
ภาวะผ้นํากบัจริยธรรมทางธรกจิู ุ  
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

แนวความคดิเกีย่วกบัจริยธรรมทางธรกจิเกีย่วข้องกบัุ
จริยธรรมของหน่วยงาน( a corporate ethic)  จริยธรรมการ
ทาํงานและจรรยาบรรณส่วนบคคลุ ( a personal etiquette) 
สัมพนัธ์กบัเครือข่ายทางสังคมระหว่างหน่วยงาน บุคลากรและ
ธรกจิหรือส่ิงแวดล้อมในการทาํงานทีเ่ป็นธรรมชาต ิ จริยธรรมุ
ของหน่วยงานคอืความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานและบคลากรุ
กบัสภาพแวดล้อม เกีย่วข้องกบัหน่วยงานอืน่หรือสังคมท้องถิน่ 
ขณะทีจ่ริยธรรมการทาํงานคอืความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน
และบคลากร จริยธรรมหรือจรรยาบรรณุ ส่วนบคคลคอืุ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบคลากรภายในหน่วยงานุ   

จริยธรรมทางธรกจิ ุ (Business ethics or Corporate 
ethics) คอืการประยกต์จริยธรรมกบัการปฏิบัตงิานอาชีพุ
สําหรับการตรวจสอบหลกัจริยธรรมและศีลธรรมหรือปัญหา
จริยธรรมทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดล้อมธรกจิุ  ประยกต์ใช้กบัผลุ
ประกอบการธรกจิทีส่อดคล้องกบัผลงานของบคลากรและุ ุ
องค์การธรกจิโดยส่วนรวมุ  จริยธรรมประยกต์ ุ (Applied 
ethics) คอืสาขาจริยธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาจริยธรรมใน
หลายสาขาวชิา เช่น สาขาการแพทย์ เทคนิค กฎหมายและ
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จริยธรรมธรกจิุ   จริยธรรมธรกจิเป็นสาขาการพรรณนาและุ
บรรทดัฐาน( a normative and a descriptive discipline) 
เน่ืองจากการปฏิบัตงิานของหน่วยงานและวชิาชีพเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเป็นสาขาเกีย่วข้องกบับรรทดัฐาน มีวธีิการศึกษา
เชิงพรรณนาวชิาการ ประเดน็ขอบเขตและปริมาณจริยธรรม
ธรกจิสะท้อนให้เห็นระดบัทีธ่รกจิรับร้ความได้เปรียบด้านุ ุ ู
ค่านิยมสังคมไม่เน้นเศรษฐกจิ (non-economic social values 
)ประวตัิแนวความคดิด้านจริยธรรมทางธรกจิุ มีมากขึน้ใน
ทศวรรษ ค.ศ.1980 และ1990 ทั้งในหน่วยงานและด้าน
วชิาการ ตวัอย่างเช่น หน่วยงานเผยแพร่ผลงานเน้นคาํมั่น
สัญญาเพือ่สนับสนนค่านิยมสังคมไม่เน้นเศรษฐกจิในหลายุ
ด้านทีเ่กีย่วกบักฎหมายและความรับผดิชอบทางสังคม  
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จริยธรรมคอืพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงทีเ่รียกว่าเป็น

ความถกต้องหรือความไม่ถกต้อง ต้องมกีารกาํหนดช้ีแนะว่าอะไรู ู
คอืส่ิงทีถ่กต้องหรือไม่ถกต้องเพือ่เป็นแนวปฏิบัตทิีเ่ป็นรปธรรมู ู ู
สําหรับบคลากรในองค์การุ  
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 จริยธรรมของธรกจิประกอบด้วยคณภาพุ ุ (Quality) เสถยีรภาพ
(Stability) และความน่าเช่ือถอื (Reliability)  ปัจจัยด้านคณภาพุ
เกีย่วข้องกบัการผลติสินค้าและบริการซ่ึงเป็นผลติภัณฑ์ของหน่วยงานที่
อย่ใต้การควบคมทีเ่ข้มงวด ู ุ (Stringent quality control) ปัจจัยด้าน
เสถยีรภาพเกีย่วข้องกบัการผลติสินค้าและบริการทีม่ีเสถยีรภาพอยู่
ภายในห้องทีค่วบคมอณหภมทิีเ่หมาะสมสําหรับช่วงเวลาทีเ่หมาะสมุ ุ ู
อย่างน้อยหกเดอืนเป็นต้น ส่วนปัจจัยด้านความน่าเช่ือถอืเกีย่วข้องกบั
คณภาพผลติภัณฑ์ ุ (Products quality) ราคาทีเ่หมาะสม (Proper 
Pricing)และการส่งมอบทีแ่น่นอนเข้มงวด (Strict delivery)  
          จริยธรรมของหน่วยงานจะสร้างเงือ่นไขด้านความเช่ือถอืไว้วางใจ
ระหว่างหน่วยงาน บริษทัและผ้ถอืห้น ในระยะยาวบริษทัสามารถทาํู ุ
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กาํไรเพิม่ขึน้เพราะสามารถสร้างโอกาสกบัลกค้า ผ้ปฏิบัตงิาน และผ้ทีู่ ู ู
เกีย่วข้องกบัธรกจิุ  ทาํให้หน่วยงานมโีอกาสแข่งขนัทีด่กีว่า สามารถลด
ความเส่ียง ความไม่แน่นอนด้านงบประมาณ สามารถจัดการ
กระบวนการทาํงานได้รวดเร็วและส่งเสริมทาํให้การวจัิยและพฒันา
ประสบความสําเร็จ 

จริยธรรมทางธรกจิและวฒันธรรมองค์การุ BUSINESS ETHICS 
AND CORPORATE CULTURES 

 
          จริยธรรมทางธรกจิและวฒันธรรมองค์การ ุ (BUSINESS 
ETHICS AND CORPORATE CULTURES) เกีย่วข้องกบัค่านิยมทาง
ยทธศาสตร์และวฒันธรรมรวมทั้งธรกจิมักจะมีลกัษณะตรงกนัข้ามุ ุ  
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นโยบายการทาํงานและมาตรฐานพฤตกิรรมของหน่วยงานหรือองค์การ
ประกอบด้วยคณะทาํงาน ระบบ ทกัษะ รปแบบและโครงสร้างทีม่ีู
เป้าหมายเพือ่พฒันาและปรับปรุงองค์การ นโยบายหน่วยงานต้องนํา
จริยธรรมสําหรับสนับสนนภาพพจน์ของหน่วยงานและพฤตกิรรมุ
จริยธรรมธรกจิ ถ้าหน่วยงานไม่สามารถตดัสินได้ว่าอะไรคอืส่ิงทีุ่
ถกต้องหรือไม่ถกต้องอาจเป็นปัญหาเลก็น้อยและอาจนําไปส่พฤตกิรรมู ู ู
ทีไ่ม่มีคณธรรมต่อไปุ  นโยบายของหน่วยงานจะต้องกาํหนดเป็น
บทบัญญัต ิ บทบัญญัตมิีบทบาทสําคญัเพราะในยคโลกาภิวตัน์ุ องค์การ
ในโลกได้รับอทิธิพลจากความหลากหลายของวฒันธรรมเน่ืองจากมี
กระบวนการส่ือสัมพนัธ์ระหว่างชาต ิ ปรัชญา ความร้และศาสนาู   
          การสร้างบรรยากาศจริยธรรมทางธรกจิ ุ (FORMING 
BUSINESS ETHICAL CLIMATE)เกดิจากปัจจัยสําคญัทีส่นับสนน ุ
การสร้างบรรยากาศจริยธรรมทางธรกจิคอื ุ  การสร้างวฒันธรรมที่
เด่นชัด ความเจริญเตบิโตขององค์การตั้งอย่บนพืน้ฐานความถอืู ของ
องค์การ (trust-based organization/TBO),การจัดการความสัมพนัธ์กบั
ลกจ้างู  (employee relationship management/ERM). พืน้ฐานความ 
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เช่ือมัน่ประกอบด้วย- the CHIROAH –การดแลรักษาู -Caring, ความ
ซ่ือสัตย์ -Honesty, ยดึหลกัคณธรรมุ -Integrity, ความเคารพ -Respect, 
ความเป็นเจ้าของ-Ownership, ความรับผดิชอบ-Accountability และ
เกยีรตยิศ Honor. การจัดการความสัมพนัธ์กบัลกจ้างประกอบด้วยู  
VISIONARY –วสัิยทศัน์-Vision, ข้อมลข่าวสารู -Information, ความ
พงึพอใจ-Satisfaction, ความผกพนั ู -Involvement, การมองโลกในแง่ดี 
-Optimism, การสร้างเครือข่าย -Nexus, ความรับผดิชอบ -
Accountability, ความทรงจําทีด่ ี -Retention และการยอมรับ-Yield   
การสร้างบรรยากาศจริยธรรมอย่างไม่มีเงือ่นไข 

7.
เกยีรตยิศ 

6.ความ
รับผดิชอบ 

5.ความเป็น
เจ้าของ 

4.ความ
เคารพ 

3.ยดึหลกั
คณธรรมุ  

2.ความ
ซ่ือสัตย์ 

1.การ
ดแลรักษาู  

พืน้ฐานความ
เช่ือถอืของ
องค์การ 
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ต้องใช้เวลา งบประมาณและทาํงานหนัก การสร้างบรรยากาศจริยธรรม
ต้องการความสนับสนนจากองค์การเตรียมจัดทาํแผนการบริหารธรกจิุ ุ
เพือ่สามารถดาํเนินการตามเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ การสร้าง
บรรยากาศจริยธรรมต้องทาํให้ผ้ถอืห้นเข้าใจและร่วมมือเพราะตั้งอย่บนู ุ ู
พืน้ฐานความเช่ือถอื  
 

9.การ
ยอมรับ 

8.ความ
ทรงจําทีด่ ี

7.ความ
รับผดิชอบ 

6.การสร้าง
เครือข่าย 

5.การมอง
โลกในแง่ด ี

4.ความ
ผกพนัู  

3.ความพงึ
พอใจ 

2.ข้อมลู
ข่าวสาร 

1.
วสัิยทศัน์ 

การจัดการ
ความสัมพนัธ์
กบัลกจ้างู  
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 การศึกษาภาพพจน์และช่ือเสียงขององค์การ (Organization 
image and reputation) และประสิทธิภาพของต้นทน ุ (Cost efficiency) 
ต้องคาํนึงถงึวฒันธรรมองค์การรวมทั้งบรรยากาศจริยธรรมที่
ประกอบด้วยกาํไรขององค์การ ผลประโยชน์ของบคคลและุ
ผลประโยชน์ของกล่ม โดยคาํนึงถงึองค์ประกอบการจัดการุ
ความสัมพนัธ์กบัลกจ้างและการจัดความสัมพนัธ์กบัลกจ้าง รวมทั้งู ู
องค์ประกอบพืน้ฐานความเช่ือถอืขององค์การและพืน้ฐานความเช่ือถอื
ขององค์การ 
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การนําเอาความร้ไปใช้ในพฤตกิรรมจริยธรรมู
(TRANSFORMING KNOWLEDGE INTO ETHICAL 
BEHAVIOR) เพือ่เข้าใจคณธรรมหน่วยงานในฐานะเป็นความรุ้ ูที่
สามารถปฏิบัตไิด้ ถ้ามีการยอมรับว่าเป็นส่ิงทีม่คีณค่าและสามารถนําไปุ
ประยกต์ใช้ชีวติประจําวนัให้เป็นส่ิงทีส่ามารถปฏบัิตไิดุ้  ต้องมี
กระบวนการภายในแต่ละบคคลและกล่ม รวมทั้งกระบวนการบริหารุ ุ
และทางเทคนิคในหน่วยงาน กระบวนการภายในเป็นส่ิงทีต้่องปฏบัิติ
อย่างจริงจังต้องแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นรปธรรมและเป็นนามธรรมู ( an 
object and a subject) กระบวนการประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคอื ความ
สํานึกรู้- awareness, ความเข้าใจ -understanding, การประเมนิ-
assessment, การยอมรับ -acceptance และการประยกต์ุ ใช้ - 
implementation. กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนต้องจัดทาํเป็นระบบเน้น 
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เร่ืองความละเอยีดแต่ละขั้นตอนและช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนต้องไม่ทาํ
ในช่วงเวลาซ้ํากนั กระบวนการบริหารและเทคนิค (The technical and 
administrative processes) เกีย่วข้องกบัหลายกระบวนการ ขั้นแรก การ
จัดทาํและการประยกต์การฝึกอบรมให้ครอบคลมด้านการวเิคราะห์และุ ุ
แก้ปัญหาสถานการณ์ทีย่ากลาํบากทีเ่กดิจากจริยธรรมด้านธรกจิุ   ขั้นที่
สองต้องยนิยอมให้ผ้ให้คาํปรึกษาด้านจริยธรรมู ( an ethic advisor)ให้
คาํแนะนําข่าวสารด้านจริยธรรมในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม ขั้นทีส่าม มีการ
ส่ือสารความสําคญัด้านจริยธรรมธรกจิในช่วงเวลาต่าง ๆ เพือ่สนับสนนุ ุ
การตดัสินใจทางธรกจิทีด่ีุ  ขั้นทีส่ี่ ความสําคญัของการตั้งกรรมการหรือ

5.การ
ประยุกต์ใช้ 

4.การ
ยอมรับ 

3.การ
ประเมนิ 

2.ความ
เข้าใจ 

1.ความ
สํานึกรู้ 

ขั้นตอนการ
สร้างพฤติกรรม

คณธรรมุ  
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คณะกรรมการด้านจริยธรรมทีป่รึกษาให้คาํแนะนํา( a committee or a 
supervisory board of ethics ) สําหรับเป็นส่ิงเตอืนใจเกีย่วกบักจิกรรม
ขององค์การและแสดงข้อคดิเห็นก่อนทาํกจิกรรมหรือตดัสินใจจริง ขั้นที่
ห้าความร่วมมือกบัทีป่รึกษาหรือผ้ตรวจสอบด้านคณธรรมู ุ  (an ethic 
consultant or an auditor) โดยมีสาระสําคญัด้านการตรวจสอบและ
ตรวจสอบซ้ําสําหรับการประยกต์ใช้จริยธรรมทางธรกจิในองค์การเพืุ่ ุ
ทาํให้ครบกระบวนการอย่างสมบรณ์และเมื่อจําเป็นต้องปฏบัิตใิห้เกดิผลู    

 

 

 
 วชิาชีพและจริยธรรมเกีย่วข้องกบัองค์ประกอบต่าง ๆ คอื 
คณะทาํงานผ้มีประสบการณ์ ู (Experienced Staff) เทคโนโลยี
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อตสาหกรรมนวตักรรมุ (Innovative Industry Technology) การ
ปฏิบัตกิารธรกจิอตสาหกรรมช้ันนําุ ุ (Leading Industry Business 
Practices) การสนับสนนของลกค้าช้ันด ีุ ู (Superior Client Support) 
การบริการบรณาการกฎหมาย ู (Integrated Litigation Service) โดยมี
การปฏิบัตกิารฟ้ืนฟทีเ่ป็นเลศิู (Exceptional Recovery Performance) 
เป็นศนย์กลางองค์ประกอบดงักล่าวนีู้  

 
 กจิกรรทีบ่คคลคดิว่ายอมรับได้ในทีท่าํงาน เช่น กจิกรรมน้ันอาจุ
ไม่ตรงกบันโยบาย  กจิกรรมน้ันอาจไม่เป็นผลประโยชน์ของลกค้าทีส่ดู ุ  
หรือกจิกรรมน้ันอาจไม่เน้นผลประโยชน์ของลกค้า บคคลก็ู ุ คดิว่า
ยอมรับได้ แต่ถ้ากจิกรรมน้ันไม่มีจริยธรรม (Unethical)  หรือเป็น
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กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย(Illegal) เป็นส่ิงทีย่อมรับไม่ได้ ส่วนกจิกรรมที่
ควรปฏิบัตกิเ็ป็นอกีวถิทีางหน่ึง 
 

 
 

          จริยธรรมการปฏิบัตงิานในธรกจิุ (Ethnical 
Performance In Business) ประกอบด้วยจริยธรรมส่วน
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บคคล ุ (Personal Ethnics)  จติวทิยาในการปฏิบัติงาน 
(Psychological Performance) ความรับผดิชอบทางสังคม
ของธรกจิ หรือุ  Corporate Social Responsibility (CSR) 
และงานวจิยัทีท่นัสมยั (Emergent Research)  

 

 
 
 
 

 
 กาํไรเชิงจริยธรรม (Ethical Profits) เกีย่วข้องกบัหน่วยงาน
ภาครัฐบาล(Corporate Governance) ความรับผดิชอบทางสังคมของ
ธรกจิและจริยธรรมธรกจิุ ุ  
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 อทิธิพลภายนอกเกีย่วข้องกบัจริยธรรมทางธรกจิประกอบด้วยุ
ค่านิยม ความเช่ือ ความรับผดิชอบของหน่วยงาน (Corporate  
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responsibility ) รวมทั้งความละโมบ ความเห็นแก่ได้ของหน่วยงาน 
(Corporate Greed) ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมคณธรรม ุ (Moral 
Behavior) หมายรวมถงึความถกต้อง ความไม่ถกต้อง การค้ากบักล่มผดิู ู ุ
กฎหมาย การค้าอาวธุ ประเดน็เกีย่วกบัมนษยธรรม การโฆษณาและการุ
ส่งเสริม กฎระเบียบหรือกฎหมาย  ความปลอดภัยของผลติภัณฑ์และที่
ทาํงาน การวจัิยและพฒันาหรือการทดสอบผลติภัณฑ์ใหม่ ส่วนทีเ่ป็น
ผ้เกีย่วข้องู (Stakeholders) ประกอบด้วยผ้ถอืห้น ู ุ (Shareholders) ลกค้า ู
ลกจ้างหรือบคลากร ผ้จัดการ ชมชนท้องถิน่ การจ้างงานและการจัดหา ู ุ ู ุ
(Supplier)  ประการทีสํ่าคญัคอืผ้ตรวจสอบทางสังคมและส่ิงแวดล้อมู
(Social and environment audits) ทางด้านต้นทน ส่ิงแวดล้อม ุ
ภาพพจน์หรือช่ือเสียงของหน่วยงาน     
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 นโยบายความรับผดิชอบของหน่วยงาน (Corporate  
Responsibility) ด้านจริยธรรมธรกจิอย่ภายใต้ธรรมาภิบาลและค่านิยมุ ู
ของหน่วยงาน (Corporate Value ) สัมพนัธ์กบัผ้เกีย่วข้อง เช่น ผ้ถอืู ู
ห้น ลกจ้าง รัฐบาล ผ้จัดหา รวมทั้งหน่วยงานอืน่ ุ ู ู เช่น หน่วยงานทีไ่ม่ใช่
ภาครัฐบาล (Non-Government Organization) ส่ือมวลชนและผู้

แข่งขนั รวมทั้งความรับผดิชอบทางสังคมของธรกจิุ  หน่วยงาน
การกศล ุ (Philanthropy) ชมชนและส่ิงแวดล้อม เป็นต้นุ  
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ผ้นํากบัจริยธรรมทางธรกจิู ุ  

 ผ้นํามีส่วนเกีย่วข้องกบัจริยธรรมทางธรกจิู ุ ผ้นําู (Leader) 
หมายถงึบคคลผ้ทาํหน้าทีเ่ป็นผ้นําในกล่มหรือองค์การ ส่วนุ ู ู ุ
ภาวะผ้นําู (Leadership) หมายถงึบคลกิภาพ ลกัษณะทีพ่งึุ
ประสงค์ หรือเป็นทีย่อมรับในกล่มหรือองค์การุ  ผ้นําจงึู
หมายถงึบคคลทีม่ีุ ภาวะผ้นําในกล่มหรือในองค์การู ุ  
พฤตกิรรมองค์การทีสํ่าคญัคอืภาวะผ้นํา ู  หมายถึงการศึกษา 
แรงจงใจ การรับร้ การเรียนร้ พฤตกิรรม นิสัย บคลกิภาพทีู่ ู ู ุ
เป็นภาพรวมของผ้นํา ู  ภาวะผ้นําเป็นบคลกิภาพรวมของู ุ
บคคลทีด่แีละเป็นุ ตวัแทนของกล่มุ  

 บทบาทของผ้นําและจริยธรรมทางธรกจิประกอบด้วยบทบาททีู่ ุ
สําคญัดงัต่อไปนี ้
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 1.การสร้างจริยธรรมในองค์การ ผ้นํามีบทบาทด้านจริยธรรมู
ธรกจิในหน่วยงานคอืหน้าทีข่องผ้นําการจัดการ การสร้างขวญักาํลงัใจุ ู
พฒันาบคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ ุ
บทบาทด้านการตดัสินใจ  บทบาทด้านการพฒันาองค์การ รวมทั้ง
บทบาททีเ่กีย่วข้องกบัการจัดระบบองค์การเพือ่สามารถแข่งขนัและ
บรรลเป้าหมายขององค์การุ  รวมทั้งให้บคลากรเข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นุ
หน่วยงานเพือ่ผลติสินค้าและบริการให้มจีริยธรรม 
 2.การสร้างจริยธรรมในชมชน หมายรวมถงึบทบาทของผ้นําุ ู
เกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานอืน่ในชมชนุ  เช่นหน่วยงาน



 22

ภาครัฐ หน่วยงานทีไ่ม่ใช่ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในละแวกบ้าน
เพือ่ร่วมมอืกนัสร้างจริยธรรมในชมชนุ  
 3.บทบาทในสังคม คอืบทบาทในการสร้างจริยธรรมในสังคม
ส่วนรวม ในโลกยคโลกาภิวตัน์เพือ่ร่วมมอืกนัสร้างจริยธรรมให้เกดิขึนุ้
ในโลก 
 4.บทบาทในส่ิงแวดล้อม คอืบทบาทการสร้างจริยธรรมของผ้นําู
ด้านธรกจิเพือ่สร้างและรักษาส่ิงแวดล้อมทีด่ีุ  
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 ภาวะผ้นําประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญัคอืส่ิงแวดล้อม ู
ศักยภาพ (Capability) ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) 
ภาวะผ้นําต้องมีวสัิยทศัน์ ส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบัจริยธรรม ู
ศักยภาพเป็นส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบัความเคารพ ความสามารถในการปรับตวั
เกีย่วข้องกบันวตักรรม ภาวะผ้นําและความสามารถในการปรับตวัู
เกีย่วข้องกบัความสําเร็จของบคลากร ความสามารถ ทรัพยากร ความุ
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เช่ือมัน่และการเปลีย่นแปลง ภาวะผ้นําและส่ิงแวดล้อมเกีย่วข้องกบัู
ความเป็นเลศิทางธุรกจิ ภาวะผ้นํา ประชากร ลกค้า และผลทีไ่ด้ ู ู
(Outcomes) ส่ิงแวดล้อมและศักยภาพเป็นเร่ืองของการเรียนร้ ทกัษะ ู
ความร้ ทศันคตแิละพฤตกิรรม ศักยภาพและความสามารถในการู
ปรับตวัคอืเร่ืองของทมีงาน ประชากร กระบวนการ ผลทีไ่ด้ 
(Outcomes) และทรัพยากร โดยมเีป้าหมายสําคญัทีก่ารฝึกอบรมและ
การให้คาํปรึกษา (Training and consultancy) 
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 ความสามารถของผ้นําและจริยธรรมทางธรกจิู ุ
ประกอบด้วยกจิกรรมทีต้่องทาํอะไรบ้าง คอืกระบวนการ 
ทกัษะและความร้ทีจ่ะปฏิบัตหิน้าทีข่องผ้นํา ด้วยการู ู
ฝึกอบรมเพือ่สร้างกระบวนการและพืน้ฐานการฝึกอบรม
(Consistent  process-base training) และความสามารถที่จะ
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จดัลาํดบัความคดิและกจิกรรม เพือ่สามารถทาํเนินการด้าน
พฤตกิรรมและทศันคตขิองผ้นําให้เหมาะสมด้วยการู
พฒันาการความคล่องตวัของผ้นําเมือ่ได้รับผลกระทบจากู
งาน บทบาทและกระบวนการทาํงาน ด้วยความเข้าใจ
แรงจูงใจและพลงัขบัเคลือ่นในการปฏบัิตหิน้าทีข่องผ้นําในู
จริยธรรมทางธรกจิ ประการสดท้ายคอืสาเหตทีต้่องให้ผ้นํามีุ ุ ุ ู
ความสามารถด้านจริยธรรมทางธรกจิคอืเข้าใจระดบังาน ุ
ความเป็นเลศิในการทาํงาน ช่วงเวลาการทาํงานสําหรับปรับ
ให้เข้ากบัความซับซ้อนของบทบาทภาวะผ้นําในธรกจิ โดยู ุ
เน้นการมอบหมายงาน (Assignments) ด้วยการเตรียมความ
พร้อมและการเพิม่ประสิทธิภาพการทาํงานจากการรับฟัง
และถ่ายทอดประสบการณ์จากผ้นําคนก่อนู     
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 ผ้นําและจริยธรรมทางธรกจิู ุ มคีวามสัมพนัธ์กบัการพฒันา
บคลากรเน้นทางด้านประชาชนุ ทีเ่น้นด้านความตระหนักในตนเองมี
องค์ประกอบทางด้านความตระหนักในตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเอง 
อารมณ์การจัดการ (Managing Emotions) แรงจงใจของตนเอง การู
สร้างอาํนาจให้ตนเอง ระบบความเช่ือและค่านิยมหลกั การเน้น
ประชาชนและการพฒันาองค์การ (Organization Development) ที่
เกีย่วข้องกบัแรงจงู ใจของภาวะผ้นําู  เน้นทางด้านความเข้าใจเพือ่น
ร่วมงาน พฒันาการเพือ่นร่วมงาน ความเช่ือมัน่แรงบันดานใจและ
พนัธะสัญญา การจัดการสัมพนัธ์( Managing Relationship) การสร้าง
วสัิยทศัน์ร่วมกนั การสร้างอทิธิพลด้วยคณธรรม ความผกพนัและความุ ู
รับผดิชอบ การพฒันาองค์การด้านเน้นงานเน้นภาวะผ้นําด้านธรกจิู ุ
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เกีย่วข้องกบัยทธศาสตร์อทิธิพลุ  ความซับซ้อนการจัดการ ความ
ตระหนักในองค์การ การเปลีย่นแปลงการจัดการ การวางแผนผลทีไ่ด้
(Outcome Planning) การพฒันาทมีงานและยทธศาสตร์ความคดิ ุ
(Strategic Thinking) ด้านการพฒันาบคลากรุ  ศักยภาพทกัษะทีเ่น้น
งานคอืปัจจัยด้านการจัดลาํดบัความสําคญั (Managing Priorities) 
ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะ/พฤตกิรรมผ้นําู  

 

 
 ยทธศาสตร์ภาวะผ้นํามีความสัมพนัธ์กบัจริยธรรมทางธรกจิด้านุ ู ุ
วฒันธรรมองค์การ วสัิยทศัน์ผ้นํา การวเิคราะห์จินตภาพ ู (Scenario 
Analysis) ยทธุ ศาสตร์การบริหาร ยทธศาสตร์พรสวรรค์ คณค่าของุ ุ
ภาวะผ้นํา ความสัมพนัธ์ของบคลากร และการนําการเปลีย่นแปลงู ุ  
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 ภาวะผ้นําและจริยธรรมทางธรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัวธีิการู ุ
ประสบความสําเร็จส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชนคอืทกัษะ 
ศักยภาพและวฒันธรรมของประชากรทีท่าํให้เกดิ
ความสําเร็จและความเจริญเตบิโต ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั
กระบวนการคอืการปฏิบัตงิานและการสนับสนนเพือุ่
ความสําเร็จด้านธรกจิเป็นส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัวธีิการประสบุ
ความสําเร็จ ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงทีป่ระสบความสําเร็จ
เกีย่วกบัการปฏิบัตกิารคอืการปฏิบัตกิารของบคลากรและุ
ขององค์การภายใต้การควบคมของผ้นําและผ้ถอืห้น ทาํใหุ้ ู ู ุ
เกดิผลที่ได้รับคอืผลการปฏบัิติงานทีม่ต่ีอชีวติของลกค้า ู
บคลากรและตลาดในระบบการแข่งขนัุ  
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 ความเป็นเลศิของภาวะผ้นําและการปฏิบัตงิานของู
หน่วยงานด้านจริยธรรมทางธรุ กจิคอืงานทีเ่กีย่วข้องกบั
ศักยภาพผ้นํา การปรับปรงวฒันธรรมด้านการปฏิบัตงิาน ู ุ
ความสัมพนัธ์กบับคลากร ความซ่ือสัตย์และการดแลรักษา ุ ู
ความสัมพนัธ์กบัลกค้า ความซ่ือสัตย์และการดแลรักษา ู ู
นอกจากนีย้งัรวมทั้งการกาํหนดยทธศาสตร์อย่างจริงจงั การุ
พฒันาศักยภาพผ้นํา การสร้าู งทีมงาน การริเร่ิมการ
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เปลีย่นแปลงองค์การ และกระบวนการสร้างความคดิในแง่
บวก (Process Optimization) 

 
 

 



 32

 ผ้นําในองค์การและบทบาทภาวะผ้นําทีม่ปีระสิทธิภาพเพือ่สร้างู ู
จริยธรรมทางธรกจิประกอบด้วยบทบาทใน ุ 3 ด้านคอื ด้านแรกการสร้าง
วสัิยทศัน์และกาํหนดตวัอย่าง คอืบทบาทด้านสร้างวสัิยทศัน์ทีเ่ป็นแรง
บันดาลใจและค่านิยมร่วม นําการเปลีย่นแปลง เป็นตวัอย่างการ
เปลีย่นแปลง และแสดงความเช่ือมัน่ ด้านการสร้างอาํนาจและการสร้าง
พลงั คอืบทบาทด้านการสร้างพลงัและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชากร 
การสร้างอาํนาจให้ประชากร การส่ือสารแบบเปิดอย่างโปร่งใส ผ้นําต้องู
ฟัง สนับสนนและช่วยเหลอืุ  ด้านทีส่าม คอืการนําทมีงาน (Leading 
Team) คอืบทบาทด้านความสัมพนัธ์กบัทกคนด้วยรปแบบทาํงานเป็นุ ู
ทมี ให้คาํปรึกษาและนําส่ิงทีด่ทีีส่ดมาให้ประชาชนุ  สนับสนนการุ
ตดัสินใจของกล่ม และปรับปรงการควบคมไม่เน้นบุ ุ ุ ริหารกล่มย่อยุ  
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 ภาวะผ้นํากบัจริยธรรมทางธรกจิเกีย่วข้องกบัความเป็นไปได้ด้านู ุ
ประชาชน นโยบายและยทธศาสตร์ ระบบและสาธารณปโภค ุ ู เพือ่
ม่งหวงัุ กระบวนการผลทีไ่ด้ด้านประชาชน ลกค้าและธรกจิเพือ่ความเป็นู ุ
เลศิการปฏิบัตงิานธรกจิ ุ (Business Performance Excellence)) 

 

 
 จริยธรรมกบัความสําคญัของภาวะผ้นําด้านตวัตนู (Self) ตวัตน
ของทมีงาน(Self-team) ในองค์การ ในหน่วยงานธรกจิ ุ ในการสร้าง
ทมีงาน คอืบทบาทด้านการสร้างสรรค์ภาวะผ้นําทีม่แีรงบันดาลใจ ู
ศิลปะการเป็นผ้บริหาร สร้างบคู ุ ลกิภาพภาวะผ้นํา การจัดการเป็นกลาง ู
การนําทมีงานสําหรับการบริหารระดบัสง ความท้าทายภาวะผ้นําและู ู
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ความสําเร็จการจัดการเปลีย่นแปลง การแนะนําและการส่ือสารเพือ่การ
ปฏิบัตกิาร การแนะนําและการจัดการเพือ่ผลทีไ่ด้รับ รวมทั้งการนําด้าน
ยทธศาสตร์ุ  

 

 
 ยทธศาสตร์ด้านจริยธรรมประกอบด้วยวฒันธรรมและการุ
ปฏิบัตงิานของผ้นํา นโยบายการปฏิบัตแิละคณะกรรมการ การประเมนิู
บรรยากาศด้านจริยธรรม การส่ือสารเร่งด่วน การศึกษาและการ
ฝึกอบรม วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมและสัญญา รวมทั้งจริยธรรม
บคลากรและการปฏบัิตนิโยบายุ  

จริยธรรมบคลากรุ
และการปฏิบัติ

นโยบาย 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ 

ค่านิยมและ
สัญญา 

การศึกษาและ
การฝึกอบรม

การส่ือสาร
เร่งด่วน 

 การประเมิน
บรรยากาศ
จริยธรรม 

นโยบายการ
ปฏิบัตแิละ

คณะกรรมการ 

วฒันธรรมและ
การปฏิบัติงาน

ของผ้นําู  

ยทธศาสตร์ุ
ด้านจริยธรรม 
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 จริยธรรมการแสดงความคดิเห็นด้านความเป็นธรรมและความ
ยตธิรรมเป็นการแสดงความคดิเห็นเพือ่เป็นคาํแนะนําและคาํอธิบายโดยุ
มีภาวะผ้นําเป็นพืน้ฐานปฏิบัตกิารด้านจริยธรรมในองค์การและชมชน ู ุ
เพือ่มีเป้าหมายทาํงานเกีย่วกบัเป้าหมายด้านศีลธรรมในสังคมและชมชนุ  
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 ด้วยปัจจัยหลายประการดงักล่าวข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า
จดม่งหมายของภาวะผ้นําและจริยธรรมทางธรกจิกเ็พือ่ผลประโยชน์ ุ ุ ู ุ
ช่ือเสียง มลค่าเพิม่และความยัง่ยนืทีเ่กีย่วข้องกบัองค์การหรือสถานทีู่
ทาํงานและชมชนเน้นทางด้านสร้างผลประโยชน์รุ่ วมกนั จัดหาพลงังาน
ให้กบัผ้ยากไร้ด้อยโอกาส  ด้านเกีย่วกบัองค์การและตลาดจะเน้นประเดน็ู
เกีย่วกบัประหยดัต้นทนเพิม่ประสิทธิภาพ ด้านตลาดและส่ิงแวดล้อมุ
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เน้นประเดน็ด้านประกนัการจัดหา กาํหนดขอบเขตการจัดหา ผ้จัดหาทีู่
ด ี ผ้ร่วมงานทีด่ ี ด้านส่ิงแวดล้อมและชมชนจะเน้นรัู ุ กษาทรัพยากร ลด
มลภาวะ และลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น 
 

 

 


