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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษา ระดับ จิตสํานึกของประชาชน

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับจิตสํานึกของ

ประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน และ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถทํานาย

ระดับ จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน   

กลุมตัวอยางที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันทั่วประเทศ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน 

(Stratified  Random  Sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ัง

นี้ คือแบบสอบถาม ( Questionnaire)  และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา เพ่ือใชในการ

วิเคราะหลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง และสถิติอนุมาน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม โดยวิเคราะหสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson’s Product-

moment Correlation) และ สถิติการวิเคราะหคาความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพ่ือทดสอบความสามารถในการทํานายของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม ผล

การศึกษา สรุปไดดังนี้  

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยภาย ในตัวบุคคลที่ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22)  ดานอุดมการณโดยรวมของกลุมตัวอยางอยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38) ดานความตองการแกไขปญหาสังคมอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.38)  ดานความเช่ืออํานาจภายในตนอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3. 73) ดานเหตุผลเชิง

จริยธรรมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4. 43) ปจจัยภาย นอกตัวบุคคลที่ผลักดันใหเกิดจิตสํานึก

ในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.20) ดานการอบรมเลี้ยงดูอยูใน
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ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22) ดานสถานการณทางสังคมอยูในระดับ มาก  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.24) 

ดานแบบอยางจากบุคคลอื่นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4 .25) และ ดานการขัดเกลาทางสังคม

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ) ปจจัยระดับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการ            

คอรรัปชัน ระดับจิตสํานึกพ่ึงตนเองอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.47) ระดับจิตสํานึกสาธารณะ

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4. 73) ระดับจิตสํานึกอาสาสมัครอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 

4.57) ระดับจิตสํานึกวีรชนอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.14) ระดับจิตโพธิสัตวโดยรวมกลุม

ตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.61)  

 ผลการศึกษา ยังพบอีกวา ปจจัยภายใน ไดแก อุดมการณ   ความเช่ือใน อํานาจตน สามารถ

รวมกันทํานาย จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  มี คา

สัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ ( R Square: R2) เทากับ 0.163  และปจจัยภายนอก ไดแก แบบอยาง

จากบุคคลอื่น การขัดเกลาทางสังคม  สถานการณทางสังคม  สามารถรวมกันทํานาย จิตสํานึกของ

ประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  มีคาสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ ( R 

Square: R2) เทากับ 0.268 สรุปไดวา ปจจัยภายใน และ กับปจจัยภายนอก  สามารถทํานาย จิตสํานึก

ของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันไดมากกวาตัวแปรกลุมใดกลุมหนึ่งตาม

ลําพัง  

 ขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการเสริมสรางจิตสํานึกของประชาชนในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชัน  และพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน  ดังนี้ 1) สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา เปน

สถาบันที่สําคัญ ในการทําหนาที่อยางจริงจังเพ่ือ ถายทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม และถายทอดความรู ที่

จําเปนใหแกเด็ก เยาวชน กลอมเกลา ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกที่ดีงาม ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต

ดวยการขัดเก ลามาต้ังแตร ะดับเยาววัย 2 ) องคกรทางสังคม ไดแก สถาบันปกครอง สถาบันทาง

ส่ือมวลชน ทําหนาที่รวมกัน สงเสริม สนับสนุน  และกระตุนใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ 

และกระตุนใหแสดงพฤติกรรม ที่เปนรูปธรรม ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน                   

3) ประชาชน เขารวมเปนสมาชิกกลุม หรือรวม กลุมกันเปนองคกร แสดงพลัง ในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 4) การผลิตซํ้าจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  ที่

เกิดขึ้นมาแลวซํ้าอยูเสมอ เพ่ือ ปองกันการเลือนหายหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งยังเปนการสรางเสริม

จิตสํานึกที่คงทน ย่ังยืน 
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 This research had 3 main objectives: 1) to examine people’s conscience in the prevention 

and suppression of corruption, 2) to identify the factors that more related to people’s conscience 

in the prevention and suppression of corruption, and 3) to find out  the factors that  could predict 

the level of people’s conscience in the prevention and suppression of corruption. 

 The sampling group for this study consisted of 400 people from all over the country, who 

volunteered to be part of corruption prevention and suppression. They were selected by the 

stratified random sampling method. A questionnaire was used as the research instrument to 

collect the data. Descriptive statistics were used to analyze the data and inferential statistics to 

find out the relationship between independent and dependent variable – i.e., Pearson’s  

Correlation and Multiple Regression Analysis. The results of the research could be summarized as 

follow. 

 It was found that individuals’ internal factors motivated their conscience in the 

prevention and suppression of corruption were at a high level ( X = 4.22).  When each aspect was 

taken into consideration, it was found that ethical reasons motivated their conscience in the 

prevention and suppression of corruption most  (X = 4.38), followed by individuals’ ideology (X 

= 4.38X) and desire to solve social problems (X = 4.38), and belief in their internal power (X = 

3.73), respectively.   

 Overall, individuals’ external factors motivated their conscience in the prevention and 

suppression of corruption at a high level (X = 4.20). When each aspect was taken into 
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consideration, it was found that role model of others motivated their conscience most (X = 4.25), 

followed by social conditions (X= 4.24), their bringing-up (X = 4.22), and social refinement (X = 

4.11), respectively. The conscience in the prevention and suppression of corruption was found to 

be high. When the level of conscience in each aspect was considered, the highest mean score 

belonged to public conscience (X = 4.73), followed by universal conscience (X = 4.61), voluntary 

conscience (X = 4.57), self-dependent conscience (X = 4.47), and heroic conscience (X = 4.14), 

respectively. 

 It was also found that the internal factors, i.e., ideology and belief in the internal power 

could together predict the people's conscience in the prevention and suppression of corruption 

correctly (R2 = 0.163).  The external factors, i.e., role model of others, social refinement, and 

social conditions, could together predict the people's conscience in the prevention and suppression 

of corruption correctly (R2 = 0.268).  In fact, the afore-mentioned internal and external factors 

together could predict their conscience better than either internal or external factors alone.  

 Recommendations for building public conscience in the prevention and suppression of 

corruption and for developing the human resource to have such conscience were as follows:  

1. The family, academic institutions, and the religion should play an important role in 

transferring the culture and essential knowledge to children and the youth.  They should 

discipline them  and instill in them the conscience of integrity and honesty since their 

childhood. 

2. Social organizations, i.e., administrative organizations and mass media should promote, 

support and encourage people to gain knowledge and understanding of corruption as well 

as motivate them to act  against it seriously in order to prevent and suppress corruption. 

3. People should form groups and each group should have an equal status.   Or they may 

become part of people's organizations and show their united power in preventing and 

suppressing corruption. 

4. People’s conscience in the prevention and suppression of corruption should be regularly 

boosted to prevent it from vanishing or changing.  In other words, the conscience should 

be made lasting.  



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาเร่ือง จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

กรณีศึกษา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน            

นี้ ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษานี้เกิดจากการสนับสนุนดวยดีทั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพยจากหลายทาน 

หลายองคกรที่มองเห็นประโยชนของผลการศึกษา และประสงคใหผลการศึกษาคร้ังนําไปใชประโยชน

ไดจริงในทางปฏิบัติ   

 การศึกษานี้ใชระยะเวลาในการศึกษายาวนานมากกวาปกติ แตไดรับความกรุณาดวยดีจากหลาย

ทาน โดยเฉพาะอยางย่ิงขอ ขอบคุณ รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท ที่ใหคําแนะนําในชวงตน ของ

การศึกษา รศ.ดร. สุรสิทธ์ิ   วชิรขจร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม 

ที่สละเวลาใหคําแนะนํา และแกไขในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ใหถูกตองตามกระบวนการวิจัย

ในขั้นตอนการวิจัย  

 ขอบคุณกัลยาณมิตรทุก เครือขาย ทุกองคกรที่ทํางานการตานคอรรัปชันทุกพ้ืนทีท่ี่สละเวลาให 

ใหขอมูล ขอแนะนํา   และขอเสนอแนะจนทําใหการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี  โดยเฉพาะอยางย่ิง

กรรมการเครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน (คปต.) ที่เปนแบบอยางใหผูศึกษามี วิถีปฏิบัติในการ

ดํารงตนอยูในกรอบแหงความซ่ือสัตย  

 ขอบคุณมูลนิธิบัณฑิตอาสาที่ เล็งเห็นความต้ังใจของผูศึกษา และประโยชนของผลการ

ศึกษาวิจัย สนับสนุนทุนสวนหนึ่ง ในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ ทําใหงาน การศึกษาคร้ังนี้ สําเร็จได

ดวยดี   

 ขอบคุณเพ่ือนมิตรรวมรุน พค. 19 กทม. ที่คอยเปนแรงใจ และนางสาวศรินยา  แตศิลปะชัย 

ที่อุทิศเวลาในการใหขอแนะนํา ขอคิดใหเกิดความรอบคอบในการทํางาน 

 ทายที่สุดนี้ ขอบคุณครอบครัวที่เปนเบาหลอมความซ่ือสัตยในก ารทํางาน และปลูกสราง

ภูมิคุมกันในการฟนฝาความยากลําบากดวยศักยภาพของตนเอง รวมถึงเปนพลังใจในยามเหนื่อยลา 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  

 เปนที่ตระหนักกันดีแลววาการคอรรัปชันสงผลกระทบอยางกวางขวางไมจํากัดอยูใน

ประเทศใดประเทศหนึ่ง แตเปนกิจรรมขามแดน (Cross - Border) หรือขามชาติ ( Transnational) 

ไปแลว โดยการคอรรัปชันกระทบกระเทือนเศรษฐกิจระดับชาติ สถาบันทางประชาธิปไตย และ

การปกครองดวยหลักนิติธรรม ( Rule of Law) อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องและเช่ือมโยงตอการคุกคาม

ความมั่นคงของมนุษย ( Human Security) เชน อาชญากรรมขามชาติ และการกอการรายอีกดวย 

(แสวง  บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, 2551: 10) 

 ในสวนของประเทศไทยก็เชนกัน ปญหาการคอรรัปชันทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ และ

สงผลกระทบตอทุกภาคสวน นอกจากการ สูญเสียงบประมาณจากการคอรรัปชันปละประมาณ 3 

แสนกวาลานบาท  จากงบประมาณของประเทศไทย 1.45 ลานลานบาท แลว (แนวหนา, 2551)              

คอรรัปชันยังบั่นทอนความถูกตอง และทําลายจริยธรรม ซ่ึงเปนมาตรฐานของสังคม ทําใหคนมี

สิทธิ เสรีภาพไมเทากันจากความรํ่ารวยถึงแมจะรํ่ารวยมาโดยทางมิชอบก็ยังเปนที่นับถือของสังคม

ที่เห็นคุณคาของวัตถุมากกวาความดี และคอรรัปชันอํานวยใหเกิดการใชทรัพยากรที่จํากัดอยูของแต

ละสังคมอยางขาดประสิทธิภาพ เพราะเกิดการร่ัวไหลของงบประมาณ (วรากรณ สามโกเศศ,  2546) 

ตลอดจนภาพลักษณของประเทศไทยเร่ืองการคอรรัปชันในสายตาตางชาติแยลง (องคกรเพ่ือความ

โปรงใสในประเทศไทย, 2551)  

 ภาคสวนตางๆ ในสังคมเห็นตรงกันวา ทุกคนในสังคมตองมีสวนรวมกับการแกไขปญหา  

มองเห็นและรูสึกวาเปนเร่ืองที่รายแรง และตองมี “จิตอาสา ” ที่จะชวยเหลือ  โดยตองมองวาเปน

ปญหาของเราโดยตรง และอยายอมแพใหกับคนคดโกง  (ภักดี โพธิศิริ, 25 52) และลําพังหนวยงาน

อิสระอยางเชนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึง

หนวยงานราชการหลายภาคสวนจึงมีแนวนโยบายใหประชาชนมีจิตอาสาในการปองกันและแกไข
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ปญหาการคอรรัปชันรวมกับหนวยงานของรัฐ เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติวาดวย

เร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริต ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช., 2551) 

 ในชวงทศวรรษที่ผานมาภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 

2550 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน (การ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ) รวมถึงนโยบายของหนวยงานภาครัฐที่เอื้อใหประชาชนเกิดจิตอาสาใน

การมีสวนรวมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ซ่ึงหนวยงานภาครัฐรณรงคใหประชาชนมี

ชองทางที่หลากหลายในการเขารวมกิจกรรม เชน การสรางเครือขาย  การเปดรับสมัครประชาชน

เขาเปนสมาชิกภายใตการดูแลของหนวยงานนั้นๆ ไมวาจะเปนคณะกรรมการ กปช.ปปง. 

(สํานักงานคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน, 2549) เครือขายการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต คายเยาวชนสัมพันธ ป.ป.ช. (สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ) อาสาสมัครพิทักษยุติธรรม (กระทรวงยุติธรรม, 2552)  เปนตน  

 ในขณะเดียวกัน ประชาชนมีความต่ืนตัว และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันมากขึ้น และมีการรวมตัวของประชาชนในรูปแบบของกลุม ชมรม องคกร เครือขาย จาก

หลากหลายกลุมวิชาชีพ กลุมศึกษา กลุมผูสนใจ หรือกลุมที่มีเปาหมายรวมกัน เพ่ือเขามามีสวนรวม

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน โดยอาศัยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีการดําเนินงานในรูปแบบของอาสาสมัคร ยึดโยง

สมาชิกองคกรดวยจิตสํานึกที่ดีงาม ทั้งนี้ เพ่ือที่จะดําเนินบทบาทในการชวยเหลือและชวยคลี่คลาย

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย 

ถึงอยางไรประชาชนที่มีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันยังมีจํากัด

เฉพาะประชาชนสวนนอยของสังคมเทานั้น ทั้งที่การมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ               

คอรรัปชันเปนเร่ืองที่สําคัญและเปนความคาดหวังของสังคม กอปรกันนั้นปญหาการคอรรัปชัน

ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ฉะนั้น หากประชาชนสวนใหญมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันจะสามารถควบคุมการคอรรัปชันใหอยูในวงจํากัดที่ไมกอใหเกิด

ผลกระทบที่รุนแรงแกสังคมไทย  ทั้งยังเปนการฟนวัฒนธรรมของสังคมไทยในเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมที่ดีงามเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต นับถือความดีมากกวาวัตถุ 

 ดังนั้น การศึกษาเร่ือง จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของภาค

ประชาชน จึงมีความมุงหมายที่จะศึกษาใหครอบคลุมสาเหตุภายในและภายนอก ทั้งในอดีตจนถึง

ปจจุบันที่สงผลตอกระบวนการเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของภาค



 
 

ประชาชน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 

  

1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 

 

1.   เพ่ือศึกษา จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถทํานาย ระดับ จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน  

 

1.3  ขอบเขตในการศึกษา 

  

ในการศึกษาเร่ือง จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันผู

ศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

1.  ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ 

 การศึกษาจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันไดใชขอ

คําถามที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันเปนตัวช้ีวัดจิตสํานึก

ของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน และไดนําคาคะแนนที่ไดมาจัดแบงตัว

แปรจิตสํานึกออกเปน 5 ระดับ ไดแก จิตสํานึกพ่ึงตนเอง จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกอาสาสมัคร 

จิตสํานึกวีรชน และจิตโพธิสัตว 

 ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการ         

คอรรัปชัน ไดแก  ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

 ปจจัยภายใน คือ อุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม เหตุผลเชิงจริยธรรม  

 ปจจัยภายนอก  คือ การอบรมเลี้ยงดู  / คานิยมของครอบครัว  สถานการณทางสังคม 

แบบอยางจากบุคคลอื่น การขัดเกลาทางสังคม (ส่ือ สถาบันการศึกษา เพ่ือน)  

 ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้คือ จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของ

ประชาชน 

 



 
 

 2.  ขอบเขตดานประชากร 

ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันทั่วประเทศ จากการสํารวจ พ.ศ. 2551  จํานวนทั้งส้ิน  2,612  

คน แบงเปน 7 ภาค ไดแก ภาคเหนือ 276 คน ภาคกลาง 767 คน ภาคใต 431 คน  ภาค

ตะวันออก 154 คน ภาคตะวันตก 177 คน ภาคอีสานตอนบน 432 คน ภาคอีสานตอนลาง 

435 คน รวม 511 คน  (วีระ สมความคิด และพิศอําไพ คิดชอบ, 2552: 56-63) 

3. ขอบเขตดานเวลา  

การวิจัยนี้ใชเวลาในการศึกษาระหวางเดือนมกราคม 2556 – เมษายน 2557  

 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 

1.  ทําใหทราบถึงจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

2.  ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบ    

ปรามการคอรรัปชัน  เพ่ือนําผลไปเปนแนวทางในการ เสริมสรางจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันใหประชาชน 

3. ทําใหทราบถึง ปจจัยที่สามารถทํานาย ระดับ จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 

4. หนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลที่ไดไปสรางโมเดลที่เหมาะสมกับการเสริมสรางจิตสํานึก

ของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  
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บทที่ 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาเร่ือง จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

กรณีศึกษา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน          

ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาและคนควาเอกสารและรายงาน การวิจัย ตาง ๆ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการศึกษาคนควา ดังเสนอเนื้อหาตามลําดับ  

ดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสํานึก 

2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคอรรัปชัน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันของภาคประชาชน 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับจิตสํานึก 

  

แนวความคิดเร่ืองจิตสํานึกในปจจุบัน ไดมีพัฒนาการมาจากการศึกษาเร่ืองจิตสํานึกของ  

Marx ซ่ึงมารกเองไดแนวคิดนี้มาจากการวิพากษและเอาบางสวนมาจากแนวคิดของ Hegel และ

Feuerbach (Marx and Eengels, 1974 อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ, 2530 :52)  การศึกษาเร่ือง

จิตสํานึกทําให  Marx พบความสัมพันธระหวาง 3 ตัวแปร ดังนี้คือ อุดมการณ จิตสํานึกและ

ปฏิบัติการทางสังคม (กาญจนา แกวเทพ, 2521 : 6 อางถึงใน ปริญญาพร ขุขันดิน, 2534 : 6) นั่นคือ

อุดมการณนั้นเปนผลผลิตของจิตสํานึก และจิตสํานึกของคนเกิดมาจากปฏิบัติการในชีวิตของมนุษย 

ภายใตเง่ือนไขตามภาวะวิสัย วิธีการผลิตของเขาเองนอกจากนี้ ยังเกิดความสัมพันธที่ตัวเขาเองและ

คนอื่นๆมีตอกัน เราอาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ระบบจิตสํานึกเปนผลผลิตของสังคมหรือส่ิงที่มนุษย

สรางขึ้นนั้นเอง ไดแก ความคิด แนวความคิด อุดมการณ จิตสํานึก ซ่ึงสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรม
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ทางวัตถุของมนุษย ระบบความคิด อุดมการณ จิตสํานึกเปนส่ิงที่แยกไมออกจากการแสดง

หรือภาคปฏิบัติของบุคคลในยุคสมัยตางๆ  

2.1.1  ความหมายจิตสํานึก 

คําวา จิตสํานึก มีความหมายใกลเคียงกับคําวา จิตสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึก

ทางสังคม จิตสํานึกตอสวนรวม ซ่ึงมีผูใหความหมายของคําเหลานี้ไวหลากหลาย ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2.1  ความหมายของคําเรียกใชที่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับคําวาจิตอาสา 

คําเรียกใช ความหมาย ผูใช/ป (อางอิง) 

จิตสํานึก ภาวะที่จิตต่ืน และรูตัวสามารถตอบสนองตอส่ิงเราจาก

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และส่ิงที่สัมผัส

ไดดวยกาย 

ราชบัณฑิตยสถาน, 

2546: 312 

เจตนา ความต้ังใจ อุดมการณ ความรูสึกนึกคิดภายในตัว

บุคคล และเปนความรู ความจริง แบบแผน โครงสราง 

กฎเกณฑ (Pattern / Structure / Order) ที่กํากับใหบุคคลทํา

การแสดงออก สรางประสบการณใหบรรลุเปาหมายที่

กําหนดให  

Ken Wilber และ 
Edmund Hesserl 
อางถึงใน  

ทวี เช้ือสุวรรณทวี, 

2549: 129 

เปนส่ิงที่อยูลึกในจิตใจของของคนเปนตัวช้ีนํา กํากับ 

กลั่นกรองพฤติกรรมของคน ตลอดจนองคประกอบ

ทั้งหลายในสังคม ไมวาจะเปนครอบครัว กลุมคน องคกร 

ชุมชน หรือสังคมโดยรวมลวนไดรับอิทธิพลจากสํานึก

ของคนมาทางตรงก็ทางออม 

ไพบูลย วัฒนศิริ

ธรรม  

และสังคม สัญจร, 

2543: 3 

จิตสาธารณะ เปนคําๆ ที่มีความหมายเดียวกับคําวา “จิตสํานึก

สาธารณะ” คือ ผลที่ไดจากการประเมินคาตอส่ิงที่อยู

รอบตัว  ในการตระหนักรูหรือลักษณะของบุคคลที่ทํา

อะไรลงไปอยางรูตัว  โดยการตัดสินใจ  จากกระบวนการ

ทางจิตหลายประเภทในการตัดสินใจกระทําตามประสบ

ประการณเดิมหรือ  การไดรับการอบรม  ส่ังสอน  แลว

ประมวลผลตามความรับรูของปจจัยแวดลอมทั้ง  ภายใน

และภายนอกในการตัดสินใจปฏิบัติ แลวสรางเปนทัศนคติ 

กันตธี เนื่องศรี, 

2552 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

คําเรียกใช ความหมาย ผูใช/ป (อางอิง) 

จิตสาธารณะ ที่ฝงลึกในการมีความสํานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายตอส่ิงผิด เนนความเรียบรอย 

ประหยัด และมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 

 

การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน  หรือคํานึงถึง

ผูอื่นที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน   

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร, 2552: 

10 

จิตสํานึก

สาธารณะ 

คุณธรรมที่เห็นความสําคัญของสวนรวม ธเนศวร เจริญเมือง, 

2551: 175 

ความรูสึกที่มีตอกันของคนในสังคม

(Social  Consciousness) ที่ถายทอดตอกันมาควบคูกับการ

ดํารงอยูของสังคม (Social Being) เปนส่ิงที่ผูคนในชุมชน

ปฏิบัติตอกันในสังคม  เพ่ือสังคม  เพ่ือมิใหสังคมสูญสลาย

โดยมีที่มาจากการสมาสคําในภาษาไทยจากคําวา �   

จิตสํานึก   และคําวา  สาธารณะ 

รัตจณี รักษเพ็ชร, 

2008     

จิตสํานึกทาง

สังคม 

การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเร่ืองของสวนรวม

ที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ   มี ความสํานึกและยึดมั่น

ในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายตอส่ิงผิด  

เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวาง

มนุษยกับธรรมชาติ   

สํานักงาน 

คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ อางถึงใน 

nounla-or saengsook 

http://nounlaor123.e

xteen.com/2009040

7/entry 

เปนคําที่มีความหมายเดียวกับคําวา จิตสาธารณะ  คือ การ

ตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน  หรือคํานึงถึง

ผูอื่นที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน   

มัลลิกา มัติโก, 2541: 

28 

จากความหมายขางตน สรุปไดวา จิตสํานึก หมายถึง การตระหนักรู และคํานึงถึงสวนรวม 

อยางไมนิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปญหาที่เกิดขึ้นกับผูอื่น ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ และพรอมที่จะ

http://nounlaor123.exteen.com/
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สละเวลา   แรงกาย   และสติปญญาในการบรรเทาปญหา หาแนวทางแกไข และพัฒนาใหเกิด

ประโยชนแกสาธารณะหรือสวนรวมอยางดีที่สุดตามศักยภาพอยางไมเห็นแกประโยชนสวนตน    

2.1.2  ลักษณะของจิตสํานึก 

 ร่ืนฤดี  ชัยอํามาตย ( 2550: 10) แบงลักษณะของจิตสํานึกทางสังคมเปน 2 ลักษณะ คือ                  

1) จิตสํานึกที่มุงรับใชระบบที่เปนอยู เปนจิตสํานึกแบบลาหลัง แสดงออกโดยยอมรับเคราะหกรรม  

ถือเปนเร่ืองของโชควาสนา ยอมรับสภาพที่อยู ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขอะไรได  และ                     

2)จิตสํานึกที่เปลี่ยนแปลงระบบที่เปนอยู เปนจิตสํานึกแบบกาวหนา โดยมุงถึงการมีชีวิตที่ดีกวา    

สังคมที่ยุติธรรมกวาสงบกวา  ไดแก  การเขารวมกลุมทําประโยชนตอสังคมตอรองกับอํานาจหรือ

คัดคานส่ิงที่เห็นวาไมตอง  การเอารัดเอาเปรียบสังคมหรือทําใหสังคมเส่ือม เปนตน สวนกิตติพงษ  

แสงเสริมสิริ (2551: 25) เห็นวาลักษณะของจิตสํานึกสาธารณะมี 3 ลักษณะ ประกอบดวย  

 1. ดานการใชส่ิงของสวนรวม ไดแก 1.1) สถานที่สวนรวม สถานที่สาธารณะตางๆ ที่

เกี่ยวของกับจิตสํานึกสาธารณะ เชน การจอดรถ การสูบบุหร่ี การทิ้งขยะ การแสดงออกในที่

สาธารณะ เปนตน 1.2) อุปกรณสวนรวม เชน การใชโทรศัพทสาธารณะ การใชอุปกรณของ

สํานักงาน การใชบริการหองสมุด เปนตน  

 2. ดานกิจกรรมสวนรวม เปนกิจกรรมที่ทํารวมกับคนหมูมาก เชน การแตงกายให

เหมาะสมกับสถานที่ การเสียสละแรงกายเพ่ือกิจกรรมของสวนรวม การแสดงความมีน้ําใน                     

สาธารณกุศล การมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคตางๆ การทําประชาพิจารณ การแสดงความคิดเห็น

สะทอนผานทางส่ือมวลชน เปนตน  

 3. ดานการตอบแทนเชิงคุณคาความหมาย ไมวาจะเปนการตอบแทนผูที่เคยใหความ

ชวยเหลือทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เชน การไดรับทุนการศึกษาจากชุมชน 

หรือสถาบันการศึกษา การไดรับโอกาสดีๆ ในการทํางาน แลวตอบแทนสังคมกลับคืนมาในรูปแบบ

เครือขายจิตอาสาตางๆ ใหกับสังคม เปนตน  

 สวนสังคม สัญจร และพีระ ลิ่วลม (2548) พิจารณาระดับของความรูสึก และอารมณ สรุป

ไดวาจิตสํานึกมี 3 ลักษณะดวยกันคือ  

 1. จิตสํานึกเชิงบวก ที่งายตอการระดมมวลชนเนื่องจากการมีจิตสํานึกเชิงบวกนี้กอใหเกิด

ความรูสึกมีคุณคาในตัวบุคคลผูนั้น ไดแกจิตสํานึกในเชิงการใหความเมตตา ความกรุณา เชน การ

ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือส่ิงแวดลอม การบริจาคผาหมตานภัยหนาว การบริจาคเพ่ือชวยเหลือ

นองผูหิวโหย หรือการรดน้ําดําหัว เปนตน  

 2. จิตสํานึกเชิงลบ ที่สงผลกอใหเกิดการ “ตอสู” กับ “ศัตรูหรือฝายตรงขาม”  ขึ้นมาโดยตรง 

เชน ในชวงป พ.ศ.2517-2519 มีการปลุกกระแสการตอตานลัทธิคอมมิวนิสต โดยพยายามใสความ
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เช่ือวาเปนลัทธิที่ไมดี มีอันตราย เปนตน การมีจิตสํานึกประเภทนี้มักมีความโกรธ ความเกลียด เขา

มาแอบแฝง เกิดการเจรจายากแตเกิดความรุนแรงงาย ทั้งจากฝายศัตรูและจากตัวผูมีจิตสํานึกชนิดนี้

เอง จิตสํานึกประเภทนี้มักจะตองมีกระบวนการมวลชนแอบแฝงอยู ทั้งในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ และในระบบการศึกษา  

 3. จิตสํานึกไมบวกไมลบ ที่สงผลกอใหเกิดการ "ตอสู" เชนเดียวกัน แตเปนการตอสูที่

เกิดขึ้นจากความเสียสละและการตระหนักในภาระหนาที่การตอสูอยางสูง เชน จิตสํานึกของทหาร

ที่ยอมพลีชีพเพ่ือชาติ และการชุมนุมของประชาชนเพ่ือตอตานการครองอํานาจของเผด็จการทหาร 

ในชวง พฤษภาคม 2535 เปนตน จิตสํานึกประเภทนี้สามารถปลุกระดมไดในภาวะ “วิกฤติ”  หรือ

อาจจะเรียกวา “พลิกวิกฤติเปนโอกาส”     

 

2.1.3  ระดับของจิตสํานึก 

Lukacs  (1979 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2527 : 34-39)  ไดแบงจิตสํานึกเปน 2 ระดับ 

โดยอาศัยเกณฑการมองเห็นผลประโยชนของชนช้ันตนและสามารถในการมองเห็นสังคม โดยที่

ระดับแรกเปนจิตสํานึกในขั้นที่สูงกวา คือ จิตสํานึกทางการเมือง ดังนี้  1) จิตสํานึกแบบทันทีทันใด 

(Immediate Consciousness)เปนจิตสํานึกที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและเปนไปตามธรรมชาติ 

มองเห็นผลประโยชนสวนตัวในระยะใกล เชน ความตองการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจิตสํานึกชนิดนี้ มีทั้ง

ของปจเจกชน ( Psychological Consciousness of Individual) และของมวลชนโดยสวนรวม 

(Mass Psychological Consciousness) (Chsyan, 1984: 40) 2) จิตสํานึกทางชนช้ัน ( Political 

Class Consciousness) จิตสํานึกประเภทนี้เกิดขึ้นไดดวยปฏิบัติการที่มีความต้ังใจของมนุษย

เทานั้น เชน การปกปองผลประโยชนชาวนาสวนรวม การยกระดับจิตสํานึกชนิดแรกมาเปนชนิด

หลังจะตองผานการทํางานทางประวัติศาสตรของตัวส่ือกลาง เชน ผูนํา ปญญาชน พรรคการเมือง 

สหภาพแรงงาน องคกรมวลชน  เปนตน ซ่ึงจิตสํานึกทางการเมืองนี้ จะมีลักษณะทางชนช้ันเปน

ตัวกําหนด จิตสํานึกทั้ง 2 ระดับที่กลาวมาขางตนเกิดจากการทํางานของอุดมการณ  

ธเนศ  เจริญเมือง (2551 : 177-178) แบงสํานึกสาธารณะเปน 3 ระดับ ไดแก 1) สํานึกที่

ไดมาจากการปลูกฝงหรือการถายทอดที่ดํารงอยูทั่วๆไปในสังคม และส่ิงที่ถายทอดมานั่นก็คือ

วัฒนธรรมที่ดํารงอยูเปนหลักหรือเรียกวาวัฒนธรรมกระแสหลัก  2) สํานึกที่ถูกปลุกขึ้นมา เปน

สํานึกที่ปรารถนาทางเลือกใหมที่แตกตางจากวัฒนธรรมและแนวคิดกระแสหลัก และมักคัดคานกับ

สภาวะดํารงอยู  เชน  ความอยุติธรรมในสังคม  การใชอํานาจที่ไมเปนธรรม การตอสูดิ้นรน สํานึก

ในขั้นนี้มักเนนหนักที่การแสวงหาสิทธิที่จะแสดงออกได สิทธิที่จะเลือกส่ิงที่ตนเองตองการได 

และสิทธิที่จะดูแลปกครองตนเอง  กําหนดหนทางใหแกตนเอง  3) สํานึกที่เพ่ิมพูนขึ้น ( Expanded) 
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ซ่ึงคนที่มีแนวคิดนี้เปนกลุมเดียวกับกลุมที่เสียเปรียบในสังคม เห็นวาฐานะตําแหนงก็คือส่ิงที่ถูก

สรางขึ้นมาในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้นปฏิกิริยาที่มีตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ก็

คือ กระบวนการทั้งชีวิต คนที่มีสํานึกเชนนี้มีความเขาใจในความสลับซับซอนทางสังคมดาน  ซ่ึง

คลายคลึงกับร่ืนฤดี  ชัยอํามาตย (2550: 10) เห็นวาจิตสํานึกทางสังคมระดับหนึ่งเปน จิตสํานึกที่มุง

รับใชระบบที่เปนอยู  เปนจิตสํานึกแบบลาหลัง  แสดงออกโดยยอมรับเคราะหกรรม  ถือเปนเร่ือง

ของโชควาสนา ยอมรับสภาพที่อยู ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขอะไรได  และอีกระดับหนึ่งเปน

จิตสํานึกที่เปลี่ยนแปลงระบบที่เปนอยู เปนจิตสํานึกแบบกาวหนา โดยมุงถึงการมีชีวิตที่ดีกวา 

สังคมที่ยุติธรรมกวาสงบกวา  ไดแก  การเขารวมกลุมทําประโยชนตอสังคมตอรองกับอํานาจหรือ

คัดคานส่ิงที่เห็นวาไมตอง  การเอารัดเอาเปรียบสังคมหรือทําใหสังคมเส่ือม เปนตน  

Paolo (1973 อางถึงใน ชองนาง ชาสิงหแกว, 2547 : 32) ไดแบงจิตสํานึกออกเปน 4 ระดับ 

คือ 1) จิตสํานึกที่ยังไมเปลี่ยนแปลง ( Intransitive Consciousness)หมายถึง การที่ประชาชนมี

ความเช่ือในเร่ืองของโชคลาง ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และโชคชะตา  2) จิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง ( Semi-

intransitivity Consciousness) หมายถึงกรที่ประชาชนยอมลดคาตนเอง มีความคิดไมเช่ือเช่ือมั่น

ในตนเองรับคานิยมที่มีการถายทอดมาอยางเต็มที่จะมีการใชความรุนแรงและอารมณในการตัดสิน

ปญหามาก  3) จิตสํานึกเปลี่ยนแปลงไรเดียงสา ( Native-transitiveness Consciousness) 

หมายถึงการที่ประชาชนเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง เร่ิมตระหนักเห็นปญหาในสังคมของตน เร่ิมมีการ

ประทวง วิพากษวิจารณปญหาตางๆ แตมักจะถูกปลุกระดมใหเปนเคร่ืองมือของกลุมผลประโยชน 

ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาบุคคลยังไมเขาไมถึงปรากฏการณตางๆของสังคม และยังไมชัดเจนในการ

วิเคราะห สังเคราะหปรากฏการณนั้นๆ  และ 4) จิตสํานึกขั้นวิพากษวิจารณ ( Critical 

Consciousness) หมายถึงการที่ประชาชนมีการคิดใครครวญ วิพากษ วิจารณปญหาตางๆใน

สังคมไทยไดอยางลึกซ่ึง มีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับฟงผูอื่นและไมหลีกเลี่ยงภาระหนาที่ของ

ตนเอง 

พลเดช ปนประทีป (2552) ไดกลาวถึงจิตอาสา แตกลับใหความหมายที่มิติลึกไปในระดับ

จิตสํานึก โดยเห็นวาเปนกระบวนการพัฒนาภายในของผูคน เพ่ือกาวขามความสํานึกแบบสัญญาณ

ดิบและความเปนตัวตนที่เห็นแกตัว  จากสัตวภูมิสูมนุษยภูมิ  (Transcending Self) ซ่ึงอาจแบงได

เปน 5 ระดับเปนเบื้องตน ไดแก 1) จิตสํานึกพ่ึงตนเอง   เปนจิตสํานึกที่พบเห็นในบุคคลหรือชุมชน 

กลุม องคกร  ที่มีความเขมแข็งโดยทั่วไปที่มีจิตสํานึกพ่ึงตนเองเปนรากฐาน  ไมรอพ่ึงเทวดาฟาดิน  

ไมโทษปจจัยภายนอก  แตมุงใชสติปญญาของตนสรางความพอเพียงและมีภูมิคุมกันขึ้นมาดวย

ตนเอง  และมักมีคุณลักษณะพิเศษ  คือมีขีดความสามารถในการปกปองคุมครองตนเองจากภัย

คุกคาม มีลักษณะเชิงตอสูตานทาน หรือมีบุคลิกที่ระแวดระวังและขีดวงตนเองเพ่ือความอยูรอด  2) 
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จิตสํานึกสาธารณะ เปนจิตสํานึกที่ใสใจตอสวนรวม หวงใยประโยชน และสมบัติสาธารณะ  โดยจะ

เฝาระวังมิใหใครมาทําลายหรือเอาสมบัติสาธารณะไปเปนของตัว  ซ่ึงจิตสํานึกสาธารณะเปน

รากฐานความเปนพลเมืองที่กระตือรือรน ( Active Citizen)  สังคมที่มีพลเมืองผูกระตือรือรน

จํานวนมากยอมเปนสังคมที่มีความต่ืนตัวตลอดเวลา  ใครจะมาขโมยสมบัติสาธารณะหรือทําลาย

ส่ิงแวดลอมจะทําไดยากขึ้น  3) จิตสํานึกอาสาสมัคร  เปนจิตสํานึกที่พรอมจะเสียสละสมบัติหรือ

ประโยชนสวนตัวใหกับผูอื่นหรือสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทน  อาจเปนการเสียสละเวลา  

แรงกายแรงใจ  ความรูสติปญญา  หรือทรัพยสินเงินทองก็ได  คนและชุมชนที่มีจิตอาสามักเปนผูที่

สามารถพ่ึงตนเองได และมีจิตสํานึกสาธารณะเปนทุนเดิม  จึงมีความพรอมที่จะเสียสละเพ่ือคนอื่น

ไดในระดับใดระดับหนึ่งอยูตลอดเวลา  ซ่ึงจิตอาสาเปนรากฐานสําคัญของสังคมที่เขมแข็งหรือ

ประชาคม (Civil Society) 4) จิตสํานึกวีรชน  เปนจิตอาสาที่ผนวกดวยความกลาหาญในการตอสู

หรือปฏิบัติหนาที่เพ่ือสวนรวมแบบไมกลัวยากไมกลัวตาย มีความพรอมที่จะเสียสละทุกส่ิงทุกอยาง

แมกระทั่งชีวิตเพ่ือหมูคณะของตน ซ่ึงอาจเปนครอบครัว วงศตระกูล ชุมชนทองถิ่น องคกร สถาบัน  

เช้ือชาติ  เผาพันธุ  ประเทศ อุดมการณ ลัทธิความเช่ือ ศาสนา เปนตน และจิตสํานึกวีรชนมัก

พัฒนาขึ้นมาโดยผานการตอสูรวมกันเปนหมูคณะ  หลอหลอมจากการขับเคี่ยวกับตัวเองอยาง

ตอเนื่อง  ผานบททดสอบตนเองคร้ังแลวคร้ังเลา  และมักแสดงวีรกรรมใหประจักษตอสายตาของ

ผูคนเมื่อมีเหตุการณคับขัน หรือไมก็ภายหลังจากการสละชีวิตรางกาย 5) จิตโพธิสัตว เปนจิตสํานึก

ความรักและรับใชเพ่ือนมนุษยโดยไมเลือกหนา   ไมเลือกวาเปนหมูคณะหรือเผาพันธุใด  มีความ

เปนสากล  ซ่ึงผูที่มีจิตสํานึกแบบนี้มักเปนผูปฏิบัติธรรม  หรือมีความศรัทธาในหลักศาสนา  และมี

วัตรปฏิบัติสวนตนที่เขมงวด มีวินัยสูง  บางทีเครงย่ิงกวาพระ   

 

2.1.4  กระบวนการสราง และการพัฒนาจิตสํานึก   

ประเวศ วะสี (2541 อางถึงใน ร่ืนฤดี  ชัยอํามาตย, 2550: 10-12) กลาวถึงการสรางจิตสํานึก

ใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลวา จําเปนจะตองมีกระบวนการหรือขั้นตอนกลยุทธในการสรางจิตสํานึกที่

สําคัญและเกิดประสิทธิภาพ ดังขั้นตอนกลยุทธในการสรางจิตสํานึก มี  3 ประการ ไดแก  

1. กลยุทธการปลูกจิตสํานึก เปนกลยุทธหลักของการสรางประชาสังคม  เพราะประชา

สังคมตองขับเคลื่อนดวยความรวมแรงรวมใจ  กอเกิดความสัมพันธโยงใยเปนเครือขายดังนั้นกล

ยุทธการปลูกจิตสํานึกสาธารณะของบุคคล  กลุม  ชุมชนและสังคม  จึงเปนส่ิงที่ตองกระทําเปนส่ิง

แรก  โดยอาศัยการสนับสนุนหรือเทคนิค  1.1) สรางความรัก   กลยุทธความรักนี้เปนความรักขั้น

สูงสุดของสังคม  เปนมากกวาความรักในความเปนพรรคพวก เปนความรักสากล   เปนความรักที่

เอาชนะความเห็นแกตัวของมนุษย  เปนมิตรภาพเพ่ือสรางวิสัยทัศนรวมกันทําใหเกิดความเขมแข็ง
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เพ่ือเปนพลังทางสังคม  ซ่ึงความรักในธรรมชาติของแผนดิน หมายความรวมถึง ความรักในสังคม

ตอประเทศมนุษยกอกําเนิดโดยธรรมชาติและมีความเปนอยูรวมกับธรรมชาติ  คนในสังคมไทยใน

ประเทศไทยจึงตองหวงแหนและรักธรรมชาติและความเปนไทย  รักวัฒนธรรมชุมชน  รักใน

คานิยมความเปนไทย   กระแสความรักดังกลาวไดจางหายไปจากอารยธรรมตะวันตก จากคานิยม

ลัทธิบริโภคนิยมนํามาซ่ึงการแกงแยงแขงขันอยางเอาเปนเอาตาย  ความรักตอเพ่ือนมนุษยและความ

รักตอแผนดินจะสรางความผูกพันในความเปนสังคมไทยและเปนตัวปลูกจิตสํานึกสาธารณะ 

(Public Consciousness) 1.2) สงเสริมความรู   การเสริมสรางความรูเปนสวนสนับสนุนสําคัญใน

การสรางความรัก   ความรู   อยางแทจริง  เกิดจาการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากการกระทํา  เรียนรู

จากความตองการที่แทจริง ( Learning  by  Doing) ความรูในที่นี้แบงออกไดเปน  2  นัย  คือ 

ความรูอยางซาบซ้ึงในศาสตรหรือความรูนั้นๆและความรูที่ทําใหเกิดการคิดเปน  เลือกเปน  อันเปน 

ความรูในการเช่ือมโยงหรือโลกทัศนสังคมที่คิดเปนคิดถูกจึงเปนสังคมแหงปญญาที่แทจริง  1.3) 

สงเสริมความเปนธรรมชาติ  การดําเนินงานตางๆในการพัฒนาภาครัฐที่ไมประสบความสําเร็จ  

เพราะการเรงรัดเพ่ือจะใหถึงเปาหมายรวดเร็ว  ดวยมีเวลาและงบประมาณเปนขอจํากัด  อีกทั้งใน

บางคร้ังความสําเร็จก็จะนํามาซ่ึงตําแหนง  และความกาวหนาของขาราชการหรือองคกรที่เขาไปทํา  

มีการแตงต้ังหัวหนา ผูนํา  วางแผน วางขั้นตอน  จัดหาอุปกรณและทรัพยากรซ่ึงภายหลังเมื่อ

หนวยงานถอนตัวชุมชนที่ไมสามารถพัฒนาตอไปได เพราะมีผูจัดการใหโดยตลอด การสราง

จิตสํานึกสาธารณะเมื่อปลูกจิตสํานึกดวยความรัก และใหความรูการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม

ดังกลาวยูบนพ้ืนที่ฐานของการเติบโตแบบธรรมชาติเพ่ือความเปนอิสระ  และความตอเนื่องย่ังยืน

ดวยความซาบซ้ึงในจิตใจเปนการพิสูจนถึงศักยภาพของระดับแหงสํานึกวาจุสามารถแสดงศักยภาพ

ในการรวมกันแกปญหาของสังคมไดมากนอยเพียงใด 

2. กลยุทธการผนึกกําลัง ( Empowerment) เมื่อใชกลยุทธการปลูกจิตสํานึกโดยอาศัย

เทคนิคความรัก   ความรู   และความเปนธรรมชาติแลว   ส่ิงตอไปนี้คือ  การรวบรวมพลังของปจเจก

ชนแตละคนเขาไปเปนกลุม  เปนองคกรเพ่ือความเปนหนึ่งเดียวโดยอาศัยกลยุทธการผนึกกําลังซ่ึงมี่

เทคนิค  คือ 2.1) การมีสวนรวม  ( Participation) ควรยึดหลักการมีสวนรวมที่สําคัญ 3 ประการ 

2.1.1) การมีสวนรวมนั้นตองเกิดจากความเต็มใจและความเขาใจที่จะเขารวมเพราะจะทําใหเกิด

ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการแกไขปญหา  ตัดสินใจเร่ืองนั้นๆอันจะทําใหเกิดความ

สามัคคี และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  2.1.2) กระบวนการมีสวนรวมนั้นตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ

ความเสมอภาคและขีดความสามารถของแตละบุคคลที่เขามามีสวนรวม 2.1.3) การมีสวนรวมตองมี

พ้ืนฐานของเสรีภาพ อิสระที่จะตัดสินใจวาจะเลือกในการมีสวนรวมหรือไม ขอสําคัญคือการมีสวน

รวมนั้นตองไมเกิดจากการบังคับหรือขูเข็ญจากผูที่เหนือกวา  2.2) ความเปนหนึ่งเดียว  ( Unity) 
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เทคนิคความเปนหนึ่งเดียว  ถือเปนจุดที่สามารถแสดงถึงพลังของประชาสังคมจากความรัก ความรู 

ความเปนธรรมชาติ  มาสูการมีสวนรวมอันเปนกิจกรรมแสดงออกถึงความเปนประชาสังคม  อัน

อาจไดแก  กิจกรรม  (Activity) ของกลุมผลประโยชน  หรือองคกรชุมชนตางๆ  หรือความสํานึก

รวมในการเปนสมาชิกของชุมชน  เชนความรักความภูมิใจในทองถิ่น หวงแหนในวัฒนธรรมของ

คนในชุมชน เมื่อมาถึงจุดนี้เทคนิคความเปนหนึ่งเดียวคือความเปนหนึ่งเดียวของสังคมเปน

ความรูสึกวาพวกเดียวกัน ทั้งที่ไมเคยเห็นกัน ไมเคยรูจักกันแตเปนพวกเดียวกันโดยวัฒนธรรม

สังคมไทย 

3. กลยุทธกระแสผลักดัน (Drive) กลยุทธกระแสผลักดันเปนการปลูกจิตสํานึกทางสังคม

โดยอาศัยเทคนิค   ความรักความรูและความเปนธรรมชาติ    เมื่อเกิดจิตสํานึกจึงเปนขั้นตอนของกล

ยุทธการรวมพลังโดยรวบรวมพลังจากจิตสํานึกของประชาชนโดยอาศัยเทคนิคการมีสวนรวมความ

เปนหนึ่งเดียวและความสุภาพ ส่ิงที่จะไดคือมาก็คือ ประชาสังคมในตัวบุคคล กลุม องคกร ชุมชน  

และสังคมเพ่ือใชเปนพลังในการแกไขปญหาหรือพัฒนาศักยภาพ  ซ่ึงกลยุทธกระแสผลักดันเปนส่ิง

ที่จะผังดันประชาชนใหเกิดความย่ังยืนของจิตสํานึกและเจริญขึ้นในจิตใจของผูคมในสังคมเปนการ

สรางสนามใหกับประชาสังคมในการขับเคลื่อนกอเปนกระแสสังคม มิใชจํากัดไวเพียงแคใน

หนังสือหรือแวดวงวิชาการ  สนามในที่นี้คือ  กิจกรรมในการสงเสริมแสดงออกถึงความเปนประชา

สังคม  ซ่ึงหากมองในแงของเด็กและเยาวชน ก็คือ  กิจกรรมตางๆ ที่เด็กและเยาวชนตางมีจิตสํานึก

รวมกันและมารวมกลุมดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือแกปญหาและขยายการพัฒนาใหเกิดความ

เหมาะสมย่ิงขั้น 

 สังคม สัญจร และพีระ ลิ่วลม (2548) ระบุ ความสําคัญของระบบอินเตอรเนทวา เปน

ชองทางเขาถึงขอมูล และการส่ือสารของมวลชนขนาดใหญ การใชอินเตอรเนทในการสรางกระแส

จิตสํานึกตอตานคอรรัปชันจึงเปนส่ิงที่นาสนใจและมีความเปนไปได โดยเบื้องตนเห็นวา

กระบวนการสรางจิตสํานึกมีสาเหตุสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) กระบวนการทางวัฒนธรรมและความ

ตระหนักถึงคานิยมของสังคมไทย เชน ประเพณีรดน้ําดําหัว อันเปนการแสดงออกถึงการเปนผู

กตัญูรูคุณคน หากคนใดละเลยมักถูกสังคมรอบขางตําหนิ 2) กิจกรรมมวลชนที่เปนการปลูกฝง

ประสบการณรวมกัน เปนทุนจิตสํานึกมวลชน เชน เหตุการณ 14 ตุลาคม พ .ศ.2516 ที่ทําใหเกิด

จิตสํานึกของคนกลุมในการมีจิตสาธารณะ ในการดูแลบานเมืองหรือการดําเนินการใด ๆ เพ่ือ

ประโยชนสุขของคนสวนรวม ตลอดกิจกรรมในวันส่ิงแวดลอมโลก เปนตน 3) ขอมูลขาวสารที่

เช่ือถือได สมจริง และสงผลกระทบตอบุคคลโดยรวม ซ่ึงขอมูลประเภทนี้เปนจุดเร่ิมตนของการ 

“ใฝหาความจริง”  หรือ “ฉันทะ”  ที่นําไปสูการกระทําที่ดีงามของบุคคล โดย “ฉันทะ”  นี้เปนคูตรง

ขามกับ “ตัณหา” ที่เปนตนตอของปญหาตางๆ (รวมทั้งคอรรัปชันและอื่นๆ) ตัวอยางของจิตสํานึกที่
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เกิดจากขอมูลประเภทนี้ก็คือ ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบส่ิงแวดลอม การเกิดฉันทะในเร่ือง

ส่ิงแวดลอมนี้ กอใหเกิดการกระทําที่สอดคลองโดยตรง และ 4) ส่ือมวลชน ซ่ึงเปนการกระจาย

ขอมูลขาวสารสงผลสะเทือนทางจิตสํานึกไปในวงกวาง แตทั้งนี้ส่ือมวลชนจะทํางานไดจําเปนตอง

มี 3 สาเหตุกอนหนานี้เปนเนื้อหาสาระสําหรับใหส่ือมวลชนเขาไปเจอะลึก เสาะหาตอใน

รายละเอียด หรืออาจจะเรียกวา แกะรอยไดงายขึ้น เพราะมีผูคนทิ้งรองรอยไวอยางมากมาย  

จิตสํานึกทางสังคมที่เกิดขึ้นมาแลวจะตองผลิตซํ้าอยูเสมอเพ่ือปองกันการเลือนหายหรือ

เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ือมีจิตสํานึกมีความคงทน โดยตองไดรับการเสริมแรกงานจากสถาบัน

โครงสรางหรือพิธีกรรมทางสังคม ดวยเง่ือนไขที่จําเปน ทั้งนี้  เง่ือนไขดังกลาวอาจไดรับผลกระทบ

จากภายนอก  เชน  การไหลบาทางวัฒนธรรม   ระบบการคาเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมตะวันออก   การ

กําเนิดของสถาบันการเงินและการตลาด  ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ระบบการติดตอส่ือสารที่ไร

พรมแดน การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมวัฒนธรรม (ครอบครัว วิถีชีวิต คานิยม ความคิด 

กฎเกณฑ  ระเบียบแบบแผน) เหลานี้นําไปสูการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกหรือสรางคุณคาใหมตอ

จิตสํานึกขึ้นมาไดในขณะที่จิตสํานึกบางอยางอาจยังคงอยู เนื่องจากไดรับการปลูกฝง ขัดเกามา

ต้ังแตรับดับเยาววัย (จากการอบรมปลูกฝงต้ังแตระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน) จนถึง

ปจจุบัน เชน คนไทยทุกคนตองเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือการเปนพลเมืองดี บําเพ็ญ

ประโยชนตอผูอื่นและสังคมซ่ึงอาจลบเลือนเปลี่ยนแปลงไปบางตามเง่ือนไขสภาพแวดลอม หรือ

จิตสํานึกอาจยอนกลับไปเปลี่ยนแปลงโครงสรางและสถาบันบางสังคมไดอีกดวย คือมีลักษณะ

เปนไดทั้ง Passive และ Active (มัลลิกา  มัติโก, 2541: 28-29)  

 

 2.1.5  สํานึกที่บกพรอง  

สังคมใดประชาชนขาดจิตสํานึก เชน จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม จิตสํานึกที่จะ

ชวยรักษาผลประโยชนสวนรวม จิตสํานึกในการตอสูตอความไมถูกตอง และจิตสํานึกที่มีตอความ

รักชาติรักแผนดิน สังคมนั้นจะเปนสังคมที่อันตราย เพราะคนที่ไมมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม

นั้นจะทําอะไรตามใจชอบ เห็นแกตัว (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548: 108) เชนเดียวกับไพบูลย วัฒนศิริธรรม 

และสังคม สัญจร ( 2543: 31-39) เห็นวา จิตสํานึกที่บกพรองนําไปสูวิกฤตของบานเมืองหลาย

ประการ และมีทีทาวาปญหาจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยรูปแบบของจิตสํานึกที่บกพรองนี้มีหลาย

รูปแบบ ไดแก 1) สํานึกที่เนนการใชชีวิตสุขสบาย ฉาบฉวย ฟุงเฟอ เนนการบริโภคนิยม วัตถุนิยม 

เปนตน 2) สํานึกที่เนนตัวบุคคลมากกวาหลักการ เปนการมุงสูศูนยรวมอํานาจ ยอมกระทําส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใดแมเปนเร่ืองที่ไมถูกตอง หรือผิดศีลธรรม เพ่ือความอยูรอดหรือตําแหนงหนาที่ อํานาจ เปนตน 

3) จิตสํานึกที่อิงพิธีกรรมมากกวาหลักคําสอนของศาสนา คือ นําความเช่ืออื่นๆ เขามาปะปนกับ
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หลักศาสนา เชนพิธีกรรมทางไสยศาสตร เปนตน 4) สํานึกที่เนนการอุปถัมภค้ําชู ใชอํานาจที่มี

อํานาจเหนือกวาบุคคลอื่นอุมชูบุคคลที่มีอํานาจดอยกวาจนทําใหเกิดการครอบงํา และใชประโยชน

จากบุคคลที่มีอํานาจดอยกวา 5) สํานึกท่ีเนนอํานาจนิยม คือการพยามสรางอํานาจจากการอุปถัมภ

ใหอํานาจยังดํารงอยูกับตนเองมากที่สุด 6) สํานึกที่เนนการมองสังคมแบบแยกสวน เนนสายอํานาจ

เชิงดิ่งมากกวาเชิงราบทําใหทุกอยางขึ้นอยูกับอํานาจจากศูนยกลาง และขาดการปฏิสัมพันธ และ

การบูรณาการรวมกันระหวางสถาบันทางสังคม 7) สํานึกที่เนนการปกครองซ่ึงทําลายความเขมแข็ง

ของชุมชน เชน การกระจายอํานาจไปเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ที่ไมไดกระจายอํานาจ

ในการดูแลประชาชนในชุมชนอยางเปนองครวมในความหลากหลายของมิติตางๆ ในชุมชน เปน

การกระจายงบประมาณมาควบคุมประชาชน เปนสวนหนึ่งที่ทําใหประชาชนเกิดความแตกแยก           

นอกจากนั้นยังประเมินผลกระทบของสํานึกที่ผิดเพ้ียนบกพรองในระดับตางๆ (ไพบูลย 

วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543: 21-30) ดังนี้ 

 1. ผลกระทบของสํานึกที่บกพรองตอบุคคล คือแรงฉุดที่โนมนําการใชชีวิตประจําวันของ

บุคคลไปในหนทางที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม เชน การใชชีวิตที่เกินความพอดี เปนตน แตการใช

ชีวิตแบบไมเหมาะสมนี้เปนเร่ืองปกติของคนทั่วไป และมองเร่ืองที่ควรเรียกวา “ผิดปกติ” เปนเร่ือง

ที่ “ปกติ” ผลที่ตามมาคือการเกิดปญหา เกิดความทุกข สรางความเดือดรอนเสียหายใหแกตัวบุคคล

ถือวาเปนผลโดยตรงจากการมีจิตสํานึกที่บกพรอง โดยเฉพาะสํานึกที่ไมแยกแยะวาส่ิงใดดีส่ิงใด

ควรปฏิบัติ แตก็กลับไปเลือกปฏิบัติในส่ิงที่ไมสมควร กลาวโดยรวมไดวา สํานึกที่บกพรองไดกอ

ผลกระทบตอบุคคล ดังนี้ 1) สรางความเดือดรอนใหกับตนเอง อาทิ การใชจายอยางสุรุยสุรายยอม

กอใหเกิดหนี้ส้ินเปนจํานวนมาก จะตองทํางานหนักเพ่ือใชหนี้และเปนทุกขเมื่อครบกําหนดใชหนี้

แตไมมีเงินชดใชหนี้ 2) สรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น  เชน กูยืมเงินผูอื่นมาแตไมสามารถชดใช

คืนได ผูใหกูยืมก็เดือดรอน ตองฟองรองเปนคดีความกัน เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันจนเสีย

มิตรภาพไปก็มี  

 2. ผลกระทบของจิตสํานึกที่บกพรองตอครอบครัว ซ่ึงหากไมมีสํานึกรวมที่เหมาะสมก็จะ

ทําใหเกิดความขัดแยงในครอบครัวไดงาย ปราศจากความสงบสุข ขาดควรมอบอุน เกิดปญหา เปน

ตน เหลานี้เกิดจากการขาดสํานึกในการยับย้ังช่ังใจ สํานึกดานใหความเคารพบุพการี สํานึกดาน

ความรับผิดชอบ ทําใหในปจจุบันเกิดปญหาที่ทบทวีสูงขึ้น กลาวโดยรวมไดวา ครอบครัวที่ขาด

สํานึกอันเหมาะสมมักมีปญหา ดังนี้ 1) ความสามัคคีภายในครอบครัวลดนอยลง เปนไปในลักษณะ

ตางคนตางอยูของเกี่ยวกันนอยลง 2) ความสงบสุขภายในครอบครัวลดนอยลง มีเหตุใหตองทะเลาะ

เบาะแวงกันทุกวันหรือบอยคร้ัง  3) ครอบครัวแตกแยก เนื่องจากขาดการอดทนของสมาชิกใน

ครอบครัวเกินขีดจํากัดหรือหมดความพยายามที่จะอยูรวมกันอีกตอไป 
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 3. ผลกระทบของสํานึกบกพรองตอองคกร ลักษณะขององคกรที่มีสํานึกบกพรองมีเคร่ืองช้ี

วัดสําคัญ คือบุคลากรในองคกรขาดความรับผิดชอบตองาน มุงกาวหนาดวยวิธีการอันไมเหมาะสม  

ไมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี ทําใหเกิดความแตกแยก เดือดรอน ผลงานขององคกรดอยลง ไม

ประสบความสําเร็จในงาน บุคลากรสวนใหญมีความอิจฉารายากัน ชิงดีชิงเดน มีการว่ิงเตนเพ่ือเปน

ใหญเปนโต คอยจับผิดกันและขาดความรวมแรงรวมใจกันที่จะทําใหองคกรเกิดความเขมแข็งปละ

ประสบความสําเร็จ รวมถึงลักษณะการทํางานที่ไมกระตือรือรน องคกรที่ขาดสํานึกที่ดีจากบุคลากร

มักมีปญหา ดังนี้ 1) การแบงพรรคแบงพวกภายในองคกร เปนผลจากสํานึกที่เห็นแกพวกพองคอย

ปกปองกันและกัน ไมสนับสนุนคนอื่นที่ไมใชพวกพอง ทําใหขาดความสามัคคี งานที่ตองอาศัยการ

รวมแรงรวมใจกันก็ไมสามารถดําเนินการได  2) การแยงชิงกัน เปนผลจากสํานึกที่มุงหาความเปน

ใหญ โดยมองวาการขึ้นสูตําแหนงสูงคือความสําเร็จ จึงพยายามทุกวิธีทางเพ่ือกาวสูตําแหนงนั้น 

แมกระทั่งการใชวิธีการอันผิดคุณธรรม ผิดศีลธรรม  3) การเบียดบังสมบัติขององคกรเปนสมบัติ

ของตัว เปนผลมาจากสํานึกที่มองวาสมบัติขององคกรเปนเหมือนสมบัติสาธารณะ คือไมมีเจาของ 

การนํามาใชเปนของสวนตัวจึงเปนเร่ืองปกติที่ใครๆ ก็ทํากัน 4) องคกรไมกาวหนา ไมสามารถขยาย

งานได ผลประกอบการอยูในภาวะที่ไมนาพอใจ อยูในภาวะคงตัวหรือตกตํ่าลง  5) ประสิทธิภาพ

และคุณภาพงานลดนอยลง 6) เมื่อมีปญหาและขาดผูนําพาการแกปญหา ปญหาก็จะลุกลามและ

รุนแรง เชน ปญหาบางอยางในชวงแรกเร่ิมอาจแกไขไดโดยงาย แตเมื่อเพิกเฉยตอปญหาก็อาจจะ

กลายเปนปญหาใหญแกไขไดยาก 

 4. ผลกระทบของจิตสํานึกที่บกพรองตอชุมชน หากสมาชิกของชุมชนขาดสํานึกที่ดียอมทํา

ใหชุมชนออนแอ ขาดพลังสรางสรรคส่ิงดีงามใหมีขึ้นในชุมชน กอใหเกิดความแตกแยก ไมสามัคคี

กัน กลาวโดยรวมชุมชนที่มีสํานึกบกพรองมักมีปญหาคลายคลึงกัน ดังนี้ 1) ชุมชนออนแอ ขาดการ

พัฒนา ลาหลัง เพราะตางคนตางอยู ทําอะไรก็ไมมีพลัง สภาพชุมชนเปนอยางไรก็เปนอยูอยางนั้น 

และย่ิงนานออกไปก็มีแตเส่ือมทรุดลง  2) อาชญากรรมในชุมชนอยูในระดับสูง โดยอาจจะเร่ิมตน

จากการลักเล็กขโมยนอย แตละบานแตละหลังก็เร่ิมซ้ืออาวุธปนมาคลอบครองเพ่ือปองกันตนเอง 

ผูรายก็ตองมีอาวุธและมักจบลงดวยการเสียเลือดเนื้อของฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย รวมถึง

ปญหายาเสพติดในชุมชนดวย  3) ขาดศูนยรวมจิตใจ ขาดผูนําที่นําพาการแกปญหา เพราะคนใน

ชุมชนมองปญหาของตัวเองเปนเร่ืองใหญ ขาดคนอาสานําพาการพัฒนาเพราะกลัวเสียทรัพยกลัว

เสียเวลาหรือกลัวคนอื่นหมั่นไส 

 5. ผลกระทบของจิตสํานึกที่บกพรองตอประเทศ การที่ผูคนในประเทศชาติมีสํานึกที่

บกพรองจะทําใหการพัฒนากาวไปในทิศทางที่ไมถูกตอง เชน การพัฒนาประเทศตามแนวทางวัตถุ

นิยม บริโภคนิยม ฯลฯ มีการแขงขันกันรวย แยงชิงอํานาจ ทํารายกันเพ่ือผลประโยชนทางวัตถุ
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ส่ิงของ เงินทอง ลาภยศ อํานาจ วาสนา บารมี เปนตน บางก็ทํารายกันในทางการเมืองโดยอาศัย

เคร่ืองมือตางๆ รวมทั้งอาศัยส่ือมวลชน กอใหเกิดวัฒนธรรมใหมของความเกลียดชังหรือการแบง

พรรคแบงพวก หรือวัฒนาธรรมของการวางเฉย ไมสนใจ ไมใสใจ เหลานี้ลวนแตทําใหสังคม

ออนแอ ไมเขมแข็งไมเจริญกาวหนาหรือขาดการพัฒนาเทาที่ควร กลาวโดยรวมประเทศชาติที่ขาด

สํานึกมักมีปญหา ดังนี้ 1) เกิดวิกฤตการณภายในประเทศบอยคร้ัง และแกปญหาไมคอยได อาทิเชน 

วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคมขาดเสถียรภาพทางการเมือง การชุมนุมขับไลรัฐบาลหรือผูนําประเทศ  2) 

ประเทศชาติอยูในสภาพลาหลัง เนื่องจากขาดพลังของคนในสังคม เมื่อผูนําประเทศนํามาตรการใด

ออกมาใช ก็จะไมไดผล เพราะไมไดรับความรวมมือจากประชาชน  3) ประเทศชาติไรเกียรติ ไร

ศักดิ์ศรี ถูกคนของประเทศอื่นมองดวยสายตาหยามเหยียด ดูหมิ่นดูแคลนวาเปนประเทศดอยพัฒนา 

6. ผลกระทบของจิตสํานึกที่บกพรองตอโลก เมื่อคนในโลกตางมีจิตสํานึกที่บกพรองจะ

เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันระหวางประเทศ โดยแขงขันกันรํ่ารวย ขาดความเอื้ออาทรมองประเทศ

ตัวเองเปนหลักเปนใหญ เกิดการแบงแยกระดับ แบงแยกชนช้ัน เปนตน ที่รายแรงที่สุดคือการทํา

สงครามกันในรูปแบบและนอกรูปแบบ เพ่ือแยงชิงทรัพยากรและความไดเปรียบ ซ่ึงสามารถ

ช้ีใหเห็นปญหาโดยรวมในระดับโลกได ดังนี้ 1) เกิดการสะสมอาวุธกันระหวางประเทศ เพราะขาด

ความไววางใจซ่ึงกัน ตองมีอาวุธที่มีอานุภาพในการทําลายสูงไวในครอบครองเพ่ือขมขูประเทศอื่น 

และเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็มักแนวโนมในการใชความรุนแรงของแสนยานุภาพทางการสงครามใน

การตัดสินปญหา 2) เกิดการกลั่นแกลง แกงแยงหรือครอบงํากันทางการคาระหวางประเทศพยายาม

ทุกอยางเพ่ือใหเกิดการไดเปรียบทางการคา ทําใหประเทศดอยพัฒนาขาดโอกาสในการพัฒนา

ประเทศของตน 3) เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนตางเช้ือชาติ ตางเผาพันธุ หรือตางทองถิ่น มองชน

ชาติอื่น เผาพันธุอื่นวามีความเจริญหรือมีศักดิ์ศรีดอยกวาเช้ือชาติและเผาพันธุของตน มีการดูถูกดู

แคลนหรือเปนปฏิปกษตอคนชาติอื่นประเทศอื่น เปนตน 

 

2.1.6  ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสํานึก 

 การทําความเขาใจเร่ืองจิตสํานึกของแตละบุคคลจากปจจัยเชิงเหตุหลายดาน ทั้งสาเหตุ

ภายใน และสาเหตุภายนอก ที่ตางมีอิทธิพลตอการเกิดจิตสํานึกทั้งส้ิน ดังที่ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม 

(Interactionism Model) ซ่ึงเปนทฤษฎีที่นักวิชาการโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอ

แนวความคิดวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากสาเหตุที่สําคัญหลายดาน โดยสายที่สําคัญคือ สาเหตุ

ดานจิตลักษณะ ซ่ึงมีฐานมาจากทฤษฎีตางๆ ในแนวจิตนิยม ( Trait Approach) และสาเหตุดาน

สถานการณจากทฤษฎีตางๆ ในแนวพฤติกรรมนิยม ( Behavior Approach) ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจาก

ทฤษฎีตางๆ ในแนวสถานการณนิยม และในสาเหตุแตละดานยังประกอบดวยสาเหตุหลายประการ
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(Endler & Magnusson, 1976; Walsh, Craik, & Price, 2000; Tett & Burnett, 2003 อางถึง

ในดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550: 89)  ดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 การวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมดวยรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม  

    (Interactionism Model) 

แหลงที่มา  :  ดวงเดือน   พันธุมนาวิน, 2550: 90. 

 รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปนกรอบความคิดหลักเกี่ยวกับ

ประเภทของตัวแปรเชิงเหตุในการศึกษาวิจัยสาเหตุพฤติกรรมของมนุษย และสรุปวาสาเหตุของ

พฤติกรรมจิตอาสา แบงไดเปน 4 กลุม ไดแก 1) สาเหตุดานสถานการณ ( Situational Factors) 

เปนส่ิงที่อยูรอบตัวบุคคล ตางมีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคล มักอยูในลักษณะที่บุคคลรับรู

เกี่ยวกับส่ิงที่อยูรอบตัว ตีความ และแสดงพฤติกรรมเพ่ือปฏิสัมพันธกับส่ิงที่อยูรอบตัวนั้น                    

2)  สาเหตุดานจิตลักษณะเดิม ( Psychological Traits) เปนจิตลักษณะที่เกิดจากการสะสมต้ังแต

เด็ก และติดตัวบุคคลมาในสถานการณหนึ่งๆ มักเปนจิตลักษณะที่มีพ้ืนฐานมาจากการอบรม

ถายทอดทางสังคม จากสถาบันทางสังคมที่สําคัญ 3) สาเหตุที่เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางจิต

ลักษณะเดิมและสถานการณที่บุคคลกําลังเผชิญอยู ที่เรียกวาปฏิสัมพันธแบบกลไก ( Mechanical 

Interaction) และ 4) สาเหตุดานจิตลักษณะตามสถานการณ ( Psychological States) หรือที่

เรียกวาปฏิสัมพันธนิยมแบบในตน เปนลักษณะทางจิตของบุคคลผูกระทําที่เปนผลของปฏิสัมพันธ

ปฏิสัมพันธ

แบบในตน 

พฤติกรรมของบุคคล 

ปฏิสัมพันธ

แบบกลไก 

จิตลักษณะเดิมของบุคคล 
 

จิตลักษณะท่ีเกิดจากการสะสมต้ังแตเด็ก 

และติดตัวบุคคลมาในสถานการณหนึ่งๆ 

มักเปนจิตลักษณะท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการ

อบรมถายทอดทางสังคม จากสถาบันทาง

สังคมท่ีสําคัญ 

ลักษณะสถานการณปจจุบัน 
 

สิ่งท่ีอยูรอบตัวบุคคล มีอิทธิพลตอการ

กระทําของบุคคล มักอยูในลักษณะท่ีบุคคล

รับรูเกี่ยวกับสิ่งท่ีอยูรอบตัว ตีความ และ

แสดงพฤติกรรมเพ่ือปฏิสัมพันธกับสิ่งท่ีอยู

รอบตัวนั้น 

จิตลักษณะตามสถานการณ 
 

ปฏิสัมพันธนิยมแบบในตน เปนลักษณะทางจิต

ของบุคคลผูกระทําท่ีเปนผลของปฏิสัมพันธ

ระหวางสถานการณปจจุบันของบุคคลกับจิต

ลักษณะเดิมของเขา ทําใหเกิดจิตลักษณะตาม

สถานการณในบุคคลนั้น 
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ระหวางสถานการณปจจุบันของบุคคลกับจิตลักษณะเดิมของเขา ทําใหเกิดจิตลักษณะ ตาม

สถานการณในบุคคลนั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2550: 90-93) 
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2.1.7   แนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ 

แนวคิดสําคัญที่อธิบายถึงการงานดวยจิตอาสาขององคกรภาคประชาชนคือ แนวคิดในเร่ือง

อุดมการณ ที่มีจุดเดนในการอธิบายการทํางานขององคกรภาคประชาชน ซ่ึงไมไดเปนการทํางาน

ตามภาระหนาที่การงานที่ไดรับคาตอบแทนเปนเงิน แตจะทํางานตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย

ของตนเอง หรือของกลุมที่สมาชิกมีรวมกัน อุดมการณ (Ideology) เปนแนวคิดทางตะวันตก  ซ่ึงไดมีผู

นํามาใชในความหมายตาง ๆ  กันมากมายคําวา  “Ideology”  นั้นเร่ิมใชกันเปนคร้ังแรกในประเทศฝร่ังเศส  

คือ  Ideologues  เดิมที่นั่น  หมายถึง  การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด (Study  of   Ideas)  ซ่ึงเปนการศึกษา

ปรัชญาประเภทหนึ่งที่ไดรับการนิยมในหมูนักคิดพวกหนึ่ง  เมื่อปลายศตวรรษที่  18  และตลอดศตวรรษที่  

19  นักคิดกลุมนี้ถือวาแนวการศึกษาปรัชญาของตนมีลักษณะแตกตางไปจากลุมอื่น ๆ  สมัยตอมาคําวา

อุดมการณหรือ  Ideology  ไดถูกนํามาใชเพ่ือกลาวถึงความเช่ือ  ความคิด  หรือแมแตทัศนคติของกลุมหนึ่ง  

หรือชุมชนหนึ่ง  ความเช่ือและความคิดดังกลาวนี้อาจมีจํากัดอยูแตเฉพาะคนเพียงไมกี่คนหรือหลายคนก็ได  

หรือเปนความเช่ือที่มีผูคนยึดถืออยูสมัยหนึ่ง  แตไมมีอิทธิพลในเวลาตอมาก็ได (ไพบูลย รัชโพธ์ิ,  2551:  5)  

ตอมาการศึกษาเร่ืองจิตสํานึกทําให Maxz พบความสัมพันธระหวาง 3 ตัวแปร ดังนี้คือ 

อุดมการณ จิตสํานึกและปฏิบัติการทางสังคม โดยที่จิตสํานึกของคนเกิดมาจากการปฏิบัติการใน

ชีวิตจริง  ความคิดของคนไมไดเกิดมาจากตัวเขาคนเดียว หากแตเกิดจากความสัมพันธที่ตัวและกลุม

มีตอกันและกัน นั่นคือ ตัวแปรทั้งสามตัวตางมีความสัมพันธในเชิงวิภาษณวิธี ( Dialectical 

relationship) โดยที่ตัวแปรทั้งสามตัวกําหนดซ่ึงกันและกัน ซ่ึงอธิบายเพ่ิมเติมวา อุดมการณนั้น

เปนผลผลิตของจิตสํานึก และจิตสํานึกของคนเกิดมาจากปฏิบัติการในชีวิตของมนุษย ภายใต

เง่ือนไขตามภาวะวิสัย วิธีการผลิตของเขาเองนอกจากนี้ ยังเกิดความสัมพันธที่ตัวเขาเองและคน

อื่นๆมีตอกัน เราอาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ระบบจิตสํานึกเปนผลผลิตของสังคมหรือส่ิงที่มนุษย

สรางขึ้นนั้นเอง ซ่ึงส่ิงที่มนุษยสรางไดแก ความคิด แนวความคิด อุดมการณ จิตสํานึก ซ่ึงสัมพันธ

โดยตรงกับกิจกรรมทางวัตถุของมนุษย ระบบความคิด อุดมการณ จิตสํานึกเปนส่ิงที่แยกไมออก

จากการแสดงหรือภาคปฏิบัติของบุคคลในยุคสมัยตางๆนอกจากนั้นทั้งระบบความคิดและการ

ดําเนินชีวิตของคนในสังคม “เหตุ” และ”ผล” ซ่ึงกันและกันอีกดวย (กาญจนา แกวเทพ,   2521: 6 

อางถึงใน ปริญญาพร ขุขันดิน, 2534: 6) 

ในสวนของประเทศไทยแนวคิดเร่ืองอุดมการณมีผูสนใจศึกษา และกลาวถึงกันมากมาย ดังที่ได

กลาวถึงบางสวนในหัวขอ  2.1  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสา และพบวามีการเขียนอยู 2 แบบ คือ 

“อุดมการณ” กับ “อุดมการ” อานออกเสียงเหมือนกันแตมีแหลงที่มาตางกันดังที่จํานง                      

ทองประเสริฐ (2539 อางถึงใน พอเนตร พ่ึงหลวง, 2544: 18) สรุปไดวา แบบที่เขียนวา “อุดมการณ” 

เปนคําที่พลตรีพระเจาวรวงคเธอกรมหมื่นราธิปพงศประพันธ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถานเปนผู
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ทรงคิดขึ้น โดยแปลมาจากภาษาอังกฤษคําวา Noble Cause คือ สาเหตุอันประเสริฐ หรือสาเหตุอัน

สูงสุด หมายความวา สาเหตุที่จะทําใหเรา หรือสังคม หรือประเทศชาติประสบความผาสุก ความ

สงบเรียบรอย และเปนคําที่บัญญัติไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ (2551: 911) สวน

คําวา “อุดมการณ” นั้นยังไมมีบัญญัติไว แตนาจะแปลมาจากภาษาอังกฤษคําวา Ideal หรือ 
Ideology       

สําหรับกระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผองแพว (2547 : 5-6) ที่ศึกษาอุดมการณของ

ขาราชการไทยในฐานะที่เปนหนวยงาน หรือองคกร เห็นวาปจจัยที่ทําใหเกิดการบรรลุเปาหมายของ

องคกรที่มาจากอุดมการณของหนวยงานจะถูกกําหนดขึ้นจากประสบการณ หรือสํานึกรวมกันของ

ผูปฏิบัติงานภายใตการช้ีนําของเจาหนาที่ระดับสูง และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรมีปจจัยจาก 1) การรับรูเปาหมายรวมกันของบุคลากรใน

องคกรทําใหเกิดความเห็นพองตองกัน 2) การดึงดูดสมาชิกใหมที่มีอุดมการณสอดคลองกับ

อุดมการณของหนวยงานเขามาเสริมกําลังใหมีความเขมแข็งย่ิงขึ้น 3) เปนเกณฑในการตัดสินใจใน

กรณีตางๆ เพ่ือที่จะกําหนดแนวทางใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน และ 4) ใชอุดมการณโนมนาว

บุคคลภายนอกใหสนับสนุน หรือไมตอตานการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร 

นอกจากนั้นยังกลาวถึงลักษณะของอุดมการณของหนวยงาน 5 ประการ คือ 1) เนนผลประโยชน

ทางบวกของกิจกรรมของหนวยงาน 2) ช้ีใหเห็นวาบริการที่หนวยงานขยายออกไปนั้นเปนส่ิงที่พึง

ปรารถนา 3) เนนผลประโยชนสวนรวมของคนท้ังหมดหรือชนสวนใหญมากกวาผลประโยชนของ

บุคคลหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 4) เนนประสิทธิภาพของงานที่ดําเนินอยูในปจจุบัน และเนนการ

ประสานความรวมมือ และ 5) เนนความสําเร็จในอนาคต โดยไมคํานึงถึงความผิดพลาดและไร

ความสามารถในแงมุมตางๆ ของอุดมการณนั้นๆ         

สวนชัยอนันต  สมุทวณิช (2515 : 13) แยกความหมายของอุดมการณเปนสองลักษณะ คือ

ลักษณะแรก มองอุดมการณวาเปนทฤษฎีที่แจกแจงแยกแยะความคิด ความเช่ืออันมีแบบแผน ซ่ึงมุง

อธิบายสภาพการณในสังคมทั้งที่เปนมาแลวในอดีต และกําลังดําเนินอยูในปจจุบัน และจะเปนไป

ในอนาคต แนวคิดนี้เนนหลักวิทยาศาสตร (Scientific) ผสานเขากับฐานคติทางปรัชญา ประการที่

สอง อุดมการณอาจเปนเคร่ืองมือของการตอสูทางการเมืองระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคลสองฝาย

ที่มุงโตแยงหลักการของฝายตรงขาม โดยเช่ือวาอุดมการณของอีกฝายหนึ่งมีรากฐานมาจาก

ผลประโยชนทางสังคมของคนกลุมนั้น   

คณะกรรมการอุดมการณของชาติ และคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ (2527:  100 อางถึงใน

กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผองแพว,  2547:  4) ใหความหมายของอุดมการณวา อุดมการณเปนส่ิงที่
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เช่ือมปรัชญากับการกระทํา คือ เช่ือมความคิดกับความจริงเขาดวยกัน ซ่ึงอุดมการณจะกลาวถึงความดีงามที่

อาจยังไมไดมีอยูในสังคมนั้น แตอุดมการณจะวางแนวทางที่บรรลุถึงสภาพที่พึงปรารถนา  

จากความหมายขางตนจะเห็นไดวาอุดมการณเปนกลไกอันหนึ่งในการอธิบายสังคม แตใน

อุดมการณอันหลากหลายนั้น อุดมการณมีระดับแตกตางกัน ซ่ึงกรัมซ่ีไดสรางเกณฑสําหรับการ

แบงแยกของอุดมการณออกเปนระดับตางๆ โดยอาศัยหลักความเปนระบบของอุดมการณจากนอย

ไปหามาก ดังนี้  1) อุดมการณพ้ืนบาน ( Folklore) มีลักษณะเปนแนวคิด แนวปฏิบัติในการ

ดํารงชีวิตที่มีลักษณะพ้ืนๆ (Primitive) ไมมีการอธิบายอะไรมากนักมีลักษณะขาดตอนเปนหวงๆ  

2) อุดมการณแบบสามัญสํานึก ( Common sense) คืออุดมการณที่เกิดจากการสรุปประสบการณ

ในชีวิตประจําวัน แตกระจัดกระจายไมเปนระบบไมมีความตอเนื่อง เชน สุภาษิต  คําสอน  เปนตน 

3) อุดมการณศาสนา (Religion) คืออุดมการณที่เนนดานศรัทธาพิธีกรรมเปนแหลงบันดาลใจ ไม

เนนการใหเหตุผลมากนัก มักจะช้ีแนวทางประพฤติปฏิบัติ และค้ําจุนดวยศรัทธาความเช่ือ เชน 

ศาสนาพุทธ  เปนตน และ 4)  อุดมการณปรัชญา ( Philosophy) คืออุดมการณที่มีการอธิบายอยาง

เปนระเบียบ มีหลักเกณฑเปนเหตุเปนผล แยกแยะ เชน ลัทธิการเมือง (กาญจนา แกวเทพ, 2527: 11) 

 

2.2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคอรรัปชัน 

 

 2.2.1  ความหมายคอรรัปชัน 

 คอรรัปชัน อาจเรียกไดวาเปนคําที่คุนเคย หรืออาจถือเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยมาชา

นาน ซ่ึงมีคําศัพทอยูหลายคําที่ใชอยูในสังคมไทยไมวาจะเปนคําวา ทุจริต โกง ฉอราษฎรบังหลวง 

กินสินบน รีดนาทาเรน ประพฤติมิชอบ แตก็สามารถอนุโลมใชได หากไมใชอยางเครงครัดนัก คํา

เหลานี้จะมีความหมายเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ เปนไปในทางลบ ทางแหงความเส่ือมของความ

ซ่ือสัตย ทําใหนักวิชาการจากหลายสาขาใหความสนใจ เชน รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา และจิตวิทยา  เปนตน  ดวยเหตุนี้ นักการศึกษา นักวิชาการหลายทานไดใหนิยาม

ความหมายเกี่ยวกับคอรรัปชันหลายมิติแตกตางกันออกไปตามมุมมองของความสนใจและการศึกษา 

อาทิ พจนานุกรมของบริษัทแพรพิทยา (มานิต มานิตเจริญ,  2507 อางถึงใน สุทธิรัตน  ออนเที่ยง,  

2544: 20) ไดใหความหมายของคําวา "คอรรัปชัน " ไววา หมายถึง การฉอราษฎรบังหลวง การ

เบียดบังเอา โดยอํานาจหนาที่ราชการ  และไดใหความหมายคํา “ฉอราษฎรบังหลวง” วาหมายถึง การ

รีดนาทาเรนประชาชน และการเบียดบังทรัพย ของหลวงเปนของตน  ฉะนั้น ปจจุบันมักพบวา
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สังคมไทยนิยมใชคําวาคอรรัปชัน เพราะมีความหมายกวางและครอบคลุมความหมายของคํา

ดังกลาว 

 จรัส สุวรรณเวลา (2546 : 21-29 ) เห็นวา  คอรรัปชันเปนส่ิงที่รายแรงที่สุด เนื่องจาก              

คอรรัปชันเกิดขึ้นทั่วไปจากนักการเมืองและผูบริหารระดับสูงของหนวยราชการตางๆ ที่มีการใช

อํานาจบังคับทั้งทางตรงและทางออมใหขาราชการหาผลประโยชนจากโครงการตางๆ โดยเฉพาะ

การใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินโครงการตางๆ บังคับใหขาราชการช้ันรองมีสวนรวม เกิด

เส่ือมถอยไปทั้งระบบ การใชจายเงินของแผนดินซ่ึงก็คือเงินของประชาชน จึงไมไดผลเต็มเม็ดเต็ม

หนวย โครงการที่ดีแตไมไดจายเงินใตโตะ ก็ไมสามารถเกิดขึ้นได สวนโครงการที่ไดรับอนุมัติและ

เกิดขึ้นก็มีไมนอยที่ไมเหมาะสมหรือไมคุมคาหรือไมไดผลตามตองการ (สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักดิ์, 

2549: 235) 

 ธานินทร  กรัยวิเชียร (2510 : 1) เห็นวาคอรรัปชัน หมายถึงการเบียดบังหรือยักยอกทรัพย

ของรัฐและของสาธารณะ โดยรวมถึงการกินสินบาทคาดสินบน และแสวงหาอํานาจโดยวิธีการอัน

ผิดทํานองคลองธรรม ซ่ึงอาจไมผิดกฎหมายอาญา แตก็ถือเปนการคอรรัปชันเชนกัน เชนเดียวกับ

กับพจนานุกรมอังกฤษ –ไทย  & ไทย –อังกฤษ โดย วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2551 : 248)                         

คําวาคอรรัปชัน หมายถึง ความช่ัว ฉอราษํารบังหลวง การติดสินบน ความทุจริต 

 เสาวนีย ไทยรุง เรือง  และคณะ (2553 : 2-4-2-5)  ใหความหมายของคําวา คอรรัปชัน 

หมายถึงการฉอราษฎรบังหลวง การทุจริตในหนาที่ราชการ การรีดนาทาเรนประชาชน การกิน

สินบน ตลอดจนความอยุติธรรมตางๆ ที่ขาราชการหรือบุคคลอื่นใดใชเปนเคร่ืองมือในกาลิดรอน

ความเปนธรรมและความถูกตองตามกฎหมายของสังคม หรือกลาวอยางส้ันที่สุดคือ การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของขาราชการ อีกทั้ง การคอรรัปชันเปนเร่ืองของการที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดใช

อิทธิพลทางใดทางหนึ่งของอํานาจหนาที่ของตนเพ่ือไดมาซ่ึงผลประโยชนจากสาธารณชนหรือ

หนวยงานที่สังกัดใหตนเองหรือพวกพองของตน  

 นนทวัชร  นวตระกูลพิสุทธ์ิ และคณะ (2555 : 35-36) ใหความหมายการทุจริตไว 2 

แนวทางคือ แนวทางแรก เปนความหมายที่พิจารณาในแงขอบเขตของผูเกี่ยวของกับการทุจริตมี 2 

ความหมายคือ 1) ความมหายอยางแคบ หมายถึง การใชอํานาจหนาที่ของรัฐไปในทางที่ไมถูกตอง

เพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตัว เปนการใหความหมายที่จํากัดอยูที่ตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับ

มอบหมายจากอํานาจรัฐเทานั้น ไมหมายรวมถึงการแสวงหาประโยชนในทางที่ไมถูกตองใน

ภาคเอกชน 2) ความมหายอยางกวาง หมายถึง การแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือใหกับพวกโดย

อาศัยตําแหนงหนาที่หรืออํานาจหนาที่ในภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยการกระทําที่ไมถูกตอง  
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 แนวทางที่สองเปนความหมายที่พิจารณาในแงเนื้อหาของการทุจริตมี 2 ความหมายคือ 1) 

ความหมายอยางแคบคือ เปนการคอรรัปชันของฝายบริหารหรือรัฐบาลเกิดขึ้นตอเมื่อมีการ

ไหลเวียนของรายรับของรัฐบาลหรือรายไดของประชาชาติไปในทิศทางที่เปนการเพ่ิมความมั่งคั่ง

สวนบุคคลใหกับสมาชิกของรัฐบาลชุดนั้นๆ เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซ่ึงความหมายอยางแคบ

นี้เปนการใหความหมายของการกระทําที่เปนการผิดกฎหมาย ไมรวมถึงหลักจริยธรรมหรือการ

ขัดกันแหงผลประโยชน  2) ความหมายอยางกวาง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสาธารณะมุง

แสวงหาประโยชนใหแกตนเอง ครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพองคนใกลชิด โดยอาศัยตําแหนง

หนาที่ กฎหมาย อํานาจที่ไดรับมอบหมาย สถานะในระบบราชการหรืออิทธิพลในทางสวนตัวเปน

เคร่ืองมือ ไมวาการกระทําดังกลาวผิดหรือไมผิดกฎหมาย ไมวาการกระทําดังกลาวจะนํามาซ่ึง

ผลประโยชนทางดานเงินทองหรือส่ิงของตอบแทนหรือไมก็ตาม ถาหากการกระทําดังกลาวขัดกับ

หลักคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลสาธารณะ ขัดกับมาตรฐานความหวังของสาธารณชนที่มีตอ

บุคคลสาธารณะ ขัดกับผลประโยชนของบุคคลจํานวนมากและขัดกับหลักการแหงการมี

ผลประโยชนทับซอนก็ถือเปนการคอรรัปชันทั้งส้ิน  ซ่ึงวิทยากร เชียงกูล (2550 : 33) ไดให

ความหมายการคอรรัปชันไปถึงองคกรธุรกิจเอกชนดวย โดยเห็นวาคอรรัปชัน หมายถึง การทุจริต

ฉอฉล โดยเจาหนาที่รัฐ รวมทั้งนักการเมือง หรือโดยเจาหนาที่องคกรธุรกิจเอกชนมีผลเสียในทาง

จริยธรรม การพัฒนาประเทศ การใชทรัพยากรอยางไมเปนธรรมและขาดประสิทธิภาพ การขาดการ

แขงขันที่เปนธรรม     

 ทั้งนี้  ยังมีผูใหความหมายของคําวา “คอรรัปชัน” ไวอีกมากมาย ซ่ึงผูศึกษาเห็นวา

ความหมายของการคอรรัปชันสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรกความหมายที่เนนไป

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับระบบคุณคา เนนไปทางดานความรูสึกของบุคคลที่เรียกวา "อัตวิสัย" (subjective)  

ซ่ึงยากตอการกําหนดลักษณะอยางตายตัว  การที่จะบอกวาอะไรคือคอรรัปชันนั้นยอมจะขึ้นอยูกับ

จุดอางอิง (Reference Point) ที่ใชการที่จะเอามาตรฐานของสังคมหนึ่งไปวัดพฤติกรรมของอีก

สังคมหนึ่ง  นั่นคือความหมายของคอรรัปชันยอมเปลี่ยนแปลงไดเสมอสุดแตปทัสถาน (norms) ของ

สังคมในขณะนั้น เปนเกณฑ  (วารินทร วงศหาญเชาว, 2516 : 44-45) ดังนั้น  ผูศึกษาเห็นวา

ความหมายของการคอรรัปชันที่เนนในเร่ืองที่เกี่ยวของกับระบบคุณคา คือ พฤติกรรมซ่ึงเบี่ยงเบน

ออกจากหนาที่ที่ปฏิบัติโดยปกติ เพราะคํานึงถึงประโยชนสวนตัว  (เชน ครอบครัว ความเปนเพ่ือน) 

เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย และออกนอกทางแหงความซ่ือสัตยสุจริต   

 ประเภทที่สอง ความหมายที่เนนไปในเร่ืองของมูลคา  เนนไปในทางวัตถุ เงิน โดยสามารถ

ประเมินไดเปนตัวเลข เปนมูลคาได เชน คอรรัปชันจากการจัดซ้ือจัดหา การใหและรับสินบน การ

ซ้ือขายตําแหนง เปนตน 
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 จากความหมายของคําวาคอรรัปชันขางตน สรุปไดวา การคอรรัปชัน หมายถึง การใช

อํานาจหนาที่ของตนเอง หรือพวกพองดวยวิธีการนอกกฎหมายหมาย หรืออาศัยชองโหวของ

กฎหมายเบียดบังทรัพยากรของสวนรวมที่คนสวนใหญในสังคมพึงไดรับประโยชนรวมกันมาเปน

ผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอง รวมถึงพฤติกรรมซ่ึงเบี่ยงเบนออกจากหนาที่ที่ปฏิบัติโดย

ปกติ และการกระทําที่ทําใหตนเองหรือพวกพองไดรับสิทธิพิเศษอยางหนึ่งอยางใดเหนือกวาคน

สวนใหญในสังคม  

 

 2.2.2   รูปแบบของการคอรรัปชัน 

การคอรรัปชันมีมาชานานไมนอยกวา 500 ป จากหลักฐานในวรรณคดีเร่ืองลิลิตพระลอ            

ที่แตงขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความตอนหนึ่งวา “เอาสินสกางสอดจาง แข็งดั่งเหล็กเงินงาง ออน

ไดโดยใจ” (สุพัตรา เพชรมุนี และพวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2518 : 17) ซ่ึงในแตละยุคสมัยต้ังแตสมัย

กรุงศรีอยุธยาถึงปจจุบันจะพบสภาพการณของการคอรรัปชันที่สลับซับซอนมากขึ้นต้ังแตการลัก

ขโมย การใหสินบน การทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ การทุจริตเชิงนโยบาย (วันชัย ศรีนวล

นัด, 2544: 4-13)  

ปจจุบันมีนักวิชาการ และกลุมที่ศึกษาการคอรรัปชันไดแบงรูปแบบของการคอรรัปชันใน

ประเทศไทยไวตามการศึกษา ซ่ึงอาจประมวลรวมรูปแบบตางๆ ของการคอรรัปชันในประเทศไทย

จากแงของรูปแบบ ( Forms) ขนาด ( Size) และมิติ ( Dimension) ของการคอรรัปชัน ไดแบง

ประเภท หรือรูปแบบของการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไวมากมาย อาทิ คณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา (2549: 13) ไดแบงประเภทการ

ทุจริตออกเปน 5 ประเภทใหญๆ คือ 1) การทุจริตเชิงนโยบาย 2) การทุจริตตอตําแหนงหนาที่

ราชการ  3) การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 4) การทุจริตในการใหสัมปทาน และ 5) การทุจริตโดย

การทําลายระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ   

สังศิต  พิริยะรังสรรค (2549) แบงรูปแบบการคอรรัปชันตามการอธิบายกรณีศึกษา              

(Case Studies) เปน 2 กลุมใหญๆ ประกอบดวย 1) เปนการคอรรัปชันในทางเศรษฐกิจ เชน การ

แสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เค ลพโตเครซี  ( Kleptocracy) ผลประโยชนทับซอน เปนตน และ             

2) การคอรรัปชันในทางการเมือง  เชน   การใหและรับสินบน  ทุจริตการเลือกต้ัง  เปนตน และยัง

ไดแบงรูปแบบการคอรรัปชันตามขนาด (Size) ของการคอรรัปชัน โดยอาศัยมูลคาของตัวเงินเปน

ตัวกําหนด  โดยจําแนกไดอยางกวางเปนการคอรรัปชันขนาดใหญ ( Grand  Corruption) หมายถึง 

การคอรรัปชันที่โดยทั่วไปแลวมีขนาดของวงเงินจํานวนมาก และ การคอรรัปชันขนาดยอย  (Petty  

Corruption) หมายถึงการคอรรัปชันที่มีขนาดของวงเงินเล็กๆ นอยๆ หรือมีวงเงินรวมนอย  และ
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การแบงรูปแบบการคอรรัปชันตามโครงสราง ไดแก คอรรัปชันเชิงบุคคล ( Incidental) คอรรัปชัน

เชิงสถาบัน (Institutional) ตัวอยางเชน สถาบันตํารวจ และคอรรัปชันเชิงระบบ (Systematic)  

ทั้งนี้  วิทยากร  เชียงกูล  (2549: 26-27) ไดแบงรูปแบบการทุจริตคอรรัปชัน ไวใกลเคียงกับ

นักวิชาการทานอื่นแตจะเนนถึงพฤติกรรมที่กระทําใหเกิดการทุจริต ไดแก การยักยอก 

(Embezzlement) งบประมาณหรือทรัพยสินของรัฐ  การที่เจาหนาที่รัฐเรียก หรือรับสินบน การ

เลือกจางหรือแตงต้ังญาติและพรรคพวกตน (Nepotism) การทําสัญญาจางหรือใหสัมปทานเฉพาะ

พรรคพวกผูสนับสนุนตน (Cronyism)  การใชขอมูลภายใน เพ่ือซ้ือหรือขายหุนในตลาด

หลักทรัพย (Insider trading) การฟอกเงิน (Money laundering) ผลประโยชนขัดแยงหรือ

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และการเอื้อประโยชน (Trading Influence)  

วุฒิพงษ  เพรียบจริยวัฒน (2542 อางถึงใน ศุภชัย  ยาวะประภาษ, 2544: 4-8)  ไดนําเสนอถึง

รูปแบบคอรรัปชันในคูมือทรราชวา มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ 1) คอรรัปชันจากการจัดซ้ือจัดหา 

(Procurement  Corruption)  2) คอรรัปชันจากการใหสัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionary 

Corruption)  3) คอรรัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) และ              

4)  คอรรัปชันจากการกํากับดูแล (Regulatory Corruption)  

นิพนธ    พัวพงศกร และคณะ (2543: 3-5) ไดแบงกลุมพฤติกรรมคอรรัปชันในประเทศ

ไทย  คือการทุจริตของเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการเงินและการบัญชี  การทุจริตเกี่ยวกับ

การจัดซ้ือจัดจาง (Procurement Kickback) แยกยอยไดเปน ทุจริตการจัดซ้ือเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช  ไมปฏิบัติตามระเบียบการสอบราคา  ไมปฏิบัติตามระเบียบการประกวดราคา และการฮั้ว  

เปนตน  

 โดยสรุปสภาพการณของการคอรรัปชันในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ (แสวง  บุญเฉลิม-

วิภาส และคณะ, 2551: 232-237) ซ่ึงสรุปรวมไดดังตอไปนี้  

 1. เปนการคอรรัปชันที่เรียกวา  “การคอรรัปชันเชิงนโยบาย ”  เปนการกระทําที่มีความ

ซับซอนอาศัยการกระทําหลายระดับ  ซ่ึงหากพิจารณาการกระทําเฉพาะเร่ืองเฉพาะสวนอาจจะไม

เห็นวาเปนการกระทําคอรรัปชัน หากแตพิจารณาโดยรวมทั้งหมดแลวจะทําใหเห็นถึงลักษณะของ

การ  คอรรัปชันเชิงนโยบายได  กลาวโดยสรุปการคอรรัปชันเชิงนโยบายมีลักษณะอาศัยมติ

คณะรัฐมนตรีเปนฐานของการกระทําความผิด อาศัยอํานาจสูงสุดของฝายบริหาร  เชน การตราพระ

ราชกําหนด  หรือการอาศัยเสียงขางมากในสภาตรากฎหมาย   อาศัยอํานาจของฝายบริหารในการ

เจรจากับตางประเทศ  เปนตน ซ่ึงการอาศัยอํานาจระดับสูงทางการเมืองเพ่ือประโยชนของตนเอง

และพวกพองกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของแผนดิน 
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 2. การคอรรัปชันมีมิติของความสัมพันธกับตางประเทศเขามาเกี่ยวของ  เนื่องจากปจจุบัน

ปราศจากพรมแดน เพราะหลายประเทศมีนโยบายการคาเสรี  หรือเปนระบบโลกาภิวัฒน  ส่ิงเหลานี้

สงผลทําใหมีการปฏิสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐระหวางภาคเอกชนของรัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่งมากขึ้น  

ปฏิสัมพันธเหลานี้ยอมนํามาสูปญหาของการคอรรัปชันได ลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นไมวาจะเปน

ปญหาการทําขอตกลงระหวางรัฐกับรัฐ  ที่อาจอาศัยการทําขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐเพ่ือหลีกเลี่ยง

กฎหมายภายในทําขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐเพ่ือจัดหาครุภัณฑ ปญหาการทําสัญญาการคาตางตอบ

แทน การทําสัญญาการคาตางตอบแทนทําใหตองจายตนทุนซ้ือสินคาแพงขึ้น  เปนตน 

 3. การคอรรัปชันในปจจุบันมีความซับซอน  เพราะการแสวงหาประโยชนจากรัฐอาศัย

ความไดเปรียบจากมาตรการของรัฐเพ่ือกอเกิดความไดเปรียบคูแขงขันในทางธุรกิจ  อาทิ การแกไข

สัญญาสัมปทานทําใหไดเปรียบคูแขงขันในทางธุรกิจที่มีการผูกขาดนอยราย  ซ่ึงทายที่สุดนําไปสู

การทําใหมูลคาในตลาดหุนมีมูลคาสูงขึ้น  ผลประโยชนที่ไดอาจไมใชตัวเงินโดยตรง  แตทําใหหุน

ของบริษัทมีราคาสูงขึ้น  หรือทําใหเกิดการผูกขาด  เปนตน ซ่ึงอาจมองไมเห็นความเสียหายภาครัฐ  

เชน การใหลดสัดสวนการถือหุนของบริษัทที่ไดรับสัมปทาน 

 4. การคอรรัปชันมักอาศัยเจาหนาที่ของรัฐเปนเคร่ืองมือในการกระทําการในเบื้องตนโดยที่

การคอรรัปชันเปนการกระทําที่อาศัยความรวมมือหลายฝาย  กลาวคือ  โดยอาศัยการกระทํารวมกัน

ระหวางฝายการเมือง ขาราชการและภาคเอกชน ดังนั้น เพ่ือทําใหการคอรรัปชันมีฐานการกระทําที่

ถูกตอง  การดําเนินการอาจกระทําการอาจทําโดยการหารือเจาหนาที่วากรณีเชนนี้จะกระทําได

หรือไม ซ่ึงเปนการอาศัยการตอบขอหารือของเจาหนาที่ไปกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งนี้เพ่ือ

เปนการหลบเลี่ยงวาตนมิไดกระทําไปโดยเจตนากระทําผิด  แตโดยการอาศัยขอหารือจากเจาหนาที่

เปนเหตุผลในการกระทําดังกลาว หรือการขออนุญาตในการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

สัมปทาน แตการอนุญาตดังกลาวกับกลายเปนการอนุมัติโครงการใหม 

 5. การคอรรัปชันมักอาศัยการแปรกิจการของรัฐไปเปนของเอกชน  โดยเฉพาะกิจการที่มี

ลักษณะเปนการผูกขาด  ซ่ึงตองอาศัยอํานาจในทางนโยบายและกอใหเกิดผลกระทบกับประชาชน

ในวงกวางโดยอาศัยขออางของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  (Privationzation) เปนอีกชองทางหนึ่งที่

ฝายการเมืองที่มีศักยภาพในทางธุรกิจมักอาศัยชองทางนี้ในการแสวงประโยชนจากรัฐ  ไมวาจะเปน

การใช อาศัยอภิสิทธ์ิเขาไปซ้ือหุนในกิจการดังกลาวที่มีการแปรรูป  ซ่ึงอาจกระทําผานตัวแทนเพ่ือ

เปนการหลีกเลี่ยงวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอาศัยอิทธิพลทางการเมืองในการเขาซ้ือหุน   การ

ซ้ือกิจการ โดยการรับชวงงานของกิจการนั้นๆ และการทํากิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยมีลักษณะผูกขาด 

 6. การคอรรัปชันโดยอาศัยเงินจากกองทุนตางๆ  หรืออาศัยอํานาจของฝายบริหารดึง

งบประมาณจากหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของ  โดยที่การอาศัยงบประมาณของแผนดินในการทํา
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โครงการตางๆ  อาจมีขอจํากัดหลายประการฝายการเมืองจึงตองอาศัยงบประมาณจากแหลงอื่นๆ  

เพ่ือจัดทําโครงการ เชน การอาศัยเงินจากกองทุนตางๆ  หรือเงินจากองคกรตางๆ  หรือการอาศัยเงิน

จากกองสลากมาใชในการดําเนินโครงการตางๆ   การขอยืมเงินจากกองทุนหนึ่งและใหนํา

คาธรรมเนียมจากอีกกองทุนหนึ่งมาคืนกองทุนที่กูยืมมา   การนําเงินจากสลาก  2 ตัว 3 ตัว มาใชใน

กิจกรรมทางการเมือง  การอาศัยเงินจากธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาฯ  มาสนับสนุนโครงการ  

ตลอดจนการอาศัยเงินจากสถาบันสงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมาใชในการดําเนินโครงการ 

 7. การคอรรัปชันยากที่จะคนหาการส่ังการของผูที่ไดรับผลประโยชนโดยที่การคอรรัปชัน

ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายในการกระทําการ  ทั้งในระดับเจาหนาที่  ระดับกรรมการ  และ

ระดับการเมือง การที่ฝายการเมืองเขาไปครอบงําไดทั้งฝายเจาหนาที่และระดับกรรมการในกิจการ

เพ่ือเอื้อประโยชนใหแกภาคเอกชน  การคอรรัปชันเชนนี้จึงยากที่จะเห็นการส่ังการของผูที่ได

ประโยชนจากการกระทํานั้น   เพราะมีการอาศัยพวกพองเขาไปคุมในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะกิจการ

ที่มีความเกี่ยวของในทางธุรกิจกับฝายการเมือง  หรือกิจการที่มีลักษณะสัมปทาน  แมกระทั่งการให

คุณตอเจาหนาที่ที่สวามิภักดิ์  และใหโทษตอเจาหนาที่ที่ไมสวามิภักดิ์  หรือการอาศัยการมอบ

นโยบายเพ่ือนําไปสูการเอื้อประโยชนแกภาคเอกชน 

 8. การทําโครงการขนาดใหญที่มีลักษณะประชานิยมและแสวงหาประโยชนจากการทํา

โครงการดังกลาวความประสงคของฝายการเมืองประการหนึ่งคือการทําโครงการขนาดใหญ  (mega 

project) ที่มีงบประมาณจํานวนมาก การทําโครงการขนาดใหญที่เช่ือมตอกับนโยบายประชานิยมย่ิง

เปนส่ิงที่เปนความประสงคของฝายการเมือง  เพราะหากฝายการเมืองแสวงหาผลประโยชนจะไป

เกี่ยวโยงกับงบประมาณจํานวนมาก  ในขณะเดียวกันฝายการเมืองก็ไดคะแนนนิยมจากประชาชน  

แตการทําโครงการโดยมุงหมายผลประโยชนและความนิยมทางการเมืองโดยไมคํานึงถึงคุณภาพ

ของโครงการ  ทายที่สุดแลวจะเกิดผลกระทบตอโครงการและหนวยงานที่รับผิดชอบตอโครงการ

นั้นๆ ซ่ึงโครงการลักษณะนี้จะครอบคลุมทั่วประเทศ  และโครงการที่ทําเปนโครงการขนาดใหญ   

ทําการแสวงหาประโยชนอาจเกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ  เชน การกินสวนตาง  การคิดคานายหนา  

เปนตน  และโครงการในลักษณะนี้มักจะดําเนินการเพ่ือสรางคะแนนนิยมทางการเมือง  สวนปญหา

เร่ืองการเงินนั้นผลักภาระใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 9. ระบบการใชจายเงินของแผนดินโดยการคอรรัปชันมีสวนเกี่ยวโยงกับฝายการเมืองนั้น

ตองอาศัยงบประมาณจากหนวยงานหรือองคกรตางๆ  ออกไปใชโดยตรงโดยไมผานวิธีการ

งบประมาณ  จึงกอใหเกิดปญหาตางๆตามมา  กลาวคือ  รายไดของหนวยงานของรัฐจะตองตกเปน

เงินไดของแผนดินหรือไม กรณีใดบางที่สามารถไปใชจายไดโดยตรงโดยไมตองนําเขาเปนรายได
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ของแผนดิน  การนําเงินของแผนดินไปใชจะตองอยูภายใตกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑใด  และ

สามารถใชไดในขอบเขตใดบาง  

 10. ไมสามารถแยกอํานาจทุนกับอํานาจรัฐออกจากฝายการเมืองได  จะเห็นไดวาการ           

คอรรัปชันในชวงที่ผานมามีความเขมขนมาก เพราะความสัมพันธระหวางอํานาจทุนกับอํานาจรัฐมี

ความสัมพันธหรือทับซอนกันจนเปนจุดเดียวกัน  จนบางคร้ังไมสามารถแยกไดวาเปนการกระทํา

เพ่ือผลประโยชนของทุนหรือผลประโยชนของรัฐ ปญหาเกิดจากผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่เปน

ผูรับสัมปทานสามารถโอนกิจการดังกลาวใหบุตรหรือบุคคลในครอบครัวได  การถือหุนในกิจการ

ใดกิจการหนึ่งของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถโอนใหภรรยาหรือบุตรได อาศัยชองวางทาง

กฎหมายที่ไมมีผลบังคับ 

11. ระบบการเมืองโดยรวม   ยังเปนตัวกอใหเกิดการคอรรัปชัน ซ่ึงไมสามารถแยกขาดได

จากปญหาของระบบการเมืองไมวาจะในระดับชาติหรือในระดับทองถิ่น  เพราะประชาธิปไตยคือ

ตนทุนทางการเมือง  ทั้งนี้ปญหาการคอรรัปชันมีรากฐานสวนหนึ่งมาจากระบบการเมืองที่มีตนทุน

สูง เพราะการเลือกต้ังในแตละคร้ังอาศัยเงินเปนส่ิงช้ีขาดในการไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

รวมไปถึงการจัดต้ังรัฐบาล  เมื่อการเมืองมีตนทุนสูงจึงนําไปสูการถอนทุนคืนจากการคอรรัปชัน

โดยฝายการเมือง ซ่ึงปญหาความทับซอนกันระหวางอํานาจทุนกับอํานาจรัฐ และการที่ภาคธุรกิจเขา

มามีบทบาทตอการใชอํานาจไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  ยอมสงผลกระทบตอการบริหาร

ราชการแผนดินรวมทั้งกระบวนการตรวจสอบท้ังหลาย 

 12. การคอรรัปชันภาคเอกชน  ซ่ึงอาจนําไปสูการคอรรัปชันในภาครัฐได  ไมวาจะเปนการ

เขาทําคูสัญญากับภาครัฐในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  มักมีปญหาการสมยอมราคาระหวางผูเขา

ประกวดราคาดวยกันและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ   เปนตน  แตทั้งนี้ยังกฎหมายที่เอาผิดกับการ

ทุจริตภาคเอกชน  กฎหมายที่เอาผิดกับการคอรรัปชันในภาคเอกชนยังไมครอบคลุมเทาใดนัก  

ดังนั้น การแกปญหาการคอรรัปชันยอมตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนเปนดวย   

 ในหลายกรณี ผูทําการทุจริตคอรรัปชันอาจจะใชวิธีการหลายรูปแบบไปพรอมๆ กันอยาง

สลับซับซอน การจําแนกสถานภาพ หรือรูปแบบตางๆ ขางตน เพียงเพ่ือชวยอธิบายใหเห็นถึงปญหา

ไดอยางกวางขวางและชัดเจนขึ้น ไมใชเร่ืองที่เกิดขึ้นแบบแยกจากกันโดยส้ินเชิง  

 

 2.2.3   สาเหตุการคอรรัปชัน 

 สาเหตุที่ทําใหเกิดการคอรรัปชัน สองประการ คือ สาเหตุเกิดจากภายในตัวบุคคลของ

ผูกระทํา และจากสภาพแวดลอมภายนอกหรือส่ิงแวดลอม  
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 ประการแรก  สาเหตุที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคลของผูกระทํา สุธี อากาศฤกษ (2524  อางถึง

ใน พรศักดิ์ ผองแพว, 2547: 26)ไดกลาวถึงสาเหตุที่เกิดการฉอราษฎรบังหลวงทางดานตัวผูกระทํา

เองจะตองไตตรองหรือใครครวญถึงองคประกอบตางๆ 4 ประการ คือ  1) โอกาส บุคคลจะทําการ 

คอรรัปชันจนกวาจะมีชองโอกาสที่ตนเช่ือวาเมื่อทําลงไปแลวจะไมถูกจับได อยูในตําแหนงที่มี

หนาที่ความรับผิดชอบที่เปดโอกาสใหทําการคอรรัปชัน  2) ส่ิงจูงใจ เมื่อมีโอกาสแลวจะดูวามี

ส่ิงจูงใจหรือไม ขนาดผลประโยชนที่จะไดเมื่อเปรียบกับประโยชนที่จะเสียไปเมื่อทําการคอรรัปชัน

แลว และ 3) ความซ่ือสัตย  

 ประการที่สอง  สาเหตุมาจากภายนอกหรือส่ิงแวดลอม ซ่ึงสาเหตุภายนอกนี้จะมี

ความสัมพันธอยางใกลชิดกับสาเหตุภายใน โดยอาจสรุปได 8 ประการ (กมล สกลเดชา 2525 อาง

ถึงใน พรศักดิ์  ผองแพว, 2539: 26-31) ดังนี้ 1) ดานเศรษฐกิจและการครองชีพ  สัดสวนที่ไมสมดุล

กันระหวางรายไดกับรายจาย เนื่องจากสภาพสังคมไทยในทุกยุคสมัยมีเร่ืองความแตกตางในฐานะ

ของบุคคลมาก และรายรับของขาราชการไทยก็นอยเชนกันเมื่อเทียบกับคาครองชีพที่สูงมากขึ้นจึง

ตองดิ้นรนทั้งในทางสุจริตและทุจริต รวมถึงการเกิดโครงการขนาดใหญของรัฐทําใหขาราชการ

และพอคานักธุรกิจรวมกันแสวงหาผลประโยชนจากโครงการตางๆ มากขึ้น และมีการแขงขันแยง

ชิงกันสูงขึ้นจึงทําใหการว่ิงเตนกันมากกอใหเกิดการคอรรัปชันมากขึ้นเชนกัน 2) ดานการเมือง  

นักการเมืองใชอํานาจในการแสวงหาประโยชน และระบบพรรคการเมืองกลายเปนการรวมกลุมกัน

เพ่ือใหมีอํานาจตอรองในการแสวงหาประโยชน ไมวาจะเปนการซ้ือตัวนักการเมืองเขาพรรค อีกทั้ง 

การแขงขันดานการเมืองที่มากขึ้นทําใหบรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองตาง  ๆ จําเปนตองใช

เงินเปนจํานวนมากในการแขงขัน และถอนทุนในภายหลังเมื่อไดรับเลือกต้ังโดยวิธีการตาง  ๆ รวม

ไปจนถึงกระทําการคอรรัปชันดวย  ในขณะเดียวกันก็จะมีความสัมพันธกับกลุมธุรกิจในโครงการ

ขนาดใหญของรัฐ ซ่ึงนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับพวกพอง (บุศรา  อินทฤทธ, 2551: 72) 3) ดาน

สังคม  สภาพสังคมไทยในปจจุบัน  พบวามีลักษณะพิเศษอยูหลายลักษณะที่อาจเปนปจจัยสงเสริม

ใหเกิดการคอรรัปชันได คือ 3.1) ระบบอาวุโส หรือมีตําแหนงยศศักดิ์ที่สูงกวาจะไดรับการยอมรับ  

เคารพ และเกรงกลัวจากผูนอยเสมอ  เมื่อผูอาวุโสทําผิดหรือคอรรัปชันทําใหลูกนองไมกลาเอาผิด 

3.2) สังคมไทยมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น  ประชาชนมีความเปนอยูอยางฟุมเฟอย  คุณธรรมลด

นอยลง ตางคนตางตองตอสูเพ่ือตนเอง ทําใหประชาชนพยายามกระทําการตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิง

ที่ตนเองตองการ แมวาจะไดมาดวยการคอรรัปชันก็ตาม 3.3) ประชาชนบางสวนขาดความรู  และไม

รูหนังสือทําใหเจาหนาที่หรือพนักงานบางคนเห็นชองทางในการแสวงหาผลประโยชน และเรียก

รับจากประชาชนกลุมนี้ได  4) การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ  การบริหารงานที่ขาด

ประสิทธิภาพสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 4.1) การขาดระบบการตรวจสอบที่รัดกุม  ขาดการบังคับ
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บัญชาที่เด็ดขาดจริงจัง ไมมีการควบคุมงาน การตรวจสอบงาน ตลอดจนการประเมินผล  จึงเปนการ

เปดโอกาสใหเจาหนาที่ในระดับที่ตํ่ากวาแสวงหาผลประโยชนสวนตัวไดงายขึ้น  4.2) ขาดการ

มอบหมายอํานาจหนาที่  หรือการแบงสรรงานกันทําถือเปนหลักการที่ดีในการบริหารทําให

กลายเปนระบบการที่เปนแบบผูกขาด 5) กฎหมายหรือระเบียบมีชองวางหรือขอบกพรอง  จากคติ

ทางวิธีพิจารณาความที่วา  บุคคลยังบริสุทธ์ิอยูจนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดจริงเมื่อนํามาใชกับ

คดีการคอรรัปชันจะพบวา คติดังกลาวมีชองวาง  ทําใหไมสามารถดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิด

ได  เนื่องจากการคอรรัปชันมิไดเปนอาชญากรรมที่เห็นไดโจงแจง  หาพยานหลักฐานไดยาก  

ประกอบกับการคอรรัปชันยังกอประโยชนใหคูกรณีทั้งสองฝาย  จึงไมคอยมีฝายใดยอมเปดเผย

ออกมา ทําใหยากตอการดําเนินคดี เปนเหตุใหการคอรรัปชันเพ่ิมมากขึ้น 6) มีตําแหนงที่เอื้ออํานวย

ตอการกระทําผิด  กลาวคือ  บุคคลอยูในตําแหนงหนาที่ที่มีโอกาสใหกระทําการคอรรัปชันไดงาย  

โอกาสที่จะเกิดการคอรรัปชันก็จะมีสูง เชน กรณีเจาหนาที่ระดับสูงไมสามารถควบคุมใหเจาหนาที่

ช้ันผูนอยทํางานโดยสุจริต  หรือเจาหนาที่ระดับสูงก็คอรรัปชันเสียเอง 7) การตกอยูภายใตอิทธิพล

ภาวะส่ิงแวดลอมและอิทธิพลของผูทุจริต  การที่บุคคลหนึ่ง  ๆ จะตองทํางานอยูในสภาพแวดลอม

และอิทธิพลของกลุมผูที่กระทําการคอรรัปชันยอมสงผลใหบุคคลนั้น  ๆ ตองกระทําการคอรรัปชัน

ตามไปดวย เนื่องจากหากไมกระทําตามก็อาจสงผลเสียตอตนเอง  ทําใหตองไดรับความเดือดรอน  

ไมไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน  จนอาจถึงขั้นที่ไมสามารถทํางานในหนวยงานหรือองคกร

นั้นตอไปได ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา การที่บุคคลหนึ่ง ๆ ตกอยูใตอิทธิพลและภาวะแวดลอมของผูที่

ทําการคอรรัปชัน  อาจเปนสาเหตุใหบุคคลนั้น  ๆ ตองทําการคอรรัปชันตามไปดวย และ 8) จาก

หลายสาเหตุผสมกัน  ในการพิจารณาถึงสาเหตุที่กอใหเกิดการคอรรัปชันนั้น  จําเปนที่จะตอง

พิจารณาในหลาย  ๆ ดานประกอบกันไป  เนื่องจากการคอรรัปชันที่เกิดขึ้นในแตละคร้ังมักจะมี

สาเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุสนับสนุนกัน 

 

 2.2.4   ทฤษฎีเกี่ยวกับการคอรรัปชัน       

 การคอรรัปชันเกิดจากความตองการที่ไมส้ินสุดของมนุษยทําใหตองแสวงหาส่ิงที่จะมา

ตอบสนองความตองการนั้นๆ ซ่ึงตามทฤษฎีความตองการของ Alderfer (1969 อางถึงใน 

Mackay,  2007: 64) หรือ ทฤษฎี ERG Theory อธิบายวา มนุษยมีความตองการ 3 ประการคือ 

ความตองการดํารงชีวิตอยู ความตองการความสัมพันธ และความตองการเจริญเติบโต  ซ่ึงความ

ตองการทั้ง 3 นี้ อาจเกิดขึ้นไมเปนลําดับ คือถาความตองการระดับนั้นยังคงไมไดรับการตอบสนอง  

บุคคลจะเกิดความคับของใจ แลวจะถดถอยลงมาใหความสนใจในความความตองการระดับตํ่ากวา

อีกคร้ังหนึ่ง และความตองการมากกวาหนึ่งระดับอาจเกิดขึ้นไดในเวลาเดียวกัน หรือบุคคลสามารถ
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Relatedness Needs 

 

Existence Needs 
 

Growth Needs 

        ความพอใจ (Satisfaction)/กระบวนการ (Progression) 

        ความขัดของ ( Frustration)/การถอยกลับ (Regression) 

        ความพอใจ (Satisfaction)/มีพลังเพ่ิมขึ้น (Strengthening) 

ถูกจูงใจดวยความตองการมากกวาหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน โดยความตองการทั้ง 3 มีรายละเอียด 

ดังนี้  

 1. ความตองการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) คือความตองการทางรางกายและความ

ปลอดภัยในชีวิต ตรงกับความตองการขั้นที่ 1 และ 2 ของมาสโลว  

 2. ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs) คือความตองการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

กับความสัมพันธระหวางบุคคล ทั้งในที่ทํางานและสภาพแวดลอมอื่นๆ ตรงกับความตองการขั้นที่ 

3 และ 4 ของมาสโลว  

 3. ความตองการเจริญเติบโต  (Growth Needs) คือความตองการภายใน เพ่ือการพัฒนา

ตัวเอง เพ่ือความเจริญเติบโต พัฒนาและใชความสามารถของตัวเองไดเต็มที่ แสวงหาโอกาสในการ

เอาชนะความทาทายใหมๆ ตรงกับความตองการขั้นที่ 4 และ 5 ของมาสโลว  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  การปรับตัวของทฤษฎี ERG   

แหลงที่มา :  Mackay, 2007: 64. 

 

 2.2.5   ผลกระทบที่เกิดจากการคอรรัปชัน   

 ผลกระทบที่เกิดจากปญหาคอรรัปชัน เปนประเด็นสําคัญที่ทําใหภาคประชาชนตองเขามามี

สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  เพราะปญหาการคอรรัปชันสรางความ

เสียหายอยางมหาศาลใหแกสวนรวมซ่ึงวิทยากร เชียงกูล (2549: 7-8) เห็นวา การคอรรัปชันของ
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นักการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐกอใหเกิดผลเสียหายตอปจจุบันและอนาคตของประเทศไทยอยาง

นอย 4 ขอ ไดแก 1) ทําใหคนกลุมนอยคดโกงทรัพยากรของสวนรวมไปเปนของตนเองอยางผิด

กฎหมาย และจริยธรรม การเมืองไมไดพัฒนาเปนประชาธิปไตยแบบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ 

และความเสมอภาคอยางแทจริง  2) ทําใหเกิดการบิดเบือนการใชทรัพยากรของประเทศที่ทําให

ประชาชนสวนใหญไมไดรับประโยชนสูงสุด 3) ทําใหเกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมืองขนาด

ใหญ ไมสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ นําไปสูความออนแอ ความดอยพัฒนา

ลาหลังขององคกรทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน และ 4) ทําใหเยาวชนและประชาชนมีคานิยมแบบยก

ยองความรํ่ารวย ความสําเร็จ โดยถือวาการโกงเพ่ือใหตนเองไดประโยชน  ดังนั้น การจะพัฒนาคน 

ชุมชน และประเทศชาติ เพ่ือจะรวมมือและแขงขันกับประเทศอื่นๆ เปนไปไดยาก  

 ซ่ึงสุพรรณี  ไชยอําพร  และศิรินทิพย  อรุณเร่ือ (2549 : 207-208) ไดนําเสนอทัศนะของผูที่

ติดตามปญหาการคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ไดแก  พล.อ.เปรม  ติณสูลานท  เห็นวาการคอรรัปชันสงผลกระทบดานเศรษฐกิจคือ การที่เงินของ

ชาติถูกปลนทําใหประเทศชาติเสียหาย และกอใหเกิดผลกระทบดานสังคมคือ ทําใหประชาชนใน

ชาติยากจนลง สวนนายอานันท   ปนยารชุน เห็นวาคอรรัปชันกอใหเกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจ 

ทําใหการพัฒนาประเทศเปนไปไดยากประชาชนในชาติยากจนลง  และทําใหงบพัฒนาภาคสังคม

ตองสูญหาย ปุระชัย  เปยมสมบูรณ เห็นวาการคอรรัปชันทําใหคนไทยตองเปนหนี้  3 ลานลานบาท 

และสังคมตองสูญหาย สวนตอตระกูล  ยมนาค  มองวาการคอรรัปชันทําใหเกิดการสูญเสีย

งบประมาณในการพัฒนาประเทศไมคุมคาตอการลงทุน และตอไปอนาคตอาจไมมีชาติเหลืออยู 

สําหรับคูมือของสมาชิกรัฐสภาสรุปไดวาการคอรรัปชันจะทําลายการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน  ทํา

ใหคาใชจายในการลงทุนทางธุรกิจสูงมาก   ผลผลิตทางเศรษฐกิจประเทศเสียหายและนักลงทุน

ตางชาติปฏิเสธการลงทุนในไทย ดานสังคมกอใหเกิดปญหาคือ ประชาชนไมไดรับบริการอยางเทา

เทียมกัน  ประชาชนดูแคลนบริการสาธารณะ   คุณภาพโครงการตํ่ากวามาตรฐาน   การจายสินบน

กลายเปนสถาบันที่ตองปฏิบัติ  ประชาชนเสียขวัญและอาจทําใหขาดความรวมมือ  และเปนการ

ทําลายทุนทางสังคม  เชนการคุมครองส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ยังสงผลกระทบดานการเมืองในเร่ือง

เสถียรภาพรัฐบาลออนแอ  ประชาชนเหยียดหยามไมเช่ือชีวิตการเมือง  และการติดสินบนขยายวง

กวางทําใหโครงสรางรัฐถูกบั่นทอน 

 จะเห็นไดวา นักวิชาการ และผูติดตามปญหาขางตนมีทัศนะตรงกันวาการคอรรัปชัน

กอใหเกิดผลกระทบดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมากนอยตางกันไปขึ้นอยูกับขอมูลและ

ประสบการณของแตละทาน สําหรับผูศึกษาเองเห็นวาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งดานการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมมีความเกี่ยวพันกันจนยากที่จะมุงเนนภาคสวนใดภาคสวนหนึ่ง กลาวคือ เมื่อ
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เกิดการคอรรัปชันก็จะสงผลกระทบทั้งดานคุณภาพ และปริมาณ (มูลคา) เปนลูกระนาดกับทุกภาค

สวนของสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได  

 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันของภาคประชาชน 

  

 2.3.1  วิวัฒนาการของภาคประชาชนในงานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 องคกรภาคประชาชน  หรืออาจใชศัพทเรียกกันหลากหลายไมวาจะเปน องคกร

สาธารณประโยชน  ภาคประชาสังคม  องคกรพัฒนาเอกชน และอื่นๆ และโดยนัยยะสําคัญขององคกร

เหลานี้คือเปนองคกรที่ทํางานอยางไมมุงหวังผลกําไร และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่หนวยงาน

ของรัฐและระบบราชการตางๆ ไมสามารถเขาถึงปญหาและแกไขไดอยางตรงจุด เนื่องจากระบบ

ราชการเต็มไปดวยขั้นตอนตางๆ ขาดความคลองตัวในการดําเนินงานและไมมีมาตรการในการแกไข

ปญหาระยะยาว ประกอบกับมีเจาหนาที่ของรัฐบางรายที่สรางปญหาและความเดือดรอนใหกับ

ประชาชน องคกรพัฒนาเอกชนจึงเขารับหนาที่ดังกลาวโดยเขามาอุดชองวางที่ระบบราชการเขาไมถึง 

และเปนการเขามาแกปญหาสังคม และผูไดรับความเดือดรอน โดยในการดําเนินการดังกลาว องคกร

พัฒนาเอกชนไดรวมมือกับบุคคลตางๆ ที่มีความสําคัญในทองถิ่น เชน พระ ครู ผูนําชุมชน เพ่ือ

รวมกันคิดคนหาแนวทางในการแกไขปญหาที่ระบบราชการยังไมสามารถแกไขได  

 การแบงยุคสมัยขององคกรภาคประชาชนหรือองคกรสาธารณประโยชนไดมีนักวิชาการ  

นักพัฒนาสังคม และนักเคลื่อนไหวมวลชนไดแบงยุคสมัยขององคกรภาคประชาชนไวในชวงเวลา

ที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงจากการศึกษางานของนักวิชาการ อาทิ  สังคม  คุณคณากรสกุล  เบญจมาศ              

ศิริภัทร  เจิมศักดิ์ ปนทอง  หรือแมแตกลุม thaingo.org  ก็ตาม  ไดแบงยุคสมัยตามสถานการณ

สําคัญทางการเมือง และสังคม 7 ยุคดวยกัน  ไดแก 

  2.3.1.1  องคการสาธารณประโยชนยุคแรก กอนป 2504   :   ยุคกอเกิดเพ่ือการให 

 ต้ังแตกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475  สถาบันกษัตริย  และเช้ือพระวงศมี

บทบาทสําคัญในการบริหารประเทศ เอ็นจีโอที่เกิดขึ้นในชวงนี้ก็โดยการกอต้ังหรือรวมสนับสนุน

โดยสถาบันพระมหากษัตริย  เช้ือพระวงศ และคนในสังคมช้ันสูง ตามความเช่ือในเร่ืองของการ

บริจาคเพ่ือทําบุญทําทาน  กิจการของเอ็นจีโอในยุคนี้จึงเปนลักษณะสังคมสงเคราะห  ชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสหรือผูประสบภัย องคกรพัฒนาเอกชนแหงแรกที่กอต้ังขึ้นอยางเปนทางการในประเทศ

ไทย ถูกสถาปนาโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี (พระนางเจา เสาวภาผองศรี) เมื่อป 2533  

ไดแก “สภาอุณาโลมแดง” หรือ “สภากาชาดไทย” ในปจจุบัน  หรือในสมัยเดียวกันนั้น พระวิมาดา
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เธอกรมพระสุทธาสินีนาฎ  ก็ไดทรงสรางสถานสงเคราะหเด็กกําพราอนาถาขึ้น หรือในป 2447  

รัชกาลที่ 5 ก็ไดทรงกอต้ังสยามสมาคมในพระราชินูปถัมภขึ้น  

 การดําเนินงานของเอ็นจีโอที่เนนดานสังคมสงเคราะห  ยังทอดยาวตอไปภายหลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 และชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เพราะอํานาจทางการเมืองยัง

จํากัดอยูในแวดวงสังคมช้ันสูง ดังปรากฏวาในป 2486  คุณหญิงละเอียด พิบูลยสงครามไดกอต้ัง

สโมสรวัฒนธรรมหญิงขึ้นเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางสังคมและการสังคมสงเคราะห หรือในป 2502  

จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต ก็ไดกอต้ังสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยขึ้น  

  2.3.1.2  องคการสาธารณประโยชนยุคสอง ระหวางป 2504 ถึง 14 ตุลาคม 2516     :   

คําตอบอยูที่หมูบาน 

  ต้ังแตเร่ิมการพัฒนาประเทศตามแผนของสภาพัฒน เมื่อป 2504  โครงสรางทาง

เศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองไทยเร่ิมเปลี่ยนไป ทหารขึ้นครองอํานาจในรัฐบาล  ในขณะที่

ขาราชการหรือเทคโนแครตเร่ิมมีบทบาทในการบริหารประเทศ  สวนนายทุนเอกชนก็ว่ิงเขาหาผูมี

อํานาจเพ่ือใหไดรับเหมาสรางทาง สรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รัฐบาลทหารเรงพัฒนาประเทศเพ่ือ

ตอสูกับคอมมิวนิสต  ทําตามสโลแกน “น้ําไหล ไฟสวาง ” มีการออก พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ  

ประกาศเขตปาสงวนทับที่ทํากินของชาวบาน มีการใหสัมปทานปาไมแกนายทุน  ทําใหชาวบานใน

ชนบทมีปญหาที่ดินทํากิน  

  การเรงรีบบุกเบิกชนบทอยางไมบันยะบันยัง  ทําใหเกิดปญหาทรัพยากรชนบท

เส่ือมโทรม ย่ิงกวานั้น รัฐบาลยังดูดสวนเกินทางเศรษฐกิจจากชนบทเขาไปพัฒนาเมือง เชน การเก็บ

ภาษีสงออกสินคาเกษตร ฯลฯ  

  แนวทางพัฒนาดังกลาวไดทําใหชนบทกลายเปนภาคสังคมที่เสียเปรียบ  และเกิด

ปญหาเส่ือมทรุดลงอยางรวดเร็ว  เอ็นจีโอในยุคนี้จึงมุงเนนที่การแกปญหาในชนบท โดย ดร.ปวย                       

อึ๊งภากรณ  ไดรวมกับขาราชการและนักธุรกิจเอกชน กอต้ัง  “มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ ” ขึ้นในป 2510  เพ่ือใหนักวิชาการไดออกไปหาชาวบานในชนบท อยูกับ

ชาวบาน รวมการคิดและชวยประสานใหเกิดการพัฒนาดวยตนเองอยางย่ังยืน 

  2.3.1.3  องคการสาธารณประโยชนยุคสาม หลัง 14  ตุลาคม 2516  ถึง 6 ตุลาคม 

2519  :   ประชาธิปไตยผลิบาน 

  ยุคนี้เปนยุคที่การเมืองมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ  

และมีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง นักศึกษา นักวิชาการ ทนายความ กรรมกร  เร่ิมมีบทบาททาง

การเมืองมากขึ้น เอ็นจีโอที่กอต้ังขึ้นในยุคนี้จึงเนนการตอสู เรียกรอง และเผยแพรความรูในประเด็น

เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน   เชน  สิทธิในที่ดินทํากิน สิทธิแรงงาน มีการกอต้ัง 
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“สหภาพเพ่ือเสรีภาพของประชาชน” ในป 2516 หรือ “สมาคมสิทธิและเสรีภาพเพ่ือประชาชน ” ใน

ปจจุบัน  และในบริบทที่มีความต่ืนตัวเร่ืองสิทธิและเสรีภาพนี้เอง ที่มีชัย วีระไวทยะ  ไดกอต้ัง 

“สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน” เพ่ือแกปญหาดานการวางแผนครอบครัว  จนเปนที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ แตหลังเหตุการณ 6  ตุลา 2519  เมื่อเผด็จการกลับเขาบริหารบานเมือง เอ็นจีโอถูก

คุกคามโดยอํานาจมืด ทําใหถูกจํากัดใหมีบทบาทการเมืองนอยลง 

 ยุคประชาธิปไตยเบิกบาน (พ.ศ.2516-พ.ศ.2519) เกิดกลุมบุคคลและองคกรพัฒนา

เอกชนจํานวนมาก ลงไปหาผูดอยโอกาสในสังคม ทั้งในเมืองและชนบทมีการแสวงหาแนวทางการ

พัฒนา จากงานสังคม  สงเคราะหสูการสรางพลังใหกับประชาชน งานพัฒนาในชวงนี้มีความ

หลากหลาย ที่ตองการเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาสังคมในกลุมงานหลายสาย  

 งานพัฒนาชนบท  คนหนุมสาวจํานวนมากออกสูชนบท  โดยมุงหวังอุทิศตนเพ่ือ

ชนบท มีการผสมผสานงาน งานพัฒนาสําคัญไดแก  โครงการหมูบานสหกรณแมตะมาน อ.กีดชาง 

จ.เชียงใหม ซ่ึงดําเนินการ โดยกลุมหนุมสาวรวมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง ซ่ึงมีเปาหมายอยูที่การเพ่ิม

ผลผลิตเพ่ิมรายไดใหแกชาวบาน เนนการรวมกลุมเกษตรกร 

 งานพัฒนาในเมือง หลังเหตุการณเดือนตุลา 2516 เร่ิมมีองคกรพัฒนาเอกชนเขาไป

ทํางานพัฒนาสลัมมากขึ้น โดยมีสลัมคลองเตยเปนตัวแทนของปญหา และเร่ิมมีการเคลื่อนไหวใน

การใหคําปรึกษา ชวยเหลือสิทธิขั้นพ้ืนฐานของกรรมกรในการรวมกลุมเปนสหภาพแรงงาน 

 งานสิทธิมนุษยชน  เหตุการณ 14 ตุลาคม ทําใหหลักการสิทธิเสรีภาพ มี

ความสําคัญ กอใหเกิดองคกรประชาชน  เชน สหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศไทย สภาแรงงาน

แหงประเทศไทย ไดเกิดองคกรสิทธิมนุษยชนขึ้น ไดแก สหภาพเพ่ือสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ซ่ึง

ปจจุบันคือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการรณรงคชวยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ถูก

จับกุมคุมขังในเหตุการณ 6 ตุลา ป  2519 สถานการณในชวงนี้ เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหองคกร

พัฒนาเอกชน จําตองยุติบทบาทของตน และถูกกลาวหาวาเปนแนวรวมของพรรคคอมมิวนิสตแหง

ประเทศไทย 

  2.3.1. 4  องคการสาธารณประโยชนยุคส่ี หลัง 6  ตุลาคม 2519  ถึง ป 2522   :   ยุค

หลับใหล 

  หลังจากรัฐบาลไดประกาศนโยบาย 66/2523 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนที่หนีเขา

ไปจับอาวุธตอสูในปา  สามารถวางอาวุธและกลับคืนสูเมืองในฐานะผูรวมพัฒนาชาติไทย  ไดเกิด

เอ็นจีโอที่ทํางานในปญหาตางๆ อยางหลากหลาย เชน ปญหาสิทธิสตรีก็มีมูลนิธิเพ่ือนหญิง สมาคม

สงเสริมสถานภาพสตรี ปญหาเด็กก็มีมูลนิธิเด็กออนในสลัม ปญหาสุขภาพก็มีมูลนิธิหมอชาวบาน 
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โดย ประเวศ วะสี ปญหาทรัพยากรธรรมชาติก็มีมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศ

ไทย  

  ในชวงนี้ประเทศมีการเติบโตอยางรวดเร็ว  โครงสรางเศรษฐกิจเร่ิมหันมาเนน

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  ปญหาความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทขยายใหญขึ้น ปญหาการ

กระจายรายไดลมเหลว เกิดการอพยพยายแรงงานเขาเมือง เกิดปญหาตางๆ มากมาย 

  2.3.1.5  องคการสาธารณประโยชนยุคหา ป 2522 ถึง 2526  :   ยุคต่ืนตัวพัฒนา 

 ภายหลังสถานการณทางการเมืองเร่ิมคลี่คลายลงในป พ.ศ. 2522  องคกรพัฒนา

เอกชนขยายตัวและเติบโตมากขึ้น ชวงปพ.ศ. 2522  ไดเกิดการเคลื่อนไหวของหนวยงานและ

ขบวนการพัฒนาสังคม ในระดับสากล  เพ่ือทบทวนปญหาและประสบการณการดําเนินการพัฒนา

ในประเทศโลกที่สาม โดยตองยึดถือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา  

 แนวคิดเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชน” ไดรับการแพรกระจาย ทําใหเกิดการ

ทบทวนการพัฒนา ทั้งในระดับภาครัฐบาลและองคกรเอกชน  โดยภาครัฐมองเห็นความสําคัญของ

ภาคเอกชน  จึงริเร่ิมดําเนินการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนมากขึ้น  ในสวนของภาคองคกรพัฒนา

เอกชน ไดมีการประชุมรวมกันระหวางหนวยงานอาสาสมัครเอกชนทั้งในชนบทและสลัม  และมี

การประชุมตอเนื่องมา เพ่ือพิจารณาปญหา  และความตองการรวมกันของหนวยงานอาสาสมัคร

เอกชน เพ่ือหาความรวมมือในการสงเสริมการดําเนินงานภาคองคกรเอกชน  และไดรวมกันกอต้ัง  

“โครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคม” เมื่อเดือนเมษายน 2523  เพ่ือเปนหนวยงานที่ดําเนินการฝกอบรม

อาสาสมัครและบริการแกองคการอาสาสมัครเอกชนตาง  ๆ และทําหนาที่สงเสริมการประสานงาน

ระหวางองคการอาสาสมัครเอกชนใหมากขึ้น   

 นับต้ังแตป 2523 เปนตนมา  จึงกอใหเกิดองคกรพัฒนาเอกชนเล็ก ๆ เกิดขึ้น

มากมาย ทั้งที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนอยางเปนทางการ มีการจัดต้ัง  “ชมรมนักพัฒนา ” ขึ้น มี

สมาชิกจากภูมิภาคตาง ๆ มีการประสานงานระหวางภูมิภาค ซ่ึงในป 2526 ไดเปลี่ยนช่ือมาเปนกลุม

แลกเปลี่ยน “เพ่ือการพัฒนาชนบท ” (Exchange Forum on Development) ซ่ึงเรียกกันยอ ๆ วา 

EFORD (อีฟอรด) 

 ในชวงปลายป  2528 องคกรพัฒนาเอกชนทั้งประเภทพัฒนาและสงเคราะห 139 

องคกร จึงไดจัดประชุมและมีมติใหจัดต้ัง “คณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชนพัฒนาชนบท” 

(กป.อพช.) ระดับชาติขึ้น ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน  

เพ่ือเปนกลไกขององคกรพัฒนาเอกชนในการประสานงานกับภาครัฐ  ซ่ึงนับเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ

ขององคกรพัฒนาเอกชนไทย   โดยประสบการณหลักขององคกรพัฒนาเอกชน  อยูที่การทํางาน
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ระดับชุมชนมาโดยตลอด และมองวาถาองคกรชาวบานเขมแข็งแลว จะสามารถแกปญหาไดจึงเรียก

กันวา “คําตอบอยูที่หมูบาน” 

  2.3.1.6  องคการสาธารณประโยชนยุคหก ป 2526 ถึง 2533  :  มุงรวมศูนย 

  การกอเกิดขององคการสาธารณประโยชนในชวงนี้ ไดขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  และ

เร่ิมมีกิจกรรมเชิงประสานงานกันมากขึ้น โดยมีการกอต้ังคณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชน

พัฒนาชนบท (กป.อพช.)  เพ่ือเปนศูนยกลางในการประสานงานกันเองระหวางองคการ

สาธารณประโยชน 

  พ.ศ.  2527  มีคณะทํางานชุดหนึ่ง ไดทําโครงการเล็กๆ คือ  “ศูนยขาวผูหญิง ” 

(ตอมาในป พ.ศ.  2530 ไดเปลี่ยนเปนมูลนิธิผูหญิง)  เพ่ือใหคําปรึกษาแกหญิงที่เดินทางออกไป

ทํางานตางประเทศ  และตอมาไดขยายงานเปนการชวยเหลือผูหญิงที่ตกยากและดอยโอกาสใน

สังคม ทางดานการพัฒนาชนบทมีการกอต้ัง  “มูลนิธิเพ่ือนรวมพัฒนา ” (FIAM) ขึ้นเพ่ือสนับสนุน

งานพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนและการพ่ึงตนเอง   และ ดร.ธงชัย พรรณ

สวัสดิ์  อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดผลักดันและกอต้ัง  “สมาคม

วิศวกรส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย ” เพ่ือเปนศูนยกลางในการประสานงานทางวิชาการและการ

ประกอบอาชีพ เปนศูนยเผยแพรความรูดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  คุณหญิงชดชอย โสภณพานิช ที่

ริเร่ิม “โครงการตาวิเศษ” เพ่ือรณรงคไมใหประชาชนทิ้งขยะไมเลือกที่ และไดพัฒนามาเปน “มูลนิธิ

สรางสรรคไทย” ในเวลาตอมา มีการเนนการรณรงคเพ่ือปลูกฝงใหประชาชนและหนวยงานตางๆ  มี

จิตสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบตอการรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอมที่ดีของ

บานเมืองและสังคม  

  พ.ศ. 2529  อรพรรณ เมธาดิลกกุล แพทยดานอาชีวเวชศาสตร  ไดรวมกับ

คณะแพทย จัดต้ัง  “สมาคมแพทยอาชีวเวชศาสตรและส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย ” เพ่ือสงเสริม

วิชาชีพ  เปนศูนยรวมของแพทยสาขาอาชีวเวชศาสตรและส่ิงแวดลอมในประเทศไทย  เพ่ือจะได

นําไปปองกันปญหาอันเกิดจากการทํางานและส่ิงแวดลอม  

  พ.ศ. 2531  ไดมีการกอต้ัง  “โครงการสงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนไทย ” เพ่ือ

สงเสริมและสนับสนุนในดานการบริหารการวางแผนโครงการและการจัดการโครงการ  รวมถึง

สนับสนุนความรวมมือประสานงานกันแกองคการสาธารณประโยชน ทางดานคุณหญิงอัมพร มีสุข 

ซ่ึงดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนามานานก็ไดผลักดันใหเกิด  “มูลนิธิเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต ” เพ่ือ

สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนทุกรูปแบบ สวนเสรี พงศพิศ  นักวิชาการดานการ

พัฒนาชนบทแนววัฒนธรรมชุมชนทานหนึ่งก็ไดผลักดันใหจัดต้ัง  “สถาบันพัฒนาชนบท ” เพ่ือ

สงเสริมการพ่ึงตนเองของชาวบานทางดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การพ่ึงพา
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ตนเองระหวางเครือขาย โดยมีกิจกรรมหลักดานการเกษตรพ่ึงตนเอง ทางดานคมสัน หุตะแพทย  ซ่ึง

เปนผูเช่ียวชาญดานการผลิตส่ือเพ่ือการพัฒนาชนบท ไดกอต้ัง  “ศูนยส่ือเพ่ือการพัฒนา ” เพ่ือเปน

องคกรผลิตรวบรวมส่ือตางๆ ไดแก สไลด วีดีโอ เพ่ือสนับสนุนใหองคการสาธารณประโยชนอื่นๆ  

ไดนําไปใชในงานพัฒนา  

            พ.ศ. 2532  สมาคมการศึกษาแหงประเทศไทยไดผลักดันใหกอต้ัง  “ชมรม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศึกษา” เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจและการอนุรักษ  

  พ.ศ. 2533  เสนห จามริก ไดรวมกับ ประเวศ  วะสี กอต้ัง  “สถาบันชุมชนทองถิ่น

พัฒนา”  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลแคนาดาและรัฐบาลไทยไดจัดต้ังกองทุนพัฒนาทองถิ่น

ไทย (Local Development Assistance Programme : LDAP)   ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ  ได

กอต้ัง “มูลนิธิโลกสีเขียวในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา ” เพ่ือสงเสริม

การอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหมูประชาชน  

  ในยุคนี้การทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนจะมุงเนนไปที่การอนุรักษแหลง

ธรรมชาติอันเปนตนกําเนิดของความอุดมสมบูรณของสรรพส่ิงทั้งหลาย  กรณีของ สืบ นาคะเสถียร  

หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จ.อุทัยธานี  ภายใตสังกัดกรมปาไม  ไดทําการ

อัตวินิบาตกรรม บรรดาญาติมิตรและประชาชนทั่วไปจึงไดรวมกันกอต้ัง  “มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ” 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษสัตวปา  ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลคุณภาพส่ิงแวดลอม

ของประเทศตามเจตนารมณของคุณสืบ นาคะเสถียร  

  2.3.1.7  องคการสาธารณประโยชนยุคเจ็ด ป 2533  ถึง 2541   :   ยุคกอรางสราง

เครือขาย 

  จุดเร่ิมตนขององคการสาธารณประโยชนในชวงที่เจ็ด คือระหวางป พ.ศ. 2534 - 

2541 โดยในป พ.ศ. 2534 องคการสาธารณประโยชนดานส่ิงแวดลอมไดรวมกลุมกันทํางานโดยใช

รูปแบบของ “เครือขาย” มากขึ้น และถูกใชกันในหลายกิจกรรมหลายกลุม  

  จุดเดนของการกอเกิดองคการสาธารณประโยชนชวงนี้คือ ระหวางป  พ.ศ. 2534 - 

2535 ขณะที่อานันท ปนยารชุน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ไดมีการตราพระราชบัญญัติเปน

จํานวนมาก ในสวนนี้ พนัส ทัศนียานนท  ไดรวมกับนักวิชาการทางกฎหมายกอต้ัง “มูลนิธิศูนย

กฎหมายส่ิงแวดลอมไทย ” เพ่ือสนับสนุนใหมีองคการสาธารณประโยชนเขามามีสวนรวมในการ

แกปญหาส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะประเด็นกฎหมาย  และไดถือวาเปนสวนสําคัญในการราง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535  

   ขณะเดียวกัน  กลุมองคการสาธารณประโยชนที่ทํางานในดานเมืองก็เร่ิมชัดเจน 

เชน  มีการกอต้ังเปน “คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย ” (ครป.)  และมีบทบาทเปนแกนนํา
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เรียกรองให พล.อ.สุจินดา คราประยูร  ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี กอนที่จะเกิดเหตุการณ

พฤษภาคม พ.ศ. 2535   กอต้ังสมาพันธประชาธิปไตย  กลุมแนวรวมศิลปนเพ่ือประชาธิปไตย กลุม

นักธุรกิจเพ่ือประชาธิปไตย ฯลฯ 

  เปนที่นาสังเกตวา ในชวงเวลาดังกลาวนี้  องคการสาธารณประโยชนดาน

ส่ิงแวดลอมและดานประชาธิปไตยมีการกอเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  เชน พิจิตต รัตตกุล ไดกอต้ัง  

“มูลนิธิปองกันควันพิษและพิทักษส่ิงแวดลอม” ขึ้นเพ่ือรณรงคเร่ืองอากาศเปนพิษ   สมพงษ พัดปุย  

ไดกอต้ัง  “สถาบันการพัฒนาพ้ืนฐาน ” ขึ้นเพ่ือสนับสนุนใหชาวชุมชนแออัดไดแกปญหา

ส่ิงแวดลอมไดดวยตนเอง 

       ป พ.ศ. 2536 โซไรดา ซาลวาลา ไดยายออกจากมูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณ

พืชฯ ไปกอต้ัง  “มูลนิธิเพ่ือนชาง ” เพ่ือดําเนินการชวยเหลือชางในลักษณะตางๆ ชวงเวลาดังกลาว  

รัฐบาลก็สนับสนุนการกอต้ัง  “มูลนิธิวิเทศพัฒนา ” เพ่ือชวยเหลือการดําเนินการขององคการ

สาธารณประโยชน โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณ 

  ป พ.ศ.  2537 ศูนยส่ือเพ่ือการพัฒนา  ไดขยายงานจากการทําส่ือรณรงค ไปกอต้ัง  

“โครงการกระดาษเพ่ือตนไม” เพ่ือรณรงคกับชนช้ันกลางในเมือง  ในเร่ืองการนํากระดาษซ่ึงถูกทิ้ง

เปนขยะมาสูกระบวนการหมุนเวียน ( Recycle) นํากลับมาใชใหม และเปนการลดการตัดไมเพ่ือ

นํามาทําเย่ือกระดาษ 

  ป พ.ศ. 2538 สุลักษณ ศิวรักษ ไดผลักดันใหกอต้ัง  “เสมสิกขาลัย ” เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาดานทางเลือกใหมเพ่ือการพัฒนา สวน ไพบูลย วัฒนศิริธรรม  ก็ไดผลักดันใหกอต้ัง  “ภาคี

ความรวมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา ” เพ่ือระดมเงินทุนจากองคกรนานาชาติและภาคธุรกิจมา

สนับสนุนงานพัฒนา และสนับสนุนกลไกระดมทุนในภูมิภาค ชวงเดียวกันนี้ กลุมองคกรชาวบานที่

ชุมนุมประทวงที่หนาทําเนียบรัฐบาลในนามของ  “สมัชชาคนจน ” ไดผลักดันใหกอต้ัง “กลุมเพ่ือน

ประชาชน” เพ่ือเปนองคกรสนับสนุนดานขอมูลสําหรับการเรียกรองความเปนธรรมดานตางๆจาก

รัฐบาล  จะเห็นไดวา การกอเกิดขององคการสาธารณประโยชนในระหวางป พ.ศ. 2534 - 2541  มี

หลายลักษณะมากกวายุคอื่นๆ   

  ในสวนแนวคิดของอเนก  นาคะบุตร นั้นเห็นวาแนวคิดการทํางานขององคกรภาค

ประชาชนแบงออกตามกระแสการคลี่คลายของระบบเศรษฐกิจโดยรวมควบคูกับกระแสการดิ้นรน

หาทางออกของประชาชน คือ  

  ชวงที่ 1  ระหวางป พ.ศ. 2524 – 2527 เปนชวงของการมุงแกปญหาพ้ืนฐานปาก

ทองและความยากจนของคนชนบท 



41 

 

  ชวงที่ 2  ระหวางป พ.ศ. 2527 – 2529  เปนชวงราคาขาวตกตํ่าจนเกิดวิกฤติ ราคา

ขาว ควบคูกับภาวะฝนแลงที่มีตอเนื่องในภาคอีสาน  ทําใหเกิดการคิดคนดิ้นรนหาทางออกแกไข

วิกฤติการณตางๆโดยการเสนอ "ทางเลือกการพัฒนา" ระดับหมูบานในหลายตัวอยางและยกระดับ

มาเปนกระแสการเคลื่อนไหวเปนทางเลือกในระดับภูมิภาค  เชนการทําเกษตรแบบไรนาสวนผสม 

เพ่ือการพ่ึงตนเอง   

  ชวงที่ 3  ไป เปนจุดเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่รัฐบาลไดเนนการพัฒนา

ไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) กอเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาที่นํามาสู

ประเด็นความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปญหาที่ดินและปาไม ซ่ึงโยงมาสู

ประเด็นทางการเมืองและนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล  ทําใหเกิดกระแสการเคลื่อนไหวของชาว

ชนบท มีการตอสูเรียกรองมากขึ้น สงผลใหองคกรพัฒนาเอกชนบางสวนปรับบทบาท  และทิศทาง

งานเขารวมตอบสนองตอกระแสการเคลื่อนไหว    โดยสรุปยุคของการปรับเปลี่ยนขององคกร

พัฒนาเอกชน  ดังนี้ 

  ยุคคําตอบอยูที่หมูบาน   ยอนหลังกลับไปเมื่อสิบกวาปที่ผานมา  ฐานความคิด

แรกเร่ิมของการรวมตัวกันเปนองคกรพัฒนาเอกชน  รวมทํางานพัฒนานั้นเกิดจากความเห็นที่

ตรงกันวาคําตอบของการพัฒนาอยูที่ชาวบาน  อยูที่ขางลางของสังคม  เปนการปรับเปลี่ยนจากการ

ทํางานปฏิวัติทํางานโครงสรางมาสูการทํางานพัฒนาที่หมูบาน  ดวยความเช่ือมั่นในภูมิปญญา

ชาวบานใหชุมชนเปนตัวต้ังในการขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาดานตางๆ ในขณะที่ อพช. มีหนาที่ 

  หนุนชวยใหเติบโต  จนตอมาเกิดเครือขายชาวบานเปนกลุมตางๆ อาทิ ปาชุมชน

เกษตรทางเลือก ผูหญิง  แรงงาน สลัม เปนตน ซ่ึงไมเพียงแตภายในชุมชนเทานั้น  ยังขยายไปสู

เครือขายภาคตางๆดวย 

  ยุคการเปลี่ยนเขาสูระดับนโยบาย  หลังจากเกิดเครือขายชาวบานรวมกันแกปญหา

ตางๆ  ภายในหมูบานจนถึงระดับหนึ่งก็พบวา ปญหาไมไดอยูที่นี่แลว  หลายเหตุการณที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะการแยงชิงทรัพยากรต้ังแต 2531 ไมวาจะเปนกรณีโครงการจัดสรรที่ดินทํากินแกผูยากไร  

การลาที่ดินเพ่ือทําสนามกอลฟ การปนราคาที่ดิน แผนแมบทการจัดการปา พ.ร.บ.ปา  การสงเสริม

ธุรกิจทองเที่ยวที่สงผลใหธุรกิจการคาผูหญิงขยายตัวไปมาก  รวมทั้งเหตุการณพฤษภาทมิฬในป 

2535 ลวนแตแสดงใหเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนผลกระทบจากนโยบายรัฐ  เปนแรงกดดันจาก

ขางบนที่ไปกระทําตอชาวบาน  เปนสงครามแยงชิงทรัพยากรที่ขางบนไดเปรียบทั้งส้ิน  ดังนั้น

คําตอบใหมที่เกิดขึ้นคือ ตองมุงไปถึงระดับนโยบายรัฐ  การแกไขปญหาที่ขางลางฝายเดียวนั้นไม

เพียงพอ เพราะวากฎหมายที่มีอยูลวนแตใหความชอบธรรมกับอํานาจรัฐ 
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  การรวมตัวของสมัชชาคนจนที่หนาทําเนียบถือเปนตัวอยางหนึ่งที่ชัดเจนของการ

รวมพลังเพ่ือเรียกรอง  หรือตอรองกับอํานาจรัฐ ใหรัฐมีนโยบายมากแกปญหาขางลางอยางตรงจุด

มากขึ้น แตดวยระบบรัฐที่มีปญหามานาน  ระบบขาราชการที่ยังไมสามารถตอบสนองอยางเทาทัน

ตอสถานการณ อีกทั้งความซับซอนของระบบการเมืองที่ทุกวันนี้แปรเปลี่ยนเปนธุรกิจการเมือง  มี

ความหลากหลาย เช่ือมโยงส่ิงตางๆในสังคมมากขึ้น ดังนั้น แนนอนที่วาปญหาและขอเรียกรองจาก

สมัชชาคนจนไมอาจคลี่คลายไปไดในเร็ววันและย่ิงผนวกกับความไมจริงใจ  ความไมบริสุทธ์ิใจใน

การแกปญหาของรัฐแลว ปญหาตางๆย่ิงบานปลายและขยายไปทั่วมากขึ้น  

  ยุคการผนึกกําลังรวมเปนขบวนการชุมชน ( Civil  Movement) สถานการณของ

สังคมไทยเขาสูภาวะวิกฤติทั้งในดานความไมมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ อํานาจในการจัดการ

ยังคงรวมศูนยอยูที่สวนกลาง แนวทางการปฏิรูปการเมือง  รัฐธรรมนูญยังคงไมชัดเจน ไมมีการ

กระจายอํานาจออกสูทองถิ่น เร่ืองของการเมืองยังคงเปนธุรกิจการเมืองที่มุงหาผลประโยชนใสตน  

ในขณะที่สวนของชนบทก็ลมสลายซ่ึงเปนผลมาจากนโยบายการสงเสริมดานอุตสาหกรรมอยางไร

ทิศทาง พรอมๆกันนี้กระแสเร่ืองสิทธิมนุษยชน เร่ืองส่ิงแวดลอมกลับแรงขึ้นมามากในชวง 4 - 5  ป

นี้  

  หลักคิดการพัฒนาเร่ิมโยงเปนองครวม  เร่ิมมีการมองถึงความหลากหลายของพลัง

ที่กวางขวางขึ้น  ที่ไมไดมีเฉพาะองคกรชาวบานเทานั้น เปนการรวมตัวแบบเบญจภาคี คือ 

ประชาชน  นักพัฒนาเอกชนนักวิชาการ นักธุรกิจและราชการที่เขามารวมตัวกัน  ซ่ึงการทํางานจะ

เนนที่การสะสมองคความรู การส่ือความคิดออกสูสาธารณชน  และการเรียกรองขอแกปญหา

บานเมือง ทองถิ่นของเขาดวยตัวของเขาเอง  รวมกันกําหนดกติกาการจัดสรรอํานาจเพ่ือการอยู

รวมกันของประชาชนของรัฐ  และของภาคธุรกิจอยางเปนธรรม การทํางานในประเด็นเร่ือง

ส่ิงแวดลอม โดยอาศัยประชาชนในทองถิ่นทําใหประชาชนเกิดความต่ืนตัว  ดวยสํานึกของความรัก

บานเกิดถิ่นเกิด 

  ทําใหบทบาทของ  อพช. ทําหนาที่ผูสนับสนุนชาวบานมาเปนเพียงหนึ่งในภาคี

ความรวมมือที่มีบทบาทในการประสานใหราชการ  นักธุรกิจประชาชน นักวิชาการ  เนนการ

เช่ือมโยงความหลากหลาย เอกลักษณทองถิ่น เพ่ือสรางความเขมแข็ง ใหชุมชนอยูรอดไดอยางย่ังยืน

ทั้งดานเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 

  สําหรับองคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน 

ยังไมมีนักวิชาการ หรือมีการศึกษาวิวัฒนาการขององคกรที่ทํางานดานนี้อยางละเอียด และแบงยุค

สมัยอยางชัดเจน  มีวิวัฒนาการคลายๆ กับองคกรพัฒนาเอกชนดานอื่นๆ  คือ มีวิวัฒนาการมาจากกลุม

คนผูมีความปรารถนาดีอันที่จะชวยเหลือสังคม และในขณะเดียวกันพวกเขาไดพบเห็นปญหาหลาย
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อยางที่เกิดขึ้นในสังคมที่หนวยงานของรัฐและระบบราชการตางๆ ไมสามารถเขาถึงปญหาและแกไข

ไดอยางตรงจุด   

  วีระ สมความคิด และพิศอําไพ คิดชอบ (2552 : 19-23) เสนอความเห็น วาองคกร

ภาคประชาชนเหลานี้มีวิวัฒนาการอยางกาวหนา และเปนระบบมาเปนลําดับ โดยการแบงยุคของ

องคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันมีความใกลเคียงกับยุค

ขององคการสาธารณประโยชนอื่นๆ ซ่ึงชวงเวลาในแตละยุคจะนานกวาองคกรพัฒนาเอกชนตามที่

นักวิชาการทั้งหลายไดศึกษา เนื่องดวยผูศึกษาจัดแบงตามเง่ือนไขของสถานการณทางสังคมที่

ปรากฏขึ้นเปนสําคัญ  ดังนี้ 

  1. ชวงกอน 14 ตุลาคม 2516  ถึง พ.ศ. 2526    

  การต่ืนตัวของนักศึกษาที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากที่สุดในชวงนี้ เห็นไดจาก 

พ.ศ. 2511 ถือเปนยุคเฟองฟูของกิจกรรมนักศึกษา มีการจัด “คายอาสาพัฒนาชนบท” ซ่ึงตอมามีการ

กอต้ัง “กลุมบูรณชนบท ” ในป พ.ศ. 2513 เพ่ือประสานงานในกิจกรรมของนักศึกษา  เมื่อรัฐบาล

จอมพลถนอม  กิตติขจรใหมีการเลือกต้ังในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2512 นักศึกษากลุมหนึ่งไดรวมตัว

กัน และรวมสังเกตการณใหการเลือกต้ังเปนไปอยางบริสุทธยุติธรรม โดยใชช่ือวา “กลุมนิสิต

นักศึกษาอาสาสมัครสังเกตการณการเลือกต้ัง ” มีนิสิตนักศึกษาเขารวมถึง 17 สถาบัน และเปนผล

พวงให ป พ.ศ. 2513 มีการจัดต้ัง  “ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (ศนท.) ” เพ่ือเปน

องคกรกลางในการประสานระหวางสโมสรหรือองคการบริหารนิสิตนักศึกษาจากสถาบันตางๆ 

(สุธาชัย ย้ิมประเสริฐ, 2550 : 120)  

  การรวมตัวของนักศึกษา “กลุมนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครสังเกตการณการเลือกต้ัง”   

นี้ อาจเรียกไดวาเปนองคกรภาคประชาชนที่ทํางานดานการตรวจสอบการทุจริตเปนองคกรแรกๆ ที่

มีความเปนรูปธรรม และเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ 

  ตอมาเมื่อเหตุการณสําคัญในเดือนตุลาคม 2516  เปนเหตุการณที่กอใหเกิด

ผลกระทบตอสังคมไทยอยางกวางขวางทุกระดับ  กระตุนใหเกิดความต่ืนตัวในหมูประชาชน  

สถานการณนี้ไดสงผลกระทบตอการขับเคลื่อนการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนเปนอยางย่ิง 

เพราะหลังจากรัฐบาลไดประกาศนโยบาย 66/2523  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนที่หนีเขาไปจับ

อาวุธตอสูในปา สามารถวางอาวุธและกลับคืนสูเมืองในฐานะผูรวมพัฒนาชาติไทย  ไดเกิดเอ็นจีโอ

ที่ทํางานในปญหาตางๆ รวมถึงนักพัฒนาเอกชนดานการปองกันและปรามการทุจริตคอรรัปชันดวย   

  ดังที่ สมศักดิ์  เจียมธีรสกุล ไดกลาวถึงการเคลื่อนไหวของนักพัฒนาที่เกิดขึ้น

ในชวงนี้วา “เมื่อฐานทางอุดมการณของปญญาชนเหลานี้เปลี่ยนมาเปนการยอมรับอุดมการณและ

กติกาของรัฐเชนนี้แลว ปญญาชนเหลานี้จึงไดเปลี่ยนรูปแบบของการเคลื่อนไหวทางสังคมจากที่เคย
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ปลุกระดมใหชนช้ันลางทําการปฏิวัติ  มาเปนการเคลื่อนไหวและรณรงคใหประชาชนเขามามีสวน

รวมทางการเมืองตามกรอบกติกาและอุดมการณของรัฐไทย  เชนการตรวจสอบการทุจริตของ

นักการเมือง  การชุมนุมเรียกรอง  การประทวง  การมีสวนรวมในการผลักดันแกไขรัฐธรรมนูญ 

การผลักดันเสนอรางกฎหมายตางๆ  เปนตน” 

  องคการพัฒนาเอกชนไทยขยายตัวอยางมากในชวงป 2523 เมื่อบรรยากาศทางการ

เมืองเปดกวางมากขึ้น นักกิจกรรมหรือคนช้ันกลางจํานวนมาก  รวมทั้งคนหนุมสาว ในสมัยนั้นมี

ทางเลือก เพ่ิมเติมในการที่จะทําใหอุดมคตินําไปสูการปฏิบัติมากขึ้น  ฐานของบุคคลที่เขารวมนั้น

สวนใหญจึงเปนกลุมคนมีอุดมคติทางการเมืองทางสังคมยุค 14 ตุลา 6 ตุลา เขามาเรียนรูปรัชญาและ

หลักการสําคัญของการทํางานพัฒนา จากองคการพัฒนาเอกชนที่เติบโตมากอนชวงป 2516 องคการ

พัฒนาเอกชนไดมุงจุดเนน การทํางานที่ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงแนวคิด

ทางการเมืองเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันไดขยายกวางเกิดขึ้น  

  ทามกลางความตระหนักตอปญหาสังคมในหลายดาน องคกรพัฒนาเอกชนได

พัฒนาขึ้นมาในชวงนี้ ประชาชนและกลุมปญญาชนสนใจและรับรูในสิทธิที่จะเขามาชวยเหลือ

สังคม และเปนผลใหการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนไดขยายตัวไปสูการทํางานในลักษณะอื่นๆ 

แตเนื่องดวยในขณะนั้นยังไมมีกฎหมายเอื้อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทุจริตคอร

รัปชัน ทําใหการเกิดขึ้นขององคกรพัฒนาเอกชนในดานนี้ยังไมชัดเจนเทาใดนัก 

  2. ชวง พ.ศ. 2526 ถึง 2539    

 ในชวงนี้  มีเหตุการณสําคัญคือเหตุการณพฤษภาคม 2535  ที่ประชาชนออกมา

ชุมนุมคัดคานการสืบทอดอํานาจเผด็จการ และเรียกรองรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน   เร่ิมมีความ

รวมมือกันระหวางองคการพัฒนาเอกชนในเมืองและชนบทรณรงคประเด็นเร่ืองประชาธิปไตย และ

การมีสวนรวมของภาคประชาชน  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 มีการกอต้ังสมาพันธประชาธิปไตย 

(สุธาชัย  ย้ิมประเสริฐ, 2551 หนา 232)  

  การที่องคการพัฒนาเอกชนไดรวมกันเปนเครือขายทํางานรวมกับกลุมตาง  ๆ ใน

สังคม รณรงคประชาธิปไตยในขอบเขตทั่วประเทศ ชวงกอนและหลังพฤษภาทมิฬนั้น  ไดทําให

องคการพัฒนา  เอกชนมีพันธมิตรกวางขวางขึ้น  มีการตรากฎหมายหลายฉบับที่เอื้อตอการมีสวน

รวมของภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และสิทธิชุมชน   

  ในชวง พ.ศ. 2539 ถือวาเปนชวงเปลี่ยนแปลงขององคกรภาคประชาชนที่ทํางาน

ดานการปองกันและปรามปรามการทุจริตคอรรัปชัน เนื่องจากการเคลื่อนไหวขององคกรภาค

ประชาชนสวนใหญเนนการณรงคเร่ืองประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

กําหนดนโยบายรัฐในดานตางๆ รวมถึงดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดวย โดยมีกลุมองคกร
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ดานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่สําคัญที่เกิดในชวงนี้ คือ กลุมพิทักษสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน กอต้ังในป 2539 จากกลุมปญญาชน และชนช้ันกลางหลากหลายสาขาอาชีพ ในป 2540 

ทําการตรวจสอบการการทุจริต   คอรรัปชัน โดยการย่ืนเร่ืองให ป.ป.ช. ตรวจสอบพลตรีสนั่น  ขจร

ประศาสน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น แจงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินอันเปน

เท็จ จนในที่สุดคณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติเปนเอกฉันทวา พลตรีสนั่น ขจรประศาสน  จงใจย่ืน

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จตามความใน

มาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และใหยุติบทบาททางการเมือง 5 ป 

จากกรณีดังกลาวเปนผลใหมีความต่ืนตัวของภาคประชาชนในการทํางานดานการตรวจสอบการ

ทุจริตคอรรัปชันมากขึ้น    

  3. ชวง พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน (พ.ศ. 2551)    

  ชวงที่ 3 นี้ ถือวาเปนชวงที่องคกรภาคประชาชนที่ทํางานดานการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐเพ่ิมจํานวนมากที่สุด เร่ิมต้ังแตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่เรียกกันวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน และถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําใหองคกรภาคประชาชน

ที่ทํางานดานการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น และมีผลงานเปนที่ประจักษ

แกสังคมหลาย กรณี เชน  

  พ.ศ. 2544 มีการกอต้ังมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ( www.fact.or.th) โดยมีนาย

สุเมธ  ตันติเวชกุล เปนประธาน  รวมถึงกลุมของนายแพทยเสม  พร้ิงพวงแกว นายแพทยประเวศ  

วะสี ไดรวมภาคประชาสังคมทั่วประเทศไทยกอต้ังเครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน (คปต.) ขึ้น 

และเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 และเครือขายประชาชนตานคอรรัปชันนี้

เองไดเผยแพรแนวคิด และรณรงคเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันไปทั่ว

ประเทศ (วีระ  สมความคิด และพิศอําไพ  คิดชอบ, 2550: 26-29) ซ่ึงถือไดวาเปนสวนสําคัญที่ทําให

เกิดองคกรพัฒนาเอกชนมากย่ิงขึ้น รวมถึงการต่ืนตัวของประชาชนในเร่ืองนี้แพรขยายไปเปนอยาง

มาก  

  พ.ศ. 2546 ดร.อนันต  บูรณวนิช ไดกอต้ังองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ (อตร) 

ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546  กลุมหมอชนบท รวมกับนางสาวรสนา  โตสิตระกูล ไดกอต้ังองคกร

ที่ช่ือ “เครือขาย 30 องคกรพัฒนาเอกชนเพ่ือผูบริโภค ”  ซ่ึงทําการตรวจสอบการทุจริตยาใน

กระทรวงสาธารณสุข ทําใหนายรักเกียรติ  สุทธนะ รัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณะสุขใน

ขณะนั้นถูกศาลตัดสินจําคุกเปนเวลา 15 ป และถูกยึดทรัพยเปนจํานวน 233.8 ลานบาท (มติชน

ออนไลน 1 ตุลาคม 2546) 
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  พ.ศ. 2549  ถือวาเปนชวงเวลาที่สําคัญอีกชวงหนึ่ง ซ่ึงอยูในชวงที่ พ.ต.ท.ดร.

ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และถือวาเปนนายกรัฐมนตรีที่มีขอครหาเร่ืองของการ

ทุจริตมากที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีการขายหุน 7,300 ลานบาท โดยไมทําการเสียภาษี จากกรณี

นี้ทําใหมีการรวมองคกรพัฒนาเอกชน เพ่ือตรวจสอบและสนับสนุนการตรวจสอบมากมายทั้งใน

กรุงเทพ และตางจังหวัด  และองคกรภาคประชาชนที่ทําใหเกิดการต่ืนตัวของสังคม และถือวาเปน

องคกรที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันที่ใหญที่สุด และกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม คือกลุมที่เรียกวา พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (ตอมามีการกอต้ัง

มูลนิธิยามเฝาแผนดิน) ประกอบดวยแกนนํา 5 คน ไดแก นายสนธิ  ลิ้มทองกุล เจาของกิจการ

ส่ือสารมวลชนเครือผูจัดการ  พล.ต. จําลอง  ศรีเมือง มูลนิธิกองทัพธรรม  นายพิภพ  ธงไชย  

คณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตย  นายสมศักดิ์  โกศัยสุข  ผูนําดานแรงงานรัฐวิสาหกิจ  และ

นายสมเกียรติ  พงษไพบูลย  นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหว จากการเคลื่อนไหวมีองคกรพัฒนา

เอกชนมากมายทั้งที่กอต้ังมากอน และหลังการเกิดปรากฎการณพันธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตย เปนผลทําใหเกิดการรัฐประการโดย พล.อ.สนธิ  บุญรัตกะริน และหนึ่งในขออาง

สําคัญของการรัฐประหารคือ การทุจริตคอรรัปชัน 

  จากเหตุการณดังกลาวจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2551) มีองคกรภาคประชาชนที่ทํา

หนาที่ปองกัน และปราบปรามการทุจริตมากขึ้นทั่วประเทศ 

  กอปรกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2551) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากขึ้น งายขึ้น และสนับสนุนใหองคกรภาคประชาชนมี

ความเขมแข็งย่ิงขึ้น ซ่ึงนับวาเปนการกลับมาของยุคการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันโดยภาค

ประชาชนอีกคร้ัง ไมวาจะเปนการตรวจสอบการทําหนาที่ของขาราชการ  หนวยงานของรัฐ 

ขาราชการการเมือง หรือแมแตการตรวจสอบองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบการทุจริตไมวาจะ

เปนการทํางานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  ผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการการเลือกต้ัง  เปนตน 

  การต่ืนตัว และการรวมตัวของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอร

รัปชันนั้น มักจะทําในรูปของชมรม  องคกร  เครือขาย สมาคม  สมาพันธ หรือมูลนิธิตางๆ ในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่ประเทศไทยใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรากฏเจตนารมณอยูในคําปรารภของรัฐธรรมนูญที่วา “...ภายหลัง

จากนั้น สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญโดยมีสาระสําคัญเปนการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

เพ่ิมขึ้น ตลอดจนทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมือง ใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งนี้
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โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ” โดยเฉพาะอยางในมาตรา 76 บัญญัติวา รัฐตอง

สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจทาง

การเมือง  การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐทุกระดับ 

  ตอเนื่องดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เอื้อประโยชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของภาคประชาชนในสาระสําคัญหลายประการ  ประการ

หนึ่งคือ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการ

ปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม จะเห็นไดจากการบัญญัติมาตราเร่ืองการ

มีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ไวอยางชัดเจนใน มาตรา 62 

บัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง  หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ  วรรคสอง  บุคคลซ่ึงใหขอมูลโดย

สุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ยอมไดรับความคุมครอง  

  นอกจากนั้น หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานของภาครัฐหลาย

หนวยงานตางมีแนวนโยบายใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หรือมี

สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เชน  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2542  การเปดรับอาสาสมัครพิทักษยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  การจัดต้ังศูนย

ประสานราชการใสสะอาด  สํานักนายกรัฐมนตรี การสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 75 

จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ.2550   การคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนทั่วประเทศเปนคณะกรรมการภาคประชาชน

ระดับชาติ  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (กปช.ปปง.) รวม 

111 คน  เปนตน   

 

 2.3.2  รูปแบบขององคกรประชาชนดานการปองกันและปราบปราม การทุจริตคอรรัปชัน 

           ในประเทศไทย 

 องคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันประเภทแรก คือ 

ประเภทที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผูมีอุดมการณเดียวกันนี้ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเอกชนที่

เล็งเห็นถึงการลุกลามของปญหาในดานตางๆ โดยมีประชาชนเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาแต

ละปญหาดวยตัวเอง เปนเร่ืองที่ไมสามารถทําไดในระยะเวลาอันส้ัน เนื่องจากรัฐมีความเจริญเติบโต

สูง แตขาดแคลนบุคลากรและปจจัยในการแกปญหา การรวมตัวของเอกชนดังกลาวจึงเกิดขึ้นอยางไม
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มีกฎเกณฑและกติกาใดๆ ทางกฎหมายที่จะรองรับการทํางาน คงมีเพียงอุดมการณรวมกันที่ตองการ

แกปญหาทางดานสังคมตางๆ ซ่ึงทวีความรุนแรงและหลากหลายขึ้นในปจจุบัน  

 การจําแนกการดําเนินงานขององคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชันในประเทศไทยปจจุบันออกเปน 2 รูปแบบ โดยการรวมตัวของผูมีอุดมการณเดียวกันจัดต้ัง

เปนกลุม หรือเปนโครงการดําเนินงาน กับองคกรพัฒนาเอกชนที่จัดต้ังขึ้นตามกรอบของกฎหมายไทย 

(นันทวัฒน  ปรมานันท, 2541: 4-8)  

  2.3.2.1  องคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันที่

เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผูมีอุดมการณเดียวกัน 

  องคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน เปน

ปรากฏการณที่สําคัญประการหนึ่งที่คนในสังคมเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาทุจริตคอรรัป

ชันที่เกิดจากการใชอํานาจรัฐ  โดยมีความเห็นรวมกันวา การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอร

รัปชัน หรือการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ จะเปนชองทางในการลดตนทุนทางเหลือสังคมได   

  ดังนั้น  คนที่มีแนวคิดดังกลาวจึงรวมตัวกันเพ่ือหาแนวทางในการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  ไมวาจะเปนบุคคลหรือองคกรที่ไดรับผลกระทบจากการทุจริตคอร

รัปชัน  ซ่ึงสวนใหญจะเปนราชการ ลูกจาง พนักงาน เจาหนาที่ของหนวยงานราชการนั้นๆ ที่เคยรวม

อยูในกระบวนการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงกําลังจะถูกตรวจสอบและถูกโยนความผิดจากผูบังคับบัญชา  

หรือเปนกลุมคนที่กลับตัว สํานึกในความผิด  โดยการรองเรียนเขามาและใหความรวมมือในเร่ืองการ

รวบรวมเอกสารหลักฐานของกระบวนการทุจริตตางๆ  เปนตน  หรือจะเปนผูที่มีอุดมการณและ

เปาหมายเดียวกันในการลดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน เชน ผูที่พบเห็นการทุจริตคอรรัปชัน เปน

ประชาชนทั่วไปที่มีจิตใจเสียสละรักความเปนธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต หรือเปน บุคคลหรือ

องคกรที่ทํางานภาคประชาชนอยูในพ้ืนที่ตางๆ มากอน ซ่ึงอาจไมไดทํางานดานการตานคอรรัปชัน

โดยตรง แตก็มีจุดมุงหมายที่ปรารถนาจะเห็นสังคมปราศจากการทุจริตคอรรัปชัน 

  2.3.2.2  องคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน                       

ที่เกิดขึ้นจากการจัดต้ังตามกรอบของกฎหมายไทย 

  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันคือ ฉบับที่ไดรับการ

ตรวจชําระใหมในป พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมตัวของกลุมคนเพ่ือทํากิจกรรม

บางอยางโดยไมมีวัตถุประสงคที่จะมุงหาผลประโยชน อยู 2 ประเภทดวยกัน คือ  สมาคม และ

มูลนิธิ (นันทวัฒน ปรมานันท, 2541 : 7-8) 

  2.1 สมาคม   มาตรา   78 ถึงมาตรา 109 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 1 ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานของสมาคมเอาไวโดยในมาตรา 78 ไดให
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ความหมายของสมาคมไววา หมายถึง การรวมกลุมของคนต้ังเปนสมาคมเพ่ือทําการใดๆ อันมี

ลักษณะตอเนื่องรวมกัน และมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน  สมาคมเพ่ือเครือขาย

ประชาชนตานคอรรัปชัน  เปนตน 

  2.2 มูลนิธิ    มาตรา 110 ถึงมาตรา 136 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 1 ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานของมูลนิธิเอาไว โดยในมาตรา 110 ไดให

ความหมายของมูลนิธิวา ไดแกทรัพยสินที่จัดสรรพไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพ่ือการกุศล 

สาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษาหรือเพ่ือสาธารณะประโยชนอยางอื่น

โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน เชน มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  เปนตน  

  2.3.2.3  องคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน                       

ที่เกิดขึ้นจากการจัดต้ังจากหนวยงานรัฐ 

  องคกรภาคประชาชนในกลุมนี้ จะเกิดจากการแตงต้ังของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือ

ตองการเครือขายขององคกรภาคประชาชนในการทํางาน รวมถึงความรวมมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน เชน  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แตงต้ัง 

“ป.ป.ช. จังหวัด” โดยนํารอง 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดลําพูน  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดหนองคาย  จังหวัด

สุรินทร  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสงขลา, คณะกรรมาธิการ

วิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการ และมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) แตงต้ัง “ป.ป.ช. ภาคประชาชน” มีคณะกรรมการที่มาจากการ

เลือกกันเองของภาคประชาชนที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันทั่ว

ประเทศ  คณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.) มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการขอให

รับรอง การรับรอง และการเพิกถอนการรับรององคการเอกชนท่ีชวยเหลือในการตรวจสอบการ

เลือกต้ัง พ.ศ. 2542 เปนตน    

 

 2.3.4   บทบาทภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งทางดานสังคม  ส่ิงแวดลอม  เศรษฐกิจ และการเมือง ลวนมีผล

ตอ องคกรพัฒนาเอกชนในมิติตางๆ  โดยเฉพาะ ในสถานการณที่ซับซอน บทบาทขององคกรภาค

ประชาชน ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันจึงมีความหลากหลาย และเช่ือมโยง

ในหลายภาคสวน   ดังนั้นการรณรงคใหคนในสังคมเขารวมแกปญหาการทุจริตคอรรัปชัน จึงเปน

ภารกิจที่จําเปนและสําคัญ และมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเคลื่อนไหวการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันในประเทศไทยเปนอยางย่ิง  
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 ในปจจุบันสถานะขององคกรภาคประชาชน  เปนที่รูจักมากขึ้นโดยเฉพาะการเผยแพร

ขอมูล และนําเสนอขาวสารจากของส่ือมวลชน  ซ่ึงมักจะเปนประเด็นที่ลอแหลม และมีผลกระทบ

ตอหนวยงานของรัฐ รัฐบาล นักการเมือง รวมถึงขาราชการดวย  ประกอบกับการที่องคกรภาค

ประชาชนมักไมมีความทับซอนเชิงผลประโยชน ( Conflict of Interest) จึงวิพากษวิจารณกันอยาง

ตรงไปตรงมา มักทําใหผูที่เสียผลประโยชนมักไมคอยพอใจในบทบาทดังกลาว  อีกทั้งบทบาทของ

องคกรภาคประชาชนสวนหนึ่งที่เนนการทํางานกับมวลชน และมีการเคลื่อนไหวที่แหลมคม ทําให

สังคมมองเห็นถึงความแตกตางระหวางการทํางานขององคกรภาคประชาชนกับหนวยงานของรัฐ  

(สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 : 9) 

 ดังนั้น  บทบาทขององคกรภาคประชาชนดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันมี

ทั้งบทบาทดานการณรงค  เผยแพรแนวความคิด  การปองกัน  การปองปราม  และการปราบปราม 

ซ่ึงมีทั้งการทํางานรวมกับองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบการคอรรัปชันโดยตรง เชน คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) องคกรอิสระ  องคกรภาครัฐ องคกรภาค

ประชาชน และประชาชนทั่วไป 

เสกสรร  ประเสริฐกุล (2547) กลาวถึงทิศทางและแมแบบการเคลื่อนไหวการเมืองภาค

ประชาชนวา มีทิศทางการเคลื่อนไหวใหญๆ 4 แบบ คือ  

1.  รองทุกข เรียกรองใหรัฐแกปญหาที่ไมไดรับการเหลียวแล เชน กรณีแมใหญไฮ ขันจัน

ทา รวมกับสมัชชาคนจนและเอ็นจีโอกลุมตางๆ ประทวงเขื่อนหวยละหาทวมที่นาทํากินนาน  27 ป 

 2.  มุงตรวจสอบกระบวนการใชอํานาจรัฐ เชน  กรณีเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน

ตรวจสอบทุจริตยาอื้อฉาวในกระทรวงสาธารณสุข 

3. ประทวงอํานาจรัฐและเรียกรองใหถายโอนอํานาจที่รัฐเคยมีมาเปนของประชาชน เชน  

กรณีราง พ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับประชาชน, การตอตานโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังถานหินที่บอ

นอก-หินกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ, การคัดคานโครงการวางทอกาซไทย-มาเลเซีย ของประชาชน อ.

จะนะ จ.สงขลา , การประทวงนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจของสหภาพแรงงานการไฟฟาฝายผลิต  

และสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ฯลฯ 

4.  รวมมือเชิงวิพากษ ( critical co-operation) หรือเกี่ยวของอยางสรางสรรค  

(constructive engagement) กับรัฐ  เพ่ือเบียดแยงพ้ืนที่ในกระบวนการใชอํานาจมาเปนของ

ประชาสังคม เชน แนวทางการเคลื่อนไหวสามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขาของหมอประเวศ วะสี เปนตน 

ภาณิณี  กิจพอคา และคณะ (2550) ไดศึกษาถึงบทบาทของภาคประชาชนในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชันวามีบทบาทสําคัญ 6 แบบ ซ่ึงสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

1) การรองทุกขกลาวโทษ 2) การไปเปนพยานในคดีคอรรัปชัน 3) การรวมตัวเพ่ือใหการสนับสนุน  
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4) การชุมนุมเรียกรอง 5) การเผยแพรเอกสาร  ขอความ บทความเกี่ยวกับการปองกันและแกไข

ปญหาคอรรัปชัน และ 6) การจัดกิจกรรมตอตานคอรรัปชัน 

จากผลการศึกษาของนักวิชาการดังกลาว ผูศึกษาไดนําขอมูลมาจัดกลุมรูปแบบบทบาทของ

ภาคประชาชนที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน โดยแบงบทบาทขององคกรภาค

ประชาชนดังกลาวเปน 3 ดาน  ไดแก 

           1. บทบาทดานวิชาการ องคกรดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันจะทําการศึกษา

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบรามการคอรรัปชัน โดยการศึกษางานวิชาการ  

การทําผลงานทางดานวิชาการ เชน การทํางานดานการวิจัยกรณีการคอรรัปชันตางๆ  การเขียน

บทความ  การเขารวมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับกลุมตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  การใชความรวมมือ

กับองคกรตางๆ เชน เปนที่ปรึกษาใหกับองคกรภาครัฐ   เขารวมเปนกรรมการในการตรวจสอบ

กรณีการคอรรัปชัน รวมเปนคณะทํางานตางๆ การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ คอรรัปชันให

สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง กฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการคอรรัปชัน กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การควบคุมการปฏิบัติงานของภาครัฐไมใหเกิดการคอรรัปชัน  และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ

กระบวนการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน และผลักดันให

เกิดการแกไขกฎหมายที่กฎหมายที่เปนอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน  ผลักดัน

ใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ  เชน การ

ผลักดันใหรัฐบาลยกเลิกการออกกฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ (กฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ) (สภา

ทนายความรวมกับ 45 องคกรพันธมิตร, 2545: 4) หรือที่องคกรภาคประชาชนเรียกวาเปนกฎหมาย

ขายชาติ 11 ฉบับ การมีสวนรวมในการเปนกรรมการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (อีออคช่ัน) ของหนวยงานภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง, 2548) เปนตน        

 2. บทบาทดานการตรวจสอบการคอรรัปชัน  ถือวาเปนการนําบทบัญญัติในรัฐธรรม และ

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันมาสูการปฏิบัติ ซ่ึงการทํา

หนาท่ีตรวจสอบขององคกรภาคประชาชนจะทํางานคูขนาน และหรือสนับสนุนการทํางานของ

องคกรอิสระ และหนวยงานภาครัฐ ทั้งยังทําหนาที่เปนฝายตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระ 

และหนวยงานภาครัฐเหลานั้นไปในเวลาเดียวกัน    

 การนําบทบัญญัติในรัฐธรรม และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันมาสูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม เชน  การนําบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

มาปฏิบัติ โดยองคกรภาคประชาชนดานการตรวจสอบการคอรรัปชันสวนใหญจะเปนตัวกลาง และ

หรือตัวแทนผูที่ไดรับผลกระทบในการย่ืนเร่ืองรองเรียนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ย่ืนเร่ืองตอ
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(คตง.) คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) เปนตน  โดย

ไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลจากประชาชน ส่ือมวลชน และเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานที่

เกิดการทุจริตคอรรัปชันนั้นๆ  ติดตามผลการดําเนินงาน และผลักดันใหหนวยงานนั้นๆ ใหทํา

หนาที่อยางเครงครัด  และรวดเร็ว  ในบางคร้ังอาจใชมาตรการทางสังคมรวมดวย  เชน  การเปดเผย

ขอมูลผานส่ือมวลชนแขนงตางๆ เปนตน   

 3. บทบาทดานการรณรงคเผยแพรคานิยมที่ดีงามในเร่ืองความซ่ือสัตย และการรณรงค

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงสิทธิหนาที่ของ

ตนเอง  จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องคอยเปนคอยไปซ่ึงจะเห็นผลไดในระยะยาว  

องคการพัฒนาเอกชนไดมีกิจกรรมรณรงคในเชิงสรางสรรคดวยการใหความรูสรางจิตสํานึก 

เพ่ือใหรับรูปญหาในรูปของการฝกอบรมอภิปราย เผยแพรความรูทางกฎหมาย ตลอดจนการให

ความชวยเหลือทางกฎหมายตอผูที่ไดรับผลกระทบ และผูที่ประสงคจะทํางานดานนี้ 

 วันชัย  ศรีนวลนัด (2544) ไดนําเสนอแนวคิดจากคําบรรยายของสีดา สอนศรีมาประยุกต

เพ่ือปรับใหสอดคลองกับเปาหมายและพันธกิจของการปองกันและปราบปรามการทุจริตจึงขอ

เสนอเปนรูปแบบแสดงใหเห็นความเช่ือมโยงไว  ดังภาพที่ 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แผนผังการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

แหลงที่มา: วันชัย  ศรีนวลนัด, 2544: 69 

รัฐธรรมนูญใหโอกาส 

และอํานาจประชาชน 

(Empowerment)  

 

  ชวยรัฐในเร่ือง

ขอมูลนโยบาย  การ

ตัดสินใจและการ

 

 

บทบาทของ 

ภาคประชาสังคม 

ขบวนการสราง 

องคกรประชาสังคม 

ใหมีสวนรวม 

ประสานงานรวม 

กิจกรรมกับภาครัฐ 

ขยายเครือขาย 
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 2.3.5  วิธีการปองกัน และปราบปรามการคอรรัปชัน 

 พิศอําไพ คิดชอบ และวีระ สมความคิด (2554 : 50-59) ศึกษาพบวา วิธีการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันที่ใชดําเนินการตอกรณีเมื่อพบขอสงสัยวามี

การคอรรัปชันในหนวยงานของรัฐ ดังนี้  

  2.3.5.1 การแสวงหาความรู ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  ประชาชนฯ แสวงหาความรู 

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการจากหนวยงานภาครัฐ  นักวิชาการ  นักกฎหมาย องคกรพัฒนาเอกชน 

องคกรภาคประชาชน ซ่ึงในระยะเร่ิมแรก หรือระยะที่ทราบวามีโครงการขนาดใหญของรัฐมา

ดําเนินการในพ้ืนที่ ประชาชนจะติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ สอบความขอมูลดวยวาจา 

และทําหนังสือสอบถามไปยังผูใหญบาน สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพ้ืนที่ของ

ตนเอง นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัด กรม ทบวง กระทรวง สํานัก

นายกรัฐมนตรี ตามลําดับ เพ่ือใหไดขอมูลมากที่สุดเทาที่ทําได โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลที่เกี่ยวกับ

ตัวโครงการ ไดแก เปนโครงการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับอะไร มีหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ งบประมาณโครงการ ขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สัญญาโครงการ 

ภูมิหลังของบริษัทที่ไดรับเหมา สัมปทาน หรือไดสิทธิในการดําเนินโครงการกับนักการเมือง ภูมิ

หลังบุคคลที่มีหนาที่ในการอนุมัติ ดูแล ควบคุมโครงการ ขอดีขอเสียของโครงการ โดยการไดมาซ่ึง

ขอมูล ไดแก 

  1. อาศัย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ที่ระบุเกี่ยวกับ

สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 วาขอมูลขาวสารของ

ราชการเกือบทั้งหมด หรือสวนใหญจะตองสามารถเปดเผยไดภายใตหลักการที่วา “เปดเผยเปนหลัก 

ปกปดเปนขอยกเวน” โดยขอยกเวนจะมีไดเฉพาะกรณีที่มีกฎหมายกําหนดวาไมตองเปดเผยเทานั้น  

แตหากหนวยงานของรัฐไมทําการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน ประชาชนในฐานะผูไดรับ

ผลกระทบจากโครงการใหขอเอกสารไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 หากยังไมไดรับเอกสารตามที่ไดรองขอสามารถอุทธรณคํารองนั้นยัง

คณะกรรมการฯ อีกคร้ัง  

  2. สืบคนขอมูลเชิงลึกจากบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้นไป โดยใชวิธีการปรับทุกข 

ผูกมิตร ปกหลัก จัดต้ัง คือ หาขอมูลจากคนในองคกรนั้นๆ จากบุคคลที่รูจัก เชน พนักงานพิมพ

เอกสาร ที่พิมพเอกสารผิดๆ ถูกๆ แลวทิ้ง หรือการถายเอกสารที่เสียตางๆ แลวโยนทิ้ง บุคคลตางๆ 

เหลานี้จะเปนจุดเร่ิมตน และเปนกลไกสําคัญในการหาขอมูลกอนขยายผลเจาะลึกไปยังบุคคลอื่น 

ซ่ึงทุกองคกรจะมีบุคคลากรที่ดี แตไมมีความพรอมที่จะดําเนินการเอง ฉะนั้น ตองเร่ิมจากการพูดคุย

เร่ืองทั่วไป พูดคุยเร่ืองแวดลอมที่ใกลเคียงกับเร่ืองที่เราตองการขอมูล ชักชวนใหเขามีโอกาสไดคิด



54 

 

วิเคราะหปญหาถึงผลเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล สังคม ประเทศชาติ และความรูสึกถึง

ผลประโยชนของบานเมืองมากกวาผลประโยชนสวนตัว ซ่ึงใชเวลาประมาณ 1 เดือนหรือมากกวา

นั้นในการพูดคุยต้ังแรกทําความรูจักจนถึงการตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวม และ

ผลประโยชนของสวนรวมรวมกัน ประชาชนตองอดทน มีศิลปะในการโนมนาวใจ ความนาเช่ือถือ 

จนสามารถพูดคุย และรับฟงทุกเร่ืองราว  

  3. สืบคนขอมูลจากฝายตรงขามที่เสียประโยชน/บริษัทเอกชนที่รวมแขงขันการ

ประมูล/ขาราชการที่ตองการแยงชิงตําแหนงกันเอง  

  4. แสวงหาความรูเกี่ยวจากนักวิชาการ เปนขอมูลทางดานวิชาการ ผลการ

ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของในเร่ืองผลกระทบที่ประชาชนไดรับ ความเสียหายที่เกิดจากการคอรรัปชันใน

โครงการ ความคุมคาของโครงการที่จะเกิดขึ้นหากโครงการดําเนินการแลวเสร็จ โดยนักวิชาการที่

ประชาชนที่มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันไดรวมกับประชาชนศึกษาวิจัย 

และรวมแลกเปลี่ยนขอมูล ไดแก  รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค รศ.วิทยากร เชียงกูล ผศ.ผาสุก พงษ

ไพจิตร  

 5. แสวงหาความรูจากนักกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายที่เกี่ยวของใน

ประเด็นการคอรรัปชัน ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2542 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3) (และแกไข) พ.ศ. 2541(ฉบับที่ 4)  พระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2547) รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรา 62 พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  

 6. หาความรูจากองคกรพัฒนาเอกชน/องคกรภาคประชาชน ในรูปแบบของ

วิธีดําเนินการตอกรณีการคอรรัปชัน การประสานงานผานชองทางที่มีอยูชองหนวยงานอื่นๆ ไดแก 

หนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมาย คือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ผูตรวจการแผนดิน สํานักงาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)  หนวยงานราชการ ส่ือมวลชน องคกรประชาชนในพ้ืนท่ี

อื่นๆ รวมถึงการถายทอดประสบการณจากการดําเนินการ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษารูปแบบการ
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ดําเนินการมาปรับใชกับกรณีที่จะดําเนินการไดอยางเหมาะสม ยนยอเวลาใหตรงเปาหมาย และมี

ประสิทธิผลมากที่สุด  

 การบันทึกขอมูลที่ไดอยางเปนระบบ ระบุเวลา วัน เดือนป บุคคล หรือหนวยงาน 

(ตัวแทนหนวยงานที่พบ) ที่ไปพบขอขอมูล หรือติดตอประสานงาน (ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร 

เมื่อไหร) และจัดเรียงขอมูลที่ได เพ่ือใหเขาใจ และนําไปใชไดงายตอไป  

  2.3.5 .2  แสวงหาพันธมิตรในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ ประชาชนฯ เห็นวา การ

แสวงหาพันธมิตรในและนอกพ้ืนที่ หรือการสรางเครือขาย ซ่ึงพันธมิตรในการทํางานนั้นเปนไดทั้ง

บุคคล และกลุมองคกร มีความสําคัญอยางย่ิงเนื่องจาก 1) มีอํานาจตอรองระหวางการดําเนินการกับ

ปญหา 2) ไดขอมูลในเชิงลึกจากพันธมิตรที่มีความสัมพันธทางหนึ่งทางใดกับบุคล หรือกลุมบุคคล

ที่ทําการคอรรัปชัน 3) ไดขอคิด แนวทาง หรือประเด็นใหมๆ เกิดขึ้นจากความคิด ความสามารถ 

และปะสบการณที่หลากหลายของพันธมิตรบุคคลหรือองคกรตางๆ และ 4) นําไปสูประเด็น

สาธารณะ  

  ประชาชนฯ มีวิธีการแสวงหาพันธมิตรในและนอกพ้ืนที่ ดังนี้ 1) ศึกษาภูมิหลัง

ของบุคคล หรือกลุมบุคคลที่จะแสวงหาความรวมมือใหมีคุณลักษณะที่เอื้อตอการทํางาน 2) หาก

เปนบุคคลหรือกลุมบุคคลในพ้ืนที่ใหเขาไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทั่วไปในชุมชนกอนนําเขาสู

ประเด็นคอรรัปชัน และที่ตองการความรวมมือ ซ่ึงอาจตองพูดคุยกันหลายคร้ังจึงจะสามารถโนม

นาวใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามาเปนพันธมิตร 3) หากเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลนอกพ้ืนที่ควร

จะเขาพบในลักษณะกึ่งทางการคือ มีจดหมายแนะนําตนเอง ประเด็นการคอรรัปชันที่เกิดขึ้นโดยยอ 

ความตองการจากบุคคลหรือองคกรนั้น และขอนัดหมายเขาพบพูดคุยรายละเอียด 4) เมื่อมั่นใจวา

บุคคลหรือองคกรตางๆ ที่ประชาชนฯ ติดตอประสานงานนั้น มีความเขาใจ และตระหนักถึงปญหา

รวมกันจึงนําขอมูลที่มีมาพูดคุยรายละเอียด และระดมความคิดเห็นในการดําเนินการตอกรณีที่

เกิดขึ้น   

  2.3.5.3  เรียนรูประสบการณจากชุมชน/กลุมอื่นๆ ประชาชนฯ ใหความสําคัญกับ

การเรียนรูประสบการณจากชุมชนอื่น ซ่ึงเปนวิธีการทางลัดในการดําเนินการกับปญหา โดยศึกษา

กระบวนการการขับเคลื่อนการตอสู เรียนรูจากประสบการณ วิธีการที่ชุมชน/กลุมอื่นใชดําเนินการ

มากอน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบจากวิธีการเหลานั้น และ

ประชาชนฯ สามารถนํามาปรับใชกับกรณีของตนเอง โดยสวนใหญลักษณะการคอรรัปชันใน

โครงการที่คลายคลึงกันจะมีลักษณะ รูปแบบ และวิธีการในการคอรรัปชันที่ไมแตกตางกันมากนัก 

แตประสบการณจากชุมชน/กลุมอื่นก็ไมใชสูตรสําเร็จที่ไดผลลับเหมือนกันทั้งหมดประชาชนฯ ที่

จะนํามาใชตองศึกษาบริบทของแตละกรณีที่แตกตางกัน  
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  2.3.5.4  ขั้นวิเคราะห และเช่ือมโยงขอมูล  ประชาชนฯ พบวา การวิเคราะห และ

เช่ือมโยงขอมูลเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการนําไปสูกระบวนการตรวจสอบ และการลงโทษ

ผูกระทําผิด เพราะหากสามารถวิเคราะหและเช่ือมโยงขอมูลไดชัดเจนอยางเปนระบบ เช่ือมโยงให

เห็นถึงกระบวนการและผูที่มีสวนรวมในกระบวนการคอรรัปชันทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และการ

อางอิงถึงขอกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่ผูถูกกลาวหาไมปฏิบัติตาม หรือละเวนการ

ปฏิบัติ ทําใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจสอบตามกฎหมายดําเนินการไดรวดเร็วขึ้น วิธีการ

วิเคราะห และเช่ือมโยงขอมูล มีดังนี้  

  1. นําเอกสารและขอมูลจากพยานบุคคลที่มีทั้งหมดมาเรียบเรียง โดยเรียงลําดับ

ขอมูลที่มีตามวัน เดือน ปที่ระบุในเอกสาร  

  2. เช่ือมโยงขอมูล และความสัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมด เพ่ือใหเห็น

กระบวนการคอรรัปชันที่เกิดขึ้น โดยเช่ือมโยงเหตุการณที่ปรากฏตามเอกสารวาใคร ทําอะไร ที่

ไหน เมื่อไหร อยางไร ซ่ึงในขั้นนี้จะสามารถช้ีใหเห็นไดวาเกิดการคอรรัปชันขึ้นในขั้นตอนใดบาง 

และใครมีสวนเกี่ยวของ 

  3. นํากฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของกับกรณีนั้นๆ มาเทียบเคียงกับ

การกระทําของเจาหนาที่รัฐที่เกิดขึ้น เพ่ือเปนการยืนยันถึงการกระทําวาไดกระทําผิดในกฎหมายใด 

ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของใดบาง 

  4. ระบุพฤติการณของเจาหนาที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหมดในกระบวนการ

คอรรัปชัน ตามขอกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของเปนขอๆ ใหชัดเจน เพ่ือเตรียม

ย่ืนเร่ืองรองเรียนตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  

  2.3.5.5  รองเรียนไปยังหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และติดตามผลการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ประชาชนฯ สามารถใชสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2550 ที่เอื้อตอการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันในหลายมาตรา ดังนี้  มาตรา 45 

มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา  60 มาตรา  61 มาตรา  62 มาตรา 66 มาตรา  67  

มาตรา 85 มาตรา 87 มาตรา  163  มาตรา 164 มาตรา 165 มาตรา 271 มาตรา 285 มาตรา 286  มาตรา 

287   

  การทําหนังสือรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตรวจสอบ 

ประชาชนที่จะย่ืนหนังสือรองเรียนตองเขาใจบทบาท หนาที่ และขอจํากัดของหนวยงานที่ประสงค

จะย่ืนเร่ืองรองเรียน ซ่ึงหนวยงานที่ประชาชนรองเรียน เพ่ือใหดําเนินการในกรณีการคอรรัปชัน มี

ดังตอไปนี้  
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   1. สถานีตํารวจในพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหาย ประชาชนสามารถแจงความกับ

ตํารวจใหดําเนินคดีกับบุคคลที่ทําการคอรรัปชัน โดยตํารวจจะสอบปากคํา และขอเอกสารหลักฐาน

ที่มีไว ซ่ึงเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการแจงความ ผูแจงความตองขอสําเนาคําใหการของตนเองที่ลง

ลายมือช่ือแลว รวมถึงขอหมายเลขบันทึกประจําวันคดีจากตํารวจเก็บไวเปนหลักฐานในการติดตาม

เร่ือง ซ่ึงตํารวจจะมีหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง และสรุปสํานวนคดีสงไปยังคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน ผูแจงความติดตามสอบถาม

ความคืบหนาในการดําเนินงานจากตํารวจเจาของคดีทุก 30 วัน จนครบกําหนด 90 วันที่ตองสรุป

สํานวนสงไป ป.ป.ช. เพ่ือปองกันความลาชา หากตํารวจผูรับแจงความไมรับแจงความ หรือรับแจง

ความแตทําคดีลาชาเกินกวาระเวลาที่กฎหมายกําหนดสามารถรองเรียนตอ ป.ป.ช. ได ในฐานที่เปน

เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หนาที่โดยมิชอบ  เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 

หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยทุจริต (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157) 

  2. นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด  ประชาชนทําหนังสือรองเรียน สมาชิก สภา 

อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางของ อบต.  ที่มี

พฤติการณนาเช่ือไดวาประพฤติมิชอบ หรือโดยทุจริต รวมทั้งพยานเอกสารหลักฐาน หรือพยานบุ

คลที่มีตอนายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด ในฐานะที่นายอําเภอ มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติ

หนาที่ของ อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของทางราชการ  มีอํานาจเรียก

สมาชิก สภา อบต. นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจาง

ของ อบต. มาช้ีแจงหรือสอบสวน เรียกรายงานและเอกสารใดมาตรวจสอบ มีอํานาจสอบสวน 

แนะนําตักเตือน ออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายก อบต. แลวรายงานผูวาราชการจังหวัด

ทราบและวินิจฉัยส่ังการตามที่เห็นสมควร  หรือใหพนจากตําแหนง  โดยผูวาราชการจังหวัดอาจ

ดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมดวยก็ได คําส่ังผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด  

  3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เกี่ยวของในฐานะเปนเจากระทรวงผูรับผิดชอบ ดูแล 

ควบคุมการดําเนินการของหนวยงาน และโครงการในกระทรวงนั้นๆ ใหถูกตอง สุจริตโปรงใส 

ตรวจสอบได ประชาชนพบเห็นการคอรรัปชันที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงใดกระทรวง

หนึ่งสามารถทําหนังสือรองเรียนไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เกี่ยวของใหตรวจสอบโครงการ

วาผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมายที่เกี่ยวของไดครบถวน ถูกตอง 

และโปรงใสหรือไม โดยหนังสือรองเรียนตองบรรยายพฤติการณของบุคคล หนวยงานสังกัด ที่นา

เช่ือไดวาประพฤติมิชอบ หรือโดยทุจริต รวมทั้งพยานเอกสารหลักฐาน หรือพยานบุคลที่มี 

  4. นายกรัฐมนตรี ประชาชนทําหนังสือรองเรียนไปยังรัฐมนตรีใหพิจารณา

โครงการอีกคร้ัง รวมถึงตรวจสอบ ควบคุม ดูแล รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของหากเพิกเฉยตอการ
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ตรวจสอบขอเท็จจริงที่ประชาชนไดรองเรียนไป โดยเนื้อหาในหนังสือรองเรียนคลายคลึงกับ

หนังสือที่สงไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวง สําเนาหนังสือรองเรียนที่สงไปยังรัฐมนตรีวาการ

กระทรวง และแจงผลการดําเนินการของกระทรวงหลังจากที่มีหนังสือรองเรียนยังรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงนั้นๆ    

  5. คณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล 

วุฒิสภามีอํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติ พิจารณาศึกษาและตรวจสอบเร่ืองการทุจริต

ประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่น  รวมถึงการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการ

บริหารราชการแผนดิน และศึกษาเร่ืองใด ๆ เกี่ยวกับกลไก  กระบวนการและมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ ซ่ึงประชาชนย่ืนเร่ืองรองเรียนให

ตรวจสอบการคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐ โดยบรรยายถึงพฤติกรรมการคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐ

ที่เกิดขึ้น พรอมกับเอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลเทาที่มี โดยคณะกรรมาธิการฯ จะมีคณะอนุ

กรรมาธิการกลั่นกรองเร่ืองรองเรียน และคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตสืบคนขอเท็จจริง 

และเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอมูลกับคณะกรรมาธิการ ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการดําเนินการ

ทางกฎหมายตอไป  

  6. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.) มีหนาที่ดูแลการใชจายงบประมาณ

แผนดินทั่วประเทศ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สวนกลาง) กรุงเทพมหานคร และสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน สวนภูมิภาคที่ 1-15 ซ่ึงแบงเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ไดแก ภูมิภาคที่ 1 

พระนครศรีอยุธยา  ภูมิภาคที่ 2  ชลบุรี  ภูมิภาคที่ 3   นครปฐม ภูมิภาคที่ 4  นครราชสีมา  ภูมิภาคที่ 5  

อุบลราชธานี  ภูมิภาคที่ 6  อุดรธานี  ภูมิภาคที่ 7  ขอนแกน  ภูมิภาคที่ 8  เชียงใหม  ภูมิภาคที่ 9  ลําปาง 

ภูมิภาคที่ 10  พิษณุโลก  ภูมิภาคที่ 11นครสวรรค  ภูมิภาคที่ 12 เพชรบุรี ภูมิภาคที่ 13  สุราษฎรธานี  

ภูมิภาคที่ 14  นครศรีธรรมราช  ภูมิภาคที่ 15  สงขลา  ประชาชนสามารถทําหนังสือรองเรียน โดยผู

รองเรียนตองแจงรายละเอียดช่ือเจาหนาที่รัฐผูถูกรองเรียน หรือ ตําแหนง หรือ  ช่ือหนวยงานที่เจา

หนารัฐคนผูถูกรองเรียนสังกัดอยู  หรือสถานที่ที่มีการกระทําผิด และบรรยายถึงพฤติการณการใช

งบประมาณของเจาหนาที่รัฐไมโปรงใส ผิดประเภท แพงกวาความเปนจริง หรือทําใหเกิดความ

เสียหายแกรัฐในโครงการ หรือกิจการอันหนึ่งอันใดของหนวยงานรัฐ ชวงเวลา  และผูรองเรียนตอง

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ  ที่อยู หรือขอมูลอื่นใดของผูรองเรียนที่สามารถติดตอไดสงไปยังที่อยู

ของ สตง. สวนกลาง หรือ สตง. สวนภูมิภาคตามพ้ืนที่เกิดการคอรรัปชัน และผานเว็บไซด 
http://www.oag.go.th/Call/CallServlet   

 7.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ป.ป.ช.)  ไตสวน

ขอเท็จจริงและช้ีมูลการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐระดับ 8 ขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรี  ประชาชน

http://www.oag.go.th/AboutOAG/RegOag/Province/RegData.jsp?Reg=Reg01
http://www.oag.go.th/AboutOAG/RegOag/Province/RegData.jsp?Reg=Reg02
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สามารถทําหนังสือรองเรียน โดยในการรองเรียนตองมีรายละเอียดใหครบถวนตามที่กฎหมาย

กําหนด ไดแก 1) ช่ือและที่อยูของผูกลาวหา 2) ช่ือหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา 3) ขอกลาวหาการ

กระทําความผิด 4) บรรยายพฤติการณการกระทําความผิดตามขอกลาวหาอยางละเอียด เพ่ือใหทราบ

ถึงวันเวลาที่กระทําความผิด รายละเอียดการกระทําความผิด  พรอมระบุพยานหลักฐานหรืออาง

พยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการ กลาวหารองเรียนวามีอะไรบาง มีพยานบุคคลที่รู

เห็นเหตุการณ หรือไม เปนผูใด อยางไร ในเร่ืองนี้ไดกลาวหารองเรียนไปหนวยงานใดหรือไม  และ

เปนผลประการใด 5) ควรปอนขอมูลเกี่ยวกับช่ือ - สกุล หมายเลขประจําตัวประชาชน ที่อยู  

โทรศัพท และจดหมายอีเล็กทรอนิกส ( e-mail) ของผูกลาวหาที่สามารถติดตอไดใหชัดเจน  เพ่ือ

ประโยชนในการติดตอกลับเพ่ือยืนยันการกลาวหารองเรียน  ขอทราบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมใหชัดเจน

สามารถดําเนินการตอไปได  หรือเพ่ือรายงานผลใหทานทราบ  ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปน

ความลับอยางที่สุด กรณีที่ไมเปดเผยช่ือ -  สกุลจริงถือวาเปน "บัตรสนเทห"  ซ่ึงหากไมระบุ

พยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได คณะกรรมการป.ป.ช. อาจไมรับ

หรือยกเร่ืองรองเรียนดังกลาวขึ้นพิจารณาได ในกรณีที่แจงเร่ืองรองเรียนผานจดหมาย

อีเล็กทรอนิกส ( e-mail) ใหลงทะเบียนเปนผูกลาวหา  เพ่ือประโยชนในการติดตอกลับเพ่ือยืนยัน

การกลาวหา  และขอทราบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมใหชัดเจนขึ้น หรือเพ่ือรายงานผลใหประชาชนผู

รองเรียนทราบ หรือเพ่ือประโยชนในการติดตามเร่ืองที่ทานกลาวหารองเรียน  ขอมูลของทานจะถูก

เก็บไวเปนความลับอยางที่สุด  เพ่ือรองเรียนของผูรองเรียน และการแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมตอไป 

แตหากประชาชนผูรองไมประสงคจะใหติดตอกลับหรือไมตองการเปดเผยก็จะไมตองลงทะเบียน

เปนผูกลาวหา หรือหากลงทะเบียนเปนผูกลาวหาแตประสงคที่จะใหสํานักงาน ป.ป.ช. ปกปดตอง

ระบุใหชัดเจน สงเร่ืองรองเรียนไปยังสํานักงาน 1) ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี - สนามบินน้ํา ต.ทา

ทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 2) โทรศัพท  0 2528 4800-49 และ 3) เว็บไซด 
http://www.nacc.go.th/nacc_accuse.php 

 8. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวง

ยุติธรรม (ป.ป.ท.) มีหนาที่คลายคลึงกับ ป.ป.ช. การรองเรียนเร่ืองคอรรัปชันของเจาหนาที่รัฐ

ประชาชนสามารถทําได โดยเนื้อหารายละอียดของหนังสือรองเรียนคลายคลึงกับการรองเรียนไป

ยัง ป.ป.ช. แตตางกันที่ ป.ป.ท. จะตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต ต้ังแต ระดับ 8 ลงไปจนถึง

ระดับทองถิ่น ประชาชนสามารถสงเร่ืองรองเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ เลขที่ 99หมู 4 อาคารซอฟตแวรพารค ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120หรือโทรศัพท 0 2502 8285-6  
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  9. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   การย่ืนเร่ืองใหคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนตรวจสอบ สวนใหญจะเปนกรณีเปนโครงการขนาดใหญของรัฐที่สงผลกระทบตอสิทธิ

ชุมชน ประชาชนผูรองเรียนตองระบุช่ือ ช่ือสกุล ที่อยูของผูรองเรียนหรือผูทําการแทน ที่สามารถ

ติดตอกลับได ในหนังสือรองเรียนตองระบุช่ือ ช่ือสกุลของบุคคล หรือหนวยงานรัฐที่ปฏิบัติหนาที่

ไมเปนธรรม บรรยายถึงการกระทําของเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานรัฐที่ทําใหเกิดความเดือดรอน 

หรือเปนผูละเมิดสิทธิ  รายละเอียดการกระทําหรือเหตุการณที่ประสบปญหาเดือดรอน หรือไดรับ

การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีการละเมิดสิทธิ โดยรองเรียนไดทาง 1) โทรศัพทสายดวน 1377  2) 

เขียนจดหมายสงไปที่ตู ปณ. 4 หลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 3) โทรศัพท 0 2141 3978-83  4) โทรสาร 

หมายเลข 0 2143 9578 5) รองเรียนดวยวาจา โดยไปที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ  6) สงขอความผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  (e-mail) ที่ help@nhrc.or.th 7) สงเร่ืองรองเรียน

ผานองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกําหนด  และ         

8) สงเร่ืองรองเรียนโดยตรงถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเจาหนาที่สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

  10. ผูตรวจการแผนดิน   ประชาชนทําหนังสือรองเรียนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตองบรรยายพฤติกรรมที่เนนเร่ืองที่เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ โดยประชาชนสามารถย่ืนคํารองเรียนดวยหนังสือ  ดวย

วาจาทางโทรศัพทและทางอินเทอรเน็ตได ดังนี้ 1) การรองเรียนดวยหนังสือจะตอง ระบุช่ือและที่

อยูของผูรองเรียน  ระบุเหตุที่ทําใหตองรองเรียน  ใชถอยคําสุภาพ  ลงลายมือช่ือผูรองเรียน และการ

สงหนังสือรองเรียน สามารถนําสงดวยตนเอง สงทางไปรษณีย มอบใหบุคคลอื่นนําสง สงผาน ส.ส 

หรือ ส.ว สงทางโทรสาร (Fax) และวิธีอื่นๆ ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนด 2) การรองเรียนดวย

วาจาทางโทรศัพท 2.1) โทรศัพทไปยังสํานักงานผูตรวจการแผนดิน หมายเลขโทรศัพท 1676            

(ฟรีทั่วประเทศ) 2.2) แจงช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท (ถามี) ของผูรองเรียน  2.3) แจงเลข

ประจําตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผูรองเรียน 2.4) ระบุเหตุที่ทําใหตองรองเรียน 3) 

การรองเรียนดวยวาจาทางโทรศัพท  เร่ืองรองเรียนดวยวาจาตองเปนเร่ืองจําเปนเรงดวนหรือไม

ยุงยากซับซอน  ใชถอยคําสุภาพ ยินยอมใหมีการบันทึกเสียงคํารองเรียนไวเปนหลักฐาน  4) การ

รองเรียนทางอินเทอรเน็ต (Internet) ทางเว็บไซดของสํานักงานฯ www.ombudsman.go.th โดย

จะตอง 4.1) แจงช่ือ ที่อยูของผูรองเรียน 4.2) แจงเลขประจําตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง

ของผูรองเรียน  4.3)  แจงองคกร หนวยงาน หรือเจาหนาที่ที่ประสงคจะรองเรียน  4.4) เหตุที่ทําให

ตองรองเรียนพรอมขอเท็จจริง  หรือพฤติการณที่เกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนตามสมควร  5) แจงทาง

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  



61 

 

  11. ศาลปกครอง  โดยปกติ คดีที่เอกชนจะฟองตอศาลปกครองนั้นไดแก คดีพิพาท

ระหวางหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน  เนื่องจากการกระทําทางปกครอง

หรือการใชอํานาจทางปกครอง หรือเปนการกระทําโดยไมสุจริต ของเจาหนาที่ฯ ในการกระทําทาง

ปกครองนั้นๆ หรือเปนคําส่ังทางปกครองที่ถูกตองหรือไม โดยการย่ืนฟองตอศาล ผูฟองตองเปน

ผูเสียหายโดยตรง โดยทําคําฟองเปนหนังสือและมีรายการตามที่กําหนดไวและย่ืนโดยถูกวิธีการ

ฟองคดีปกครองไมมีแบบของคําฟองกําหนดไวเฉพาะ แตตองทําเปนหนังสือ (ฟองดวยวาจาไมได)  

โดยในคําฟองหรือในหนังสือตองระบุถึงศาลปกครองเพียงหนวยงานเดียว ไมควรระบุถึงหนวยงาน

อื่นๆ มาพรอมกันในคราวเดียว (กรณีที่ย่ืนเร่ืองหลายหนวยงาน) เนื่องจากจะทําใหเกิดความไม

แนใจวาผูฟองคดีมีความประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครอง ซ่ึงจึงจําเปนตองมีหนังสือสอบถาม

กลับไปยังผูฟองคดีอีกคร้ังหนึ่ง  ซ่ึงทําใหคดีปกครองลาชาได ในเนื้อความคําฟองตอง ใชถอยคํา

สุภาพ ระบุ ช่ือ ที่อยูของผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี  ขอเท็จจริงหรือพฤติการณเกี่ยวกับการกระทําที่

เปนเหตุแหงการฟองคดี  คําขอและลายมือช่ือผูฟองคดี โดยตองแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของไป

พรอมคําฟอง โดยผูฟองคดีตองจัดทําสําเนาคําฟองและสําเนาพยานหลักฐานตามจํานวนผูถูกฟอง

คดีดวย สําหรับวิธีการย่ืนคําฟองนั้นจะย่ืนดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอื่นย่ืนแทน (ผูฟองคดี

จะตองทํา ใบมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมปราคา 30 บาท) หรือจะสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนก็ได ในกรณีที่มีผูประสงคจะฟองคดีหลายคนในเหตุเดียวกัน บุคคล  ดังกลาวจะย่ืนคํา

ฟองรวมกันเปนฉบับเดียว  โดยมอบใหผูฟองคดีคนหนึ่งเปนตัวแทนของผูฟองคดีทุกคนก็ได  ใน

กรณีนี้ถือวาการกระทําของตัวแทนผูฟองคดีในกระบวนพิจารณาผูกพันผูฟองคดีทุกคนดวย 

ประชาชนย่ืนคําฟองไดที่อาคารศาลปกครอง เลขที่ 120หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุง สองหอง 

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท 0 2141 1111 และสายดวนศาลปกครอง 1355 

  2.3.5 .6  การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง

สามารถเขาช่ือกันถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งในระดับทองถิ่น ซ่ึงไดแก สมาชิกสภา

ทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น และถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง ดังนี้ 

  1. การถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น ประชาชนที่มีสิทธิ

เลือกต้ังในพ้ืนที่ และไมเปนผูเสียสิทธิทางการเมืององคกรปกครองสวนทองถิ่น (1.1 จํานวนไมเกิน 

100,000คนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนั้น 1.2 จํานวน 100,001 – 500,000 คน ตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา 20,000 คนของจํานวนผูมี

สิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 1.3 จํานวน 500,001 – 1,000,000 คน ตองมีผูเขาช่ือ

ไมนอยกวา 25,000 คน ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 1.4 จํานวน 

1,000,001 คนขึ้นไปตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา 30,000คนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นนั้น) เขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการใหมีการลงคะแนน

เสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

โดยคํารองตองระบุพฤติกรรมที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป คอรรัปชัน พรอมเอกสารหลักฐาน 

และพยานบุคคลเทาที่จะสามารถนํามาอางอิงได และประชาชนทุกคนที่เขาช่ือถอดถอนตองระบุช่ือ 

ที่อยู ลายมือช่ือ สําเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตน

ได และตองระบุรายช่ือของตัวแทนประชาชนที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจในการดําเนินการแทน

ประชาชนทั้งหมดที่เขาช่ือกันย่ืนคํารองไปยังผูวาราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยใหดําเนินการตาม พ.ร.บ. วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา

ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542  

  2. การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา  20,000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอใหถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดออกจากตําแหนงไดตอ

ประธานวุฒิสภา ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ริเร่ิมรวบรวมรายช่ือไปแสดงตนตอประธานวุฒิสภา 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 2.1) มีผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือจํานวนไมเกิน 100 คน 2.2) ผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือ 

และประชาชนผูเขาช่ือตองเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง และไมเสียสิทธิทางการเมือง 2.3) ผูริเร่ิมรวบรวม

รายช่ือตองย่ืนแบบแสดงตนตอประธานวุฒิสภากอนรวบรวมรายช่ือประชาชนผูมีสิทธิรองขอ 2.4) 

คํารองตองทําเปนหนังสือระบุช่ือ อายุ ที่อยู ของผูรองขอพรอมทั้งสําเนาบัตรประชาชน หรือ

หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได และลงลายมือช่ือของผูรองขอพรอม

ระบุวัน เดือน ปใหชัดเจน โดยในหนังสือคํารองตองระบุถึงพฤติกรรมของผูถูกกลาวหาเปนขอๆ 

อยางชัดเจน ไดแก มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจ

หนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอยางรายแรง พรอมเอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลเทาที่จะสามารถนํามาอางอิงได เมื่อ

ประธานวุฒิสภาไดรับคําขอแลวจะสงเร่ืองไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริง หากมี

ขอเท็จจริงตามคํารองจะสงไปยังสภาเพ่ือดําเนินการถอดถอน 

  2.3.5.7  การเปดประเด็นสาธารณะ  การเปดประเด็นการคอรรัปชันใหเปนประเด็น

สาธารณะจะมีผลรวดเร็ว และไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําจากผูรู และกลุมอื่นๆ การทําใหเปน

ประเด็นสาธารณะ ดังนี้ 
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  1. การสรางเครือขายพันธมิตรที่หลากหลาย และมีปริมาณมาก เพ่ือสรางพลัง และ

ความเขมแข็งทางใจ และความหลากหลาย รอบดานของขอมูลในกระบวนการดําเนินงาน  

  2. สงขาว และประเด็นการเคลื่อนไหวตางๆ ใหกับส่ือมวลชนทุกแขนงเร่ิมต้ังแต

ส่ือทองถิ่น ส่ือเคเบิ้ลทีวี ไปจนถึงส่ือหลัก ซ่ึงการไดรับความรวมมือจากส่ือมวลชนในการเผยแพร

ขาวสาร และประเด็นการคอรรัปชันที่เกิดขึ้นนั้นเปนมาตรการทางสังคมที่สําคัญสงผลกระทบตอ

ผูทําการคอรรัปชันทันที ไดแก ผูคนในสังคมที่รูจักผูทําการคอรรัปชันคอยจับตามองพฤติกรรม

อยางใกลชิด เกิดกระแสวิพากษวิจารณถึงกรณีที่เกิดขึ้น ไดรับความอับอาย ขาดความเปนสวนตัว 

ถูกตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกขทรมานใจทั้งตนเองและครอบครัวไดรับความเสียหาย

ดานเกียรติยศช่ือเสียง  

  3. เปดเวทีสาธารณะ และเชิญชวนเครือขายเขารวมแสดงความคิด แลกเปลี่ยน

ประสบการณและหาแนวทางการแกไข ในทางกลับกันเขารวมเวทีสาธารณะที่เครือขาย หรือกลุม

อื่นๆ เปนผูดําเนินการ ซ่ึงจะเกิดกระบวนการรับเร่ืองตอไปยังหนวยงานอื่นๆ ตามที่เครือขายมี

ความสัมพันธ 

  2.3.5 .8  การประทวง การประทวงเปนวิธีที่ประชาชนจะเลือกนํามาปฏิบัติเปน

ทางเลือกสุดทาย หากการดําเนินการขางตนยังไมเปนผล ซ่ึงการประทวงทําไดหลายแบบ ไดแก การ

ออกประกาศไปยังสาธารณชนใหไดรับทราบถึงพฤติกรรมของผูที่กระทําการคอรรัปชัน การ

รวมกลุมกันใหไดมากที่สุดไปกดดันหนวยงาน หรือผูบังคับบัญชาเหนือกวาผูกระทําการคอรรัปชัน

ใหเรงดําเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด การเดินขบวนขับไลผูกระทําการคอรรัปชันออกนอก

พ้ืนที่  

 

 2.3.6  แนวทางปองกันและแกปญหาการคอรรัปชัน 

การปองกันและแกไขปญหาการคอรรัปชันไมใชเปนเร่ืองที่ยากเกินไปจนไมสามารถทําได 

แตก็ไมใชเร่ืองที่งายที่จะทําใหเห็นผลเปนรูปธรรมภายในช่ัวเวลาขามเดือนขามป คงตองอาศัยเวลา

และกลยุทธที่หลากหลาย ซ่ึงหากคิดจะแกไขปญหาคอรรัปชันตองแกไขอยางครบถวนทั้งคน ระบบ 

และบริบทอยางสอดคลองกัน เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2547 : 58-77) เสนอแนวทางการปองกัน

และแกไขปญหาคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับทั้ง 3 ดาน ดังนี้ 1) การเพ่ิมโทษใหหนักขึ้นทั้งผูใหและ

ผูรับที่คอรรัปชันตองรับโทษเพ่ิมขึ้น 2) การสรางเครือขายแนวลึกเพ่ือตอตานการคอรรัปชันในหมู

ประชาชนเปนตาขายเฝาตรวจสอบการทํางานของหนวยงานราชการ 3) หนวยงานราชการตอง

เปดเผยขอมูลอยางเปนธรรม 4) การสรางคานิยมที่ถูกตองในเร่ืองการเห็นผลประโยชนสวนรวม

มากกวาชวยเหลือพวกพองในการทําผิดกฎหมาย 5) เชิดชูคนตนแบบที่ซ่ือสัตย และทําความดี 
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เพ่ือใหคนเลียนแบบในการทําความดี 6) มีกลไกถวงดุล ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานราชการ 

โดยใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 7) ใหการศึกษา และใหโอกาสลงมือปฏิบัติในความเปน

พลเมืองที่ดีแกเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝงแนวคิดเร่ือง

ความซ่ือสัตย เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 8) จัดต้ังหนวยขาวที่รับแจงเบาะแส ใหเปนศูนยกลาง

ของขอมูล ขาว และการประสานกับเครือขายตางๆ ในการรับแจงเบาะแสการกระทําผิดของ

หนวยงานราชการ 9) เพ่ิมตนทุนความเส่ียงในการคอรรัปชันที่สูงขึ้น เพ่ือใหผูที่คิดจะคอรรัปชัน

ตัดสินใจวาจะทําผิดหรือไมเมื่อมีความเส่ียงในการถูกลงโทษสูงขึ้น นอกจากนั้นยังไดเสนอแนวคิด

ในการสรางกลไกที่เปนรูปธรรม เพ่ือสรางใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมในการตอตานคอรรัปชันคือ 

สงเสริมบทบาทศาสนาในองคกรของภาคราชการมากขึ้น สรางจรรยาบรรณวิชาชีพในทุกอาชีพ 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหนวยงานและสมาชิก รัฐ

ควรประกาศอยางเปนทางการถึงส่ิงที่เรียกวาประพฤติดีและไมดี เพ่ือใหประชาชนสงเสริม หรือ

ปฏิบัติในพฤติกรรมดี และตอตานหรือละเวนพติกรรมไมดี รัฐควรสงเสริม และต้ังเครือขาย

ประชาชนประจําทุกกรม เพ่ือชวยในการตรวจสนอบการทํางาน และการต้ังชมรมตอตานคอรรัปชัน

ในทุกหนวยงาน จัดต้ังสภาตรวจสอบทางการเงินขององคกรภาคประชาชน เพ่ือตรวจสอบการเงิน

ขององคกรภาคประชาชนใหเกิดความโปรงใสภายในองคกรอีกช้ันหนึ่ง รวมถึงการจัดทําปฏิญญา

วาจะไมคอรรัปชันในหมูประชาชนทั่วประเทศ และกําหนดมาตรการทางสังคม เพ่ือกดดัน หรือ

ปฏิเสธบุคคลที่ทําการคอรรัปชัน อีกทั้งตองต้ังรางวัลเชิดชูคนทําความดีใหมีกําลังใจ และเปนแบบ

ใหผูอื่นปฏิบัติตาม 

สวนวิทยากร  เชียงกูล (2551 ก, 2551 ข, 2551 ค, 2551 ง) เสนอแนวทางในการปองกันและ

แกไขการคอรรัปชันจากการศึกษาทั้งในและตางประเทศผานบทความอยางนอย 4 บทความในเว็บ

ไซด http://witayakornclub .wordpress.com  สรุปไดวา ปจจัยที่จะชวยปองกันการลดการคอร

รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การมีระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพแบบประชาธิปไตยที่เสรี

และโปรงใส ประชาชนมีสวนรวม มีระบบการเมือง (ทั้งระบบรัฐสภาและอื่นๆ) ที่ทํางานได 

(Well-Functioning) ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐบาล ( Public 

Record) ไดสะดวก  ควรจัดสรรงบสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน ใหทํางาน

คูขนานรวมมือกับองคกรอิสระ ติดตามตรวจสอบการทํางานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหเกิด

ระบบการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล ( Good governance) นอกจากนั้นไดเสนอแนวทางการ

แกไขปญหาการคอรรัปชัน ดังนี้ 1. รางกฎหมายลูกเพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญในสวนที่สงเสริมแกให

ประชาชนตรวจสอบและถอดถอนนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐไดเพ่ิมขึ้น  ปฏิรูปสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ใหเปนองคกรที่มีกําลังคนงบประมาณ
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และความเขมแข็งแบบเดียวกับในสิงคโปรและ  ฮองกง รวมทั้งพัฒนาองคกรอื่น เชน สํานักงาน

ตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ใหเขมแข็งเพ่ิมขึ้น 

 2. ออกกฎหมายต้ังองคกรอิสระเพ่ิมขึ้น เชนองคการอิสระการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐ  

องคกรอิสระคุมครองผูบริโภค องคกรอิสระสภาพแวดลอมแหงชาติ องคกรอิสระเพ่ือความโปรงใส 

และปฏิรูปกระบวนการไดมาซ่ึงคณะกรรมการองคกร ใหไดคนที่มีความรูคูคุณธรรม เปนกลาง เปน

อิสระจากพรรคการเมืองจริงๆ 

 3. จัดสรรงบสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรประชาชน  ใหทํางานคูขนาน

รวมมือกับองคกรอิสระ เพราะการเคลื่อนไหวเสริมของภาคประชาชนจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให

งานขององคกรอิสระประสบความสําเร็จเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันก็จะชวยใหภาคประชาชนเขมแข็ง  

พัฒนาระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวมใหกาวหนาไปมากย่ิงขึ้น 

 4. เรงปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ 

(โดยเฉพาะหนวยงานดานที่เกี่ยวของกับการเงิน  การใชงบประมาณ  การออกใบอนุญาตตางๆ) 

ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการส่ือสารมวลชน  เพ่ือใหกลไกการทํางานของกฎหมาย การศึกษา 

ระบบขอมูลขาวสาร มีความชัดเจน โปรงใส มีประสิทธิภาพ ประชาชนเขาถึงไดงาย เปนธรรม  และ

เปนประโยชนตอประชาชนสวนใหญเพ่ิมขึ้น 

 5. ประชาชน นักวิชาการ ผูทํางาน ส่ือสารมวลชนรวมกันเรียกรองใหหนวยราชการเปดเผย

ขอมูลดานงบประมาณและการใชจายรวมทั้งการทําสัญญาตางๆ ของรัฐใหประชาชนรับรู และ

เขาถึงไดงาย  รวมกันศึกษาทําความเขาใจและเผยแพรความรูระบบเศรษฐกิจ  ธุรกิจสมัยใหมที่มี

ความซับซอนใหประชาชนเขาใจและรูเทาทันนักการเมืองใหมากที่สุด 

 6. สงเสริมการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝาย  เปนองคกรผูบริโภค และ

องคกรเพ่ือความโปรงใสที่เขมแข็ง  ติดตามตรวจสอบการทํางานของทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให

เกิดระบบการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือมีประสิทธิภาพ โปรงใสและ

เปนธรรม เพราะการจัดต้ังองคกรอิสระเพ่ือชวยตรวจสอบประเภทนี้  และการพัฒนาระบบบริหารที่

ดี เปนหนทางที่ปองกันและลดการทุจริตคอรรัปชันอยางไดผลทางหนึ่ง 

 7. ปฏิรูปและบังคับใชกฎหมายใหผูดํารงตําแหนงการเมืองทั้งรัฐมนตรี  สส. สว.ที่ปรึกษา

เลขานุการ ฯลฯ และครอบครัวตองโอนหุนที่มีเกิน 5% ใหทรัสตีบริหารแทน  และหามผูมีตําแหนง

ทางการเมืองเขาไปเกี่ยวของที่จะเอื้อประโยชนใหบริษัทที่ตนถือหุนอยูดวย 

 8. ออกกฎหมายใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการระดับสูงและคูสมรสรายงาน

และเปดเผย ( Disclosure) สถานะ  การเปนเจาของทรัพยสินตอนเร่ิมเขารับตําแหนง และตอง

รายงานทุกป  เพ่ือความโปรงใสใหสาธารณชนรับทราบ  แกกฎหมายใหคณะกรรมการการ
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ตรวจสอบปราบปรามคอรัปช่ันมีอํานาจเพ่ิมขึ้นถาหากคณะกรรมการสงสัยวาเจาหนาที่รัฐคนใด  มี

ทรัพยสินและพฤติกรรมการบริโภคที่รํ่ารวยผิดปกติ  เจาหนาที่รัฐผูนั้นตองเปนฝายพิสูจนวาได

ทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้นดวยวิธีการลงทุนที่สุจริตวิธีใด หากพิสูจนไมได  อาจถูกฟองยึดทรัพยสิน

สวนเกินและ/หรือ ถูกลงโทษได อยางเชนกรณีของฮองกง 

 9. การใชหลักใหผูเกี่ยวของงดการเขารวมพิจารณา ( Recusal) เพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน เพ่ือปองกันการลําเอียงจากผลประโยชนทับซอน  รวมท้ังในการ พิจารณาจางคนหาก

กรรมการคนใดมีญาติพ่ีนองของตนลงรวมสมัคร เขาก็ตองงดเวน ไมเขารวมในคณะกรรมการการ

พิจารณาคัดเลือก 

 10. การกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม ( Code of Ethics) หรือหลักเกณฑทางการ

ประพฤติ ( Code of Conduct) สําหรับนักการเมือง ขาราชการ  และอาชีพที่เกี่ยวของกับ

ผลประโยชนสาธารณะโดยประกาศใหสาธารณชนทราบ และอยูในเว็บไซดที่เขาไปเปดดูไดตลอด 

หลักเกณฑตองกําหนดใหเปนรูปธรรม  

 การปองกันและแกไขปญหาการคอรรัปชันไมใชเปนเร่ืองที่ยากเกินไปจนไมสามารถทําได 

แตก็ไมใชเร่ืองที่งายที่จะทําใหเห็นผลเปนรูปธรรมภายในช่ัวเวลาขามเดือนขามป คงตองอาศัยเวลา

และกลยุทธที่หลากหลาย ซ่ึงมีผูเสนอแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการคอรรัปชันไว

มากมาย อาทิ  

 สังศิต  พิริยะรังสรรค (2549 : 88-93) เห็นวาการการควบคุมการทุจริตคอรรัปชันตองใชกล

ยุทธเขามาดําเนินการ  ดังนี้ กลยุทธดานสังคม ( Societal Strategies) เนนเร่ืองปทัสฐานทางดาน

จริยธรรม (Ethical norm) การศึกษา (Education) และการระมัดระวังของภาคประชาชน ( Public 

vigilance) กลยุทธทางดานกฎหมาย ( Legal Strategies) การลงโทษตามกฎหมายตอผูทุจริต  กล

ยุทธทางดานการเมือง ( Political Strategies) ซ่ึงใหความสนใจในสามเร่ืองคือ อํานาจ ( Authority) 

การเขาถึงกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองของภาคประชาชน ( Access to the political 

process) และการปฏิรูปการบริหารจัดการของรัฐ ( Administrative reform) กลยุทธสุดทายคือ 

กลยุทธทางดานการตลาด ( Market Strategies) เพราะโครงสรางทางดานการตลาดสัมพันธ

โดยตรงกับการทุจริต ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือการใชพลังของ

ตลาดใหทํางานอยางราบร่ืน โปรงใส  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปองกันและปราบปรามการทุจริต (2544: 112) เสนอการ

แกไขปญหาคอรรัปชันของภาคประชาชนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 1) ใหมีการจัดงบประมาณ Legal 

Defense Fund เพ่ือชวยเหลือในเร่ืองคาใชจายตางๆ แกผูแจงขาว หรือตรวจสอบการทุจริต 2) ใหมี

การสํารวจหนวยงานรัฐที่เปนตัวอยางการทุจริต และไมทุจริต 3) ใหหนวยงานจัดต้ังประชาสังคม
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ของตนเอง เพ่ือเปนกลุมสนับสนุนและเช่ือมโยงเครือขาย 4) ใหหนวยงานรัฐเปดเผยขอมูลการ

จัดซ้ือจัดจาง 5) ใหมีการจัดทํารายงานประจําปของหนวยงาน เพ่ือประชาชนจะไดตรวจสอบได 6) 

ใหฝายบริหาร (รัฐบาล) เปดเวทีใหส่ือมวลชนสามารถซักถามคําถามตางๆ ได 7) ใหรัฐบาลจัดสรร

งบประมาณประจําปโดยดูผลจากการทุจริตหรือไมของหนวยงาน 8) ใหกําหนดเปนระเบียบวา ใหมี

การประกาศโครงการของรัฐที่จะจัดทําในแตละป และประกาศเร่ืองการจัดซ้ือจัดจาง 9) ต้ังกรอบ

ระยะเวลาที่จะแกไข พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ เชน การเปนองคกรอิสระ ระยะเวลาที่

ชัดเจนในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 10) การแกไขกฎหมายใหผูที่เกี่ยวของกับเร่ืองเงิน

เปดเผยทรัพยสินใน Web Site ใหประชาชนสามารถชวย ป.ป.ช. ตรวจดูได 11) สรางเครือขาย

ผูเช่ียวชาญในการดูขอมูลเร่ืองประเภทตางๆ 12) รัฐใหการสนับสนุนเงินทุนในการผลิตส่ือตางๆ 

เผยแพรแกประชาชน และ 13) การเลื่อนระดับผูบริหาร ขาราชการควรมีระบบการพิจาณาที่เปน

ธรรม โปรงใสใหชุมชนมีสวนรวมในการคัดเลือกหรือกําหนดคุณสมบัติ 

 สวนไพบูลย  วัฒนศิริธรรม (2552) และวีระ สมความคิด (2552 : 91-92) มีแนวคิด

สอดคลองกันวาการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันตองอาศัยปจจัยสงเสริมการทํางานภาค

ประชาชนเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 5 ประการ  ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรองคความรู  ที่ตองเพ่ิมเติมความรู

ใหมากขึ้น และเจาะลึกไปในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ความ

โปรงใส สาเหตุการเกิดคอรรัปชัน  กลไก/ระบบการทํางานที่เอื้อตอการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

โดยอาศัยการศึกษาวิจัยที่ตอเนื่อง 2) ยุทธศาสตรการส่ือสาร เพราะถือวาการส่ือสารทุกแขนงเปน

เคร่ืองมือที่มีพลังมาก ไมวาจะเปนส่ือวิทยุ  โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือแมแตการส่ือสารจากบุคคล 

และการเผยแพรรณรงค เนื่องดวยส่ือเปนการสงสารที่เขาถึงประชาชนโดยตรง ถึงบานทุกครัวเรือน 

เขาใจงาย และมีผลใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค  3) ยุทธศาสตรสรางกระบวนการ

ทางสังคม  เพราะประชาชนเปนสวนหนึ่งของระบบ เปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (เนนคุณธรรม 3 

ประการ คือ ซ่ือสัตย สามัคคี มีวินัย) 4) ยุทธศาสตรดานกฎหมาย ระบบ และนโยบาย  และ 5) 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการภายในองคกร ต้ังแตกรรมการบริหาร คณะทํางาน 

เจาหนาที่ ผูรวมงานทั้งหมด พัฒนาการทํางานใหมีความเหมาะสม ปรับเปลี่ยนกลยุทธ  ยุทธวิธีใน

การทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ มีความเปนอิสระ คลองตัว มีความสุจริต โปรงใส มีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพ   
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2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีจิตสํานึกนั้น มีความแตกตางกันในแตละบุคคลขึ้นอยูกับปจจัย

เชิงเหตุหลายดาน ทั้งสาเหตุภายใน และสาเหตุภายนอก ซ่ึงตางมีอิทธิพลตอการเกิดจิตสํานึกทั้งส้ิน 

ซ่ึงมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตสาธารณะ จิตสํานึก จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึกตอ

สวนรวม ดังนี้ 

 

 2.4.1  งานวิจัยเกี่ยวกับจิตสาธารณะ  

 โกศล มีความดี (2547 : 58,61) ศึกษาเร่ืองปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับการมีจิตสาธารณะ

ของขาราชการตํารวจ ศึกษากลุมตัวอยางขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรมเพ่ือพิจารณาบรรจุ

แตงต้ังเปนขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตรในป 2547 จํานวน 207 นาย ผลการศึกษาพบวา 

ขาราชการตํารวจที่มีเจตคติตอสาธารณะที่ดี มีการรับรูความสามารถของตนสูง และมีลักษณะมุง

อนาคต-ควบคุมตนสูงมีจิตสาธารณสูงกวาขาราชการตํารวจที่มีเจตคติตอสาธารณะที่ไมดี มีการรับรู

ความสามารถของตนตํ่าและมีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตนตํ่า ผลเชนนี้พบในกลุมรวม นอกจากนี้ 

ยังพบวา ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ไดแก การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก

ผูบังคับบัญชา การสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน และการสนับสนุนจากประชาชนมีความสัมพันธกัน

สูงกับการมีจิตสาธารณะของขาราชการตํารวจ 

 วิทยพัฒนท  สีหา (2551 : 55, 67-69) ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับจิตสาธารณะของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษากลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,068 คน พบวา ปจจัยที่สัมพันธกับจิต

สาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดตามลําดับ ดังนี้ 

เหตุผลเชิงจริยธรรม (คาเฉลี่ยที่ 4.83) การขัดเกลาทางสังคม (คาเฉลี่ยที่ 4.22) และคานิยมทาง

ครอบครัว (คาเฉลี่ยที่ 4.08) และยังพบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณจิตสาธารณะของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ  เหตุผลเชิงจริยธรรม 

อัตมโนทัศน คานิยมบุคคลทางครอบครัว คาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ ( R) เทากับ .302  คา

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R 2) เทากับ .091 คาสัมประสิทธการพยากรณปรับปรุง (2adjR ) เทากับ 

.088 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เทากับ .335 ตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถทํานายไดรอยละ 

8.80 
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 2.4.2  งานวิจัยเกี่ยวกับสํานึกสาธารณะ  

 ผูศึกษาทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับสํานึกสาธารณะเฉพาะกรณีที่การศึกษาที่มีกลุมเปาหมาย

ใกลเคียงกับเร่ืองที่ศึกษา ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดสํานึกสาธารณะ และเปนประเด็นประโยชน

สาธารณะ ไดแก การศึกษาของวิศัลย  โฆษิตานนท (25 50: 13, 241, 263) ศึกษาเร่ืองการพัฒนา

สํานึกสาธารณะของประชาชนในชุมชนเมือง จังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยางเปนประชาชนใน

อาศัยในชุมชนที่ 14 (คลองสามวา) มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน และไมมีแผนที่จะยายออกนอก

ชุมชนภายใน 6 เดือน จํานวน 41 คน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะมี 2 สวน

คือ ปจจัยภายใน ไดแก ความตองการสวนบุคคล สถานภาพทางสังคม ความสามารถในการใช

วิจารณญาณและการตัดสินใจ และประสบการณและทัศนคติตางๆ ปจจัยภายนอก ไดแก การมี

ปฏิสัมพันธทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเรียนรูและการรับรูขอมูลขาวสาร โครงสราง

และสถาบันทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและประวัติทองถิ่น กฎ ระเบียบในสังคม 

บทบาทของผูนํา และการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมในชุมชน 

 ปริญญา บัวยุคล (2551 : 33, 35) ศึกษาเร่ืองจิตสํานึกสาธารณะทางการเมืองของผูมีสิทธิ

เลือกต้ังคร้ังแรกในตําบลทุงคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูมีสิทธิ

เลือกต้ังสภาผูแทนราษฎรอายุครบ 18 ปบริบูรณในวันเลือกต้ังเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 ที่ไปใช

สิทธิเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 จํานวน 15 คน พบวา ปจจัยที่ทําใหผูมี

สิทธิเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎรคร้ังแรกไปใชสิทธิเลือกต้ังคือ การทําหนาที่ตามกฎหมาย และความ

ตองการมีสวนรวมทางการเมือง 

 ไชยรัตน ศิรินคร (2548 : 21-23, 45-46) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอจิตสํานึกสาธารณะดาน

การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ 

หัวหนาครัวเรือนในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน 400 คน พบวา ปจจัยที่มีผลตอ

จิตสํานึกสาธารณะดานการจัดการขยะมูลฝอยไดแก ความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอย มีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบเทากับ 9.564 จํานวนการมีสวนรวม

ในโครงการดานการจัดการขยะมูลฝอย มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรพยากรณในรูป

คะแนนดิบเทากับ 7.679 และจํานวนชองทางการส่ือสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบเทากับ 6.433              

ชองนาง  ชาสิงหแกว (2547 : 49,  69-73,77-78) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการรักษาสมบัติ

สาธารณะ และการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะของชุมชนภูเวียง จังหวัดขอนแกน เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพที่กลุมตัวอยางที่ศึกษาแบงเปน 3 กลุม โดยตองเปนบุคคลที่มีทะเบียนบานอยูในตําบลใน

เมืองไมนอยกวา 1 ป ประกอบดวย กลุมที่หนึ่ง กลุมผูนําที่เปนทางการ 8 คน กลุมที่ 2 กลุมผูนําตาม
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ธรรมชาติ 5 คน และกลุมที่สาม กลุมชาวบาน 2 คน รวมทั้งส้ิน 15 คน พบวา ปจจัยที่เสริมสราง

จิตสํานึกสาธารณะของชุมชนภูเวียง ไดแก ครอบครัวเปนแบบอยางรวมถึงการอบรมส่ังสอน มีสวน

รวมชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของหมูบาน นอกจากนั้น ยังพบปจจัยสวนบุคคลดวย ไดแก เปนคน

เรียบงาย ไมนิ่งดูดาย ไม เกียจคราน และพูดจริงทําจริง   

 

2.4.3  งานวิจัยเกี่ยวกับจิตสํานึก  

การศึกษาที่เกี่ยวของกับจิตสํานึกในมิติตางๆ ซ่ึงผูศึกษาทบทวนเร่ืองที่ปจจัยที่ทําใหเกิด

สํานึกสาธารณะ และเปนประเด็นประโยชนสาธารณะ จํานวน 2 เร่ือง ไดแก การศึกษาของอัจฉรา  

โฉมแฉลม (2544 : 43,  64-71) ศึกษาเร่ืองจิตสํานึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอการ

รวมกลุมเพ่ือกิจกรรมเพ่ือสังคม กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่เขารวมกลุมกิจกรรมเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัย และไดรับตําแหนงให

ทําหนาที่ใดหนาที่หนึ่งในคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 317 คน พบวา ปจจัยที่

นักศึกษาเห็นวาเปนตัวผลักดันที่ทําใหเกิดจิตสํานึกในการรวมกลุมกิจกรรมเพ่ือสังคมของนักศึกษา

มีอยู 3 ประการ ไดแก 1) ปจจัยผลักดันจากกลุมและสภาวะสังคม ประกอบดวย การมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ ของสังคม การรวมกลุมกิจกรรมเพ่ือสังคมมีแรงผลักดันจากกลุมเพ่ือน ความตองการ

การยอมรับทางสังคม และการคาดหวังผลประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม 2) ปจจัยผลักดันจาก

สถานการณภายนอก ไดแก ปจจัยผลักดันจากสถานการณทางสังคม ประกอบดวย ปญหาสังคมที่

เพ่ิมมากขึ้น การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คาตอบแทน และความต่ืนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อื่นๆ 3) ปจจัยผลักดันดานความรักที่มีตอผูอื่น ประกอบดวย ความตองการที่จะพัฒนาสังคม ความ

ตองการที่จะแกไขปญหาสังคม และความตองการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย      

หฤทัย  อาจปรุ (2544: 94-95, 129) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะ

ผูนํา รูปแบบการดําเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะ

ของนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลที่กําลัง

ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2544 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 356 คน พบวา ปจจัย

ที่มีความสัมพันธกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลคือ ภาวะผูนํา รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตกลุมกาวหนา ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง กลุมวิชาชีพ กลุมกิจกรรม และกลุม

วิชาการมีความสัมพันธทางบวกกับในระดับปานกลางกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาของ

นักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนรูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมสังคม และ

การมีสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติมีความสัมพันธทางบวกกับในระดับตํ่ากับการมีจิตสํานึก

สาธารณะของนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการมีสังกัด
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ทบวงมหาวิทยาลัยและรูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับในระดับตํ่ากับการมี

จิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และ

การมีภูมิลําเนามีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05   

 

2.4.4  งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมอาสาสมัคร 

การศึกษาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอาสาสมัครของคมนา  วัชรธานินท (2546 : 87-100) ที่

ศึกษาเร่ืองปจจัยเชิงเหตุและผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอาสาสมัครพัฒนาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย โดยศึกษากลุมตัวอยางนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาปที่ 3 ทั้งชายและหญิง อายุระหวาง 

19-24 ป แหงละ 180 คน รวม 360 คน พบวา นักศึกษาที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน มาก 

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก มีแบบอยางการอาสามากมีปริมาณการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับสังคม-

พฤติกรรมศาสตรมาก มีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมมากมีลักษณะมุงอนาคตมาก มีความเช่ืออํานาจ

ภายในตนสูง มีพฤติกรรมอาสาในอดีตมาก มีเอกลักษณแหงอีโกสูงจะเปนผูมีพฤติกรรมอาสาสมัคร

พัฒนามากกวาผูที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนนอย ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย มี

แบบอยางการอาสานอย มีปริมาณการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับสังคม-พฤติกรรมศาสตรนอย มีการใช

เหตุผลเชิงจริยธรรมนอย  มีลักษณะมุงอนาคตนอย มีความเช่ืออํานาจภายในตนตํ่า มีพฤติกรรม

อาสาในอดีตนอย มีเอกลักษณแหงอีโกตํ่า ผลเชนนี้พบในกลุมรวม 

 

 2.4.5  งานวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของภาคประชาชน 

 วันชัย  ศรีนวลนัด  (2544) ศึกษาเร่ือง บทบาทของประชาสังคมกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ผูศึกษาเห็นวา การใหประชาชนเขามามีสวนรวมปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอรรัปชันทั้งในดานการรณรงคปลุกจิตสํานึก การติดตามตรวจสอบการใชอํานาจรัฐใหอยูใน

ครรลองครองธรรม การไมสนับสนุนรวมมือทุจริตกับเจาหนาที่รัฐ และการรังเกียรติไมยกยองคบ

คาสมาคมกับผูทุจริต จะเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตบรรลุ

เปาหมาย จึงเปนภาระหนาที่ของทุกคนที่ตองรวมมือกันอยางจริงจัง ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 รุงโรจน  เพชระบูรณิน (2546) ศึกษาเร่ืองเครือขายภาคประชาชนในการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน : กรณีศึกษา เครือขายประชาชนตานคอรรัปปชัน (คปต.)  ผลการศึกษา

พบวา การเกิดขึ้นของเครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน (คปต.) เร่ิมจากปลายป 2543  – ปจจุบัน 

ระยะเวลาเกือบ 3 ปที่ผานมา เปนกระบวนการที่มีการเช่ือมโยงประสานงานระหวางบุคคล องคกร
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หนวยงานตางๆ ที่ต้ังอยูบนวัตถุประสงคที่ตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมที่โปรงใสปราศจากการ

ทุจริตคอรรัปชัน ดวยปรัชญาการอยูรวมกัน โดยเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคน อาศัยความเขาใจและ

ความจริงใจเปนกลไกใหเกิดการขับเคลื่อนของเครือขายแทนการใชอํานาจส่ังการ 

 วัชระ  ดวงนภา  (2547) ศึกษาเร่ืองมูลเหตุที่เปนแนวโนมไปสูการใชสิทธิตรวจสอบอํานาจ

รัฐของประชาชน  ศึกษาประชากรที่มาขอรับบริการที่สํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม 

ผลการศึกษาพบวา ในดานคานิยม (พฤติกรรมผูใหบริการ ) ประชาชนสวนใหญมีแนวโนมจะใช

สิทธิตรวจสอบอํานาจรัฐ หัวขอไมโปรงใส และหัวขอมีระบบพรรคพวกและผลประโยชนมากกวา

ขออื่นในดานประสิทธิผล (มาตรฐานผลงาน ) จากการสัมภาษณและวิเคราะหเร่ืองจริงที่เกิดขึ้น 

พบวาประชาชนสวนใหญมีแนวโนมจะใชสิทธิตรวจสอบอํานาจรัฐในหัวขอเสียสิทธิจากการออก

คําส่ังโดยใชดุลพินิจของเจาหนาที่มากกวาขออื่น  ประชาชนที่เคยใหผลประโยชนตอบแทนแก

เจาหนาที่จะมีแนวโนมไปสูการใชสิทธิตรวจสอบผูใชอํานาจรัฐมากกวาประชาชนที่ไมเคยใหผล

ประโยชนใดๆ แกเจาหนาที่มากอนในทุกดาน 

 วีระ  สมความคิด  (2550) ศึกษาวิจัยเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชันโดยภาค

ประชาชน ศึกษา กรณีเครือขายประชาชนตานคอรรัปชัน (คปต.) จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่เอื้อให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ หรือการมีสวนรวมในการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันมี 2 ประการ ไดแก 

 ประการที่ 1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงจากเจตนารมณหลัก 2 ใน 3 

ประการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (พ.ศ. 2540) ใหความสําคัญตอการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของ

ประชาชน  

 ประการที่ 2 ไดรับผลกระทบโดยตรง ในขอนี้รวมถึงบุคคลผูมีอุดมการณดวย โดยเช่ือวา

องคกรอิสระตางๆ ที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(สตง.) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  จะพบปญหาสําคัญประการหนึ่งคือ การไมไดรับ

การสนับสนุน และสงเสริมจากรัฐอยางเต็มที่ จํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการดําเนินงาน อีกทั้ง

ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานตางๆ ที่ไมเอื้อตอการทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอรรัปชัน และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางจริงจัง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบของ

องคกรอิสระขางตนยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะตรวจสอบและเอาผิดกับผูที่กระทําการทุจริต

คอรรัปชันได ทําใหการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันไมสามารถทําใหการทุจริต

คอรรัปชันในสังคมไทยลดนอยลงไปได 
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   วีระ  สมความคิด และพิศอําไพ คิดชอบ  (2552) ศึกษาเร่ือง สํารวจสถานภาพองคกรภาค

ประชาชนที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันทั่วประเทศในป 2551 

พบวา บุคคลที่ทํางานในองคกรที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน 

จํานวน 2,612 คน ทั่วประเทศ โดยปจจัยที่ทําใหบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอรรัปชันตางกันขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน การต่ืนตัวทางการเมืองของคนในจังหวัด

นั้นๆ โอกาสในการเขามาศึกษาเรียนรูในเวทีการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของ การประกอบอาชีพ  

สถานภาพของบุคคล  ประสบการณในเร่ืองการทุจริตคอรรัปชัน  อายุ  เพศ เปนตน และยังพบอีกวา 

ปจจัยที่ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนองคกรสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 บุคคล

หรือองคกรซ่ึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากกรณีใดกรณีหนึ่ง ลักษณะที่ 2  บุคคลหรือองคกรซ่ึงไมได

รับผลกระทบโดยตรง แตมีอุดมการณ และเปาหมายเดียวกันที่จะทํางานดานใดดานหนึ่ง เพ่ือ

ประโยชนแกสาธารณะ 

   วีระ  สมความคิด และพิศอําไพ คิดชอบ  (2554) ศึกษาเร่ือง องคความรูของประชาชนใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน พบวา ประชาชนที่ทํางานดานการมีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชันมามากกวา 5 ป มีความรูที่แฝงฝง ( Tacit Knowledge) อยูในตนเอง 

และสามารถพัฒนารูปแบบวิธีการในการมีสวนรวมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันจาก                     

1) ประสบการณจากการทํางานโดยตรง 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบุคคล หรือองคกรอื่นๆ ผาน

การพูดคุย การเสวนา สัมมนา ประชุม และการอบรมในรูปแบบตางๆ 3) การศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติม การอานหนังสือ งานวิจัย และเปนผูคนควาวิจัยดวย และยังพบอีกวา ที่ทํางานดานการมี

สวนรวมในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมามากกวา 5 ป มีขั้นตอนการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน (Explicit Knowledge) ดังนี้ 1) การแสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับกรณี

การคอรรัปชัน 2) การแสวงหาพันธมิตรในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่ หรือการสรางเครือขาย เพ่ือเพ่ิม

อํานาจตอรอง 3) การเรียนรูประสบการณจากชุมชน หรือกลุมอื่นๆ 4) การวิเคราะห และเช่ือมโยง

ขอมูลใหสามารถเห็นภาพรวมของการคอรรัปชัน 5) รองเรียนไปยังหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมาย เพ่ือใหดําเนินการตรวจสอบ และลงโทษผูกระทําความผิด 6) การถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองในระดับทองถิ่น และผูดํารงตําแหนงระดับสูง 7) การเปดใหเปนประเด็นสาธารณะ  

เพ่ือเปนมาตรการทางสังคมในการเฝาระวังบุคคลผูทําการคอรรัปชัน และสุดทายคือการประทวง  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การศึกษาเร่ือง “จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

กรณีศึกษา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ” 

โดยศึกษาคนควาจากเอกสาร และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ขอมูล ซ่ึงมี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.  นิยามปฏิบัติการ 

3.  สมมติฐานทางการศึกษา 

4.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

6.  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

7.  การรวบรวมขอมูล 

8.  การประมวลผลขอมูล 

9.  การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด

ในการศึกษาได ดังนี้ 

 

 3.1.1   ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)  ประกอบดวย 

  3.1.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
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  3.1.1.2 ปจจัยภายใน ไดแก อุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม เหตุผลเชิง

จริยธรรม 

  3.1.1.3 ปจจัยภายนอก ไดแก การอบรมเลี้ยงดู /คานิยมของครอบครัว  สถานการณ

ทางสังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น การขัดเกลาทางสังคม (ส่ือ สถาบันการศึกษา เพ่ือน)  

 

 3.1.2  ตัวแปรตาม ( Dependent Variable) ไดแก  จิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน 5 ระดับ ดังนี้  จิตสํานึกพ่ึงตนเอง  จิตสํานึกสาธารณะ  

จิตสํานึกอาสาสมัคร จิตสํานึกวีรชน และจิตโพธิสัตว ดังกรอบแนวคิดตอไปนี้  

 

      ตัวแปรอิสระ                                                                     ตัวแปรตาม                                                                                              

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

3.2  นิยามปฏิบัติการ  

 

จิตสํานึก หมายถึง  การตระหนักรู และคํานึงถึงสวนรวม อยางไมนิ่งดูดาย เมื่อพบเห็น

ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูอื่น ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ และพรอมที่จะสละเวลา   แรงกาย   และ

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได 

ปจจัยภายใน 

- อุดมการณ 

- ความตองการแกไขปญหาสังคม 

- ความเช่ืออํานาจภายในตน 

- เหตุผลเชิงจริยธรรม 

 

 
ปจจัยภายนอก 

- การอบรมเลี้ยงด ู 

- สถานการณทางสังคม   

- แบบอยางจากบุคคลอื่น  

- การขัดเกลาทางสังคม   

จิตสํานึกของประชาชน ในการปองกัน

และปราบปราม 

การคอรรัปชัน 5 ระดับ  

 

1. จิตสํานึกพึ่งตนเอง 

2. จิตสํานึกสาธารณะ 

3. จิตสํานึกอาสาสมัคร 

4. จิตสํานึกวีรชน 

5. จิตโพธิสัตว 
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สติปญญาในการบรรเทาปญหา หาแนวทางแกไข และพัฒนาใหเกิดประโยชนแกสาธารณะหรือ

สวนรวมอยางดีที่สุดตามศักยภาพอยางไมเห็นแกประโยชนสวนตน    

ภาคประชาชน หมายถึง บุคคลที่สมัครใจทํากิจกรรม หรือเขารวมกลุม  องคกรสาธารณะ

ประโยชน ประชาคม เอ็น จี โอ องคกรภาคประชาชน  องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคที่สาม ทํา

กิจกรรมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ซ่ึงบุคคลนั้นไมขึ้นตรงกับหนวยงานภาครัฐ 

ดําเนินงานโดยอิสระ ไมแสวงหาผลประโยชน  หรือคากําไร เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตาม

วัตถุประสงค หรือเปาหมายของตนเอง หรือของกลุมที่สมาชิกมีรวมกัน ตลอดจนการสรางอํานาจ

ตอรองในเร่ืองนั้นๆ ใหสามารถแกปญหาของตน หรือของกลุม และหาเพ่ือนรวมอุดมการณที่

ใกลเคียงกับตนเอง   

 คอรรัปชัน หมายถึง การใชอํานาจหนาที่ของตนเอง หรือพวกพองดวยวิธีการนอกกฎหมาย

หมาย หรืออาศัยชองโหวของกฎหมายเบียดบังทรัพยากรของสวนรวมที่คนสวนใหญในสังคมพึง

ไดรับประโยชนรวมกันมาเปนผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอง รวมถึงพฤติกรรมซ่ึงเบี่ยงเบน

ออกจากหนาที่ที่ปฏิบัติโดยปกติ และการกระทําที่ทําใหตนเองหรือพวกพองไดรับสิทธิพิเศษอยาง

หนึ่งอยางใดเหนือกวาคนสวนใหญในสังคม  

การปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  หมายถึง  การทําหนาที่พลเมืองตามบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 62 มาตรา 87 (3)โดย

การเปนศูนยกลางในการรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชัน รวมถึงการเผยแพรความรู และกระตุนใหประชาชนตระหนักถึง

บทบาทหนาที่ของตนเอง และมีสวนรวมในฐานะพลเมืองไทยในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชัน  

 ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

หมายถึง ประชาชนที่ทํางานอยางไมมุงหวังผลกําไรในการปองกันและแกไขปญหาคอรรัปชันใน

สังคม ซ่ึงเปนการทําหนาที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยเปนการ

สนับสนุนหนวยงานหรือองคกรในระบบของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ ปองกันและแกไข

คอรรัปชันที่ไมสามารถเขาถึงปญหาและขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน 

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  หมายถึง  การตระหนักรู การ

คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และการมีสวนรวมอยางไมนิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปญหาการคอรรัปชัน

ของภาครัฐ และภาคการเมือง และพรอมที่จะสละเวลา   แรงกาย  และสติปญญาในการชวยเหลือ

ราชการ และปฏิบัติหนาที่พลเมืองไทยตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
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2550 บรรเทาปญหา หาแนวทางแกไข และพัฒนาใหเกิดประโยชนแกสาธารณะหรือสวนรวมอยาง

ดีที่สุดตามศักยภาพอยางไมเห็นแกประโยชนสวนตน 5 ระดับ ไดแก 

 1. จิตสํานึกพ่ึงตนเอง หมายถึง ความตองการพ่ึงศักยภาพของตนเอง ไมรอหวังพ่ึงบุคคลอื่น  

ไมโทษปจจัยภายนอก แตมุงใชสติปญญาของตนสรางความพอเพียงและมีภูมิคุมกันการคอรรัปชัน

ขึ้นมาดวยตนเอง  

2. จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง ความใสใจตอสวนรวม หวงใยประโยชนสาธารณะ 

งบประมาณแผนดิน โดยจะเฝาระวังมิใหใครมาคอรรัปชัน หรือเอื้อประโยชนจากทรัพยสินของ

สวนรวมไปเปนของพรรคพวก ญาติพ่ีนอง  

3. จิตสํานึกอาสาสมัคร หมายถึง ความพรอมที่จะเสียสละสมบัติหรือประโยชนสวนตัว 

โดยไมหวังผลตอบแทน   

4. จิตสํานึกวีรชน  หมายถึง ความเสียสละประโยชนสวนตัว และมีความกลาหาญในการ

ตอสูหรือปฏิบัติหนาที่เพ่ือสวนรวมแบบไมกลัวยากไมกลัวตาย เพ่ือประเทศ อุดมการณ ความเช่ือ 

เปนตน  

5. จิตโพธิสัตว หมายถึง ความรักและรับใชเพ่ือนมนุษยโดยไมเลือกหนา ไมเลือกวาเปนหมู

คณะหรือเผาพันธุใด มีความเปนสากล เปนผูปฏิบัติธรรม หรือมีความศรัทธาในหลักศาสนา และมี

วัตรปฏิบัติสวนตนที่เขมงวด มีวินัยสูง  

ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง  ขอมูลสวนบุคคลของ ประชาชนที่ทํางานดานการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน เชน เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการทํางานอาสาสมัคร และปริมาณ 

(จํานวน) องคกรภาคประชาชนที่เปนสมาชิก เปนตน   

 ปจจัยภายใน หมายถึง ส่ิงตางๆ ในตัวบุคคลที่ส่ังสมมาต้ังแตเด็ก และติดตัวบุคคล โดย

ไดรับปลูกฝง การอบรม ถายทอดจากสถาบันทางสังคมที่สําคัญ เชน สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เปนตน ทําใหแฝงฝงอยูในสํานึกของของบุคคลหนึ่งๆ ไดแก   

1. อุดมการณ หมายถึง อุดมคติอันสูงสุดในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันที่

นําไปปฏิบัติไดจริง และมีอิทธิพลตอระบบคิด และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายอันดีงามที่พึงปรารถนา  

 2. ความตองการแกไขปญหาสังคม  หมายถึง  ความมุงหวัง หรือเปาหมายของบุคคลที่มี

สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน เพ่ือผลักดันใหการบังคับใชกฎหมายมี

ประสิทธิภาพสามารถควบคุมจัดการการคอรรัปชันได ตลอดจนการเสริมสรางใหพลเมืองในสังคม

มีคานิยมในเร่ืองความซ่ือสัตย   
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 3. ความเช่ืออํานาจภายในตน  หมายถึง  การที่บุคคลตระหนักรู และเช่ือในศักยภาพและ

ความสามารถของตนเองในการแกไขปญหา คอรรัปชัน  หรือกระทําส่ิงใดๆ ตามอุดมการณของตน 

และมีแนวโนมที่จะแสวงหาขอมูล เพ่ือแกไขปญหาคอรรัปชันที่เกิดขึ้นดวยตนเอง  

 4. เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง การที่บุคคลใชวิจารณญาณอันประกอบดวยหลักธรรมทาง

ศาสนา และคุณคาของตนเองเปนพ้ืนฐานในการเขารวมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน    

 ปจจัยภายนอก หมายถึง ส่ิงแวดลอม สถานการณ หรือส่ิงที่อยูรอบตัวบุคคล ที่มีอิทธิพลตอ

การกระทําของบุคคล และบุคคลรับรูเกี่ยวกับสถานการณ หรือส่ิงที่อยูรอบตัว นํามาตีความ  และมี

แนวโนมแสดงพฤติกรรมจากการกระตุนจากสถานการณ หรือส่ิงที่อยูรอบตัวนั้น ไดแก  

 1. การอบรมเลี้ยงดู  หมายถึง การปฏิบัติของพอแม ผูปกครองใน การดูแลเอาใจใสทั้งทาง             

รางกายและจิตใจ  การแนะนํา อบรม ส่ังสอนและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการเปน

พลเมืองที่ซ่ือสัตยของสังคมตามคานิยมอันดีงามของครอบครัว   

 2. สถานการณทางสังคม  หมายถึง  สภาพความรุนแรงของปญหาคอรรัปชันที่เกิดขึ้นใน

สังคมชวงเวลาหนึ่งๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

  3. แบบอยางจากบุคคลอื่น  หมายถึง การรับเอาแนวคิด คานิยม วิถีปฏิบัติของบุคคลอื่น เชน 

ผูนําทางความคิด นักปราชญ เปนตน โดยบุคคลเหลานี้ทีมีอิทธิพลตอแนวทางในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน  

 4. การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง  การเรียนรูทางสังคมตลอดชีวิตที่ไดรับมาจากครอบครัว 

สภาพแวดลอม ระบบโครงสรางทางประเพณี สังคม บรรทัดฐานของกลุมคน หลอหลอมใหบุคคล

เกิด จริยธรรม ทัศนคติ อุดมการณ และเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

   

3.3  สมมติฐานทางการศึกษา 

 

สมมติฐานที่ 1 มีความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน 

สมมติฐานที่ 2 มีความสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน 

สมมติฐานที่ 3 มีความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกตัวบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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สมมติฐานที่ 4 ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัยภายนอกตัวบุคคล 

สามารถรวมกันทํานายจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได 

 

 3.4  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 3.4.1  ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันทั่วประเทศ จากการสํารวจ พ.ศ. 2551  จํานวนทั้งส้ิน  

2,612  คน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรา บ

การทุจริตคอรรัปชันทั่วประเทศ จากการสํารวจ พ.ศ. 2551   

 

แหลง จํานวนประชากร  

ภาคเหนือ  

ภาคกลาง      

ภาคใต  

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

ภาคอีสานตอนบน 

ภาคอีสานตอนลาง 

  276  

  767  

  431  

  154  

  177  

  432  

  435  

รวม                          2,612 

แหลงที่มา: วีระ สมความคิด และพิศอําไพ คิดชอบ, 2552: 56-63.   

  

3.4.2  ขนาดกลุมตัวอยาง 

ผูศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมโดยใชวิธีการคํานวณหาขนาดของกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane (1970: 255) ซ่ึงมีสูตรคํานวณ ดังนี้  
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     N 

  n =    1 + Ne2  

 

เมื่อ n = ขนาดของตัวอยาง 

 N = จํานวนประชากรทั้งหมด 

 E = คาความคาดเคลื่อน (กําหนด e  =  .05) 

แทนคาสูตร 

 N =  2,612 

 

 n =       2,612 

    1+2,612(.05)2 

 n =       2,612 

        6.5325 

 n =  399.85 = 400  

  

3.4.3  การสุมตัวอยาง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified  Random  Sampling)  

โดยใชกลุมภูมิภาคในการแบงช้ัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมโดยใชวิธีการคํานวณหาขนาดของกลุม

ตัวอยาง ตามการคํานวณหัวขอ 3.4.2 โดยใชสูตรของ Taro Yamane จากประชากรทั้งหมด 2,612 

คน ไดกลุมตัวอยาง 400 คน  

ขั้นที่ 2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในภูมิภาคที่มีอาสาสมัคร

เขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  ผูวิจัยไดคํานวณจํานวนตัวอยางใน

แตละภูมิภาคอยางเปนสัดสวนกับขนาด (Proportional to Size) มีสูตรดังนี้ 

 

 

จํานวนประชาชนฯ ในแตละภาค × ขนาดของกลุมตัวอยาง 

               =    จํานวนตัวอยาง 
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                        จํานวนประชากรทั้งหมด 

 

ตารางที่ 3.2  แสดงขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในภูมิภาค 

 

ภาค จํานวนประชาชนฯ (คน) จํานวนตัวอยาง (คน) 

ภาคเหนือ  276 42 

ภาคกลาง  767 117 

ภาคใต  431 66 

ภาคตะวันออก 154 23 

ภาคตะวันตก 177 27 

ภาคอีสานตอนบน 432 66 

ภาคอีสานตอนลาง 435 66 

รวม 2,612 407 

 

ขั้นที่ 3 หลังจากสุมขนาด ของกลุมตัวอยางตามสัดสวนของ ประชากร ในภูมิภาคที่มี

อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน แลวดําเนินการสุมตัวอยาง

ในแตละภูมิภาคดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  (ธานินทร ศิลปจารุ,  2550:  66)   

ซ่ึงเปนการสุมโดยใชดุลพินิจของผูวิจัยในการกําหนดกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน  โดย

อาศัยประสบการณและความเช่ียวชาญของผูวิจัย 

  

3.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม ( Questionnaire) ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

3.5.1  โครงสรางเนื้อหาแบบสอบถาม 
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สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา  อาชีพ

ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Closed-ended question)  เลือกคําตอบเพียงขอเดียว โดย

คําถามแตละขอมีลักษณะขอมูล  ดังตอไปนี้ 

  ขอที่  1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลนามบัญญัติ (Nominal scale)  

  ขอที่  2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลอัตราสวน (Ratio Scale) 

  ขอที่  3 การศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

  ขอที่ 4 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

  ขอที่ 5 รายได  เปนระดับการวัดขอมูลอัตราสวน (Ratio Scale) 

  ขอที่ 6 การเขารวมกิจกรรม  เปนระดับการวัดขอมูลนามบัญญัติ (Nominal scale) 

  ขอที่ 7 ตําแหนง เปน ระดับการวัดขอมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale)    

 จํานวนขอคําถาม 7 ขอ โดยเปนแบบสอบถามเลือกตอบ 5 ขอ แบบเติมขอความ 2 ขอ 

 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยผลักดันภายในตัวบุคคลใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน เปนมาตรวัดที่ผูศึกษาสรางขึ้น  มีลักษณะเปนมาตรวัดแบบ 

Likert (Likert Scale) จํานวน 19 ขอ แบงเปนขอคําถาม เชิงบวก  11 ขอและ ขอคําถามเชิงลบ 

จํานวน 8 ขอ ดังตารางที่ 3.3 

 

ตารางที่ 3.3  แสดงการจําแนกขอคําถามเชิงบวกและลบของมาตรวัดปจจัยผลักดันภายในตัวบุคคล

ใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

เนื้อหา/องคประกอบ ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ รวมจํานวนขอ 

- อุดมการณ 

- ความตองการแกไขปญหาสังคม 

- ความเช่ืออํานาจในตน 

- เหตุผลเชิงจริยธรรม 

4 

2 

2 

3 

1 

3 

3 

1 

5 

5 

5 

4 

รวมจํานวนขอ 11 8 19 

 

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการแปลผลปจจัยผลักดันภายในตัวบุคคลใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันไวดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที ่ 3.4  แสดงเกณฑการแปลผลปจจัยภายในตัวบุคคลผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน

         และปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

ปจจัยภายในตัวบุคคล คาเฉลี่ย 

ระดับนอย 1.00 - 2.33 คะแนน 

ระดับปานกลาง 2.34 - 3.67 คะแนน 

ระดับมาก 3.68 - 5.00 คะแนน 

 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยผลักดันภายนอกตัวบุคคลใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น  มีลักษณะเปนมาตร

ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับจํานวน 15 ขอ แบงเปนขอคําถาม เชิงบวก 9 ขอและ ขอคําถาม

เชิงลบ จํานวน 6 ขอ รายละเอียดดังตารางที่ 3.5 

 

ตารางที่ 3.5  แสดงการจําแนกขอคําถามเชิงบวกและลบรายขอของมาตรวัดปจจัยผลักดันภายนอก      

ตัวบุคคลใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

เนื้อหา/องคประกอบ ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ รวมจํานวนขอ 

การอบรมเลี้ยงดู 

สถานการณทางสังคม 

แบบอยางจากบุคคลอื่น 

การขัดเกลาทางสังคม 

4 

1 

3 

1 

1 

4 

0 

1 

5 

5 

3 

2 

รวมจํานวนขอ 9 6 15 
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ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการแปลผลปจจัยผลักดันภายนอกตัวบุคคลใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันไวดังตารางที่ 3.6 

   

 

 

 

ตารางที่  3.6  แสดงเกณฑการแปลผลปจจัยผลักดันภายนอกตัวบุคคลใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

ปจจัยภายนอก 
ขอความเชิงบวก 

(คาเฉลี่ย) 

ระดับนอย 1.00 - 2.33 คะแนน 

ระดับปานกลาง 2.34 - 3.67 คะแนน 

ระดับมาก 3.68 - 5.00 คะแนน 

  

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น  มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา ( Rating Scale)  5 

ระดับ จํานวน 15 ขอ แบงเปนขอคําถาม เชิงบวก  14  ขอและ ขอคําถามเชิงลบ จํานวน 1 ขอ 

รายละเอียดดังตารางที่ 3.7 

 

ตารางที่ 3.7  แสดงการจําแนกขอคําถามเชิงบวกและลบรายขอของมาตราวัดระดับจิตสํานึกในการ

        ตัดสินใจเขารวมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

 

เนื้อหา/องคประกอบ ขอคําถามเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบ รวมจํานวนขอ 

- จิตสํานึกพึ่งตนเอง 

- จิตสํานึกสาธารณะ 

- จิตสํานึกอาสาสมัคร 

- จิตสํานึกวีะชน 

- จิตโพธิสัตว 

2 

3 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

3 

3 
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รวมจํานวนขอ 14 1 15 

  

 ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการแปลผลระดับจิตสํานึกในการตัดสินใจเขารวมปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันไวดังตารางที่ 3.8  

 

 

ตารางที่  3.8  แสดงเกณฑการแปลผลระดับจิตสํานึกในการตัดสินใจเขารวมปองกัน และ  

  ปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกของประชาชน 

ในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชัน 

ขอความเชิงบวก 

(คาเฉลี่ย) 

ระดับจิตสํานึกนอย 1.00 - 2.33 คะแนน 

ระดับจิตสํานึกปานกลาง 2.34 - 3.67 คะแนน 

ระดับจิตสํานึกมาก 3.68 - 5.00 คะแนน 

   

 3.5.2  เกณฑการใหคะแนน 

 สวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตรวัด (Rating Scale) 

ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 5 คําตอบคือ “มากที่สุด ”  “มาก”  “ปานกลาง ”  “นอย”  “นอยที่สุด ”  โดย มี

เกณฑการใหคะแนน ดังตารางที่ 3.9 

 

ตารางที่  3.9  แสดงเกณฑการใหคะแนนมาตรวัดปจจัย 

 

 คําตอบ ขอความที่มีลักษณะเชิงบวก ขอความที่มีลักษณะเชิงลบ 

มากที่สุด 5 1 

มาก 4 2 

ปานกลาง 3 3 

นอย 2 4 

นอยที่สุด 1 5 



85 

 

 

  

 เกณฑการแปลผล ระดับความสําคัญของปจจัย คร้ังนี้ ผูศึกษากําหนดไว 3 ระดับซ่ึงมีวิธีการ

ดังนี้  

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) =  (5-1)  =   1.33 

 จํานวนระดับ      3 

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการแปลผลระดับความสําคัญของปจจัย ไวดังตารางที่ 3.10 

ตารางที ่ 3.10  แสดงเกณฑการแปลผลระดับความสําคัญของปจจัย 

   

ระดับความสําคัญ 
ขอความเชิงบวก 

(คาเฉลี่ย) 

ระดับไมด ี 1.00 - 2.33 คะแนน 

ระดับปานกลาง 2.34 - 3.67 คะแนน 

ระดับดี 3.68 - 5.00 คะแนน 

   

3.6  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

3.6.1  การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา

แบบสอบถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูพิจารณาเนื้อหาคําถามของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนํามา

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมทั้งดานการใชภาษา ความถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการวัด  

รวมทั้งการพิจารณาความคงที่ภายใน (Internal Consistency) ของมาตรวัด  

3.6.2  การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) มาตรวัด  โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช 

(Try Out) กับกลุมประชากรที่เปนอาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ        

คอรรัปชัน ซ่ึงเปนประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรที่ตองการศึกษา จํานวน 30 คน 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาสัมประสิทธ์ิ  Alpha ของ Cronbach และทําการปรับปรุงขอ

คําถาม กอนนําไปเก็บขอมูลจริง 

สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ มาตรวัดแตละชุดที่ใชในการศึกษาไดผานการทดสอบคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธ Alpha ของ Cronbach ไดผลดังตารางที่ 3.11 
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ตารางที่ 3.11  แสดงคาความเช่ือมั่นของมาตรวัดตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 

ตัวแปร คาความเช่ือมั่น Alpha 

ปจจัยภายในตัวบุคคล .7186 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล .7135 

จิตสํานึกของประชาชน   .8542 

ภาพรวม  .8736 

3.7  การรวบรวมขอมูล 

 

 3.7.1  การรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) 

โดยวิธีสงแบบสอบถามในชวงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556 โดยไดรับกลับคืนมาจํานวน  407 ชุด

 3.7.2  หลังจากเก็บขอมูลแลว นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถาม  แลวคัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก  เหลือแบบสอบถามที่นํามาใชวิเคราะห 

จํานวน 400 ชุด   

  

3.8  การประมวลผลขอมูล 

 

 ในการประมวลผลขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังนี ้

 3.8.1  นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ 

 3.8.2  บรรณาธิกร  และนําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวมาลงรหัส  (Coding) ในแบบลง

รหัส สําหรับประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

 3.8.3  นําขอมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผล (Processing) ดวยโปรแกรมการ

ประมวลขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  (Statistic Package for 

Social Sciences หรือ SPSS Version 18) เพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 

 

3.9  การวิเคราะหขอมูล 

   

ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาใชสถิติดังนี้ 
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 3.9.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา  

 เปนการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชสถิติดังนี้ 

 

  1. คารอยละ  (percentage) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคารอยละ  

(Percentage) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545: 36) 

 

P  =   f        x  100 

        n 

เมื่อ       p  แทน คาสถิติรอยละ 

F   แทน ความถี่ของขอมูล 

n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

  2. คาคะแนนเฉลี่ย  (Mean) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคาคะแนนเฉลี่ย  

(Mean หรือ  x ) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545. 36) 

x   =  
n

x∑  

เมื่อ x  แทนคา คะแนนเฉลี่ย 

∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  3. สวนเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ

มูลคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545: 38) 

 

3.9.2  การวิเคราะหความสัมพันธเบ้ืองตนใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient: r)  

ในกรณีที่ตัวแปรอิสระอยูในระดับ interval/ratio และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพอยทไบ

ซีเรียล  ( Point Biserial Correlation Coefficient) สําหรับกรณีที่ ตัวแปรอิสระเปน  

nominal/ordinal ซ่ึงไดทําเปนตัวแปรหุน ( Dummy variable) ในการวิเคราะหความสัมพันธ

เบื้องตนระหวางตัวแปรตางๆที่ใช โดยมีเกณฑวัดระดับความสัมพันธ ดังนี้ (Gene, 1983: 156) 

       -1.00 หมายถึง มีความสัมพันธเต็มที่และไปในทิศทางตรงขาม  

 -0.76 ถึง -0.99 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับสูงมากและไปในทิศทางตรงขาม  
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 -0.56 ถึง -0.75 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับสูงและไปในทิศทางตรงขาม 

 -0.26 ถึง -0.55 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับปานกลางและไปในทิศทางตรงขาม  

 -0.01 ถึง -0.25  หมายถึง มีความสัมพันธในระดับตํ่าและไปในทิศทางตรงขาม 

        0.00  หมายถึง ไมมีความสัมพันธ 

 0.01 ถึง 0.25  หมายถึง มีความสัมพันธในระดับตํ่าและไปในทิศทางเดียวกัน 

 0.26 ถึง 0.55  หมายถึง มีความสัมพันธในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน 

 0.56 ถึง 0.75  หมายถึง มีความสัมพันธในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน 

 0.76 ถึง 0.99  หมายถึง มีความสัมพันธในระดับสูงมากและไปในทิศทางเดียวกัน 

             1.00  หมายถึง มีความสัมพันธเต็มที่และไปในทิศทางเดียวกัน  
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง “จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน กรณีศึกษา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน ” ซ่ึงรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยมี

ขนาดตัวอยาง จํานวน 400  คน ผูศึกษานําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ และกําหนดการ

นําเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

2. ปจจัยภายในของกลุมตัวอยางที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

3. ปจจัยภายนอกของกลุมตัวอยางที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

4. ปจจัยระดับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 

 จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชนที่ อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชัน จํานวน 400 ตัวอยาง ลักษณะพ้ืนฐานทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได การเขารวมกิจกรรม และตําแหนงในกลุมองคกร (ตารางที่ 4.1) พบวา  

  

4.1.1   ลักษณะพื้นฐานทั่วไป  

 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 62.5)  

 อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ 60 ปขึ้นไป (รอยละ 26.5) รองลงมา ชวง

อายุ 50-59 ป (รอยละ 22.3) และสวนนอยอยูในชวงอายุ 20 – 29 ป (รอยละ 11.8)  
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 ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางกวาคร่ึงมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 52.3) 

รองลงมา ตํ่ากวาปริญญาตรี (รอยละ 32.5) การศึกษาระดับปริญญาโท (รอยละ 14. 7) และการศึกษา

ระดับปริญญาเอก (รอยละ 0.5) ตามลําดับ 

 อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางใหญประกอบธุรกิจสวนตัว (รอยละ 27.0) รองลงมา เปน

อาสาสมัคร (รอยละ 21.3) ขาราชการบํานาญ/แมบาน (รอยละ 11.3) รับจางทั่วไป (รอยละ 11.0) รับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 8.5) เกษตรกร (รอยละ 7.0) นักเรียน/นักศึกษา (รอยละ 6.3) พนักงาน

บริษัท (รอยละ 4.5) และทนายความ (รอยละ 3.3)  

 ระดับรายได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 10,001-15,000 บาท (รอยละ 23. 1) 

รองลงมา มีรายได 15,001-20,000 บาท (รอยละ 21.0) รายไดมากกวา 30,000 บาท (รอยละ 19.3) ไม

เกิน 5,000 บาท (รอยละ 13.0) รายได 25,001-30,000 บาท (รอยละ 11.5) รายได 5,001-10,000 บาท 

(รอยละ 7.8) และรายได 20,001-25,000 บาท (รอยละ 4.3) ตามลําดับ 

 การเขารวมกิจกรรมในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันในรูปองคกร พบวา กลุม

ตัวอยางกวาคร่ึง (รอยละ 52.5) เขารวมทํากิจกรรมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันใน

รูปแบบองคกร/กลุม/ชมรม/เครือขาย อาทิ เครือขายประชาชนตอตานคอรรัปชัน องคกรตรวจสอบ

อํานาจรัฐ กลุมเยาวชน เปนตน  

 ตําแหนงในกลุมองคกร/ชมรม/เครือขาย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนสมาชิกกลุม

องคกร/ชมรม/เครือขาย (รอยละ 41.0) เปนประธานและเหรัญญิก (รอยละ 2.8) เปนกรรมการ    

(รอยละ 2.5) และไมระบุ (รอยละ 47.4)  

 

ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะพ้ืนฐานทั่วไป 

 

 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ  ชาย 250 62.5 

  หญิง 150 37.5 

 รวม 400 100.0 

อายุ 20-29 ป 47 11.8 

 30-39 ป 87 21.8 

 40-49 ป 69 17.3 

 50-59 ป 89 22.3 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

 

 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

 มากกวา 60 ป 106 26.5 

 ไมระบุอายุ 2 0.3 

 รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษา  ตํ่ากวาปริญญาตรี 130 32.5 

 ระดับปริญญาตรี 209 52.3 

 ระดับปริญญาโท 59 14.7 

 ระดับปริญญาเอก 2 0.5 

 รวม 400 100.0 

อาชีพ* ธุรกิจสวนตัว 108 27.0 

 อาสาสมัคร 85 21.3 

 ขาราชการบํานาญ/แมบาน 45 11.1 

 รับจางทั่วไป 44 11.0 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 34 8.5 

 เกษตรกร 28 7.0 

 นักเรียน/นักศึกษา 25 6.3 

 พนักงานบริษัท 18 4.5 

 ทนายความ 13 3.3 

 รวม 400 100.0 

ระดับรายได ไมเกิน 5,000 บาท 52 13.0 

 5,001-10,000 บาท 31 7.8 

 10,001-15,000 บาท 93 23.1 

 15,001-20,000 บาท 84 21.0 

 20,001-25,000 บาท 17 4.3 

 25,001-30,000 บาท 46 11.5 

 มากกวา 30,000 บาท 77 19.3 

 รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

 

 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เขารวมกิจกรรมในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันในรูปองคกร  

 เขารวมกิจกรรม อาทิ เครือขายประชาชน

ตอตานคอรรัปชัน องคกรตรวจสอบ

อํานาจรัฐ กลุมเยาวชน เปนตน 

210 52.5 

 ไมเขารวมกิจกรรม 190 47.5 

 รวม 400 100.0 

สังกัดองคกรในตําแหนง   

 ประธาน 11 2.8 

 กรรมการ 10 2.5 

 เหรัญญิก 11 2.8 

 สมาชิก 164 41.0 

 อื่น ๆ 14 3.5 

 ไมไดระบุ 190 47.4 

 รวม 400 100.0 

 

4.2  ปจจัยภายในของกลุมตัวอยางท่ีทํางานดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

ปจจัยภายในของกลุมตัวอยางที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

ประกอบดวย ดานอุดมการณ ดานความตองการแกไขปญหาสังคม ดานความเช่ืออํานาจภายในตน  

ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม ผลการวิเคราะห พบวา ในภาพรวมของปจจัยภายในตัวบุคคลที่ผลักดันให

เกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  4.22) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ปจจัยภายในตัวบุคคลดานอุดมการณผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.38) ดานความตองการแกไขปญหาสังคมไดมาก (คาเฉลี่ย 

4.38) ดานความเช่ืออํานาจภายในตนมาก (คาเฉลี่ย 3.73) และดานเหตุผลเชิงจริยธรรมมาก (คาเฉลี่ย 

4.43) ผลดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยภายในตัวบุคคลที่ผลักดันให  

 เกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

 

ระดับปจจัยภายในตัวบุคคล คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

อุดมการณ 4.38 0.43 มาก 

ความตองการแกไขปญหาสังคม 4.38 0.47 มาก 

ความเช่ืออํานาจภายในตน 3.73 0.45 มาก 

เหตุผลเชิงจริยธรรม  4.43 0.49 มาก 

ปจจัยภายในรวม 4.22 0.30 มาก 

  

 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน  โดยพิจารณาเปนรายขอคําถาม  สามารถจําแนก

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยภายในสวนบุคคลในแตละดาน ดังตอไปนี้ 

  

4.2.1 อุดมการณ  

 จากการวิเคราะหขอมูล ดานอุดมการณ จํานวน 5 ขอ ของกลุมตัวอยาง โดยแบงระดับการมี

อุดมการณออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย พบวา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 คะแนน รายละเอียดพบประเด็นดานอุดมการณที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด

อยูในระดับมาก ไดแก  มีความต้ังใจที่จะปองกันและปราบปรามการ คอรรัปชัน เพ่ือประโยชนของ

สวนรวม โดยไมหวังผลตอบแทน (คาเฉลี่ย 4.72 คะแนน) รองลงมา แมมีปญหาอุปสรรคในการ

ทํางานตามแนวคิดที่ฉันยึดถือ แตฉันยังคงทําตามแนวคิดนั้นโดยไมเปลี่ยนแปลง (คาเฉลี่ย 4.66 

คะแนน) ปฏิบัติตามแนวคิดเร่ืองความซ่ือสัตยที่ฉันยึดถืออยางมุงมั่น (คาเฉลี่ย 4.60 คะแนน) อุทิศ

ตนเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกของคนในชาติใหรังเกียจคอรรัปชัน (คาเฉลี่ย 4.19 คะแนน) โดยประเด็น

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก คิดวา รางวัล ช่ือเสียง หรือเกียรติยศ เปนส่ิงที่แสดงใหฉันรูวาฉัน

ประสบความสําเร็จในการทํางาน (คาเฉลี่ย 3.72 คะแนน) (ตารางที่ 4.3) 
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ตารางที่ 4.3  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอุดมการณ  จากระดับปจจัย

ภายในตัวบุคคล 

 

อุดมการณ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. มีความต้ังใจที่จะปองกันและปราบปรามการ         

คอรรัปชัน เพ่ือประโยชนของสวนรวม โดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

4.72 0.61 มาก 

2. แมมีปญหาอุปสรรคในการทํางานตามแนวคิดที่ฉัน

ยึดถือ แตฉันยังคงทําตามแนวคิดนั้นโดยไม

เปลี่ยนแปลง 

4.66 0.58 มาก 

3. ปฏิบัติตามแนวคิดเร่ือความซ่ือสัตยที่ฉันยึดถืออยาง

มุงมั่น 

4.60 0.57 มาก 

4. การอุทิศตนเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกของคนในชาติ

ใหรังเกียจคอรรัปชัน  

4.19 0.79 มาก 

5. คิดวา รางวัล ช่ือเสียง หรือเกียรติยศ เปนส่ิงที่แสดง

ใหฉันรูวาฉันประสบความสําเร็จในการทํางาน 

3.72 1.07 มาก 

รวม (n = 400) 4.38 0.43 มาก 

  

4.2.2  ความตองการแกไขปญหาสังคม  

 จากการวิเคราะหขอมูล ความตองการแกไขปญหาสังคม จํานวน 5 ขอ โดยแบงระดับการมี

ความตองการแกไขปญหาสังคม ออกเปน 3 ระดับ คือ ตองการแกไขปญหาสังคมระดับมาก ระดับ

ปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.38 คะแนน) รายละเอียด

พบประเด็นความตองการแกไขปญหาสังคมสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก การแกปญหาคอรรัปชัน

จะชวยลดปญหาสังคม (คาเฉลี่ย 4.78) รองลงมา  เช่ือวาทุกคนมีสวนชวยใหปญหาคอรัปชันลดลง 

(คาเฉลี่ย 4.74 คะแนน) เมื่อพบเห็นการคอรรัปชันฉันจะนิ่งเฉย (คาเฉลี่ย 4.48 คะแนน) การ

แกปญหาคอรรัปชันไมมีผลตอการพัฒนาประเทศ (คาเฉลี่ย 4.11 คะแนน) โดยประเด็นไมเช่ือวา

กฎหมายจะบังคับใชกับนักการเมืองระดับสูงที่คอรรัปชันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.78 

คะแนน) (ดังตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.4  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความตองการแกไขปญหาสังคม  

 

ความตองการแกไขปญหาสังคม คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. การแกปญหาคอรรัปชันจะชวยลดปญหาสังคม 4.78 0.46 มาก 

2. เช่ือวาทุกคนมีสวนชวยใหปญหาคอรรัปชันลดลง 4.74 0.68 มาก 

3. เมื่อพบเห็นการคอรรัปชันฉันจะนิ่งเฉย 4.48 0.89 มาก 

4. การแกปญหาคอรรัปชันไมมีผลตอการพัฒนา

ประเทศ  

4.11 1.05 มาก 

5. ไมเช่ือวากฎหมายจะบังคับใชกับนักการเมือง

ระดับสูงที่คอรรัปชัน  

3.78 1.19 มาก 

รวม (n = 400) 4.38 0.47 มาก 

 

 4.2.3  ความเช่ืออํานาจภายในตน  

จากการวิเคราะหขอมูล ความเช่ืออํานาจภายในตน จํานวน 5 ขอ โดยแบงระดับการมีความ

เช่ืออํานาจภายในตน ออกเปน 3 ระดับ คือ ความเช่ืออํานาจภายในตนระดับมาก ระดับปานกลาง 

และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.73 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็น

ความเช่ืออํานาจภายในตนสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก เช่ือวาตนเองมีสวนสําคัญในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชัน (คาเฉลี่ย 4.42) รองลงมา  เมื่อพบเห็นการคอรรัปชันฉันแจงเบาะแส

ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดวยตนเอง (คาเฉลี่ย 4.29 คะแนน) สําหรับประเด็นอื่นอยูในระดับปาน

กลาง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ไมมั่นใจวาตนเองจะชักชวนบุคคลอื่นมารวม

กิจกรรมการตอตานคอรรัปชัน (คาเฉลี่ย 3.03 คะแนน) (ดังตารางที่ 4.5) 
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ตารางที่ 4.5  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเช่ืออํานาจในตน  

 

ความเช่ืออํานาจในตน คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. เช่ือวาตนเองมีสวนสําคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 

4.42 0.80 มาก 

2. เมื่อพบเห็นการคอรรัปชันฉันแจงเบาะแสไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของดวยตนเอง 

4.29 1.02 มาก 

3. เมื่อถูกขมขู ฉันพยายามหาใครซักคนที่จะชวย

แกปญหา 

3.63 1.02 ปานกลาง 

4. ลังเลใจที่จะแจงเบาะแสคอรรัปชันของหัวหนางาน

ของตนเอง 

3.26 1.22 ปานกลาง 

5. ไมมั่นใจวาฉันจะชักชวนบุคคลอื่นมารวมกิจกรรม

การตอตานคอรรัปชัน 

3.03 1.07 ปานกลาง 

รวม (n = 400) 3.73 0.45 มาก 

 

 4.2.4  เหตุผลเชิงจริยธรรม  

 จากการวิเคราะหขอมูล เหตุผลเชิงจริยธรรม จํานวน 4 ขอ โดยแบงระดับการมีเหตุผลเชิง

จริยธรรม ออกเปน 3 ระดับ คือ เหตุผลเชิงจริยธรรมระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นเหตุผลเชิง

จริยธรรมสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก พรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันโดยไมหวังผลตอบแทน (คาเฉลี่ย 4.77) รองลงมา  ต้ังใจจะทําหนาที่พลเมือง

ดี จึงไมคิดที่จะทําในส่ิงที่ละเมิดกฎหมายถึงแมวาจะเห็นผูอื่นทํา (คาเฉลี่ย 4.59 คะแนน) เขารวม

ปองกันและปราบปรามการ คอรรัปชันเพราะถือวาเปนการทําบุญอยางหนึ่ง (คาเฉลี่ย 4.43 คะแนน) 

โดยประเด็น คิดวาการปกปองรักษาผลประโยชนของชาติ และสมบัติของแผนดินไมใชหนาที่ของ

ประชาชนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.93 คะแนน) (ดังตารางที่ 4.6) 
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ตารางที่ 4.6  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม  

 

เหตุผลเชิงจริยธรรม คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. พรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันโดยไมหวังผลตอบแทน 

4.77 0.57 มาก 

2. ต้ังใจจะทําหนาที่พลเมืองดี จึงไมคิดที่จะทําในส่ิงที่

ละเมิดกฎหมายถึงแมวาจะเห็นผูอื่นทํา 

4.59 0.75 มาก 

3. เขารวมปองกันและปราบปรามการ คอรรัปชัน

เพราะถือวาเปนการทําบุญอยางหนึ่ง 

4.43 0.98 มาก 

4. คิดวาการปกปองรักษาผลประโยชนของชาติ และ

สมบัติของแผนดินไมใชหนาที่ของประชาชน 

3.93 1.09 มาก 

รวม (n = 400) 4.43 0.49 มาก 

 

4.3  ผลการศึกษาปจจัยภายนอกของประชาชนท่ีทํางานดานการปองกัน 

       และปราบปราม การคอรรัปชัน 

  

ปจจัยภายนอกของกลุมตัวอยางที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

ประกอบดวย การอบรมเลี้ยงดู สถานการณทางสังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น และการขัดเกลาทาง

สังคม ผลการวิเคราะห พบวา ในภาพรวมของปจจัยภายนอกตัวบุคคลที่ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  4.20) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ปจจัยภายนอกตัวบุคคลดานการอบรมเลี้ยงดูผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.22) สถานการณทางสังคมผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.24) แบบอยางจากบุคคลอื่นผลักดันใหเกิด

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.25) และการขัดเกลาทางสังคม

ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.11) ผลดังตารางที่ 

4.7 
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ตารางที่ 4.7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ปจจัยภายนอกตัวบุคคลที่ผลักดันให

เกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

 

ระดับปจจัยภายนอกตัวบุคคล คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

การอบรมเลี้ยงดู 4.22 0.53 มาก 

สถานการณทางสังคม 4.24 0.57 มาก 

แบบอยางจากบุคคลอื่น 4.25 0.62 มาก 

การขัดเกลาทางสังคม 4.11 0.58 มาก 

ปจจัยภายนอกรวม 4.20 0.34 มาก 

 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน  โดยพิจารณาเปนรายขอคําถาม  สามารถจําแนก

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในแตละดาน ดังตอไปนี้ 

  

4.3.1  การอบรมเลี้ยงดู  

จากการวิเคราะหขอมูล การอบรมเลี้ยงดูผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 5 ขอ โดยแบงระดับการอบรมเลี้ยงดูผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.22 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นการอบรมเลี้ยงดูผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก ปฏิบัติตามคานิยมในเร่ืองความ

ซ่ือสัตยสุจริตของครอบครัว (คาเฉลี่ย 4.69) รองลงมา  ผูปกครองไมตําหนิเมื่อหยิบของโดยไมได

รับอนุญาต (คาเฉลี่ย 4.52 คะแนน) ผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย (คาเฉลี่ย 

4.27 คะแนน) ครอบครัวของฉันเปนศาสนิกชนที่ดี (คาเฉลี่ย 3.87 คะแนน) โดยประเด็น ไดรับการ

อบรมจากผูปกครองในเร่ืองผลของการทุจริตจากตัวละครในส่ือโทรทัศนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

(คาเฉลี่ย 3.73 คะแนน) (ดังตารางที่ 4.8) 
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ตารางที่ 4.8  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการอบรมเลี้ยงดู  

 

การอบรมเลี้ยงดู คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ปฏิบัติตามคานิยมในเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริตของ

ครอบครัว 

4.69 0.66 มาก 

2. ผูปกครองไมตําหนิเมื่อหยิบของโดยไมไดรับ

อนุญาต  

4.52 0.94 มาก 

3. ผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

4.27 0.80 มาก 

4. ครอบครัวของฉันเปนศาสนิกชนที่ดี 3.87 0.95 มาก 

5. ไดรับการอบรมจากผูปกครองในเร่ืองผลของการ

ทุจริตจากตัวละครในส่ือโทรทัศน 

3.73 1.19 มาก 

รวม (n = 400) 4.22 0.53 มาก 

  

4.3.2  สถานการณทางสังคม  

จากการวิเคราะหขอมูล สถานการณทางสังคมผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 5 ขอ โดยแบงระดับสถานการณทางสังคมผลักดันใหเกิดจิตสํานึกใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.24 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นสถานการณทางสังคมผลักดันใหเกิด

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก รูสึกวิตกกังวลตอ

ผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันที่ประเทศไทยอยูในขั้นวิกฤต (คาเฉลี่ย 4.54) รองลงมา  

ปญหาคอรรัปชันของชุมชนอื่นไมเกี่ยวของกับตนเอง (คาเฉลี่ย 4.49 คะแนน) ยอมรับการ

บริหารงานที่มีผลงาน แมจะมีการคอรรัปชันเล็กนอย (คาเฉลี่ย 4.39 คะแนน) เขารวมปองกันและ

ปราบปราม คอรรัปชัน เพราะมีการคอรรัปชันโครงการขนาดใหญของรัฐ (คาเฉลี่ย 3.97 คะแนน) 

โดยประเด็น การคอรรัปชันในองคกรสรางความเสียหายตอองคกรเทานั้น ไมสงผลตอการพัฒนา

ประเทศมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.80 คะแนน) (ดังตารางที่ 4.9) 
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ตารางที่ 4.9  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสถานการณทางสังคม  

 

สถานการณทางสังคม คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. รูสึกวิตกกังวลตอผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ

คอรรัปชันที่ประเทศไทยอยูในขั้นวิกฤต 

4.54 0.71 มาก 

2. ปญหาคอรรัปชันของชุมชนอื่นไมเกี่ยวของกับ

ตนเอง 

4.49 0.91 มาก 

3. ยอมรับการบริหารงานที่มีผลงาน แมจะมีการ      

คอรรัปชันเล็กนอย   

4.39 0.99 มาก 

4. เขารวมปองกันและปราบปราม คอรรัปชัน เพราะมี

การคอรรัปชันโครงการขนาดใหญของรัฐ 

3.97 1.06 มาก 

5. การคอรรัปชันในองคกรสรางความเสียหายตอ

องคกรเทานั้น ไมสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

3.80 1.00 มาก 

รวม (n = 400) 4.24 0.57 มาก 

 

 4.3.3  แบบอยางจากบุคคลอื่น  

 จากการวิเคราะหขอมูล แบบอยางจากบุคคลอื่นผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 3 ขอ โดยแบงระดับแบบอยางจากบุคคลอื่นผลักดันใหเกิดจิตสํานึก

ในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.25 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นแบบอยางจากบุคคลอื่นผลักดันให

เกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก ทํากิจกรรม

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันเพราะเห็นตัวอยางจากเพ่ือน (คาเฉลี่ย 4.41) รองลงมา  ผูนํา

ทางความคิดมีอิทธิพลตอแนวคิดในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของตนเอง (คาเฉลี่ย 

4.30 คะแนน) โดยประเด็น บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการตอตานคอรรัปชันในตางประเทศทํา

ใหฉันมีความหวังที่จะแกไขการคอรรัปชันในเมืองไทย มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 4.05 คะแนน) 

(ดังตารางที่ 4.10) 
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ตารางที่ 4.10  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแบบอยางจากบุคคลอื่น  

 

แบบอยางจากบุคคลอื่น คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ทํากิจกรรมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

เพราะเห็นตัวอยางจากเพ่ือน  

4.41 0.90 มาก 

2. ผูนําทางความคิดมีอิทธิพลตอแนวคิดในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของตนเอง 

4.30 0.92 มาก 

3. บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการตอตานคอรรัปชัน

ในตางประเทศทําใหฉันมีความหวังที่จะแกไขการ

คอรรัปชันในเมืองไทย  

4.05 1.08 มาก 

รวม (n = 400) 4.25 0.62 มาก 

 

 4.3.4  การขัดเกลาทางสังคม  

 จากการวิเคราะหขอมูล การขัดเกลาทางสังคมผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 4 ขอ โดยแบงระดับการขัดเกลาทางสังคมผลักดันใหเกิดจิตสํานึกใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.11 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นการขัดเกลาทางสังคมผลักดันใหเกิด

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก องคกรมีกิจกรรมที่

สนับสนุนใหสมาชิกมีสวนรวมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน (คาเฉลี่ย 4.35) รองลงมา  

การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาทําใหละอายตอบาป (คาเฉลี่ย 4.11 คะแนน) ชุมชนของ

ตนเองไมมีการรณรงคเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต (คาเฉลี่ย 4.03 คะแนน)โดยประเด็น รังเกียจคอรรัป

ชันเพราะไดรับอิทธิพลจากส่ือรณรงคตอตานคอรรัปชัน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.98 คะแนน) 

(ดังตารางที่ 4.11) 
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ตารางที่ 4.11  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการขัดเกลาทางสังคม  

 

การขัดเกลาทางสังคม คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. องคกรมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหสมาชิกมีสวนรวม

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

4.35 0.96 มาก 

2. การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาทําให

ละอายตอบาป 

4.11 1.15 มาก 

3. ชุมชนของตนเองไมมีการรณรงคเร่ืองความซ่ือสัตย

สุจริต 

4.03 0.96 มาก 

4. รังเกียจคอรรัปชันเพราะไดรับอิทธิพลจากส่ือ

รณรงคตอตานคอรรัปชัน 

3.98 0.93 มาก 

รวม (n = 400) 4.11 0.58 มาก 

 

4.4  ผลการศึกษาปจจัยระดับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย 

จิตสํานึกพ่ึงตนเอง จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกอาสาสมัคร จิตสํานึกวีรชน และจิตสํานึกโพธิสัตว 

ผลการวิเคราะห พบวา ในภาพรวมของปจจัยระดับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอร

รัปชันอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา จิตสํานึกพ่ึงตนเองผลักดันให

เกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.47) จิตสํานึกสาธารณะ

ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.73) จิตสํานึก

อาสาสมัครผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.57) 

จิตสํานึกวีรชนผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมาก (คาเฉลี่ย 4.14) 

และการขัดเกลาทางสังคมผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันมาก 

(คาเฉลี่ย 4.61) ผลดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับจิตสํานึก ที่ผลักดันใหเกิดจิตสํานึก

ในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

 

ระดับจิตสํานึก คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 

จิตสํานึกพ่ึงตนเอง 4.47 0.45 มาก 

จิตสํานึกสาธารณะ 4.73 0.51 มาก 

จิตสํานึกอาสาสมัคร 4.57 0.54 มาก 

จิตสํานึกวีรชน 4.14 0.69 มาก 

จิตสํานึกโพธิสัตว 4.61 0.59 มาก 

จิตสํานึกโดยรวม 4.50 0.41 มาก 

 

 4.4.1  จิตสํานึกพึ่งตนเอง  

 จากการวิเคราะหขอมูล จิตสํานึกพ่ึงตนเองผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 3 ขอ โดยแบงระดับจิตสํานึกพ่ึงตนเองผลักดันใหเกิดจิตสํานึกใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.47 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นจิตสํานึกพ่ึงตนเองผลักดันใหเกิด

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก เช่ือวาการรวมมือ

กันของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได (คาเฉลี่ย 4.65) รองลงมา  คิดวาการที่คอรรัปชัน

เพ่ิมมากขึ้นเปนเพราะคนอื่นนิ่งเฉย (คาเฉลี่ย 4.48 คะแนน) โดยประเด็น พ่ึงตนเองในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอใหเปนหนาที่ของรัฐฝายเดียว มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 

4.28 คะแนน) (ดังตารางที่ 4.13) 
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ตารางที่ 4.13  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับจิตสํานึกพ่ึงตนเอง  

 

จิตสํานึกพึ่งตนเอง คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. เช่ือวาการรวมมือกันของคนในชุมชนจะชวยลด

ปญหาคอรรัปชันได 

4.65 0.71 มาก 

2. คิดวาการที่คอรรัปชันเพ่ิมมากขึ้นเปนเพราะคนอื่น

นิ่งเฉย 

4.48 0.77 มาก 

3. พ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการ       

คอรรัปชันโดยไมรอใหเปนหนาที่ของรัฐฝายเดียว 

4.28 0.74 มาก 

รวม (n = 400) 4.47 0.45 มาก 

 

 4.4.2  จิตสํานึกสาธารณะ 

 จากการวิเคราะหขอมูล จิตสํานึกสาธารณะผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 3 ขอ โดยแบงระดับจิตสํานึกสาธารณะผลักดันใหเกิดจิตสํานึกใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.73 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นจิตสํานึกสาธารณะผลักดันใหเกิด

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก เห็นวางบประมาณ

แผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชน

สวนรวม และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกันเฝาระวัง ตรวจสอบการใชงบประมาณแผนดิน

ใหโปรงใสตรวจสอบได (คาเฉลี่ย 4.78) ประเด็น รวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิหนาที่

พลเมืองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 4.62 คะแนน) 

(ดังตารางที่ 4.14) 
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ตารางที่ 4.14  แสดงจํานวนคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับจิตสํานึกสาธารณะ  

 

จิตสํานึกสาธารณะ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. เห็นวางบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมี

สวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือ

ประโยชนสวนรวม 

4.78 0.57 มาก 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกันเฝาระวัง 

ตรวจสอบการใชงบประมาณแผนดินใหโปรงใส

ตรวจสอบได 

4.78 0.62 มาก 

3. รวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมือง

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

4.62 0.78 มาก 

รวม (n = 400) 4.73 0.51 มาก 

 

 4.4.3  จิตสํานึกอาสาสมัคร  

จากการวิเคราะหขอมูล จิตสํานึกอาสาสมัครผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 3 ขอ โดยแบงระดับจิตสํานึกอาสาสมัครผลักดันใหเกิดจิตสํานึกใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.57 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นจิตสํานึกอาสาสมัครผลักดันใหเกิด

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก พรอมสนับสนุนกิจกรรม

ตางๆ เพ่ือการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดยไมหวังผลตอบแทน (คาเฉลี่ย 4.73) รองลงมา  

พรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดยไมหวังผลตอบแทน 

(คาเฉลี่ย 4.70 คะแนน) โดยประเด็น พรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 4.29 คะแนน) (ดังตารางที่ 4.15) 
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ตารางที่ 4.15  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับจิตสํานึกอาสาสมัคร  

 

จิตสํานึกอาสาสมัคร คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. เต็มใจและยินดีเปนตัวแทนชุมชนในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชัน 

4.73 0.61 มาก 

2. พรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันโดยไมหวังผลตอบแทน 

4.70 0.61 มาก 

3. พรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน 4.29 0.89 มาก 

รวม (n = 400) 4.57 0.54 มาก 

  

4.4.4  จิตสํานึกวีรชน  

จากการวิเคราะหขอมูล จิตสํานึกวีรชนผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 3 ขอ โดยแบงระดับจิตสํานึกวีรชนผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.14 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นจิตสํานึกวีรชนผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก  รวมชุมนุมเพ่ือใหเกิดการ

ตรวจสอบคอรรัปชัน (คาเฉลี่ย 4.48) รองลงมา  เสียสละประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน 

แรงกาย กําลังทรัพย เวลา ความรูความสามารถ เปนตน ในการเขารวมการปองกันและปราบปราม

คอรรัปชัน (คาเฉลี่ย 4.07 คะแนน) โดยประเด็น รองเรียนการคอรรัปชันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 3.86 คะแนน) (ดังตารางที่ 4.16) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับจิตสํานึกวีรชน   

 

จิตสํานึกวีรชน คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. รวมชุมนุมเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบคอรรัปชัน 4.48 0.88 มาก 

2. เสียสละประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน 

แรงกาย กําลังทรัพย เปนตน ในการเขารวมการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

4.07 0.87 มาก 

3. รองเรียนการคอรรัปชันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 3.86 1.12 มาก 

รวม (n = 400) 4.14 0.69 มาก 

 

 4.4.5  จิตสํานึกโพธิสัตว  

จากการวิเคราะหขอมูล จิตสํานึกโพธิสัตวผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน จํานวน 3 ขอ โดยแบงระดับจิตสํานึกโพธิสัตวผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันออกเปน 3 ระดับ คือ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับนอย  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.61 คะแนน) รายละเอียดพบประเด็นจิตสํานึกโพธิสัตวผลักดันใหเกิดจิตสํานึกใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสูงสุดอยูในระดับมาก ไดแก  การคอรรัปชันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน (คาเฉลี่ย 4. 72) รองลงมา เขารวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันเปนการ

ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยโดยไมแบงแยกเช้ือชาติ ศาสนา หรือเผาพันธุใด (คาเฉลี่ย 4. 58 คะแนน) โดย

ประเด็น หลักธรรมคําสอนทางศาสนาทําใหทานตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 4.52 คะแนน) (ดังตารางที่ 4.17) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับจิตสํานึกโพธิสัตว  

 

จิตสํานึกโพธิสัตว คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1.  การคอรรัปชันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4.72 0.63 มาก 

2. เขารวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันเปน

การชวยเหลือเพ่ือนมนุษยโดยไมแบงแยกเช้ือ ชาติ  

ศาสนา หรือเผาพันธุใด 

4.58 0.70 มาก 

3. หลักธรรมคําสอนทางศาสนาทําใหทานตัดสินใจเขา

มามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม         

คอรรัปชัน 

4.52 0.76 มาก 

รวม (n = 400) 4.61 0.59 มาก 

 

4.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 การวิเคราะหปจจัยที่คาดวามีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการ     

คอรรัปชันของประชาชนในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได การเขารวมกิจกรรม การมีตําแหนงในกลุม/องคกร  ปจจัยภายใน 

ประกอบดวย อุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม ความเช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิง

จริยธรรม และปจจัยภายนอก ประกอบดวย การอบมเลี้ยงดู สถานการณทางสังคม แบบอยางจาก

บุคคลอื่น และการขัดเกลาทางสังคม ไดรับการทดสอบสมมติฐานดังตอไปนี้  

 

สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปราม

คอรรัปชัน 

  

จิตสํานึกพึ่งตนเอง 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา  



108 

 

เพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับ

ตํ่า (r = .189) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานความเช่ือวาการรวมมือกัน

ของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได โดยเพศ มีความสัมพันธกับจิตสํานึกดานความเช่ือ

วาการรวมมือกันของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได ในระดับตํ่า ( r = .237) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  

อายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู

ในระดับตํ่า (r = -.181) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานความเช่ือวาการรวมมือกัน

ของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได โดยอายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกดานความเช่ือ

วาการรวมมือกันของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได ในระดับตํ่า ( r = -.207) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันอยูในระดับตํ่า (r = .010) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

อาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = -.138) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ในดานพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอใหเปนหนาที่ของรัฐฝายเดียว โดยอาชีพมีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอใหเปนหนาที่ของรัฐฝาย

เดียวในระดับตํ่า ( r = -.155) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และอาชีพมีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกพ่ึงตนเองในดานการที่คิดวาการคอรรัปชันเพ่ิมมากขึ้นเปนเพราะคนอื่นนิ่งเฉย ในระดับตํ่า 

(r = -.139) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

รายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = -.053) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานที่เช่ือวาการรวมมือกันของ

คนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได โดยรายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในดาน

ความเช่ือที่วาการรวมมือกันของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได อยูในระดับตํ่า ( r = -

.110) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 4.18) 
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ตารางที่ 4.18  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกพ่ีงตนเองของประชาชนในการ   

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
จิตสํานึก

พึ่งตนเอง 
(1) (2) (3) 

เพศ .189** .237** .232 .281 

อายุ -.181** -.207** -.054 -.072 

การศึกษา .010 .055 -.060 .025 

อาชีพ -.138** .051 -.155** -.139** 

รายได -.053 -.110* -.014 .023 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เช่ือวาการรวมมือกันของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได 

(2) พ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอใหเปน

หนาที่ของรัฐฝายเดียว 

(3) คิดวาการคอรรัปชันเพ่ิมมากขึ้นเปนเพราะคนอื่นนิ่งเฉย 

 

จิตสํานึกสาธารณะ 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา  

เพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับ

ตํ่า (r = .010) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานงบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมใน

การเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวมและรวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิ

หนาที่พลเมืองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน โดยเพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

สาธารณะในดานงบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบ

การจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวมในระดับตํ่า (r = .254) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ

เพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการรวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมือง

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ในระดับตํ่า  (r = -.140) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ .01   
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อายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู

ในระดับตํ่า (r = -.131) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานงบประมาณแผนดินเปน

เร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม โดยอายุมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในดานงบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมใน

การเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม ในระดับปานกลาง ( r = -.323) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันอยูในระดับตํ่า (r = -.017) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

อาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = -.234) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ในดานสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

รวมกันเฝาระวังตรวจสอบการใชงบประมาณแผนใหโปรงใสตรวจสอบได และรวมรณรงคใหคน

ในสังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมืองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน โดยอาชีพมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในดานสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกันเฝาระวัง

ตรวจสอบการใชงบประมาณแผนใหโปรงใสตรวจสอบได ในระดับตํ่า (r = -.195) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .01 และอาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการรวมรณรงคใหคนใน

สังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมืองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = -.247) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  

รายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = .066) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา รายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในดาน

งบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือ

ประโยชนสวนรวม ในระดับตํ่า (r = -.141) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 รายไดมีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกสาธารณะในดานสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกันเฝาระวังตรวจสอบการใช

งบประมาณแผนใหโปรงใสตรวจสอบได ในระดับตํ่า (r = .138) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 และ

รายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการรวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิหนาที่
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พลเมืองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = .124) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 4.19) 

 

ตารางที่ 4.19  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในการ  

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

 
จิตสํานึก

สาธารณะ 
(1) (2) (3) 

ปจจัยสวนบุคคล     

เพศ .010 .254** -.035 -.140** 

อายุ -.131** -.323** .008 -.026 

การศึกษา -.017 .029 -.036 -.026 

อาชีพ -.234** -.077 -.195** -.247** 

รายได .066 -.141** .138** .124* 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) งบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง 

ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกันเฝาระวังตรวจสอบการใชงบประมาณ

แผนใหโปรงใสตรวจสอบได 

(3) รวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมืองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 

จิตสํานึกอาสาสมัคร 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา  

เพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูใน

ระดับตํ่า (r = .018) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน 

อายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = -.055) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  



112 

 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครดานความพรอม

สนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดยไมหวังผลตอบแทน ใน

ระดับตํ่า (r = -.253) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้อายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

อาสาสมัครดานความเต็มใจและยินดีเปนตัวแทนชุมชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันใน

ระดับตํ่า ( r = -.104) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

อาสาสมัครดานความพรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = -253) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันอยูในระดับตํ่า (r = .077) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่

กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานความเต็มใจและยินดีเปน

ตัวแทนชุมชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน โดยการศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึก

อาสาสมัครในดานความเต็มใจและยินดีเปนตัวแทนชุมชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน

ในระดับตํ่า (r = -.127) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

อาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = -.198) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานพรอมที่จะเปนอาสาสมัคร

ในการเฝาระวังคอรรัปชัน โดยอาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในดานพรอมที่จะเปน

อาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = -.019) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.05 

รายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันอยูในระดับตํ่า (r = .063) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนด

ไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน (ดังตารางที่ 4.20) 
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ตารางที่ 4.20  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกอาสาสมัครของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

 
จิตสํานึก

อาสาสมัคร 
(1) (2) (3) 

ปจจัยสวนบุคคล     

เพศ .018 .059 -.013 .001 

อายุ -.055 -.253** -.104* .148** 

การศึกษา -.077 .059 -.127* -.093 

อาชีพ -.198** -.292** -.201** -.019 

รายได .063 -.031 .078 .086 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) พรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดย

ไมหวังผลตอบแทน 

(2) เต็มใจและยินดีเปนตัวแทนชุมชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

(3) พรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกวีรชน 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา  

เพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า               

(r = -.118) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานการรวมชุมนุมเพ่ือใหเกิด

การตรวจสอบคอรรัปชัน โดยเพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดานการรวมชุมนุมเพ่ือให

เกิดการตรวจสอบคอรรัปชัน ในระดับตํ่า (r = -.156) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

อายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูใน

ระดับตํ่า (r = .118) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานการรวมชุมนุมเพ่ือใหเกิด

การตรวจสอบคอรรัปชัน โดยอายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดานการรวมชุมนุมเพ่ือให

เกิดการตรวจสอบคอรรัปชัน ในระดับตํ่า (r = .129) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
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การศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = -.148) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานความเสียสละประโยชน

สวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา ความรูความสามารถ เปนตน ในการเขา

รวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน โดยการศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดาน

ความเสียสละประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา ความรู

ความสามารถ เปนตน ในการเขารวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = -.057) 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

อาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูใน

ระดับตํ่า (r = -.085) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน 

รายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู

ในระดับตํ่า (r = .114) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว 

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานความเสียสละประโยชน

สวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา ความรูความสามารถ เปนตน ในการเขา

รวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน โดยรายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดาน

ความเสียสละประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา ความรู

ความสามารถ เปนตน ในการเขารวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = -.028) 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 4.21) 
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ตารางที่ 4.21  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกวีรชนของประชาชนในการ     

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

 จิตสํานึกวีรชน (1) (2) (3) 

ปจจัยสวนบุคคล     

เพศ -.118* -.027 -.076 -.156** 

อายุ .118* .087 .051 .129** 

การศึกษา -.148** -.124* -.057 -.154** 

อาชีพ -.085 -.093 -.027 -.076 

รายได .114* -.028 .149** .112* 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เสียสละประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา 

ความรูความสามารถ เปนตน ในการเขารวมการปองกันและปราบปราม             

คอรรัปชัน 

(2) รองเรียนการคอรรัปชันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3) รวมชุมนุมเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกโพธิสัตว 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา 

เพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับ

ตํ่า (r = -.015) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม  

อายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู

ในระดับตํ่า (r = -.189) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานการคอรรัปชันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยอายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในดานการคอรรัปชันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในระดับตํ่า (r = -.059) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

การศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันอยูในระดับตํ่า (r = -.224) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  
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เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน 

อาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู

ในระดับตํ่า (r = -.141) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานการคอรรัปชันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยอาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในดานการคอรรัปชันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในระดับตํ่า (r = -.023) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

รายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = -.095) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว 

แสดงวา รายไดมีจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานการคอรรัปชันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในดานการคอรรัปชันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน อยูในระดับตํ่า (r = -.107) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผูที่มี

รายไดตางกันมีจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันแตกตางกัน           

(ดังตารางที่ 4.22) 

 

ตารางที่ 4.22  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกโพธิสัตวของประชาชนในการ 

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
จิตสํานึก

โพธิสัตว 
(1) (2) (3) 

เพศ -.015 -.032 .032 -.044 

อายุ -.189** -.172** -.234** -.059 

การศึกษา -.224** -.105* -.181** -.295** 

อาชีพ -.141** -.214** -.113* -.023 

รายได -.095 -.032 -.104 -.107* 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เขารวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดยถือวาเปนการชวยเหลือ

เพ่ือนมนุษยโดยไมแบงแยกเช้ือชาติ ศาสนา หรือเผาพันธุใด  

(2) หลักธรรมคําสอนทางศาสนาทําใหทานตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 
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(3) การคอรรัปชันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

ภาพรวม 

เพศกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหา

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา เพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .004) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                    

จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานจิตสํานึกพ่ึงตนเองและ

จิตสํานึกวีรชน โดยเพศมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามคอร

รัปชันในระดับตํ่า ( r = .189) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และเพศมีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันในระดับตํ่า ( r = -.118) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .05  

อายุกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหา

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา อายุมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า (r = -.100) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนจิตสํานึกโดยอายุ มี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า        

(r = -.055) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การศึกษากับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดย

วิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา การศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = -.136) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.051 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะจิตสํานึกวีรชนและจิตสํานึก

โพธิสัตว ยกเวน โดยการศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = -.148) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการศึกษามี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r 

= -.224) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

อาชีพกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการ

หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและ
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ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า (r = -.028) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันไมตางกัน 

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวน จิตสํานึกวีรชน โดยอาชีพมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = -

.085) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

รายไดกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการ

หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน พบวา รายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .032) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานจิตสํานึกวีรชน โดยรายได

มีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีะชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันในระดับตํ่า ( r = .114) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (ดังตารางที่ 4.23) 

 

ตารางที่ 4.23  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ 

 ปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยทุกดาน 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
จิตสํานึกของ

ประชาชน 
(1) (2) (3) (4) (5) 

เพศ .004 .189** .010 .018 -.118* -.015 

อายุ -.100* -.181** -.131** -.055 .118* -.189** 

การศึกษา -.136** .010 -.017 -.077 -.148** -.224** 

อาชีพ -.208** -.138** -.234** -.198** -.085 -.141** 

รายได .032 -.053 .066 .063 .114* -.095 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) จิตสํานึกพ่ึงตนเอง 

(2) จิตสํานึกสาธารณะ 

(3) จิตสํานึกอาสาสมัคร 

(4) จิตสํานึกวีรชน 

(5) จิตสํานึกโพธิสัตว 
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สมมติฐานที่ 2  ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปราม  

  คอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกพึ่งตนเอง 

อุดมการณกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของ

ประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา อุดมการณมีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .205) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางความตองการแกไขปญหาสังคมกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  

พบวา ความตองการแกไขปญหาสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า (r = .107) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานที่คิดวาการคอรรัปชันเพ่ิม

มากขึ้นเปนเพราะคนอื่นนิ่งเฉย โดยอุดมการณมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในดานดานที่

คิดวาการคอรรัปชันเพ่ิมมากขึ้นเปนเพราะคนอื่นนิ่งเฉย ในระดับตํ่า ( r = .150) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ .01 

ความสัมพันธระหวางความเช่ืออํานาจภายในตนกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

ความเช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า (r = .158) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐาน

ที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .489) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว (ดังตารางที่ 4.24) 

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  
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ตารางที่ 4.24  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกพ่ีงตนเองของประชาชน 

           ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยภายในตัวบุคคล 
จิตสํานึก

พึ่งตนเอง 
(1) (2) (3) 

อุดมการณ .205** -.125* .313** .170** 

ความตองการแกไขปญหาสังคม .107* -.047 .083 .150** 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .158** -.183** .259** .194** 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .489** .375** .337** .180** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เช่ือวาการรวมมือกันของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได 

(2) พ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอใหเปน   

      หนาที่ของรัฐฝายเดียว 

  (3) คิดวาการคอรรัปชันเพ่ิมมากขึ้นเปนเพราะคนอื่นนิ่งเฉย 

 

จิตสํานึกสาธารณะ 

 ความสัมพันธระหวางอุดมการณกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา อุดมการณมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปาน

กลาง (r = .399) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางความตองการแกไขปญหาสังคมกับจิตสํานึกสาธารณะในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียร

สัน พบวา ความตองการแกไขปญหาสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง (r = .422) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวน งบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่

ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม โดยความ

ตองการแกไขปญหาสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในดานงบประมาณแผนดินเปน
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เร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม ในระดับ

ตํ่า (r = .095) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

ความสัมพันธระหวางความเช่ืออํานาจภายในตนกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

ความเช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .287) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานงบประมาณแผนดินเปน

เร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม โดยความ

เช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในดานงบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่

ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม ในระดับตํ่า ( r = 

-.016) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการคอร

รัปชันอยูในระดับปานกลาง (r = .449) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  (ดังตารางที่ 4.25) 
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ตารางที่ 4.25  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในการ 

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยภายในตัวบุคคล 
จิตสํานึก

สาธารณะ 
(1) (2) (3) 

อุดมการณ .399** .121* .490** .303** 

ความตองการแกไขปญหาสังคม .422** .095 .309** .514** 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .287** -.016 .280** .353** 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .449** .684** .238** .190** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) งบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง 

ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกันเฝาระวังตรวจสอบการใชงบประมาณ

แผนใหโปรงใสตรวจสอบได 

(3) รวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมืองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกอาสาสมัคร 

 ความสัมพันธระหวางอุดมการณกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา อุดมการณมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปาน

กลาง (r = .344) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางความตองการแกไขปญหาสังคมกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียร

สัน พบวา ความตองการแกไขปญหาสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง (r = .419) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานพรอมที่จะเปนอาสาสมัคร

ในการเฝาระวังคอรรัปชัน โดยความตองการแกไขปญหาสังคมกับจิตสํานึกอาสาสมัครในดานดาน
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พรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน ในระดับตํ่า (r = .089) อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ .05 

ความสัมพันธระหวางความเช่ืออํานาจภายในตนกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  

พบวา ความเช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .447) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว   

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการคอร

รัปชันอยูในระดับปานกลาง (r = .255) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  (ดังตารางที่ 4.26) 

 

ตารางที่ 4.26  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกอาสาสมัครของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยภายในตัวบุคคล 
จิตสํานึก

อาสาสมัคร 
(1) (2) (3) 

อุดมการณ .344** .317** .275** .215** 

ความตองการแกไขปญหาสังคม .419** .452** .518** .089 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .447** .314** .441** .288** 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .255** .253** .245** .119** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) พรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน

โดยไมหวังผลตอบแทน 

(2) เต็มใจและยินดีเปนตัวแทนชุมชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

(3) พรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน 
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จิตสํานึกวีรชน 

 ความสัมพันธระหวางอุดมการณกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอร

รัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา อุดมการณมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง 

(r = .447) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางความตองการแกไขปญหาสังคมกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  

พบวา ความตองการแกไขปญหาสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง (r = .447) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึง

ยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางความเช่ืออํานาจภายในตนกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

ความเช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .451) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา เหตุผลเชิง

จริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูใน

ระดับตํ่า (r = -.163) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานการรวมชุมนุมเพ่ือใหเกิด

การตรวจสอบคอรรัปชัน โดยเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดานการรวม

ชุมนุมเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = .009) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (ดังตารางที่ 4.27) 
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ตารางที่ 4.27  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกวีรชนของประชาชนในการ  

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยภายในตัวบุคคล จิตสํานึกวีรชน (1) (2) (3) 

อุดมการณ .447** .403** .310** .263** 

ความตองการแกไขปญหาสังคม .447** .152** .294** .532** 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .451** .367** .172** .277** 

เหตุผลเชิงจริยธรรม -.163** -.133** -.207** .009 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เสียสละประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา 

ความรูความสามารถ เปนตน ในการเขารวมการปองกันและปราบปรามคอร

รัปชัน 

(2) รองเรียนการคอรรัปชันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3) รวมชุมนุมเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกโพธิสัตว 

 ความสัมพันธระหวางอุดมการณกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา อุดมการณมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปาน

กลาง (r = .346) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางความตองการแกไขปญหาสังคมกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  

พบวา ความตองการแกไขปญหาสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง (r = .523) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึง

ยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางความเช่ืออํานาจภายในตนกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

ความเช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการ



126 

 

คอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .354) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการ            

คอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .240) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน   (ดังตารางที่ 4.28) 

 

ตารางที่ 4.28  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกโพธิสัตวของประชาชนในการ 

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยภายในตัวบุคคล 
จิตสํานึก

โพธิสัตว 
(1) (2) (3) 

อุดมการณ .346** .336** .183** .384** 

ความตองการแกไขปญหาสังคม .523** .571** .303** .468** 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .354** .287** .338** .459** 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .240** .152** .254** .197** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เขารวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดยถือวาเปนการชวยเหลือ

เพ่ือนมนุษยโดยไมแบงแยกเช้ือชาติ ศาสนา หรือเผาพันธุใด  

(2) หลักธรรมคําสอนทางศาสนาทําใหทานตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

(3) การคอรรัปชันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

ภาพรวม 

อุดมการณกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดย

วิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา อุดมการณมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการ
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ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .481) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความตองการแกไขปญหาสังคมกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

ของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา ความตองการแกไขปญหา

สังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปาน

กลาง (r = .536) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความเช่ืออํานาจภายในตนกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของ

ประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา ความเช่ืออํานาจภายในตนมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง         

(r = .474) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

เหตุผลเชิงจริยธรรมกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของ

ประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา เหตุผลเชิงจริยธรรมมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .297) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

การอบรมเลี้ยงดูกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา การอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .019) อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานจิตสํานึกวีรชน โดยการ

อบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันในระดับ

ตํ่า (r = -.084) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  (ดังตารางที่ 4.29) 
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ตารางที่ 4.29  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยทุกดาน 

 

ปจจัยภายในตัวบุคคล 
จิตสํานึกของ

ประชาชน 
(1) (2) (3) (4) (5) 

อุดมการณ .481** .205** .399** .344** .447** .346** 

ความตองการแกไข

ปญหาสังคม 

.536** .107* .422** .419** .447** .523** 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .474** .158** .287** .447** .451** .354** 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .297** .489** .449** .255** -.163** .240** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) จิตสํานึกพ่ึงตนเอง 

(2) จิตสํานึกสาธารณะ 

(3) จิตสํานึกอาสาสมัคร 

(4) จิตสํานึกวีรชน 

(5) จิตสํานึกโพธิสัตว 

 

สมมติฐานที่ 3  ความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกันและ  

  ปราบปรามคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกพึ่งตนเอง 

ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา การอบรม

เลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูใน

ระดับตํ่า (r = .198) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางสถานการณทางสังคมกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

สถานการณทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู
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ในระดับปานกลาง ( r = .354) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนด

ไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางแบบอยางจากบุคคลอื่นกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

แบบอยางจากบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .216) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานที่คิดวาการพ่ึงตนเองในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอใหเปนหนาที่ของรัฐฝายเดียว โดยแบบอยางจาก

บุคคลอื่นมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในดานที่คิดวาการพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอใหเปนหนาที่ของรัฐฝายเดียว ในระดับปานกลาง ( r = .347) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการขัดเกลาทางสังคมกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียร

สัน  พบวา การขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .013) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม (ดังตารางที่ 4.30)  
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ตารางที่ 4.30  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกพ่ีงตนเองของประชาชนในการ 

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 
จิตสํานึก

พึ่งตนเอง 
(1) (2) (3) 

การอบรมเลี้ยงดู .198** -.126* .366** .107* 

สถานการณทางสังคม .354** .101* .226** .306** 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .216** -.029 .347** .068 

การขัดเกลาทางสังคม .013 -.038 .013 .046 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เช่ือวาการรวมมือกันของคนในชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได 

(2) พ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอใหเปน

หนาที่ของรัฐฝายเดียว 

(3) คิดวาการคอรรัปชันเพ่ิมมากขึ้นเปนเพราะคนอื่นนิ่งเฉย 

 

จิตสํานึกสาธารณะ 

 ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

การอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

อยูในระดับตํ่า (r = .122) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานการรวมรณรงคใหคนใน

สังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมืองในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน โดยการอบรมเลี้ยงดูมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในดานการรวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมือง

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ในระดับตํ่า (r = -.029) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ .05 

ความสัมพันธระหวางสถานการณทางสังคมกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

สถานการณทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู

ในระดับปานกลาง ( r = .543) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนด

ไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  
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ความสัมพันธระหวางแบบอยางจากบุคคลอื่นกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

แบบอยางจากบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .461) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน 

ความสัมพันธระหวางการขัดเกลาทางสังคมกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

การขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปรามการ           

คอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .259) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานงบประมาณแผนดิน

เปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม โดย

การขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในดานงบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่

ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม ในระดับตํ่า            

(r = .072) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  (ดังตารางที่ 4.31) 
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ตารางที่ 4.31  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในการ  

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 
จิตสํานึก

สาธารณะ 
(1) (2) (3) 

การอบรมเลี้ยงดู .122* .199** .152** -.029 

สถานการณทางสังคม .543** .299** .386** .539** 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .461** .119* .371** .524** 

การขัดเกลาทางสังคม .259** .072 .330** .192** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) งบประมาณแผนดินเปนเร่ืองที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝาระวัง 

ตรวจสอบการจัดสรรเพ่ือประโยชนสวนรวม 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกันเฝาระวังตรวจสอบการใชงบประมาณ

แผนใหโปรงใสตรวจสอบได 

(3) รวมรณรงคใหคนในสังคมรูจักสิทธิหนาที่พลเมืองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกอาสาสมัคร 

 ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

การอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันอยูในระดับตํ่า (r = .107) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานพรอมสนับสนุนกิจกรรม

ตาง ๆ เพ่ือการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดยไมหวังผลตอบแทน โดยการอบรมเลี้ยงดูมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในดานพรอมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันโดยไมหวังผลตอบแทน ในระดับตํ่า ( r = -.059) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

ความสัมพันธระหวางสถานการณทางสังคมกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

สถานการณทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู
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ในระดับปานกลาง ( r = .483) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนด

ไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานความพรอมที่จะเปน

อาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน โดยสถานการณทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

อาสาสมัครในดานความพรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน ในระดับตํ่า (r = .094) 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

ความสัมพันธระหวางแบบอยางจากบุคคลอื่นกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

แบบอยางจากบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .441) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน 

ความสัมพันธระหวางการขัดเกลาทางสังคมกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

การขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันอยูในระดับตํ่า ( r = .173) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานพรอมที่จะเปนอาสาสมัคร

ในการเฝาระวังคอรรัปชัน โดยการขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครใน

ดานพรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = .010) อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  (ดังตารางที่ 4.32) 
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ตารางที่ 4.32  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกอาสาสมัครของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 
จิตสํานึก

อาสาสมัคร 
(1) (2) (3) 

การอบรมเลี้ยงดู .107* -.059 -.104* .307** 

สถานการณทางสังคม .483** .486** .645** .094 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .441** .397** .508** .175** 

การขัดเกลาทางสังคม .173** .233** .206** .010 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) พรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพ่ือการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน

โดยไมหวังผลตอบแทน 

(2) เต็มใจและยินดีเปนตัวแทนชุมชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

(3) พรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการเฝาระวังคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกวีรชน 

 ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา การอบรม

เลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูในระดับตํ่า 

(r = -.084) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดานการเสียสละ

ประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา ความรูความสามารถ เปนตน 

ในการเขารวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน ในระดับตํ่า ( r = .114) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดานการรองเรียน

การคอรรัปชันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับตํ่า (r = -.127) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดานการรวมชุมนุมเพ่ือใหเกิดการ

ตรวจสอบคอรรัปชัน ในระดับตํ่า (r = -.147) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ความสัมพันธระหวางสถานการณทางสังคมกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

สถานการณทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน              
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อยูในระดับปานกลาง ( r = .453) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานการรองเรียนการคอรรัปชัน

ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสถานการณทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดานการ

รองเรียนการคอรรัปชันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับตํ่า ( r = .089) อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

ความสัมพันธระหวางแบบอยางจากบุคคลอื่นกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

แบบอยางจากบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .399) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางการขัดเกลาทางสังคมกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

การขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .273) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานการรองเรียนการคอรรัปชัน

ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในดานการ

รองเรียนการคอรรัปชันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับตํ่า ( r = .091) อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  (ดังตารางที่ 4.33) 
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ตารางที่ 4.33  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกวีรชนของประชาชนในการ 

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล จิตสํานึกวีรชน (1) (2) (3) 

การอบรมเลี้ยงดู -.084 .114* -.127* -.147** 

สถานการณทางสังคม .453** .089 .314** .581** 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .399** .224** .195** .474** 

การขัดเกลาทางสังคม .273** .152** .091 .378** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เสียสละประโยชนสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา 

ความรูความสามารถ เปนตน ในการเขารวมการปองกันและปราบปราม              

คอรรัปชัน 

(2) รองเรียนการคอรรัปชันไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(3) รวมชุมนุมเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบคอรรัปชัน 

 

จิตสํานึกโพธิสัตว 

 ความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา การอบรม

เลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูใน

ระดับตํ่า (r = .187) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางสถานการณทางสังคมกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

สถานการณทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยู

ในระดับสูง (r = .684) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

ความสัมพันธระหวางแบบอยางจากบุคคลอื่นกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

แบบอยางจากบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการ     

คอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .494) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่กําหนดไว  
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เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน 

ความสัมพันธระหวางการขัดเกลาทางสังคมกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

การขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามการคอร

รัปชันอยูในระดับปานกลาง (r = .346) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน (ดังตารางที่ 4.3 4) 

 

ตารางที่ 4.34  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกโพธิสัตวของประชาชนในการ 

  ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 
จิตสํานึก

โพธิสัตว 
(1) (2) (3) 

การอบรมเลี้ยงดู -.187** -.210** -.147** -.115* 

สถานการณทางสังคม .684** .686** .447** .617** 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .494** .492** .356** .412** 

การขัดเกลาทางสังคม .346** .285** .282** .314** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) เขารวมการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดยถือวาเปนการชวยเหลือ

เพ่ือนมนุษยโดยไมแบงแยกเช้ือชาติ ศาสนา หรือเผาพันธุใด  

(2) หลักธรรมคําสอนทางศาสนาทําใหทานตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

(3) การคอรรัปชันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

ภาพรวม 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูกับจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  พบวา 

การอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันอยูใน

ระดับตํ่า (r = .019) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กําหนดไว  
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 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม เฉพาะดานจิตสํานึกวีรชน โดยการ

อบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันในระดับ

ตํ่า (r = -.084) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานการณทางสังคมกับจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  

พบวา สถานการณทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการ              

คอรรัปชันอยูในระดับสูง ( r = .684) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบอยางจากบุคคลอื่นกับจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  

พบวา แบบอยางจากบุคคลอื่นมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอร

รัปชันอยูในระดับปานกลาง (r = .551) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวมทุกดาน  

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการขัดเกลาทางสังคมกับจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชันของประชาชน  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  

พบวา การขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันอยูในระดับปานกลาง ( r = .302) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่

กําหนดไว  

 เมื่อพิจารณารายดานพบผลที่สอดคลองกับภาพรวม ยกเวนดานจิตสํานึกพ่ึงตนเองโดยการ

ขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน

ในระดับตํ่า (r = .013) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (ดังตารางที่ 4.35) 
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ตารางที่ 4.35  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันกับปจจัยทุกดาน 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 
จิตสํานึกของ

ประชาชน 
(1) (2) (3) (4) (5) 

การอบรมเลี้ยงดู .019 .198** .122* .107* -.084 -.187** 

 สถานการณทางสังคม .684** .354** .543** .483** .453** .684** 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .551** .216** .461** .441** .399** .494** 

การขัดเกลาทางสังคม .302** .013 .259** .173** .273** .346** 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(1) จิตสํานึกพ่ึงตนเอง 

(2) จิตสํานึกสาธารณะ 

(3) จิตสํานึกอาสาสมัคร 

(4) จิตสํานึกวีรชน 

(5) จิตสํานึกโพธิสัตว 

 

สมมติฐานที่ 4   ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัยภายนอกตัวบุคคลสามารถ 

             รวมกันทํานายจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปราม 

  การคอรรัปชันได 

 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบ Stepwise เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระที่

สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชัน โดยตัวแปรอิสระจํานวน 13 ตัวแปรของ 3 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม ความ

เช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และปจจัยภายนอกตัวบุคคล ไดแก การอบรมเลี้ยงดู 

สถานการณทางสังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น การขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงพบผลการวิเคราะหดังนี้ 

1. ผลการทํานายจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

โดยรวม  

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม 

ความเช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม สถานการณทางสังคม และแบบอยางจากบุคคลอื่น 
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ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได รอยละ 

63.7 (R2 = 0.637) โดยการใหความสําคัญกับสถานการณทางสังคมสามารถอธิบายความผันแปรได

สูงสุด รอยละ 47.5 (R2เพ่ิม = 0.475) รองลงมา ไดแก อุดมการณ (R2เพ่ิม = 0.083) ความตองการการ

แกไขปญหาในสังคม ( R2เพ่ิม  = 0.011) ความเช่ืออํานาจภายในตน ( R2เพ่ิม  = 0.008) การศึกษา 

(R2เพ่ิม = 0.005) แบบอยางจากบุคคลอื่น ( R2เพ่ิม = 0.004) เหตุผลเชิงจริยธรรม ( R2เพ่ิม = 0.001) 

และทั้ง 7 ตัวแปรมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันในระดับสูง

มาก (R = .798) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญกับการมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธ์ิการทํานายจิตจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชัน มี 7 ตัวแปร ไดแก การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหา

ในสังคม ความเช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม สถานการณทางสังคม และแบบอยางจาก

บุคคลอื่น ( beta = .337, .186, .145, .114, -.076, .198 และ .198 ตามลําดับ) หมายความวา ตัวแปร

อิสระกลุมนี้ดีขึ้นมีผลทําใหจิตสํานึกของประชาชนตอการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น 

(ตารางที่ 4.36) 
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ตารางที่ 4.36  แสดงผลวิเคราะหถดถอยพหุระหวางจิตสํานึกกับปจจัยทุกดาน 

 

ปจจัย B Beta T R2เพ่ิม ลําดับ 

ปจจัยสวนบุคคล      

การศึกษา -.048 -.076 -2.249 .005 5 

ปจจัยภายในตัวบุคคล      

อุดมการณ  .185 .186 4.596 .083 2 

ความตองการการแกไขปญหาในสังคม .134 .145 3.441 .011 3 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .106 .114 2.758 .008 4 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .131 .198 4.989 .001 7 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล      

สถานการณทางสังคม .249 .337 7.283 .475 1 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .131 .198 4.989 .004 6 

R = 0.798** R2 = 0.637 F = 86.781** 

Adjusted R2 = 0.630 SEe = 0.26302  

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

  

 2. ผลการทํานายดานจิตสํานึกพ่ึงตนเองกับปจจัยทุกดาน  

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกพ่ึงตนเองของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก เพศ อาชีพ เหตุผลเชิงจริยธรรม และสถานการณทาง

สังคม ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได รอย

ละ 31.0 ( R2 = 0.310) โดยการใหความสําคัญกับเหตุผลเชิงจริยธรรมสามารถอธิบายความผันแปร

ไดสูงสุด รอยละ 23.7 ( R2เพ่ิม = 0.237) รองลงมา ไดแก สถานการณทางสังคม ( R2เพ่ิม = 0.043) 

อาชีพ ( R2เพ่ิม  = 0.019) เพศ ( R2เพ่ิม  = 0.011) และทั้ง 4 ตัวแปรมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

พ่ึงตนเองในระดับปานกลาง (R = .556) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญกับการมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธ์ิการทํานายจิตสํานึกพ่ึงตนเอง มี 4 ตัว

แปร ไดแก เพศ อาชีพ เหตุผลเชิงจริยธรรม และสถานการณทางสังคม ( beta = .387, .220, -.125 

และ .111 ตามลําดับ) หมายความวา ตัวแปรอิสระกลุมนี้ดีขึ้นมีผลทําใหจิตสํานึกพ่ึงตนเองของ

ประชาชนตอการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น (ตารางที่ 4.37) 
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ตารางที่ 4.37  แสดงผลวิเคราะหถดถอยพหุระหวางจิตสํานึกพ่ึงตนเองกับปจจัยทุกดาน 

 

ปจจัย B Beta T R2เพ่ิม ลําดับ 

ปจจัยสวนบุคคล      

เพศ 0.106 0.111 2.398* .011 4 

อาชีพ -0.028 -0.125 - 2.778** .019 3 

ปจจัยภายในตัวบุคคล      

เหตุผลเชิงจริยธรรม .353 .387 7.979** .237 1 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล      

สถานการณทางสังคม .175 .220 4.666** .043 2 

R = .556 R2 = .310  F = 39.135** 

Adjusted R2 = .302 SEe = .38999  

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

 3. ผลการทํานายดานจิตสํานึกสาธารณะกับปจจัยทุกดาน  

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก อาชีพ อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาใน

สังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น และการขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปร

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได รอยละ 51.8 ( R2 = 0.518) โดยการใหความสําคัญ

กับแบบอยางจากบุคคลอื่นสามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด รอยละ 28.5 ( R2เพ่ิม = 0.285) 

รองลงมา ไดแก เหตุผลเชิงจริยธรรม (R2เพ่ิม = 0.093) อุดมการณ (R2เพ่ิม = 0.074) การขัดเกลาทาง

สังคม ( R2เพ่ิม  = 0.046) และทั้ง 6 ตัวแปรมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในระดับสูง           

(R = .719) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญกับการมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธ์ิการทํานายจิตสํานึกสาธารณะ มี 6 ตัว

แปร ไดแก อาชีพ อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น และ

การขัดเกลาทางสังคม (beta = .161, .352, .194, .223, .131, และ -.094 ตามลําดับ) หมายความวา ตัว

แปรอิสระกลุมนี้ดีขึ้นมีผลทําใหจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนตอการปองกันและปราบปราม

คอรรัปชันดีขึ้น (ตารางที่ 4.38) 
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ตารางที่ 4.38  แสดงผลวิเคราะหถดถอยพหุระหวางจิตสํานึกสาธารณะกับปจจัยทุกดาน 

 

ปจจัย B Beta T R2เพ่ิม ลําดับ 

ปจจัยสวนบุคคล      

อาชีพ -.024 -.094 -2.377* .008 6 

ปจจัยภายในตัวบุคคล      

อุดมการณ  .236 .194 4.470** .074 3 

ความตองการการแกไขปญหาในสังคม .147 .131 2.689** .012 5 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .363 .352 8.826** .093 2 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล      

แบบอยางจากบุคคลอื่น .145 .161 3.095** .285 1 

การขัดเกลาทางสังคม .181 .223 5.053** .046 4 

R = .719 R2 = .518 F = 62.052** 

Adjusted R2 = .509 SEe = .37035  

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

  

4. ผลการทํานายดานจิตสํานึกอาสาสมัครกับปจจัยทุกดาน 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกอาสาสมัครของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก อาชีพ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม ความ

เช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม สถานการณทางสังคม และแบบอยางจากบุคคลอื่น ซ่ึง

สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได รอยละ 41.9 

(R2 = 0.419) โดยการใหความสําคัญกับสถานการณทางสังคมสามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด 

รอยละ 25.5 ( R2เพ่ิม  = 0.255) รองลงมา ไดแก ความเช่ืออํานาจภายในตน ( R2เพ่ิม  = 0.071) 

แบบอยางจากบุคคลอื่น ( R2เพ่ิม = 0.032) เหตุผลเชิงจริยธรรม ( R2เพ่ิม = 0.026) ความตองการการ

แกไขปญหาในสังคม (R2เพ่ิม = 0.021) อาชีพ (R2เพ่ิม = 0.014) และทั้ง 6 ตัวแปรมีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกอาสาสมัครในระดับสูง (R = .647) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญกับการมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธ์ิการทํานายจิตสํานึกอาสาสมัคร มี 6 ตัว

แปร ไดแก อาชีพ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม ความเช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิง

จริยธรรม สถานการณทางสังคม และแบบอยางจากบุคคลอื่น ( beta = .155, .298, .172, .185, .166, 
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และ -.122 ตามลําดับ) หมายความวา ตัวแปรอิสระกลุมนี้ดีขึ้นมีผลทําใหจิตสํานึกอาสาสมัครของ

ประชาชนตอการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น (ตารางที่ 4.39) 

 

ตารางที่ 4.39  แสดงผลวิเคราะหถดถอยพหุระหวางจิตสํานึกอาสาสมัครกับปจจัยทุกดาน 

ปจจัย B Beta T R2เพ่ิม ลําดับ 

ปจจัยสวนบุคคล      

อาชีพ -.034 -.122 -2.864 .014 6 

ปจจัยภายในตัวบุคคล      

ความตองการการแกไขปญหาในสังคม .198 .166 3.161 .021 5 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .298 .246 5.112 .071 2 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .203 .185 4.166 .026 4 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล      

สถานการณทางสังคม .148 .155 2.619 .255 1 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .148 .172 3.555 .032 3 

R = .647 R2 = .419 F = 41.660* 

Adjusted R2 = .409 SEe = .43165  

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

 5. ผลการทํานายดานจิตสํานึกวีรชนกับปจจัยทุกดาน  

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกวีรชนของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหา

ในสังคม ความเช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และสถานการณทางสังคม ซ่ึงสามารถ

รวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได รอยละ 47.8            

(R2 = 0.478) โดยการใหความสําคัญกับความตองการการแกไขปญหาในสังคม สามารถอธิบาย

ความผันแปรไดสูงสุด รอยละ 23.8 ( R2เพ่ิม = 0.238) รองลงมา ไดแก ความเช่ืออํานาจภายในตน 

(R2เพ่ิม = 0.099) สถานการณทางสังคม ( R2เพ่ิม = 0.057) เหตุผลเชิงจริยธรรม ( R2เพ่ิม = 0.037) 

อุดมการณ ( R2เพ่ิม  = 0.030) การศึกษา ( R2เพ่ิม  = 0.016) และทั้ง 6 ตัวแปรมีความสัมพันธกับ

จิตสํานึกอาสาสมัครในระดับสูง (R = .692) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญกับการมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธ์ิการทํานายจิตสํานึกวีรชน มี 6 ตัวแปร 
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ไดแก การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม ความเช่ืออํานาจภายในตน 

เหตุผลเชิงจริยธรรม และสถานการณทางสังคม ( beta = .179, .115, .321, -.281, .241, และ -.128 

ตามลําดับ) หมายความวา ตัวแปรอิสระกลุมนี้ดีขึ้นมีผลทําใหจิตสํานึกวีรชนของประชาชนตอการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น (ตารางที่ 4.40) 

 

ตารางที่ 4.40  แสดงผลวิเคราะหถดถอยพหุระหวางจิตสํานึกวีรชนกับปจจัยทุกดาน 

ปจจัย B Beta T R2เพ่ิม ลําดับ 

ปจจัยสวนบุคคล      

การศึกษา -.132 -.128 -3.263 .016 6 

 ปจจัยภายในตัวบุคคล      

อุดมการณ  .397 .241 4.992 .030 5 

ความตองการการแกไขปญหาในสังคม .272 .179 3.598 .238 1 

ความเช่ืออํานาจภายในตน .176 .115 2.324 .099 2 

เหตุผลเชิงจริยธรรม -.393 -.281 -6.603 .037 4 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล      

สถานการณทางสังคม .392 .321 5.5958 .057 3 

R = .692 R2 = .478 F = 53.041* 

Adjusted R2 = .469 SEe = .52048  

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05  ** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 

6. ผลการทํานายดานจิตสํานึกโพธิสัตวกับปจจัยทุกดาน 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกโพธิสัตวของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก อายุ การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไข

ปญหาในสังคม เหตุผลเชิงจริยธรรม การอบรมเลี้ยงดู สถานการณทางสังคมและแบบอยางจาก

บุคคลอื่น ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได 

รอยละ 58.9 (R2 = 0.589) โดยการใหความสําคัญกับสถานการณทางสังคม สามารถอธิบายความผัน

แปรไดสูงสุด รอยละ 45.8 (R2เพ่ิม = 0.458) รองลงมา ไดแก การศึกษา ( R2เพ่ิม = 0.049) แบบอยาง

จากบุคคลอื่น (R2เพ่ิม = 0.027) อายุ (R2เพ่ิม = 0.019) ความตองการแกไขปญหาในสังคม ( R2เพ่ิม = 

0.014) อุดมการณ ( R2เพ่ิม  = 0.007) เหตุผลเชิงจริยธรรม ( R2เพ่ิม  = 0.007) และทั้ง 8 ตัวแปรมี
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ความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในระดับสูงมาก (R = .768) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01    

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสําคัญกับการมีจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน พบวา ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธ์ิการทํานายจิตสํานึกวีรชน มี 8 ตัวแปร 

ไดแก อายุ การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม เหตุผลเชิงจริยธรรม การ

อบรมเลี้ยงดู สถานการณทางสังคมและแบบอยางจากบุคคลอื่น ( beta = .435, -.150, .107, -.005, 

.168 , .206 และ .126 ตามลําดับ) หมายความวา ตัวแปรอิสระกลุมนี้ดีขึ้นมีผลทําใหจิตสํานึก

โพธิสัตวของประชาชนตอการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น (ตารางที่ 4.42) 

 

ตารางที่ 4.41  แสดงผลวิเคราะหถดถอยพหุระหวางจิตสํานึกโพธิสัตวกับปจจัยทุกดาน 

 

ปจจัย B Beta T R2เพ่ิม ลําดับ 

ปจจัยสวนบุคคล      

อายุ -.005 -.124 -.3420 .019 4 

การศึกษา -.150 -.169 -4.564 .049 2 

ปจจัยภายในตัวบุคคล      

อุดมการณ  .206 .146 3.129 .007 6 

ความตองการการแกไขปญหาในสังคม .168 .129 2.795 .014 5 

เหตุผลเชิงจริยธรรม .126 .105 2.500 .007 7 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล      

การอบรมเลี้ยงดู  -.165 -.145 -3.343 .008 8 

สถานการณทางสังคม .455 .435 9.0.9 .458 1 

แบบอยางจากบุคคลอื่น .107 .114 2.679 .027 3 

R = .768 R2 = .589 F = 61.906* 

Adjusted R2 = .580 SEe = .39624  
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

กรณีศึกษา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน            

มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษา จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชัน  2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน และ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถทํานาย ระดับ จิตสํานึกของประชาชน

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

โดยทําการศึกษาจาก กลุมตัวอยาง ของประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันทั่วประเทศ จากการสํารวจ พ.ศ. 2551 โดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) จํานวน 400 คน ใช แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช วิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา ใน

เพ่ือใชในการวิเคราะหลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม โดยวิเคราะหสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson’s Product-moment 

Correlation) และ สถิติการวิเคราะหคาความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

ทดสอบความสามารถในการทํานายของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม  สามารถสรุปผลการศึกษา

ไดดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ของ ประชาชนที่ทํางานดานการปองกัน และปราบปรามการ                 

คอรรัปชัน                                 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 62.5) มีชวงอายุ ต้ังแต 60 ป

ขึ้นไป ( รอยละ 26.5 ) กลุมตัวอยางกวาคร่ึง (รอยละ 52.3) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 27.0) มีรายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท (รอยละ 23.1) 

 กลุมตัวอยางกวาคร่ึง (รอยละ 52.5) ไดเขารวมทํากิจกรรมในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันในรูปแบบองคกร/กลุม/ชมรม/เครือขาย สวนใหญเปนสมาชิกองคกร (รอยละ 41.0)  
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 5.1.2  ปจจัยภายในของประชาชนที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยภายในดานอุดมการณโดยรวมของกลุมตัวอยางเห็นดวยอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4. 38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความต้ังใจที่จะปองกันและ

ปราบปรามการ คอรรัปชัน เพ่ือประโยชนของสวนรวม โดยไมหวังผลตอบแทน  กลุมตัวอยางเห็น

ดวยอยูในระดับมาก สวนขออื่น ๆ กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก เชนกัน  ดานความตองการ

แกไขปญหาสังคมโดยรวมกลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38)  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา การแกปญหาคอรรัปชันจะชวยลดปญหาสังคม กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับ

มาก สวนขออื่น ๆ กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก เชนกัน  ปจจัยภายในดานความเช่ืออํานาจ

ภายในตนโดยรวมกลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3. 73) เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา เช่ือวาตนเองมีสวนสําคัญในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  กลุมตัวอยางเห็น

ดวยอยูในระดับมาก สวนขออื่น  ๆ กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับ มากเชนกัน  ปจจัยภายในดาน

เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยรวมกลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4. 43) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา พรอมสนับสนุนกิจกรรมตาง  ๆ เพ่ือการปองกันและปราบปรามคอรรัป

ชันโดยไมหวังผลตอบแทน  กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับ มาก สวนขออื่น  ๆ กลุมตัวอยางเห็น

ดวยอยูในระดับมากเชนกัน  

 

 5.1.3  ปจจัยภายนอกของประชาชนที่ทํางานดานการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยภายนอกดานการอบรมเลี้ยงดูโดยรวมกลุมตัวอยางเห็นดวยอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4. 22) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปฏิบัติตามคานิยมในเร่ืองความซ่ือสัตย

สุจริตของครอบครัว กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก สวนขออื่น ๆ กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูใน

ระดับมาก เชนกัน  ปจจัยภายนอก ดานสถานการณทางสังคมโดยรวมกลุมตัวอยางเห็นดวยอยูใน

ระดับมาก  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รูสึกวิตกกังวลตอผลการจัดอันดับ

ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันที่ประเทศไทยอยูในขั้นวิกฤต กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก สวน

ขออื่น ๆ กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก ปจจัยภายนอก ดานแบบอยางจากบุคคลอื่นโดยรวม

กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4 .25) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ทํากิจกรรม

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันเพราะเห็นตัวอยางจากเพ่ือน  กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูใน

ระดับมากเหมือนขออื่น ๆ และปจจัยภายนอก ดานการขัดเกลาทางสังคมโดยรวมกลุมตัวอยางเห็น

ดวยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคกรมีกิจกรรมที่

สนับสนุนใหสมาชิกมีสวนรวมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูใน

ระดับมากเหมือนกับขออื่น ๆ  
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 5.1.4 ปจจัยระดับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางมีจิตสํานึกพ่ึงตนเองโดยรวม กลุมตัวอยางเห็นดวย อยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.47) ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับ

มาก จิตสํานึกสาธารณะโดยรวม กลุมตัวอยางเห็นดวย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4. 73) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก จิตสํานึกอาสาสมัครโดยรวม กลุม

ตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยาง

เห็นดวยอยูในระดับมาก  จิตสํานึกวีรชนโดยรวม กลุมตัวอยางเห็นดวย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย

เทากับ 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก จิตสํานึกของกลุม

ตัวอยางดานจิตโพธิสัตวโดยรวมกลุม ตัวอยางเห็นดวย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4. 61 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอยูในระดับมาก 

 

 5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน 

 ทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายไดกับจิตสํานึก

พ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

กลาวคือ เพศ อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปรามปราม

การคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนการศึกษา และรายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

พ่ึงตนเองในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 เพศ อายุ และอาชีพ มีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกันและปราบปราม

คอรรัปชันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนการศึกษา และรายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะ

ในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 อาชีพ มีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนเพศ อายุ การศึกษา และรายไดมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05  

 เพศ และรายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปราม           

คอรรัปชัน ผลการวิจัยที่สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนอายุ การศึกษา 
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และอาชีพ มีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05  

 อายุ อาชีพ และการศึกษามีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนเพศ การศึกษา 

และรายไดมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 อาชีพ และการศึกษา มีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนเพศ อายุ การศึกษา และรายไดมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน 

 ทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน เพ่ือทดสอบมี

ความสัมพันธปจจัยภายในบุคคล ไดแก ดานอุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม ความเช่ือ

อํานาจภายในตน และเหตุผลเชิงจริยธรรมกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปราม    

คอรรัปชัน ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว กลาวคือ ดานอุดมการณ ความเช่ืออํานาจ

ภายในตน และเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราม

ปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนความตองการแกไขปญหาสังคม มีความสัมพันธ

กับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 อุดมการณ และเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนความ

ตองการแกไขปญหาสังคม และความเช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับจิตสํานึกสาธารณะ       

ในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 อุดมการณ ความเช่ืออํานาจภายในตน และเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

อาสาสมัครในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01 สวนความตองการแกไขปญหาสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการ

ปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 อุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม และความเช่ืออํานาจภายในตนมีความสัมพันธ

กับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01 สวนเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกันและปราม

ปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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 อุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม ความเช่ืออํานาจภายในตน และเหตุผลเชิง

จริยธรรมกับมีความสัมพันธจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน สอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 อุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม ความเช่ืออํานาจภายในตน และเหตุผลเชิง

จริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไวที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกบุคคลกับจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน 

 ทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน เพ่ือทดสอบมี

ความสัมพันธปจจัยภายในบุคคล ไดแก ดานการอบรมเลี้ยงดู  สถานการณทางสังคม แบบอยางจาก

บุคคลอื่น และการขัดเกลาทางสังคมกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน 

ผลการวิจัยที่สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว กลาวคือ ดาน การอบรมเลี้ยงดู  สถานการณทางสังคม 

และแบบอยางจากบุคคลอื่น มีความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในการปองกันและปรามปราม

การคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวน การขัดเกลาทางสังคม มีความสัมพันธกับจิตสํานึก

พ่ึงตนเองในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 ดาน สถานการณทางสังคม และ แบบอยางจากบุคคลอื่น มีความสัมพันธกับจิตสํานึก

สาธารณะในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.01 สวนดาน การอบรมเลี้ยงดู  และการขัดเกลาทางสังคม มีความสัมพันธกับจิตสํานึก

สาธารณะในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 แบบอยางจากบุคคลอื่น มีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนดาน การอบรม

เลี้ยงดู สถานการณทางสังคม และการขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

อาสาสมัครในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 สถานการณทางสังคม และแบบอยางจากบุคคลอื่น  มีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนใน

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวน

ดานการอบรมเลี้ยงดู  และการขัดเกลาทางสังคม มีความสัมพันธกับจิตสํานึกวีรชนในการปองกัน

และปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 ดานการอบรมเลี้ยงดู สถานการณทางสังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น  และการขัดเกลาทาง

สังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนดานอุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม 
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ความเช่ืออํานาจภายในตน และเหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการ

ปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 ดานการอบรมเลี้ยงดู สถานการณทางสังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น  และการขัดเกลาทาง

สังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกโพธิสัตวในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01  

 สถานการณทางสังคม และแบบอยางจากบุคคลอื่น มีความสัมพันธกับการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนดาน การอบรม  

และการขัดเกลาทางสังคมมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปรามปรามการคอรรัปชัน 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 สมมติฐานที่ 4 ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัยภายนอกตัวบุคคล

สามารถรวมกันทํานายจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันได 

 1. ผลการทํานายจิตสํานึกของประชาชน ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

โดยรวม  

พบวา การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม ความเช่ืออํานาจ

ภายในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม สถานการณทางสังคม และแบบอยางจากบุคคลอื่น ซ่ึงสามารถ

รวมกันอธิบายความผันแปรจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

ได รอยละ 63.7 โดยการใหความสําคัญกับสถานการณทางสังคมสามารถอธิบายความผันแปรได

สูงสุด รองลงมา ไดแก อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม ความเช่ืออํานาจภายใน

ตน และการศึกษา แบบอยางจากบุคคลอื่น เหตุผลเชิงจริยธรรม ตามลําดับ นอกจากนี้ตัวแปรที่กลาว

มานั้นยังมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันในระดับสูงมาก            

(r = .798) นั่นคือ มีผลทําใหจิตสํานึกของประชาชนตอการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น     

 2. ผลการทํานายดานจิตสํานึกพึ่งตนเองกับปจจัยทุกดาน 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกพ่ึงตนเองของประชาชน ในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก เพศ อาชีพ เหตุผลเชิงจริยธรรม และสถานการณทาง

สังคม ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได   

รอยละ 31.0 โดยการใหความสําคัญกับเหตุผลเชิงจริยธรรมสามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด 

รองลงมา ไดแก สถานการณทางสังคม อาชีพ และเพศ นอกจากนี้ตัวแปรที่กลาวมาแลวนั้นมี

ความสัมพันธกับจิตสํานึกพ่ึงตนเองในระดับปานกลาง (R = .556) นั่นคือ มีผลทําใหจิตสํานึก

พ่ึงตนเองของประชาชนตอการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น  
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 3. ผลการทํานายดานจิตสํานึกสาธารณะกับปจจัยทุกดาน 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกสาธารณะของประชาชน ในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  ไดแก อาชีพ อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหาใน

สังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น และการขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปร

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได รอยละ 51.8 โดยการใหความสําคัญกับแบบอยาง

จากบุคคลอื่นสามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด รองลงมา ไดแก เหตุผลเชิงจริยธรรม  

อุดมการณ และการขัดเกลาทางสังคม นอกจากนี้ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

สาธารณะในระดับสูง (R = .719) นั่นคือ มีผลทําใหจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนตอการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น   

 4. ผลการทํานายดานจิตสํานึกอาสาสมัครกับปจจัยทุกดาน 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกอาสาสมัครของประชาชน ในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก อาชีพ ความตองการการแกไขปญหาในสังคม ความ

เช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม สถานการณทางสังคม และแบบอยางจากบุคคลอื่น ซ่ึง

สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได รอยละ 41.9  

โดยการใหความสําคัญกับสถานการณทางสังคมสามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด รองลงมา 

ไดแก ความเช่ืออํานาจภายในตน แบบอยางจากบุคคลอื่น เหตุผลเชิงจริยธรรม ความตองการการ

แกไขปญหาในสังคม และอาชีพ นอกจากนี้ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัคร

ในระดับสูง (R = .647) นั่นคือ มีผลทําใหจิตสํานึกอาสาสมัครของประชาชนตอการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น  

 5. ผลการทํานายดานจิตสํานึกวีรชนกับปจจัยทุกดาน 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกวีรชนของประชาชน ในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ไดแก การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไขปญหา

ในสังคม ความเช่ืออํานาจภายในตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และสถานการณทางสังคม ซ่ึงสามารถ

รวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได รอยละ 47.8            

โดยการใหความสําคัญกับความตองการการแกไขปญหาในสังคม สามารถอธิบายความผันแปรได

สูงสุด รองลงมา ไดแก ความเช่ืออํานาจภายในตน สถานการณทางสังคม เหตุผลเชิงจริยธรรม  

อุดมการณ และการศึกษา นอกจากนี้ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับจิตสํานึกอาสาสมัครใน

ระดับสูง (R = .692) นั่นคือ มีผลทําใหจิตสํานึกวีรชนของประชาชนตอการปองกันและปราบปราม

คอรรัปชันดีขึ้น  
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 6. ผลการทํานายดานจิตสํานึกโพธิสัตวกับปจจัยทุกดาน 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของจิตสํานึกโพธิสัตวของประชาชน ในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  ไดแก อายุ การศึกษา อุดมการณ ความตองการการแกไข

ปญหาในสังคม เหตุผลเชิงจริยธรรม การอบรมเลี้ยงดู สถานการณทางสังคมและแบบอยางจาก

บุคคลอื่น ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันได 

รอยละ 58.9 โดยการใหความสําคัญกับสถานการณทางสังคม สามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด 

รอยละ 45.8 รองลงมา ไดแก การศึกษา แบบอยางจากบุคคลอื่น อายุ ความตองการแกไขปญหาใน

สังคม อุดมการณ และเหตุผลเชิงจริยธรรม นอกจากนี้ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับจิตสํานึก

อาสาสมัครในระดับสูงมาก (R = .768) นั่นคือ มีผลทําใหจิตสํานึกโพธิสัตวของประชาชนตอการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชันดีขึ้น  

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

  

 ในการศึกษาเร่ือง  “จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

กรณีศึกษา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ”

ผูศึกษานําเสนอ  การอภิปรายผลการศึกษา ผูศึกษานําเสนอโดยเรียงตามลําดับวัตถุประสงคของ

การศึกษา ดังนี้  

 

5.2.1  ระดับ จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก อุดมการณ ความตองการแกไขปญหา

สังคม เหตุผลเชิงจริยธรรมผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอ รรัปชันอยูใน

ระดับ มาก จําแนกเปนระดับจิตสํานึก ในการปองกันและปราบปรามคอ รรัปชัน 5 ระดับ ไดแก  

จิตสํานึกพ่ึงตนเอง จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกอาสาสมัคร  จิตสํานึกวีรชน และจิตสํานึกโพธิสัตว 

อภิปรายไดวา  

 ประชาชนมีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันระดับจิตสํานึกพ่ึงตนเอง

ปานกลาง อภิปรายไดวา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชัน ที่มีระดับจิตสํานึกพ่ึงตนเองปานกลางจะมี ความตองการพ่ึงศักยภาพของตนเอง ไม

รอหวังพ่ึงบุคคลอื่น  ไมโทษปจจัยภายนอก  แตมุงใชสติปญญาของตนสรางความพอเพียงและมี

ภูมิคุมกันการคอรรัปชันขึ้นมาดวยตนเอง   สอดคลองกับแนวคิดของพลเดช  ปนประทีป (2552) 
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ที่วา จิตสํานึกพ่ึงตนเอง เปนจิตสํานึกที่พบเห็นในบุคคลหรือชุมชน กลุม องคกร  ที่มีความเขมแข็ง

โดยทั่วไปที่มีจิตสํานึกพ่ึงตนเองเปนรากฐาน ไมรอพ่ึงเทวดาฟาดิน ไมโทษปจจัยภายนอก  แตมุงใช

สติปญญาของตนสรางความพอเพียงและมีภูมิคุมกันขึ้นมาดวยตนเอง  และมักมีคุณลักษณะพิเศษ  

คือมีขีดความสามารถในการปกปองคุมครองตนเองจากภัยคุกคาม มีลักษณะเชิงตอสูตานทาน หรือ

มีบุคลิกที่ระแวดระวังและขีดวงตนเองเพ่ือความอยูรอด   

 ประชาชนมี จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอ รรัปชัน ระดับจิตสํานึก

สาธารณะมาก อภิปรายไดวา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน ที่มีระดับจิตสํานึกสาธารณะมากจะมี ความใสใจตอสวนรวม หวงใย

ประโยชนสาธารณะ งบประมาณแผนดิน โดยจะเฝาระวังมิใหใครมาคอรรัปชัน หรือเอื้อประโยชน

จากทรัพยสินของสวนรวมไปเปนของพรรคพวก ญาติพ่ีนอง สอดคลองกับแนวคิดของพลเดช  ปน

ประทีป (2552) ที่วา จิตสํานึกสาธารณะ  เปนจิตสํานึกที่ใสใจตอสวนรวม  หวงใยประโยชน และ

สมบัติสาธารณะ  โดยจะเฝาระวังมิใหใครมาทําลายหรือเอาสมบัติสาธารณะไปเปนของตัว  ซ่ึง

จิตสํานึกสาธารณะเปนรากฐานความเปนพลเมืองที่กระตือรือรน ( Active Citizen)  สังคมที่มี

พลเมืองผูกระตือรือรนจํานวนมากยอมเปนสังคมที่มีความต่ืนตัวตลอดเวลา  ใครจะมาขโมยสมบัติ

สาธารณะหรือทําลายส่ิงแวดลอมจะทําไดยากขึ้น  

ประชาชนมี จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอ รรัปชัน ระดับจิตสํานึก

อาสาสมัครมาก อภิปรายไดวา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน ที่มีระดับจิตสํานึกอาสาสมัครมากจะมี ความพรอมที่จะเสียสละสมบัติ

หรือประโยชนสวนตัว โดยไมหวังผลตอบแทน  สอดคลองกับ แนวคิดของพลเดช  ปนประทีป 

(2552) ที่วา จิตสํานึกอาสาสมัคร  เปนจิตสํานึกที่พรอมจะเสียสละสมบัติหรือประโยชนสวนตัว

ใหกับผูอื่นหรือสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทน  อาจเปนการเสียสละเวลา  แรงกายแรงใจ  ความรู

สติปญญา  หรือทรัพยสินเงินทองก็ได  คนและชุมชนที่มีจิตอาสามักเปนผูที่สามารถพ่ึงตนเองได  

และมีจิตสํานึกสาธารณะเปนทุนเดิม  จึงมีความพรอมที่จะเสียสละเพ่ือคนอื่นไดในระดับใดระดับ

หนึ่งอยูตลอดเวลา  ซ่ึงจิตอาสาเปนรากฐานสําคัญของสังคมที่เขมแข็งหรือประชาคม ( Civil 

Society) 

 ประชาชนมี จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอ รรัปชันระดับจิตสํานึกวีรชน

มากอภิปรายไดวา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ        

คอรรัปชัน ที่มีระดับจิตสํานึกวีรชนมากจะมี ความเสียสละประโยชนสวนตัว และมีความกลาหาญ

ในการตอสูหรือปฏิบัติหนาที่เพ่ือสวนรวมแบบไมกลัวยากไมกลัวตาย เพ่ือประเทศ อุดมการณ 
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ความเช่ือ เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของพลเดช  ปนประทีป (2552) ที่วา จิตสํานึกวีรชน  เปนจิต

อาสาที่ผนวกดวยความกลาหาญในการตอสูหรือปฏิบัติหนาที่เพ่ือสวนรวมแบบไมกลัวยากไมกลัว

ตาย  มีความพรอมที่จะเสียสละทุกส่ิงทุกอยางแมกระทั่งชีวิตเพ่ือหมูคณะของตน  ซ่ึงอาจเปน

ครอบครัว  วงศตระกูล  ชุมชนทองถิ่น องคกร สถาบัน  เช้ือชาติ  เผาพันธุ  ประเทศ อุดมการณ ลัทธิ

ความเช่ือ ศาสนา เปนตน และจิตสํานึกวีรชนมักพัฒนาขึ้นมาโดยผานการตอสูรวมกันเปนหมู

คณะ  หลอหลอมจากการขับเคี่ยวกับตัวเองอยางตอเนื่อง  ผานบททดสอบตนเองคร้ังแลวคร้ังเลา  

และมักแสดงวีรกรรมใหประจักษตอสายตาของผูคนเมื่อมีเหตุการณคับขัน  หรือไมก็ภายหลังจาก

การสละชีวิตรางกาย 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันระดับจิตสํานึกโพธิสัตว

มาก อภิปรายไดวา ประชาชนที่อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชัน ที่มีระดับจิตสํานึกโพธิสัตวมากจะมีความรักและรับใชเพ่ือนมนุษยโดยไมเลือกหนา ไม

เลือกวาเปนหมูคณะหรือเผาพันธุใด มีความเปนสากล เปนผูปฏิบัติธรรม หรือมีความศรัทธาในหลัก

ศาสนา และมีวัตรปฏิบัติสวนตนที่เขมงวด มีวินัยสูง สอดคลองกับ แนวคิดของพลเดช  ปนประทีป 

(2552) ที่วา จิตโพธิสัตว เปนจิตสํานึกความรักและรับใชเพ่ือนมนุษยโดยไมเลือกหนา   ไมเลือก

วาเปนหมูคณะหรือเผาพันธุใด  มีความเปนสากล  ซ่ึงผูที่มีจิตสํานึกแบบนี้มักเปนผูปฏิบัติธรรม  

หรือมีความศรัทธาในหลักศาสนา  และมีวัตรปฏิบัติสวนตนที่เขมงวด มีวินัยสูง  บางทีเครงย่ิงกวา

พระ  

ระดับจิตสํานึกในตัวบุคคลจะสงผลตอพฤติกรรมในการปองกันและปราบปรามการ                

คอรรัปชัน เชน ประชาชนบางคนนิ่งเฉยตอการคอรรัปชัน ประชาชนบางคนอาสาเขาไปมีสวนรวม

ในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันใน บทบาท ตางๆ ตามความสามารถ ความสนใจ และ

ประสบการณ เชน เขาไปมี บทบาท ในดานวิชาการ ศึกษา วิจัย การเขียนบทความ  การเขารวม

แลกเปลี่ยนแนวคิดกับกลุมตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  การใชความรวมมือกับองคกรตางๆ เชน 

เปนที่ปรึกษาใหกับองคกรภาครัฐ เขารวมเปนกรรมการในการตรวจสอบกรณีการคอรรัปชัน รวม

เปนคณะทํางานตางๆ การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวของ  เปนตน การรวมรณรงคเผยแพรคานิยมที่ดี

งามในเร่ืองความซ่ือสัตย และการรณรงคเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให

ประชาชนไดตระหนักถึงสิทธิหนาที่ของตนเอง รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ เขา อบรม  

ประชุมสัมมนา  การเขาไปมีสวนรวมใน การตรวจสอบการคอรรัปชัน  โดยการแจงเบาะแส หรือ

รองเรียนการคอรรัปชันสอดคลองกับการศึกษาของ วีระ สมความคิด และพิศอําไพ คิดชอบ (2554: 

50-59)  พบวา ประชาชนสามารถ รองเรียน การคอรรัปชัน ไปยังหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมาย และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดังนี้ 1) แจงความตอ ตํารวจในพ้ืนที่                 
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2) นายอําเภอ และผูวาราชการจังหวัด  3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เกี่ยวของ  4) นายกรัฐมนตรี               

5) คณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเร่ืองการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา 6) 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 7) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

(ป.ป.ช.)  8) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กระทรวง

ยุติธรรม (ป.ป.ท.) 9) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  10) ผูตรวจการแผนดิน   11) ศาล

ปกครอง   

 

5.2.2  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชัน 

 จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก อุดมการณ ความตองการแกไขปญหา

สังคม และเหตุผลเชิงจริยธรรมที่ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน

อยูในระดับมาก อภิปรายผลการศึกษาในแตละดาน ไดดังนี ้

 ดานอุดมการณมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ปจจัยภายใน ตัวบุคคล ดาน

อุดมการณมีระดับผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันอยูในระดับมาก 

แสดงวา ประชาชนมีอุดมคติอันสูงสุดในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันที่นําไปปฏิบัติ

ไดจริง และมีอิทธิพลตอระบบคิด และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายอันดีงามที่พึงปรารถนา สอดคลองกับการศึกษาของ

กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผองแพว (2547: 5-6) การจะบรรลุเปาหมายขององคกร ปจจัยที่

สําคัญประการหนึ่งคือ อุดมการณของคนในองคกร คือ เนนผลประโยชนสวนรวมของคนท้ังหมด

หรือชนสวนใหญมากกวาผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง และเนนการประสานความ

รวมมือ และความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร  

 ดานความตองการแกไขปญหาสังคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ปจจัยภายใน

ตัวบุคคล ดานความตองการแกไขปญหาสังคม มีระดับผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามคอรรัปชันอยูในระดับปานกลางมีความมุงหวัง หรือเปาหมายของบุคคลที่มีสวนรวมใน

การปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน เพ่ือผลักดันใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ

สามารถควบคุมจัดการการคอรรัปชันได ตลอดจนการเสริมสรางใหพลเมืองในสังคมมีคานิยมใน

เร่ืองความซ่ือสัตย สอดคลองกับการศึกษาของอัจฉรา  โฉมแฉลม (2544: 43,  64-71) พบวา ปจจัยที่

เห็นวาเปนตัวผลักดันที่ทําใหเกิดจิตสํานึกในการรวมกลุมกิจกรรมเพ่ือสังคมของนักศึกษา  ปจจัย

สําคัญหนึ่งคือ  ปจจัยผลักดันจากสถานการณภายนอก ไดแก ปจจัยผลักดันจากสถานการณทาง
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สังคม ประกอบดวย ปญหาสังคมที่เพ่ิมมากขึ้น การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คาตอบแทน และ

ความต่ืนตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ  

    ดานความเช่ืออํานาจภายในตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ปจจัยภายในตัว

บุคคลดานความเช่ืออํานาจภายในตนมีระดับผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปราม

คอรรัปชันอยูในระดับปานกลาง  ประชาชน ตระหนักรู และเช่ือในศักยภาพและความสามารถของ

ตนเองในการแกไขปญหาคอรรัปชัน หรือกระทําส่ิงใดๆ ตามอุดมการณของตน และมีแนวโนมทีจ่ะ

แสวงหาขอมูล เพ่ือแกไขปญหาคอรรัปชันที่เกิดขึ้นดวยตนเอง 

 ดานเหตุผลเชิงจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ปจจัยภายใน ตัวบุคคล

ดานเหตุผลเชิงจริยธรรมมีระดับผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชันอยู

ในระดับมาก ประชาชนบุคคลใชวิจารณญาณอันประกอบดวยหลักธรรมทางศาสนา และคุณคาของ

ตนเองเปนพ้ืนฐานในการเขารวมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน    

 ปจจัยภายนอก ตัวบุคคล  ไดแก การอบรมเลี้ยงดู /คานิยมของครอบครัว  สถานการณทาง

สังคม แบบอยางจากบุคคลอื่น  และการขัดเกลาทางสังคม ที่ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน

และปราบปรามคอรรัปชันอยูในระดับมาก อภิปรายผลการศึกษาในแตละดาน ไดดังนี้ 

 ดานการอบรมเลี้ยงดูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ปจจัยภายนอก ตัวบุคคลดาน

การอบรมเลี้ยงดู มีระดับ ผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอ รรัปชันอยูใน

ระดับมาก การปฏิบัติของพอแม ผูปกครองในการดูแลเอาใจใสทั้งทางรางกายและจิตใจ การแนะนํา 

อบรม ส่ังสอนและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองที่ซ่ือสัตยของสังคมตาม

คานิยมอันดีงามของครอบครัว    

 ดานสถานการณทางสังคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ปจจัยภายนอกตัวบุคคล

ดานสถานการณทางสังคมมีระดับผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปราม คอรรัปชัน

อยูในระดับมาก  สภาพความรุนแรงของปญหาคอรรัปชันที่เกิดขึ้นใน สังคมชวงเวลาหนึ่ง  ๆ ซ่ึง

สงผลกระทบตอบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  ดานแบบอยางจากบุคคลอื่น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ปจจัยภายนอก ตัว

บุคคลดานแบบอยางจากบุคคลอื่น มีระดับผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปราม  

คอรรัปชันอยูในระดับมาก การรับเอาแนวคิด คานิยม วิถีปฏิบัติของบุคคลอื่น เชน ผูนําทางความคิด 

นักปราชญ เปนตน โดยบุคคลเหลานี้ทีมีอิทธิพลตอแนวทางในการปองกันและปราบปรามการ         

คอรรัปชัน  

 การขัดเกลาทางสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ปจจัยภายนอกตัวบุคคลดาน

สถานการณทางสังคมมีระดับผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามคอ รรัปชันอยู
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ในระดับมาก  การเรียนรูทางสังคมตลอดชีวิตที่ไดรับมาจากครอบครัว สภาพแวดลอม ระบบ

โครงสรางทางประเพณี สังคม บรรทัดฐานของกลุมคน หลอหลอมใหบุคคลเกิด  จริยธรรม  ทัศนคติ 

อุดมการณ และเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

 ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก มีอิทธิพลตอ การสรางจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน โดยประชาชนมีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

สอดคลองกับวิศัลย  โฆษิตานนท (2540: 263) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาสํานึกสาธารณะของประชาชน

ในชุมชนเมือง จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะมี 2 สวนคือ 

ปจจัยภายใน ไดแก ความตองการสวนบุคคล สถานภาพทางสังคม ความสามารถในการใช

วิจารณญาณและการตัดสินใจ และประสบการณและทัศนคติตางๆ ปจจัยภายนอก ไดแก การมี

ปฏิสัมพันธทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเรียนรูและการรับรูขอมูลขาวสาร โครงสราง

และสถาบันทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี กฎ ระเบียบในสังคม บทบาทของผูนํา และการบริหาร

จัดการและจัดกิจกรรมในชุมชน เปนไปในทิศทางเดียวกับของอัจฉรา โฉมแฉลม (2544 : 64-71) 

ศึกษาเร่ืองจิตสํานึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตอการรวมกลุมเพ่ือกิจกรรมเพ่ือสังคม 

พบวา ปจจัยวาปจจัยภายในและภายนอกผลักดันใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกในการรวมกลุมกิจกรรม

เพ่ือสังคม ไดแก 1) ปจจัยผลักดันจากกลุมและสภาวะสังคม 2) ปจจัยผลักดันจากสถานการณ

ภายนอก ไดแก ปจจัยผลักดันจากสถานการณทางสังคม 3) ปจจัยผลักดันดานความรักที่มีตอผูอื่น  

 จะเห็นไดวา ประชาชนที่มีอุดมการณมากจะผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันสูง นอกจากปจจัยภายในขางตนแลว ปจจัยภายนอกก็มีสวนสําคัญไมย่ิง

หยอนไปกวากัน ซ่ึงจะเปนตัวหนุนเสริมรวมดวยไมวาจะเปนสถานการณทางสังคม แบบอยางจาก

บุคคลอื่น การอบรมเลี้ยงดู/คานิยมของครอบครัว และดานการขัดเกลาทางสังคม  

เมื่อทั้งสองปจจัยทําหนาที่หนุนเสริมใหเกิดจิตสํานึกของประชาชนจะเปนการ พัฒนา

ภายในของผูคนใหกาวขามความเห็นแกตัว ซ่ึงความเขมขนของอิทธิพลปจจัยภายใน และปจจัย

ภายนอกในตัวบุคคลเปนผลใหแตละบุคคลมีระดับจิตตางกันต้ังแต ระดับจิตสํานึกพ่ึงตนเอง เปน

จิตสํานึกที่พบเห็นในบุคคลที่มีความเขมแข็งโดยทั่วไปที่มีจิตสํานึกพ่ึงตนเองเปนรากฐาน  ไมโทษ

ปจจัยภายนอก มุงใชสติปญญาของตนสรางความพอเพียงและมีภูมิคุมกันขึ้นมาดวยตนเอง  

ระดับจิตสํานึกสาธารณะ  เปนจิตสํานึกที่ใสใจตอสวนรวม  หวงใยประโยชน และสมบัติ

สาธารณะ  โดยจะเฝาระวังมิใหใครมาทําลายหรือเอาสมบัติสาธารณะไปเปนของตัว  ซ่ึงจิตสํานึก

สาธารณะเปนรากฐานความเปนพลเมืองที่กระตือรือรน (Active Citizen)   

ระดับจิตสํานึกอาสาสมัคร  เปนจิตสํานึกที่พรอมจะเสียสละสมบัติหรือประโยชนสวนตัว

ใหกับผูอื่นหรือสวนรวมโดยไมหวังผลตอบแทน  อาจเปนการเสียสละเวลา  แรงกายแรงใจ  ความรู

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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สติปญญา  หรือทรัพยสินเงินทอง มีความพรอมที่จะเสียสละเพ่ือคนอื่น  ซ่ึงจิตอาสาเปนรากฐาน

สําคัญของสังคมที่เขมแข็งหรือประชาคม (Civil Society)  

ระดับจิตสํานึกวีรชน เปนจิตอาสาที่ผนวกดวยความกลาหาญในการตอสูหรือปฏิบัติหนาที่

เพ่ือสวนรวมแบบไมกลัวยากไมกลัวตาย  มีความพรอมที่จะเสียสละทุกส่ิงทุกอยางแมกระทั่งชีวิต

เพ่ือสวนรวม และจิตสํานึกวีรชนมักพัฒนาขึ้นมาโดยผานการตอสูรวมกันเปนหมูคณะ  หลอหลอม

จากการขับเคี่ยวกับตัวเองอยางตอเนื่อง  

ระดับจิตโพธิสัตว เปนจิตสํานึกความรักและรับใชเพ่ือนมนุษยโดยไมเลือกหนา   ไม

เลือกวาเปนหมูคณะหรือเผาพันธุใด  มีความเปนสากล  ซ่ึงผูที่มีจิตสํานึกแบบนี้มักเปนผูปฏิบัติ

ธรรม  หรือมีความศรัทธาในหลักศาสนา  และมีวัตรปฏิบัติสวนตนที่เขมงวด มีวินัยสูง   

 

 5.2.3  ปจจัยที่สามารถทํานาย ระดับ จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชัน  

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยภายในที่เปนส่ิงตางๆ ในตัวบุคคลที่ส่ังสมมาต้ังแตเด็ก และติดตัว

บุคคล โดยไดรับปลูกฝง การอบรม ถายทอดจากสถาบันทางสังคมที่สําคัญ เชน สถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เปนตน ทําใหแฝงฝงอยูในสํานึกของของบุคคลหนึ่งๆ เปนผลทํา

ใหเกิดจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  โดยมีปจจัยสําคัญคือ 

อุดมการณ ความตองการแกไขปญหาสังคม และเหตุผลเชิงจริยธรรม 

 ปจจัยภายนอก เปนส่ิงที่อยูรอบตัวบุคคล หรือ ส่ิงแวดลอม สถานการณตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ

การกระทําของบุคคล และบุคคลรับรูเกี่ยวกับสถานการณ หรือส่ิงที่อยูรอบตัว นํามาตีความ  และมี

แนวโนมแสดงพฤติกรรมจากการกระตุนจากสถานการณ หรือส่ิงที่อยูรอบตัวนั้น เปนผลทําใหเกิด

จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  โดยมีปจจัยสําคัญคือ 

แบบอยางจากบุคคลอื่น การขัดเกลาทางสังคม  สถานการณทางสังคม  

 คาสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ ( R Square: R2) ของการวิเคราะหกลุมปจจัยภายในกับ

จิตสํานึก มีคาเทากับ 0.163 การวิเคราะหกลุมปจจัยภายนอกกับจิตสํานึก มีคาเทากับ 0.268 การ

วิเคราะหกลุมปจจัยภายในและกลุมปจจัยภายนอกตอจิตสํานึก มีคาเทากับ 0.410 จึงสามารถสรุปได

วา ปจจัยภายใน  กับปจจัยภายนอก  และ ปจจัยอื่น  สามารถทํานาย จิตสํานึกของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันไดมากกวาตัวแปรกลุมใดกลุมหนึ่งตามลําพัง  เปนไปตาม

สมมติฐาน สอดคลองกับการศึกษาของวิทยพัฒนท  สีหา (2551 : 55, 67-69) ศึกษาปจจัยที่สัมพันธ

กับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษากลุมตัวอยางเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณจิตสาธารณะของนิสิต
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ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ  เหตุผลเชิง

จริยธรรม อัตมโนทัศน คานิยมบุคคลทางครอบครัว คาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ ( R) 

เทากับ .302  คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ ( R 2) เทากับ .091 คาสัมประสิทธการพยากรณปรับปรุง 

(2adjR ) เทากับ .088 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เทากับ .335 ตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถ

ทํานายไดรอยละ 8.80 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 

 5.3.1  ขอเสนอแนะทั่วไป 

 จากผลการศึกษา พบวา  ความสัมพันธระหวาง กลุมปจจัยภายใน กลุมปจจัยภายนอก มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับ จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน

โดยเฉพาะกลุมปจจัยภายในขึ้นอยูกับอุดมการณ แบบอยางจากบุคคลอื่น และการขัดเกลาทางสังคม  

ความเช่ือในอํานาจตน สถานการณทางสังคม และกลุมปจจัยภายนอก ขึ้นอยูกับแบบอยางจากบุคคล

อื่น และการขัดเกลาทางสังคม สถานการณทางสังคม ผูศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติไว

ดังนี้ 

  5.3.1.1  สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา เปนสถาบันที่สําคัญในการ

ถายทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม และถายทอดความรูใหแกเด็ก เยาวชนทําหนาที่อยางเครงครัดในกลอม

เกลา ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกที่ดีงามในเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริตดวยการขัดเก ลามาต้ังแตร ะดับ

เยาววัย เชน จากการอบรมปลูกฝงต้ังแตระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ส่ิงตางๆ ในตัว

บุคคลที่ส่ังสมมาต้ังแตเด็ก และติดตัวบุคคล โดยไดรับปลูกฝง การอบรม ถายทอดจากสถาบันทาง

สังคมที่สําคัญ เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เปนตน  ทําใหแฝงฝงอยูใน

สํานึกของของบุคคลหนึ่งๆ ไดแก การปลูกฝงอุดมการณในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันที่นําไปปฏิบัติไดจริง และมีอิทธิพลตอระบบคิด และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน

การปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายอันดีงามที่พึงปรารถนา การปลูกฝง

ใหเกิดการตระหนักถึงปญหา และตองการแกไขปญหาสังคม มุงหวังที่มีสวนรวมในการปองกัน

และปราบปรามการคอรรัปชัน โดยสรางเสริมความเช่ืออํานาจภายในตนให ตระหนักรู และเช่ือใน

ศักยภาพและความสามารถของตนเองในการแกไขปญหา คอรรัปชัน  หรือกระทําส่ิงใดๆ ตาม

อุดมการณของตน และมีแนวโนมที่ จะแสวงหาขอมูล เพ่ือแกไขปญหาคอรรัปชันที่เกิดขึ้นดวย

ตนเองอยางมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในการใชวิจารณญาณอันประกอบดวยหลักธรรมทางศาสนา และ

คุณคาของตนเองเปนพ้ืนฐานในการเขารวมปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 
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  5.3.1.2  องคกรทางสังคม ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันปกครอง สถาบัน

เศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา สงเสริม สนับสนุน  และกระตุนใหประชาชนเกิด

ความรู ความเขาใจ และกระตุนใหแสดงพฤติกรรมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

เชน สถาบันครอบครัวอบรมเลี้ยงดู เอาใจใสทั้งทางรางกายและจิตใจ  การแนะนํา อบรม ส่ังสอน

และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองที่ซ่ือสัตยของสังคมตามคานิยมอันดีงาม

ของครอบครัว สถาบันทางศาสนาทําหนาที่ยกระดับจิตใจของประชาชนใหละอายตอบาป เปนตน 

สถาบันปกครองมีกฎหมายสงเสริม และเอื้ออํานวยใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันในทุกระดับอยางจริงจัง และปลอดภัย มีมาตรการในการลงโทษผูกระทํา

ผิดที่มีผลบังคับใชไดจริง เปนตน นอกจากนี้แลวองคกรที่สําคัญที่ถือวามีอิทธิพลตอกระบวนคิด 

และการเรียนรูทางสังคมมากองคกรหนึ่งก็คือ องคกรส่ือควรทําหนาที่เผยแพรคานิยมที่ดีงาม สราง

รูปแบบส่ือสารการตอตานคอรรัปชันไปสูระดับทองถิ่น การเผยแพรคานิยมเคารพคนดีรังเกียจคน

โกงอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

  5.3.1.3  ประชาชน และองคกรภาคประชาชนผนึกกําลัง หรือการรวบรวมพลังของ

ปจเจกชนแตละคนเขาไปเปนกลุม ชมรม หรือองคกร เพ่ือความเปนหนึ่งเดียวโดยอาศัยกลยุทธการ

ผนึกกําลังซ่ึงมี่เทคนิค 1) การมีสวนรวม  ควรยึดหลักการมีสวนรวมที่สําคัญ 3 ประการ 1.1) การมี

สวนรวมนั้นตองเกิดจากความเต็มใจและความเขาใจที่จะเขารวมเพราะจะทําใหเกิดความรูสึกวาเปน

สวนหนึ่งขององคกรในการแกไขปญหา  1.2) กระบวนการมีสวนรวมนั้นตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ

ความเสมอภาคและขีดความสามารถของแตละบุคคลที่เขามามีสวนรวม  1.3) การมีสวนรวมตองมี

พ้ืนฐานของเสรีภาพ อิสระที่จะตัดสินใจวาจะเลือกในการมีสวนรวมหรือไม ตองไมเกิดจากการ

บังคับหรือขูเข็ญ  2) ความเปนหนึ่งเดียวที่จะแสดงพลังของประชาชนมาสูการมีสวนรวม เชน มี

กิจกรรมรวมกันในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน เปนตน  ซ่ึงจะทําใหเกิดความย่ังยืน

ของจิตสํานึก และเจริญขึ้นในจิตใจของประชาชนผูมีสวนรวม ขับเคลื่อนกอเปนกระแสสังคม และ

ขยายสวนรวมไปสูภาคสวนอื่นๆ เพ่ือมารวมแกปญหา และขยายการพัฒนาใหเกิดความเหมาะสมย่ิง

ขั้น 

  5.3.1.4 การผลิตจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันที่เกิดขึ้น

มาแลวซํ้าอยูเสมอเพ่ือปองกันการเลือนหายหรือเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ือมีจิตสํานึกมีความคงทน โดย

การเสริมแรงจากองคกรทางสังคม เชน การปลูกฝง ขัดเก ลามาต้ังแตร ะดับเยาววัย (จากการอบรม

ปลูกฝงต้ังแตระดับสถาบันครอบครัว ชุมชน โรงเรียน) จนถึงปจจุบัน เชน คนไทยทุกคนตองเปน

พลเมืองดี บําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น และสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เขารวมกิจกรรม 

หรือรวมองคกรที่เกี่ยวของปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน เปนตน 
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 5.3.2  ขอเสนอแนะงานวิจัย 

 การศึกษาคร้ังตอไป ควรทําการปรับปรุงศึกษาเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

  5.3.2.1 การศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยการทําการสุมตัวอยางโดยใชดุลพินิจของผูวิจัยในการ

กําหนดกลุมตัวอยางเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนองคกร หรือบุคคลที่เปนรวมงาน หรือเคยรวมงานตาน

คอรรัปชันกับผูวิจัยเปนสวนใหญ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังตอไป ควรจะทําการศึกษากับ ประชาชน และ

องคกรประชาชนใหมีความอยางแทจริง  

  5.3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลแบบอื่น รวมดวย 

โดยเฉพาะการสัมภาษณ  ประกอบกับการใชแบบสอบถาม แบบเจาะลึก เพ่ือจะชวยใหไดขอมูลที่

สมบูรณมากขึ้น และสามารถทําใหนําผลการศึกษาที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนไดมากย่ิงขึ้น  
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ภาคผนวก 



 

 

 

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง 

“จิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน  

กรณีศึกษา ประชาชนท่ีอาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน ” 

 

สวนที่ 1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน      หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน  

    และเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ  โปรดตอบทุกขอ  

 

1. เพศ 

 � ชาย   � หญิง 

 

2. อายุ (ระบุ) ................... ป 

  

3. การศึกษา 

 � ตํ่ากวาปริญญาตรี � ปริญญาตรี � ปริญญาตรีโท  � ปริญญาเอก 

4. อาชีพ 

 � รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   � พนักงานบริษัท 

 � นักเรียน/นักศึกษา   � อื่นๆ โปรดระบุ .............. 

 

5. รายไดตอเดือน  (ระบุ) ............................ บาท 

  

6. ทานเขารวมทํากิจกรรมในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันในรูปแบบของรวมกลุม/องคกร/

ชมรม /เครือขายหรือไม (หากตอบไมใชใหขามไปทําขอ 8) 

 � ใช โปรดระบุช่ือกลุม/องคกร/ชมรม /เครือขาย........................................ � ไมใช  
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7. ทานมีตําแหนงใดในกลุม/องคกร/ชมรม /เครือขายนั้น 

 � ประธาน  � รองประธาน  � กรรมการ 

 � เหรัญญิก  � สมาชิก  � อื่นๆ (โปรดระบุ)....................... 

 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในตัวบุคคลผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน 

             และปราบปรามการคอรรัปชัน 

 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมาก  โปรดตอบทุกขอ  

ปจจัยภายในตัวบุคคล 

  

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

8. ฉันปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องความซื่อสัตยที่

ฉันยึดถืออยางมุงมั่น       

9. แมมีปญหาอุปสรรคในการทํางานตาม

แนวคิดที่ฉันยึดถือ ฉันยังคงทําตามแนวคิด

นั้นโดยไมเปลี่ยนแปลง       

10. ฉันคิดวา รางวัล ช่ือเสียง หรือเกียรติยศ 

เปนสิ่งที่แสดงใหฉันรูวาฉันประสบ

ความสําเร็จในการทํางาน       

11. ฉันมีความต้ังใจที่จะปองกันและ

ปราบปราม 

การคอรรัปชัน เพื่อประโยชนของสวนรวม 

โดยไมหวังผลตอบแทน       

12. ฉันอุทิศตนเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกของ

คนในชาติใหรังเกียจคอรรัปชัน        

13. ฉันเช่ือวาทุกคนมีสวนชวยใหปญหาคอร

รัปชันลดลงได      

14. การแกปญหาคอรรัปชันจะชวยลดปญหา

สังคม      

15. การแกปญหาคอรรัปชันไมมีผลตอการ

พัฒนาประเทศ        

16. เมื่อพบเห็นการคอรรัปชันฉันจะนิ่ง

เฉย      
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17. ฉันไมเช่ือวากฎหมายจะบังคับใชกับ

นักการเมืองระดับสูงที่คอรรัปชันได       

18. ฉันเช่ือวาฉันมีสวนสําคัญในการ

ปองกันและปราบปราม 

การคอรรัปชัน      

19. เมื่อพบเห็นการคอรรัปชันฉันแจง

เบาะแสไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดวย

ตนเอง      

20. เมื่อถูกขมขู ฉันพยายามหาใครซักคน

ที่จะชวยแกปญหา      

21. ฉันไมมั่นใจวาฉันจะชักชวนบุคคลอื่น

มารวมกิจกรรมการตอตานคอรรัปชัน      

22. ฉันลังเลใจที่จะแจงเบาะแสคอรรัปชัน

ของหัวหนางานของฉัน         

23. ฉันต้ังใจจะทําหนาที่พลเมืองดี จึงไม

คิดที่จะทําในสิ่งที่ละเมิดกฎหมายถึงแมวา

จะเห็นผูอื่นทํา      

24. ฉันเขารวมปองกันและปราบปรามการ

คอรรัปชันเพราะถือวาเปนการทําบุญอยาง

หนึ่ง      

25. ฉันคิดวาการปกปองรักษา

ผลประโยชนของชาติ และสมบัติของ

แผนดินไมใชหนาที่ของประชาชนทั่วไป      

26. ฉันพรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อ

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดย

ไมหวังผลตอบแทน 

     

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายนอกตัวบุคคลผลักดันใหเกิดจิตสํานึกในการปองกัน 

 และปราบปรามการคอรรัปชัน 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมาก  โปรดตอบทุกขอ 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 

 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

27. ฉันปฏิบัติตามคานิยมในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริตของครอบครัว      

28. ผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย      

29. ฉันไดรับการอบรมจากผูปกครองใน

เรื่องผลของการทุจริต      

30. ครอบครัวของฉันเปนศาสนิกชนที่ด ี

       

31. ผูปกครองไมตําหนิเมื่อฉันหยิบของ

ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต         

32. ฉันรูสึกวิตกกังวลตอผลการจัดอันดับ

ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันที่ประเทศไทย

อยูในขั้นวิกฤต      

33. การคอรรัปชันในองคกรสรางความ

เสียหายตอองคกรเทานั้น ไมสงผลตอการ

พัฒนาประเทศ      

34. ฉันเขารวมปองกันและปราบปราม

คอรรัปชัน เพราะมีการคอรรัปชัน

โครงการขนาดใหญของรัฐ       

35. ปญหาคอรรัปชันของชุมชนอื่นไม

เกี่ยวของกับฉัน 

     

36. ฉันยอมรับการบริหารงานที่มีผลงาน 

แมจะมีการคอรรัปชันเล็กนอย    

     

37. ผูนําทางความคิดมีอิทธิพลตอแนวคิด

ในการปองกันและปราบปรามการคอรรัป

ชันของฉัน  
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38. ฉันทํากิจกรรมปองกันและปราบปราม

การคอรรัปชันเพราะเห็นตัวอยางจาก

เพื่อน   

     

39. บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการ

ตอตานคอรรัปชันในตางประเทศทําใหฉัน

มีความหวังที่จะแกไขการคอรรัปชันใน

เมืองไทย   

     

40. องคกรของฉันมีกิจกรรมที่สนับสนุน

ใหสมาชิกมีสวนรวมปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน 

     

41. ชุมชนของฉันไมมีการรณรงคเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต 

     

42. การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของ

ศาสนาทําใหฉันละอายตอบาป 

     

43. ฉันรังเกียจคอรรัปชันเพราะไดรับ

อิทธิพลจากสื่อรณรงคตอตานคอรรัปชัน 

     

 

สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับจิตสํานึกของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชัน 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมาก  โปรดตอบทุกขอ 

จิตสํานึกของประชาชนในการปองกัน 

และปราบปรามการคอรรัปชัน 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

44. ฉันเช่ือวาการรวมมือกันของคนใน

ชุมชนจะชวยลดปญหาคอรรัปชันได      

45. ฉันพึ่งตนเองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชันโดยไมรอให

เปนหนาที่ของรัฐฝายเดียว       

46. ฉันคิดวาการที่คอรรัปชันเพิ่มมากขึ้น

เปนเพราะคนอื่นนิ่งเฉย      

47. ฉันเห็นวางบประมาณแผนดินเปน

เรื่องที่ทุกคนตองมีสวนรวมในการเฝา

ระวัง ตรวจสอบการจัดสรรเพื่อประโยชน

สวนรวม       
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48. ฉันสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

รวมกันเฝาระวัง ตรวจสอบการใช

งบประมาณแผนดินใหโปรงใสตรวจสอบ

ได       

49. ฉันรวมรณรงคใหคนในสังคมรูจัก

สิทธิหนาที่พลเมืองในการปองกันและ

ปราบปรามการคอรรัปชัน      

50. ฉันพรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อ

การปองกันและปราบปรามคอรรัปชันโดย

ไมหวังผลตอบแทน      

51. ฉันเต็มใจและยินดีเปนตัวแทนชุมชน

ในการปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน      

52. ฉันพรอมที่จะเปนอาสาสมัครในการ

เฝาระวังคอรรัปชัน      

53. ฉันเสียสละประโยชนสวนตัวอยางใด

อยางหนึ่ง เชน แรงกาย กําลังทรัพย เวลา 

ความรูความสามารถ เปนตน ในการเขา

รวมการปองกันและปราบปรามคอรรัป

ชัน      

54. ฉันรองเรียนการคอรรัปชันไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของ      

55. ฉันรวมชุมนุมเพื่อใหเกิดการ

ตรวจสอบคอรรัปชัน      

56. ฉันเขารวมการปองกันและปราบปราม

คอรรัปชันโดยถือวาเปนการชวยเหลือ

เพื่อนมนุษยโดยไมแบงแยกเช้ือชาติ 

ศาสนา หรือเผาพันธุใด       

57. หลักธรรมคําสอนทางศาสนาทําให

ทานตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการ

ปองกันและปราบปรามคอรรัปชัน      

58. การคอรรัปชันเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน       
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