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บทคัดย่อ 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นตัวแปรคุณลักษณะที่ไม่อาจสังเกตได้โดยตรง การจะศึกษาเพื่อให้รู้ว่าคุณลักษณะที่ต้องการ
ศึกษามีมากน้อยเพียงใดจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาตัวช้ีวัด ซึ่งหมายถึงหน่วยย่อยที่แสดงให้เห็นสิ่งที่เราต้องการวัด หรือเป็น
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ต้องการวัด  งานวิจัยครั้งนีเ้ป็นงานวิจัยผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาตัวช้ีวัด
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตสมุทรสาครด้วยวิธีการวจิัยเชิงคุณภาพ   2. 
ตรวจสอบตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การด าเนินการวจิัยด าเนินการสองขั้นตอน ขั้นตอนแรก การพัฒนาตัวช้ีวัด
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่ง
ได้มาจากการคัดเลือกเจาะจง จ านวน 9 ท่าน โดยสอบถามเกี่ยวกับตัวช้ีวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนกัศึกษามหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร   ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการตัดทอนข้อมลู การวิเคราะหเ์นื้อหา การสังเคราะห์
ประเด็นพัฒนาเป็นตัวช้ีวัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ขั้นตอนท่ีสอง การตรวจสอบตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้นโดยวิธีการเชิงปริมาณ การ
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 4 ด้าน ได้แก่   1) ความเหมาะสม 2) ความถูกต้อง 3) ความ
ครอบคลมุ และ 4) ประโยชน์ของกรอบแนวคิดตัวชี้วัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูทั้ง 
9 คนท่ีได้ให้ข้อมูลไวใ้นส่วนการพฒันาตัวช้ีวัด ท าการวิเคราะห์หาคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยส าคัญสรุปได้ว่า 1. ตัวช้ีวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คณุลักษณะนสิัย
ส่วนตน คุณลักษณะการท างานร่วมกับผู้อื่น และคุณลักษณะการเปน็สมาชิกของสังคม                    2. ผลการประเมิน
กรอบตัวช้ีวัดภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมที่พัฒนาขึ้นใน 4 ด้าน พบว่า การประเมินทุกด้านมีค่าในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมลูทั้งสี่ด้านเป็น 4.00 และ 7.541 แสดงว่าตัวช้ีวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครที่ไดพ้ัฒนาขึ้น มีคุณภาพความตรงตามสภาพ สามารถน าไปใช้
ในการอธิบายภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของนักศึกษาได ้
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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. 
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