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บทคัดย่อ 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นตัวแปรคุณลักษณะที่ไม่อาจสังเกตได้โดยตรง การจะศึกษาเพื่อให้รู้ว่า
คุณลักษณะที่ต้องการศึกษามีมากน้อยเพียงใดจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาตัวชี้วัด ซ่ึงหมายถึงหน่วยย่อยที่แสดงให้
เห็นสิ่งที่เราต้องการวัด หรือเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ต้องการวัด  งานวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัย
ผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   2. ตรวจสอบตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ การด าเนินการวิจัยด าเนินการสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงได้มาจากการ
คัดเลือกเจาะจง จ านวน 9 ท่าน โดยสอบถามเก่ียวกับตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร   ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตัดทอนข้อมูล การวิเคราะห์เน้ือหา 
การสังเคราะห์ประเด็นพัฒนาเป็นตัวชี้ วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ขั้นตอนที่สอง การตรวจสอบตัวชี้ วัดที่
พัฒนาขึ้นโดยวิธีการเชิงปริมาณ การเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 4 ด้าน ได้แก่   
1) ความเหมาะสม 2) ความถูกต้อง 3) ความครอบคลุม และ 4) ประโยชน์ของกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 คนที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในส่วนการพัฒนาตัวชี้วัด 
ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยส าคัญสรุปได้ว่า 1. ตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
คุณลักษณะนิสัยส่วนตน คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และคุณลักษณะการเป็นสมาชิกของสังคม                    
2. ผลการประเมินกรอบตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นใน 4 ด้าน พบว่า การประเมินทุกด้านมีค่าใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งสี่ด้านเป็น 4.00 และ 7.541 
แสดงว่าตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครที่ได้
พัฒนาขึ้น มีคุณภาพความตรงตามสภาพ สามารถน าไปใช้ในการอธิบายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาได้ 

 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม, การพัฒนาตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม, พลศึกษา 
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ABSTRACT 
Ethical leadership is a directly unobserved trait. To identify the trait status, indicators 

development is needed as they are sub units showing the measure trait or behaviors indicated 
measured trait.  This mixed method research aimed to 1. develop ethical leadership indicators for 
students in Thailand National Sports University, Samutsakhon Campus using qualitative 
methods, 2. validate the initial developed  model of ethical leadership indicators through 
quantitative method.  There were two stages for research procedures. First phase, a 
development of ethical leadership indicators for students in Thailand National Sports University, 
Samutsakhon Campus through qualitative method, the data were collected by in-dept 
interview the selective 9 key informants. The data analyses were data reduction, content 
analysis and topic synthesis. The analyzed topics were developed as ethical leadership 
indicators. Second phase, the ethical leadership indicators framework verification through 
quantitative research, the evaluation form with 5 Likert scale was a research tool to evaluate 
the ethical leadership indicators framework in four aspects such as feasibility, accuracy, 
comprehension and utility were evaluated. The data were deriving from 9 key-informants 
and they were analyzed through mean and standard deviation. 

The research results showed that 1. the ethical leadership indicators were able to 
categorized into three groups such as personal deposition, working in group, and being 
member in society.  2. The developed ethical leadership indicators framework which was 
evaluated by nine keys informants, who had provided data for initial framework 
development, was verified. The framework feasibility, accuracy, comprehension and utility 
evaluation were in high level. The overall aspects evaluation mean was 4.00 and 
standardized deviation was 7.541. It showed that the developed ethical leadership was able 
to use for identifying student's ethical leadership. 

 
Keywords: Ethical leadership, Component development, Ethical leadership components, 
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บทน า 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นคุณลักษณะประการหน่ึงที่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของบุคคลในทุกคนและทุก

ระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ตามหรือผู้น าหรือผู้บริหาร และเป็นสิ่งถูกเรียกร้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นในผู้น า หรือผู้บริหาร
ในองค์การต่างๆ ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มีค าว่าจริยธรรมเป็นส่วนขยาย จริยธรรมในความหมายที่กว้างที่สุดคือ
การรู้และการท าในสิ่งที่ถูกต้อง ซ่ึงความหมายน้ีมีนัยเชิงอัตนัยที่อาจมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล 
วัฒนธรรม ศาสนา การให้ความหมายที่แตกต่างท าให้ค าว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความแตกต่างกัน  ชุติมา 
รักษ์บางแหลม และคณะ (2559) กล่าวว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการต่างๆ ที่
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงค่านิยมของตนเองและกล้าหาญที่จะยึดค่านิยมหลักเหล่าน้ัน ในการให้บริการ
ที่ดีต่อส่วนรวมอีกทั้งยังสามารถจูงใจให้ผู้ตามมองไกลไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวไปที่เพื่อประโยชน์ขององค์การ
หรือเพื่อส่วนรวมแทนซ่ึงถือว่าเป็นการยกระดับคุณธรรมของผู้ตามให้สูงขึ้นอีกด้วย 

ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับบุคคล จ าเป็นต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อท าให้ทราบ
สภาพหรือระดับของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับบุคคลน้ันๆ เช่นเดียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยการศึกษาว่าตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมน้ันประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัดใดบ้าง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือวัดและท า ให้ทราบระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาได้ต่อไป และเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอีกประการหน่ึง ดังที่เยาวดี รางชัยกูล วิบูลย์ศรี (2553) 
กล่าวถึงการพัฒนาตัวบ่งชี้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการประเมินสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง ตัวบ่งชี้
เป็นหลักฐานที่แสดงถึงสภาพของสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่
สามารถสังเกตได้เพื่อเป็นหลักฐานในการชี้ให้เห็นความก้าวหน้าที่จะน าไปสู่สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นด้วย 

ตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ (indicator) มีลักษณะและความหมายแตกต่างกันตามค าจ ากัดความของแต่ละ
บุคคล โดยทั่วไปตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งที่ต้องการศึกษาที่สามารถวัดได้ในลักษณะของ
ปริมาณหรือคุณลักษณะที่ท าให้ สามารถคะเนปริมาณหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา  หรืออาจกล่าว
ได้ว่าตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือหรือสิ่งที่ใช้วัดคุณลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงที่สามารถแสดงให้เห็นสภาพหรือ
ระดับของคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้ Johnstone (1981) ได้ให้ความหมายของตัวชี้วัดโดยเน้นที่ตัวชี้วัด
ทางการศึกษาว่าหมายถึงลักษณะต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการวัดที่อาจมีความถูกต้องไม่แน่นอนมากนัก เพราะ
สิ่งที่ได้จากการวัดอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าที่เป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามการวัดน้ันก็ท าให้เห็นภาพของสิ่งที่
ต้องการศึกษา  พจนานุกรม Oxford (2019) ได้ให้ความหมายของตัวชี้วัดว่าหมายถึงสัญญาณที่แสดงให้เห็นสิ่ง
ที่ต้องการมองหรือเหตุการณ์ว่าเป็นอย่างไร หรือก าลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

จากการศึกษาความหมายของบุคคลต่างๆ ที่กล่าวถึงตัวชี้วัด สามารถกล่าวถึงตัวชี้วัดได้ใน 3 ลักษณะ 
ได้แก่ (1) ธรรมชาติของตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ซ่ึงเป็นตัวแปร หรือหน่วยพื้นฐานของคุณลักษณะที่ต้องการวัด ซ่ึง
สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและ คุณลักษณะ (2) ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ในฐานะที่ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนา เน่ืองจากตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้สามารถบ่งบอกสภาวะที่สนใจศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และ
เม่ือท าการศึกษาเพื่อวัดตัวบ่งชี้ระยะยาวก็จะท าให้เห็นระดับการพัฒนาของสภาวะที่สนใจน้ัน (3) การพัฒนา
ตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ได้มาจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อเท็จจริงที่ได้จากตัวแปรหลายตัวเพื่อให้เกิดค่าที่
ชี้ ให้ เห็นสภาวะและการเทียบค่าน้ันกับเกณฑ์ที่ตั้ งไว้ ตั วชี้ วัดหรือตัวบ่งชี้ จึงหมายถึงกลุ่มตัวแปรหรือ
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องค์ประกอบที่สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณลักษณะที่ได้มาจากการน าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์มา
รวมกันเพื่อให้เกิด ค่าที่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้เป็นสารสนเทศที่สามารถบ่งบอกสภาวะใด
สภาวะหน่ึงหรือ ชี้ให้เห็นปัญหาหรืออุปสรรคอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา (จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ, 2549) 

การพัฒนาตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการประเมินสภาพของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือบุคคล 
หรือคุณลักษณะที่จะท าให้รู้จักหรือทราบสภาวะของสิ่งหรือบุคคลที่ต้องการประเมิน สมคิด พรมจุ้ย (2550) 
กล่าวว่า ในการประเมินเพื่อท าความรู้จักสิ่งที่ต้องการประเมิน นักประเมินจ าเป็นต้องระบุตัวชี้วัด และค าถาม
หรือข้อความที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัด สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ (2557) กล่าวถึงตัวชี้วัดว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีการ
ระบุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้องการประเมินคุณลักษณะที่เป็นนามธรรม เน่ืองจากคุณลักษณะนามธรรมไม่
สามารถวัดได้โดยตรง จึงต้องแยกย่อยสิ่งที่ประเมินออกมาเป็นประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้  

การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมน้ัน เป็นการพัฒนาหน่วยพื้นฐานของสิ่งที่ต้องการศึกษาที่
สามารถวัดได้ในลักษณะของปริมาณหรือคุณลักษณะที่ท าให้สามารถคะเนปริมาณหรือคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการศึกษา  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นตัวแปรคุณลักษณะที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง เน่ืองจากตัวมันเป็นมี
ความเป็นนามธรรม การวัดจึงจ าเป็นต้องวัดโดยอ้อมจากการพัฒนาแบบวัด หรือการพัฒนาตัวชี้วัด ผลจากการ
วัดโดยใช้แบบวัดหรือตัวบ่งชี้จะท าให้ได้คะแนนที่สามารถบ่งบอกระดับของคุณลักษณะของสิ่งที่ต้อง ซ่ึงในการ
วิจัยครั้งน้ีคือภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ผลจากการพัฒนาตัวชี้วัดจะท าให้ทราบคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของกลุ่มที่จะวัดได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงจะเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุง หรือแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มประชากรที่ศึกษาต่อไป ดังที่พิสณุ ฟองศรี (2551) กล่าวถึงการพัฒนาตัวชี้วัดว่าจะท าให้ได้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ประเมินโดยอาจน าสิ่งที่ต้องการประเมินมาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ย่อยหรือมา
ก าหนดเป็นข้อๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พัฒนาเป็นเครื่องมือและน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและท า
การวิเคราะห์ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ  

ในการพัฒนาตัวชี้วัดตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน นับว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการพัฒนา
ตัวชี้วัดตามหลักการวิจัยเชิงปริมาณ เน่ืองจากสามารถพัฒนาตัวชี้วัดได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง เน่ืองจากการวิจัยเชิงคุณภาพน้ันเป็นการแสวงหาความรู้โดยการท าความเข้าใจปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ที่ไม่มีการรบกวนปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะด้วยการ
บรรยายพรรณนาสิ่งที่นักวิจัยได้พบ หรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่พบในปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์น้ัน หรือการเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนหรือความต่างของสิ่งที่นักวิจัยสนใจศึกษาที่ได้จากการ
เข้าไปศึกษาปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้  ดังที่สุภางค์ จันทวานิช (2548) กล่าวถึงหลักเกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกด าเนินการด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ว่าสามารถด าเนินการได้เม่ือเม่ือนักวิจัยต้องการสร้าง
สมมติฐานหรือทฤษฎีใหม่ตามข้อเท็จจริงใหม่จากที่เคยรู้เดิมมาก่อน แล้วเม่ือต้องการสร้างทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์
ของศาสตร์ส าหรับสภาพที่ยังขาดทฤษฎีของตนเอง เพราะทฤษฎีหรือค าอธิบายทางสังคมศาสตร์มีความ
แตกต่างหลากหลายข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมบริบทเป็นส าคัญ สภาพบริบทที่ต่างกันจึงไ ม่อาจใช้กฎเกณฑ์
เดียวกันมาอธิบาย เราจึงใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพื่อสร้างสมมติฐานและใช้วิธีเชิงปริมาณทดสอบย้ าความเชื่อถือ
ได้ของสมมติฐาน 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นนักศึกษากลุ่มหน่ึงที่สมควรจะ
ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เน่ืองจากนักศึกษาเหล่าน้ีเป็นกลุ่มที่จะเป็นพลัง
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ส าคัญในการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา ผลการศึกษางานวิจัยในอดีตเก่ียวกับการพัฒนา
ตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พบว่าไม่มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เพื่อให้ได้ตัวชี้ วัดที่ มี
ลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบริบทของประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัยโดยอาศัยวิธีการเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร โดยมีค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปน้ี 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

สมุทรสาครด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
2. เพื่อตรวจสอบกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยผสมผสาน มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
1. กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย ได้แก่คณาจารย์จาก 3 คณะในมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ
คณะศิลปศาสตร์ คณะละ 3 ท่าน ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยอาศัยเกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ 
1) เป็นคณาจารย์ในสถาบันไม่ต่ ากว่า 3 ปี 2) เป็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการท ากิจกรรมของนักศึกษา หรือมี
ความใกล้ชิดกับนักศึกษา  3) เป็นผู้ที่ยินดีให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย 

2. เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 9 ท่าน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ใช้ส าหรับ
เก็บข้อมูลตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยด าเนินโดยการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตัวชี้วัด ด าเนินร่างกรอบการสัมภาษณ์ และน ากรอบแบบสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นค าถามก่ึง
มีโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมน าเสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อให้การชี้แนะ แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) สภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรามีคุณสมบัติที่เก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความขยันหม่ันเพียร ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบ มากน้อยเพียงใด  2) ท่าน
คุ้นเคยหรือเคยได้ยินหรือมีประสบการณ์เก่ียวกับค า ว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมหรือไม่อย่างไร ถ้าเคยแล้ว                 
ตามความเห็นท่าน ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมหมายถึงสิ่งใด 3) คุณลักษณะ หรือ พฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเรามีลักษณะของผู้มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  4) โปรดยกตัวอย่างนักศึกษาที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นนักศึกษาที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และนักศึกษาผู้น้ันมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนอย่างไร
บ้าง  5) ในมหาวิทยาลัยของเรา ประกอบได้ด้วยนักศึกษาจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
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วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ ท่านคิดว่าตัวชี้วัด หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละคณะจะแตกต่างกันหรือไม่ หากแตกต่างกัน ลักษณะที่เด่นชัดของนักศึกษาใน
คณะคือสิ่งใด 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยติดต่อขออนุญาตกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ โดยแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับการด าเนินการวิจัย นัดหมายเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล แต่ละท่านใช้เวลาประมาณ 60 นาที  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยการถอดเทปการสัมภาษณ์ จ าแนกประเด็น
ที่ได้ วิเคราะห์เน้ือหาออกเป็นด้านหรือประเด็นหลัก/ย่อย และสังเคราะห์เน้ือหา  ผู้วิจัยได้ตัดทอนข้อมูลให้
เหลือเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ  ก าหนดประเด็นให้กับข้อมูลที่ได้ และสังเคราะห์เป็นประเด็นเก่ียวกับตัวชี้วัดภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม น าเสนอตัวชี้วัดแต่ละตัวที่สังเคราะห์ได้ และสรุปเป็นภาพกรอบแนวคิด 

ขั้นตอนที่  2 การตรวจสอบกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้ น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การตรวจสอบกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครด้วยการประเมินกรอบแนวคิดโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการประเมินกรอบแนวคิด เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 คน ที่ให้
ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโดยใช้แบบประเมินกรอบแนวคิด และการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม 

2. เครื่องมือที่ใช้ และวิธีการในเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขั้นตอนน้ีมี 2 ชิ้น ได้แก่ 1) แบบประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะ

ผู้น าเชิงจริยธรรม  ซ่ึงเป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดับ เพื่อใช้ในการประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความครอบคลุม 
และประโยชน์ของกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นและ 2) แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมซ่ึงสอบถามถึงความเหมาะสมทั้งสี่ด้านซ่ึงสอดคล้องกับแบบประเมิน 

การพัฒนาแบบประเมินกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ีด าเนินการโดยการน าผลที่ได้จากศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับการประเมินตัวแบบหรือตัวชี้วัดร่างเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินตัวชี้วัด ก าหนดนิยาม ความหมาย 
นิยามเชิงปฏิบัติการของการประเมินและกรอบการประเมิน  สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรม 
(specification table)  น าตารางวิเคราะห์เน้ือหาและรายการประเมินให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัยตรวจ พัฒนา
แบบสัมภาษณ์เพื่อการประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ส่วนการพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นการถามถึงความเหมาะสมทั้งสี่ เพิ่มเติม โดยน าข้อ
ค าถามที่พัฒนาขึ้นจากแบบประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมาปรับเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มี
ลักษณะเป็นภาษาก่ึงทางการ ร่างข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์เพื่อการประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมน าเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย และปรับปรุงภาษาในแบบสัมภาษณ์ตามความเห็นของที่ปรึกษา
โครงการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยการน าเสนอร่างกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของนักศึกษาที่ ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่  1 และได้ท าการพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด 
จากน้ันให้แต่ละท่านด าเนินการประเมินกรอบแนวคิดโดยใช้แบบประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิง
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จริยธรรม  ซ่ึงเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากน้ันจึงสัมภาษณ์เพื่อการ
ประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยมีแนวค าถามส าหรับสอบถามความเห็นเพิ่มเติมของ
กลุ่มผู้ประเมินดังต่อไปน้ี “หลังจากที่ท่านได้เห็นกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่แสดงให้เห็น
ตัวชี้วัดของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น ท่านมีความเห็นอย่างไรในประเด็นต่อไปน้ี  1) กรอบแนวคิดที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่องค์ประกอบใดควรเพิ่ม หรือควรน าออก ความถูกต้อง ความครอบคลุม และ
มีประโยชน์หรือไม่ 2) ในความเห็นของท่านตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมควรประกอบด้วยตัวชี้วัดใดบ้าง  3) 
ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น มีตัวใดควรปรับ ตัดออก หรือเพิ่มเติม  4) ถ้าน าตัวชี้วัดน้ีไปวัดบุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมจริง ตัวชี้วัดเหล่าน้ีใช้ได้หรือไม่ หากใช้ได้จริง บุคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมผู้น้ัน นับได้ว่าเป็นบุคคล
ที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจริงหรือไม่ เราน าตัวช้ีวัดเหล่าน้ีไปใช้ได้จริง เหมาะสม และเกิดประโยชน์หรือไม่
อย่างไร” 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสองส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบประเมินกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมโดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอการประเมินแต่ละด้าน 2) การวิเคราะห์เน้ือหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประเมินกรอบแนวคิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง ความ
ครอบคลุม และประโยชน์ของกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 1) ผลการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะ

ผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2) ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาครด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

1. ผลการพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาครด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการสังเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากทั้ง 3 คณะที่แสดงในภาพที่ 1 พบว่า ตัวชี้วัดภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมประกอบไปด้วยคุณลักษณะย่อยหลายประการ เม่ือพิจารณาคุณลักษณะเหล่าน้ัน สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ คุณลักษณะนิสัยส่วนตน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการเป็นสมาชิกของสังคม              

1) คุณลักษณะนิสัยส่วนตนของนักศึกษา ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นบุคคลที่มีการปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ การเป็นบุคคลที่ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม 
คุณธรรม ประกอบด้วยมีความซ่ือสัตย์ กตัญญู รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตรงต่อเวลา มุ่งม่ันในการท างาน 
กล้ายืนหยัด ท าความดี ต่อต้านการกระท าที่ไม่ดีงาม เป็นตัวแบบในการปฏิบัติที่ดี ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนว่า
มีความประพฤติดี เป็นผู้ที่มีความสุภาพ เคารพนอบน้อม ท าดีโดยไม่หวังผลตอบแทน   

“นักศึกษาที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ  ต้องกล้า คิด กล้าแสดงออก 
เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืน ตัวอย่างที่ดีคือ ไม่ท าสิ่งที่ผิด ประพฤติตนที่ถูกต้องตามหลักทั่วไป หลักคุณธรรม 
จริยธรรม” “เขาจะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี  หมายถึง เป็นคนที่พูดจาไพเราะ ไม่พูดจาส่อเสียด หยาบ
คาย การแต่งกาย บุคลิกเรียบร้อย มีมารยาทในการพูดจา เข้าสังคมได้ มีมารยาท มีความเรียบร้อย การเดิน 
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การเข้าหาผู้ใหญ่ วาจาดี ไพเราะ ใจก็แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดที่ดี  มีความเมตตากรุณาต่อผู้ อ่ืน 
แสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็นได้ด้วย” “สิ่งส าคัญส าหรับผู้ที่มีจะเป็นตัวแทนบุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมคือต้องมี
จิตอาสา มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความนอบน้อม  รู้จักการให้” “เด็กคนน้ันที่สามารถเป็น
ตัวอย่างได้แก่ผู้อ่ืน จะมีลักษณะที่ส าคัญคือมีความตั้งใจเรียน ขยันเรียน เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนเก่ง แต่เขาจะ
มีความพยายามที่จะเรียน มีความรับผิดชอบในงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวม มีความคิดที่ดี” 

2) คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบด้วย การเคารพผู้อ่ืน การปฏิบัติต่อผู้เพื่อนรวมงาน
หรือสมาชิกในกลุ่มหรือทีมด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง มีความตั้งม่ันท างานส่วนรวม เห็นแก่ส่วนรวม มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนรวมงาน ดึงศักยภาพผู้อ่ืนในการท างาน สามารถพูด ชักจูงโน้มน้าวสมาชิกให้ท างาน
เพื่อส่วนรวมและปฏิบัติดี  ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน แต่กลับให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟัง
ความเห็นของผู้อ่ืน ชี้น าสมาชิกให้ปฏิบัติดี ตัดสินใจ คิด และลงมือปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายด้วย
วิธีการที่มีจริยธรรม สามารถควบคุมความโกรธของตน  

“เม่ือเขาท างานร่วมกับผู้อ่ืน  เขาต้องสามารถพูดคุย ชักชวนเพื่อนให้ท างานได้  เขาต้องมีจิตวิทยา 
สามารถสื่อสาร เพราะบางทีการใช้ค าพูดเดิมก็ไม่มีผล กับคนหน่ึงใช้ค าพูดหน่ึง เหมือนต้องมีลูกล่อลูกชน คนน้ี
ใช้แบบน้ี คนน้ีใช้แบบน้ี” “ผูน้ าเชิงจริยธรรมต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่ว่าตัวเอง
เป็นผู้น าแล้วต้องสั่งการโดยไม่ฟังผู้อ่ืน การท างานด้วยกัน จ าเป็นต้องมีการแบ่งปันความคิดร่วมกัน น าเสนอว่า
ความคิดไหนดี อันไหนเหมาะสมที่สุด สิ่งที่เราคิดอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้ บางครั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  คนอ่ืนเขาอาจจะมีความคิดดีๆบ้างก็ได้ ไม่ใช่ไม่มี” “ผู้น าที่ดีมีจริยธรรมต้องสามารถยอมรับสภาพความ
เป็นจริง ยอมรับผิดหรือปรับปรุงตนเองได้ เม่ือตนเองผิด  ไม่ใช่มองว่าตนเองต้องถูกทุกเรื่อง ต้องกล้ารับผิด” 
“บุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต้องไม่มีความล าเอียงในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ท าไมสิ่งน้ันคนอ่ืนท าไม่ได้ แต่คน
ใกล้ตัวหรือลูกน้อง ท าได้หมด  มันไม่ใช่ ตั้งกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หน่ึงแล้ว พูดอยู่เสมอว่าต้องเป็นอย่างน้ี แต่
เม่ือถึงเวลาปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างที่ก าหนดไว้ คนใกล้ตัวหรือคนสนิทสามารถท าในสิ่งที่ไม่ได้พูดไว้ได้” “คนที่มี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะไม่โกรธ เกลียดบุคคลอ่ืน เพราะหากโกรธ ตัดไปวันละคน โกรธใครเกลียดใคร และ
ตัดคนที่ท างานด้วยออกไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็จะไม่มีใคร และไม่สามารถท างานกับใครได้ คนที่เป็นผู้น าที่ดีจะไม่ใช้
ความรู้สึกส่วนตนในการท างาน  แม้จะไม่ค่อยชอบก็ต้องเก็บความรู้สึก” 

3) คุณลักษณะการเป็นสมาชิกในสังคม ได้แก่ การมีจิตอาสา การเคารพระเบียบกติกาในสังคม การ
ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และการให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน ริเริ่มท าสิ่งดีๆ ให้สังคม 

“คุณธรรมอาจรวมไปถึงความมีระเบียบวินัย ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน หากคนรักษาระเบียบไม่ได้ 
ก็จะมีคุณธรรมได้อย่างไร” “เป็นเด็กที่มีจิตอาสา จิตอาสาเป็นสิ่งที่เด็กสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้อ่ืน เด็ก
บางคน หากท าอะไรแล้วไม่ได้รับผลตอบแทน เด็กจะไม่ท า  เด็กควรท าด้วยความเต็มใจ ไม่นึกถึงสิ่งตอบแทน” 
“เป็นผู้ที่มีจิตอาสาในเรื่องการท ากิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมทั่วไปนะ แต่เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท าสิ่งที่ดี
งาม เช่น การพัฒนาสังคม การไปช่วยเหลือชุมชนช่วงน้ าท่วม ช่วยพัฒนาวัด ชุมชน ลักษณะเหล่าน้ี” “เด็กที่มี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เราอยากให้เด็กเป็นคนที่อาสาช่วยเหลืองานอาจารย์ เข้ามาช่วยงานของคณะ เข้ามารับ
ใช้อาจารย์ก็ได้ ไม่ใช่ว่าเราอยากใช้ แต่เขาต้องเข้ามาดูแลอาจารย์ สิ่งน้ีเกิดจากความตั้งใจ ความคิดริเริ่มของเขา
เองที่จะให้บริการช่วยเหลือคนอ่ืน” 

จากการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ พบตัวชี้ วัดภาวะผู้น าเชิงจริย ธรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร แสดงดังภาพที่ 1 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ
“การศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้คร ัง้ท่ี 4” ประจ�าปี 2563 (ผ่าน Online)
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การเข้าหาผู้ใหญ่ วาจาดี ไพเราะ ใจก็แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิดที่ดี  มีความเมตตากรุณาต่อผู้ อ่ืน 
แสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็นได้ด้วย” “สิ่งส าคัญส าหรับผู้ที่มีจะเป็นตัวแทนบุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมคือต้องมี
จิตอาสา มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความนอบน้อม  รู้จักการให้” “เด็กคนน้ันที่สามารถเป็น
ตัวอย่างได้แก่ผู้อ่ืน จะมีลักษณะที่ส าคัญคือมีความตั้งใจเรียน ขยันเรียน เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนเก่ง แต่เขาจะ
มีความพยายามที่จะเรียน มีความรับผิดชอบในงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวม มีความคิดที่ดี” 

2) คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบด้วย การเคารพผู้อ่ืน การปฏิบัติต่อผู้เพื่อนรวมงาน
หรือสมาชิกในกลุ่มหรือทีมด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง มีความตั้งม่ันท างานส่วนรวม เห็นแก่ส่วนรวม มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนรวมงาน ดึงศักยภาพผู้อ่ืนในการท างาน สามารถพูด ชักจูงโน้มน้าวสมาชิกให้ท างาน
เพื่อส่วนรวมและปฏิบัติดี  ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน แต่กลับให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟัง
ความเห็นของผู้อ่ืน ชี้น าสมาชิกให้ปฏิบัติดี ตัดสินใจ คิด และลงมือปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายด้วย
วิธีการที่มีจริยธรรม สามารถควบคุมความโกรธของตน  

“เม่ือเขาท างานร่วมกับผู้อ่ืน  เขาต้องสามารถพูดคุย ชักชวนเพื่อนให้ท างานได้  เขาต้องมีจิตวิทยา 
สามารถสื่อสาร เพราะบางทีการใช้ค าพูดเดิมก็ไม่มีผล กับคนหน่ึงใช้ค าพูดหน่ึง เหมือนต้องมีลูกล่อลูกชน คนน้ี
ใช้แบบน้ี คนน้ีใช้แบบน้ี” “ผูน้ าเชิงจริยธรรมต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่ว่าตัวเอง
เป็นผู้น าแล้วต้องสั่งการโดยไม่ฟังผู้อ่ืน การท างานด้วยกัน จ าเป็นต้องมีการแบ่งปันความคิดร่วมกัน น าเสนอว่า
ความคิดไหนดี อันไหนเหมาะสมที่สุด สิ่งที่เราคิดอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้ บางครั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  คนอ่ืนเขาอาจจะมีความคิดดีๆบ้างก็ได้ ไม่ใช่ไม่มี” “ผู้น าที่ดีมีจริยธรรมต้องสามารถยอมรับสภาพความ
เป็นจริง ยอมรับผิดหรือปรับปรุงตนเองได้ เม่ือตนเองผิด  ไม่ใช่มองว่าตนเองต้องถูกทุกเรื่อง ต้องกล้ารับผิด” 
“บุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมต้องไม่มีความล าเอียงในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ท าไมสิ่งน้ันคนอ่ืนท าไม่ได้ แต่คน
ใกล้ตัวหรือลูกน้อง ท าได้หมด  มันไม่ใช่ ตั้งกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หน่ึงแล้ว พูดอยู่เสมอว่าต้องเป็นอย่างน้ี แต่
เม่ือถึงเวลาปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างที่ก าหนดไว้ คนใกล้ตัวหรือคนสนิทสามารถท าในสิ่งที่ไม่ได้พูดไว้ได้” “คนที่มี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะไม่โกรธ เกลียดบุคคลอ่ืน เพราะหากโกรธ ตัดไปวันละคน โกรธใครเกลียดใคร และ
ตัดคนที่ท างานด้วยออกไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็จะไม่มีใคร และไม่สามารถท างานกับใครได้ คนที่เป็นผู้น าที่ดีจะไม่ใช้
ความรู้สึกส่วนตนในการท างาน  แม้จะไม่ค่อยชอบก็ต้องเก็บความรู้สึก” 

3) คุณลักษณะการเป็นสมาชิกในสังคม ได้แก่ การมีจิตอาสา การเคารพระเบียบกติกาในสังคม การ
ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และการให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน ริเริ่มท าสิ่งดีๆ ให้สังคม 

“คุณธรรมอาจรวมไปถึงความมีระเบียบวินัย ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน หากคนรักษาระเบียบไม่ได้ 
ก็จะมีคุณธรรมได้อย่างไร” “เป็นเด็กที่มีจิตอาสา จิตอาสาเป็นสิ่งที่เด็กสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้อ่ืน เด็ก
บางคน หากท าอะไรแล้วไม่ได้รับผลตอบแทน เด็กจะไม่ท า  เด็กควรท าด้วยความเต็มใจ ไม่นึกถึงสิ่งตอบแทน” 
“เป็นผู้ที่มีจิตอาสาในเรื่องการท ากิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมทั่วไปนะ แต่เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท าสิ่งที่ดี
งาม เช่น การพัฒนาสังคม การไปช่วยเหลือชุมชนช่วงน้ าท่วม ช่วยพัฒนาวัด ชุมชน ลักษณะเหล่าน้ี” “เด็กที่มี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เราอยากให้เด็กเป็นคนที่อาสาช่วยเหลืองานอาจารย์ เข้ามาช่วยงานของคณะ เข้ามารับ
ใช้อาจารย์ก็ได้ ไม่ใช่ว่าเราอยากใช้ แต่เขาต้องเข้ามาดูแลอาจารย์ สิ่งน้ีเกิดจากความตั้งใจ ความคิดริเริ่มของเขา
เองที่จะให้บริการช่วยเหลือคนอ่ืน” 

จากการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ พบตัวชี้ วัดภาวะผู้น าเชิงจริย ธรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                                  

วิทยาเขตสมุทรสาคร (ก่อนปรับปรุง)  
2. ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครด้วยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเห็นของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเก่ียวกับกรอบแนวคิดในด้านความเหมาะสม  ความถูกต้อง ความครอบคลุม และประโยชน์ของกรอบ
แนวคิดที่พัฒนาขึ้น ผลการวิเคราะห์พบว่าการประเมินทั้งสี่ด้านค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 4.00 และ 7.541 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความครอบคลุมและ
ด้านประโยชน์ของกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.782 และ 
0.601 ตามล าดับ รองลงไปได้แก่ ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1.000 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1.054 ผล
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อกรอบแนวคิด 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. ความเหมาะสม   4.00 1.000 
2. ความถูกต้อง  3.94 1.054 
3. ความครอบคลุม  4.11 0.782 
4. ประโยชน์ของกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น 4.11 0.601 
โดยรวม 4.00 7.541 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ลักษณะนิสัยส่วนตน 
 ประพฤติตนตามจริยธรรม 
 มีความคดิทีด่ ี
 ซ่ือสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา 
 มีความรัก เมตตา 
 มีความรับผิดชอบในการท างาน 
 กล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดงีาม 
 สุภาพเคารพนอบน้อม 
 ท าดีโดยไม่หวังผลตอบแทน  
 ได้รับการยอมรับ 
 การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ 
 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เคารพผู้อ่ืน รับฟังผู้อ่ืน 
 ยุติธรรม เป็นกลาง 
 ตั้งมั่นท างานส่วนรวม เห็นแก่

ส่วนรวม 
 มีทัศนคติทีด่ีต่องาน 
 ดึงศักยภาพผู้อ่ืนในการท างาน 
 พูด ชักจูงโน้มน้าวสมาชิกให้

ท างานเพ่ือส่วนรวมและปฏิบัติด ี
 ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน 
 ให้การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

 

การเป็นสมาชิกในสังคม 
 มีจิตอาสา 
 เคารพระเบียบกติกาใน

สังคม 
 ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
 ให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 ริเริม่ท าสิ่งดีๆ ให้สังคม 
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ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยการสัมภาษณ์ผู้ประเมินกรอบแนวคิด
เพิ่มเติม สามารถสรุปได้ว่า กรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมีจ านวนตัวชี้วัดที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ลักษณะนิสัยส่วนตน และมีความซ้ าซ้อนกัน น่าจะที่รวบรวมให้ตัวชี้วัดมีจ านวนที่น้อยลง ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น
สามารถบ่งบอกภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ในระดับหน่ึงเพราะคุณลักษณะที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงภาวะผู้น า                 
แต่อาจไม่ชี้เฉพาะถึงความเป็นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่เน้นการปฏิบัติของผู้น าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและ
น าพาให้บุคคลอ่ืนเกิดคุณธรรม  การที่ตัวชี้วัดแบ่งเป็น 3 มิติ มีความคลอบคลุมกับสภาพเป็นจริงที่เกิดกับ
นักศึกษา คือ ลักษณะนิสัยส่วนตน การท างานกับผู้อ่ืน และการเป็นสมาชิกในสังคม และกรอบแนวคิดที่
พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ต่อการประเมินนักศึกษา ทั้งในส่วนการประเมินตนเองที่ท าให้นักศึกษาทราบสภาพ
ปัจจุบันของตนเองและสิ่งที่ตนต้องการพัฒนา การประเมินของอาจารย์ ผู้สอนที่จะท าให้ทราบคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาและจะได้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะน้ีของนักศึกษา และตัวชี้วัดน้ี
สามารถน าไปใช้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานของการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตน หรือการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหรือโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น  

กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร (หลังปรับปรุง) แสดงดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                                  

วิทยาเขตสมุทรสาคร (หลังปรับปรุง)  
 

 จากการสังเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครดังต่อไปน้ี 
กลุ่มที่ 1 คุณลักษณะนิสัยส่วนตนของนักศกึษา  

คุณลักษณะนิสัยส่วนตนของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นบุคคลที่มีการปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม มีความคิดที่ดี พัฒนา
ตน ซ่ือสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา มีความรัก เมตตา มีความรับผิดชอบในการท างาน กล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดีงาม 
และเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ   

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ลักษณะนิสัยส่วนตน 
 ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม 
 มีความคดิทีด่ี พัฒนาตน 
 ซ่ือสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา 
 มีความรัก เมตตา 
 มีความรับผิดชอบการท างาน 
 กล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดงีาม 
 เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ 
 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เคารพผู้อ่ืน รับฟังผู้อ่ืน 
 ยุติธรรม เป็นกลาง 
 ตั้งมั่นท างานส่วนรวม      เห็นแก่

ส่วนรวม 
 ดึงศักยภาพผู้อ่ืนในการท างาน 
 โน้มน้าวสมาชิกให้ปฏิบัติดีและ

ท างานเพ่ือส่วนรวม 
 

 

การเป็นสมาชิกในสังคม 
 มีจิตอาสา 
 เคารพระเบียบกติกาใน

สังคม 
 กล้าเสนอความเห็นหรือ

ริเริ่มท าสิ่งดีๆ ให้สังคม 
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ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นโดยการสัมภาษณ์ผู้ประเมินกรอบแนวคิด
เพิ่มเติม สามารถสรุปได้ว่า กรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมีจ านวนตัวชี้วัดที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ลักษณะนิสัยส่วนตน และมีความซ้ าซ้อนกัน น่าจะที่รวบรวมให้ตัวชี้วัดมีจ านวนที่น้อยลง ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น
สามารถบ่งบอกภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ในระดับหน่ึงเพราะคุณลักษณะที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงภาวะผู้น า                 
แต่อาจไม่ชี้เฉพาะถึงความเป็นภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่เน้นการปฏิบัติของผู้น าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและ
น าพาให้บุคคลอ่ืนเกิดคุณธรรม  การที่ตัวชี้วัดแบ่งเป็น 3 มิติ มีความคลอบคลุมกับสภาพเป็นจริงที่เกิดกับ
นักศึกษา คือ ลักษณะนิสัยส่วนตน การท างานกับผู้อ่ืน และการเป็นสมาชิกในสังคม และกรอบแนวคิดที่
พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ต่อการประเมินนักศึกษา ทั้งในส่วนการประเมินตนเองที่ท าให้นักศึกษาทราบสภาพ
ปัจจุบันของตนเองและสิ่งที่ตนต้องการพัฒนา การประเมินของอาจารย์ ผู้สอนที่จะท าให้ทราบคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาและจะได้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะน้ีของนักศึกษา และตัวชี้วัดน้ี
สามารถน าไปใช้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานของการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตน หรือการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหรือโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น  

กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร (หลังปรับปรุง) แสดงดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                                  

วิทยาเขตสมุทรสาคร (หลังปรับปรุง)  
 

 จากการสังเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครดังต่อไปน้ี 
กลุ่มที่ 1 คุณลักษณะนิสัยส่วนตนของนักศกึษา  

คุณลักษณะนิสัยส่วนตนของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นบุคคลที่มีการปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม มีความคิดที่ดี พัฒนา
ตน ซ่ือสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา มีความรัก เมตตา มีความรับผิดชอบในการท างาน กล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดีงาม 
และเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ   

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ลักษณะนิสัยส่วนตน 
 ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม 
 มีความคดิทีด่ี พัฒนาตน 
 ซ่ือสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา 
 มีความรัก เมตตา 
 มีความรับผิดชอบการท างาน 
 กล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดงีาม 
 เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ 
 

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เคารพผู้อ่ืน รับฟังผู้อ่ืน 
 ยุติธรรม เป็นกลาง 
 ตั้งมั่นท างานส่วนรวม      เห็นแก่

ส่วนรวม 
 ดึงศักยภาพผู้อ่ืนในการท างาน 
 โน้มน้าวสมาชิกให้ปฏิบัติดีและ

ท างานเพ่ือส่วนรวม 
 

 

การเป็นสมาชิกในสังคม 
 มีจิตอาสา 
 เคารพระเบียบกติกาใน

สังคม 
 กล้าเสนอความเห็นหรือ

ริเริ่มท าสิ่งดีๆ ให้สังคม 
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ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม  
ประพฤติตนตามหลักจริยธรรมเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณลักษณะที่ส าคัญประการแรกของภาวะผู้น าเชิง

จริยธรรม บุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะประพฤติตนตามหลักจริยธรรม จริยธรรมหมายถึงการประพฤติดี 
ซ่ึงดีน้ีหมายถึงคุณธรรมความดี ค าสั่งในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ตามหลักความจริง ความถูกต้อง 
ความยุติธรรม ตามกฎเกณฑ์   ปฏิบัติต่อตนเองเพื่อสร้างความดีงามในตน ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเช่นเดียวกับสิ่งที่
ต้องการให้ผู้อ่ืนท ากับตน ปฏิบัติต่อสังคมเพื่อให้เกิดความดีงาม ความสงบสุขในสังคม เป็นผู้รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใด
ผิด  และเลือกที่จะกระท าสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม  

การมีความคิดที่ดี  
การคิดดีเป็นการคิดที่การคิดที่ก่อให้เกิดความดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการคิดที่คิด

อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม ตามหลักการ คิดอย่างรอบคอบ คิดอย่างสุจริต บริสุทธ์ิ ผ่องใสตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตน  ไม่ก่อให้เกิดการคิด การประท าที่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อ่ืน ส่งผลให้เกิดการท าดีทั้งกาย 
วาจา ใจ กล่าวคือเม่ือบุคคลน้ันคิดดี เขาก็จะตั้งใจท าดี ไม่คิดไม่ดีซ่ึงก็ท าให้ผู้น้ันไม่ต้องกระท าไม่ดี ผู้ที่มี
ความคิดดีจึงต้องเป็นผู้ตั่งม่ัน ตั้งใจ เจตนา และเพียรพยายามที่จะฝึกฝนตนเองให้คิดดี ปฏิบัติดีอยู่เป็นนิจ ฝึก
ตนเองเป็นนิสัย นอกจากรู้ว่าสิ่งใด ดีไม่ดี มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์แล้ว เขาต้องสามารถควบคุมความคิดใน
ด้านที่ไม่ดี ไม่ปล่อยให้ความคิดด้านไม่ดีเกิดขึ้น สามารถควบคุมสั่งการสมอง ความคิดของตนเองให้คิดดี  

การพัฒนาตน  
การพัฒนาตนเป็นการที่บุคคลผู้น้ันมีความพยายาม ความตั้งใจ ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาตนเองให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมไม่ว่าจะเพื่อให้สามารถด าเนิน
ชีวิตได้ดีขึ้น ด าเนินกิจกรรมการงานที่เก่ียวข้องกับอาชีพ วิชาชีพ หรืออ่ืนๆ เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับ
ตนเอง ต่อผู้อ่ืน ต่องาน หรือสภาพแวดล้อมที่ดี หรือสังคมที่สงบสุข การพัฒนาน้ีมิได้เกิดจากการบังคับ หรือ
การส่งเสริมจากปัจจัยภายนอก แต่เป็นผลมาจากแรงกระตุ้น แรงจูงใจ ความต้องการภายในตน เพื่อท าให้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตนตั้งไว้  

ความซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา ความซ่ือสัตย์เป็นการประพฤติอย่างเหมาะสม ตรงต่อความ
เป็นจริง ประพฤติอย่างตรงไปตรงมาทั้งด้าน กาย วาจา และใจ  ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน หรือด ารงอยู่ในความ
สัตย์ ความสุจริต เขาจะเป็นบุคคลที่สามารถให้ความน่าเชื่อถือในสิ่งที่เขาพูด ที่ปฏิบัติ ว่าสิ่งที่พูดและปฏิบัติน้ัน
จะเป็นไปตามหลักจริยธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง รักษาค าพูด ไม่
พูดจาเพื่อสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน เกิดผลเสียต่อผู้อ่ืน หรือพูดจาบิดเบือนเพื่อได้ประโยชน์ส่วนตัว 
หรือในทางที่ไม่ถูกต้อง  สิ่งที่เขาปฏิบัติจะส่อไปในทางสุจริต โปร่งใส่ ไม่คดโกง ท าให้เขาเป็นบุคคลที่ได้รับความ
ไว้วางใจ ได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลอ่ืน 

การมีความรัก เมตตา  
การมีความรักความเมตตาเป็นสิ่งที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมีจริยธรรม ความรักความ

เมตตาเป็นความรัก ใครปรารถนา ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข และสามารถรวมไปถึงการคิดและปฏิบัติเพื่อจะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือท าให้ผู้อ่ืนหมดจากสภาพที่เป็นทุกข์น้ัน ผู้ที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจึงสามารถพิจารณาได้
จากการเป็นบุคคลที่มีความรัก ความเมตตาต่อผู้อ่ืน เม่ือเขาจะคิด หรือท าสิ่งใดก็จะไม่ให้เกิดการเบียดเบียน ท า
ร้าย ท าลาย ส่งผลกระทบไม่ดีต่อผู้อ่ืน แต่บุคคลผู้น้ันกลับมีความเมตตา พูดหรือท าสิ่งใดก็เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน หรือเกิดประโยชน์ หรือสิ่งที่ดีงามต่อผู้อ่ืน   
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การมีความรับผิดชอบในการท างาน  
ความรับผิดชอบเป็นความมุ่งม่ัน ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี หรือให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้

งานในความรับผิดชอบบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่น้ัน 
ยอมรับผลการกระท าหรือผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  พยายามปรับปรุงพัฒนางานของตนให้มีคุณภาพ 
เกิดผลที่ดีที่สุด อุทิศตน เสียสละ เวลา แรงกาย ใจ ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การท างาน เม่ือเกิดปัญหาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคน้ันให้หมดไปเพื่อให้งานของตนประสบ
ความส าเร็จ  ด้วยเหตุแห่งความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จะส่งผลให้เขามีความชื่นชมผลงานที่ได้
จากการปฏิบัติงานน้ันด้วยความภาคภูมิใจ  

ความกล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดีงาม  
ความกล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดีงามเป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและหลักทางสังคม 

เม่ือบุคคลกล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดีงาม การกระท าหรือการปฏิบัติที่ที่มีความถูกต้องดีงามแห่งตน แห่งผู้อ่ืนหรือ
ส่วนรวม เขาจะกระท าสิ่งน้ัน โดยไม่มีอิทธิพลอ่ืนใดนอกเหนือจากความดีงามที่จะบังคับหรือควบคุมให้เขา
กระท า หรือไม่กระท า เม่ือเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควร ก็กล้าที่จะแจ้ง ท้วงติง หรือร้องเรียนเม่ือเห็นผู้กระท า
ผิด ไม่ว่าผู้ที่กระท าผิดจะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเพียงใด ส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีและต่อต้านหรือให้โทษแก่ผู้กระท าผิด  
เม่ือสิ่งที่กระท าน้ันเป็นไปตามหลักความถูกต้องดีงาม หลักการเหตุผล หลักวิชาการ หรือจรรยาบรรณแล้ว ก็จะ
ปฏิบัติสิ่งน้ันโดยไม่ประนีประนอมกับความไม่ดี ความชั่ว ความเลว หรืออิทธิพลการข่มขู่ของผู้ใด เม่ือมีโอกาส
เลือกระหว่างผลประโยชน์ของตนเองกับส่วนรวม ก็สามารถที่จะอดทน ยับยั้งชั่งใจในผลประโยชน์น้ัน ทั้งน้ีเพื่อ
ด ารงเกียรติและศักดิ์ศรีของตนไว้  

การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ   
การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ เป็นการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ผู้ที่

สามารถมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเป็นผู้ที่มีความละเอียดลออด้านจิตใจ มีความใส่ใจในสิ่งต่างๆ 
การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ จะท าให้บุคคลรักในสิ่งที่มี เห็นประโยชน์หรือด้านที่ดีของสิ่งที่มี ที่ได้ หรือที่เกิดขึ้น  
ต้องการถนอมรักษาสิ่งน้ันเอาไว้ หรือหากใช้ก็ใช้อย่างประหยัด ไม่ท าลาย ท าร้ายให้เสียหาย ทิ้งขว้าง ใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ สามารถมองได้ว่าตนเองได้รับประโยชน์หรือสิ่งที่ดีจากการได้สิ่งน้ัน ยินดีที่
ได้รับสิ่งน้ัน สิ่งน้ันมีคุณค่า มีความหมายต่อตนเอง การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ จะท าให้บุคคลผู้น้ันเป็นผู้ที่
สามารถมองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน  
กลุ่มที่ 2 คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อื่น  

คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนประกอบด้วยการเคารพผู้อ่ืน รับฟังผู้อ่ืน มีความยุติธรรม เป็น
กลาง ตั้งม่ันท างานส่วนรวม ดึงศักยภาพผู้อ่ืนในการท างาน และโน้มน้าวสมาชิกให้ปฏิบัติดีและท างานเพื่อ
ส่วนรวม คุณลักษณะเหล่าน้ีเป็นการแสดงคุณลักษณะของผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พึงประสงค์ของผู้อ่ืน 
ปฏิบัติดีต่อผู้อ่ืน สามารถแสดงการเป็นผู้น าที่ดี และจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานร่วมกันโดยยึดการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับหลักจริยธรรมได้   

การเคารพผู้อื่น รับฟังผู้อื่น 
การให้การเคารพผู้อ่ืนเป็นการให้การเคารพผู้อ่ืนเป็นการให้เกียรติในฐานะที่บุคคลอ่ืนเป็นมนุษย์

คนหน่ึงเช่นเดียวกับเรา เรากับเขาจึงมีความเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้าน  เขาจึงควรได้รับการปฏิบัติด้วยความ
เคารพนอบน้อมทั้งกาย วาจา ใจ เขาเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตัวของเขา มีลักษณะเฉพาะตนของเขา 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ
“การศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้คร ัง้ท่ี 4” ประจ�าปี 2563 (ผ่าน Online)



111

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2563  

 
 

การมีความรับผิดชอบในการท างาน  
ความรับผิดชอบเป็นความมุ่งม่ัน ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี หรือให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้

งานในความรับผิดชอบบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่น้ัน 
ยอมรับผลการกระท าหรือผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  พยายามปรับปรุงพัฒนางานของตนให้มีคุณภาพ 
เกิดผลที่ดีที่สุด อุทิศตน เสียสละ เวลา แรงกาย ใจ ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การท างาน เม่ือเกิดปัญหาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคน้ันให้หมดไปเพื่อให้งานของตนประสบ
ความส าเร็จ  ด้วยเหตุแห่งความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จะส่งผลให้เขามีความชื่นชมผลงานที่ได้
จากการปฏิบัติงานน้ันด้วยความภาคภูมิใจ  

ความกล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดีงาม  
ความกล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดีงามเป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและหลักทางสังคม 

เม่ือบุคคลกล้ายืนหยัดท าสิ่งที่ดีงาม การกระท าหรือการปฏิบัติที่ที่มีความถูกต้องดีงามแห่งตน แห่งผู้อ่ืนหรือ
ส่วนรวม เขาจะกระท าสิ่งน้ัน โดยไม่มีอิทธิพลอ่ืนใดนอกเหนือจากความดีงามที่จะบังคับหรือควบคุมให้เขา
กระท า หรือไม่กระท า เม่ือเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควร ก็กล้าที่จะแจ้ง ท้วงติง หรือร้องเรียนเม่ือเห็นผู้กระท า
ผิด ไม่ว่าผู้ที่กระท าผิดจะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเพียงใด ส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีและต่อต้านหรือให้โทษแก่ผู้กระท าผิด  
เม่ือสิ่งที่กระท าน้ันเป็นไปตามหลักความถูกต้องดีงาม หลักการเหตุผล หลักวิชาการ หรือจรรยาบรรณแล้ว ก็จะ
ปฏิบัติสิ่งน้ันโดยไม่ประนีประนอมกับความไม่ดี ความชั่ว ความเลว หรืออิทธิพลการข่มขู่ของผู้ใด เม่ือมีโอกาส
เลือกระหว่างผลประโยชน์ของตนเองกับส่วนรวม ก็สามารถที่จะอดทน ยับยั้งชั่งใจในผลประโยชน์น้ัน ทั้งน้ีเพื่อ
ด ารงเกียรติและศักดิ์ศรีของตนไว้  

การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ   
การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ เป็นการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ผู้ที่

สามารถมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเป็นผู้ที่มีความละเอียดลออด้านจิตใจ มีความใส่ใจในสิ่งต่างๆ 
การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ จะท าให้บุคคลรักในสิ่งที่มี เห็นประโยชน์หรือด้านที่ดีของสิ่งที่มี ที่ได้ หรือที่เกิดขึ้น  
ต้องการถนอมรักษาสิ่งน้ันเอาไว้ หรือหากใช้ก็ใช้อย่างประหยัด ไม่ท าลาย ท าร้ายให้เสียหาย ทิ้งขว้าง ใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ สามารถมองได้ว่าตนเองได้รับประโยชน์หรือสิ่งที่ดีจากการได้สิ่งน้ัน ยินดีที่
ได้รับสิ่งน้ัน สิ่งน้ันมีคุณค่า มีความหมายต่อตนเอง การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ จะท าให้บุคคลผู้น้ันเป็นผู้ที่
สามารถมองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน  
กลุ่มที่ 2 คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อื่น  

คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนประกอบด้วยการเคารพผู้อ่ืน รับฟังผู้อ่ืน มีความยุติธรรม เป็น
กลาง ตั้งม่ันท างานส่วนรวม ดึงศักยภาพผู้อ่ืนในการท างาน และโน้มน้าวสมาชิกให้ปฏิบัติดีและท างานเพื่อ
ส่วนรวม คุณลักษณะเหล่าน้ีเป็นการแสดงคุณลักษณะของผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พึงประสงค์ของผู้อ่ืน 
ปฏิบัติดีต่อผู้อ่ืน สามารถแสดงการเป็นผู้น าที่ดี และจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานร่วมกันโดยยึดการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับหลักจริยธรรมได้   

การเคารพผู้อื่น รับฟังผู้อื่น 
การให้การเคารพผู้อ่ืนเป็นการให้การเคารพผู้อ่ืนเป็นการให้เกียรติในฐานะที่บุคคลอ่ืนเป็นมนุษย์

คนหน่ึงเช่นเดียวกับเรา เรากับเขาจึงมีความเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้าน  เขาจึงควรได้รับการปฏิบัติด้วยความ
เคารพนอบน้อมทั้งกาย วาจา ใจ เขาเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตัวของเขา มีลักษณะเฉพาะตนของเขา 
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เช่นเดียวกับเรา เราจึงไม่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยถือว่าเราสูงกว่าเขา มีอาชีพที่ดีกว่าเขา หรือมีความสามารถมากกว่า
เขา การที่บุคคลเคารพผู้อ่ืนจะท าให้เขาแสดงการกระท าที่แฝงไปด้วยการเคารพผู้อ่ืน เช่น การท าความเคารพผู้
ที่มีอาวุโสกว่า การแต่งกายที่เคารพให้เกียรติสถานที่ หรือบุคคล  การเชื่อฟังข้อเสนอแนะ ชี้แนะของผู้อ่ืน การ
เปิดโอกาสให้พูดหรือเสนอความเห็นโดยไม่พูดแทรก การแสดงมารยาททางกายและวาจา สามารถกล่าวค า
ขอบคุณ หรือค าขอโทษต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีฐานะสูงกว่าหรือต่ ากว่า  บุคคลที่เคารพผู้อ่ืนจะได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้ที่มีมารยาท ท าให้เป็นคนที่ผู้อ่ืนให้การเคารพรัก  

การมีความยุติธรรม เป็นกลาง  
ความยุติธรรมเป็นการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงตรง ไม่ตัดสินใจเพราะความรักใคร่ ล าเอียง 

หรือความชอบพอ แต่ตัดสินใจสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง ความเป็นเหตุเป็นผล ความยุติธรรมเป็นการบุคคล
มีความหนักแน่นในการตัดสินใจโดยยึดถือความถูกต้อง ความเที่ยงธรรมเป็นหลัก ผู้มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
เม่ือได้รับอ านาจในการตัดสินใจหรือเลือกหนทางการปฏิบัติ สิ่งที่เลือกตัดสินใจน้ันไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ประโยชน์
แก่ผู้ใดผู้หน่ึง ค านึงว่าการตัดสินใจน้ันต้องก่อให้เกิดให้ประโยชน์ต่อบุคคลทุกฝ่าย ไม่ตัดสินใจหรือด าเนินการ
เพื่อให้เกิดผลต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไม่ค านึงว่าเป็นบุคคลใกล้ชิด ผู้ใหญ่ คนในครอบครัวจะได้รับผลดีผลเสีย
ต่อการตัดสินใจ แต่ให้ค านึงถึงความถูกต้องในการปฏิบัติตัดสินใจ ไม่ปฏิบัติตัดสินใจตามอารมณ์ ความชอบ 
ความใกล้ชิด ความใคร  แต่จะด ารงไว้ซ่ึงการปฏิบัติการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เป็นธรรม  

การตั้งม่ันท างานส่วนรวม  
ความตั้งม่ันในการท างานส่วนรวมเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ความตั้งม่ันเป็นความพยายามอย่างเข้มแข็ง เพียรพยามท าให้งานประสบความส าเร็จ ผู้ที่มีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมน้ัน มิได้มีเพียงตั้งม่ันในการท างานของตนให้ประสบความส าเร็จเท่าน้ัน แต่บุคคลน้ันเม่ือมีหน้าที่หรือ
ได้รับมอบหมายให้ท างานส่วนรวม เขาก็จะตั้งใจ เพียรพยายามในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อท าให้งานของ
ส่วนรวมประสบความส าเร็จ เขาจะเป็นผู้น าในการก าหนดเป้าหมายและการด าเนินการของกลุ่มร่วมกัน 
แสวงหาทรัพยากรหรือวิธีการต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในงานที่ท าร่วมกัน เม่ืองานที่ด าเนินการร่วมกันมีปัญหาก็
พยายามที่จะร่วมมือรวมใจให้สมาชิกหรือผู้อ่ืนร่วมกันแก้ไขปัญหา ใคร่ครวญหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อท าให้ปัญหา
ผ่านไปด้วยดี  สร้างสามัคคีในกลุ่ม ขณะเดียวกันก็น าพลัง ความรู้ ความสามารถ จิตใจของตนเองใส่ไปในการ
ท างานกลุ่ม เป็นพลังให้เกิดกับงานของกลุ่ม    

การดึงศักยภาพผู้อื่นในการท างาน  
บุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีจะสามารถบริหารคน ซ่ึงหลักการที่มีประสิทธิภาพในการ

บริหารคือการดึงให้บุคคลสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของตนในการท างานอย่างมีความสุข ซ่ึง
มิได้หมายถึงการบังคับสั่งการ แต่ว่าเป็นการให้อิสรภาพและชี้ให้เห็นความส าเร็จอันยิ่งใหญ่จากการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม  สามารถจูงใจ กระตุ้นให้บุคคลอ่ืนๆ ดึงศักยภาพเพื่อท าให้งานที่ท าร่วมกันประสบความส าเร็จ ท าให้
ผู้อ่ืนเห็นว่าเขาเป็นบุคคลส าคัญที่มีส่วนในการช่วยเหลือกลุ่ม ก าหนดความส าเร็จที่เกิดขึ้นให้ยิ่งใหญ่กว่า
ความส าเร็จด้านวัตถุ แต่เป็นความยิ่งใหญ่ด้านนามธรรม  ค้นหาวิถีทางหรือแนวปฏิบัติที่ใหม่ สร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณค่า น่าภูมิใจ กระตุ้นให้สมาชิกเห็นคุณค่าของตนเอง ของงาน ของสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างาน ให้การชี้แนะการเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้บุคคลอ่ืนมีพลังในการปฏิบัติงาน  

การโน้มน้าวสมาชิกให้ปฏิบัติด ี
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การโน้มน้าวสมาชิกให้ปฏิบัติน้ีเป็นการชี้เฉพาะว่าสิ่งที่ปฏิบัติใดๆ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติน้ัน ต้องเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรม ศีลธรรม สังคม หรือ
กฎระเบียบต่างๆ การที่บุคคลจะสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนปฏิบัติดีได้น้ัน เขาต้องเป็นบุคคลที่สามารถเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติดี เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของกลุ่ม มีน้ าใจ รู้จักให้ เป็นที่รัก ประพฤติประโยชน์เสมอต้น
เสมอปลาย มีความรู้ มีปัญญาในเหตุผล รู้จักยั้งคิด รู้ตัวเสมอว่าสิ่งใดควรท าไม่ควรท า เป็นกัลยาณมิตร รู้จักให้
เหตุผล ชี้แจงให้เข้าใจ สามารถแถลงเรื่องล้ าลึกได้ แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหลไร้
สาระ ชี้แนะไปในทางที่ดี ไม่ชี้แนะในทางที่เสื่อมเสีย 
กลุ่มที่ 3 คุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม 

คุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม ได้แก่ การเห็นแก่ส่วนรวม การมีจิตอาสา การเคารพ
ระเบียบกติกาในสังคม และการริเริ่มท าสิ่งดีๆ ในสังคม ซ่ึงคุณลักษณะน้ีส่วนหน่ึงสามารถพิจารณาได้จากการ
เป็นสมาชิกในกลุ่ม อีกส่วนหน่ึงพิจารณาได้จากการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของสังคม ผู้ที่มีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมย่อมแสดงความมีจริยธรรมในฐานะสมาชิกของสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สังคมมี
ระเบียบ มีความสงบสุข ไม่ก่อปัญหาให้สังคม  

การเห็นแก่ส่วนรวม  
การเห็นแก่ส่วนรวมหรือการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  การกระท าใดก็ตามที่ท า

แล้วท าให้ผู้อ่ืนหรือสังคมหรือส่วนรวม เดือดร้อน บุคคลก็พึงที่จะระงับยับยั้งการกระท าหรือการคิดน้ันเอาไว้ 
บุคคลที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  สามารถสละทรัพย์สินของตนเพื่อช่วยเหลือสังคม 
ลดความเห็นแก่ตัวของตนเองลง ลดความสะดวกสบาย ความต้องการของตนลง เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 
ดูแลทรัพย์สินสิ่งของที่เป็นส่วนรวม หรือใช้ของส่วนรวมอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสูด ดูแลรักษา ของส่วนรวม
ให้อยู่ในสภาพที่ดีเช่นเดียวกับการดูแลของส่วนตัว ไม่ท าลายของส่วนรวมให้แตกหักเสียหาย ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย หรือการท าให้สูญเสียสาธารณสมบัติ สละ เวลา หรือทรัพย์แรงกายเพื่อร่วมกิจกรรมของส่วนรวม 
หรือตักเตือน ส่งเสริมให้บุคคลอ่ืนช่วยกันดูแลส่วนรวม ท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม ไม่ให้ท าลายสาธารณสมบัติ
หรือสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ในสังคม  

การมีจิตอาสา  
จิตอาสาหรือจิตสาธารณะเป็นได้ทั้งการให้เวลา ให้แรงกาย ทรัพย์หรือสิ่งของ หรือความ

ช่วยเหลือใดๆ เพื่อให้ผู้อ่ืนหรือสังคมได้รับประโยชน์จากการให้น้ัน ซ่ึงการให้น้ันเป็นการให้ด้วยความสมัครใจ 
มิได้เกิดจากการบังคับหรือร้องขอ เป็นการช่วยเหลือหรือการให้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด และเม่ือให้ไปแล้วไม่มี
ผลตอบแทนใดนอกจากความยินดี อ่ิมเอมใจ เป็นสุขที่ได้เป็นผู้ให้หรือเป็นผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้อ่ืนพ้น
จากความเดือดร้อนหรือได้รับความสุข ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์บุคคลอ่ืน ชุมชน สังคม 
สถาบันต่างๆ ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ด้วยความกระตือรือร้น สามารถอาสา ท างานช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
เต็มที่ เต็มก าลังความสามารถ รู้จักแบ่งปันสิ่งของทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้อ่ืน   

การเคารพระเบียบกติกาในสังคม  
การเคารพระเบียบกติกาในสังคมเป็นการปฏิบัติตามกฎที่องค์กร หรือชุมชน หรือกลุ่มคนก าหนด  

ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลง ข้อบังคับ หรือกฎหมาย บุคคลจะไม่กระท าการใดๆ ที่จะฝ่าฝืนสิ่งที่ก าหนดน้ัน เพราะการ
ฝ่าฝืนสิ่งที่ก าหนดน้ันแสดงถึงการไม่เคารพกฎระเบียบที่ก าหนดหรือที่ตกลงไว้  และเป็นเหตุก่อให้เกิดความ
เสียหายทางใดทางหน่ึง ดังน้ันบุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะเคารพกฎหมาย กติกาสังคม เคารพสิทธิ
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เช่นเดียวกับเรา เราจึงไม่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยถือว่าเราสูงกว่าเขา มีอาชีพที่ดีกว่าเขา หรือมีความสามารถมากกว่า
เขา การที่บุคคลเคารพผู้อ่ืนจะท าให้เขาแสดงการกระท าที่แฝงไปด้วยการเคารพผู้อ่ืน เช่น การท าความเคารพผู้
ที่มีอาวุโสกว่า การแต่งกายที่เคารพให้เกียรติสถานที่ หรือบุคคล  การเชื่อฟังข้อเสนอแนะ ชี้แนะของผู้อ่ืน การ
เปิดโอกาสให้พูดหรือเสนอความเห็นโดยไม่พูดแทรก การแสดงมารยาททางกายและวาจา สามารถกล่าวค า
ขอบคุณ หรือค าขอโทษต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีฐานะสูงกว่าหรือต่ ากว่า  บุคคลที่เคารพผู้อ่ืนจะได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้ที่มีมารยาท ท าให้เป็นคนที่ผู้อ่ืนให้การเคารพรัก  

การมีความยุติธรรม เป็นกลาง  
ความยุติธรรมเป็นการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงตรง ไม่ตัดสินใจเพราะความรักใคร่ ล าเอียง 

หรือความชอบพอ แต่ตัดสินใจสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง ความเป็นเหตุเป็นผล ความยุติธรรมเป็นการบุคคล
มีความหนักแน่นในการตัดสินใจโดยยึดถือความถูกต้อง ความเที่ยงธรรมเป็นหลัก ผู้มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
เม่ือได้รับอ านาจในการตัดสินใจหรือเลือกหนทางการปฏิบัติ สิ่งที่เลือกตัดสินใจน้ันไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ประโยชน์
แก่ผู้ใดผู้หน่ึง ค านึงว่าการตัดสินใจน้ันต้องก่อให้เกิดให้ประโยชน์ต่อบุคคลทุกฝ่าย ไม่ตัดสินใจหรือด าเนินการ
เพื่อให้เกิดผลต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ไม่ค านึงว่าเป็นบุคคลใกล้ชิด ผู้ใหญ่ คนในครอบครัวจะได้รับผลดีผลเสีย
ต่อการตัดสินใจ แต่ให้ค านึงถึงความถูกต้องในการปฏิบัติตัดสินใจ ไม่ปฏิบัติตัดสินใจตามอารมณ์ ความชอบ 
ความใกล้ชิด ความใคร  แต่จะด ารงไว้ซ่ึงการปฏิบัติการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เป็นธรรม  

การตั้งม่ันท างานส่วนรวม  
ความตั้งม่ันในการท างานส่วนรวมเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญอีกประการหน่ึงของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ความตั้งม่ันเป็นความพยายามอย่างเข้มแข็ง เพียรพยามท าให้งานประสบความส าเร็จ ผู้ที่มีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมน้ัน มิได้มีเพียงตั้งม่ันในการท างานของตนให้ประสบความส าเร็จเท่าน้ัน แต่บุคคลน้ันเม่ือมีหน้าที่หรือ
ได้รับมอบหมายให้ท างานส่วนรวม เขาก็จะตั้งใจ เพียรพยายามในการท างานอย่างเต็มที่เพื่อท าให้งานของ
ส่วนรวมประสบความส าเร็จ เขาจะเป็นผู้น าในการก าหนดเป้าหมายและการด าเนินการของกลุ่มร่วมกัน 
แสวงหาทรัพยากรหรือวิธีการต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในงานที่ท าร่วมกัน เม่ืองานที่ด าเนินการร่วมกันมีปัญหาก็
พยายามที่จะร่วมมือรวมใจให้สมาชิกหรือผู้อ่ืนร่วมกันแก้ไขปัญหา ใคร่ครวญหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อท าให้ปัญหา
ผ่านไปด้วยดี  สร้างสามัคคีในกลุ่ม ขณะเดียวกันก็น าพลัง ความรู้ ความสามารถ จิตใจของตนเองใส่ไปในการ
ท างานกลุ่ม เป็นพลังให้เกิดกับงานของกลุ่ม    

การดึงศักยภาพผู้อื่นในการท างาน  
บุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีจะสามารถบริหารคน ซ่ึงหลักการที่มีประสิทธิภาพในการ

บริหารคือการดึงให้บุคคลสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของตนในการท างานอย่างมีความสุข ซ่ึง
มิได้หมายถึงการบังคับสั่งการ แต่ว่าเป็นการให้อิสรภาพและชี้ให้เห็นความส าเร็จอันยิ่งใหญ่จากการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม  สามารถจูงใจ กระตุ้นให้บุคคลอ่ืนๆ ดึงศักยภาพเพื่อท าให้งานที่ท าร่วมกันประสบความส าเร็จ ท าให้
ผู้อ่ืนเห็นว่าเขาเป็นบุคคลส าคัญที่มีส่วนในการช่วยเหลือกลุ่ม ก าหนดความส าเร็จที่เกิดขึ้นให้ยิ่งใหญ่กว่า
ความส าเร็จด้านวัตถุ แต่เป็นความยิ่งใหญ่ด้านนามธรรม  ค้นหาวิถีทางหรือแนวปฏิบัติที่ใหม่ สร้างสรรค์ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณค่า น่าภูมิใจ กระตุ้นให้สมาชิกเห็นคุณค่าของตนเอง ของงาน ของสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างาน ให้การชี้แนะการเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้บุคคลอ่ืนมีพลังในการปฏิบัติงาน  

การโน้มน้าวสมาชิกให้ปฏิบัติด ี

การประชุมวิชาการระดบัชาติ
“การศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้คร ัง้ท่ี 4” ประจ�าปี 2563 (ผ่าน Online)



113

                                                                                                         การประชุมวิชาการระดับชาติ                             
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจ าปี 2563  

 
 
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
การเมืองหรือการปกครองใดๆ ก็ตามที่จะท าให้การด าเนินการส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือประเทศเป็นไป
ด้วยดี  ด ารงชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในกลุ่มชน ชุมชน หรือสังคม  

การริเริ่มท าสิ่งดีๆ ในสังคม    
การริเริ่มเป็นการท าสิ่งใหม่ที่จากเดิมเพื่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมหรือต่อสังคม การริเริ่มสิ่งใหม่

ต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์และความกล้าหาญในการลงมือปฏิบัติหรือด าเนินการเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็น
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้ที่ริเริ่มท าสิ่งต่างๆ จะกล้าคิดในสิ่งที่แตกต่าง แหวกแนวไปจากเดิม แต่ยังคงอยู่ภายใต้
กรอบจริยธรรมหรือความดีงาม กล้าเสนอแนะต่อผู้คนอ่ืน หรือสังคม และกล้าลงมือปฏิบัติในสิ่งน้ันแม้ผู้อ่ืนจะ
มองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ภายใต้กรอบแนวคิดที่มีหลักการ เหตุผล ความดีงามบุคคลจะยังคงท าสิ่งน้ันต่อไป ไม่ว่า
สิ่งน้ันจะใช้เวลานาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด แต่บุคคลก็จะยังเชื่อและท าในสิ่งน้ันเพราะเห็นว่าสิ่งน้ันจะเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมอย่างมาก 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ผลการวิจัยพบว่าตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร ประกอบด้วยหลากหลายคุณลักษณะ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
เหล่าน้ันสามารถแบ่งคุณลักษณะออกเป็น 3 กลุ่มคุณลักษณะ  

1) คุณลักษณะนิสัยส่วนตนของนักศึกษา ซ่ึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นบุคคลที่มี
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม มีความคิด
ที่ดี พัฒนาตน ซ่ือสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา มีความรัก เมตตา มีความรับผิดชอบในการท างาน กล้ายืนหยัดท า
สิ่งที่ดีงาม และเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ  คุณลักษณะนิสัยส่วนตนของนักศึกษา เป็นหลักยึดในการแสดง
พฤติกรรมของนักศึกษาในลักษณะของผู้เปี่ยมไปด้วยคุณลักษณะของผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง ท าให้
เป็นบุคคลซ่ึงปฏิบัติดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Mahaveerachartkul (2015) สรุปว่าภาวะผู้น าทาง
จริยธรรมสามารถดูได้ในสองมิติ มิติแรกคุณธรรมส่วนบุคคลคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เช่น ความซ่ือสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ ความจริงใจ ความน่าไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ และพฤติกรรมใน
เชิงบวกเช่นการท าสิ่งที่ถูกต้อง การแสดงความห่วงใยต่อผู้อ่ืน มีคุณธรรมส่วนบุคคลสูง และตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของค่านิยมทางจริยธรรม ความตระหนักถึงผู้คนและสังคมในวงกว้าง  

2) คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ประกอบด้วยการเคารพผู้อ่ืน รับฟังผู้อ่ืน มีความ
ยุติธรรม เป็นกลาง ตั้งม่ันท างานส่วนรวม เห็นแก่ส่วนรวม ดึงศักยภาพผู้อ่ืนในการท างาน และโน้มน้าวสมาชิก
ให้ปฏิบัติดีและท างานเพื่อส่วนรวม คุณลักษณะเหล่าน้ีเป็นการแสดงคุณลักษณะของผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของผู้อ่ืน ปฏิบัติดีต่อผู้อ่ืน สามารถแสดงการเป็นผู้น าที่ดี และจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติงานร่วมกันโดยยึดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมได้  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
Mahaveerachartkul (2015) กล่าวถึงมิติที่สองความเป็นผู้น าทางจริยธรรมคือคนที่จัดการกับคนที่มุ่งเน้นคนที่
มีความกังวลส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ประนีประนอมมาตรฐานทางจริยธรรม ท าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่เน้นการ
กระท าทางจริยธรรมที่มองเห็นอธิบายจริยธรรมและค่านิยมอย่างชัดเจน Kanokorn, Wallapha, and Ngang. 
(2012) ที่พบว่าตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีหลายตัว ที่ส าคัญคือ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม  
คุณลักษณะส่วนตน การเสริมพลังอ านาจให้ทีม และการสร้างความไว้วางใจ Rohn (2017) กล่าวถึงภาวะผู้น า
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เชิงจริยธรรมว่า สิ่งส าคัญคือผู้ที่มีภาวะผู้น าสามารถจูงใจผู้อ่ืนได้เน่ืองจากการเป็นคนที่มีคุณภาพของผู้น า ภาวะ
ผู้น าจะช่วยให้บุคคลสามารถดึงพรสวรรค์ ความสามารถ ทักษะ โอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

3) คุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม ได้แก่ การมีจิตอาสา การเคารพระเบียบกตกิา
ในสังคม และการริเริ่มท าสิ่งดีๆ ในสังคม ซ่ึงคุณลักษณะน้ีส่วนหน่ึงสามารถพิจารณาได้จากการเป็นสมาชิกใน
กลุ่ม อีกส่วนหน่ึงพิจารณาได้จากการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของสังคม ผู้ที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมย่อมแสดง
ความมีจริยธรรมในฐานะสมาชิกของสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้สังคมมีระเบียบ มีความสงบสุข 
ไม่ก่อปัญหาให้สังคม สอดคล้องกับแนวคิดของเชี่ยวชาญ  ภาระวงค์ (2556) ที่กล่าวว่าผู้น าเชิงจริยธรรมจะไม่
สามารถอดทนต่อความรู้สึกที่ไม่ถูกต้อง หรือการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎระเบียบ และวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน 
ผู้น าเชิงจริยธรรมจะเป็นผู้ห่วงใย ให้การช่วยเหลือสังคม ท าให้สังคม และการอยู่ร่วมกันเต็มไปด้วยความสุข มี
ความยินดีที่ได้อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลืออาทรกันและกันร่วมมือกันเพื่อให้สังคมสงบสุข ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
ชุติมา รักษ์บางแหลมและคณะ (2559) ที่กล่าวว่าผู้น าเชิงจริยธรรมจะต้องมีจิตอาสาต่องานสังคมและงานใน
หน้าที่หรือในวิชาชีพของตน นอกจากน้ี ผู้มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะกล้าริเริ่มหรือท าสิ่งดีๆ ให้กับสังคม  
สอดคล้องกับแนวคิดของยุทธนา เฉลียวชาติ (2559) ที่พบว่าผู้น าเชิงจริยธรรมที่มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ต้องเป็นผู้กล้าคิดกล้าท า มีวิสัยทัศน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

2. ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเห็นของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกรอบแนวคิดในด้านความเหมาะสม  ความถูกต้อง ความครอบคลุม และประโยชน์ของ
กรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นพบว่าผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก  ผลการสัมภาษณ์พบว่า
ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นสามารถบ่งบอกคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาได้ และมีประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ด้วยเหตุที่ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมาจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสังเกตคุณลักษณะหรือ
มองเห็นพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาครตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซ่ึงผลการพัฒนาตัวชี้วัดน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของสุภางค์ จันทวานิช 
(2548) ที่กล่าวถึงการพัฒนาตัวชี้วัดโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ว่าสามารถด าเนินการได้หากนักวิจัยต้องการสร้าง
สมมติฐานหรือทฤษฎีใหม่ตามข้อเท็จจริงใหม่จากที่เคยรู้เดิมมาก่อน แล้วเม่ือต้องการสร้างทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์
ของศาสตร์ส าหรับสภาพที่ยังขาดทฤษฎีของตนเอง เพราะทฤษฎีหรือค าอธิบายทางสังคมศาสตร์มีความ
แตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมบริบทเป็นส าคัญ สภาพบริบทที่ต่างกันจึงไม่อาจใช้กฎเกณฑ์
เดียวกันมาอธิบาย เราจึงใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพื่อสร้างสมมติฐานและใช้วิธีเชิงปริมาณทดสอบย้ าความเชื่อถือ
ได้ของสมมติฐาน ดังน้ันกรอบตัวชี้วัดที่ได้พัฒนาขึ้นจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่มองเห็นบริบทของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร จึงเป็นกรอบที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง 
ครอบคลุม และเกิดประโยชน์ในการน าไปอธิบายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาในสถาบัน   

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. การน าไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา 

การพัฒนากรอบตัวชี้วัดที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการอธิบายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะนิสัยส่วนตน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการเป็นสมาชิก
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ของสังคม และภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลและการพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาใน
อนาคต ด้วยเหตุน้ีคณะ มหาวิทยาลัยหรือส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมครบในทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. การน าไปใช้ในการประเมินนักศึกษา 
กรอบตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้น เป็นกรอบที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความใกล้ชิดกับ

กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร ท าให้ได้ตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดจึงสามารถน าไปใช้ประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือภาพรวม 
เพื่อใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนานักศึกษารายบุคคลหรือภาพรวมต่อไป  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  

1. การพัฒนาตัวชี้วัดด้วยวิธีการวิจัยที่แตกต่างออกไป 
กรอบตัวชี้วัดที่ได้พัฒนาขึ้นน้ี มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ท าให้ได้ข้อมูล ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ

บริบทของนักศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา อย่างไรก็ตามควรจะได้มีการด าเนินการวิจัยเพื่อน า
กรอบตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบความตรงด้านอ่ืนๆ  เช่น ความตรงเชิงโครงสร้าง ความตรงเชิงจ าแนก 
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ หรือแม้แต่การตรวจสอบตัวชี้วัดน้ีดัวยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์สามเส้า 

2. การวิจัยเชิงพัฒนา  
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ

นักศึกษา มิได้พัฒนาตัวชี้วัดจากการวิจัยเชิงปริมาณที่ท าให้ทราบสภาพภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา 
อย่างไรก็ตามหากมีการพัฒนาตัวชี้วัดด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ หรือมีการประเมินสภาพภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
แล้ว การด าเนินการวิจัยครั้งต่อไปสามารถวิเคราะห์หาปัจจัยเชิงสาเหตุที่จะช่วยให้มองเห็นปัจจัยหรือตัวแปรที่
ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา หรือหากพบว่านักศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้าน
ใดที่น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ก็สามารถด าเนินการวิจัยพัฒนาโครงการหรือโปรแกรมเพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมเฉพาะด้านต่อไป 
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