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Abstract
The objective of this research was to analyze the components of
ethical leadership in educational administration of nursing administrators in
nursing colleges under the jurisdiction of Phraboromrajchanok Institute,
Ministry of Public Health. For this quantitative research, based on related
concepts and theories, variables were synthesized and used in forming
question items, and in exploratory factor analysis. A 1-5 rating scale
questionnaire with 88 question items was used to collect data from 443
respondents working at 29 nursing colleges attached to Phraboromrajchanok
Institutes recruited using purposive sampling consisting of directors, deputy
directors, heads of departments, and chief of units. Exploratory factor analysis
was performed with the data.
The finding revealed that there were five components of ethical
leadership with respect to weights as follows: 1) cooperation of benefits; 2)
building of beliefs and trustworthiness; 3) manifestation of truthfulness with
openness and integrity; 4) manifestation of various and complex management
problems with professional encouragement; and 5) contribution of teamwork,
respectively.
Keywords: ethical leadership, educational administration institute,
exploratory factor analysis
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าเชิ ง
จริยธรรม ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข นี่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและสังเคราะห์ตัวแปรและนามาสร้างข้อคาถาม และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (exploratory factor analysis) ผู้ วิ จั ย เก็บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้ แก่ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
หั ว หน้ า ภาควิ ชาและหั ว หน้างาน วิ ท ยาลั ยพยาบาลสัง กัด สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขจานวน 29 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 443 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มี 5 องค์ประกอบ โดยเรียงตามค่าน้าหนักดังนี้
คือ องค์ประกอบที่1 ด้านการประสานประโยชน์สุข องค์ประกอบที่ 2 ด้านการสร้าง
ศรัทธา องค์ประกอบที่ 3 ด้านการยืนหยัดอยู่บนความจริง ความถูกต้องอย่างเปิดเผย
และเท่าเทียม องค์ประกอบที่ 4 ด้านการกล้าเผชิญปัญหาในกาบริหารงานที่หลากหลาย
และซับซ้อนอย่างมืออาชีพ และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการสรรค์สร้างพลังให้ทีมงาน
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม การบริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ
บทนา
ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นผู้นาของการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา
และเป็ น บุ ค คลที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการจั ด การศึ ก ษา จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ศั ก ยภาพ
สมรรถภาพ และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย สิ่งที่สาคัญ
คือ “ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม” อนึ่งการบริหารสถานศึกษาพยาบาลมีความจาเป็นอย่าง
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ยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลที่มีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมเพื่อเอื้อต่อ
ความส าเร็ จ นี้ เ ช่ น กั น ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรมประจ าใจเสมอ สามารถ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาจริยธรรม การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน การสอน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพในสิ่งที่ดีงามทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความพึง
พอใจ ความประทับใจและความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความไวทางจริยธรรม (moral sensitivity) การใช้เหตุผลเชิงผลเชิงจริ ยธรรม (moral
reasoning) ข้อตกลงทางจริยธรรม (moral commitment) และการแสดงออกทาง
จริ ย ธรรม (moral action) อยู่ เ สมอ การศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจพฤติ ก รมการ
แสดงออกถึงภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและนาไปสู่การ
ค้นหาแนวทาง มาตรการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในยุคการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
การศึกษาที่มุ่งค้นหาองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ยังไม่มีผู้ศึกษา
มากนัก การวิจัยในแง่นี้จะทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจว่าองค์ประกอบภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรมแต่ละองค์ประกอบ มีอะไรบ้าง รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมีอะไร
ที่ต้องคานึงถึง เรื่องใดที่จะต้องตระหนัก ใส่ใจ หรือควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออก
กระบวนการต่างๆ ในการบริหารสถานศึกษาในแต่ละสถานการณ์ อย่างมีคุณภาพมี
ความเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การไปสู่ความสาเร็จ โดยเฉพาะในยุคนี้การบริหาร
สถาบันวิชาชีพพยาบาลเป็นทั้งกระบวนการและพฤติกรรมที่สามารถสอนและเรียนรู้ได้
ด้วยการมีแบบอย่างที่ดี มีการปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนการสอน และมีการให้แรง
เสริมที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมพยาบาลเพื่อให้ได้ผู้บริหารการศึกษา
พยาบาลซึ่ ง มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม สิ่ ง นี้ ถือว่ า ส าคัญ เมื่ อ ในอนาคตจะสามารถสร้ า ง
พยาบาล ผู้นาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะในการเผชิญและ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ผลของการวิจัยในแง่จะเป็นประโยชน์
กับผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลที่จะนาไปส่ งเสริมเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นา
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เชิงจริยธรรมของผู้บริ หารสถานศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมราชนก กระทรวงสาธารณสุขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยดังนี้ แนวคิด
เกี่ย วกับ คุ ณ ธรรมจริย ธรรม ได้ สั ง เคราะห์ จ รรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล พ.ศ.2546
ตามหลักจริยธรรมของ Beauchamp and Childress (2001) ที่ชี้ว่าประกอบด้วยหลัก
จริย ธรรม 6 ข้อ ได้ แ ก่การเคารพเอกสิ ท ธ์ ความยุ ติ ธ รรม ความซื่ อสั ต ย์ การไม่ ท า
อั น ตราย การท าประโยชน์ แ ละการบอกความจริ ง ส่ ว นแนวคิ ด จริ ย ธรรมของ
Fry and Johnstone (2002) ระบุว่าประกอบด้วยหลักการพิทักษ์สิทธิ ความรับผิดชอบ
ความร่วมมือ ความเอื้ออาทร
ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บจริ ยธรรมได้ สั งเคราะห์ ท ฤษฎี ต้ นไม้ จริ ยธรรมของ
Bhanthumnavin (2000) ที่ ชี้ ว่ า ส่ ว นประกอบที่ เกี่ย วข้องกับ จริย ธรรมของบุ คคลนั้น
เปรียบเสมือนราก ลาต้นและใบของต้นไม้ ทฤษฎีหน้าที่นิยมของ Kant ที่กล่าวถึงการ
ซึ่งยึดหลักของหน้าที่และความถูกต้อง แนวคิดทฤษฎีประโยชน์นิยมของ Mill ที่ยึด
หลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ และถือเป็นประโยชน์สูงสุด ทฤษฎี พัฒนาการทาง
จริยธรรมของ Kohlberg (1976) ก็กล่าวถึงการพัฒนาจริยธรรมว่าเป็นไปตามลาดับขั้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีแนวคิดมุมมองจริยธรรมใน 4 มุมมองของ Schermerhorn (2005)
รวมถึงการบูรณาการทฤษฎีภาวะผู้นาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาเปลี่ยนสภาพ หรือ การ
ปริวรรตของ Burns (1978) ซึ่งได้เสนอวิธีการของความเป็นผู้นาแบบใหม่ว่าสามารถจูงใจ
ให้ผู้ตามจะปฏิบัติ งานได้ มากกว่าที่ คาดหวังไว้ การที่ ผู้ น าและผู้ ตามช่ วยเหลื อซึ่งกัน
และกันเพื่อยกระดับขวัญและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายให้สูงขึ้น นั้นผู้นาต้องมีลักษณะ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ คื อ ผู้ น ามี จ ริ ย ธรรมสามารถท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
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ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตาม ผู้นาควรยึดจริยธรรมสูงสุดคือความเป็นธรรม
และความยุติธรรม
Bass (1985) ได้ เสนอเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ องแบบของผู้ น าหรื อ ภาวะผู้ น าแบบ
แลกเปลี่ยนว่ามี 2 องค์ประกอบคือ การให้รางวัลตามสถานการณ์และการบริหารแบบ
วางเฉย ส่วนภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ มี 2 องค์ประกอบคือ ความเสน่หาและการดล
ใจโดยกระตุ้นให้ใช้ปัญญาและการมุ่งสัมพันธ์เป็นรายคน ส่วน Northhouse (2003)
กล่าวถึงประเด็นการประพฤติปฏิบัติ และคุณลักษณะที่มีความสาคัญกับการมีจริยธรรม
ของผู้นาเช่นกัน นอกจากนี้ผู้วิจัยมีการบูรณาการแนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมของ Kohlberg (1981 cited in Shaprio & Stefkovich, 2001) ที่กล่าวถึง
แนวคิดในการพิจารณาความยุติธรรมของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค และการยอมรับนับถือในเสรีภาพ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมของ Burns (1987) ที่เน้นทั้งผู้นาและผู้ตามในกระบวนการของภาวะผู้นาตาม
การเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีจริยธรรมในการยกระดับความประพฤติ (conduct) และ
การดลใจทางจริยธรรม (ethical aspiration) ได้
นอกจากนี้พลวัตของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมก็มีความสาคัญทาให้ทั้งผู้นาและ
ผู้ตามบรรลุถึงผลสาเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับชื่นชมและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Gardner (1987) ที่ ก ล่ า วว่ า เป้ า หมายของภาวะผู้ น าเชิ ง
จริยธรรมเกี่ยวข้องกับคนทั้งหมดไม่ใช่สิ่งของ ผู้นาจึงควรเอาใจใส่ในสิทธิและศักยภาพ
ของคน มีการสร้างระบบกลุ่ม ใช้การนาแบบประสานความร่วมมือ นาผู้อื่นไปสู่การ
ยอมรั บ ในความรั บ ผิ ด ชอบ Josepson (1992), Bass and Avolio (2000) ได้ เน้ นถึง
ลักษณะของผู้มีจริยธรรม ว่ามีความน่าเชื่อถือ มีความเคารพผู้ อื่น มี ความรับ ผิดชอบ
มี ค วามยุ ติ ธ รรมและความเที่ ย งธรรม มี ค วามเอื้ อ อาทร และเป็ น คนดี ใ นสั ง คม
Sergiovanni (1992) ได้ เน้ น คุณ ลั กษณะทางอารมณ์ ของผู้ น าและความส าคัญ ในแง่
ความเป็นสมาชิกภายในกลุ่ม การสร้างสานึก จริยธรรม ภาระหน้าที่ และความประพฤติ
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ส่ ว น Starrat (2004) ได้ กล่ าวถึงผู้ บริหารการศึ กษาว่ าต้ องมี ภาวะผู้ น าจริยธรรมเป็ น
พื้ น ฐานโดยเฉพาะการแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ การตรวจสอบทั้ ง ในส่ ว นตั ว
และวิชาชีพ Brown and Trevino (2006) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมว่าประกอบด้วย
1) ความซื่อสัตย์ 2) ความไว้วางใจ 3) ความยุติธรรมและ 4) ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ
Northhouse (2007) ได้เน้นการให้ความเคารพผู้อื่นเมื่อจะบริการผู้อื่นและการแสดงถึง
ความเที่ยงธรรม ยืนหยัดความซื่อสัตย์ และสรรค์สร้างความเป็นทีมงาน
สรุปได้ว่า ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม หมายถึงพฤติกรรมและกระบวนการต่างๆ
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึง ค่านิยมของตนเองและมี ความกล้าหาญที่ จ ะยึ ด
ค่านิยมหลักเหล่านั้น เพื่อให้บริการที่ดีต่อส่วนรวมอีกทั้งยังสามารถจูงใจให้ผู้ตามมอง
ไกลไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว แต่มุ่งที่ประโยชน์ขององค์การหรือเพื่อส่วนรวมซึ่งถือว่า
เป็นการยกระดับคุณธรรมของผู้ตามให้สูงขึ้นอีกด้วย
เมื่อมีการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ สามารถนามาเปรียบเทียบให้เห็น
ถึงความสอดคล้องและความแตกต่างขององค์ประกอบที่ได้ ผู้วิจัยขอนาเสนอแนวคิด
ขององค์ประกอบภาวะผู้นาจริยธรรมเป็นประเด็นหลักตามองค์ประกอบที่ค้นพบทาง
ทฤษฎี มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การยึ ด มั่ น ในหลั ก จริ ย ธรรมพื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ยการแสดงออกถึ ง
การยืนหยัดในคุณธรรม คุณงามความดี ความถูกต้อง ความชอบธรรม ความซื่อสัตย์
ความเสียสละ ความเอื้ออาทร มีวินัย อดทน
2. การยึ ดมั่ นในหลั กจริยธรรมวิ ชาชี พทางการพยาบาล ประกอบด้ วยการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความร่วมมือ ความเอื้ออาทร การพิทักษ์สิทธิ
การรักษาสัญญา การปกป้องสิ ทธิพื้นฐาน การบริการผู้อื่น การเคารพในความเป็ น
บุ ค คลและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ หลี ก เลี่ ย งที่ จ ะท าให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ อั น ตรายหรื อ
กระทบกระเทือนจากการกระทาต่างๆ

170

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

Journal of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Yai Campus
January – June 2017
วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ
ทยาลัยHat
สงขลานคริ
นทร์Vol.9,
วิทNo.1
ยาเขตหาดใหญ่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.9 , No.1 January - June 2017

169

3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน วิชาชีพและสังคม ประกอบด้วยการ
แสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎ มีวินัยในตนเอง ให้บริการผู้อื่น
อย่างไม่แบ่งพรรคพวก ช่วยเหลือ สามัคคีกัน
4. การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ส าคั ญ และสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ
หน่วยงาน วิชาชีพและสังคม ประกอบด้วยการแสดงออกถึงการเป็นคนดีของสังคม
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ มีความน่าเชื่อถือ มีความเที่ยงธรรม
5. ความพร้อมในการสร้างทีมงาน การแก้ปัญหา นาพาหน่วยงาน วิชาชีพ
และสังคมไปสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วยการแสดงออกถึง การสรรค์สร้างความเป็ น
ทีมงาน อดทน กล้าเผชิญกับปัญหา มีความสามารถในการทางาน สามารถแก้ปัญหาที่
หลากหลายและซ้าซ้อนได้ ปราศจากอคติ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ (quantitative research) ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อค้นหาองค์ประกอบ
ภาวะผู้ น าเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย พยาบาล สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1. การสร้ า งเครื่ อ งมื อ มี ก ารด าเนิ น การดั ง นี้ วิ เ คราะห์ เ อกสาร
(documentary research) เพื่อค้นหาตัวแปร และจัดทาร่างตัวแปรที่ผ่านการคัดกรอง
ตั ว แปรเบื้ อ งต้ น ได้ จ านวน 35 ตั วแปร น าไปสร้ า งเป็ น ข้ อ ค าถามในแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จานวน 88 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
1.2 การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมื อในการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย กาหนดนิ ยาม
ปฏิบัติการของเครื่องมือที่ใช้โดยอาศัยฐานทฤษฎีและงานวิจัย การสร้างร่างตัวแปร
ผู้วิจัยคานึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยได้แบบสอบถามที่ดีมีคุณภาพมีความ
ตรงในเชิงโครงสร้าง (construct validity) ส่วนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิง
เนื้อหา (content validity) มีการนาไปตรวจสอบความสอดคล้องและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของข้อคาถาม โดยกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 3 กลุ่ม คือ ด้านภาวะผู้นาเชิง
จริย ธรรม ด้ า นการบริหารการศึกษา และด้ า นคุณ ธรรมจริย ธรรม ในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จานวน 5 คน ค่า index of consistency อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
และผู้วิจัยได้ปรับปรุง จัดทาเป็นข้อคาถามและแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ โดยนาไป
ทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คนและนาแบบสอบถามหาค่า
ความเชื่อมั่น ของครอนบัค (Cronbach’ s alpha coefficient) ทั้งฉบับ (α) เท่ากับ
0.992 จึงนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร เป็นผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา และ
หัวหน้างานในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
จานวน 29 แห่ง
2.2 กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนาจานวนตัว
แปรที่ผ่านการคัดกรองตัวแปรเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของHair แล้ ว ท าการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยที่ ก ลุ่ ม
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ตัวอย่างเป็นผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานในวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขในวิทยาลัยพยาบาลฯ
จานวน 29 แห่ง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทาหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย และทาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลโดยประสานงานผ่าน
งานวิจัยฯ ถึงผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุ ข ผู้ วิ จั ยด าเนิ นการจัดส่งแบบสอบถามจ านวน 500 ฉบั บได้ รับแบบสอบถาม
กลับคืนทั้งสิ้น 443 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.66
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้สถิติพรรณนา คือค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis)
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 92.55 อายุอยู่ในช่วง 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 53.5 มีวุฒิปริญญาตรีคิดเป็ น
ร้อยละ 71.56 มีประสบการณ์ในตาแหน่งหน้าที่มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.70
และมีประสบการณ์ด้านการสอน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.50 โดยประกอบด้วย
ตาแหน่งผู้อานวยการ คิดเป็นร้อยละ 1.35 รองผู้อานวยการ คิดเป็นร้อยละ 17.38
หัวหน้าภาควิชาคิดเป็นร้อยละ 36.12 และ หัวหน้างานคิดเป็นร้อยละ 45.15
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2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
การวิเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข ด้ ว ยวิ ธี วิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ
(exploratory factor analysis model: EFA) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อสารวจ
และระบุองค์ประกอบร่วม (common factor) มีขั้นตอนดังนี้
2.1 การทดสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
โดยภายหลังจากเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 วิธี ดังนี้
วิ ธี ที่ 1 ทดสอบสมมุ ติ ฐ านทางสถิ ติ เ มทริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์ โ ดยการใช้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Bartlett’ s test of sphericity
วิธีที่ 2 วิเคราะห์ดัชนีเปรียบเทียบขนาดของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ที่สังเกตได้และขนาดของสหสัมพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัวแปรแต่ละคู่โดยใช้สถิติ KMO
(The Kaiser-Meyer-Olkin) หรื อ measure of sampling Adequacy ดั ง แสดงใน
ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่า KMO and Bartlett’s test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
.987
Bartlett’s Test of
Approx.Chi-Square
5.91004
Sphericity
df
3828
Sig.
.000
ตาราง 1 ค่า KMO ที่ได้มีค่า .987 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียง 1 แสดงว่าข้อมูลที่
นามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดที่จะวิ เคราะห์ โดยใช้เทคนิค การ
วิ เคราะห์ ส่ วนประกอบส าคัญ หรือเน้ น องค์ป ระกอบหลั ก (principal component
analysis) ดังแสดงตามตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงจํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกนร้อยละของความแปรปรวนร้อยละความ
แปรปรวนสะสม
ค่าไอเกน
ร้อยละของ
ร้อยละของ
องค์ประกอบที่
(Eigenvalue)
ความแปรปรวน ความแปรปรวนสะสม
1
21.816
24.791
24.791
2
16.099
18.294
43.085
3
13.298
15.111
58.196
4
11.760
13.363
71.559
5
8.029
9.123
80.683
ตาราง 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 พบว่ามีทั้งหมด
5 องค์ประกอบ โดยมีค่าของความแปรปรวนสะสมเท่ากับร้อยละ 80.683
2.2ผลการหมุ น แกนหลั ง การสกั ด องค์ ป ระกอบ แบบออโกอนอล
(orthogonal rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (varimax rotation method)โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นคือค่าไอแกนมากกว่า 1 และถือเอาค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) ค่าตั้งแต่0.5 ขึ้นไปและประกอบด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ดังแสดงใน
ตาราง 3
ตาราง 3

แสดงจํานวนตัวแปร ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเมื่อหมุนแกนหลังการสกัด
องค์ประกอบและชื่อองค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม
ชื่อองค์ประกอบ
จํานวน ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร
(Factor Loading)
องค์ประกอบที่ 1 “ด้านการประสาน
38
ระหว่าง .502 ถึง.714
ประโยชน์สุข”
องค์ประกอบที่ 2“ด้านการสร้างศรัทธา”
17
ระหว่าง .505 ถึง .663
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ชื่อองค์ประกอบ

จานวน ค่านาหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร
(Factor Loading)
องค์ประกอบ 3 “ด้านการยืนหยัดอยู่บนความ
9
ระหว่าง .522 ถึง .734
จริง ความถูกต้องอย่างเปิดเผยและเท่าเทียม”
องค์ประกอบที่ 4 “ด้านการกล้าเผชิญ
9
ระหว่าง .504 ถึง .622
ปัญหาในกาบริหารงานที่หลากหลายและ
ซับซ้อนอย่างมืออาชีพ ”
องค์ประกอบที่ 5 “ด้านการสรรค์สร้างพลัง
4
ระหว่าง .527 ถึง .652
ให้ทีมงาน”
ตาราง 3 พบว่า ตัวแปรทั้งหมด 88 ตัวแปร ตัวแปรที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(factor loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปมีเพียง 77 ตัว และในการกาหนดองค์ประกอบต้อง
มี ตั ว แปรถึ ง 3 ตั ว แปรจึ ง จะสามารถก าหนดองค์ ป ระกอบได้ 5 องค์ ป ระกอบ
ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 “ด้านการประสานประโยชน์สุข” ประกอบด้วยตัวแปรรวม 38
ตัวแปรมีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .502 ถึง .714 องค์ประกอบที่ 2 “ด้าน
การสร้างศรัทธา” ประกอบด้วยตัวแปรรวม 17 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .505 ถึง .663 องค์ประกอบที่ 3 “ด้านการยืนหยัดอยู่บนความจริง ความ
ถูกต้องอย่างเปิดเผยและเท่าเทียม” ประกอบด้วยตัวแปรรวม 9 ตัวแปร มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .522 ถึง .734 องค์ประกอบที่ 4 “ด้านการกล้าเผชิญปัญหา
ในกาบริหารงานที่หลากหลายและซับซ้อนอย่างมืออาชีพ ”ประกอบด้วยตัวแปรรวม
9 ตั ว แปร มี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง.504 ถึ ง .622 องค์ ป ระกอบที่ 5
“ด้านการสรรค์สร้างพลังให้ทีมงาน”ประกอบด้วยตัวแปรรวม 4 ตัวแปร มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .527 ถึง .652
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ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้พิจารณาผลที่ได้ นามา
ให้ความหมายและจัดโครงสร้างขององค์ประกอบให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฏี ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 การให้ความหมาย และโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
องค์ประกอบ
ความหมาย
โครงสร้างองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การแสดงออกด้ ว ยการ 1. พฤติ กรรมการแสดงออกของ
การประสาน
ปฏิ บั ติ ที่ ดี งาม ในการ ผู้ บ ริ หารเป็ น ไปตามตามแนวคิ ด
ประโยชน์สุข
บริ หารงานที่ ปร ะ สาน คุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ
ความสุ ขในหน่ วยงานด้ วย ความสุภาพ เมตตา เอื้ออาทร เข้าใจ
การมี สั มมาคารวะ ความ ยืดหยุ่น ให้อภัยไม่ผูกใจเจ็บ การมี
สุ ภ าพ เมตตา เอื้ อ อาทร กัลยาณมิตร มีความจริงใจ เต็มใจใน
เข้าใจ ยืดหยุ่น ให้อภัยไม่ผูก การช่วยเหลือ
ใจเจ็ บ การมี กัลยาณมิ ตร ให้ 2. ใช้ ห ลั ก จริ ย ธรรมและจรรยา
ความเคารพความเป็ น บรรณวิ ช าชี พ พยาบาลเป็ น ตั ว
ส่วนตัวทั้งด้านสิทธิและการ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการกระท า
กระท า ตลอดจนศั กดิ์ ศรี เคารพความเป็ นส่ วนตั ว ทั้ งด้ าน
ความเป็ นมนุ ษย์ พิ ทั กษ์ สิ ท ธิ แ ละการกระท า ตลอดจน
สิ ท ธิ ข อ ง บุ ค ค ล โ ด ย ศั กดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ พิ ทั กษ์
ปราศจากความลาเอียงและ สิทธิของบุคคล โดยปราศจากความ
การควบคุมจากอิทธิพลใดๆ ลาเอียงและการควบคุมจากอิทธิพล
ไม่แบ่งแยก แบ่งพรรคแบ่ง ใดๆ หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่จะ
พวก หลีกเลี่ยงการกระทา ทาให้เกิดอันตราย ความเอือ้ อาทร
ใดๆ ที่ จ ะท าให้ เกิ ด ความ
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องค์ประกอบ

ความหมาย
กระทบกระเทื อ น ความ
เสี ย หาย รั ก ษาสั ญ ญา มี
ความจริ งใจ เต็ มใจในการ
ช่ ว ยเหลื อ กั บ บุ ค ลากรทุ ก
ระดั บอย่ างเหมาะสม โดย
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ค วามตั้ ง ใจ
ทํ า งานอย่ างต่ อเนื่ องและ
สม่ํ าเสมอเพื่ อสร้ างประโยชน์
ให้ กั บหน่ วยงาน วิ ชาชี พและ
สังคม

องค์ประกอบที2่
การสร้างศรัทธา

ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร
ประพฤติ ตนอยู่ ในหลั ก
ศี ลธรรมอั นดี งาม มี ความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ ตนเอง
เพื่ อนร่ วมงานและวิ ชาชี พ
แสดงออกอย่ างโปร่ งใส
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โครงสร้างองค์ประกอบ
3.ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฏี จ ริ ย ศาสตร์
เกี่ ยวกั บประโยชน์ นิ ยมคื อยึ ด
ประโยชน์และความพอใจ สุขใจและ
ยึดหน้าที่นิยมในการกําหนดเป้าหมาย
ของพฤติกรรมการแสดงออกอย่างตั้งใจ
4.สร้ า งหรื อ ส่ ง เสริ ม บรรยากาศ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในหน่ ว ยงาน
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
5.ผลลั พธ์ ของการกระทํ าได้ กั บตั ว
ผู้บริหารทุกระดับและทําให้ผู้ตามมี
ความสุขในการปฏิบัติงานและส่งผล
ให้ ผู ก พั น กั บ องค์ ก รและพร้ อ มจะ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
6.ผลกระทบได้กับหน่วยงาน วิชาชีพ
และสังคม
1.พฤติ ก รรมการแสดงออกของ
ผู้ บ ริ ห า ร เ ป็ น ไ ป ต า ม แ น ว คิ ด
คุ ณธรรมจริ ยธรรม ความซื่ อสั ตย์
สุ จริ ตแสดงออกอย่ างโปร่ งใส
จงรักภักดี เพียรพยายาม
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ความหมาย
และตรวจสอบได้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง าน ถื อประโยชน์
ส่ ว นรวมของหน่ ว ยงาน
เป็ นส าคั ญ ไม่ แสวงหาผล
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ตนและพวกพ้องอย่าง
สม่าเสมอจนเป็นที่ไว้วางใจ
จงรักภักดีในหน่วยงานของ
ตน มี ความรั บ ผิ ด ชอบที่
ตรวจสอบได้ แสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะ มีความ
พยายามในการปรั บ ปรุ ง
พั ฒนาตนและงาน เพี ยร
พยายามและอดทนต่ อ
ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ
เป็นตัวอย่างในการมีวินัยใน
ตนเอง มีความชัดเจนในการ
แสดงออกซึ่ งยึ ดมั่ นในคุ ณ
ค่าที่ถูกต้อง นาองค์กรไปสู่
ความส าเร็ จ โดยยึ ด หลั ก
คุณธรรม จริ ยธรรม ยึ ดมั่ น
ต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ

โครงสร้างองค์ประกอบ
2. ใช้หลักจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล เป็น
ตัวกาหนดวิธีปฏิบัติ ในการกระท า
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
3. ใช้ แนวคิ ด ทฤษฏี จริ ยศาสตร์
เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ นิ ย มคื อยึ ด
ประโยชน์ และควา มพอใจ มี
ความสุ ขใจ เกิดศรัทธาและหน้ าที่
นิ ยมในการก าหนดเป้ าหมายของ
พฤติกรรมการแสดงออกด้วยความ
ตั้งใจ รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
4. ใช้ วิ ธี การที่ หลากหลายอย่ าง
ถู กต้ อง และเหมาะสมอย่ าง
สม่ าเสมอและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
พฤติกรรมการแสดงออกนั้นจนเกิ ด
ความไว้วางใจ
5. ผลลั พ ธ์ ข องการกระท าเกิ ด
ขึ้ น กั บ ตั ว ผู้ บ ริ หา ร ทุ ก ร ะ ดั บ
บุคลากรในหน่ วยงานจะเกิดความ
รั ก ผู กพั น กั บ องค์ ก ร และแสดง
พฤติกรรมตามอย่างผู้นา ผู้บริหาร
ต่อไป
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ความหมาย
และเป็ นที่ ยอมรั บของวิ ชา
ชี พพยาบาลที่ เป็ นองค์ ประ
กอบพื้ น ฐานในการสร้ า ง
ศรั ทธาให้ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
บริ หารงานของหมู่ คนและ
วิชาชีพอย่างสม่ําเสมอ
องค์ประกอบที3่
การแสดงออกอย่างเปิดเผย
การยืนหยัดอยูบ่ น ในการให้ และตอบแทน
ความจริง ความ บุคลากรทุกระดับด้วยความ
ถูกต้องอย่าง
เท่าเทียมตามคุณค่าในสังคม
เปิดเผยและเท่า ตามความพยายาม ตาม
เทียม
ความดี ต ามความต้ อ งการ
ต า ม ก า ร ก ร ะ ทํ า มี ก า ร
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บคงไว้ ซึ่ ง
การปกปิดความลับการรักษา
สั ญ ญากั บ บุ ค ลากร การ
ปฏิ บั ติ ที่ ตรงตามความ
คิ ด และความเข้ า ใจของ
ตนเอง สร้ า งความน่ า เชื่ อ
ถื อ ในการสื่ อ สารภายใน
องค์กรระหว่างบุคลากร

180

โครงสร้างองค์ประกอบ
6.ผลกระทบกั บหน่ วยงาน วิ ชาชี พ
และสังคม

1.พฤติ ก รรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารเป็นไปตามแนวคิดคุณธรรม
จริยธรรมเรื่องความดี ความถูกต้อง
ความซื่อสัตย์
2.ใช้หลักจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล
จรรยาบรรณวิ ชาชี พพยาบาล เป็ น
ตัวกําหนดวิธีปฏิบัติในการกระทําใน
หลั ก ความยุ ติ ธ รรม ความซื่ อ สั ต ย์
ปกปิดความลับและรักษาสัญญา
3.ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฏี จ ริ ย ศาสตร์
เกี่ ยวกั บหน้ าที่ นิ ยมในการกํ าหนด
เป้ า ห ม า ย ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
แสดงออกด้วยการตั้งใจดียืนหยัดบน
ความถูกต้อง
4.ใช้ ความกล้ าในการตั ดสิ นใจและ
รับผิดชอบในผลของการกระทําของตน
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ความหมาย
และมี ความกล้ าตั ดสิ นที่ จะ
เสี่ ย งในหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด
ชอบของตนเพื่ อ ผลประ
โยชน์ขององค์การ

องค์ประกอบที่ 4
การกล้าเผชิญ
ปัญหาในการ
บริหารงานที่
หลากหลายและ
ซับซ้อนอย่างมือ
อาชีพ

การแสดงออกด้วยความตั้งใจ
ทํ า งานและเข้ ม แข็ ง ที่ จ ะสู้
งาน บุ ก ฝ่ า ไปข้ างหน้ า ให้
สําเร็จลุล่วงได้อย่างมีสติและ
สุ ขุ ม การกล้ า เผชิ ญ กั บ
ปั ญ หาไม่ ย่ อ ท้ อ ไม่ ล ะทิ้ ง
เพิกเฉยต่ออุปสรรค แสดง
จุ ด ยื น ในการตั ด สิ น ใจที่
เหมาะสมด้วยความกล้ายื น
หยั ดในสิ่ งที่ ถู กต้ องทุ กครั้ ง
ในการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ ต้ อ ง
เผชิ ญกั บการแก้ ปั ญหา
ที่ ซั บ ซ้ อ นและยากต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจมี ค วามเป็ น มื อ

โครงสร้างองค์ประกอบ
5.ใช้ ก ารสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ภายในองค์กร
6.ผลลั พธ์ ของการกระทํ าได้ กั บตั ว
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ บุ ค ลากรใน
หน่ วยงานมี ความมั่ นใจ ปลอดภั ย
และผูกพันกับองค์กรและผู้บริหาร
7.ผลกระทบได้กับหน่วยงาน วิชาชีพ
และสังคม
1.พฤติ ก รรมการแสดงออกของ
ผู้บริหารเป็นไปตามแนวคิดคุณธรรม
จริยธรรมเรื่องมานะ พากเพียร แสดง
จุดยืนในการตัดสินใจที่เหมาะสมด้วย
ความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องการมี
สติ สุขุม
2.ใช้หลักจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล
จรรยาบรรณวิ ชาชี พพยาบาล เป็ น
ตัวกําหนดวิธีปฏิบัติในการกระทําต่อ
หลั กความร่ วมมื อ มี ความกล้ ายื น
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
3.ใช้แนวคิด ทฤษฏีจริยศาสตร์ในการ
กําหนดเป้าหมายของพฤติกรรมการ
แสดงออกด้วยการตั้งใจดียืนหยัดบน
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ความหมาย
อาชี พ สามารถโน้ ม น้ า ว
จิ ตใจให้ บุ คลากรทุ กระดั บ
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
สามารถบริ หารจั ดการให้
องค์ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
อย่างสม่าเสมอ

องค์ประกอบที่ 5 การแสดงออกด้ ว ยความ
การสรรค์สร้าง สามารถอย่ างเต็ มที่ ในการ
พลังให้ทีมงาน
สรรค์สร้างความเป็นทีมงาน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิ ด
พลั งการขั บเคลื่ อน แก่

182

โครงสร้างองค์ประกอบ
หยัดบนความถูกต้อง ยึดประโยชน์
นิ ย มคื อ ยึ ด ประโยชน์ แ ละความ
พอใจ สุขใจกับทุกคนในองค์การ
4. ใช้ ความกล้ า ในการเผชิ ญ กั บ
ปัญหากล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ
ในผลของการกระทาของตน
5. ใช้ ความเป็ นผู้ บริ หารแบบมื อ
อาชี พที่ มี ความรู้ ความสามารถที่
หลากหลายในการแก้ปั ญหาความ
ขัดแย้งทั้งหลากหลายและซับซ้อน
6. ผลลัพธ์ของการกระทาได้กับตัว
ผู้ บ ริ หารทุ กระดั บ และสร้ า งการ
ยอมรั บให้ กั บผู้ ร่ วมงานและรั บ รู้
วิธีการในการแก้ปั ญหาที่ส าเร็ จใน
แต่ละบริบท
7. ผลกระทบได้ กั บ หน่ ว ยงาน
วิชาชีพและสังคม
1. พฤติ กรรมการแสดงออกของผู้
บริหารเป็นไปตามแนวคิดคุณธรรม
จริยธรรมเรื่องความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจ
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182

ความหมาย
ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร
ในหน่ ว ยงาน การบริ ห าร
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร บ ร ร ลุ
เป้ า หมายด้ ว ยการปฏิ บั ติ
งานอย่างเต็มความสามารถมี
ความถู กต้ อง ด้ านการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

โครงสร้างองค์ประกอบ
2.ใช้หลักจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล
จรรยาบรรณวิ ชาชี พพยาบาล เป็ น
ตั วกํ าหนดวิ ธี ปฏิ บั ติ ในการกระทํ า
เพื่อให้ความร่วมมือ
3.ใช้แนวคิด ทฤษฏีจริยศาสตร์ในการ
กําหนดเป้าหมายของพฤติกรรมการ
แสดงออกด้วยการตั้งใจมีความมุ่งมั่น
ยึ ดประโยชน์ นิ ยมคื อยึ ดประโยชน์
และความพอใจ สุ ขใจในการ
ปฏิ บั ติ งานทํ าให้ องค์ กรบรรลุ
วิสัยทัศน์และบรรลุเป้าหมายต่อทุก
คนในองค์การ
4.ใช้หลักการสร้างทีมงาน สร้างพลัง
ขับเคลื่อนทีมงานอย่างมีพลัง
5.ใช้ ความเป็ นผู้ บริ หารที่ มุ่ งความ
สําเร็จต่อเป้าหมาย
6.ผลลั พธ์ ของการกระทํ าได้ กั บตั ว
ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรร่วมแรง
ร่ วมใจและแสดงศั ก ยภาพของตน
อย่างเต็มที่
7.ผลกระทบได้กับหน่วยงาน วิชาชีพ
และสังคม
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจภาวะผู้ นํ า เชิ ง จริ ย ธรรมได้
องค์ประกอบ 5 ด้านสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการประสานประโยชน์สุข มีตัวแปรจํานวน 38 ตัว
แปร อธิบายได้ว่าการประสานทั้งประโยชน์และความสุขให้กับองค์กรเป็นสุดยอดของ
ผู้ บ ริ ห ารในยุ ค สมั ย ใหม่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เพราะมี กิ จ กรรมหรื อ
รายละเอียดของการแสดงออกหลายอย่าง หลายรูปแบบ หลายกลวิธีที่จะต้องประสาน
และทําให้เกิดขึ้นได้จริง ตัวแปรที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือผู้บริหารมีการ
แสดงออกถึ ง การมี สั ม มาคารวะต่ อ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย่ า งเหมาะสม อธิ บ ายได้ ว่ า
ความเคารพและให้เกียรติกับผู้อื่นและวิชาชีพเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อภาวะผู้นําทุกคน
ทุก ระดับโดยเฉพาะในการบริหารการศึกษาพยาบาล ผู้นํา ผู้บริหารควรแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ จนเกิดเป็นลักษณะนิสัย เพื่อผลดีต่อตัว
ผู้ บ ริ ห ารและวิ ช าชี พ เพราะการประสานประโยชน์ สุ ข เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง
โดยเฉพาะสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป็ น องค์ ก รทางการพยาบาลที่ ต้ อ งมี ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี
คุณลักษณะและแสดงออกถึงพฤติกรรมเหล่านี้
ประเด็นข้างต้นสอดคล้องกับ FaridaIbrahim (2541, pp. 264-265)
ที่ ก ล่ า วว่ า วิ ช าชี พ พยาบาลจํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ นํ า ที่ ทั น สมั ย จริ ง ใจต่ อ วิ ช าชี พ เห็ น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง กล้าคิด ช่วยบุกเบิกหนทางของวิชาชีพให้ล้ําหน้า ผู้นําต้อง
เป็ น ที่ ภ าคภู มิ ใ จของสมาชิ ก ในวิ ช าชี พ เป็ น ที่ ย อมรั บ และยกย่ อ งของวิ ช าชี พ อื่ น
และทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายข้อ ผู้วิจัยยังพบว่าการมีความเกี่ยวข้องกับการให้ความ
เคารพ แสดงความคารวะอย่างเหมาะสมแก่บุคคลทุกระดับ การแสดงออกเหล่านี้จะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติง านร่วมกันในหน่วยงานหรือองค์กรให้มีความสุขรวมถึง มีความ
สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลตามประมวลหลักความประพฤติที่ให้บุคคล
ในวิชาชีพยึดถือปฏิบัติในสมาคมพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Nurses
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Associations: A.N.A.) ดังที่กําหนดสําระสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไว้
ว่าพึงให้บริการด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลจึงต้องมีองค์ประกอบนี้เป็นสําคัญในการแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่เคารพความเป็นปัจเจกบุคคล มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอมี
การเคารพสิทธิในการตัดสินใจอย่างอิสระ ให้ความเคารพในกระทําด้วยความตั้งใจ
มีความเข้าใจบุคลากร โดยไม่มีการควบคุมจากอิทธิพลใดๆ เมื่อมีปัญหาในหน่วยงาน
ผู้บริหารสามารถปกป้อง ไม่ทําอันตรายบุคลากรทุกระดับ ผู้บริหารมีมโนธรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอมีความเมตตากรุณาต่อบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ําเสมอ
มีความสามารถในการให้บริการผู้อื่นได้อย่างเต็มใจสามารถร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากร
ทุกระดับได้เป็นอย่างดี
อนึ่ง ผู้บริหารควรมีการชักนําให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทั้งการ
ประสานมือและการประสานใจอย่างเหนียวแน่น นี่มีความหมายรวมถึงการยับยั้ง
พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมของบุคลากรอย่างสม่ําเสมอด้วยเพื่อไม่ให้ส่งผลให้บุคคลอื่น
ได้รับผลจากการกระทําที่ไม่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการทําให้บุคลากรทุกระดับได้รับความ
กระทบกระเทื อนหรื อเสี ยหายจากการบั งคั บบั ญชาและการบริ หารผู้ บ ริ ห ารมี ก าร
แสดงออกถึงการปกป้องสิทธิพื้นฐานของบุคลากรทุกระดับด้วยความเข้าใจและรับทราบ
ข้อจํากัดของบุคคลอย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีความเห็นอกเห็นใจบุคลากรทุกระดับอย่าง
เหมาะสมรวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอผลลัพธ์ที่จะเกิด
จากการที่ผู้บริหารใช้การประสานประโยชน์สุขในการบริหารงาน คือบุคคลจะเกิดความ
สามัคคี ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ มีความรักไม่ขัดแย้ง และปรารถนาที่ดีให้กันใน
ทุกระดับ ส่งผลต่อองค์กรจะให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคและดําเนินกิจการของงานได้
อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
องค์ประกอบที่ 2 ด้านสร้างศรัทธา มีตัวแปรจํานวน 17 ตัวแปร ตัวแปรที่มี
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือผู้บริหารมีความยึดมั่นต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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อธิบายได้ว่า การสร้างศรัทธาในการบริหารงานนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม ควรมีในทุกองค์กร
สิ่งนี้ต้องสร้างให้มีและเกิดขึ้นกับผู้นาทุกระดับ บุคคลจะสร้างศรัทธา ต้องปฏิบัติสิ่งที่
ดีงามซ้าแล้วซ้าเล่าจนเกิดความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ น่าศรัทธา อาจกล่าวได้ว่าต้องเป็น
ตัวแบบ หรือต้นแบบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าผู้บริหารต้องยึดหลักจรรยาบรรณจึง จะทาให้
เกิดศรัทธาและน่าเชื่อถือ ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชาชีพ
นี่เป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง
เพราะมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้นาทางการศึกษาพยาบาลต้องมีความ
รั บ ผิ ด ชอบตามที่ สั ง คมคาดหวั ง และให้ ค วามสนใจ นั่ น คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบระดั บ
จริยธรรมและความรับผิดชอบโดยสมัครใจ ทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นระดับความรับผิดชอบ
ที่มีความลึกซึ้ง ไม่มีข้อกาหนดชัดเจน ต้องใช้ดุลยพินิจของตนในการตัดสินถึงความ
เหมาะสมในการแสดงความรับผิดชอบ (Suksriwong, 2007, p. 79)
นอกจากนี้ผู้นาทางการศึกษาพยาบาลต้องรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศ
องค์ ก รให้ มี พ ฤติ ก รรมจริ ย ธรรม (Marquis & Huston, 2000, p. 493) มี ลั ก ษณะ
สอดคล้องกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนค
ริน ทราบรมราชชนนี ที่ ไ ด้ กาหนดจรรยาบรรณวิ ช าชี พ พยาบาลของสมาคม ฉบั บ ปี
พุทธศักราช พ.ศ.2546 ว่ามุ่งเน้นให้พยาบาลได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อผู้ร่วมวิชาชีพและต่อตนเอง มีความเมตตากรุณาเคารพในคุณค่าของชีวิต ทั้งในความ
เป็นมนุษย์ สิทธิในชีวิต และสิทธิในเสรีภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การพูด การแสดง
ความคิดเห็น การมีความรู้ การตัดสินใจ เคารพค่านิยมความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และความเชื่ อทางศาสนา ตลอดจนเคารพสิ ท ธิ ในความเป็ น เจ้ า ของและความเป็น
ส่วนตัวของบุคคล ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาพยาบาลจึงต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้เป็น
ส าคั ญ ในการแสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมที่ ดี ง ามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานอย่างสม่าเสมอ
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ประเด็นข้างต้นนี้ของผู้บริหารงานพยาบาลแสดงออกถึงความเป็นคนดี ใน
วิชาชีพและสังคม มีการแสดงออกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงาน
มีความเพียรพยายามและความอดทนต่อปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ สามารถเป็น
ตัวอย่างในการมีวินัยในตนเองอย่างสม่าเสมอ มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในหน่วยงานให้แก่ตนและพวกพ้อง
สิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะต่อวิชาชีพและสังคม มีความพยายามในการ
ปรับ ปรุง พั ฒ นาตนและงานอย่ างสม่ าเสมอ มี ความจงรักภักดี ในหน่วยงานของตน
มีความชัดเจนในการนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จและนี่คือการเป็นที่ยอมรับของวิชาชีพ
พยาบาลที่แสดงออกถึงคุณงามความดี ความรู้และความสามารถที่เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่คนและวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนใน
การแสดงออกซึ่งการยึดมั่นในคุณค่าที่ถูกต้องด้วย ผลลัพธ์ที่จะเกิดเมื่อผู้บริหารแสดง
พฤติ กรรมของภาวะผู้นาเชิ งจริย ธรรมเกี่ยวกับการสร้างศรัทธานี้จะส่ งผลต่ อความ
น่าเชื่อถือของตนเอง ได้รับการยอมรับ ไว้วางใจ เกิดการยึดถือเป็นแบบอย่างเนื่องจากมี
เรียนรู้ว่าคือสิ่งดีงาม จึงอาจดลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมต่อไป องค์กรจะมี
คนดีมากขึ้น เกิดความไว้ใจในการทางาน มีความเคารพต่อกัน ความขัดแย้งและขุ่นข้อง
หมองใจในการทางานจะเบาบางลง
องค์ ป ระกอบที่ 3 ด้ า นการยื น หยั ด อยู่ บ นความจริ ง ความถู ก ต้ อ งอย่ า ง
เปิดเผยและเท่าเทียม มีตัวแปรจานวน 9 ตัวแปร ตัวแปรที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดคือผู้บริหารแสดงออกอย่างเปิดเผยในการให้และตอบแทนบุคลากรทุกระดับ
ด้วยความเท่าเทียมตามคุณค่าในสังคม นี่อธิบายได้ว่าการยืนหยัดใน ความจริง ความ
ถูกต้อง ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่ อภาวะผู้นาทางการบริหารการศึก ษา
พยาบาลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมที่พยาบาลทุกคนต้องมี และ
สอดคล้องกับที่ Brown and Trevino (2006) ได้เสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงสารวจ
ว่าผู้นาเชิงจริยธรรมต้องมีคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ มีการดูแลและลูกน้องเป็นบุคคล
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ที่มีกฎเกณฑ์ เป็นผู้ซึ่งทาให้เกิดความยุติธรรมและมีการตัดสินใจที่ดี อีกทั้งสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับลูกน้องได้เสมอ มีการตั้งมาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน มีการให้รางวัล
และลงโทษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ท้ายที่สุดผู้นาเชิงจริยธรรมไม่เพียงแต่
พูดดี แต่ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาพูดและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านพฤติกรรมจริยธรรมด้วย
สรุปได้ว่าผู้บริหารควรแสดงออกพฤติกรรมอย่างเปิดเผย ยืนหยัดในความดี
งาม ความถูกต้องในการให้และตอบแทนบุคลากรทุกระดับ ด้วยความเท่าเทียมตาม
คุณค่าในสังคม ตามความต้องการ ตามความดี ตามการกระทา และตามความพยายาม
มี การสนั บ สนุ นและส่ งเสริม ให้ คงไว้ ซึ่ งความน่ าเชื่ อถือในการสื่ อสารภายในองค์กร
ระหว่างบุคคล มีการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ตรงตามความคิดและความเข้าใจของตนเอง
มีการคงไว้ซึ่งการรักษาสัญญากับบุคลากรและคงไว้ซึ่งการปกปิดความลับของบุคลากร
โดยมีความกล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเพื่อผลประโยชน์ของ
องค์การ สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับที่ Shapiro and Gross (2008) ให้ความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าวว่าผู้นาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) กับความรับผิดชอบที่ผู้นามีต่อผู้อื่น
(concern for people) หรือ การมุ่งความสัมพันธ์
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการกล้าเผชิญปัญหาในการบริหารงานที่หลากหลาย
และซั บ ซ้ อ นอย่ า งมื อ อาชี พ มี ตั ว แปรจ านวน 9 ตั ว แปร ตั ว แปรที่ มี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ ผู้บริหารสามารถเผชิญกับปัญหาในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
และยากต่อการตัดสินใจ นี่อธิบายได้ว่า การเป็นแบบอย่างที่ดีในกล้าเผชิญกับปัญหา
ด้วยความเป็นมืออาชีพ เป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
พยาบาลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Brown et al. (2005) ที่กล่าวว่าการเป็น
ผู้ที่พยายามชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตนให้เหมาะสม จาเป็นต้องแสดงการกระทาส่วนบุคคล
และความสัม พัน ธ์ระหว่ างบุคคลอื่ น เพื่ อ ส่ ง เสริม ความประพฤติ ของผู้ต ามด้ วยการ
สื่อสารแลกเปลี่ยน การเสริมแรงและการตัดสินใจ แนวคิดนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
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Brown and Trevino (2006) ที่เสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงสารวจว่า ผู้นาเชิงจริยธรรม
ต้องมีคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์ มีการดูแลและเป็นบุคคลที่มีกฎเกณฑ์เป็นผู้ซึ่งทาให้
เกิดความยุติธรรมและการตัดสินใจที่ดี อีกทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกน้องอยู่ เสมอ
มีการตั้งมาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจน ให้รางวัลและลงโทษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดังกล่าว ท้ายที่สุดผู้นาเชิงจริยธรรมจึงไม่เพียงแต่พูด แต่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาพูด
และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านพฤติกรรมจริยธรรม
ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการตั้ ง ใจท างาน มุ่ ง มั่ น และ
เข้มแข็งที่จะสู้งานบุกฝ่าไปข้างหน้าไม่ย่อท้อ ไม่ท้อถอยและไม่ท้อแท้ ต่อปัญหาและ
อุ ป สรรค ผู้ น าต้ องสามารถเลื อกใช้ วิ ธี การแก้ปั ญ หาในหน่ ว ยงานและวิ ช าชีพ อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ มี ความเป็ นมื ออาชีพ ในการปฏิบัติ งานและแก้ปัญ หาให้
หน่วยงานและวิชาชีพ มีการบริหารจัดการให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์อย่างสม่าเสมอ
ไม่ ยอมให้ การเมื อง หรืออิ ทธิ พลอื่ นๆมี ผลต่ อการตั ดสิ นใจของตน ไม่ ย่ อท้ อ ไม่ ล ะทิ้ ง
ไม่เพิกเฉยต่ออุปสรรคและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในหน่วยงาน บริหารจัดการกับปัญหา
ในหน่วยงานให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีสติและสุขุม นอกจากนี้ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศทางวิชาชีพพยาบาลในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ เมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง
องค์ ป ระกอบที่ 5 ด้ า นการสรรค์ ส ร้ า งพลั ง ให้ ที ม งาน มี ตั ว แปรจ านวน
4 ตัวแปร ตัวแปรที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพเต็มความสามารถด้วยความถูกต้อง นี่อธิบายได้ว่าองค์ประกอบที่ 5 เป็นสิ่งที่มี
ความส าคั ญ ต่ อภาวะผู้ น าทางการบริหารการศึ กษาพยาบาลเป็ น อย่ างยิ่ ง การมอง
เป้าหมายของการทางานที่สูงขึ้น เป็นภาวะผู้นาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนใน
องค์การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความผาสุก สามารถเอาชนะการแข่งขันใน
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ ประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
Bass (1985) ที่ว่าผู้นาการเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้ตามจะเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา ภูมิใจ
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และเชื่อในความสามารถของผู้นาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อผู้นามีปัญญา เกิดความ
กระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถดลใจให้เกิดความภักดี ประเด็นเหล่านี้
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Burns (1978) ที่กล่าวว่าผู้นาจะหาวิธี การยกระดับจิตใจ
ของผู้ตามด้วยการดึงดูดความสนใจมาสู่อุดมการณ์และค่านิยมทางศีลธรรมที่ดีงาม
โดยผู้ตามจะถูกยกระดับความคิดจาก “ทาพอแค่วันนี้” ไปสู่ “ทาเพื่อความดีงาม”
นอกจากนี้ Bass (1985) ได้กล่าวว่า การดลใจ (inspiration) เป็นวิธีการที่
ผู้นาอธิบายเป้าหมายในอนาคตขององค์การเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วม เป็นการ
อธิ บ ายให้ ท ราบว่ า ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถช่ ว ยกั น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง
นี่สามารถจุดประกายความคิดสรรสร้างให้เกิดพลังกับทีมที่จะช่วยทางานใหญ่ได้สาเร็จ
โดยใช้ ค วามพยายามมากขึ้น การดลใจผู้ ต ามนั้ น ผู้ น าจะให้ แ รงหนุ น ทางอารมณ์
(emotional support) ทั้งด้วยการพูดและการดลใจเพื่อโน้มน้าวจิตใจ ผู้ นาอาจทาได้
โดยสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตาม ให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของงานที่ทา และเชื่อว่าผู้
ตามมีความสามารถที่จะทางานได้สาเร็จ ผู้นาต้องทาให้ผู้ตามตระหนักว่าสิ่งที่จะทานั้น
ทาไปเพื่ออะไรทาไมต้องทา สร้างความเข้าใจว่าสิ่งที่ทานั้นมีคุณค่า มีเป้าหมาย กล่าว
โดยสรุปคือผู้นาจะดลใจผู้ตามได้ต้องกระตุ้นอารมณ์ผู้ตามให้เพิ่มความตระหนักและ
เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย เห็นคุณค่าของเป้าหมายและเชื่อมั่น ว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
มีความสามารถในการสรรค์สร้างความเป็นทีมงานอย่างสม่าเสมอ มีความสามารถอย่าง
เต็มที่ในการแก้ปัญหาที่ ซับซ้ อนได้ โดยใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้ การบริ หาร
จั ดการองค์ การบรรลุ เป้ าหมาย ผู้ น าต้ องแสดงออกซึ่ งความเชื่ อถื อไว้ วางใจได้ ในการ
ปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกระดับ มีความรู้และความสามารถในการตอบหรือชี้แจงเหตุผลใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมมีส่วนสาคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึ กษาทางการพยาบาล องค์ประกอบทั้ง 5 มีผลต่อการพั ฒนาวิ ทยาลั ย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขควรให้ความสาคัญ โดยนามา
เป็นกรอบในการกาหนดและพัฒนานโยบาย มาตรการ เป้าหมายและกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการจัดตั้งวิทยาลัยคุณธรรม
2. การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความสนใจต่อองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มีการพัฒนาผู้บริหารที่มี ภาวะผู้น าเชิ ง
จริยธรรมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านการประสานประโยชน์สุข เพราะมีค่าน้าหนักมาก
ที่สุด ซึ่งจะทาให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการนาองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ไปพัฒนาต่อเป็นการสร้างรูปแบบ ที่
เหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทสถานการณ์ต่อไป
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