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บทคัดย่อ 

  การวิจยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจทศันคติและพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรม
ของนกัศึกษาปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 
1-4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  370 คน เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติ
ทดสอบเอฟ ผลการวจิยัพบวา่ 

ด้ าน ทั ศ น ค ติ เก่ี ย ว กับ ก ารด า เนิ น ก าร ดู แ ล ด้ าน จ ริ ย ธ รรม ท างวิ ช าก ารข อ ง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ บทลงโทษของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีความ
เหมาะสม และเห็นว่าอาจารย์ผู ้สอนควรมีหน้าท่ีสอน ช้ีแจง และป้องปรามการลอกเลียน
วรรณกรรม  รวมทั้งห้องสมุดควรมีการจดับริการโปรแกรมป้องกนัการลอกเลียน และมีบทบาทใน
การสอนและอบรมเก่ียวกบัการลอกเลียนและการป้องกนัการลอกเลียนโดยการอา้งถึงและการเขียน
บรรณานุกรมเช่นเดียวกบัอาจารย ์ ทั้งน้ีนกัศึกษาร้อยละ 72.27 ไม่ทราบเก่ียวกบับทลงโทษการลอก
เลียนวรรณกรรมในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ดา้นพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมและมีประสบการณ์พบเห็นพฤติกรรมการลอก
เลียน นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเห็นว่านักศึกษามีพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมมากท่ีสุด  
รองลงมา เห็นว่าการลอกเลียนส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน คือ เพื่อนร่วมชั้นของ
นกัศึกษาจะไม่ยอมรับนกัศึกษาหากพบวา่นกัศึกษาท าการลอกเลียนวรรณกรรมของผูอ่ื้นและตนเอง 
และเพื่อนสนิทของนกัศึกษาจะไม่ยอมรับการกระท าของนกัศึกษาหากพบว่านกัศึกษาท าการลอก
เลียนวรรณกรรมของผูอ่ื้นและตนเองตามล าดบั ด้านประสบการณ์ท่ีพบเห็นพฤติกรรมการลอก
เลียนมากท่ีสุด คือ การคดัลอกขอ้ความแบบตดัวางจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ไดแ้จง้การอา้งถึงในส่วน



 

จ 

 

ของเน้ือหาและอา้งอิงในหนา้บรรณานุกรม รองลงมา ในระดบัปานกลาง คือ มีการกระท าการคดัลอก
ประโยคบางประโยคจากเอกสารโดยไม่ไดท้  าการอา้งถึงในส่วนของเน้ือหา และไม่ไดท้  าการอา้งอิง
ในหนา้บรรณานุกรมตามล าดบั   

ดา้นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการลอกเลียนวรรณกรรม นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างเห็นว่า มีสาเหตุมา
จากอินเทอร์เน็ต และลกัษณะเอกสารท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ท าให้การลอกเลียนท าไดง่้าย และความ
ตอ้งการไดร้ะดบัคะแนนสูง ตามล าดบั 

ดา้นวธีิการลงโทษ นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ถึงแมจ้ะเห็นวา่บทลงโทษของมหาวทิยาลยั
มีความเหมาะสม แต่ก็เห็นวา่ใหค้วรลงโทษในระดบัรุนแรง เช่น การให้ออก หรือ พกัการเรียน โดย
เห็นวา่ควรมีการลงโทษในระดบัปานกลาง คือ ควรท าการตกัเตือนผูก้ระท า รองลงมา คือ อนุญาต
ใหน้กัศึกษาท าขอ้สอบหรือแบบฝึกหดัใหม่ในรายวชิานั้น และสุดทา้ยใหท้  าทณัฑบ์น ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

This study entitled “Attitude and Behavior of Plagiarism Among Chiang Mai University 
Undergraduate Students” had the objectives of studying the attitudes and behavior regarding 
plagiarism by undergraduate students of Chiang Mai University.  The sample group consisted of -
70 students from years 1-4 of the university.  The tool for data collecting was a questionnaire.  
The data was analyzed using frequency, percentage mean and standard deviation and the f-test.  
The findings were as follows: 

Regarding the attitude about the university overseeing academic ethics, the sample group 
felt that the penalty applied by the university was appropriate.  They felt the instructors should 
teach and explain as well as prevent the students from committing plagiarism.  At the same time, 
the library should provide the services about plagiarism prevention or detection programs along 
with having the role of providing instruction and training on how to avoid plagiarism and how to 
do citation and reference or bibliographies.  It was also found that 72.27 percent of the students 
did not know about the penalty of plagiarism set by the university. 

Regarding plagiarism and their experiences, students in the sample felt that the behavior 
was high among students.  The behavior affected their relationship with friends in that they would 
not be accepted by their classmates and their close friends could not agree with their behavior 
when they found out that the students had copied other people’s work or their own work 
respectively.  The methods of plagiarism that were used mostly were cut and paste from the 
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Internet without citation or references followed by the cut and paste from written documents 
without citation or references respectively. 

Regarding the causes of plagiarism, the sample group felt that it was due to convenient 
access to the Internet followed by the nature of electronic documents that made it easy to copy 
and the students wish to get a good grade. 

As for penalty, although the students agreed with the penalty of the university, they felt it 
should not be so severe as to be removed from student status or to be suspended from the study.  
They thought the penalty should be at a moderate level, which was reprimanding and allowing the 
students to re-take the examination or resubmitting the exercise for that particular course and 
lastly, to be put on probation respectively. 
 

 

 

 

 

 


