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บทนา
การทุจริ ตในการสอบสามารถพบเห็นได้ในเกือบทุกระดับการศึกษา
ซึ่ งทาให้การวัดผลไม่สามารถวัดความสามารถที่แท้จริ งของผูส้ อบได้ ใน
การดาเนิ นการสอบได้มีการพยายามหามาตรการป้ องกันปั ญหาการทุจริ ต
การสอบ แต่กย็ งั ไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจความถี่ของพฤติกรรมการทุจริ ตการสอบ
2. เพือ่ สารวจวิธีการทุจริ ตการสอบประเภทต่างๆ
3. เพือ่ สารวจการระบุสาเหตุของพฤติกรรมการทุจริ ตการสอบ รวมถึง
การระบุสาเหตุในการไม่ทุจริ ตการสอบ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจยั กับพฤติกรรมการ
ทุจริ ตการสอบ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั แบบสารวจ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2
ส่ วน
การศึ ก ษา ก. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จานวน 1,093 คน
การศึ กษา ข. กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จาก
มหาวิทยาลัย 7 แห่ง ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 609 คน
รายละเอียดต่างๆ ในการวิจยั มีดงั นี้

ตารางที่ 1
คาอธิบาย

กลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรในการวิจยั
- ตัวแปรอิสระ

แสดงรายละเอียดของการศึกษาทั้ง 2 ครั้ง
การศึกษา ก
ศึกษาการทุจริ ตการสอบ โดยศึกษาความถี่,
วิธีการทุจริ ต, การระบุสาเหตุในการทุจริ ต
และทดสอบความสัม พันธ์ กับ ตัวแปรใน
การศึกษานี้
สุ่มแบบโควต้า ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวม 1,093 คน
เพศ, ชั้น ปี , กลุ่ ม สาขาวิช า, ผลการเรี ย น
เฉลี่ยสะสม, ความพึงพอใจในผลการเรี ยน,
การเคยอ่านกฎระเบี ยบการสอบ, ความใจ
แข็ ง , การเปิ ดตัว , ความอ่ อ นไหวทาง
อารมณ์ และการแสวงหาความตื่นเต้น

การศึกษา ข
ศึกษาการทุจริ ตการสอบโดยศึกษาความถี่ ,
การระบุสาเหตุในการทุจริ ตและไม่ทุจริ ต
และทดสอบความสัมพัน ธ์กับ ตัว แปรใน
การศึกษานี้
สุ่มแบบโควต้า ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยใน
กรุ งเทพฯ 7 แห่ง รวม 609 คน

เพศ, ชั้น ปี , กลุ่ ม สาขาวิ ชา, ผลการเรี ย น
เฉลี่ยสะสม, ผลการเรี ยนในภาคการศึ กษา
ที่ผา่ นมา (1/2547), การเน้นการเรี ยนรู ้, การ
เน้น ผลการเรี ย น, การกล้าปฏิ เ สธเพื่ อ น,
การแสวงหาความตื่ น เต้น และเจตคติ
ทางอ้อมต่อการละเมิดระเบียบการสอบ
- ตัวแปรตาม
การเคย/ไม่ เ คย ทุ จ ริ ตการสอบทั้ งเพิ่ ม การทุ จ ริ ต การสอบทั้ง เพิ่ ม คะแนนให้แ ก่
คะแนนให้แก่ ตนเอง และช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น ตนเอง และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ตั้งแต่เรี ยนระดับมหาวิทยาลัยเป็ นต้นมา
เครื่ องมือที่ ใช้ในการ 1. แบบสารวจข้อมูลทัว่ ไป
1. แบบสารวจข้อมูลทัว่ ไป
วิจยั
2. แบบสารวจวิธีการทุจริ ตการสอบ
2. แบบส ารวจการระบุ ส าเหตุ ใ นการ
3. แบบส ารวจการระบุ ส าเหตุ ใ นการ ทุจริ ตการสอบและไม่ทุจริ ตการสอบ
ทุจริ ตการสอบ
3. แบบสารวจบุ ค ลิ กภาพ ซึ่ ง มี ด้านการ
4. แบบสารวจบุคลิกภาพ ซึ่ งมีดา้ นความ เน้นการเรี ยนรู ้ , การเน้นผลการเรี ยน, การ
ใจแข็ง, การเปิ ดตัว และความอ่อนไหวทาง กล้า ปฏิ เ สธเพื่ อ น, การแสวงหาความ
อารมณ์
ตื่นเต้น และเจตคติทางอ้อมต่อการทุจริ ต
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บด้วยตนเอง
ผูว้ จิ ยั เก็บด้วยตนเอง

ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความถี่ของการทุจริ ต, วิธีการการทุจริ ต 3 อันดับสูงสุด และการระบุสาเหตุของการทุจริ ตการสอบ 3 อันดับสูงสุด
รวมถึงการระบุสาเหตุในการไม่ทุจริ ตการสอบ 3 อันดับสูงสุด
การศึกษา
การศึกษา ก
ทุจริ ตการสอบตั้งแต่เรี ยน
มหาวิทยาลัยเป็ นต้นมา

การศึกษา ข
ทุจริ ตการสอบในภาคการเรี ยนที่
ผ่านมา (1/2547)

การศึกษา ข

ประเภท

อัตราส่วน

เพื่อเพิ่มคะแนน
ให้แก่ตนเอง

65.5 %

เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น

56.8 %

เพื่อเพิ่มคะแนน
ให้แก่ตนเอง

32.8 %

เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น

41.0 %

1.
2.
3.
1.
2.
3.

วิธีการทุจริ ต
ถามผูอ้ ื่นระหว่างการสอบ
แอบดูคาตอบของผูอ้ ื่น โดยเขาไม่รู้ตวั
ดูคาตอบของผูอ้ ื่น โดยตกลงกับผูใ้ ห้ลอกแล้ว
ตอบคาถามผูอ้ ื่นระหว่างการสอบ
เปิ ดให้ผอู ้ ื่นดูคาตอบจากกระดาษคาตอบของตน
ส่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงคาตอบ เช่น มือ, เสี ยง

การไม่ทุจริ ตการสอบ

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

การระบุสาเหตุ
ฉันต้องการได้เกรดดีๆ
กลัวการสอบตก
เนื้อหาในรายวิชาที่เรี ยนมากเกินไป
เขาลอกเราไป เราก็ไม่เสี ยหายอะไร
ถ้าไม่ช่วยเพื่อน เพื่อนอาจจะสอบตก
เรารู ้วา่ เพื่อนตั้งใจเรี ยน แต่ขอ้ สอบยากมาก
กลัวการสอบตก
ฉันต้องการได้เกรดดีๆ
เนื้อหาในรายวิชาที่เรี ยนมากเกินไป
เขาลอกเราไป เราก็ไม่เสี ยหายอะไร
ถ้าไม่ช่วยเพื่อน เพื่อนอาจจะสอบตก
เรารู ้วา่ เพื่อนตั้งใจเรี ยน แต่ขอ้ สอบยากมาก
อยากทดสอบความสามารถของตนเอง
กลัวถูกจับได้
เรามีศกั ดิ์ศรี ที่จะต้องทางานด้วยตนเอง

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความถี่ของการทุจริ ต, วิธีการการทุจริ ต 3 อันดับสูงสุด และการระบุสาเหตุของการทุจริ ตการสอบ 3 อันดับสูงสุด
รวมถึงการระบุสาเหตุในการไม่ทุจริ ตการสอบ 3 อันดับสูงสุด

เพศ
ชั้นปี
กลุ่มสาขาวิชา

ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
ผลการเรี ยนในภาคการศึกษาที่
ผ่านมา
ความพึงพอใจในผลการเรี ยน
กฎระเบียบการสอบ
ความใจแข็ง

การทุจริ ตการสอบเพื่อเพิ่มคะแนนให้ตนเอง มากขึ้น เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ก นับตั้งแต่เรี ยนมหาวิทยาลัย การศึกษา ข นับในภาคการศึกษาที่ผา่ น
เป็ นต้นมา
มา (1/2547)
ns
ns
ns
ชั้นปี 1 และชั้นปี 4 ขึ้นไป (2 =
19.974***)
ns
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ,
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(2 = 70.797***)
ผลการเรี ยนต่ากว่า 3.00 (2 =
15.428**)
ผลการเรี ยนในภาคการศึกษามากขึ้น (t
= 2.053*, effect size = 0.185)
ns
การเคยอ่านกฎระเบียบการสอบ (2 =
5.100*)
ความใจแข็งสูง (t = 2.612**, effect size
= 0.159)

การทุจริ ตการสอบเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น มากขึ้น เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ก นับตั้งแต่เรี ยนมหาวิทยาลัย การศึกษา ข นับในภาคการศึกษาที่ผา่ น
เป็ นต้นมา
มา (1/2547)
ns
ns
ns
ns
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและกลุ่ม
มนุษยศาสตร์ (2 = 23.669***)

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ และ
สังคมศาสตร์ (2 = 23.669***)

ns

ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมมากขึ้น (t =
2.112*, effect size = 0.189)
ผลการเรี ยนในภาคการศึกษามากขึ้น (t
= 2.923**, effect size = 0.252)

ns
ns
ความใจแข็งสูง (t = 2.352*, effect size
= 0.139)

ตารางที่ 3 (ต่อ) ตารางแสดงความถี่ของการทุจริ ต, วิธีการการทุจริ ต 3 อันดับสูงสุด และการระบุสาเหตุของการทุจริ ตการสอบ 3 อันดับสูงสุด
รวมถึงการระบุสาเหตุในการไม่ทุจริ ตการสอบ 3 อันดับสูงสุด

การเปิ ดตัว
ความอ่อนไหวทางอารมณ์
การแสวงหาความตื่นเต้น
การเน้นการเรี ยนรู ้
การเน้นผลการเรี ยน

การทุจริ ตการสอบเพื่อเพิ่มคะแนนให้ตนเอง มากขึ้น เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ก นับตั้งแต่เรี ยนมหาวิทยาลัย การศึกษา ข นับในภาคการศึกษาที่ผา่ น
เป็ นต้นมา
มา (1/2547)
ns
ความอ่อนไหวทางอารมณ์สูง (t =
2.336*, effect size = 0.148)
ns
การแสวงหาความตื่นเต้นสูง (t =
2.902**, effect size = 0.191)
การเน้นการเรี ยนรู ้นอ้ ยลง (t = 3.109**, effect size = -0.285)
การเน้นผลการเรี ยนน้อยลง (t = 2.599**, effect size = -0.228)

การกล้าปฏิเสธเพื่อน
เจตคติต่อการทุจริ ต

*p < .05, **p < .01, ***p < .001.

เจตคติบวกมากขึ้น (t = 5.808***, effect
size = 0.445)

การทุจริ ตการสอบเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น มากขึ้น เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ก นับตั้งแต่เรี ยนมหาวิทยาลัย
เป็ นต้นมา
ns
ns
การแสวงหาความตื่นเต้นสูง (t =
2.884**, effect size = 0.181)

การอภิปรายผล
จากตารางที่ 2 พบว่าการทุจริ ตการสอบเพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่ตนเองและ
เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น ตั้งแต่เรี ยนมหาวิทยาลัยเป็ นต้นมา มีประมาณ 2 ใน 3 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ถือว่าสูง ขณะที่ 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เคยทุจริ ตการ
สอบภายในภาคการศึกษาเดียว ส่วนวิธีการทุจริ ตส่วนใหญ่จะใช้วิธีที่ทาได้ง่าย ไม่
ต้องเตรี ยมตัวมาก่อน และไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่
การระบุสาเหตุของการสอบเพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่ตนเองพบว่าจะระบุ
สาเหตุภายในมากกว่าสาเหตุภายนอก เช่น กลัวการสอบตก อยากได้ผลการเรี ยนดี
ซึ่งอาจเป็ นเพราะว่าเป็ นผลของพฤติกรรมอย่างชัดเจน ส่วนการระบุสาเหตุของ
การทุจริ ตการสอบเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น ส่วนใหญ่จะระบุวา่ เขาลอกไป เราก็ไม่
เสี ยหายอะไร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการคิดแบบใช้ทางสายเปลือกในการอนุมาน
สาเหตุ การระบุสาเหตุของการไม่ทุจริ ตการสอบ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการระบุวา่
ต้องการทางานด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งให้ผอู้ ื่นช่วยเหลือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และแหล่งการควบคุมของตนโดยคิดว่าตนสามารถทา
ข้อสอบได้ สามารถควบคุมผลการสอบได้ดว้ ยตนเอง จะสัมพันธ์กบั การไม่ทุจริ ต
การสอบ
จากตารางที่ 3 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ขออธิบายเฉพาะ
เจตคติ ซึ่งพบว่าเจตคติมีความสัมพันธ์ต่อการทุจริ ตเพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่ตนเอง
มากกว่าเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น ซึ่งอาจจะเป็ นไปได้วา่ การลอก กระทบต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองมากกว่า ผูล้ อกเกิดความไม่สอดคล้องทางปัญญามากกว่าทาให้
เจตคติปรับเป็ นบวกมากขึ้นมากกว่า

