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 บทน า 
  

 การทุจริตในการสอบสามารถพบเห็นไดใ้นเกือบทุกระดบัการศึกษา 
ซ่ึงท าให้การวดัผลไม่สามารถวดัความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูส้อบได ้ใน
การด าเนินการสอบไดมี้การพยายามหามาตรการป้องกนัปัญหาการทุจริต
การสอบ แต่กย็งัไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพ่ือส ารวจความถ่ีของพฤติกรรมการทุจริตการสอบ 
2. เพ่ือส ารวจวธีิการทุจริตการสอบประเภทต่างๆ  
3. เพ่ือส ารวจการระบุสาเหตุของพฤติกรรมการทุจริตการสอบ รวมถึง

การระบุสาเหตุในการไม่ทุจริตการสอบ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในการวจิยั กบัพฤติกรรมการ

ทุจริตการสอบ 
 
                                                                                               

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบส ารวจ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 
ส่วน 

การศึกษา ก .  ก ลุ่มตัวอย่าง เ ป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง จ านวน 1,093 คน 

การศึกษา ข. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
มหาวิทยาลยั 7 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 609 คน 

รายละเอียดต่างๆ ในการวิจยัมีดงัน้ี 
 



 
 
ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียดของการศึกษาทั้ง 2 คร้ัง 
 
 การศึกษา ก การศึกษา ข 
ค าอธิบาย ศึกษาการทุจริตการสอบ โดยศึกษาความถ่ี, 

วิธีการทุจริต, การระบุสาเหตุในการทุจริต 
และทดสอบความสัมพนัธ์กับตัวแปรใน
การศึกษาน้ี 

ศึกษาการทุจริตการสอบโดยศึกษาความถ่ี, 
การระบุสาเหตุในการทุจริตและไม่ทุจริต 
และทดสอบความสัมพนัธ์กับตวัแปรใน
การศึกษาน้ี 

กลุ่มตวัอยา่ง สุ่มแบบโควตา้ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิต
ระดบัปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
รวม 1,093 คน 

สุ่มแบบโควตา้ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิต
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัใน
กรุงเทพฯ 7 แห่ง รวม 609 คน 

ตวัแปรในการวจิยั 
- ตวัแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
- ตวัแปรตาม 
 
 

 
เพศ, ชั้นปี, กลุ่มสาขาวิชา, ผลการเรียน
เฉล่ียสะสม, ความพึงพอใจในผลการเรียน, 
การเคยอ่านกฎระเบียบการสอบ, ความใจ
แข็ง ,  การเ ปิดตัว ,  ความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ และการแสวงหาความต่ืนเตน้ 
 
การเคย /ไม่เคย ทุจริตการสอบทั้ ง เ พ่ิม
คะแนนให้แก่ตนเอง และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ตั้งแต่เรียนระดบัมหาวทิยาลยัเป็นตน้มา 

 
เพศ, ชั้ นปี, กลุ่มสาขาวิชา, ผลการเรียน
เฉล่ียสะสม, ผลการเรียนในภาคการศึกษา
ท่ีผา่นมา (1/2547), การเนน้การเรียนรู้, การ
เน้นผลการเรียน, การกล้าปฏิเสธเพื่อน, 
การแสวงหาความต่ืนเต้น และเจตคติ
ทางออ้มต่อการละเมิดระเบียบการสอบ 
การทุจริตการสอบทั้ งเพ่ิมคะแนนให้แก่
ตนเอง และช่วยเหลือผูอ่ื้น 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วจิยั 

1. แบบส ารวจขอ้มูลทัว่ไป 
2. แบบส ารวจวธีิการทุจริตการสอบ 
3. แบบส ารวจการระบุสาเหตุในการ
ทุจริตการสอบ 
4. แบบส ารวจบุคลิกภาพ ซ่ึงมีดา้นความ
ใจแขง็, การเปิดตวั และความอ่อนไหวทาง
อารมณ์ 

1. แบบส ารวจขอ้มูลทัว่ไป 
2. แบบส ารวจการระบุสาเหตุในการ
ทุจริตการสอบและไม่ทุจริตการสอบ 
3. แบบส ารวจบุคลิกภาพ ซ่ึงมีด้านการ
เนน้การเรียนรู้, การเน้นผลการเรียน, การ
กล้าปฏิเสธเพื่อน,  การแสวงหาความ
ต่ืนเตน้ และเจตคติทางออ้มต่อการทุจริต 

การเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัเก็บดว้ยตนเอง ผูว้จิยัเก็บดว้ยตนเอง 

 



ผลการวิจัย 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงความถ่ีของการทุจริต, วิธีการการทุจริต 3 อนัดบัสูงสุด และการระบุสาเหตุของการทุจริตการสอบ 3 อนัดบัสูงสุด 
รวมถึงการระบุสาเหตุในการไม่ทุจริตการสอบ 3 อนัดบัสูงสุด 

การศึกษา ประเภท อตัราส่วน วธีิการทุจริต การระบุสาเหต ุ

การศึกษา ก 
ทุจริตการสอบตั้งแต่เรียน
มหาวทิยาลยัเป็นตน้มา 

เพ่ือเพ่ิมคะแนน
ใหแ้ก่ตนเอง 

65.5 % 
1. ถามผูอ่ื้นระหวา่งการสอบ 
2. แอบดูค าตอบของผูอ่ื้น โดยเขาไม่รู้ตวั 
3. ดูค  าตอบของผูอ่ื้น โดยตกลงกบัผูใ้หล้อกแลว้ 

1. ฉนัตอ้งการไดเ้กรดดีๆ 
2. กลวัการสอบตก 
3. เน้ือหาในรายวชิาท่ีเรียนมากเกินไป 

เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น 56.8 % 
1. ตอบค าถามผูอ่ื้นระหวา่งการสอบ 
2. เปิดใหผู้อ่ื้นดูค าตอบจากกระดาษค าตอบของตน 
3. ส่งสญัญาณท่ีบ่งบอกถึงค าตอบ เช่น มือ, เสียง 

1. เขาลอกเราไป เราก็ไม่เสียหายอะไร 
2. ถา้ไม่ช่วยเพ่ือน เพ่ือนอาจจะสอบตก 
3. เรารู้วา่เพ่ือนตั้งใจเรียน แต่ขอ้สอบยากมาก 

การศึกษา ข 
ทุจริตการสอบในภาคการเรียนท่ี

ผา่นมา (1/2547) 

เพ่ือเพ่ิมคะแนน
ใหแ้ก่ตนเอง 

32.8 % 
 1. กลวัการสอบตก 

2. ฉนัตอ้งการไดเ้กรดดีๆ 
3. เน้ือหาในรายวชิาท่ีเรียนมากเกินไป 

เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น 41.0 % 
 1. เขาลอกเราไป เราก็ไม่เสียหายอะไร 

2. ถา้ไม่ช่วยเพ่ือน เพ่ือนอาจจะสอบตก 
3. เรารู้วา่เพ่ือนตั้งใจเรียน แต่ขอ้สอบยากมาก 

การศึกษา ข การไม่ทุจริตการสอบ 
1. อยากทดสอบความสามารถของตนเอง 
2. กลวัถูกจบัได ้
3. เรามีศกัด์ิศรีท่ีจะตอ้งท างานดว้ยตนเอง 



ตารางท่ี 3 ตารางแสดงความถ่ีของการทุจริต, วิธีการการทุจริต 3 อนัดบัสูงสุด และการระบุสาเหตุของการทุจริตการสอบ 3 อนัดบัสูงสุด 
รวมถึงการระบุสาเหตุในการไม่ทุจริตการสอบ 3 อนัดบัสูงสุด 

 

 การทุจริตการสอบเพ่ือเพ่ิมคะแนนใหต้นเอง มากข้ึน เก่ียวขอ้งกบั การทุจริตการสอบเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น มากข้ึน เก่ียวขอ้งกบั 
การศึกษา ก นบัตั้งแต่เรียนมหาวทิยาลยั
เป็นตน้มา 

การศึกษา ข นบัในภาคการศึกษาท่ีผา่น
มา (1/2547) 

การศึกษา ก นบัตั้งแต่เรียนมหาวทิยาลยั
เป็นตน้มา 

การศึกษา ข นบัในภาคการศึกษาท่ีผา่น
มา (1/2547) 

เพศ ns ns ns ns 
ชั้นปี ns ชั้นปี 1 และชั้นปี 4 ข้ึนไป (2 = 

19.974***) 

ns ns 

กลุ่มสาขาวชิา ns กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ, 
สงัคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(2 = 70.797***) 

กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพและกลุ่ม
มนุษยศาสตร์ (2 = 23.669***) 

กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ และ
สงัคมศาสตร์ (2 = 23.669***) 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ผลการเรียนต ่ากวา่ 3.00 (2 = 
15.428**) 

 ns ผลการเรียนเฉล่ียสะสมมากข้ึน (t = 
2.112*, effect size = 0.189) 

ผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ี
ผา่นมา 

 ผลการเรียนในภาคการศึกษามากข้ึน (t 
= 2.053*, effect size = 0.185) 

 ผลการเรียนในภาคการศึกษามากข้ึน (t 
= 2.923**, effect size = 0.252) 

ความพึงพอใจในผลการเรียน ns  ns  
กฎระเบียบการสอบ การเคยอ่านกฎระเบียบการสอบ (2 = 

5.100*) 
 ns  

ความใจแขง็ ความใจแขง็สูง (t = 2.612**, effect size 
= 0.159) 

 ความใจแขง็สูง (t = 2.352*, effect size 
= 0.139) 

 



ตารางท่ี 3 (ต่อ) ตารางแสดงความถ่ีของการทุจริต, วิธีการการทุจริต 3 อนัดบัสูงสุด และการระบุสาเหตุของการทุจริตการสอบ 3 อนัดบัสูงสุด 
รวมถึงการระบุสาเหตุในการไม่ทุจริตการสอบ 3 อนัดบัสูงสุด 

 
 การทุจริตการสอบเพ่ือเพ่ิมคะแนนใหต้นเอง มากข้ึน เก่ียวขอ้งกบั การทุจริตการสอบเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น มากข้ึน เก่ียวขอ้งกบั 

การศึกษา ก นบัตั้งแต่เรียนมหาวทิยาลยั
เป็นตน้มา 

การศึกษา ข นบัในภาคการศึกษาท่ีผา่น
มา (1/2547) 

การศึกษา ก นบัตั้งแต่เรียนมหาวทิยาลยั
เป็นตน้มา 

การเปิดตวั ns  ns 
ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ความอ่อนไหวทางอารมณ์สูง (t = 

2.336*, effect size = 0.148) 
 ns 

การแสวงหาความต่ืนเตน้ การแสวงหาความต่ืนเตน้สูง (t = 
2.902**, effect size = 0.191) 

ns การแสวงหาความต่ืนเตน้สูง (t = 
2.884**, effect size = 0.181) 

การเนน้การเรียนรู้  การเนน้การเรียนรู้นอ้ยลง (t = -
3.109**, effect size = -0.285) 

 

การเนน้ผลการเรียน  การเนน้ผลการเรียนนอ้ยลง (t = -
2.599**, effect size = -0.228) 

 

การกลา้ปฏิเสธเพื่อน    
เจตคติต่อการทุจริต  เจตคติบวกมากข้ึน (t = 5.808***, effect 

size = 0.445) 
 

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



 
 

การอภิปรายผล 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา่การทุจริตการสอบเพ่ือเพ่ิมคะแนนใหแ้ก่ตนเองและ
เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลยัเป็นตน้มา มีประมาณ 2 ใน 3 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด ถือวา่สูง ขณะท่ี 1 ใน 3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เคยทุจริตการ
สอบภายในภาคการศึกษาเดียว ส่วนวิธีการทุจริตส่วนใหญ่จะใชวิ้ธีท่ีท าไดง่้าย ไม่
ตอ้งเตรียมตวัมาก่อน และไม่มีหลกัฐานหลงเหลืออยู ่
 การระบุสาเหตุของการสอบเพ่ือเพ่ิมคะแนนใหแ้ก่ตนเองพบวา่จะระบุ
สาเหตุภายในมากกวา่สาเหตุภายนอก เช่น กลวัการสอบตก อยากไดผ้ลการเรียนดี 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่เป็นผลของพฤติกรรมอยา่งชดัเจน ส่วนการระบุสาเหตุของ
การทุจริตการสอบเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น ส่วนใหญ่จะระบุวา่เขาลอกไป เรากไ็ม่
เสียหายอะไร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการคิดแบบใชท้างสายเปลือกในการอนุมาน
สาเหตุ การระบุสาเหตุของการไม่ทุจริตการสอบ ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการระบุวา่ 
ตอ้งการท างานดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งใหผู้อ่ื้นช่วยเหลือ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และแหล่งการควบคุมของตนโดยคิดวา่ตนสามารถท า
ขอ้สอบได ้สามารถควบคุมผลการสอบไดด้ว้ยตนเอง จะสมัพนัธ์กบัการไม่ทุจริต
การสอบ 
 จากตารางท่ี 3 ส่วนความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ขออธิบายเฉพาะ
เจตคติ ซ่ึงพบวา่เจตคติมีความสมัพนัธ์ต่อการทุจริตเพ่ือเพ่ิมคะแนนใหแ้ก่ตนเอง
มากกวา่เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดว้า่การลอก กระทบต่อการเห็น
คุณค่าในตนเองมากกวา่ ผูล้อกเกิดความไม่สอดคลอ้งทางปัญญามากกวา่ท าให้
เจตคติปรับเป็นบวกมากข้ึนมากกวา่ 
 
 
 


