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จฑุาทิพย ์ สร้วงสวุรรณ 2562: การพฒันาองคป์ระกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ                 
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมทุรสาคร                                                        
บทคดัย่อ 

 ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมเป็นตวัแปรคณุลกัษณะทีป่ระกอบไปดว้ยคณุลกัษณะยอ่ยทีเ่ป็น
สว่นประกอบส าคญัทีท่ าใหเ้กดิภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมขึน้ได ้ซึง่เราเรยีกคณุลกัษณะย่อยๆ ทีป่ระกอบขึน้
กนัเป็นภาวะผูน้ านี้ว่าองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม ดว้ยความเชือ่ทีว่่าหากเราทราบว่า
องคป์ระกอบเหล่านัน้คอือะไรบา้ง เราจะสามารถพฒันาภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมในคน หรอืในองคก์ร เพื่อ
ท าใหเ้กดิภาพบุคลากรหรอืองคก์รทีเ่ตม็เป่ียมไดด้ว้ยความสขุ มคีณุธรรมและจรยิธรรมต่อไป  งานวจิยั
ครัง้นี้จงึมจีุดหมายเพื่อพฒันาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตสมทุรสาคร ซึง่ด าเนินการโดยการทบทวนเอกสารงานวจิยัใน
และต่างประเทศเกีย่วกบัความหมายและองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม  พฒันากรอบแนวคดิการ
วจิยั พฒันาองคป์ระกอบ และรายการประเมนิทีส่อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ พฒันาแบบประเมนิภาวะ
ผูน้ าเชงิจรยิธรรมซึง่เป็นมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั  ใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชงิ
เนื้อหา หาคา่ความสอดคลอ้งระหว่างรายการประเมนิกบันยิามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปร (IOC) น า
แบบสอบถามทีผ่า่นการปรบัแกไ้ปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มเพือ่ใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลู ด าเนนิการหาคา่ความเทีย่งแบบความสอดคลอ้งภายในของ
แบบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้ (ความเทีย่งแอลฟาคอนบารค์) ผลการพฒันาเครือ่งมอืไดค้า่ความตรงเชงิ
เนื้อหาของแบบสอบถามอยูร่ะหว่าง 0.6-1.0 คา่ความเทีย่งอยูร่ะหว่าง 0.262-0.861จากนัน้จงึท าการ
วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งมาตรฐานของขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 170 คน วเิคราะหค์า่
สหสมัพนัธข์องตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ และท าการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัสองอนัดบัดว้ย
โปรแกรมลสิเรล 
 ผลการวจิยัส าคญัสรปุไดว้่า (1) องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม ประกอบไปดว้ย 3 
องคป์ระกอบหลกั  ไดแ้ก ่จรยิธรรมต่อตนเอง  จรยิธรรมต่อผูอ้ืน่ และจรยิธรรมต่อสงัคม (2) โมเดล
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (chi-square = 186.79 
องศาอสิระ = 182 คา่ P = 0.38833 คา่ดชัน ีGFI = 0.992 คา่ดชันี AGFI = 0.966 คา่ดชันี RMR = 
0.0106)    โดยภาพรวมองคป์ระกอบอนัดบัแรก 21 ตวัมคีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 0.593 ถงึ 
0.846 องคป์ระกอบอนัดบัแรกทีม่นี ้าหนกัความส าคญัมากทีส่ดุ 3 อนัดบัคอื การสรา้งความน่าไวว้างใจ 
การยนืหยดัในความดงีาม และการเอาใจใสผู่อ้ ืน่ (LX มคีา่เป็น 0.846, 0.781 และ 0.767 ตามล าดบั)  
สว่นองคป์ระกอบอนัดบัสองพบว่าทัง้สามองคป์ระกอบเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 
ไดแ้ก ่โดยองคป์ระกอบทีม่คีา่น ้าหนกัความส าคญัมากทีส่ดุคอืจรยิธรรมต่อสงัคม รองลงไปคอืจรยิธรรม
ต่อผูอ้ืน่ และจรยิธรรมต่อตนเอง (LX มคีา่เป็น 1.028, 0.959 และ 0.890 ตามล าดบั) แสดงว่า
องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาต ิ
วทิยาเขตสมทุรสาครทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ มคีณุภาพความตรงเชงิโครงสรา้ง สามารถน าไปใชใ้นการอธบิาย
ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของนกัศกึษาได้ 
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Abstract     
 Ethical leadership is a trait composed of several components or aspects. These 
components are needs for ethical leadership. These needed composite are named as ethical 
leadership components. If we desire to develop ethical leadership, we need to develop this 
component. In case we are able to do this, we are able to develop ethical leadership in persons or 
in organizations which leading to the ethical and happiness in work place and society. This 
research aimed to develop the ethical leadership components for students in faculty of Education, 
Thailand National Sports University, Samut Sakhon Campus. Research procedures were 
reviewing on national and international studies for the definitions and components of ethical 
leadership, developing a research framework, developing ethical leadership components 
questionnaire which was a 5 Likert’ scales. The initial scale was approved by the five experts.  
The content validity indicated by index of item-objective congruence (IOC) from the expert. 
Then, the questionnaires were tried out with 30 students. Later, Cronbach’s alpha was utilized 
as statistical index indicating the scale reliability. The try out scale analysis indicated that the 
content validity, and reliability of all items were accept (IOC were ranging from 0.60 to 1.00; 
alpha Cronbach reliabilities were ranging from 0.262 to 0.861). After that, the ethical 
leadership component questionnaire was utilized with 170 samples. The descriptive statistics 
and correlation using SPSS, and the analyses of Second order factor analysis using LISREL 
were employed for ethical leadership component model validation.  
 The major finding were (1) the components of ethical leadership were personal ethics, 
interpersonal ethics, and societal ethics  (2) the second order factor analysis indicated that the 
model of ethical leadership component fitted to the empirical data (chi-square=186.79, df=182, 
P=0.38833, GFI=0.992, AGFI=0.966, RMR=0.0106). In overall, the loadings of the first order 
components ranged from 0.593 to 0.846. The third maximum of the first component loading 
were trustworthy, integrity resistance, and caring (LX was 0.846, 0.781 and 0.767, 
respectively).  The result indicated that ethical leadership consisted of second order 
components.  The components with the highest to the lowest loading were societal ethics, 
interpersonal ethics, and personal ethics (LX was 1.028, 0.959 and 0.890, respectively).                     
It showed that the components of ethical leadership of students Faculty of Education, Thailand 
National Sports University, Samut Sakhon campus that had been developed was qualified and 
able to use for describe student's ethical leadership. 
Keywords:  Ethical leadership, Component development, Ethical leadership components, 

Physical Education, Thailand National Sports University,                                                          
Second Order Confirmatory Factor Analysis 
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