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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ 

และนักศึกษา จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา 2) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1-4 ใน 3 สถาบันอุดมศึกษา จ�านวน 644 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีการศึกษา  

2 ขัน้ตอน คอื 1) การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) เพ่ือให้ได้ความหมายและองค์ประกอบความซือ่ตรง

ทางการศึกษา และ 2) การศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความซ่ือตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .89 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวิเคราะห์ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2 = 62.69, df = 48, p = .07, GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA 

= .02, SRMR = .02) โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .97 - .99 ทุกองค์ประกอบมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง .94 - .99 แสดงว่า โมเดลการวัด

ความซื่อตรงทางการศึกษาที่สร้างขึ้นสามารถน�ามาอธิบายความซื่อตรงทางการศึกษาได้ โดยสามารถเรียง

ล�าดับค่าน�้าหนักองค์ประกอบจากสูงสุดได้ดังน้ี ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางศีลธรรม และคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ: ความซื่อตรงทางการศึกษา, ความซื่อตรง, นักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ABSTRACT

 The purpose of this research was to find out meanings and components of academic  

integrity of undergraduate students. Mix method of qualitative research and quantitative research were 

employed. Data collections was performed by 2 groups; 1) Key informants who were administrators, 

instructors and students from 3 higher education institutes, and 2) quantitative samples, in a total  

of 644 persons, who were the first, second, third, and forth year undergraduate students in 3 higher 

education institutes, using a stratified random sampling method. The study design composed of 2 parts; 

1) group discussion was used to find out meanings and components of academic integrity, and  

2) quantitative study was used to analyze the components of academic integrity of the undergraduate 

students. A tool for data collection was Academic Integrity Questionnaire with a total reliability  

coefficient (a) of .89. Confirmatory factor analysis was used to analyze the data.

 The research result was the confirmatory factor analysis significantly confirmed that  

the model of academic integrity is consistent with the empirical data (χ2= 62.69, df = 48,  

p = .07, GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA = .02, SRMR = .02) with standardized factor loading 

between .97-.99. All the elements are statistically significant level of .01 while Construct Reliability 

is situated between .94-.99. This proves that the models can explain, with standardized factor 

loading, academic integrity in descending order as follows: social values, moral values and 

personal attributes.

Keywords: Academic Integrity, Integrity, Undergraduate Students

บทน�า 

 การมคีวามซือ่ตรง (integrity) ท�าให้บุคคล

ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมมีความ 

รับผิดชอบ ค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ต่อต้าน

การทจุรติทกุรปูแบบ และซือ่สตัย์สจุรติอย่างตรงไป

ตรงมาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งจะส่งผลให้คนใน

สงัคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกตสิขุ (King Prajadhipok’s 

Institute [KPI], 2011) แต่ปัจจุบันมีข้อมูลที่ได้จาก

การทบทวนงานวิจยัท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ว่าแนวโน้มของการขาดแคลนความซื่อตรงก�าลัง

ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องในทุกสถาบันท้ังในองค์กร

ของการท�างานและองค์กรด้านการศึกษา 

 ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic 

Integrity) เป็นพ้ืนฐานของความเข้มแข็งทาง

วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับค่านยิมทางความคดิ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมทางการศึกษา โดยให้ความส�าคัญ

กับค่านิยมหลัก (core value) 6 ประการของความ

ซื่อตรง ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือไว้วางใจ 

ความยุตธิรรม ความเคารพนบัถือ ความรบัผดิชอบ 

และความกล้า (International Center for 
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Academic Integrity [CAI], 2013) แต่สิ่งหนึ่งที่ 

เป็นปัญหาใหญ่ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ผ่านกระบวนการ

เรียนรู ้ในสถาบัน อุดมศึกษา ไม่เฉพาะแต่ใน

ประเทศไทย คอืการขาดความซือ่ตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษา ซึ่งนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันต่างก็ 

คุน้เคยกับการกระท�าท่ีเป็นการทุจรติทางการศึกษา

อยู่บ่อยครั้งจนไม่รู ้สึกว่า ในความเป็นจริงแล้ว

พฤติกรรมเหล่าน้ันคือการกระท�าท่ีผิดทั้งทาง

คุณธรรมและจริยธรรม (Bate et al, 2005 as  

cited in Arhin, 2009) การขาดความซื่อตรงทาง 

การศึกษานี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสถาบันระดับ

อดุมศกึษา (Mastin, Peska, & Lilly, 2009) และอาจ

มีผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมในอนาคต ดังการศึกษา

ของโนนิสและสวิฟท์ (Nonis & Swift, 2001) ที่พบ

ว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่ซื่อตรงทางการศึกษา

มแีนวโน้มทีจ่ะท�าพฤตกิรรมไม่ซือ่ตรงเมือ่ประกอบ

อาชีพในอนาคต ดังนั้นการส่งเสริมความซื่อตรง

ทางการศึกษาให้เกิดข้ึนในนักศึกษา จะเป็น

แนวทางส�าคญัในการส่งเสรมิคุณภาพทางวิชาการ

และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีเก่งและ 

ดีต่อไป

 ห า ก พิ จ า ร ณ า ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ 

องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา  

จากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ พบว่า

มีการให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่

เป ็นการศึกษาในประเด็นของปรากฏการณ ์

การทุจริตทางวิชาการและการทุจริตในสถาบัน

อุดมศึกษา หรือแนวทางการส่งเสริมนโยบาย 

ความซื่อตรงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสถาบัน 

ส�าหรับประเทศไทยพบว่ามีการศึกษาค่อนข้าง

จ�ากัดเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต

ทางการศึกษาหรือการทุจริตทางวิชาการ และเพ่ือ

ให้เกิดความเข้าใจเรื่องความซื่อตรงทางการศึกษา

มากข้ึน ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาเบื้องต้น (pilot 

study) ด้วยการส�ารวจข้อมูลกับกลุ่มนักศึกษา 

ในระดับ อุดมศึกษา จ�านวน 150 คน โดยให้ตอบ

แบบส�ารวจท่ีเก่ียวข้องกับประเดน็ของความซือ่ตรง

ทางการศกึษาท่ีพัฒนาจากแบบส�ารวจความซือ่ตรง

ทางการศึกษาของแมคเคบ (Texas Tech University, 

2010) และใช้การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจาก

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จ�านวน 12 คน ที่เคยพบเห็นสถานการณ์หรือม ี

ส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เป็นความไม่ซื่อตรงทาง 

การศึกษา

 ผลการศึกษาเบือ้งต้นสรุปได้ว่า มพีฤติกรรม

ทุจริตการสอบและทุจริตการศึกษาในสถาบัน

อดุมศกึษาอยู่บ่อยคร้ัง และผู้พบเห็นก็มักจะเพิกเฉย

ต่อการทุจริตน้ัน นักศึกษาขาดความรู้ในเรื่อง

พฤติกรรมทีเ่ป็นความไม่ซือ่ตรงทางการศกึษา และ

เลอืกทีจ่ะไม่ยุ่งเก่ียวถ้าได้รบัรูห้รอืได้เหน็การทุจรติ

ของผู้อื่น เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยและ

กังวลว่าจะเกิดปัญหาตามมา แต่ก็รูสึ้กไม่พอใจและ

คดิว่าตนเองถูกเอาเปรียบ จะเหน็ได้ว่านักศกึษายัง

ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดแนวทางท่ีจะน�ามา

พัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นกับ

ตนเองได้ ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาความหมายและ

องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในบริบทสังคมไทยว่า

ควรจะประกอบด้วยค่านิยมหรือคุณลักษณะ 

ด้านใดบ้าง เพ่ือน�าไป ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่พึงมีอย่างเหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาความหมายความซื่อตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรง

ทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

กรอบแนวคิดการวจิยั

 การวิจยัครัง้น้ีผูว้จิยัมุง่ศกึษาความหมายและ

วิเคราะห์องค์ประกอบความซือ่ตรงทางการศกึษาของ

นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเริม่ด้วยการศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับความซื่อตรงทางการศึกษา 

ได้แก่ ทฤษฎจีติวิเคราะห์ของ ฟรอยด์ (Psychoanalysis 

Theory) ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 

(Moral Reasoning) ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมของ

แบนดรูา (Social Learning Theory) พิจารณาร่วมกับ

แนวคิดเร่ืองความซ่ือตรงของดันน์ (Dunn, 2009) 

แนวคดิเรือ่งความซือ่ตรงทางการศกึษาของศนูย์ความ

ซือ่ตรงทางการศกึษานานาชาต ิ(International Center 

for Academic Integrity, 2013) และน�าองค์ประกอบ

ความซือ่ตรงทางการศึกษาท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่ม 

(Group Discussion) รวมทัง้ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

พิจารณาองค์ประกอบของผู้ทรงคณุวุฒ ิมาวิเคราะห์

ร่วมกัน และน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ค่านยิมทางศีลธรรม 

ค่านยิมทางสงัคม และคณุลกัษณะส่วนบคุคล เพ่ือ

เป็นแนวทางในการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ความซือ่ตรง

ทางการศกึษาของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่แสดง

เป็นกรอบแนวคิดงานวิจยัได้ดังภาพท่ี 1
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องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis: CFA) ความซื่อตรงทางการศกึษาของ

นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งแสดงเป็นกรอบ

แนวคดิงานวิจยัได้ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 1. ป ระช าก รแ ล ะก ลุ่ ม ตั วอ ย่ าง  มี

รายละเอียดดงันี ้

 1.1 ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีใช้ในการศึกษา

เชิงคุณ ภาพ (Qualitative study) เพ่ื อศึกษา

ความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทาง

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้

วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมลูด้วยการเลือกแบบเจาะจง 

(Criterion Based Selection) โดยกําหนดให้มี

ทัง้นักศึกษาชายและหญิง ชัน้ปีท่ี 1-4 สถาบัน

ละ 8 คน 3 สถาบัน รวมทัง้สิ น้ 24 คน กลุ่ม

ผู้บริหาร มหาวิทยาลยัท่ีทํางานด้านการพฒันา

นักศึกษาและกลุ่มอาจารย์จาก 3 สถาบัน 

จํานวน 12 คน รวมทัง้สิน้ 36 คน ซึ่งสมคัรใจให้

ข้อมลูด้วยการอภิปรายกลุม่ (Group Discussion)   

 1.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทาง

การศกึษาประกอบด้วย 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วธีิด�าเนินการวิจยั

 1.  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง มรีายละเอยีด

ดงันี้

  1.1  ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา 

เชิงคณุภาพ (Qualitative study) เพ่ือศกึษาความ

หมายและองค์ประกอบความซือ่ตรงทางการศกึษา

ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ใช้วธีิการเลอืกผูใ้ห้

ข้อมูลด้วยการเลอืกแบบเจาะจง (Criterion Based 

Selection) โดยก�าหนดให้มีท้ังนักศึกษาชายและ

หญิง ชั้นปีที่ 1-4 สถาบันละ 8 คน 3 สถาบัน  

รวมทั้งสิ้น 24 คน กลุ่มผู ้บริหาร มหาวิทยาลัย 

ทีท่�างานด้านการพัฒนานักศึกษาและกลุม่อาจารย์

จาก 3 สถาบัน จ�านวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน  

ซึ่งสมัครใจให้ข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่ม (Group 

Discussion) 

  1.2  ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการ

ศึกษาประกอบด้วย

    1.2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะครศุาสตร์

อุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

และสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  

ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 31,301 คน

    1.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) โดยประมาณจากตารางการ

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีควรเลือกจากประชากรของ

เคอร์ซี่และมอร์แกน (Krejcie, R.V., and Morgan, 

D.W.) (Purachai Piumsomboon, 2006 as cited 

in Suthiti Khattiya & Wilailuk Suwajittanon, 

2011) ได้ขนาดกลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 380 คน 

แต่เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่

เหมาะสมส�าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน ผู้วิจยัจงึเพ่ิมจ�านวนกลุ่มตวัอย่างเป็นจ�านวน 

675 คน โดยให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า

จ�านวนตัวแปรบ่งชี้อย่างน้อย 5 - 10 เท่า ซึ่งในงาน

วิจัยนี้มีตัวแปรบ่งชี้ จ�านวน 12 ตัว จึงเป็นจ�านวน 

ท่ีเพียงพอส�าหรบัการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gorsuch, 

1983 as cited in Yut Kraiwan, 2013) ซึ่งได้มา

โดยการสุ ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 

Sampling) โดยมรีะดบัชัน้ปีท่ีศกึษาเป็นชัน้ (Strata) 

และมีนักศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling 

Unit) 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  2.1  แนวค�าถามส�าหรับการอภิปราย

กลุ่ม (Group Discussion) เก่ียวกับความหมาย

และองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  2.2  แบบวัดความซื่อตรงทางการ

ศกึษาของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี พัฒนาขึน้จาก

การศกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง ร่วมกับข้อมลูทีไ่ด้จาก

การอภปิรายกลุม่กับผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ซึง่ผูท้รงคณุวุฒิ

ได้ตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องเหมาะสมขององค์

ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีแล้ว มีลักษณะข้อค�าถามเป็น

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการขาดความซื่อตรง

ทางการศึกษา แบบให้เลอืกตอบเพียงข้อละ 1 ค�าตอบ 

จ�านวน 41 ข้อ มีเน้ือหาครอบคลุมข้ันพัฒนาการ 

ทางจริยธรรมจากระดับที ่1 ถึงระดบัที ่3 ตามทฤษฎี

พัฒนาการทางจรยิธรรมของ โคลเบร์ิก (Lawrence 
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Kohlberg) ได้แก่ ระดบัที ่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์  

(Pre-Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคล

ตัดสินใจเลือกท�าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็น

ความพึงพอใจของตน ระดบั ท่ี 2 ระดบัตามกฎเกณฑ์ 

(Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจ

เลือกกระท�า โดยใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประเพณี 

เพื่อแลกเปลี่ยนการยอมรับทางสังคม และระดับที่ 

3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional and 

Principle Level) เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจเลือก

กระท�า โดยใช้แนวคิดเชงิคุณธรรม ซึง่แบบวดัความ

ซือ่ตรงทางการศกึษาผ่านการตรวจสอบความเทีย่ง

ตรงเชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจสอบความ

เชื่อม่ัน โดยน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ ่ม

ตวัอย่าง จ�านวน 100 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อโดยใช้การหาค่าสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) 

จากทั้งหมด 48 ข้อ คัดเหลือ 41 ข้อ มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .22 - .61 และหาค่าความ

เชื่อม่ันของแบบวัด ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค 

(Cronbach) เท่ากับ .89 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู ้วิจัยน�าแบบวัดความซื่อตรงทาง 

การศึกษาไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาในคณะและ

มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบวัดที่มี

ความสมบูรณ์ จ�านวน 644 ชุด 

ผลการวิจัย

 1.  ผลจากการอภิปรายกลุ่มและข้อมูล 

ที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าความ

ซื่อตรงทางการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล 

และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่าง 

ถูกต้อง สอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและ

สังคม แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบ

ธรรม รักษาความยุติธรรมเที่ยงตรง ปฏิบัติตนตาม

ระเบยีบแบบแผนของการศกึษา สามารถแสดงออก

อย่างสอดคล้องกันทั้งการกระท�าและค�าพูดอย่าง

สม�่าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ในบริบทที ่

ต่างกัน

 2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของโมเดลความซือ่ตรงทางการศกึษาของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี  พบว ่า  มีค ่าสัมประสิท ธ์ิ 

สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง .21-.55 ซึ่งทุก

ตวัชีวั้ดมคีวามสมัพันธ์กันอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ

ทีร่ะดบั .01 โดยตวัชีวั้ดการพ่ึงตนเอง กับความภาค

ภูมิใจในตนเอง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด

เท่ากับ .55 ส่วนตัวชี้วัดความภาคภูมิใจในตนเอง 

กับการหย่ังรูใ้นอนาคต มค่ีาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ต�่าสุดเท่ากับ .21 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 

พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัดความซื่อตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

เพียงพอท่ีจะสามารถน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ

ต่อไปได้ (Bartlett’s Test: χ2=2755.31 df=66 

p=.00) เมือ่พิจารณารายข้อค�าถาม พบว่า ไคเซอร์-

ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากับ .94 และค่าพิสัย

ความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

โดยรวม (MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง .91-.95 แสดงว่า  

ตัวชี้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะ

น�ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ต่อไปได้
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ตารางที่ 1  ค่าดัชนีความความสอดคล้องและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดลการวัดความซ่ือตรงทาง  

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติในโมเดล

χ2 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

หรือสัดส่วน χ2/ df ไม่เกิน 2.00

χ2=62.69 df=48 p=.07

62.69/48=1.30

GFI มากกว่า 0.95 0.98

AGFI มากกว่า 0.95 0.97

CFI มากกว่า 0.95 1.00

RMSEA น้อยกว่า 0.05 0.02

SRMR น้อยกว่า 0.05 0.02

 จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลการวัดความซื่อตรงทางการ

ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค- 

สแควร์ χ2= 62.69 df=48, p=.07, ค่า GFI= 

0.98, ค่า AGFI=0.97, ค่า RMSEA=0.02,  

ค่า SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ  

พบว่า ค่า CFI=1.00 เมือ่พิจารณาตามเกณฑ์ความ

สอดคล้อง พบว่าค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติ และดัชนีอ่ืน ๆ ยังชี้ให้เห็นว่าโมเดลมีความ

สอดคล ้องกลมกลืนกับข ้อมูล เชิ งประจักษ ์  

ซึ่งหมายความว่าโมเดลท่ีสร้างขึ้นสามารถน�ามา

อธิบายความซ่ือตรงทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีได้ โดยแสดงผลการวิเคราะห ์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังตารางที่ 2

 จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชงิยืนยันอนัดบัสองของโมเดลการวดัความซือ่ตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีค ่ าน�้ าหนักองค ์ประกอบมาตรฐาน (SC)  

อยู่ระหว่าง .97-.99 ทกุองค์ประกอบและทกุตวัชีวั้ด

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่านิยมทาง

สังคม มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด

เท่ากับ .99 มีความแปรผันร่วมกับความซื่อตรง

ทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ 99) รองลงมา

คือ ค่านิยมทางศีลธรรม มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานเท่ากับ .98 มีความแปรผันร่วมกับความ

ซือ่ตรงทางการศึกษาในระดบัมาก (ร้อยละ 96) และ

คุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ .97 มีความแปรผันร่วมกับ

ความซื่อตรงทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ 

94) และสามารถพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดได้ดังนี้
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอนัดบัสองของโมเดลการวดัความซือ่ตรงทางการศกึษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)

องค์ประกอบ
ค่าน้�าหนักองค์ประกอบ

CR
B SE t FS SC

ค่านิยมทางศีลธรรม 0.70 0.04 19.07** - 0.98 0.96

ค่านิยมทางสังคม 0.62 0.04 16.24** - 0.99 0.99

คุณลักษณะส่วนบุคคล 0.72 0.04 19.73** - 0.97 0.94

ตัวชี้วัด

จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ 1.00 - - 0.13 0.71 0.50

หิริโอตัปปะ 0.79 0.06 13.68** 0.09 0.59 0.35

การปฏิบัติตามระเบียบ 1.00 - - 0.08 0.62 0.39

การยึดมั่นในความถูกต้อง 0.90 0.07 12.07** 0.05 0.56 0.31

ความรับผิดชอบ 1.13 0.08 14.58** 0.10 0.71 0.50

จิตส�านึกที่ดี 0.82 0.07 11.11** 0.06 0.51 0.26

การพึ่งตนเอง 1.00 - - 0.13 0.74 0.55

ความภาคภูมิใจในตนเอง 0.97 0.05 17.73** 0.11 0.72 0.51

การหยั่งรู้ถึงถึงผลในอนาคต 0.93 0.06 16.85** 0.13 0.69 0.48

การไม่ดูดาย 0.64 0.06 11.56** 0.04 0.48 0.23

ความกล้า 1.01 0.06 18.31** 0.14 0.75 0.56

การสื่อสารที่ดี 0.87 0.05 15.93** 0.09 0.65 0.42

**p<.01
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ภาพที่ 2 โมเดลการวดัความซื่อตรงทางการศกึษาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

 

 ค่านิยมทางศีลธรรม  มีค่านํ า้หนัก

องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .59 – .71 

โดยตวัชีว้ดัจริยธรรมด้านความซ่ือสตัย์ มีค่า

นํา้หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .71 มี

ความแปรผันร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่

ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50) ส่วนหิริโอตปั

ปะ มีคา่นํา้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเทา่กบั 

.59 มี ค วาม แป รผัน ร่วม กับ ค่ า นิ ย ม ท าง

ศีลธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 35) 

 ค่ า นิ ย ม ท า ง สั ง ค ม  มี ค่ า นํ ้า ห นั ก

องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .51 – .71 

โดยตัวชีว้ัดความรับผิดชอบ มีค่านํ า้หนัก

องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ .71 มี

ความแปรผนัร่วมกับค่านิยมทางสงัคมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ 

ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ระ เบี ย บ  มี ค่ า นํ ้า ห นั ก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .62 มีความ

แปรผนัร่วมกับค่านิยมทางสงัคมอยู่ในระดบั

ปานกลาง (ร้อยละ 39) การยึดมั่นในความ

ถูกต้อง มีค่านํา้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากบั .56 มีความแปรผนัร่วมกบัคา่นิยมทาง

สังค ม อ ยู่ ใน ระดับ ต่ํ า  (ร้อ ย ล ะ  31) แล ะ

จิต สํานึก ท่ี ดี  มี ค่ า นํ า้ห นักองค์ป ระกอบ

มาตรฐานต่ําสุดเท่ากับ .51 มีความแปรผัน

 ค่านยิมทางศลีธรรม มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง .59 – .71 โดยตัวชี้ วัด

จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .71 มีความแปรผัน 

ร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ในระดับปานกลาง  

(ร ้อยละ 50) ส ่วนหิริ โอตัปปะ มีค ่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .59 มีความแปรผัน

ร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

(ร้อยละ 35)

 ค่านยิมทางสงัคม มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

มาตรฐานอยู่ระหว่าง .51 – .71 โดยตัวชี้วัดความ

รับผิดชอบ มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

สงูสดุเท่ากับ .71 มคีวามแปรผนัร่วมกับค่านยิมทาง

สังคมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50) รองลงมา

คือ การปฏิบัติตามระเบียบ มีค่าน�้าหนักองค์

ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .62 มีความแปรผันร่วม

กับค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 

39) การยึดมั่นในความถูกต้อง มีค ่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .56 มีความแปรผัน

ร่วมกับค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดับต�่า (ร้อยละ 

31) และจิตส�านึกที่ดี มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ .51 มีความแปรผันร่วมกับ

ค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดับต�่า (ร ้อยละ26)  

ตามล�าดับ
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 คุณลักษณะส่วนบุคคล มีค ่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .48 – .75 โดย

ตัวชี้ วัดความกล้า มีค ่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ .75 มีความแปรผันร่วมกับ

คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับ ปานกลาง  

(ร้อยละ 56) รองลงมาคือ การพ่ึงตนเอง ความ 

ภาคภูมใิจในตนเอง การหย่ังรูถึ้งผลในอนาคต และ

การสื่อสารที่ดี มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

เท่ากับ .74 .72 .69 และ .65 มคีวามแปรผนัร่วมกับ

คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู ่ในระดับปานกลาง  

(ร้อยละ 55 51 48 และ 42) ส่วนการไม่ดูดาย  

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่าสุดเท่ากับ 

.48 มีความแปรผันร่วมกับคุณลักษณะส่วนบุคคล

อยู่ในระดับต�่า (ร้อยละ 23) ตามล�าดับ

อภิปรายผลการวิจัย

 1.  ความซือ่ตรงทางการศกึษาของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือก

แสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

สอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม 

แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

รักษาความยุติธรรมเท่ียงตรง ปฏิบัติตนตาม

ระเบยีบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออก

อย่างสอดคล้องกันทั้งการกระท�าและค�าพูดอย่าง

สม�า่เสมอทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั แม้ในบรบิทท่ีต่างกัน 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ 

ด้านค่านิยมทางศลีธรรม องค์ประกอบด้านค่านิยม

ทางสังคม และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ 

ส ่วนบุคคล มีลักษณะพฤติกรรมที่สังเกตได ้ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด สอดคล้อง

กับแนวคิดของฮักเฮช และ แมคเคบ (Hughes  

& McCabe, 2006 as cited in Compton & Pfau, 

2008; as cited in Baetz ; et al, 2011: 217-234) 

ที่กล่าวถึงความหมายของความซื่อตรงทางการ

ศกึษาว่า เป็นแนวคดิองค์รวมของความคดิ ทศันคติ 

และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติด้านการ

ศึกษาให้ด�าเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ 

ศูนย์ความซื่อตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICAI, 

2013) ยังได้ให้ความหมายของความซื่อตรง

ทางการศึกษาว่า เป็นความรับผิดชอบของบุคคล 

ในการเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายทางการศึกษา

ด้วยค่านิยมพ้ืนฐานส�าคัญ 6 ประการ เพ่ือสร้าง

เสริมและพัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษา  

ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม  

ความนอบน้อม ความรับผิดชอบ และความกล้า 

สอดคล้องกับเบคเกอร์ (Becker, 1998) ท่ีมองว่า

ความซื่อตรงเป็นเรื่องของการกระท�าและค�าพูด  

ที่มีความสอดคล้องกัน โดยมีพ้ืนฐานการคิดจาก 

ค่านยิมที่เป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัิทีบุ่คคลเชื่อถอื 

และแสดงให้เหน็ผ่านพฤติกรรมทีเ่ป็นความถูกต้อง 

สอดคล้องกับแนวคิดของโคลด์ (Cloud, 2006)  

ที่กล่าวถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความซื่อตรงว่า

ต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง แสดงออกทั้ง

การกระท�าและค�าพูด รวมทั้งยืนกรานในการกระ

ท�าสิง่ทีถู่กต้องตามกฎระเบยีบ หรอืคณุธรรมทีน้่อม

รับไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บาร์นาร์ด ซูริค และ

เบียร์ (Barnard, Schurink, & Beer, 2008) ยังได้

กล่าวถึงคุณลักษณะของผู ้ที่มีความซ่ือตรงว่า  

เป็นบุคคลท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งคุณธรรม 

จริยธรรม และมีพลังขับเคลื่อนจากภายใน โดย

ด�าเนนิชวิีตอย่างให้ความเคารพและเหน็อก เห็นใจ

ผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย สามารถควบคุม

ตนเองได้ มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้น 
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ซึ่งพลังขับเคลื่อนจากภายในจะเป็นตัวส่งเสริม 

และเชื่อมโยงความปรารถนาและเป้าหมายในการ

ด�าเนินชวิีตของบคุคลให้ด�าเนนิไปอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันทั้งหมด 

3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านค่านิยมทาง

ศีลธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จริยธรรม

ด้านความซ่ือสัตย์ และหิริโอตัปปะ องค์ประกอบ

ด้านค่านิยมทางสังคม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบ การยึดมั่นในความ

ถูกต้อง ความรับผิดชอบ และ การมีจิตส�านึกที่ดี 

องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะส่วนบคุคล ประกอบ

ด้วย 6 ตัวชีวั้ด ได้แก่ การพ่ึงตนเอง ความภาคภูมใิจ

ในตนเอง การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต การไม่ ดูดาย 

ความกล้า และการสื่อสารที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาเชิงคุณภาพที่ผู ้ วิจัยได้ท�าการศึกษา 

ในระยะท่ี 1 โดยใช้การอภิปรายกลุ ่ม (Group 

Discussion) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ท่ีผ่านการ

ตรวจยืนยันความสอดคล้องเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ขององค์ประกอบความซื่อตรงทางการ

ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากผู ้ทรง

คุณวุฒิโดยพบว่า มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 

คือ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และ

คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งท้ัง 3 องค์ประกอบ

สามารถยืนยันในการวัดความซือ่ตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้

 การวิ เคราะห์องค ์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดับที่ 2 (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า 

แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา มีค่าดัชนี

ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ได้แก่ค่า χ 2  

มีค่าเท่ากับ 62.69 ค่านัยส�าคัญทางสถิติ (p)  

เท่ากับ .07 ซึ่งมีค่าความเหมาะสมพอดีข้ันต�่า  

(The minimum value of the fir function) อย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลมีความ

เหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากน้ี 

เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative 

Chiquare) มีค่าเท่ากับ 1.30 ซึ่งมีค่าต�่ากว่า 2.00 

แสดงว่าโมเดลโครงสร้างมีลักษณะสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชงิประจกัษ์ในระดบัเป็นทีน่่าพอใจ (Poonpong 

Suksawang, 2013) และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัด

ความเหมาะสมพอดีอื่นๆ ก็ให้ผลสอดคล้องกัน  

คือ ค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) มีค่าเท่ากับ 

.98 ดชันวัีดระดบัความเหมาะสมพอดีทีป่รับแก้แล้ว 

(AGFI) มีค่าเท่ากับ .97 ดัชนีความเหมาะสมพอดี

เปรยีบเทยีบ (CFI) มค่ีาเท่ากับ 1.00 แสดงว่าโมเดล

มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

รวมถึงการพิจารณาค่าดชันีรากทีส่องเฉล่ียของเศษ

แบบมาตรฐาน (SRMR) และดัชนีรากที่สองของ

ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)  

พบว่า ค่าดชันรีากทีส่องเฉลีย่ของเศษแบบมาตรฐาน 

(SRMR) มีค่าเท่ากับ .02 และดัชนีรากท่ีสองของ

ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)  

มีค่าเท่ากับ .02 ซึ่งมีค่าต�่ามากใกล้ศูนย์ จากดัชนี

ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โมเดลการวิเคราะห ์

องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ องค์ประกอบค่านยิมทางศีลธรรม องค์ประกอบ

ค่านิยมทางสังคม และองค์ประกอบคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล มีค่าความเหมาะสมพอดีกับข้อมูล 

เชิงประจกัษ์ สามารถวัดความซ่ือตรงทางการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ผลการวิเคราะห์

ดงักล่าวเป็นการยืนยันความเท่ียงตรงเชงิโครงสร้าง 
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(Construct validity) ของแบบวัดความซื่อตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็น

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

โครงสร้างที่มีคุณภาพ (Chaiyun Sakulsriprasert, 

2013)

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน

ที่แสดงข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดความ

ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูล

เชงิประจกัษ์ จงึสามารถน�าไปใช้ในการวดัความซือ่ตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยัไปใช้ 

  1.1  การพัฒนาความซื่อตรงทางการ

ศกึษาของนักศกึษาระดับปรญิญาตร ีควรพัฒนาให้

ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยเริ่มต้นจากการ

มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาค่านิยมทางสังคม ค่า

นยิมทางศลีธรรม และคุณลกัษณะส่วนบคุคล ตาม

ล�าดับ เน่ืองจากการพัฒนาควรเริม่ด้วยการพัฒนา

องค์ประกอบที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

มากที่สุดซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาได้ง่ายกว่า

  1.2  ผลงานวิจัยครั้งน้ีท�าให้ทราบถึง

องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษา  

ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นองค์ความรู้ส�าหรับพัฒนา 

กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ความซื่อตรงทางการศึกษาให้กับนักศึกษาได้

 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1  ควรมกีารตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลความซื่อตรงทางการศึกษากับข้อมูล 

เชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยอื่น 

หรือคณะอื่น เพ่ือยืนยันถึงความเป็นสากลของ

โมเดลความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ

ต ่างกัน เช ่น ระดับประถมศึกษา หรือระดับ

มธัยมศกึษา ซึง่จะช่วยให้องค์ประกอบความซือ่ตรง

ทางการศึกษาในแต่ละช่วงวัยมีความชัดเจนขึ้น

 2.2 ควรมีการศึกษาระยะยาวเก่ียวกับ

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความซื่อตรงทางการศึกษา

เพ่ือน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาความซื่อตรง

ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ให้เพิ่มขึ้นและมีความคงทนต่อไป 
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