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บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดหมายเพื่อพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาครซ่ึงด าเนินการโดยการทบทวนเอกสารงานวิจัยในและต่างประเทศเก่ียวกับความหมายและ
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย พัฒนาองค์ประกอบ และรายการประเมินที่สอดคล้องกับ
องค์ประกอบ พัฒนาแบบสอบถามองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมซ่ึงเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ค่า IOC มีค่าเป็น 0.6-
1.0 ค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.262-0.861ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
170 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสองอันดับด้วย
โปรแกรมลิสเรลสรุปได้ว่า (1) องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก  ได้แก่ จริยธรรมต่อ
ตนเอง  จริยธรรมต่อผู้อ่ืน และจริยธรรมต่อสังคม (2) โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (chi-square = 186.79 องศาอิสระ = 182 ค่า P = 0.38833 ค่าดัชนี GFI = 0.992 ค่าดัชนี AGFI = 0.966 ค่าดัชนี 
RMR = 0.0106)แสดงว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาครที่ได้พัฒนาขึ้น มีคุณภาพความตรงเชิงโครงสร้าง สามารถน าไปใช้ในการอธิบายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาได้ 

 
ค าหลกั: องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม, พลศึกษา, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
 
Abstract 

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 IOC indices were0.6-1.0, and the reliabilities 
were0.262-0.861. The result deriving from 170 samples indicated that the means were in mediocre level. The 
analyses of Second Order Confirmatory Factor Analysis using LISREL revealed that (1) the components of ethical 
leadership were personal ethics, interpersonal ethics, and societal ethics  (2) the second order factor analysis 
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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).  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 components, Physical Education, Second Order Confirmatory Factor Analysis 
 
บทน า 

ภาวะผู้น าเป็นค าที่แพร่หลายและได้รับความสนใจในฐานะคุณลักษณะ (trait) การแสดงออก กระบวนการ (process) 
หรือในฐานะทักษะหรือความสามารถ แบบของผู้น า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับมิติที่ให้ความสนใจว่าต้องการศึกษาภาวะผู้น าในลักษณะใด โดย
จะมีการใช้ค าว่าภาวะผู้น าควบคู่กับค าที่อยู่ข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามภาวะผู้น าเฉพาะตัวเองน้ันเป็นคุณลักษณะที่นักการศึกษาได้ให้
ค าจ ากัดความอย่างกว้างที่สุดหมายถึงกระบวนการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืนด้วยการแสดงการน าบุคคลอ่ืนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
เพื่อท าให้เป้าหมายของบุคคลน้ันร่วมกับผู้อ่ืนประสบความส าเร็จ (Luenendonk, 2017) จริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็น
หลักที่บุคคลยึดให้บุคคลตัดสินใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อตนเอง ผู้อ่ืน หรืองานของตน ส่วนคุณธรรมเป็นการแสดง การปฏิบัติที่ดี
ของบุคคลตามหลักที่ก าหนดในชีวิตจนเป็นปกตินิสัย ส่วนศีลธรรมหมายถึงการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักคุณธรรม หลักค วามเชื่อ 
ศาสนาหรือค าสอน หากว่าสิ่งที่ท าน้ันไม่มีการก ากับด้วยหลักจริยธรรมหรือสิ่งที่ดีงาม การปฏิบัติน้ันเรียกว่าการกระท า และหาก
การปฏิบัติน้ันเป็นไปตามสัญชาตญาณเราเรียกสิ่งน้ันว่าพฤติกรรม  ดังน้ันจริยธรรมจึงเป็นการประพฤติ การปฏิบัติที่ดีงามเป็นไป
ตามกรอบหลักคุณธรรม ศีลธรรม หรือตามที่สังคมต้องการ (Rogerson,1991)  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นคุณลักษณะประการ
หน่ึงที่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของบุคคลในทุกคนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ตาม หรือ ผู้น า หรือผู้บริหาร และเป็นสิ่งถูกเรียกร้องส่งเสริม
ให้เกิดขึ้นในผู้น า หรือผู้บริหารในองค์การต่างๆ Koj (2018) ได้เสนอว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่ได้รับการเรียกร้องและให้
ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวงการธุรกิจเน่ืองจากปัจจุบันมีประเด็นมากมายที่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนทาง
จริยธรรมเช่นเรื่องการตัดสินใจในองค์กรหรือสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท า มีเรื่องราวหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของการ
ตัดสินใจของผู้บริหารองค์การ การท าสิ่งที่ผิดจริยธรรมไม่ได้ส่งผลต่อผู้บริหารเท่าน้ัน แต่ส่งผลถึงบุคคลที่ถูกกระท าเท่าน้ัน ส่งผลถึ ง
บุคคลที่เป็นพยานแวดล้อมที่เห็นการกระท าเหล่าน้ันด้วย จากการศึกษาพบว่าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีความ
หลากหลายแตกต่างกันไป บางเรื่องให้ความสนใจว่าภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมคืออะไร องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมี
องค์ประกอบใดบ้าง (ยุทธนา เฉลียวชาติ, 2559; สุทัด จันทะสินธ์ุ, 2560 และ หงษา วงค์จ าปาและคณะ, 2560) ตัวชี้วัดภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมมีองค์ประกอบใดบ้าง (ศุภลักษณ์ สุพรรณปราการ, 2555 และชุติมา รักษ์บางแหลม, 2559) บ้างก็ศึกษาว่ามีตัวแปร
ปัจจัยสาเหตุหรือตัวแปรปัจจัยที่เป็นผลของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (สุทธาสินี  แม้นญาติ, 2554) บ้างก็ศึกษาว่ามีแนวทางในการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอย่างไร (ธัญมัย  แฉล้มเขต, 2559 และเจริญ กองโตกลาง, 2559) อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่าน้ีต่างก็
ต้องการหาค าตอบเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมให้เกิดในกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละส่วนต้องการทั้งสิ้น    

จากการศึกษาแนวคิดจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสามารถสรุปได้ว่า
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีหลายองค์ประกอบ เม่ือพิจารณาความลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ี 
สามารถแบ่งองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จริยธรรมในตนเอง จริยธรรมต่อผู้อ่ืนและ 
จริยธรรมต่อสังคม โดยที่จริยธรรมในตนเองหมายถึงหลักการ ความเชื่อ ปรัชญาที่บุคคลยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติตน จริยธรรม
ต่อผู้อ่ืนเป็นจริยธรรมที่บุคคลยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน จริยธรรมต่อสังคมเป็นจริยธรรมที่บุคคลยึดถือเป็นหลักในฐานะที่
ตนเองเป็นสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชน ประเทศ หรือโลก การพัฒนาองค์ประกอบเป็นงานวิจัยประเภทหน่ึงที่มีจุดหมาย
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เพื่อศึกษาว่าตัวแปรคุณลักษณะที่ต้องการศึกษาน้ันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นส่วนท าให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการวัดน้ันหรือไม่กล่าว
ได้ว่าในคุณลักษณะที่ต้องการวัดน้ันมีส่วนประกอบย่อยอ่ืนๆ ที่มารวมกันแล้วท าให้เกิดคุณลักษณะน้ัน ซ่ึงในการพัฒนาจะต้องมี
การศึกษาว่าคุณลักษณะที่ต้องการวัดมีองค์ประกอบใด แต่ละองค์ประกอบมีลักษณะใด และต้องท าการตรวจสอบว่าองค์ประกอบที่
สร้างขึ้นน้ันมีความถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงเรียกว่า การตรวจสอบองค์ประกอบ โดยที่อาจท าการตรวจสอบด้วยวิธีการตัดสินของ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการสอบถามว่าองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นมีความตรงหรือไม่ หรือใช้วิธีการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลองค์ประกอบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นหรือไม่ 
ซ่ึงการพัฒนาองค์ประกอบน้ันมีวิธีการในการด าเนินการวิจัยที่มีความหลากหลายมาก สามารถด าเนินการได้ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 
วิธีการเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยผสมผสาน ซ่ึงมีฐานแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาองค์ความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะหรือตัวแปรที่สนใจศึกษา  อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่าน้ีมีจุดหมายเดียวกันคือการได้สาระ
สนเทศเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการศึกษา  การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ไม่ใช่ประเด็นที่ใหม่ในวง
การศึกษา  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจากแนวคิดของ Brown, Trevino and 
Harrison (2005), Duh and Belak, 2009) Wart(2014), Velga and Iveta (2016), Khan and Javed (2018), Duggan 
(2018), Hegarty & Moccia (2018), สุธาสินี  แม้นญาติ (2554), ศุภลักษณ์ สุพรรณปราการ (2555), พิชัย โสวจัสสตากุล 
(2557), บุญจันทร์ สีสันต์, อ านาจ อัปษรและสุชาติ ศรีหานารถ (ม.ป.ป.) และจุฑาทิพย์  สร้วงสุวรรณ (2561) สามารถสังเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อ่ืน และจริยธรรมต่อ
สังคม  

นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือ สถาบันการพลศึกษาเดิม  เป็นนักศึกษากลุ่มหน่ึงที่
สมควรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเช่นกัน  เ น่ืองจากนักศึกษาเหล่าน้ีเป็นกลุ่มที่จะเป็นพลัง
ส าคัญในการเยาวชนในด้านของการดูแลสุขภาพร่างกาย การพัฒนาคุณลักษณะความมีจริยธรรมทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม
ผ่านกิจกรรมการเล่น และกีฬา กลุ่มนักศึกษากลุ่มน้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้ตนมีคุณลักษณะของบุคคล
ที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอันเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินชีวิต และบุคคลที่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืน และสังคมอย่างมีจริยธรรม อันจะ
เป็นแบบอย่างของผู้น าที่มีจริยธรรมส าหรับเยาวชนต่อไป และช่วยพัฒนาวิชาชีพของตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่มากขึ้น 

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 17 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อน าองค์ประกอบที่ได้จาก
การวิจัยในครั้งน้ี ไปใช้ในการประเมินภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะอ่ืนๆ หรือ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่ืนๆ หรือส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรกลุ่มดังกล่าวต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา        
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร และตรวจสอบความตรงของอ งค์ประกอบที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง ในการด าเนินการผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก  
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม การก าหนดความหมายและมิติของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
สังเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  พัฒนาเป็นโมเดล
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมตามกรอบแนวคิดการวิจัย  
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือวิจัย   น าองค์ประกอบที่จะพัฒนามาก าหนดเป็นคุณลักษณะที่ต้องการวัด ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและองค์ประกอบ  ออกแบบและสร้างข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบ ตรวจสอบความตรง
ตามเน้ือหาจากการสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน หาค่า IOC ทดลองใช้เครื่องมือด้วยการตรวจสอบความชัดเจน
ของภาษาและเวลาที่กับนักศึกษาจ านวน 5 คน และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงโดยการเก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ทดลองใช้เครื่องมือจ านวน 30 คน วิเคราะห์หาความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาค 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความตรงโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม น าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปเก็บรวบรวม
กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้จ านวน 170 คน วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับตัวแบบ
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น หรือเป็นการตรวจสอบความตรงตัวแบบที่พัฒนาขึ้นด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองด้วยโมเดลริสเรล 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร                   
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 170 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบ่งชั้น ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง  Krejcie and 
Morgan ในตารางก าหนดให้จ านวนประชากร 280 ใช้กลุ่มตัวอย่าง 162 คน ประชากร 290 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 165 คน เม่ือ
ผู้วิจัยค านึงถึงหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนตัวอย่างของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี 
Maximum Likelihood ตามข้อเสนอของ Hair, Black, Babin & Anderson (2010) กล่าวว่า การวิเคราะห์ สถิติประเภทสมการ
โครงสร้างควรก าหนดตัวอย่างประมาณ 5-10 เท่าของตัวแปรสังเกตหรือพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า และจ านวนตัวอย่าง
ควรมีขนาดใหญ่ การศึกษาครั้งน้ีมีองค์ประกอบอันดับแรก 3 ตัว และองค์ประกอบอันดับสอง ตัวแปรสังเกตได้ทั้งสิ้น จ านวน 21 
ตัวแปรสังเกตได้ มีค่าพามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่า 24 ตัว ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมีค่าเป็น 105 คน (5x24=120) ถึง 240 
(10x24=240) คน ซ่ึงขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Kregcie and Morgan (1970) ที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับที่ Hair, Black, Babin & 
Anderson (2010)  ได้เสนอไว้ และเพื่อป้องกันการขาดหายของข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 170 คน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกชั้นปี จึงได้ด าเนินการสุ่มแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
อย่างมีสัดส่วนตามชั้นปี 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 1 ชุด ได้แก่  แบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ซ่ึงให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับผู้ตอบ และ (2) แบบสอบถามถามความเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม แบบสอบถามตอนที่  2 เป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกระดับความเห็นที่คิดว่าตรงกับความคิดเห็นของตนเองน้อยที่สุดหรือเป็นจริงน้อยที่สุดไปจนถึงตรงกับความ
คิดเห็นของตนเองมากที่สุดหรือเป็นจริงมากที่สุด 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ รายละเอียดการพัฒนาเครื่องมือเป็นดังต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย เอกสารที่เก่ียวข้องกับ นิยาม ความหมาย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรได้แก่ 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมอันประกอบด้วย 1) จริยธรรมต่อตนเอง 2) จริยธรรมต่อผู้อ่ืน และ 
3) จริยธรรมต่อสังคม ผลการศึกษาเอกสารและสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมแสดงดังตารางที่ 1 
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  2. สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรม (specification table) ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยน านิยามปฏิบัติการของ
องค์ประกอบที่ได้พัฒนาขึ้น ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นพฤติกรรมที่ต้องการวัดในแต่ละองค์ประกอบ จ านวนข้อค าถาม
เขียนข้อค าถามที่จะพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ที่ 
 
 

องค์ประกอบ 

Br
ow

n,
 T

re
vin

o 
an

d 
Ha

rri
so

n 
(2

00
5)

 

Du
h 

an
d 

Be
la

k, 
(2

00
9)

 

W
ar

t(2
01

4)
 

Ve
lga

 a
nd

 Iv
et

a 
(2

01
6)

 

Kh
an

 a
nd

 Ja
ve

d 
(2

01
8)

 

Du
gg

an
 (2

01
8)

 

He
ga

rty
 &

 M
oc

cia
 (2

01
8)

 

สุธ
าส

ินี 
 แ

ม้น
ญา

ติ 
(2

55
4)

 

ศุภ
ลกั

ษณ
์ ส

ุพร
รณ

ปร
าก

าร
 (2

55
5)

 

พิช
ัย 

โส
วจั

สส
ตา

กุล
 (2

55
7)

 

ชุต
ิมา

 ร
ักษ์

บา
งแ

หล
ม 

(2
55

9)
 

บุญ
จัน

ทร
์ ส

ีสัน
ต์,

 อ
 าน

าจ
 อั

ปษ
รแ

ละ
 

ะส
ชา

ติ 
ศร

ีหา
นา

รถ
 (ม

ปป
) 

จุฑ
าท

ิพย
์  ส

ร้ว
งส

ุวร
รณ

 (2
56

1)
 

 จรยิธรรมต่อตนเอง              
1. ความขยัน ความเพียร                    
2. ความอดทน               
3. การมีความรับผิดชอบ               

4. ความตัง้มั่นในการท างาน               
5. ประหยัด พอประมาณ               
6. ความซ่ือสัตย ์              
7. การยืนหยัดในความดีงาม               

8. เช่ือและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา              

 จรยิธรรมต่อผูอ้ื่น              
1. การส่ือสารเชิงจริยธรรม                    

2. การสร้างความน่าไวว้างใจ              
3. ความเมตตากรุณา การให้              
4. การเอาใจใส่ผู้อ่ืน              
5. ความยตุิธรรม              

6. ความสุภาพอ่อนน้อม              
7. การให้เกียรติผู้อ่ืน              

 จรยิธรรมต่อสังคม              
1. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว              
2. การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม               

3. การสร้างสามัคค ี              
4. การเคารพกฎระเบียบ              
5. จิตส านึกต่อสังคม              
6. จิตอาสา              

 
 3. น าตารางวิเคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรมและข้อค าถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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 ขั้นตอนน้ีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามที่เป็นพฤติกรรมที่ต้องการวัดกับองค์ประกอบที่
พัฒนาขึ้น และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบที่พัฒนาและข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบ ผู้วิจัยปรับปรุงข้อค าถามตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าข้อค าถามที่ปรับปรุงมาใช้ในการพัฒนาองค์ประกอบและแบบสอบถาม   
 4. ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามและตารางวิเคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรมไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อค าถามรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Item-Objective Congruence) ของ
การวัดแต่ละองค์ประกอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  
 5. ปรับปรุงข้อค าถามในแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแบบสอบถามที่ปรับปรุงอีกครั้ง  
 6. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนใช้จริง ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของครอนบาค พิจารณาปรับปรุงข้อค าถามที่มีค่า
ความเที่ยงอยู่ในระดับต่ ากว่า 0.3 แต่มีค่า IOC สูงกว่า 0.5 ตรวจสอบข้อค าถาม และปรับข้อค าถามอีกครั้ง ผลการวิเคราะห์ค่า
ความเที่ยงแบบแอลฟาครอนบาครายข้อของแต่ละตัวแปรหลังปรับปรุงเครื่องมือมีค่าความเที่ยงเป็น 0.458-0.827 
 7. การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 170 คน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการท าความเข้าใจ
เก่ียวกับขั้นตอนการวิจัย ชี้แจงความส าคัญของการวิจัย และผลของการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วนสมบูรณ์  และใช้เวลา
ประมาณ 20 นาทีในให้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม และรับแบบสอบถามกลับคืน   
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสองส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร และด าเนินการ
วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย   
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรมีสองส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 
เป็นการวิเคราะห์หาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พิสัย (Range) ค่าต่ าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) 
ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 21 องค์ประกอบ และ 2) การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมทั้ง 21 องค์ประกอบ 
 2. การวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีการพัฒนากรอบแนวคิดจาก
การศึกษาเอกสาร ร่างตัวแบบองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมกับคุณลักษณะองค์ประกอบโดยอาศัยหลักการของโมเดลริสเรล  และท าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Content 
Validity) ของโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ได้พัฒนาขึ้นด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับสอง 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลที่เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยหรือการตรวจสอบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ หากไม่สอดคล้องจะได้
ด าเนินการปรับแก้โมเดลให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบลักษณะของตัวแปรว่ามีการแจกแจงใน
ลักษณะอย่างไร  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปรหลักทั้งยี่สิบเอ็ดตัวของ
สามองค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบจริยธรรมต่อตนเอง  จริยธรรมต่อผู้อ่ืนและจริยธรรมต่อสังคมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกตัว โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.24 - 3.91 เม่ือพิจารณาการแจกแจงของตัวแปรพบว่าจ านวนตัวแปรที่ค่าความเบ้ความโด่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์มีไม่มากนัก และเม่ือพิจารณารายตัวแปรมีเพียงตัวแปรเดียวที่มีค่าความเบ้มีนัยส าคัญ   
  ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง 21 ตัว มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยไปถึงมาก   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต่ าสุดและสูงสุดของตัวแปรมีค่าเท่ากับ 
0.311 และ 0.794  ค่าสัมประสิทธ์ิทุกค่ามีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 21 ตัว ในองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม พบว่า ตัวแปรทั้ง 21 ตัว มีความแปรปรวน
ร่วมกัน 50.693% ถึง 5.596% ผลการวิเคราะห์ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า chi-square =2460.723, df = 210,            
P = 0.000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.919 แสดงว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบจริยธรรมต่อตนเอง ไม่ใช่เมทริกซ์เอกลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง                   
ตัวแปรมีมากพอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
  ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมได้ดังภาพกรอบ
แนวคิดการวิจัย ซ่ึงจากภาพสามารถอธิบายได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) 
จริยธรรมต่อตนเอง 2) จริยธรรมต่อผู้อ่ืน และ 3) จริยธรรมต่อสังคม และแต่ละองค์ประกอบก็มีองค์ประกอบย่อย ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมสามารถเขียนในลักษณะโมเดลลิสเรลดังเสนอในภาพที่ 1 
เพื่อความเข้าใจภาพองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณะขององค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

ETLEADER หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
PEETIC หมายถึง ตัวแปรแฝงจริยธรรมต่อตนเอง วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัว ได้แก่  
DLGENT หมายถึง ความขยัน       MODESTY หมายถึง ความประหยัด  
PATIENT หมายถึง ความอดทน  ITGRITY หมายถึง ความซ่ือสัตย์ 
RESPON หมายถึง ความรับผิดชอบ  MINSIST หมายถึง การยืนหยัดในความดีงาม  
WCOMIT หมายถึง การตั้งม่ันในการท างาน  RELIAD หมายถึง การเชื่อและปฏิบัติตนตาม

หลักศาสนา 
INTERET หมายถึง ตัวแปรแฝงจริยธรรมต่อผู้อ่ืน วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัว  
ETCOMMU หมายถึง การสื่อสารเชิงจริยธรรม       JUSFAIR หมายถึง ความยุติธรรม 
TRUSTWO หมายถึง ความน่าไว้วางใจ MODEST หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม 
MERCI หมายถึง ความเมตตากรุณา RESPECT หมายถึง การให้เกียรติผู้อ่ืน 
CARING หมายถึง ความเอาใจใส่    
SOCETHIC หมายถึง ตัวแปรแฝงจริยธรรมต่อสังคม วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัว ได้แก่  
FMEMBER หมายถึง การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว REGRES หมายถึง การเคารพกฎระเบียบ 
GMEMBER หมายถึง การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  SOCICON หมายถึง จิตส านึกต่อสังคม 
UNIENHA หมายถึง การสร้างสามัคคี PUBMIND หมายถึง จิตอาสา 
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ภาพท่ี 1 โมเดลองค์ประกอบอันดับสองภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบอันดับสอง พบว่า โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ETLEADER) มีค่า chi-
square = 186.79 องศาอิสระ = 182 ค่า P = 0.38833 ค่าดัชนี GFI = 0.992 ค่าดัชนี AGFI = 0.966 ค่าดัชนี RMR = 0.0106  
เม่ือพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบอันดับแรกพบว่า ตัวแปรอันดับหน่ึงทุกตัวในโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมเป็น
องค์ประกอบย่อยของสามองค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบจริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อ่ืน และจริยธรรมต่อสังคม       
ผลการพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบพบว่าในทั้งสามองค์ประกอบ พบว่า ทั้งสามองค์ประกอบน้ าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.584 ถึง 0.781 , 0.699 ถึง 0.846 และมี 0.593 ถึง 0.769 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลองค์ประกอบอันดับที่สองภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมแสดงดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบความตรงโมเดลองค์ประกอบอันดับสองภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 

ตัวแปร 
เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ 

R2 เมทริกซ์ สปส. 
คะแนนองค์ประกอบ 

องค์ประกอบอันดับแรก 
PETTIC      
DLGENT 0.674 - - 0.454 0.674 
PATIENT 0.672 0.131 5.114 0.451 0.672 
RESPON 0.679 0.131 5.171 0.461 0.679 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
เมทริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ 

R2 เมทริกซ์ สปส. 
คะแนนองค์ประกอบ 

WCOMIT 0.727 0.132 5.493 0.529 0.727 
MODESTY 0.650 0.131 4.968 0.422 0.650 
ITGRITY 0.729 0.132 5.510 0.531 0.729 
MINSIST 0.781 0.134 5.845 0.610 0.781 
RELIAD 0.567 0.125 4.547 0.341 0.584 
INTERET      
ETCOMMU 0.726 - - 0.527 0.726 
TRUSTWO 0.846 0.118 7.153 0.715 0.846 
MERCI 0.755 0.119 6.348 0.570 0.755 
CARING 0.767 0.119 6.453 0.588 0.767 
JUSFAIR 0.748 0.119 6.289 0.559 0.748 
MODEST 0.733 0.119 6.155 0.537 0.733 
RESPECT 0.699 0.119 5.857 0.488 0.699 
SOCETHIC      
FMEMBER 0.646 - - 0.418 0.646 
GMEMBER 0.654 0.078 8.347 0.427 0.654 
UNIENHA 0.693 0.132 5.230 0.480 0.693 
REGRES 0.591 0.128 4.606 0.351 0.593 
SOCICON 0.769 0.135 5.697 0.591 0.769 
PUBMIND 0.765 0.135 5.671 0.585 0.765 
องค์ประกอบอันดับสอง 
PEETIC 0.890 0.155 5.739 0.793 0.890 
INTERET 0.959 0.143 6.704 0.920 0.959 
SOCETHIC 1.028 0.169 6.078 1.056 1.028 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีสรุปได้ว่าโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นโดยการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลกรอบแนวคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมี
ความตรงสามารถน าไปใช้ในการอธิบายภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขต
สมุทรสาครได้ โดยโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมประกอบไปด้วยองค์ประกอบอันดับแรก 3 ตัว ได้แก่ องค์ประกอบ
จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อผู้อ่ืน และจริยธรรมต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 21 ตัวแปร และองค์ประกอบอันดับแรกทั้งสามตัวน้ีเป็น
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
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 ในการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นเพื่อการอภิปรายผลสองประเด็น ดังต่อไปน้ี  
  1. ความเหมาะสมถูกต้องของโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พัฒนาขึ้น 
  โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่พัฒนาในการวิจัยน้ี เป็นการพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง และท าการตรวจสอบโมเดลโดยอาศัยการตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และท าการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยอาศัยโปรแกรมลิสเรล หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct validity) ของตัวแปรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมหรือเป็นการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้นโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory  Factor Analysis) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้อธิบาย
เก่ียวกับเรื่องโมเดลการวิจัยโดยสามารถสรุปแนวความคิดได้ว่าโมเดลเป็นแบบจ าลองที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ แต่อาจเป็นการตัดบางส่วนของสภาพจริงมาอธิบายทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการศึกษา การพัฒนาโมเดลที่นักวิจัยสร้างขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโมเดลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยซ่ึงเป็นการศึกษาโดยวิธีนิรนัยท าให้ได้โมเดลที่เป็นสมมติฐานการ
วิจัย จากน้ันนักวิจัยจึงน าโมเดลการวิจัยไปตรวจสอบโดยใช้วิธีการอุปนัยศึกษาว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มากน้อยเพียงใด ต้องปรับปรุงพัฒนาโมเดลอย่างไรให้สอดคล้องกับสภาพปรากฏการณ์ในสภาพจริง อันน าไปสู่ความรู้ใหม่  
 2. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมทั้งสามองค์ประกอบ  
 ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างหรือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่า โมเดลภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบจริยธรรมต่อ
ตนเอง จริยธรรมต่อผู้อ่ืนและจริยธรรมต่อสังคมตามล าดับ  และแต่ละองค์ประกอบหลักก็มีตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบย่อยต่อไปอีก   
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เช่นงานของ สุทธาสินี  แม้นญาติ (2554),      
ศุภลักษณ์ สุพรรณปราการ (2555), ชุติมา รักษ์บางแหลม (2559) และ Hegarty and Moccia (2018) ที่เสนอว่าภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบย่อย เช่น ความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตั้งม่ันในการท างาน 
ประหยัด ซ่ือสัตย์ ยืนหยัดในความดีงาม และเชื่อและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บุคคลน้ันจะปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมีจริยธรรม 
กล่าวคือมีการสื่อสารอย่างมีจริยธรรม มีความน่าไว้วางใจ มีความเมตตากรุณา เอาใจใส่ มีความยุติธรรม มีความสุภาพอ่อนน้อม 
และให้เกียรติผู้อ่ืน ด้านสังคมบุคคลผู้มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม สร้าง
สามัคคี เคารพกฎระเบียบ มีจิตส านึกต่อสังคม และจิต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษา  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างชี้ให้เห็น
ว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความตรง ดังน้ันการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาต้องพัฒนาในส่วนของจริยธรรมต่อตนเอง 
จริยธรรมต่อผู้อ่ืน และจริยธรรมต่อสังคม ด้วยการจัดโครงการพัฒนาพัฒนาจริยธรรมในด้านหรือองค์ประกอบที่เหล่าน้ันหรือการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดองค์ประกอบย่อยที่จะท าให้เกิดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาในล าดับต่อไป  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาโดยอาศัยวิธีการเชิงนิรนัยคือน าการศึกษากรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและตรวจสอบกรอบ
แนวคิดที่พัฒนาขึ้นด้วยการตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ึงมีคุณค่าในแง่ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรม อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ยังสามารถเพิ่มเติมได้จากการวิจัยที่หลากหลายทั้งด้านเน้ือหาและวิธีวิทยาการวิจัย ดังน้ัน
การวิจัยในครั้งต่อไปอาจเป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนักศึกษา การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หรือมีการด าเนินการโดยการวิจัย
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เชิงคุณภาพเพื่อศึกษาคุณลักษณะ สาเหตุ พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีความโดดเด่นในการเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม การ
วิจัยเชิงทดลองหรือวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาผลและการด าเนินการของการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม การวิจัยเชิงปริมาณที่เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาที่มาจากกลุ่ม ชั้นปี คณะ หรือสถาบันที่แตกต่าง
กันเพื่อท าความเข้าใจภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของบุคคลที่ต่างกลุ่ม ศึกษาปัจจัยที่ท าให้นักศึกษามีภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่แตกต่าง
กันออกไป 
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