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แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษา 
ในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเชิงปริมาณน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหน่ึงของประเทศไทย (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหน่ึงของประเทศไทย (3) เพ่ือ
ศึกษาข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัด
ทางภาคเหนือแห่งหน่ึงของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 374 คน ถูกคัดเลือกโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ    
สโนว์บอล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และสถิติเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ได้แก่ 
Chi-Square, F-test, t-test การศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา ได้แก่ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา และจ านวนรายวิชาท่ีต้องศึกษาค้นคว้า โดยพบว่า 
นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยนักศึกษาที่อยู่ชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการมากกว่าชั้นปีอื่น ในขณะเดียวกัน นักศึกษาแต่
ละคณะมีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ียัง
พบว่าจ านวนรายวิชาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ในภาคเรียนที่ผ่านมา นักศึกษาที่มีจ านวนรายวิชาท่ีต้องศึกษาค้นคว้ามาก
จะมีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการมากเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ คือ นักศึกษาต้องตระหนักเรื่องการคัดลอกผลงานมากข้ึน อาจารย์สอดแทรกใน
เน้ือหาวิชา มหาวิทยาลัยให้ความรู้และบังคับใช้กฎระเบียบเก่ียวข้องกับการคัดลอกผลงานให้เข้มงวดข้ึน  
ค าส าคัญ: แนวทาง / การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานวิชาการ / นักศึกษาอุดมศึกษา 
 

Abstract 
 This quantitative research aims to; (1) study the problem of academic plagiarism among 
highly education students in a Northern province of Thailand, (2) analyze the factors which affect 
these problem, and (3) study the guideline for changing academic plagiarism behavior of them. 
374 samplings were collected by using snowball-sampling. Data analyze was descriptive statistics; 
Mean, Standard Deviation (S.D.), and correlation statistics; Chi -Square, F-test, t-test. The findings 
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showed that factors related to academic plagiarism behavior of sampling were years of study, 
faculty studying, and the number of courses that must do assignments. Samplings; were different 
years of study, had different academic plagiarism behavior (Sig. = 0.01) and the senior had more 
academic plagiarism behavior than other years. Also, different faculty of samplings had different 
these behavior (Sig. = 0.05) and sampling studying in Faculty of Education had the behavior more 
than other faculties. In addition, the number of courses that must do assignments related to the 
behavior (Sig. = 0.01). Sampling had a high number of academic plagiarism behavior when they 
had a high number of courses. The guidelines for changing academic plagiarism behavior of 
students were; they should be more awareness on academic plagiarism, academic staffs should 
intervene in their courses, institution should educate students and also austerely use regulation 
on academic plagiarism.  
Keywords: Guideline / Changing of Academic Plagiarism Behavior / Highly Education Students  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวไกลท าให้มีการสร้างข้อมูลสารสนเทศในรูปของอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ฐานข้อมูลวารสารเฉพาะทาง ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ กระดานสนทนา
ออนไลน์ หรืออื่นๆ โดยข้อมูลจากบางแหล่งข้อมูลอนุญาตให้ใช้เน้ือหาเพียงบางส่วน ในขณะที่บางแหล่งข้อมูล
อนุญาตให้ใช้เน้ือหาฉบับเต็ม (Full-text) ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ท าได้โดยสะดวก เพราะ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าส่งผลท าให้การ “ลอก-copy” ข้อความจากงานของผู้อื่นมา “วาง-paste” ไว้
ในงานของตัวเองท าได้อย่างง่ายดายทั้ง ข้อมูลที่ เป็นตัวหนังสือ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ซึ่งพฤติกรรมน้ีเสี่ยงต่อการละเมิดผลงานทางวิชาการได้โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีการผลิตผลงาน
วิชาการจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิชาการของนักศึกษา อาทิ รายงานของนักศึกษา (Project report) สาร
นิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
รวมถึงผลงานที่ไปน าเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ นอกจากน้ียังรวมถึงผลงานวิชาการของอาจารย์และบุคลากร
ในการของต าแหน่งที่สูงข้ึน เช่น งานวิจัย ต ารา บทความทางวิชาการ (กิตติยา  สุทธิประภา, 2560) 
 พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวมักมองว่าเป็นเพียง
การประพฤติผิดทางจริยธรรมหรือมารยาททางวิชาการ สามารถประนีประนอมยอมกันได้ รวมถึงการขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องลิขสิทธ์ิและวิธีการอ้างอิงถึงผลงานที่น ามาใช้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้กระท าจะต้ังใจ
กระท าหรือกระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านวิชาการทั้งสิ้น (วิศรุจน์ เมืองปลื้ม, 2559) 
และผลกระทบของพฤติกรรมการคัดลอกผลงานวิชาการส่งผลต่อท าให้ผู้ที่คัดลอกผลงานทางวิชาการได้รับการ
ลงโทษ ดังกรณีที่มีสภามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของประเทศไทยได้มีมติให้ท าการเพิกถอนปริญญาเอกของ
นักศึกษา ในปีพ.ศ. 2555 หลังจากการตรวจสอบพบว่า ดุษฎีนิพนธ์ได้มีการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นแล้ว
น าไปเป็นส่วนหน่ึงที่เป็นสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาซึ่ง
ถือว่าเป็นการกระท าผิดต่อจริยธรรมทางวิชาการที่ร้ายแรงเป็นอย่างมาก (กิตติยา  สุทธิประภา, 2560) นอกจากน้ี 
พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้เรียนยังอาจจะพัฒนาไปสู่ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในอนาคต ดังผล
การส ารวจของสวนดุสิตโพลล์ที่พบว่า ปัญหาส าคัญของการทุจริตของเด็กและเยาวชนที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย คือ 
การทุจริตการสอบ/ลอกข้อสอบ/พกโพยข้อสอบ/ลอกการบ้านสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงส ารวจของเอแบคโพลล์ที่
สอบถามเด็กและเยาวชนถึงความเป็นจริงของสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับประโยคที่ว่า “คนดีมีที่
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ยืน” กับ “คนดีไม่มีที่ยืน” พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.1 คิดว่า สังคมไทยปัจจุบันเป็นแบบ “คนดีไม่มีที่ยืน” 
ในขณะที่ร้อยละ 19.9 คิดว่า สังคมไทยปัจจุบันเป็นแบบ “คนดีมีที่ยืน” ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนร้อยละ 59.4 
ระบุว่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น มักจะได้ดีมีต าแหน่งสูงข้ึนและได้รับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
 ดังน้ัน พฤติกรรมดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องแก้ไข โดยการปลูกฝังการมีจริยธรรมในผลงานวิชาการ 
ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการสร้างสรรค์ ผลงาน เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพงานวิชาการและความภาคภูมิใจในผลงานวิชาการของตน (วิศรุจน์ เมืองปลื้ม, 2559) การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษาสภาพปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และต้องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมดังกล่าว อันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษาใน
จังหวัดทางภาคเหนือแห่งหน่ึงของประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
อุดมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหน่ึงของประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที ่1 นักศึกษามีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานวิชาการต่างกันจะมีพฤติกรรมการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยน้ีมขีอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตเน้ือหา 
 (1) พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหน่ึงของ
ประเทศไทย 
 (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดทาง
ภาคเหนือแห่งหน่ึงของประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาและทัศนคติเกี่ยวกับการคัดลอกผลงาน
วิชาการของนักศึกษา 
 (3) แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานของนักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือ
แห่งหน่ึงของประเทศไทย 
 2. ขอบเขตประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาวิจัยน้ีมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงใน
จังหวัดทางภาคเหนือแห่งหน่ึงของประเทศไทย จ านวน 374 คน 
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 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา 
จ านวนรายวิชาที่ศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา จ านวนรายวิชาที่ต้องศึกษาค้นคว้าในภาคเรียนที่ผ่านมา (2) ทัศนคติ
เก่ียวกับการคัดลอกผลงานวิชาการของนักศึกษา 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
 4. ขอบเขตด้านเวลาการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัยต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562  
 
กรอบคิดการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
อุดมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหน่ึงของประเทศไทย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
และทัศนคติเกี่ยวกับการคัดคัดลอกผลงานวิชาการที่มีต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบคิดการศึกษาวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหน่ึง
ของประเทศไทย จ านวน 5,958 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงในจังหวัดทางภาคเหนือแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย จ านวน 374 คน โดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ, 
2550) 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ประกอบข้อมูลต่างๆ ได้แก่  (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) 
พฤติกรรมการคัดลอกผลงานวิชาการ (3) ทัศนคติเก่ียวกับการคัดลอกผลงานวิชาการ (4) แนวทางการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการคัดลอกผลงานวิชาการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล
ของนักศึกษา 

ทัศนคติเก่ียวกับ 
การคัดลอก

ผลงานวิชาการ 

พฤติกรรมการ
คัดลอกผลงาน
วิชาการของ

นักศึกษา 

แนวทางการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ
คัดลอกผลงาน
วิชาการของ
นักศึกษา 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 
 1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามจ านวนเท่ากับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 2. น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล 
 3. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถาม 
 4. น าเข้าข้อมูลในโปรแกรม SPSS for Windows เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และสถิติเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ได้แก่ 
Chi-Square, F-test, t-test 
 
สรุปผลการวิจัย  
 

พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
 ในภาคเรียนที่ผ่านมา นักศึกษามีจ านวนรายวิชาที่เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 6.83 วิชา ในภาคเรียนที่ผ่านมา 
แหล่งข้อมูลที่นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลบ่อยที่สุด คือ วิกิพีเดีย (WIKIPEDIA) คิดเป็นร้อยละ 84.8 นักศึกษา
ส่วนใหญ่คัดลอกผลงานวิชาการของคนอื่น 7-9 บรรทัด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 เหตุผลของคัดลอก
ผลงานวิชาการของนักศึกษาส่วนใหญ่คือท าให้งานสมบูรณ์แบบมากข้ึน จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1  
 

นักศึกษาส่วนใหญ่คัดลอกผลงานวิชาการของคนอื่น 7-9 บรรทัด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 
รองลงมา คือ 4-6 บรรทัด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และคัดลอกผลงานวิชาการเกือบทั้งหมด จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.1       
              
ตารางที่ 1 ปริมาณการคัดลอกผลงานวิชาการของนักศึกษา  

ปริมาณการคัดลอกผลงานวิชาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
         1-3 บรรทัด  45 12.0 
         4-6 บรรทัด 92 24.6 
         7-9 บรรทัด  116 31.0 
         คัดลอกเกือบทั้งหมด 34 9.1 
         คัดลอกท้ังหมด 87 23.3 

รวม 374 100.00 
  

เหตุผลของคัดลอกผลงานวิชาการของนักศึกษาส่วนใหญ่  คือ ท าให้งานสมบูรณ์มากข้ึน จ านวน 206 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมา คือ ท าให้งานเสร็จเร็วข้ึน จ านวน108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และความข้ีเกียจ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
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ตารางที่ 2 เหตุผลของคัดลอกผลงานวิชาการของนักศึกษา 
เหตุผลของการคัดลอกผลงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

         ท าให้งานเสร็จเร็วข้ึน 108 28.9 
         ลืมงานของตนเองไว้ที่บ้าน 8 2.1 
         ท าให้งานสมบูรณ์มากข้ึน 206 55.1 
         ความข้ีเกียจ 2 7.8 
         ไม่รู้แหล่งข้อมูล  14 3.7 
         ไม่รู้วิธีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 9 2.4 

รวม 374 100.00 
 

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา  
 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาส่วนใหญ่ คือ การคัดลอกผลงาน
ของตัวเองสามารถท าได้ เห็นด้วย 97.3 ไม่เห็นด้วย 2.7 รองลงมา การคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์สามารถท าได้ เห็น
ด้วย 95.7 ไม่เห็นด้วย 4.3 และการคัดลอกชื่อเรื่องและเน้ือหาเดียวกัน แต่เปลี่ยนตัวเลขในกลุ่มตัวอย่าง สามารถท า
ได้ เห็นด้วย 63.4 ไม่เห็นด้วย 36.6  
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานวิชาการ 
ร้อยละ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
การคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์สามารถท าได้ 95.7 4.3 

 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา (ต่อ) 

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานวิชาการ 
ร้อยละ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
การคัดลอกผลงานของตัวเองสามารถท าได้ 97.3 2.7 
การคัดลอกรูปภาพจากเว็บไซต์สามารถท าได้ 88.8 11.2 
การคัดลอกเน้ือหาผลงานไม่เหมือนกันแต่รูปภาพน้ันเหมือนกันสามารถท าได้ 67.6 32.4 
การคัดลอกชื่อเรื่องและเน้ือหาเดียวกันแต่เปลี่ยนตัวเลขในกลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้ 63.4 36.6 

  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา ได้แก่ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา และจ านวนรายวิชาท่ีต้องศึกษาค้นคว้า 

ชั้นปีที่ก าลังศึกษา เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ พบว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปีมี
พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ นักศึกษาที่อยู่
ชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชามากกว่าชั้นปีอื่น 

คณะที่ก าลังศึกษา เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ พบว่า นักศึกษาแต่ละคณะมี
พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จ านวนรายวิชาท่ีต้องศึกษาค้นคว้า พบว่า จ านวนรายวิชาท่ีต้องศึกษาค้นคว้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การคัดลอกผลงานทางวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ในภาคเรียนที่ผ่านมา นักศึกษาที่มี
จ านวนรายวิชาท่ีต้องศึกษาค้นคว้ามากจะมีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการมากเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

 
แนวทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ คือ นักศึกษาต้องตระหนักเรื่องการคัดลอกผลงานมากข้ึน จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมา
อาจารย์ควรสอดแทรกในเน้ือหาวิชา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และสถาบันการศึกษาควรให้ความรู้เรื่อง
การคัดลอกผลงานมากข้ึน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และสถาบันการศึกษาควรบังคับใช้กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการคัดลอกผลงานให้เข้มงวดข้ึน เช่น ยืดคืนปริญญา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

 
ตารางที่ 4 แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา  

แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักศึกษาต้องตระหนักเรื่องการคัดลอกผลงานมากข้ึน 240 63.9 
อาจารย์ควรสอดแทรกในเน้ือหาวิชามากข้ึน 61 16.3 
สถาบันการศึกษาควรใหค้วามรู้เรื่องการคัดลอกผลงานมากข้ึน 42 11.2 
สถาบันการศึกษาควรบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกผลงานให้
เข้มงวดข้ึน  

31 8.3 

 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือ
แห่งหน่ึงของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
ได้แก่ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา และจ านวนรายวิชาท่ีต้องศึกษาค้นคว้า 

ชั้นปีที่ก าลังศึกษา เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ พบว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปีมี
พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ นักศึกษาที่อยู่
ชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชามากกว่าชั้นปีอื่น สอดคล้องกับงานศึกษาของณัฐพร  ศรีสติ (2548) 
ที่พบว่า ชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการในการใช้งานผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ         
ศรีสงคราม (2554) ที่พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุมากกว่ามีการลอกเลียนวรรณกรรมน้อยกว่า นักศึกษาท่ีมีอายุน้อยกว่า  

คณะที่ก าลังศึกษา เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ พบว่า นักศึกษาแต่ละคณะมี
พฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิไลวรรณ ศรีสงคราม (2554) และงานวิจัยของณัฐพร ศรีสติ (2548) ที่พบว่า นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชา
ต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกัน แต่ผลการศึกษาน้ีแตกต่างกับงานศึกษาของ 
นนทนันท์ แย้มวงษ์ (2557) ซึ่งพบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มวิชาต่างกันมีการรับรู้และพฤติกรรมการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการไม่แตกต่างกันเพราะมหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้เก่ียวกับการคัดลอกผลงานวิชาการให้กับนักศึกษากลุ่ม
วิชาและทุกชั้นปีอย่างต่อเน่ือง 
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นอกจากน้ี พฤติกรรมการคัดลอกผลงานวิชาการของนักศึกษายังมีความสัมพันธ์กับจ านวนรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ในภาคเรียนที่ผ่านมา นักศึกษาที่มีจ านวนรายวิชาท่ี
ต้องศึกษาค้นคว้ามากจะมีพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการมากเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ซึ่งหากนักศึกษาไม่มีการ
วางแผนที่ดีจะส่งต่อระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าท่ีจ ากัดท าให้ต้องคัดลอกผลงานวิชาการเพ่ือท างานส่ง สอดคล้อง
กับข้อสรุปของ Harris (2004 อ้างใน ไพเราะ เบญจกุล, 2552) ที่ระบุว่าสาเหตุการคัดลอกผลงานของผู้อื่นของ
นักศึกษามาจากการที่นักศึกษามีการวางแผนและบริหารเวลาไม่ดีท าให้เมื่อถึงก าหนดส่งงานแต่ท ารายงานหรือ
งานวิจัยไม่ทันจึงต้องใช้วิธีการคัดลอกงานของผู้อื่นมาส่งอาจารย์ผู้สอน 
 มากไปกว่าน้ัน นักศึกษาส่วนใหญ่ยังความเห็นด้วยกับการคัดลอกของผลงานวิชาการ ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมการคัดลอกผลงานของตนเอง ทั้งน้ี จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักเรื่องการ
คัดลอกผลงานมากข้ึน ในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ควรสอดแทรกเรื่องเรื่องการคัดลอกผลงานในเน้ือหาวิชาด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวนภา  ศิริพรหม และ สมฤดี  คงพุฒ (2560) ที่เสนอว่า อาจารย์ควรมุ่งเน้นและสร้าง
ความเข้าใจกับนักศึกษาเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการคัดลอกงานเขียนทางวิชาการต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) มหาวิทยาลัยควรจัดการอบรมเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน  
 2) อาจารย์ผู้สอนควรสอดแทรกเรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการในเน้ือหาวิชาเพ่ิมมากข้ึน 
 3) นักศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญของการคัดลอกผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันเพ่ือท าให้เห็นพฤติกรรมการคัดลอกผลงาน
วิชาการที่ต่างกัน  
 2) ควรศึกษามิติของการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกผลงานวิชาการมากข้ึน 
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