leadership ว่าเป็นสิง่ ทีเ่ กิดจากความแตกต่างของการพัฒนาจริยธรรม ซึง่ มีผลกระทบกับคนทุกคน
ส่วนทฤษฎีความเป็นผู้นำาเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) จากสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันเพือ่ ชิงความเป็นเลิศ ดังนัน้ วิธที จ่ี ะทำาให้ผบู้ ริหารประสบความสำาเร็จสูงสุด คือ ผูบ้ ริหารต้อง
เปลีย่ นแปลงตนเอง Burns (1978) จึงได้เสนอกล่าวถึงภาวะผูน้ าำ เชิงจริยธรรมว่าเปรียบเสมือนการเปลีย่ นสภาพ (Transformation)
ทั้งผู้นำาและผู้ตาม ตามกระบวนการของภาวะผู้นำาเชิงการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ในท้ายที่สุดจะนำามา
ซึ่งจริยธรรมในการยกระดับความประพฤติ (Conduct) และการดลใจทางจริยธรรม (Ethical aspiration) ของผู้นำา นอกจาก
นี้พลวัต (Dynamic) ของภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมจะทำาให้ทั้งผู้นำาและผู้ตามบรรลุถึงผลสำาเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับชื่นชม
และพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันอีกด้วย สอดคล้องกับ Gardner (1987) ทีเ่ ห็นว่าเป้าหมายของภาวะผูน้ าำ เชิงจริยธรรมเกีย่ วข้องกับ
คนทั้งหมดไม่ใช่สิ่งของ Gardner (1978) ได้ยกตัวอย่างว่าผู้นำาควรเชื่อถือในคนเอาใจใส่ในสิทธิและศักยภาพของคน (Human
potential) สร้างระบบกลุม่ (Build community) ใช้การนำาแบบประสานความร่วมมือ (Share leadership) นำาผูอ้ น่ื ไปสูก่ าร
ยอมรับในความรับผิดชอบ (Lead others to accept responsibility) และเริม่ ต้นการฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองก่อนการนำาเป้าหมาย
เชิงจริยธรรมทั้งหมดข้างต้นจะประกอบขึ้นเป็นภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมนั่นเอง
Burns (1978) จึงสรุปลักษณะผู้นำาเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) ผู้นำาการแลกเปลี่ยน (Transactional leadership)
ผู้นำาที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกัน 2) ผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ผู้นำาที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบ
สนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นำา และมี
การเปลี่ยนต่อๆกันไป เรียกว่า Domino effect ต่อไปผู้นำาการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้นำาจริยธรรม 3) ผู้นำาจริยธรรม
(Moral leadership) ผู้นำาที่สามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นำาจะมีความ
สัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ (Needs) ความปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรม
สูงสุด คือ ความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผู้นำาลักษณะนี้มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการ และ
ความจำาเป็นอย่างแท้จริงของผู้ตาม
ต่อมา Bass & Stogdill (1990) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำาจำาแนกเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประโยชน์ระหว่างผู้นำาและ
ผูต้ าม องค์ประกอบของภาวะผูน้ าำ แบบแลกเปลีย่ นมี 2 องค์ประกอบคือ 1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent reword)
2) การบริหารแบบวางเฉย (Management – By – Exception)
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2. ภาวะผู้นำาแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational leadership) เป็นการเปลี่ยนสภาพของทั้งบุคคลและระบบให้ดี
ขึ้นมี 4 องค์ประกอบคือ 1) ความเสน่หา (Charisma) 2) การดลใจ (Inspiration) 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual
stimulation) 4) การมุ่งสัมพันธ์เป็นรายคน (Individualized consideration)
เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีภาวะผู้นำาดังนั้นจริยธรรมของภาวะผู้นำาแบบเปลี่ยนสภาพ (The Ethics of Transformational leadership) เป็นสิ่งที่ทำาให้ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบเปลี่ยนสภาพ มีลักษณะโดดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎีภาวะผู้นำาอื่นที่มัก
เน้นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำากับผู้ตาม แต่ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการยกระดับคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ตามให้สูงขึ้น จึงมีผู้ใช้
คำาเรียกว่าภาวะผู้นำาเชิงคุณธรรม (Ethical leadership) นอกจากนี้ผู้นำาแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational leadership)
จะมุ่งเปลี่ยนแปลงผู้ตามในประเด็น ดังนี้
1. สร้างความตระหนักถึงการต้องมีมาตรฐานด้านคุณธรรม (Moral standards) แก่ผู้ตาม
2. ชี้ประเด็นที่ต้องมุ่งเน้นทางจริยธรรมตามลำาดับความสำาคัญก่อนหลัง
3. พยายามยกระดับความต้องการของผู้ตาม (Follower needs) ให้สูงขึ้นถึงระดับความต้องการมุ่งผลสำาเร็จ
(Need for achievement)
4. ส่งเสริมให้ระดับวุฒิภาวะด้านคุณธรรม (Moral maturity) ของผู้ตามสูงขึ้น
5. เสริมสร้างบรรยากาศของทีท่ าำ งานหรือองค์การให้มบี รรยากาศของคุณธรรม(ethical climate) เช่น การยึดค่านิยม
และการมีมาตรฐานด้านคุณธรรมร่วมกัน เป็นต้น
6. ปลุกเร้าและส่งเสริมให้ผู้ตามเห็นว่า การทำางานที่ยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั้น เป็น
สิ่งดีงามที่ควรยึดถือร่วมกัน
7. ส่งเสริมให้ผู้ตามยึดหลักของความร่วมมือ (Cooperation) มากกว่าการแข่งขันกัน (competitiveness) และยึด
หลักสามัคคีธรรม (Harmony)
Sergiovanni (1992) นำาเสนอแนวคิดหลักของการพัฒนาไปสู่ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของ ซึ่งได้แบ่งแยกแหล่งที่มา
ของภาวะผู้นำา ดังนี้
1) ภาวะผูน้ าำ ในระบบราชการ (Bureaucratic leadership) เป็นภาวะผูน้ าำ ทีต่ อ้ งอ้างอิงกับคำาสัง่ กฎระเบียบข้อกำาหนด
ภาระงานความคาดหวังและผลลัพธ์จากกระบวนการกำากับติดตามและควบคุมดังนัน้ ภาวะผูน้ าำ ในระบบราชการ (Bureaucratic
leadership) จึงครอบคลุมเพียงพัฒนาการขั้นต่ำาสุด (Lowest stage) ของการพัฒนาจริยธรรม
2) ภาวะผู้นำาเชิงจิตวิทยา (Psychological leadership) เป็นภาวะผู้นำาที่มีฐานอำานาจจากแรงจูงใจและทักษะเชิง
มนุษยสัมพันธ์ (Human relation skills) คล้ายคลึงกับภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) มุ่งเน้นการ
ควบคุมและสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการให้รางวัลย่อมได้รับผลตอบแทน
3) ภาวะผู้นำาเชิงเหตุผล – เทคนิค (Rational – technical leadership) อำานาจของผู้นำาตั้งอยู่บนพื้นฐานทาง
สังคมวิทยา
4) ภาวะผู้นำาเชิงวิชาชีพ (Professional leadership) ภาวะผู้นำาดังกล่าวเกิดจากแรงขับที่มีอิทธิพล (Driving force)
ของการปฏิบัติงานโดยผู้นำาที่มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติงานและบรรทัดฐานทางวิชาชีพ (Professional norms) จะมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ตาม
5) ภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) เป็นภาวะผู้นำาที่ Sergiovanni กล่าวอ้างจากงานวิจัยว่าสามารถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ตลอดจนตอบสนองต่อหน้าที่และภาระงานซึ่งยืนอยู่เหนือผล
ประโยชน์เฉพาะบุคคล (Stand above their own self-interest)
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Sergiovanni ทั้ง 5 โมเดลสามารถนำามาเปรียบเทียบกับภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership)
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของแรงจูงใจและความต้องการภายนอก (Extrinsic motives and needs) และภาวะผู้นำาแบบเปลี่ยน
สภาพหรือผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการทางจริยธรรมแรงจูงใจ
และความต้องการภายในตามแนวคิดของ Burns, 1978 (อ้างถึงใน Wong, 1998) ตลอดจนนำามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีของ
มาสโลว์ (Maslow’s hierarchical needs) จะสามารถนำาเสนอได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลำาดับขั้นของความต้องการแหล่งของภาวะผู้นำาและแบบของภาวะผู้นำา
Maslow’shierarchical needs
High-level needs
Righteousness Esteem
Low-level needs
Love
Safety
Physical
ที่มา: Wong (1998)

Sergiovanni’s source of leadership
Burns’s leadership model
Moral authority Professional
Transformational leadership
authority
Technical-rational authority
Transactional leadership
Psychological authority
Bureaucratic authority

จากตารางที่ 1 พบว่าภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม (Ethical leadership) เป็นคุณลักษณะที่อยู่ในระดับสูงสุดของความ
ต้องการ (Righteousness : ความชอบธรรม) สอดคล้องกับภาวะผู้นำาแบบเปลี่ยนสภาพหรือภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
(Transformational leadership) ขณะเดียวกันภาวะผูน้ าำ เชิงวิชาชีพ (Professional leadership) ก็จดั อยูใ่ นระดับขัน้ สูงของความ
ต้องการด้วยแต่ยงั ไม่ถงึ ระดับสูงสุดส่วนภาวะผูน้ าำ แบบเชิงเหตุผล–เทคนิค (Technical-rational) เชิงจิตวิทยา (Psychological)
และในระบบราชการ(Bureaucratic)จัดอยู่ในระดับความต้องการขั้นต่ำา และสอดคล้องกับแบบภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน
(Transactional leadership)
อาจจะกล่าวได้วา่ ภาวะผูน้ าำ เชิงจริยธรรม เกิดจากผูน้ าำ การเปลีย่ นแปลง(Transformational Leadership) จะเปลีย่ น
เป็นผูน้ าำ แบบจริยธรรมอย่างแท้จริง เมือ่ ผูน้ าำ ได้ยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูน้ าำ และผูต้ ามให้สงู
ขึน้ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย อำานาจของผู้นำาจะเกิดขึ้นเมื่อผู้นำาทำาให้ผู้ตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม
เกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมกับวิธีปฏิบัติ สร้างจิตสำานึกผู้ตามให้เกิดความต้องการในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิม วัดจากความ
ต้องการของMaslow (Maslow,s Needs Hierarchy Theory) หรือ ระดับการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งจะมีการดำาเนินการเปลี่ยน
สภาพทำาให้ผู้นำาและผู้ตามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น
คุณลักษณะสำาคัญของภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม
จากผลการศึกษา แนวคิดและตัวแบบเชิงทฤษฎีของนักวิชาการมากมายเกี่ยวกับภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมผู้เขียน
ได้ทำาการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะที่สำาคัญของภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย คุณลักษณะ
ที่สำาคัญจำานวน 35 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีจิตวิญญาณสาธารณะ 2)ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ 3) ความซื่อสัตย์/ยืนหยัด
ความซื่อสัตย์ 4) ความมีศักดิ์ศรี/ปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรี 5) ความยุติธรรม 6) ความเที่ยงธรรม/การแสดงถึงความเที่ยงธรรม
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7) ปฏิบัติตามกฎและกฎหมาย 8) ยึดมั่นในคุณค่าที่ถูกต้อง 9) ปราศจากอคติ 10) ความจงรักภักดี 11) ความสามารถ
12) ความสม่ำาเสมอ 13) กล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยง 14) ความน่าเชื่อถือ 15) ความเคารพผู้อื่น 16) ความรับผิดชอบ 17) ความ
เอื้ออาทร 18) เป็นคนดีในสังคม 19) การบริการผู้อื่น 20) สรรสร้างความเป็นทีมงาน 21) เป็นแบบอย่างที่ดี 22) มีจริยธรรม
คุณธรรม /ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม 23) มีความเพียรและความอดทน24) ยึดหลักความถูกต้อง / ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม 25) ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม 26) มีความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 27) ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
28) การพิทักษ์สิทธิ ปกป้องสิทธิพื้นฐานของบุคคล 29)ความร่วมมือ 30) หลีกเลี่ยงการทำาให้ผู้อื่นได้รับอันตราย 31) ไม่หลอก
ลวงรักษาสัญญา 32) มีวินัยในตนเอง 33) เปิดเผย 34) เอาใจใส่และ 35) ยึดหลักคุณธรรม ความดี ความจริง
องค์ประกอบภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม ข้อค้นพบ แนวคิด คุณลักษณะสำาคัญ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมจาก
นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษา ผู้เขียนขอนำาเสนอองค์ประกอบภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมที่ควรมีของผู้บริหารการศึกษา
พยาบาล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้
1. การประสานประโยชน์สุข หมายถึง การแสดงออกด้วยการปฏิบัติที่ดีงาม ในการบริหารงานที่ประสานความสุขใน
หน่วยงานด้วยการมีสัมมาคารวะ ความสุภาพ เมตตา เอื้ออาทร เข้าใจ ยืดหยุ่น ให้อภัยไม่ผูกใจเจ็บ การมีกัลยาณมิตร ให้ความ
เคารพความเป็นส่วนตัว สิทธิ การกระทำา ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พิทักษ์สิทธิของบุคคล โดยปราศจากความลำาเอียงและการ
ควบคุมจากอิทธิพลใดๆ ไม่แบ่งแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก หลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆที่จะทำาให้เกิดความกระทบกระเทือน ความ
เสียหาย รักษาสัญญา มีความจริงใจ เต็มใจในการช่วยเหลือกับบุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีซึ่งจะนำาไปสู่ความตั้งใจทำางานอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ หน่วยงาน วิชาชีพและสังคม
2. การสร้างศรัทธา หมายถึง แสดงออกถึง ประพฤติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเอง
เพื่อนร่วมงานและวิชาชีพ แสดงออกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงาน ด้วยการถือประโยชน์ส่วนรวมของหน่วย
งานเป็นสำาคัญ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ตนและพวกพ้องอย่างสม่ำาเสมอจนเป็นที่ไว้วางใจ จงรักภักดีใน
หน่วยงานของตน มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ มีความพยายามในการปรับปรุง พัฒนา
ตนและงาน เพียรพยายามและอดทนต่อปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ เป็นตัวอย่างในการมีวินัยในตนเอง มีความชัดเจนในการ
แสดงออกซึ่งการยึดมั่นในคุณค่าที่ถูกต้อง นำาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของวิชาชีพพยาบาลที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในการบริหารงาน ของ
หมู่คนและวิชาชีพอย่างสม่ำาเสมอ
3. การยืนหยัดอยู่บนความจริง ความถูกต้องอย่างเปิดเผยและเท่าเทียม หมายถึง แสดงออกอย่างเปิดเผยในการให้
และตอบแทนบุคลากรทุกระดับ ด้วยความเท่าเทียมตามคุณค่าในสังคม ตามความพยายาม ความดี ความต้องการ การกระทำา
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับคงไว้ซึ่งการปกปิดความลับ การรักษาสัญญากับบุคลากร การปฏิบัติที่ตรงตามความ
คิดและความเข้าใจของตนเอง ให้ความน่าเชื่อถือในการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างบุคคลของบุคลากร และมีความกล้าตัดสิน
ที่จะเสี่ยงในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ
4. การกล้าเผชิญปัญหาในกาบริหารงานที่หลากหลายและซับซ้อนอย่างมืออาชีพ หมายถึง แสดงออกด้วยความตั้งใจ
ทำางานและเข้มแข็งที่จะสู้งาน บุกฝ่าไปข้างหน้า ให้สำาเร็จลุล่วงได้อย่างมีสติและสุขุม การกล้าเผชิญกับปัญหาไม่ย่อท้อ ละทิ้ง
เพิกเฉยต่ออุปสรรค แสดงจุดยืนในการตัดสินใจที่เหมาะสม ด้วยความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้งในการปฏิบัติงานเมื่อ
ต้องเผชิญกับการแก้ปัญหา ที่ซับซ้อนและยากต่อการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ สามารถโน้มน้าวจิตใจให้บุคลากรทุกระดับคำานึง
ถึงประโยชน์ส่วนรวม บริหารจัดการให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์อย่างสม่ำาเสมอ
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5. การสรรสร้างพลังให้ทีมงาน หมายถึง แสดงออกด้วยความสามารถอย่างเต็มที่ในการสรรสร้างความเป็นทีมงาน
อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนให้ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรในหน่วยงาน ที่ทำาให้การบริหารจัดการองค์การ
บรรลุเป้าหมาย ด้วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความถูกต้องที่แก้ปัญหาในการปฎิบัติงานได้
ประเด็นปัญหาจริยธรรม (Ethical dilemmas, Ethics issues)
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการบริหารสถานศึกษา (Ethical dilemmas) หมายถึง ประเด็นปัญหาในการบริหาร
สถานศึกษาอันเกิดมาจากความคลุมเครือหรือซับซ้อน มักทำาให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมที่ทำาให้เกิดความยากลำาบากและความ
ไม่สะดวกในการสร้างทางเลือกหรือตัดสินใจหรือแนวทางในการดำาเนินการ แก้ไขหรือขจัดเนื่องจากอาจนำาไปสู่ความขัดแย้ง
หรือความติดขัดและอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการดำาเนินงานใดๆตามเป้าหมายของสถานศึกษา เป็นภาวะทีผ่ บู้ ริหาร
มักเจอและตัดสินใจลำาบาก เป็นความขัดแย้งในใจที่จะทำาบางสิ่งที่ต้องเลือกเอา ระหว่างผลประโยชน์กับจริยธรรมที่ถูกท้าทาย
ทำาให้เป็นความกดดันในคนที่มีคุณธรรมจะต้องคิดและหลีกเลี่ยง แต่อาจเป็นเรื่องตัดสินใจไม่ยากสำาหรับคนที่ขาดคุณธรรม
พบว่า Ethical dilemma conflict ของผู้บริหาร ส่วนมาก เกิดกับเจ้านาย ลูกค้า และลูกน้อง หุ้นส่วน เรื่องที่พบบ่อยคือ
การปกปิด ไม่โปร่งใส ปลอมเอกสาร สื่อสารกับเจ้านายไม่ครบถ้วน การฉ้อฉล การมองข้ามความผิดของเจ้านาย การปกป้อง
ความผิดของลูกน้อง การใช้เส้นสาย การยอมเอื้อผลประโยชน์ให้เพื่อนสนิท หรือญาติ การตัดสินโดยขาดความยุติธรรม การ
เอารัดเอาเปรียบลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นประเด็นปัญหาจริยธรรมยังรวมถึงความประพฤติ การกระทำาที่ผิด
ข้อกำาหนดทางจริยธรรมอย่างชัดเจน และปัญหานั้นจะต้องพิจารณาใคร่ครวญ ว่าอะไรควรทำาและอะไรไม่ควรทำา โดยคำานึงถึง
องค์ประกอบด้านต่างๆ ของปัญหาอย่างรอบคอบ
ความอิสระทางความคิดและการกระทบผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดผลประโยชน์กัน (conflict of interest)
อาจเป็นปัจจัยทีม่ คี วามสำาคัญสำาหรับผูบ้ ริหารระดังสูงขององค์กรควรให้ความตระหนัก ด้วยเหตุผลทีผ่ ลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือการ
ขัดผลประโยชน์กนั คือ สถานการณ์ทบ่ี คุ คลผูด้ าำ รงตำาแหน่งอันเป็นทีไ่ ว้วางใจ เช่น ผูด้ าำ รงตำาแหน่งระดับสูงในองค์กร ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุข อาจต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งทำาให้ตัดสินใจยากใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ การขัดผลประโยชน์กันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่
เหมาะสมต่างๆ และสามารถทำาให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก การขัดผลประโยชน์ไม่ได้ปรากฏแต่
ในทางวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บุคคลมีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเองได้ด้วย
นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนอาจหมายถึง สถานการณ์ทป่ี จั เจกบุคคลหรือบริษทั อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะแสวงหาประโยชน์
จากตำาแหน่งวิชาชีพ หรือตำาแหน่งราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบริษัท กรณีผลประโยชน์ขัดกัน โดยสภาพไม่ได้หมายความ
มีการกระทำาผิดเกิดขึ้น
แต่ในทางวิชาชีพหลายแขนงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดกรณีการขัดกันทางผลประโยชน์เป็นครั้งคราว
สภาพการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเป็นปัญหาทางกฎหมาย ถ้าบุคคลพยายามที่จะใช้อิทธิพลโน้มน้าวการตัดสินใจเพื่อผล
ประโยชน์ส่วนตัว ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจในกรณีที่ตัวเองมีผลประโยชน์ได้เสียอยู่กับ
เรื่องดังกล่าว การทำางานภายนอกโดยงานนั้นมีผลประโยชน์ขัดกับงานปกติที่ทำาอยู่ หรือการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทที่เป็นญาติ
หรือตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอืน่ บางครัง้ ก็จดั เข้าพวกเป็นการขัดผลประโยชน์กนั เช่น การรับสินบน
ซึง่ อาจจัดเป็นการทุจริตในตำาแหน่งหน้าทีอ่ กี ประเภทหนึง่ ด้วยก็ได้ ตลอดจนการใช้อาำ นาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ ทรัพยากร หรือบุคลากร
ของหน่วยงานของตนเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวซึง่ ก็อาจจัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อกี ประเภทหนึง่ ได้ ดังนัน้ เรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนนีถ้ อื
เป็นจริยธรรมขัน้ พืน้ ฐาน อันจะนำามาซึง่ การทำางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีด่ ขี ององค์กรตลอดจนผูใ้ ช้บริการและผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หลาย การ
ละเมิดจริยธรรมพืน้ ฐานอย่างผลประโยชน์ทบั ซ้อนนีอ้ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ องค์กรสาธารณะชน
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ราชการ รัฐวิสาหกิจ และโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อทุกคนนั้น คือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรควรรักษาจริยธรรม
ขั้นต้นนี้ให้ดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรไว้ให้ได้
สถานการณ์ขดั แย้งทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหารสถานศึกษาอาจต้องตัดสินใจเลือกกระทำาอย่างใดอย่างหนึง่ โดยมีลกั ษณะดัง
ต่อไปนี้ 1) เป็นปัญหาที่ไม่อาจหาข้อยุติได้จากเพียงข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ (Empirical data) แต่เพียงด้านเดียว 2) เป็นปัญหา
ที่มีความซับซ้อนจนยากที่จะกำาหนดได้แน่ชัดว่าจะใช้ข้อเท็จจริงและข้อมูลอย่างไรในการตัดสินใจ 3) ผลของปัญหาจริยธรรมที่
เกิดไม่เพียงแต่กระทบต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าใน แต่มีผลกระทบเชื่อมโยงต่อไปภายหน้าด้วย
ระดับของปัญหาจริยธรรม สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ 1) ระดับองค์กร หมายถึงนโยบายที่ออกโดยกลุ่มบุคคล
ระดับสูงขององค์กรโดยถือเป็นเป้าหมายปฏิบัติ 2) ระดับบุคคล
ลักษณะของปัญหาจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาลและวิชาชีพพยาบาล
ขอนำาเสนอปัญหาที่พบได้บ่อยมีลักษณะดังนี้
1. เกีย่ วกับด้านกฎหมาย เช่น การดูแลทรัพย์สนิ ทางราชการ การเปิดเผยความลับของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูเ้ กีย่ วข้อง
ต่อบุคคลอื่นต่อหน้าและลับหลัง และความประมาทในหน้าที่การงาน เป็นต้น
2. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ท่าที่และพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
เช่น ขาดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ ขาดวุฒิภาวะ มีความซื่อสัตย์ต่อหลักการปฏิบัติในหน้าที่ไม่พอเพียง
ให้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่วิชาชีพและสังคมน้อย การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและการแสดงออก ความเคารพและ
การยอมรับในความเป็นบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสียสละให้กับหน่วยงาน วิชาชีพและสังคม เป็นต้น
3. เกี่ยวกับการบริหารจัดการกับปัญหาในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและซับซ้อน
4. เกีย่ วกับความเจริญก้าวหน้าในสายงาน เช่น การยืนหยัดความจริง ความถูกต้อง ความยุตธิ รรม เสมอภาค เป็นต้น
ในหลายๆ กรณีของปัญหาเราอาจพบว่า ปัญหามีลักษณะโดดๆได้แต่ในหลายครั้งก็พบว่ามีลักษณะของปัญหามา
เป็นคู่ให้พิจารณา อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าลักษณะของประเด็นปัญหามีเข้ามาให้ตัดสินใจ หรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ตามสาเหตุและเรื่องราวของปัญหานั้นๆแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารแต่ละระดับก็ยัง
ต้องพบและเผชิญลักษณะของปัญหาแตกต่างกันไปอีกด้วย อะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร เป็นเรื่องที่พบได้บ่อย
ที่สุดเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา การจับคู่ประเด็นปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้นำาทางการศึกษาต้องทำาความเข้าใจเพื่อที่จะเผชิญกับปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม ในที่นี้จะขอนำาเสนอปัญหาที่พบได้บ่อย และมักคู่กัน เช่น ความถูกต้องกับถูกใจ ความรับผิดชอบกับความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละกับความรับผิดชอบ ความเมตตากับความความรับผิดชอบ ความเมตตากับความเสมอภาค ความเคารพ
ในความเป็นบุคคลกับความรับผิชอบ ความยุติธรรมกับความน่าเชื่อถือ ศรัทธา การเป็นแบบอย่างที่ดีกับความเสียสละ ความ
ยุติธรรมกับความเมตตา ความโปร่งใสกับความเอื้ออาทร การพิทักษ์สิทธิกับความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น ดังนั้นจึงจำาเป็น
ต้องใช้ความรอบคอบในการทำาความเข้าใจ พิจารณาค้นหาสาเหตุอย่างระมัดระวัง ละเอียดอ่อน ผู้บริหารจึงต้องใช้หลักการ
แนวคิด วิธีการมาใช้ในการเผชิญกับประเด็นปัญหานั้นอย่างสุขุมและระมัดระวัง
การขับเคลื่อนภาวะผู้นำาในสถาบันการศึกษา : บทบาทของผู้นำาในการสร้างจริยธรรมของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาควรกระตุ้นให้มีการถกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม วิธีหนึ่งที่เสนอแนะในการสร้างความ
ตระหนักทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการทางจริยธรรม (Ethical committee) ดังเช่นที่
พบในโรงพยาบาลจะมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ เป็นต้น คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ไม่เพียงกำาหนดกฎระเบียบทางการ

177

แต่ยังมีหน้าที่สร้างจิตสำานึกต่อประเด็นทางจริยธรรม ช่วยดูแลให้ครูอาจารย์ ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางแห่งจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ให้คำาแนะนำาต่อผู้บริหารในการแก้ไขประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา เป็นต้น สำานึกของความ
ดีและอิทธิพลของสังคม มีบทบาทในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ก่อให้เกิดการกระทำาที่ดีและรับผิดชอบต่อผู้อื่น (Ethical
behavior) นักการศึกษาทัง้ หลายต่างเห็นพ้องกันว่า ภาวะผูน้ าำ เชิงจริยธรรมต้องเริม่ จากตัวผูน้ าำ ทีม่ คี ณ
ุ ธรรม (moral leadership
begins with moral leaders) ผู้นำาที่มีประสิทธิผลต้องไม่เพียงแค่มีความรอบรู้ด้านคุณธรรมเท่านั้นไม่เพียงแต่สอนคนอื่น
ด้วยคำาพูด แต่สำาคัญสุดก็คือ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรมแก่คนทั่วไป
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมจริยธรรมของคน เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งคำานึงถึงเพือ่ นำาไปสูก่ ารขับเคลือ่ น เพือ่ หาแนวทางหรือกำาหนด
มาตรการ ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน (Intrinsic factor) ได้แก่ อารมณ์ แรงปรารถนาและความต้องการ (Need) และความรูส้ กึ ผิดชอบ
ชัว่ ดี (Moral) 2) ปัจจัยภายนอก (Extrinsic factor) ได้แก่ โอกาส (Oportunity) และระบบการควบคุมของสังคม (Law)
ในบทความนีผ้ เู้ ขียนขอนำาเสนอแนวทาง หรือมาตรการเพือ่ ขับเคลือ่ นในสถาบันการศึกษา ระดับบุคคลและหน่วยงาน
ดังนี้
มาตรการในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลระดับบุคคล มีดังนี้
1. การศึกษาเรียนรู้ กระทำาได้หลายวิธี ดังนี้
1.1 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการหาความรู้จากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา วรรณคดี
ที่มีคุณค่า หนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมทั่วไปและจริยธรรมวิชาชีพ
1.2 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และการคบหาบัณฑิตผู้ใส่ใจด้านจริยธรรม
1.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและจากประสบการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงานบริการด้านการพยาบาล
ผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วยเป็นครูสอนบทเรียนเรื่อง จริยธรรมที่มีค่ายิ่ง การได้ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์จริงเป็นโอกาส
อันประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต ที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งทั้งด้านเจตคติและทักษะการแก้ปัญหาเชิง
จริยธรรม อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคคล ผู้มีความพร้อมน้อยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อันมีค่านี้เลย
2. การวิเคราะห์ตนเอง บุคคลผู้มีความพร้อมจะพัฒนามีความตั้งใจและเห็นความสำาคัญของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อ
ทำาความรู้จักในตัวตนเอง ด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง จะช่วยให้บุคคล
ตระหนักรู้คุณลักษณะของตนเอง รู้จุดดีจุดด้อยของตน รู้ว่าควรคงลักษณะใดไว้การวิเคราะห์ตนเอง กระทำาได้ด้วยหลักการ
ต่อไปนี้ 1) การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากคำาพูดและอากัปกิริยาจากบุคคลรอบข้าง เช่น จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน
ร่วมงาน จากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว 2) วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับความคิด ความต้องการเจตคติการกระทำา และผล
การกระทำา ทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างถ่องแท้ 3)ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น จากตำารา บทความ รายงานการวิจัย
ด้านพฤติกรรมศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาตน 4) เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาจิตใจ (จิตใจและพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก) ทำาให้จิตใจ
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดปัญญารับรู้ตนเองอย่างลึกซึ้งและแท้จริง
3. การฝึกตน เป็นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติ
และเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง การฝึกตน เป็นวิธีการพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด เพราะเป็นการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของ
สังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง
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3.1 การฝึกวินัยขั้นพื้นฐาน เช่น ความขยันหมั่นเพียร การพึ่งตนเอง ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
การรู้จักประหยัดและอดออม ความซื่อสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ และความรักชาติฯ
3.2 การรักษาศีลตามความเชื่อในศาสนาของตน ศีลเป็นตัวกำาหนดที่จะทำาให้งดเว้นในการที่จะกระทำาชั่ว
ร้ายใด ๆ อยู่ในจิตใจ ส่งผลให้บุคคลมีพลังจิตที่เข้มแข็งรู้เท่าทันความคิดสำามารถควบคุมตนได้
3.3 การทำาสมาธิ เป็นการฝึกให้เกิดการตัง้ มัน่ ของจิตใจทำาให้เกิดภาวะมีอารมณ์หนึง่ เดียวของกุศลจิต เป็น
จิตใจทีส่ งบผ่องใสบริสทุ ธิเ์ ป็นจิตทีเ่ ข้มแข็ง มัน่ คง แน่วแน่ ทำาให้เกิดปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอย่างตรงสภาพความเป็นจริง
3.4 ฝึกการเป็นผู้ให้ เช่น การรู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ บริจาคเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
มาตรการในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลระดับหน่วยงาน การ
จัดทำามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่จะบังเกิดผลสำาเร็จที่แท้จริงนั้น จะเห็นได้ว่า มิใช่จัดทำาขึ้นเป็นเพียงข้อพึงประพฤติ
ปฏิบัติเท่านั้น แต่ต้องมีมาตรการผลักดันให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและ
สามารถปรับปรุงข้อกำาหนด แนวทางต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละสถาบัน ซึ่งอาจใช้แนวทางได้ดังต่อไปนี้
1. มาตรการทางการบริหารมีดังนี้ 1) กำาหนดเป็นองค์ประกอบสำาคัญในกระบวนการสรรหาบุคคล 2) สร้างเป็น
เงื่อนไขในการปฐมนิเทศ 3) บรรจุ และสอดแทรกไว้ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 4) ให้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนตำาแหน่ง 5) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม ให้เป็น
ที่ปรากฏอย่างสม่ำาเสมอ ต่อเนื่องทั้งในเวทีที่เป็นทางการและไม่ใช่ทางการ 6) ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 7) ผู้บังคับบัญชาประพฤติตนในฐานะต้นแบบ (Role model)
2. มาตรการเสริม/สนับสนุน 1) สร้างความรู้และทัศนคติ ให้ทุกคนในองค์การรับรู้ และเข้าใจในข้อพึงประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมที่จัดทำาขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงผลดีและคุณค่าที่จะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติ
โดยถ่องแท้ เปิดให้มีการอภิปรายถึงมาตรการอย่างกว้างขวาง 2) การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัล จัดให้มีมาตรการ ยกย่อง
ชมเชย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หรือให้รางวัลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมจน
เป็นทีประจักษ์ชัด 3) การสร้างแบบอย่างที่ดี คือ การนำาตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้สังคมได้เห็นและรับรู้จุดเน้น คือ ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับต้องใช้ภาวะผู้นำาในการทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และชักนำาไปสู่การประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 4) การตั้งชมรม/สร้างเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดชมรม หรือเครือข่ายในการ
เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยสมัครใจ 5) จัดกิจกรรมรณรงค์ เป็นการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกวดเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์กรเป็นแนวพิจารณา หรือจัดประกวดคำาขวัญ กลอน บทความ หรือภาพเขียนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
6) การประชาสัมพันธ์ คือ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ ในองค์การอย่างต่อ
เนื่องและสม่ำาเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการประชาชน และสังคมได้รับทราบ ก็จะเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่ตื่นตัว เกิดความตระหนักและจิตสำานึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมโดยสังคม
7) การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนำาเอาแบบอย่างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ หรือการให้หน่วยงาน
อื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวเจ้าหน้าที่เอง
3. ปัจจัยสู่ความสำาเร็จมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม จะบรรลุผลสำาเร็จโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ 1) ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานนั้น มีความเข้าใจเนื้อหา และความหมายที่กำาหนด
ไว้อย่างถ่องแท้ (Understanding) 2) ผู้อยู่ในหน่วยงานนั้นมีความยอมรับ ศรัทธาต่อคุณค่าของมาตรฐานทางคุณธรรม และ
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จริยธรรมที่กำาหนด และนำามายึดถือเป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน (Internalize) 3) เมื่อยอมรับแล้ว ได้นำาไปปฏิบัติ
จนเป็นวิถีปกติของชีวิต (Commitment as way of life)
4. การประเมินผลเมื่อได้จัดทำามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมขึ้นแล้ว ควรสร้างระบบติดตาม และประเมิน
ผลสำาเร็จด้วยว่า ผู้อยู่ในวิชาชีพ หรือบุคคลในองค์กรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมที่ได้จัดทำาขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด
5. แนวทางดำาเนินงาน
5.1 แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินผลเนือ่ งจากมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกรอบแนวทาง
ที่กำาหนดขึ้น เพื่อกำากับความประพฤติของกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน การเสริมสร้าง สนับสนุน หรือลงโทษทางสังคม จึงควร
ดำาเนินการโดยสมาชิก หรือกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาของกติกาที่
กำาหนดขึ้น รวมทั้งลักษณะงาน และวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรม จึงอาจแต่งตั้งจาก 1) คณะทำางานชุด
เดียวกับชุดที่จัดทำามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2) ตั้งในรูปแบบคณะกรรมการจากตัวแทนสมาชิกภายในองค์การ ซึ่ง
ควรมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงเจ้าหน้าที่ในองค์การระดับล่าง เพื่อสร้างการยอมรับอย่างทั่วถึง
5.2 ขั้นตอนการประเมินผล 1) คณะทำางานหรือผู้รับผิดชอบประเมินผลต้องทำาความเข้าใจเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ในการกำาหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งความหมายในเชิงพฤติกรรมของข้อกำาหนดแต่ละข้อ
ให้ถูกต้องตรงกัน 2) คัดเลือกงานหลักที่มีความสำาคัญ และสะท้อนให้เห็นว่าส่งผลต่อพฤติกรรมตามข้อกำาหนดในมาตรฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรมอย่างชัดเจน เพือ่ นำามากำาหนดวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับพฤติกรรมตามความหมายในข้อ 1 ให้เหมาะ
สมกับสภาพของแต่ละงาน 3) กำาหนดตัวชีว้ ดั เพือ่ หาสิง่ บ่งชีว้ า่ แนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าำ หนดไว้นน้ั สัมฤทธิผ์ ลหรือไม่ ส่วนการบ่งชีว้ า่ แนว
ปฏิบตั ทิ ก่ี าำ หนดไว้สมั ฤทธิผ์ ลเพียงใด ทำาได้โดยการกำาหนดเป้าหมายให้กบั ตัวชีว้ ดั แต่ละตัว เป้าหมายนีม้ กั กำาหนดเป็นรูปธรรม เพือ่
ประโยชน์ในการวัดและการสือ่ ความหมาย 4) กำาหนดระยะเวลา และผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชีว้ ดั เช่น ปีละครั้ง
หรือทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง และทดสอบความน่าเชื่อถือก่อนการวิเคราะห์ผลด้วย 5) วิเคราะห์และ
รายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป
สรุป

โดยสรุปผลของจริยธรรมต่อการบริหารงานนี้ การครองตนตามหลักการแห่งความดีที่เรียกว่า “มีจริยธรรม” ของ
ผู้บริหารย่อมเป็นการสร้างศรัทธาและนำามาซึ่งการสนับสนุนการบริหารงานที่ดี กล่าวได้ว่า ความศรัทธาเป็นผลลัพธ์ที่สำาคัญ
ของการมี “จริยธรรม” ศรัทธาทำาให้เกิดการยอมรับเกิดความร่วมมือ เกิดความสมัครใจ เมื่อประกอบกับวิธีการบริหารงานที่
ถูกต้องตามหลักการที่ดี ผลของการบริหารงานย่อมสำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และเป็นไปอย่างยั่งยืน ผู้บริหารจึงถือเป็นหนึ่ง
ในกุญแจสำาคัญที่จะทำาให้องค์การดำาเนินการอย่างมีจริยธรรมหรือไม่มีจริยธรรม เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่ในการตัดสินใจเป็น
ส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการที่จะก่อให้เกิดแนวคิดทางด้านจริยธรรมขึ้นในองค์การ คุณค่า
และเหตุผลทางด้านจริยธรรมของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง จะเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นๆ ในองค์การ
ยึดถือปฏิบัติตาม โดยคุณลักษณะของการเป็นผู้นำาทางด้านจริยธรรม จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่มีศีลธรรมในเรื่องของการ
มีอิทธิพลในแง่บวกขององค์การ เพราะคุณสมบัติของผู้นำาที่เน้นด้านจริยธรรม ทำาให้มีผู้ดำาเนินตามในองค์การด้วย ซึ่งการมี
มาตรฐานทางด้านศีลธรรมของผู้บริหารจะทำาให้สามารถตัดสินใจทางด้านจริยธรรมในที่ทำางานได้ง่ายขึ้น ถ้าหากผู้นำาองค์การ
ใดปราศจากจริยธรรม โดยเฉพาะผู้นำาระดับสูงจะพบว่าองค์กรของตนเต็มไปด้วยปัญหาและมีแนวโน้มที่จะต้องประสบความ
หายนะในที่สุด ในทางกลับกันหากผู้บริหารใดอุดมด้วยจริยธรรม ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือ ได้รับความเชื่อถือ ได้รับโอกาส มี
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน มีอนาคตไกล สรุปได้ว่า จริยธรรม คือ วิถีทางสู่ความสำาเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืนนั่นเอง
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ข้อเสนอแนะ
การเป็นผู้นำา ผู้บริหารที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมมีการแสดงออกที่บ่งบอกถึงการมีภาวะผู้นำาเชิงจริยธรรม
การทำาความเข้าใจกับพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารว่ามีภาวะผู้นำาจริยธรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมอย่างเดียวอาจ
จะไม่เพียงพอสำาหรับการแก้ปัญหาในการบริหารสถานศึกษาได้ทั้งหมดในยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผู้นำา ผู้บริหารยัง
คงต้องใช้ภาวะผู้นำาในรูปแบบอื่นๆร่วมด้วย นอกจากนี้ความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การตัดสิน
ใจทางเลือกการแก้ปัญหา
ผลของการกระทำาจากการแก้ปัญหาและติดตามเฝ้าระวังผลกระทบของปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกระดับควรให้ความสนใจต่อไป จะสามารถสร้างผู้นำา ผู้บริหารการศึกษาที่มีสมรรถนะในการเผชิญและแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
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