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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์
ในการเรียนของนักศึกษา

Factors Relating to the Lack the Virtue of  
HonestryinStudents’Learning 
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 บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนของ 

นักศึกษา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา  

ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาของคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 389 คน เครื่องมือ คือ  

แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการขาด 

คุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน ด้านการทำแบบฝึกหัดสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสอบ ด้านการทำรายงาน  

และด้านการสร้างข้อมูล ตามลำดับ ส่วนปัจจัย ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เจตคติต่อ 

การขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน การรับรู้การควบคุมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน 

ความตั้งใจที่จะกระทำความไม่ซื่อสัตย์ในการเรียน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ 

ในการเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

Abstract 

 The objectives of this research are to study the types of lacking the virtue of honesty in  

students’ learning and factors relating to the lack the Virtue of Honestry in Students’ Learning.  

The population is 389 students from a faculty in a university. The research tool is questionnaire.  

Percentage and chi-square which are used for analyzing data. The results revealed that most of 

the students copied others’ assignments, cheated at a test, cheated when doing reports and 

make-up data, respectively. It was found that there was a significant difference at he study of 

relation among variable revealed there was a significant difference at .01 level between 

individual factors: years of study, GPA, attitude, perception and attention and the lack of the 

virtue of honesty in students learning. 
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1.บทนำ 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศ มีการจัดทำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมากว่า 4  
ทศวรรษ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาความเจริญทางวัตถุ 
เป็นหลักเพราะสามารถวัดได้และเห็นเป็นรูปธรรม 
ที่เด่นชัด โดยคำนึงถึงการพัฒนาทางจิตใจใน 
สัดส่วนที่น้อยกว่ามาก อีกทั้งเกิดการเลื่อนไหล 
ของวัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่สังคมไทย ซึ่งขาด 
ความรอบรู้ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันในการกลั่นกรองที่ดี  
ทำให้มีผลกระทบต่อระบบคุณค่า ความเชื่อพฤติกรรม 
ในการดำรงชีวิตของคนไทยให้มีค่านิยมและพฤติกรรม 
ที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมให้ความสำคัญกับ
ตัวเองมากกว่าส่วนรวม การให้คุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์และการยึดคุณธรรมในวิถี
ชีวิตเริ่มเสื่อมถอยลงจนมาสู่วิกฤติเศรษฐกิจ 
ปี พ.ศ. 2540 ทำให้ต้องมีการปรับการให้ความ
สำคัญจากภาคเศรษฐกิจมาเพิ่มน้ำหนักกับการ
พัฒนาคนมากขึ้น  

 สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่สำคัญในการ
ปลูกฝังและสร้างเสริมให้คนมีคุณภาพ มีจิตสำนึก
ที่ดีในการเป็นสมาชิกของสังคม และของประเทศ

ชาติ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ตัวนักศึกษาเอง
ยังขาดคุณธรรมที่พึงประสงค์หลายประการโดย
เฉพาะคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นคุณธรรม
เป้าประสงค์ของการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จากปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เกิดขึ้นหลายปรากฏการณ์ อาทิ การทุจริต 
ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีข่าว
ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีนักเรียนทุจริตการ
สอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น 
พื้นฐาน (โอเน็ต) และจับได้จำนวน 6 รายจาก 4 
กรณี คือ โดยเขียนใส่ยางลบส่งให้กันในวิชาภาษา

อังกฤษ ส่งคำตอบผ่านมือถือจากนักเรียนที่ทำ
เสร็จก่อน ในวิชาภาษาอังกฤษ เปิดมือถือไว้แล้วมี
ผู้โทรเข้ามาในวิชาคณิตศาสตร์ และกรณีสุดท้าย
ใช้นาฬิกามือถือเป็นเครื่องมือทุจริต (ข่าวไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2551) นอกจากนี้ ยังมี
บทความเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ทางการศึกษา (http://cfsubasa.tirkx. 
com) ซึ่งผู้เขียนเป็นนักเรียนเหรียญทองโอลิมปิก
วิชาการ และได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระดับตรี-โท-เอก สาระสำคัญของบทความ
กล่าวถึงเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้อเมริกาและยุโรป
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา คือ 
ความซื่อสัตย์ทางการศึกษา เพราะถ้ามีความ
ซื่อสัตย์ในการศึกษาก็จะส่งผลถึงระดับความรู้ 
ความเข้าใจของผู้ศึกษา ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่อง 
ชี้วัดทางวิชาการได้อย่างดี แต่ประเทศไทยไม่มี
การเอาจริงเอาจังกับเรื่องความซื่อสัตย์มากนักตั้ง
แต่ระดับประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย มองการ
ทุจริตว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไป โดยมอง
ว่าการลอกข้อสอบกันเป็นเรื่องตลก การลอกการ
บ้านเป็นเรื่องธรรมชาติ แม้แต่วิทยานิพนธ์ก็ยัง
สามารถหาคนรับจ้างทำให้และจากบทความนี้มีผู้

เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ส่วน
ใหญ่ยอมรับว่าตัวเองเคยทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุชาดา กรเพชรปาณี (2548) ที่ 
พบว่า ร้อยละ 97 ของนักศึกษารายงานว่า ตนเคย 
กระทำพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ส่วนใหญ่
เป็นการลอกแบบฝึกหัด รองลงมาเป็นการทุจริต
ในห้องสอบ เปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่ซื่อสัตย์ 
ในการทำรายงานและการศึกษาของบาวเออร์ 
(Bower, 1964 อ้างถึงใน สุชาดา กรเพชรปาณี, 
2548: 158) ที่ศึกษาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชา
การของนักศึกษาอเมริกันผลการศึกษาพบว่า 
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3 ใน 4 ของนักศึกษายอมรับว่าเคยกระทำ
พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ผู้วิจัยใน
ฐานะผู้สอนในคณะที่มีเป้าหมายในการผลิตนัก
ศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นที่
ยอมรับของสังคมในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จึง
สนใจที่จะศึกษาหาคำตอบว่าปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษาว่ามีลักษณะเป็น
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้เสนอสถาบันเพื่อ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย แผน 
แนวทางปฏิบัติ สำหรับการปลูกฝังจิตสำนึก การ
จัดกิจกรรมตลอดจนปรับหลักสูตรเพื่อเป้าหมาย
ของการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป 

1.1วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขาดคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ใน 
การเรียนของนักศึกษา 

1.2กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ผู้ วิ จัยได้นำทฤษฎีตามแผนของไอเซน  
(1991 อ้างถึงในนลินี สุวรรณโชติ, 2549: 22)  
และกรอบแนวคิดงานของสุชาดา กรเพชรปาณี  
(2549) มาปรับเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาใน 
ครั้งนี้ 

1.3สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการ
เรียนของนักศึกษา 

 2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความ 
ซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา 

 3. เจตคติมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการ 

การรับรู้การควบคุมการขาด 

คุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน 
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เรียนของนักศึกษา 

 4. การรับรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ใน 
การเรียนของนักศึกษา 

 5. ความตั้งใจที่จะกระทำความไม่ซื่อสัตย์ใน
การเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนของ 
นักศึกษา 

2.วิธีการศึกษา 
2.1ประชากร 

 ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ศึกษาใน 
ระดับปริญญาตรีของคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย 
แห่งหนึ่ง เป็นนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 389 คน 

2.2ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 

 2.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ชั้นปี เกรด
เฉลี่ยสะสม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เจตคติ  
การขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน การ 
รับรู้การควบคุมการขาดคุณธรรม คุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ในการเรียน ความตั้งใจที่จะกระทำ 
ความไม่ซื่อสัตย์ในการเรียน 

 2.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการ
ขาดคุณธรรมในการเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสอบ ด้านการทำแบบฝึกหัด ด้าน
การทำรายงาน และด้านการสร้างข้อมูล 

2.3ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษา คือ ปีการศึกษา 
2551  

2.4เครื่องมือการวิจัย 

 เป็นแบบสอบถามที่ปรับมาจากแบบสอบถาม 
เรื่องโมเดลเชิงสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนลินี 
สุวรรณโชติ (2549) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ข้อมูล
เจตคติการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน 
ข้อมูลการควบคุมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์
ในการเรียน และข้อมูลความตั้งใจที่จะกระทำ
ความไม่ซื่อสัตย์ในการเรียน ข้อมูลและข้อความที่
แสดงพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ 4 ด้าน ได้แก่ การทุจริตในการสอบ 
การลอกแบบฝึกหัด การทำรายงานและการสร้าง
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งมีค่าความเที่ยงโดย
รวมเท่ากับ .89  

2.5การรวบรวมข้อมูล  

 การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาด้วยตนเอง โดย 
ประสานกับอาจารย์ผู้สอนในขณะนั้น ขอเข้าชี้แจง 
ให้นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของการตอบ 
แบบสอบถาม และให้ความมั่นใจกับนักศึกษาว่า  
ผลการศึกษาจะเป็นในลักษณะภาพรวมซึ่งจะไม่ 

เกิดผลกระทบใด ๆ กับผู้ตอบ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา 
ให้ความร่วมมือในการตอบอย่างเต็มใจ และมี 
แบบสอบถามที่สมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 79.69 

2.6การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
และค่าไคสแควร์ 

3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

3.1ผลการศึกษา

 3.1.1 พฤติกรรมการขาดคุณธรรมความ 
ซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา  

 ส่วนใหญ่เคยมีพฤติกรรมการขาดคุณธรรม 
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ความซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา และเมื่อ 
พิจารณาตามรายด้านพบว่านักศึกษามีพฤติกรรม 
การขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ด้านการทำแบบ
ฝึกหัดสูงสุด คือ ร้อยละ 87.40 รองลงมา คือ 

ด้านการสอบ ด้านการสร้างข้อมูล และด้านการ
ทำรายงานร้อยละ 75.60, 75.50 และ 70.20 
ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 พฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา 

 3.1.2 ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมในการเรียนของ 
นักศึกษา 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม 
การขาดคุณธรรมในการเรียนของนักศึกษาพบว่า  

ชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมในการเรียนของ 
นักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดังตารางที่ 2 
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3.3ความสัมพันธ์ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

 เจตคติ การรับรู้ และความตั้งใจที่จะกระทำ

 ความไม่ซื่อสัตย์ในการเรียนกับพฤติกรรม

 การขาดคุณธรรมในการเรียนของนักศึกษา 

 เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยการ 
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เจตคติ การรับรู้ และความ  
ตั้งใจที่จะกระทำความไม่ซื่อสัตย์ในการเรียนกับ 
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมในการเรียนของ 
นักศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ เพศ ชั้นปี และเกรดเฉลี่ย 

 สะสม กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมใน 

 การเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ เกรดเฉลี่ย 2.81 ได้จากค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ย  
 ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มประชากร 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงตั้งใจที่จะกระทำความไม่ซื่อสัตย์ในการเรียนกับ 

 พฤติกรรมการขาดคุณธรรมในการเรียนของนักศึกษา 

.017

002

2.	 เจตคติ ต่ อกา รขาด	
	 คุณธรรมความซื่อสัตย์	
	 ในการเรียน	

3.	 การรับรู้การควบคุม	
	 การขาดคุณธรรมความ	
	 ซื่อสัตย์ในการเรียน	

4.	 ความตั้งใจที่จะกระทำ	
	 ความไม่ซื่อสัตย์ใน	
	 การเรียน	

.000

.017

.002

.000.000
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3.2อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาพบว่าชั้นปีและเกรดเฉลี่ย 
สะสมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาด 
คุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียน อาจเนื่อง 
เพราะนักศึกษาชั้นปีต้น ๆ และนักศึกษาที่มีเกรด 
เฉลี่ยสะสมที่ไม่สูง มีความกดดันในการเรียนสูง 
ทำให้มีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ในการเรียนสูงกว่า 
นักศึกษาชั้นปีที่สูงกว่าและมีเกรดเฉลี่ยสะสม 
สูงกว่า  

 2. ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในการ 
ศึกษาครั้งนี้การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความ 
สัมพันธ์กับการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ ในการ 
เรียนของนักศึกษาซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีตามแผน 
ของไอเซน (Ajzen, 1991 อ้างในนลินี  
สุวรรณโชติ, 2549) ที่ว่ากลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมสอดคล้องกับการศึกษาของนลินี 
สุวรรณโชติ (2549) สุชาดา กรเพชรปาณี (2549) 
ที่พบว่าการคล้อยตามกลุ่มเพื่อนสามารถร่วม
ทำนายพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ได้ 
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานของแมคคาบีและ
เทรวิโนเมื่อนักศึกษาเห็นว่าเพื่อน ๆ มีการโกง  
อยู่เสมอ และจากการศึกษาของปิยนันท์ จิตติกร-

ยุทธนา และไพรัตน์ อธิกพันธุ์ (2545) ที่พบว่าผู้ที่
โกงจะไม่รู้สึกผิดเพราะใคร ๆ ก็ทำ 

 3. ปัจจัยเจตคติต่อการกระทำพฤติกรรม 
ผลการศึกษาพบว่าเจตคติต่อการขาดคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการ
เรียนเป็นการยืนยันตามทฤษฎีตามแผนของไอเซน
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของฮาทดิ้ ง 
(Harding, 2001 อ้างใน นลินี สุวรรณโชติ, 
2549) ที่พบว่าพฤติกรรมการโกงเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้และจะโกงมากขึ้นถ้าปทัสถานทางสังคม

สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านั้น 

 4. ปัจจัยการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ผล 
การศึกษาพบว่าการรับรู้การควบคุมการขาด 
คุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนมีความสัมพันธ์ 
กับความถี่ของลักษณะการขาดความซื่อสัตย์ใน 
การเรียนเป็นการยืนยันตามทฤษฎีตามแผนของ 
ไอเซนและยังสอดคล้องกับการศึกษาของการ 
ศึกษาของนลินี สุวรรณโชติ (2549) ว่าการรับรู้ 
การควบคุมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการมีอิทธิพล 
ทางอ้อมต่อความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ  

 5. ปัจจัยที่ความตั้งใจที่จะกระทำผลการ 
ศึกษาครั้งนี้ทำให้เห็นได้ว่าความตั้งใจที่จะกระทำ 
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความไม่ 
ซื่อสัตย์ในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 
ของนลินี สุวรรณโชติ (2549) ว่าความตั้งใจที่จะ 
กระทำความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการมีอิทธิพลทาง 
ตรงต่อความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักเรียน  

4.สรุป 

4.1สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
พฤติกรรมการขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการ 

เรียนของนักศึกษา และศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ในการเรียนของนักศึกษา ผลการศึกษา 
พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการขาดคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ในการเรียน ด้านการทำแบบฝึกหัด
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านการสอบ ด้านการทำ
รายงาน และด้านการสร้างข้อมูล ตามลำดับ 
ส่วนปัจจัย ชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม มีการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง เจตคติ การรับรู้ และความตั้งใจ
ที่จะกระทำมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาด
คุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนอย่างมีนัย-
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สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4.2ข้อเสนอแนะ 

 1. หากมีการวิจัยต่อ ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ 
ที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของ 
นักศึกษา เช่น ความโน้มเอียงทางจริยธรรม หรือ
มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบความซื่อสัตย์
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน เพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจนขึ้นของการขาดคุณธรรม ทั้งนี้จะได้นำไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้อง 
ต้น ในการสำรวจพฤติกรรมการขาดคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ในการเรียนที่ว่าความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง
ค่อนข้างสูงได้ข้อมูลไม่รอบด้าน จึงควรมีการ
ศึกษาจากบริบทที่คาดว่าอิทธิพลกับพฤติกรรม
การขาดคุณธรรมความซื่อสัตย์ของนักศึกษา ทั้งนี้
เพราะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและเป็น
ปัญหาทางคุณธรรมความซื่อสัตย์ในการเรียนของ
นักศึกษาอาจทำให้ที่การสังเกตพฤติกรรมเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  
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อโนมา ขันพันธ์. 2548. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
 กับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษา 
 ปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี.  
 บัณฑิตวิทยาลัย (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์. 
 


