สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 เมษายน - มิถุนายน 2560 101

การศึกษาองค์ประกอบคุณงามความดีของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ
A STUDY OF UNDERGRADUATE STUDENTS
VIRTUE OF PUBLIC UNIVERSITY
ทัศนีย์ สมเสียง*
Tassanee Somsiang*
สกล วรเจริญศรี**
Sakol Voracharoensri**
คมเพชร ฉัตรศุภกุล***
Komphet Chatsupakul***
วิไลลักษณ์ ลังกา****
Wilailak Langka****

*
*
*
**
**
**
***
***
****
****
****

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. Candidate, Doctor of Research and Development on Human Potentials Faculty of Education
Srinakharinwirot University
Email: beam__naruk@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Assistant Professor, Dr., Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Email: skol_v@yahoo.co.th
รองศาสตราจารย์ และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Associate Professor, Dr., Kasem Bundit University
อาจารย์ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Dr., Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Email: w_langka@hotmail.com

102 SUTHIPARITHAT

Vol.31 No.98 April - June 2017

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณงามความดีกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559 ชัน้ ปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 1,200 คนโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
คุณงามความดีของนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.96สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดคุณงามความดีของนิสติ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2 = 96.26, df = 82, p = 0.13,
GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, RMSEA = 0.01, SRMR = 0.01) โดยมีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
อยู่ระหว่าง 0.80-0.95 ทุกองค์ประกอบมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความเชื่อมั่นเชิง
โครงสร้างอยู่ระหว่าง 0.52-0.65 แสดงว่า โมเดลการวัดคุณงามความดีที่สร้างขึ้นสามารถน�ำมาอธิบาย
การมีคณ
ุ งามความดีได้ โดยสามารถเรียงล�ำดับค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบได้ดงั นี้ ด้านความกล้าหาญเด็ดเดีย่ ว
ด้านความเข้าใจในชีวิต ด้านความเป็นมนุษย์ ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านปัญญาและความรู้ และ
ด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณงามความดี

Abstract
This research aimed to study the elements of virtue. The group of sample is 1,200
undergraduate students of the 2016. Randomly multistage, they answered the questionnaire used
as instrument for data collection, on their perception of virtue. The result showed the reliability
of .96 from the Confirmatory Factor Analysis (CFA).
Furthermore this result from Confirmatory Factor Analysis of models measuring
the undergraduate students of the 2016. Concordance of virtue is consistent with the empirical data
( χ2 = 96.26, df = 82, p = 0.13, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 1.00, RMSEA = 0.01, SRMR = 0.01 )
with standardized factor loading between 0.80 and 0.95. All the elements are statistically significant
at 0.01 while Construct Reliability is situated between 0.52 and 0.65. This proves that the models
can explain, with standardized factor loading, virtue in descending order as follows: Courage,
Transcendence, Humanity, Temperance, Wisdom and Knowledge, and Justice.
Keywords: Factor Analysis Virtue
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2552-2559 ได้ระบุไว้ว่า การพัฒนาคนอย่างรอบด้าน
และสมดุลควรมีแนวทางต่างๆ ประกอบด้วย (1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ นทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา (2) ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีศลี ธรรม คุณธรรมคุณงามความดี จริยธรรม ค่านิยม
มีจติ ส�ำนึกและมีความภูมใิ จในความเป็นไทย มีระเบียบวินยั มีจติ สาธารณะ ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวมและ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต
ต่อต้านการซือ้ สิทธิข์ ายเสียง (3) เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคน ตัง้ แต่แรกเกิดจนตลอดชีวติ
ได้มโี อกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ ยากจน
อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร (4) ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ (5) พัฒนามาตรฐานและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทัง้ ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก (6) ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน มีคณ
ุ ธรรมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
จะเห็นได้วา่ แผนการศึกษาแห่งชาติดงั กล่าวได้มงุ่ พัฒนาคนอย่างรอบด้านเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยเฉพาะในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณงามความดี ทีต่ อ้ งได้รบั การศึกษาและพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากคุณงามความดีเป็นนามธรรมที่อยู่ในตัวบุคคลที่สามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมได้
ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาและการพัฒนาคุณงามความดีของบุคคลจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างที่จะท�ำให้เกิด
การแสดงออกของพฤติกรรมเป็นไปในทางที่เหมาะสม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศ มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณงามความดี (Virtue)
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คือ แนวคิดของพีเตอร์สันและเซลิกแมน (Peterson & Seligman, 2004,
pp.197-289) ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าคุณงามความดี (Virtue) หมายถึง คุณลักษณะของนิสติ นักศึกษาซึง่
แสดงให้เห็นถึงแนวทางการกระท�ำ พฤติกรรม หรือการคิด ทีบ่ ง่ บอกถึงมาตรฐานทางคุณงามความดีของ
มนุษย์ และเป็นรูปแบบของความคิดและการกระท�ำบนพืน้ ฐานของคุณงามความดี คุณงามความดีเป็นบริบท
กว้างๆ ของค่านิยม บุคคลแต่ละคนมีคา่ นิยมภายในทีเ่ ป็นหลักของความเชือ่ ความคิด ความเห็น ของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกัน และได้เสนอแนวความคิดของคุณงามความดีไว้ 6 องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1
ด้านปัญญาและความรู้ (Wisdom and Knowledge) หมายถึง คุณลักษณะของความสร้างสรรค์ คิดวิธีที่
แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพทีจ่ ะท�ำสิง่ นัน้ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น ให้ความสนใจในทุกประสบการณ์อย่าง
ต่อเนือ่ งเปิดใจยอมรับกับการคิดสิง่ ต่างๆ และพิจารณาอย่างรอบด้าน มีความใฝ่เรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2
ด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว (Courage) หมายถึง คุณลักษณะของความถูกต้อง กล้าพูดความจริงและ
น�ำเสนอตัวเองในทางทีเ่ ป็นจริง มีความกล้าหาญทีจ่ ะยืนหยัดต่อความถูกต้อง กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าตัดสินใจ
และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น และการใช้ชีวิตให้มีความสนุกมีความตื่นเต้นและมีพลัง องค์ประกอบที่ 3
ด้านความเป็นมนุษย์ (Humanity) หมายถึง คุณลักษณะของการแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ มีเมตตา
และกรุณา ทั้งรักตนเองและรักผู้อื่น องค์ประกอบที่ 4 ด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม (Justice) หมายถึง
คุณลักษณะของความเป็นธรรม ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนในแนวเดียวกันตามความเป็นธรรมและยุตธิ รรม มีความเป็น
ผู้น�ำในการจัดกิจกรรมของกลุ่มและสามารถท�ำให้งานส�ำเร็จได้ และมีการท�ำงานเป็นทีม สามารถท�ำงาน
ร่วมกับคนอืน่ ได้เป็นอย่างดี องค์ประกอบที่ 5 ด้านการควบคุมอารมณ์ (Temperance) หมายถึง คุณลักษณะ
ของการรูจ้ กั ควบคุมตนเองให้อยูใ่ นระเบียบวินยั มีความสุขมุ รอบคอบ ใช้ดลุ ยพินจิ ในการตัดสินใจสิง่ ต่างๆ
ความระมัดระวัง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการรู้จักประมาณตนเองประกอบด้วย การให้อภัยผู้ที่
กระท�ำความผิด การพูดเพื่อให้ตนเองประสบความส�ำเร็จ มีความระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือก ไม่พูด
หรือท�ำสิง่ ทีจ่ ะเกิดความเสียใจในภายหลัง และสามารถควบคุมความรูส้ กึ และการกระท�ำได้ องค์ประกอบ
ที่ 6 ด้านความเข้าใจในชีวิต (Transcendence) หมายถึง คุณลักษณะของการเห็นคุณค่าของความงามและ
ความดีชนื่ ชมความถูกต้องดีงามมีความกตัญญูตระหนักถึงผูม้ พี ระคุณและสิง่ ดีๆทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ มีความหวัง
และสามารถท�ำเพื่อให้บรรลุตามที่หวังไว้ การใช้ชีวิตอย่างมีอารมณ์ขัน ชอบหัวเราะและมีรอยยิ้มส�ำหรับ
ทุกๆ คน และมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อสิ่งที่คิดและท�ำ 
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ปัญหาความอ่อนแอทางด้านคุณงามความดีของเยาวชนไทย มีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ของนิสติ นักศึกษา ตามทีม่ ขี า่ วให้ได้รบั รูก้ นั ผ่านสือ่ ต่างๆ ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาคุณงาม
ความดีของนิสติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ โดยการให้คำ� ปรึกษากลุม่ และทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
เป็นนิสิตนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ โดยการให้
ค�ำปรึกษากลุม่ เนือ่ งจากนิสติ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-4 มีอายุระหว่าง 18-22 ปี ซึง่ เป็นช่วงวัยทีเ่ ริม่ ต้นของการเรียนรู้
ที่จะอยู่ในสังคม การคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมที่แสดงออกอยู่บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย เป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้และเป็นช่วงที่เปิดใจรับฟังข้อมูล เพื่อน�ำมาคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และเกิดการตัดสินใจ ซึง่ การคิดและการตัดสินใจแสดงออกมาซึง่ พฤติกรรมของมนุษย์นนั้ สามารถบ่งบอก
ได้ว่า บุคคลนั้นมีพื้นฐานทางด้านคุณงามความดีเป็นอย่างไร (Lawrence Kohlberg, 2000, pp. 159-161)
ดังนัน้ นิสติ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1-4 จึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นกลุม่ ตัวอย่างในการทดลองกับโปรแกรมการให้
ค�ำปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาคุณงามความดี เพราะเป็นวัยเริ่มต้นของการรับรู้ และเรียนรู้ที่คิด วิเคราะห์
ตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง โดยผู้วิจัยได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของวัย
รุ่นกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาองค์ประกอบของคุณงามความดี เมื่อได้องค์ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้วิจัย
น�ำองค์ประกอบทีไ่ ด้มาสร้างข้อค�ำถาม เพือ่ เก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างและน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ ท�ำการสร้าง
โปรแกรมการให้ค�ำปรึกษากลุ่มในการพัฒนาต่อไป
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา่ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาและการพัฒนาคุณงามความดี
ของนิสิตนักศึกษา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ โดยการให้ค�ำปรึกษากลุ่ม และผู้วิจัยมี
ความมุง่ หวังว่าผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณงามความดี มีคณ
ุ งามความดี
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลดีให้เกิดกับความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
ของรัฐ

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณงามความดีของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในก�ำกับ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

กรอบแนวคิ ด เป็ น การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบคุ ณ งามความดี ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้น และด�ำเนินการสนทนากลุ่มก่อนเพื่อ
ก�ำหนดองค์ประกอบคุณงามความดี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และน�ำพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบ
คุณงามความดี ของ ปีเตอร์สันและซิลิกแมน (Peterson and Seligman, 2004) แล้วสรุปองค์ประกอบ
ของคุณงามความดี ได้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านปัญญาและความรู้ 2) ด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
3) ด้านความเป็นมนุษย์ 4) ด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม 5) ด้านการควบคุมอารมณ์ 6) ด้านความเข้าใจ
ในชีวิต ดังแสดงในภาพประกอบ 1

สมมติฐานการวิจัย

คุณงามความดีของนิสิตนักศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ความคิดสร้างสรรค์
ความอยากรู้อยากเห็น

ด้านปัญญาและความรู้

ความมีน�้ำใจ
ใฝ่เรียนรู้
การมองภาพรวม
ความไม่เกรงกลัว

ด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ความพากเพียร
ซื่อตรง สุจริต
ทุ่มเทก�ำลังกาย
ความรัก

ด้านความเป็นมนุษย์
คุณงามความดี

ความเมตตา
ความฉลาดทางสังคม
ความเป็นพลเมือง

ด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม

ความเป็นธรรม
ภาวะผู้น�ำ
การให้อภัย

ด้านการควบคุมอารมณ์

ความนอบน้อม
ความรอบคอบ
การควบคุมกฎระเบียบของตนเอง
การเห็นคุณค่าในความงามและความเป็นเลิศ
ความกตัญญู รู้คุณ

ด้านความเข้าใจในชีวิต

ความหวัง
ความมีอารมณ์ขัน
ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองค์ประกอบคุณงามความดี
ที่มา: Peterson & Seligman (2004)
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ประชากร เป็นนิสิต นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 1-4 มหาวิ ท ยาลั ย ก� ำ กั บ ของรั ฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 8 แห่ง จ�ำนวน 145,652 คน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2557: ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) โดยวิธีการสุ่ม
มหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก 8 แห่ง ได้มา 4 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือกชื่อมหาวิทยาลัยแบบไม่ใส่คืน (Simple Random
Sampling Without Replacement) และท�ำการสุ่มเลือกคณะฯ ในแต่ละมหาวิทยาลัยจาก 4 แห่ง
ได้มหาวิทยาลัยละ 2 คณะฯ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเลือก
ชื่อคณะฯ แบบไม่ใส่คืน (Simple Random Sampling Without Replacement) และใช้การสุ่มอย่างง่ายเพื่อ
เลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาในแต่ละคณะฯ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 1,200 คน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต�่ำเท่ากับ 5 - 10 เท่าของตัวแปรบ่งชี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 73: อ้างอิงใน Gorsuch, 198)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามคุณงามความดี ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร พี่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
คุณงามความดี ชุดแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ
Likert ผ่ า นการทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) จากผู ้ เ ชี่ ย วชาญ 5 คน
มีการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�ำไปทดลองใช้กับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
และน�ำมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Alpha Coefficient of Cronbach)
ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเชือ่ มัน่ พบว่า ชุดแบบสอบถามทัง้ ฉบับมีความเชือ่ มัน่
ในระดับสูง มีคา่ สัมประสิทธิเ์ ท่ากับ 0.96 และแบบสอบถามแต่ละองค์ประกอบมีคา่ ความเชือ่ มันในระดับสูง
โดยมีคา่ สัมประสิทธิร์ ะหว่าง 0.76 ถึง 0.89 จากนัน้ ท�ำการวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อจากทัง้ หมด
163 ข้อ คัดเหลือ 129 ข้อ เป็นชุดแบบสอบถามคุณงามความดี ของนิสติ นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ก�ำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครฉบับจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยน�ำชุดแบบสอบถามคุณงามความดี ไปสอบถามกับ
นิสติ นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ ด้จากการสุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
4 แห่ง ได้ชุดแบบวัดทั้งสิ้น 1,200 ชุด

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้น�ำองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาท�ำการทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง (Second Order) พบว่า โมเดลการวัดคุณงามความดีไม่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์
ระหว่างความคลาดเคลื่อนขององค์ประกอบ จนข้อมูลมีความความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าดัชนีความความสอดคล้องและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดลการวัดคุณงามความดี
ดัชนี
เกณฑ์
ค่าสถิติในโมเดล
χ2

GFI
AGFI
CFI
RMSEA
SRMR

ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
หรือสัดส่วน χ2 / df ไม่เกิน 2
มากกว่า 0.95
มากกว่า 0.95
มากกว่า 0.95
น้อยกว่า 0.05
น้อยกว่า 0.05

χ2

ที่ df 82 เท่ากับ 96.26 (p=.13)
96.26/82=1.17
0.99
0.98
1.00
0.01
0.01
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จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดคุณงามความดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ในดัชนีกลุม่ สัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ ( χ2 ) เท่ากับ 96.26, df = 82, p = 0.13, ค่า GFI = 0.99, ค่า AGFI = 0.98,
ค่า RMSEA = 0.01, ค่า SRMR = 0.01 ส่วนในดัชนีกลุม่ เปรียบเทียบ พบว่า ค่า CFI = 1.00 เมือ่ พิจารณาตาม
เกณฑ์ความสอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ และดัชนีอนื่ ๆ ยังชีใ้ ห้เห็นว่า โมเดลตาม
สมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ หมายความว่า โมเดลทีส่ ร้างขึน้ สามารถน�ำมาอธิบาย
โมเดลการวัดคุณงามความดีของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยคุณงามความดี มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านปัญญาและความรู้ ด้านความกล้าหาญ
โดดเดี่ยวด้านความเป็นมนุษย์ ด้านความถูกต้องเที่ยงธรรมด้านการควบคุมอารมณ์และด้านความเข้าใจ
ในชีวิต โดยแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ตามรายละเอียดตาราง 2 และ
ภาพประกอบ 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดคุณงามความดี
องค์ประกอบ
น�้ำหนักองค์ประกอบ
C.R.
MIS =
COU =
HUM =
JUS =
TEM =
TRN =
ตัวบ่งชี้
CRE =
CUR =
MIN =
LEN =
PES =
BRV =
PER =
INT =
VIT =
LOV =
KIN =
SOI =
CIT =
FAI =
LEA =
FOR =
MOD =

ด้านปัญญาและความรู้
ด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ด้านความเป็นมนุษย์
ด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม
ด้านการควบคุมอารมณ์
ด้านความเข้าใจในชีวิต

b
0.53
0.36
0.69
0.53
0.44
0.56

SE
0.03
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03

t
10.22
7.99
24.43
17.40
13.64
19.57

FS
-

SC
0.72
0.80
0.76
0.72
0.75
0.79

0.52
0.65
0.58
0.52
0.56
0.62

ความคิดสร้างสรรค์
ความอยากรู้อยากเห็น
ความมีน�้ำใจ
ใฝ่เรียนรู้
การมองภาพรวม
ความไม่เกรงกลัว
ความพากเพียร
ความซื่อตรงสุจริต
ทุ่มเทก�ำลังกาย
ความรัก
ความเมตตา
ความฉลาดทางสังคม
ความเป็นพลเมือง
ความเป็นธรรม
ภาวะผู้น�ำ
การให้อภัย
ความนอบน้อม

1.00
1.57
0.91
1.94
1.05
1.00
1.34
1.58
0.99
1.00
0.96
0.63
1.00
0.48
0.79
1.00
0.60

0.17
0.12
0.19
0.12
0.18
0.21
0.13
0.05
0.05
0.06
0.07
0.08

9.00
7.34
10.34
8.72
7.39
7.38
7.52
20.01
12.00
7.86
11.27
7.32

0.09
0.16
0.02
0.27
0.06
0.12
0.21
0.02
0.05
0.60
0.29
0.16
0.47
0.07
0.26
0.34
0.23

0.41
0.64
0.37
0.79
0.43
0.45
0.59
0.71
0.45
0.91
0.87
0.57
0.73
0.35
0.58
0.59
0.35

0.17
0.41
0.14
0.63
0.19
0.20
0.35
0.50
0.20
0.83
0.76
0.33
0.54
0.12
0.34
0.35
0.12
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดคุณงามความดี (ต่อ)
ตัวบ่งชี้
น�้ำหนักองค์ประกอบ
C.R.
PRU = ความรอบคอบ
SER = การควบคุมกฎระเบียบ
ของตนเอง
APP = การเห็นคุณค่าในความงาม
และความเป็นเลิศ
GRA = ความกตัญญูรู้คุณ
HOP = ความหวัง
HUM = ความมีอารมณ์ขัน
SPT = ความเชื่อเรื่องจิตและ
วิญญาณ

b
1.13
1.37

SE
0.10
0.11

t
11.47
12.15

FS
0.22
0.55

SC
0.66
0.81

0.44
0.66

1.00

-

-

0.20

0.71

0.50

0.96
1.16
0.57
0.81

0.05
0.07
0.06
0.07

19.56
17.27
10.20
12.43

0.19
0.37
0.12
0.09

0.68
0.83
0.41
0.58

0.46
0.68
0.17
0.33

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดคุณงามความดี
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.80 โดยองค์ประกอบความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
(COU) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.80 มีความแปรผันร่วมกับคุณงามความดีอยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 65) รองลงมาคือ องค์ประกอบความเข้าใจในชีวิต (TRN) องค์ประกอบ
ความเป็นมนุษย์ (HUM) และการควบคุมอารมณ์ (TEM) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.79,
0.76 และ 0.75 ตามล�ำดับ มีความแปรผันร่วมกับคุณงามความดีอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 62 58
และ 56) ส่วนองค์ประกอบปัญญาและความรู้ (MIS) และความถูกต้องเที่ยงธรรม (JUS) มีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานต�่ำสุดเท่ากับ 0.72 มีความแปรผันร่วมกับคุณงามความดีอยู่ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 52) โดยค่าน�้ำหนักองค์ประกอบทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตาราง 3 ตารางแสดงองค์ประกอบคุณงามความดีของนิสติ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ
ตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ
ตัวบ่งชี้
น�้ำหนักองค์ประกอบ
C.R.
COU
TRN
HUM
TEM
MIS
JUS

=
=
=
=
=
=

ด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ด้านความเข้าใจในชีวิต
ด้านความเป็นมนุษย์
ด้านการควบคุมอารมณ์
ด้านปัญญาและความรู้
ด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม

b
0.36
0.56
0.69
0.44
0.53
0.53

SE
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

t
7.99
19.57
24.43
13.64
10.22
17.40

FS
-

SC
0.80
0.79
0.76
0.75
0.72
0.72

0.65
0.62
0.58
0.56
0.52
0.52

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณงามความดีตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่ำ
โดยองค์ประกอบความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว (COU) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.80
รองลงมาคือ องค์ประกอบความเข้าใจในชีวิต (TRN) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.79
องค์ประกอบความเป็นมนุษย์ (HUM) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.76 องค์ประกอบการ
ควบคุมอารมณ์ (TEM) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ส่วนองค์ประกอบปัญญาและ
ความรู้ (MIS) และองค์ประกอบความถูกต้องเที่ยงธรรม (JUS) มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานต�่ำสุด
เท่ากับ 0.72 โดยค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชีม้ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
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df=82 p=.13 GFI=0.99 AGFI=0.98 CFI=1.00 RMREA=0.01 SRMR=0.01

ภาพประกอบ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการวัดคุณงามความดีของ
นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
(คะแนนมาตรฐาน)
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การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณงามความดีของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยก�ำกับของ
รัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลคุณงามความดี
นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบความกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สอง (Second Order) พบว่า โมเดล
การวัดคุณงามความดีไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการปรับโมเดลใหม่
ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลือ่ นขององค์ประกอบ จนโมเดลการวัดคุณงามความดีมี
ความสอดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดคุณงาม
ความดีได้
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของคุณงามความดี ค่าไค-สแควร์ ( χ2 ) มีคา่
เท่ากับ 96.26 ค่า df มีค่าเท่ากับ 82 ค่านัยส�ำคัญทางสถิติ (p) มีค่าเท่ากับ .13 จะเห็นได้ว่าค่าไค-สแควร์
( χ2 ) ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับ
โมเดลการวัดของผูว้ จิ ยั ดังทีพ่ ลู พงศ์ สุขสว่าง (2556, น.15-16) ได้กล่าวไว้วา่ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มี
ค่าต�ำ่ มาก ยิง่ มีคา่ ใกล้ศนู ย์มากเท่าไหร่ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เป็นดัชนีที่เปรียบเทียบระดับความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 และค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ยิ่งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่า
เข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (พูลพงศ์ สุขสว่าง,2556, น. 15-16)
รวมถึงการพิจารณาค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)
มีค่าเท่ากับ 0.01 และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) มีค่าเท่ากับ
0.01 ซึ่งมีค่าที่ต�่ำมากใกล้ศูนย์ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังค�ำกล่าวของ
พูลพงศ์ สุขสว่าง (2556, น. 15-16) ที่กล่าวว่า ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) ยิ่งมี
ค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าโมเดลคุณงาม
ความดีมคี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลคุณงามความดี มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
ด้านปัญญาและความรู้ ด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ด้านความเป็นมนุษย์ ด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม
ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านความเข้าใจในชีวิตสอดคล้องกับแนวคิดของพีเตอร์สันและเซลิกแมน
(Peterson & Seligman, 2004, pp.197-289)
2. องค์ประกอบด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ผลการวิจัยพบว่า ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ประกอบไปด้วย ความไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค ไม่กลัวความท้าทาย หรือความยุ่งยาก สามารถท�ำหน้าที่
ของตนเองให้บรรลุเป้าหมายได้แม้จะมีอุปสรรค ไม่กลัวต่อการคุกคาม มีความท้าทายกล้าพูดในสิ่งที่
ถูกต้องแม้ว่าจะเกิดความขัดแย้ง เชื่อมั่นในการท�ำหน้าที่ของตนเอง มีความพากเพียรและอดทนต่อสิ่งที่
ก�ำลังเผชิญหน้าแม้จะเจออุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ มีความซื่อตรง สุจริต เป็นคนตรงไปตรงมา กล้ายืนหยัดต่อ
อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลทางบวกที่จะท�ำให้เกิดคุณงามความดีของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยก�ำกับของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานครมีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ .80 สอดคล้องกับแนวคิดของ มนัส นิม่ มณี
(มนัส นิ่มมณี, 2547, น. 36) ได้กล่าวถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไว้ว่า ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว หมายถึง
ความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงหลอกลวงผู้อื่น ประพฤติตรงไปตรงมา
ถูกต้องตามท�ำนองคลองธรรมและกฎหมายของบ้านเมือง และแนวคิดของ สมบูรณ์ ทินกร (สมบูรณ์ ทินกร,
2535, น.40) กล่าวไว้ว่า ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นคุณงามความดีที่ส�ำคัญมาก ซึ่งบุคคลควรยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ของตนเอง ทัง้ นีเ้ พราะความกล้าหาญเด็ดเดีย่ วเป็นประโยชน์
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ส�ำหรับตนเองสังคม และประเทศชาติ จากงานวิจัยสามารถสรุปประเด็นได้ คือ องค์ประกอบ
ด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีอิทธิพลมากที่สุดต่อต่อการพัฒนาคุณงามความดีของนิสิต นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เมือ่ เปรียบเทียบกับองค์ประกอบด้านอืน่ ๆ แสดงให้เห็นว่าเมือ่ บุคคลมีความกล้าหาญเด็ดเดีย่ ว
แล้วนั้นจะท�ำให้เกิดกระบวนการคิดที่สมเหตุสมผล เกิดการวิเคราะห์ แยกแยะความถูกผิดได้ รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจโดยการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา และใจ
ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของแลงเจลเลอร์ Langelier (1981) กล่าวว่า การฝึกความกล้าหาญ
เด็ดเดี่ยว การกล้าแสดงออกของวัยรุ่นโดยใช้เทคนิคของการบ�ำบัดแบบพฤติกรรมนิยม เช่นการเป็น
ตัวแบบการซักซ้อมพฤติกรรมและการแสดงบทบาทสมมุติประกอบกับการสอนการอภิปรายและการให้
ข้อมูลย้อนกลับด้วยภาพและเสียงผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลของการฝึกท�ำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรม
ความกล้าหาญเด็ดเดีย่ ว การกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ งหลังจากผ่านการทดลองไปแล้ว
ระยะหนึ่งพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมของวัยรุ่นก็ยงั คงอยู่ ในท�ำนองเดียวกับงานวิจัย
ของจารุรตั น์ มังกะโรทัย (2544) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ในด้านความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ความเสียสละ การพึ่งตนเอง และความขยันหมั่นเพียร พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดย
รวมและในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ และการพึ่งตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ
ไม่พบความแตกต่าง
3. องค์ประกอบด้านปัญญาและความรู้ และด้านความถูกต้องเทีย่ งธรรมผลการวิจยั พบว่า ปัญญา
และความรู้ และความถูกต้องเที่ยงธรรม ประกอบด้วย มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้กระบวนการคิด
น�ำมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ กระตือรือร้นทีจ่ ะศึกษาและค้นคว้าความรูใ้ หม่ตลอดเวลา
ความมีนำ�้ ใจ เป็นบุคคลทีม่ เี หตุผลเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และสามารถน�ำมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาตนเอง มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ ไม่ตดั สินผูอ้ นื่ ด้วยข้อมูลจากฝ่ายเดียว การท�ำหน้าทีเ่ ป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคม สามารถรับผิดชอบต่อผลจากการกระท�ำของตนเองต่อสังคม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยด้านปัญญาและความรู้ และด้านความถูกต้องเทีย่ งธรรม เป็นองค์ประกอบทีท่ ำ� ให้เกิดคุณงามความดี
ของนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับ(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2546, น. 96-98) กล่าวว่า
ในทางพุทธศาสนาเปรียบความใฝ่รวู้ า่ คือ “ปัญญา” ซึง่ หมายถึง จิตใจทีต่ อ้ งการความรู้ กล้าหาญทีจ่ ะเรียนรู้
มีจติ ใจตัง้ มัน่ ต้องการทีจ่ ะเรียนรู้ ท�ำให้เกิดพลังปัญญา (ปัญญาพละ) ความใฝ่รเู้ ป็นความเข้มแข็งทางปัญญา
เพราะเมื่อมีความรู้ขึ้นมาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้น และเมื่อรู้ว่าสิ่งที่จะเจอข้างหน้าเป็นอย่างไร
จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรจะท�ำให้ส�ำเร็จได้อย่างไรก็จะเดินหน้าต่อไปได้ ปัจจัยที่ท�ำให้พยายามหาความรู้
ไม่ใช่ความสงสัยแต่เป็นความอยากรูห้ รือความใฝ่รคู้ วามใฝ่รเู้ ป็นจุดเริม่ ต้นทีผ่ ลักดันให้เกิดความพยายามที่
จะเรียนรูด้ ว้ ยการฝึกฝนพัฒนา อันจะน�ำมาซึง่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงต่อความเป็นจริงจากการวิจยั ฉบับนี้
ยังพบว่า องค์ประกอบด้านปัญญาความรู้ และด้านความถูกต้องเที่ยงธรรม มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อ
คุณงามความดีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ ซึ่งทั้งสองด้านมี
ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบต�ำ่ ทีส่ ดุ เท่ากับ 0.72 แสดงให้เห็นว่า นิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมคี ณ
ุ งามความดี
ที่มาจากองค์ประกอบอื่นมากกว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองเนื่องมาจากด้านปัญญาและความรู้ และด้าน
ความถูกต้องเที่ยงธรรม เป็นคุณงามความดีในด้านเฉพาะบุคคลที่ต้องพัฒนาและศึกษาหาความรู้ด้วย
เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพราะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ การเลี้ยงดูที่แตกต่างกันหรือความเชื่อในแต่ละ
สังคมท�ำให้มนุษย์เรามีความแตกต่างกันทางทัง้ ด้านการรับรู้ ด้านความคิดและการแสดงออกของพฤติกรรม
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญจงเรืองสะอาด (บุญจง เรืองสะอาด, 2536) ที่ศึกษาจริยธรรมที่นักเรียน
ได้รับการปลูกฝังในโรงเรียนพบว่า จริยธรรมด้านความใฝ่รู้และการเป็นผู้มีจริยธรรมได้รับการปลูกฝัง
ในโรงเรียนในระดับน้อยและกร การันตี (“ความถูกต้องเทีย่ งธรรม,”2549)กล่าวไว้วา่ ความถูกต้องเทีย่ งธรรม
นั้นเป็นบรรทัดฐานส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกันที่มีกฎ กติกา มีระเบียบแบบแผน มีข้อก�ำหนดที่ท�ำให้
การท�ำงานร่วมกัน นัน้ มีความสุข นอกจากนีย้ งั ท�ำให้เรา เป็นคนดีของสังคมทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากบุคคล
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ในสังคม ผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จนอกจากจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมแล้ว ยังต้องมีความยุติธรรม
มีความถูกต้อง และเทีย่ งธรรมด้วย ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าคุณสมบัตใิ นข้อนีอ้ ยูต่ วั ตนของทุกๆ คนอยูแ่ ล้ว เพราะทุกคน
คือผู้ประสบความส�ำเร็จที่รักในความถูกต้องเที่ยงธรรม

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. ผลการวิจยั องค์ประกอบคุณงามความดีในครัง้ นี้ ควรจะเริม่ ต้นในการพัฒนาองค์ประกอบทีม่ ี
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สดุ ไปหาต�่ำทีส่ ดุ เนื่องจากองค์ประกอบที่มีคา่ น�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด สามารถพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เข้าถึงบริบทของการพัฒนาองค์ประกอบได้ง่ายกว่า
องค์ประกอบที่มีค่าน�้ำหนักมาตรฐานต�่ำสุด
2. ผลการวิจยั ครัง้ นีท้ ำ� ให้ทราบถึงองค์ประกอบของคุณงามความดี ซึง่ สามารถใช้เป็นองค์ความรู้
ส�ำหรับงานวิจัยในด้านอื่นๆ ได้ เช่น การปลูกฝังคุณงามความดีเพื่อพัฒนาองค์กร การสร้างคุณงามความ
ดีของมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมี ก ารตรวจสอบความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในกลุ ่ ม
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยนานาชาติ เป็นต้น
รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอื่น เพื่อยืนยันถึงความเป็นสากลของโมเดลคุณงามความดี และน�ำ
ผลการวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณงามความดีต่อไป
2. สามารถน�ำแบบสอบถามการวิจยั คุณงามความดีของนิสติ นักศึกษา ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ก�ำกับของรัฐ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา ไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพือ่ ยืนยันองค์ประกอบจากข้อมูลทีห่ ลากหลาย น�ำมาหาข้อสรุปภาพรวมในบริบทของประเทศ
ที่สามารถท�ำให้เป็นมาตรฐานและยอมรับในระดับสากลได้

สุทธิปริทัศน์
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