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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. หลักกำรเหตุผลและระบุสำเหตุที่ต้องด ำเนินกำรวิจัย 
ยุคดิจิทัลมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่หลากหลาย สะดวกต่อการเข้าถึง สร้างแรงจูงใจและเร้า

ความสนใจของผู้เรียน ประกอบกับเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดเวลา หรือสถานที่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเว็บไซ ต์ 
Wikipedia, search engines, social media และ  multimedia tools ต่ า ง  ๆ  ได้ อย่ า ง ง่ า ย ดายผ่ านทา ง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน (Errami & Garner, 2008; Hafner, 2001; Owen, 2001; Wilson, 2001) 
อย่างไรก็ตามประโยชน์จากความรวดเร็ว มาพร้อมกับโทษจากการใช้สื่อและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดวิธี จาก
การรายงานในปี ค.ศ. 2001 พบว่า มีเว็บไซต์ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการโกงของนักเรียนนักศึกษากว่า 200 
เว็บไซต์ โดยใช้ชื่อ เช่น “School Sucks” หรือ “Evil House of Cheat” โดยในแต่ละเดือนมีนักเรียนนักศึกษา
จ านวนกว่า 200 ล้านคนได้เข้าไปเว็บไซต์เหล่านี้ นอกจากนี้พบว่า มีรายงานหรืองานเขียนกว่าหมื่นฉบับอ านวย
ความสะดวกให้นักเรียนน าไปใช้ได้ฟรีหรือสามารถซื้อหาเพ่ือส่งงานดังกล่าวให้กับครูอาจารย์ ด้วยการคัดลอก
เนื้อหาในอินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนนักศึกษาสามารถปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้กลายเป็นงานของตน (Owen, 
2001 อ้างถึงใน ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559) ส าหรับผู้เรียนบางส่วนที่ไม่ได้เข้าไปใช้บริการซื้อหางานหรือท า
การบ้านผ่านเว็บไซต์ดังปรากฏในข่าวสารการศึกษาต่าง ๆ ผู้เรียนเหล่านั้นสามารถคัดลอกข้อความจากสื่อหรือ
เว็บไซต์หลายแหล่งเพ่ือมาใช้ในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายหรือเรียกว่าใช้วิธี “cut and paste” โดยปราศจาก
การอ้างอิงแหล่งที่มาของแนวคิด หรือข้อความที่น ามาดังกล่าว ด้วยความไม่ทราบว่าต้องอ้างอิงอย่างไร ไม่ทราบว่า
การด าเนินการเช่นนี้ขัดต่อหลักความซื่อสัตย์ทางวิชาการ หรือจงใจละเมิดการเขียนงานโดยท าให้ผู้อ่านเข้าใจว่างาน
ดังกล่าวเป็นผลงานของตนเอง (Owen, 2001)  

การศึกษาวิจัยทั้งในสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ที่ศึกษาวิจัยกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า 
นักศึกษาจ านวนร้อยละ 72-78 ยอมรับว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับมอบหมาย (cheating on written 
assignment) (Park, Park, & Jang, 2013; Roig & Caso, 2005) นอกจากนี้การศึกษาวิจัยของ Ramzan, Munir, 
Siddique, และ Asif (2012) พบว่านักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน
มากมีความตระหนักเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในระดับต่ าและไม่ทราบว่าการลอกเลียนวรรณกรรมเป็นกฎ
ข้อห้ามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ นักศึกษาจ านวนมากไม่ทราบว่าการลอกเลียนวรรณกรรมคืออะไร และยอมรับ
ว่าเคยลอกเลียนวรรณกรรมของผู้อื่นอย่างตั้งใจอีกด้วย 
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จากสภาพปัญหาของการใช้สื่อและเทคโนโลยีข้างต้น ผลการวิจัยจากต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไทยที่พบว่า นักศึกษามีการท าซ้ า ตัดแปะ การปิดบังแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งเป็นการกระท าที่เรียกได้
ว่าเป็นการขโมยคัดลอกผลงานผู้อ่ืน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการน า
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ พร้อมทั้งขาดทักษะในการเรียบเรียงและเขียนงานด้วยตนเอง รวมถึงการเขียนอ้างอิง
ผลงานผู้อื่นอย่างถูกต้อง (ณัฐพร ศรีสติ, 2548) สอดคล้องกับข้อค้นพบของ วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2554) ซึ่งพบว่า
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการเขียนอ้างอิงผลงานที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลอกเลียน
วรรณกรรมแตกต่างกัน นอกจากนี้งานวิจัยของ ชวิส ราหุล (2551) ยังพบปัญหาทางจริยธรรมในผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาว่า มีการท างานและท าแบบฝึกหัดแทนกัน มีการคัดลอกงานของผู้อ่ืน และไม่ส่งงานตามก าหนดเวลา 
เป็นต้น 

จากการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่มักเกิดปัญหาด้านจริยธรรมได้ง่าย ครูอาจารย์จึงต้องให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา และเอาใจใส่ต่อปัญหาดังกล่าวของผู้เรียนให้มากขึ้น ทั้งนี้มีผลการวิจัยกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการลอกเลียนวรรณกรรมกับพฤติกรรมการละเมิดกฎกติกาหรือมาตรฐานสังคมในอนาคตมีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Lovett-Hooper, Komarraju, Weston, & 
Dollinger, 2007) สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการโกง
ข้อสอบถึง .371 และการลอกเลียนวรรณกรรม .272 อย่างมีความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Roig & Caso, 
2005) 

ด้วยสภาพปัญหาและผลจากศึกษาวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาสื่อเพื่อ
สร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล และงานวิจัยและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาในยุคดิจิทัลที่เน้นความส าคัญของการใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งการน าสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยเป็นเครื่องมือในกระบวนการหล่อหลอม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาให้มีการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันว่าอะไรคือการกระท าที่ถูกต้อง และอะไรคือการ
กระท าที่ควรหลีกเลี่ยง รู้ดีรู้ชอบ พร้อมทั้งใช้สื่อในเชิงสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง วิชาชีพ และ
สังคมภาพรวมในอนาคตต่อไป   

 
2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล 
(2)  เพ่ือพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาใน

ยุคดิจิทัล 
(3) เพ่ือศึกษาผลของการใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของ

นักศึกษาในยุคดิจิทัล 
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3. ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีการก าหนดกรอบการศึกษาเฉพาะตัวแปรความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล ในการวิจัยเชิงส ารวจระยะที่ 1 ได้ศึกษาตัวแปร
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ผู้วิจัยไดจ้ ากัดขอบเขตในการศึกษาว่าเกี่ยวข้องกับ การท าการบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย
ในการเรียนของนักศึกษาด้วยตนเองอย่างซื่อตรง มีการอ้างอิงแหล่งแนวคิด หรือข้อความที่น ามาใช้ในงานที่ศึกษา
โดยเฉพาะอย่างแหล่งอ้างอิงจากสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งนี้ตัวแปรความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่ผลิตเป็นสื่อนี้ ในการวิจัย
ระยะที ่2 และระยะท่ี 3 นี้ ไม่นับรวมถึงตัวแปรที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง การลอกข้อสอบ หรือการโกงข้อสอบ ซึ่งสภาพ
การจดัสอบนักศึกษามักถูกห้ามให้เข้าถึงสื่อทางดิจิทัลโดยทั่วไป และเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
ขัน้ร้ายแรง อย่างไรก็ดกีารลอกข้อสอบ หรือการโกงข้อสอบ ได้น ามาศึกษาในการวิจัยเชิงส ารวจระยะแรกด้วย 

ส าหรับตัวแปรวิจัยคือ การใช้สื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
โดยผลิตสื่อเพ่ือใช้กับนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรปริญญาบัณฑิต และตัวแปรตามคือ คุณภาพของสื่อว่าช่วยให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา ข้อมูลน าเสน อ
ถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดย
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการเน้นเฉพาะการท างานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมายในลักษณะเป็นงานเขียนงาน
วิชาการ  

 
4. นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

พฤติกรรมควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง งานทางวิชาการโดยสุจริต
ด้วยตนเอง การไม่น างานของผู้อ่ืนมาเป็นเสมือนงานของตน หากมีการน าความคิด หรือข้อความมาจากผู้อ่ืน ต้องมี
การระบุข้อความที่คัดลอก หรือถอดความ เรียบเรียงใหม่เป็นภาษาของตนเอง พร้อมทั้งการเคารพงานของผู้อ่ืน ที่
น ามาใช้โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของความคิด และข้อความนั้น  ๆ ทั้งในตัวเนื้อหา และในบรรณานุกรมหรือ
รายการอ้างอิง โดยวัดจากรายการพฤติกรรมที่ปฏิบัติในขณะที่เรียน จ านวน 30 รายการ โดยสอบถามเป็นระดับ
การปฏิบัติ 5 ระดับ คือ “ไม่เคย น้อย บางครั้ง บ่อย เป็นประจ า”  

กำรได้รับกำรปลูกฝังเรื่องควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร หมายถึง การที่ครู สถาบันการศึกษาให้ความรู้ความ
เข้าใจ สร้างเสริมสมรรถนะด้านการท างานวิชาการและการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องการท างานวิชาการโดยสุจริต ซึ่งมี
รูปแบบการวัดเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต จ านวน 10 ข้อค าถาม มีการตอบ 5 ระดับ คือ “เห็นด้วยกับ
ข้อความในระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด”  
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เจตคติต่อควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร หมายถึง ความรู้สึกที่ให้คุณค่าความส าคัญต่อการท างานด้วยตนเอง 
การเคารพ ทรัพย์สินทางปัญญาของแหล่งข้อมูลที่น ามาศึกษาค้นคว้าด้วยการอ้างอิงงานนั้นอย่างถูกต้อง เป็นธรรม 
ซึ่งมีรูปแบบการวัดเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต จ านวน 10 ข้อค าถาม มีการตอบ 5 ระดับ คือ “เห็นด้วยกับ
ข้อความในระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด” 

สื่อเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ หมายถึง คลิปวิดีโอเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่พัฒนาขึ้น ระยะเวลา 7 
นาที ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ประเภทการคัดลอกผลงานวิชาการ แนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สัญญาอนุญาตสาธารณะ  

ควำมสำมำรถท ำงำนวิชำกำรโดยสุจริต หมายถึง ปัจจัยด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง และสามารถควบคุมให้ตนเองท างานนั้น
ด้วยการกระท าที่ถูกต้อง สุจริตในการท างานวิชาการ ซึ่งมีรูปแบบการวัดเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต จ านวน 
10 ข้อค าถาม มีการตอบ 5 ระดับ คือ “ท่านมีความสามารถในระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด” 

ผลกำรใช้สื่อเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสรรค์เน้นควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร หมายถึง การ
ประเมินคลิปวิดีโอเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ จากแบบประเมินทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้น ใน 5 ประเด็นได้แก่ ประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และการบรรลุเป้าหมายของคลิปวิดีโอ เป็นข้อค าถามมาตรประมาณ
ค่าแบบลิเคิร์ต จ านวน 20 ข้อค าถาม มีการตอบ 5 ระดับ คือ “น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด”  
          คุณภำพของสื่อเพื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ที ่สร้ำงสรรค์เน้นควำมซื่อสัตย์ทำงวิช ำกำร หมายถึง 
คลิปวิดีโอช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 
ข้อมูลน าเสนอถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1. ได้ทราบพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับการอ้างอิง และพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์อ่ืน ๆ ในอนาคตต่อไป  
 2. ได้สื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุค
ดิจิทัล 
 3. ได้ทราบคุณภาพของสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
ของนักศึกษาในยุคดิจิทัล เกี่ยวกับประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้กับนักศึกษา 
นักวิชาการ นักการศึกษาที่สนใจ 
 4. ได้แบบวัดความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และแบบประเมินคลิปวิดีโอ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความตรงความเที่ยงและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อเรียบร้อยแล้ว  
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5. ได้สารสนเทศทางวิชาการที่สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับต่อยอดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการในอนาคต 
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บทที่ 2 

กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยการพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์

ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ตอน
ที่ 2 สื ่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  และตอนที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย โดยแต่ละตอนจะมีหัวข้อย่อยซึ่ง
น าเสนอรายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร 
 แนวคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ ความหมายของความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ ประเภทของพฤติกรรมซื่อสัตย์ทางวิชาการ สาเหตุของพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ แนวทาง
ป้องกันพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียด ตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้  
 

1.1 ควำมหมำยของควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร  
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (academic integrity or academic honesty) เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญ

ของการศึกษา ดังนั้น การโกงไม่ว่าจะเป็นการสอบ การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย และผลงานวิชาการต่าง ๆ จึง
ถือเป็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (academic dishonesty) (McCabe, 1993; Pincus & Schmelkin, 
2003; Schmelkin, Gilbert, & Silva, 2010)  

Maramark และ  Maline (1993, p. 3, cited)  ได้ ให้ความหมายของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
(academic dishonest) คือ การโกงมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การลอกงานของนักเรียนคนอ่ืน การขโมยแบบสอบ 
จนกระท่ังถึงการปลอมแปลงใบคะแนนรายวิชา (transcript) ของมหาวิทยาลัย  

Gehering และ Pavela (1994, p. 5) ได้รายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
(academic integrity) โดยระบุว่า มีพฤติกรรมใดบ้างเป็นการขัดต่อหลักความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซ่ึงกล่าวถึง การ
เจตนาปลอม การน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้โดยไม่ระบุถึงเจ้าของงาน หรือการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เป็นจริงใน
เอกสาร ทั้งนี้รวมถึงการปลอมเอกสารทางวิชาการ โดยเป็นการตั้งใจละเมิดหรือท าให้งานวิชาการของคนอ่ืนเกิด
ความเสียหาย หรือช่วยให้ผู้อ่ืนมีการกระท าไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัย DePaul (2001) ระบุว่า การคัดลอกงานทางวิชาการ (plagiarism) เป็นรูปแบบหลักของ
ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการเก่ียวกับ การน าเสนองานของผู้อื่นเสมือนว่าเป็น การท างานนั้นด้วยตนเอง  
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จากการศึกษาวิจัยทั้งในสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ที่ศึกษาวิจัยกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า 
นักศึกษาจ านวนร้อยละ 72-78 ยอมรับว่า มีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ในการท าการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมาย 
(Park, Park, & Jang, 2013; Roig & Caso, 2005; Whitley, 1998) 

Lipson (2008, p. 3) ได้ระบุหลักการพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (academic honesty) 
แบ่งเป็น 3 ประการ ได้แก่   

1) เมื่อท างานทางวิชาการ ได้ท างานนั้นด้วยตนเองอย่างแท้จริง  
2) งานที่ท าตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานของบุคคลอ่ืน ได้มีการอ้างอิง เมื่อใช้ “ถ้อยค า” ของผู้อ่ืน ผู้เขียนไดใ้ช้

เครื่องหมายอัญประกาศ ระบุถ้อยค าที่น ามาเขียนได้อย่างถูกต้องเปิดเผย และได้เขียนแหล่งข้อมูลนั้นไว้ในรายการ
อ้างอิงด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงการให้เกียรติต่อเจ้าของผลงาน  

3) เมื่อมีการน าเสนองานวิจัย ได้น าเสนออย่างซื่อตรงและตรงตามความเป็นจริงของข้อค้นพบที่ได้มาจาก
ข้อมูลที่ศึกษา ไม่รายงานข้อค้นพบที่ไม่ได้ลงมือท าหรือไม่เป็นจริง และน าเสนอข้อค้นพบโดยไม่ได้น าผลการศึกษา
มาจากงานของนักวิชาการอ่ืน ๆ มาเป็นของตน 

 
   1.2 ประเภทของพฤติกรรมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร  
    พฤติกรรมที่ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ทางวิชาการในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย การอ่าน

งานที่ได้รับมอบหมาย การท างานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสอบไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบในห้องเรียน (in-class 
exam) หรือ การน าแบบสอบไปท าที่บ้าน (take-home exam) ซึ่งงานทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ว่า  
นักศึกษาต้องท าข้อสอบด้วยตนเอง โดยไม่น างานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนหรือให้ผู้อ่ืนช่วยท าข้อสอบ ส าหรับการ
ท างานทางวิชาการในการเรียนมหาวิทยาลัย (Lipson, 2008) ได้แบ่งประเภทของงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงแต่ละงาน
ต้องอาศัยความซื่อสัตย์ในการท างาน ดังนี้   

1) การอ่านงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชามีการก าหนดหนังสือบังคับอ่าน หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หรือ
หนังสืออ่านประกอบ ผู้เรียนควรอ่านเอกสารเหล่านั้น ซึ่งอาจต้องมีเทคนิคในการอ่านในภาพรวม
ก่อนที่จะเลือกอ่านรายละเอียดในแต่ละฉบับ 

2) การสอบในแต่ละวิชามีการจัดสอบ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการจัดสอบในห้องเรียน โดยส่วนใหญ่ไม่อนุญาต
ให้ผู้สอบน าเอกสารหรือแหล่งค้นคว้ามาใช้ขณะที่สอบได้ หรือการสอบที่สามารถน ากลับไปตอบที่บ้าน 
โดยอนุญาตให้ผู้สอบสามารถน าข้อมูลจากเอกสารแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพ่ือตอบค าถามในแบบสอบได้ 
โดยผู้สอบที่จะน าข้อความหรือแนวคิดมาจากเอกสารใดจะต้องอ้างถึงแหล่งข้อมูล และต้องปฏิบัติตาม
ค าชี้แจงการสอบอย่างเข้มงวด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามจากอาจารย์หรือผู้บริหารการทดสอบ ทั้งนี้
ต้องไม่มีพฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริตทางการสอบ  

3) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชามักมีการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม 
ลักษณะงานมีความเกี่ยวข้องทั้งการอ่าน ค้นคว้า และเขียนรายงานหรือบทความ ซึ่งในการด าเนินการ
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ต้องผ่านการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ การพูดคุยกับเพ่ือน เพ่ือขอข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข โดยผู้
ได้รับมอบหมายงานต้องเขียนงานด้วยตนเอง หากมีการค้นคว้างานหรือเอกสารจากแหล่งอ่ืนต้องมี
การอ้างอิงที่มาของข้อความหรือความคิดของเจ้าของผลงาน นอกจากนี้ไม่ควรส่งงานชิ้นเดียวกันของ
วิชาหนึ่งไปยังรายวิชาอ่ืน ไมค่วรซื้อหรือของานของผู้อ่ืนมาส่ง รวมทั้งรับจ้างท างานให้กับนักศึกษาคน
อ่ืน  

4) การใช้อินเทอร์เน็ตส าหรับการวิจัยในปัจจุบันนักศึกษาได้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและน ามาใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงในการค้นคว้าผลงานต่าง ๆ ในผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ดังนั้นนักศึกษา
จ าเป็นต้องค้นคว้าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่คัดลอกเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตโดยขาดการสังเคราะห์
ข้อมูลและสรุปเรียบเรียงเป็นข้อความตนเอง และต้องระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้เป็นเว็บไซต์และวันที่ค้น
ข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิงด้วย 

5) การท างานกลุ่มนั้นนักศึกษาควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงานกลุ่ม แบ่งหน้าที่และ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ร่วมพูดคุย และลงมือท างาน หากพบว่ามีสมาชิกในกลุ่มคน
ใดไม่ท างาน ควรพูดคุยตักเตือนเพ่ือนสมาชิกผู้นั้นก่อนที่จะแจ้งให้อาจารย์ทราบ โดยรายชื่อเจ้าของ
ผลงานควรเป็นรายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มจริง ไม่ควรมีใครคนใดคนหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม
ต้องท างานทั้งหมดโดยล าพัง 

6) การท าการทดลองในการเรียนนักศึกษาต้องศึกษาวิธีการทดลองนั้น ๆ ให้เข้าใจก่อนการด าเนินการ
ทดลองต้องตรวจสอบความครบถ้วน และความพร้อมของอุปกรณ์การทดลอง บันทึกข้อมูลทันทีที่
ได้ผล ไม่ทิ้งไว้นาน หากการบันทึกข้อมูลผิดหรือคลาดเคลื่อนต้องท าการทดลองใหม่ ข้อมูลที่บันทึก
ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ห้ามใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเอง หรือคัดลอกข้อมูลการทดลอง
ของผู้อ่ืน ไม่ปิดบังผลการทดลองที่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากที่ความเป็นจริง ต้องรายงานผลการ
ทดลองอย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าผลที่ได้อาจจะขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

7) การมีส่วนร่วมในห้องเรียนซึ่งนักศึกษาควรเข้าห้องเรียน ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจฟัง
อาจารย์ มีส่วนร่วมตอบค าถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพ่ือนในชั้น เมื่อมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดกันในห้องเรียน นักศึกษาควรมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของตนเอง พร้อม
แลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นของเพ่ือนในห้องเรียน   

กล่าวโดยสรุป การกระท าที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณของนักวิชาการ ได้แก่ การลักลอกผลงานวิชาการ 
(plagiarism) การลอกค าตอบจากผู้อ่ืน การซื้องานทางวิชาการที่ให้ผู้อ่ืนท ามาเป็นผลงานของตน การขโมยข้อสอบ
หรือผลงานวิชาการของผู้อื่น หรือการปลอมแปลงเอกสารทางวิชาการ สิ่งเหล่านี้จัดเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนความไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการท้ังสิ้น (Fass, 1986; Lipson, 2008) 

มหาวิทยาลัย DePaul (2001) ได้แบ่งประเภทการคัดลอกงานทางวิชาการซึ่งอาจไม่จ ากัดเฉพาะรายการที่
ระบุมาดังต่อไปนี้ 1) การคัดลอกผลงานต่างๆ จากแหล่งข้อมูลโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร งานเขียน การพูด
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บรรยาย ไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกเสียง วิดีโอ โปรแกรม ทั้งที่มีหรือไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งอาจจะ
เป็นการคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วน โดยละเลยการอ้างอิงบอกแหล่งที่มาของข้อมูลและเจ้าของผลงานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 2) การคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาทั้งหมดหรือบางส่วน โดยแก้ไขค าหรือความสัมพันธ์ของประโยคเพียง
เล็กน้อย แม้ว่าจะระบุแหล่งอ้างอิงของแหล่งข้อมูลไว้ก็ตาม 3) การส่งงานของผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นรายงาน 
กระดาษค าตอบ การตอบข้อสอบ ไฟล์คอมพิวเตอร์ รายงานการทดลอง งานวิจัย หรืองานที่ได้รับมอบหมายอ่ืน ๆ 
ซึ่งเป็นของผลงานของผู้อ่ืน ไม่ว่าจะได้มาจากการซื้อขายผลงานมาหรือไม่ก็ตาม 4) การถอดความมาจากผลงาน
หรือความคิดของผู้อื่น โดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือความคิดของเจ้าของผลงานอย่างถูกต้องเหมาะสม   

  
1.3 สำเหตุของพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร 
ส าหรับสาเหตุของมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการนักศึกษาได้มีการศึกษาที่มาของการกระท าดังกล่าว  

จากการศึกษาของ Hilbert (1987) พบว่า พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ในการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายเกิด
จากปัจจัยหลายประการ เช่น การไม่มีเวลาท างานที่เพียงพอ และการไม่มีแรงจูงใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
หากต้องการป้องกันพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ในการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยนหัว
เรื่องหรือประเด็นงานที่มอบหมายในแต่ละเทอม ครูผู้สอนควรมอบหมายงานที่ท าให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญ
ของการท างาน เนื้อหาของงานนั้นมีความท้าทาย น่าสนใจกับผู้เรียน และควรก าหนดระยะเวลาในการท างานให้
อย่างเพียงพอ  

ข้อค้นพบข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับสาเหตุของการมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ คือ การที่ผู้เรียนได้รับความกดดันทีมุ่่งท าให้ได้รับเกรดทีด่ีขึ้น เช่นเดียวกับการที่นักศึกษาเห็นว่างานที่ได้รับ
มอบหมายขาดความยุติธรรม หรือเป็นงานที่ยากมากเกินไป (Cizek, 1999; LaBeff, Clark, Haines, & Diekhoff, 
1990; Trabue, 1962) งานที่มีลักษณะยากมากเกินความสามารถผู้เรียนมักน าไปสู่การกระท าผิดทางวิชาการ และ
ผู้เรียนมีแนวโน้มจะคัดลอกงาน เมื่อรับรู้ว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ถูกจับได้ หรือครูผู้สอนอาจไม่เอาใจใส่ในประเด็น
ดังกล่าว (McCabe & Trevino, 1993)  

 
1.4 แนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร 
แนวทางการป้องกันพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาควรให้ความส าคัญกับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

คณาจารย์ในสถาบันที่จะท าให้แต่ละกลุ่มเห็นความส าคัญของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งต้องมีการด าเนินการ 
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดสัมมนา การอบรม และการก าหนดวิธีการท างานให้มีความชัดเจนตั้งแต่ต้น โดย
เริ่มจากการอบรมนักศึกษาในชั้นปีที่หนึ่ง ทั้งนี้โรงเรียนเองควรปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการตั้งแต่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โดยการอบรมกระบวนการเขียนงานทางวิชาการที่หลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรม วิธีการ
เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของแนวคิดและข้อความรู้ที่สืบค้นมาเขียนงานอย่างถูกต้องครบถ้วน และจัดให้มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดจากการลอกเลียนวรรณกรรมให้เข้าใจตรงกัน กล่าวโดยสรุปการใช้ยุทธวิธีที่
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หลากหลายในการปลูกฝังความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการคัดลอกวรรณกรรมและ
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพในอนาคต  (Garner & Pulverer, 2012) ข้อค้นพบ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Ghajarzadeh, Hassanpour, Fereshtehnejad, Jamali, Nedjat 
และ Aramesh (2013) ซึ่งพบว่า นักศึกษาแพทย์ประจ าบ้านที่มหาวิทยาลัยเตหะราน ประเทศอิหร่าน ยังมีความ
ต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ลอกเลียนวรรณกรรมในการท าโครงการวิจัยผ่านวิธีการฝึกอบรม
ปฏิบัติการหรือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปกติ  

นอกจากนี้แนวทางป้องกันอีกประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนท า         
ให้มีความส าคัญ ส่งเสริมการท างานที่ใช้ความคิดขั้นสูง และเหมาะสมกับยุคสมัย โดยผู้เรียนสามารถน าเสนอโดยใช้
สื่อผสมต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้วยการท าวิดีโอ (VDO) วิกิ (wikis) บล็อก (blog) หรือ เว็บไซต์ 
(website) เ ป็ น ต้ น  ( National Writing Project with DeVoss, Eidman-Aadahl & Hicks, 2010, cited in 
Evering & Moorman, 2012; Lehman, 2010; Ma et al., 2007; Strom & Strom, 2007; Sweeny, 2010)  

Evering และ Moorman (2012) ได้เขียนข้อเสนอแนะวิธีการที่ครูสามารถช่วยปลูกฝังให้นักเรียนไม่มี
พฤติกรรมลอกเลียนวรรณกรรม 6 ข้อ ดังนี้ “(1) น ำหัวข้อกำรลอกเลียนวรรณกรรมเข้ำไปเป็นหนึ่งในเนื้อหำกำร
สอนในวิชำที่ครูสอน (2) ท ำให้นักเรียนเห็นกระบวนกำรได้มำซึ่งแนวคิดที่จะใช้เขียนงำนและให้เห็นว่ำเหตุใด     
กำรให้เกียรติต่องำนเขียนของผู้อื่นจึงมีควำมส ำคัญมำก (3) อธิบำยและแสดงถึงรูปแบบกำรถอดควำมและกำรเขียน
อ้ำงอิงงำนที่ถูกต้อง (4) ให้โอกำสผู้เรียนได้เขียนงำนของตนเองจริง ๆ (5) ตรวจทำนงำนผู้เรียนก่อนส่งงำนเป็นฉบับ
สมบูรณ์สุดท้ำย เพ่ือบ่งชี้พฤติกรรมที่มีแนวโน้มเป็นกำรคัดลอกงำนล่วงหน้ำ และ (6) เน้นย้ ำให้ผู้เรียนรู้วิธีค้นหำ
ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและน่ำเชื่อถือ” (Evering & Moorman, 2012, p. 43) 

 
1.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร 
Pincus และ Schelkin (2003) ได้ศึกษาการรับรู้ของคณาจารย์เกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 28 รายการ  ที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์ด้วย 
Multidimensional scaling ได้แก่ 1) ร่วมมือกับคนอ่ืนในการท างานที่มอบหมายให้ท าเป็นรายบุคคล 2) ลอก
การบ้าน 3) ลอกข้อมูลโดยไม่มีการใส่เครื่องหมายอัญประกาศ 4) คัดลอกเอกสารโดยปราศจากการอ้างอิง 5) ส่ง
ข้อสอบช้าหรือการส่งงานช้ากว่าก าหนดโดยมีข้ออ้างที่ไม่เหมาะสม 6) ไม่ทักท้วงครู เมื่อครูให้คะแนนผิดพลาด 7) 
ปลอมแปลงหรือสร้างข้อมูลเท็จในบรรณานุกรม 8) ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย 9) บอกค าตอบให้กับคน
อ่ืนระหว่างท าข้อสอบ 10) บอกข้อสอบให้กับผู้เรียนที่เรียนในหรือเรียนอ่ืนหรือตอนเรียนอื่น (section) หรือผู้เรียน
ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาอ่ืนหรือรุ่นน้องที่ต้องลงเรียนวิชานั้น  11) จ้างคนอ่ืนท ารายงานหรือการบ้านให้ 
12) จ้างผู้อ่ืนเขียนผลงานให้ 13) แอบบันทึกสูตรหรือข้อมูลที่ต้องใช้ในการสอบลงในเครื่องคิดเลข อุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งแอบน าสูตรหรือสรุปย่อเนื้อหาที่ไม่อนุญาตเข้าไปในห้องสอบ 14) ไม่ช่วยเหลือเพ่ือนท างานโครงการกลุ่ม
ตามที่ควรจะเป็น 15) เสาะหาแบบสอบฉบับส าเนาที่ได้จากผู้ที่เคยสอบมาก่อน 16) หาแบบสอบที่สอบในเทอมที่
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ผ่านมา 17) ถามหรือหาค าตอบจากผู้อ่ืนระหว่างการท าข้อสอบ 18) คัดลอกงานของคนอ่ืนโดยไม่อ้างอิงหรือส่งงาน
ที่เคยท าให้อีกวิชา 19) ซื้อรายงานเพ่ือน าไปส่งเป็นงานของตน 20) ท าลายงานของคนอ่ืน 21) ขโมยหรือคัดลอก
แบบสอบ 22) อ่านงานจากการจดบรรยายของผู้อ่ืน 23) ส่งงานหรือรายงานที่เคยท าในรายวิชาอ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 24) ท าข้อสอบให้ผู้อ่ืน 25) ใช้เอกสารหนังสือที่ถ่ายส าเนามา 26) ให้รายงานหรือข้อสอบแก่ญาติหรือคน
ใกล้ชิด 27) ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติวหรือรับเขียนงานที่ไม่เหมาะสม 28) เขียนรายงานให้กับผู้อ่ืน จาก
รายการพฤติกรรมดังกล่าวถูกจ าแนกออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ ระดับความร้ายแรงของพฤติกรรม และ มิติลักษณะงาน
ที่เป็นงานที่มอบหมาย/การบ้านกับการสอบ ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการก าหนดพฤติกรรมที่
ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของงานวิจัยในครั้งนี้ในการด าเนินการวิจัยระยะการเชิงส ารวจ รวมถึงการวิจัยระยะพัฒนา
สื่อโดยคัดเลือกพฤติกรรมที่พบว่าเป็นปัญหาของตัวอย่างวิจัย มาใช้เป็นประเด็นในการพัฒนาคลิปวิดีโอเพ่ือสร้าง
เสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2559) ได้พัฒนาชุดแบบเรียนจรรยาบรรณการวิจัยด้านการลอกเลียนวรรณกรรม
ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาผลการใช้ชุดแบบเรียนดังกล่าว 
โดยการทดลองกับนิสิตปริญญาบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 2 ตอนเรียน 
จ านวน 62 คน พบว่า ชุดแบบเรียนจรรยาบรรณการวิจัยด้านการลอกเลียนวรรณกรรมซ่ึงประกอบด้วย วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ การสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน สามารถท าให้นิสิตในกลุ่มทดลองมี
ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณการวิจัยด้านการลอกเลียนวรรณกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นิสิตในกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมสูงกว่านิสิต
ในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีความตระหนักเกี่ยวกับการคัดลอกวรรณกรรมไม่แตกต่าง
จากนิสิตในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้การที่นิสิตที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับในการปรับแก้โครงร่างการ
วิจัย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาจรรยาบรรณการวิจัยด้านการลอกเลียนวรรณกรรมในทางบวกสูงกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้รับข้อมูลย้อนกลับในการปรับแก้งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากงานวิจัยนี้ท าให้ได้เครื่องมือส าหรับวัด
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม ดังนี้ (1) แบบวัดความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการวิจัยด้านการลอกเลียนวรรณกรรมเป็นแบบสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .568 (2) แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณการวิจัย
ด้านการลอกเลียนวรรณกรรม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .729 (3) แบบบันทึกพฤติกรรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณการวิจั ยด้านการลอกเลียน
วรรณกรรมเป็นแบบตรวจสอบรายการที่มีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ จ านวน 5 ข้อ พร้อมข้อเสนอแนะ
ปลายเปิดเพิ่มเติม ส าหรับผู้ประเมินประกอบด้วย นิสิต เพ่ือนนิสิต และครู มีค่าความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .770 เป็นต้น  

Thompson, Bagby, Sulak, Sheets, และ Trepinski (2017) ได้ศึกษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการกับ
นักศึกษาต่างชาติชาวเอเชียที่ไปเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับ
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และวัดผลในตอนท้ายการอบรม เนื้อหาของการอบรม
ประกอบด้วย การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งรวมไปถึง การลอกเลียนวรรณกรรม
ของทั้งผู้อ่ืนและของตนเอง 2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 3) การถอดความ รวมถึงการถอด
ความที่ไม่เหมาะสมและการตัดแปะ 4) การอ้างอิงที่ถูกต้องและการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง 5) การท าวิจัยที่ยอมรับได้
และการท าวิจัยที่ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 6) ผลที่เกิดขึ้นหากมีการลอกเลียนวรรณกรรม 7) แนวคิดเก่ียวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมถึง หลักจรรยาบรรณ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และข้อก าหนดทางการค้า ผลการจัดอบรมพบว่า นักศึกษา
ร้อยละ 63 เห็นว่าการจัดอบรมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ การลอก
เลียนวรรณกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา  

จากรายงานการส ารวจนักเรียนนักศึกษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,147 คน ในเว็บไซต์ครูบ้าน
นอกด็อตคอม (www.kroobannok.com/81018) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 พบว่า นักเรียนนักศึกษายอมรับว่าเคย
คัดลอกข้อมูลประเภท เรียงความ บทความ บทกลอน รายงาน ของผู้อ่ืน มาท าเป็นรายงาน/การบ้านของตนเอง
แล้วน าส่งครูอาจารย์เป็นประจ า ขณะที่ร้อยละ 54.23 ยอมรับว่าไม่เคยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาระ
ความรู้ที่ค้นคว้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะน ามาบรรจุลงในการบ้าน/รายงานเลย (ครูบ้านนอก, 2560) 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาเหล่านี้ ผู้วิจัยได้น าข้อค้นพบมาใช้เป็นแนวทางในการยกร่าง
แบบสอบถามที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการส าหรับนักศึกษาของไทยต่อไป  

 
ตอนที่ 2 สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรศึกษำ  
 แนวคิดเก่ียวกับสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 4 หัวข้อ
ย่อย ได้แก่ ความหมายของสื่อการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สัญญาอนุญาตสาธารณะ หรือ ครีเอทีฟคอม
มอนส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ควำมหมำยของสื่อกำรเรียนกำรสอน  
กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้ให้ความหมายของสื่อ โดยกล่าวว่า สื่อ (medium,pl.media) เป็นค ามาจาก

ภาษาละตินว่า “Medium” แปลว่า “ระหว่าง” (between) หมายถึง สิ่งใดที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศ หรือเป็น
ตัวกลางให้ข้อมูลส่งผ่านจากผู้ส่งหรือแหล่งส่งไปยังผู้รับเพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  

Heinich (1996) กล่าวถึงสื่อการเรียนการสอนว่า สื่อการเรียนการสอนไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดหา
ประสบการณ์อันเป็นรูปธรรมแก่ผู้รับสื่อเท่านั้น แตส่ามารถช่วยผู้เรียนในการบูรณาการประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
อีกด้วย  

Reiser และ Dick (1996) ให้ความหมาย สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพ 
ที่ส่งผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบการน าเสนอไปยังผู้เรียน  
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 จากความหมายของสื่อการสอนข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สื่อการสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนน ามาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ วัสดุสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงวิธีการสอน
และกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวกลางในการน าเอาความรู้จากแหล่งของความรู้ไปยังผู้รับ 
เพ่ือช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.2 สื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์  (electronic media) หรือสื่ อดิจิทัล  (digital media) หรือสื่ อมัลติมี เดี ย 

(Multimedia) เป็นสื่อที่ผลิตจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย
ตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เป็นต้น  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือสื่อที่บันทึกข้อมูลและสารสนเทศด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
2.2.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกำรเรียนกำรสอน มีประโยชน์ ดังนี้  
1. ใช้ส าหรับการเรียนการสอน (computer–based instruction หรือ computer based training 

หรือ computer–assisted instruction) เป็นการสร้างบทเรียนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทเรียน หรือโปรแกรมออกแบบให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยมีการน าเสนอภาพ 
เสียง หรือสถานการณ์จ าลอง  

2. ใช้ประกอบการบรรยาย (computer generated lecture support)  โดยน าเสนอภาพอักษร 
และเสียงผ่านจอภาพขนาดใหญ่ ให้ผู้เรียนได้ชมขณะการบรรยาย สามารถช่วยสนับสนุนการบรรยายให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น 

3. ใช้ส าหรับการสื่อสาร (on-line communication) คือ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบ
เครือข่ายสามารถติดต่อ ส่งข่าวสาร การบ้าน รายงาน รวมทั้งการเรียนแบบประชุมร่วมทางไกล 

 4. ใช้ส าหรับค้นคว้าจากฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย (database research) คือ การสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลระยะไกลหรือจากฐานข้อมูลบนแผ่นซีดี เพ่ือช่วยในการสืบค้นงานด้านการวิจัย นอกจากนั้นยังสามารถ
คัดลอกเอาค าบรรยาย ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน์ มาใช้งานได้อีกด้วย 

     5. ใช้ช่วยเสริมคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน (performance support system) ความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมให้การท างานให้มีคุณภาพ เช่น การช่วย
จ า ค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

 
  2.2.2 หลักกำรออกแบบส่ือมัลติมีเดีย 
  หลักการออกแบบสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดของโรเบิร์ต กาเย่ และคณะ (Gagne, Briggs, & 

Wager, 1992 อ้างถึงใน รุจโรจน์ แก้วอุไร, 2545) ได้กล่าวถึงข้ันตอนส าคัญ 2 ประการ ในการออกแบบ ดังนี้  
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  1. ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าบทเรียนนั้นต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะใน
ลักษณะใด Gagne เรียกผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้นี้ว่า ผลการเรียนรู้ (learning outcome) ผลจากการเรียนรู้ที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนควรมีความสัมพันธ์กับการก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน และการก าหนดพฤติกรรมที่
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกทางใดทางหนึ่ง  

  Gagne ได้แบ่งผลการเรียนรู้ออกเป็น 5 แบบ ดังนี้  
  - ความรู้ที่เป็นลักษณะข้อความหรือค าพูด (verbal information)  

- ทักษะเชิงปัญญา (intellectual skills)  
- กลวิธีทางการรูค้ิด (cognitive strategies)  
- ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills)  
- เจตคติ (attitudes)  

  ความรู้ที่เป็นลักษณะตัวอักษร หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้และความจ าที่ผู้เรียนสามารถระบุ
หรืออธิบายเป็นค าหรือประโยคได้ เช่น การบอกชื่อบุคคลส าคัญ ชื่อเมือง หรืออธิบายความหมายขอ ง 
“สารสนเทศ” เป็นต้น  

  ทักษะเชิงปัญญา เป็นการแสดงออกของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับความรู้  ความเข้าใจ สามารถ
ประยุกต์หลักการและแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ แยกแยะ หรือ ใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ืออธิบายสิ่ง
ต่าง ๆ ในเชิงลึกได้ เช่น อธิบายค าว่า “กรอบ” “ครอบครัว” และ “ความสัมพันธ์ระหว่างเข็มนาทีและวินาที” ได้ 
ในขั้นสูงขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับการใช้หลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ปัญหา หรือการคิดค้นกฎเกณฑ์ข้ึนมาใหม่ เป็นต้น  

  กลวิธีทางความคิด ทักษะการเคลื่อนไหว และเจตคต ิ(Gagne, Briggs, & Wager, 1992 อ้างถึงใน 
รุจโรจน์ แก้วอุไร, 2545) การน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดขึ้นค่อนข้างยาก 
แต่ก็ยังคงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่เป็นที่ยอมรับในการออกแบบการสอนในชั้นเรียน  

  2. เมื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้แล้วจะต้องก าหนดกลวิธีการออกแบบบทเรียนการสอนเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ  

  Gagne ได้น าเสนอล าดับขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนเป็นขั้นตอน 9 ขั้น ดังนี้  
  - เร้าความสนใจ (gaining attention)  
  - บอกวัตถุประสงค์การเรียน (informing learner of lesson objective)  
  - ทบทวนความรู้เดิม (stimulating recall of prior knowledge)  
  - ให้ความรู้และเนื้อหาใหม่ (presenting stimuli with distinctive features)  
  - ชี้แนวทางการเรียนรู้ (guiding learning)  
  - กระตุ้นผู้เรียนให้แสดงความรู้ (eliciting performance)  
  - ให้ผลป้อนกลับ (providing informative feedback)  
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  - ทดสอบความรู้ (accessing performance)  
  - การจ าและน าความรู้ไปใช้ (enhancing retention and learning transfer)  
 
  2.1 การเร้าความสนใจให้พร้อมที่ส าหรับการเรียน (gain attention) ก่อนที่จะเริ่มการน าเสนอ

เนื้อหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึง
ควรเริ่มด้วยการใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย โดยสื่อที่สร้างขึ้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาและน่าสนใจ ซึ่งช่วยให้มีผลโดยตรงต่อความสนใจของผู้เรียน นอกจากการเร้าความสนใจแล้ว ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนพร้อมที่จะศึกษาเนื้อหาต่อไป ตามลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเร้า
ความสนใจในขั้นตอนแรกคือ การน าเสนอหัวเรื่อง (title) ของบทเรียน ซึ่งหลักส าคัญประการหนึ่งของการออกแบบ
ในส่วนนี้คือ ควรให้สายตาของผู้เรียนอยู่ที่จอภาพ โดยไม่ต้องกังวลอยู่ที่แป้นพิมพ์หรือส่วนอ่ืน ๆ แต่ถ้าบทน าเรื่อง
ต้องการตอบสนองจากผู้เรียนโดยการปฏิสัมพันธ์ผ่านทางอุปกรณ์ป้อนข้อมูล ควรเป็นการตอบสนองที่ง่าย เช่น กด
แป้น spacebar คลิกเมาส์ หรือกดแป้นพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่ง เป็นต้น  

  สิ่งที่ต้องพิจารณาเพ่ือส่งเสริมให้สื่อมีความเร้าความสนใจของผู้เรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  2.1.1 เลือกใช้ภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพ่ือเร้าความสนใจในส่วนของบทน า เรื่อง โดยมี

ข้อพิจารณาดังนี้  
  2.1.1.1 ใช้ภาพกราฟิกท่ีมีขนาดใหญ่ ชัดเจน ง่าย และไม่ซับซ้อน  
 2.1.1.2 ใช้เทคนิคการน าเสนอท่ีปรากฏภาพได้เร็ว เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย  
 2.1.1.3 ควรให้ภาพปรากฏบนจอภาพระยะหนึ่ง จนกระท่ังผู้เรียนกดแป้นพิมพ์ใด ๆ จึงเปลี่ยน

ไปสู่เฟรมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เรียน  
 2.1.1.4 เลือกใช้ภาพกราฟิกท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ระดับความรู้ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
  2.1.2 ใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือใช้เทคนิคการน าเสนอภาพผลพิเศษเข้าช่วย เพ่ือแสดงการเคลื่อนไหว

ของภาพ แต่ควรใช้เวลาไม่นาน  
  2.1.3 เลือกใช้สีที่ตัดกับฉากหลังอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสีเข้ม  
  2.1.4 เลือกใช้เสียงที่สอดคล้องกับภาพกราฟิก และเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน  
  2.1.5 ควรบอกชื่อเรื่องบทเรียนไว้ด้วยในส่วนของบทน าเรื่อง  
 
  2.2 บอกวัตถุประสงค์ของการเรียน (specify objectives) วัตถุประสงค์ของบทเรียน นับว่ามี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผู้เรียน นอกจาก
ผู้เรียนจะสามารถทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของตนเองหลังจบบทเรียนแล้ว ยังเป็นการแจ้งผู้เรียนให้ทราบ
ล่วงหน้าถึงประเด็นส าคัญของเนื้อหา รวมทั้งเค้าโครงของเนื้อหาอีกด้วย การที่ผู้เรียนทราบถึงขอบเขตของเนื้อหา
อย่างคร่าว ๆ ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือส่วนย่อยของเนื้อหาให้สอดคล้อง
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และสัมพันธ์กับเนื้อหาส่วนใหญ่ได้ ซึ่งมีผลท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากจะมีผลดังกล่าวแล้ว 
ผลการวิจัยยังพบด้วยว่า ผู้เรียนที่ทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนเรียนบทเรียนช่วยให้สามารถจ าและเข้าใจใน
เนื้อหาได้ดีขึ้นอีกด้วย   

  วัตถุประสงค์บทเรียนจ าแนกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การบอกวัตถุประสงค์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมักก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์ที่ชี้เฉพาะ สามารถวัดได้และสังเกตได้ ซึ่งง่ายต่อการตรวจวัดผู้เรียนใน        
ขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ทั่วไปนั้นมีความจ าเป็นที่ต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงเค้าโครงเนื้อหากว้าง ๆ 
เช่นกัน  

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการบอกวัตถุประสงค์บทเรียน มีดังนี้  
2.2.1 บอกวัตถุประสงค์โดยเลือกใช้ประโยคสั้น ๆ แต่ได้ใจความ อ่านแล้วเข้าใจ ไม่ต้องแปลความ

อีกครั้ง  
2.2.2 หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และพยายามใช้ค าทีเ่ป็นที่เข้าใจของผู้เรียนโดยทั่วไป  
2.2.3 ไม่ควรก าหนดวัตถุประสงค์หลายข้อเกินไปในเนื้อหาแต่ละส่วน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความ

สับสน หากมีเนื้อหามาก ควรแบ่งบทเรียนออกเป็นหัวเรื่องย่อย  
2.2.4 ควรบอกการน าไปใช้งานให้ผู้เรียนทราบด้วยว่า หลังจากจบบทเรียนแล้วจะสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างไร  
2.2.5 ถ้าบทเรียนนั้นประกอบด้วยบทเรียนย่อยหลายหัวเรื่อง ควรบอกท้ังวัตถุประสงค์ทั่วไป และ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยบอกวัตถุประสงค์ทั่วไปในบทเรียนหลัก และตามด้วยรายการให้เลือก หลังจากนั้น
จึงบอกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละบทเรียนย่อยๆ  

2.2.6 อาจน าเสนอวัตถุประสงค์ให้ปรากฏบนจอภาพทีละข้อ แต่ควรค านึงถึงเวลาการน าเสนอให้
เหมาะสม หรืออาจให้ผู้เรียนกดแป้นพิมพ์เพ่ือศึกษาวัตถุประสงค์ต่อไปทีละข้อก็ได้  

2.2.7 เพ่ือให้การน าเสนอวัตถุประสงค์น่าสนใจยิ่งขึ้น อาจใช้กราฟิกที่ง่ายต่อความเข้าใจมาช่วย 
เช่น ตีกรอบ ใช้ลูกศร และใช้รูปทรงเรขาคณิต แต่ไม่ควรใช้การเคลื่อนไหว โดยเฉพาะกับตัวหนังสือ  

 
2.3 ทบทวนความรู้เดิม (activate prior knowledge) การทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะน าเสนอ

ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการประเมิน ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับบทเรียนใหม่เพ่ือ
ไม่ให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ การทดสอบก่อน
บทเรียน (pre-test) ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ของผู้เรียน เพ่ือทบทวนเนื้อหาและความรู้เดิมที่เคยศึกษาผ่าน
มาแล้ว และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหาใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจสอบเพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานแล้ว 
บทเรียนบางเรื่องอาจใช้ผลจากการทดสอบก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑ์จัดระดับความสามารถของผู้เรียน เพ่ือจัด
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บทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับความสามารถของผู้เรียน เพ่ือจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับความสามารถที่
แท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน  

  อย่างไรก็ตาม ในขั้นการทบทวนความรู้เดิมนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นการทดสอบเสมอไป หากเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเป็นชุดบทเรียนที่เรียนต่อเนื่องกันไปตามล าดับ การทบทวนความรู้เดิม 
อาจอยู่ในรูปแบบของการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดย้อนหลังถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ การกระตุ้นดังกล่าวอาจแสดง
ด้วยค าพูด ข้อความ ภาพ หรือผสมผสานกันแล้วแต่ความเหมาะสม ปริมาณมากน้อยเพียงใด มีข้อค านึงถึงสิ่งที่ต้อง
พิจารณาในการทบทวนความรู้เดิม มีดังนี้  

  2.3.1 ควรมีการทดสอบความรู้พื้นฐานหรือน าเสนอเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนในการเข้าสู่เนื้อหาใหม่ โดยต้องไมค่าดเดาเองว่าผู้เรียนมีพื้นความรู้เท่ากัน  

  2.3.2 แบบทดสอบต้องมีคุณภาพ สามารถแปลผลได้ โดยวัดความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นกับการศึกษา
เนื้อหาใหม่เท่านั้น มิใช่แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้มาแล้ว  

  2.3.3 การทบทวนเนื้อหาหรือการทดสอบ ควรใช้เวลาสั้น กระชับ และตรงตามวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนมากท่ีสุด  

  2.3.4 ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกจากเนื้อหาใหม่หรือออกจากการทดสอบ เพ่ือไปศึกษาทบทวน
ได้ตลอดเวลา  

  2.3.5 ถ้าบทเรียนไม่มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานเดิม บทเรียนต้องน าเสนอวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน
ย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ศึกษาผ่านมาแล้ว หรือสิ่งที่มีประสบการณ์ผ่านมาแล้ว โดยอาจใช้ภาพประกอบในการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนย้อนคิด จะท าให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น  

 
  2.4 ให้เนื้อหาและความรู้ใหม่ (present new information) หลักส าคัญในการน าเสนอเนื้อหา

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ ควรน าเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ประกอบกับค าอธิบายที่สั้น ง่ายต่อ
ความเข้าใจ และได้ใจความ การใช้ภาพประกอบช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น และมีความคงทนในการจ าได้
ดีกว่าการใช้ค าอธิบายเพียงอย่างเดียว โดยหลักการที่ว่า ภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู้ แม้
ในเนื้อหาบางช่วงที่มีความยากในการคิดสร้างภาพประกอบ แต่ก็ควรพิจารณาวิธีการที่น าเสนอด้วยภาพเช่นกัน 
ภาพที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพลายเส้น ภาพ 2 
มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพถ่ายของจริง แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟ อีกส่วนหนึ่ง คือ ภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ ภาพวีดิทัศน์ 
ภาพจากแหล่งสัญญาณดิจิตอลต่างๆ เช่น จากเครื่องเล่นภาพโฟโตซีดี เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ กล้องถ่ายภาพวีดิ
ทัศน์ และภาพจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น  

  การใช้ภาพประกอบเนื้อหาจะไม่มีประสิทธิภาพ หากภาพเหล่านั้นมีรายละเอียดมากเกินไป ใช้
เวลาในการปรากฏบนจอภาพมากไป ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ซับซ้อน เข้าใจยาก และไม่เหมาะสมในเรื่อง
เทคนิคการออกแบบ เช่น ภาพที่ขาดความสมดุล ภาพที่มอีงค์ประกอบภาพไม่เหมาะสม เป็นต้น  
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  ดังนั้น การเลือกภาพที่ใช้ในการน าเสนอเนื้อหาใหม่ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงควร
พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

  2.4.1 เลือกใช้ภาพประกอบการน าเสนอเนื้อหาให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาที่มี
ความส าคัญ  

  2.4.2 เลือกใช้ภาพเคลื่อนไหว ส าหรับเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นล าดับขั้น 
หรือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

  2.4.3 ใช้แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ์ หรือภาพเปรียบเทียบ ในการน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
แทนข้อความค าอธิบาย  

  2.4.4 เสนอเนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ให้เน้นในส่วนของข้อความส าคัญ ซึ่งอาจใช้วิธี การขีดเส้นใต้ 
การตีกรอบ การกะพริบ การเปลี่ยนสีพ้ืน การโยงลูกศร การใช้สี หรือการชี้แนะด้วยค าพูด เช่น สังเกตที่ด้านขวา
ของภาพ เป็นต้น  

  2.4.5 ไม่ควรใช้กราฟิกที่เข้าใจยาก และไม่เก่ียวข้องกับเนื้อหา  
  2.4.6 ค าอธิบายที่ใช้เป็นตัวอย่าง ควรกระชับและเข้าใจได้ง่าย  
  2.4.7 หากเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงภาพกราฟิกช้า ควรเสนอเฉพาะภาพกราฟิกที่จ าเป็นเท่านั้น  
  2.4.8 ไม่ควรใช้สีพื้นสลับไปมาในแต่ละเฟรมเนื้อหา และไม่ควรเปลี่ยนสีไปมา โดยเฉพาะสีหลัก

ของตัวอักษร  
  2.4.9 ค าท่ีใช้ควรเป็นค าที่ตรงกับระดับการศึกษาของผู้เรียน เป็นค าทีคุ่้นเคย และเข้าใจ

ความหมายตรงกัน  
  2.4.10 ขณะน าเสนอเนื้อหาใหม่ ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท าอย่างอ่ืนบ้าง แทนที่จะให้กด 

แป้นพิมพ์ หรือคลิกเมาส์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น การปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยวิธีการพิมพ์ หรือตอบค าถาม  
 
  2.5 แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา (guide learning) ตามหลักการและเงื่อนไขการเรียนรู้  

(condition of learning) ผู้ เรียนมักจ าเนื้อหาได้ดี หากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดี  และสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้เรียน บางทฤษฎีกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ที่กระจ่างชัด (meaningful learning) 
นั้น คือ การด าเนินการที่ท าได้ กล่าวคือ ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความในเนื้อหาใหม่ลงบนพ้ืนฐานของความรู้และ
ประสบการณ์เดิม รวมกันเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้นหน้าที่ส าคัญของผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
ขั้นตอนนี้ คือ พยายามค้นหาเทคนิคในการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้ เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ 
นอกจากนั้น ยังต้องพยายามหาวิถีทางที่จะท าให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้นมีความกระจ่างชัดเท่าที่จะท า
ได้ ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย ได้แก่ เทคนิคการให้ตัวอย่าง (example) และตัวอย่างท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง 
(non-example) ซึ่งช่วยท าให้ผู้เรียนแยกแยะความแตกต่าง และเข้าใจมโนทัศน์ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น 
เนื้อหาบางหัวเรื่อง ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียอาจใช้วิธีการค้นพบ ( guided 
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discovery) หมายถึง การพยายามให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผล ค้นคว้า และวิเคราะห์หาค าตอบด้วยตนเอง โดยบทเรียน
จะค่อย ๆ ชี้แนะจากจุดกว้าง ๆ ให้ลงลึก แคบลง จนผู้เรียนหาค าตอบได้เอง นอกจากนี้การใช้ค าอธิบายกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้คิด ถือเป็นเทคนิคอีกประการหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการชี้แนวทางการเรียนรู้ได้ สรุปแล้วในขั้นตอนนี้
ผู้ออกแบบต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ จากสิ่งที่มีประสบการณ์เดิมไปสู่เนื้อหาใหม่ จากสิ่งที่ยากไปสู่สิ่งที่ง่ายกว่า 
ตามล าดับขั้น  

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการชี้แนะแนวทางการเรียนในขั้นนี้ มีดังนี้  
2.5.1 บทเรียนควรแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาความรู้ และช่วยให้เห็นว่าสิ่ง

ย่อย ๆ นั้นมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาใหญ่ อย่างไร  
2.5.2 บทเรียนควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งใหม่กับสิ่งที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ผ่าน

มาแล้ว  
2.5.3 บทเรียนน าเสนอตัวอย่างที่แตกต่างกัน เพ่ือช่วยอธิบายความคิดรวบยอดใหม่ให้ชัดเจนขึ้น 

เช่น ตัวอย่างการเปิดหน้ากล้องหลาย ๆ ค่า เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ เป็นต้น  
2.5.4 บทเรียนน าเสนอตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ถูกต้อง เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ถูกต้อง เช่น 

น าเสนอภาพไม้ พลาสติก และยาง แล้วบอกว่าภาพเหล่านี้ไม่ใช่โลหะ  
2.5.5 บทเรียนที่น าเสนอเนื้อหาที่ยาก ควรให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ถ้าเป็น

เนื้อหาที่ไม่ยาก ให้น าเสนอตัวอย่างจากนามธรรมและรูปธรรม  
2.5.6 บทเรียนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา  
 

  2.6 บทเรียนกระตุ้นการตอบสนอง (elicit responses) การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูล หากผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วม
กิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และร่วมตอบค าถาม จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนมีความจ าดีกว่าผู้เรียนที่ใช้วิธีอ่านหรือ
คัดลอกข้อความจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว  

 
  2.7 ผู้สอนอย่าเพ่ิงตัดสินค าตอบว่าผิด ถ้าการตอบไม่ชัดเจน เช่น ถ้าค าตอบที่ต้องการเป็น

ตัวอักษร แต่ผู้เรียนพิมพ์ตัวเลข ควรบอกให้ผู้เรียนตอบใหม่ ไม่ควรชี้ว่าค าตอบนั้นผิด และไม่ควรตัดสินค าตอบว่า
ผิด เป็นต้น  

  2.8 ผู้สอนควรจัดให้มีแบบทดสอบชุดหนึ่งควรมีหลายๆ ประเภท ไม่ควรใช้เฉพาะข้อความเพียง
อย่างเดียว ควรเลือกใช้ภาพประกอบบ้าง เพ่ือปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการสอบ  

 
  2.9 การจ าและการน าไปใช้การสรุปและน าไปใช้ ถือเป็นส่วนส าคัญในขั้นตอนสุดท้ายที่บทเรียน

จะต้องสรุปมโนทัศน์ของเนื้อหาเฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
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โอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหาผ่านมาแล้ว ในขณะเดียวกัน บทเรียนต้องชี้แนะเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ิมเติม เพ่ือแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป หรือน าไปประยุกต์ใช้
กับงานอ่ืนต่อไป  

  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขั้นนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้  
  2.9.1 สรุปองค์ความรู้เฉพาะประเด็นส าคัญ ๆ พร้อมทั้งชี้แนะให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับความรู้

หรือประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนผ่านมาแล้ว  
  2.9.2 ทบทวนแนวคิดท่ีส าคัญของเนื้อหา เพ่ือเป็นการสรุป  
  2.9.3 เสนอแนะเนื้อหาความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
  2.9.4 บอกผู้เรียนถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเนื้อหาต่อไป  
  จากขั้นตอนการสอนทั้ง 9 ประการ ของ Robert Gagne เป็นหลักการกว้าง ๆ แต่สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ทั้งบทเรียนส าหรับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทคนิคอีก
อย่างหนึ่งในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียที่ใช้เป็นหลักพ้ืนฐานคือ การท าให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้โดยผู้สอนในชั้นเรียน โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องส าหรับ
การใช้งานของคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุด 

 
  2.2.3 วีดีทัศน์ มีหัวข้อย่อย ๆ ได้แก่ ความหมายของวีดิทัศน์ รูปแบบของรายการโทรทัศน์และสื่อ

วีดิทัศน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
ควำมหมำยของวีดิทัศน์ 
กิดานันท์ มลิทอง (2536) ได้กล่าวว่าวีดิทัศน์ (video tape) ซึ่งตามปกติเรามักเรียกทับศัพท์ว่า

“วีดิโอเทป” เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สามารถใช้ในการบันทึกภาพ และเสียงไว้ได้พร้อมกันในแถบเทปในรูปของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และยังสามารถลบแล้วบันทึกใหม่ได้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540) ได้กล่าวถึง วีดิทัศน์ ว่าเป็นสื่อการสอนmujเข้ามามีบทบาทและ 
อิทธิพลส าคัญยิ่งต่อการศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ค าว่า“วีดิทัศน์” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า
“Video Tape” ซึ่งมีความหมายว่า แถบบันทึกวีดิทัศน์ แถบบันทึกภาพ เทปบันทึกภาพ เทปวีดิทัศน์ ซึ่ งแต่เดิมค า
ว่า Video เป็นภาษาลาติน แปลว่า“I see = ฉันเห็น” เมื่อมาเป็นภาษาไทยกใช้ค าว่า“ภาพ” ต่อมาในปี พ.ศ.2525 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนะน าให้ใช้ ค าว่า “ภาพทัศน์” โดยอาศัยบัญญัติค าใกล้เคียงกับภาพยนตร์ ค านี้
ปรากฏในเอกสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2530 ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติค าว่า     
“วีดิทัศน์” แทนค าว่า Video ค าว่า วีดิ มาจากค าว่า วิติ ซึ่งแปลว่ารื่นรมย์ หรือชวนให้รื่นรมย์ จึงท าให้ใช้ค าว่าวีดิ
ทัศน์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  
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รูปแบบของรำยกำรโทรทัศน์และสื่อวีดิทัศน์ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นิคม ทาแดง และไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค (2546) ได้จัดรูปแบบรายการ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาไว้ 12 รูปแบบซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. รูปแบบพูดคนเดียว (monologue) 
เป็นรายการที่ผู้ปรากฏตัวพูดคุยกับผู้ชมเพียงหนึ่งคน ส่วนมากจะมีภาพประกอบเพ่ือมิให้เห็นหน้า

ผู้พูดอยู่ตลอดเวลา 
2. รูปแบบสนทนา (dialogue) 
เป็นรายการที่มีคนมาพูดคุยกันสองคน ทั้งสองคนมีผู้ถามและคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นที่

น าเสนอท้ังคู่ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนทนาจะมีคน 2-3 คนก็ได้ 
3. รูปแบบอภิปราย (discussion) 
เป็นรายการที่ผู้ด าเนินรายการอภิปรายหนึ่งคนป้อนประเด็นค าถามให้ผู้ร่วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คน

ขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 4 คน ผู้อภิปรายแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นต่าง ๆ 
4. รูปแบบสัมภาษณ์ (interview) 
เป็นรายการที่มีผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ คือ วิทยากรและพิธีกรมาสนทนากัน  
5. รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา (quiz programme) 
เป็นรายการที่จัดให้มีการแข่งขันระหว่างคนหรือกลุ่มของผู้ที่มาร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรือ

ตอบปัญหา  
6. รูปแบบสารคดี (documentary programme) 
เป็นรายการที่เสนอเนื้อหาด้วยภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีพิธีการ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท 
6.1 สารคดีเต็มรูป (fully documentary) เป็นการด าเนินเรื่องด้วยภาพและเนื้อหาตลอดรายการ 
6.2 กึ่งสารคดีก่ึงพูดคนเดียว (semi documentary) เป็นรายการที่มีผู้ด าเนินรายการท าหน้าที่

เดินเรื่องพูดคุยกับผู้ชมและให้เสียงบรรยายตลอดรายการ นอกนั้นเป็นภาพแสดงเรื่องราวต่าง ๆ 
7. รูปแบบละคร (dramatically style) 
เป็นรายการที่เสนอเรื่องราวด้วยการจ าลองสถานการณ์ เป็นละครที่มีการก าหนดผู้แสดง จัดสร้าง

แสง การแต่งตัว และแต่งหน้าให้สมจริงสมจัง และใช้เทคนิคการละครเพ่ือเสนอเรื่องราวให้เหมือนจริงมากท่ีสุด 
8. รูปแบบสารละคร (docu – drama)  
เป็นรายการที่ผสมผสานรูปแบบสารคดีเข้ากับรูปแบบละครหรือการน าละครมาประกอบรายการ

ที่เสนอเนื้อหาบางส่วน มิใช่เสนอเป็นละครทั้งรายการ เพื่อให้การศึกษาความรู้และแนวคิด  
9. รูปแบบสาธิต (demonstration) 

 เป็นรายการที่เสนอวิธีการท าอะไรสักอย่างเพ่ือให้ผู้ชมได้แนวทางไปใช้ท าจริง 
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 10. รูปแบบเพลงและดนตรี (song and music) 
รูปแบบเพลงและดนตรี มี 3 ลักษณะ 
10.1 มีดนตรี นักร้องมาแสดงสด 
10.2 ให้นักร้องมาร้องควบคู่ไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกมาแล้ว 
10.3 ให้นักร้องและนักดนตรีมาแสดง แต่ใช้เสียงที่บันทึกมาแล้ว 
11. รูปแบบการถ่ายทอดสด (live programme) 
เป็นรายการที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น 
12. รูปแบบนิตยสาร (magazine programme)  
เป็นรายการที่เสนอรายการหลายประเด็น และหลายรูปแบบในรายการเดียวกัน 
ลักษณะเฉพาะของวีดิทัศน์ 
1.  เป็นสื่อที่สามารถเห็นภาพและฟังเสียง 
2.  มีความคงที่ของเนื้อหา 
3.  เสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความต่อเนื่องของการกระท า 
4.  ใช้ได้ทั้งผู้ชมทั้งที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 
5.  เสนอได้ทั้งภาพจริงและกราฟิกต่าง ๆ 
6.  สามารถเก็บเป็นข้อมูลและน ามาเผยแพร่ได้หลายครั้ง 
 
วสันต์ อติศัพท์ (2533) กล่าวถึง จุดเด่นของวีดิทัศน์ที่ให้คุณค่าในด้านการศึกษาและการเรียนการ

สอนได้ดังนี้ 
1. สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การทดลอง การสาธิต นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เรียนเรียนได้เป็นจ านวนมาก 
2. สามารถน าเอาสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้เรียนมาสู่ผู้เรียนได้ง่าย เช่น เมื่อพูดถึงเหมืองแร่ ก็อาจจะไปถ่าย

เหมืองแร่มาให้ชม แทนที่จะบรรยายด้วยปากเปล่าอย่างเดียว 
3. เทคนิคทางภาพพิเศษจะช่วยให้การผลิตบทเรียนวีดิทัศน์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4. เทปวีดิทัศน์เป็นสื่อในการสร้างค่านิยม เจตคติได้เป็นอย่างดี เพราะภาพเสียงและการแสดงที่

ออกมาย่อมเข้าถึงใจคนได้ง่ายกว่าเรื่องอย่างอ่ืน  
 

 2.2.4 วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ 
วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุเนื้อหาเป็นภาพยนตร์สั้น มักถูกตัดตอนมา

จากภาพยนตร์ทั้งเรื่องซึ่งมีขนาดความยาวปกติ คลิปมักจะเป็นส่วนที่ส าคัญ หรือต้องการน ามาแสดง มีความขบขัน 
หรืออาจเป็นเรื่องความลับที่ต้องการน ามาเผยแพร่ จากต้นฉบับเดิม แหล่งของวิดีโอคลิป ได้แก่ ข่าว ข่าวกีฬา       
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มิวสิกวิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ปัจจุบันมีการใช้วิดีโอคลิปแพร่หลาย เนื่องจากไฟล์คลิปนี้มีขนาดเล็ก 
สามารถส่งผ่านอีเมล์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้สะดวก ในประเทศตะวันตก เรียกการแพร่หลายของวิดีโอคลิป
นี้ว่า วัฒนธรรมคลิป (clip culture) ค านี้ มีความหมายกว้าง ๆ หมายถึง ภาพยนตร์สั้นแบบที่มีความยาวน้อยกว่า
รายการโทรทัศน์ตามปกติ โดยมากไม่เกิน 5-10 นาที และที่พบบ่อยที่สุดคือประมาณ 1 นาที จากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ยิ่งท าให้วิดีโอคลิปเป็นที่นิยมและแพร่หลายมาก  มีวิดีโอคลิปให้โหลดออนไลน์นับล้านไฟล์ 
เว็บไซต์ยอดนิยม ได้แก่ Youtube เป็นต้น 

 กำรสร้ำงคลิปวิดีโอ  
สร้างคลิปวิดีโอนั้น แม้ว่าจะมีภาพต้นฉบับดี ภาพสวย เสียงเพลงเพราะ มีคอมพิวเตอร์และ

โปรแกรมที่ดี ไม่ได้หมายความว่าการสร้างงานออกมาแล้วจะดีตามไปด้วย ความน่าสนใจของคลิปวิดีโอ ต้องอาศัย
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ "ผลิต" โดยหลักการทางทฤษฎีแล้วประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน หรือ 3 P 

- Pre-production คือ การเตรียมการก่อนการผลิต 
- Production คือ การด าเนินการถ่ายท า 
- Post-production คือ การตัดต่อและการน าเสนอ 

ดังนั้น การพัฒนาผลงานจะจ าเป็นต้องเตรียมการในเรื่องเหล่านี้ 
- Concept & Theme (คอนเซ็ปตแ์ละธีม) 
- Script & Story board (สคริปต์และสตอรีบอร์ด) 

                      ตามหลักการของการสร้างภาพยนตร์ การวาดแบบร่าง ที่สร้างขึ้นจากสคริปต์ หากระบุ
รายละเอียดได้มาก การท างานจะสะดวกมากขึ้น เช่น สร้างคลิปวิดีโออัปขึ้นยูทูป (YouTube) การพัฒนาวิดีโอ
คลิปง่ายและไม่ซับซ้อน 
 

2.2.5 กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนของ ADDIE 

 การออกแบบการสอน หมายถึง กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด 
มีแบบจ าลองจ านวนมากที่นักออกแบบการสอนใช้ส าหรับการสอนต่าง ๆ กระบวนการออกแบบการสอนสามารถ
สรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น โดยการใช้โมเดล ADDIE ดังภาพ 2.1 (Gustafson & Branch, 2002)   

https://www.google.co.th/search?dcr=0&q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjpluCujdXXAhVIo48KHf87CvoQvwUIISgA
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ภำพ 2.1 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบของโมเดล ADDIE 

(Gustafson & Branch, 2002) 
 

ขั้นตอนเหล่านี้บางครั้งมีการเหลื่อมหรือซ้อนทับกันได้ และท าให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ ขั้นตอน
เหล่านี้ให้แนวทางชี้น าแบบพลวัต  และมีความยืดหยุ่นส าหรับในการพัฒนาการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยพยัญชนะแต่ละตัวของโมเดล ADDIE แทนข้ันตอนแต่ละขั้น ได้แก่  

ขั้นวิเคราะห์ (analyze) 
ขั้นวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐานส าหรับขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนอ่ืน ๆ ในระหว่างขั้นตอนนี้จะต้อง

ก าหนดหรือระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา และวินิจฉัยค าตอบต่อปัญหาที่เป็นไปได้ 
ขั้นตอนนี้อาจจะประกอบด้วยเทคนิคการวิจัยเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์ความจ าเป็น /ความ

ต้องการ (need assessment) การวิเคราะห์งานและภารกิจ (task and job analysis) ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นข้อมูล
ปัจจัยน าเข้าส าหรับขั้นตอนต่อไป 

ขั้นออกแบบ (design) 
ขั้นออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นวิเคราะห์ ท าการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับพัฒนา  

การสอน ในระหว่างขั้นตอนนี้ ต้องวางโครงร่างวิธีให้บรรลุเป้าหมายการสอน ซึ่งได้วินิจฉัยไว้ในขั้นวิเคราะห์ และ
ขยายฐานการสอนให้กว้างขวางข้ึนไป 

องค์ประกอบบางประการของขั้นตอนการออกแบบอาจจะประกอบด้วย การเขียนรายละเอียด
เกี่ยวกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย การวิเคราะห์การเรียน การเขียนวัตถุประสงค์ และการทดสอบข้อทดสอบ การ
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เลือกระบบการน าส่ง (delivery system) และการล าดับขั้นตอนการสอนผลลัพธ์ของขั้นตอนการออกแบบจะเป็น
ข้อมลูปัจจัยน าเข้าของขั้นตอนพัฒนา  

ขั้นพัฒนา (develop) 
ขั้นพัฒนาสร้างขึ้นจากขั้นวิเคราะห์และขั้นออกแบบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างแผนการสอนใน

ระหว่างขั้นตอนนี้จะต้องพัฒนาการสอน สื่อทั้งหมดที่จะใช้ในการสอน และการจัดท าเอกสารสนับสนุนบางประการ 
อาจจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ (เช่น สถานการณ์จ าลอง) และซอฟต์แวร์ (เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน) 

ขั้นด าเนินการให้เป็นผล (implement) 
ขั้นด าเนินการให้เป็นผล หมายถึง การน าส่งการสอนจริง ไม่ว่าจะเป็นการสอนในชั้นเรียน การ

สอนในห้องปฏิบัติการ หรือการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน ขั้นตอนนี้จะต้องสนับสนุนความเข้าใจของผู้เรียนต่อ
วัสดุปัจจัย สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรอบรู้ และจะต้องได้หลักประกันการถ่ายโอนความรู้ของ
ผู้เรียนจากสภาพแวดล้อมการสอนไปสู่งานต่าง ๆ ได ้

ขั้นประเมินผล (evaluate) 
ขั้นตอนนี้ท าการวัดผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการสอน การประเมินผลจะต้องจัดให้มี

ขึ้นจริงตลอดกระบวนการออกแบบทั้งหมด กล่าวคือ ภายในขั้นตอน  ระหว่างขั้นตอน และหลังการด าเนินการให้
เป็นผล การประเมินผลอาจจะเป็นการประเมินผลเพ่ือพัฒนา (formative evaluation) หรือ การประเมินผลรวม 
(summative evaluation) 
 การประเมินผลเพ่ือพัฒนาเป็นการด าเนินการต่อเนื่องระหว่างขั้นตอน จุดมุ่งหมายของการประเมินผลชนิด
นี้ก็เพ่ือท าการปรับปรุงการสอนก่อนที่จะด าเนินการระบบการสอนที่จัดท าขั้นสุดท้าย 
 การประเมินผลรวม โดยปกติมักจะจัดขึ้นภายหลังระบบการสอน ที่จัดท าข้ันสุดท้ายได้รับการด าเนินการให้
เป็นผลแล้ว การประเมินผลประเภทนี้ท าการประเมินประสิทธิผลทั้งหมดของการสอน ข้อมูลจากการประเมิน
ผลรวมมักจะใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน  
 

2.2.6 สตอรีบอร์ด (storyboard) 
การสร้างภาพให้เห็นล าดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ โดยเฉพาะการสร้างภาพเคลื่อนไหว

และรายละเอียดที่ควรมีในสตอรีบอร์ด ได้แก่  ค าอธิบายแต่ละสื่อที่ใช้ เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
วีดิโอ 

กำรจัดท ำสตอรบีอร์ด (storyboard) 
        การเขียนสตอรีบอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรียมการ ข้อความ ภาพ รวมทั้ง สื่อในรูปของ
มัลติมีเดียต่างๆ ลงในกระดาษ เพ่ือให้การน าเสนอ ข้อความ ภาพ สื่ออ่ืนๆ และรูปแบบเป็นไปอย่างเหมาะสมกับ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบผังงานล าดับการน าเสนอ จึงต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ การน าเสนอเนื้อหา และ
ลักษณะของการน าเสนอ ขั้นตอนการสร้างสตอรีบอร์ด จึงรวมไปถึงการเขียนสคริปต์หรือเนื้อหา ที่ได้เห็นบน
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หน้าจอซึ่งได้แก่ เนื้อหา ข้อมูล ค าถาม ผลป้อนกลับ ค าแนะน า ค าชี้แจง ข้อความเรียกความสนใจ ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 

องค์ประกอบของสตอรบีอร์ด  (storyboard) 
องค์ประกอบของสตอรีบอร์ด แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ  คือ 

 1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา  
องค์ประกอบด้านนี้ หมายถึงเนื้อหาซึ่งได้รับการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิเคราะห์จะต้องเป็นผู้

รวบรวมสืบค้นจากแหล่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับขอบเขตของหลักสูตร สภาพแวดล้อม สังคม และ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์เนื้อหาได้ดีที่สุดคือ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สอน
เนื้อหานั้น ๆ ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาจะท าให้ผู้วิเคราะห์ทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์การสอน ขอบเขต
ของเนื้อหา และขณะเดียวกันผู้ที่มีประสบการณ์จะทราบถึงกลวิธีในการสอนไปพร้อม ๆ กัน ผลการวิเคราะห์เนื้อหา
นี้จะท าให้เห็นภาพการแบ่งเนื้อหาในแต่ละจอภาพอย่างคร่าวๆ และท้ายสุดก็จะมีแบบฝึกหัดและข้อสอบเพ่ือ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรียน 

2. องค์ประกอบด้านการออกแบบ 
ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาจะท าให้ผู้วิเคราะห์ได้ข้อมูลที่ต้องแบ่งเป็นเฟรมอย่างค ร่าวๆ  

นอกจากนี้ยังได้วัตถุประสงค์ของเนื้อหาในแต่ละหน่วยย่อย ได้แบบฝึกหัดและข้อสอบ ซึ่งได้กล่าวไว้อย่างละเอียดใน
บทที ่6 สิ่งที่ได้รับจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นเพียงวัตถุดิบที่จะต้องหล่อหลอมปรับปรุง และแต่งเติมให้กลายเป็น
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ในขั้นนี้เองท่ีนักออกแบบการสอน (Instruction  Designer) จะต้องเข้ามามีบทบาทและ
ให้ค าแนะน ากับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้น เพราะหากมีการด าเนินการไปผิดทิศทางก็จะท าให้
การแก้ไขท าได้ยาก 

ความสวยงามและความง่ายในการใช้บทเรียนเป็นเป้าหมายส าคัญของการออกแบบหน้าจอ ผู้ที่จะ
ออกแบบหน้าจอได้ดีนั้นต้องมีความสามารถพิเศษหลายด้าน เช่น มีทักษะพ้ืนฐานด้านการออกแบบ มีทักษะและ
ความรู้ด้านโปรแกรมสร้างบทเรียน โปรแกรมสร้างงานกราฟิก และโปรแกรมสนับสนุนการสร้างงานที่เกี่ยวข้อง 
และควรมีความรู้ด้านทฤษฎีทางจิตวิทยาและทฤษฎีด้านการรับรู้อีกด้วย  ทักษะดังกล่าวนี้ต้องพ่ึงพานักออกแบบ
การสอนเป็นอย่างมากเช่นกัน 

 
2.2.7 ผังงำน (flowchart)  

ผังงาน (flowchart) คือ แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของ algorithm, workflow, 
process เป็นเครื่องมือใช้การรวบรวมจัดล าดับความคิดเพ่ือให้เห็นขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการ
ท างานข้ันแรก โดยสัญลักษณ์ flowchart แสดงถึงการท างานลักษณะต่างๆ เชื่อมต่อกัน  
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ผังงาน (flowchart)  ถูกใช้ในการออกแบบเพื่อช่วยให้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นและช่วยให้เข้าใจ
กระบวนการท างาน และบางทีอาจช่วยหาข้อบกพร่องภายในงานอีกด้วย  

ประโยชน์ของผังงำน 
ผังงานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การศึกษาขั้นตอนของโปรแกรมง่ายขึ้น จึงนิยมเขียนผังงาน

ประกอบการเขียนโปรแกรม ด้วยเหตุผลดังนี้ 
1. คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเข้าใจผังงานได้ง่าย เพราะผังงานไม่ข้ึนอยู่กับ

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารได้ทุกภาษา  
2. ผังงานเป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ ช่วยล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรมให้ง่ายและ

สะดวกต่อการท าความเข้าใจ สามารถน าไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสน ซึ่งถ้าหากใช้ข้อความหรือค าพูดอาจจะ
สื่อความหมายผิดไปได้ 

3. ในงานโปรแกรมท่ีไม่สลับซับซ้อน ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับขั้นตอน และ
แก้ไขโปรแกรมได้ง่าย เมื่อเกิดข้อผิดพลาด  

4. ช่วยให้ผู้อ่ืนสามารถศึกษาการท างานของโปรแกรมได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 
 5. การบ ารุงรักษาโปรแกรมหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง ให้มีประสิทธิภาพ 

ถ้าพิจารณาจากผังงานจะช่วยให้สามารถทบทวนงานในโปรแกรมก่อนปรับปรุง แก้ไขได้สะดวกและง่ายขึ้น 
ข้อจ ำกัดของกำรเขียนผังงำน 

        การเขียนผังงานก่อนที่จะเขียนโปรแกรม เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการเขียนเป็นรูปภาพ
หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการเขียนผังงาน ดังนี้  

1. ผังงานที่มีขนาดใหญ่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะได้ยาก ควรเขียนแยกเป็นส่วน ๆ แล้วค่อย
สร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละส่วน 

2. การเขียนผังงานอาจเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและอุปกรณ์ประกอบการเขียนภาพ  
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สัญลักษณ์ ควำมหมำย 

 จุดเริ่มต้น (start/end) 

 ข้อมูล (input/output) 

 ขั้นตอน (process) 

 การตัดสินใจ (decision) 

 ทิศทางการด าเนินงาน (direction flow) 

 ตัวเชื่อมของผังงานภายในหน้าเดียวกัน 
(one-page connector) 

 ตัวเชื่อมของผังงานหน้าถัดไป 
(off-page connector) 

 
ภำพ 2.2 สัญลักษณ์การเขียนผังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 29 ของจ านวน 141 หน้า 

ตัวอย่ำงกำรเขียนผังงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพ 2.3 การเขียนผังงานส าหรับการอกกแบบการเรียนการสอน (สุกรี รอดโพธิ์ทอง, 2549) 
 
 

หัวเรื่อง 

รายการ (Menu) 

บทเรียน 1 บทเรียน 2 บทเรียน 3 บทเรียน 4 

ส่วนน า 

ตอน 1 

ตอน 2 

ตอน 3 

ตอน 4 

ทดสอบบทที่ 2 

ประเมินผลการเรียน
และข้อเสนอแนะ 

ฝึก / ตอบค าถาม 

ฝึก / ตอบค าถาม 

ฝึก / ตอบค าถาม 

ฝึก / ตอบค าถาม 

ผิด 

ถูก ผิด 

ถูก ผิด 

ถูก ผิด 

ถูก 
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 2.3 สัญญำอนุญำตครีเอทีฟคอมมอนส์ 
 เนื้อหาเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ประกอบด้วย ความหมายของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟ
คอมมอนส์ และรูปแบบของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อย่อย ดังต่อไปนี้  
 

2.3.1 ควำมหมำยของสัญญำอนุญำตครีเอทีฟคอมมอนส์  
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์จ านวนหนึ่ง ประกาศใช้เมื่อ

วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2002 โดยครีเอทีฟคอมมอนส์ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อ 
ค.ศ. 2001 

 สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)  คือ สัญญาที่เจ้าของลิขสิทธิ์
สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ แต่ยังคงสงวนสิทธิบางอย่างไว้ โดยสัญญาอนุญาตมีอยู่
หลายหลากรูปแบบ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต โดยผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานได้ 
โดยไม่มีค่าสิทธิและโดยไม่ผูกขาด ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามที่ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตที่ให้ใช้สิทธิ
ตามที่ระบุตามกฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์ เมื่อมีผลงานเกิดขึ้นแล้ว เจ้าของผลงานจะมีลิขสิทธิ์กับงานชิ้นนั้นเกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียน แต่เมื่อเจ้าของผลงานต้องการเผยแพร่ผลงานจะต้องจดลิขสิทธิ์ 

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สามารถก าหนดลิขสิทธิ์ได้ถึง 3 แบบ จากการท างานในแบบ
อัตโนมัติผ่านทาง code ของ www.creativecommons.org คือ 

1. Common Deeds เป็นรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านและท าความเข้าใจได้ง่าย และ
มี Icon ประกอบเห็นชัดเจน 

2. Legal Code เป็นรูปแบบที่เขียนขึ้นในภาษาทางด้านกฎหมาย และสามารถน าไปอ้างอิงในชั้น
ศาลได้ 

3. Digital Code เป็น code ที่สามารถน าไปฝังไว้ในผลงาน เพ่ือให้ search engine ต่างๆ 
สามารถตรวจพบข้อก าหนดต่างๆ ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ตามมาตรฐานของ CC 

 
2.3.2 รูปแบบของสัญญำอนุญำตครีเอทีฟคอมมอนส์  
รูปแบบแบ่งของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบ่งออกได้เป็น 4 หมวด ซึ่งในปัจจุบัน Creative 

Commons ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการชั้นน าต่าง ๆ มากมาย เช่น Microsoft ได้เปิดให้
download ชุดข้อตกลงแบบ CC เพ่ือที่สามารถฝังลงไปในเอกสารต่าง ๆ ที่ท าจาก Microsoft Office ไม่ว่าจะ
เป็น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft  Excel, Visio และซอฟท์แวร์ทั้งชุดของ MS Office 
ดั้งนั้นการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการเผยแพร่ผลงานลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และการแสดงความเป็น
เจ้าของผลงานได้ชัดเจน เช่น 
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Attribution งานชิ้นนี้สามารถท่ีจะคัดลอก เผยแพร่ เปิดเผย แสดง และสามารถดัดแปลงผลงาน
ชิ้นนี้ได้ แต่ต้องมีการระบุที่มาว่าต้นฉบับเดิมนั้นมาจากแหล่งใดและใครเป็นเจ้าของในชิ้นงานนั้น 

 
No Derivative Works งานชิ้นนี้สามารถท่ีจะคัดลอก เผยแพร่ เปิดเผย แสดงได้ตามรูปแบบเดิม
เท่านั้น ไม่สามารถน าไปดัดแปลงเพ่ือน าไปใช้งานได้ 

 
Noncommercial งานชิ้นนี้สามารถท่ีจะคัดลอก เผยแพร่ เปิดเผย แสดง และสามารถดัดแปลง
ผลงานชิ้นนี้ได้ แต่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในชิ้นงานที่ไม่แสวงหาผลก าไรเท่านั้น 

 
Share Alike อนุญาตให้เผยแพร่งานดัดแปลงจากชิ้นงานเดิมได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ
ชิ้นงานเดิมทุกประการ 
 

ทั้งนี้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟอมมอนส์แบ่งได้เป็น 6 ชนิดใหญ่ดังนี้ 
 อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY) 

 
 อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA) 

  
 อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND) 

  
 อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือการค้า (CC-BY-NC) 

  
 อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA) 

   
 อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND) 
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 2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้สื่อเทคโนโลยี 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเทคโนโลยีในหัวข้อนี้จะเน้นเกี่ยวกับการใช้วิดีโอในการศึกษาวิจัยทาง
การศึกษา โดยมีการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซิงส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม 
จ านวน 72 คน ของวิชัย ล าใย (2547) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซิง
และนักศึกษาท่ีเรียนในห้องเรียนปกติ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่ง จะต้องอาศัยการจัดการใน 5 ด้าน คือ (1) การจัดการอบรมครูผู้สอน ผู้ช่วยสอน และช่าง
เทคนิคเกี่ยวกับระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซิง โดยใช้แผนมการสอนเพ่ือเตรียมการ (2) การจัดให้มีช่างเทคนิคประจ า
ทุกห้องเรียน (3) การจัดให้มีครูผู้ช่วยสอนประจ าทุกห้องเรียน (4) การจัดให้มีสื่อส ารองที่เป็นการบันทึกเทปวีดิทัศน์ 
วีซีดี หรือ ดีวีดี และเว็บไซต์ และ (5) การฝึกผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารในห้องเรียน ทั้งนี้การใช้วิดีโอ
คอนเฟอเรนซิงแม้จะไม่มีผลต่อการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่จะเอ้ืออ านวยความสะดวกในแง่ของการเดินทาง
ของผู้เรียนและผู้สอน รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในอนาคต  
 นอกจากนี้ นรินธน์ นนทมาลย์ (2554) ได้มีการสอดแทรกเทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H ในวิดีโอ
บรรยายออนดีมานด์บนเว็บ 2.0 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ         
ในการแก้ปัญหาของนิสิตปริญญาตรี โดยลักษณะการแทรกเทคนิค 5W1H มีขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) 
การวิเคราะห์ออกแบบ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายการเรียน การก าหนดวัตถุประสงค์หลักและรอง        
การวิเคราะห์เนื้อหา เรียงล าดับเนื้อหาตามความยากง่ายและความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การประเมิน (2) 
การพัฒนา ประกอบด้วย การเขียนสคริปต์ ออกแบบค าถามหลักและค าถามรอง การใช้ข้อความแทรกเป็นค าถาม 
โดยที่ต าแหน่งของค าถามจะแทรกก่อนหน้าวิดีโอแต่ละตอน แทรกระหว่างเนื้อหาใจความส าคัญ และแทรกท้าย
วิดีโอแต่ละตอน และ (3) ขั้นการน าไปใช้ ประกอบด้วย การน าวิดีโอไปใช้บนเว็บ 2.0 ในการสอน พร้อมทั้ง         
การประเมินผล ผลการวิจัยหลังจากการน าวิดีโอแทรกเทคนิคการตั้งค าถามไปใช้พบว่า นิสิตที่เรียนด้วยวิดีโอ
ดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 นอกจากการศึกษาการใช้คลิปวิดีโอในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแล้ว ยังมีการน า
คลิปวิดีโอมาปลูกฝึกเรื่องการรักความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของขวัญจิรา อินทร์เอียม (2553) 
โดยใช้ระเบียบการวิจัยแบบทดลองแบบสี่กลุ่มของโซโลมอน ผลการจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาห์ โดยใช้คลิป
วิดีโอเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน พบว่า การรักความเป็นไทยของนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรมแบบ
วิเคราะห์วิดีโอคลิปสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ส าหรับการน าวิดีโอไปใช้ในบริบทงานด้านศิลปะของอรุณโรจน์ เกียรติจินดารัตน์ (2554) ผลการศึกษา
พบว่ามีการประเมินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวิดีโออาร์ตของนักศึกษาปริญญาตรีจ านวน 30 คน ได้รับการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิดีโออาร์ตจ านวน 25 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า มีการ
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ประเมินผลงานศิลปะวิดีโออาร์ต จากองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ความเคลื่อนไหว และเงื่อนไขของเวลา รวมถึง
การประเมินเนื้อหาของวิดีโออาร์ตผ่านแนวคิดในตัวผลงาน และการเชื่อมโยงของเนื้อหาที่ศึกษา บริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม ส าหรับการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ และความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ศิลปะวิดีโออาร์ต เป็นต้น กล่าวโดยสรุปจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมายังพบการพัฒนาคลิป
วิดีโอเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการท่ีได้ผลการพัฒนามาจากการศึกษาวิจัยขึ้น  
 
ตอนที่ 3 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 กรอบแนวคิด ประกอบด้วย กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงส ารวจ 
และกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดที่มีของกรอบแนวคิดแต่ละระยะของการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 กรอบแนวคิการวิจัยเชิงส ารวจได้แนวคิดมาจากทฤษฎีการการกระท าตามแผน (Theory of Planned 
Behavior) ซึ่ง Ajzen (1991) พัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระท าตามเหตุผล (Theory of Resoned Action) 
ที่พัฒนามาจาก Fishbein และ Ajzen (Madden, Ellen, & Ajzen, 1992; ธีรพร อุวรรณโณ, 2535) โดยทฤษฎี
การกระท าตามแผนมีความเชื่อว่าเจตคติและการรับรู้ความสามารถท าพฤติกรรมหรือการควบคุมพฤติกรรมส่งผล
ต่อพฤติกรรมได้ ดังนั้นเส้นทางของเจตคติต่อความซื่อสัตย์และความสามารถท างานวิชาการโดยสุจริตส่งผลต่อ
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ อีกทั้งการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การอบรมปฏิบัติการและการจัดการเรียน
การสอนช่วยท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ลอกเลียนงานทางวิชาการ ( Ghajarzadeh, 
Hassanpour, Fereshtehnejad, Jamali, Nedjat, & Aramesh, 2013) รวมถึงข้อค้นพบจากงานวิจัยที่พบว่า 
ผู้เรียนมีแนวโน้มจะคัดลอกงานเมื่อรับรู้ว่าจะไม่ถูกจ าได้หรือครูผู้สอนอาจไม่เอาใจใส่ในประเด็นดังกล่าว (McCabe 
& Trevino, 1993) รวมถึง ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2559) พบว่า หากนักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับในการปรับแก้
งานวิจัย นักศึกษาจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ สอดคล้องกับการศึกษาของ Evering และ 
Moorman (2012) ที่เห็นว่า ครูจะช่วยนักเรียนให้ไม่มีพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมได้ หากน าหัวข้อเหล่านี้
เข้าไปเป็นเนื้อหาในการสอน สอนให้นักเรียนเห็นกระบวนการเรียบเรียงความคิดในการเขียนงานวิชาการให้มีความ
ถูกต้อง รวมถึงการตรวจทานงานผู้เรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พฤติกรรมการลอกเลียนงานลดลงได้ ดังนั้น ตัวแปร
การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการจึงคาดว่าจะส่งผลถึง ความสามารถท างานวิชาการโดยสุจริต 
รวมถึงการท าให้เกิดพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ หรือกล่าวได้ว่ามีแนวโน้มช่วยลดพฤติกรรมความไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 ส าหรับกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา งานวิจัยนี้มีความเชื่อในทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่งเร้าที่กระตุ้น   
ความสนใจของผู้เรียนผ่านการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน (Gagne, Briggs, & Wager, 1992 อ้างถึงใน รุจ
โรจน์ แก้วอุไร, 2545; Gustafson & Branch, 2002; กิดานันท์ มลิทอง, 2548; วสันต์ อติศัพท์, 2533) โดยมี
ประเด็นหลักในการผลิตเรื่องการรณรงค์สร้างเสริมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และน าสื่อดังกล่าวไปใช้กับนักศึกษา
ทั้งในระดับอุดมศึกษาให้เกิดความรู้และความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ดังนั้นสมมติฐานของการวิจัยจึง
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กล่าวได้ว่า นักศึกษาทางการศึกษาที่ใช้สื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลเน้นความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ หรือดูคลิปวิดีโอความซื ่อสัตย์ทางวิชาการรายงานคุณภาพของสื ่อว่าช่วยให้ข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา ข้อมูลน าเสนอถู กต้อง และ
บรรลุเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยองค์ประกอบ
การประเมินคลิปวิดีโอข้างต้น ผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากมาตรฐานการประเมินโปรแกรม โครงการ หรือวัสดุ หรือ 
“ The standards for evaluation of educational programs, projects, and materials” ( Madaus & 
Stufflebeam, 1983; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547) ประกอบด้วย มาตรฐานการใช้ประโยชน์ มาตรฐานความเป็นไป
ได้ มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต้อง โดยผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบด้านการบรรลุเป้าหมาย
ให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการเพ่ิมเติมเข้าไปในกรอบการประเมินการ
น าคลิปวิดีโอไปใช้อีกด้วย  

 

 
 
 

ภำพ 2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก โดยศึกษากับตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาทางการศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในก ากับของรัฐที่อยู่
ในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในก ากับของรัฐที่อยู่ต่างจังหวัด และมหาวิทยาลัยที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่นอกระบบที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้จากสุ่มแบบแบ่งชั้นกระจายตามพ้ืนที่ โดย
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยที่สุ่มมาศึกษาเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์   

การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของ
นักศึกษาในยุคดิจิทัล ใช้ระยะเวลาในการวิจัยเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2560 โดยแบ่งระยะเวลาท า
การวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
ระยะที ่1: กำรศึกษำสภำพควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร  

การศึกษาในเบื้องต้นของการวิจัยระยะแรกนี้ ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ประเภท
การวิจัยเชิงส ารวจ ใช้ระยะเวลาด าเนินการ 4 เดือน เป็นการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจเพ่ือศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวแปรที่ศกึษาคือ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการกับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยมีกรอบการด าเนินงานดังนี้ (1.1) ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลปรากฏอยู่ในบทของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (1.2) ออกแบบการสุ่มตัวอย่างวิจัย และ (1.3) พัฒนาเครื่องมือวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ และ (1.4)  
ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การด าเนินการวิจัยในแต่ละขั้นมีดังนี้  

1.1 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง  
นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา โดยสุ่มจาก

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคจ านวน 3 สถาบัน เนื่องจาก
ตัวแปรการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการและเกี่ยวข้องกับความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ จึงขอละ
ชื่อมหาวิทยาลัย ได้แก่  มหาวิทยาลัยที่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยที่ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ออกนอกระบบที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของรัฐที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 3 มีจ านวนประชากรนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์     
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ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาจ านวน 8 ,139 คน ผู้วิจัยน าจ านวนประชากรนักศึกษาไปค านวณ
จ านวนตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม sample size calculator สร้างโดย Research systems ในปี ค.ศ. 2012 จาก 
เว็บไซต์ the survey stem ซึ่งมีการอ้างอิงโดยต าราเรียนทางด้าน Foundations of psychological testing ของ 
Miller, Lovler, และ McIntire (2013) พบว่า เมื่อประชากรมีขนาด 8,139 คน และต้องการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ ±5 ต้องใช้จ านวนตัวอย่างขั้นต่ า 367 
คน และเม่ือค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนตัวแปรที่ศึกษา โดยผู้วิจัยนับจากจ านวนข้อค าถามที่ใช้วัดตัวแปร
ในการศึกษาทั้งหมด 50 ข้อค าถาม ซึ่งจัดเป็นตัวแปรสังเกตได้ จ านวนตัวอย่างที่ใช้ประมาณการขนาดเป็น 5 เท่า
ของตัวแปร จึงมีจ านวนตัวอย่างขั้นต่ าจ านวน 500 คน อย่างไรก็ดีผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างเพ่ือป้องกันการสูญ
หายของข้อมูลจ านวน 750 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยค านวณค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คิด
เป็นร้อยละ ±3.41 กรอบจ านวนตัวอย่างการวิจัย ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตำรำง 3.1 จ านวนประชากรและตัวอย่างวิจัย  
 

มหำวิทยำลัย/ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
มหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน
ก ากับของรัฐที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาบัณฑิต 1,060 150 
บัณฑิตศึกษา 1,319 100 

มหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน
ก ากับของรัฐที่อยู่
ต่างจังหวัด 

ปริญญาบัณฑิต 2,431 150 
บัณฑิตศึกษา 582 100 

มหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่
นอกระบบที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาบัณฑิต 1,807 150 
บัณฑิตศึกษา 940 100 

รวม  8,139 750 
 
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจ านวน 150 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 100 คน รวม 3 มหาวิทยาลัย มีจ านวน
ตัวอย่างวิจัยทั้งหมด 750 คน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอส าหรับการศึกษาเชิงส ารวจจากประชากรนักศึกษา 
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ผู้วิจัยได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน ซึ่งเกินจ านวนที่ต้องการขั้นต่ า 750 คน 
การส่งแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงทั้งหมด 1,104 คน ทั้งนี้เพ่ือรองรับส าหรับการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโปรแกรมลิสเรล (Linear Structural Equation Model: LISREL) โดยการวิเคราะห์
อิทธิพลเชิงเส้น (path analysis) ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษา 4 ตัวแปร จ านวน 50 ข้อค าถาม 
โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย (2538) เสนอให้มีการน าตัวแปรที่สังเกตได้ จากข้อค าถามจ านวน 50 ข้อค าถาม เพ่ือ
น ามาใช้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าส าหรับการ
วิเคราะห์จ าวน 1,000 คน มีผลดังตารางต่อไปนี้  
 
ตำรำง 3.2 จ านวนตัวอย่างวิจัยขั้นต่ าและจ านวนทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลจริงและส่งกลับคืน  
 

มหำวิทยำลัย/ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง ข้อมูลที่
ส่งเก็บ 

ข้อมูลที่
ได้กลับ เกณฑ์ขัน้ต่ ำส ำหรับ

งำนวิจัยเชิงส ำรวจ 
เกณฑ์ขัน้ต่ ำส ำหรับ
กำรวิเครำะห์ SEM 

มหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน
ก ากับของรัฐ ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาบัณฑิต 150 200 150 123 
บัณฑิตศึกษา 100 100 100 76 

มหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน
ก ากับของรัฐ ที่อยู่
ต่างจังหวัด 

ปริญญาบัณฑิต 150 250 325 303 
บัณฑิตศึกษา 100 100 125 106 

มหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่
นอกระบบ ที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

ปริญญาบัณฑิต 150 250 425 424 
บัณฑิตศึกษา 100 100 75 73 

รวม 750 1,000 1,200 1,105 
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 1.2 กำรพัฒนำเครื่องมือกำรวิจัย  
ผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวิจัยมาจากการศึกษาวิจัย แบบส ารวจพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

28 รายการ ของ Pincus และ Schelkin (2003) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ multidimensional scaling โดยแบ่งประเภทของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบและการมอบหมาย
งาน รวมถึงศึกษาประเภทของพฤติกรรมซื่อสัตย์ทางวิชาการจากการจัดแบ่งประเภทของ Lipson (2008) ส าหรับ
สาเหตุของการมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อค าถามมาจากการศึกษางานวิจัยและงาน
วิชาการจาก (Cizek, 1999; LaBeff, Clark, Haines, & Diekhoff, 1990; Hilbert, 1987 cited in Park, Park, & 
Jang, 2013; McCabe & Trevino, 1993; Trabue, 1962) พร้อมทั้งการศึกษาแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ลอกเลียนวรรณกรรม จ านวน 10 ข้อค าถาม ของ ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2559) ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพความ
ตรงเชิงเนื้อหาด้วยดัชนี IOC ซึ่งแต่ละข้อมีค่ามากกว่า .50 และมีค่าความเที่ยงของเครื่องมือแบบความสอดคล้อง
ภายในที่ระดับ .729  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
เพ่ือเป็นกรอบในการสร้างข้อค าถามส าหรับวัดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ดังรายการต่อไปนี้  

พฤติกรรมควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียง งานทางวิชาการโดยสุจริต
ด้วยตนเอง การไม่น างานของผู้อื่นมาเป็นเสมือนงานของตน หากมีการน าความคิด หรือข้อความมาจากผู้อ่ืน ต้องมี
การระบุ ข้อความท่ีคัดลอก หรือถอดความ เรียบเรียงใหม่เป็นภาษาของตนเอง พร้อมทั้งการเคารพงานของผู้อ่ืนที่
น ามาใช้โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของความคิด และข้อความนั้น ๆ ทั้งในตัวเนื้อหา และในบรรณานุกรม หรือ
รายการอ้างอิง 

กำรได้รับกำรปลูกฝังเรื่องควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร หมายถึง การที่ครู สถาบันการศึกษาให้ความรู้ความ
เข้าใจ สร้างเสริมสมรรถนะด้านการท างานวิชาการและการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องการท างานวิชาการโดยสุจริต 

เจตคติต่อควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร หมายถึง ความรู้สึกที่ให้คุณค่าความส าคัญต่อการท างานด้วยตนเอง 
การเคารพ ทรัพย์สินทางปัญญาของแหล่งข้อมูลที่น ามาศึกษาค้นคว้าด้วยการอ้างอิงงานนั้นอย่างถูกต้องเป็นธรรม 

ควำมสำมำรถท ำงำนวิชำกำรโดยสุจริต หมายถึง ปัจจัยด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง และสามารถควบคุมให้ตนเองท างานนั้น
ด้วยการกระท าท่ีถูกต้อง สุจริตในการท างานวิชาการ 

โดยก าหนดกรอบของแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียน การสอบ และการท างานที่มอบหมายจากรายวิชา
ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ชั้นปี มหาวิทยาลัย สาขาวิชา  
และการได้รับการศึกษาหรือเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณครู โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็น     
แบบตรวจสอบรายการ  
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 ตอนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับการท างานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายการพฤติกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรม     
ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 สาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียน การสอบ และการท างานที่ได้รับมอบหมาย เป็น
การสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว โดยมีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารและสื่อในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เป็นการ
สอบถามความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับข่าวการกระท าที่ขัดต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยลักษณะข้อค าถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการและข้อค าถามปลายเปิด 
 ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยจากการน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มนิสิตทั้งระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาจ านวน 51 คน ซึ่งข้อความที่มีการคัดเลือกไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจะคัดเลือก
จากข้อความที่มีค่าอ านาจจ าแนก (item-total correlation) มีค่าสูงกว่า .20 ขึ้นไป และลดจ านวนข้อค าถามให้ มี
ความสั้นกระชับ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและประหยัดเวลาส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยในตัวแปรที่ส าคัญทีไ่ดจ้ากการทดลองใช้เครื่องมือ มีค่าความเที่ยงดัง ตารางต่อไปนี้  
 
ตำรำง 3.3 จ านวนข้อค าถาม ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเที่ยงของข้อค าถามที่คัดเลือกเก็บข้อมูลจริง  
 
แบบวัดตัวแปรที่ศึกษำ จ ำนวนข้อที่

เก็บข้อมูล 
ข้ อ ค ว ำ ม ที่
ถูกคัดเลือก 

ค่ำควำมเที่ยง
แบบสอบซ้ ำ 

ค่ ำ ค ว ำ ม เ ที่ ย ง แ บ บ
ควำมสอดคล้องภำยใน 

1. พฤติกรรมความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ 

20 ข้อค าถาม 20 ข้อค าถาม .760** .880** 

2. การได้รับการปลูกฝังเรื่อง
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

12 ข้อค าถาม 10 ข้อค าถาม .763** .771** 

3. เจตคติต่อความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ 

15 ข้อค าถาม 10 ข้อค าถาม .542* .848** 

4. ความสามารถท างานวิชาการ
โดยสุจริต 

15 ข้อค าถาม 10 ข้อค าถาม .835** .905** 

  
 ภายหลังจากที่ได้คัดเลือกข้อค าถามในการวัดตัวแปรที่สนใจในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการแล้ว ได้มีการตั้งชื่อแบบสอบถามให้สื่อความหมายในเชิงบวกว่า “แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์” และปรับจ านวนแบบสอบถามจาก 4 ตอน ให้ลดลงเหลือ 3 ตอน           
ดังรายละเอียดของข้อมูลข้อค าถามแต่ละตอนต่อไปนี้  
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 ตอนที่ 1 พฤติกรรม ความคิดเห็น และความสามารถเก่ียวกับการเรียน ประกอบด้วย  

1.1 ข้อค าถามที่วัดพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ จ านวน 30 ข้อค าถาม         
โดยเพิ่มเติมข้อค าถามอีก 10 ข้อค าถาม ให้ครอบคลุมการเรียน การสอบ และ    
การท างานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งข้อค าถามเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ บ่งชี้ระดับ  
การปฏิบัติ ได้แก ่ไม่เคย น้อย บางครั้ง บ่อย และประจ า 

1.2 ข้อค าถามที่วัดการได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ จ านวน 10 ข้อ
ค าถาม เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ บ่งชี้ถึงการเห็นด้วยกับข้อความแต่ละข้อ
ค าถาม ได้แก่ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

1.3 ข้อค าถามที่วัดเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยเลี่ยงค าเป็นความคิดเห็นต่อ
การท างานที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 10 ข้อ  เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ บ่งชี้
ถึงการเห็นด้วยกับข้อความแต่ละข้อค าถาม ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก 
และมากท่ีสุด 

1.4 ข้อค าถามที่วัดความสามารถท างานวิชาการโดยสุจริต จ านวน 10 ข้อค าถาม เป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ บ่งชี้ถึงความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถามที่วัดแต่ละ
ข้อค าถาม ได้แก่ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารด้านการศึกษาในสื่อปัจจุบัน เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
การรับฟังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ที่ปรากฏผ่านข่าวสารจากสื่อต่าง  ๆ จ านวน   
5 ข้อค าถาม โดยมีรายการค าตอบ 3 ระดับ สอดคล้องตามข้อค าถามแต่ละข้อ และข้อที่ 6 เป็นการ
สอบถามถึงระดับความเป็นจริงในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ รายการค าตอบมีจ านวน 3 ระดับ คือ       
ไม่จริง จริงบางส่วน และจริง พร้อมทั้งมีข้อค าถามปลายเปิดจ านวน 2 ข้อเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับ การพบ
เห็นเหตุการณ์ที่แสดงความซื่อสัตย์ทางวิชาการอ่ืนใด นอกเหนือไปจากแบบสอบถามที่ถาม และ
ข้อเสนอแนะมาตรการส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  

ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ชั้นปี มหาวิทยาลัย 
สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู การได้เรียนวิชาวิจัย
การศึกษาหรือเกี่ยวข้อง และระดับความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณการวิจัย ทั้งนี้รายละเอียดของ
แบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจริงปรากฏในส่วนภาคผนวกท่ีแนบมา  

 
1.3 กำรออกแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ และการ

วิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นในการศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ  
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ระยะที่ 2: กำรพัฒนำส่ือเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ 

การด าเนินการวิจัยในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการระยะนี้  
6 เดือน เป็นการพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาใน
ยุคดิจิทัล โดยสื่อที่พัฒนาให้กับนักศึกษาได้ใช้ในการศึกษาเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ประกอบด้วยสื่อที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นคลิปวิดีโอเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ความยาว 7 
นาท ีจ านวน 1 เรื่อง ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัยดังนี้  

2.1 ออกแบบพัฒนาสื่อ  
 การพัฒนาสื่อต้องค านึงถึงการออกแบบบทเรียนก่อนการพัฒนาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียน      
การวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือน าไปสู่การออกแบบส่วนประกอบของบทเรียน การออกแบบผังการด าเนินงาน การ
ออกแบบบทด าเนินเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้  แล้วจึง
น าไปสู่การพัฒนาสื่อ การน าไปใช้และการประเมินผล ส่งผลให้ได้มาซึ่งสื่อที่น ามาช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เรื่อง ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (academic integrity) โดยการใช้โมเดล ADDIE  
(Gustafson & Branch, 2002)  

โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่หนึ่งมาใช้ โดยมีกรอบในการออกแบบและพัฒนาสื่อ โดยใช้ 
ADDIE Model ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ (Analysis) (2) การออกแบบ (Design) (3) การพัฒนา 
(Development) (4) การน าไปใช้ (Implementation)  และ (5) การประเมินผล (Evaluation)  
  1. กำรวิเครำะห์  

ขั้นการวิเคราะห์จะเริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน ปัญหาที่เกิดในการเรียน จุดมุ่งหมายของบทเรียน 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยในงานวิจัยนี้จะมีการวิเคราะห์ผลผ่านข้อมูลการตอบแบบสอบถามจากการวิจัยเชิงส ารวจใน
ระยะที่ 1  

1.1 กลุ่มผู้เรียน เช่น นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1.2 ปัญหาที่เกิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
จากการที่ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ พบว่า พฤติกรรมความ          

ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่น่าเป็นห่วงที่นักศึกษาตอบเคยท ามากที่สุด คือ การลอกการบ้านเพ่ือน ร้อยละ 86.8 
รองลงมาคือ การเขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริง ๆ แต่อ่านผ่านงานผู้อ่ืน ร้อยละ 83.9 
การบอกข้อสอบเก่าให้กับรุ่นน้องหรือนักศึกษาต่างตอนเรียน ร้อยละ 78.7 และการไม่ได้เขียนอ้างอิงความคิดและ
ข้อความที่น ามาในเนื้อหา แต่เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง ร้อยละ 77.5  
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1.3  วัตถุประสงค์ของสื่อ 
   1.3.1  เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
มีความรู้เกี่ยวกับกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่ง การคัดลอกผลงานวิชาการ ที่พบว่าเป็น
ปญัหาที่เกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามในขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1  
   1.3.2 เพ่ือพัฒนาความตระหนักเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการส าหรับนิสิต นักศึกษา         
ครุศาสตร์/ศึกษาศสตร์ ระดับอุดมศึกษา 

1.4 เนื้อหาของสื่อ คือ เรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการส าหรับนิสิต 
      2. กำรออกแบบ  

ขั้นตอนการออกแบบ เป็นขั้นตอนต่อจากข้ันการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์มาใช้
ออกแบบสื่อ ได้แก่ การออกแบบเนื้อหา การออกแบบสตอรีบอร์ด (storyboard) การออกแบบผังการด าเนินงาน 
(flowchart) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการออกแบบการประเมินผล ดังนี้ 
 2.1 การออกแบบส่วนประกอบของสื่อ ผู้วิจัยได้ออกแบบส่วนประกอบของสื่อ เรื่องความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประมาณ 7 นาที ดังนี้  
  2.1.1 บทน า: สภาพปัญหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการน าเสนอโดยผลการวิจัยและการ
ส ารวจ และความส าคัญของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  
  2.1.2 เนื้อหา: ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ ประเภทการคัดลอกผลงานวิชาการ แนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สัญญาอนุญาตสาธารณะ  
  2.1.3 บทสรุป: ความตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และผลกระทบในการ
ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ สื่อที่ออกแบบเพื่อสร้างความสนใจของผู้เรียนตามคุณลักษณะขอผู้เรียน 

1.3 การออกแบบผังการด าเนินงาน (flowchart)  ในการออกแบบสื่อ จะน ามาเขียนเป็นผังความคิด
เพ่ือแจกแจงรายละเอียดของสื่อให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างแผนผังความคิด 
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ภำพ 3.1 ผังการด าเนินงานของสื่อที่ออกแบบ 
 

 2.3 การออกแบบสตอรีบอร์ด (Storyboard)  คือ การเขียนภาพนิ่งและข้อความเพ่ือก าหนดแนวทาง
ของวิดีโอคลิปที่ผลิต คือ ภาพเคลื่อนไหว ก าหนดการเล่าเรื่อง ล าดับเรื่อง ก าหนดเวลา ซึ่งภาพที่วาดไม่จ าเป็นต้อง
ละเอียดมาก แต่มีการบอกองค์ประกอบส าคัญ ๆ ได้ ในแต่ละหน้าจอ และมีการเขียนสคริปต์คร่าว ๆ ของแต่ละ
หน้าจอ เพ่ือให้แสดงขอบเขตของเนื้อหาและภาพประกอบ เป็นการสเกตซ์ภาพของเฟรม (shot) การออกแบบผัง
การด าเนินบทเรื่อง (storyboard) เป็นการเขียนสคริปต์หรือก าหนดกรอบการท างานให้ชัดเจนในการพัฒนาวิดีโอ
คลิปนี้ในแต่ละเฟรมการจัดวางต าแหน่งของภาพ และแอนิเมชัน ซึ่งประกอบด้วยประกอบด้วย ล าดับจอภาพ 
(slide) ภาพนิ่ง (graphics) เสียง (sound) วีดิทัศน์ (video) และจุดเชื่อมโยงการออกแบบผังงานโดยใช้ทฤษฎีของ
กาเย่ (Gagne) (Gagne & Briggs, 1992) โดยน าทฤษฎีทั้ง 9 ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบวิดีโอคลิป
โดยเฉพาะ ซึ่งปกติจะน ามาใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยบางขั้นตอนของทฤษฎีกาเย่ 

เริ่มต้น 

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

รายละเอียดเนื้อหา 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 

สรุปและน าไปใช้ 

สิ้นสุด 

น าเข้าสู่บทเรียน 
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(Gagne) จะไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับวิดีโอคลิปได้ การน าทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับวิดีโอคลิปเพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบวิดีโอคลิปเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้อย่างดีรวดเร็วและ
สามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ยาวนาน ซึ่งเริ่มจากการเร้าความสนใจของผู้เรียนให้พร้อมเรียน โดยการเชื่อมโยงเรื่อง
จริงที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เพ่ือเชื่องโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ การน าเสนอเนื้อหาที่แสดงให้เห็นความส าคัญ
ของความซื่อสัตย์ทางวิชาการว่ามีความส าคัญและส่งผลอย่างไรต่อผู้เรียนและสรุปด้วยแนวทางการปฏิบัติตนหรือ
ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตน และน าไปใช้เพ่ือเป็นจุดเน้นในการออกแบบอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถน าเสนอผัง
การด าเนินบทเรื่อง (storyboard) ดังนี้ 
 - ขั้นเร้าความสนใจ (gaining attention) ในวิดีโอคลิปช่วยให้มีการเร้าความสนใจเข้าสู่ วิดีโอคลิป 
ประกอบด้วยหน้าจอ ต้อนรับเข้าสู่วิดีโอคลิปด้วยการน าเสนอหัวข้อวิดีโอคลิปที่น าเสนอ เสียงเพลงเร้าความสนใจและ
การออกแบบหน้าจอสีสันสดใสแต่มีความเรียบง่ายเหมาะกับวัยของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา  การเร้าความสนใจให้
พร้อมที่จะเรียน (gain attention) ก่อนที่จะเริ่มการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน มีการจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้
ผู้เรียนอยากเรียน ดังนั้น วิดีโอคลิปเริ่มด้วยการใช้ภาพ สี เสียง ที่น่าสนใจ ใช้ภาพกราฟิกที่มีขนาดใหญ่ชัดเจน ง่าย 
และไม่ซับซ้อน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของผู้เรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนพร้อมที่จะศึกษา
เนื้อหา 
 

 

Slide :  
BG : สีเหลือง สีที่ดึงดูความ
สนใจผู้เรียน 
Graphics : เป็นการน าเสนอ
หัวเรื่อง  
Sound : ความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ 
Navigator : 

ภำพ 3.2  หน้าจอแสดงหัวข้อของวิดีโอคลิป 
  จากภาพ 3.2  จะเห็นได้ว่าในผังการด าเนินบทเรื่อง ผู้เขียนยังไม่ได้ระบุในส่วนของล าดับจอภาพ 
(slide) และจุดเชื่อมโยง (navigator) เนื่องจากในdkiพัฒนาวิดีโอคลิปจะต้องยึดผังการด าเนินงานเป็นหลัก ซึ่งผู้เรียน
สามารถก าหนดล าดับจอภาพและจุดเชื่อมโยงได้ภายหลังจากการออกแบบบทเรียนครบทั้ง 9 ขั้นตอน โดยเรียงตาม
ขั้นตอนในผังการด าเนินงานจะท าให้เห็นการเชื่อมโยงไปในแต่ละจอภาพได้อย่างชัดเจน 
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Slide     :  
BG  :    สีขาว 
Graphics : ภาพกราฟิกแสดงการ
ไม่ซื่อสัตย์ เช่น การลอกผลงาน
ผู้อื่น โดยภาพหาจากใน
อินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางเพ่ือ
น ามาสร้างภาพกราฟิกใหม่ที่
ออกแบบเอง 
Sound : ปัจจุบันนับได้ 
ว่าปัญหาการทุจริตเป็นภัย 
ร้ายในสังคม ซึ่งผู้กระท าความผิด 
อาจไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ 
ผิด หรือคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย 
Navigator : 

 
ภำพ 3.3 หน้าจอแสดงการน าเข้าสู่หัวข้อที่ต้องการจะน าเสนอ 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน 
แต่ไม่เด่นกว่าเนื้อความ 
Graphics : เป็นการน าเสนอ
ข้อเท็จจริง ค่าสถิติ ร้อยละ ของ
พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ พร้อมทั้ง
อ้างอิงแหล่งที่มาให้ขัดเจน 
Sound : การศึกษาวิจัยทั้งใน
สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ที่
ศึกษาวิจัยกับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พบว่า นักศึกษา
จ านวนร้อยละ 72-78 ยอมรับ
ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ใน
การท าการบ้านและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
Navigator : 

 
ภำพ 3.4 หน้าจอแสดงการน าเข้าสู่หัวข้อที่ต้องการจะน าเสนอ 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน
แต่ไม่เด่นเกินเนื้อหาและ
ภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นจริงและความเข้าใจที่
ผิดต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
Sound : หลายคนเข้าใจว่าการที่
คัดลอกเนื้อหาของผู้อ่ืนมาใช้ใน
งานของตน แค่เพียงบอก
แหล่งที่มาก็เพียงพอแล้ว 
แต่ความจริงแล้วยังเข้าข่ายการ
กระท าความผิดการคัดลอก
ผลงานวิชาการอีกด้วย 
Navigator : 

 
ภำพ 3.5 หน้าจอแสดงการทบทวนความรู้เดิม และน าเสนอความรู้ใหม่หรือการน าเสนอข้อมูล                           

ที่เข้าใจไม่ถูกต้อง 
 
 - ขั้นทวนความรู้เดิม (stimulating recall of prerequisite learned capabilities) ในวิดีโอคลิปมีการ
ทบทวนความรู้เดิม ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิม ปูพ้ืนฐานในการศึกษา
เนื้อหาใหม่ สร้างความเชื่อมโยงเนื้อหาเก่ากับเนื้อหาใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ การน าเสนออยู่ในรูปแบบ
ของการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดย้อนหลังถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ก็ได้ การกระตุ้นดังกล่าวอาจแสดงด้วยค าพูด ค า
เขียน ภาพ หรือผสมผสานกันแล้วแต่ความเหมาะสม ปริมาณมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจ
ผู้เรียนแต่ไม่เด่นเกิน
เนื้อหาและภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการ
น าเสนอข้อมูลใหม่ที่ให้กับ
ผู้เรียน 
Sound : แล้วทีนี้ การ
คัดลอกผลงาน หรือ 
Plagiarism คืออะไร 
Navigator : 

 
ภำพ 3.6 หน้าจอแสดงผังการด าเนินของการน าเสนอเนื้อหาใหม่ 

  
- ขั้นการเสนอเนื้อหาใหม่ (presenting the stimulus) ในวิดีโอคลิปมีการน าเสนอเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับ

ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ คือ การคัดลอกผลงาน (plagiarism) มีการน าเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ประกอบกับ
ค าอธิบายสั้น ง่าย แต่ได้ใจความ การใช้ภาพประกอบจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น และมีความคงทนในการจ า
ได้ดีกว่าการใช้ค าอธิบายเพียงอย่างเดียว ได้แก่ ภาพถ่ายของจริง แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟ อีกส่วนหนึ่ง  ได้แก่
ภาพเคลื่อนไหว 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน
แต่ไม่เด่นเกินเนื้อหาและ
ภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลใหม่ที่ให้กับผู้เรียน พร้อม
ทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาให้ขัดเจน 
Sound : Plagiarism อาจมีชื่อ
เรียกที่แตกต่างกันออกไป ตาม
ผู้ให้ค านิยาม ไม่ว่าจะเป็น 
การคัดลอกผลงาน การลักลอก
ผลงาน การโจรกรรมผลงาน 
การขโมยผลงาน หรือการลอก
เลียนผลงาน 
Navigator : 

 
ภำพ 3.7 หน้าจอแสดงผังการด าเนินของการน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียนแต่ไม่เด่นเกิน
เนื้อหาและภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอข้อมูลใหม่ที่ให้กับ
ผู้เรียน พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 
Sound : แต่ล้วนมีความหมายเหมือนกันนั่นก็
คือ การน าเนื้อหาสาระในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ค า ประโยค เนื้อหาทั้งหมด ภาพหรือแผนภูมิ
ต่าง ๆ 
รวมถึงการแปลจากภาษาต้นฉบับจากผลงาน
ผู้อื่นมาเสนอ ประหนึ่งว่าเป็นผลงานของตนเอง 
โดยไม่อ้างอิงหรือบอกแหล่งที่มาของข้อมูลให้
ถูกต้องและแน่ชัด  
Navigator : 

 

Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียนแต่ไม่เด่นเกิน
เนื้อหาและภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอข้อมูลใหม่ที่ให้กับ
ผู้เรียน  
Sound : ซึ่งสิ่งที่เราพบเห็นบ่อยในการคัดลอก
ผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น การคัดลอกแบบ
ค าต่อค า หรือวลีต่อวลี การลักลอกแบบถอด
ความการคัดลอกแบบน าความคิดของผู้อื่นมา
แสดงให้ดูเหมือนหนึ่งเป็นแนวคิดของตน และ
การคัดลอกแบบน างานเก่าของตนเองมาใช้ใหม่ 
การกระท าเหล่านี้เป็นการคัดลอกทางวิชาการ 
ซึ่งถือเป็นความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ เรามาดู
ตัวอย่างของการลักลอกผลงานวิชาการกันบ้าง
นะครับ 
Navigator : 

ภำพ 3.8 หน้าจอแสดงผังการด าเนินของการน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียนแต่ไม่
เด่นเกินเนื้อหาและภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอข้อมูล
ใหม่ที่ให้กับผู้เรียน  
Sound : ในตัวอย่างนี้ แม้ว่าเป็นการ
เรียบเรียงขึ้นมาใหม่อยู่บ้าง แต่ก็ยังถือ
ว่าเป็นการคัดลอกผลงานวิชาการ 
เนื่องจากเป็นการใช้แนวคิดมาจาก
งานในต้นฉบับโดยไม่มีการอ้างอิง ท า
ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นแนวคิด
ของผู้เขียนเอง 
Navigator : 

 
ภำพ 3.9 หน้าจอแสดงแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน
แต่ไม่เด่นเกินเนื้อหาและ
ภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลใหม่ที่ให้กับผู้เรียน  
Sound : เรามาดูตัวอย่างการ
ลักลอกงานวิชาการในแต่ละ
แบบกันบ้างว่าเป็นอย่างไร และ
มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
Navigator : 

ภำพ 3.10 หน้าจอแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
 

 

Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจ
ผู้เรียนแต่ไม่เด่นเกินเนื้อหาและ
ภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลใหม่ที่ให้กับผู้เรียน  
Sound : ในตัวอย่างนี้ แม้ว่า
เป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่อยู่
บ้าง แต่ก็ยังถือว่าเป็นการ
คัดลอกผลงานวิชาการ 
เนื่องจากเป็นการใช้แนวคิดมา
จากงานในต้นฉบับโดยไม่มีการ
อ้างอิง ท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ว่าเป็นแนวคิดของผู้เขียนเอง 
Navigator : 

ภำพ 3.11 หน้าจอแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจ
ผู้เรียนแต่ไม่เด่นเกินเนื้อหาและ
ภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลใหม่ที่ให้กับผู้เรียน  
Sound : ในตัวอย่างนี้ แม้ว่า
เป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่อยู่
บ้าง แต่ก็ยังถือว่าเป็นการ
คัดลอกผลงานวิชาการ 
เนื่องจากเป็นการใช้แนวคิดมา
จากงานในต้นฉบับโดยไม่มีการ
อ้างอิง ท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ว่าเป็นแนวคิดของผู้เขียนเอง 
Navigator : 

ภำพ 3.12 หน้าจอแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
 

 - แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา (guide learning) ตามหลักการและเงื่อนไขการเรียนรู้  
(condition of learning) ผู้เรียนจะจ าเนื้อหาได้ดี หากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้เรียน การเรียนรู้ที่กระจ่างชัด (meaningful learning)  ด้วยการให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และตีความในเนื้อหาใหม่ลงบนพ้ืนฐานของความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน รวมกัน
เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้น ผู้วิจัยให้ภาพกราฟิกเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมองภาพที่มีคววามสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ ด้วยการยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคต่าง  ๆ เข้าช่วย ได้แก่ เทคนิค
การให้ตัวอย่าง (example) ซึ่งช่วยท าให้ผู้เรียนแยกแยะความแตกต่างและเข้าใจมโนคติของเนื้อหาต่าง  ๆ ได้
ชัดเจนขึ้น พยายามให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผล ค้นคว้า และวิเคราะห์หาค าตอบด้วยตนเอง 
 หน้าจอการน าเสนอเนื้อหาใหม่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
การมองเห็นภาพ การฟังจากเสียงประกอบการบรรยายหรือภาพกราฟิก  โดยเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้เดิมที่
ผู้เรียนมีมาก่อนเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้กับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน
แต่ไม่เด่นเกินเนื้อหาและ
ภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอข้อมูล
ใหม่ที่ให้กับผู้เรียน  
Sound : แต่ก็ยังมีสัญญาอนุญาต
สาธารณะ ที่เราสามารถน าเนื้อหา
มาใช้งานถูกต้อง 
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เจ้าของ
ผลงานก าหนดเอาไว้ อย่าง 
Creative Commons 
https://creativecommons.org/ 
 Navigator : 

ภำพ 3.13 หน้าจอแสดงรายละเอียดการชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 
  

- แนวทางการเรียนรู้ (providing learning guidance) ในวิดีโอคลิปมีการชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
ด้วยการแนะน าแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมส าหรับผู้เรียน ไปศึกษารายละเอียดเนื้อหาตามความสนใจ หรือเพ่ิมเติม
ผ่านทางเว็บไซต์ท่ีนอกเหนือจากวิดีโอคลิปนี้ 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน
แต่ไม่เด่นเกินเนื้อหาและ
ภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอข้อมูล
ใหม่ที่ให้กับผู้เรียน  
Sound : เงื่อนไขการใช้งานที่
เจ้าของผลงานก าหนดจะมี 4 
เงื่อนไข ได้แก่ การอ้างอิงเจ้าของ
ผลงาน 2 การห้ามน าไปใช้ในเชิง
พานิชย์ 3 ต้องใช้ลิขสิทธิของ
ผลงานแบบ Creative Commons 
เหมือนกัน 4 ห้ามดัดแปลงแก้ไข
ผลงาน ซ่ึงเง่ือนไขจะเป็นไปตามท่ี
เจ้าของผลงานเป็นผู้ก าหนด 
https://creativecommons.org/ 
Navigator : 

 
ภำพ 3.14  หน้าจอแสดงการจ าและน าไปใช้ 

  
- การจ าและการน าไปใช้ (promote retention and transfer) การสรุปและน าไปใช้ จัดว่าเป็นส่วน

ส าคัญในขั้นตอนสุดท้ายที่บทเรียนจะต้องสรุปมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นส าคัญ  ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหาผ่านมาแล้ว ในขณะเดียวกัน
วิดีโอคลิปต้องชี้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพ่ิมเติม เพ่ือแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อใน
บทเรียนอื่น ๆ ต่อไป หรือน าไปประยุกต์ใช้กับงานอ่ืน 
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Slide :  
BG : สีที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน
แต่ไม่เด่นเกินเนื้อหาและ
ภาพกราฟิก 
Graphics : เป็นการน าเสนอข้อมูล
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกใน
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  
Sound : สุดท้ายนี้ปัญหาการ
คัดลอกผลงานวิชาการจึงเป็นสิ่งที่
พวกเราจึงควรตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์และถือว่าเป็น
จรรยาบรรรณของนักวิชาการ  
การละเมิดผลงานของผู้อ่ืนไป 
เรื่อย ๆ ก็จะเป็นการสะสมความ
กล้าที่จะท าความความผิดในเรื่อง
อ่ืน ๆ มากขึ้นต่อไปนั่นเอง 
Navigator : 

ภำพ 3.15 หน้าจอแสดงบทสรุป 
 
 ส าหรับการออกแบบและพัฒนาวิดีโอคลิปบทด าเนินเรื่องโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทั้งของกาเย่  
(Gagne) ซึ่งไม่ครบ 9 ขั้น เนื่องจากบางข้อไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้แนวคิดและเป็นแนวทางส าหรับการออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบของวิดีโอคลิปนี้ในแต่ละหน้าจอ
ก่อนการพัฒนา ซึ่งในการพัฒนาวิดีโอคลิปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากบทด าเนินเรื่องไปบ้าง ตามผู้วิจัยเห็นสมควร 
โดยเรียงตามล าดับขั้นในบทด าเนินเรื่อง แต่จะพัฒนาโดยเรียงขั้นตอนตามผังการด าเนินงาน   เป็นหลักแล้วดึง
เนื้อหามาใส่ตามแต่ละข้ันตอนของผังการด าเนินงาน 

4.2.4 ก าหนดขั้นตอน วิธี และกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนวางแผนด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าวิดีโอคลิปมาใช้เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงกับวัตถุประสงค์และเวลาที่
ก าหนดไว้  
 4.2.5. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจเนื้อหาที่น าเสนอ
และสื่อประกอบการเรียนการสอน 
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  4.2.6 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาจาก 
การประเมินคุณภาพของสื่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิช าการ ในด้านความ
เป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ ความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา ข้อมูลน าเสนอถูกต้อง และ
บรรลุเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
  
 3. กำรพัฒนำ  

 ขั้นการพัฒนา เริ่มต้นจากพัฒนาวิดีโอคลิปตามผังการด าเนินงานที่ได้ออกแบบไว้ใน ขั้นตอนการ
ออกแบบ ซึ่งเริ่มจากหน้าจอต้อนรับ หน้าจอรายละเอียดเนื้อหา หน้าจอสถานการณ์ปัญหา หน้าจอแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม หน้าจอสรุปและน าไปใช้ ตามล าดับ แล้วจึงน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปหาความตรงภายใน 
(internal validation) และความตรงภายนอก (external validation) ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเพ่ืออธิบาย  แต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้  

3.1 การพัฒนาวิดีโอคลิปตามผังงานที่ก าหนดไว้และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบแล้วน ามา
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (internal validation)  

3.2 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 5 คน (external validation)  โดยทดลองแบบ 1 ต่อ 1 จ านวน 1 ครั้ง และทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
จ านวน 1 ครั้ง คือ ทดลองกับกลุ่มเล็ก (small group testing) ก่อนน าวิดีโอคลิปไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมาย  
 
 4. กำรน ำสื่อกำรสอนไปใช้  

 ขั้นการน าสื่อการสอนไปใช้ เป็นการน าวิดีโอคลิป ความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนิสิต 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 89 คน  วันที่ 16 ตุลาคม 2560 

 
 5.  กำรประเมินผล  

 ขั้นการประเมินผล (evaluate) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากใช้วิดีโอคลิปที่
พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยพิจารณาจาก การประเมินคุณภาพของสื ่อเ พื ่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
ในการน าไปใช้ ความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา ข้อมูลน าเสนอถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายให้เกิดการ
เรียนรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยมีเกณฑ์การประเมินแต่ละด้านอยู่ในระดับ
มาก จากรายการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพของสื่อเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ดังนี้  
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 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 
ตัวอย่ำงกำรใช้เครื่องมือส ำหรับประเมินวิดีโอคลิป   
 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือประเมินวิดีโอคลิป มีรายการประเมินปรากฏในการวิจัยระยะท่ี 3 โดยประเมิน
คุณภาพของสื ่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู ้ที ่สร้างสรรค์เน้นความซื ่อสัตย์ทางวิช าการ ในด้านความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ ความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา ข้อมูลน าเสนอถูกต้อง และ
บรรลุเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 
บทสรุปกำรพัฒนำวิดีโอคลิป 
 จากรายละเอียดข้างต้นเป็นออกแบบเพ่ือพัฒนาวิดีโอคลิป ในรูปแบบโมเดล ADDIE มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการน าไปใช้และขั้นตอนการประเมินผล 
ซึ่งผู้เขียนได้น าเอาทฤษฎีของกาเย่ (Gagne) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบ  เพ่ือออกแบบ
บทด าเนินของวิดีโอคลิปที่สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว และคงทนต่อการเรียนรู้
มาใช้ในการสร้างสื่อ นอกจากนี้ยังช่วยเร้าความสนใจให้ผู้เรียนกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการมีความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส าหรับการพัฒนาวิดีโอคลิปนั้นจะพัฒนา โดยเรียงขั้นตอนตามผัง   
การด าเนินงานเป็นหลัก  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 59 ของจ านวน 141 หน้า 

 
ระยะที ่3: กำรศึกษำผลของกำรใช้ส่ือเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ 

การด าเนินงานการวิจัยระยะที่ 3 เป็นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือศึกษาผลของการใช้สื่อ      การศึกษาวิจัยใน
ระยะที่สามนี้ใช้เวลาด าเนินการ 4 เดือน เป็นการน าสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์
ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาทดลองใช้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ซึ่งการด าเนินงานระยะที่ 3 นี้จัดเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดย
วัดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการหลังมีส่วนร่วมในการได้รับสื่อดังกล่าว โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงานดังต่อไปนี้  

3.1 กำรเลือกตัวอย่ำงแบบเจำะจงในกำรน ำสื่อไปใช้  
 ตัวอย่างการวิจัยใช้ศึกษาผลการใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2756305 การวิจัยและสถิติเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 118 คน 

3.2 กำรน ำสื่อที่พัฒนำขึ้นไปใช้กับตัวอย่ำงวิจัย  
ช่วงเวลาที่มีการน าสื ่อไปใช้ เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาได้เรียนวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ ไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการแสวงหาความรู้ ประเภทการวิจัย 
กระบวนการวิจัย ปัญหาวิจัย สมมติฐานการวิจัย และการเขียนโครงร่างการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง
นิสิตอยู่ระหว่างการตรวจและเสนอแนะให้แก้ไข โครงร่างการวิจัย ให้มีรูปแบบการเขียนโครงร่างการ วิจัยให้
มีความถูกต้องและซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยผู้วิจัยน าสื ่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที ่สร้างสรรค์เน้นความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 7 นาที ไปเปิดให้กับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560  

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรใช้สื่อเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสรรค์เน้นควำมซื่อสัตย์
ทำงวิชำกำร 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความซื่อสัตย์ทางวิชาการหลังการใช้สื่อกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กับนิสิตที่เข้าเรียนและส่งแบบประเมินกลับคืน
จ านวน 89 คน  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เป็นแบบประเมินคลิปวิดีโอเรื่อง
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใน 5 ประเด็นได้แก่ ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความ
ถูกต้อง และการบรรลุเป้าหมายของคลิปวิดีโอ เป็นข้อค าถามมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต จ านวน 20 ข้อค าถาม   
มีการตอบ 5 ระดับ คือ “น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด” ซึ่งมีผลการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้
สหสัมพันธ์ข้อค าถามและคะแนนรวม และค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในโดยใช้สัมประสิทธิ์ ครอนบาค
แอลฟา ดังตารางต่อไปนี้  
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ตำรำง 3.4 ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเที่ยงของรายการประเมิน 
 

รำยกำรประเมินคลิปวิดีโอควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร 
ค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก 

ควำมเที่ยง 

ประโยชน์   
1. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนที่เป็นประโยชน์ .60 

.81 
2. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนได้ตรงตามที่ต้องการ .68 
3. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนได้อย่างครบถ้วนครอบคลุม .59 
4. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนได้อย่างชัดเจน .63 
ควำมเป็นไปได้   
5. คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง .52 

.78 
 

6. คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการน าไปใช้ .68 
7. คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย  .54 
ควำมเหมำะสม   
8. คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่พอเหมาะ .77 

.82 
 

9. คลิปวิดีโอมีการล าดับเนื้อหาที่เหมาะสม .68 
10. คลิปวิดีโอมีความยาวของเวลาน าเสนอที่เหมาะสม .57 
ควำมถูกต้อง   
11. คลิปวิดีโอน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง .61 

.79 
 

12. คลิปวิดีโอแสดงที่มาของแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน .62 
13. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนได้น่าเชื่อถือ .68 
กำรบรรลุเป้ำหมำยของคลิปวิดีโอ   
14. คลิปวิดีโอท าให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานวิชาการได้อย่างถูกต้อง .68 

.88 

15. คลิปวิดีโอท าให้เกิดการเรียนรู้วิธีการท างานวิชาการอย่างสุจริต .66 
16. คลิปวิดีโอท าให้เกิดการตระหนักถึงการให้เกียรติเจ้าของผลงานหรือเจ้าของ
ความคิดอย่างถูกต้อง 

.72 

17. คลิปวิดีโอช่วยเสริมสร้างความซื่อสัตย์ทางวิชาการ .75 
18. คลิปวิดีโอสร้างความเข้าใจในการท างานวิชาการท่ีถูกต้อง .65 
19. คลิปวิดีโอช่วยสร้างความเข้าใจในการอ้างอิงผลงานในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา 

.71 

20. คลิปวิดีโอมีคุณค่าในการเผยแพร่ให้กับวงวิชาการ .64 
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ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในโดยการใช้สัมประสิทธิ์ของครอนบาคแอลฟาพบว่า      

ค่าความเที่ยงของด้านการบรรลุเป้าหมายของคลิปวิดีโอมีความเที่ยงสูงที่สุดเท่ากับ .88 รองลงมาคือด้านความ
เหมาะสม มีความเท่ียงเท่ากับ .82 ด้านประโยชน์มีความเที่ยงเท่ากับ .81 ด้านความถูกต้องมีความเที่ยงเท่ากับ .79 
และด้านความเป็นไปได้มีความเที่ยงเท่ากับ .78 ตามล าดับ  นอกจากนี้ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง .52 
ถึง .77 ซึ่งมีค่ามากกว่า .2 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบประเมินคลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการพบว่า 
แบบวัดมีข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลในการวิเคราะห์ โดยมีการรายงานดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน

ของโมเดล (2 = 3.86, p =.15, CFI =0.99, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.10) และภาพโมเดลการวัด โดยตัวแปร
แต่ละตัวแทนด้วยตัวอักษรย่อ ได้แก่ คุณภาพของคลิปวิดีโอ (QUA) ประโยชน์ (UTT) ความเป็นไปได้ (FES) ความ
เหมาะสม (APP) ความถูกต้อง (ACC) และการบรรลุเป้าหมายของคลิปวิดีโอ (OBJ) ดังต่อไปนี้   
 
ตำรำง 3.5 ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลรายการประเมินคลิปวิดีโอเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 

ดัชนีควำมสอดคล้องกลมกลืน (fit index) ค่ำของโมเดล เกณฑ์ที่ยอมรับได ้
1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square) 3.86 (p = .15) P-value > .05 
2. ค่าสถิติไค-สแควร์สัมพัทธ์ (relative chi-square: chi-square/df) 1.93 chi-square/df < 2 
3. ดัชนีวัดระดบัความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ (CFI)  0.99 CFI > .95 
4. ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของเศษในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR)  0.02 SRMR < .05 
5. ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA)  0.10 RMSEA < .05 

แหล่งข้อมูล: (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2538; สังวรณ์ งัดกระโทก, 2560) 
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ภำพ 3.16 โมเดลการประเมินคลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  

 
ตำรำง 3.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันโปรดักโมเมนต์ของรายการ
ประเมินคลิปวิดีโอ 
 

 ตัวแปร UTT FES APP ACC OBJ M SD 
UTT 1.00         3.96 0.52 

FES 0.67** 1.00       4.06 0.60 

APP 0.57** 0.62** 1.00     4.01 0.58 

ACC 0.61** 0.54** 0.67** 1.00   4.08 0.58 

OBJ 0.71** 0.60** 0.54** 0.69** 1.00 4.04 0.52 

** p < .05 
 เกณฑ์การแปลผลรายการประเมินคลิปวิดีโอ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ Best และ Kahn 
(1993) โดยแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับดังนี้  
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิจัย 

 
ผลการวิจัยในการรายงานการวิจัย ระยะที่หนึ่ง ผลการศึกษาสภาพความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ระยะที่สอง 

การพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ และระยะที่สาม การศึกษาผลของการใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ มี
รายละเอียดผลการวิจัยแต่ละระยะ ดังต่อไปนี้  
 
ผลกำรวิจัยระยะที ่1: กำรศึกษำสภำพควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร  

การวิจัยระยะแรกนี้ ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ประเภทการวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการ
เก็บข้อมูลโดยการส ารวจเพื่อศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา คือ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการกับนักศึกษา
ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีกรอบการน าเสนอผลการวิจัยจ านวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลตัวแปรพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และตอนที่ 3 
ข้อมูลตัวแปรที่เก่ียวข้องกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ดังรายละเอียดข้อมูลแต่ละตอนดังต่อไปนี้  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  

 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  763 คน คิดเป็นร้อยละ 69 เพศชายตอบ
แบบสอบถาม 343 คน คิดเป็นร้อยละ 31 มีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 852 คน คิดเป็นร้อยละ 77 และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 155 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สอดคล้องกับลักษณะประชากรของ
นักศึกษาของคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่อยู่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
และมหาวิทยาลัยนอกระบบที่อยู่กรุงเทพมหานคร   
 เกรดเฉลี่ยสะสมในการเรียนของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50 ขึ้นไปมากถึงร้อย
ละ 48.1 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยสะสมในช่วง 3.00-3.49 และ 2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 39.6 และ 10.2 
ตามล าดับ โดยทั่วไปนักศึกษาได้ระบุระดับความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 53.7 รองลงมานักศึกษาระบุระดับความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.1 และ 
14.5 ตามล าดับ ในจ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่ได้ลงเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยการศึกษาหรือใกล้เคียง
มาแล้วจ านวน 1,046 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 โดยนิสิตที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวระบุระดับความเข้าใจ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณการวิจัยระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมานักศึกษาระบุระดับความเข้าใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 และ 15.5 ตามล าดับ 
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ตำรำง 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 343 31.0 
 หญิง  763 69.0 

รวม 1,106 100 
2. ระดับกำรศึกษำ   
 ปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาตรี 852 77.0 
 บัณฑิตศึกษาหรือปริญญา 255 23.0 

รวม 1,107 100 
3. มหำวิทยำลัย   
 มหาวิทยาลัยในก ากับท่ีอยู่กรุงเทพมหานคร 199 18.0 
 มหาวิทยาลัยในก ากับท่ีอยู่ต่างจังหวัด 409 37.0 
 มหาวิทยาลัยนอกระบบที่อยู่กรุงเทพมหานคร 497 45.0 

รวม 1,105 100 
4. เกรดเฉลี่ยสะสม   
 น้อยกว่า 2.00     1 .1 
 2.00-2.49       21 1.9 
 2.50-2.99   113 10.2 
 3.00-3.49   437 39.7 
 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 531 48.1 

รวม 1,103 100 
5. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจรรยำบรรณวิชำชีพครู   
 น้อยที่สุด 2 .2 
 น้อย 16 1.5 
 ปานกลาง 333 30.1 
 มาก 595 53.7 
 มากที่สุด 161 14.5 

รวม 1,107 100 
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ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
6. กำรลงเรียนวิชำเกี่ยวกับวิจัยกำรศึกษำ   
 ใช่ 1,046 94.7 
 ไม่ใช่ 59 5.3 

รวม 1,105 100 
7. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจรรยำบรรณกำรวิจัย   
 น้อยที่สุด 1 .1 
 น้อย 19 1.8 
 ปานกลาง 306 28.5 
 มาก 581 54.1 
 มากที่สุด 166 15.5 

รวม 1,073 100 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลตัวแปรพฤติกรรมควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร 
การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยได้สอบถามข้อ

ค าถาม “ระดับควำมเป็นจริงของค ำตอบของผู้ตอบแบบสอบถำมนี้” โดยมีค าตอบอยู่ 3 ระดับคือ ไม่จริง จริง
บางส่วน และจริง ผลการตอบข้อค าถามนี้พบว่า มีผู้ระบุว่าการตอบแบบสอบถามนี้ตอบตามความจริง จ านวน 
1,010 คน คิดเป็นร้อยละ 90.7 และมีผู้ตอบจริงบางส่วน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมีผู้ตอบว่าไม่จริง จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ผู้วิจัยได้ท าการคัดกรองข้อมูลโดยไม่รวมการตอบแบบสอบถามของผู้ที่ตอบว่า “จริงบำงส่วน” และ “ไม่จริง” 
ออกไป จึงน าข้อมูลส าหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าตอบตามความเป็นจริงเท่านั้นจ านวน 1,010 คน  

ดังนั้นข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,010 คน 
ส าหรับผลการตอบพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 30 รายการ มีผลการตอบแบบสอบถามที่เป็นความถี่ของ
การปฏิบัติ 5 ระดับ คือ ไม่เคย น้อย บำงครั้ง บ่อย และประจ ำ โดยผู้วิจัยได้มีการจัดกลุ่มการตอบ 5 ระดับเป็น     
2 ระดับ ประกอบด้วย ไม่เคย และ เคย (ประกอบด้วยปฏิบัติในประเด็นนั้นในระดับ น้อย บำงครั้ง บ่อย และ
ประจ ำ) โดยกล่าวได้ว่าส าหรับกลุ่มที่ตอบ “ไม่เคย” ในแต่ละพฤติกรรมจะสะท้อนถึงพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการในรายการดังกล่าว  

โดยผลการศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการอันดับแรกในการส ารวจ พิจารณาจากผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่มีพฤติกรรมต่อไปนี้มากที่สุด คือ การไม่เคยจ้างให้นักศึกษาคนอ่ืนเข้าเรียนแทน และการไม่เคย
รับจ้างเข้าเรียนแทนนักศึกษาคนอ่ืน จ านวน 981 เท่ากัน แต่เนื่องจากการตอบแต่ละข้อมีผู้ไม่ตอบค าถามไม่เท่ากัน 
ท าให้การคิดร้อยละมีความแตกต่างเล็กน้อย คือ 98.7 และ 98.6 ตามล าดับ และไม่เคยซื้องานส าเร็จรูปเพ่ือน าไป
ส่งเป็นงานของตน จ านวน 969 คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมาคือ  

ส าหรับพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่น่าเป็นห่วงคือ มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคยกระท า ตั้งแต่ 
น้อย บำงครั้ง บ่อย จนกระทั้ง เป็นประจ ำ รวมกัน หรือสามารถพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการนี้จึงพิจารณา
จากการที่ผู้ที่ระบุว่าไม่เคยกระท าน้อยสุดที่สุด ได้แก่ การลอกการบ้านเพ่ือน มีผู้ตอบจ านวน 873 คิดเป็นร้อยละ 
86.8 รองลงมาคือ การเขียนอ้างอิงงานโดยที่ไม่ได้อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริงแต่อ่านผ่านงานผู้อ่ืน มีผู้ตอบ
จ านวน 841 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 การบอกข้อสอบเก่าให้กับรุ่นน้องหรือนักศึกษาต่างตอนเรียน มีผู้ตอบจ านวน 
783 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 และการไม่ได้เขียนอ้างอิงความคิดและข้อความที่น ามาในเนื้อหา แต่เขียนอ้างอิงใน
รายการอ้างอิง มีผู้ตอบจ านวน 777 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ส าหรับรายละเอียดพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการอ่ืน ๆ ปรากฏดังข้อมูลที่แสดงในตารางต่อไปนี้  

 
 
 
 



 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 67 ของจ านวน 141 หน้า 

ตำรำง 4.2 ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  
 

รำยกำรพฤติกรรมที่ท่ำนปฏิบัติ 
ขณะที่เรียนในระดับกำรศึกษำปจัจุบนั 

ระดับกำรปฏิบัต ิ M SD 
ซ่ือสัตย ์ ไม่ซื่อสัตย ์
ไม่เคย น้อย บำงคร้ัง บ่อย ประจ ำ 

1. เพื่อนช่วยท ารายงานให้ ทั้งที่เป็น
รายงานเดีย่ว 

643 
(63.9) 

211 
(21.0) 

109 
(10.8) 

35 
(3.5) 

9 
(.9) 

1.57 .882 

2. ลอกการบ้านเพื่อน  133 
(13.2) 

349 
(34.7) 

426 
(42.3) 

87 
(8.6) 

11 
(1.1) 

2.50 .868 

3. คัดลอกเอกสารโดยปราศจากการ
อ้างอิง ท้ังในตัวเนื้อหาบทความและ
บรรณานุกรม/รายการอ้างอิง 

247 
(24.7) 

444 
(44.4) 

270 
(27.0) 

39 
(3.9) 

1 
(.1) 2.10 .819 

4. เขียนอ้างอิงในตัวเนื้อหา แต่ไมไ่ด้
เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง 

310 
(30.9) 

390 
(38.8) 

259 
(25.8) 

42 
(4.2) 

3 
(.3) 

2.04 .872 

5. ลอกข้อความค าต่อค ามาใส่ในงาน 
โดยไม่อ้างอิงและใสเ่ครื่องหมายค าพูด
ก ากับถ้อยค านั้น  

287 
(28.5) 

370 
(36.8) 

273 
(27.1) 

72 
(7.2) 

4 
(.4) 2.14 .927 

6. ไม่ไดเ้ขียนอ้างอิงความคิดและ
ข้อความที่น ามาในเนื้อหา แต่เขยีน
อ้างอิงในรายการอ้างอิง  

225 
(22.5) 

301 
(30.0) 

296 
(29.5) 

151 
(15.1) 

29 
(2.9) 2.46 1.083 

7. เขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้อ่าน
แหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริง แต่อ่านผ่าน
งานผู้อื่น   

161 
(16.1) 

314 
(31.3) 

329 
(32.8) 

182 
(18.2) 

16 
(1.6) 2.58 1.013 

8. จ้างคนอ่ืนท ารายงานหรือการบา้นให้ 928 
(92.6) 

54 
(5.4) 

16 
(1.6) 

3 
(.3) 

1 
(.1) 

1.10 .389 

9. หารายได้โดยรับจ้างเขยีนงาน/
การบ้านให้กับผู้อื่น  

908 
(90.3) 

62 
(6.2) 

28 
(2.8) 

7 
(.7) 

1 
(.1) 

1.14 .481 

10. มีชื่อในงานกลุ่มที่ไม่มีส่วนช่วยเพื่อน
ท างาน 

810 
(80.7) 

153 
(15.2) 

33 
(3.3) 

6 
(.6) 

2 
(.2) 

1.24 .557 

11. คัดลอกข้อความจากอินเทอร์เน็ต 
โดยที่ไม่เขียนอ้างอิง 

283 
(28.2) 

426 
(42.4) 

233 
(23.2) 

53 
(5.3) 

10 
(1.0) 

2.09 .899 

12. ซื้องานส าเร็จรูปเพื่อน าไปส่งเป็นงาน
ของตน 

969 
(96.3) 

23 
(2.3) 

11 
(1.1) 

3 
(.3) 

0 
(0) 

1.05 .301 

13. อ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลเดียว
เป็นหลัก 

209 
(20.8) 

441 
(43.8) 

277 
(27.5) 

73 
(7.2) 

7 
(.7) 

2.23 .884 
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รำยกำรพฤติกรรมที่ท่ำนปฏิบัติ 
ขณะที่เรียนในระดับกำรศึกษำปจัจุบนั 

ระดับกำรปฏิบัต ิ M SD 
ซ่ือสัตย ์ ไม่ซื่อสัตย ์
ไม่เคย น้อย บำงคร้ัง บ่อย ประจ ำ 

14. น ารายงานท่ีท าในวิชาหนึ่งมาเป็น
รายงานส่งในอีกรายวิชาหนึ่ง โดยไม่ได้
รับอนุญาต 

806 
(80.8) 

139 
(13.9) 

48 
(4.8) 

4 
(.4) 

0 
(0) 1.25 .554 

15. จ้างวานให้ผู้อื่นเขียนรายงานให้ 943 
(94.5) 

41 
(4.1) 

12 
(1.2) 

2 
(.2) 

0 
(0) 

1.07 .320 

16. ท ารายงานกลุ่มโดยผลัดกัน
รับผิดชอบคนละวิชา 

556 
(55.7) 

249 
(24.9) 

163 
(16.3) 

27 
(2.7) 

3 
(.3) 

1.67 .864 

17. แก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
ผลสรุปตามที่ต้องการ 

437 
(44.1) 

314 
(31.7) 

153 
(15.5) 

71 
(7.2) 

15 
(1.5) 

1.90 1.005 

18. เอาแบบสอบถามทีส่่งให้ตัวอย่าง
วิจัยมากรอกข้อมลูเองบางส่วนเพ่ือให้
ครบตามจ านวนที่ต้องการ 

506 
(50.9) 

348 
(35.0) 

117 
(11.8) 

20 
(2.0) 

4 
(.4) 1.66 .793 

19. เขียนน าเสนอข้อมูลในรายงาน โดย
ขาดหลักฐานสนับสนุนท่ีมาของข้อมูล 

341 
(34.3) 

467 
(46.9) 

167 
(16.8) 

18 
(1.8) 

2 
(.2) 

1.87 .764 

20. น างานวิจัยผู้อื่นมาปรับแก้เล็กน้อย
เพื่อส่งเป็นงานของตนเอง 

780 
(78.6) 

154 
(15.5) 

51 
(5.1) 

7 
(.7) 

0 
(0) 

1.28 .589 

21. ส่งข้อสอบช้ากว่าก าหนด 748 
(75.3) 

167 
(16.8) 

69 
(6.9) 

8 
(.8) 

2 
(.2) 

1.34 .660 

22. บอกค าตอบให้กับคนอ่ืนระหวา่งที่มี
การสอบ 

642 
(64.5) 

246 
(24.7) 

97 
(9.7) 

10 
(1.0) 

0 
(0) 

1.47 .711 

23. บอกข้อสอบเก่าให้กับรุ่นน้องหรือ
นักศึกษาต่างตอนเรยีน 

212 
(21.3) 

310 
(31.2) 

358 
(36.0) 

96 
(9.6) 

19 
(1.9) 

2.40 .987 

24. แอบบันทึกสูตรหรือข้อมลูที่ตอ้งใช้
ในการสอบลงในเครื่องคิดเลข หรอืแอบ
น าสูตร/สรุปย่อเนื้อหาที่ไม่อนุญาตเข้า
ห้องสอบ 

914 
(91.9) 

59 
(5.9) 

22 
(2.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1.10 .370 

25. จัดหาแบบสอบท่ีเคยสอบในเทอมที่
ผ่านมา 

391 
(39.3) 

269 
(27.0) 

248 
(24.9) 

73 
(7.3) 

14 
(1.4) 

2.05 1.030 

26. ขโมยหรือคัดลอกแบบสอบภายหลัง
สอบเสร็จ 

943 
(95.0) 

35 
(3.5) 

13 
(1.3) 

2 
(.2) 

0 
(0) 

1.07 .318 

27. ท าข้อสอบให้กับผู้อื่น 960 
(96.6) 

20 
(2.0) 

14 
(1.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1.05 .272 
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รำยกำรพฤติกรรมที่ท่ำนปฏิบัติ 
ขณะที่เรียนในระดับกำรศึกษำปจัจุบนั 

ระดับกำรปฏิบัต ิ M SD 
ซ่ือสัตย ์ ไม่ซื่อสัตย ์
ไม่เคย น้อย บำงคร้ัง บ่อย ประจ ำ 

28. รับจ้างเข้าเรียนแทนนักศึกษาคนอ่ืน 981 
(98.6) 

4 
(.4) 

7 
(.7) 

3 
(.3) 

0 
(0) 

1.03 .242 

29. จ้างให้นักศึกษาคนอ่ืนเข้าเรียนแทน  981 
(98.7) 

7 
(.7) 

5 
(.5) 

1 
(.1) 

0 
(0) 

1.02 .189 

30. แอบเขียนช่ือให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้า
เรียนในแบบบันทึกการเข้าเรยีน 

692 
(69.5) 

219 
(22.0) 

71 
(7.1) 

11 
(1.1) 

2 
(.2) 

1.40 .689 

 

 
ตอนที่ 3 ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร 
การตอบแบบสอบถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยเฉพาะตัวแปรการ ได้รับการ

ปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา จากการตอบข้อค าถามปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า 
10 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอการแปลผลข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มาตรการ
ปลูกฝังที่นักศึกษารับทราบมากที่สุดเป็นเรื่อง สถาบันที่ศึกษาได้เน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (M = 4.43, 
SD = .729) รองลงมาคือ ครูของฉันคอยเตือนเรื่องการเขียนงานที่อ้างอิงมาจากคนอ่ืนให้ถูกต้อง และมหาวิทยาลัย
ของฉันรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการไม่คัดลอกงานวิชาการ (plagiarism) โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (M 
= 4.38, SD = .831; M = 4.37, SD = .858) ตามล าดับ  

ในมาตรการได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่มีค่าน้อยกว่าข้อความอ่ืนคือ ครูของฉันให้
เวลาในการปรึกษางานที่เพียงพอ (M = 3.69, SD = .928) รองลงมาคือ ครูของฉันสอนวิธีการเขียนถอดความจาก
แหล่งข้อมูลที่ศึกษา และ ครูของฉันเคร่งครัดในการตรวจงานของนักศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (M = 3.84, SD = .996; M = 4.00, SD = .829) ตามล าดับ ส าหรับรายละเอียดการปลูกฝังเรื่องความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการอ่ืน ๆ สามารถพิจารณาจากตารางต่อไปนี้  
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ตำรำง 4.3 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 

ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนใน
ระดับกำรศึกษำปัจจุบนั 

ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมในระดบั M SD 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำกที่สุด 

1. ครูของฉันจะผิดหวังแน่นอน เมือ่
พบว่าฉันลอกงานมาส่ง 

13 
(1.3) 

22 
(2.2) 

85 
(8.5) 

438 
(44.0) 

437 
(43.9) 

4.27 .811 

2. มหาวิทยาลัยของฉันรณรงค์เกีย่วกับ
เรื่องการไม่คัดลอกงานวิชาการ 
(plagiarism) 

8 
(.8) 

33 
(3.3) 

103 
(10.3) 

291 
(29.2) 

561 
(56.3) 4.37 .858 

3. ครูของฉันคอยเตือนเรื่องการเขยีน
งานท่ีอ้างอิงมาจากคนอื่นให้ถูกต้อง  

14 
(1.4) 

21 
(2.1) 

79 
(8.0) 

342 
(34.5) 

536 
(54.0) 

4.38 .831 

4. ครูของฉันสอนวิธีการเขียนถอดความ
จากแหล่งข้อมูลที่ศึกษา 

19 
(1.9) 

78 
(7.8) 

237 
(23.8) 

369 
(37.1) 

292 
(29.3) 

3.84 .996 

5. ครูสอนฉันเกี่ยวกับวิธีการเขียนอ้างอิง
ที่ถูกต้อง  

9 
(.9) 

69 
(6.9) 

178 
(17.9) 

361 
(36.3) 

378 
(38.0) 

4.04 .958 

6. ครูของฉันเอาใจใส่ตรวจงานและให้
ข้อเสนอแนะปรับแก้งาน 

6 
(.6) 

30 
(3.0) 

178 
(17.9) 

432 
(43.4) 

350 
(35.1) 

4.09 .835 

7. ครูมักก าชับให้ฉันท างานด้วยตนเอง 32 
(3.2) 

38 
(3.8) 

124 
(12.3) 

410 
(40.7) 

403 
(40.0) 

4.11 .975 

8. ครูของฉันให้เวลาในการปรึกษางานท่ี
เพียงพอ  

19 
(1.9) 

75 
(7.4) 

298 
(29.6) 

421 
(41.8) 

194 
(19.3) 

3.69 .928 

9. ครูของฉันเคร่งครัดในการตรวจงาน
ของนักศึกษา  

9 
(.9) 

29 
(2.9) 

203 
(20.2) 

474 
(47.1) 

292 
(29.0) 

4.00 .829 

10. สถาบันท่ีศึกษาเน้นย้ าเรื่องความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ  

1 
(.1) 

13 
(1.3) 

99 
(9.8) 

331 
(32.9) 

562 
(55.9) 

4.43 .729 

 
การตอบแบบสอบถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ด้านเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทาง

วิชาการ จากการตอบข้อค าถามปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า 10 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอการแปลผลข้อมูลใน
รูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า เจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามากที่สุดเป็น
เรื่อง ฉันเห็นว่าการเขียนรายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรมเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติกับเจ้าของผลงานที่น ามา
ศึกษา (M = 4.58, SD = .623) รองลงมาคือ การท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ท าให้ฉันเกิดความภาคภูมิใจ 
(M = 4.55, SD = .653) และฉันคงรู้สึกไม่ดีหากมีคนน างานของฉันไปใช้โดยไม่อ้างอิง (M = 4.36, SD = .820) 
ตามล าดับ 
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ในด้านข้อค าถามด้านลบที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกเห็นด้วยกับข้อความเหล่านี้ในระดับน้อยที่สุด
จึงท าให้มีค่าเฉลี่ยที่ต่ า ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนเจตคติทางบวกต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ได้แก่ ฉันรู้สึกว่าคนที่ไม่ให้
เพ่ือนลอกงานส่งครูเป็นคนที่เห็นแก่ตัว (M = 1.73, SD = 1.007) รองลงมาคือ ถ้าไม่ลอกงานมาส่ง ฉันก็จะถูก
ลงโทษ หรือไม่ได้คะแนน (M = 1.92, SD = 1.118) และฉันคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง แม้แต่การบ้าน 
รายงาน หรืองานวิจัย (M = 2.02, SD = 1.289) ซึ่งผลการตอบข้อค าถามเหล่านี้สะท้อนผู้ตอบแบบสอบถามว่ามี
เจตคติทางบวกต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ดังรายการข้อค าถามท่ีปรากฏในตารางต่อไปนี้    

 
ตำรำง 4.4 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 

ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนใน
ระดับกำรศึกษำปัจจุบนั 

ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมในระดบั M SD 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำกที่สุด 

1. การท างานท่ีได้รับมอบหมายดว้ย
ตนเอง ท าให้ฉันเกิดความภาคภมูิใจ 

1 
(.1) 

9 
(.9) 

57 
(5.7) 

306 
(30.4) 

634 
(63.0) 

4.55 .653 

2. ฉันเห็นว่าการเขียนรายการอ้างอิง 
หรือบรรณานุกรมเป็นการแสดงถึงการ
ใหเ้กียรติกับเจ้าของผลงานท่ีน ามาศึกษา 

3 
(.3) 

6 
(.6) 

36 
(3.6) 

325 
(32.3) 

637 
(63.3) 4.58 .623 

3. การฝึกเป็นคนชอบค้นคว้า ชอบอ่าน
หนังสือเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการพฒันา
ตนเอง  

5 
(.5) 

25 
(2.5) 

208 
(20.7) 

421 
(41.8) 

348 
(34.6) 4.07 .831 

4. ฉันคงรู้สึกไมด่ีหากมีคนน างานของฉัน
ไปใช้โดยไม่อ้างอิง 

5 
(.5) 

22 
(2.2) 

126 
(12.6) 

308 
(30.7) 

542 
(54.0) 

4.36 .820 

5. ฉันคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง 
แม้แต่การบ้าน รายงาน หรืองานวจิัย 

511 
(50.8) 

203 
(20.2) 

119 
(11.8) 

102 
(10.1) 

70 
(7.0) 

2.02 1.289 

6. หัวข้อรายการอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรม ฉันเห็นว่าเป็นหัวข้อที่ไม่มี
ประโยชน์และไม่มีคนสนใจอ่าน 

396 
(39.4) 

285 
(28.3) 

212 
(21.1) 

78 
(7.8) 

35 
(3.5) 2.08 1.106 

7. ฉันคิดว่าเขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง
เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว ไมต่้องไปอ้างอิง
จากตัวเนื้อหา 

296 
(29.4) 

381 
(37.9) 

226 
(22.5) 

73 
(7.3) 

30 
(3.0) 2.17 1.025 

8. หากคัดลอกข้อความจากแหล่งอื่น
จ านวนหลายหน้า ฉันเห็นว่าไม่
จ าเป็นต้องเขียนถอดความเรยีบเรยีงใหม ่

373 
(37.2) 

340 
(33.9) 

191 
(19.0) 

70 
(7.0) 

30 
(3.0) 2.05 1.053 
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ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนใน
ระดับกำรศึกษำปัจจุบนั 

ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมในระดบั M SD 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำกที่สุด 

เนื่องจากเขียนอ้างอิงในบรรณานกุรม
หรือรายการอ้างอิงแล้ว  
9. ฉันรู้สึกว่าคนท่ีไม่ให้เพื่อนลอกงานส่ง
ครูเป็นคนท่ีเห็นแกต่ัว  

555 
(55.3) 

267 
(26.6) 

106 
(10.6) 

51 
(5.1) 

25 
(2.5) 

1.73 1.007 

10. ถ้าไม่ลอกงานมาส่ง ฉันก็จะถูก
ลงโทษ หรือไมไ่ดค้ะแนน 

491 
(49.0) 

249 
(24.9) 

152 
(15.2) 

75 
(7.5) 

35 
(3.5) 

1.92 1.118 

 
การตอบแบบสอบถามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ด้านความสามารถในการท างาน

วิชาการโดยสุจริต จากการตอบข้อค าถามปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า 10 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอการแปลผล
ข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ฉันสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายในการเรียนด้วย
ตนเอง (M = 4.22, SD = .706) รองลงมาคือ ฉันสามารถเขียนเรียบเรียงงานด้วยตนเอง (M = 4.00, SD = .739) 
และฉันสามารถวางแผนท างานในการเรียนได้ทันเวลาก าหนด (M = 3.95, SD = .792) ตามล าดับ 

ส าหรับความสามารถในการท างานวิชาการโดยสุจริตที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การมีทักษะพ้ืนฐานในการวิจัย 
(M = 3.26, SD = .819) ส าหรับรายการข้อค าถามอ่ืน ดังที่ปรากฏรายละเอียดในตารางต่อไปนี้     
 
ตำรำง 4.5 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการท างานวิชาการโดยสุจริต 
 

ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนใน
ระดับกำรศึกษำปัจจุบนั 

ท่ำนมีควำมสำมำรถในระดับ M SD 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำกที่สุด 

1. ฉันรู้วิธีการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
ค้นคว้ามา 

8 
(.8) 

28 
(2.8) 

342 
(34.0) 

480 
(47.7) 

149 
(14.8) 

3.73 .773 

2. ฉันสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ในการเรียนด้วยตนเอง 

2 
(.2) 

3 
(.3) 

142 
(14.1) 

480 
(47.7) 

380 
(37.7) 

4.22 .706 

3. ฉันสามารถวางแผนท างานในการ
เรียนได้ทันเวลาก าหนด 

3 
(.3) 

28 
(2.8) 

238 
(23.7) 

482 
(47.9) 

255 
(25.3) 

3.95 .792 

4. ฉันสามารถจดัสรรเวลาท างานในการ
เรียนที่ได้รับมอบหมาย  

5 
(.5) 

50 
(5.0) 

268 
(26.7) 

459 
(45.7) 

223 
(22.2) 

3.84 .841 

5. ฉันเข้าใจวิธีการท างานที่มอบหมายใน
การเรยีน 

4 
(.4) 

17 
(1.7) 

273 
(27.2) 

524 
(52.1) 

187 
(18.6) 

3.87 .738 
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ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนใน
ระดับกำรศึกษำปัจจุบนั 

ท่ำนมีควำมสำมำรถในระดับ M SD 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง 

มำก มำกที่สุด 

6. ฉันสามารถเขยีนเรยีบเรยีงงานด้วย
ตนเอง 

2 
(.2) 

15 
(1.5) 

219 
(21.7) 

519 
 (51.5) 

252 
(25.0) 

4.00 .739 

7. ฉันทราบวิธีการเขียนอ้างอิงข้อมูลที่
น ามาจากเว็บไซต ์

2 
(.2) 

30 
(3.0) 

247 
(24.6) 

481 
(47.8) 

246 
(24.5) 

3.93 .790 

8. ฉันมีความสามารถในการอ่านจบั
ใจความ 

1 
(.1) 

29 
(2.9) 

395 
(39.3) 

485 
(48.3) 

95 
(9.5) 

3.64 .695 

9. ฉันมีทักษะพื้นฐานในการวิจัย 23 
(2.3) 

112 
(11.1) 

515 
(51.2) 

295 
(29.4) 

60 
(6.0) 

3.26 .819 

10. งานท่ีได้รับมอบหมายจากการเรียน 
ไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของฉัน 

5 
(.5) 

42 
(4.2) 

348 
(34.7) 

446 
(44.5) 

161 
(16.1) 

3.71 .800 

 
จากการตอบข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่นักศึกษารายงานจากการตอบ

ข้อค าถามปลายเปิด พบว่า การทุจริตในห้องสอบรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลอกข้อสอบเพ่ือน แอบค้นหาข้อมูลจาก
โทรศัพท์ พูดคุยกันในห้องสอบ มีนักศึกษารายงานจ านวนมากที่สุดจากผู้ตอบข้อค าถามปลายเปิด 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.28 รองลงมาเป็น การน างานของผู้อ่ืนมาใช้/ดัดแปลง และไม่อ้างอิง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.92 และการว่าจ้างผู้อื่นเพ่ือให้ท างานหรือเข้าสอบแทน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.66 นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาอ่ืน ๆ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 
ตำรำง 4.6 ความถีแ่ละร้อยละของพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่นักศึกษาพบเห็นในการเรียน  
 

พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรที่นักศึกษำที่พบเห็นในกำรเรียน  จ ำนวน ร้อยละ 
1. การทุจริตในห้องสอบรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลอกข้อสอบเพ่ือน แอบค้นหาข้อมูลจาก
โทรศัพท์ พูดคุยกันในห้องสอบ 41 32.28 
2. การน างานของผู้อื่นมาใช้/ดัดแปลง และไม่อ้างอิง 38 29.92 
3. การว่าจ้างผู้อื่นเพ่ือให้ท างาน/เข้าสอบแทน 11 8.66 
4. การได้รับงาน/ข้อสอบต่อจากรุ่นพ่ี 8 6.30 
5. การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา 6 4.72 
6. การติดสินบนอาจารย์/ผู้คุมสอบ 5 3.94 
7. การซื้อขายวุฒิการศึกษา 4 3.15 
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พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรที่นักศึกษำที่พบเห็นในกำรเรียน  จ ำนวน ร้อยละ 
8. การรู้ข้อสอบล่วงหน้าจากการเรียนพิเศษ 4 3.15 
9. การทีค่รูไม่สนใจการลอกงาน 3 2.36 
10. การเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้อง 3 2.36 
11. การแก้ไขคะแนนอย่างไม่เป็นธรรม 2 1.57 
12. การน าหนังสือที่มีลิขสิทธิ์ไปถ่ายเอกสารเก็บไว้ 2 1.57 

รวม 127 100.00 
 

โดยนักศึกษาได้มีข้อเสนอแนะหรือมาตรการส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางวิชาการให้กับนักศึกษา ที่เป็นผลจาก
การตอบข้อค าถามปลายเปิด พบว่า การก าหนดบทลงโทษที่หนักขึ้น และมีการใช้บทลงโทษอย่างจริงจังไม่มี
ข้อยกเว้น มีนักศึกษาเสนอแนะให้มีมาตรการดังกล่าวจ านวนมากที่สุดจากผู้ตอบข้อค าถามปลายเปิด 108 คน     
คิดเป็นร้อยละ 26.73 รองลงมาเป็น การตรวจงานอย่างละเอียดและการคุมสอบอย่างเข้มงวด จ านวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.59 และการว่าจ้างผู้อื่นเพ่ือให้ท างานหรือเข้าสอบแทน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86 นอกจากนี้ยัง
มีการเสนอแนะมาตรการส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางวิชาการอ่ืน ๆ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

 
ตำรำง 4.7 ความถีแ่ละร้อยละของมาตรการส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 

มำตรกำรส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร  จ ำนวน ร้อยละ 
1. การก าหนดบทลงโทษท่ีหนักข้ึน และมีการใช้บทลงโทษอย่างจริงจังไม่มีข้อยกเว้น 108 26.73 
2. การตรวจงานอย่างละเอียดและการคุมสอบอย่างเข้มงวด 63 15.59 
3. การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีตั้งแต่เด็ก ๆ 56 13.86 
4. การอบรมให้ความรู้/เพ่ิมเข้าไปในวิชาเรียน เกี่ยวกับการอ้างอิง 51 12.62 
5. การออกกEระเบียบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการทุจริต และประกาศใช้อย่างทั่วถึง 41 10.15 
6. การทีค่รูผู้สอนคอยเน้นย้ าเกี่ยวกับการไม่ทุจริตอยู่เสมอ 26 6.44 
7. การสอนให้นักเรียนได้ตระหนัก และเห็นถึงข้อเสียที่เกิดจากการท าทุจริต รวมถึง
คิดถึงผลหากเป็นงานของตนที่ถูกคัดลอก 19 4.70 
8. การจัดรณรงค์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (โทรทัศน์ ออนไลน์ วารสาร) เกี่ยวกับการ
ไม่ทุจริต 13 3.22 
9. ให้รางวัลแก่นักเรียนที่ประพฤติได้ถูกต้อง 10 2.48 
10. การก าหนดระยะเวลาการท างานให้เหมาะสมกับงาน 8 1.98 
11. การทีอ่าจารย์และผู้ใหญ่ในสังคมท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 4 0.99 
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มำตรกำรส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร  จ ำนวน ร้อยละ 
12. การยกตัวอย่างผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์และได้รับลงโทษไปแล้วในอดีต 3 0.74 
13. การติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้นักเรียนเร่งท างานจนต้องท าการ
ทุจริต 2 0.50 

รวม 127 100.00 
 

ตอนที่ 4 โมเดลเชิงสำเหตุและผลพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร 
การวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นเกี่ยวกับสาเหตุและผลพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์
อิทธิพลเชิงเส้นและผลพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร 4 ตัว ได้แก่ ตัวแปรภายนอก 
(exogenous variable) จ านวน 1 ตัวแปรคือ การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) ตัวแปร
ภายในที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน (mediating variable) จ านวน 2 ตัวแปร คือ เจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
(ATT) และความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) โดยตัวแปรภายในที่เป็นตัวแปรส่งผ่านทั้งสองตัวมี
ความสัมพันธ์กัน ส่วนตัวแปรภายใน (endogenous variable) ที่เป็นตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ (BEH)  

ตาราง 4.6 ผลการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงเส้นเกี่ยวกับสาเหตุและผลพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
โดยการใช้โปรแกรมลิสเรล พบว่า ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นเกี่ยวกับสาเหตุและผลพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการในครั้งแรก โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงปรับโมเดล โดยให้ความคลาดเคลื่อนใน
การวัดตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ท าให้ได้โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการก ากับการเรียนรู้ในการอ่านงานวิจัยที่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในภาพ 4.1 ซึ่งได้น าเสนอผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ พร้อมทั้ง
ผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์เป็นอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม และค่าสถิติอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 76 ของจ านวน 141 หน้า 

 
ตำรำง 4.8 ค่าสถิติและค่าอิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 

ตัวแปรผล 
 

ตัวแปรเหตุ 

ATT COMP BEH 

TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

EDU .37*           
(.03) 
9.60 

- - 
- - 
- -  

.37*           
(.03) 
9.60 

.40* 
(.03) 
12.40 

- - 
- - 
- - 

.40* 
(.03) 
12.40 

-.43* 
(.02) 

-13.87 

-.09* 
(.01) 
-4.81 

-.34* 
(.02) 
-9.74 

ATT  - - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- -  

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

-.14* 
(.03) 
-2.80 

- - 
- - 
- - 

-.14* 
(.03) 
-2.80 

COMP - - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

-0.09* 
(.02) 
-2.00 

- - 
- - 
- - 

-0.09* 
(.02) 
-2.00 

ค่าสถิต ิ
Chi-square = .10, df = 1, p = .75, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMR <.01, RMSEA < .01 
สมการโครงสร้างของตัวแปร ATT COMP BEH  
R-SQUARE .14 .16 .22 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปร ATT COMP BEH EDU 
ATT 1.00    
COMP .53 1.00   
BEH -.32 -.30 1.00  
EDU .37 .40 -.43 1.00 
หมำยเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p< .05), ตัวเลขทึบ คือ ค่าที ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

- - ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ (constrained parameter) 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุและผลพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ พบว่า 

โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (2 (1, 969)= .10, p = .75) ซึ่งมีค่า
ความน่าจะเป็นมากกว่า .05 แสดงว่าไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ดัชนีระดับความกลมกลืน (goodness of fit index: GFI = 1.00) ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (adjusted 
goodness of fit index: AGFI = 1.00) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 ดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษ ( root mean 
square residual: RMR < .01) รวมทั้งดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (root mean square error 

of approximation: RMSEA < .01) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ และค่าสัดส่วนระหว่างไค-สแควร์กับองศาอิสระ (2/ df) มี
ค่าเท่ากับ .10 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2     
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อิทธิพลของตัวแปรในโมเดล  
 การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปร ซึ่งได้แก่ เจตคติต่อความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) และพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ (BEH) มีค่า R2 เท่ากับ .14, .16 และ .22 ตามล าดับ แสดงว่า การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ (EDU) สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) ได้ร้อยละ 14 ส าหรับ
การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความสามารถ
ท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) ได้ร้อยละ 16 และสุดท้ายคือ การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ (EDU) เจตคติตอความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) และ ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต 
(COMP) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (BEH) ได้ร้อยละ 22 
 
 อิทธิพลของตัวแปรเหตุที่มีต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร 
 ตัวแปรพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (BEH) ได้รับอิทธิพลทางตรง จากตัวแปรเจตคติต่อความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ (ATT) ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) และการได้รับการปลูกฝังเรื่องความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.34 ,-.14 และ -.09 
ตามล าดับ แสดงว่าเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) 
และ การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) ท าให้พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการลดลง       
ซึ่งเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
(BEH) สูงที่สุด นอกจากนี้พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรการได้รับการปลูกฝัง
เรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) โดยส่งผ่านเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) และความสามารถ
ท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.09 โดยตัวแปร
การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) มีอิทธิพลโดยรวมต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
(BEH) มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -.43 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ดังนั้น การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ครูหรือสถานศึกษาควรจัดการอบรมการท างานทาง
วิชาการให้แก่ผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และมคีวามสามารถท างานทางวิชาการโดย
สุจริตที่ดี  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการลดลง นอกจากวิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่ดีที่สุดคือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่ดี 
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ภำพ 4.1 โมเดลอิทธิพลเชิงเส้นเกี่ยวกับสาเหตุและผลพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 
ผลกำรวิจัยระยะที่ 2: กำรพัฒนำส่ือเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ 
 ผลการด าเนินการต่อไปจากข้อค้นพบพ้ืนฐานในการวิจัยในระยะที่ 1 ผู้วิจัยน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบการพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษายุคดิจิทัล 
ในการวิจัยระยะท่ีสอง การพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ โดยข้อมูลที่น ามาเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยทั้งระยะที่ 
1 และระยะท่ี 2 มีดังต่อไปนี้  
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รายงานในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์
ทางวิชาการที่พบมากที่สุดคือ การลอกการบ้านเพ่ือน ร้อยละ 86.8 รองลงมาคือ การเขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้
อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริง ๆ แต่อ่านผ่านงานผู้อ่ืน  คิดเป็นร้อยละ 83.9 และการไม่ได้เขียนอ้างอิงความคิด
และข้อความที่น ามาในเนื้อหา แต่เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง มีผู้ตอบจ านวน 777 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ซึ่ง
เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ที่นอกเหนือจากการทุจริตสอบ  
 นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการเหล่านี้ จะมีผลลดลงหากนิสิตได้รับการปลูกฝัง
เรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่ถูกต้อง ซึ่งการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการจะก่อให้เกิดเจตคติต่อความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ และความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปรนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์
ในทางลบหรือท าให้พฤติกรรมดังกล่าวลดลง นั้นหมายถึงว่า การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
จะท าให้เกิดความรู้สึกในทางบวกต่อการท างานวิชาการด้วยความสุจริต อีกทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการจะช่วยท าให้เกิดความสามารถในการท างานวิชาการได้อย่างถูกต้อง รู้จักอ้างอิงงานของผู้อ่ืน
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อย่างถูกวิธี และตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรนี้จะท าให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น หรือมีพฤติกรรมไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการลดลงนั่นเอง ซึ่งเป็นผลของการวิเคราะห์โมเดลอิทธิพลเชิงเส้นเกี่ยวกับสาเหตุและผลพฤติกรรม
ไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการในการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาเชิงส ารวจสภาพความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  
 โดยการรูปแบบการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่ นักศึกษามีการรายงานมากที่สุดคือ 
สถาบันการศึกษาได้ให้ความส าคัญและรณรงค์ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่คัดลอกงานวิชาการ อีกทั้งครูผู้สอนได้
เอาใจใส่ตรวจงานและตักเตือนเรื่องการอ้างอิงงานอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับการรายงานสูงเป็นล าดับ   
ต้น ๆ จากผลการตอบของนักศึกษา   

พฤติกรรมการไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการสามารถแก้ไขป้องกันได้ ด้วยการให้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจาก
การกระท าผิดส่วนใหญ่เกิดจากการไม่รู้ ดังนั้นการให้ข้อมูลสารสนเทศในเชิงบวกเกี่ยวกับ สภาพปัญหาจากความไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ประเภทการคัดลอกผลงานวิชาการ 
แนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ สัญญาอนุญาตสาธารณะ เป็นต้น  

ข้อความรู้ดังกล่าวข้างต้นถูกน ามาใช้ในการออกแบบเนื้อหาสาระของคลิปวิดีโอในงานวิจัยในระยะที่ 2 
การพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ โดยคลิปวิดีโอที่พัฒนาขึ้นใช้ระยะเวลา 7 นาที จากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระยะเวลาในการน าเสนอคลิปวิดีโอจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC (Massive 
Open Online Course) ใช้ระยะเวลาในการสอนไม่ควรเกิน 9 นาที (อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, 2560) ซึ่งเป็น
ระยะเวลาพอเหมาะที่จะดึงดูดหรือเร้าความสนใจของผู้ที่ดูคลิปวิดีโอได้ตลอดจนจบ 

รูปแบบการน าเสนอจะใช้รูปแบบที่เป็นตัวการ์ตูนแทนภาพบุคคลจริง ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพ่ือให้มี
เนื้อหาที่ไม่สื่อโดยตรงถึงนักศึกษาจนมากเกินไป แต่เป็นเหมือนบุคคลที่สาม ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาสาระผ่านภาพ
การ์ตูนที่มีการเคลื่อนไหวจะช่วยดึงดูดความสนใจ และให้ความรู้สึกในเชิงบวกในการรับสร้างที่สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท างานวิชาการโดยสุจริตในลักษณะเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น  

นอกจากนี้คลิปวิดีโอยังน าเสนอผ่านช่องทางของเว็บไซต์ยูทูป (www.youtube.com) ซึ่งนักศึกษา       ครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทั้งคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ  และใช้
ระยะเวลาอันสั้นในการศึกษาท าความเข้าใจ รองรับการเรียนรู้จากฟังและการมองเห็น นอกเหนือจากการอ่าน
หนังสือท าความเข้าใจรูปแบบสื่อที่เป็นเอกสารต่าง ๆ โดยใช้ค าค้น “ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ”  

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการได้มีการผลิตคลิปวิดีโอ ความยาว 6 นาที ขึ้นมาก่อน ต่อจากนั้นน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข เพ่ิมเติม เนื้อหาสาระที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ  การล าดับภาพ และเสียง 
โดยพิจารณาจากความถูกต้อง การน าเสนอให้มีความน่าสนใจ สั้นกระชับ ชัดเจน พร้อมทั้งทดลองใช้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าโครงร่างการวิจัย ในวิชาสัมมนาการวิจัย ในภาคการศึกษาต้น        
ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมด เพ่ือน ามาสู่การปรับแก้ไขคลิปวิดีโอ ความยาว 7  นาที     
ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาและทดลองใช้งานมากับนักศึกษามาเรียบร้อยแล้ว  
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  โดยเนื้อหาสาระภาพคลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นที่การคัดลอกผลงานวิชาการ              
มีการล าดับภาพและเนื้อหาสาระ ดังรายการต่อไปนี้  
 
ตำรำง 4.9 ล าดับการน าเสนอภาพในคลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  
 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
1. 

 

หน้าจอน าสู่ชื่อเรื่อง หรือเปิดจาก QR Code 

 

2. 

 
 
 
 

สภาพปัญหาการทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์
ทางวิชาการ  

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be
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ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
3. 

 

ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการในต่างประเทศ ทั้ง
อเมริกา และเกาหลีใต้ 
 
 
 
 
 
 

4. 

 

ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการในต่างประเทศ ทั้ง
อเมริกา และเกาหลีใต้ 
 

5. 

 

ผลการส ารวจพฤติกรรมการคัดลอกเอกสาร
ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลการ
ส ารวจระยะที่ 1 ของการวิจัยครั้งนี้  

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be
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 หน้า 82 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
6. 

 

การกระท าท่ีไม่ซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ
บางประการ เช่น การลอกข้อสอบ หรือการ
ทุจริตในการสอบมีผลทางกฎหมาย ป้องกัน 
แต่ถ้าด าเนินการไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
ได้ ต้องลงโทษตามกฎของสถาบัน  

7. 

 

ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น การ
คัดลอกงานของบุคคลอ่ืน ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่รู้ จึงสามารถป้องกันได้โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ       
การเขียนเรียบเรียงงานวิจัย โดยการอ้างอิง
งานของบุคคลอ่ืนอย่างถูกต้อง  

8. 

 

ความเข้าใจผิดในการอ้างอิงงานวิจัยของ
บุคคลอื่น  

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 83 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
9. 

 

ความเข้าใจผิดในการอ้างอิงงานวิจัยของ
บุคคลอื่น 

10. 

 

ความเข้าใจผิดในการอ้างอิงงานวิจัยของ
บุคคลอ่ืน 

11. 

 

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอก
ผลงานวิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 84 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
12. 

 

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอก
ผลงานวิชาการ 

13. 

 

ลักษณะของการคัดลอกงานวิชาการ 

14. 

 

ลักษณะของการคัดลอกงานวิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 85 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
15. 

 

ลักษณะของการคัดลอกงานวิชาการ 

16. 

 

ลักษณะของการคัดลอกงานวิชาการ 

17. 

 

ลักษณะของการคัดลอกงานวิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 86 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
18. 

 

ลักษณะของการคัดลอกงานวิชาการ 

19. 

 

ลักษณะของการคัดลอกงานวิชาการ 

20. 

 

ตัวอย่าง ลักษณะของการคัดลอกงาน
วิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 87 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
21. 

 

ตัวอย่าง ลักษณะของการคัดลอกงาน
วิชาการ 

22. 

 

ตัวอย่าง ลักษณะของการคัดลอกงาน
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 88 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
23. 

 

การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเรียบเรียงงานทางวิชาการ โดย
การอ้างอิงแหล่งที่มาของงานให้ถูกต้อง เพื่อ
แก้ไขปัญหาการคัดลอกงานวิจัย 

24. 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคัดลอกงาน
วิชาการ 

25. 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคัดลอกงาน
วิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 89 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
26. 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคัดลอกงาน
วิชาการ 

27. 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคัดลอกงาน
วิชาการ 

28. 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคัดลอกงาน
วิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 90 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
29. 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคัดลอกงาน
วิชาการ 

30. 

 

ตัวอย่าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
คัดลอกงานวิชาการ 

31. 

 

ตัวอย่าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
คัดลอกงานวิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 91 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
32. 

 

ตัวอย่าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
คัดลอกงานวิชาการ 

33. 

 

ตัวอย่าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
คัดลอกงานวิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 92 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
34. 

 

ตัวอย่าง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
คัดลอกงานวิชาการ 

35. 

 

ตัวอย่างโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอก
งานทางวิชาการ 

36. 

 

งานที่มีลิขสิทธิ์ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 93 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
37. 

 

การละเมินงานที่มีลิขสิทธิ์จะมีข้อก าหนดการ
ลงโทษทางกฎหมาย 

38. 

 

ข้อความรู้เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตสาธารณะ 

39. 

 

ข้อความรู้เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตสาธารณะ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 94 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
40. 

 

ข้อความรู้เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตสาธารณะ 

41. 

 

ข้อตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ 

42. 

 

ข้อตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 95 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
43. 

 

เครดิตผู้ให้ทุนท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. 

 

คณะผู้ท าวิจัย  

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 96 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
45. 

 

คณะผู้จัดท าสื่อคลิปวิดีโอ 

46. 

 

รายการแหล่งอ้างอิงทีป่รากฏในคลิปวิดีโอ  

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 97 ของจ านวน 141 หน้า 

ภำพในคลิปวิดีโอ เนื้อหำ 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 
47. 

 

รายการแหล่งอ้างอิงทีป่รากฏในคลิปวิดีโอ  

48. 

 

รายการแหล่งอ้างอิงทีป่รากฏในคลิปวิดีโอ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 98 ของจ านวน 141 หน้า 

 ในการนี้ผู้วิจัยได้จัดท าสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้ความซื่อสัตย์ทางวิชาของนักศึกษาในยุค
ดิจิทัล โดยจัดท าให้มีค าบรรยายใน 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง link และ QR code 
ในการเข้าถึงคลิปวิดีโอในแต่ละภาษาดังนี้  
 
ตำรำง 4.10 แหล่งเผยแพร่คลิปวิดีโอทั้งเว็บไซต์และคิวอาร์โค้ด ที่บรรยายด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 

คลิปวิดีโอที่มีค ำบรรยำยเป็นภำษำไทย (Thai Subtitles) 
แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be 

 

หน้าจอน าสู่ชื่อเรื่อง หรือเปิดจาก QR Code 

 
คลิปวิดีโอที่มีค ำบรรยำยเป็นภำษำอังกฤษ (English Subtitles) 

แหล่งเผยแพร่: https://www.youtube.com/watch?v=gQLdCN_xM_g&feature=youtu.be  

 

หน้าจอน าสู่ชื่อเรื่อง หรือเปิดจาก QR Code 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gQLdCN_xM_g&feature=youtu.be


 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 99 ของจ านวน 141 หน้า 

 
ผลกำรวิจัยระยะที ่3: กำรศึกษำผลของกำรใช้ส่ือเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ 
  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความซื่อสัตย์ทางวิชาการหลังการใช้สื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการ กับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา ในวันที่ 16 
ตุลาคม 2560 กับนิสิตที่เข้าเรียนและส่งแบบประเมินกลับคืนจ านวน 89 คน โดยช่วงเวลาที่มีการน าสื่อไปใช้ เป็น
ช่วงเวลาที่นักศึกษาได้เรียนวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดย
นักศึกษาได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับ หลักการแสวงหาความรู ้  ประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย และการเขียนโครงร่างการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง นักศึกษาอยู่ระหว่างการตรวจ
และเสนอแนะให้แก้ไขโครงร่างการวิจัย ที่ได้รับมอบหมายงานให้มีรูปแบบการเขียนโครงร่างการวิจัยให้มี
ความถูกต้องและซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยผู้วิจัยน าสื่อ เพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 7 นาที แล้วจึงให้ท าแบบประเมินคลิปวิดีโอเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และการบรรลุ
เป้าหมายของคลิปวิดีโอ เป็นข้อค าถามมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต จ านวน 20 ข้อค าถาม ผลการประเมินจาก 5 
ประเด็นพบว่า คุณภาพคลิปวิดีโอมีค่าในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุดคือ ด้านความถูกต้อง 
(M=4.08, SD=.58) รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ (M=4.06, SD=.60) ด้านการบรรลุเป้าหมาย (M=4.04, 
SD=.52) ด้านความเหมาะสม (M=4.01, SD=.58) และด้านประโยชน์ (M=3.96, SD=.52) โดยมีรายละเอียด
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละรายการประเมินย่อย ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำง 4.11 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายการประเมินคลิปวิดีโอ  
 

รำยกำรประเมินคลิปวิดีโอ M SD แปลผล 

ประโยชน์ 3.96 0.52 มีประโยชน์มำก 
1. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนที่เป็นประโยชน์ 4.12 0.60 มีประโยชน์มาก 
2. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนได้ตรงตามที่
ต้องการ 

3.93 0.65 มีประโยชน์มาก 

3. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนได้อย่างครบถ้วน
ครอบคลุม 

3.83 0.70 มีประโยชน์มาก 

4. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนได้อย่างชัดเจน 3.94 0.68 มีประโยชน์มาก 
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รำยกำรประเมินคลิปวิดีโอ M SD แปลผล 

ควำมเป็นไปได้ 4.06 0.60 มีความเป็นไปได้มาก 
5. คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.13 0.76 มีความเป็นไปได้มาก 
6. คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่ง่ายต่อการน าไปใช้ 4.02 0.74 มีความเป็นไปได้มาก 
7. คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย  4.03 0.71 มีความเป็นไปได้มาก 
ควำมเหมำะสม 4.01 0.58 มีความเหมาะสมมาก 
8. คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่พอเหมาะ 4.01 0.68 มีความเหมาะสมมาก 
9. คลิปวิดีโอมีการล าดับเนื้อหาที่เหมาะสม 3.97 0.65 มีความเหมาะสมมาก 
10. คลิปวิดีโอมีความยาวของเวลาน าเสนอที่เหมาะสม 4.06 0.71 มีความเหมาะสมมาก 
ควำมถูกต้อง 4.08 0.58 มีความถูกต้องมาก 
11. คลิปวิดีโอน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4.10 0.62 มีความถูกต้องมาก 
12. คลิปวิดีโอแสดงที่มาของแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน 4.08 0.76 มีความถูกต้องมาก 
13. คลิปวิดีโอให้ข้อมูลการเรียบเรียงงานเขียนได้น่าเชื่อถือ 4.07 0.67 มีความถูกต้องมาก 
กำรบรรลุเป้ำหมำยของคลิปวิดีโอ 4.04 0.52 มีการบรรลุเป้าหมายมาก 
14. คลิปวิดีโอท าให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานวิชาการได้
อย่างถูกต้อง 

4.01 0.68 มีการบรรลุเป้าหมายมาก 

15. คลิปวิดีโอท าให้เกิดการเรียนรู้วิธีการท างานวิชาการอย่าง
สุจริต 

4.06 0.66 มีการบรรลุเป้าหมายมาก 

16. คลิปวิดีโอท าให้เกิดการตระหนักถึงการให้เกียรติเจ้าของ
ผลงานหรือเจ้าของความคิดอย่างถูกต้อง 

4.16 0.72 มีการบรรลุเป้าหมายมาก 

17. คลิปวิดีโอช่วยเสริมสร้างความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 3.89 0.75 มีการบรรลุเป้าหมายมาก 
18. คลิปวิดีโอสร้างความเข้าใจในการท างานวิชาการท่ีถูกต้อง 3.97 0.65 มีการบรรลุเป้าหมายมาก 
19. คลิปวิดีโอช่วยสร้างความเข้าใจในการอ้างอิงผลงานใน    
การเรียนระดับอุดมศึกษา 

3.94 0.71 มีการบรรลุเป้าหมายมาก 

20. คลิปวิดีโอมีคุณค่าในการเผยแพร่ให้กับวงวิชาการ 4.22 0.64 มีการบรรลุเป้าหมายมาก 
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บทที่ 5 

อภิปรำยและวิจำรณ์ผล 

 ผลการพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีวัตถุประสงค์การวิจัย
ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล (2) เพื่อ
พัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล (3) 
เพ่ือศึกษาผลของการใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาใน
ยุคดิจิทัล  ผลการวิจัยใจโดยสรุปตามวัตถุการวิจัยดังงนี้  

นักศึกษารายงานพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่มีมากคือ การไม่เคยจ้างให้นักศึกษาคนอ่ืนเข้าเรียน
แทน การไม่เคยรับจ้างเข้าเรียนแทนนักศึกษาคนอ่ืน และการไม่เคยซื้องานส าเร็จรูปเพ่ือน าไปส่งเป็นงานของตน 
ตามล าดับ ส าหรับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่พบมากคือ การลอกการบ้านเพ่ือน  รองลงมาคือ การ
เขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริง แต่อ่านผ่านงานผู้อ่ืน และการไม่ได้เขียนอ้างอิงความคิด
และข้อความที่น ามาในเนื้อหา แต่เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต และการได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
ส่งผลให้พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการลดลง 

คลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สภาพปัญหาจากความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ประเภทการคัดลอกผลงานวิชาการ แนวทางในการ
หลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
สัญญาอนุญาตสาธารณะ เป็นต้น น าเสนอในรูปแบบกราฟิก ใช้เวลา 7 นาที น าเสนอผ่านเว็บไซต์ youtube.com 
โดยใช้ค าค้น “ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ” 
 ผลการประเมินคุณภาพคลิปวิดีโอมีค่าในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุดคือ ด้านความ
ถูกต้อง รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านความเหมาะสม และด้านประโยชน์ 
ตามล าดับ  
 โดยผู้วิจัยขอแบ่งประเด็นการอภิปรายและวิจารณ์ผลการวิจัยตามล าดับหัวข้อแต่ละหั วข้อ ดังต่อไปนี้  
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อภิปรำยและวิจำรณ์ผล 
 

1. พฤติกรรมควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำรของนักศึกษำ  
จากการส ารวจพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาได้รายงานว่าตอบ

แบบสอบถามได้ตรงตามความเป็นจริงคิดเป็นร้อยละ 90.70 และนักศึกษาตอบแบบสอบถามไม่ตรงกับความเป็น
จริงร้อยละ 9.30 ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการตรวจสอบความจริงในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะการสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรือคุณลักษณะด้าน
จิตพิสัยอ่ืน ๆ ภายหลังจากคัดแบบสอบถามที่ตอบไม่ตรงกับความจริงออกไปแล้วจึงน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่นักศึกษามีมากที่สุดคือ ไม่เคยซื้องานส าเร็จรูปเพ่ือ
น าไปส่งเป็นงานของตน ร้อยละ 96.3 รองลงมาคือ การไม่เคยจ้างให้นักศึกษาคนอ่ืนเข้าเรียนแทน และการไม่เคย
รับจ้างเข้าเรียนแทนนักศึกษาคนอ่ืน ร้อยละ 98.7 และ 98.6 ตามล าดับ การพบพฤติกรรมความซื่อสัตย์ด้านนี้สูง
กว่าด้านอ่ืน ๆ อาจเนื่องมาจากการกระท าไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการดังกล่าวจะต้องมีค่าใช้จ่าย ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง
นักศึกษาบางส่วนอาจไม่มีรายได้เพียงพอส าหรับการกระท าพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยการซื้องานหรือ
การจ้างวานให้มีพฤติกรรมดังกล่าว  

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่พบมากในกลุ่มนักศึกษา คือ การลอกการบ้านเพ่ือน 
ร้อยละ 86.8 รองลงมาคือ การเขียนเขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริงๆ แต่อ่านผ่านงาน
ผู้อ่ืน ร้อยละ 83.9 การบอกข้อสอบเก่าให้กับรุ่นน้องหรือนักศึกษาต่างตอนเรียน ร้อยละ 78.7 และการไม่ได้เขียน
อ้างอิงความคิดและข้อความที่น ามาในเนื้อหา แต่เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง ร้อยละ 77.5 ข้อค้นพบดังกล่าวนี้มี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นักวิชาการชาวสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ซึ่งพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ในการท าการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายร้อยละ 72-78 (Park, Park & Jang, 2013; 
Owen, 2001; Roig & Caso, 2005; Whitley, 1998) และการส ารวจนักเรียนนักศึกษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,147 คน ในเว็บไซต์ครูบ้านนอกด็อตคอม (www.kroobannok.com/81018) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 
พบว่า นักเรียนนักศึกษายอมรับว่าเคยคัดลอกข้อมูลประเภท เรียงความ บทความ บทกลอน รายงาน ของผู้อ่ืน    
มาท าเป็นรายงาน/การบ้านของตนเองแล้วน าส่งครูอาจารย์เป็นประจ า ขณะที่ร้อยละ 54.23 ยอมรับว่าไม่เคย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาระความรู้ที่ค้นคว้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะน ามาบรรจุลงในการบ้าน/
รายงานเลย 

 
2. กำรได้รับกำรปลูกฝังเรื่องควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร 
การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษา

รายงานว่าได้รับทราบมากที่สุดเป็นเรื่อง สถาบันที่ศึกษาได้เน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ รองลงมาคือ ครู
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ของฉันคอยตักเตือนเรื่องการเขียนงานที่อ้างอิงมาจากคนอ่ืนให้ถูกต้อง และมหาวิทยาลัยของฉันรณรงค์เกี่ยวกับ
เรื่องการไม่คัดลอกงานวิชาการ (plagiarism) ในมาตรการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่มีค่าน้อยกว่า
ข้อความอ่ืน คือ ครูของฉันให้เวลาในการปรึกษางานที่เพียงพอ รองลงมาคือ ครูของฉันสอนวิธีการเขียนถอดความ
จากแหล่งข้อมูลที่ศึกษา และครูของฉันเคร่งครัดในการตรวจงานของนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า ผู้เรียนมีแนวโน้มจะคัดลอกงาน เมื่อรับรู้ว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ถูกจับได้หรือ
ครูผู้สอนอาจไม่เอาใจใส่ในประเด็นดังกล่าว (McCabe & Trevino, 1993) อีกทั้ง ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2559) 
พบว่า หากนักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในการปรับแก้โครงร่างการวิจัย นักศึกษาจะมีพฤติกรรม
เกี่ยวกับการรักษาจรรยาบรรณการวิจัยด้านการลอกเลียนวรรณกรรมในทางบวกสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับข้อมูล
ย้อนกลับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อีกทั้งยังมีข้อสนับสนุนจากการศึกษาวิจัยของ Ghajarzadeh, Hassanpour, 
Fereshtehnejad, Jamali, Nedjat และ Aramesh (2013 ) ซึ่ งพบว่า นักศึกษาแพทย์ประจ าบ้านที่ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเตหะราน ประเทศอิหร่าน ยังมีความต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลอกเลียน
วรรณกรรมในการท าโครงการวิจัยผ่านวิธีการฝึกอบรมปฏิบัติการหรือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปกติ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Evering และ Moorman (2012) ได้เสนอแนะว่าครูจะช่วยให้นักเรียนไม่มีพฤติกรรม
การลอกเลียนวรรณกรรมได้ หากมีการน าหัวข้อเหล่านี้เข้าไปเป็นเนื้อหาในการสอน และสอนให้นักเรียนเห็น
กระบวนการในการน าแนวคิดมาเรียบเรียงเขียนงานให้ได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังครูควรมีการตรวจทานงานผู้เรียนก่อน
ส่งงานก็จะช่วยให้พฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมลดลงได้ 

นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า แนวทางการป้องกันพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการควรให้ความส าคัญกับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ในสถาบันที่จะท าให้แต่ละกลุ่มเห็น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งต้องมีการด าเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดสัมมนา การ
ฝึกอบรม และการน าเสนองานที่ถูกต้องตามหลักวิชาและจริยธรรมให้เกิดความชัดเจนตั้งแต่ต้น โดยเริ่มจากการ
อบรมนักศึกษาในชั้นปีที่หนึ่ง หรือควรต้องมีการปลูกฝังอบรมกันตั้งแต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมถึงอบรม
กระบวนการเขียนงานทางวิชาการที่หลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรม การเขียนการอ้างอิงแหล่งที่มาของแนวคิด
และข้อความรู้ที่สืบค้นมาเขียนงานอย่างถูกต้องครบถ้วน และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดจากการ
ลอกเลียนวรรณกรรม กล่าวโดยสรุปการใช้ยุทธวิธีในการปลูกฝังความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
หลีกเลี่ยงการคัดลอกวรรณกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องเพ่ือสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
ในอนาคต (Garner & Pulverer, 2012)  

 
3. เจตคติต่อควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร 
เจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเห็นว่าการเขียนรายการอ้างอิง หรือ

บรรณานุกรมเป็นการแสดงถึงการให้ เกียรติกับเจ้าของผลงานที่น ามาศึกษา รองลงมาคือ การท างานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเอง ท าให้ฉันเกิดความภาคภูมิใจ และฉันคงรู้สึกไม่ดีหากมีคนน างานของฉันไปใช้โดยไม่อ้างอิง 
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ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปลูกฝังให้นักเรียนไม่มีพฤติกรรมลอกเลียนวรรณกรรมของ Evering และ 
Moorman (2012) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทราบถึงสาเหตุของการให้เกียรติต่องานเขียนของผู้ อ่ืนว่าเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมากในการท างานวิชาการต่าง ๆ  

 
4. ควำมสำมำรถท ำงำนวิชำกำรโดยสุจริต  
ความสามารถในการท างานวิชาการโดยสุจริตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นเรื่อง ฉันสามารถท างานที่ได้รับ

มอบหมายในการเรียนด้วยตนเอง รองลงมาคือ ฉันสามารถเขียนเรียบเรียงงานด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งพบว่า หากนักศึกษาเห็นว่างานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ยากมากเกินความสามารถ
ของนักศึกษาเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการเกิดขึ้น (Cizek, 1999; LaBeff, Clark, Haines, & 
Diekhoff, 1990; Trabue, 1962; McCabe & Trevino, 1993)   

นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า หากนักศึกษาสามารถวางแผนท างานในการเรียนได้ทันเวลาก าหนด 
หรือมีเวลาเพียงพอในการท างาน จะช่วยให้นักศึกษาสามารถท างานวิชาการโดยสุจริต ซึ่งผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า 
การไม่มีเวลาในการท างานที่เพียงพอ เป็นสาเหตุหนึ่งที่นักศึกษารายงานว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีพฤติกรรมไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยเฉพาะการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย (Hilbert, 1987; Park, Park, & Jang, 
2013)  

 
5. ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุระหว่ำงตัวแปรที่สนใจศึกษำ  
พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการได้รับอิทธิพลทางตรง จาก เจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 

ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต และการได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต และ 
การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ท าให้พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการลดลง  

อีกทั้งเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการสูงที่สุด 
นอกจากนี้พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรการได้รับการปลูกฝังเรื่องความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยส่งผ่านเจตคติตอ่ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีอิทธิพลโดยรวมต่อพฤติกรรมไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาท่ีพบว่า การปลูกฝัง อบรม 
การจัดการเรียนการสอน การสร้างเจตคติต่อการท างานวิชาการท่ีต้องให้เกียรติเจ้าของผลงาน และการเอาใจใส่ของ
ครูให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นและเรียบเรียงงานวิจัยต่างมีผลท่ีท าให้พฤติกรรมการไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ
ลดลงหรือเกิดพฤติกรรมซื่อสัตย์ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559; Cizek, 1999; LaBeff, Clark, 
Haines, & Diekhoff, 1990; Evering & Moorman, 2012; Ghajarzadeh, Hassanpour, Fereshtehnejad, 
Jamali, Nedjat, & Aramesh, 2013; McCabe & Trevino, 1993; Trabue, 1962) 
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 6. ส่ือเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสรรค์เน้นควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรของนักศึกษำ 

จากการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา
พบว่า คลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สภาพปัญหาจากความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ประเภทการคัดลอกผลงานวิชาการ แนวทางในการ
หลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
สัญญาอนุญาตสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาบางส่วนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในการศึกษาวิจัยของ Thompson, 
Bagby, Sulak, Sheets, และ Trepinski (2017) ได้ศึกษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการกับนักศึกษาต่างชาติชาวเอเชีย
ที่ไปเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) ความ    ไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ ซึ่งรวมไปถึงการลอกเลียนวรรณกรรมของทั้งผู้อ่ืนและของตนเอง 2) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ 3) การถอดความ รวมถึงการถอดความที่ไม่เหมาะสมและการตัดแปะ 4) การอ้างอิงที่ถูกต้องและการ
อ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง 5) การท าวิจัยที่ยอมรับได้และการท าวิจัยที่เป็นการไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 6) ผลที่เกิดขึ้นหากมี
การลอกเลียนวรรณกรรม 7) แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงหลักจรรยาบรรณ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และ
ข้อก าหนดทางการค้า ผลการจัดอบรมพบว่า นักศึกษาร้อยละ 63 เห็นว่าการจัดอบรมเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ การลอกเลียนวรรณกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา  

ข้อความรู้ดังกล่าวข้างต้นถูกน ามาใช้ในการออกแบบเนื้อหาสาระของคลิปวิดีโอระยะเวลา 7 นาที ซึ่งผล
การศึกษาระยะเวลาในการน าเสนอคลิปวิดีโอ จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC (Massive Open 
Online Course) ใช้ระยะเวลาในการสอนไม่ควรเกิน 9 นาที (กิดานันท์ มลิทอง, 2548; วสันต์ อติศัพท์, 2533;   
อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, 2560) ซึ่งเป็นระยะเวลาพอเหมาะที่จะดึงดูดหรือเร้าความสนใจของผู้ที่ดูคลิปวิดีโอได้
ตลอดจนจบ ซึ่งสอดคล้องกับ รุจโรจน์ แก้วอุไร (2545) ซึ่งให้ข้อมูลสนับสนุนว่าการใช้ภาพเครื่องไหวใน             
การน าเสนอเนื้อหาสาระควรใช้เวลาสั้นและง่ายต่อความเข้าใจ 

รูปแบบการน าเสนอจะใช้รูปแบบที่เป็นตัวการ์ตูนแทนภาพบุคคลจริง เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ไม่สื่อโดยตรงถึง
นักศึกษา แต่เป็นเหมือนบุคคลที่สาม ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาสาระผ่านภาพการ์ตูนที่มีการเคลื่อนไหวจะช่วยดึงดูด
ความสนใจ และให้ความรู้สึกในเชิงบวกในการรับสร้างที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานวิชาการโดย
สุจริตในลักษณะเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น ซ่ึง Gagne, Briggs, และ Wager (1992 อ้างถึงใน รุจโรจน์ แก้วอุไร, 2545; 
วสันต์ อติศัพท์, 2533) กล่าวว่า การใช้ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ส าหรับน าเสนอเนื้อหาสาระช่วยเร้าความ
สนใจของผู้เรียน และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนอีกด้วย 

นอกจากนี้คลิปวิดีโอยังน าเสนอผ่านช่องทางของเว็บไซต์ยูทู บ (www.youtube.com) ซึ่งนักศึกษา        
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทั้งคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ และใช้
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ระยะเวลาอันสั้นในการศึกษาท าความเข้าใจ รองรับการเรียนรู้จากฟังและการมองเห็น นอกเหนือจากการอ่าน
หนังสือท าความเข้าใจรูปแบบสื่อที่เป็นเอกสารต่าง ๆ   
 
 7. ผลกำรใช้สื่อเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์เน้นควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรของนักศึกษำ 
 จากการน าสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการไปใช้กับนักศึกษา 
พบว่า ผลประเมินคลิปวิดีโอเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใน 5 ประเด็นได้แก่ ประโยชน์ ความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และการบรรลุเป้าหมายของคลิปวิดีโอ พบว่า คุณภาพคลิปวิดีโอมีค่าใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุดคือ ด้านความถูกต้อง (M=4.08, SD=.58) รองลงมาคือ ด้าน
ความเป็นไปได้ (M=4.06, SD=.60) ด้านการบรรลุเป้าหมาย (M=4.04, SD=.52) ด้านความเหมาะสม (M=4.01, 
SD=.58) และด้านประโยชน์ (M=3.96, SD=.52) ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Thompson, 
Bagby, Sulak, Sheets, และ Trepinski (2017) ได้ศึกษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการกับนักศึกษาต่างชาติชาวเอเชีย
ที่ไปเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ และวัดผลในตอนท้ายการอบรม นักศึกษาร้อยละ 63 เห็นว่าการจัดอบรมเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ การลอกเลียนวรรณกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา  
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บทที่ 6 

สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

 ผลการพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีวัตถุประสงค์การวิจัย
ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล (2) เพื่อ
พัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล  (3) 
เพ่ือศึกษาผลของการใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาใน
ยุคดิจิทัล ผู้วิจัยขอน าเสนอสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ตามล าดับหัวข้อแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้  
 
สรุปผลกำรวิจัย  
 
1. พฤติกรรมควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำรของนักศึกษำในยุคดิจิทัล  

1.1 พฤติกรรมควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร 
จากการส ารวจพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล พบว่า นักศึกษาได้รายงานว่า

ตอบแบบสอบตรงตามความเป็นจริงคิดเป็นร้อยละ 90.70 และนักศึกษาตอบแบบสอบถามไม่ตรงกับความเป็นจริง
ร้อยละ 9.30 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดแบบสอบถามที่มีนักศึกษาในกลุ่มหลังออกไป โดยไม่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย
รายการพฤติกรรมความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่นักศึกษามีมากที่สุดคือ การไม่เคยจ้างให้นักศึกษาคนอ่ืนเข้าเรียนแทน 
และการไม่เคยรับจ้างเข้าเรียนแทนนักศึกษาคนอื่น ร้อยละ 98.7 และ 98.6 ตามล าดับ รองลงมาคือ ไม่เคยซื้องาน
ส าเร็จรูปเพ่ือน าไปส่งเป็นงานของตน ร้อยละ 96.3  

ส าหรับพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการที่น่าเป็นห่วงที่นักศึกษาตอบว่าเคยท ามาที่สุดคือ การลอก
การบ้านเพ่ือน ร้อยละ 86.8 รองลงมาคือ การเขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริงๆ แต่อ่าน
ผ่านงานผู้อ่ืน ร้อยละ 83.9 การบอกข้อสอบเก่าให้กับรุ่นน้องหรือนักศึกษาต่างตอนเรียน ร้อยละ 78.7 และการ
ไมไ่ดเ้ขียนอ้างอิงความคิดและข้อความท่ีน ามาในเนื้อหา แต่เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง ร้อยละ 77.5  

1.2 กำรได้รับกำรปลูกฝังเรื่องควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร 
การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักศึกษารายงานว่าได้รับทราบ

มากที่สุดเป็นเรื่อง สถาบันที่ศึกษาได้เน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (M = 4.43, SD = .729) รองลงมาคือ 
ครูของฉันคอยเตือนเรื่องการเขียนงานที่อ้างอิงมาจากคนอ่ืนให้ถูกต้อง และมหาวิทยาลัยของฉันรณรงค์เกี่ยวกับ
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เรื่องการไม่คัดลอกงานวิชาการ (plagiarism) โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (M = 4.38, SD = .831; 
M = 4.37, SD = .858) ตามล าดับ  

ในมาตรการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่มีค่าน้อยกว่าข้อความอ่ืนคือ ครูของฉันให้เวลาในการ
ปรึกษางานที่เพียงพอ (M = 3.69, SD = .928) รองลงมาคือ ครูของฉันสอนวิธีการเขียนถอดความจากแหล่งข้อมูล
ที่ศึกษา และ ครูของฉันเคร่งครัดในการตรวจงานของนักศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (M = 
3.84, SD = .996; M = 4.00, SD = .829) ตามล าดับ 

1.3 เจตคติต่อควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร 
เจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเป็นเรื่อง ฉันเห็นว่าการเขียนรายการ

อ้างอิง หรือบรรณานุกรมเป็นการแสดงถึงการให้ เกียรติกับเจ้าของผลงานที่น ามาศึกษา (M = 4.58, SD = .623) 
รองลงมาคือ การท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ท าให้ฉันเกิดความภาคภูมิใจ (M = 4.55, SD = .653) และ
ฉันคงรู้สึกไม่ดีหากมีคนน างานของฉันไปใช้โดยไม่อ้างอิง (M = 4.36, SD = .820) ตามล าดับ 

1.4 ควำมสำมำรถท ำงำนวิชำกำรโดยสุจริต  
ความสามารถในการท างานวิชาการโดยสุจริตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นเรื่อง ฉันสามารถท างานที่ได้รับ

มอบหมายในการเรียนด้วยตนเอง (M = 4.22, SD = .706) รองลงมาคือ ฉันสามารถเขียนเรียบเรียงงานด้วยตนเอง 
(M = 4.00, SD = .739) และฉันสามารถวางแผนท างานในการเรียนได้ทันเวลาก าหนด (M = 3.95, SD = .792) 
ตามล าดับ 

1.5 ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุระหว่ำงตัวแปรที่สนใจศึกษำ  
ตัวแปรพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (BEH) ได้รับอิทธิพลทางตรง จากตัวแปรเจตคติต่อความซื่อสัตย์

ทางวิชาการ (ATT) ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) และการได้รับการปลูกฝังเรื่องความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.34 ,-.14 และ -.09 
ตามล าดับ แสดงว่าเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) 
และ การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) ท าให้พฤติกรรมไมซ่ื่อสัตย์ทางวิชาการลดลง  

อีกท้ังเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ (BEH) สูงที่สุด นอกจากนี้พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปร การได้รับ
การปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) โดยส่งผ่านเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (ATT) และ
ความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต (COMP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -.09 
โดยการได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (EDU) มีอิทธิพลโดยรวมต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
(BEH) มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ -.43 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2. ส่ือเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ทีส่ร้ำงสรรค์เน้นควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรของนักศึกษำ 
จากการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษา 

โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 มาสู่การออกแบบคลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดย
ข้อความรู้ที่พบว่า การได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการจะก่อให้เกิดเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ และความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริต ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ต่างส่งผลต่อพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ในทาง
ลบหรือท าให้พฤติกรรมดังกล่าวลดลง พฤติกรรมการไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการสามารถแก้ไขป้องกันได้ ด้วยการให้
ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งคลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ สภาพปัญหาจากความไม่
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ประเภทการคัดลอกผลงานวิชาการ 
แนวทางในการหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ สัญญาอนุญาตสาธารณะ เป็นต้น 

ข้อความรู้ดังกล่าวข้างต้นถูกน ามาใช้ในการออกแบบเนื้อหาสาระของคลิปวิดีโอระยะเวลา 7 นาที ซึ่งเป็น
ระยะเวลาพอเหมาะที่จะดึงดูดหรือเร้าความสนใจของผู้ที่ดูคลิปวิดีโอได้ตลอดจนจบ 

รูปแบบการน าเสนอจะใช้รูปแบบที่เป็นตัวการ์ตูนแทนภาพบุคคลจริง เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ไม่สื่อโดยตรงถึง
นักศึกษา แต่เป็นเหมือนบุคคลที่สาม ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาสาระผ่านภาพการ์ตูนที่มีการเคลื่อนไหวจะช่วยดึงดูด
ความสนใจ และให้ความรู้สึกในเชิงบวกในการรับสร้างที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานวิชาการโดย
สุจริต ในลักษณะเชิงสร้างสรรค์มากข้ึน  

นอกจากนี้คลิปวิดีโอยังถูกน าเสนอผ่านช่องทางของเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) ซึ่งนักศึกษา       
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทั้งคอมพิวเตอร์ และสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ และใช้
ระยะเวลาอันสั้นในการศึกษาท าความเข้าใจ รองรับการเรียนรู้จากฟังและการมองเห็น นอกเหนือจากการอ่าน
หนังสือท าความเข้าใจรูปแบบสื่อที่เป็นเอกสารต่าง ๆ   
 
3. ผลกำรใช้สื่อเพื่อสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์เน้นควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรของนักศึกษำ 
 จากการน าสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการไปใช้กับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา 2757305 การวิจัยและสถิติเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 89 คน โดยช่วงเวลาที่มีการน าสื่อ
ไปใช้ เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาได้เรียนวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการแสวงหาความรู้ ประเภทการวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย และการเขียนโครงร่างการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งนักศึกษาอยู่ระหว่างการตรวจ
และเสนอแนะให้แก้ไข โครงร่างการวิจัย ที่ได้รับมอบหมายงานให้มีรูปแบบการเขียนโครงร่างการวิจัยให้มี
ความถูกต้องและซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยผู้วิจัยน าสื่อ เพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 7 นาที แล้วจึงให้ท าแบบประเมินคลิปวิดีโอเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใน 5 ประเด็นได้แก่ ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และการบรรลุ
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เป้าหมายของคลิปวิดีโอ เป็นข้อค าถามมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต จ านวน 20 ข้อค าถาม ผลการประเมินจาก 5 
ประเด็นพบว่า คุณภาพคลิปวิดีโอมีค่าในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากที่สุดคือ ด้านความถูกต้อง 
(M=4.08, SD=.58) รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ (M=4.06, SD=.60) ด้านการบรรลุเป้าหมาย (M=4.04, 
SD=.52) ด้านความเหมาะสม (M=4.01, SD=.58) และด้านประโยชน์ (M=3.96, SD=.52) ตามล าดับ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย ขอน าเสนอใน 2 หัวข้อได้แก่ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในอนาคต โดยมีข้อเสนอแนะย่อยในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 
 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้  

1. สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษามีแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์
ทางวิชาการ โดยคณาจารย์หรือสถานศึกษาควรจัดการอบรมการท างานทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียน      
มีเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และมีความสามารถท างานทางวิชาการโดยสุจริตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน        
มีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการลดลง  

2. คณาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการได้ โดย
การสร้างความรู้สึกให้เกียรติกับเจ้าของผลงานที่น ามาศึกษาค้นคว้า โดยการเขียนรายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรม
ให้มีความถูกต้อง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาในการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง  

3. คณาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาควรให้เวลาในการปรึกษางานที่เพียงพอ เอาใจใส่ในการสอนวิธีการ
เขียนถอดความจากแหล่งข้อมูลที่ศึกษา รวมถึงการเคร่งครัดในการตรวจงานของนักศึกษาให้มากขึ้น เนื่องจากเป็น
มาตรการที่นักศึกษาส่วนใหญ่รายงานว่าการด าเนินการดังกล่าวยังไม่ด าเนินการไม่เข้มข้นเท่าการด าเนินการอ่ืน ๆ  

4. สื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล ใน
รูปแบบคลิปวิดีโอความซื่อทางวิชาการ คณาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอน การจัดการอบรม เกี่ยวกับการเขียนงานวิชาการให้กับนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป ซึ่งสามารถเข้าถึง
ผ่านเว็บไซต์ Youtube และมีระยะเวลาน าเสนอ 7 นาที นับเป็นระยะเวลาอันสั้นและเหมาะสมในการดึงดูดความ
สนใจผู้ดูคลิป นอกจากนี้การน าเสนอเนื้อหาสาระเป็นไปในลักษณะการให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์เป็นภาพการ์ตูนซึ่ง
เป็นการสื่อสารทางอ้อมให้ผู้ดูคลิปวิดีโอเข้าใจง่ายและเข้าถึงสะดวก 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยในอนำคต  
1. เนื่องจากสื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุค

ดิจิทัล ในรูปแบบคลิปวิดีโอความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เน้นเนื้อหาสาระเก่ียวกับการคัดลอกทางวิชาการ ซึ่งเป็นเพียง
รูปแบบหนึ่งของความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งผลการวิจัยในเชิงส ารวจบ่งชี้ ว่าควรมีการสร้างความรู้และความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์ทางวิชาการเป็นล าดับต้น ๆ จึงน ามาสู่การพัฒนาคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมา อย่างไรก็ตามส าหรับผู้
ที่มีความสนใจพัฒนาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการต่อไป อาจมีการน าเสนอในประเด็นอ่ืน  ๆ 
เช่น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการในการสอบ ซึ่งใช้ช่วงเวลาการน าเสนอสั้น ๆ เพ่ือเปิด
ให้กับผู้รับการทดสอบ เพ่ือเป็นสื่อที่ง่ายต่อความเข้าใจและรองรับการรับรู้ทั้งเสียง และภาพ แก่ผู้เข้ารับการทดสอบ
ต่อไป  

2. เนื่องจากการใช้สื่อเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุค
ดิจิทัล เป็นสื่อที่มีความยาวเพียง 7 นาที ซึ่งอาจยังไม่มีพลังพอในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับชมคลิปวิดีโอ
อย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการด้านการ
ไม่คัดลอกผลงานวิชาการของผู้อ่ืน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบประเมินคลิปวิดีโอ เพ่ือศึกษาผลการใช้คลิปวิดีโอใน 
5 ประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และการบรรลุเป้าหมายของคลิปวิดีโอ 
ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป หากผู้สอนมีกระบวนการสอนความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
ทางวิชาการในระยะเวลาที่มากพอจึงควรสร้างเครื่องมือวัดความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงงานวิชาการที่ถูกต้อง และเจต
คติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการก่อนและหลังการจัดกระท าเพ่ือปลูกฝังความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  นอกจากนี้ควรวัด
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยตรงผ่านการประเมินผลงานนักศึกษาที่เป็นบทความวิชาการ รายงานการศึกษาค้นคว้า 
บทความวิจัย และรายงานวิชาการ หรือการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกงานทางวิชาการในการตรวจงาน
นักศึกษา  
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รำยนำมผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจเครื่องมือวิจัยและคลิปวิดีโอ 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยและคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย  
1. ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2. อ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ    ผู้เชี่ยวชาญด้านอุดมศึกษา 
3. อ.ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติการศึกษา 
4. อ.ดร.สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติการศึกษา 
5. อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติการศึกษา 
6. อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอ้ียน    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติการศึกษา 
7. อ.ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ    ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา 
8. อ.ดุสิดา ทินมาลา    ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา 
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แบบสอบถามที่ทดลองใช้ 
แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรเรียนของ 

นักศึกษำปริญญำบัณฑิต คณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ 
 

ค ำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลในที่ว่าง หรือท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงตัวท่านหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 ข้อมูลจากการตอบของท่านเป็นสว่นหน่ึงในการศึกษาสภาพการท างานท่ีหมอบหมายในการเรยีนของนักศึกษา  

ในอุดมศึกษา โดยตอบข้อมูลตรงตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลจากการสอบถามนีจ้ะน าไป 
ศึกษาในภาพรวม และข้อมูลของท่านเป็นรายบุคคลจะเก็บไวเ้ป็นความลับ 
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
        ตอนท่ี 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับการท างานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียน 
        ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานท่ีได้รบัมอบหมายในการเรียน   
        ตอนที่ 4 ความสามารถเกี่ยวกับการท างานท่ีไดร้ับมอบหมายในการเรยีน 
         ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารในสื่อปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการเรยีน 

ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1) เพศ     1) ชาย   2) หญิง 
1.2) ปัจจุบนัศึกษำในระดับ   1) ปริญญาตร ี     2) ปริญญาโท      3) ปริญญาเอก  
1.3) ชั้นปีที่ก ำลังศึกษำ   1) ปี 1      2) ปี 2      3) ปี 3      4) ปี 4      

 5) ปี 5      6) ปี 6      7) ปี 7      8) ปี 8       
1.4) มหำวิทยำลัย    1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        4) โปรดระบุ.......................................       
1.5) สำขำวิชำ 
  1) การศึกษาปฐมวัย  2) ประถมศึกษา  3)  มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 
  4) มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  5) ศิลปศึกษา    6) ดนตรีศึกษา  
  7) ธุรกิจศึกษา   8) สุขศึกษาและพลศึกษา  9) เทคโนโลยีการศึกษา   

 10) การศึกษานอกระบบโรงเรียน   11) จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 
 11) พลศึกษา   12) อาชีวศึกษา   13) เกษตร   14) คหกรรม  

  15) อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................................ 
1.6) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ครัง้ล่าสุดของท่าน 
   1) น้อยกว่า 2.00     2) 2.00-2.49       3) 2.50-2.99    4) 3.00-3.49  5) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
1.7) นักศึกษามีความเข้าใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครูในระดับ 
   1) น้อยที่สุด  2) น้อย   3) ปานกลาง     4) มาก  5) มากที่สุด  
1.8) นักศึกษาได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิจัยการศึกษามาแล้ว   1) ใช่    2) ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบ ตอนท่ี 2) 
1.9) นักศึกษามีความเข้าใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณการวิจัยในระดับ 
   1) น้อยที่สุด  2) น้อย   3) ปานกลาง     4) มาก  5) มากที่สุด  



 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 126 ของจ านวน 141 หน้า 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรเรียน 
 

รำยกำรพฤติกรรมที่ท่ำนปฏิบัติ 
ขณะที่เรียนในระดับกำรศึกษำปจัจุบนั 

ระดับกำรปฏิบัติ 
ไม่เคย น้อย บำงคร้ัง บ่อย ประจ ำ 

1. เพื่อนช่วยท ารายงานให้ ทั้งที่เป็นรายงานเดีย่ว      
2. ลอกการบ้านเพื่อน       
3. คัดลอกเอกสารโดยปราศจากการอ้างอิง ท้ังในตัวเนื้อหาบทความ
และบรรณานุกรม/รายการอ้างอิง 

     

4. เขียนอ้างอิงในตัวเนื้อหา แต่ไมไ่ด้เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง      
5. ลอกข้อความค าต่อค ามาใส่ในงาน โดยไม่อ้างอิงและใสเ่ครื่องหมาย
ค าพูดก ากับถ้อยค านั้น  

     

6. แม้ไม่ได้อ้างอิงโดยก ากับเนื้อความในบทความ/รายงาน แต่เขียน
หัวข้อรายงานอ้างอิงไว้  

     

7. เขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริง ๆ แต่
อ่านผ่านงานคนอ่ืน   

     

8. จ้างคนอ่ืนท ารายงานหรือการบา้นให้      
9. หารายได้โดยรับจ้างผู้อื่นเขียนงาน/การบ้านให้กับผู้อื่น       
10. มีช่ือในงานกลุ่มที่ไม่มีส่วนช่วยเพื่อนท างาน      
11. คัดลอกข้อความจากอินเทอร์เน็ตโดยทีไ่ม่เขยีนอ้างอิง      
12. ซื้องานส าเร็จรูปเพื่อน าไปส่งเป็นงานของตน      
13. อ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลเดียวเป็นหลัก      
14. น ารายงานที่ท าในวิชาหนึ่งมาเป็นรายงานส่งในอีกรายวิชาหนึ่ง 
โดยไม่ได้รับอนญุาต 

     

15. จ้างวานให้ผู้อื่นเขียนรายงานให้      
16. ท ารายงานกลุ่มโดยผลัดกันรับผิดชอบคนละวิชา      
17. แก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ไดผ้ลสรุปตามที่ต้องการ      
18. เอาแบบสอบถามที่ส่งให้ตัวอย่างวิจัยมากรอกข้อมลูเองบางส่วน
เพื่อให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 

     

19. เขียนเสนอข้อมูลในรายงาน โดยขาดหลักฐานสนับสนุนท่ีมาของ
ข้อมูล 

     

20. น างานวิจัยผู้อื่นมาปรับแก้เล็กน้อยเพื่อส่งเป็นงานของตนเอง      
21. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

     

 



 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 127 ของจ านวน 141 หน้า 

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรเรียน   
 

ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนในระดับกำรศึกษำปัจจุบัน 
ท่ำนเห็นด้วยกับสภำพที่เป็นอยู่ในระดับ  

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
สิ่งแวดล้อมบรรยำกำศกำรเรียน      
1. ฉันพบว่าเพื่อนหรือคนท่ีลอกงานมาส่งไม่เคยถูกจับได ้      
2. ฉันเห็นว่าการคัดลอกงานจากหนังสือและอินเทอรเ์น็ตเป็นเรื่อง
พบเห็นทั่วไป 

     

3. เพื่อนของฉันไม่เคารพกฎกติกาในการท างานทางวิชาการ      
4. ฉันพบว่าครูอาจารยล์อกเลยีนงานทางวิชาการนั้นเสียเอง      
5. คนท่ีเคยเรียนบอกฉันว่า ครูไม่เคร่งครัดตรวจอ่านงานท่ีส่ง      
6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................................ 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

     

กำรจัดกำรศึกษำอบรม      
1. ครูของฉันจะผิดหวังแน่นอน เมือ่พบว่าฉันลอกงานมาส่ง      
2. ครูมักไมต่รวจสอบว่าฉันท างานด้วยตนเองหรือไม่      
3. ครูของฉันไม่ได้ใหค้วามส าคัญเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงในตัว
เนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรม  

     

4. มหาวิทยาลัยของฉันรณรงค์เกีย่วกับเรื่องการไม่คัดลอกงาน
วิชาการ (Plagiarism) 

     

5. ครูของฉันคอยเตือนเรื่องการเขยีนงานท่ีอ้างอิงมาจากคนอื่นให้
ถูกต้อง  

     

6. ครูของฉันสอนวิธีการถอดความจากแหล่งข้อมลูที่ศึกษา      
7. ครูสอนฉันเกี่ยวกับวิธีการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง       
8. ครูของฉันเอาใจใส่ตรวจงานและให้ข้อเสนอแนะปรับแก้งาน      
9. ครูมักก าชับให้ฉันท างานด้วยตนเอง      
10. ครูของฉันให้เวลาในการปรึกษางานท่ีเพียงพอ       
11. ครูของฉันเคร่งครัดในการตรวจงานของนักศึกษา       
12. สถาบันท่ีศึกษาไม่เคยเน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ       
13. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................................ 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
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ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนในระดับกำรศึกษำปัจจุบัน 
ท่ำนเห็นด้วยกับสภำพที่เป็นอยู่ในระดับ  

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
ควำมคิดเห็นต่อกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย      
1. การท างานท่ีได้รับมอบหมายดว้ยตนเอง ท าให้ฉันเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

     

2. ฉันรู้สึกละอายใจหากต้องลอกงานคนอ่ืนมาส่ง      
3. ฉันคิดว่าเพื่อนท่ีมาเขียนรายงานเดี่ยวให้ฉันเป็นคนมีน้ าใจ      
4. การลงมือท างานด้วยตนเอง ฉันคิดว่าเป็นการฝึกฝนทักษะการ
ท างานในอนาคต 

     

5. ฉันคิดว่าการซื้อขายงานมาส่งครูเป็นการเสียศักดิ์ศรีส าหรับผู้ที่
เรียนในระดับอุดมศึกษา 

     

6. ฉันคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง แม้แต่การบ้าน รายงาน หรือ
งานวิจัย 

     

7. หัวข้อรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ฉันเห็นว่าเป็นหัวข้อที่ไม่มี
ประโยชน์และไม่มีคนสนใจอ่าน 

     

8. ฉันคิดว่าเขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิงเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว ไม่
ต้องไปอ้างอิงจากตัวเนื้อหา 

     

9. หากคัดลอกข้อความจากแหล่งอื่นจ านวนหลายหน้า ฉันเห็นว่าไม่
จ าเป็นต้องเขียนถอดความเรยีบเรยีงใหม ่เนื่องจากเขียนอ้างอิงใน
บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงแล้ว  

     

10. ฉันรู้สึกว่าคนท่ีไม่ใหเ้พื่อนลอกงานส่งครูเป็นคนท่ีเห็นแกต่ัว       
11. ฉันเห็นว่าการเขียนรายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรมเป็นการ
แสดงถึงการให้เครดิตกับแหล่งข้อมูลที่น ามาศึกษา 

     

12. ถ้าไม่ลอกงานมาส่ง ฉันก็จะถูกลงโทษ หรือไมไ่ด้คะแนน      
13. การฝึกเป็นคนชอบค้นคว้า ชอบอ่านหนังสือเป็นสิ่งท่ีฉันต้องการ
พัฒนาตนเอง  

     

14. งานท่ีได้รับมอบหมายช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้ฉันสนใจศึกษา
ค้นคว้า 

     

15. ฉันคงรู้สึกไม่ดหีากมีคนน างานของฉันไปใช้โดยไม่อ้างอิง      
16. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................................ 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
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ตอนที่ 4 ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรเรียน 
 

ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรเรียนในระดับกำรศึกษำปัจจุบัน 
ท่ำนเห็นว่ำท่ำนมีควำมสำมำรถในระดับ  

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
1. ฉันรู้วิธีการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้ามา      
2. ฉันสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนด้วยตนเอง      
3. ฉันสามารถวางแผนท างานได้ทนัเวลาก าหนด      
4. ฉันสามารถจดัสรรเวลาท างานที่ได้รับมอบหมาย       
5. ฉันเข้าใจวิธีการท างานที่มอบหมาย      
6. ฉันสามารถท างานท่ีมีความบีบคั้นของระยะเวลาที่จ ากัด      
7. ฉันสามารถจดัการงานท่ีได้รับมอบหมายได้ แม้มีปริมาณมาก      
8. ฉันสามารถเขยีนเรยีบเรยีงงานด้วยตนเอง      
9. ฉันทราบวิธีการเขียนอ้างอิงข้อมูลที่น ามาจากเว็บไซต ์      
10. ฉันมักมีเวลาเพียงพอส าหรับท างานท่ีเรียน       
11. ฉันสามารถอ่านแหล่งความรูท้ี่เป็นภาษาอังกฤษ      
12. ฉันสามารถสบืค้นข้อมูลทางวิชาการทางอินเทอร์เน็ต      
13. ฉันมีความสามารถในการอ่านจับใจความ      
14. ฉันมีทักษะพื้นฐานในการวิจัย      
15. งานท่ีได้รับมอบหมายจากการเรียน ไมไ่ด้ยากเกินกว่า
ความสามารถของฉัน 

     

16. อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................................ 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
......................................................................................................... 

     

 
ตอนที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับขำ่วสำรในสื่อปัจจุบนัที่เกี่ยวข้องกบักำรเรียน 

 
1. ข่ำวบัณฑิตที่จบกำรศึกษำไปแล้ว และถูกพบภำยหลังว่ำมีกำรคัดลอกวิทยำนิพนธข์องผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งเล่ม  
      1) ควรปล่อยไป    2) เฉยๆ     3) ควรถอดปรญิญา    
2. กำรมีเว็บไซต์หรือเพจทำงออนไลน์ที่รับจ้ำงท ำกำรบ้ำน หรืองำนวิจัย  
      1) ควรปล่อยไป    2) เฉยๆ     3) ควรปิดเว็บไซต์นั้น    
3. กำรมีข่ำวกำรซ้ือขำยวุฒิบัตรทำงกำรศึกษำ  
  1) น่าสนใจ     2) เฉยๆ   3) น่าอาย  
4. กำรปรำกฏของบทสนทนำใน Line เกี่ยวกับกำรเจรจำต่อรองรำคำของกำรท ำรำยงำนหรืองำนวิจัยของนกัศึกษำกับผู้รับจ้ำง  
  1) น่าสนใจ     2) เฉยๆ   3) น่าอาย  
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5. กำรลงโทษหักคะแนน เมื่อพบว่ำงำนที่ส่งครูเป็นงำนที่คัดลอกมำจำกในอินเทอร์เน็ต   
  1) น่าเห็นใจ     2) เฉยๆ   3) ควรถูกลงโทษ   
 
6. ท่ำนพบเห็นเหตุกำรณ์ที่แสดงควำมไม่ซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรในกำรเรียนใดเพ่ิมเติม นอกเหนือจำกแบบสอบถำมนี้หรือไม่ 
โปรดให้ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
7. ท่ำนคิดว่ำจะมีมำตรกำรส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรให้กับนักศกึษำอย่ำงไร โปรดให้ข้อเสนอแนะ  
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
8. ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับเร่ืองควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร   
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำม 
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แบบตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณานิยามและรายการข้อค าถามว่ามมีความสอดคล้องตรงกันในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย 
 ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  

นิยำมของตัวแปร 
รำยกำรข้อค ำถำม 

ข้อรำยกำร
ตรงกับ
นิยำม 

ไม่แน่ใจ
ว่ำตรง

กับนิยำม 

แน่ใจว่ำ
ไม่ตรงกับ

นิยำม 

พฤติกรรมควำมซื่อสัตย์
ทำงวิชำกำร หมายถึง 
การศึกษา ค้นคว้า เรยีบ
เรียง งานทางวิชาการโดย
สุจรติด้วยตนเอง การไม่น า
งานของผู้อื่นมาเป็นเสมือน
งานของตน หากมีการน า
ความคิด หรือข้อความมา
จากผู้อื่น ต้องมีการระบุ 
ข้อความที่คัดลอก หรือ
ถอดความ เรียบเรียงใหม่
เป็นภาษาของตนเอง 
พร้อมท้ังการเคารพงาน
ของผู้อื่นที่น ามาใช้โดยมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ความคิด และข้อความ
นั้นๆ ท้ังในตัวเนื้อหา และ
ในบรรณานุกรมหรือ
รายการอ้างอิง  
 
 

1. เพื่อนช่วยท ารายงานให้ ทั้งที่เป็นรายงานเดีย่ว    
2. ลอกการบ้านเพื่อน     
3. คัดลอกเอกสารโดยปราศจากการอ้างอิง ทั้งในตัวเนื้อหา
บทความและบรรณานุกรม/รายการอ้างอิง 

   

4. เขียนอ้างอิงในตัวเนื้อหา แต่ไมไ่ด้เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง    
5. ลอกข้อความค าต่อค ามาใส่ในงาน โดยไม่อ้างอิงและใส่
เครื่องหมายค าพูดก ากับถ้อยค านัน้  

   

6. แม้ไม่ได้อ้างอิงโดยก ากับเนื้อความในบทความ/รายงาน แต่
เขียนหัวข้อรายงานอ้างอิงไว้  

   

7. เขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริงๆ 
แต่อ่านผ่านงานคนอ่ืน   

   

8. จ้างคนอ่ืนท ารายงานหรือการบา้นให้    
9. หารายได้โดยรับจ้างผู้อื่นเขียนงาน/การบ้านให้กับผู้อื่น     
10. มีชื่อในงานกลุ่มที่ไม่มีส่วนช่วยเพื่อนท างาน    
11. คัดลอกข้อความจากอินเทอร์เน็ตโดยทีไ่ม่เขยีนอ้างอิง    
12. ซื้องานส าเร็จรูปเพื่อน าไปส่งเป็นงานของตน    
13. อ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลเดียวเป็นหลัก    
14. น ารายงานท่ีท าในวิชาหนึ่งมาเป็นรายงานส่งในอีกรายวิชา
หนึ่ง โดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

   

15. จ้างวานให้ผู้อื่นเขียนรายงานให้    
16. ท ารายงานกลุ่มโดยผลัดกันรับผิดชอบคนละวิชา    
17. แก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ไดผ้ลสรุปตามที่ต้องการ    
18. เอาแบบสอบถามที่ส่งให้ตัวอย่างวิจัยมากรอกข้อมลูเอง
บางส่วนเพ่ือให้ครบตามจ านวนท่ีต้องการ 

   

19. เขียนเสนอข้อมูลในรายงาน โดยขาดหลักฐานสนับสนุนท่ีมา
ของข้อมูล 

   

20. น างานวิจัยผู้อื่นมาปรับแก้เล็กน้อยเพื่อส่งเป็นงานของตนเอง 
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นิยำมของตัวแปร 
รำยกำรข้อค ำถำม 

ข้อรำยกำร
ตรงกับ
นิยำม 

ไม่แน่ใจ
ว่ำตรง

กับนิยำม 

แน่ใจว่ำ
ไม่ตรงกับ

นิยำม 

ควำมสำมำรถท ำงำน
วิชำกำรโดยสุจริต 
หมายถึง ปัจจัยด้านความรู้ 
ทักษะ  และสมรรถนะใน
การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรยีน เช่น การบ้าน 
รายงานที่ไดร้ับมอบหมาย
ด้วยตนเอง และสามารถ
ควบคุมให้ตนเองท างาน
นั้นด้วยการกระท าท่ี
ถูกต้อง สุจริตในการ
ท างานวิชาการ 
 
 

1. ฉันรู้วิธีการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้ามา    
2. ฉันสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนด้วยตนเอง    
3. ฉันสามารถวางแผนท างานได้ทนัเวลาก าหนด    
4. ฉันสามารถจดัสรรเวลาท างานที่ได้รับมอบหมาย     
5. ฉันเข้าใจวิธีการท างานที่มอบหมาย    
6. ฉันสามารถท างานท่ีมีความบีบคั้นของระยะเวลาที่จ ากัด    
7. ฉันสามารถจดัการไดร้ับมอบหมายงานได้ แม้มีปรมิาณมาก    
8. ฉันสามารถเขยีนเรยีบเรยีงงานด้วยตนเอง    
9. ฉันทราบวิธีการเขียนอ้างอิงข้อมูลที่น ามาจากเว็บไซต ์    
10. ฉันมักมีเวลาเพียงพอส าหรับท างานท่ีเรียน     
11. ฉันสามารถอ่านแหล่งความรูท้ี่เป็นภาษาอังกฤษ    
12. ฉันสามารถสบืค้นข้อมูลทางวิชาการทางอินเทอร์เน็ต    
13. ฉันมีความสามารถในการอ่านจับใจความ    
14. ฉันมีทักษะพื้นฐานในการวิจัย    
15. งานท่ีได้รับมอบหมายจากการเรียน ไมไ่ด้ยากเกินกว่า
ความสามารถของฉัน 

   

บรรทัดฐำนทำงสังคม 
หมายถึง กลุ่มบุคคลอ้างอิง 
เช่น ครู เพื่อน ผู้ปกครอง 
ที่มีความยึดถือ เชื่อในการ
ท างานวิชาการให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง สุจริต หรือสั่ง
สอน อบรม ร่วมปลูกฝั่ง
การท างานวิชาการที่
ถูกต้องซื่อสัตย์  

1. ฉันพบว่าเพื่อนหรือคนท่ีลอกงานมาส่งไม่เคยถูกจับได ้    
2. ฉันเห็นว่าการคัดลอกงานจากหนังสือและอินเทอรเ์น็ตเป็นเรื่อง
พบเห็นทั่วไป 

   

3. เพื่อนของฉันไม่เคารพกฏกติกาในการท างานทางวิชาการ    
4. ฉันพบว่าครูอาจารยล์อกเลยีนงานทางวิชาการนั้นเสียเอง    
5. คนท่ีเคยเรียนบอกฉันว่า ครูไม่เคร่งครัดตรวจอ่านงานท่ีส่ง 
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นิยำมของตัวแปร 
รำยกำรข้อค ำถำม 

ข้อรำยกำร
ตรงกับ
นิยำม 

ไม่แน่ใจ
ว่ำตรง

กับนิยำม 

แน่ใจว่ำ
ไม่ตรงกับ

นิยำม 

เจตคติต่อควำมซ่ือสัตย์
ทำงวิชำกำร หมายถึง 
ความรูส้ึกท่ีให้คุณค่า
ความส าคญัต่อการท างาน
ด้วยตนเอง การเคารพ 
ทรัพย์สินทางปัญญาของ
แหล่งข้อมูลที่น ามาศึกษา
ค้นคว้าด้วยการอ้างอิงงาน
นั้นอย่างถูกต้อง เป็นธรรม  

1. การท างานท่ีได้รับมอบหมายดว้ยตนเอง ท าให้ฉันเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

   

2. ฉันรู้สึกละอายใจหากต้องลอกงานคนอ่ืนมาส่ง    
3. ฉันคิดว่าเพื่อนท่ีมาเขียนรายงานเดี่ยวให้ฉันเป็นคนมีน้ าใจ    
4. การลงมือท างานด้วยตนเอง ฉันคิดว่าเป็นการฝึกฝนทักษะการ
ท างานในอนาคต 

   

5. ฉันคิดว่าการซื้อขายงานมาส่งครูเป็นการเสียศักดิ์ศรีส าหรับผู้ที่
เรียนในระดับอุดมศึกษา 

   

6. ฉันคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง แม้แต่การบ้าน รายงาน 
หรืองานวิจัย 

   

7. หัวข้อรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ฉันเห็นว่าเป็นหัวข้อที่
ไม่มีประโยชน์และไม่มคีนสนใจอ่าน 

   

8. ฉันคิดว่าเขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิงเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว ไม่
ต้องไปอ้างอิงจากตัวเนื้อหา 

   

9. หากคัดลอกข้อความจากแหล่งอื่นจ านวนหลายหน้า ฉันเห็นว่า
ไม่จ าเป็นต้องเขียนถอดความเรยีบเรียง เนื่องจากเขียนอ้างอิงแล้ว
ในบรรณานุกรมหรือรายการอ้างองิแล้ว  

   

10. ฉันรู้สึกว่าคนท่ีไม่ใหเ้พื่อนลอกงานส่งครูเป็นคนท่ีเห็นแกต่ัว     
11. ฉันเห็นว่าการเขียนรายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรมเป็นการ
แสดงถึงการให้เครดิตกับแหล่งข้อมูลที่น ามาศึกษา 

   

12. ถ้าไม่ลอกงานมาส่ง ฉันก็จะถูกลงโทษ หรือไมไ่ด้คะแนน    
13. การฝึกเป็นคนชอบค้นคว้า ชอบอ่านหนังสือเป็นสิ่งท่ีฉัน
ต้องการพัฒนาตนเอง  

   

14. งานท่ีได้รับมอบหมายช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้ฉันสนใจศึกษา
ค้นคว้า 

   

15. ฉันคงรู้สึกไม่ดหีากมีคนน างานของฉันไปใช้โดยไม่อ้างอิง 
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นิยำมของตัวแปร 
รำยกำรข้อค ำถำม 

ข้อรำยกำร
ตรงกับ
นิยำม 

ไม่แน่ใจ
ว่ำตรง

กับนิยำม 

แน่ใจว่ำ
ไม่ตรงกับ

นิยำม 

กำรได้รับกำรปลูกฝังเร่ือง
ควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำร 
หมายถึง การที่ครู 
สถาบันการศึกษาให้ความรู้
ความเข้าใจ สร้างเสริม
สมรรถนะด้านการท างาน
วิชาการและการสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องการ
ท างานวิชาการโดยสุจรติ  

1. ครูของฉันจะผิดหวังแน่นอน เมือ่พบว่าฉันลอกงานมาส่ง    
2. ครูมักไมต่รวจสอบว่าฉันท างานด้วยตนเองหรือไม่    
3. ครูของฉันไม่ได้ใหค้วามส าคัญเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงในตัว
เนื้อหาและการเขียนบรรณานุกรม  

   

4. มหาวิทยาลัยของฉันรณรงค์เกีย่วกับเรื่องการไม่คัดลอกงาน
วิชาการ (Plagiarism) 

   

5. ครูของฉันคอยเตือนเรื่องการเขยีนงานท่ีอ้างอิงมาจากคนอื่นให้
ถูกต้อง  

   

6. ครูของฉันสอนวิธีการถอดความจากแหล่งข้อมลูที่ศึกษา    
7. ครูสอนฉันเกี่ยวกับวิธีการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง     
8. ครูของฉันเอาใจใส่ตรวจงานและให้ข้อเสนอะแนะปรับแก้งาน    
9. ครูมักก าชับให้ฉันท างานด้วยตนเอง    
10. ครูของฉันให้เวลาในการปรึกษางานท่ีเพียงพอ     
11. ครูของฉันเคร่งครัดในการตรวจงานของนักศึกษา     
12. สถานบันที่ศึกษาไม่เคยเน้นย้ าเรื่องความซื่อสตัย์ทางวิชาการ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 135 ของจ านวน 141 หน้า 

แบบสอบถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
 

แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรเรียนของนักศึกษำคณะครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ 
 

ค ำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลในที่ว่าง หรือท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงตัวท่านหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 ข้อมูลจากการตอบของท่านเป็นสว่นหน่ึงในการศึกษาสภาพการเรยีนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

โดยขอให้ท่านตอบข้อมลูตรงตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลจากการสอบถามนีจ้ะน าไปศึกษาในภาพรวม  
และข้อมลูของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับ แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนท่ี 1 พฤติกรรม ความคดิเห็น และความสามารถเกี่ยวกับการเรยีน 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารดา้นการศึกษาในสื่อปัจจุบัน 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลทั่วไป 
ขอขอบคุณทีส่ละเวลาตอบแบบสอบถาม 

ผศ.ดร.ณฏัฐภรณ์ หลาวทอง และอ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร 
 
ตอนที่ 1 พฤติกรรม ควำมคิดเห็น และควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรเรียน 

 
รำยกำรพฤติกรรมที่ท่ำนปฏิบัติ 

ขณะที่เรียนในระดับกำรศึกษำปจัจุบนั 
ระดับกำรปฏิบัติ 

ไม่เคย น้อย บำงคร้ัง บ่อย ประจ ำ 
1. เพื่อนช่วยท ารายงานให้ ทั้งที่เป็นรายงานเดีย่ว      
2. ลอกการบ้านเพื่อน       
3. คัดลอกเอกสารโดยปราศจากการอ้างอิง ท้ังในตัวเนื้อหาบทความ
และบรรณานุกรม/รายการอ้างอิง 

     

4. เขียนอ้างอิงในตัวเนื้อหา แต่ไมไ่ด้เขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง      
5. ลอกข้อความค าต่อค ามาใส่ในงาน โดยไม่อ้างอิงและใสเ่ครื่องหมาย
ค าพูดก ากับถ้อยค านั้น  

     

6. ไม่ไดเ้ขียนอ้างอิงความคิดและข้อความที่น ามาในเนื้อหา แต่เขยีน
อ้างอิงในรายการอ้างอิง  

     

7. เขียนอ้างอิงงาน โดยที่ไม่ได้อ่านแหล่งข้อมูลต้นฉบับนั้นจริงๆ แต่
อ่านผ่านงานผู้อื่น   

     

8. จ้างคนอ่ืนท ารายงานหรือการบา้นให้      
9. หารายได้โดยรับจ้างเขยีนงาน/การบ้านให้กับผู้อื่น       
10. มีช่ือในงานกลุ่มที่ไม่มีส่วนช่วยเพื่อนท างาน      
11. คัดลอกข้อความจากอินเทอร์เน็ต โดยทีไ่ม่เขียนอ้างอิง      
12. ซื้องานส าเร็จรูปเพื่อน าไปส่งเป็นงานของตน      
13. อ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลเดียวเป็นหลัก      
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รำยกำรพฤติกรรมที่ท่ำนปฏิบัติ 
ขณะที่เรียนในระดับกำรศึกษำปจัจุบนั 

ระดับกำรปฏิบัติ 
ไม่เคย น้อย บำงคร้ัง บ่อย ประจ ำ 

14. น ารายงานที่ท าในวิชาหนึ่งมาเป็นรายงานส่งในอีกรายวิชาหนึ่ง 
โดยไม่ได้รับอนญุาต 

     

15. จ้างวานให้ผู้อื่นเขียนรายงานให้      
16. ท ารายงานกลุ่มโดยผลัดกันรับผิดชอบคนละวิชา      
17. แก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ไดผ้ลสรุปตามที่ต้องการ      
18. เอาแบบสอบถามทีส่่งให้ตัวอย่างวิจัยมากรอกข้อมลูเองบางส่วน
เพื่อให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 

     

19. เขียนน าเสนอข้อมูลในรายงาน โดยขาดหลักฐานสนับสนุนท่ีมา
ของข้อมูล 

     

20. น างานวิจัยผู้อื่นมาปรับแก้เล็กน้อยเพื่อส่งเป็นงานของตนเอง      
21. ส่งข้อสอบช้ากว่าก าหนด      
22. บอกค าตอบให้กับคนอ่ืนระหวา่งที่มีการสอบ      
23. บอกข้อสอบเก่าให้กับรุ่นน้องหรือนักศึกษาต่างตอนเรียน      
24. แอบบันทึกสูตรหรือข้อมลูที่ตอ้งใช้ในการสอบลงในเครื่องคิดเลข 
หรือแอบน าสูตร/สรุปย่อเนื้อหาท่ีไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ 

     

25. จัดหาแบบสอบท่ีเคยสอบในเทอมที่ผ่านมา      
26. ขโมยหรือคัดลอกแบบสอบภายหลังสอบเสรจ็      
27. ท าข้อสอบให้กับผู้อื่น      
28. รับจ้างเข้าเรียนแทนนักศึกษาคนอ่ืน      
29. จ้างให้นักศึกษาคนอ่ืนเข้าเรียนแทน       
30. แอบเขียนช่ือให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนในแบบบันทึกการเข้าเรยีน      

 

ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนในระดับกำรศึกษำปัจจุบัน 
ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมในระดบั  

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
กำรจัดกำรศึกษำอบรม 
1. ครูของฉันจะผิดหวังแน่นอน เมือ่พบว่าฉันลอกงานมาส่ง 

     

2. มหาวิทยาลัยของฉันรณรงค์เกีย่วกับเรื่องการไม่คัดลอกงาน
วิชาการ (Plagiarism) 

     

3. ครูของฉันคอยเตือนเรื่องการเขยีนงานท่ีอ้างอิงมาจากคนอื่นให้
ถูกต้อง  

     

4. ครูของฉันสอนวิธีการเขียนถอดความจากแหล่งข้อมูลที่ศึกษา      
5. ครูสอนฉันเกี่ยวกับวิธีการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง       
6. ครูของฉันเอาใจใส่ตรวจงานและให้ข้อเสนอะแนะปรับแก้งาน      



 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  

 หน้า 137 ของจ านวน 141 หน้า 

ควำมคิดเห็นของท่ำนในกำรเรียนในระดับกำรศึกษำปัจจุบัน 
ท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมในระดบั  

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
7. ครูมักก าชับให้ฉันท างานด้วยตนเอง      
8. ครูของฉันให้เวลาในการปรึกษางานท่ีเพียงพอ       
9. ครูของฉันเคร่งครัดในการตรวจงานของนักศึกษา       
10. สถาบันท่ีศึกษาเน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการ       
ควำมคิดเห็นต่อกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย 
11. การท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ท าให้ฉันเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

     

12. ฉันเห็นว่าการเขียนรายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรมเป็นการ
แสดงถึงการใหเ้กียรติกับเจ้าของผลงานท่ีน ามาศึกษา 

     

13. การฝึกเป็นคนชอบค้นคว้า ชอบอ่านหนังสือเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉัน
ต้องการพัฒนาตนเอง  

     

14. ฉันคงรู้สึกไม่ดหีากมีคนน างานของฉันไปใช้โดยไม่อ้างอิง      
15. ฉันคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง แม้แต่การบ้าน รายงาน หรอื
งานวิจัย 

     

16. หัวข้อรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ฉันเห็นว่าเป็นหัวข้อที่ไม่
มีประโยชน์และไมม่ีคนสนใจอ่าน 

     

17. ฉันคิดว่าเขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิงเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว ไม่
ต้องไปอ้างอิงจากตัวเนื้อหา 

     

18. หากคัดลอกข้อความจากแหลง่อื่นจ านวนหลายหน้า ฉันเห็นวา่
ไม่จ าเป็นต้องเขียนถอดความเรยีบเรียงใหม ่เนื่องจากเขียนอ้างอิงใน
บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงแล้ว  

     

19. ฉันรู้สึกว่าคนท่ีไม่ใหเ้พื่อนลอกงานส่งครูเป็นคนท่ีเห็นแกต่ัว       
20. ถ้าไม่ลอกงานมาส่ง ฉันก็จะถูกลงโทษ หรือไมไ่ด้คะแนน      

 

ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรเรียนในปัจจุบัน 
ท่ำนมีควำมสำมำรถในระดับ  

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
21. ฉันรู้วิธีการเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้ามา      
22. ฉันสามารถท างานท่ีไดร้ับมอบหมายในการเรียนด้วยตนเอง      
23. ฉันสามารถวางแผนท างานในการเรยีนได้ทันเวลาก าหนด      
24. ฉันสามารถจัดสรรเวลาท างานในการเรียนทีไ่ด้รบัมอบหมาย       
25. ฉันเข้าใจวิธีการท างานที่มอบหมายในการเรียน      
26. ฉันสามารถเขียนเรียบเรียงงานด้วยตนเอง      
27. ฉันทราบวิธีการเขียนอ้างอิงข้อมูลที่น ามาจากเว็บไซต ์      
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ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรเรียนในปัจจุบัน 
ท่ำนมีควำมสำมำรถในระดับ  

น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
28. ฉันมีความสามารถในการอ่านจับใจความ      
29. ฉันมีทักษะพื้นฐานในการวิจัย      
30. งานท่ีได้รับมอบหมายจากการเรียน ไมไ่ด้ยากเกินกว่า
ความสามารถของฉัน 

     

 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับขำ่วสำรด้ำนกำรศึกษำในสื่อปัจจุบนั 

 
1. ข่ำวบัณฑิตที่จบกำรศึกษำไปแล้ว และถูกพบภำยหลังว่ำมีกำรคัดลอกวิทยำนิพนธข์องผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งเล่ม  
      1) ควรปล่อยไป        2) เฉยๆ      3) ควรถอดปรญิญา    
2. กำรมีเว็บไซต์หรือเพจทำงออนไลน์ที่รับจ้ำงท ำกำรบ้ำน หรืองำนวิจัย  
      1) ควรปล่อยไป        2) เฉยๆ      3) ควรปิดเว็บไซต์นั้น    
3. กำรมีข่ำวกำรซ้ือขำยวุฒิบัตรทำงกำรศึกษำ  
  1) น่าสนใจใช้บริการ     2) เฉยๆ    3) น่าอาย  
4. กำรปรำกฏของบทสนทนำของนักศึกษำใน Line เกี่ยวกับกำรเจรจำต่อรองรำคำของกำรท ำรำยงำนหรืองำนวิจัย  
  1) น่าสนใจใช้บริการ     2) เฉยๆ    3) น่าอาย  
5. เมื่อพบว่ำงำนที่ส่งครูเป็นงำนที่คัดลอกมำจำกในอนิเทอร์เน็ต และนกัเรียนผู้นั้นถกูลงโทษหักคะแนน 
  1) ควรได้รับความเห็นใจ     2) เฉยๆ    3) ควรถูกลงโทษ   
6. ระดับควำมเป็นจริงของค ำตอบของท่ำน ในกำรตอบแบบสอบถำมคร้ังนี ้
  1) ไม่จริง      2) จริงบางส่วน   3) จริง  
 
7. ท่ำนพบเห็นเหตุกำรณ์ที่แสดงควำมไม่ซื่อสัตย์ทำงวิชำกำรในกำรเรียนใดที่นอกเหนือจำกแบบสอบถำมนี้หรือไม่ โปรดให้
ข้อมูลเพ่ิมเติม  
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................  
8. ท่ำนคิดว่ำควรมีมำตรกำรส่งเสริมควำมซ่ือสัตย์ทำงวิชำกำรให้กับนักศกึษำอย่ำงไร โปรดให้ข้อเสนอแนะแนวทำง 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. เพศ     1) ชาย   2) หญิง 
2. ปัจจุบันศึกษำในระดับ   1) ปริญญาตร ี     2) ปริญญาโท      3) ปริญญาเอก  
3. ชั้นปีที่ก ำลังศึกษำ   1) ปี 1      2) ปี 2      3) ปี 3      4) ปี 4      5) ปี 5      

 6) ปี 6      7) ปี 7      8) ปี 8      9) ปี 9      10) ปี 10       
4. มหำวิทยำลัย    1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 5) มหาวิทยาลัยนเรศวร             6) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 7) โปรดระบุ................................................................................................................       

5. สำขำวิชำ 
ปริญญาตร ี  1) การศึกษาปฐมวัย  2) ประถมศึกษา  3)  มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 
   4) มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  5) ศิลปศึกษา    6) ดนตรีศึกษา  
   7) ธุรกิจศึกษา   8) สุขศึกษาและพลศึกษา  9) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา  

 10) การศึกษานอกระบบฯ  11) จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ  
 11) พลศึกษา   12) อาชีวศึกษา   13) เกษตร   14) คหกรรม  

   15) อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................... 
ปริญญาโท-เอก 

 16) วิจัยการศึกษา/การวัดและประเมินผล/สถิติการศึกษา/จิตวทิยาการศึกษา 17) การศึกษาตลอดชีวิต   
 18) บริหารการศึกษา/นเิทศการศึกษา   19) หลักสูตรและการสอน  20) ศิลปศึกษา  
 21) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา   22) บริหารการศึกษา/นเิทศการศึกษา/อุดมศึกษา 

   23) อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................... 
6. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คร้ังล่ำสุดของท่ำน 
   1) น้อยกว่า 2.00     2) 2.00-2.49       3) 2.50-2.99    4) 3.00-3.49  5) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
7. นักศกึษำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัจรรยำบรรณวิชำชีพครูในระดับ 
   1) น้อยที่สุด  2) น้อย   3) ปานกลาง     4) มาก  5) มากที่สุด  
8. นักศกึษำได้เรียนวิชำที่เกี่ยวข้องกับวิจัยกำรศึกษำมำแล้ว   

 1) ใช่    2) ไม่ใช่  
9. ส ำหรับนิสิติที่นกัศึกษำเรียนวชิำวิจัยกำรศึกษำมำแล้ว นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณการวิจยัในระดบั 
   1) น้อยที่สุด  2) น้อย   3) ปานกลาง     4) มาก  5) มากที่สุด  
 
 

 
 
 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำม  
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แบบประเมินคลิปวิดีโอ 
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คณะผู้วิจัย 

 
1. หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 เบอร์โทรศัพท์ 02-2182565-97 ต่อ 7214 
โทรสาร 02-2182565-97 ต่อ 7200 E-mail address: nuttaporn.L@chula.ac.th 

2. ผู้ร่วมวิจัย อ.ดร.ธีรวดี ถังคบุตร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 เบอร์โทรศัพท์ 02-2182644 โทรสาร 02-2182644           
E-mail address: theeravadee@chula.ac.th 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be  

บรรยายภาษาไทย 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gQLdCN_xM_g&feature=youtu.be  

บรรยายภาษาอังกฤษ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gQLdCN_xM_g&feature=youtu.be

