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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์
และนักศึกษา จาก 3 สถาบันอุดมศึกษา 2) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-4 ใน 3 สถาบันอุดมศึกษา จ�ำนวน 644 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีการศึกษา
2 ขัน้ ตอน คือ 1) การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) เพือ่ ให้ได้ความหมายและองค์ประกอบความซือ่ ตรง
ทางการศึกษา และ 2) การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวิเคราะห์ความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2 = 62.69, df = 48, p = .07, GFI = .98, AGFI = .97, RMSEA
= .02, SRMR = .02) โดยมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .97 - .99 ทุกองค์ประกอบมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างอยู่ระหว่าง .94 - .99 แสดงว่า โมเดลการวัด
ความซื่อตรงทางการศึกษาที่สร้างขึ้นสามารถน�ำมาอธิบายความซื่อตรงทางการศึกษาได้ โดยสามารถเรียง
ล�ำดับค่าน�้ำหนักองค์ประกอบจากสูงสุดได้ดังนี้ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางศีลธรรม และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ตามล�ำดับ
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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 (χ 2= 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�ำ
การมีความซือ่ ตรง (integrity) ท�ำให้บุคคล
ประพฤติ ต นอย่ า งมีคุณธรรม จริยธรรมมีค วาม
รับผิดชอบ ค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ และซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างตรงไป
ตรงมาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งจะส่งผลให้คนใน
สังคมอยูร่ ว่ มกันได้อย่างปกติสขุ (King Prajadhipok’s
Institute [KPI], 2011) แต่ปัจจุบันมีข้อมูลที่ได้จาก
การทบทวนงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ว่าแนวโน้มของการขาดแคลนความซื่อตรงก�ำลัง

ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องในทุกสถาบันทั้งในองค์กร
ของการท�ำงานและองค์กรด้านการศึกษา
ความซื่อตรงทางการศึกษา (Academic
Integrity) เป็ น พื้ น ฐานของความเข้ ม แข็ ง ทาง
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับค่านิยมทางความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมทางการศึกษา โดยให้ความส�ำคัญ
กับค่านิยมหลัก (core value) 6 ประการของความ
ซื่อตรง ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือไว้วางใจ
ความยุตธิ รรม ความเคารพนับถือ ความรับผิดชอบ
และความกล้ า (International Center for
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Academic Integrity [CAI], 2013) แต่สิ่งหนึ่งที่
เป็นปัญหาใหญ่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ผ่านกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ไม่ เ ฉพาะแต่ ใ น
ประเทศไทย คือการขาดความซือ่ ตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษา ซึ่งนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันต่างก็
คุน้ เคยกับการกระท�ำทีเ่ ป็นการทุจริตทางการศึกษา
อยู่บ่อยครั้งจนไม่รู้สึกว่า ในความเป็นจริงแล้ว
พฤติ ก รรมเหล่ า นั้ น คื อ การกระท� ำ ที่ ผิ ด ทั้ ง ทาง
คุณธรรมและจริยธรรม (Bate et al, 2005 as
cited in Arhin, 2009) การขาดความซื่อตรงทาง
การศึกษานี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสถาบันระดับ
อุดมศึกษา (Mastin, Peska, & Lilly, 2009) และอาจ
มีผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมในอนาคต ดังการศึกษา
ของโนนิสและสวิฟท์ (Nonis & Swift, 2001) ที่พบ
ว่า นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่ซื่อตรงทางการศึกษา
มีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำพฤติกรรมไม่ซอื่ ตรงเมือ่ ประกอบ
อาชีพในอนาคต ดังนั้นการส่งเสริมความซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาให้ เ กิ ด ขึ้ น ในนั ก ศึ ก ษา จะเป็ น
แนวทางส�ำคัญในการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการ
และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ เ ก่ ง และ
ดีต่อไป
ห า ก พิ จ า ร ณ า ถึ ง ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
องค์ ป ระกอบของความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
จากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ พบว่า
มีการให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่
เป็ น การศึ ก ษาในประเด็ น ของปรากฏการณ์
การทุจริตทางวิชาการและการทุจริตในสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษา หรื อ แนวทางการส่ ง เสริ ม นโยบาย
ความซื่อตรงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสถาบัน
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยพบว่ า มี ก ารศึ ก ษาค่ อ นข้ า ง
จ�ำกัดเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ทางการศึกษาหรือการทุจริตทางวิชาการ และเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจเรื่องความซื่อตรงทางการศึกษา
มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการศึกษาเบื้องต้น (pilot
study) ด้วยการส�ำรวจข้อมูลกับกลุ่มนักศึกษา
ในระดับ อุดมศึกษา จ�ำนวน 150 คน โดยให้ตอบ
แบบส�ำรวจทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นของความซือ่ ตรง
ทางการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาจากแบบส�ำรวจความซือ่ ตรง
ทางการศึกษาของแมคเคบ (Texas Tech University,
2010) และใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น จาก
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 12 คน ที่เคยพบเห็นสถานการณ์หรือมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เป็นความไม่ซื่อตรงทาง
การศึกษา
ผลการศึกษาเบือ้ งต้นสรุปได้วา่ มีพฤติกรรม
ทุ จ ริ ต การสอบและทุ จ ริ ต การศึ ก ษาในสถาบั น
อุดมศึกษาอยูบ่ อ่ ยครัง้ และผูพ้ บเห็นก็มกั จะเพิกเฉย
ต่ อ การทุ จ ริ ต นั้ น นั ก ศึ ก ษาขาดความรู ้ ใ นเรื่ อ ง
พฤติกรรมทีเ่ ป็นความไม่ซอื่ ตรงทางการศึกษา และ
เลือกทีจ่ ะไม่ยงุ่ เกีย่ วถ้าได้รบั รูห้ รือได้เห็นการทุจริต
ของผู้อื่น เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยและ
กังวลว่าจะเกิดปัญหาตามมา แต่กร็ สู้ กึ ไม่พอใจและ
คิดว่าตนเองถูกเอาเปรียบ จะเห็นได้วา่ นักศึกษายัง
ขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดแนวทางทีจ่ ะน�ำมา
พัฒนาความซื่อตรงทางการศึกษาให้เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความหมายและ
องค์ประกอบของความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในบริบทสังคมไทยว่า
ควรจะประกอบด้ ว ยค่ า นิ ย มหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะ
ด้านใดบ้าง เพือ่ น�ำไป ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีที่พึงมีอย่างเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความหมายความซื่ อ ตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ ศึกษาความหมายและ
วิเคราะห์องค์ประกอบความซือ่ ตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เริม่ ด้วยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงทางการศึกษา
ได้แก่ ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ของ ฟรอยด์ (Psychoanalysis
Theory) ทฤษฎีเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก
องค์
ประกอบเชิ
งยื นทฤษฎี
ยัน (Confirmatory
(Moral
Reasoning)
การเรียนรูท้ างสัFactor
งคมของ
Analysis:
CFA) ความซื
กษาของ
แบนดูรา (Social
Learning่อตรงทางการศึ
Theory) พิจารณาร่
วมกับ
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แนวคิดเรื่องความซื่อตรงของดันน์ (Dunn, 2009)
แนวคิดเรือ่ งความซือ่ ตรงทางการศึกษาของศูนย์ความ
ซือ่ ตรงทางการศึกษานานาชาติ (International Center
for Academic Integrity, 2013) และน�ำองค์ประกอบ
ความซือ่ ตรงทางการศึกษาทีไ่ ด้จากการอภิปรายกลุม่
(Group Discussion) รวมทัง้ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
พิจารณาองค์ประกอบของผูท้ รงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์
ร่วมกัน และน�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ค่านิยมทางศีลธรรม
ค่านิยมทางสังคม และคุณลักษณะส่วนบุคคล เพือ่
เป็นแนวทางในการวิ
เคราะห์
งค์ประกอบเชิ
ยืนยันรี
วารสารวิ
ชาการอมหาวิ
ทยาลัยกรุงงเทพธนบุ
(Confirmatory Factor
Analysis:
CFA)–ความซื
ปี ที่ 8 ฉบั
บที่ 1 มกราคม
มิถนุ ายนอ่ ตรง
2562
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ แสดง
ศึกษาระดัดบงานวิ
ปริ ญจยั ญาตรี
ซึ่งแสดงเป็
เป็นันกกรอบแนวคิ
ได้ดงั ภาพที
่ 1 นกรอบ

แนวคิดงานวิจยั ได้ ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาํ เนินการวิจัย

ทัง้ นักศึกษาชายและหญิ ง ชัน้ ปี ที่ 1-4 สถาบัน

123

102 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.8 No.1 January-June 2019

วิธดี ำ� เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง มีรายละเอียด
ดังนี้
		 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative study) เพือ่ ศึกษาความ
หมายและองค์ประกอบความซือ่ ตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้วธิ กี ารเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Criterion Based
Selection) โดยก�ำหนดให้มีทั้งนักศึกษาชายและ
หญิง ชั้นปีที่ 1-4 สถาบันละ 8 คน 3 สถาบัน
รวมทั้งสิ้น 24 คน กลุ่มผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
ทีท่ ำ� งานด้านการพัฒนานักศึกษาและกลุม่ อาจารย์
จาก 3 สถาบัน จ�ำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน
ซึ่งสมัครใจให้ข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่ม (Group
Discussion)
		 1.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบความซื่อตรงทางการ
ศึกษาประกอบด้วย
				 1.2.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุ ต สาหกรรม และคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบั ง พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 31,301 คน
				 1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) โดยประมาณจากตารางการ
ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ควรเลือกจากประชากรของ
เคอร์ซี่และมอร์แกน (Krejcie, R.V., and Morgan,

D.W.) (Purachai Piumsomboon, 2006 as cited
in Suthiti Khattiya & Wilailuk Suwajittanon,
2011) ได้ ข นาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน 380 คน
แต่เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างเป็นจ�ำนวน
675 คน โดยให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
จ�ำนวนตัวแปรบ่งชี้อย่างน้อย 5 - 10 เท่า ซึ่งในงาน
วิจัยนี้มีตัวแปรบ่งชี้ จ�ำนวน 12 ตัว จึงเป็นจ�ำนวน
ทีเ่ พียงพอส�ำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Gorsuch,
1983 as cited in Yut Kraiwan, 2013) ซึ่งได้มา
โดยการสุ ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random
Sampling) โดยมีระดับชัน้ ปีทศี่ กึ ษาเป็นชัน้ (Strata)
และมีนักศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling
Unit)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 แนวค�ำถามส�ำหรับการอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับความหมาย
และองค์ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
		 2.2 แบบวั ด ความซื่ อ ตรงทางการ
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พัฒนาขึน้ จาก
การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกับข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การอภิปรายกลุม่ กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ได้ตรวจสอบยืนยันความสอดคล้องเหมาะสมขององค์
ประกอบความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีแล้ว มีลักษณะข้อค�ำถามเป็น
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขาดความซื่อตรง
ทางการศึกษา แบบให้เลือกตอบเพียงข้อละ 1 ค�ำตอบ
จ�ำนวน 41 ข้อ มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นพัฒนาการ
ทางจริยธรรมจากระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 3 ตามทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิรก์ (Lawrence
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Kohlberg) ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์
(Pre-Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคล
ตัดสินใจเลือกท�ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็น
ความพึงพอใจของตน ระดับ ที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์
(Conventional Level) เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจ
เลือกกระท�ำ โดยใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประเพณี
เพื่อแลกเปลี่ยนการยอมรับทางสังคม และระดับที่
3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional and
Principle Level) เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจเลือก
กระท�ำ โดยใช้แนวคิดเชิงคุณธรรม ซึง่ แบบวัดความ
ซือ่ ตรงทางการศึกษาผ่านการตรวจสอบความเทีย่ ง
ตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และตรวจสอบความ
เชื่ อ มั่ น โดยน� ำ ไปทดลองใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ท่ี มี คุ ณ ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 100 คน เพือ่ วิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อโดยใช้การหาค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)
จากทั้งหมด 48 ข้อ คัดเหลือ 41 ข้อ มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .22 - .61 และหาค่าความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) เท่ากับ .89
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบวั ด ความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาไปเก็บข้อมูลกับนักศึกษาในคณะและ
มหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบวัดที่มี
ความสมบูรณ์ จ�ำนวน 644 ชุด
ผลการวิจัย
1. ผลจากการอภิปรายกลุ่มและข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าความ
ซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่
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แสดงออกถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล
และเลือกแสดงพฤติกรรมทางการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมและ
สังคม แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรม รักษาความยุติธรรมเที่ยงตรง ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออก
อย่างสอดคล้องกันทั้งการกระท�ำและค�ำพูดอย่าง
สม�่ำเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ในบริบทที่
ต่างกัน
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของโมเดลความซือ่ ตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พบว่ า มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง .21-.55 ซึ่งทุก
ตัวชีว้ ดั มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 โดยตัวชีว้ ดั การพึง่ ตนเอง กับความภาค
ภูมิใจในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด
เท่ากับ .55 ส่วนตัวชี้วัดความภาคภูมิใจในตนเอง
กับการหยัง่ รูใ้ นอนาคต มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ต�่ำสุดเท่ากับ .21 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวชี้วัดความซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
เพียงพอที่จะสามารถน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปได้ (Bartlett’s Test: χ 2=2755.31 df=66
p=.00) เมือ่ พิจารณารายข้อค�ำถาม พบว่า ไคเซอร์ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากับ .94 และค่าพิสัย
ความเพี ย งพอของกลุ ่ ม การเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยรวม (MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง .91-.95 แสดงว่า
ตัวชี้วัดความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะ
น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ต่อไปได้
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ตารางที่ 1 ค่ า ดั ช นี ค วามความสอดคล้ อ งและดั ช นี เ ปรี ย บเที ย บของโมเดลการวั ด ความซื่ อ ตรงทาง
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)
ดัชนี
χ2

GFI
AGFI
CFI
RMSEA
SRMR

เกณฑ์
ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
หรือสัดส่วน χ2/ df ไม่เกิน 2.00
มากกว่า 0.95
มากกว่า 0.95
มากกว่า 0.95
น้อยกว่า 0.05
น้อยกว่า 0.05

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการวัดความซื่อตรงทางการ
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไคสแควร์ χ 2= 62.69 df=48, p=.07, ค่า GFI=
0.98, ค่ า AGFI=0.97, ค่ า RMSEA=0.02,
ค่า SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า ค่า CFI=1.00 เมือ่ พิจารณาตามเกณฑ์ความ
สอดคล้อง พบว่าค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังชี้ให้เห็นว่าโมเดลมีความ
สอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ซึ่งหมายความว่าโมเดลที่สร้างขึ้นสามารถน�ำมา
อธิบายความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีได้ โดยแสดงผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังตารางที่ 2

ค่าสถิติในโมเดล
χ 2=62.69 df=48 p=.07
62.69/48=1.30
0.98
0.97
1.00
0.02
0.02

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดความซือ่ ตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (SC)
อยูร่ ะหว่าง .97-.99 ทุกองค์ประกอบและทุกตัวชีว้ ดั
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่านิยมทาง
สังคม มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด
เท่ากับ .99 มีความแปรผันร่วมกับความซื่อตรง
ทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ 99) รองลงมา
คือ ค่านิยมทางศีลธรรม มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ .98 มีความแปรผันร่วมกับความ
ซือ่ ตรงทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ 96) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานต�่ำสุดเท่ากับ .97 มีความแปรผันร่วมกับ
ความซื่อตรงทางการศึกษาในระดับมาก (ร้อยละ
94) และสามารถพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดความซือ่ ตรงทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=644)
องค์ประกอบ
ค่านิยมทางศีลธรรม
ค่านิยมทางสังคม
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์
หิริโอตัปปะ
การปฏิบัติตามระเบียบ
การยึดมั่นในความถูกต้อง
ความรับผิดชอบ
จิตสำ�นึกที่ดี
การพึ่งตนเอง
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การหยั่งรู้ถึงถึงผลในอนาคต
การไม่ดูดาย
ความกล้า
การสื่อสารที่ดี

**p<.01

B
0.70
0.62
0.72

ค่าน้ำ�หนักองค์ประกอบ
SE
t
FS
0.04
19.07**
0.04
16.24**
0.04
19.73**
-

SC
0.98
0.99
0.97

0.96
0.99
0.94

1.00
0.79
1.00
0.90
1.13
0.82
1.00
0.97
0.93
0.64
1.01
0.87

0.06
0.07
0.08
0.07
0.05
0.06
0.06
0.06
0.05

0.71
0.59
0.62
0.56
0.71
0.51
0.74
0.72
0.69
0.48
0.75
0.65

0.50
0.35
0.39
0.31
0.50
0.26
0.55
0.51
0.48
0.23
0.56
0.42

13.68**
12.07**
14.58**
11.11**
17.73**
16.85**
11.56**
18.31**
15.93**

0.13
0.09
0.08
0.05
0.10
0.06
0.13
0.11
0.13
0.04
0.14
0.09
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ภาพที
่ 2่ 2โมเดลการวั
ษาของนักกศึศึกกษาระดั
ษาระดั
บปริ
ญาตรี
ภาพที
โมเดลการวัดดความซื
ความซื่อ่อตรงทางการศึ
ตรงทางการศึกกษาของนั
บปริ
ญญ
ญาตรี
ค่ า นิ ย มทางศี ล ธรรม มี ค่ า นํ า้ หนั ก
ค่านิยมทางศีลธรรม มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบ
องค์
ป
ระกอบมาตรฐานอยู
.59 –ว.71
มาตรฐานอยู ่ ร ะหว่ า ง .59่ระหว่
– .71าง โดยตั
ชี้ วั ด
โดยตั
วชีว้ ดั จริ
ยธรรมด้่ อาสันความซื
ย์ มีก องค์
ค่ า
จริ ย ธรรมด้
า นความซื
ต ย์ มี ค ่ า่อน�สั้ ำตหนั
นํประกอบมาตรฐานเท่
า้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่
กับ .71 มีน
ากับ .71 มีคาวามแปรผั
ร่วมกับค่านิยนมทางศี
่ในระดัลบธรรมอยู
ปานกลาง่
ความแปรผั
ร่ วมกับลค่ธรรมอยู
านิยมทางศี
(ร้ อ ยละ
50) ส่ ว นหิ
ิ โ อตั ป50)
ปะส่มีวนหิ
ค ่ ารน�ิ โ้ ำอตั
หนัปก
ในระดั
บปานกลาง
(ร้ อรยละ
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .59 มีความแปรผัน
ปะ มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ
ร่วมกับค่านิยมทางศีลธรรมอยู่ในระดับปานกลาง
.59
มี ความ
(ร้อยละ
35) แป รผั น ร่ ว ม กั บ ค่ า นิ ยม ท าง
ศีลธรรมอยู
บปานกลาง
อยละ
ค่านิใ่ นระดั
ยมทางสั
งคม มีคา่ น�ำ้ (ร้หนั
กองค์35)
ประกอบ
ค่ า นิ ย่ระหว่
ม ทาาง งสั
ม มีโดยตั
ค่ า นํวชี้า้วหัดความ
นั ก
มาตรฐานอยู
.51ง–ค .71
รับผิปดระกอบมาตรฐานอยู
ชอบ มีค่าน�้ำหนักองค์่ระหว่
ประกอบมาตรฐาน
องค์
าง .51 – .71
โดยตัว ชี ว้ ัด ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค่ า นํ า้ หนั ก

องค์ ป ระกอบมาตรฐานสูง สุด เท่ า กับ .71 มี

สูงสุดเท่ากับ .71 มีความแปรผันร่วมกับค่านิยมทาง
วมกับค่านิ(ร้ยอมทางสั
คมอยู่ใน
สังความแปรผั
คมอยู่ในระดันบร่ปานกลาง
ยละ 50)งรองลงมา
บ ปานกลาง
(ร้ อยละ
คื อระดั
การปฏิ
บั ติ ต ามระเบี
ย บ 50)
มี ค ่ ารองลงมาคื
น�้ ำ หนั ก องค์อ
ก ารป ฏิ บั ติ ต ามาระ
มี ค่ า นํ ้านหร่นัวมก
ประกอบมาตรฐานเท่
กับเบี
.62ยมีบความแปรผั
กับองค์
ค่านิปยระกอบมาตรฐานเท่
มทางสังคมอยูใ่ นระดับาปานกลาง
กับ .62 มี(ร้คอยละ
วาม
39)
การยึ
มั่ นบในความถู
ก ต้ องงคมอยู
มี ค ่ า่ใน�นระดั
้ ำ หนั กบ
แปรผั
นร่ วดมกั
ค่านิยมทางสั
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .56 มีความแปรผัน
ปานกลาง (ร้ อยละ 39) การยึ ด มั่น ในความ
ร่วมกับค่านิยมทางสังคมอยู่ในระดับต�่ำ (ร้อยละ
ถูกและจิ
ต้ อง มีตคส�ำ่านึนํกา้ ทีหนั
ระกอบมาตรฐาน
31)
่ดี กมีองค์
ค่าน�ป้ำหนั
กองค์ประกอบ
เท่ากับ .56่ำสุมีดเท่
ความแปรผั
วมกับค่านนิร่ยวมทาง
มาตรฐานต�
ากับ .51 มีนคร่วามแปรผั
มกับ
อยู่ ใ งนคมอยู
ระดั บ่ ใ นระดั
ตํ่ า (ร้บอยละ
และ
ค่สัา นิงยคม
มทางสั
ต�่ ำ (ร้ อ31)
ยละ26)
ตามล�
จิ ต สํำดัาบนึ ก ที่ ดี มี ค่ า นํ า้ หนั ก องค์ ป ระกอบ

มาตรฐานตํ่ า สุด เท่ า กับ .51 มี ค วามแปรผัน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง .48 – .75 โดย
ตั ว ชี้ วั ด ความกล้ า มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานสูงสุดเท่ากับ .75 มีความแปรผันร่วมกับ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ร้อยละ 56) รองลงมาคือ การพึ่งตนเอง ความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง การหยัง่ รูถ้ งึ ผลในอนาคต และ
การสื่อสารที่ดี มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ากับ .74 .72 .69 และ .65 มีความแปรผันร่วมกับ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ร้อยละ 55 51 48 และ 42) ส่วนการไม่ดูดาย
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่ำสุดเท่ากับ
.48 มีความแปรผันร่วมกับคุณลักษณะส่วนบุคคล
อยู่ในระดับต�่ำ (ร้อยละ 23) ตามล�ำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความซือ่ ตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความสามารถในการรับรู้ ประเมินผล และเลือก
แสดงพฤติ ก รรมทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มทางศี ล ธรรมและสั ง คม
แสดงออกอย่างยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
รั ก ษาความยุ ติ ธ รรมเที่ ย งตรง ปฏิ บั ติ ต นตาม
ระเบียบแบบแผนของการศึกษา สามารถแสดงออก
อย่างสอดคล้องกันทั้งการกระท�ำและค�ำพูดอย่าง
สม�ำ่ เสมอทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง แม้ในบริบททีต่ า่ งกัน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
ด้านค่านิยมทางศีลธรรม องค์ประกอบด้านค่านิยม
ทางสั ง คม และองค์ ป ระกอบด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ
ส่ ว นบุ ค คล มี ลั ก ษณะพฤติ ก รรมที่ สั ง เกตได้
ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด สอดคล้อง
กับแนวคิดของฮักเฮช และ แมคเคบ (Hughes
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& McCabe, 2006 as cited in Compton & Pfau,
2008; as cited in Baetz ; et al, 2011: 217-234)
ที่กล่าวถึงความหมายของความซื่อตรงทางการ
ศึกษาว่า เป็นแนวคิดองค์รวมของความคิด ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการ
ศึกษาให้ด�ำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้
ศูนย์ความซื่อตรงทางการศึกษานานาชาติ (ICAI,
2013) ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความซื่ อ ตรง
ทางการศึกษาว่า เป็นความรับผิดชอบของบุคคล
ในการเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายทางการศึกษา
ด้วยค่านิยมพื้นฐานส�ำคัญ 6 ประการ เพื่อสร้าง
เสริ ม และพั ฒ นาความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม
ความนอบน้อม ความรับผิดชอบ และความกล้า
สอดคล้องกับเบคเกอร์ (Becker, 1998) ที่มองว่า
ความซื่อตรงเป็นเรื่องของการกระท�ำและค�ำพูด
ที่มีความสอดคล้องกัน โดยมีพื้นฐานการคิดจาก
ค่านิยมที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ิทบี่ ุคคลเชื่อถือ
และแสดงให้เห็นผ่านพฤติกรรมทีเ่ ป็นความถูกต้อง
สอดคล้องกับแนวคิดของโคลด์ (Cloud, 2006)
ที่กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความซื่อตรงว่า
ต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง แสดงออกทั้ง
การกระท�ำและค�ำพูด รวมทั้งยืนกรานในการกระ
ท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องตามกฎระเบียบ หรือคุณธรรมทีน่ อ้ ม
รับไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บาร์นาร์ด ซูริค และ
เบียร์ (Barnard, Schurink, & Beer, 2008) ยังได้
กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ ที่ มี ค วามซื่ อ ตรงว่ า
เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งคุณธรรม
จริยธรรม และมีพลังขับเคลื่อนจากภายใน โดย
ด�ำเนินชีวติ อย่างให้ความเคารพและเห็นอก เห็นใจ
ผู้อื่น ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย สามารถควบคุม
ตนเองได้ มองโลกในแง่ดีและมีความกระตือรือร้น
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ซึ่ ง พลั ง ขั บ เคลื่ อ นจากภายในจะเป็นตัวส่ง เสริม
และเชื่อมโยงความปรารถนาและเป้าหมายในการ
ด�ำเนินชีวติ ของบุคคลให้ดำ� เนินไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันทั้งหมด
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านค่านิยมทาง
ศีลธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จริยธรรม
ด้านความซื่อสัตย์ และหิริโอตัปปะ องค์ประกอบ
ด้านค่านิยมทางสังคม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบ การยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ความรับผิดชอบ และ การมีจิตส�ำนึกที่ดี
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย 6 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ การพึง่ ตนเอง ความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง การหยั่งรู้ถึงผลในอนาคต การไม่ ดูดาย
ความกล้า และการสื่อสารที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การศึ ก ษา
ในระยะที่ 1 โดยใช้การอภิป รายกลุ่ม (Group
Discussion) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ผ่านการ
ตรวจยืนยันความสอดคล้องเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ขององค์ประกอบความซื่อตรงทางการ
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากผู้ทรง
คุณวุฒิโดยพบว่า มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน
คือ ค่านิยมทางศีลธรรม ค่านิยมทางสังคม และ
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง ทั้ ง 3 องค์ ป ระกอบ
สามารถยืนยันในการวัดความซือ่ ตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
อันดับที่ 2 (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า
แบบวั ด ความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา มี ค ่ า ดั ช นี
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดล ได้ แ ก่ ค ่ า χ 2

มี ค ่ า เท่ า กั บ 62.69 ค่ า นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p)
เท่ า กั บ .07 ซึ่ ง มี ค ่ า ความเหมาะสมพอดี ขั้ น ต�่ ำ
(The minimum value of the fir function) อย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลมีความ
เหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (Relative
Chiquare) มีค่าเท่ากับ 1.30 ซึ่งมีค่าต�่ำกว่า 2.00
แสดงว่าโมเดลโครงสร้างมีลักษณะสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับเป็นทีน่ า่ พอใจ (Poonpong
Suksawang, 2013) และเมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัด
ความเหมาะสมพอดีอื่นๆ ก็ให้ผลสอดคล้องกัน
คือ ค่าดัชนีความเหมาะสมพอดี (GFI) มีค่าเท่ากับ
.98 ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีทป่ี รับแก้แล้ว
(AGFI) มีค่าเท่ากับ .97 ดัชนีความเหมาะสมพอดี
เปรียบเทียบ (CFI) มีคา่ เท่ากับ 1.00 แสดงว่าโมเดล
มี ค วามเหมาะสมพอดี กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
รวมถึงการพิจารณาค่าดัชนีรากทีส่ องเฉลีย่ ของเศษ
แบบมาตรฐาน (SRMR) และดัชนีรากที่สองของ
ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)
พบว่า ค่าดัชนีรากทีส่ องเฉลีย่ ของเศษแบบมาตรฐาน
(SRMR) มีค่าเท่ากับ .02 และดัชนีรากที่สองของ
ความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)
มีค่าเท่ากับ .02 ซึ่งมีค่าต�่ำมากใกล้ศูนย์ จากดัชนี
ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โมเดลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันความซื่อตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบค่านิยมทางศีลธรรม องค์ประกอบ
ค่านิยมทางสังคม และองค์ประกอบคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ ค คล มี ค ่ า ความเหมาะสมพอดี กั บ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ สามารถวัดความซือ่ ตรงทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวเป็นการยืนยันความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

(Construct validity) ของแบบวัดความซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็น
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างที่มีคุณภาพ (Chaiyun Sakulsriprasert,
2013)
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ที่แสดงข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของโมเดลการวั ด ความ
ซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ จึงสามารถน�ำไปใช้ในการวัดความซือ่ ตรง
ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
		 1.1 การพัฒนาความซื่อตรงทางการ
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ควรพัฒนาให้
ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยเริ่มต้นจากการ
มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาค่านิยมทางสังคม ค่า
นิยมทางศีลธรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคล ตาม
ล�ำดับ เนื่องจากการพัฒนาควรเริม่ ด้วยการพัฒนา
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องค์ประกอบที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
มากที่สุดซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาได้ง่ายกว่า
		 1.2 ผลงานวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ทราบถึง
องค์ ป ระกอบของความซื่ อ ตรงทางการศึ ก ษา
ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นองค์ความรู้ส�ำหรับพัฒนา
กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความซื่อตรงทางการศึกษาให้กับนักศึกษาได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความซื่อตรงทางการศึกษากับข้อมูล
เชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยอื่น
หรือคณะอื่น เพื่อยืนยันถึงความเป็นสากลของ
โมเดลความซื่อตรงทางการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
ต่ า งกั น เช่ น ระดั บ ประถมศึ ก ษา หรื อ ระดั บ
มัธยมศึกษา ซึง่ จะช่วยให้องค์ประกอบความซือ่ ตรง
ทางการศึกษาในแต่ละช่วงวัยมีความชัดเจนขึ้น
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาระยะยาวเกี่ ย วกั บ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความซื่อตรงทางการศึกษา
เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความซื่อตรง
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ให้เพิ่มขึ้นและมีความคงทนต่อไป
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