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ภัทรภิญโญพงศ์ 

 

จากประสบการณ์ในการจัดท าบทความวิชาการจะให้
ความส าคัญอย่างมากกับการอ้างอิง เพราะได้รับการปลูกฝัง
มาอย่างเข้มข้นในเรื่องของ “Plagiarism” ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ร้ายแรงมากส าหรับการศึกษา โดยมีการลงโทษถึงไล่ออก 
การอ่านและน าข้อมูลของผู้อ่ืนมาใช้ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย
เพียงแค่ประโยคหรือค าเดียวก็ต้องมีการอ้างอิง สิ่งที่เราน ามา
เขียนในบทความ ถ้าเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะจ าได้จาก
ที่เรียนมา หรืออ่านพบ เห็น/ฟังจากแหล่งข้อมุลอ่ืนๆที่ไม่ใช่
การวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง (ซึ่งส าหรับ
ตนเองเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถท าเช่นนั้นได้) ก็ต้องมี
การอ้างอิง และแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ต้องน่าเชื่อถือ เช่น ไม่
น าข้อมูลจาก Wikipedia มาใช้อ้างอิง เพราะสามารถเข้าไป
แก้ไขได้ กล่าวโดยสรุปการอ้างอิงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการ
จัดท าผลงานวิชาการ ต้องส านึกและให้เกียรติแก่เจ้าของ
ผลงาน หากน ามาใช้ก็ต้องอ้างอิงอย่างถูกต้อง มิเช่นนั้นถือว่า
มีความผิดทั้งทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การอ้างอิงเป็นเรื่องที่
ส าคัญมากในการจัดท า
ผลงานวิชาการ ต้อง
ส านึกและให้เกียรติแก่
เจ้าของผลงาน หาก
น ามาใช้ก็ต้องอ้างอิง
อย่างถูกต้อง มิเช่นนั้น
ถือว่ามีความผิดทั้งทาง
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
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อาจารย์ ดร.  
พงศ์พัชรา 
กวินกุลเศรษฐ์ 

 
 

   การโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) คือ การ
คัดลอกผลงานหรือขโมยความคิดของคนอ่ืน โดยไม่อ้างอิง
ให้ถูกต้อง เพ่ือท าให้ดูเสมือนเป็นงานหรือความคิดของ
ตนเอง เป็นการกระท าท่ีขาดจริยธรรมทางวิชาการ  
    การลักลอกงานวิชาการมีหลายประเภท เช่น การลัก
ลอกค าต่อค า การลักลอดวลี ด้วยการท าซ้ างานของบุคคล
อ่ืนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ การถอดความ คือ การ
สรุปความ การแปลภาษาและการปะติดปะต่องานบุคคล
อ่ืนเข้าด้วยกันให้ต่างจากต้นฉบับเดิม ต้องแสดงที่มาของ
งานต้นฉบับ การน าความคิดของบุคคลอ่ืนมาแสดงโดยลวง
เป็นความคิดตนเอง ต้องระบุการรับรู้ความเป็นเจ้าของ
ความคิด อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
    การน างานเก่าของตนเองมาใช้ใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือส่วนที่เป็นสาระส าคัญโดยไม่มีการพัฒนาหรือ
มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นการ
สร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ การน างานเก่ามาแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานสร้างสรรค์ใหม่ ในความคิดเห็นส่วนตัวการเขียน
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มีข้อพิจารณา คือ 
ต้องคิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง การน าผลงาน
บุคคลอื่นมาต้องท าการอ้างอิงในตัวบทและท ารายการ
อ้างอิงท้ายเล่ม และไม่น างานของบุคคลมามากจนเกินไป 
ซึ่งในปัจจุบันได้มีโปรแกรมการตรวจการลักลอก
วรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็น Turmitin และ อักขราวิสุทธิ์ ที่
ตรวจสอบการลักลอกและแสดงผลการเทียบข้อมูลที่ซ้ ากับ
ต้นฉบับ เพ่ือป้องกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ 
 

-ความหมายของการ
โจรกรรมทางวิชาการ 
-ประเภทของการลักลอก
งานวิชาการ 
-การหลีกเลี่ยงการลัก
ลอกงานทางวิชาการ 
-โปรแกรมการตรวจการ
ลักลอกงานวิชาการ 
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อาจารย์ เบ็ญจวรรณ์ 
ดอกไม้

 

     ผู้เขียนวิจัยพยายามรวบรวมค้นคว้าท า literature 
review จากหลายงานวิจัย โดยหลีกเลี่ยงการคัดลอก
ผลงานผู้อื่นโดยพยายามอ่าน และสรุปสังเคราะห์จากความ
เข้าใจของผู้เขียน และเรียบเรียงใหม่เป็นประโยคและ
ภาษาของผู้เขียนเอง ทั้งนี้งานวิจัยที่ตัดท าเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมดและเป็นการเขียนงานวิจัยครั้งแรก จึง
ระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก พยายาม paraphrase และ
สรุปเป็นภาษาของตนเอง จากนั้นได้ตรวจสอบการ 
citation อ้างอิงในเนื้อหาทุกครั้งที่จ าเป็นต้องคัดลอกบาง
ประโยค หรือบางค าของงานวิจัยนั้นๆ เพ่ือไม่ให้เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และจรรยาบรรณดังกล่าว เมื่อท าครบทั้ง 5 
บท ผู้เขียนได้ตรวจสอบการคัดลอกผ่านอักขราวิสุทธิ์ เพ่ือ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่นอีกครั้ง ปลปรากฎอยู่ใน
ระดับปกติ และน าผลที่ได้มาปรับและแก้ไขอีกครั้ง เพ่ือให้
มีการซ้ าในอักขราวิสุทธิ์ให้น้อยที่สุด จึงท าการส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและพิจารณาต่อไป 

-การหลีกเลี่ยงการ
คัดลอกผลงานของบุคคล
อ่ืน 
-การน าผลงานของ
บุคคลมาเรียงให้เป็น
ผลงานตนเอง 
-การอ้างอิงในเนื้อหา 
-การตรวจการลักลอก
ผลงานวิชาการ 
-การละเมิดสิทธิ์และ
จริยธรรมทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

อาจารย์ อุมารังษี  
วงษ์สุบรรณ 

 

    Plagiarism คือ การคัดลอกผลงานทาง หรือขโมย
ผลงาน/ความคิดของบุคคลอ่ืนโดยไม่การอ้างอิงที่ถูกต้อง 
บางคนอาจเรียกว่า “โจรกรรมทางวิชาการ” หรือ 
“โจรกรรมทางวรรณกรรม” ก็ได้    
    Plagiarism เป็นส่วนหนึ่งของการโกง และเป็นการ
กระท าผิดทางวิชาการอย่างร้ายแรงที่สุด โดยการ Copy & 
Paste (การคัดลอก-แปะ) การน าข้อความจากต้นฉบับมาใช้
โดยไม่ใส่เครื่องหมายค าพูดและอ้างอิง     
    เรื่องนี้ก าลังเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนกล่าวขวัญถึง 
โดยเฉพาะนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่ต้องเขียน
วิทยานิพนธ์ 
    วิธีการหลีกเลี่ยง ต้องท าดังนี้  
    1. Citation การเขียนข้อความใดๆ ที่น ามาต้นฉบับต้อง
อ้างอิงทุกครั้ง   
    2. Paraphrase เขียนผลงานด้วยภาษาตนเองไม่น าค า
ของคนอ่ืนมาใช้ จะช่วยให้ส านวนที่เขียนเป็นภาษาของเรา
เองอย่างแท้จริง  
    3. Summary การสรุปสาระส าคัญแทนการคัดลอกและ
ต้องอ้างอิงด้วย  

-ความหมายของการ
คัดลอกผลงาน 
-การหลีกเลี่ยงการ
คัดลอกผลงาน 
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อาจารย์ สุดารัตน์ 
จันทร์เพ่ิมพูน 

 

จากการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
นักวิจัย และสิทธิความเป็นเจ้าของนั้นแสดงถึงแนวทางการ
เขียนที่ถูกต้องในการเขียนผลงานวิชาการของตน ซึ่งควร
จะต้องระวังเรื่องของการลักลอบเช่น การน ารูปภาพมาใช้ 
โดยที่รูปนั้นอาจมีผู้ที่ถ่ายมาแล้ว และหากผู้ท าผลงาน
วิชาการน ารูปภาพเหล่านั้นมาใช้ อาจจะไม่ถูกต้องเนื่องจาก
เป็นการลักลอบลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิมนุษยชนด้วย 
เช่น การถ่ายภาพผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาติหรือ ภาพนั้น
อาจน าความเสื่อมเสียมาให้ผู้ที่ถูกน าภาพไปใช้เช่นเดียวกัน 
ผู้ท าผลงานหากต้องการน ารูปภาพมาใช้ส่วนบุคคลก็ควรจะ
ถ่ายเองหรือขอความเห็นชอบเสียก่อน 

-แนวทางการเขียน
ผลงานที่ถูกต้อง 
-การลักลอกผลงาน
ทางวิชาการ 
-การน าภาพถ่ายมาใช้
ต้องระมัดระวังเรื่อง
ลิขสิทธิ์และสิทธิ
มนุษยชน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จริยาวัฒน์ โลหะพูน
ตระกูล 

 

จากประสบการณ์ท างานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้าน
ชุมชน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานในพ้ืนที่ 
ดังนั้น ข้อมูลต่างๆ ที่น ามาระบุในวิจัย จะต้องมีความ
ระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
และตัวบุคคล ซึ่งผู้วิจัยต้องตระหนักต่อเรื่องนี้อย่างมาก 
ดังนั้น ข้อมูลที่น ามาเขียนต้องพิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่าไม่
ส่งผลเสียต่อผู้ให้ข้อมูล หรือกรณีที่จ าเป็นต้องระบุข้อมูล
ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้
ข้อมูล จ าเป็นต้องสอบถามว่าผู้ให้ข้อมูลว่าจะอนุญาตให้
อ้างอิงข้อมูลได้แค่ไหน จะระบุชื่อบุคคล หน่วยงานและ
ต าแหน่งหรือองค์กรได้หรือไม่ อย่างไร และถ้าข้อมูลนั้นไม่
ส่งผลเสียหายก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลสัมภาษณ์ 
เป็นความคิดเห็นส่วนตัว เป็นข้อเสนอแนะ หรือเป็นข้อสรุป 
ในเรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ของสถานการณ์หรือบริบทใด
ให้ชัดเจน ดังเช่น ข้อมูลที่สะท้อนปัญหาการท างานของ 
อบต. ที่ระบุว่า จากการประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ต.
ศีรษะจรเข้น้อย สูงอายุท่านหนึ่งที่มาร่วมประชุมได้ให้ข้อมูล
ว่า ตนเองไม่ได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุมาหลายเดือนแล้ว 
จึงเรียกร้องให้ทาง อบต. เร่งด าเนินการแก้ไขเรื่องนี้ ซึ่งใน
กรณีนี้ไม่สามารถการระบุชื่อบุคคลได้ 

-การระมัดระวังข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยเฉพาะ
ผู้ที่ให้ข้อมูล 
-การน าข้อมูลมาใช้
ต้องไม่ส่งผลต่อผู้ให้
และผู้ใช้ข้อมูล 
-การระบุประเภทของ
ข้อมูล 
-การเคารพสิทธิส่วน
บุคคลของผู้ให้ข้อมูล  

 
 
 
 
 
 


