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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ” ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว ๓ ประการไดแก ๑) เพ่ือศึกษา
ปญหาการปองกันการทุจริตในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ๒) เพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดย
การสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ๓) วิเคราะหองคความรูและรูปแบบ
การปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองเลย  
 ผลการวิจัยพบวา  
 ๑. ปญหาการทุจริตเนื่องจากผูบริหาร มีการลงทุนทางการเมืองโดยใชเงินเพ่ือจูงใจให
ประชาชนเลือกตนเองเขามา มีการทุจริตเชิงนโยบาย การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงบประมาณ การ
สรรหาบุคลากรท่ีไมโปรงใส มีการจัดสรรไปสรางแรงจูงใจในการชวยหาคะแนนเสียง มีการประมาณ
ราคาท่ีสูงกวามาตรฐาน การตั้งงบประมาณรายจายประจําท่ีเปนเงินคาตอบแทน เงินคา ใชสอยและ
เงินคารับรอง พิธีการตางๆ ไวสูง  
 ๒. การพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตในจังหวัดเลย แมวาคานิยมในสังคมไทย
ปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปแตขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานสังกัดกระทรวงก็ยังคงให
ความสําคัญเรื่องการทุจริตยึดกฎระเบียบขอบังคับเปนรูปแบบในการพัฒนาการปองกันการทุจริตโดย
ยึดม่ันในการปฏิบัติงานเปนสวนรวม ถือไดวาเปนรูปแบบอยางหนึ่งท่ีเปนวัฒนธรรมภายในองคกร 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการวางแผนการปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอก เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 ๓. องคความรูและรูปแบบการปองกันการทุจริตเปนบทบาทของผูบริหารมักมีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอใหเกิดกระบวนการทุจริตหรือไมทุจริตก็ได แตก็
เพ่ือนํามาซ่ึงผลประโยชนทางการเมืองตามนโยบายของผูบริหารเปนสวนใหญ ซ่ึงการสรางคานิยม
ความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การสงเสริมแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลใหเปนท่ียอมรับใน
ทุก ภาคสวนของสังคม เปนกฎเกณฑกติกาของสังคมในการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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ABSTRACT 

 Research "Developing a model to prevent corruption in order to create a 

joint future of people in Mueang District, Loei Province" The researcher has set up 

three objectives which are 1) to study the problem of corruption prevention in Mueang 

District, Loei Province 2) to develop the model Preventing corruption by creating a 

joint future of people in Mueang District, Loei Province. 3) Analyzing knowledge and 

forms of fraud prevention by Creating a common future of the people in the city yet. 

 The results of the research showed that  

 1. Corruption problem due to management There is political investment by 

using money to motivate people to choose themselves. There is a policy corruption 

Procurement Budget management Recruitment is not transparent. Allocated to create 

incentives to help find votes. There is an estimated price that is higher than standard. 

Setting a budget for regular expenditures which is a compensation, utility and money 

for ceremonies 

 2. The development of a model to prevent corruption in Loei province. 

Although the values in today's Thai society have changed, government officials or 

government officials in agencies under the ministry continue to focus on corruption, 

adhere to rules and regulations as a form of development in preventing corruption by 

adhering to In working as a whole Considered as a form of culture within the 

organization. Local government organization Participate in anti-corruption planning 

with external agencies. Giving people the opportunity to participate in the prevention 

of fraud 

 3. Knowledge and forms of fraud prevention are the roles of executives, 

often having influence on the operations within the local government organization, 

causing the process of corruption or non-corruption. But mainly to gain political 

benefits according to the policies of the management. Which creating values, ethics 
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And professional ethics Promoting good governance concepts that are acceptable to 

all Sector of society Is the rules and regulations of the society in promoting good 

governance 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะคณะผูวิจัยไดรับความเมตตานุเคราะหอันเปน
กําลังใจท่ีประกอบดวยความปรารถนาดีจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาท่ีจํานวนหลายทาน
และหลายฝายผูวิจัยขอ ระบุนาม ไวเพ่ือแสดงความ ขอบพระคุณและขอบคุณทานตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. (สุทิตย อาภากโร) ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ท่ีใหความเมตตานุเคราะห ตอขาพเจาท่ีเปดโอกาสใหผูวิจัยไดกาวสูวงการ
วิจัย ของสถาบนัวจิัยพุทธศาสตรเปนครั้งแรก โดยใหคําชี้แนะ นับตั้งแตการนําเสนอหัวขอการวิจัยจน
ทําใหโครงการวิจัยมีความชัดเจนมากข้ึน ทําใหผูวิจัยมองเห็น ชองทางในการวิจัยเปนอยางดี จน
สามารถดําเนินการเขียนงานวิจัยฉบับนี้ใหสําเร็จไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผูอํานวยการสวนงานวางแผนสงเสริมการวิจัย

ท่ีไดใหความอนุเคราะหตอขาพเจาเสมอมา คอยติดตามถามไถ ความกาวหนาของงานวิจัยเสมอมา

เปยมไปดวยความหวังดีเสมอ และเจาหนาท่ีประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทุกทานท่ีทําหนาท่ีเปน

กัลยาณมิตรท่ีดี ในการติดตอและประสานงานในดานตาง ๆ ทําใหไดการติดตอประสานงานเก่ียวกับ

งานวิจัยทุกข้ันตอนของขาพเจามีความราบรื่นและผานไปดวยดี 
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บทท่ี ๑ 

 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีตาง  ๆ  ซ่ึงมี
ผลมาจากกระแสโลกาภิวัตนนั้น แมจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาข้ึนอยางมากมายก็ตาม แตก็สงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมแบบขาดทิศทางซ่ึงนําไปสูการทําลายโครงสรางพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมท่ีดีของชุมชน ซ่ึงมีผลทําใหเกิดปญหาสังคมและการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ตามมา ใช
วิธีการหลากหลายปรากฎใหเห็นมากมายจนทําใหนําไปสูการแพรกระจายของการทุจริตคอรัปชั่นใน
รูปแบบใหมซ่ึงเปนลักษณะการทุจริตขององคกรปกครองในสวนทองถ่ินตาง ๆ ท่ีมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงเปนผลมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีของยุคการสื่อสารแบบไรพรมแดน  

 การกระทําความผิดท่ีมีลักษณะเปนเชิงนโยบายท่ีหลากหลายตาง ๆ นา ๆ เกิดเปน
ปญหาสําคัญของประเทศซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนและมีผลกระทบโดยตรงตอความม่ันคง
และความสงบสุขของประชาชนเปนอยางยิ่ง 0

๑รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มีนโยบายท่ีจะรักษาความสงบ
เรียบรอยของบานเมืองโดยพยายามขจัดปญหาการทุจริตคอรัปชั่นใหหมดสิ้นไปโดยมอบหมายภารกิจ
ในการปองกันการทุจริตไวท่ีสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซ่ึงเปนองคกรหนึ่งท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปราบปรามการทุจริตภายในประเทศ ซ่ึงปจจุบันสภาพการทุจริตมีการพัฒนา
มาโดยตลอดทําใหหนวยงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตองพยายาม
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการปองกันการทุจริตแตเนื่องจากสภาพของสังคมในปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีซับซอนมากข้ึนทําใหหนาท่ีของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
แตกแขนงออกไปมากมาย 

นอกจากหนาท่ีในการปองกันการทุจริตท่ีสังคมคิดวามีความเชื่อม่ันในระดับหนึ่งแลวแต
ยังมีสังคมสวนใหญมองวาการปองกันการทุจริตไมสามารถลดลงถึงระดับท่ีสังคมยอมรับไดการปองกัน
การทุจริตในอดีตนั้นถือวาเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐโดยตรง ซ่ึงมีการใชยุทธวิธีแบบจารีต
ประเพณี โดยการออกตรวจทองท่ี ตูยาม ต้ังจุดตรวจ และระดมกําลังออกปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตในพ้ืนท่ีแตผลปรากฏวาความพยายามดังกลาวนั้นไดผลสําเร็จเพียงระดับหนึ่งซ่ึงยังไมเปนท่ี
ยอมรับของสังคมเนื่องจากขบวนการทุจริตไดเพ่ิมกระบวนการเรียนรูการกระทําผิดบรรทัดฐานสังคม
และมีการพัฒนารูปแบบของการทุจริตอยูตลอดเวลา ทําใหการทํางานของเจาหนาท่ีท่ีมีความ

 ๑วุฒิชัย สุคนธวิท, การมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการ
ตํารวจนครบาล ๙, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๑๔. 
 

                                                           



๒ 

 
เก่ียวของเพียงตามลําพังนั้นไมสามารถใชวิธีการดังกลาวใหบรรลุผลได โดยยังขาดขอมูลเก่ียวกับ
วิธีการกระทําความผิดขอคนรายและวิธีการของผูกระทําความผิดตอความม่ันคงของชาติมักจะซอน
เรนแอบแฝงมาในเชิงนโยบายจึงยากท่ีจะตรวจสอบ  

จากสภาพปญหาการทุจริตตอหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ปจจุบันการปองกันการทุจริตจึงไมสามารถดําเนินงานไดโดยหนวยงานของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพียงอยางเดียวจําเปนท่ีจะตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต ซ่ึงแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในยุคปจจุบันไดเห็นถึงความสําคัญของปญหา
ดังกลาวจึงพยายามดึงประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตตอหนาท่ีของเจาหนาท่ีของ
รัฐรวมท้ังขาราชการการเมืองและขาราชการประจําเองมีความสําคัญตอผลสําเร็จในการปองกันการ
ทุจริตในระดับท่ีสังคมยอมรับไดตอมารัฐบาลไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานโดยการเนนใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต โดยใหมีบทบาทในการตรวจสอบสอดสองดูแลเปนหูเปนตา
ในการทํางานของเจาหนาท่ีของรัฐมากข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ วาดวยเรื่องความ
ม่ันคงและเสริมสรางธรรมาภิบาลใหกับสังคมมีความสงบสุขโดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเนนดานชุมชนมวลชนสัมพันธเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริตซ่ึงการทุจริตเปนปญหาสาธารณะท่ีสรางปญหาตอการดํารงชีวิตประจําวันของ
ประชาชนผูสุจริตมากท่ีสุดซ่ึงถือวาเปนพฤติกรรมหรือปรากฏการณอยางหนึ่งของสังคมท่ีไมอาจจะ
หลีกเลี่ยงไดไมวาการทุจริตเก่ียวกับชีวิตรางกาย ทรัพยสิน ซ่ึงจะมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเจริญสูงหรือมีความหนาแนนของประชากรมากถาหากประชาชนไมเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริตจะทําใหสภาพปญหาและความรุนแรงของการทุจริตทวีความรุนแรงมากข้ึนยากตอ
การแกไข การปองกันการทุจริตเปนหนาท่ีของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
โดยตรงซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ท่ีมีหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และความม่ันคงภายในประเทศแตการท่ีสรางความสงบสุขภายในชุมชนไดนั้น 
จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันการทุจริตทําใหสํางานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองปรับบทบาทของตนเองเพ่ือสรางความศรัทธาตอประชาชนให
ประชาชนมีทัศนคติท่ีมีตอองคกรและพรอมท่ีจะชวยเหลือใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจของ
องคกรในฐานะพลเมืองดี เพ่ือรักษาความสงบสุขในชุมชนใหมีความเชื่อถือในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีรัฐ 
 เนื่องจากสถานการณปจจุบันพบวาปญหาท่ีเกิดจากการทุจริตเปนปญหาหนึ่งท่ีสราง

ความเดือดรอนและความวิตกกังวลของประชาชนเก่ียวกับการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐประกอบกับ

ความทุกขท่ีเกิดจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจทําใหการดํารงชีวิตไมมีความสุข โดยเฉพาะอําเภอเมืองเปน

พ้ืนท่ีท่ีพบปญหาดังกลาวมีสถิติคอนขางสูงซ่ึงปญหาการทุจริตจัดอยูในอันดับตน ๆ ของจังหวัดเลย 

จากการไดพูดคุยและสอบถามในเบื้องตนประชาชนตางมีความคิดเห็นท่ีตองใชมาตรการปองกัน

ตนเองเพราะวาถารอเจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานรับผิดชอบคงไมสามารถเขามาดูแล ปองกันได

ท่ัวถึง ทุกคนในพ้ืนท่ีจึงคิดหาวิธีการปองกันตนเองและครอบครัวแตไดทราบจากคําบอกเลาประชาชน



๓ 

 
ยังขาดความเขาใจเก่ียวกับการปองกันการทุจริต  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาปจจุบันประชาชนใน

อําเภอเมือง มีวิธีการแกปญหาการปองกันการทุจริตท้ังในสวนครอบครัว ชุมชนมากนอยเพียงใดและ

นําเสนอวิธีการตาง ๆ ในการเรียนรูจากประสบการณจริงโดยสรางโอกาสใหเขามามีสวนรวมพัฒนา

วิธีการการปองกัน และดูแลอยางมีระบบโดยการพัฒนาตอยอดใหไดรูปแบบการพัฒนาท่ีสมบูรณ 

เพ่ือท่ีจะนํารูปแบบการปองกันการทุจริตจากฐานความคิดท่ีพบเห็นจากเหตุการณ จริงใน

ชีวิตประจําวันในพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยและสงผลตอการนํารูปแบบประยุกตใชในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.  เพ่ือศึกษาปญหาการปองกันการทุจริตในอําเภอเมือง จังหวัดเลย 
 ๒.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชน
ใน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
 ๓.  เพ่ือวิเคราะหองคความรูและรูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคต
รวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองเลย 

 

๑.๓ ปญหาการวิจัย 
 ๑.  การปองกันการทุจริตในอําเภอเมือง จังหวัดเลย 

๒.  การพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตของประชาชนในจังหวัดเลย 
๓.  องคความรูและรูปแบบการปองกันการทุจรติของประชาชนในจังหวัดเลย 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี   

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการในลักษณะของการวิจัย

และพัฒนา ( Research and Development) มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 พ้ืนท่ีในการวิจัยศึกษา คือ พ้ืนท่ีในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ท้ังหมดมีจํานวน ๑๔  ตําบล  

ประกอบดวย ตําบลกุดปอง  ตําบลเมือง ตําบลนาออ ตําบลกกดู ตําบลน้ําหมาน ตําบลเสี้ยว ตําบลนา

อาน ตําบลนาโปง ตําบลนาดินดํา ตําบลน้ําสวย ตําบลชัยพฤกษ ตําบลนาแขม ตําบลศรีสองรัก และ

ตําบลกกทอง 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานเนื้อหา 
ดานเนื้อหาและเอกสาร ศึกษาองคความรูเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการปองกันยาเสพ

ติดและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินท่ีเก่ียวของ โดยศึกษาคนควาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ
จากหนังสือ ตํารา คําบรรยาย เอกสาร วิทยานิพนธ งานวิจัยตาง ๆ  การสัมภาษณเชิงลึก รวมถึง
ขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการศึกษาวิจัย  

๑.๔.๓ ขอบเขตดานการใหขอมูล 
ผูใหขอมูลสําคัญ (key  informants) โดยผูวิจัยจะสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๗๐ 

คน ดังตอไปนี้  



๔ 

 

ตัวแทนจาก อําเภอเมือง จังหวัดเลย ท้ังหมดมีจํานวน ๑๔  ตําบล  ประกอบดวย ตําบล

กุดปอง  ตําบลเมือง ตําบลนาออ ตําบลกกดู ตําบลน้ําหมาน ตําบลเสี้ยว ตําบลนาอาน ตําบลนาโปง 

ตําบลนาดินดํา ตําบลน้ําสวย ตําบลชัยพฤกษ ตําบลนาแขม ตําบลศรีสองรัก และตําบลกกทอง 

 ตัวแทนผูนําชุมชน     จํานวน ๑๐  คน 

 ตัวแทนอาสาสมัคร    จํานวน ๑๐ คน 

 ตัวแทนจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  จํานวน ๑๐ คน 

 ตัวแทนภาคประชาชน    จํานวน ๕ คน 

รวมท้ังหมด ๓๕ คน และการจัดการสนทนากลุม จํานวน ๒๐ คน ไดแก ผูนําชุมชนใน

พ้ืนท่ี ในการศึกษาวิจัย คือ พ้ืน ท่ี ในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ท้ังหมดมีจํานวน ๑๔  ตําบล  

ประกอบดวย ตําบลกุดปอง  ตําบลเมือง ตําบลนาออ ตําบลกกดู ตําบลน้ําหมาน ตําบลเสี้ยว ตําบลนา

อาน ตําบลนาโปง ตําบลนาดินดํา ตําบลน้ําสวย ตําบลชัยพฤกษ ตําบลนาแขม ตําบลศรีสองรัก และ

ตําบลกกทอง 
 

๑.๕ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบ หมายถึง แนวทางสําหรับการพัฒนาการปองกันการทุจริตของ

เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสวนงานท่ีไดรับมอบหมาย 
ตลอดจนการบูรณาการ การสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือใหรูถึงรูปแบบการ
พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางยั่งยืนรวมกัน 

การปองกันการทุจริต หมายถึง การปกปองการใชอํานาจท่ีไดมาหรือการใชทรัพยสินท่ีมี
อยูในทางมิชอบ เพ่ือประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได 
ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอ่ืน การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน การติด
สนิบนเจาพนักงานดวยการใหหรือการรับสินบนท้ัง ท่ีเปนเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน ทับซอน 
การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เปน
การกระทําท่ีมีจุดมุงหมาย ท่ีจะเขาไปมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย  การบริหารงานของรัฐ หรือ
การเลือกผูนํารัฐบาล และการกระทํานั้นตองเปนการกระทําดวยความสมัครใจซ่ึงอาจเปนไปใน
ทางตรงหรือทางออมก็ได และเปนกิจกรรมตาง  ๆ  ท่ีเปนไปโดยสมัครใจซ่ึงสมาชิกในสังคมมีสวนรวม
โดยตรงหรือโดยออม ในการเลือกผูปกครองประเทศการกําหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งการติดตามขาวสาร การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเขารวมประชุม การ
บริจาคเงินและการติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

การสรางอนาคตรวมกัน หมายถึง การทํางานรวมกันของเจาหนาท่ีเพ่ือทําความเขาใจ
ในสถานการณในอดีตและปจจุบันท่ีมีความเชื่อมโยงกัน ซ่ึงจะมีผลกระทบในอนาคต เพ่ือเสนอ
ภาพรวมของสถานการณปจจุบันท่ีเปนอยู ซ่ึงจะมีการลงมติและสรางพันธสัญญาในการมีวิสัยทัศนให
เปนเรื่องของอนาคตรวมกันเพ่ือรวบรวมแนวคิด ความเขาใจ ขอมูลพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ ท่ีจะใชใน
การสรางอนาคตรวมกันท่ีชัดเจนตามแผนงานท่ีไดตั้งไว 



๕ 

 

๑.๖  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     ภาพท่ี ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

๑.๗ ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

๑. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับรูและสามารถปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกัน
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเลย 

๒. ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถนํารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคต
รวมกันของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเลยไปใชไดอยางเปนรูปธรรม 

๓. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดองคความรูและรูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสราง
อนาคตรวมกันในอําเภอเมืองเลย 
 

 

 

ปญหาการปองกัน
การทุจริตในชุมชน วิเคราะหองค

ความรูและ
รูปแบบการ
ปองกันปญหา
การทุจริตของ
ชุมชน 

การพัฒนารูปแบบ
การปองกันการ
ทุจริตของชุมชน
เพ่ือสรางอนาคตท่ี
ยั่งยืนรวมกัน 

การพัฒนารูปแบบ
การปองกันปญหา
การทุจริตของชุมชน 



 
 

 

บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 บทนี้จะกลาวถึงหลักแนวคิดทฤษฎี ท่ี เก่ียวของกับอาชญากรรมและการปองกัน

อาชญากรรม การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดอยูหลายประการ โดยเฉพาะขอมูลท่ีมีความเก่ียวของทางดาน

หลักการบริหารและการพัฒนาทางการเมืองของผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย ผูวิจัยจึงมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับหลักการบริหารของผูนําทองถ่ิน โดยใช

เอกสารตางๆท่ีปรากฏข้ึนนํามาเปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนไดนําเอาขอมูลแนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกับระบบการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย และเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของรวมไปถึงขอมูลเชิงลึกในการสัมภาษณเพ่ือมาเปนขอมูลในการเทียบเคียงของผูวิจัยในการลง

ภาคสนาม ท้ังนี้เพ่ือใหผูอานไดเห็นลําดับหลักการบริหารและรูปแบบการปองกันการทุจริตของผูนําใน

จังหวัดเลย ผูวิจัยจึงจัดลําดับความสําคัญของการวิจัยเพ่ืองายตอการศึกษาตามหัวขอลายละเอียดท่ีจะ

กลาวในลําดับตอไป 

  ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทุจริต 

  ๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

  ๒.๓ แนวคิดและปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 

  ๒.๔ แนวคิดและเทคนิคการสรางอนาคตรวมกัน 

  ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการสรางอนาคตรวมกัน 
  ๒.๖ ทฤษฎแีละกรอบแนวคิดการวิจัย 
  ๒.๘ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการทุจริต 
 อาชญากรรมคอปกขาว (White Collar Crime) หมายถึงอาชญากรรมท่ีผูกระทําผิดเปน
บุคคลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานดี มีอํานาจ และไดใชตําแหนงและอํานาจท่ีตนครองอยูแสวงหา
ผลประโยชนในทางมิชอบใหแกตนเองและพรรคพวก ซ่ึงผลประโยชนนั้นอาจมีรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีเปน
เงินทอง สิ่งของ หรือเปนการกระทําท่ีใหประโยชนท่ีแปรรูปได เชน ความสะดวกสบาย ท่ีมีคนบริการ
ใหในลักษณะท่ีเรียกวา “การทุจริตคอรรัปชั่น” 



๗ 
 

 อาชญากรรมคอปกขาวจึงถูกเรียกวาเปนอาชญากรรมของคนชั้นสูง ในขณะท่ี
อาชญากรรมพ้ืนฐานเปนอาชญากรรมของคนชั้นต่ํา อาชญากรรมประเภทนี้จะไมใชกําลังหรือความ
รุนแรงในการไดมาซ่ึงทรัพยสินและประโยชน แตก็มุงประโยชนตอบแทนในทางมิชอบเชนเดียวกับ
อาชญากรรมพ้ืนฐาน 
 ลักษณะของอาชญากรรมคอปกขาว 
  ๑. คนท่ีทําผิดจะมีตําแหนง ฐานะ หนาท่ีการงานสูงพอท่ีจะมีอํานาจดําเนินการ
ในทางท่ีมิชอบได 
  ๒. การประกอบอาชญากรรมคอปกขาวจะมีความสลับซับซอน ซอนเรนจากสายตา
และการสังเกตการณของสาธารณชนโดยท่ัวไป 
  ๓. อาชญากรจะเปนผูรับราชการ รัฐวิสาหกิจ และนักการเมือง ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสังคม
ยอมรับมีคนคบหาสมาคมดวยมาก กลาวไดวาอาชญากรกลุมนี้มีความรู มีการศึกษาดี มีบุคลิก
นาเชื่อถือ 
  ๔. เปนการกระทําฝาฝนกฎหมายอาญา ละเมิดกฎหมายอาญาท่ีมีบัญญัติไวซ่ึงตอง
ไดรับการพิจารณาลงโทษทางอาญา 
  ๕. ผู ท่ีกระทําความผิดจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และ
สถานภาพทางการเมืองอยูในระดับสูง การท่ีอยูในสถานภาพสูงทําใหงายตอการกระทําความผิด 
  ๖. ใชเทคนิคและการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพสูงมีเง่ือนไขยุงยาก สลับซับซอน เปน
การยากแกการสอบสวนและการพิจารณา 
  ๗. เปนการกระทําความผิดท่ีใหผลประโยชนสูง มีวิถีการดําเนินชีวิตอยูทามกลาง
พลเมืองดีท่ัวไป 
  ๘. การกระทําความผิดลักษณะท่ีไมเปนการสะเทือนขวัญประชาชนท่ีเห็นชัดเจนแต
อยางใด 
 
 ปจจัยท่ีมีสวนสัมพันธกับการเกิดอาชญากรรมคอปกขาว 
 การกออาชญากรรมคอปกขาว เกิดจากสาเหตุ ดังตอไปนี้ 
  ๑. การประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปจะมีการแขงขันการดําเนินธุรกิจตางๆ ตองใชความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญตองอาศัยจังหวะและโอกาส ดังนั้น การประสบความสําเร็จจึงมี
การฉวยโอกาส ซ่ึงบางครั้งตองกระทําการโดยละเมิดตอกฎหมาย 
  ๒. ความรู ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบธุรกิจทุกประเภทเปนท่ียอมรับวายิ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญมากเทาใด ชองทางในการแสวงหาผลประโยชนก็มีการถือความคิดในการ
พัฒนาการมีเทคโนโลยีชั้นสูงทําใหหาทางหลีกเลี่ยงชองวางของกฎหมายได 
  ๓. ผูมีตําแหนงสูงทําใหมีความตองการทางวัตถุสูง เหตุผลท่ีทําการละเมิดกฎหมาย
เพราะตองการสรางฐานะทางเศรษฐกิจ การมีสภาพความเปนอยูท่ีดีท่ีดูเทียบกับคนในสังคมชั้นสูง 
  ๔. การแสวงหาผลประโยชนของขาราชการจากการไปติดตอกับพวกนักธุรกิจ 
นักการเมืองหรือผู มี อิทธิพลทําให มีการรวมตัวชวยกันประสานการกระทําความผิดเพ่ือหวัง
ผลตอบแทนรวมกัน 



๘ 
 

 นวลจันทร ทัศนชัยกุล กลาววา อาชญากรรมชั้นสูงท่ีผูกระทําผิดมียศ มีตําแหนงมักมี
แนวรวมใหความชวยเหลือสนับสนุน แมการกระทําไมโหดรายรุนแรงโดยพฤติกรรมก็ตาม แตผล
เสียหายจะตกแกรัฐบาลและประชาชนจํานวนมาก ความไมสุจริตของขาราชการกลุมนี้จึงเปนการ
กระทําตอประเทศชาติ เปนการฉอราษฎรบังหลวง หรือเรียกสั้นๆ วา การคอรรัปชั่น0

๑ 
 ความหมายของคอรรัปช่ัน 
 คอรรัปชั่น เปนการกระทําท่ีไมสุจริตโดยใชอํานาจหรืออาศัยตําแหนงหนาท่ีหรืออิทธิพล
ท่ีมีอยู เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนแกตนเอง รวมถึงการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง การสนิทสนมฉันทพ่ีนอง 
การเรียกรับสิบบน ฉอราษฎรบังหลวง การใชระบบอุปถัมภ และความอยุติธรรมอ่ืนๆ ท่ีขาราชการ
หรือบุคคลอ่ืนไดใชเปนเครื่องมือในการลิดรอนความเปนธรรมและความถูกตองตามกฎหมาย ของ
สังคม1

๒ 
 คอรรัปชั่นเปนการฉอราษฎรบังหลวง คดโกง ทุจริตอยางกวางขวาง สวนมากใชในเรื่อง
ทุจริตและการไมซ่ือตรงตอหนาท่ีในวงราชการ2

๓ 
 การฉอราษฎร หมายถึง การเบียดบังเอาผลประโยชนของราษฎรไปโดยมิชอบดวย
กฎหมาย สวนการบังหลวง หมายถึง การกระทําดวยวิธีหนึ่งวิธีใดท่ีนําเอาผลประโยชนจากราชการไป
ใชสวนตัว หรือการเบียดบังของหลวงไปเปนสมบัติของตน การฉอราษฎรบังหลวงครอบคลุมไปถึงการ
ใชเวลาราชการทํางานสวนตัว การเอาของราชการไปใชสวนตัว การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง การกินสินบน3

๔ 
 นวลจันทร ทัศนชัยกุล ไดตั้งขอสังเกตวา การคอรรัปชั่นไมไดหมายความแตเฉพาะการใช
ตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนโดยไมสุจริตเทานั้น แตยังหมายความกวางไปถึงพฤติกรรมท่ีผิด
ศีลธรรม ไมเหมาะสมและไมมีความยุติธรรมดวย4

๕ 
 Webster’s Dictionary ไดอธิบายคําวา คอรรัปชั่นไว ดังนี้ 
  ๑. เปนการกระทําท่ีขัดตอความความซ่ือสัตย คุณธรรมความดีเพ่ือศีลธรรม 
  ๒. เปนการกระทําผิดทํานองคลองธรรม กฎเกณฑ หรือกฎหมาย เนื่องจากเหตุท่ีมา
จากการใหสินบนหรืออามิสสินจางนานาประการ 
  ๓. เปนการกระทําท่ีถือวาไมบริสุทธิ์หรือไมเหมาะสม5

๖ 
 Herman Finer กลาวถึง การใชตําแหนงหนาท่ีหรืออํานาจในทางท่ีมิชอบของขาราชการ 
แบงออกเปน ๓ ประเภท 
  ๑. ไมไดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 

๑ นวลจันทร ทัศนชัยกุล, อาชญากรรมการปองกันการควบคุม, (นนทบุรี: พรทิพยการพิมพ, 
๒๕๔๘),หนา ๒๒๕. 

๒ ณรงค เส็งประชา , วิทยาศาสตรสังคม : ความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคม . 
(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๘), หนา ๑๗. 

๓ เปลื้อง ณ นคร, พจนะ – สารานกุรมฉบับทันสมัย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๘), 
หนา๑๔๙. 

๔ ณัจฉลดา พิชิตบัญชาการ, ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๓๓), หนา ๑๓๙. 

๕ อางแลว, อาชญากรรมการปองกันการควบคุม, หนา ๖.” 
๖ Webster, N., The Webster’s dictionary, (New York: Prentice Hall, 1973), p. 39. 

                                                           



๙ 
 

  ๒. การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีกอใหเกิดการสูญเสียแกราชการ 
  ๓. การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเกินขอบเขตแหงอํานาจท่ีมีอยู6๗ 
 Caldwell ไดจําแนกรูปแบบของการคอรรัปชัน่ไว ๔ ประการ ไดแก 
  ๑. การรับสินบนโดยตรง 
  ๒. การท่ีขาราชการร่ํารวยผิดปกติโดยท่ีไมสามารถอธิบายไดวาทรัพยสินท่ีมีอยูไดมา
อยางไร 
  ๓. การใชอิทธิพลทางการเมืองและการกดดันเพ่ือการปกปองคุมครองการกระทํา
ของอาชญากร  

  ๔.การรักษาผลประโยชนของกลุมอาชญากร7

๘ 
 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐ 
  การทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐเปนปญหาท่ีมีความสําคัญและเปน
ปญหาใหญในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการเปนปญหาสังคมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีผาน
มาเปนปญหาท่ีบั่นทอนการพัฒนาประเทศและเปนอุปสรรคตอการสรางความเจริญในสังคมและความ
ผาสุกแกประชาชนมาเปนระยะเวลายาวนาน ถึงแมวาในปจจุบันสังคมไทยมีความเขาใจและตระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมากข้ึน แตปญหาดังกลาวก็ยังเกิดข้ึนอยาง
กวางขวาง มีรูปแบบการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงและแตกตางไปจากอดีตมากข้ึน ขยายตัวออกไปในวง
กวาง และมีลักษณะท่ีซับซอนมากข้ึน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาการทุจริตในระบบราชการโดยกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติท่ีเปนอิสระและมีอํานาจในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีการกําหนดกลไกตอตาน
การทุจริตท่ีสําคัญ ไดแก การแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรีและขาราชการระดับสูง
รวมท้ังมีการกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๕๐,๐๐๐ คน สามารถดําเนินการถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองออกจากตําแหนงได ตอมาไดมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาท่ีของรัฐระดับสูง ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินเม่ือเขารับตําแหนง พนจากตําแหนง และกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงรวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินตามบัญชี
ท่ียื่นดังกลาวเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต และกําหนดใหประชาชนผู มีสิทธิเลือกต้ัง 
๒๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนผูดารงตําแหนงทางการเมือง รวมท้ัง เนนเรื่องการ
กระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of interest) และเพ่ิมมาตรการโดยกําหนดใหมี

๗ Herman, F., Criminal justice, ( New York: Harcomt brace Jovanovich Publishers, 
1987), p. 121-125. 

๘ Caldwell, R. G., Foundations of Law Enforcement and Criminal justice, (Indiana: 
The Bobbs-Merrill, 1977), p. 201. 

 

                                                           



๑๐ 
 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดข้ึนในปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕) หนวยงานท่ีมี
หนาท่ี ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ี เปนหนวยงานหลักของประเทศไทย  คือ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซ่ึงมีภารกิจหลัก คือ (๑) ภารกิจดานการ
ปองกันการทุจริต (๒) ภารกิจดานการปราบปรามการทุจริต (๓) ภารกิจดานการตรวจสอบทรัพยสิน 
ซ่ึงเปนภารกิจท่ีตองดําเนินการใหประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาการทุจริตใน
สังคมไทย ซ่ึงเปนปญหาหยั่งรากลึกมาเปนเวลานาน โดยมีสํานักงานป.ป.ช. เปนหนวยงานธุรการท่ี
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ 
 ในประเทศท่ีพัฒนาแลว ภาครัฐจะมุงเนนคนหาแนวทางเทคนิค หรือมาตรการใหม ๆ ท่ี
ดําเนินการเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือแมแตในภาคเอกชนก็ไดมีการกําหนดแนวทางใหทุก
ภาคสวนท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ โดยไดมีการนําหลักธรรมาภิบาล หรือ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) มาปรับใชในการตอตานการทุจริตใหเกิด
เปนรูปธรรมมากข้ึน และถือวาเปนเทคนิควิธีการในการบริหารท่ีดีเปนท่ียอมรับในระดับสากลและ
แพรหลายไปท่ัวโลก ในปจจุบันสานักงาน ป.ป.ช. ไดนําหลักการดังกลาวมาเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาคราชการ ซ่ึงวิธีการหนึ่งในการปองกันการทุจริตในระบบ
ราชการก็คือการใชระบบการตรวจสอบ และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน8

๙ 
 จากปญหาการทุจริตท่ีประเทศตางๆ กําลังประสบอยูนี ้มีผูท่ีศึกษาและใหคําจํากัดความ
ไว ดังนี้ 
 การทุจริต (Corruption) หมายถึง การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการกระทํา
ท่ีชั่วชาและฉอโกง โดยเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีขัดตอตําแหนงหนาท่ีและ
สิทธิของผูอ่ืน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงประชาชนไววางใจกระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน9

๑๐ 
 การทุจริต (Corruption) หมายถึง การทําลาย การละเมิดกฎหมายและจริยธรรมรวมถึง
การละเวน การปฏิบัติหนาท่ีท่ีจะตองกระทํา10

๑๑ 
 สํานักงาน ก.พ . (๒๕๔๘ : ๗๕การทุจริตหรือการฉอราษฎรบังหลวง (Corruption) 
หมายถึง การผูกขาดอํานาจ หรือรวมอํานาจไวท่ีแหลงเดียวประกอบกับการตัดสินใจท่ีข้ึนอยูกับการใช
ดุลพินิจของผูมีอํานาจคนๆ นั้นเปนสําคัญ ดังนั้น หากท่ีใดมีมูลคารวมของการผูกขาดและมีการเปด
โอกาสใหใชดุลยพินิจมากกวาความรับผิดชอบหรือการตรวจสอบไดเสียแลวก็มีโอกาสท่ีจะเกิดการฉอ
ราษฎรบังหลวงไดมาก 

๙ ณภัทร เตโช และคณะ, แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการไทย,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, ๒๕๔๙), หนา ๑. 

๑๐ ธีรภัทร เสรีรังสรรค, นักการเมืองไทย: จริยธรรมผลประโยชนทับซอนการคอรรัปชันสภาพ
ปญหาสาเหตุผลกระทบแนวทางแกไข, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, ๒๕๔๙), หนา ๕. 

๑๑ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, โครงการแนวคิดทางกฎหมายเพ่ือแกไขความเสียหายในบริการทาง
การแพทยของอเมริกา, (กรุงเทพมหานคร: มาโรจน ขจรไพศาล), ๒๕๔๔, หนา ๓. 

                                                           



๑๑ 
 

 คณะอนุกรรมการศึกษาสาเหตุและวิจัยปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (๒๕๓๐: 
๑๗) การทุจริตในวงราชการ หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติการอยางใด
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ
สําหรับตนเอง หรือผูอ่ืน11

๑๒ 
 ความประพฤติมิชอบในวงราชการ หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหรือละเวนไม
ปฏิบัติการอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแล
การรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติ
นั้นเปนการทุจริตในวงราชการดวยหรือไมก็ตาม และใหความหมายถึงการประมาทเลินเลอในหนาท่ี
ดังกลาวดวย12

๑๓ 
 นวลจันทร ทัศนชัยกุล ไดใหสัมภาษณในรายการใจถึงใจทางสถานีวิทยุคลื่นความม่ันคง 
ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ วาปญหาสังคมไทยท่ีสําคัญในปจจุบัน คือ การกระทํา
ความผิดโดยรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือนักการเมือง ซ่ึงการปลูกจิตสํานึกใหบุคคลดังกลาวไม
กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น หรือคดโกงประเทศชาตินั้นตองคอยๆ ใชเวลาสะสมมาเรื่อยๆ ไมใชมาทํา
เฉพาะตอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือเปนนักการเมืองแลวเทานั้น และครอบครัวก็เปนสวนสําคัญอีก
สวนหนึ่งในการชวยสราง สะสมบุคลิกภาพในการมีจริยธรรม คุณธรรมใหแกบุคลในครอบครัวท่ีสําคัญ
หนวยงานของรัฐจะตองปลูกจิตสํานึกไมใหขาราชการมีคานิยมทางวัตถุมากเกินไป และตองบัญญัติ
หรือกําหนดจริยธรรม คุณธรรม หรือจรรยาบรรณของแตละองคกรข้ึนมาเพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐใน
องคกรนั้นถือประพฤติปฏิบัติ เพราะเจาหนาท่ีของรัฐจะเขมแข็งไดก็ตองอยูท่ีระบบบังคับควบคุมโดย
จรรยาบรรณ หรือวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งขององคกรนั้นๆ นอกจากนี้ องคกรของรัฐยังใหความสําคัญกับ
ขาราชการท่ีดีนอยเกินไป ไมมีการเชิดชูคนดี ใหเปนท่ีรูจักในสังคม และอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
ขาราชการทุจริตคอรรัปชั่น คือ การไมมีจะกิน หรือไมมีเงินใชจายอยางเพียงพอ ดังนั้นองคกรของรัฐ
หรือรัฐบาลตองมีการเชิดชูขาราชการท่ีดีและยกยองคนดีใหเปนท่ี รูจักและเปนแบบอยางในสังคม 
รวมท้ังตองจัดหาสวัสดิการท่ีดีและเพียงพอใหแกขาราชการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริตในภาครัฐ13

๑๔ 
 การตอตานการทุจริตในตางประเทศ 
 เขตปกครองพิเศษฮองกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 
 ในชวงป ค.ศ. ๑๙๖๐-๑๙๗๐ ฮองกงเปนเมืองท่ีเต็มไปดวยการทุจริต ปจจัยท่ีสําคัญท่ี
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในการตอตานการทุจริต คือ การดําเนินคดีการทุจริตของตํารวจชื่อ
นายพลปเตอร ก็อบเบอร ซ่ึงไดหลบหนีออกจากฮองกง โดยใชวิธีการใหสินบนเจาหนาท่ีของรัฐหลาย
คนทําใหชาวฮองกงไมพอใจในเรื่องนี้ ถึงแมวานายพลปเตอรจะถูกจับไดและถูกนําตัวกลับฮองกงเพ่ือ

๑๒ สํานักงานขาราชการพลเรือน, ประเทศไทยใสสะอาด, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานขาราชการพล
เรือน, ๒๕๔๘) , หนา ๗๕. 

๑๓ อางแลว, ณภัทร เตโช และคณะ, แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ
ไทย, หนา ๑๐.” 

๑๔ อางแลว, นวลจันทร ทัศนชัยกุล, อาชญากรรมการปองกันการควบคุม, หนา ๖. 

                                                           



๑๒ 
 

ดําเนินคดี ดวยเหตุนี้ผูวาการเกาะฮองกง (Governor) ในสมัยนั้นมีคําสั่งใหจัดตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (Commission of Inquiry) ซ่ึงหนวยงานท่ีมีการทุจริตมากท่ีสุดในสมัยนั้น คือ ตํารวจ 
 เพ่ือแกปญหาการทุจริตท่ีมีอยูอยางแพรหลายท่ัวไปในฮองกง จึงทําใหเกิดการจัดตั้ง
สํานักงาน Independent Commission against Corruption (ICAC) เจาหนาท่ี ICAC ไดพยายาม
ตอสูกับการทุจริตอยางจริงจังและเปนเวลาสมํ่าเสมอเรื่อยมา จนกระท่ังการทุจริตในฮองกงลดนอยลง
เปนอยางมากจนในปจจุบันนี้สํานักงาน ICAC นับเปนหนวยงานท่ีไดรับการยกยองเปนอยางมากจาก
นานาประเทศเนื่องจากสามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
หนวยงานหนึ่งในโลก และการดําเนินงานของสํานักงาน ICAC เปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจเปนอยาง
มาก 
 รูปแบบองคกรของสํานักงาน ICAC แบงออกเปนสองฝายคือ ฝายพิจารณา และฝาย
บริหารโดยฝายพิจารณาจะรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา และความผิดทางวินัย ในสวนของ
คดีอาญาผูอํานวยการสํานักงาน ICAC เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการสืบสวนคดีอาญา สาหรับฝายบริหาร
จะแบงออกเปน ๓ หนวยงาน คือ หนวยปราบปราม (The Operations Department) หนวย
ป อ ง กั น  (The Corruption Prevention Department) แ ล ะ ห น ว ย ชุ ม ช ม สั ม พั น ธ  (The 
Community Relation Department) 
 สําหรับหนวยปองกัน (The Corruption Prevention Department) ในฝายบริหาร
ของ ICAC จะมีเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในหลาย ๆ สาขาวิชา เชน วิศวกรรมศาสตร กฎหมาย 
บัญชี และการบริหาร เปนตน การทํางานในหนวยงานนี้เปนไปภายใตแนวความคิดท่ีวา “การปองกัน
ดีกวาการปราบปราม” และเนนแกไขปรับปรุงท่ีระบบมากกวาตัวบุคคล เพ่ือลดหรือขจัดโอกาสท่ี
อาจจะทําใหเกิดการทุจริต หนวยงานนี้มีหนาท่ีปองกันการทุจริตท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ในสวน
ของภาครัฐหนวยงานนี้จะทําหนาท่ีตรวจสอบและทบทวนวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ
และเสนอแนวทางแกไขเพ่ือลดและขจัดโอกาสท่ีอาจทําใหเกิดการทุจริตได และยังมีหนาท่ีให
คําปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย กฎหมาย หรือวิธีการปฏิบัติงานใด ๆ เพ่ือปองกันมิใหเกิดการ
ทุจริตในสวนของภาคเอกชน หนวยงานนี้มีหนาท่ีใหคําแนะนําเรื่องการปองกันการทุจริตแกบุคคลหรือ
บริษัทตาง ๆ ท่ีมาขอคําแนะนํา โดยเปนการใหบริการโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
 จะเห็นไดวาเขตปกครองพิเศษฮองกงใชวิธีการแกไขปญหาการทุจริตโดยมุงเนนท่ีการ
ปองกันมากกวาการปราบปราม โดยไดดําเนินการตางๆ เพ่ือลดหรือขจัดโอกาสท่ีอาจทําใหเกิดการ
ทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานภาคเอกชน จน
สงผลใหปญหาการทุจริตในฮองกงลดนอยลงเปนอยางมากจนติดอันดับตนๆ ของประเทศท่ีมีปญหา
การทุจริตเบาบาง 
 ประเทศสิงคโปร 
 สิงคโปรเปนประเทศท่ีไดรับการยอมรับจากประเทศตาง ๆ วาประสบความสําเร็จอยาง
มากในเรื่องการตอตานการทุจริต หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคือ
สํานักงาน Corruption Practice Investigation Bureau (CPIB) ในชวงแรกของการปฏิบัติงาน
สํานักงาน CPIB ไมสามารถแกไขปญหาเรื่องการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปจจัยตางๆ 
หลายประการไดแก ความลาสมัยของกฎหมายตอตานการทุจริต ทําใหเจาหนาท่ี CPIB ไมมีอํานาจ



๑๓ 
 

เพียงพอในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด เชน การขาดอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานตาง 
ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคดีท่ีเจาหนาท่ีตํารวจเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดเสียเอง และ
ความดอยการศึกษาของชาวสิงคโปร อีกท้ังขาดความรวมมือจากประชาชน เพราะประชาชนไมเชื่อม่ัน
ในประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงาน CPIB และกลัวผูกระทําผิดแกแคน นอกจากนี้คาตอบแทน
การทํางานของเจาหนาท่ีของรัฐก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการแกปญหาเรื่องดังกลาวไมบรรลุผลสําเร็จ 
 ความตั้งใจในการแกปญหาการทุจริตของสิงคโปร คือ การปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ท่ีใช
ตอตานการทุจริตอยูเปนประจํา ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันวาผูกระทําความผิดจะไมสามารถรอดพน
จากการลงโทษไปได นอกจากสิงคโปรจะใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแลว ก็ยังใชมาตรการทางสังคมควบคูไปกับการใชมาตรการทางกฎหมายดวย เชน การท่ี
นักการเมืองหลาย ๆ ทานประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังในการทํางาน
และการใชชีวิตสวนตัวโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งความซ่ือสัตย เชน การไมเขาไปมี
สวนเก่ียวของเปนสวนตัวกับเรื่องธุรกรรมทางการเงิน หรือการพาณิชยใด ๆ เม่ือมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีข้ึนประเทศสิงคโปรไดแกปญหาเรื่องคาตอบแทนการทํางานของเจาหนาท่ีของรัฐดวยการปรับอัตรา
เงินเดือนเจาหนาท่ีของรัฐใหเพ่ิมสูงข้ึน และปรับปรุงเง่ือนไขการทํางานตางๆ ในหนวยงานของรัฐ 
 การปองกันการทุจริตในระบบราชการของสิงคโปร ไดใชมาตรการตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑. การตรวจสอบและการเสนอแนะแนวทางแกไขการปฏิบัติงาน โดยเจาหนาท่ี 
CPIB มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในหนวยงานตาง ๆ เพ่ือท่ีจะทบทวนวิธีการทํางานและข้ันตอนตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจเปนจุดออนหรือขอบกพรองของการปฏิบัติงานอันอาจนําไปสูการทุจริตหรือ
กระทําการมิชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ CPIB ยังมีบริการตรวจสอบประวัติของบุคคล เพ่ือมิให
บุคคลท่ีมีประวัติเก่ียวกับการทุจริตไดรับตําแหนงสําคัญๆ ดวย 
  ๒. การแถลงในแตละปวาไมมีหนี้สิน เจาหนาท่ีของรัฐทุกคนมีหนาท่ีตองแถลงวาไม
มีหนี้สินเพราะมีความเชื่อวาเจาหนาท่ีท่ีเปนหนี้ มีแนวโนมท่ีจะทุจริตไดงาย 
  ๓. การแสดงทรัพยสินและการลงทุน เจาหนาท่ีของรัฐทุกคนมีหนาท่ีจะตองแสดง
ทรัพยสินและการลงทุนตาง ๆ ของตน รวมท้ังของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะเม่ือเขารับ
ตําแหนงและตองกระทําเชนนี้ทุกป ถาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นมีพฤติกรรมร่ํารวยท่ีผิดปกติ เจาหนาท่ีผู
นั้นก็อาจถูกเรียกไปชี้แจงถึงวิธีการท่ีไดทรัพยสินนั้นมาได หรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมีหุนสวนใน
บริษัทเอกชนบุคคลนั้นก็อาจถูกรองขอใหสละความเปนเจาของได เพ่ือปองกันการขัดกันซ่ึง
ผลประโยชน 
  ๔. เจาหนาท่ีของรัฐไมอาจยอมรับของขวัญหรือเงินจากประชาชนท่ีมาติดตอกับ
เจาหนาท่ีผูนั้น 
  ๕ . การแกไขปญหาความลาชาเกินความจําเปนในการทํางานของขาราชการ 
(Excessive Red Tape) ซ่ึงเปดชองใหมีการทุจริต 
  ๖. การทบทวนอัตราเงินเดือนของเจาหนาท่ีของรัฐเปนประจํา เพ่ือใหแนใจวา
เจาหนาท่ีไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีเหมาะสม โดยมีการคํานึงถึงอัตราเงินเดือนในภาคเอกชนดวย 
 จะเห็นไดวาสิงคโปรใชวิธีการแกไขปญหาการทุจริตโดยใชมาตรการทางกฎหมาย คือ 
แกไขกฎหมายใหเจาหนาท่ีมีอํานาจในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอยางเต็มท่ี และใชมาตรการ



๑๔ 
 

ทางสังคมในการกํากับ ควบคุมไมใหเจาหนาท่ีของรัฐมีโอกาสท่ีจะกระทําการทุจริตได เชน แกไข
จุดออนหรือขอบกพรองของการปฏิบัติงานท่ีจะนําไปสูการทุจริต หรือการมิใหผูท่ีมีประวัติเก่ียวของ
กับการทุจริตไดรับตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสําคัญ นอกจากนี้ ยังดูแลความเปนอยูของเจาหนาท่ีรัฐให
มีความเปนอยูท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันมิใหเกิดแจงจูงใจใหเจาหนาท่ีรัฐกระทําการทุจริต จาก
การดําเนินการดังกลาวสงผลใหปจจุบันสิงคโปรเปนประเทศในอาเซียนท่ีมีปญหาการทุจริตนอยท่ีสุด 
 อยางไรก็ดี หากการแกไขปญหาการทุจริตไมไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของ
สังคมโดยเฉพาะประชาชนแลว ไมวาประเทศนั้นๆ จะมีมาตรการในการแกไขปญหาการทุจริตท่ีดีเลิศ
อยางไรก็คงไมประสบความสําเร็จไปได และการแกไขปญหาท่ียั่งยืนนั้น ประชาชนในประเทศตองมี
จิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ตอเนื่องและทุกรูปแบบแมแตการทุจริตคอร
รัปชันท่ีเปนเรื่องเล็กนอย และท่ีสําคัญเจาหนาท่ีของรัฐตองเปนผูท่ีรูจักพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
มิฉะนั้นความละโมบตอผลประโยชนมหาศาลท่ีลอตาลอใจอยูทุกวันก็อาจทําใหเจาหนาท่ีของรัฐ
กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีมิชอบได14

๑๕ 
 การตอตานการทุจริตในประเทศไทย 
 ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐ บัญญัติให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ี (สํานักงาน ป.ป.ช., ๒๕๕๐: คํานํา) ดังนี้  
  ๑.๑ ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเก่ียวกับการถอดถอน
บุคคลออกจากตําแหนงตอวุฒิสภา ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังความเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง 
  ๑.๒ ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึง
ดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําการทุจริตตอหนาท่ี
หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 
รวมท้ังดําเนินการกับกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ํากวาท่ีรวมกระทําความผิดกับผู
ดํารงตําแหนงดังกลาวหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผอดในลักษณะท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการ 
  ๑ .๓ ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
  ๑.๔ กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  ๑.๕ ในดานการปองกันการทุจริต ประเทศไทยมีกฎหมายหลักท่ีใชในการตอตาน
การทุจริตโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอ
มาตรการปองกันการทุจริตตอคณะรฐัมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือให
มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

๑๕อางแลว, ณภัทร เตโช และคณะ, แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ
ไทย, หนา ๖. 

                                                           



๑๕ 
 

หนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริต รวมท้ังการเสริมสรางทัศนคติและคานิยม
เก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต และดําเนินการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันหรือ
ปราบปรามการทุจริต ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี การกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม
ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริตรวมท้ัง
ดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 
 ๒. รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ข้ึน และกําหนดบทบาทของสํานักงาน ป.ป.ท. (สํานักงานป.ป.ท. 
ดังนี้ 
  ๒.๑ บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหกับรัฐบาล โดยกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ มีหนาท่ี
ควบคุมดูแลและรบผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม ทําหนาท่ีดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ัวไป 
  ๒.๒ บทบาทดานเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยกําหนดใหเลขาธิกา
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงานในสวน
ของการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ป.ป.ท. (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ใหข้ึนตรงตอประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
  ๒.๓ บทบาทดานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ โดย
คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติฯ อํานวยการและประสานการดําเนินงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนติดตามและประเมินผล และแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 
 จากบทบาทและหนาท่ีดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ท. จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑: การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒: การสรางการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจรติใน
ภาครัฐกับทุกภาคสวน 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓: การเสริมสรางสมรรถนะการบริหารจัดการองคกร 



๑๖ 
 

 ๓. ในประเทศไทยไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลเพ่ือตอตานการทุจริต (Corruption) โดย
เนนใหมีการดําเนินการตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพ่ิมมากข้ึน 
 หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารใหม 
โดยมีเจตนารมณใหทุกคน ทุกฝาย รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบ แกปญหา
พัฒนาไปสูความม่ันคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและกาวไกล ธรรมาภิบาล จึงตั้งอยูบน
รากฐานของความถูกตอง ดีงาม ม่ันคง หรือธรรมาธิปไตย ท่ีมุงใหสังคมเขามามีสวนรวมในการคิด 
การบริหารจัดการ ปรับวัฒนธรรมขององคการใหม โดยทุกภาคสวนจะตองเขามามีสวนรวมกลาวคือ 
 ภาครัฐ ตองปฏิรูปบทบาทหนาท่ี โครงสราง และกระบวนการทํางานใหสามารถบริหาร
ทรัพยากรของสังคม อยางโปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีสมรรถนะสูง
ในการนําบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพไปสูประชาชนโดยจะตองมีการเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และวิธี
ทํางานของเจาหนาท่ีรัฐใหทํางานโดยยึดถือประชาชนเปนศูนยกลาง และสามารถรวมทํางานกับภาค
ประชาชนและภาคเอกชนไดอยางราบรื่นเปนมิตร 
 ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการปฏิรูปและกําหนดกติกาในหนวยงานของภาคธุรกิจเอกชน 
เชนบรรษัท บริษัท หางหุนสวน ฯ ใหมีกติกาการทํางานท่ีโปรงใส ซ่ือตรง เปนธรรมตอลูกคา ความ
รับผิดชอบตอผูถือหุนและตอสังคม รวมท้ังมีระบบติดตามตรวจสอบการใหบริการท่ีมีมาตรฐาน
เทียบเทาระดับสากล และรวมทํางานกับภาครัฐและภาคประชาชนไดอยางราบรื่น เปนมิตรและมี
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
 ภาคประชาชน ตองสรางความตระหนักสํานึกตั้งแตระดับปจเจกบุคคลถึงระดับกลุม
ประชาสังคม ในเรื่องของสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและสาธารณะท้ังในทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง เพ่ือเปนพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหลักการของการ
สรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนและทํานุบํารุงรักษา
ใหดียิ่ง ๆ ข้ึนตอไป15

๑๖ 
 กลาวโดยสรุป เปาหมายสูงสุดของธรรมาภิบาล คือ การยึดถือประโยชนสุขและความ
ตองการของประชาชนเปนหลัก (Citizen Centric) ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและ
กิจกรรมภาครัฐ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหเจาหนาท่ีของรัฐมีอุดมการณท่ีจะมุงประโยชนสาธารณะ
อยางจริงจัง เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมแสวงหาประโยชนสวน
ตนจากการใชอํานาจรัฐท่ีตนเองมีอยู 
 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 สําหรับสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทาท่ีมีความเสี่ยงตอการทุจริต ควรใชมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีแยกออกเปนสองระดับคือ 
  ๑. ระดับหนวยงาน ซ่ึงจะเปนการเนนใหสวนราชการกําหนดกลยุทธ/โครงการ เพ่ือ
เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเนนท่ีการปรับระบบการทํางาน โดยการ
วางระบบงานใหขาราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีใหการใชอํานาจท่ีตองใชดุลยพินิจพบกับลูกคาใหนอย
ท่ีสุดเขียนขอกฎหมายใหมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดโดยตีความใหนอยท่ีสุด 

๑๖ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั, ความเปนมาและกฎหมายท่ี
ควรรูเกี่ยวกับสํานักงาน ป.ป.ท., (นนทบุร:ี กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๔๖), หนา ๓-๖. 

                                                           



๑๗ 
 

  ๒. ระดับตัวบุคคล เนนไปท่ีการปลูกฝงอุดมการณ คุณธรรม และจริยธรรมใหลึกไป
จนถึงนิสัย เพ่ือสรางศักดิ์ศรีและคุณคาของชีวิต 
 เม่ือสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สวนของหนวยงานแลวในภาพรวมของท้ังระบบราชการ ควรมีแนวทางการปองกันการทุจริตและการ
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
 มาตรการระยะส้ัน 
  ๑. ปรับเงินเดือนหรือใหคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม และเพียงพอตอ
สภาวะเศรษฐกิจ และสามารถเบิกจายไดอยางรวดเร็ว หรือใหรางวัลผูมีความประพฤติดี มีผลงานดี 
สรางแรงจูงใจและเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน พรอมท้ังยกยองใหเปนตัวอยางท่ีดีตอ
ผูปฏิบัติงานคนอ่ืน สรางระบบคาตอบแทนโดยพิจารณาเรื่องของผลงานเปนหลัก 
  ๒. มีการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสิน รายได และรายการหนี้สินของ
เจาหนาท่ีรัฐจัดแสดงรายรับ-รายจาย อยางโปรงใส และรวดเร็วรัดกุม โปรงใส สามารถตรวจสอบได
ทุกข้ันตอนเปนประจํา โดยเฉพาะในสวนท่ีมีความเสี่ยงตอการทุจริต 
  ๓ . กําหนดตัวชี้วัดหรือจัดใหเปนมาตรการใหหนวยงานตาง ๆ ควรปรับปรุง
โครงสรางปฏิรูปวิธีการทํางานใหมีความคลองตัวมากข้ึน ใหมีความเปนสากล ทันสมัยกับเหตุการณ
ปจจุบันลดข้ันตอนการทํางานใหลดลง และกระชับข้ึนใหไดผลลัพธเร็ว พรอมท้ังมอบหมายงานให
เหมาะสมกับความรูและความสามารถของบุคลากร กําหนดขอบขายความรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ัง
จัดหาวัสดุ อุปกรณ วิธีการทํางานท่ีทันสมัย ประหยัดเวลา และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมมาใช เพ่ือการทํางานท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได 
  ๔. โยกยายสลับตําแหนงหนาท่ีอยางเหมาะสม ใหมีการหมุนเวียนการทํางาน เพ่ือ
ปองกันหรือกําจัดการผูกขาดและการใชระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ ใหความเสมอภาคแกบุคลากร
ทุกคน 
  ๕. ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและมีสวนรวมใน
การเสนอแนะแนวทางในการบริหารแบบอิสระ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตองวางตัวและ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ดํารงไวซ่ึงความยุติธรรม
ไมลําเอียงและลงไปควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด เพ่ือลดชองวางไมให
มีการทุจริต 
  ๖. การสรางมาตรฐานเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อ 
  ๗. ควรจัดใหมีการอบรมสัมมนา ระดมความคิดในการแสวงหาแนวทาง วิธีการ
แกปญหาการทุจริต ตลอดจนเทคนิคหรือแนวทางในการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ภายในหนวยงาน โดยใหบุคคลกรท้ังภายในหนวยงานมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวอยางท่ัวถึงและ
สงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  ๘. สรางอุดมคติและจิตสํานึกใหบุคลากรในหนวยงานตระหนักในหนาท่ีของตนเอง 
โดยยึดหลักศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบมากกวาการใชมาตรการทางกฎหมาย 
  ๙. ตั้งตูแสดงความคิดเห็น หรือศูนยกลางรับเรื่องราวรองทุกข ใหประชาชนมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการ เชน สถานท่ีสาธารณะตาง ๆ 



๑๘ 
 

  ๑๐ . จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ กฎ ระเบียบ และข้ันตอน
ปฏิบัติงานของหนวยงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติจากภายใน ภายนอก และโดยประชาชน 
เชน สถานท่ีราชการตาง ๆ 
 มาตรการระยะยาว 
  ๑. ควรกําหนดนโยบาย ระเบียบกฎหมายตาง ๆ ท่ีแนนอนนํามาใชในการปฏิบัติงาน 
ตองมีการยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตลอดจนมีบทลงโทษผูกระทําผิดอยางท่ีรัดกุม และชัดเจนและ
เปนธรรม 
  ๒. เนนใหมีความเปนอิสระขององคกรอิสระในการตรวจสอบการทํางานของหนวย
ราชการเปดเผยขอมูลงบประมาณโครงการตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ และมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบเชน เม่ือมีโครงการท่ีมีขนาดใหญควรใหเจาหนาท่ี ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบเขาไปรวม
ดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ เพ่ือปองกันและปราบปรามไมใหเกิดการทุจริต โดยถือวาเปนการเฝา
ระวังมิใชไปตรวจสอบเม่ือมีการทุจริตไปแลว ซ่ึงทําใหเกิดผลเสียมากกวา เนื่องจากปญหาการทุจริตได
เกิดข้ึนแลว ท้ังนี้ อาจเขาไปรวมเฉพาะโครงการขนาดใหญกอน โดยอาจเริ่มจากสวนราชการท่ีมีอัตรา
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในระดับต่ํากอน 
  ๓. มีระบบคัดเลือกผูบริหารหรือบุคลากร ท่ีมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ 
ประสบการณในการทํางานอยางชัดเจน และเปนตัวอยางท่ีดี มีเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเขาทําท่ีมี
ประสิทธิภาพมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
  ๔. จัดใหมีการอบรมบุคลากรทุกระดับในหนวยงานใหมีความรู ซ่ือสัตย ยึดหลัก
คุณธรรมจัดทําแผนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด มี
การใหรางวัล พรอมประชาสัมพันธและมีการติดตามประเมินอยางตอเนื่อง 
  ๕. กําหนดกฎ ระเบียบ นโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และวิธีการบริหารงานบุคคล 
โครงสรางการจัดองคกรใหชัดเจนไมซํ้าซอน ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทุจริตใหครอบคลุม
ทุกภาคสวน 
  ๖. ปลูกฝงจิตสํานึกและสรางศรัทธาใหเจาหนาท่ีทุกคนตระหนักในหนาท่ีความ
รับผิดชอบบนพ้ืนฐานแหงจริยธรรม คุณธรรม ยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง16

๑๗ 
 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 ความหมายของการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวม (Participation) เปนการปะทะสังสรรคทางสังคม มักมีสวนเก่ียวของท้ัง
ปจเจกบุคคลและกลุมโดยจะมีการเก่ียวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณ 
ซ่ึงผลของการเก่ียวของดังกลาวเปนเหตุเราใหกระทําเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมข้ึน กับท้ังทําให
เกิดรูสึกความรับผิดตอกลุมดวย สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนคือการท่ีประชาชนหรือชุมชน
พัฒนาขีดความ สามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในสังคม เพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเปน

๑๗ ณภัทร เตโช และคณะ, แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการไทย,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, ๒๕๔๙), หนา ๑๓. 

                                                           



๑๙ 
 

อยางสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกสังคมในการมีสวนรวม ประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญาซ่ึง
แสดงออกในรูปการตัดสินใจในการดํารงวิถีชีวิตของตนเองอยางเปนตัวของตนเอง17

๑๘  
 สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนได
มีสวนรวมในความคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจ  การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ 
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนการท่ีสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือ
แกไขปญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีดีข้ึนผูทําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับ
ปรัชญาการพัฒนาชุมชนพ้ืนฐานวามนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนพรอมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรม
ของชุมชนขณะเดียวกันตองยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจวา มนุษยนั้นสามารถพัฒนาได ถามีโอกาส
และไดรับการชี้แนะอยางถูกตอง18

๑๙ 
 เง่ือนไขของการมีสวนรวมอยางนอย ๓ ประการคือ  
  ๑.  ประชาชนตองมีอิสระภาพท่ีจะมีสวนรวม 
  ๒.  ประชาชนตองสามารถท่ีจะมีสวนรวม 
  ๓.  ประชาชนตองเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม 
 นอกจากนั้นยังข้ึนอยูกับเง่ือนไขตอไปนี้ คือ 
  ๑.  ประชาชนตองมีเวลา 
  ๒.  ประชาชนตองไมเสียเงินทองมากเกินกวาท่ีคาดวาจะไดรับผลตอบแทน 
  ๓.  ประชาชนตองมีความสนใจ 
  ๔.  ประชาชนตองสามารถสื่อสารรูเรื่องกันท้ังสองฝาย 
  ๕.   ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาท่ีหรือสถานภาพทาง
สังคม19

๒๐ 
 ใหความหมายของการมีสวนรวมในเชิงนโยบายดังนี้ คือ กระบวนการท่ีรัฐบาลทําการ
สงเสริมชักนําสนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนท้ังในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครรูปตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่อง20

๒๑ 

๑๘ อคิน ระพีพัฒน, การมีสวนรวมของชุมชนในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๑๓. 

๑๙ ยุวัฒน  วุฒิเมธี, อางถึงใน, ฉันทนา ลิ้มสัจจาพาณิชย, การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารการปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม, 
รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๔), หนา ๑๙๕. 

๒๐ นิรันดร  จงวุฒิเวศย, อางถึงใน อรทัย หนูสงค, การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเขต
อนุ รักษ สั ตวน้ํ า  หมู ท่ี ๑  ตํ าบลป าขาด อําเภอสิ งหนคร จั งห วัดสงขลา ,(ส งขลา : บัณ ฑิ ต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๖๐), หนา ๑๖. 

๒๑ ไพรัตน เตชะรัตน, นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนา
ปจจุบันของประเทศไทยในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, 
๒๕๒๗, หนา ๖-๗. 

                                                           



๒๐ 
 

 การมีสวนรวมในแงของกระบวนการและเปาหมายการพัฒนา หมายถึง การท่ีประชาชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใชการกระจายทรัพยากรและปจจัย
การผลิตท่ีมีอยูในสังคมใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามจําเปน 
 กลาวโดยสรุปความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน คือ การท่ีประชาชน
แสดงออกทางพฤติกรรมรวมกับชุมชน ซ่ึงเริ่มจากการท่ีประชาชนเขาใจสภาพท่ีแทจริงของชุมชนและ
เห็นชองทางท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เม่ือประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน ก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมรวมในลักษณะตาง ๆ เชน รวมกันคิดแกปญหา หาทางเลือกในการ
แกปญหา และตัดสินใจดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีพึงประสงค21

๒๒ 
 รูปแบบและข้ันตอนของการมีสวนรวม 
 ข้ันตอนการมีสวนรวมไว ๔ ข้ันตอน คือ 
  ๑.  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
  ๒.  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
  ๓.  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
  ๔.  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล22

๒๓ 
 ความสําเร็จของการพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชนไว ๓ ประการ  
  ๑.  การเขามาตัดสินใจของประชาชน ตั้งแตแรกเริ่มวามีปญหา สาเหตุของปญหา
การแกปญหาดานการคิดจะทําโครงการอะไรท่ีเปนประโยชนตอประชาชนโดยใชประโยชนจาก
แรงงานไดถูกตองตามเวลาและสถานท่ี 
  ๒.  การผสมผสาน แผนงาน และโครงการของสวนราชการดวยการพัฒนาความรู
ทักษะ ความสามารถดานประชาชนและคุณภาพของเจาหนาท่ี  เพ่ือการแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดถูกตองตามเวลาและสถานท่ี 
  ๓.  การสรางองคกรทองถ่ิน กลไกการประสาน งบประมาณ ปจจัยการดําเนินงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน ตามความตองการอันจําเปนของประชาชน รวมท้ังการติดตามดูแลรักษาสืบไป
23

๒๔ 
 ลักษณะการมีสวนรวม ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ๑.  การมีสวนรวมประชุม 
  ๒.  การมีสวนรวมเสนอปญหา 
  ๓.  การมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนา 
  ๔.  การมีสวนรวมตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา 
  ๕.  การมีสวนรวมประเมินผลในกิจกรรมตาง ๆ  
  ๖.  การรวมไดรับผลประโยชน24

๒๕ 

๒๒ ทวีทอง หงษวิวัฒน, การมีสวนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพรอมวิจารณ, 
(กรุงเทพมหานคร: การันการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๓๖-๓๗. 

๒๓ อํานาจ อนันตชัย,การระดมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗), หนา ๖๗. 

๒๔“ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๑.” 

                                                           



๒๑ 
 

 ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบมากท่ีสุด ไดจําแนกข้ันตอนหรือประเภท
ของการมีสวนรวมออกเปน 
  ข้ันท่ี ๑ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Dicision Making) ในกระบวนการของการ     
ตัดสินใจนั้นประการแรกท่ีสุดท่ีตองทําคือการกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ
จากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวของ การตัดสินใจเปนกระบวนการตอเนื่องท่ีตอง
ดําเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแตการตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผนและการ
ตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 
  ข้ันท่ี  ๒  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) ซ่ึงจะไดมาจาก
คําถามท่ีวาใครจะทําประโยชนแกโครงการไดบางและจะทําประโยชนไดโดยวิธีใดเชนการชวยเหลือ
ดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน การใหความชวยเหลือดานแรงงานหรือขอมูลเปนตน 
  ข้ันท่ี  ๓  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit) ในสวนท่ีเก่ียวของกับ
ผลประโยชนนั้นนอกจากความสําคัญในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวยรวมท้ังผลประโยชนในทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเปน
ผลเสียของโครงการ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคม 
  ข้ันท่ี  ๔  การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) การมีสวนรวมในการ
ประเมินผลนั้นเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองสังเกต คือ ความเห็น (View) ความชอบ (Preferred) และความ
คาดหวัง (Expectation) ซ่ึงจะสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได25

๒๖ 
 การลําดับข้ันตอนของการมีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑.  การรวมประชุม 
  ๒.  การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  ๓.  การตีปญหาใหกระจาง 
  ๔.  การออกเสียงสนับสนุน คัดคานปญหา 
  ๕.  การบริจาคเงิน 
  ๖.  การบริจาควัสดุ 
  ๗.  การชวยเหลือดวยแรงงาน 
  ๘.  การใชโครงการท่ีเปนประโยชนใหถูกตอง 
  ๙.  การชวยเหลือในการรักษาโครงการ 
  ๑๐.  การทํางานกับตัวนําการเปลี่ยนแปลง 
 จากแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและข้ันตอนการมีสวนรวมดังกลาวมาจะเห็นวาลักษณะและ  
ข้ันตอนไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึงสรุปแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการมีสวนรวมไดดังนี้ 

๒๕ วัน เพ็ญ  วอกลาง , การมี สวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล งน้ํ าขนาดเล็ ก , 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๔), หนา ๕-๒๒.    

๒๖ ภพธร จิตมั่น, การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี, (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๓), 
หนา ๑๒. 

 

                                                                                                                                                                      



๒๒ 
 

  ๑.  การมีสวนรวมในการวางแผนและรวมตัดสินใจ 
  ๒.  การมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติตามแผน 
  ๓.  การมีสวนรวมในแบงปนผลประโยชนจากผลการดําเนินการ 
  ๔.  การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล26

๒๗ 
 

๒.๓ แนวคิดและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม  
 จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมนั้น ผูวิจัย
พบวา การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมเปน ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรกจะศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอการมีสวนรวมโดยพิจารณาถึงสาเหตุท่ีเปนแรงผลักดัน ใหบุคคลเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม นั้น ๆ 
ลักษณะท่ีสองจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมโดยพิจารณาถึงตัวแปรความแตกตางสวนบุคคล  
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม โดยพิจารณาถึงสาเหตุท่ีเปนแรงผลักดันใหบุคคลเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมนั้น ผูวิจัยไดสรุปปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมจากแนวคิดเนื่องจากมีความครอบคลุม
และสอดคลองกับแนวคิดและงานศึกษาของนักวิชาการทานอ่ืนซ่ึงสามารถสรุปไดวาปจจัยท่ีมีผลตอ
การมีสวนรวมของบุคคลมีอยู ๒ ปจจัย คือ  
  ๑. ปจจัยภายในตัวบุคคลเปนการมีสวนรวมท่ีเกิดจากความรูสึกภายในจิตใจของ
บุคคลซ่ึงเปนสิ่งท่ีเปนแรงผลักดันใหบุคคลมีความรูสึกอยากมีสวนรวม ไดแก ความศรัทธาตอสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์หรือความศรัทธาตอบุคคล  การท่ีบุคคลตองการปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายหรือ
มาตรฐาน  คุณคาตอตนเอง และการท่ีบุคคลมีความสามารถท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ  
  ๒. ปจจัยภายนอกตัวบุคคลเปนการมีสวนรวมท่ีเกิดจากแรงผลักดันจากภายนอก
ไดแก   การท่ีบุคคลถูกบีบบังคับจากสังคม (การท่ีตองปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐาน) 
หรือผูมีอํานาจเหนือกวาการท่ีบุคคลไดรับการสนับสนุนจากผูอ่ืนหรือไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวม 
 สวนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมโดยพิจารณาถึงตัวแปรความแตกตางสวน
บุคคลนั้น จากการศึกษาของ คัฟแมน (Kaufman) โคเฮน  และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) 
พบวาตัวแปรท่ีทําใหบุคคลมีระดับการมีสวนรวมตางกัน ไดแก ตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได และระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในทองถ่ิน นอกจากนี้ คัฟแมน ยังไดกลาวถึงตัวแปรจํานวน
สมาชิกในครอบครัว และลักษณะครอบครัวคานิยมและทัศนคติ สวนโคเฮนและอัฟฮอฟ ไดกลาวถึง
ตัวแปรสถานภาพทางสังคม เชนชนชั้นทางสังคม  ศาสนา วรรณะ และแหลงกําเนิดของบุคคลวามีผล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนดวย 
 จากแนวคิดของนักวิชาการขางตนสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม คือ ปจจัย
ภายในตัวบุคคล อันไดแก ความรูสึกภายในจิตใจของบุคคล และปจจัยภายนอกตัวบุคคล ซ่ึงไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ลักษณะครอบครัว คานิยม ทัศนคติ ชนชั้นทางสังคม  ศาสนา  วรรณะ  และแหลงกําเนิดของบุคคล 

๒๗ Tornatzky, L.G. and K. J. Klein, Innovation characteristics and innovation 
adoptionimplementation: A meta-analysis of findings, ( IEEE Transactions on Engineering 
Management, 1982), p. 28-45. 

 

                                                           



๒๓ 
 

 เครื่องช้ีวัดระดับการมีสวนรวม 
 ไดสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมทางสังคมไววามีปจจัยถึง ๓๒ ตัว ท่ีมีสวน
กําหนดระดับของการมีสวนรวมทางสังคม ปจจัยดังกลาวประกอบดวย อายุ เพศ สุขภาพ ระยะเวลา
ในการอยูในชุมชน ระยะหางของการตั้งบานเรือน ขนาดของครอบครัว มาตรฐานทางสังคมของ
ประชาชน ระดับการศึกษา ระดับความเปนอยู การ ครอบครองท่ีดิน ปจจัยทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ 
และสัญชาติ พ้ืนเพทางศาสนา ความสนใจ ความเฉลียวฉลาด การอบรมทางพฤติกรรม ทัศนคติ 
ขาวสารและการติดตอ คานิยมทางสังคม ความเชื่อม่ันในตนเอง ความเชื่อและการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ความพึงพอใจ การแสดงตัว ประสบการณ หลักยึดถือประจําใจ การเปนผูนํา และการ
ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมในการมีสวนรวมทางสังคมของบุคคลนั้น มีปจจัยสําคัญท่ี
เก่ียวของคือ สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางอาชีพและท่ีอยูอาศัยโดย
บุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมสูงจะเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนมากกวาบุคคลท่ีมีสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจต่ํา27

๒๘ 
 ๒.๓.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
  ๑. ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี ( Structure Functional Theory) 
  หนวยของการกระทําในลักษณะท่ีบุคคลมีทางเลือกหลายทางในการเขามาหา
เปาหมาย (Voluntaristic Action) ในหนวยของการกระทํา (Unit act) ประกอบดวยบุคคลหรือ
ผูกระทํา (Actor) การเขาหาเปาหมาย (Goal Seeking) วิธีการในการบรรลุเปาหมายมีหลายวิธีการ 
(Alternating Mean) สถานการณตาง ๆ ท่ีบุคคลจะตองประสบ (Situation Condition) เชน 
ลักษณะทางชีวภาพในตัวบุคคล สิ่งแวดลอมภายนอกและผูกระทําจะถูกควบคุม โดยบรรทัดฐาน 
คานิยม และความคิดตาง ๆ ทางสังคมซ่ึงเขาไปอยูในตัวผูกระทํา 
  พารสัน ไดขยายอธิบายหนวยของการกระทํา (Unit Act) ข้ึนมาเปนการอธิบาย
ระบบสังคม (Social System) ระบบสังคมจะประกอบไปดวยผูรวมกระทําตั้งแต ๒ คนข้ึนไป หรือ ๒ 
หนวยของการกระทํา ผูรวมกระทําแตละคนจะมีบทบาท สถานภาพ วิธีการบรรลุเปาหมายตลอดจน
อยูภายใตเง่ือนไข ของสถานการณและบรรทัดฐาน คานิยมรวมไปถึงความคิดตาง ๆ นอกจากนี้แลวผู
รวมกระทําในระบบสังคมยงัมีลักษณะของการฝกอบรม (Orientation) ติดตัวมาดวย  ซ่ึงลักษณะการ
ฝกอบรมดังกลาวแบงไดเปน ๒ แบบ คือ 
   ๑ . การฝกอบรมในดานแรงจูงใจ (Motivation Orientation) ซ่ึงเปนสิ่ ง ท่ี
กอใหเกิดพลังงานในการเขารวม 
   ๒. การฝกอบรมในดานคานิยม (Value Orientation) การฝกอบรมในเรื่อง
คานิยมเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดการรับรูในบรรทัดฐานตลอดจนแบบแผนความประพฤติตาง ๆ ในการแสดง
การกระทําระหวางกันในระบบสังคม 
  สําหรับการฝกฝนอบรมท้ัง ๒ แบบ นี้จะเปนลักษณะของการฝกอบรมใน ๓ ดานคือ 
   ๑. การรับรู (Cognitive) เชน การรับรูในดานความเชื่อแบบแผนความจริงจัง 

๒๘ ณรงค ศรีสวัสดิ์, สังคมศึกษาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๒๕), หนา ๔๓. 
                                                           



๒๔ 
 

   ๒. ความอ่ิมอกอ่ิมใจ (Cathartic) เชน ความรูสึกสนิทสนมคุนเคย ความพออก
พอใจในการแสดงพฤติกรรม 
   ๓. การประเมิน (Evaluation) เชน การประเมินหลักศีลธรรม จรรยาตลอดจน
สถานการณและผลสืบเนื่องของการกระทําในระบบสังคม 
  นอกจากนี้ พารสัน ไดกลาวถึงหนาท่ีจําเปน (Function Prerequisites) ในการขจัด
ปญหาตาง ๆ ของสังคมหนาท่ีเหลานี้ มี ๒ กลุม คือ 
   ๑ .หนาท่ี ท่ี เก่ียวกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (External and 
Internal)  
   ๒.หนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเปาหมายและวิธีการเขาสูเปาหมายซ่ึงพารสันเรียกวา 
Instrumental  และ Consumatory 
  จากกลุมท้ังสองขางตน พารสัน ไดแยกหนาท่ีจําเปนออกเปน ๔ ประการ ท่ีสําคัญ 
คือ 
   ๑. หนาท่ีในการปรับตัว (Adaptation) คือ หนาท่ีของโครงสรางสังคมท่ีจะ
ตอบสนองความตองการอยูรอดของสมาชิก เชน การผลิต การจําหนายของสังคม เปนหนาท่ีของ
สถาบัน 
   ๒. หนาท่ีในการขจัดปญหาเก่ียวกับเปาหมายของสังคม (Goal Attainment) 
เปนหนาท่ีในการวางเปาหมาย ตลอดจนการทําใหบรรลุเปาหมายของสังคม เปนหนาท่ีของสถาบัน 
การเมือง 
   ๓. หนาท่ีเก่ียวกับปญหาการบูรณาการ (Integration) เปนหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการ
ตกลงรวมกัน ความสอดคลองกันของสมาชิกในสังคม เชน สถาบันศาลยุติธรรมพรรคการเมือง กลุม
ผลประโยชน สถาบันการแพทย ก็รวมอยูในหนาท่ีนี้ดวย ถึงแมจะไมโดยตรงก็ตาม 
   ๔ . หน าท่ี เก่ียวกับการรักษาแบบแผนและขจัดความขัดแย ง (Pattern 
Maintenance and Tension) ห น า ท่ี นี้ เป น ข อ งส ถ าบั น ท า งสั ง ค ม  ส ถ าบั น ค ร อ บ ค รั ว 
สถาบันการศึกษา ท่ีจะขัดเกลาตลอดจนใหความรูเรื่องการอยูรวมกันในสังคมแกสมาชิกของสังคม28

๒๙ 
  ๒. ทฤษฎกีารกระทําทางสังคม (The Theory of Social Action )  
  ปจจัยการกระทําของบุคคลไววาเปนการท่ีบุคคลมีความเชื่อหรือไมเชื่อในสิ่งนั้น ๆ 
ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมของบุคคลในทุกเรื่องเปนผลมาจากความเชื่อหรือไมเชื่อ
ดังกลาว และไดแบงปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อหรือไมเชื่อเปน ๓ ปจจัย คือ 
   ๑. ปจจัยดึง (Pull Factors) ไดแก 
    ๑.๑ เปาประสงค (Goal) คือการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นผูกระทําจะกําหนด
เปาหมายหรือจุดประสงคไวกอนลวงหนาแลวจะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคนั้น 
    ๑.๒ ความเชื่อ (Belief Orientation) ความเชื่อเปนผลท่ีมาจากท่ีบุคคล
ไดรับรูและบุคคลจะเลือกรูปแบบพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของความเชื่อท่ีตนยึดม่ันอยู 

๒๙ พารสัน (Parson), อางถึงใน ภุชงค กุลฑลบุตร, ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอภาวะ
โภชนาการ : ศึกษาครอบครัวท่ีมีเด็กกอนวัยเรียนในชุมชนแออัดยานทาเรือคลองเตย, (ศูนยวิทยาทรัพยากร: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๑๓-๑๔. 

                                                           



๒๕ 
 

    ๑.๓ มาตรฐานทางคานิยม (Value Standards)  เปนสิ่งท่ีบุคคลยึดถือ เปน
เครื่องชวยในการตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนซ่ึงบุคคลจะเลือกกระทําในสิ่งท่ีสอดคลองกับ
คานิยมท่ีตนเองยึดม่ันอยู 
    ๑ .๔นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี  (Habits and Coustom) คือ 
แบบอยางพฤติกรรมท่ีคนกําหนดสืบตอกันมาถาละเมิดก็จะถูกบังคับดวยการท่ีสังคมไมเห็นชอบดวย
ดังนั้นการกระทําของบุคคลสวนหนึ่งจึงสืบเนื่องมาจากแบบอยางพฤติกรรมท่ีกําหนดมาแตเดิม 
   ๒. ปจจัยผลัก (Push Factors) ไดแก 
    ๒.๑ ความคาดหวัง (Expectation) ในการเลือกกระทําพฤติกรรมของ
บุคคลสวนหนึ่งจะข้ึนกับการคาดหวังและทาทีของบุคคลอ่ืนท่ีอยูรอบขางดวย 
    ๒.๒ ขอผูกพัน (Commitment) การกระทําของบุคคลบางครั้งสวนหนึ่ง
เกิดจากการท่ีเชื่อวาเขาถูกผูกมัด หรือมีขอผูกพันท่ีจะตองกระทํา 
    ๒ .๓การบังคับ (Forces) บางครั้งบุคคลเกิดความไมแนใจท่ีจะกระทํา
พฤติกรรมนั้นดีหรือไมแตเม่ือมีการบังคับก็จะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนั้นเร็วข้ึน 
   ๓.ปจจัยเรื่องความสามารถ (Able Factors) ไดแก 
    ๓.๑ โอกาส (Opportunity) เปนความคิดของผูกระทําท่ีเชื่อวาสถานการณ
ท่ีเปนอยูขณะนั้น ชวยใหมีโอกาสท่ีจะกระทํา 
    ๓.๒  ความสามารถ (Ability) คือการท่ีบุคคลเชื่อวาความสามารถของ
ตนเองจะกระทําในเรื่องนั้น ๆ ไดสําเร็จซ่ึงโดยท่ัวไปแลวการท่ีบุคคลกระทําพฤติกรรมใด ๆ บุคคลนั้น
จะพิจารณาความสามารถของตนกอนทุกครั้ง 
    ๓.๓  การสนับสนุน (Support) คือสิ่งท่ีผูกระทํารูวาหรือเชื่อวาจะไดรับสิ่ง 
นั้น ๆ  จากการแสดงพฤติกรรมออกมา 
 จากทฤษฎีท่ีไดกลาวมานี้จะเห็นไดวาการกระทําทางสังคมสามารถจูงใจหรือสนับสนุนให
บุคคลมีสวนรวมในกิจกรรมหลังการกระทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 29

๓๐ 
  ๓. ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Theory of Social Psychology) 
  ไดคนควาเก่ียวกับแรงจูงใจ (Motivation) ของการกระทําของมนุษยไวหลาย
ประการ และไดอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยท่ีเก่ียวกับความตองการท่ีเกิดข้ึนจากความพึงพอ
ใจความตองการเหลานี้ถูกลําดับข้ันของความตองการจากนอยไปหามากเม่ือความตองการใดเกิดข้ึน
แลวไมไดรับการบําบัดเพียงพอความตองการเหลานั้นก็คงอยูและจะเปนแรงขับ (Drive) ท่ีมีพลัง
ผลักดันใหบุคคลมีพฤติกรรมโนมไปในทางท่ีจะบําบัดความตองการเหลานั้นอยูเสมอ 
  มาสโลว ไดอธิบายวาความตองการท่ีทําใหคนเราแสดงพฤติกรรมตาง ๆ มีอยู ๕ 
ประการดวยกัน เริ่มจากความตองการพ้ืนฐานจนถึงความตองการข้ันสูง (Hierarchical Need) ดังนี้ 
   ๑. ความตองการทางดานรางกาย (Physiogical Need) ถือเปนความตองการ
ข้ันแรกสุด 

๓๐วรินทร รัชโพธ์ิ, ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วารสารการเมืองการปกครอง, ปท่ี๗ ฉบับท่ี ๑ ประจําเดือน มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๐, หนา ๔๓๕. 

                                                           



๒๖ 
 

   ๒. ความตองการความปลอดภัย  (Safety Need)   
   ๓.ความตองการความรัก (Love or Belong Need)  
   ๔. ความตองการการยกยองนับถือจากคนอ่ืนหรือมีเกียรติในสังคม (Esteem 
Need)  
   ๕.ความตองการประสบความสําเร็จ (Self–Actualization Need) ตองการ
แสดงความสามารถของตนเองใหประจักษแกผูอ่ืน 
  กลาวไดวา ความตองการของมนุษยในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับพ้ืนฐานถึงระดับสูง 
จะเปนแรงขับท่ีมีพลังผลักดันใหมนุษยแสดงหรือกระทําพฤติกรรมท้ังในสวนของพฤติกรรมบุคคลและ
พฤติกรรมสังคมดังเชนการแสดงหรือกระทําพฤติกรรมเก่ียวกับการมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมเพราะบุคคลตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตนอาจจะกลาวไดวา บุคคลหรือผูกระทําซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม
มีความสมัครใจท่ีเขาไปทํากิจกรรมในสังคมนั้น โดยท่ีผูกระทําแตละคนจะมีบทบาท สถานภาพและ
ประสบการณตาง ๆ  ท่ีจะทําใหผูกระทํารูจักควบคุมสถานการณและเง่ือนไขตาง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
การเลือกจุดมุงหมายและวิธีการดําเนินการท่ีไปสูจุดมุงหมายนั้น ๆ รวมท้ังพฤติกรรมของผูกระทําท่ี
แสดงการกระทําเพ่ือตองการรางวัลหรือหลีกเลี่ยงการลงโทษและความรูสึกภายในตัวบุคคลท่ีแสดง
ออกมาเปนการกระทําดังนั้นการมีสวนรวมจึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีกลุมบุคคล ผูวิจัยกระทําการไปสู
จุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน30
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๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางอนาคตรวมกัน 
 สําหรับการวางแผนแบบมีสวนรวมโดยใชกระบวนการการสรางอนาคตรวมกันนั้น ได
อธิบายไวเปนลําดับดังนี้ 
 ความเปนมา 
 การสรางอนาคตรวมกันเปนเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมท่ีพัฒนาจากหลักการทาง
สังคมจิตวิทยา โดยภาคธุรกิจในอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา ๒๐ ปท่ี
ผานมาองคกรอ่ืน ๆ นอกจากภาคธุรกิจในประเทศตาง ๆ  ไดนําเทคนิคการสรางอนาคตรวมกันไปใช
อยางแพรหลายอยางไรก็ตาม การสรางอนาคตรวมกันเพ่ิงมีการนํามาใชในประเทศไทยเพียง ๓ ป
เทานั้นและยังใชอยูในวงจํากัดองคการสหประชาชาติ (UNFPA) รวมกับ FIT (Foundation for 
International Training, Canada) และสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยนํามาใชและ
เผยแพรตั้งแต ป ๒๕๓๙ 
 ความหมาย 
 การสรางอนาคตรวมกันเปนกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูแทนกลุมหลาย
ประเภทหลายระดับซ่ึงตางก็มีสวนเก่ียวของในเรื่องนั้นมารวมกันทํางาน  โดยนําประสบการณของแต
ละคนมาสรางวิสัยทัศนรวมกันในเรื่องนั้นและไดแผนหรือแนวทางปฏิบัติใหไปถึงวิสัยทัศนรวมของ

๓๑มาสโลว, ทฤษฏีความตองการพ้ืนฐานของมนุษย, (Maslow 's general theory of human 
motivation). (Maslow, 1970), pp. 35-46) 
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กลุมโดยมีจิตสํานึกพันธะสัญญารวมกันเปนกระบวนการท่ีใชอนาคตเปนจุดประสงคท่ีเต็มไปดวย
ความหวังในการทํางานแทนการใชปญหาและการแกไขปญหาเปนตัวต้ังในการทํางานซ่ึงมักทําใหเกิด
การขัดแยงรูสึกทอแทสิ้นหวังในการแกปญหาการสรางอนาคตรวมกัน  ชวยทําใหเปาหมายระยะยาว
และแนวทางของกลุมหรือองคกรชัดเจนข้ึนเปนเปาหมายรวมกันท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับและชวยเพ่ิม
พันธะสัญญาของสมาชิกในการรวมมือปฏิบัติตามแผนงานหรือแนวทางของกลุมเพ่ือไปสูอนาคต
รวมกันของกลุมตามท่ีไดตกลงกันไว 
 วัตถุประสงค 
         ๑. รวมกันทําความเขาใจสถานการณในอดีตและปจจุบันท่ีมีความเชื่อมโยงซ่ึงจะมี
ผลกระทบในอนาคต 
         ๒. เพ่ือเสนอภาพรวมของสถานการณปจจุบัน 
         ๓. เพ่ือลงมติและสรางพันธะสัญญาในการมีวิสัยทัศนของอนาคตรวมกัน 
        ๔. เพ่ือรวบรวมแนวคิด ความเขาใจ ขอมูลพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการท่ีจะใชในการ
สรางอนาคตรวมกัน 
 ผลลัพธจากการประชุมแบบ การสรางอนาคตรวมกัน 
  ๑. เขาใจปจจัย องคประกอบ เหตุการณในอดีตท่ีมีผลตอสภาพปจจุบันและแนวโนม
ท่ีมีผลกระทบตออนาคต 
  ๒. ทุกคนเห็นภาพรวมเปนภาพเดียวกันเกิดวิสัยทัศนอนาคตรวมกันท่ีเต็มไปดวย
ความหวังและพันธะสัญญารวมกัน 
  ๓. ทุกคนเกิดความตระหนักไดแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม ๆ รวมกันเปนการขยายเครือ 
ขายมีสัมพันธภาพท่ีดีเขาใจและเห็นคุณคาซ่ึงกันและกันความคิดทุกอยางอยูในสมองของทุกคนและ
ตระหนักวาทุกคนลงเรือลําเดียวกัน 

 ลักษณะการประชุม 
 การประชุมการสรางอนาคตรวมกันเต็มรูปแบบจะใชเวลา ๒ – ๓ วันจํานวนคนท่ี
พอเหมาะประมาณ ๕๐  – ๖๐  คน ถาคนนอยเกินไป ความหลากหลายทางความคิด และ
ประสบการณจะนอย ถาคนมากเกินไปจะทําใหใชเวลามากควบคุมไดยากการบริหารจัดการประชุมไม
สะดวกวิทยากรดูแลกระบวนไดไมท่ัวถึง 
 กระบวนการประชุมจะเริ่มจากการสรางความสัมพันธภาพสมาชิกในกลุมและแบงผูเขา
ประชุมเปนกลุมยอย   กลุมละไมเกิน ๑๐ คน กลุมยอยท่ีใชบอยมี ๒ แบบ คือ กลุมผสม สมาชิกใน
กลุมมีลักษณะหลากหลายมีพ้ืนฐานและสถานะทางสังคมท่ีแตกตางกันแตละคนเปนตัวแทนของกลุม
ชุมชน องคกรยอยท่ีเปนสวนประกอบของกลุมชุมชน องคกรยอยท่ีเปนสวนประกอบของกลุมชุมชน
องคกรขนาดใหญ กลุมเฉพาะสมาชิกในกลุมมีลักษณะเฉพาะบางประการรวมกัน เชน มีสถานะทาง
สังคมในระดับเดียวกันหนาท่ีความรับผิดชอบเหมือนกัน  มีอาชีพเดียวกัน มีเพศเดียวกันมาจากพ้ืนท่ี
หรือสถานท่ีเดียวกัน มีวัยใกลเคียงกัน มีพ้ืนฐานความรูสึกใกลเคียงกัน บางกิจกรรมในการประชุมจะ
ใชกลุมผสมบางกิจกรรมจะใชกลุมเฉพาะบางกิจกรรมจะใชกลุมใหญท้ังหมดกระบวนการสนับสนุนให
ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณขอมูลในอดีตในประเด็นตาง ๆ ท่ีสัมพันธ
เพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณ   ประสบการณของสังคมโลก ประเทศ จังหวัด ชุมชน และตัวผูเขารวม
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ประชุมเอง ในอดีตกับปจจุบัน สรุป/ ตรวจสอบสภาพเหตุการณปจจุบันใหชัดเจนแลวจึงรวมกันคนหา
อนาคตท่ีกลุมพึงปรารถนารวมกัน   กระบวนการเหลานี้เปนการเชื่อมใหเห็นพลัง และความสัมพันธ
เก่ียวเนื่องกันของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ ในโลก ประเทศ ชุมชน บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยู 
สุดทายการประชุมจะมุงไปสูแผนยุทธศาสตร ยุทธวิธี แผนปฏิบัติการณสําหรับอนาคตขององคกรหรือ
กลุม  ผูเขารวมประชุมจึงควรมีความหลากหลายทุกระดับ เชน การประชุมแกไขวิกฤตเศรษฐกิจของ
ชุมชนระดับตําบล  ผูเขารวมประชุมควรเปนตัวแทนจากกลุมผูดอยโอกาส คนตกงาน แรงงานรับจาง  
เกษตรกรรายยอย  เกษตรกรรายใหญ พอคา องคกรบริหารสวนทองถ่ิน  อุตสาหกรรม กลุมองคกร
ชุมชนตาง ๆ กลุมขาราชการในตําบลอําเภอ เปนตน หากเปนการประชุมในองคกร ผูเขารวมประชุม
ควรมีความหลากหลาย ต้ังแตผูบริหารสูงสุด ตัวแทนเจาหนาท่ีในทุกระดับ และทุกหนวยในองคกร  
อาจเชิญคนนอกเขารวมดวย 
 บทบาทของผูเขารวมประชุม 
      ๑.  เปนผูคนหาขอมูล ใหขอมูล ประสบการณ วิเคราะหขอมูล 
      ๒.  ชวยกันทํางานภายในกลุมตามท่ีไดรับมอบใหทันเวลาตามท่ีกําหนด 
      ๓.  ชวยกันสรางภาพของอนาคตท่ีพึงปรารถนา 
      ๔.  คนหา “ความคิดเห็นรวม” ของกลุม 
      ๕.  ชวยกันกําหนดกิจกรรมท่ีจะนํา “ความคิดเห็นรวม” ไปสูการปฏิบัติ 
      ๖.  ในกลุมยอยใหมีการแบงหนาท่ีเปนผูนําสนทนา ผูบันทึกผูควบคุมเวลาผูควบคุม
แผนพลิก โฆษก และใหหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาท่ีกันในแตละกิจกรรม 
 ผูนําสนทนา (ผูดําเนินการอภิปราย)  
       ๑.  พยายามกระตุนใหทุกคน ไดมีโอกาสพูด และแสดงความคิดเห็น 
       ๒.  ดูแลทุกคนใหเขาใจ และทํางานตามเง่ือนไขและเวลาท่ีกําหนด 
       ๓.  พยายามใหสมาชิกในกลุมเปนผูฟงท่ีดี 
 ผูจดบันทึก 
       ๑. เขียนขอความสําคัญๆท่ีสมาชิกในกลุมพูดบันทึกใหกระชับชัดเจนตามท่ีสมาชิก
ไดพูด 
       ๒.  สรปุรวบรวมรอยละประเด็นสําคัญ 
       ๓.  เตรียมนําเสนอรายงานของกลุมตอท่ีประชุม 
 โฆษกกลุม  
 รายงานความคิดเห็นของกลุม ตอท่ีประชุมใหญใหกระชับ ชัดเจน ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 ผูควบคุมเวลา 
        ๑.ประเมินข้ันตอนการทํางานของกลุมใหสอดคลองกับเวลาท่ีกําหนด 
        ๒.ดูแลกลุมใหทํางานใหเสร็จตามเวลา 
 ผูควบคุมแผนกลุม 
  ๑. เขียนชื่อสมาชิก และหัวขอของงานแตละงาน 
     ๒. ตั้งใจฟงการอภิปรายของสมาชิกทุกคน และดึงประเด็นสําคัญจากการอภิปราย
มาบันทึกบนแผนพลิกเปนคําสั้น ๆ ท่ีมีความหมายตรงกับประเด็นสําคัญ ท่ีสมาชิกอภิปรายหากไม
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แนใจวาสรุปตรงประเด็นและใชคําสั้น ๆ ตรงความหมายของผูอภิปรายหรือสรุปใหทวนซํ้ากับผู
อภิปรายจนเขาใจตรงกันแลวจึงบันทึกบนแผนพลิกดวยตัวอักษรตัวโตพอท่ีสมาชิกทุกคนสามารถ
มองเห็นได ชัดเจนเพ่ือใหสมาชิกคนอ่ืนพิจารณาคิดทบทวนหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
  ๓.นําแผนพลิกไปติดตามฝาผนัง เพ่ือใหสมาชิกกลุมอ่ืนไดรับรูรวมกัน 
 บทบาทของวิทยากรกระบวนการ 
         ๑. มอบหมายงานกิจกรรมแกผูเขารวมประชุมซ่ึงงานท่ีมอบหมายจะเปนการตอบคําถาม
กวาง ๆ ดังนี้    
  ๑.๑ ประวัติ ขอมูล ประสบการณ ตอประเด็นนั้น ๆ ท่ีสมาชิกแตละคนทราบมี
อะไรบาง 
  ๑.๒ ขอมูล ประสบการณ เหลานั้นมีความหมายอยางไร 
  ๑.๓ เกิดอะไรข้ึนในสภาพการณปจจุบันในประเด็นนั้น 
  ๑.๔ สมาชิกแตละคนไดรับผลกระทบ / ตอบสนอง / โตตอบตอสภาพการณนั้น
อยางไร 
  ๑.๕ อนาคตท่ีพึงปรารถนารวมกันเปนอยางไรในประเด็นนั้น 
  ๑.๖ สมาชิกตองการอะไรบางเพ่ือใหเกิดอนาคตท่ีพึงปรารถนา 
  ๑.๗ สมาชิกจะรวมกันสนับสนุนอะไรไดบางเพ่ือใหเกิดอนาคตท่ีพึงปรารถนา 
  ๑.๘ สมาชิกจะมีสวนปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตัวหรือมีแผนงานอยางไรเพ่ือเสริมสราง
อนาคตท่ีพึงปรารถนา 
 ๒. เปนผูเชิญชวนกระตุนหรือนําสมาชิกในกลุมใหญถกเถียงอภิปรายประเด็นปญหาอยาง
สรางสรรคพรอมท้ังรักษากติกาและเวลา 
 ๓. เปนคนกลางชวยสรุปประเด็นสําคัญรวมกับผูเขารวมประชุมกลุมใหญ 
 ๔. ผูชวยวิทยากรหลักควรเปนผูท่ีเขาใจในกระบวนการ วัตถุประสงคของการประชุม 
ประเด็นหลัก ประเด็นยอย และทําหนาท่ีสังเกต อธิบายวิธีการและความหมาย กระตุนการทํางานและ
ใหกําลังใจแกกลุมยอยโดยท่ัวไปคนไทยไมคุนเคยกับการระดมสมองเปนกลุมการแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระในกลุมการสรุปความคิดและประเด็นอภิปรายการคิดเชื่อมโยงผูชวยวิทยากรหลักอาจ
จําเปนตองทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการอภิปราย ผูควบคุมเวลาและแผนพลิกในกลุมยอยดวย   
 ขอตกลงเบ้ืองตน (กติกาการประชุม) 
  ๑. ถือวาทุกความเห็น / ความคิด / ประสบการณ มีประโยชนใหคุณคาในการทําให
สมาชิกรับรูเขาใจ มีมุมมองและวิสัยทัศนท่ีรอบดานครอบคลุมครบถวน   ซ่ึงมีคุณคาตอความสําเร็จ
ของการประชุมไมมีการตัดสินใจวาความคิดเห็นใดถูกหรือผิดสนับสนุนใหแถลงเหตุผลของความ
คิดเห็นท่ีแตกตางใหสมาชิกฟงโดยไมมีการโตเถียงหรือปะทะดวยวาจาสมาชิกจะรวมพิจารณากําหนด
เปนความเห็นของกลุมตอไป  
  ๒. ทุกความคิดเห็น ขอมูล ประสบการณท่ีสมาชิกในกลุมเสนอตองไดรับการเขียน
เปนคําสั้น ๆ บนแผนพลิก 
  ๓. สมาชิกในกลุมชวยกันบริหารเวลาการทํางานใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
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  ๔. สมาชิกจะรวมกันทํางานในประเด็นท่ีสมาชิกกลุมเห็นพองหรือตกลงรวมกัน
เทานั้น ประเด็นใดท่ีไมเห็นพองยังถือวามีคุณคาจะไดรับการบันทึกและนํามาหารือรวมกันเม่ือมีเวลา
หรือในโอกาสตอไป กลุมจะไมทํางานในประเด็นท่ีสมาชิกกลุมมีความคิดเห็นแตกตางไมเห็นพอง 
  ๕. กลุมจะไมทํางานนอกประเด็นท่ีวิทยากรมอบหมาย 
  ๖. สมาชิกท่ีเขาประชุมตองอยูรวมกิจกรรมตลอดเวลาของการประชุมเพ่ือความ
ตอเนื่อง 
 การจัดกลุม 
 ผูเขารวมประชุมการสรางอนาคตรวมกันควรมีความหลากหลายท้ังประเภทและระดับ 
เชน การประชุมเรื่องสิ่งแวดลอมในตําบล ควรเชิญตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ไดแก เกษตรกรรายยอย 
เกษตรกรรายใหญองคการบริหารสวนตําบลโรงงานขาราชการทองถ่ินแมบานโรงเรียน เยาวชน 
องคกรชุมชน องคกรสาธารณประโยชนท่ีมีโครงการในพ้ืนท่ี  เปนตน 
 การจัดกลุมกิจกรรมตาง ๆ จะเปนกลุมตามลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  ๑. กลุมเฉพาะสมาชิกในกลุมมีลักษณะบางประการรวมกันไดแก มีสวนไดสวนเสีย
รวมกัน เชน กลุมชาวบานท่ีอยูเหนือเข่ือนเปนผูรับผลกระทบจากน้ําทวมพ้ืนท่ีทํากิน กลุมชาวบานท่ี
อยูใตเข่ือนเปนผูไดรับประโยชนจากระบบชลประทาน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีคํานึงถึงพ้ืนท่ีปาท่ีจะ
ถูกน้ําทวม กลุมขาราชการท่ีตองปฏิบัติตามนโยบาย หรือมีภาระงานใกลเคียงกัน เชน กลุมผูกําหนด
นโยบาย กลุมผูปฏิบัติระดับสูง กลุมผูปฏิบัติระดับกลาง กลุมผูปฏิบัติระดับลาง หรืออยูในพ้ืนท่ี 
สิ่งแวดลอม สถานการณใกลเคียงกัน  เชน กลุม อบต. ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกันตามแมน้ํา กลุม อบต. ท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดกันบนตนน้ํา กลุมกิจการท่ีระบายน้ําลงแมน้ํา กลุมประชาชนผูใชน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม กลุม
เฉพาะจะมีมุมมอง ประสบการณ ความชํานาญเฉพาะดานซ่ึงมีคุณคาในการพิจารณาท่ีละเอียดในดาน
นั้น ๆ 
  ๒. กลุมผสมมีสมาชิกแตกตางหลากหลาย เชน สมาชิกในกลุมประกอบดวย 
ผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติ ระดับสูง ผูปฏิบัติระดับกลาง ผูปฏิบัติระดับลาง ความหลากหลายทําใหได
ขอมูล ขอคิดเห็นประสบการณในหลายดานเกิดความครอบคลุมเห็นความเชื่อมโยงของดานตางๆ
นอกจากนี้ยังเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน เปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกในกลุม 
  ๓.  กลุมสนใจ สมาชิกแตละคนตัดสินใจเลือกประเด็นท่ีกลุมไดรวบรวมจัดลําดับไว
แลว การตัดสินใจเลือกประเด็นเปนการตัดสินใจสวนบุคคล สมาชิกท่ีสนใจประเด็นเดียวกันจะรวมตัว
กันเปนกลุมสนใจประเด็นนั้น ๆ เพ่ือรวมกันทํางานตามท่ีวิทยากรมอบหมาย31
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๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรางอนาคตรวมกัน 
 กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางอนาคตรวมกันมีข้ันตอนในการประชุม 
แบงเปน ๓ ชวงเวลา คือ ๑) ในชวงเวลาของอดีต เพ่ือใหสมาชิกสะทอนขอมูลเพ่ือเชื่อมโยงกับสภาพ
การ และแนวโนมในปจจุบนั ๒) ในชวงเวลาของปจจุบัน เปนการวิเคราะหและสังเคราะหสภาพการณ

๓๒ ทวีศักดิ์  นพเกษร, วิกฤตสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือจัด
เวทีประชาคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ๒๕๔๒), หนา ๗-๒๑. 
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ปจจุบันเพ่ือความเขาใจ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการประชุม ๓)  ชวงเวลาของอนาคต เปนการสราง
จินตนาการถึงอนาคตท่ีพึงปรารถนา โดยมีรายละเอียดในการประชุม ๑๓ ข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. เสนแบงเวลา มีลักษณะการประชุมแบบกลุมผสม เปนชวงเวลาของอดีตในการ
ประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกทุกคนสะทอนขอมูล ประสบการณ
ในอดีตท่ีตนเองมีอยู ซ่ึงผูเขารวมประชุมจะนั่งรวมกันเปนกลุมผสมกลุมละไมเกิน ๑๐ คนแตละคนจะ
นั่งทบทวนขอมูลความรูประสบการณและเหตุการณท่ีสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหวงเวลาท่ีวิทยากรกําหนด  
  ๒. การวิเคราะหอดีต มีลักษณะเปนการประชุมแบบกลุมผสมเปนชวงเวลาของอดีต
ในการประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหสมาชิกของแตละกลุม นําขอมูลจาก
เสนแบงเวลา มาวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงและตอบคําถาม ท่ีแตละกลุมไดรับมอบหมายจาก
วิทยากร และใหสมาชิกแตละกลุมเดินอานขอมูลท่ีเพ่ือน ๆ เขียนบนแผนพลิก ตามผนังหอง แลวเขา
กลุมผสมเพ่ือนําขอมูลท่ีปรากฏมาสรุป วิเคราะห และตอบคําถามท่ีวิทยากรมอบหมายใหกลุมละ ๑ 
ประเด็นและนําเสนอในท่ีประชุมรวม วิทยากรจะเปนผูเตรียมจํานวนคําถามเทากับจํานวนกลุมผสมท่ี
จัดไว ประเด็นคําถามจะสัมพันธกับหัวขอหลักของการประชุมและประเด็นหลักของเสนแบงเวลา 
  ๓. การหยั่งเห็น มีลักษณะเปนการประชุมแบบประชุมรวมเปนชวงเวลาของอดีตใน
การประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมประชุมทุกคนมีโอกาสเสนอ
ความคิดเห็นและวิจารณผลการวิเคราะหของกลุมตาง ๆรวมท้ังสะทอนสิ่งท่ีไดจากการทํากิจกรรมท่ี
เก่ียวกับอดีตท่ีผานมา ซ่ึงวิทยากรเชิญชวนใหสมาชิกเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการนําเสนอผลการ
วิเคราะหของกลุมตาง ๆ  ในข้ันตอนการวิเคราะหอดีต ปจจุบัน 
  ๔. แผนท่ีความคิด มีลักษณะเปนการประชุมรวม ชวงเวลาของปจจุบันในการ
ประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางภาพรวมทิศทางแนวโนมและปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอหัวขอหลักของการประชุมในสถานการณปจจุบัน ซ่ึงวิทยากรนํากระดาษแผนพลิก ๔ แผน
มาตรึงดวยกระดาษกาวรวมเปนแผนใหญ โดยเขียนภาพสัญลักษณหรือหัวขอหลักสมาชิกแตละคนมี
อิสระท่ีจะเสนอความคิดเห็นของตนไมเปดโอกาสใหสมาชิกถกเถียงหรือวิจารณความเห็นซ่ึงกันและ
กันเปนการเสนอความคิดเห็นและอภิปรายความคิดเห็นของตนใหชัดเจนเพ่ือใหกลุมรับทราบเทานั้น
ทุกความคิดเห็นวิทยากรจะชวยสรุปและบันทึกบนกระดาษแผนใหญดวยคําสั้น ๆ และลากเสนแสดง
ความเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีบันทึกไวกอนแลวซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกัน สมาชิกจะไดรับสติ๊กเกอรสีคน
ละ ๕-๘ แตม เทา ๆ กันพิจารณาความเห็นท่ีบันทึกบนกระดาษแผนใหญ นําสติ๊กเกอรท่ีไดรับแจกติด
ขางความคิดท่ีตนเองเห็นดวยวิทยากรจะชวยนับคะแนนรวบรวมเปนหมวดหมูและจัดลําดับเพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุมรวม 
  ๕. มุมมองของผูเก่ียวของ มีลักษณะเปนการประชุมแบบกลุมเฉพาะเปนชวงเวลา
ของปจจุบัน ในการประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพ่ือใหสมาชิกแตละคนรับรูถึง
มุมมองของกลุมเฉพาะท่ีมีตอประเด็นจากแผนท่ีความคิด ทําใหมีการพิจารณาวิเคราะหไดลึกซ้ึงมาก
ยิ่งข้ึน โดยใหกลุมเฉพาะตาง ๆ รวมกันเลือกประเด็นท่ีวิทยากรจัดลําดับ สรุป และนําเสนอไวแลวหรือ
นํามาจากแผนท่ีความคิดโดยตรงมาพิจารณาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของประเด็นตาง ๆ เสียใหม 
แลวนําเสนอในท่ีประชุมรวม 
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  ๖. ความภูมิใจและเสียใจ มีลักษณะเปนการประชุมแบบกลุมเฉพาะเปนชวงเวลา
ของปจจุบัน ในการประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกันซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกแตละคน
ทบทวนผลงานและภาระหนาท่ีของตนเองท้ังในอดีตและปจจุบันทําใหแตละคนรับรูเขาใจถึงสภาวะ 
ความสามารถและขีดจํากัดซ่ึงกันโดยสมาชิกกลุมเฉพาะตาง ๆ รวมกันระดมความคิดเก่ียวกับบทบาท
หนาท่ีในอดีตและปจจุบันท่ีเก่ียวของกับหัวขอ  หลักการประชุมแจงผลงานหรือขอมูลท่ีทําใหตนมี
ความภูมิใจและเสียใจ แลวรวมกันคัดเลือกเอาหัวขอสําคัญอยางละ ๓ ลําดับ (ความภูมิใจ ๓ ลําดับ 
ความเสียใจ ๓ ลําดับ) นําเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนในท่ีประชุมรวม 
  ๗. การสังเคราะหมีลักษณะเปนการประชุมแบบประชุมรวมเปนชวงเวลาของ
ปจจุบันในการประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกแตละคนสะทอน
ความรูสึกเม่ือไดรับรูถึงขีดจํากัดและความเสียใจของกลุมเฉพาะตาง ๆ เปนการเปดใจและยอมรับซ่ึง
กันและกันเพ่ือเตรียมทุกคนเขาสูอนาคตรวมกันและเกิดกําลังใจเม่ือรับรูถึงความภูมิใจซ่ึงวิทยากรเปด
โอกาสใหสมาชิกแตละคนแสดงความรูสึกหลังจากไดรับรูความภูมิใจและเสียใจของกลุมเฉพาะตาง ๆ  
  ๘. การทําเปนละคร มีลักษณะเปนการประชุมแบบกลุมเฉพาะเปนชวงเวลาของ
อนาคต ในการประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกรวมกันจินตนาการถึง
อนาคตท่ีพึงปรารถนาในหัวขอหลักของการประชุมโดยนําขอมูลท่ีไดเรียนรูจากอดีตและปจจุบันมา
จินตนาการสรางภาพอนาคตหรืออนาคตในอุดมคติโดยใหผูเขารวมประชุมรวมกันจินตนาการถึง
อนาคตท่ีพึงปรารถนาโดยการระดมสมองหรือใหแตละคนวาดภาพจินตนาการของตนแลวนําภาพ
จินตนาการของแตละคนมารวมกันเปนภาพจินตนาการของกลุมจากนั้นจึงถายทอดจินตนาการของ
กลุมออกมาเปนรูปของการแสดงสั้น ๆ ในลักษณะละครใบ ละครหุน ละครพูด บทเพลง บทกวี การ
สัมภาษณบุคคลสําคัญ รายการวิทยุ ทีวี ขาวหนังสือพิมพหนาหนึ่ง เนื้อหาของการสะทอนจินตนาการ
ควรมีลักษณะดังนี้  
   ๘.๑  มีความเฉพาะเจาะจงชัดเจนเปนรูปธรรมพูดถึงความสําเร็จ 
   ๘.๒  กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดเห็นในรูปธรรม 
   ๘.๓  กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนไดอยางไร นับแตปจจุบันเปนตนไปจนถึง
อนาคตท่ีกําหนด 
   ๘.๔  ครอบคลุมการใชกระบวนการ วิธีการ เทคโนโลยีใหม 
   ๘.๕  ครอบคลุมสิ่งท่ีสมาชิกกลุมเห็นวาอาจเกิดข้ึนไดจริง 
   ๘.๖  ไมคํานึงถึงมูลคาและระดับความยากงายของกระบวนการท้ังหมดเพ่ือให
ตื่นเตนกลุมควรหามุมเงียบลับตาเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ ในการเตรียมงานและซอมบท 
  ๙. การนําเสนอละคร มีลักษณะของการประชุมแบบกลุมเฉพาะ เปนชวงเวลาของ
อนาคต ในการประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกันขณะท่ีกลุมกําลังแสดงอยูผูชมทุกคนตองจับประเด็น
ความคิดและสาระตาง ๆ ท่ีบทละครกลาวถึงแลวบันทึกเปนขอมูลของตนเพ่ือนําไปใชเปนฐานขอมูล
ในการทํางานกลุมชวงตอไป 
  ๑๐.  ความคิดเห็นรวม มีลักษณะของการประชุมแบบกลุมผสม เปนชวงเวลาของ
อนาคตในการประชุมเพ่ือสรางอนาคตรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนและคนหาความคิดใน
อนาคตท่ีพึงปรารถนาซ่ึงผูเขารวมประชุมรวมเปนกลุมผสมเพ่ือรวมกันพิจารณาคนหา “ความคิดเห็น



๓๓ 
 

รวม”  และ “ความคิดเห็นท่ีเปนไปได” จากประเด็นความคิดและสาระท่ีบทละครกลาวถึงลักษณะ
อนาคตในอุดมคติ 
          “ความคิดเห็นรวม”   หมายถึง ความคิดเห็นท่ีสมาชิกกลุมทุกคนเห็นชอบตอ
ความสําคัญของความคิดนั้นดวยมติเอกฉันท 
         “ความคิดเห็นท่ีเปนไปได” หมายถึง ความคิดเห็นท่ีสมาชิกบางคนเทานั้นท่ีเห็นดวย
ความคิดเห็นท้ัง ๒ ประเภทจะบันทึกไวบนแผนพลิกตามประเภทความคิดนั้น ๆ  
  จากนั้นทําการรวมกลุมผสมยอย ๒ กลุมเปนกลุมเดียวกัน แลวทําการคนหาความ
คิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปได ทําเชนนี้อีกเม่ือมีการรวมกลุมยอย ๔  กลุม มาเปน ๑ กลุม 
สุดทายจะไดความคิดเห็นรวมและความคิด 
  ความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปได ท่ีรวบรวมไดจากสมาชิกท้ังหอง
ประชุมจะถูกเขียนไวบนแผนพลิกแยกแผนสมาชิกทุกคนจะไดรับแจกแตมสีจํานวน ๕ แตม (ใหสีตาม
สัญลักษณของกลุมเฉพาะ) เพ่ือทําการลงคะแนนตามความคิดเห็นท่ีตนเห็นวาสําคัญและกันและเกิด
กําลังใจเม่ือคิดถึงความภูมิใจ 
    ๑๑.แผนการปฏิบัติการสวนบุคคลเปนชวงเวลาของอนาคตในการประชุมเพ่ือสราง
อนาคตรวมกันจากความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปไดท่ีผานการลงมติท้ังหองประชุมแลว
สมาชิกแตละคนจะเลือกประเด็นท่ีตนสนใจและใหความสําคัญมากเพียงประเด็นเดียวโดยตอบคําถาม
วาตนและองคกรท่ีสังกัดจะมีสวนรวมในการประสานงานตอหัวขอนั้นอยางไรเพ่ือเขารวมพิจารณา
และทํางานกับสมาชิกท่ีเลือกประเด็นเดียวกัน 
  ๑๒. แผนปฏิบัติการกลุมสนใจเปนชวงเวลาของอนาคตในการประชุมเพ่ือสราง
อนาคตรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดกลยุทธท่ีทําใหเกิดอนาคตท่ีพึงปรารถนาซ่ึงผูสนใจ
ประเด็นเดียวกันจากความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปไดรวมกลุมเปนกลุมสนใจในเรื่องนั้น
เพ่ือพิจารณาสภาพท่ีเปนอยูกลยุทธหรือแนวทางและกิจกรรมหรือข้ันตอนพรอมท้ังระบุปญหา
อุปสรรคขอจํากัดท่ีมีอยู การนําเสนอในท่ีประชุมรวมใชเวลาประมาณกลุมละ ๓ นาที 
  ๑๓. แผนปฏิบัติการกลุมเฉพาะเปนชวงเวลาของอนาคตในการประชุมเพ่ือสราง
อนาคตรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติงานเฉพาะภายใตเง่ือนไขท่ีสมาชิกกลุม
เฉพาะมีศักยภาพในการนําไปปฏิบัติ สนับสนุนซ่ึงกลุมเฉพาะรวมกันคนหาและวางกลยุทธท่ีจะนําไปสู
วิสัยทัศนท่ีกลุมพึงปรารถนาในอนาคตท่ีเก่ียวของกับการประชุมนั้นโดยเนนประเด็นท่ีสําคัญและมี
โอกาสเปนไปไดจริงเพียง ๒-๓ ประเด็นจากความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นท่ีเปนไปได พรอมท้ัง
ระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และแนวทางขอจํากัด 
 ความหมายของทฤษฎีระบบ เปนการวิจัยเปนเครื่องมือท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการหรือการวัดความสามารถในการบรรลุผลของการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง   
ผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนตัวชี้วัดความสามารถในการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากนอยเพียงใดนักทฤษฎีองคการท้ังหลายตางพากันเสนอแนวคิดวิธีการวิเคราะหและตัว
แบบ (Models) ของการศึกษาเพ่ือการประเมินความสําเร็จของโครงการหรือหนวยงานตาง ๆ วาการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการจัดการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการใชแนวคิดทฤษฎีระบบเปนตัวแบบ
หรือเครื่องมือในการวิเคราะห 



๓๔ 
 

ทฤษฎีระบบ (System  Theory) มีตนกําเนิดมาจากนักทฤษฎีองคการและนักชีววิทยา คือ โบลดดิ้ง
และเบอรทาแลนดไฟ (Boulding and Bertalunffy) มององคการในฐานะสิ่งมีชีวิตโดยมองรูประบบ
เปดเหมือนระบบกายวิภาคของสิ่งมีชีวิต (Anatomy) เชนเดียวกับมิลเลอรและไรซ  (E. J. Miller 
and A.K.Rice) ซ่ึงสรุปเบื้องตนดังนี้ 
 กลาวโดยสรุปจากการศึกษาทฤษฎีท้ังตะวันตกและแนวคิดตะวันออกทฤษฎีระบบ 
(System  Theory) คือ แนวคิดท่ีเชื่อวาเอกภพแหงนี้ (The Universe) เปนหนึ่งหนวยระบบ ซ่ึงมี
คุณสมบัติประการตาง ๆ ตามท่ีจะกลาว ซ่ึงยังไมอาจจะรูไดเพราะเอกภพเปนหนวยระบบท่ีใหญโต
เกินกวาท่ีเราจะสังเกตและพิสูจนไดครบถวนและแมสวนประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของเอกภพซ่ึง
นักวิทยาศาสตรปจจุบันเรียกวา   “ควารก”   (Quark) และเราสังเกตหรือพิสูจนไดยากก็เปนหนวย
ระบบเชนเดียวกันแตอาจมีคุณสมบัติบางอยางไมครบถวนสวนสิ่งอ่ืน ๆ  ท้ังหลายท่ีมีขนาดระหวาง
กลางของสิ่งท้ังสองนี้ลวนมีคุณสมบัติของความเปนหนวยระบบครบถวนทุกประการ   สาระหลักของ
ทฤษฎีระบบ คือ ขอคิดท่ีวาทุกสิ่งโดยรวมภายในเอกภพ (The Universe) แตละสิ่งภายในนั้นลวน
เปนหนึ่งหนวยระบบ (A System  Unit)  
 คุณสมบัติของความเปนหนึ่งหนวยระบบ 
         ๑. มีขอบเขต (Boundary) จะถือครองท่ีวางในมิติของเนื้อท่ี (Space) เวลา (Time) 
ความคิด (Thought)  ความสนใจ  (Interest) 
           ๒. เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือมนุษยกําหนดข้ึน 
         ๓ . มี การทํ างานภายในตั ว เอง  (A Working Unit) คื อป จจั ยนํ า เข า  (Input) 
กระบวนการ(Process)  และผลผลิต (Output) ของตัวเองแตละเรื่องโดยมีบริบท (Context) เปน
ปจจัยภายนอกและบริบทเปนปจจัยนําเขาและรับผลผลิตของหนวยระบบนี้ 
         ๔. เปนหนวยระบบยอยหนวยหนึ่ง ภายในหนวยอภิระบบหนึ่ง (A supra system 
unit) และถูกกํากับโดยหนวยอภิระบบ 
         ๕. เปนหนวยรวมของบรรดาหนวยอนุระบบ (Sub system Unit)  ซ่ึงเชื่อมโยงกัน 
         ๖. มีจุดตั้งตนและจุดจบของตัวเอง บนเสนมิติเวลา “งานเลี้ยงตองมีเลิกรา”๓๓ 
 

๒.๖ ทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 
 แนวคิดบทบาท 

 บทบาท หมายถึง การทําทาตามบท การรําตามบท โดยปริยาย หมายความวา การทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว เชน บทบาทของบิดามารดาในการเลี้ยงดู บุตรธิดา บทบาทของครูในการ
สอนหนังสือได เปนตน33

๓๔ 
 บทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดและคาดหมายใหบุคคลกระทํา34

๓๕ 

๓๓ วิศาล  ศรีมหาวโร, วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย, (สํานักวิชาการ: สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๔๖), หนา ๑-๑๐ 

๓๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
นานมีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๖๐๒. 

๓๕ ติน ปรัชญพฤทธ, ทฤษฎีองคการ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘), หนา ๓๔๗. 

                                                           



๓๕ 
 

 บทบาท คือการกระทําตาง ๆ ท่ี “บท” กําหนดไวใหผูแสดงตองทํา ตราบใดท่ียังคงอยูใน 
“บท” นั้น เปรียบไดเหมือน “บท” ของตัวละครท่ีกําหนดใหผูแสดงในละครเรื่องนั้น ๆ วามีบทบาทท่ี
จะดองแสดงอยางไร35

๓๖ 
 บทบาทหมายถึง การแสดงถึงพฤติกรรมของบุคคลตามสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของสถานภาพ แบงได ๓ ลักษณะ คือ 
  ๑. บทบาทตามความคาดหวัง (Expected role) เปนบทบาทท่ีตองแสดงตามความ
คาดหวังของผูอ่ืน เชน บทบาทของนักเรียนตามความคาดหวังของครู 
  ๒ . บทบาทตามลักษณ ะการรับรู (Perceived role) เปนบทบาท ท่ี เจ าของ
สถานภาพรับรูวาตนควรมีบทบาทอยางไร 
  ๓. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual role) เปนบทบาทท่ีเจาของสถานภาพได
แสดงออกจริงซ่ึงอาจเปนบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวัง หรือเปนบทบาทท่ีตนเองคาดหวัง หรืออาจจะ
ไมเปนบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวังและตนเองคาดหวัง36

๓๗ 
 บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาทเปนพฤติกรรมท่ีสังคมกําหนด
และคาดหมายใหบุคคลตองกระทําตามหนาท่ี เชน เปนครูตองสอนนักเรียน เปนตํารวจตอง
พิทักษสันติราษฎร ทหารตองเปนรั้วของชาติ บุตรตองเชื่อฟงบิดามารดา เปนตน37

๓๘ 
 บทบาท มีความหมายใกลเคียงกับสถานภาพมากซ่ึงบทบาทเปนสิ่งท่ีบุคคลในสถานภาพ
ตาง ๆ พึงกระทําก็คือ เม่ือสังคมกําหนดสิทธิและหนาท่ีใหสถานภาพใดอยางไร และบุคคลใน
สถานภาพนั้นยอมจะตองประพฤติหรือปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนดไว38

๓๙ 
 สาระสําคัญของบทบาท 
 มโนทัศน (concept) ของบทบาท คือ การแสวงหามาตรฐานทางสังคมเพ่ือใชในการ
อธิบายถึงพฤติกรรม เชน กัปตันเรือยอมเดินทางไปกับเรือเพราะถูกยอมรับในบทบาทแหงการเปน
กัปตันเรือ หมายความวากัปตันเรือยอมท่ีจะมีอํานาจการควบคุมหรือสั่งการตางๆ ในการเดินเรือดวย 
เปนตน39

๔๐ 
 สถานภาพเปนนามธรรม หมายถึง ตําแหนงในแตละตําแหนงจะไดกําหนดบทบาทไว
อยางไรบาง ฉะนั้นเม่ือมีตําแหนง ก็จะตองมีบทบาทควบคูกันไปเสมอ คือเม่ือบุคคลมีตําแหนงยอม
จะตองมีสิทธิและหนาท่ีตามมาเอง บางคนก็ปฏิบัติหนาท่ีไดสมบทบาท บางคนก็ทําไดไมเต็มท่ีเพราะ
เกิดขัดแยงกันในบทบาท ผูท่ีมีตําแหนงจะปฏิบัติหนาท่ีไดสมบทบาทหรือไม ข้ึนอยูกับองคประกอบ

๓๖ พัทยา สายหู, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๔๑), หนา ๑๓๖. 
๓๗ สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: พิมพลักษณ, ๒๕๒๒), หนา 

๓๖-๔๐. 
๓๘ ณรงค เส็งประชา, วิทยาศาสตรสังคม : ความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณทางสังคม , 

(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๑), หนา ๑๓๖-๑๓๗. 
๓๙ สุชา จันทนเอม และคณะ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา, ๒๕๒๐), หนา ๑๗. 
๔๐ Simon, H. A.“Administrative Behavior: A study of Dicision – Making. Processes”. In 

Administrative Organization, (London: Macmillan, 1976), p.28 

                                                           



๓๖ 
 

หลาย ๆ อยาง เชน บุคลิกภาพของผู ท่ีสวมบทบาทลักษณะของสังคมตลอดจนประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคมนั้น40

๔๑ 
 บทบาทเปนรูปธรรมเห็นไดจากการกระทําท่ีแสดงออกมาบทบาทมี ๓ ดาน คือ 
  ๑. บทบาทในอุดมคติ (Ideal role) ไดแก บทบาทอันกําหนดไวตามความคาดหวัง
ของบุคคลท่ัวไป ในสังคมเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัต ิเปนแบบฉบับท่ีสมบูรณซ่ึงผูท่ีมีสถานภาพนั้น 
ๆ ควรกระทํา แตอาจมีใครท่ีทําหรือไมมีใครทําตามนั้นก็เปนได 
  ๒. บทบาทท่ีบุคคลเขาใจหรือรับรู (Perceived role) เปนบทบาทอันบุคคลคาดคิด
ดวยตนเองวาควรเปนอยางไร ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับทัศนคติ คานิยม บุคลิกภาพและประสบการณของแต
ละบุคคลดวย 
  ๓. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual role) เปนการกระทําท่ีบุคคลปฏิบัติจริง ข้ึนอยู
กับเหตุการณเฉพาะหนาในขณะนั้นดวย ทําใหการแสดงบทบาทแตกตางกันไปเม่ือคนเราติดตอ
สัมพันธกับผูอ่ืนมากข้ึน ยอมจะตองแสดงบทบาทหลายบทบาทมากข้ึนตามคูบท หรือตามสถานภาพ
อันเกิดจากความสัมพันธอ่ืนๆ และบางครั้งบทบาทท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดการขัดแยงกันได เชน ขณะท่ีเขา
จะแสดงบทบาทเปนผูบังคับบัญชา แตผูอยูใตบังกับบัญชาในหนวยราชการท่ีเขารับผิดชอบเปนบิดา
ของเขา ในสถานภาพนี้ท่ีเปนบุตรเขาจะตองเชื่อฟงบิดา ตองเคารพบิดา ดังนั้นในกรณีเชนนี้ยอมทําให
เกิดความอึดอัดใจและจําเปนตองหาทางเลือกในการปฏิบัติ ลักษณะเชนนี้จะเปนปญหาท่ีเกิดจาก
บทบาทขัดแยงกัน 
 เม่ือบุคคลไดดํารงตําแหนงในสังคม ยอมจะตองแสดงบทบาทตามตําแหนงนั้นๆ ตําแหนง
เดียวกัน แตผูดํารงตําแหนงคนละคนอาจมีบทบาทตางกันไป เพราะตางคนตางมีนิสัย ความคิด
ความสามารถ การอบรม กําลังใจ มูลเหตุจูงใจ ความพอใจในสิทธิหนาท่ี สภาพของจิตใจและรางกาย
ท่ีไมเหมือนกัน ฉะนั้นบทบาท จึงเปนเพียงรูปการณ (Aspect) ทางพฤติกรรมของตําแหนง41

๔๒ 
 บทบาทคือสวนประกอบท่ีสงผลตอพฤติกรรม มี ๓ ลักษณะ คือ 
  ๑. สวนประกอบท่ีสงเสริมบทบาท (Peripheral attributes) ไดแก บทบาทชนิดท่ี
แมจะขาดหายไปหรือมิไดแสดงบทบาทนั้นก็ไมทําใหบทบาทท่ีตองการผิดไป 
  ๒ . สวนประกอบท่ีมีผลสําคัญตอบทบาทและขาดมิได (Required attributes) 
ไดแก สวนของบทบาท ท่ีสําคัญ ถาสวนสําคัญของบทบาทในสวนนี้ขาดไปแลว ยอมมีผลทําใหบทบาท
ของตําแหนงผิดไป 
  ๓ . สวนประกอบท่ีเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับท่ีปรากฏอยางชัดแจง 
(Legitimating attributes) ไดแก สวนของบทบาทตามกฎหมายและขอบังคับกําหนดใหกระทําหรือ
ปฏิบัติ ถาบุคคลท่ีสวมบทบาทตามตําแหนงนั้นไมปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับท่ีปรากฏ
อยางชัดแจงแลว ยอมถือไดวาบุคคลนั้นมิไดแสดงบทบาทในตําแหนงนั้น ๆ ดวย 

๔๑ Linton, R. The Cultural Background of Personality, (New York: Appleton-Century 
Crofts, 1945), p. 24. 

๔๒ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๒),
หนา ๖๕-๖๖. 

 

                                                           



๓๗ 
 

 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาท 
 การแสดงบทบาทของบุคคล ข้ึนอยูกับปจจัยท่ีเก่ียวของตอไปนี้ 
   ๑. บทบาทท่ีสังคมคาดหวัง (Role expectation) หมายถึง บทบาทท่ีสังคมคาดหวัง
ใหบุคคลปฏิบัติตามความคาดหวังท่ีกําหนดโดยสังคมและสถานภาพท่ีบุคคลนั้นครองอยู 
  ๒. การรับรูบทบาท (Role conception) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูในบทบาทของ
ตนเองวาควรจะมีบทบาทอยางไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองไดตามการรับรูซ่ึง
เก่ียวของสัมพันธกับควาตองการของบุคคลนั่นเอง โดยท่ีการรับรูในบทบาทและความตองการของ
บุคคลก็ข้ึนอยูกับลักษณะฐานสวนบุคคล ตลอดจนเปาหมายในชีวิตและคานิยมของบุคคลท่ีสวม
บทบาทนั้น 
  ๓ . การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role acceptation) จะเกิด ข้ึนเม่ือความ
สอดคลองของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทท่ีตนรับอยู การยอมรับบทบาทเปน
เรื่องเก่ียวกับความเขาใจในบทบาทและการสื่อสารระหวางสังคมและบุคคลนั้น ท้ังนี้ เพราะบุคคลจะ
ไมยินดียอมรับบทบาทเสมอไป แมวาจะไดรับการคัดเลือกหรือถูกแรงผลักดันจากสังคมใหรับตําแหนง
และมีบทบาทหนาท่ีปฏิบัติตาม เพราะหากบทบาทท่ีไดรับนั้นทําใหไดรับผลเสียหายหรือเสียประโยชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาขัดแยงกับความตองการ หรือคานิยมของบุคคลนั้น ผูครองตําแหนงอยูกลับ
พยายามหลีกเลี่ยงบทบาทนั้นไมยอมรับบทบาทนั้น ๆ 
  ๔. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของบุคคล (Role performance) เปนบทบาทของ
เจาของสถานภาพท่ีแสดงออกจริง (actual role) ซ่ึงอาจเปนการแสดงบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวัง 
หรือเปนการแสดงบทบาทตามการรับรูและตามความคาดหวังของตนเอง การท่ีบุคคลใดจะปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีไดดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับระดับการยอมรับบทบาทนั้น ๆ ของบุคคลท่ีไดครองตําแหนง
นั้นอยู เนื่องจากความสอดคลองกับบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและการรับรูบทบาทของ
ตนเอง 
 จากแนวคิดท่ีเก่ียวกับบทบาทท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ บทบาทเปนแบบ
แผนพฤติกรรม หรือการไดกระทําตาง ๆ ของบุคคลท่ีสังคมคาดหวัง หรือกําหนดใหกระทําโดยจะมี
ความเก่ียวเนื่องกับอํานาจหนาท่ีและสิทธิซ่ึงข้ึนอยูกับฐานะ หรือตําแหนงทางสังคมของบุคคลนั้นซ่ึง
จะเปนตัวกําหนดใหผูดํารงตําแหนงนั้นๆ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ หากบุคคลท่ีสังคมคาดหวังนั้นไม
ปฏิ บั ติ ต ามบทบ าทหน า ท่ี ต าม ท่ี ได ดํ ารงตํ าแห น ง  ก็ จะ ไม ได รับ การยอมรับ จากสั งคม 
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับประชาชนมีความเสี่ยงท่ีจะมีการทุจริตคอรรัปชั่นไดงาย 
สังคมจึงคาดหวังวาผูบริหารของกระทรวงมหาดไทยจะมีบทบาทสําคัญในการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น หากผูบริหารคนใดมีบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวัง ผูบริหาร
คนนั้นก็จะไดรับการยอมรับและยกยองจากสังคม เพราะคนในสังคมมีการรับรูตอสิ่งตางๆ รอบตัว 
และจะนําสิ่งท่ีตนรับรูนั้นมาแปลความตามความรู ความสามารถหรือประสบการณของตนวาสิ่งท่ีตน
รับรูนั้นดีงาม ถูกตองหรือไมถูกตอง42

๔๓ 
 

๔๓Allport, G. W., Personality: a Psychological Interpretation, (New York: Holt, 1935), 
p.45. 

                                                           



๓๘ 
 

 แนวคิดการรับรู 
 การรับรู (Perception) หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแตการมี
สิ่งเรามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสท้ังหา และสงกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความ 
 กระบวนการของการรับรู (Process) เปนกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหวางเรื่องความ
เข าใจการคิด  การรูสึก  (Sensing) ความจํา (Memory) การเรียนรู (Learning) การตัดสิน ใจ 
(Decision making) 
 ทฤษฎีการรับรู 
 ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) การรับรูเปนพ้ืนฐานการเรียนรู ท่ีสําคัญของ
บุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของตนและ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ จึงข้ึนอยูกับ
ปจจัยการรับรูและสิ่งเราท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงปจจัยการรับรู ประกอบดวย ประสาทสัมผัส และปจจัย
ทางจิตคือความรูเดิม ความตองการ และเจตคติ เปนตน การรับรูจะประกอบดวยกระบวนการสาม
ดาน คือการรับสัมผัส การแปลความหมายและอารมณ การรับรูเปนผลเนื่องมาจากการท่ีมนุษยใช
อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซ่ึงเรียกวา เครื่องรับ (Sensory) ท้ัง ๕ ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
และผิวหนังจากการวิจัยมีการคนพบวา การรับรูของคนเกิดจากการเห็น ๗๕% จากการไดยิน ๑๓% 
การสัมผัส ๖% กลิ่น ๓% และรส ๓% การรับรูจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีมีอิทธิพล 
หรือปจจัยในการรับรู ไดแก ลักษณะของผูรับรู ลักษณะของสิ่งเรา การท่ีมนุษยจะรับรูและสามารถ
พัฒนาจนเปนการเรียนรูไดดีหรือไมนั้น ยอมข้ึนอยูกับองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑. สติปญญา ผูมีสติปญญาสูงกวา ยอมรับรูไดดีกวาผูมีสติปญญาต่ํากวา 
  ๒. การสังเกตและพิจารณา ข้ึนอยูกับความชํานาญ และความสนใจตอสิ่งเรา 
  ๓. คุณภาพของจิตในขณะนั้น ถามีความเหนื่อยออน เครียด หรืออารมณขุนมัว อาจ
ทําใหแปลความหมายของสิ่งเราท่ีสัมผัสไดไมดี แตในทางตรงกันขาม หากสภาพจิตใจผองใส ปลอด
โปรงก็จะทําใหการรับรูและการเรียนรูเปนไปดวยดี และเปนระบบ43

๔๔ 
 การจัดระบบการรับรู 
 มนุษยเม่ือพบสิ่งเราไมไดรับรูตามท่ีสิ่งเราปรากฏแตจะนํามาจัดระบบตามหลัก ดังนี้  
  ๑. หลักแหงความคลายคลึง (Principle of similarity) สิ่งเราใดท่ีมีความคลายกัน
จะรับรูวาเปนพวกเดียวกัน 
  ๒. หลักแหงความใกลชิด (Principle of proximity) สิ่งเราท่ีมีความใกลกันจะรับรู
วาเปนพวกเดียวกัน 
  ๓. หลักแหงความสมบูรณ (Principle of closure) เปนการรับรูสิ่งท่ีไมสมบูรณให
สมบูรณข้ึน 
 ความคงท่ีของการรับรู (Perceptual constancy) ความคงท่ีในการรับรูมี ๓ ประการ 
ไดแก 

๔๔ก น ก ก า ญ จ น  ท อ ง ศ ฤ ง ค ลี , ๒ ๕ ๕ ๑ , ท ฤ ษ ฎี ก า ร รั บ รู , (Online). 
http://kalafifa.multiply.com/journal/item/2, สืบคนเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕. 

 

                                                           



๓๙ 
 

  ๑. การคงท่ีของขนาด 
  ๒. การคงท่ีของรูปแบบ รูปทรง 
  ๓. การคงท่ีของสีและแสงสวาง 
 การรับรูท่ีผิดพลาด แมวามนุษยมีอวัยวะรับสัมผัสถึง ๕ ประเภทแตมนุษยก็ยังรับรู
ผิดพลาดได เชน ภาพลวงตา การรับฟงความบอกเลาทําใหเรื่องบิดเบือนไป การมีประสบการณและ
คานิยมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการรับรูถาจะใหถูกตองจะตองรับรูโดยผานประสาทสัมผัสหลายทางผาน
กระบวนการคิดไตรตรองใหมากข้ึน 
 องคประกอบของการเรียนรู 
 องคประกอบสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูมีอยูดวยกันหลายอยาง การเรียนรูเปน
พ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการเขาใจพฤติกรรมบุคคล สามารถจําแนกไดดังนี้ 
  ๑. สมองและระบบประสาท ระบบประสาทของคนประกอบดวยสมอง ไขสันหลัง 
และเสนประสาท ซ่ึงเปนอวัยวะทําหนาท่ีรับความรูสึกตางๆ ทําใหมนุษยมีสติปญญาเฉลียวฉลาด มี
ความเขาใจ สามารถเรียนรู วิเคราะห และควบคุมเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนไดดีกวา มีประสิทธิภาพสูง
กวาสัตวชนิดอ่ืน ดังนั้นการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับความคิด ความทรงจํา และการรับรู ตองอาศัยการทํา
ของสมองและระบบประสาทเปนพ้ืนฐานสําคัญ 
  ๒. แรงขับ แรงขับเปนภาวการณกระตุนหรือเราใหรางกายแสดงพฤติกรรมตางๆ 
ออกมาในทางจิตวิทยาแบงแรงขับออกเปน ๒ อยางคือ แรงขับพ้ืนฐานและแรงขับท่ีเกิดจากการเรียนรู 
  ๓. สิ่งเราและแรงจูงใจ สิ่งเราและแรงจูงใจเปนแรงกระตุนท่ีสําคัญยิ่งในกระบวนการ
เรียนรูเพราะการเรียนรูจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือถูกกระตุนดวยสิ่งเราและแรงจูงใจ จึงทําใหเกิดการ
ตอบสนองข้ึนเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจน 
  ๔. การเสริมแรง เปนการกระตุนใหบุคคลพัฒนาพฤติกรรมเพ่ือการเรียนรู เพราะ
เม่ือแสดงพฤติกรรมแลวไดรับการเสริมแรงจึงอยากแสดงพฤติกรรมซํ้าอีก การเสริมแรงมีท้ังการ
เสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ เชนเดียวกับแรงจูงใจ จะเห็นไดวา นอกจากการให
แรงจูงใจตอผูเรียนแลว การรูจักเสริมแรงพฤติกรรมการตอบสนองซ่ึงเปนท่ีพึงปรารถนาจึงเปนเรื่องท่ี
สําคัญยิ่งอยางหนึ่งในกระบวนการของการเรียนรู44

๔๕ 
 ลําดับข้ันของการเรียนรู 
 ในกระบวนการเรียนรูของคนเรานั้น จะประกอบดวยลําดับข้ันตอนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๓ 
ข้ันตอน คือ (๑) ประสบการณ (๒) ความเขาใจ และ (๓) ความนึกคิด 
  ๑.ประสบการณ (experiences) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสาทรับรูอยูดวยกัน
ท้ังนั้นสวนใหญท่ีเปนท่ีเขาใจก็คือ ประสาทสัมผัสท้ังหา ซ่ึงไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ประสาท
รับรูเหลานี้จะเปนเสมือนชองประตูท่ีจะใหบุคคลไดรับรูและตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ ถาไมมี
ประสาทรับรูเหลานี้แลว บุคคลจะไมมีโอกาสรับรูหรือมีประสบการณใด ๆ เลย ซ่ึงก็เทากับเขาไม
สามารถเรียนรูสิ่งใด ๆ ไดดวย ประสบการณตางๆ ท่ีบุคคลไดรับนั้นยอมจะแตกตางกัน บางชนิดก็เปน

๔๕ เรื่องเดียวกัน , ทฤษฎีการรับรู, (Online),  http://kalafifa.multiply.com/journal/item/2, 
สืบคนเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕. 

                                                           



๔๐ 
 

ประสบการณตรง บางชนิดเปนประสบการณแทน บางชนิดเปนประสบการณรูปธรรม และบางชนิด
เปนประสบการณนามธรรม หรือเปนสัญลักษณ 
  ๒. ความเขาใจ (understanding) หลังจากบุคคลไดรับประสบการณแลว ข้ันตอไปก็
คือตีความหมายหรือสรางมโนมติ (concept) ในประสบการณนั้น กระบวนการนี้เกิดข้ึนในสมองหรือ
จิตของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสัญญาณ (percept) และมีความทรงจํา (retain) ข้ึน ซ่ึงเราเรียก
กระบวนการนี้วา "ความเขาใจ" ในการเรียนรูนั้น บุคคลจะเขาใจประสบการณท่ีเขาประสบไดก็ตอเม่ือ
เขาสามารถจัดระเบียบ (organize) วิเคราะห (analyze) และสังเคราะห (synthesis) ประสบการณ
ตาง ๆ จนกระท่ังหาความหมายอันแทจริงของประสบการณนั้นได 
  ๓. ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือวาเปนข้ันสุดทายของการเรียนรู ซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสมอง ความนึกคิดท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตองเปนความนึกคิดท่ีสามารถจัด
ระเบียบ (organize) ประสบการณเดิมกับประสบการณใหมท่ีไดรับใหเขากันได สามารถท่ีจะคนหา
ความสัมพันธระหวางประสบการณท้ังเกาและใหม ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหเกิดบูรณาการการ
เรียนรูอยางแทจริง45

๔๖ 
 กลาวโดยสรุป การรับรูเปนพ้ืนฐานการเรียนรู ท่ีสําคัญของมนุษย ซ่ึงประกอบดวย
กระบวนการ ๓ ดาน คือ การรับสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ ซ่ึงการรับรูของมนุษยสวน
ใหญเกิดจากการมองเห็น และการรับรูจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยในการรับรู ไดแก 
ลักษณะของผูรับรู และลักษณะของสิ่งเรา แตอยางไรก็ตามการรับรูของมนุษยอาจจะผิดพลาดได
ข้ึนอยูกับประสบการณและคานิยมหรือทัศนคติท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการรับรูท่ีถูกตองจะตองรับรูโดย
ผานประสาทสัมผัสหลายทาง ผานกระบวนการคิดไตรตรองใหมากข้ึน รวมท้ังผูรับรูตองมีทัศนคติท่ี
ถูกตองหรือเปนกลางในการรับรูเรื่องราวตางๆ จึงจะทําใหการรับรูนั้นเกิดประโยชนอยางแทจริง 
 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
  ทัศนคติ คือความพรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีจะเปนการสนับสนุน
หรือตอตานสถานการณบางอยาง บุคคลบางคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 46

๔๗เปนสิ่งท่ีเกิดจากการสะสม
ประสบการณในอดีตท่ีจัดเรียงเปนระบบโดยจะสะทอนออกมาเม่ือปจเจกบุคคลเผชิญกับสถานการณ
ใหม ๆ47

๔๘ 
 ทัศนคติ คือความรูสึกและการประพฤติในแนวทางใดแนวทางหนึ่งโดยเฉพาะตอวัตถุ
บางอยางอยูเสมอ ทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอวัตถุบางอยางจะมีท้ังความรูสึกและความเชื่อถา
หากคน ๆ หนึ่งมีทัศนคติ ท่ีไมดีแลวยอมแสดงใหเห็นโดยนัยวาจะมีความรูสึกและความเชื่อในทางลบ

๔๖ เรื่องเดียวกัน , ทฤษฎีการรับรู, (Online), http://kalafifa.multiply.com/journal/item/2, 
สืบคนเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕. 

๔๗ Good, C. V. Dictionary of Education, (New York: Mcgraw-Hill Book, 1973), p.75. 
๔๘ Newcomb, T. M., R. H. Turner and P. E. Converse. Converse, (New York: Rinehart 

and Winston, 1965), p.107. 

                                                           



๔๑ 
 

48

๔๙ ทัศนคติเปนการรวมความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็นและความจริงเปนการประเมินคาท้ัง
ทางบวกและทางลบโดยท้ังหมดจะมีความเก่ียวพันกันและมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมข้ึน49

๕๐ 
 ทัศนคติเปนความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณเปนสวนประกอบ เปนสวนท่ีพรอมท่ีจะมีปฏิกิริยา
เฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก ทัศนคติเปนความรูสึกและความเห็นของบุคคลท่ีมีตอสิ่งของ
บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใด ๆ ในทางท่ียอมรับหรือปฏิเสธซ่ึงมีผลทําใหบุคคลพรอมท่ี
จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมตามแนวคิดนั้น เปนความรูสึกในดานบวกหรือลบของแต
ละบุคคลซ่ึงเปนผลมาจากการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมโดยตรง50

๕๑ 
 ทัศนคติมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกอยางตั้งใจ เนื่องจากมนุษยท่ีมีความ
ตั้งใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมาในดานบวกโดยตรง ทัศนคติเปนความโนมเอียง
ของจิตใจท่ีมีตอประสบการณท่ีไดรับ อาจเปนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
หรือเก่ียวกับความรูสึก เชนความชอบ ความเกลียด เปนตน51

๕๒  
 ทัศนคติเปนเรื่องของระเบียบความนึกคิดท่ีเกิดข้ึนภายในของแตละคนมิใชสิ่งท่ีมีมาแต
กําเนิดแตเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู ประสบการณ หรือการเลียนแบบท่ีตนไดเก่ียวของอยู52

๕๓ 
 ทัศนคติจะกอตัวจากการประเมินภายหลังจากท่ีไดเก่ียวของกับสิ่งภายนอกดังกลาว โดย
มักเกิดจากอิทธิพลของกลุมท่ีเก่ียวของดวยหรือกลุมทางสังคมท่ีไดไปเก่ียวของดวย นอกจากนี้ทัศนคติ
ยังข้ึนอยูกับบุคลิกลักษณะทาทางซ่ึงเปนผลของการเรียนรูท่ีไดจากการปฏิบัติตอบตอโลกภายนอกอีก
ดวย จากการศึกษาพบวา ทัศนคติจะมีลักษณะม่ันคงถาวร ท้ังนี้เพราะทัศนคติท่ีกอตัวข้ึนนั้นจะมี
กระบวนการคิด วิเคราะห ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเปนความเชื่อดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
จึงตองใชเวลาเพ่ือปรับตามกระบวนการดังกลาวดวย53

๕๔ 
 องคประกอบของทัศนคติ 
   ๑. องคประกอบดานความรู ความนึกคิด (cognitive component) เปนสวนท่ีเปน
ความเชื่อของบุคคลเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ัวไปท้ังสิ่งท่ีชอบและไมชอบ 

๔๙ สมยศ นาวีการ, การพัฒนาองคการและแรงจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร: กรุงสยามการพิมพ, 
๒๕๒๑), หนา ๗๘. 

๕๐ โสภา ชูพิกุลชัย, การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรมคานิยมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ครอบครัวไทยท่ีมีผลตอการอบรมเลี้ยงดูบุตร: ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์
โสภาการพิมพ, ๒๕๕๒), หนา ๕๑. 

๕๑ Fishbein, M. and I. Ajzen, Belief, attitude, intention and behavior: An 
introduction to theory and research, (MA: Addison-Wesley, 1975), p.102. 

๕๒ Newcomb, T. M.Social Psychology, (New York: Dryden Press, 1954), p.35. 
๕๓ ประภาเพ็ญ สุวรรณ, การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย, (กรุงเทพมหานคร: โอ

เดียนสโตร, ๒๕๒๖), หนา ๓๔. 
๕๔ ธงชัย สันติวงษ, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), 

หนา ๗๕-๗๖. 
 

                                                           



๔๒ 
 

   ๒. องคประกอบดานความรูสึก (affective component) เปนสวนท่ีเก่ียวของ
กับอารมณท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของบุคคล เปนลักษณะท่ี
คานิยมของแตละบุคคลเปนตัวเราความคิดอีกทอดหนึ่ง 
   ๓. องคประกอบดานพฤติกรรม (behavior component) เปนการแสดงออก
ของบุคคลตอสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบดานความรูความคิด และ
ความรูสึกทัศนคติเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคลและจะแตกตางกันตามปจจัยแวดลอมท่ีแตกตางกันของ
บุคคลนั้น บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได ๓ ประเภทดวยกัน คือ 
    ๑. ทัศนคติเชิงบวก คือทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรือ
อารมณจากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมถึงหนวยงาน 
องคการสถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการและอ่ืน ๆ 
    ๒. ทัศนคติเชิงลบ คือทัศนคติท่ีสรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย ไมได
รับความเชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยรวมท้ังเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงาน องคการสถาบัน และการ
ดําเนินกิจการขององคการ และอ่ืน ๆ 
    ๓. ทัศนคติท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหา
หนึ่งหรือตอบุคคลหนวยงาน สถาบัน องคการ และอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง 
 อนึ่ง บุคคลอาจมีทัศนคติท้ัง ๓ ประการนี้เพียงประเภทเดียว หรือหลายประเภทรวมกัน
ก็ไดข้ึนอยูกับความม่ันคงในเรื่องความเชื่อ ความรูสึก ความคิด หรือคานิยมท่ีมีตอบุคคล สิ่งของ การ
กระทําหรือสถานการณ เปนตน 
 หนาท่ีของทัศนคติ 
 ทัศนคติจะทําหนาท่ีเปนกลไกท่ีสําคัญ ๔ ประการดังนี้ 
  ๑. เพ่ือการปรับตัว (adjustment) โดยแตละบุคคลจะอาศัยทัศนคติเปนเครื่อง
ยึดถือสําหรับการปรับพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแกตนสูงสุดและใหมี
ผลเสียนอยท่ีสุด ดังนั้นทัศนคติสามารถเปนกลไกท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงเปาหมายท่ีพึงประสงคและท่ีไม
พึงประสงคของบคุคล 
  ๒. เพ่ือการปองกันตัว (ego defense) โดยปกติบุคคลมักมีแนวโนมท่ีจะไมยอมรับ
ความจริงในสิ่งท่ีขัดแยงกับความนึกคิดของตน (self-image) ดังนั้นทัศนคติจึงสามารถสะทอนออกมา
เปนกลไกปองกันตัว โดยการแสดงออกเปนความรูสึกดูถูกเหยียดหยามหรือติฉินนินทาคนอ่ืน และ
ขณะเดียวกันก็จะยกตนเองใหสูงกวาดวยการมีทัศนคติท่ีถือวาตนนั้นเหนือกวาผูอ่ืน 
  ๓. เพ่ือการแสดงความหมายของคานิยม (value expression) ทัศนคติเปนสวน
หนึ่งของคานิยมตางๆ โดยสามารถสะทอนใหเห็นถึงคานิยมในลักษณะท่ีจําเพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
  ๔. เพ่ือใชเปนตัวจัดระเบียบความรู (knowledge) ทัศนคติจะเปนมาตรฐานท่ีตัว
บุคคลสามารถใชประเมินและทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมท่ีมีอยูรอบ ๆ ตัว มีผลทําใหบุคคล
สามารถรูและเขาใจถึงระบบและระเบียบของสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวได54

๕๕ 

๕๕Katz, K., The functional approach to the studies of attitudes, (Public Opinion 
Quarterly, 1960), p.163-168.  

                                                           



๔๓ 
 

 การเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติข้ึนอยูกับความรู คือ ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได ถามี
ความรูความเขาใจท่ีดี เม่ือทัศนคติเปลี่ยนแปลงก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ดังนั้นการ
ท่ีจะใหมีการยอมรับหรือปฏิเสธในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงตองพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการใหความรู
กอน ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงไดเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดความเขมแข็งของทัศนคติท่ีมีอยูนั้นโดยหาก
ทัศนคติมีความเขมแข็งมาก โอกาสท่ีจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติดวยวิธีการติดตอสื่อสารท่ีชักจูงใจ 
(Persuasive Communications) ยอมจะทําใหไดผลนอย ในทางตรงกันขามหากทัศนคติท่ีมีอยูมี
ลักษณะท่ีผูกพันนอย การเปลี่ยนแปลงทัศนคติยอมมีโอกาสกระทําไดงาย วิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
อาจทําไดโดยการจูงใจใหมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดวยชนิดของขอมูลท่ีเหมาะสมตอโครงสรางของ
ทัศนคติท่ีเก่ียวของซ่ึงขอมูลนั้นจะตองตรงกับพ้ืนฐานการจูงใจของทัศนคติมากท่ีสุด การเปลี่ยนแปลง
ของทัศนคติจะข้ึนกับปจจัยหลายประการ คือ 
  ๑. การจูงใจทางดานรางกาย (biological motivations) ทัศนคติจะเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งกําลังดําเนินการตอบสนองความตองการหรือแรงผลักดันพ้ืนฐานทางรางกายอยู
บุคคลดังกลาวจะสรางทัศนคติท่ีดีตอบุคคลหรือสิ่งของท่ีสามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความ
ตองการของตนได และในทางตรงกันขาม จะสรางทัศนคติท่ีไมดีตอสิ่งของหรือบุคคลท่ีขัดขวางมิให
เขาตอบสนองความตองการได 
  ๒. ขาวสารขอมูล (information) ทัศนคติจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ขาวสารขอมูลท่ีแตละคนไดรับมาดวยกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็นและการเขาใจปญหา
ตางๆ (selective perception) ขาวสารขอมูลบางสวนท่ีเขามาสูตัวบุคคลจะทําใหบุคคลนั้นเก็บไปคิด
และสรางเปนทัศนคติข้ึนมาได 
  ๓. การเขาเก่ียวของกับกลุม (group affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจจะมาจาก
กลุมตาง ๆ ท่ีบุคคลนั้นเก่ียวของอยูดวย เชน ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และกลุมสังคมตาง ๆ ท้ังโดย
ทางตรงและทางออม 
  ๔. ประสบการณ (experience) ประสบการณของบุคคลท่ีมีตอวัตถุสิ่งของมีสวน
สําคัญท่ีทําเกิดการ ตีคาสิ่งท่ีไดมีประสบการณมาจนกลายเปนทัศนคติได 
  ๕. ลักษณะทาทาง (personality) มีผลทางออมท่ีสําคัญในการสรางทัศนคติใหกับ
ตัวบุคคลไดดวย55

๕๖ 
 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษยนั้น มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู ๓ 
ระดับ คือ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงความคิด โดยสิ่งท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะมาจาก
ขอมูลขาวสาร ซ่ึงอาจมาจากสื่อมวลชนหรือบุคคลอ่ืน 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงความรูสึก โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมาจากประสบการณหรือ
ความประทับใจหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดความสะเทือนใจ 

 ๕๖Newcomb, T. M., R. H. Turner and P. E. Converse, Converse, ( New York: 
Rinehart and Winston, 1965), p.107. 

                                                           



๔๔ 
 

  ๓. การเปลี่ยนพฤติกรรม เปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงไมมีผล
ตอบุคคลทําใหตองเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม56

๕๗ 
 การวัดทัศนคติ 
 ความแตกตางทางมิติของทัศนคติดานความเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงสามารถวัดได โดยใช
คุณสมบัติ ๕ ประการอันไดแก ประโยชนท่ีเก่ียวของกัน (relative advantage) ความเขากันได 
(compatibility) ความซับซอน (complexity) ความสามารถในการทดลอง (trialability) และการ
สังเกต (observability) เก่ียวกับสิ่งใหม ๆ 
 จากการศึกษาพบวา ประโยชนท่ีเก่ียวกันเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนชวยตัดสินใจในการ
เลือกรับสิ่งใหมๆ57

๕๘ 
 การยอมรับในประโยชนท่ีเก่ียวกันมีความสัมพันธดานบวกกับการเลือกรับสิ่งใหมๆ58

๕๙ 
 จากผลการวิจัยในอดีตพบวา ความซับซอนท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงใหมๆ จะตอง
อาศัยทักษะดานเทคนิครวมถึงการไดรับการสนับสนุนและพยายามสรางโอกาสเพ่ือใหเกิดการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงใหมๆ59

๖๐ 
 การวัดทัศนคติควรทําความเขาใจในคุณลักษณะบางประการ ท่ีสําคัญของทัศนคติ ไดแก 
  ๑. ทัศนคติเปนสิ่งท่ีมีความซับซอนไมสามารถอธิบายไดดวยตัวเลขเพียงตัวเดียว
อยางไรก็ตามเราสามารถหยั่งรูทัศนคติของมนุษยไดแมวาจะมีความซับซอนและมีลักษณะเชิงคุณภาพ
อยูมากก็ตาม 
  ๒. ทัศนคติตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หมายถึงผลรวมของความรูสึก ความโนมเอียงอคติ 
ความกลัว ความคิดอ่ืน ๆ ตอเรื่องนั้น ๆ 
  ๓. เราสามารถวัดทัศนคติไดโดยใชความคิดเห็น (opinion) เปนเครื่องมือ แตการใช
ความคิดเห็นเปนเครื่องบงชี้ถึงทัศนคตินั้นทําใหมีความคลาดเคลื่อนในการวัด ดังนั้นจึงมีการเสนอวา
การกระทําของคนอาจเปนเครื่องบงชี้ถึงทัศนคติท่ีดีกวาสิ่งท่ีพูด อยางไรก็ตามมีโอกาสเปนไปไดท่ีคน 
ๆ นั้นอาจบิดเบือนการกระทําของตนเอง ดังนั้นจึงยังใชความคิดเห็นหรือการกระทําบางรูปแบบเพ่ือ
บงชี้ถึงทัศนคติ  
  ๔. มีความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนอยางแนนอนในการวัดความคิดเห็นหรือการกระทํา
ท่ีเราใชเปนเครื่องบงชี้ทัศนคติ แตความคลาดเคลื่อนระหวางเครื่องบงชี้และความจริงถือวาเปนสากล 
  ๕. ทัศนคติของคน ๆ หนึ่งไมจําเปนท่ีจะทํานายการกระทําของคน ๆ นั้นไดอยาง
ถูกตองเสมอไป 

๕๗ จุมพล รอดคําดี, วิทยุชุมชนการปฏิรูปสื่อเพ่ือสังคม, (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเช็ท, ๒๕๔๒), 
หนา ๔๒. 

๕๘ Taylor, S. and P. A. Todd, Understanding information technology usage: A test of 
competing models, Information Systems Research, 1995, p.144-145. 

๕๙ Tornatzky, L. G. and K. J. Klein, Innovation characteristics and innovation 
adoptionimplementation: A meta-analysis of findings. IEEE Transactions on Engineering 
Management, 1982, p. 28-45. 

๖๐ Roger, E. M. , Diffusion of innovations, (New York: Free Press, 1983), p.81. 

                                                           



๔๕ 
 

  ๖. ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีวัดไดอาจเกิด
จากความผิดพลาดในการวัด ดังนั้นจึงมีแนวความคิดท่ีจะใชคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(standard error of measurement) เพ่ือแยกความผิดพลาดของเครื่องมือท่ีใชวัดจากความ
เปลี่ยนแปลงของตัวทัศนคติเอง 
  ๗. ไมสามารถใชคําวา มาก หรือ นอย อธิบายทัศนคติไดอยางสมบูรณ เพราะ
ทัศนคติมีหลายมิติ อยางไรก็ตามความคิดท่ีจะวัดทัศนคตินี้มีความพยายามท่ีจะวัดคาของทัศนคติใน
เชิงเสนตรง (linear measurement)๖๑ 
 กลาวโดยสรุป ทัศนคติ คือ ความรูสึกและการแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซ่ึง
เกิดจากการสะสมประสบการณในอดีตท่ีจัดเรียงเปนระบบโดยสะทอนออกมาในรูปของการตอตาน
หรือสนับสนุนสถานการณ บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติจึงเปนการรวมความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ 
ความคิดเห็นและความจริงซ่ึงมีอารมณเปนสวนประกอบ เปนการประเมินคาท้ังทางบวกและทางลบ 
โดยท้ังหมดจะมีความเก่ียวพันกันและมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมข้ึน ท่ีสําคัญทัศนคติมี
ลักษณะม่ันคงถาวร เพราะเกิดจากกระบวนการคิด วิเคราะห ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเปนความ
เชื่อ จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตองใชเวลาเพ่ือปรับกระบวนการดังกลาว ดังนั้นหากตองการให
บุคคลมีทัศนคติในเรื่องใดๆ การสื่อสารใหบุคคลนั้นไดรับขอมูลท่ีถูกตองตั้งแตเริ่มตนจึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีจะทําใหบุคคลนั้นมีทัศนคติท่ีดีและถูกตองในเรื่องดังกลาว 
 การส่ือสารในองคกร 
 การสื่อสาร คือ เครื่องสรางความเขาใจ และสรางวัฒนธรรมตลอดจนสามารถสรางความ
ม่ันคงใหกับองคกรนั้นๆ เปนศูนยรวมใหองคกรนั้นๆ ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล โดยผูใช
จะตองเขาใจและเขาถึงกระบวนการสื่อสารเปนอยางดีการสื่อสารในองคกร หมายถึงกระบวนการใน
การแลกเปลี่ยนขาวสารของหนวยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองคกร ซ่ึงมีความสัมพันธกันภายใต
สภาพแวดลอม บรรยากาศขององคกรและสังคม ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามสถานการณ61

๖๒ 
 แมจะมีการนิยาม “การสื่อสาร” แตกตางกันก็ตาม แตเปนท่ียอมรับกันวา การสื่อสาร
ของมนุษยเปนกระบวนการท่ีมีพลวัตหรือการเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ มีความสัมพันธท่ี มี
ผลกระทบ (effect) ตอกันและกันระหวางองคประกอบตางๆ ของการสื่อสารการสื่อสารของมนุษยจึง
มีความตอเนื่อง (continuous) มีการเปลี่ยนแปลง (changing) และตองอาศัยการปรับตัวตลอดเวลา 
(adaptive)๖๓ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของการสื่อสารไวดังนี้ 
“การนําสื่อหรือขอความของฝายหนึ่งสงใหอีกฝายหนึ่ง ประกอบดวยผูสงขาวสารหรือแหลงกําเนิด

๖๑ Thurstone, L., Attitudes can be measured, American Journal of Sociology, 1928, 
p. 529-534. 

๖๒กุ ณ พั ต ร  พิ ม ล , ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ใ น อ ง ค ก า ร , (Online). 
http://kunnaphuk.multiply.com/journal/item/1/1?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, 
สืบคนเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕. 

๖๓ พัชนี เชยจรรยา และคณะ, แนวคิดหลักนิเทศศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๗. 

                                                           



๔๖ 
 

ขาวสาร ชองทางการสงขอมูล ซ่ึงเปนสื่อกลางหรือตัวกลางอาจเปนสายสัญญาณ และหนวยรับขอมูล
หรือ ผูรับสาร”๖๔ 
 การสื่อสารหมายถึง “เปนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยใช
สื่อหรือชองทางตางๆ เพ่ือมุงหมายโนมนาวจิตใจใหเกิดผลในการใหเกิดการรับรู หรือเปลี่ยนทัศนคต ิ
หรือใหเปลี่ยนพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง”๖๕ 
  การสื่อสารหมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยเชื่อมโยงความนึกคิดและความรูสึกใหถึงกัน
เพ่ือใหเกิดการตอบสนองในเชิงพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน”๖๖ 
 การสื่อสารคือการถายโอน (transfer and understanding of meaning) ดังนั้น การ
ติดตอสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือสามารถสงผลตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจ
ถูกตอง การสื่อสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล (interpersonal communication) 
และเปนเครือขายองคกรหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาการติดตอสื่อสารขององคกร (organization 
communication)”๖๗ 
 การสื่อสารเปนการสงมอบสารสนเทศและสงมีความหมายตาง ๆ จากฝายหนึ่งไปยังอีก
ฝายหนึ่ง โดยการใชสัญลักษณท่ีเปนท่ียอมรับรวมกัน หรือเปนการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและการสง
มอบสิ่งท่ีมีความสําคัญตาง ๆ”๖๘ 
 การสื่อสารเปนกระบวนการติดตอสงผานขอมูล ความคิดความเขาใจ หรือความรูสึก
ระหวางบุคคล ซ่ึงมีองคประกอบ ๔ ประการ คือ ผูสงสาร สาร สื่อ และผูรับสาร68

๖๙ 
 การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีเก่ียวกับการสงและรับสัญลักษณท่ีกอใหเกิดความหมายข้ึน
ในใจของผูเก่ียวของ โดยบุคคลเหลานั้นมีประสบการณอยางเดียวกัน69

๗๐ 
 สรุปไดวา การสื่อสาร (Communication) หมายถึง “กระบวนการถายทอดขอมูล 
ขาวสารและเรื่องราวตาง ๆ จากผูสงสารไปสูผูรับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในสภาพแวดลอมหนึ่ง 
ๆ จนเกิดการเรียนรูความหมายในสิ่งท่ีถายทอดรวมกันและตอบสนองตอกันไดตรงตามเจตนาของท้ัง
สองฝาย ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารขององคกร” 
  

๖๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุคส
พับลิเคช่ันส จํากัด,๒๕๔๒), หนา ๗๕. 

๖๕ นรินทรชัย พัฒนพงศา, การสื่อสาร-รณรงคเชิงยุทธศาสตรเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย
เนนการเจาะจงกลุมและมีสวนรวม, (กรุงเทพมหานคร: รั้วเขียว, ๒๕๔๒), หนา ๓. 

๖๖ โอภส แกวจําปา, ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร: พิมพลักษณ, ๒๕๔๗), หนา 
๑. 

๖๗ วิรัช สงวนวงศวาน, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 
๒๕๔๖),หนา ๑๑๕. 

๖๘ ธิติภพ ชยธวัช, รูเรียน รูหลัก, (กรุงเทพมหานคร: ซี.พี.บุค สแตนดารด, ๒๕๔๘), หนา ๑๓๐.  
๖๙ Gordon Gordon, J.R. , Management and Organizational Behavior, (Boston: Allyn 

and Bacon, 1990), p. 139. 
๗๐ Kelley, J.T. , 101 Questions and Answers on the Four Last Things, (New York: 

PaulistPress , 1977), p.65 

                                                           



๔๗ 
 

 ความสําคัญของการติดตอส่ือสารภายในองคกร 
  ๑. เปนเครื่องมือของผูบริหารในการบริหารงาน เพราะการสื่อสารภายในองคกรจะ
ชวยทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากการทํางานตองอาศัยหลายฝายหลายสวน
งานเขามาชวยเสริมสรางศักยภาพใหกับองคกร 
  ๒. เปนเครื่องมือท่ีชวยสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรตางๆ ภายใน
องคกรเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และสรางความไววางใจตอกัน โดยเฉพาะการเปด
โอกาสใหบุคลากรในระดับตางๆไดมีสวนรวมในการบริหารงานของผูบริหาร 
  ๓. การชวยกันปฏิบัติภารกิจขององคกรและมีการประสานงานระหวางกัน พรอมท้ัง
ทํางานสอดคลองกันแมวาจะตางฝายกันก็ตาม แตเพ่ือองคกรเดียวกัน ผูบริหารสามารถใชการสื่อสาร
ใหเปนการสื่อสารเพ่ือสรางความเปนหนึ่งเดียวภายในองคกรใหได 
  ๔. การชวยใหเกิดการพัฒนาและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จากปจจัยตางๆ 
ขางตนเม่ือผสมผสานเขากันแลว สามารถชวยทําใหเกิดการพัฒนาองคกรได โดยเฉพาะพลังขับ
เคลื่อนท่ีนําโดยผูบริหารท่ีรูจักการสื่อสารภายในองคกรเปนอยางดี 
 อาจกลาวโดยสรุปไดวาการสื่อสารคือเครื่องมืออยางหนึ่งของผูบริหารท่ีจะทําใหเกิด
ความสัมพันธท่ีดีภายในองคกร ถาผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกบริหารระดับมีสวนในการบริหาร
ถาขาดการสื่อสารก็ไมสามารถท่ีจะทําใหการงานมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดคุณภาพชีวิตแกบุคลากร
ได 
 วัตถุประสงคของการติดตอส่ือสาร 
  ๑. เพ่ือแจงใหทราบ คือ การรับและสงขาวสารดานตางๆ การนําเสนอเรื่องราว 
ความรูสึกนึกคิด ความรู หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีตองการใหผูรับสารรูและเขาใจขอมูลนั้นๆ โดยมุงใหความรู
และสรางความเขาใจท่ีถูกตอง 
 ๒. เพ่ือความบันเทิงใจ คือ การรับสงความรูสึกท่ีดี และมุงรักษามิตรภาพตอกัน เปนการ
นําเสนอเรื่องราวหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจะทําใหผูรับสารเกิดความพึงพอใจ 
 ๓. เพ่ือชักจูงใจ คือ การนําเสนอเรื่องราวหรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือจูงใจใหเกิดความรวมมือ สราง
กําลังใจ เพ่ือใหผูรับสารเกิดความคิดคลอยตาม หรือปฏิบัติตามท่ีผูสงสารตองการ และนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไข70

๗๑ 

 หลักการส่ือสารในองคกร 
 ในทุกองคกรจะมีการสื่อสารเปน ๒ ลักษณะ คือ การสื่อสารท่ีเปนทางการ และการ
สื่อสารท่ีไมเปนทางการ โดยมีหลักการท่ีจะทําใหการสื่อสารท้ังสองลักษณะนี้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล สรุปได ดังนี้ 
  ๑. การสื่อสารท่ีเปนทางการ (Formal communication) 
   ๑.๑ ชองทางการสื่อสารควรประกาศใหรูอยางชัดเจนและแนนอน 

๗๑กุ ณ พั ต ร  พิ ม ล , ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ใ น อ ง ค ก า ร , (Online). 
http://kunnaphuk.multiply.com/journal/item/1/1?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, 
สืบคนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555. 

 

                                                           



๔๘ 
 

   ๑.๒ อํานาจหนาท่ีปรากฏอยูในชองทางของการสื่อสารอยางเปนทางการ 
   ๑ .๓ เสนทางของการสื่อสาร (Line of communication) ตองสั้นและตรง
ประเด็น 
   ๑.๔ ผู ท่ีมีความสามารถจะเปนศูนยกลางของการสื่อสาร ไดแก เจาหนาท่ี 
หัวหนางาน 
   ๑.๕ เม่ือองคกรกําลังดําเนินการไมควรขัดขวางเสนทางของการสื่อสาร 
   ๑.๖ ระบบการสื่อสารทุกระบบตองเชื่อถือได 
  ๒. การสื่อสารท่ีไมเปนทางการ (Informal communication) 
   ๒.๑ ตอบสนองความตองการและความรูสึกของปจเจกบุคคลในเรื่องของการ
รวมตัวกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การเคารพตนเองและการตัดสินใจเลือกท่ีเปนอิสระ 
   ๒.๒ กอใหเกิดความสามัคคีภายในองคกร การใชกลยุทธการสื่อสารในองคกร
เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานนั้น ผูบริหารจะตองใชการสื่อสารท้ังท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการ โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ สอดคลองกับสิ่งท่ีจะสื่อสารและบุคคลท่ีจะ
สื่อสาร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการสื่อสารตามท่ีตองการไดอยางแทจริง71

๗๒ 
 องคประกอบของการส่ือสาร 
 องคประกอบท่ีสําคัญของการสื่อสารนั้นมี ๔ ประการ เพราะถาหากขาดองคประกอบ
ประการใดประการหนึ่งไปการสื่อสารก็จะไมสามารถเกิดข้ึนไดเลย องคประกอบท้ังหมด ๔ ประการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑ . ผูสงสาร (Sender) หมายถึง บุคคล หรือหนวยงานท่ีเปนผูสรางสาร หรือ
แหลงกําเนิดสารแลวสงสารไปยังบุคคลอ่ืน หรือไปยังหนวยงานอ่ืนดวยวิธีใดวิธีการหนึ่ง หรืออาจ
หลายวิธี เชน การพูด การเขียน การแสดงทาทาง เปนตน ผูสงสารจึงถือเปนองคประกอบประการ
แรก ท่ีทําใหกระบวนการสื่อสารเกิดข้ึน เพราะเปนผูเริ่มตนการสื่อสารนั่นเอง ดังนั้น ผูสงสารอาจเปน
บุคคลคนเดียว กลุมบุคคลหนวยงานหรือสถาบันองคกรก็ได ผูสงสารควรตระหนักอยูเสมอก็คือ 
จะตองมีความรู ความเขาใจในสารท่ีจะสื่อออกไปนั้นอยางแจมชัด มีวัตถุประสงคชัดเจน เขาใจถึง
ความสามารถและความพรอมในการรับสารของผูท่ีตนจะสื่อสารดวย รวมท้ังเลือกใชวิธีการสื่อสารได
อยางเหมาะสม เพ่ือใหการสื่อสารครั้งนั้นๆ บรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไว 
  ๒. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวหรือสิ่งตางๆ ท่ีอาจอยูในรูปของขอมูล ความรู
ความคิด ความรูสึก ฯลฯ ท่ีผูสงสารตองการสงไปใหผูอ่ืนไดรับ และเกิดการตอบสนอง สารประกอบ
ดวยสวนสําคัญ ๓ ประการ คือ 
   ๒ .๑ รหัสของสาร ไดแก ภาพ สัญลักษณ หรือสัญญาณตางๆ ท่ีมนุษยใช
แสดงออกแทนความคิด หรือความรูสึกตางๆ ดังนั้น สารจึงจําแนกได ๒ ลักษณะ คือ 
    ๒.๑.๑ รหัสของสารท่ีเปนถอยคํา (วัจนภาษา) ไดแก ภาษาพูด และภาษา
เขียน 

๗๒Barnard, C. I. , The Function of Executive, (Cambridge: Harvard University Press, 
1938), p.35. 

 

                                                           



๔๙ 
 

    ๒.๑.๒ รหัสของสารท่ีไมเปนถอยคํา (อวัจนภาษา) ไดแก กิริยาทาทาง 
สัญลักษณ และสัญญาณตางๆ 
   ๒.๒ เนื้อหาของสาร ไดแก มวลความคิด และประสบการณท่ีผูสงสารตองการ
จะถายทอดแลกเปลี่ยนเพ่ือความเขาใจรวมกัน เนื้อหาของสารจะแฝงไปกับรหัสของสาร เม่ือผูรับสาร
สามารถถอดรหัสของสารได ก็แสดงวาเขาใจเนื้อหาของสารนั้นแลว เราแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ 
    ๒.๒.๑ เนื้อหาของสารท่ีเปนขอเท็จจริง เปนองคความรู หลักเกณฑ หรือ
ขอสรุปท่ีผานการพิสูจนมาแลว มีเหตุผลยอมรับไดวาเปนความจริง สามารถอางอิงได 
    ๒.๒.๒ เนื้อหาของสารท่ีเปนขอคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกหรือความคิด
สวนตัวของผูสงสาร โดยอาจจะเปนจริงหรือไมเปนจริงก็ได 
   ๒.๓ การจัดสาร ไดแก การนําเนื้อหาของสารมาเรียบเรียงอยางมีระบบ เพ่ือให
ไดใจความตามเนื้อหาท่ีตองการดวยการเลือกใชรหัสของสารท่ีเหมาะสม เชน การเลือกใชคํา การใช
ทาทางประกอบ การจัดลําดับความ การอธิบาย เปนตน สารท่ีไดรับการจัดอยางดี จะทําใหผูรับสาร
สามารถเขาใจไดตามวัตถุประสงค ท่ีผูสงสารตองการ 

  ๓. สื่อและชองทาง (Medium and Channel) หมายถึง สิ่งท่ีเปนตัวกลางทําใหสาร
เคลื่อนตัวออกไปจากผูสงสาร มีท้ังสื่อท่ีอยูตามธรรมชาติ เชน อากาศ คลื่นแสง คลื่นเสียงและสื่อท่ี
มนุษยทําข้ึนหรือผลิตข้ึน เชน โทรศัพท หนังสือ นิตยสาร แถบบันทึกเสียง โดยสารจะถูกถายทอดเขา
สูระบบการรับรูของมนุษย เชน อวัยวะหรือประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ของมนุษย ซ่ึงก็เปนชองทางของผูสง
สารผานชองทางของสารไปสูผูรับสาร 
  ๔. ผูรับสาร (Receiver) หมายถึง จุดหมายปลายทางท่ีสารจะสงไปถึง ผูรับสารอาจ
เปนบุคคลเดียว หรือเปนกลุมก็ได ถาหากผูรับสารตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูสงสารก็
แสดงวาผูรับสารเขาใจความหมายของสารท่ีสงมาผูรับสารจึงมีหนาท่ีแปลความหมายของสารสงสาร
ตอไปยังผูรับสารคนอ่ืนๆ ตามท่ี ผูสงสารกําหนดจุดมุงหมายไว72

๗๓ 
 กระบวนการติดตอส่ือสาร 
 กระบวนการสื่อสารจะประกอบดวยองคประกอบดังนี้ 
  ๑. แหลงขอมูล (Information Source) คือ แหลงท่ีมาของขาวสาร (Message) 
  ๒. ขาวสาร (Message) คือ เนื้อหาท่ีจะตองนําไปสง 
  ๓. ผูสง (Transmitter) คือ บุคคลท่ีจะเปนผูดําเนินการสงขาวสารนั่นเอง 
  ๔. สื่อหรือชองทาง (Media) คือ สิ่งท่ีจะชวยนําพาขาวสารไดดีหรือเร็วยิ่งข้ึน 
  ๕. ผูรับ (Receiver) คือ ผูเปนเปาหมายในการรับขาวสาร 
 กระบวนการติดตอส่ือสารภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การติดตอสื่อสารเปนกิจกรรมท่ีทุกคนจะตองปฏิบัติอยูเสมอไมวาจะตองตําแหนงใดใน
องคกร ท้ังในแงสวนตัว บุคคลตางๆ ก็ตองมีการสื่อสารกันเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลการทํางาน หรือเพ่ือ
การประสานงานและความเขาใจตางๆ อยางเหมาะสม และในแงองคกรการสื่อสารจะชวยสรางและ

๗๓วรกร สุพร, คูมือการจัดการความรูเร่ืองการสื่อสารภายในองคกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, (เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๕๓), หนา ๑๔-๑๖. 

 

                                                           



๕๐ 
 

จรรโลงวัฒนธรรมขององคกรใหยาวสืบตอไป และสรางองคกรใหกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรูดวย 
การติดตอสื่อสารขององคกรประกอบดวย ๒ กลุมใหญๆ คือ การติดตอสื่อสารภายในองคกร และการ
ติดตอสื่อสารภายนอก การสื่อสารภายในองคกรซ่ึงสรุปไดอยู ๔ ทิศทางใหญๆ คือ 
  ๑. การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง (Downward Communication) ซ่ึงเปนการ
ติดตอจากผูบังคับบัญชาไปยังผู ใตบังคับบัญชา เปนลักษณะของการสั่งงาน บอกเปาหมาย
วัตถุประสงคการมอบหมายงาน การใหขอมูลยอนกลับในการทํางาน (Performance Feedback) 
รวมท้ังการประชุม (Meeting) ก็เปนวาระท่ีดีตอกันได ในปจจุบันการติดตอจากบนมาลางท่ีผูบริหาร
นิยมใชมากคือ การประชุมงาน การจัดทําวารสารภายใน ตลอดจนพยายามใหบุคลากรเห็น
ความสัมพันธวางานของเขามีความสําคัญและมีผลตอแผนงานโครงการขององคกรอยางไรบาง เพ่ือจะ
ไดชวยกันสรางสรรคผลงานใหสูงข้ึน 
  ๒. การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) เปนการสื่อสาร
จากบุคลากรไปยังผูบริหาร เชน การขอคําแนะนํา การรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารไดทราบ 
ซ่ึงการสื่อสารแบบนี้มักจะสั้นและไมคอยเกิดข้ึน เพราะบุคลากรไมกลาพอท่ีจะติดตอกับผูบริหาร
เพราะกลัววาผูบริหารจะประเมินตนเองวาไมมีความสามารถ ไมเกง หรือกลัววาจะไดรับผลในทางลบ
กลับคืนมาหรือถาจะสื่อก็อาจจะสื่อขอมูลท่ีเปนเรื่องดีเพ่ือเอาใจผูบริหาร 
 องคกรควรตองสงเสริมใหมีการติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบนใหมากข้ึน เนื่องจากการ
สื่อสารจากลางข้ึนบนจะกอใหเกิดประโยชนหลายประการดังนี้ 
  ๑. ทําใหผูบริหารไดขอมูลยอนกลับจากการทํางาน เชน ปญหาจากการปฏิบัติงาน
ซ่ึงผูบริหารจะไดใชขอมูลเหลานี้เปนฐานในการกําหนดเปาหมาย นโยบาย และทิศทางขององคกรดวย 
  ๒. ทําใหผูบรหิารไดรับทราบประสิทธิผลและปญหาอุปสรรคจากบนลงลาง 
  ๓. ชวยทําใหพนักงานลดความกดดัน และความเครียดลงไดระดับหนึ่ง เพราะได
โอกาสสื่อสารใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลและปญหา 
  ๔. การสื่อสารแบบนี้จะทําใหบุคลากรไดมีสวนรวมและมีความผูกพันกับองคกรมาก
ข้ึนจึงเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวขององคกรใหสูงข้ึนได 
 ดังนั้นผูบริหารจึงควรสงเสริมใหบุคลากรมีการสื่อสารกับผูบริหารมากข้ึนในรูปแบบตางๆ 
ดังตอไปนี้ เชน จัดใหมีกลองรับความคิดเห็น จัดสํารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องตางๆ เชน สํารวจ
ความคิดเห็นดานการสื่อสาร ประกาศนโยบายเปดประตูกวางใหสามารถเขาพบผูบริหารไดสะดวกข้ึน
การประชุมนัดพิเศษ การพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ 
  ๓. การสื่อสารในแนวนอน (Later หรือHorizontal Communication) เปนการ
สื่อสารในแนวทางเดียวกัน กลุมงานเดียวกัน หรือในระดับเดียวกันจะมีความเปนมิตรเปนกันเอง จะ
ชวยใหการประสานงานไดดีข้ึน ซ่ึงชวยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน และยังเปนชองทางในการ
สรางนวัตกรรมใหมๆ ในองคกรเพราะไดมีโอกาสรับรูขาวสารขอมูลระหวางกันทําใหเห็นโอกาสตางๆ 
มากข้ึน 
  ๔ . การติดตอสื่อสารในแนวทแยง (Diagonal Communication) มักเปนการ
สื่อสารขามแผนกและขามระดับ โดยปกติมักจะเปนการสื่อสารของฝายใหคําแนะนํา (Staff) กับฝาย



๕๑ 
 

ปฏิบัติการ (Line) เชน ผูจัดการฝายบุคคลติดตอไปยังพนักงานฝายการผลิตเพ่ือแจงขอมูลดาน
กฎระเบียบท่ีประกาศใชใหพนักงานไดทราบ 
 โดยสรุปไดวาผูบริหารคือบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในองคกรท่ีจะเลือกใชกระบวนการสื่ออยาง
ใดอยางหนึ่งใหมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรและสามารถเห็นความแตกตางของบุคลากร
โดยเฉพาะองคกรท่ีมีบุคลากรจํานวนมากและตางสาขาวิชาชีพเนื่องจากการทํางานตองอาศัยสวนงาน
หลายฝาย จําเปนตองอาศัยการสื่อสารท่ีสามารถสื่อใหเขาใจถึงภารกิจแตละดานไดเปนอยางดีและ
เปนการชวยลดทอนปญหาภายในองคกร ซ่ึงผูบริหารจะตองรูจักบุคคลกรในแตละฝายใหมากข้ึน รูจัก
สภาพท่ีแทจริงขององคกรเปนอยางดี จึงจะเอ้ือประโยชนใหกับองคกรไดอยางสมบูรณ 
 ประเภทของการติดตอส่ือสารท่ีใชในองคการ 
 สื่อหรือชองทางใชเพ่ือใหขาวสารนั้นไหลหรือผูกหาไปยังผูรับนั้น แบงออกไดกวาง ๆ ๓ 
ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ประเภทการใชภาษา ไดแก การพูด คําพูด 
  ๒. ประเภทไมใชภาษา ไดแก สัญลักษณ เขียนขอความ ภาพ และเครื่องหมายตาง 
ๆ 
  ๓. ประเภทสิ่งท่ีอาศัยการแสดง/พฤติกรรมและบรรยากาศ ไดแก บีบมือ ทําสีทําสี
หนาแดงทาโกรธ ทาหัวเราะ เปนตน 
 สื่อแตละประเภทเหลานี้ ควรจะตองถูกเตรียมและนํามาใชประกอบในการสื่อสาร เพ่ือ
เปนสื่อท่ีจะทําใหเกิดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การสื่อสารในองคกรในปจจุบันนี้จําเปนตองหาขอมูลขาวสารใหไดรวดเร็วกวาในอดีต
สําหรับการแกไขปญหาไดทันทวงทีและเพ่ือใชในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ เสนทางของการ
สื่อสารในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพมีเสนทางการสื่อสารเกิดข้ึนไดหลายทิศทาง73

๗๔  
สรุปไดดังนี้ 
  ๑. การสื่อสารจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง การสื่อสารลักษณะนี้จะเปนไปตามสายการ
บังคับบัญชา เชน จากประธานลงมาท่ีรองประธาน ผูจัดการแผนก หัวหนาสวน หัวหนางาน ลงมาถึง
พนักงาน ลดหลั่นกันตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ และสิ่งท่ีผูบริหารควรพิจารณาในการ
สื่อสารแบบนี้ คือ ขอมูลขาวสารอะไรท่ีควรสงจากผูบริหารลงมาถึงพนักงาน และการสงขอมูลขาวสาร
ควรกระทําอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. การสื่อสารจากเบื้องลางข้ึนสูเบื้องบน การสื่อสารลักษณะนี้มีความสําคัญตอการ
บริหารองคกรเปนอยางมากเพราะจะกอใหเกิดสิ่งตอไปนี้ คือ 
   ๒.๑ พนักงานใหขอมูลท่ีมีคุณคาตอการตัดสินใจของผูบริหารและควบคุม
กิจกรรมตางๆ ในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   ๒.๒ ทําใหผูบริหารรูวาเม่ือไรท่ีพนักงานพรอมท่ีจะรับขอมูลขาวสาร และ
ยอมรับสิ่งท่ีฝายบริหารไดบอกกลาวมามากนอยเพียงใด 

๗๔อางแลว, คูมือการจัดการความรูเร่ืองการสื่อสารภายในองคกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, หนา ๔๕. 

                                                           



๕๒ 
 

    ๒.๓ ทําใหผูบริหารรูถึงสิ่งท่ีรบกวนบุคลากรท่ีอยูใกลชิดกับการปฏิบัติงาน
จริงๆ และทําใหรูวาพนักงานเขาใจความหมายของขอมูลขาวสารไดมากนอยเพียงใด 
    ๒ .๔ ทําใหเกิดความชื่นชมและความจงรักภักดีตอองคกรดวยการให
พนักงานมีโอกาสถามคําถาม และใหขอเสนอแนะทางดานการดําเนินงานขององคกร อันจะชวยให
พนักงานแกปญหาการทํางานของเขาได 
   ๓. การสื่อสารตามแนวนอน ประกอบดวยการใหขอมูลขาวสารระหวางเพ่ือน
รวมงานในหนวยงานเดียวกัน ซ่ึงอยูในระดับอํานาจหนาท่ีเดียวกันภายในองคกรและมีผูบังคับบัญชา
คนเดียวกันความมุงหมายของการสื่อสารตามแนวนอนมีดังนี้ 
    ๓.๑ การประสานงานและการมอบหมายงาน เชน เจาหนาท่ีของแผนก
ฝกอบรมและพัฒนาตองการจัดฝกอบรมใหพนักงานของบริษัท ซ่ึงพวกเขาจะตองพบกันเพ่ือ
ประสานงานวาใครจะตองทําอะไร 
    ๓.๒ การใหขอมูลเก่ียวกับแผนงานและกิจกรรม ความคิดเห็นจากบุคคล
หลายคนยอมดีกวาความคิดเห็นของบุคคลเพียงคนเดียว การสื่อสารในระดับเดียวกันจึงมีความสําคัญ 
เชน ในการจัดฝกอบรมหรือการรณรงคประชาสัมพันธสมาชิกของแตละแผนกอาจจะตองสงขอมูล
เก่ียวกับแผนงานและสิ่งท่ีพวกเขาจะตองทํารวมกัน 
    ๓.๓ การแกปญหา พนักงานอาจจะไดรับมอบหมายงานใหทํารวมกันใน
หนวยงานเดียวกันซ่ึงตองมีการพบและเก่ียวของกันในการติดตอสื่อสารตามแนวนอนเพ่ือแกปญหา
บางอยางของหนวยงาน 
    ๓.๔ การสรางความเขาใจรวมกัน เม่ือการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในองคกร
จะตองรวมกันสรางความเขาใจถึงสิ่งท่ีควรจะเปลี่ยนแปลงรวมกัน การประชุมและสนทนาระหวาง
พนักงานระดับเดียวกันและภายในหนวยงานเดียวกันเปนสิ่งสําคัญตอการบรรลุความเขาใจรวมกัน 
   ๔. การสื่อสารขามสายงาน ในองคกรสวนใหญพนักงานอาจจะตองสงขอมูล
ขาวสารใหกับบุคคลท่ีไมใชผูใตบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาของเขาเอง เชน แผนกวิศวกรรม แผนก
วิจัยแผนกบัญชี แผนกบุคคล ซ่ึงจะตองรวบรวมขอมูล รายงาน เตรียมแผนงาน ประสานกิจกรรม 
และใหคําแนะนําแกผูบริหารในทุกสวนขององคกรในลักษณะขามสายงานซ่ึงพวกเขาไมมีอํานาจตาม
สายงานท่ีจะสั่งการกับบุคคลท่ีตองสื่อสารดวย เพียงแตเขาตองใชการขายความคิดของเขาเทานั้นการ
สื่อสารขามสายงานจะเปนกรณีเฉพาะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และถือวาเปนความรับผิดชอบของพวก
เขาท่ีจะแสดงผลงานใหไปเกิดข้ึนกับแผนกอ่ืนๆ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานอาจจะมีการติดตอสื่อสาร
อยางใกลชิดกับผูบริหารระดับสูงอยูเสมอซ่ึงสงผลใหมีอํานาจในการทํางานมากข้ึน การสื่อสารขาม
สายงานมีความเหมาะสมและจําเปนอยางมากตอพนักงานระดับลางเพราะชวยประหยัดเวลาดังนั้น 
องคกรควรจะมีนโยบายในการใชเสนทางของการสื่อสารขามสายงานไวดวยเพ่ือใหเกิดความคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน74

๗๕ 
 
 

๗๕ ธิติภพ ชยธวัช, รูเรียน รูหลัก, (กรุงเทพมหานคร: ซี.พี.บุค สแตนดารด, ๒๕๔๘), หนา ๑๓๗–
๑๔๐. 

                                                           



๕๓ 
 

 เทคโนโลยีหรือชองทางในการส่ือสารดังนี้ 
  ๑. เอกสาร, หนังสือเวียน นอกจากผูท่ีตองการสื่อสารจะตองรูจักตัวตนของผูรับสาร
แลวจะตองระมัดระวังการใชขอความหรือภาษา การใชขนาดของตัวอักษรเปนเรื่องสําคัญ 
เครื่องหมายตางๆ เชน เครื่องหมายคําถาม เครื่องหมายอัศเจรีย (!) การเขียนขอความตัวใหญ และลง
ทายดวยเครื่องหมายอัศเจรีย ผูรับสารจะตีความไปไดวาเปนการตะโกนสั่ง หรือเปนการตอวา และ
การเลือกใชชองทางนี้อาจไมเหมาะสมสําหรับเหตุการณท่ีมีปจจัยเรื่องเวลาเขามาเก่ียวของ 
  ๒. การประชุม (Meeting) องคกรมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือผลักดันให
พนักงานปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ แตจะทราบไดอยางไรวาสิ่งท่ีองคกรจะมอบใหพนักงานเพ่ือ
เปนแรงจูงใจนั้นตรงกันกับสิ่งท่ีพนักงานตองการ วิธีนี้นอกจะเปนชองทางการสื่อสารแลวยังเปนการ
เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางท่ีมาจากความตองการ
ท่ีแทจริงของพนักงานอันนํามาซ่ึงความรวมมือรวมใจ และบรรยากาศการทํางานท่ีดี เม่ือตองการใช
ชองทางนี้ปจจัยท่ีตองคํานึงถึงคือ ตัวแทนในการเขารวมการประชุมควรเปนคนท่ีเปนผูนําของกลุมแต
ละกลุม ครอบคลุมทุกระดับชั้นขององคกร แตจํานวนไมมากเกินไป เพราะจะทําใหยากตอการควบคุม
ประเด็นในการประชุม ระยะเวลาท่ีใชในการประชุมและควรมีการเตรียมขอมูลมาลวงหนาโดยแจงให
ผูเขารวมทราบกอนท่ีจะจัดใหมีการประชุม 
  ๓. วารสารและหนังสือพิมพ วิธีนี้จะมีขอจํากัดท่ีมีตนทุนในการจัดทํา และเปนการ
สื่อสารทางเดียวเราอาจจะแกปญหาการสื่อสารทางเดียวไดโดยการกําหนดใหมีคอลัมนของพนักงาน
ใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นหรือถามคําถามท่ีสงสัยหรือความรูท่ีเปนประโยชนในการทํางานแก
สวนรวม แตตองมีผูทําหนาท่ีกรองเนื้อหาท่ีจะตีพิมพ 
  ๔. บอรดประชาสัมพันธ ปญหาของการสื่อสารชองทางนี้คือ ขอมูลท่ีติดประกาศอยู
นั้นเกาแลวไมทันตอเหตุการณ และขอมูลมีมากเกินไปจนบอรดดูรก ไมสวยงาม ควรจัดใหมีผูดูแล
รับผิดชอบโดยเฉพาะ และปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะทําใหชองทางนี้มีประสิทธิภาพคือสถานท่ี
ท่ีติดตั้งบอรดควรเปนจุดท่ีดึงดูดความสนใจจากพนักงาน 
  ๕. Intranet System การสื่อสารชองทางนี้เหมาะสําหรับองคกรท่ีพนักงานสวน
ใหญมีเครื่องคอมพิวเตอร เปนชองทางท่ีสามารถสงและรับขอมูลกลับมาอยางรวดเร็ว แตจะไม
ครอบคลุมพนักงานระดับลางท่ีขาดทักษะทางดานคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังมีชองทางการสื่อสาร
อ่ืนๆ ท่ีสามารถเลือกใชได เชน กลองรับความคิดเห็น เสียงตามสาย การทํากิจกรรมสัมพันธ DVDs 
การทํา Focus Group การทําแบบสํารวจความคิดเห็น ฯลฯ อยางไรก็ดี ไมสามารถชี้ชัดไดวาวิธีไหนดี
ท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม นโยบาย วัฒนธรรม ธรรมเนียมและคนท่ีอยูใน
องคกร ตองพิจารณาผลดีผลเสียของแตละชองทางวาวิธีใดท่ีใชแลวเหมาะสม และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด75

๗๖ 
 ประโยชนของการติดตอส่ือสาร 
 การติดตอสื่อสารมีประโยชนตอการบริหารงาน ประเภท ดังนี้ 

๗๖อางแลว, คูมือการจัดการความรูเร่ืองการสื่อสารภายในองคกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, หนา ๒๕. 

                                                           



๕๔ 
 

  ๑. เพ่ือแจงขอมูลขาวสาร คือ การแจงขอมูลขาวสารขององคการตอพนักงานเพ่ือให
พนักงานสามารถประสานและบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
  ๒. เพ่ือกระตุนและจูงใจ การจูงใจเปนองคประกอบสําคัญท่ีกอใหเกิดการพัฒนาการ
ทํางานของพนักงานในองคการจะไดรับการจูงใจและการกระตุนจากการสื่อสารองคการจะมี
ประสิทธิภาพหรือไมจึงข้ึนอยูกับความสามารถในการชักจูงผานการสื่อสารดังกลาว 
  ๓. เพ่ือประเมินผลการทํางาน ปจจุบันองคการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทําให
ตองมีการประเมินผลการทํางานสมํ่าเสมอเพ่ือประเมินความกาวหนาของการทํางาน ดังนั้น
กระบวนการสื่อสารจะตองมีประสิทธิภาพและสมบูรณพรอมมีการสงขอมูลยอนกลับ ซ่ึงจะทําให
องคการสามารถดําเนินงานไปในแนวทางท่ีถูกตอง 
  ๔. เพ่ือสรางความสัมพันธในหมูคณะ ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงาน
ผูบริหารกับผูบริหาร พนักงานกับพนักงานท้ังในสายการบังคับบัญชาท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ
ก็จะเกิดจากการสื่อสารระหวางกันท้ังสิ้น การสื่อสารจึงเปนตัวสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันและทําให
องคการดํารงอยู และพัฒนาไปไดในทุกสถานการณ 
  ๕. เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ หนาท่ีอยางหนึ่งของฝายบริหารก็คือการออกคําสั่งกับกลุม
บุคคลท่ีอยูในองคการ การออกคําสั่งดังกลาวจําเปนตองใชการสื่อสารท่ีรวดเร็ว แนนอนและถูกตอง 
ดังนั้นถาผูบริหารไมใชการสื่อสารก็ไมสามารถสั่งการหรือมอบหมายหนาท่ีใหพนักงานดําเนินการได
เลย76

๗๗ 
 บัญญัต ิ๑๐ ประการในการติดตอส่ือสาร 
 บทบาทของผูบริหารในองคการ คือดําเนินงานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี การ
ดําเนินงานทุกอยางในองคการนั้นตองอาศัยบุคลากรผูเก่ียวของ การติดตอสื่อสารนับไดวาเปนเรื่องท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะถาการติดตอสื่อสารดี ผูใตบังคับบัญชาสามารถเขาใจไดอยางถูกตอง ก็
จะทําใหการดําเนินงานทุกอยางบรรลุเปาหมายขององคการนั้น ไดใหบัญญัติ ๑๐ ประการ เพ่ือชวยใน
การสื่อสารของทานกับผูรวมงานไว ดังนี้ 
  ๑. แสวงหาความกระจางในเรื่องท่ีจะถายทอดกอนท่ีจะทําการติดตอสื่อสารออกไป
เพ่ือชวยใหการติดตอสื่อสารชัดเจนข้ึน 
  ๒. ตรวจสอบวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการติดตอสื่อสารแตละครั้งวาตองการสง
ขาวสารอะไร มีจุดมุงหมายอยางไร 
  ๓. พิจารณาเตรียมการเม่ือทานจะติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะสภาพแวดลอมของ
บุคคล 
  ๔. ปรึกษาหารือกับคนอ่ืนตามความเหมาะสมในการวางแผน การติดตอสื่อสาร
เพ่ือใหเกิดความกระจาง 
  ๕. จงระมัดระวังในขณะท่ีทําการติดตอสื่อสาร ท้ังดานบุคลิกภาพและกายวาจาโดย
สังเกตการตอบสนองจากผูรับฟง 

๗๗อางแลว, ธิติภพ ชยธวัช, รูเรียน รูหลัก, หนา ๔๓. 
                                                           



๕๕ 
 

  ๖ . โอกาสแรกตองแสดงถึงผลประโยชนและการสรางความสําคัญของผูรับ 
(Received) 
  ๗. ติดตามผลการติดตอสื่อสารของทาน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
  ๘. การติดตอสื่อสารสําหรับพรุงนี้กับวันนี้ โดยยึดหลักวาวันพรุงนี้ตองดีกวาวันนี้ 
  ๙. ม่ันใจวาการกระทําของทานสนับสนุนการติดตอสื่อสารใหเกิดผลดี 
  ๑๐. เปดโอกาสใหผูฟงไดรับความเขาใจ ผูสื่อสารควรตั้งใจฟงและสังเกตปฏิกิริยา
ของผูรับเปนสิ่งสําคัญ77

๗๘ 
 อุปสรรคของการติดตอส่ือสาร 
 การติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่งแตยากท่ีจะบรรลุ
ความสําเร็จไดเนื่องจากจะพบอุปสรรคหลายอยางท่ีอาจะรบกวนการติดตอสื่อสารไดผูบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะปรับปรุงการติดตอสื่อสารดวยการชนะอุปสรรคเหลานั้นท้ังระดับบุคคลและระดับ
องคกร การติดตอสื่อสารไมใชจะไมมีประสิทธิภาพเสมอไป ความลมเหลวจะเกิดข้ึนจากเหตุผลหลาย
อยาง เหตุผลบางอยางอาจจะเพียงแตเปนนิสัยท่ีไมดีและขาดการตระเตรียมหรือทิศทางท่ีคลุมเครือ 
อุปสรรคเหลานี้สามารถเอาชนะไดโดยไมตองยุงยากเกินไปถาบุคคลเต็มใจจะแกไขปญหาหลายอยาง
สามารถแทรกแซงถายทอดความคิดอยางราบรื่นระหวางบุคคลได ปญหาเหลานี้อาจจะเกิดข้ึนจาก
ลักษณะของบุคคล ปญหาบางอยางอาจจะเกิดข้ึนในลักษณะขององคกร และปญหาบางอยางอาจ
เกิดข้ึนในลักษณะของวัฒนธรรมองคกร ภายใตวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของโลกอุปสรรคของการ
ติดตอสื่อสารจะมีมากข้ึนและยุงยากตอการเอาชนะมากข้ึน ในขณะเดียวกันกระบวนการสื่อสารอาจมี
สิ่งรบกวน (Noise) เกิดข้ึนในหลายลักษณะดังนี้ การมีตัวกรอง (Filtering) ในสมัยเด็กคงเคยเลนเกม
กระซิบซ่ึงจะเห็นไดวาขอมูลจากตนทางและปลายทางจะแตกตางกัน ในองคกรก็เชนเดียวกันเม่ือ
ขอมูลเคลื่อนผานระดับชั้นการบริหารตางๆ ขอมูลก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจจะตกหลนหรือ
บิดเบือนไปจากเดิมได 
 ผูบริหารในหลายกิจการจึงนิยมใชการบริหารงานแบบ Management by walking 
around หรือ MBWA โดยการลงไปพูดคุยกับพนักงาน และสังเกตการณทํางานจึงทําใหมีโอกาส
เขาถึงลูกคาและบุคลากรในระดับการปฏิบัติการมากข้ึน และมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับพนักงานทําให
ไดรับขอมูลจากพนักงานในระดับลางขององคกรมากข้ึนดวย ตลอดจนทําใหขวัญและกําลังใจบุคลากร
เหลานี้สูงข้ึนดวย อุปสรรคอ่ืนๆ เชน การเลือกรับรู การมีอารมณขันในขณะสื่อสารกันหรือปญหา
เนื่องจากภาษาท่ีใช ซ่ึงผูบริหารจะตองแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน ตองวิเคราะหผูรับสารเพ่ือ
เลือกใชภาษาท่ีเหมาะสม รวมท้ังตองระมัดระวังภาษาท่ีไมใชภาษาพูดท่ีอาจทําใหเกิดความเขาใจผิด
ได ตองรวมสรางบรรยากาศของความไววางใจกัน เพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางกวางขวางและเปดเผย 
ตองเลือกใชสื่อและชองทางท่ีเหมาะสมตองตั้งใจฟง และมีการใหขอมูลยอนกลับอยางเหมาะสมดวย 
 กลาวโดยสรุป การสื่อสารภายในองคกรจะประสบผลสําเร็จและประสิทธิภาพไดนั้น
จะตองอยูกับการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนบุคคลภายนอกองคกรท่ี
เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตอสื่อสารท่ีจะทําใหสมาชิกทุกคนรวมมือกัน เพ่ือใหองคกร

๗๘ อรุณ รักธรรมอรุณ รักธรรม, “แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการพัฒนาองคการ”, พัฒนบริหาร
ศาสตร, ปท่ี ๑๘, ๒๕๒๑, หนา ๓๒๗ – ๓๒๙. 

                                                           



๕๖ 
 

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร ดังนั้นผูบริหารท่ีฉลาดและทันสมัยก็ตองรูจักใชการสื่อสาร
เปนเครื่องมือในการบริหาร และสงเสริมใหมีการติดตอสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานจึงจะทําใหการ
บริหารงานและการดําเนินกิจการขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 การประยุกตใชและการพัฒนาการติดตอส่ือสารท่ัวท้ังองคการ 
  ๑. การสนับสนุนการติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการ 
  ๒. มีการใชการติดตอสื่อสารแบบสองทาง 
  ๓. เนนการติดตอสื่อสารแบบตัวตอตัว 
  ๔. การใชเครือขาย 
  ๕. การสนับสนุนแบบไมมีขอบเขต 
  ๖. การใชเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
  ๗. การจัดรูปแบบขาวสารใหเหมาะสมกับผูรับขาวสาร 
 สรุปการสื่อสารในองคกรไดวา การสื่อสารในองคกรหมายถึงกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนขาวสารของหนวยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองคกร ซ่ึงมีความสัมพันธกันภายใต
สภาพแวดลอมบรรยากาศขององคกรและสังคม ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามสถานการณ ดวย
เหตุนี้กระบวนการสื่อสารประกอบดวย ๑) แหลงขอมูลคือแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือเปนตนตอ
ของแหลงขอมูลขาวสารนั่นเอง ๒) ขาวสารคือเนื้อหาสาระท่ีตองสงไป ๓) ผูสงคือบุคคลท่ีจะเปน
ผูดําเนินการสงขาวสาร ๔) ผูรับคือผูเปนเปาหมายในการรับขาวสาร ซ่ึงถือวาเปนเปาหมายสุดทาย
ของการสื่อสาร สื่อหรือชองทางใชเพ่ือใหขาวสารนั้นไหลหรือถูกพาไปยังผูรับสารแบงออกได ๓ 
ประเภท ๑) ประเภทการใชภาษา ไดแก การพูด คําพูดซ่ึงการใชภาษานับวาเปนการสื่อสารท่ีใชกัน
มาก ๒) ประเภทไมใชภาษาไดแก สัญญาลักษณ การเขียนขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายตาง ๆ เปน
ตน ๓) ประเภทอาศัยการแสดง/พฤติกรรม การสื่อสารโดยท่ัวไปสามารถแยกรูปแบบออกไดดังนี้ ๑) 
การสื่อสารภายในตัวบุคคล ๒) การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ๓) การสื่อสารแบบกลุมใหญ แบบนี้
ไมมีใหเห็นมากนักแตก็มีบางงานใช ๔) การสื่อสารภายในองคกร ๕) การสื่อสารมวลชน ลักษณะการ
สื่อสารในองคกรโดยท่ัว ๆ ไปจะมีรูปแบบอยู ๓ ลักษณะ คือ ๑.๑) การสื่อสารระหวางบุคคล หมายถึง 
การสื่อสารกันระหวางพนักงานตอพนักงาน หรือระหวางนายจางกับลูกจาง ๑.๒) การสื่อสารระหวาง
หนวยงานภายในองคกร หมายถึง การสื่อสารกันระหวางหนวยงานภายในองคกร และ ๑.๓ ) การ
สื่อสารระหวางองคกร หมายถึง การติดตอท่ีเกิดข้ึนระหวางองคกรตอองคกร78

๗๙ 
 

 ๒.๗ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาคนควาผลงานการวิจัยมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยผูวิจัยของผลงานไว ดังนี้ 
 อุกฤษฎ ปจฉิมสวัสดิ์ ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผูพักอาศัยในหมูบานจัดสรร
เขตนนทบุรีเก่ียวกับการปฏิบัติงานปองกันปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจนครบาลเพ่ือศึกษาถึง
ความคิดเห็นของประชาชนผูพักอาศัยในหมูบานจัดสรรเขตนนทบุรีเก่ียวกับประสิทธิภาพการปองกัน

๗๙ อางแลว, คูมือการจัดการความรูเร่ืองการสื่อสารภายในองคกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, หนา ๔๘. 

                                                           



๕๗ 
 

ปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจนครบาลตลอดจนศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของ
ประชาชนในหมูบานจัดสรรการศึกษาไดศึกษาจากประชาชนผูพักอาศัยในหมูบานจัดสรรจํานวน 
๔๓๐ คนโดยสุมตัวอยางพบวาปจจัยบางประการมีความสัมพันธตอความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจนครบาล ไดแก อายุ อาชีพ และประสบการณ
เก่ียวกับอาชญากรรม79

๘๐ 
 มานิตย    จันทรจําเริญ  ได ศึกษาปจจัย ท่ี มีผลตอการมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมศึกษาจากประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลหวยขวางจํานวน ๓๖๙ 
คนโดยการสุมตัวอยางพบวา  ประชาชนท่ีมีภาพลักษณตอตํารวจในทางบวกจะมีระดับศักยภาพและมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมสูงกวา  ท้ังในกิจกรรมหลักและกิจกรรมท่ัวไปซ่ึง
ไดแกการประพฤติเปนพลเมืองดีชวยเหลือตํารวจ   เม่ือมีอาชญากรรมนอกจากนี้ยังพบวาประชาชนท่ี
มีรายไดมากกวา ๑๒,๐๐๐ บาท  และมีระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชนเกิน ๑๐ ป มีศักยภาพในการมี
สวนรวมในกิจกรรมหลักท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและชุมชนแฟลตและ
ชุมชนตลาดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมมากกวาชุมชนแบบบานจัดสรร80

๘๑ 
 ไพสิฐ แกวจรัส ไดศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวเนื่องกับการประทุษรายตอชีวิตและ
รางกายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยของสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคมกับการ
ประทุษรายตอชีวิตและรางกายและเปรียบเทียบระดับความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพกับทางสังคมท่ีมีผลในการประทุษรายตอชีวิตและรางกายการศึกษาไดศึกษาจากประชากร
เปนนักโทษเด็ดขาดในคดีประทุษรายตอชีวิตและรางกายจากเรือนจํากลางคลองเปรมนนทบุรี จํานวน 
๒๐๗ คน พบวา  ปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการกระทําความผิดมากกวาปจจัยทางสังคม
ไมพบวาปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพไดแก ลักษณะชุมชน ท่ีอยูอาศัย สถานท่ีเกิดเหตุ อุปกรณท่ีใช
ประกอบในการกระทําความผิด ชวงเวลา และปจจัยสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก  การใชกฎหมาย  
การคบหาสมาคมกับผูท่ีมีความรูความเขาใจในการประกอบอาชญากรรม   ฐานะทางเศรษฐกิจ  
สภาพครอบครัว  อิทธิพลจากสื่อมวลชน  มีความสัมพันธ กับการประทุษรายตอชีวิตและรางกาย81

๘๒ 
 ประเสริฐ  สุนทร ไดศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ศึกษาเฉพาะกรณี  กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖”   พบวา  ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในภาพรวมอยูในระดับต่ําเม่ือพิจารณาในแตละ
ประเด็นพบวาประเด็นการอุทิศเวลาอยูในระดับปานกลางสวนประเด็นการอุทิศแรงงานและการอุทิศ
ทุนทรัพยอยูในระดับต่ําปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปราบปราม

๘๐ อุกฤษฎ  ปจฉิมสวัสดิ์ , ความคิดเห็นของประชาชนผู พักอาศัยในหมูบ านจัดสรรเขต
กรุงเทพมหานคร เกี่ ยวกับการปฏิ บั ติงานปองกันปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจนครบาล , 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๒), หนา ก. 

๘๑ มานิตย  จันทรจําเริญ , การมีสวนรวมของประชาชน ในการปองกันและปราบปราม
อ าช ญ าก รรม  ใน เข ต รับ ผิ ดช อบ  ข อ งส ถ านี ตํ า รวจ น ค รบ าล ห ว ยข ว าง , (ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร :  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๕), หนา ก. 

๘๒ ไพสิฐ แกวจรัส, ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประทุษรายตอชีวิตและรางกาย , 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๘), หนา ก. 

                                                           



๕๘ 
 

อาชญากรรม   ไดแก   เพศ   ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย   การตกเปนเหยื่ออาชญากรรม และภาพลักษณ
ของตํารวจ สวนปจจัยดานอายุ  ระดับการศึกษา  ลักษณะชุมชน และความรูความเขาใจเก่ียวกับงาน
ตํารวจชุมชนสัมพันธไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
โดยในสวนของปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมนั้น  ไดแก   
เพศ   ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชน   การท่ีเคยตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ภาพลักษณของตํารวจจาก
ผลการศึกษาทําใหสามารถหาแนวทางและประมวลมาตรการในการใชชุมชนเพ่ือปองกันอาชญากรรม
ไดดังนี้   ๑) การแสวงหาความรวมมือจากประชาชนเพ่ือชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ
ควรท่ีจะเขาหาประชาชนเพศชาย   ซ่ึงจะไดรับความรวมมือดีกวาเพศหญิง    ๒) ควรเนนการออกไป
เยี่ยมเยือนประชาชนท่ีตกเปนเหยื่ออาชญากรรมเพ่ือใหเกิดความอบอุนซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของตํารวจดานการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม    ๓) การท่ีจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน
นั้นตํารวจจะตองเสริมสรางภาพลักษณในเชิงบวกโดยปฏิบัติตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาและยอมรับของ
ประชาชนเสียกอน82

๘๓ 
 ภพธร   จิตม่ัน ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของสมาชิกสภาเทศบาลในการปองกัน
อาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาเพ่ือทราบระดับการมีสวนรวมของสมาชิกสภาเทศบาลในการปองกันอาชญากรรมและ
ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของสมาชิกสภาเทศบาลในการปองกันอาชญากรรมซ่ึง
ปจจัยดังกลาว ไดแก ปจจัยทางดานคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได และตําแหนงปจจัยทางดานประสบการณเก่ียวกับอาชญากรรมและการไดรับการ
ฝกอบรม ตลอดจนการศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาลในการมีสวนรวมใน
การปองกันอาชญากรรมโดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี 
จํานวน ๑๑๘ คน ผลการศึกษาพบวา  สมาชิกสภาเทศบาลมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมอยู
ในระดับปานกลาง   สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม
หลัก ไดแก ตําแหนง และปจจัยทางดานการไดรับการฝกอบรม ในเรือ่งปญหาในการมีสวนรวมในการ
ปองกันอาชญากรรมสวนใหญ คือ เจาหนาท่ีตํารวจไมใหความสนใจเทาท่ีควรเก่ียวกับความรวมมือ
ของสมาชิกสภาเทศบาล83

๘๔ 
 วุฒิชัย  สุคนธวิท ได ศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
อาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตํารวจนครบาล ๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมและศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันอาชญากรรม    ผลการศึกษาพบวาประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนสวน
ใหญรอยละ ๕๘.๖   มีความรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงสวนใหญมีรายไดระหวาง  ๑๕,๐๐๑–
๒๐,๐๐๐ บาท รอยละ ๒๖.๕   สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมนั้นอยู

๘๓ ประเสริฐ สุนทร, การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม : ศึกษา
เฉพาะกรณี กองบังคับการตรวจนครบาล ๖, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ก. 

๘๔ ภพธร จิตมั่น, การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะ กรณี
สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ก. 

                                                           



๕๙ 
 

ในระดับปานกลางจากการทดสอบสมมติฐาน  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการปองกัน
อาชญากรรมไดแก เพศ รายได ระยะเวลาท่ีประชาชนอาศัยอยูในชุมชนและความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอเจาหนาท่ีตํารวจ84

๘๕ 
 ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประกอบดวย 

  ๑.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทุจริตและการปองกันการทุจริต 
  ๒.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 
  ๓.  เทคนิคการสรางอนาคตรวมกัน (Future Search Conference :F.S.C.) 
  ๔.  ทฤษฎีระบบ (System   Theory) 
  ๕.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ปจจัยท่ีเปนสาเหตุสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการทุจริตโดยขาราชการข้ึนไดไว ๓ ประการ ดังนี้
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๘๖ 
  (๑)  การมีอํานาจผูกขาดของหนวยงานราชการ (Monopoly power of officials) 
อํานาจประเภทนี้เกิดจากการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการกําหนดใหมีข้ึน โดยภายใตกรอบของ
กฎหมายดังกลาวไดระบุใหหนวยงานหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีสิทธิขาดแตเพียงหนวยงานเดียวในการ
ดําเนินการ ในบางกรณีอํานาจผูกขาดสามารถเกิดข้ึนไดจากความขาดแคลน (shortage) ของสิ่งตางๆ 
ซ่ึงมาจากกฎขอบังคับของรัฐบาลท่ีมีผลตอราคา หรือการผลิตสินคานั้นๆ หรือในอีกนัยหนึ่งก็คือ 
หนวยงานของรัฐนั่นเองท่ีอาจเปนผูสรางความขาดแคลนใหเกิดข้ึน เพ่ือใชเปนโอกาสในการเรียกรับ
เงินใตโตะหรือสินบนตอไป 
  (๒)  ระดับของการมีวิจารณญาณของหนวยงานราชการตางๆ ท่ีไดรับการอนุญาตให
ดําเนินการ (The degree of discretion that officials are permitted to exercise) อาจกลาวได
วาการท่ีหนวยงานตางๆของรัฐสามารถเรียกรับเงินใตโตะหรือสินบนไดนั้น ไมเพียงแตจะข้ึนอยูกับ
อํานาจการผูกขาด (Monopoly) ของหนวยงานนั้นๆแตเพียงเหตุเดียว แตยังข้ึนอยูกับกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ (Rules and regulations) ท่ีจะใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสงมอบสินคาหรือบริการ
ตางๆ ของรัฐใหแกผูหนึ่งผูใดไดอีกดวย การใชวิจารณญาณของหนวยงานรัฐเปนการเปดโอกาสใหแก
บรรดาขาราชการท่ีจะตีความกฎระเบียบไปในทางท่ีเอ้ือประโยชนตอการเรียกรับเงินใตโตะจากผูท่ี
ตองเขามาติดตอเพ่ือขอรับหรือซ้ือสินคาและบริการจากหนวยงานของรัฐเหลานั้น 
  (๓)  ระดับของการมีระบบความรับผิดชอบและความโปรงใสในหนวยงานของรัฐ  
(The degree to which there are systems of accountability and transparency in an 
institution) กรณีนี้เกิดข้ึนจากความไมเทาเทียมกันในโอกาสท่ีจะเขาถึงหรือไดรับขอมูลขาวสารของผู
ท่ีมาขอใชบริการ สงผลใหเกิดความยากลําบากท่ีจะติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบรรดา
ขาราชการหรือหนวยงานตางๆไดอยางมีประสิทธิผล วิธีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบท่ีนิยมกระทําก็คือ 

๘๕ วุฒิชัย  สุคนธวิท, การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม: ศึกษาเฉพาะกรณี 
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๙, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕), บทคัดยอ.  

๘๖ กระมล  ทองธรรมชาติ  และคณ ะ , ข าราชการไทย : ความสํ านึ กและ อุดมการณ , 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๐-๒๕. 

                                                           



๖๐ 
 

การกลาวอางวาตองมีการเพ่ิมการควบคุมทางลําดับชั้นในการบังคับบัญชาผานหนวยงานของรัฐให
มากข้ึน 
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๘๗ และคณะ พบวา สาเหตุของการทุจริตคอรรัปชั่นในองคการบริหาร
สวนตําบล อบต. เกิดจากสาเหตุตางๆ ดังนี้  (๑)  ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีทําใหเกิดความไมเทา
เทียมกัน การแกปญหามุงแตเรื่องกระจายเงิน จนกอใหเกิดวัฒนธรรมการรอรับความชวยเหลือ จน
เกิดคานิยมในการยกยองผูมีอํานาจหรือผูมีเงิน ประชาชนถูกบีบรัดทางเศรษฐกิจจนเพิกเฉยตอ
ผลประโยชนสวนรวม ชุมชนไมสามารถพ่ึงตนเอง และทุกครั้งท่ีมีเงินตกลงมาจึงเกิดการชวงชิงกัน เงิน
บางสวนสงผานมาทาง อบต. จึงเกิดการทุจริตเพ่ือแยงชิงเงินสวนนี้ใน อบต.ดวย (๒)  การครอบงํา
ของราชการท่ีมีตอชุมชนมีมานาน ระบบการอุปถัมภโดยสวนราชการตางๆ กับ อบต.ยังมีสูง ความ
จําเปนท่ีตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากสวนราชการเดิมทําใหการฝากโครงการตางๆ มายัง อบต.ไม
สามารถปฏิเสธได นําไปสูการกระทําทุจริตคอรรัปชั่นท่ีจํายอม (๓)  ระบบอุปถัมภกันระหวาง
นักการเมือง ขาราชการสวนจังหวัด  ขาราชการสวนอําเภอ และผูมีอํานาจในหมูบานกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรม ไมเกรงกลัวกฎหมาย ผูเดือดรอนหรือผูไดรับผลกระทบไมกลารองเรียน (๔)  การแสวงหา
ผลประโยชนของนักการเมืองในหลายระดับท่ีพยายามเขามาควบคุมการบริหารของ อบต. เพ่ือ
ผลประโยชนในการกอสรางโครงการพ้ืนฐานตางๆ และ (๕)  ทัศนคติของประชาชนเองมีสวนเก้ือหนุน
ใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น ประชาชนบางสวนยอมใหมีการแสวงหาผลประโยชนใน อบต. หากไดมี
สวนแบงดวย สวนแบงบางสวนเปนเงินท่ีไดมาจากการซ้ือเสียงในชวงเลือกตั้ง บางสวนเปนโครงการ
พัฒนาท่ีผูแทนนําเขามาสูหมูบาน 
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๘๘ ไดใหแนวคิดวา ขณะนี้ความตื่นตัวของ
ประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับปญหาการคอรรัปชั่นในระบบราชการมีมากข้ึน และไดมีการพูดถึงความ
จํ าเป นจะต องมีจริยธรรมในการบริห ารของระบบราชการ  หรือ  Good Governance in 
Bureaucracy ถึงแมจะยังหาคําไทยแทน Good Governance ไมไดกระชับ แตเปนท่ีชัดเจนวา 
ระบบราชการท่ีปลอดจากการคอรรัปชั่น หรือมีการคอรรัปชั่นนอยท่ีสุด เปนองคประกอบสําคัญยิ่ง
ยอดประการหนึ่งของ Good Governance ดังนั้นแผนการแกไขปญหาคอรรัปชั่นในระบบราชการ
ไทยจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง และไดแบงรูปแบบการคอรรัปชั่น ไดดังนี้  

  (๑)  รูปแบบการคอรรัปชั่นหลัก   
   (๑.๑)  ระบบสงสวย (Syndicate Corruption) วิธีการ ขาราชการชั้นผูนอยเก็บ
สวย หรือภาษีไมเปนทางการแลวรวบรวมท่ีกองกลาง หลังจากนัน้แจกจายรายไดสวยไปยัง ขาราชการ
ท้ังระดับสูงและลางในกรม กอง แหลงสําคัญ เชน ท่ีดิน ตํารวจ ศุลกากร   
   (๑.๒)  กินตามน้ํา การจัดซ้ือจัดจาง (Procurement Kickbacks) วิธีการให
สินบนการจัดซ้ือจัดจางแหลงสําคัญ เชนสาธารณสุข ศึกษาธิการ เกษตร องคกรบริหารทองถ่ินระดับ
ตางๆ และเทศบาล      

๘๗ นวลนอย ตรีรัตน และคณะ, การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล, รายงานการวิจัย,  ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๔๓), หนา ๑๐๑.  

๘๘ ทิพาวดี เมฆสวรรค, พฤติกรรมการคอรรัปชั่นของขาราชการไทย,  (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), หนา ๖-๗. 

                                                           



๖๑ 
 

   (๑.๓)  การจายสินบนเพ่ือใหไดการผูกขาดกิจการบางประเภทท่ีตองไดสัมปทาน
จากรัฐบาลและเพ่ือคงสภาพการผูกขาดนั้นไว โดยการจายสินบนเปนการจายประจําใหขาราชการ
หลายระดับในบางกรณี จายท้ังกรม แหลงสําคัญ เชน กระทรวงการคลัง   
   (๑.๔)  การคอรรัปชั่นการประมูลโครงการมีวิธีการหลายวิธีการแตท่ีชัดเจนท่ีสุด
คือ การสมยอมการเสนอราคากันระหวางกลุมผูเสนอประมูลเพ่ือควบคุมการประมูล แลวมีขอตกลง
เวียนกันเปนผูชนะประมูลเปนคราวไป   

 ซ่ึ ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ผ ล ก าร ศึ ก ษ าข อ งงส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ ให คํ าป รึ ก ษ าแ ห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ม.ป.ป.) ไดทําการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินใน
ประเทศไทย พบวาปจจุบันโครงสรางของระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีปญหาหลากหลาย
ประการ ไดแก  

  (๑)  การขาดความเปนเอกภาพขององคกรท่ีทํางานดานการบริหารงานบุคคล 
สืบเนื่องจากตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติให
โครงสรางการบริหารงานบุคคลมี ๓ ระดับ ประกอบดวย คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) และ
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจังหวัด (ก.จังหวัด) ผูวิจัยเสนอวาโครงสรางของ
องคกรดังกลาว กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานท้ังในสวนขององคกรบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
ระดับชาติ (ก.ถ. และ ก.กลาง) และในระดับจังหวัด กลาวคือ ในระดับชาติ ความซํ้าซอนของอํานาจ
หนาท่ีระหวาง ก.ถ. และ ก.กลาง มีความไมชัดเจน สรางความสับสนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นอกจากนี้ การท่ีสํานักงาน ก.ถ. ซ่ึงเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ ก.ถ. นั้นสังกัดอยูกับสํานัก
ปลัดกระทรวง ในขณะท่ี ก.กลาง นั้นมีฝายเลขานุการ คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประเด็น
ดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหโครงสรางการบริหารงานบุคคลขาดความเปนเอกภาพมากท่ีสุดใน
ระดับจังหวัดนั้น แตละจังหวัดโครงสรางของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินมีการ
แบงออกเปน ๓ ชุด พบวามีปญหาในแงของมาตรฐานหลักเกณฑและแนวทาง ปฏิบัติของพนักงาน
สวนทองถ่ินท่ีขาดความเปนเอกภาพไมมีความสอดคลองกัน จนทําใหเกิดปญหาในดานของความลัก
ลั่นไดเปรียบเสียเปรียบระหวางพนักงานทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท อีกท้ัง
สงผลใหการโอนยายพนักงานสวนทองถ่ินเปนไปดวยความยุงยากและลาชา เปนตน 

  (๒)  การใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๕ มาตรา 
๒๓ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘) กอใหเกิดปญหาในการดําเนินงานบางประการ อาทิเชน ปญหาเรื่อง
การขาดความเปนกลาง และปญหาในแงท่ีผูแทนจากหนวยงานราชการหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมกลาท่ีจะเสนอความคิดเห็นท่ีขัดแยงกับผูวาราชการจังหวัด  

  (๓)  ปญหาเก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการในองคกรการบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ของ ก.ถ. และ ก.จังหวัด ไวในมาตรา ๕(๔) ๒๓(๔) ๒๕(๔) ๒๘(๔) พบวา
มีปญหาหลายประการ กลาวคือ ประการท่ีหนึ่ง องคประกอบของคณะกรรมการ ก.ถ. ตามมาตรา ๓๐
(๔) กําหนดใหมีผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการฯ เม่ือ



๖๒ 
 

พิจารณาจากมาตรา ๓๐(๔) ดังกลาวพบวากฎหมายกําหนดใหมีตัวแทนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตในทางปฏิบัติไมมีตัวแทนของพนักงานสวนทองถ่ินเลยจึงทําใหเกิดปญหาในแงท่ีวา 
คณะกรรมการชุดดังกลาวนี้ปราศจากเสียงซ่ึงเปนตัวแทนของพนักงานซ่ึงเปนผูท่ีไดรับผลโดยตรงตอ
มติหรือกฎเกณฑตางๆ ท่ีออกไป เปนตน ประการท่ีสอง องคประกอบของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
เปนปญหาเรื่องคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิท่ีเขามาดํารงตําแหนงเปน ก.จังหวัด อันเปนปญหาท่ีสืบ
เนื่องมาจากการท่ีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิไวอยางกวางๆ ทําใหได
กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการแลว เชน ขาราชการครู และนักธุรกิจ
ในจังหวัด ซ่ึงจากการศึกษาพบวาในบางกรณีผูทรงคุณวุฒิเหลานั้นมิไดมีความรูความเขาใจในเรื่องของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเรื่องการบริหารงานบุคคลเลย อันสงผลใหการพิจารณาปญหาท่ี
เก่ียวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลขาดความชัดเจน และในบางกรณีกอใหเกิดความผิดพลาดข้ึนไดซ่ึง
จะสงผลเสียแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินโดยตรง  

  (๔)  ปญหาเก่ียวกับความเปนอิสระของสํานักงาน ก.ถ. สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง โดยคณะกรรมการฯประกอบดวย
ขาราชการโดยตําแหนง มีปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนกรรมการ 
และมีหัวหนาสํานักงาน ก.ถ. ซ่ึงเปนขาราชการสังกัดกระทรวงโดยตรง เปนเลขานุการ การบริหารงาน
โดยบุคคลท่ีมาจากกระทรวงอาจทําใหการบริหารงานหรือการตัดสินใจในประเด็นสําคัญๆ ตางๆ ถูก
ครอบงําโดยกระทรวง ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอิสระในการบริหารงานบุคคลของตนเอง 
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๘๙ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปฎก”พบวา ๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ไดแก การปกครองแบบ
ราชาธิปไตยซ่ึงผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา และการ
ปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงอํานาจอยูในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบการ
ปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีกสวนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรมราชา จนกระท่ังพระพุทธ
องคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ไดแก หลักธรรมตาง ๆ ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงไวจํานวนมากเพ่ือเปน
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใชอํานาจของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองแบบราชาธิปไตยมีอํานาจสิทธิ์ขาด
แตเพียงผูเดียวและหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองท่ีสําคัญคืออปริ
หานิยธรรมซ่ึงเปนหลักธรรมเพ่ือสรางความสามัคคี และหลักธรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับผูปกครองสวน
หลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้นมีพระธรรมวินัยเปนหลักการปกครองสําคัญซ่ึงคณะสงฆ
จะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีภายใตกรอบแหงพระธรรมวินัย 

๘๙ นครินทร แกวโชติรุง, รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ก. 

                                                           



๖๓ 
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๙๐ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตย: ในมิติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กรณีศึกษาการปกครองทองถ่ินจังหวัดสุรินทร” พบวา การปกครองสวนทองถ่ินสุรินทร
ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมาก
ข้ึน ประชาชนในทองถ่ินรูจักตนเองและมีความผูกพัน หวงใยและตองการเขาไปมีสวนรวมในการ
แกปญหาทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้คือกระบวนการเสริมสรางประชาธิปไตยใหเขมแข็งและ
พัฒนาในลําดับตอไป 
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๙๑ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความโปรงใสและการมีสวนรวมใน
บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” พบวา การจัดการความโปรงใสภายในองคกรและ
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสงผล
กระทบตอเปาหมายการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ ไดแก การ
วางแผนและการกําหนดเปาหมายการบริหารงานใหชัดเจนการจัดระเบียบดานขอมูลขาวสารการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะการสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญ
ในการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสการจัดการดานการบริหารของผูนําองคกรท่ีมีความ
ยุติธรรมโปรงใสและเขาถึงความเปนอยูของประชาชนในชุมชนและการมีระบบบริหารจัดการความ
โปรงใสท่ีเปนรูปธรรมและมีกลไก  สําหรับกลไกรูปแบบตัวชี้วัดการจัดการความโปรงใสประกอบดวย
นโยบายฝายบริหารการเปดเผยขอมูลขาวสารการสรางจิตสํานึกคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบการตรวจสอบระบบการใหบริการและผูรับบริการ
ระบบโครงสรางในสวนการจัดการการมีสวนรวมประกอบดวยมิติสังคมมิติทางเศรษฐกิจหรือปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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๙๒ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการสรางเสริมสุขภาพ และขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอํานาจดานการสรางเสริม
สุขภาพ” พบวา การสงเสริมสุขภาพในประเทศไทย มีลักษณะเปนการจัดบริการสงเสริมสุขภาพโดย
บุคลากรสาธารณสุข ใหประชาชนท่ัวไปท่ีไมเปนโรคมีสุขภาพแข็งแรง เชน การใหสุขศึกษา ใหคน
ท่ัวไปมีความรูในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนตน 
ภายหลังการสงเสริมสุขภาพท่ีมาจากความหมาย Health Promotion มีความหมาย ๒ ลักษณะ 
ลักษณะแรกคือการจัดบริการโดยบุคลากรสาธารณสุขดังท่ีกลาวขางตน และ ลักษณะท่ีสอง คือ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือทําใหประชาชนเพ่ิมความสามารถในการควบคุมปจจัยกําหนด

๙๐ จิรายุ ทรัพยสิน, การพัฒนาประชาธิปไตยในมิติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษา
การปกครองทองถิ่นจังหวัดสุรินทร, รายงานการวิจัย, (สุรินทร: ศูนยเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร, ๒๕๔๕). 

๙๑ เบญจพร พลธรรม, การจัดการความโปรงใสและการมสีวนรวมในบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๓). 

๙๒ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และคณะ, บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพ
และขอเสนอเชิงนโยบายเร่ืองการกระจายอํานาจดานการสรางเสริมสุขภาพ , รายงานฉบับสมบูรณ ,  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, ๒๕๕๓). 

                                                           



๖๔ 
 

สุขภาพและพัฒนาสุขภาพใหดีข้ึน ท้ังในคนปกติท่ัวไปและผูท่ีเจ็บปวย การขยายบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการสรางเสริมสุขภาพใหชัดเจน คือ เนนหนักไปในเชิงการจัดการสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐาน กลาวคือ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ แตกระนั้นก็ยังไมครอบคลุมบทบาท
ตามยุทธวิธี ๕ ประการของการสรางเสริมสุขภาพในนิยามใหม สวนแผนปฏิบัติ การกําหนดข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ฉบับท่ี ๒ ไดผูก
ภารกิจการบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องตนไปพรอม
งบประมาณ สถานีอนามัยและบุคลากรใหถายโอนให องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพรอม
ดําเนินการผานกระบวนการหลายข้ันตอนในการรับโอนสถานีอนามัย 
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๙๓ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนอําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม” พบวาการนําหลักสัปปุริสธรรมไปประยุกตใชในการบริหารงานของผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๒๕เพราะประชาชนชาว
อําเภอสันปาตองเปนชาวลานนาท่ีนับถือพระพุทธศาสนามาแตสมัยเวียงทากานท่ีมีอายุกวาพันปและมี
วัฒนธรรม ประเพณีเกาแกท่ีลวนเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาท่ีสืบทอดมาถึง,ปจจุบัน  
รูปแบบผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมมีลําดับข้ันตอนดังนี้คือ หลักการ จะตองบูรณาการหลักสัป
ปุริสธรรม หลักการบริหารตามระเบียบขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหลักภาวะผูนําใน
การบริหารงาน กระบวนการ ตองปลูกฝงคานิยมท่ีพึงประสงค บทบาทท่ีพึงประสงคและเปน
ขาราชการสวนทองถ่ินท่ี ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน และผลของ
รูปแบบผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมจะทําใหเกิดผูนําท่ีพึง ประสงคขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนผูนําตนแบบท่ีมีคุณลักษณะ ครองตน ครองคนและครองงาน 
 เยาวลักษณสุตะโคตร๙๔ วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําของพนักงานเทศบาล :กรณี
สํานักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร” พบวา พนักงานเทศบาลท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับ 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผูนํา ภาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํา และมีเจตคติตอการใชภาวะผูนํา หลัง
การฝกอบรมดีกวากอนการฝกอบรม และพนักงานเทศบาลทุกคนใหความสําคัญตอการศึกษาแนว
ทางการนําภาวะผูนํามาใชในการปฏิบัติงาน สงผลใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดรับการพัฒนาสู
มาตรฐานท่ีดียิ่งข้ึน ดานพฤติกรรมการใชภาวะผูนํา พบวา การใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม, การใช
ภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป, การใชภาวะผูนําแบบท่ีมีความสามารถพิเศษ, การใชภาวะผูนําแบบเชิงกล
ยุทธ, การใชภาวะผูนําแบบผูใหบริการ โดยรวมนั้นในระดับท่ีมากทุกดาน 

๙๓ อัมพร วงคโสภา, รูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ก. 

๙๔ เยาวลักษณ สุตะโคตร, การพัฒนาภาวะผูนําของพนักงานเทศบาล: กรณีสํานักงานเทศบาล
เมืองมุกดาหาร, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓), หนา 
ก. 
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http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๖๕ 
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๙๕วิจัยเรื่อง“คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนาพบวา
ปญหาของขาราชการไทยท่ีสงผลตอการพัฒนา” ไดแกคานิยม ทัศนคติและแรงจูงใจในการรับราชการ 
รวมถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะของขาราชการและขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการไทย
ในอนาคต ไดแก การพัฒนาโครงสรางแบบใหมโดยลดขนาดลงการใชระบบราชการอิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบการพัฒนาภาพลักษณของระบบราชการท่ีทันสมัย(Re-Image) รวมถึง ระบบราชการถูก
ตรวจสอบมากข้ึนมีการเรียนรูท่ีทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบราชการท่ี
ถูกการเมืองแทรกแซง 
 สืบวงศ  กาฬวงศ95

๙๖ วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล” พบวา สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประกอบดวยสมรรถนะ ๕ ดาน ไดแก ๑) สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร ๒) สมรรถนะการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสรางความรวมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะ
การพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพบวาประกอบดวยตัวบงชี้เชิงพฤติกรรมและระดับความชํานาญ ซึ่งสามารถจําแนกระดับ
สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล ออกเปน ๕ ระดับ เรียงจากสมรรถนะ
ระดับสูงไปหานอย ไดแก ๑) ระดับตนแบบ ๒) ระดับผูสรางความเปลี่ยนแปลง ๓) ระดับนักพัฒนา
๔) ระดับผูแกปญหา ๕) ระดับผูปฏิบัติงาน 
 
 
 

๙๕ สมบัติ กุสุมาวลี, คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนา, รายงานการวิจัย, (คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ข-ค. 

๙๖ สืบวงศ  กาฬวงศ, ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล, 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔), หนา ก. 

                                                           



 

บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของ
ประชาชนในอําเภอเมืองจั งห วัดเลย” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methodology 
Research) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสํารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี ้เปนแบบการิวิจัยผสานวิธี (Mix Methodology Research) ระหวาง 

ก า ร เช ิง ค ุณ ภ า พ  (Qualitative Research Methodology) แ ล ะ ก า ร ว ิจ ัย เช ิง ป ร ิม า ณ 
(Quantitative Research Methodology) โดยผูวิจัยไดกําหนดไว ๒ รูปแบบ ไดแก 

 ๓.๑.๑ กลุมผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของปญหาการปองกันการทุจริตในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
เลย ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑๔ ทาน  ตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน ๕ รูป/คน  
ผูแทนอาสาสมัคร จํานวน ๕ รูป/คน ตัวแทนจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ จํานวน ๕ รูป/คน 
และผูมีความรูทางดานรัฐศาสตรจํานวน ๖ รูป/คน รวมท้ังหมด ๓๕ คน  

 ๓.๑.๒ รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม
ประชากรท่ีกําหนดครั้งนี้ ไดแก ประชากรในจังหวัดเลยจํานวน ๑๔ แหง จํานวน ๑๑๐, ๑๓๘ คน
แบงเปน พ้ืนท่ีในอําเภอเมือง จังหวัดเลย ท้ังหมดมีจํานวน ๑๔  ตําบล  ประกอบดวย ตําบลกุดปอง  
ตําบลเมือง ตําบลนาออ ตําบลกกดู ตําบลน้ําหมาน ตําบลเสี้ยว ตําบลนาอาน ตําบลนาโปง ตําบลนา
ดินดํา ตําบลน้ําสวย ตําบลชัยพฤกษ ตําบลนาแขม ตําบลศรีสองรัก และตําบลกกทอง 

 

๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย/ผูใหขอมูลสําคัญ/ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ๓.๒.๑ พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คืออําเภอเมือง จังหวัดเลย ท้ังหมดมีจํานวน ๑๔  ตําบล  
ประกอบดวย ตําบลกุดปอง  ตําบลเมือง ตําบลนาออ ตําบลกกดู ตําบลน้ําหมาน ตําบลเสี้ยว ตําบลนา
อาน ตําบลนาโปง ตําบลนาดินดํา ตําบลน้ําสวย ตําบลชัยพฤกษ ตําบลนาแขม ตําบลศรีสองรัก และ
ตําบลกกทอง 
 ๓.๒.๒ กลุมผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของดานการพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของ
ประชาชนใน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเลย ไดแก นายกองคการบริหารสวน



๖๗ 
 

ตําบล จํานวน ๑๔ ทาน  ตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน ๕ รูป/คน  ผูแทนอาสาสมัคร จํานวน ๕ รูป/คน 
ตัวแทนจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ จํานวน ๕ รูป/คน และผูมีความรูทางดานรัฐศาสตรจํานวน 
๖ รูป/คน ทานรวมท้ังหมด ๓๕ รูป/คน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
  ๑. นายจรูญ พานิช, นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย, วันท่ี ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๑. 
  ๒. นายทินกร เกษเกษร, นายกองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ, วันท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑. 
  ๓. นายสนิท วังธรรม, นายกองคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๔ เมษายน 
๒๕๖๑. 
  ๔. นายประจวบ ศีลธรรม, นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก, วันท่ี ๔ 
เมษายน ๒๕๖๑. 
  ๕. นายคําปุน วิจิตรปญญา, นายกองคการบริหารสวนตําบลกกทอง, วันท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๖๑. 
  ๖.นายชาติชาย จิตตอารีย,  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน, วันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
  ๗. นายอาคม คณะศิริวงษ , นายกองคการบริหารสวนตําบลเมือง, วันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
  ๘. นายธนชิต สุพรหมอินทร, นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม, วันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
  ๙. นายปลื้ม ขวัญคุม, นายกองคการบริหารสวนตําบลกกดู, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑. 
  ๑๐. นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศมนตรีเมืองเลย, วันท่ี ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑. 
  ๑๑. นายนิคม สุระเกตุ, ปลัดเทศบาลเมืองเลย, วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
  ๑๒. นายกาน กุณะวงษ, นายกเทศมนตรีตําบลนาออ, วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑.  
  ๑๓. รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย สิงอุดม ผูเชี่ยวชาญทางดานรัฐศาสตร วันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  ๑๔. รองศาสตราจารย ดร.ภาสกร ดอกจันทร ผูเชี่ยวชาญทางดานรัฐสาสตร วันท่ี 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  ๑๕. พระมหาประพันธ สิริปฺโญ,ผศ.ดร. ผูเชี่ยวชาญทางดานรัฐศาสตร วันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  ๑๖. นางสาวโชติกานต ภักมี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ องคการบริหาร
สวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  ๑๗. นางสงสุข ภาแกว ผูแทนอาสมัคร วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  ๑๘. นางพวงเพชร พลวิเศษ ผูแทนอาสาสมัคร วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๖๘ 
 

  ๑๙. นายทองพูล เจริญสุข นิติกรจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย วันท่ี ๒๓ มิถุนายน๒๕๖๑ 
  ๒๐. นายทวีศักดิ์  มาพงษ หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, 
วันท่ี ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

  ๒๑. นายบัญชา  มาตยวังแสง  ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว
, วันท่ี ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

      ๒๒.  นางสาวสุดารัตน  คําสิงห นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ องคการ
บริหารสวนตําบลทาสวรรค , วันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

  ๒๓.  พระมหาสุภวิสญ ปภสฺสโร,รศ. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยสงฆเลย, 
วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ๒๔. พระมหาสุดใจ ชยวุฑโฒ ,ดร.อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆ เลย , วันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ๒๖. นางสาวนาตยา ภักมี ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ๒๗. นายธนวินท  คีรีมังคละ ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ๒๘. นายพิชัย  สอนสุภาพ  ผูแทนอาสาสมัคร,  วันท่ี  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  ๒๙. พันตํารวจโทพรชัย  ประพิณ  ตําแหนง สารวัตรงานสืบสวนสอบสวน, วันท่ี ๙ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓๐. นางสาวสุภารัตน  ศรีไสย  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง, เทศบาลตําบลนา
โปง วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓๑. นายตาล  ไทยสา ผูแทนอาสาสมัคร,  วันท่ี ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓๒. พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน อาจารยทางดานรัฐศาสตร, วันท่ี ๑๑  กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
  ๓๓. นายกิตติคุณ  บุตรคุณ นายอําเภอเมืองเลย, วันท่ี ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓๔. นายเฉลียว  วงศสาวัตร  ปลัดอําเภอเมืองเลย, วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
  ๓๕. นายธนกฤต  โยทองยศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว,  วันท่ี ๑๔  
กรกฎาคม  ๒๕๖๓    
 ๓.๒.๓ ประชากรและกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดกําหนดสําหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใชแบบสอบถามประชากรท่ีกําหนดครั้งนี้ ไดแก กลุมประชากรที่เขามาใชบริการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองเลยออกจํานวน ๑ แหง จํานวน ๑๑๐, ๑๓๘ คน แบงเปน ๑๔ 
ตําบล 0

๑โดยใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธี Yaro Yamane (๑๙๖๗)๒ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 

 
๑สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเลย, จํานวนประชากรและผูมีสิทธิเลือกต้ัง, 

[ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www๒.ect.go.th/about.php?Province=chanthaburi&SiteMenuID=๗๓๑ 
[๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖] 

  ๒Yaro Yamane, อางใน ธานินทร ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหของมูลทางสถิติดวย SPSS, 
(กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอารแอนดดี, ๒๕๕๒), หนา ๔๘ – ๔๙.  
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๔๐๐ คน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดการแจกแบบสอบถามจากประชาชนท่ีมาใชบริการในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จํานวน ๑๔ อปท/ละ ๒ อปท./ละ ๒๐ อปท อปท/ละ ๑๐ ชุด ดังนี้ 

ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 การคํานวณขนาดของตัวอยาง (Sample size) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยคํานวณโดยใช

สูตรคํานวณของ Taro Yamane๓ ดังนี้  
 

 

                      ๑ + N(e)๓ 

เม่ือ  n    =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N    =   ขนาดของประชากร 

 e     =   ความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 
      ซ่ึงกําหนดใหมีความคาดเคลื่อนรอยละ ๕  หรือ  ๐.๐๕ 

 
ผลการคํานวณขนาดตัวอยางของประชากรที่เขามาใชบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดเลยออกจาํนวน ๒๐ แหง  มีจํานวนท้ังหมด ๑๑๐, ๑๓๘  คน   

 
แทนคา  n     =           =    ๓๙๙ 
 

ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการคํานวณและตัวอยางท่ีไดสามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรไดอยางสมบูรณ  จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน  ๔๐๐  ตัวอยาง 

 
ตารางท่ี ๓.๑ 

จํานวนประชาชนท่ีใชในการแจกแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

 

พ้ืนท่ีการวิจัย/ประชากรและกลุมตัวอยาง 

จังหวัด/ประชากรท่ีมี
สิทธิเลือกตั้ง 

รูปแบบองคการ
ปกครองทองถ่ิน 

จํานวน 
ป ระช าก ร ท่ี มี
สิทธิเลือกตั้ง 

กลุมตัวอยาง
(คน) 

แจกแบบสอบถาม 
ในจังหวัดเลย  ๑๔ 
อปท. 

อําเภอเมืองเลย 

ตําบลกุดปอง 

๖๐,๐๐๐ ๒๓๔ ๗ อปท. 
ตําบลเมือง 
ตําบลนาออ 
ตําบลกกดู 
ตําบลนาโปรง 

 
๓Yamane,T., Statistics : An Introductory Analysis.(๓ rd ed.), Singapore : Times Printers 

Sdn.Bhd, 1973, p. 15. 

      N 

      

     ๑๑๐, ๑๓๘  

๑๑๐, ๑๓๘(๐.๐๕)๒ 

n   =         
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พ้ืนท่ีการวิจัย/ประชากรและกลุมตัวอยาง 

จังหวัด/ประชากรท่ีมี
สิทธิเลือกตั้ง 

รูปแบบองคการ
ปกครองทองถ่ิน 

จํานวน 
ป ระช าก ร ท่ี มี
สิทธิเลือกตั้ง 

กลุมตัวอยาง
(คน) 

แจกแบบสอบถาม 
ในจังหวัดเลย  ๑๔ 
อปท. 

ตําบลชัยพฤกษ 
ตําบลน้ําหมาน 

 

ตําบลเสี้ยว 

๕๐,๑๓๘ ๑๖๖ ๗ อปท. 

ตําบลนาอาน 

ตําบลศรีสองรัก 
ตําบลกกทอง 
ตําบลนาดินดํา 
ตําบลน้ําสวย 
ตําบลนาแขม 

รวมประชากร ๑๑๐,๑๓๘ ๔๐๐ ๑๔ อปท. 
 
 

 ๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  สําหรับเครื่องมือการวิจัยท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดตามระเบียบวิธี
วิจัยไดแก 
   ๓.๓.๑ เครื่องมือการวิจัยแบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก
เครื่องมือแบบการสัมภาษณท่ีไมมีโครงสรางซ่ึงเปนคําถามแบบปลายเปดให นายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน ๑๔ ทาน  ตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน ๕ รูป/คน  ผูแทนอาสาสมัคร จํานวน ๕ รูป/คน 
ตัวแทนจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ จํานวน ๕ รูป/คน และผูมีความรูทางดานรัฐศาสตรจํานวน 
๖ รูป/คน ทานรวมท้ังหมด ๓๕ คน ไดใหคําสัมภาษณอยางอิสระทางความคิดและแนวคิดการสงเสริม
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใหมากท่ีสุด 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ(Survey Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดการ
แจกแบบสอบถามซ่ึงประกอบ ๓ สวนใหญ ๆ ไดแก ๑) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม           
๒) แบบสอบถามท่ีประกอบดวยตัวแปรท่ีใชในการศึกษาเพ่ือการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย จํานวนกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน 
  ๓.๓.๓ เทคนิค IOC เพ่ือตรวจสอบความมีคุณภาพของแบบสอบถามการวิจัยโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน ๕ ทาน 
 

 

 



๗๑ 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเรื่อง“การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสราง
อนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเลย” ผูวิจัยไดกําหนดการเก็บขอมูลตามลักษณะ
ของชนิดของเครื่องมือดังนี้ 
  ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดแก ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยจํานวน ๓๕ คน โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณเจาะลึกแบบท่ีไมมี
โครงสรางคําถามเพ่ือเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันการ
ทุจริตของประชาชนไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงผูวิจัยจะสงหนังสืออยางเปนทางการโดยคํารับรองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอเขาสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดวยตนเองพรอมกับสงบริบทเนื้อหาตางๆท่ีใชในการสัมภาษณลวงหนา และจะกําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ี สวนในขณะการสัมภาษณผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูเชี่ยวชาญใชเครื่องบันทึกเสียง และกลอง
บันทึกภาพนิ่ง 
  ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลแบบการแจกแบบสอบถาม ไดแก ผูวิจัยเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม ประเด็นเก่ียวกับกับแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสราง
อนาคตรวมกันของประชาชนใน อําเภอเมือง จังหวัดเลย และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยแจก
แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมประชากรที่เขามาใชบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเลย จํานวน ๒๐แหง จํานวน ๑๑๐, ๑๓๘ คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการในการศึกษา
แตละข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันท่ี ๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ “ปญหาการปองกันการทุจริตใน
อําเภอเมือง จังหวัดเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”และประเด็นท่ีเก่ียวของ 
  ข้ันท่ี ๒ การสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓๕ คน เพ่ือสังเคราะหขอมูลท่ี
เก่ียวสภาพปญหาการปองกันการทุจริตในอําเภอเมือง จังหวัดเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และรางแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
  ข้ันท่ี ๓ นําขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณเจาะลึกมาสังเคราะหเพ่ือสราง
เปนแบบสอบถามการวิจัยท่ีเหมาะสมกับพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคต
รวมกันของประชาชนใน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
  ข้ันท่ี ๔ การตรวจสอบขอมูลและพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสราง
อนาคตรวมกันของประชาชนใน อําเภอเมือง จังหวัดเลยท่ีผูวิจัยไดสังเคราะหพรอมกับการแจก
แบบสอบถามวาสามารถนําไปพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของ
ประชาชนใน อําเภอเมือง จังหวัดเลยไดอยางไร 
  ข้ันท่ี ๕ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและการนําเสนอวิเคราะหองคความรูและ
รูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองเลย  
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๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหตามลักษณะของเครื่องมือการวิจัยซ่ึงสามารถแบงออกไดจํานวน ๒ 
เครื่องมือท่ีมีการวิเคราะหขอมูลแตละประเภท ดังนี ้  
 ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
  ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขอมูลสามดาน (Triangulation Method) คือตรวจสอบความ
แตกตางของผูใหขอมูลหลัก ความแตกตางของเวลาท่ีไดขอมูล และความแตกตางของสถานท่ีท่ีได
ขอมูลเก่ียวกับ “การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอ
เมืองจังหวัดเลย” เม่ือตรวจดูแลวปรากฏวาขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคลองกัน จึงนํามา
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบโจทยวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย รวมกับ
ขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกวา “การตรวจสอบ
ขอมูลสามดาน 3

๔ (Triangulation)” โดยแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก ๑) การตรวจสอบดานขอมูล 
(data triangulation) ๒) การตรวจสอบดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) และ ๓) การ
ตรวจสอบดานทฤษฎี (Theory Triangulation) ดังนี้ 
          ๑) การตรวจสอบดานขอมูล (Data Triangulation)จะเนนการตรวจสอบขอมูลท่ี
ไดมาจากแหลงตางๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม ซ่ึงถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมา
เหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง    
          ๒) การตรวจสอบดานผูวิจัย(Investigator Triangulation) จะเนนการตรวจสอบ
จากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคนกันวาไดคนพบท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซ่ึงถาผูวิจัยหรือผู
เก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบท่ีไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง    
          ๓) การตรวจสอบดานทฤษฎี(theory triangulation)  จะเนนการตรวจสอบวาถา
มีการใชทฤษฎีท่ีหลากหลายแลว ขอมูลท่ีไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะ
นําทฤษฎีใดมาใช  ไดขอคนพบท่ีเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   
   ๔) การตรวจสอบดานวิธีรวบรวมขอมูล(Methodological triangulation) คือ การ
ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆกันเพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการ
ซักถาม พรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชน
ผูมาใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเลย โดยใชการวิเคราะหทางสถิติโดย
ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามเกณฑการตัดสินระดับความคิดเห็นสําหรับการตอบ
ท่ีเปนการตอบท่ีเปนมาตรประมาณคา ๕ ระดับ4

๕ เพ่ือนําขอมูลดังกลาว  
  สําหรับเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบมาตรสวนประมาณคาใชแนวทางนี้ 

 ๔สุภางค  จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๘-๑๓๐. 

 
๕สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมดาเพรส, 

๒๕๖๒), หนา ๒๓๐. 

                                                           

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ


๗๓ 
 

   คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

   คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยนอย 

   คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยมาก 

   คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยมากท่ีสุด 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงปริมาณ 
  การดําเนินการสรางแบบสอบถามเชิงปริมาณ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบปองกันการ
ทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเลย”ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ
ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
   ๑.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ“การพัฒนา
รูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเลย”เพ่ือ
รวบรวมเนื้อหาสาระจากการศึกษาคนควาท่ีไดมาดังกลาวมากําหนดเปนกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือเปนขอมูล ในการสรางแบบสอบถามแลวรางแบบสอบถามท่ีใชใน
การศึกษาวิจัย  
   ๒.  ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ“การพัฒนา
รูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเลย” โดย
แบบสอบถามเปนคําถามประเภทคําถามปด (Close-ended Question) และประเภทคําถามเปด 
(Open - ended Question) ประกอบกันซ่ึงผูวิจัยไดดัดแปลงเครื่องมือจากแบบสอบถามท่ีไดเคย
ผานการตรวจสอบหาคาความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability)  
 ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในสวนของ
แบบสอบถามดําเนินการดังนี้ 
           ๑) นําแบบสอบถามเก่ียวกับ“การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคต
รวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเลย”  ท่ีไดดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัย
ตรวจสอบ แนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษา และตัดขอความท่ีสื่อความหมายท่ีไมชัดเจน
ออกไปเพ่ือใหไดขอความท่ีสื่อความหมายชัดเจน เขาใจงายตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยยิ่งข้ึน 
          ๒) การหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  นําแบบสอบถามเรื่อง
“การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัด
เลย” ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน ๕ ทานพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา ความชัดเจน
ของแบบสอบถาม และใหขอเสนอแนะเพ่ือทําการแกไขใหดีข้ึนการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา( content  validity ) ผูวิจัยหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index  
of  Item – Objective Congruence : IOC ) มีสูตร5

๖ ดังนี้ 

 ๖ สงศรี  ชมภูวงศ, การออกแบบการวิจัย, (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, 
๒๕๔๘), หนา ๓๑. 

                                                           



๗๔ 
 

  IOC = N
R∑

 
  
 เม่ือ IOC = ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค  

  ∑R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 โดยกําหนดคะแนนสําหรับการพิจารณาขอคําถามแตละขอ  ดังนี้ 
    ให + ๑  ถาแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการวัด 
    ให    ๐  ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการ
วัด 
    ให - ๑  ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการ
วัด 
   โดยออกแบบสํารวจใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถามแตละขอในเครื่องมือวัดการ
คํานวณคา IOC ไดเทากับ ๐.๕ 
  ๓) หลังจากนั้นดําเนินการ ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเรื่อง“การพัฒนารูปแบบ
ปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเลย”  ตามคําแนะนํา
และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  ๔) การหาความเชื่อม่ัน (Reliabiability)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใช ( Try –out ) กับ““การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของ
ประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเลย”  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางจํานวน ๓๕ คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alfa Coefficient) ของครอ
นบาค6

๗ (Cronbach)  โดยไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ ๐.๐๕ 
  ๕) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามการศึกษาเรื่อง“การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริต
เพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัดเลย”ท่ีไดทดลองใชและปรึกษารวมกับ
คณะกรรมการผูวิจัยเพ่ือใหไดแบบสอบถาม ท่ีสมบูรณพรอมนําไปใชกับประชากรศึกษา 
   
 

 

 
 

 

        ๗ยุทธ ไกยวรรณ, พ้ืนฐานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสนการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๑๗๔. 
                                                           



 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอ ดังนี้ 
 

๔.๑ ปญหาการปองกันการทุจริตในอําเภอเมืองเลย 
 

 ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะภูมิหลังของประชากร 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะภูมิหลังของประชากร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี  เงินเดือน และตําแหนง ใชสถิติการแจกแจงความถ่ีดวยจํานวนและคา
รอยละไดผลการวิเคราะหดังตารางท่ี ๔.๑.๑ 

ตารางท่ี ๔.๑ 
จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะภูมิหลังของประชากร 

คุณลักษณะภูมิหลังของประชากร จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย ๑๖๑ ๔๐.๒๕ 
หญิง ๒๓๙ ๕๙.๗๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาตร ี ๓๕๗ ๘๙.๒๕ 
ปริญญาโท ๓๕ ๘.๗๕ 
ปริญญาเอก ๒ ๐.๕๐ 
อ่ืน  ๆ  ๖ ๑.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี   
๖-๑๐ ป ๑๑๖ ๒๙.๐๐ 
๑๑-๑๕ ป ๑๘๑ ๔๕.๒๕ 
๑๖-๒๐ ป ๙๕ ๒๓.๗๕ 
๒๐ ปข้ึนไป ๘ ๒.๐๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 



๗๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ตอ) จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะภูมิหลังของประชากร 

 

คุณลักษณะภูมิหลังของประชากร จํานวน (คน) รอยละ 
เงินเดือน   

ต่ํากวาหรือเทากับ ๑๕,๐๐๐ บาท ๒๑๖ ๕๔.๐๐ 
๑๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๘๐ ๒๐.๐๐ 
๓๐,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐ บาท ๙๑ ๒๒.๗๕ 
๔๕,๐๐๑ บาท ข้ึนไป ๑๓ ๓.๒๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ตําแหนง   
ขาราชการ ๗๘ ๑๙.๕๐ 
หัวหนาสวนราชการ ๖๑ ๑๕.๒๕ 
ประชาชน ๒๖๑ ๖๕.๒๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะภูมิหลังของประชากรของกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน ๔๐๐ คน ดังนี้  

 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๓๙ คน คิดเปนรอยละ 
๕๙.๗๕ เปนเพศชาย จํานวน ๑๖๑ คน  คิดเปนรอยละ ๔๐.๒๕ 

 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 
๓๕๗ คนคิดเปนรอยละ ๘๙.๒๕ รองลงมาคือ การศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๓๕ คนคิดเปนรอย
ละ ๘.๗๕ การศึกษาระดับอ่ืน  ๆ  จํานวน ๖ คนคิดเปนรอยละ ๑.๕๐ และการศึกษาระดับปริญญา
เอก จํานวน ๒ คนคิดเปนรอยละ ๐.๕๐ 

 ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติ
หนาท่ี ๑๑-๑๕ ป จํานวน ๑๘๑ คนคิดเปนรอยละ ๔๕.๒๕ รองลงมา คือ ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 
๖-๑๐ ป จํานวน ๑๑๖ คนคิดเปนรอยละ ๒๙.๐๐ ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี  ๑๖-๒๐ ป จํานวน 
๙๕ คนคิดเปนรอยละ ๒๓.๗๕ และระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี ๒๐ ปข้ึนไป จํานวน ๘ คนคิดเปนรอย
ละ ๒.๐๐ 

 เงินเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเงินเดือนต่ํากวาหรือเทากับ ๑๕,๐๐๐ 
บาท จํานวน  ๒๑๖ คนคิดเปนรอยละ ๕๔.๐๐ รองลงมา คือ เงินเดือน ๓๐,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐ บาท 
จํานวน  ๙๑ คนคิดเปนรอยละ ๒๒.๗๕ เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๘๐ คนคิดเปน
รอยละ ๒๐.๐๐ และเงินเดือน ๔๕,๐๐๑ บาท ข้ึนไป จํานวน  ๑๓ คนคิดเปนรอยละ ๓.๒๕ 

 ตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนประชาชน จํานวน  ๒๖๑ คนคิดเปน
รอยละ ๖๕.๒๕ รองลงมา คือ ตําแหนงขาราชการ จํานวน  ๗๘ คนคิดเปนรอยละ ๑๙.๕๐ และ
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการ จํานวน  ๖๑ คนคิดเปนรอยละ ๑๕.๒๕ 

 



๗๗ 
 

 ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะหทัศนคติการปองกันการทุจริต 
 ผูวิจัยวิเคราะหทัศนคติการปองกันการทุจริตโดยแสดงเปนคาเฉลี่ย ( X  ) และคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นตามเกณฑท่ีกําหนดไวในภาพรวมและจําแนกเปน
รายดานดังตารางท่ี ๔.๒ 

ตารางท่ี ๔.๒ 
คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติการปองกันการทุจริต 

 
ทัศนคติการปองกันการทุจริต X  ..DS  ร ะ ดั บ ค ว า ม

คิดเห็น 
๑. แมวาคานิยมในสงัคมไทยปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไป

แตขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานสังกัด
กระทรวงก็ยังคงใหความสําคัญเรื่องการทุจริต 

๓.๑๔ ๐.๔๔ ปานกลาง 

๒. กลุมของทานมีการสนทนาถึงการทุจริตของหนวยงาน
เพียงใด 

๒.๙๖ ๐.๒๓ ปานกลาง 

๓. การทําสัญลักษณใหเห็น สามารถเปนการเตือนใจให
เจาหนาท่ีของรัฐไมทําการทุจริตได 

๓.๔๘ ๐.๕๒ มาก 

๔. การรณรงคดวยการประชาสัมพันธท่ีบอกถึงโทษตาม
กฎหมาย สามารถทําใหเจาหนาท่ีของรัฐเกรงกลัว
เพียงใด 

๒.๘๓ ๐.๔๔ ปานกลาง 

๕. ทานคิดวาเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการโดยยึดม่ัน
กฎระเบยีบเพียงใด 

๓.๗๒ ๐.๔๖ มาก 

๖. เจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัด กระทรวงตระหนัก
ถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 

๓.๗๓ ๐.๕๓ มาก 

๗. เจาหนาท่ีหนวยงานสังกัดกระทรวงฯ ใหบริการ
ประชาชนโดยสุจริต เพราะมีความรักองคกรของตน 

๓.๒๘ ๐.๕๕ ปานกลาง 

๘. การปองกันการทุจริตในหนวยงานควรทําทุกระดับ ๔.๐๘ ๐.๔๑ มาก 
๙. การปองกันการทุจริตในหนวยงานจะมีประสิทธิภาพ

ได ตองทําอยางตอเนื่องตลอดไป 
๓.๘๐ ๐.๔๓ มาก 

๑๐. ทานคิดวาถาผูบังคับบัญชาไมทุจริต ผูใตบังคับบัญชา
ก็จะไมทําการทุจริต 

๒.๙๘ ๐.๓๘ ปานกลาง 

๑๑. การใหบริการแกประชาชนโดยเจาหนาท่ีของ
หนวยงานมีโอกาสในการทุจริตไดเพียงใด 

๓.๕๐ ๐.๕๓ มาก 

๑๒. ทานคิดวาเจาหนาท่ีของหนวยงานทําการทุจริตมาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับทุกกระทรวง 

๓.๗๔ ๐.๔๖ มาก 

คาเฉล่ียรวม ๓.๔๓ ๐.๑๓ มาก 

 



๗๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา ทัศนคติการปองกันการทุจริต โดยรวม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ  ๓.๔๓  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมาก ๗ ขอและอยูในระดับปานกลาง ๕ 
ขอ ซ่ึงสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก การปองกันการทุจริตในหนวยงานควรทําทุกระดับ 
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ ๔.๐๘  รองลงมาคือ การปองกันการทุจริตในหนวยงานจะมีประสิทธิภาพได 
ตองทําอยางตอเนื่องตลอดไป มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๐ ทานคิดวาเจาหนาท่ีของหนวยงานทําการทุจริต
มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับทุกกระทรวง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๔ เจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงตระหนักถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๓ ทานคิดวา
เจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการโดยยึดม่ันกฎระเบียบเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๒ การใหบริการ
แกประชาชนโดยเจาหนาท่ีของหนวยงานมีโอกาสในการทุจริตไดเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๐ การ
ทําสัญลักษณใหเห็น สามารถเปนการเตือนใจใหเจาหนาท่ีของรัฐไมทําการทุจริตได มีคาเฉลี่ยเทากับ 
๓.๔๘ แมวาคานิยมในสังคมไทยปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปแตขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐใน
หนวยงานสังกัดกระทรวงก็ยังคงใหความสําคัญเรื่องการทุจริต มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๑๔ เจาหนาท่ี
หนวยงานสังกัดกระทรวงฯ ใหบริการประชาชนโดยสุจริต เพราะมีความรักองคกรของตน มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๒๘ ทานคิดวาถาผูบังคับบัญชาไมทุจริต ผูใตบังคับบัญชาก็จะไมทําการทุจริต มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๒.๙๘ กลุมของทานมีการสนทนาถึงการทุจริตของหนวยงานเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๙๖ 
และการรณรงคดวยการประชาสัมพันธท่ีบอกถึงโทษตามกฎหมาย สามารถทําใหเจาหนาท่ีของรัฐเกรง
กลัวเพียงใด มีเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ ๒.๘๓ 

๔.๑.๓ ผลการวิเคราะหการรับรูเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต 
ผูวิจัยวิเคราะหการรับรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต โดยแสดงเปนคาเฉลี่ย ( X  ) และ

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นตามเกณฑท่ีกําหนดไวในภาพรวมและ
จําแนกเปนรายดานดังตารางท่ี ๔.๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ 
คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต 

 
การรับรูเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต X  ..DS  ร ะ ดั บ ค ว า ม

คิดเห็น 
๑. ทานไดรับความรูจากการประชุมภายในหนวยงาน

เก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
๓.๖๖ ๐.๔๙ มาก 

๒. ทานไดรับความรูจากปายโฆษณาเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริตในหนวยงาน 

๒.๙๐ ๐.๓๙ ปานกลาง 

๓. ทานไดรับความรูจากหนังสือราชการเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๓.๓๙ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๔. ทานไดรับความรูจากการสนทนากับเพ่ือนรวมงาน
เก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๓.๗๔ ๐.๕๒ ปานกลาง 

๕. ความถ่ีท่ีทานไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริตในหนวยงานเพียงใด 

๓.๗๓ ๐.๕๒ มาก 



๗๙ 
 

๖. เนื้อหาของขอมูลขาวสารของทางราชการเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานมีความชัดเจนเพียงใด 

๒.๙๙ ๐.๕๔ ปานกลาง 

๗. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานมีความสําคัญเพียงใด 

๓.๗๙ ๐.๔๘ ปานกลาง 

๘. หนวยงานมีการเผยแพรขาวสารการทุจริตตาม
ระยะเวลาเหมาะสมเพียงใด 

๓.๙๘ ๐.๓๗ มาก 

๙. ทานไดรับความรูจากสื่อวิทยุเก่ียวกับการปองกันการ
ทุจริต 

๓.๙๗ ๐.๓๖ มาก 

๑๐. ทานไดรับความรูจากสื่อโทรทัศนเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริต 

๔.๐๕ ๐.๒๙ มาก 

๑๑. ทานไดรับความรูจากสื่ออินเทอรเน็ตเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริต 

๒.๙๔ ๐.๓๒ ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม ๓.๕๖ ๐.๑๖ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา การรับรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต โดยรวม อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ  ๓.๕๖ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมาก ๕ ขอและอยูในระดับปานกลาง ๖ 
ขอ ซ่ึงสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ทานไดรับความรูจากสื่อโทรทัศนเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริต มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ ๔.๐๕ รองลงมาคือ หนวยงานมีการเผยแพรขาวสารการ
ทุจริตตามระยะเวลาเหมาะสมเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๘ ทานไดรับความรูจากสื่อวิทยุเก่ียวกับ
การปองกันการทุจริต มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗ ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานมีความสําคัญเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๙ ทานไดรับความรูจากการสนทนากับเพ่ือน
รวมงานเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๔ ความถ่ีท่ีทานไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๓ ทานไดรับความรู
จากการประชุมภายในหนวยงานเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๖ 
ทานไดรับความรูจากหนังสือราชการเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
๓.๓๙ เนื้อหาของขอมูลขาวสารของทางราชการเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานมีความ
ชัดเจนเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๙๙ ทานไดรับความรูจากสื่ออินเทอรเน็ตเก่ียวกับการปองกันการ
ทุจริต มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๙๔ และทานไดรับความรูจากปายโฆษณาเก่ียวกับการปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน มีเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ ๒.๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

๔.๒ การพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยสรางอนาคตรวมกันของประชาชน 
 

 ผูวิจัยวิเคราะหรูปแบบการปองกันการทุจริตในหนวยงาน โดยแสดงเปนคาเฉลี่ย ( 
X  ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นตามเกณฑท่ีกําหนดไวใน
ภาพรวมและจําแนกเปนรายดานดังตารางท่ี ๔.๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๔ 

คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 
รูปแบบการปองกันการทุจริตในหนวยงาน X  ..DS  ร ะ ดั บ ค ว า ม

คิดเห็น 
บทบาทการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน ๓.๖๔ ๐.๑๗ มาก 
๑. หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบายปองกันการ

ทุจริตภายในหนวยงานใหเห็นชัดเจน 
๒.๘๙ ๐.๓๑ ปานกลาง 

๒. หนวยงานของทานมีการวางแผนปองกันการทุจริต
ภายในหนวยงานท่ีสามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริง 

๓.๙๔ ๐.๓๑ มาก 

๓. หนวยงานของทานไดรับความรวมมือ ในการ
ปฏิบัติการตามแผนปองกันการทุจริตภายใน
หนวยงานเพียงใด 

๔.๐๑ ๐.๓๗ มาก 

๔. หนวยงานของทานมีชวงเวลาท่ีเหมาะสม ในการ
ติดตามแผนปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
เพียงใด 

๔.๑๒ ๐.๔๕ มาก 

๕. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปองกันการ
ทุจริตครอบคลุมทุกคนภายในหนวยงาน 

๔.๑๘ ๐.๔๑ มาก 

๖. หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการปองกันการ
ทุจริตภายในหนวยงานอยางโปรงใส 

๔.๑๗ ๐.๔๑ มาก 

๗. หนวยงานของทานมีการประชาสัมพันธการปองกัน
การทุจริตภายในหนวยงานโดยการประชุมท่ีเนนความ
สุจริตใน หนวยงานเปนสิ่งสําคัญ 

๔.๑๕ ๐.๔๓ มาก 

๘. หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๗๓ ๐.๔๕ มาก 

๙. หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๘๒ ๐.๔๕ ปานกลาง 

๑๐. หนวยงานของทานมีการตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน 

๓.๘๐ ๐.๔๒ มาก 



๘๑ 
 

    
 
 ตารางท่ี ๔.๔ (ตอ) คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการปองกัน
การทุจริตในหนวยงาน 
 
รูปแบบการปองกันการทุจริตในหนวยงาน X  ..DS  ร ะ ดั บ ค ว า ม

คิดเห็น 
๑๑. หนวยงานของทานตระหนักถึงการมีสวนรวมของทุก

คนภายในหนวยงานในการปองกันการทุจริตอยาง
เสมอภาค 

๒.๖๑ ๐.๕๙ ปานกลาง 

๑๒. หนวยงานของทานไดขอใหเจาหนาท่ีทุกคนแจง
เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต 

๓.๒๕ ๐.๔๘ ปานกลาง 

การปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอกและ
ประชาชน 

๓.๕๕ ๐.๒๐ มาก 

๑. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
กําหนดนโยบายปองกันการทุจริตกับหนวยงาน
ภายนอก 

๓.๗๙ ๐.๔๒ มาก 

๒. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการวางแผนการ
ปองกันการทุจรติกับหนวยงานภายนอก 

๒.๘๕ ๐.๓๗ ปานกลาง 

๓. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต โดยทําเปนทีมรวมกับหนวยงานภายนอก 

๓.๘๘ ๐.๓๗ มาก 

๔. หนวยงานของทานและหนวยงานภายนอก รวมกัน
ติดตามแผนการปองกันการทุจริต 

๒.๘๔ ๐.๓๗ ปานกลาง 

๕. หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการปองกันการ
ทุจริตกับหนวยงานภายนอกในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

๓.๙๑ ๐.๓๕ มาก 

๖. หนวยงานของทานมีการประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ
รวมกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับการปองกันการ
ทุจริต 

๓.๓๓ ๐.๕๐ ปานกลาง 

๗. หนวยงานของทานมีการทําความตกลง กับหนวยงาน
ภายนอกเก่ียวกับการปองกันการทุจริตเพียงใด 

๓.๙๓ ๐.๔๔ มาก 

๘. หนวยงานของทานมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการปองกันการทุจริตรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

๒.๙๒ ๐.๔๓ ปานกลาง 

๙. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปองกันการทุจริต 

๓.๖๑ ๐.๕๘ มาก 

๑๐. หนวยงานของทานมีชองทางใหประชาชนรองเรียน ๓.๙๑ ๐.๔๖ มาก 



๘๒ 
 

หรือแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของ
รัฐ 

๑๑. หนวยงานของทานมีการสรางเครือขายปองกันการ
ทุจริตรวมกับประชาชน 

๔.๑๐ ๐.๔๙ มาก 

คาเฉล่ียรวม ๓.๖๐ ๐.๑๓ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา รูปแบบการปองกันการทุจริตในหนวยงาน โดยรวม อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  ๓.๖๐  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก บทบาทการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
เทากับ ๓.๖๔ รองลงมาคือ การปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอกและประชาชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๕๕ สามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดานไดดังนี้  

 บทบาทการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ  ๓.๖๔  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมาก ๘ ขอและอยูในระดับปานกลาง ๔ ขอ ซ่ึง
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปองกันการทุจริต
ครอบคลุมทุกคนภายในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ ๔.๑๘ รองลงมาคือ หนวยงานของทานมี
การนําเสนอผลการปองกันการทุจริตภายในหนวยงานอยางโปรงใส มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ 
หนวยงานของทานมีการประชาสัมพันธการปองกันการทุจริตภายในหนวยงานโดยการประชุมท่ีเนน
ความสุจริตใน หนวยงานเปนสิ่งสําคัญ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๕ หนวยงานของทานมีชวงเวลาท่ี
เหมาะสม ในการติดตามแผนปองกันการทุจริตภายในหนวยงานเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๒ 
หนวยงานของทานไดรับความรวมมือ ในการปฏิบัติการตามแผนปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
เพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑ หนวยงานของทานมีการวางแผนปองกันการทุจริตภายในหนวยงานท่ี
สามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๔ หนวยงานของทานมีการตั้งคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๐ หนวยงานของทานมีระบบการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๓  
หนวยงานของทานไดขอใหเจาหนาท่ีทุกคนแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๒๕ 
หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบายปองกันการทุจริตภายในหนวยงานใหเห็นชัดเจน มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๒.๘๙ หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายพัสดุอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๘๒ และหนวยงานของทานตระหนักถึงการมีสวนรวมของทุกคน
ภายในหนวยงานในการปองกันการทุจริตอยางเสมอภาค มีเฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ ๒.๖๑ 

 การปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอกและประชาชน โดยรวม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ  ๓.๕๕  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมาก ๘ ขอและอยูในระดับปานกลาง ๔ 
ขอ ซ่ึงสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก หนวยงานของทานมีการสรางเครือขายปองกันการ
ทุจริตรวมกับประชาชน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ  ๔.๑๐ รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีการทํา
ความตกลง กับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับการปองกันการทุจริตเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๓ 
หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอกในชวงเวลาท่ี
เหมาะสม และหนวยงานของทานมีชองทางใหประชาชนรองเรียนหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต



๘๓ 
 

ของเจาหนาท่ีของรัฐ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๑ เทากัน หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต โดยทําเปนทีมรวมกับหนวยงานภายนอก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๘ หนวยงานของ
ทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอก มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๗๙ หนวยงานของทานเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๖๑ หนวยงานของทานมีการประชุมเพ่ือประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับ
การปองกันการทุจริต มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๓๓ หนวยงานของทานมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการปองกันการทุจริตรวมกับหนวยงานภายนอก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๒.๙๒ หนวยงาน
ของทานมีสวนรวมในการวางแผนการปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
๒.๘๕ และหนวยงานของทานและหนวยงานภายนอก รวมกันติดตามแผนการปองกันการทุจริต มี
เฉลี่ยนอยท่ีสุดเทากับ ๒.๘๔ 
 

๔.๓ ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ 

การศึกษาเรื่อง รูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชน
ใน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ผูวิจัยไดดําเนินการไดผลการศึกษาดังนี้ 

๔.๓.๑ ปญหาการปองกันการทุจริตในอําเภอเมือง จังหวัดเลย 
 ๑. สาเหตุและลักษณะการทุจริต 
  ๑.๑ การเกิดวัฒนธรรมการรอรับความชวยเหลือ จนเกิดคานิยมในการยกยองผู

มีอํานาจ หรือผูมีเงิน นายทุน นักธุรกิจ จึงเขาสูการเมือง เพ่ือตองการมีอํานาจ อํานาจเปนท่ีมาของ
ผลประโยชนประกอบกับการไดรับการยกยอง มีชื่อเสียง ทําใหเกิดการแขงขันทางการเมืองสูงลงทุน
สูง เม่ือมีอํานาจจึงแสวงหาผลประโยชน0๑ 

  ๑.๒ การครอบงําของราชการท่ีมีตอชุมชนมีมานาน ระบบการอุปถัมภโดยสวน
ราชการ ตาง ๆ กับ อปท.ยังมีสูง ความจําเปนท่ีตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากสวนราชการเดิมทําให
การฝาก โครงการตาง ๆ มายัง อปท. ไมสามารถปฏิเสธได นําไปสูการกระทําทุจริตคอรรัปชันท่ีจํา
ยอม1

๒ 
  ๑.๓ ระบบอุปถัมภกันระหวางนักการเมือง ขาราชการสวนจังหวัด ขาราชการ

สวนอําเภอ และผูมีอํานาจในหมูบานกอใหเกิดความไมเปนธรรม คนกระทําทุจริตไมเกรงกลัว
กฎหมาย ผูเดือดรอน ไมกลารองเรียน2

๓ 
  ๑.๔ ทัศนคติของประชาชนเองมีสวนเก้ือหนุนใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

ประชาชน บางสวนยอมใหมีการแสวงหาผลประโยชนใน อปท. หากไดมีสวนแบงดวย สวนแบง

 ๑ สัมภาษณ นายธนกฤต  โยทองยศ, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๓.    
 ๒ สัมภาษณ นายเฉลียว  วงศสาวัตร, ปลัดอําเภอเมืองเลย, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๓ สัมภาษณ นางสาวสุดารัตน  คําสิงห, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการองคการบริหารสวน 
ตําบลทาสวรรค, วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                           



๘๔ 
 

บางสวนเปน เงินท่ีไดมาจากการซ้ือเสียงในชวงเลือกตั้ง บางสวนเปนโครงการพัฒนาท่ีผูแทนนําเขามา
สูหมูบาน3

๔ 
 นวลนอย ตรีรัตน และคณะ ไดทําการศึกษา อปท.ในจังหวัดสงขลา พบวา งานของ

ฝายโยธา มีปญหาความไมโปรงใสมากท่ีสุด คือ การเรียกเก็บหรือหักเปอรเซ็นตจาก ผูรับเหมาเปน
ประเด็นท่ีสมาชิก อบต.ท่ีใหขอมูลยืนยันวามีแทบทุกท่ี ดวยเหตุผลความจําเปนในการ ใชจายของ 
อบต.ซ่ึงจะมีคาใชจายบางสวนท่ีเบิกจายจากงบประมาณไมได บุคลากรของ อบต. ไมวาจะ เปนปลัด
หรือนายชางโยธา เจาหนาท่ีการเงิน มักเปนผูเก่ียวของใกลชิดกับการจัดซ้ือจัดจาง ใกลชิด กับ
ผูรับเหมาเปนพิเศษ กระบวนการตรวจสอบของประชาชน ไมเขมแข็ง สวนใหญยังเขาใจวา เม่ือ เลือก
สมาชิก อบต.ไปแลว คนท่ีไดรับเลือกจะไปทําหนาท่ีแทน ประชาชนจึงไมมีหนาท่ีอะไรอีก มิฉะนั้น
อาจจะเปนการกาวกายงานของ อบต.4

๕ 

 วิเคราะหสภาพท่ัวไปของการบริหารและสาเหตุวิธีการทุจริต 

 ๑. ดานบุคคล สาเหตุในการทุจริต มีปจจัยท่ีทําใหตัวบุคคลทําการทุจริต เชน
ผูบริหาร มีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินคาตอบแทนดวยเหตุผล สวนตัวท่ีตองการเงินมาทดแทนเงินท่ี
ใชจายไปในการซ้ือคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง จึงมีวิธีการใน การเรียกรับเงินดวยวิธีการตาง  ๆ  เชน 
การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตอง จากการบรรจุแตงตั้งขาราชการ หรือ ลูกจาง จากการรับโอนยาย
ขาราชการ การต้ังท่ีปรึกษาและผูชวยนายกฯ จํานวนมาก และมี คําสั่งใหกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ และบางกลุมเขามากาวกายการบริหารจัดการงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอทุจริต ขาราชการ เจาหนาท่ี ซ่ึงมีเงินเดือนท่ีนอยไมพอกับคาครองชีพ เนื่องจากองคการปกครอง
ทองถ่ินจะบรรจุพนักงานระดับ ปวช. และปวส. เปนสวนใหญ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดการทุจริตและเปน
เครื่องมือของผูบริหารทองถ่ิน จากการศึกษาพบวาความตองการรายไดและคาครองชีพเปนแรงจูงใจ 
และผลักดันใหเกิดการทุจริตคอนขางสูง รวมถึงอํานาจและบทบาทของผูบริหารมักมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอใหเกิดกระบวนการทุจริต เพ่ือนํามาซ่ึงผลประโยชน
ทางการเมืองตามนโยบายของผูบริหารเปนสวนใหญ5๖ 

 ขาราชการ มีหนี้สินจํานวนมากเนื่องจากทุกชนิดทําใหเงินเดือนไมพอใชเพราะ
ธนาคารท่ีกู เงินไวหักทําใหเกิดปญหา 

 สาเหตุการทุจริตทางดานขาราชการ ดังนี้ 
 ๑. การครอบงําของราชการท่ีมีตอชุมชนมีมานาน ระบบการอุปถัมภโดยสวน

ราชการตาง ๆ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีสูงความจําเปนท่ีตองพ่ึงพาความชวยเหลือจากสวน

 ๔ สัมภาษณ นางสาวสุภารัตน  ศรีไสย, ผูอํานวยการกองคลัง, เทศบาลตําบลนาโปง วันท่ี ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑.  
 ๕ นวลนอย ตรีรัตน และคณะ, ระดับของการมีสวนรวมของประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดสงขลา, ๒๕๔๖, หนา ๗๘. 
 ๖ สัมภาษณ นายจรูญ พานิช, นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๘๕ 
 

ราชการเดิมทําใหการฝากโครงการตาง ๆ มายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิเสธได
นําไปสูการกระทําทุจริตคอรรัปชันท่ีจํายอม6

๗ 
 ๒. ขาราชการบางสวน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความพรอมท่ีจะเรียนรูและ ไม

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ชอบอยูระบบเดิม  ๆ  ขาดการมีสวนรวม บางครั้งเสมือนมีสวนรวมในการ 
แสดงความคิดเห็น รับฟง แตไมนําขอมูลไปปรับใช มักกลัวนักการเมืองมากเกินไป7

๘ 
 ๓. ขาราชการมักจะไมคอยสนใจติดตามเรื่องการทุจริตของนักการเมือง หรือแกไข 

ปญหาอุปสรรคตลอดถึงการยอมเรียนรูสิ่งใหม ๆ  ท่ีเขามาในระบบงาน อาทิเชน ดานระเบียบ
กฎหมาย ดานการมีสวนรวม8

๙ 
 ๔. การปฏิบัติงานของขาราชการยังขาดความเปนอิสระไมสามารถเสนอแนะ แสดง 

ความคิดเห็นหรือแนะนําการปฏิบัติงานตอผูบริหารไดอยางเต็มท่ี 
 ๕. กฎระเบียบท่ีสวนกลางกําหนดใหเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติมีมากเกินไป และ 

ระเบียบบางเรื่อง ไมสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานจริง เชน เรื่องการเงิน และพัสดุ ท่ีมีระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวง และสํานักนายกรัฐมนตรี เปนตน 

 ๖. พฤติกรรมสวนตัวของขาราชการบางคนท่ีเปนคนโลภมาก เห็นแกไดไมรูจักพอ 
หรือเปนพวก “อยากไดโดยสันดาน” ไมมีความพอใจในความพอด ี

 ๗. ความเคยชิน ของขาราชการท่ีคุนเคยกับการท่ีจะได “คาน้ํารอนน้ําชา” หรือ 
“หยอดน้ํามันหลอลื่น” จากผูมาติดตอราชการมาเปนเวลาชานาน 

 ๘. การขาดอุดมการณ ขาดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมของขาราชการเขามาเพ่ือประโยชน 
ของตนเอง เพ่ือประโยชนของพวกพองและญาติมิตรในกลุมของตน 

 ๙. รายไดของขาราชการนอยหรือต่ํามากไมไดสัดสวนกับการครองชีพท่ีสูงข้ึน การ 
ดิ้นรนตอสูจึงไมมีขอบเขตวาสุจริตหรือทุจริต9

๑๐ 
 อีกสาเหตุหนึ่ง คือ มาจากผูบริหารองคกรฯ (นายกองคกรสวนทองถ่ิน) สั่ง และตัว 

ขาราชการเองถาคิดจะทุจริตมีวิธีการ ๑) ตั้งแตการตกลงจางตองตกลงสวนตางหรือเงินเปอรเซ็นต
กอน เซ็นสัญญา ๒) การสอบราคาก็มีวิธีการคือเรียกผูรับจางท่ีตองการจะทํางานมาคุยกอนตกลงราคา
เงินท่ี จะจาย แลวใหเจาหนาท่ีทําเอกสารแลวติดตออําเภอติดตอจังหวัดเพ่ือรับเอกสารและผูรับจาง
จายเงิน ใหท้ังอําเภอและจังหวัดแลวหาหางมาเพ่ือสงเอกสารใหถูกตองตามระเบียบ การติดประกาศ
ติดแลว ทําการถายรูปและปลดออก ๓)วิธีการเก่ียวกับดูงานก็ทําการเบิกทุกคาตามระเบียบแตใน
ความเปน จริงไมมีการจายจริงแลวทําใหเงินเหลือ10

๑๑ 

 ๗ สัมภาษณ นางสาวนาตยา ภักมี, ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๘ สัมภาษณ พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน, อาจารยทางดานรัฐศาสตร, วันท่ี ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๙ สัมภาษณ นายธนวินท  คีรีมังคละ, ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐ สัมภาษณ นายทินกร เกษเกษร, นายกองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ, วันท่ี ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๑ สัมภาษณ นางพวงเพชร พลวิเศษ, ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 

                                                           



๘๖ 
 

 วิธีการทุจริตท่ีพบคือ ไมปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางมักอางวาเปนกรณี
เรงดวน การตั้งงบประมาณสูงเกินจริงและสามารถเปลี่ยนแผนโอนงบประมาณได การเรียกรับเงินหรือ 
ทรัพยสินจากผูสอบเขาเปนราชการและลูกจาง การขอรับบริจาคเงินสิ่งของจากผูประกอบการ การ 
ปกปดขอมูลขององคการปกครองทองถ่ิน 

 ดานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของในการบริหารงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนสาเหตุเกิดการทุจริต ดังนี้ 

 ๑. การไมปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงวาดวยพัสดุ ขององคการ บริหารสวน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ หรือระเบียบกระทรวงวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ ฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ระเบียบกระทรวง วาดวยการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และระเบียบวาดวยการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี 

 ๒. การไมเปดขอมูลขาวสารใหเปนไปตามระเบียบ การเปดเผยขอมูลขาวสาร จึง 
กอใหเกิดปญหาการรองเรียนการทุจริตในเรื่องตาง  ๆ  เปนประจํา ไมวาการจัดซ้ือจัดจาง การบริหาร 
งบประมาณ การสรรหาบุคลากร เปนตน11

๑๒ 
 ๓.งบประมาณมีจํากัดแตตองตอบสนองตอกลุมการเมืองท่ีสนับสนุน ทําใหการ 

จัดสรรงบประมาณ ไมเปนธรรม ไมเสมอภาค 
 ๔. ยังไมมีระบบการตรวจสอบ ถวงดุล และกระบวนการแกไขปญหาท่ีชัดเจน12

๑๓ 
 ดานประชาชน 
 สาเหตุท่ีเกิดประชาชน ก็คือ ประชาชนขาดความรู และไมทําหนาท่ีในการมีสวน 

รวมในการพัฒนาตําบล ไมสนใจตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายการเมือง หรือฝายขาราชการ 
ลูกจาง ในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย จึงเปนชองทางการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตอง 
ตามระเบียบ และกฎหมายตาง  ๆ  และเกิดจากวัฒนธรรมการรอรับความชวยเหลือ จนเกิดคานิยมใน 
การยกยองผูมีอํานาจหรือผูมีเงิน ประชาชนมีการบีบรัดทางเศรษฐกิจจนเพิกเฉยตอผลประโยชน 
สวนรวม ชุมชนไมสามารถพ่ึงตนเอง และทุกครั้งท่ีมีเงินตกลงมาจึงเกิดการชวงชิงกัน เงินบางสวน 
สงผานมาทาง องคการปกครองทองถ่ิน จึงเกิดการทุจริตเพ่ือแยงชิงเงินสวนนี้ใน องคการปกครอง 
ทองถ่ินดวย ทัศนคติของประชาชนเองมีสวนเก้ือหนุนใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน ประชาชน บางสวน
ยอมใหมีการแสวงหาผลประโยชนใน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากไดมีสวนแบงดวยสวนแบง
บางสวนเปนเงินท่ีไดมาจากการซ้ือเสียงในชวงเลือกตั้ง บางสวนเปนโครงการพัฒนาท่ี ผูแทนนําเขามา
สูหมูบาน13

๑๔ 
 ดานการจัดทํางบประมาณ 
 ในการจัดการจัดทํางบประมาณรายจายสวนใหญผู ท่ีมีจํานาจอนุมติ คือ คณะ 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือประโยชนของตนเอง ไมไดนําปญหา ความ

 ๑๒ สัมภาษณ พระมหาสุภวิสญ ปภสฺสโร,รศ., รองผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยสงฆเลย, วันท่ี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓ สัมภาษณ นายสนิท วังธรรม, นายกองคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๑๔ สัมภาษณ นายประจวบ ศีลธรรม, นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก, วันท่ี ๔ เมษายน 
๒๕๖๑. 

                                                           



๘๗ 
 

ตองการสวนรวมมาพิจารณา มีเจตนาเพ่ือเปนแนวทางในการหาผลประโยชนในรูปของการรับ เงิน
คาตอบแทนจากผูมีสวนเก่ียวของ 

 การจัดทํางบประมาณมักมีการประมาณราคาท่ีสูงกวามาตรฐาน มีการอาศัยชองวาง 
ของราคามาตรฐานเพ่ือตกลงราคากับผูรับจางหรือผูขายสูงกวาความเปนจริง เนื่องจากคาวัสดุ
ครุภัณฑ มีแนวโนมสูงข้ึน และความตองการสวนตางเพ่ือเปนคาใชจายเงินนอกงบประมาณท่ีไม
สามารถ เบิกจายได14

๑๕ 
 
 ๔.๓.๒ การพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตโดยสรางอนาคตรวมกันของ

ประชาชน 
 การปองกันการทุจริตในหนวยงานควรทําทุกระดับเพราะในหนวยองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีท้ังขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา ซ่ึงจะตองทํางานควบคูกันไปตามนโยบาย
ของรัฐ เพราะมีกฎระเบียบขอบังภายใตกฎหมายเดียวกัน เพราะสายการบังคับบัญชามีความชัดเจน 
และการมอบหมายงานแบงงานกันทําเปนลําดับชั้น และการปองกันการทุจริตในหนวยงานจะมี
ประสิทธิภาพได ตองทําอยางตอเนื่องตลอดไป ไมวาจะมีการเปลี่ยนผูบังคับบัญชาก็ตามทีแต
วัฒนธรรมองคกรเคยปฏิบัติอยางไรก็ควรปฏิบัติเชนนั้น เพราะเจาหนาท่ีของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการทําการทุจริตมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับทุกกระทรวง และจะเห็นไดวาเจาหนาท่ี
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงจะตระหนักถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ แตถึงอยางไรก็
ตามทีการปฏิบัติงานในระบบผูใตบังคับบัญชาจะยึดกฎระเบียบและความถูกตองเสมอเพราะ
เจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการโดยยึดม่ันกฎระเบียบเปนท่ีตั้ง โดยคํานึงถึงการใหบริการแก
ประชาชนโดยเจาหนาท่ีของหนวยงานมีโอกาสในการทุจริตคอนขางนอย เพราะมีการทําสัญลักษณให
เห็นเพ่ือสามารถเปนการเตือนใจใหเจาหนาท่ีของรัฐไมทําการทุจริตได แมวาคานิยมในสังคมไทย
ปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปแตขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกคนก็ยังคงใหความสําคัญเรื่องการทุจริต ถึงแมวาเจาหนาท่ีหนวยงานสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหงหนจะใหบริการประชาชนโดยสุจริตก็ตาม แตดวยความท่ีเพราะมีความรักองคกร
ของตน จึงมีมุมมองและทัศนคติแบบวา เชน ถาผูบังคับบัญชาไมทุจริต ผูใตบังคับบัญชาก็จะไมทําการ
ทุจริต แตก็เปนวัฒนธรรมท่ีพูดกันตอ ๆ กันมา เพราะมีการสนทนาถึงการทุจรติของหนวยงานเพียงใด 
นั้น แตก็จะมีการรณรงคดวยการประชาสัมพันธท่ีบอกถึงโทษตามกฎหมายเสมอ จึงทําใหสามารถทํา
ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีความเกรงกลัวตอกฎหมาย15

๑๖  
 สวนรูปแบบการหาผลประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีรายไดนอย และ

ยังมีลักษณะแบบชุมชนชนบทอยู มักจะเปนเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจายประจําท่ีเปนเงิน
คาตอบแทน เงินคาใชสอยและเงินคารับรอง พิธีการตาง ๆ ไวสูง นอกเหนือไปจากเงินเดือน คาเบี้ย 
ประชุม และสวัสดิการตาง ๆ  ท่ีไดจากการดํารงตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินการหา 

 ๑๕ สัมภาษณ นายคําปุน วิจิตรปญญา, นายกองคการบริหารสวนตําบลกกทอง, วันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๖๑. 
 ๑๖ สัมภาษณ  นายชาติชาย จิตตอารีย , นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าหมาน , วันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๘๘ 
 

ผลประโยชนยังอาจทําไดจากการสอบราคาจัดซ้ือจัดจางสิ่งของจําพวกวัสดุอุปกรณ และครุภัณฑท่ี 
มักจะมีราคากลางและราคาจัดซ้ือแพงกวาราคาท่ีซ้ือขายกันในทองตลาด มีการใชจุดออนของระเบียบ 
ราชการในเรื่องเก่ียวกับงบประมาณมาใชบิดเบือนโครงการท่ีตั้งไวตามแผนพัฒนาตําบล ท่ีเปนเพียง 
ข้ันตอนเดียวสําหรับชาวบานในการมีสวนรวมตัดสินใจในองคกรปกครองสวนทองถ่ินวิธีการคือ เสนอ
โครงการหรือพิจารณาโครงการ ไมใหทันภายในปงบประมาณ ทําใหเรื่องตกไป และนําเงินตาม 
โครงการนั้น  ๆ  ตกเปนเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากนั้นจึงเสนอโครงการอ่ืนเขามา 
ใหมแลว พิจารณาอนุมัต1ิ6

๑๗ 
 รูปแบบการปองกันการทุจริตในหนวยงาน โดยรวม ไดแก บทบาทการปองกันการ

ทุจริตภายในหนวยงาน จะรัดกุมมากเพราะจะยึดหลักกฎระเบียบขอบังคับและความถูกตองโดยยึด
หลักความโปรงใสตรวจสอบได ซ่ึงการปองกันการทุจรติกับหนวยงานภายนอกและประชาชนเปนเรื่อง
สําคัญหลักตน ๆ ในการบริหารจัดการในรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสามารถอธิบาย
รายละเอียดในแตละดานไดดังนี้  

 บทบาทการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน โดยรวมจะเห็นไดวาทุกสวนงานใน
รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในเขตอําเภอเมืองเลยจะยึดแนวประพฤติปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้นบทบาทของขาราชการเมืองและขาราชการประจําจะตระหนักดีวา บทบาทหนาท่ีของ
ตนมีอะไรและตองทําอยางไรเพ่ือใหสวนงานของตนไมเปนท่ีติฉินนินทาในวงการทุจริต เม่ือพิจารณา
เรื่องดังกลาวจะเห็นไดวาในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการปกกันการทุจริตตามระเบียบ
ขอบังคับท่ีองคกรแตละแหงไดกําหนดเปนมาตรการเดียวกัน จึงทําใหเรื่องดังกลาวคอนขางจะมีนอย 
แตในทางกลับกันถาจับไดไลทันก็จะดําเนินตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีวางไว ซ่ึงสามารถเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดแก หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญ มีการประเมินผลการ
ปองกันการทุจริตครอบคลุมทุกคนภายในหนวยงาน คือ มีการนําเสนอผลการปองกันการทุจริตภายใน
หนวยงานอยางโปรงใส มีการประชาสัมพันธการปองกันการทุจริตภายในหนวยงานโดยการประชุมท่ี
เนนความสุจริตในหนวยงานเปนสิ่งสําคัญ และมีชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการติดตามแผนปองกันการ
ทุจริตภายในหนวยงานและไดรับความรวมมือ ในการปฏิบัติการตามแผนปองกันการทุจริตภายใน
หนวยงาน จะเห็นไดวาการวางแผนปองกันการทุจริตภายในหนวยงานท่ีสามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริง 
ซ่ึงแตละหนวยงานมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน และภายใน
หนวยงานมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ
หนวยงานไดขอใหเจาหนาท่ีทุกคนแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต ซ่ึงแตละหนวยงานมีการกําหนด
นโยบายปองกันการทุจริตภายในหนวยงานใหเห็นชัดเจน นอกจากนั้นมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายพัสดุอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานตระหนักถึงการมีสวนรวมของทุกคน
ภายในหนวยงานในการปองกันการทุจริตอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน17

๑๘ 

 ๑๗ สัมภาษณ นายอาคม คณะศิริวงษ, นายกองคการบริหารสวนตําบลเมือง, วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๘ สัมภาษณ  นายธนชิต สุพรหมอินทร, นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม , วันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

                                                           



๘๙ 
 

 การปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอกและประชาชน โดยรวมมีการสราง
เครือขายปองกันการทุจริตรวมกับประชาชน มีการทําความตกลง กับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตมีการนําเสนอผลการปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอกในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
และมีชองทางใหประชาชนรองเรียนหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ มีสวน
รวมในการปฏิบัติการปองกันการทุจริต โดยทําเปนทีมรวมกับหนวยงานภายนอก มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือกําหนดนโยบายปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการปองกันการทุจริต มีการประชุมเพ่ือประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับ
การปองกันการทุจริต มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันการทุจริต
รวมกับหนวยงานภายนอก และมีสวนรวมในการวางแผนการปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอก 
และ รวมกันติดตามแผนการปองกันการทุจริต18

๑๙ 
 กรณีศึกษาลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงหนึ่ง ลักษณะวิธีการ

ปดงาน ในกรณีการสอบราคาจาง ผูบริหารจะเรียกผูรับจางเขามาคุยถึงความพรอมในการดําเนินงาน 
เรียกผูเก่ียวของกับการสอบราคา (ปลัดฯ หัวหนาสวนการคลัง, หัวหนาสวนโยธา, เจาหนาท่ี พัสดุ 
และเจาหนาท่ีธุรการ) เขามาคุยถึงการวิธีการดําเนินงานเพ่ือปองกันงานรั่วอันจะมีผลทําใหงานแตกให
ผูรับจางท่ีจะเปนคูสัญญา สงรายชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนมา ๕ รายเพ่ือจัดสงเอกสารตามระเบียบ
พัสดุพิมพเอกสารเสนอตามข้ันตอนแลวขอเลขสงจากธุรการ โดยใหวางเลขสงไวเพ่ือปองกันการ รั่ว
ของขอมูลการสอบราคา จัดสงเอกสารการสอบราคาใหผูรับจางตามรายชื่อบริษัทหรือหางหุนสวนท้ัง 
๕ รายท่ีเตรียม ไวทางไปรษณีย สงเอกสารสอบราคาใหทางอําเภอและจังหวัดเซ็นรับไวเปนหลักฐาน 
โดยมีเจาหนาท่ีท่ี เก่ียวของใหความรวมมือในการปกปดขอมูลการสอบราคาโดยผูรับจางจะตองจาย ๑ 
เปอรเซ็นของคา งานเปนการตอบแทน ใชเทคนิคเพ่ือใหมีหลักฐานในการลงประกาศสอบราคาทาง
อินเตอรเน็ต เชนการลงขอมูล ทางอินเตอรเน็ตในชวงเวลากลางคืนแลวพิมพบันทึกขอมูลไวเปน
หลักฐานและทําการลบท้ิง19

๒๐ 

 ปดประกาศสอบราคาท่ีบอรดประชาสัมพันธ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใน ชวงเวลาหลังเลิกงานแลวทําการถายบันทึกภาพโดยตั้งวันท่ีและเวลาท่ีถูกตองไวเปน
หลักฐานแลวดึงประกาศออกเก็บไว กอนวันเปดซอง ๑ วันจะสงเอกสารแจงใหคณะกรรมการซ่ึงตั้ง
จากประชาคมหมูบานท่ีเปน พวกเดียวกันกับผูบริหารเปนกรรมการดําเนินการตามข้ันตอนตอไปใน
วันรุงข้ึน ท้ังนี้ทุกฝายตองใหความรวมมือและมีสวนรูเห็นในการกระทําโดยมีผลประโยชนตอบแทน 
จากผูรับจางโดยมีเง่ือนไขวาจะจายก่ีเปอรเซ็นถาปดงานได ซ่ึงสวนใหญจะจายตามความยากงายของ 
งานคือประมาณ ๒๐ – ๓๐ เปอรเซ็นของคางาน หรือมีอีกวิธี คือ ทําถูกตองตามข้ันตอนทุกอยางโดย
ผู รับจางจะเปนฝายเคลียรกันเอง (ฮ้ัวงาน) ซ่ึงกรณีนี้จะไมมีการจายเงินเปอรเซ็นตใหกับเจาหนาท่ี
และ ฝายบริหาร เปนตน20

๒๑ 

 ๑๙ สัมภาษณ นายปลื้ม ขวัญคุม, นายกองคการบริหารสวนตําบลกกดู, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
 ๒๐ สัมภาษณ นายตาล  ไทยสา, ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๑ สัมภาษณ นายพิชัย  สอนสุภาพ,  ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                           



๙๐ 
 

 ๔.๓.๓วิเคราะหองคความรูและรูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคต
รวมกันของประชาชนในจังหวัดเลย  

 จากการไดทําการศึกษา สภาพปญหาสาเหตุการทุจริตของชุมชนในจังหวัดเลย สวน
ใหญจะเห็นไดวา การหาผลประโยชนจากโครงการจัดซ้ือจัดจางและงานกอสรางขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พบลักษณะการกระทําท่ีไมโปรงใสในหลายประการ ไดแก งบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีการนําไปจายจริงต่ํากวาวงเงินขอเบิกจายและราคากลางในการจัดซ้ือจัดจางสูง
กวา ราคาในทองตลาดมาก ระดับของการปกปดขอมูลการใชจายเงินมีสูง ไมปดประกาศการประกวด 
ราคา หรือปดประกาศยอนหลัง กีดกันผูเขารวมประมูล ทุจริตปริมาณทรายในการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีการสมคบใหคนใกลชิดเปนผูรับงานรับเหมาท้ังหมดไปดําเนินการ การโยก เงิน
งบประมาณจากโครงการหนึ่งไปใชในอีกโครงการหนึ่ง การสมยอมราคางานประมูล การทุจริต ใน
ข้ันตอนการเปดซองประกวดราคา มีการเปดซองแลวจึงเติมตัวเลขทีหลัง21

๒๒ 
 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการทองถ่ินมีลักษณะไมยืดหยุน

จะตอง จัดทําตามระเบียบราชการ สําหรับผูท่ีไมเคยอยูในระบบราชการมากอนหรือผูนําชาวบานท่ีมี 
การศึกษาไมสูงแลว เปนการยากท่ีจะเขาใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานั้นใหเหมาะสมกับตําบลได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบังคับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลจะตองผานการพิจารณาจาก
ฝายปกครองของอําเภอยิ่งทําใหมีการแทรกแซงจากฝายอําเภอไดงาย22

๒๓ 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ ข้ันตอน

การปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการเอ้ือประโยชนโดยการสมยอมระหวางผูมีอํานาจ กับผูประกอบการ
เกิดข้ึนมากโดยระบบอุปถัมภ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน โดยแต
ละรูปแบบมีวิธีการท่ีแตกตางกันดังนี้  

 วิธีการตกลงราคาการคัดเลือกผูรับจางหรือผูขายท่ีใหประโยชนสูง การทํารายงานขอ
อนุมัติผูมีอํานาจสั่งซ้ือ สั่งจาง พรอมแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง , วิธีการติดตอผูขายใหเสนอ
ราคารวมท้ังวิธีการ ประมาณราคากลางท่ีสูงกวาราคามาตรฐาน หรือราคาทองถ่ิน และวิธีการอาศัย
ชองวางของราคา มาตรฐานเพ่ือตกลงราคากับผูรับจาง หรือผูขายสูงกวาความเปนจริง 

 วิธีการสอบราคา ประกวดราคาการจัดเตรียมเอกสารสอบราคา ประกวดราคากับวิธี
ปดประกาศราคาไมแพรหลาย คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ประกวดราคากีดกันผูซ้ือเอกสารราย
อ่ืน และการขมขูใชเงินใหผู แขงขันรายอ่ืนถอนตัว การไมตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารของผูเสนอ
ราคา การตรวจรับงานท่ี ไมรอบคอบเพียงพอ ของคณะกรรมการทําใหวัสดุหรือเนื้องานท่ีต่ํากวา
มาตรฐาน โดยการแตงตั้ง เจาหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนเขารวมเปนคณะกรรมการเอ้ือตอการทุจริต  

 ดานผูรับจาง (ผูท่ีไดผลประโยชนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ปจจัยท่ีสงผลใหมี
การทุจริตในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางระหวางผูบริหาร หรือ เจาหนาท่ีพัสดุ กับผูรับจางหรือ
ผูประกอบการ ความสนิทสนม เครือญาติ ผลประโยชนตอบแทนในระบบอุปถัมภ กลุมผลประโยชน
ทางการเมือง การผูกขาดงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงการฮ้ัวประมูลงาน การรับเงินจาก

 ๒๒ สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศมนตรีเมืองเลย, วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
 ๒๓ สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศมนตรีเมืองเลย, วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                           



๙๑ 
 

ผูรับเหมาท่ีไดรับประโยชนจากโครงการของ องคกร ปกครองสวนทองถ่ินเกิดข้ึนใน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหง จนกระท่ังถือเปนเรื่องปกติ เงิน ท่ีไดมาจะมอบหมายใหบุคคลท่ีเชื่อใจเปนผูถือ 
อาจจะเปนนายก รองนายก เลขาฯ ท่ีปรึกษาฯ ปลัด หรือพนักงานการคลังเปนผูถือ เงินกอนนี้สวน
หนึ่งจะนําไปใชจายในงานสังคมท่ีเปนนามขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน เชนซ้ือพวงหรีดในงานศพ
สมาชิกในตําบลบางแหงใชสมทบเขางานบุญหรืองานบวช ผูท่ีเปนสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีเริ่มตนจากชาวบานธรรมดายอมรับวาหากไมมี เงินสวนนี้คาใชจายเก่ียวกับสังคมหลังจากท่ีมี
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวสูงข้ึนมาก23

๒๔ 
 การหาผลประโยชนจากโครงการจัดซ้ือจัดจางและงานกอสรางขององคกรปกครอง

สวน ทองถ่ิน พบลักษณะการกระทําท่ีไมโปรงใสในหลายประการ ไดแก งบประมาณขององคกร
ปกครอง สวนทองถ่ิน นําไปจายจริงต่ํากวาวงเงินขอเบิกจาย ราคากลางในการจัดซ้ือจัดจางสูงกวา
ราคาใน ทองตลาดมาก ระดับของการปกปดขอมูลการใชจายเงินมีสูง ไมปดประกาศการประกวด
ราคา หรือ ปดประกาศยอนหลัง กีดกันผูเขารวมประมูล ทุจริตปริมาณทรายในการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม เหล็ก มีการสมคบใหคนใกลชิดเปนผูรับงานรับเหมาท้ังหมดไปดําเนินการ การโยกเงิน
งบประมาณ จากโครงการหนึ่งไปใชในอีกโครงการหนึ่ง การสมยอมราคางานประมูล การทุจริตใน
ข้ันตอนการ เปดซองประกวดราคา มีการเปดซองแลวจึงเติมตัวเลขทีหลัง24

๒๕ 
 ลักษณะการทุจริตเก่ียวกับการสอบพนักงานจางตามภารกิจ (ไมเกิน ๔ ป )ข้ันตอน

และวิธีการเริ่มจากความตองการคนทํางานในตําแหนงใดบาง เชน ผูชวยในตําแหนง ตาง ๆ  ก็จะทํา
การเพ่ิมตําแหนงในแผนอัตรากําลัง ๓ ป สวนใหญจะเปนการทุจริตในลักษณะของการนํา ลูกหลาน
หรือบุคคลใกลชิดท่ีเปนพวกเดียวกันกับฝายบริหาร (เด็กฝาก) หรือถาเปนบุคคลอ่ืนก็จะมีการ เรียกรับ
ผลประโยชนตอบแทนในแตละตําแหนงเพ่ือเปดกรอบอัตรากําลังและดําเนินการเปดรับสมัคร สอบ
คัดเลือกบรรจุตามตําแหนงนั้น ๆ  การนําขอสอบออกไปใหบุคคลท่ีตองการ (เด็กฝาก) ไดทําการ
ทดลองสอบพรอมคําเฉลย ลวงหนาการแตงตั้งคณะกรรมการ โดยเจาหนาท่ีท่ีเปนพวกเดียวกันกับฝาย
ผูบริหารซ่ึงสามารถสั่งได โดยมีการใหคะแนนสอบสัมภาษณแกเด็กฝากคอนขางมากการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขกระดาษคําตอบเพ่ือใหเด็กฝากมีคะแนนสอบสูงกวาผู สอบแขงขันรายอ่ืน25

๒๖ 
 ลักษณะการเรียกรับผลประโยชนตอบแทนจากการบรรจุ โอนยายและเลื่อน ระดับท่ี

สูงข้ึนเนื่องจากขอระเบียบกฎหมายไดใหอํานาจนายกฯ มีสิทธิ์ในการท่ีจะรับหรือไมรับเจาหนาท่ี 
(ขาราชการ) ท่ีจะบรรจุ โอนยาย และการเลื่อนระดับ จึงเปนชองทางใหมีการเรียกรับผลประโยชน 
ตอบแทนตอตําแหนงนั้น ๆ  เชน สมมติองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งมีตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง
วาง นางสองเปน หัวหนาสวนการคลังอยูองคการบริหารสวนตําบลสองซ่ึงมีปญหาขัดแยงในการ
ทํางานกับนายกสอง จึงติดตอขอโอนยายไปดํารงตําแหนงหัวหนาสวนการคลังองคการบริหารสวน
ตําบลหนึ่งในตําแหนงท่ีวาง ซ่ึงนายกหนึ่งยินดีรับการโอนยายโดยมีขอแมวานางสองตองจาย

 ๒๔ สัมภาษณ นายนิคม สุระเกตุ, ปลัดเทศบาลเมืองเลย, วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
 ๒๕ สัมภาษณ นายกาน กุณะวงษ, นายกเทศมนตรีตําบลนาออ, วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
 ๒๖ สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย สิงอุดม, ผูเช่ียวชาญทางดานรัฐศาสตร, วันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑. 

                                                           



๙๒ 
 

ผลประโยชนตอบแทนใหกับ นายกหนึ่งเปนเงินจํานวนหนึ่งถานางสองไมจายก็จะตองติดตอขอ
โอนยายไปองคการบริหารสวน ตําบลอ่ืนท่ีมีตําแหนงหรือไมก็ตองทนอยูทะเลาะกับนายกสองตอไป26

๒๗ 
 
๔.๓.๔ วิเคราะหการจําแนกปญหาท่ัวไปและแนวทางการปองกันการทุจริต 

 ๑. ดานบุคคล 

 ในมุมมองของผูบริหาร จากการศึกษาสวนใหญจะใหความสําคัญกับระบบคุณธรรม 
ยึดความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย ระบบการทํางานตองโปรงใส ตรวจสอบได สรางจิตสํานึก 
คุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร เขมงวดระเบียบ ขอบังคับ จัดสวัสดิการใหกับพนักงาน ให
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมท้ังใหมีการตรวจสอบจากภาครัฐและตองปฏิบัติหนาท่ี ดวย
ความโปรงใส เปนตัวอยางใหกับบุคลากรดวยการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได 
ใหมีการตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาสังคมอยางสมํ่าเสมอ มีทัศนคติตอการเปนผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาแผนดินเกิด พัฒนาคน ตอบแทนคุณแผนดิน มากกวาคิดถอบโกยให ตนเองและ
บริวารพวกพองร่ํารวย27

๒๘ 
 ๒. ปองกันจากการปฏิบัติงานตามระเบียบ และกฎหมาย 
 ในมุมมองของ ขาราชการ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (บุคลากร) มีแนวทางในการปองกัน

การทุจริต ดวยการปลูกสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากร ใหมีความซ่ือสัตย สุจริต การสนับสนุนให
เจาหนาท่ีดานงานพัสดุงานการเงินและบัญชี เขาอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานดานการเงิน 
การพัสดุใหถูกตองปองกันขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และปองกันขอรองเรียนในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหเกิดการพรอมในการปฏิบัติงานใหถูกตองและปองกันการเกิดการทุจริต และเพ่ือเปนการ
ปลูกฝงคานิยมพอเพียง ไมฟุงเฟอ จัดสวัสดิการใหกับพนักงาน รณรงคการ ใชชีวิตประจําวันให
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อยางเครงครัด การ ทํางานตองโปรงใส
เปนกลาง ตรวจสอบได ยึดม่ันในแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงอยาง แนวแน อีกท้ังกระทํา
เปนตัวอยางใหประชาชนประจักษ แสดงใหเห็นวาแนวคิดดังกลาวสามารถ นํามาปรับใหไดจริงกับคน 
องคการ และธุรกิจดวย28

๒๙ 
 ๓. ปองกันดานเศรษฐกิจ 
 แนวทางปองกันการทุจริตท่ีเกิดจากการมีรายได ท่ีมาจาก คาตอบแทน เงินเดือน ไม

เพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวัน ดวยการเพ่ิมคาตอบแทน และเงินรางวัลตาง ๆ  ท่ีสามารถ 

 ๒๗ สัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ภาสกร ดอกจันทร, ผูเช่ียวชาญทางดานรัฐสาสตร, วันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑. 
 ๒๘ สัมภาษณ พระมหาประพันธ สิริปฺโญ , ผศ.ดร., ผู เช่ียวชาญทางดานรัฐศาสตร, วันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๑. 
 ๒๙ สัมภาษณ นางสาวโชติกานต ภักมี, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ องคการบริหารสวน
ตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                           



๙๓ 
 

นํามาเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง มีรายไดท่ี 
เพียงพอ ไมคิดทําการทุจริตเพ่ือใหไดเงินมาใชจายในชีวิตประจําวัน29

๓๐ 
 ๔. ปองกันจากประชาชน 
 แนวทางปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมุมมองของประชาชน 

การสรางระบบถวงดุลอํานาจในองคกร ใหความรูความเขาใจระเบียบกฎหมาย ขอบังคับใหกับ 
นักการเมืองและประชาชน มีองคกรอิสระมาตรวจสอบพรอมใหคําแนะนําเปนระยะอยางตอเนื่อง 
สรางการมีสวนรวมกับภาคประชาชนในการตรวจสอบการทํางานขององคการ สอดสองดูแล 
ทรัพยากรของชาติอยาใหตกไปเปนของสวนตัวผูใด มีทัศนคติรังเกลียดตอการทุจริตคอรัปชั่น30

๓๑ 
 ๕. ปองกันจากการจัดทํางบประมาณ 

 แนวทางปองกันการทุจริตในดานการบริหารการจัดทํางบประมาณ โดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปรงใส และตรวจสอบได โดยมุงเนนการกระจายความเจริญสูทองถ่ิน
อยางท่ัวถึง และใชเกณฑมาตรฐานราคากลางเปนตัวกําหนดอยางเครงครัด การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปขององคการบริหารสวนทองถ่ิน ควรมีลักษณะยืดหยุน แมวาจะตองจัดทําตาม
ระเบียบราชการ ผูนําชาวบานควรไดรับการเรียนรู เพ่ือท่ีจะเขาใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานั้นให 
เหมาะสมกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในขณะท่ีขอบังคับงบประมาณขององคการบริหารสวน 
ทองถ่ินจะตองผานการพิจารณาจากฝายปกครองของอําเภอยิ่งทําใหมีการแทรกแซงจากฝายอําเภอได 
งาย อาจแกไขโดยการทําประชาคมทุกโครงการท่ีจะลงสูชุมชน31

๓๒ 
 ๖. ดานผูรับจาง 
 หลีกเลี่ยงระบบอุปถัมภทางการเมือง การรับเงินจากผูรับเหมาท่ีไดรับประโยชนจาก 

โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จนกระท่ัง ถือ
เปนเรื่องปกติ คานิยมในการยกยองผูมีอํานาจหรือผูมีเงินของประชาชนมีผลทําใหชุมชนไม สามารถ
พ่ึงตนเอง ท่ีสําคัญนักการเมืองทองถ่ินมักมาจากผูรับจาง(ผูรับเหมา) การมีอํานาจทาง การเมืองยอม
สงผลตอธุรกิจอยางยิ่ง โดยเฉพาะอาชีพผูรับเหมา ทําใหผูรับเหมาตองลงทุนเขาสู การเมือง ดวยการ
ซ้ือเสียง เม่ือเขามาสูอํานาจจึงเกิดการถอนทุน สิ่งท่ีจะแกปญหาดังกลาวไดตองแกท้ังระบบ การฮ้ัวกัน
ของผูรับเหมาท่ีทําใหรัฐเสียประโยชนอยางชัดเจน ควรเปนคดีฟอกเงิน ท่ี สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันการฟอกเงินตองเขามามีบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน อาจจะสามารถ แกปญหาดังกลาวไดบาง
32

๓๓ 
 กลาวไดวา การท่ีจะแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ นั้น

จะตองประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน คือ 

 ๓๐ สัมภาษณ นายทวีศักดิ์  มาพงษ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน  ๒๕๖๑. 
 ๓๑ สัมภาษณ นางสงสุข ภาแกว, ผูแทนอาสมัคร, วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
 ๓๒ สัมภาษณ นายทองพูล เจริญสุข, นิติกรจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
 ๓๓ สัมภาษณ นายบัญชา  มาตยวังแสง,  ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี 
๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                           



๙๔ 
 

 ประการแรก คือการสรางคานิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ขอบังคับของขาราชการพลเรือน วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๓๓ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๓๓ ไดมีการกําหนดจรรยาบรรณตอตนเอง และ
จรรยาบรรณตอหนวยงาน ซ่ึงลวนมุงหมายใหขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และ
ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย และไม
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพนั้นดวย นอกจากนั้น ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมี
คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติ 
หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน33

๓๔ 
 ประการท่ีสอง คือ การสงเสริมแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลใหเปนท่ียอมรับในทุก 

ภาคสวนของสังคม เปนกฎเกณฑกติกาของสังคมในการสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี     
ธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยท่ีมีผูใหคํานิยามความหมาย ไวหลายประการ เชน วิธีการ
ปกครองท่ีดี การบริหารจัดการท่ีดี โดยสาระสําคัญแลว “ธรรมาภิบาล” ก็คือ องคประกอบท่ีทําให
เกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบ ได เพ่ือสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีใหเกิดข้ึนทุกภาคของสังคม 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ หรือท่ีอาจเรียกงาย ๆ  วาคอรรัปชั่น 
นับเปนปญหาสังคมท่ีนาหนักใจและสําคัญมากท่ีสุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทย เพราะยากแกการ
ปองกันและปราบปราม เนื่องจากหาขอมูลท่ีแทจริงไดคอนขางยาก เราอาจพบดวยตนเองในบางเรื่อง
และหลาย ๆ  เรื่องท่ีมีการรายงานขาวทางสื่อมวลชน ดังท่ีปรากฏเปนขาวคราวครึกโครมอยูใน
ปจจุบันนี้ เชน การทุจริตในโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน แตอยางไรก็ตามปญหาการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาคราชการ เปนปญหาเรื่องของการจัดการทางสังคมท่ีคนในสังคมตาง 
ๆ  สามารถแกไขปองกันและปราบปรามได โดยท่ีในปจจุบัน หลายประเทศสามารถแกไขปญหานี้ได 
ดังปรากฏตามตารางดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีพบวามีบางประเทศท่ี
พยายามแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง และสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ 
ประเทศไทยก็มีหนทางแกไขได โดยสรางคานิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และนํามา
บังคับใชอยางจริงจัง ตลอดจนสงเสริมแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลใหเปนท่ียอมรับในทุกภาคสวนของ
สังคม และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือสรางเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงผลกระทบท่ีทําใหประเทศชาติ 
เสียหายจากการการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ และใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน 
การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง34

๓๕ 
 
 

 ๓๔ สัมภาษณ พระมหาสุดใจ ชยวุฑโฒ,ดร., อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย, วันท่ี ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑. 
 ๓๕ สัมภาษณ พันตํารวจโทพรชัย  ประพิณ , สารวัตรงานสืบสวนสอบสวน, วันท่ี ๙ กรกฎาคม  
๒๕๖๑. 

                                                           



๙๕ 
 

 แนวทางปองกันทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเลย 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

  ๑ . ให ป ระชาชน มีส วนร วม ในการตั ดสิน ใจและบริห ารจัดการในรูป
คณะกรรมการ  

  ๒. สรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร  
  ๓. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบไดเปนเยี่ยงอยางกับ

บุคลากร  
  ๔. จัดสวัสดิการใหกับพนักงาน  
  ๕. เขมงวดในระเบียบขอบังคับ 
  ๖. ใหมีการตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชนอยางสมํ่าเสมอ35

๓๖ 
 

 

๔.๔ องคความรูจากการวิจัย 

 

  

  
  
  
   
 

 ๓๖ สัมภาษณ นายกิตติคุณ  บุตรคุณ, นายอําเภอเมืองเลย, วันท่ี ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑. 

สงเสริมแนวคิดหลักธรรมาภิบาลแบบยั่งยืน

จัดสวัสดิการใหกับพนักงานอยาง
เปนธรรม

สรางคานิยมความมจีรยิธรรม

สรางจรรยาบรรณวชิาชีพ

ตรวจสอบภาครัฐและภาค
ประชาชนอยางสม่ําเสมอ

การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ

                                                           



 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๑.๑ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๑. กลุมตัวอยางรอยละ ๔๑.๕ มีทัศนคติการปองกันการทุจริตอยูในระดับปานกลาง 
กระทรวง ควรจัดการหรือจัดโครงการ/หลักสูตรทัศนคติการปองกันการทุจริต รวมท้ังการเพ่ิมการ
เรียนรูโดยใชสื่อตาง ๆ  ในการสรางทัศนคติการปองกันการทุจริต หรือสอดแทรกเนื้อหาการปองกัน
การทุจริตในหลักสูตรการอบรมตาง ๆ  หรือควรจัด/ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมของกระทรวงใน
ทุกระดับเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐหรือในหนวยงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการ
ปองกันการทุจริตในเชิงบวก ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอการใหบริการแกประชาชนโดย
เจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมีโอกาสในการทุจริตอยูในระดับนอย กระทรวงมาดไทย
ควรสรางความรูความเขาใจแกประชาชน ในการใหเกิดทัศนคติในทิศทางท่ีพึงประสงค อันจักนํามาซ่ึง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยเฉพาะในเรื่องการปองการทุจริตในภาคประชาชน 
  ๒. กลุมตัวอยางรอยละ ๔๕.๔ มีการรับรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริตอยูในระดับ
ปานกลางกระทรวง ควรจัดการดานการใหขอมูลการทุจริตในหนวยงานของกระทรวง หรือดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของกระทรวงอยางรวดเร็วและเห็นผลในเชิงรูปธรรม 
เพ่ือการสรางการรับรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการเปลี่ยนแปลงในมิติทางบวก 
  ๓. กลุมตัวอยางคือผูบริหารกระทรวงมีบทบาทในการปองกันการทุจริตภายใน

หนวยงานของกระทรวงอยูในระดับปานกลาง (X�  = ๓.๒๖) เห็นควรท่ีจะแสนอแนะใหสามรถนําไป
ปฏิบัติได ดังนี้ 
 ระดับกระทรวง กระทรวงควรนําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐแปลงไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจังโดยใหหนวยงานสังกัดกระทรวงจัดทําและนําแผนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตไป
ปฏิบัติทุกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงอยางเปน
รูปธรรม 
 กระทรวง ควรใหความสําคัญกับบทบาทการปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอกและ
ประชาชน โดยการประสานความรวมมือ/การบูรณาการการปองกันและปราบปรามการทุจริต/การ
จัดทํา MOU ระหวางหนวยงานภายนอกกับหนวยงานสังกัดกระทรวง เพ่ือเสริมสรางระบบการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีความม่ันคงและเขมแข็งในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
 ระดับจังหวัด ควรเนนหรือดึงภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานของกระทรวงอยางจริงจัง โดยการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังการปองกันและปราบปรามการ
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ทุจริตหรืออาสาสมัครปองกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวง เพ่ือสงเสริมบทบาทภาคประชาชน
และการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ระดับจุลภาค ควรสงเสริมหรือจัดกิจกรรมการปองกันการทุจริตในหนวยงานของ
กระทรวงในโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล/องคบริหารสวนจังหวัดเพ่ือเริ่มจากจุด
เล็ก ๆ  แลวขยายผลตอไปในระดับมหภาค นอกจากนี้ ควรมีการจัดตั้งเครือขายการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือความเขมแข็งในการตรวจสอบการทุจริต 
รวมท้ังควรมีการจัดตั้งเครือขายการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน เพ่ือความเขมแข็งในการตรวจสอบการทุจริต 

 ๕.๑.๒ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ๑. สาเหตุและวิธีการทุจริต 
   ๑) สาเหตุสําคัญของการทุจริตเนื่องจากผูบริหาร มีการลงทุนทางการเมืองโดย
ใชเงินเพ่ือจูง ใจใหประชาชนเลือกตนเองเขามา มีการทุจริตเชิงนโยบาย การจัดซ้ือจัดจาง การบริหาร
งบประมาณ การสรรหาบุคลากรท่ีไมโปรงใส การจัดสรรงบประมาณไมเปนธรรม มีการต้ังท่ีปรึกษา 
และผูชวย นายกฯ จํานวนมาก และมีคําสั่งใหกํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการ และกาวกาย
การบริหาร จัดการงานขององคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอทุจริต 
   ๒) ขาราชการ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ไมทําตามข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางมักอาง
วา เปนกรณีเรงดวน การตั้งงบประมาณสูงเกินจริงและเปลี่ยนแผนโอนงบประมาณ มีการเรียกรับเงิน 
หรือทรัพยสินจากผูสอบเขาเปนราชการและลูกจาง การขอรับบริจาคเงินสิ่งของจากผูประกอบการ 
ขาราชการบางสวนไมคอยสนใจติดตามเรื่องการทุจริตของนักการเมือง ขาราชการ การขาด 
อุดมการณ ขาดจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 
   ๓ ) ประชาชน มีส วนเก่ียวของโดยมิได มี เจตนาตอการทุจริตหรือโดย
รูเทาไมถึงการณ คานิยมในการยกยองผูมีอํานาจหรือผูมีเงิน เพิกเฉยตอผลประโยชนสวนรวม 
   ๔) ดานการจัดทํางบประมาณ มีการจัดสรรไปสรางแรงจูงใจในการชวยหา
คะแนนเสียง มีการประมาณราคาท่ีสูงกวามาตรฐาน การตั้งงบประมาณรายจายประจําท่ีเปนเงิน
คาตอบแทน เงินคา ใชสอยและเงินคารับรอง พิธีการตาง ๆ  ไวสูง 
   ๕) ดานระเบียบกฎหมาย ระเบียบกฎหมายดานการบริหารงานบุคคลมีชองวาง
และเปดโอกาสใหผูบริหารใชตําแหนงและอํานาจหนาท่ีในการแสวงหาประโยชนจากการบรรจุแตงต้ัง 
โอนยายระเบียบจัดซ้ือจัดจางของทางราชการมีชองโหวโดยมีการจํากัดลักษณะจําเพาะหรือ 
ล็อกสเปค โดยอางความจําเปนทางเทคนิค ซ่ึงไมมีการตรวจสอบอยางจริงจัง 
   ๖) ดานข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเอ้ือประโยชนโดยการสมยอมระหวางผูมี
อํานาจ กับผูประกอบการ การติดตอผูขายใหเสนอราคาหรือประมาณราคากลางท่ีสูงกวาราคา
มาตรฐาน การ ไมตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารของผูเสนอราคา การตรวจรับงานท่ีไมรอบคอบ 
การปดประกาศ รับสมัครท่ีไมแพรหลาย การรับสมัครบุคคลเขาทํางานมีการกําหนดบุคคลท่ีตองการ 
โดยการเปดเผย ขอสอบรวมท้ังการแกไขคะแนนสอบ 
   ๗) ดานผูรับจาง (ผูท่ีไดผลประโยชนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ไดแก 
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การสมประโยชนระหวางผูมีอํานาจกับผูรับจางหรือผูประกอบการ ความสนิทสนม เครือญาติ 
ผลประโยชนตอบแทนในระบบอุปถัมภ กลุมผลประโยชนทางการเมือง การผูกขาดงานในองคการ 
การสมยอมราคางานประมูล (การฮ้ัวประมูลงาน)  
  ๒. แนวทางการปองกันการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ๑) คณะผูบริหาร ตองยึดระบบคุณธรรม ยึดความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
สรางจิตสํานึกใหกับบุคลากร เปนตัวอยางใหกับบุคลากรดวยการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 
โปรงใส ตรวจสอบได จัดสวัสดิการใหกับพนักงาน สนับสนุนใหมีการตรวจสอบจากภาครัฐและ ภาค
ประชาสังคมอยางสมํ่าเสมอ มีทัศนคติเพ่ือพัฒนาแผนดินเกิด พัฒนาคน ตอบแทนคุณแผนดิน 
มากกวาตนเองและบริวารพวกพอง 
   ๒) ขาราชการ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ (บุคลากร) ตองปลูกฝงคานิยมพอเพียง ไม
ฟุงเฟอ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อยางเครงครัด การทํางานตองโปรงใสเปนกลาง ตรวจสอบได 
ยึดม่ันในแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงอยางแนวแน 
   ๓) ประชาชน มีการสรางระบบถวงดุลอํานาจในองคกร มีสวนในการตรวจสอบ 
การทํางานขององคการ สอดสองดูแลทรัพยากรของชาติอยาใหตกไปเปนของสวนตัวผูใด มีทัศนคติ 
เชิงลบตอการทุจริตคอรัปชั่น และแจงขอมูลใหหนวยงานปราบปรามทุจริตทราบ 
   ๔ ) ดานการจัดทํางบประมาณ มุงเนนการกระจายอยางท่ัวถึง ใชเกณฑ
มาตรฐาน ราคากลางเปนตัวกําหนดอยางเครงครัด การทําประชาคมทุกโครงการท่ีจะลงสูชุมชน ผูนํา
ชาวบาน ควรไดรับการเรียนรูการบริหารจัดการงบประมาณท่ีถูกตอง 
   ๕) ดานระเบียบกฎหมาย ตองใหความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับ ใหกับนักการเมือง ควรใชเงินงบประมาณตามมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศใหเหมาะสมตาม
ขนาด ของ อปท. แกกฎหมายเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของนักการเมืองทองถ่ิน การฮัวกันของ 
ผูรับเหมา ควรเปนคดีฟอกเงิน 
 

๕.๒ การอภิปรายผล 

 การศึกษาการพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน
อําเภอเมืองเลย เม่ือพิจารณาผลการศึกษาแลวสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  ๑. กลยุทธการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของหนวยงานหรือองคการ พบวา ควร
ดําเนินการตามแนวทางตาง  ๆ  ดังนี้ 
  หนวยงานหรือองคการ ควรกําหนดกลยุทธในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น โดย
สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล 
สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผล สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ ปกครองทองถ่ิน
ตามระบอบประชาธิปไตยซ่ึงจะทําใหประชาชนรูสึกหวงแหนผลประโยชน สวนรวมเปดโอกาสให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ  ขององคการบริหารสวน ตําบลใหมากท่ีสุด กําหนด
ชองทางของการมีสวนรวมใหหลากหลายชองทาง เพ่ือเปนการเปด โอกาสใหกับประชาชนในทุกพ้ืนท่ี 
ทุกเพศ ทุกวัย ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ินมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
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ธีรภัทร เสรีรังสรรค ท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับการ ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในหนวยงานระดับกรม
หรือเทียบเทาดวยเทคนิคการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี พบวา ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนและรับฟง
ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชามีความยุติธรรมใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เผยแพร
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับประชาชน แกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นโดยการสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีภายในหนวยงาน 
  ณภัทร เตโช และคณะ ไดกลาววา ความประพฤติมิชอบในวงราชการ หมายถึง การท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติการอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจใน
ตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีอยางใด
อยางหนึ่งซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน 
ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตในวงราชการดวยหรือไมก็ตาม และใหความ
หมายถึงการประมาทเลินเลอในหนาท่ีดังกลาวดวย0

๑ 
 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นหนวยงานหรือ

องคการ พบวาควรดําเนินการตามแนวทางตาง ๆ  ดังนี้ 
 หนวยงานหรือองคการ ควรกําหนดใหมีนโยบายสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือปองกันปญหา

การทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดแนวทางในการ ปฏิบัติงานสําหรับผูใตบังคับบัญชา
และเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดตระหนักในการท่ีจะเขาไปมี สวนรวมในการดําเนินการ โดยนโยบาย
จะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวม ไมถูกครอบงําจากฝายการเมือง และมีการดําเนินการ
ประชาสัมพันธนโยบายดังกลาวอยางท่ัวถึง ควรมีการประเมินผล การดําเนินนโยบายเปนระยะเพ่ือให
ทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินการ ซ่ึงสอดคลองกับ การศึกษาของ ธีรภัทร เสรีรังสรรค ท่ี
ทําการศึกษาเรื่อง การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นใน หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาดวยเทคนิค
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พบวา ผูบริหารตองมี วิสัยทัศนและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชามีความยุติธรรมใชหลักธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน เผยแพรประชาสัมพันธสราง
ความเขาใจกับประชาชน สรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรใน การตระหนักในหนาท่ีของตน ในการแกไข
ปญหาในระยะยาวควรกําหนดนโยบายและยึดถือ ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ อยางเครงครัด มีการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดพรอมท้ังประชาสัมพันธและมี การติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง กําหนด
กฎระเบียบ นโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตรวิธี บริหารงาน ปลูกจิตสํานึกและสรางศรัทธาใหเจาหนาท่ี
ทุกคนตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 นวลจันทร ทัศนชัยกุล ไดใหสัมภาษณในรายการใจถึงใจทางสถานีวิทยุคลื่นความม่ันคง 
ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ วาปญหาสังคมไทยท่ีสําคัญในปจจุบัน คือ การกระทํา
ความผิดโดยรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือนักการเมือง ซ่ึงการปลูกจิตสํานึกใหบุคคลดังกลาวไม
กระทําการทุจริตคอรรัปชัน หรือคดโกงประเทศชาตินั้นตองคอย ๆ  ใชเวลาสะสมมาเรื่อย ๆ  ไมใชมา
ทําเฉพาะตอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือเปนนักการเมืองแลวเทานั้น และครอบครัวก็เปนสวนสําคัญอีก

 ๑อางแลว, ณภัทร เตโช และคณะ, แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการ
ไทย, หนา ๑๐. 
 

                                                           



๑๐๐ 
 

สวนหนึ่งในการชวยสราง สะสมบุคลิกภาพในการมีจริยธรรม คุณธรรมใหแกบุคลในครอบครัวท่ีสําคัญ
หนวยงานของรัฐจะตองปลูกจิตสํานึกไมใหขาราชการมีคานิยมทางวัตถุมากเกินไป และตองบัญญัติ
หรือกําหนดจริยธรรม คุณธรรม หรือจรรยาบรรณของแตละองคกรข้ึนมาเพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐใน
องคกรนั้นถือประพฤติปฏิบัติ เพราะเจาหนาท่ีของรัฐจะเขมแข็งไดก็ตองอยูท่ีระบบบังคับควบคุมโดย
จรรยาบรรณ หรือวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งขององคกรนั้น ๆ  นอกจากนี้ องคกรของรัฐยังใหความสําคัญ
กับขาราชการท่ีดีนอยเกินไป ไมมีการเชิดชูคนดี ใหเปนท่ีรูจักในสังคม และอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
ขาราชการทุจริตคอรรัปชัน คือ การไมมีจะกิน หรือไมมีเงินใชจายอยางเพียงพอ ดังนั้นองคกรของรัฐ
หรือรัฐบาลตองมีการเชิดชูขาราชการท่ีดีและยกยองคนดีใหเปนท่ี รูจักและเปนแบบอยางในสังคม 
รวมท้ังตองจัดหาสวัสดิการท่ีดีและเพียงพอใหแกขาราชการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริตในภาครัฐ1

๒ 
 หนวยงานหรือองคการควรกําหนดเปนแผนกลยุทธเพ่ือใชเปน แนวทางสําหรับนําไป
ดําเนินการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ ดําเนินงาน ในการ
วางแผนกลยุทธควรใหความสําคัญกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและ ภายนอกองคกร 
เพ่ือท่ีจะใหการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคเปนไปอยางถูกตองและ เหมาะสมมากท่ีสุด 
สําหรับหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหแผนกลยุทธนั้นประสบผลสําเร็จนั้นอยูท่ี กระบวนการนําแผนกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปให สอดคลองกับแผนกลยุทธ การ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปควรมีการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการบริหารใหเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษาของ ธีรภัทร เสรี รังสรรค ท่ีศึกษาเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชั่นในหนวยงานระดับกรมหรือ เทียบเทาดวยเทคนิคการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พบวา ควรจัดทําแผนการทํางานอยางมี ประสิทธิภาพมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดพรอมท้ัง
ประชาสัมพันธและมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงคไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม จัดโครงสรางองคกรใหชัดเจนไมซํ้าซอน 
 สมบัติ กุสุมาวลี 2

๓วิจัยเรื่อง“คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนาพบวาปญหา
ของขาราชการไทยท่ีสงผลตอการพัฒนา” ไดแกคานิยม ทัศนคติและแรงจูงใจในการรับราชการ 
รวมถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะของขาราชการและขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการไทย
ในอนาคต ไดแก การพัฒนาโครงสรางแบบใหมโดยลดขนาดลงการใชระบบราชการอิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบการพัฒนาภาพลักษณของระบบราชการท่ีทันสมัย(Re-Image) รวมถึง ระบบราชการถูก
ตรวจสอบมากข้ึนมีการเรียนรูท่ีทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบราชการท่ี
ถูกการเมืองแทรกแซง 
 หนวยงานหรือองคการ ควรสงเสริมองคกรภาคประชาชนสําหรับ การมีสวนรวมเพ่ือ
ปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ดวยการผลักดันใหเกิดกลุมหรือองคกรเพ่ือ ทําหนาท่ีในการ
สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีมีความอิสระในการทํางาน 
สนับสนุนใหตราเปนขอบัญญัติตําบลเก่ียวกับการจัดตั้งกลุม องคกรอิสระ อาสาสมัคร ประชาธิปไตย 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธีรภัทร เสรีรังสรรค เรื่องการปองกันการ ทุจริตคอรรัปชั่นใน

 ๒ อางแลว, อาชญากรรมการปองกันการควบคุม, หนา ๖, 
 ๓ สมบัต ิกุสุมาวล,ี“คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนา”, รายงานการวิจัย, (คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ข-ค. 

                                                           



๑๐๑ 
 

หนวยงานระดับกรมหรือเทียบเทาดวยเทคนิคการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พบวา การปองกัน
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในระยะยาวควรมีการจัดต้ังองคกรอิสระเพ่ือ ตรวจสอบการทํางานของ
หนวยงานราชการ เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
 สืบวงศ  กาฬวงศ 3๔ วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล” พบวา สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ประกอบดวยสมรรถนะ ๕ ดาน ไดแก ๑) สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร ๒) สมรรถนะการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสรางความรวมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะ
การพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพบวาประกอบดวยตัวบงชี้เชิงพฤติกรรมและระดับความชํานาญ ซึ่งสามารถจําแนกระดับ
สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล ออกเปน ๕ ระดับ เรียงจากสมรรถนะ
ระดับสูงไปหานอย ไดแก ๑) ระดับตนแบบ ๒) ระดับผูสรางความเปลี่ยนแปลง ๓) ระดับนักพัฒนา
๔) ระดับผูแกปญหา ๕) ระดับผูปฏิบัติงาน 
 หนวยงานหรือองคการ ควรมีการสรางเครือขายในการ ประสานงานเพ่ือการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรมมีการกําหนดโครงสรางไวอยาง ชัดเจน เครือขายในการ
ประสานงานดังกลาวจะตองประกอบดวยเครือขายในลักษณะหนวยงาน และเครือขาย ลักษณะบุคคล 
การประสานงานควรดําเนินการจัดต้ังศูนยประสานงานเพ่ือปองกัน การทุจริตคอรรัปชั่นข้ึนใน
หนวยงานหรือองคการ กําหนดใหมีขาราชการประจําเปน เลขานุการศูนยประสานงานเพ่ือปองกัน
การทุจริตคอรรัปชั่นมีหนาท่ีขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศูนยใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยเนน
การแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นดวยการสรางการมี สวนรวมจากภาคประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ ณัฐธีมา พงษประเสริฐ หัวขอ การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการตอตานการทุจริต พบวา การสงเสริม บทบาทของภาคประชาสังคมในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะนํามาบังคับใชไดอยางเปนระบบและเกิด
ประสิทธิภาพอยางเพียงพอ ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ี มีอยูเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมี
ประสิทธิภาพอยางยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการสงเสริม บทบาทของภาคประชาสังคมในการ
สงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือการตอตานการทุจริตอยางแทจริง 

๕.๓ ขอเสนอแนะ  

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑. หนวยงานหรือองคการ ควรดําเนินการรางนโยบายเพ่ือสงเสริม การมีสวนรวมใน
การปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเนนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ซ่ึงนโยบายดังกลาว
ควรดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปและทําไปพรอม ๆ กับการบริหารราชการใน ดานอ่ืน 

  ๒. หนวยงานหรือองคการ ควรจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือปองกันการ ทุจริตคอรรัปชั่น
โดยเนนการมีสวนรวมจากภาคประชาชนเปนสําคัญ 

 ๔สืบวงศ  กาฬวงศ, ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล, 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔), หนา ก. 

                                                           



๑๐๒ 
 

  ๓. หนวยงานหรือองคการ ควรสงเสริมองคกรภาคประชาชนเพ่ือทํา หนาท่ีในการ
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นดวยการจัดตั้ง กลุมหรือ
องคกรอาสาสมัคร เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหา 
  ๔. หนวยงานหรือองคการ ควรสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเปน เครือขายหรือ
องคกรเพ่ือทําหนาท่ี ปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น  
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ๑. ควรมีการศึกษาการจัดทําแผนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 
สําหรับพัฒนาทางดานการเมืองทองถ่ินใหมีความเขมแข็งตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจ 
  ๒. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการปลูกฝงจิตสํานึกของประชาชนในองคการ บริหาร
สวนตําบลลาดควายใหประชาชนมีจิตสํานึกในการปกปองผลประโยชนสาธารณะและ สนับสนุนการ
บริหารราชการในระดับทองถ่ิน 
   ๓. ควรมีการวิจัยประเมินผลการบริหารงานของกระทรวงในระดับตาง ๆ  ใน
ประเด็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหนวยงานสังกัดกระทรวง 
  ๔. ควรมีการวิจัยแบบมีสวนรวม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยและพัฒนา
เรื่องการปองกันการทุจริตในหนวยงานกระทรวง 
  ๕.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาโดยใชแนวคิดทางศาสนาในการการปองกันการทุจริต
ในหนวยงานกระทรวง เพ่ือหาแนวทางเลือกการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
  ๖. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบหนวยงานระดับกระทรวงกับกระทรวงอ่ืน ๆ  หรือ
หนวยระดับกรมของกระทรวงกับกรมอ่ืน ๆ  ในการขอมูลหรือสถานการณความรุนแรงรวมถึงแนวการ
ปองกันการทุจริตในกระทรวง 
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 ๑๕ . พระมหาประพันธ สิริปฺโญ ,ผศ.ดร. ผู เชี่ยวชาญทางดานรัฐศาสตร วันท่ี ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๑๑ 
 

 ๑๖. นางสาวโชติกานต ภักมี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ องคการบริหารสวน

ตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ๑๗. นางสงสุข ภาแกว ผูแทนอาสมัคร วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ๑๘. นางพวงเพชร พลวิเศษ ผูแทนอาสาสมัคร วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ๑๙. นายทองพูล เจริญสุข นิติกรจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

วันท่ี ๒๓ มิถุนายน๒๕๖๑ 

 ๒๐. นายทวีศักดิ์ มาพงษ หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ๒๑. นายบัญชา มาตยวังแสง ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว,วันท่ี  

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  ๒๒. นางสาวสุดารัตน คําสิงห นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ องคการบริหารสวน 

ตําบลทาสวรรค , วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

   ๒๓. พระมหาสุภวิสญ ปภสฺสโร,รศ. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยสงฆเลย, วันท่ี 

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๒๔. พระมหาสุดใจ ชยวุฑโฒ,ดร.อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย, วันท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ 

   ๒๖. นางสาวนาตยา ภักมี ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๒๗. นายธนวินท คีรีมังคละ ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๒๘. นายพิชัย สอนสุภาพ ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๒๙. พันตํารวจโทพรชัย ประพิณ  ตําแหนง สารวัตรงานสืบสวนสอบสวน, วันท่ี ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๓๐. นางสาวสุภารัตน ศรีไสย ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง, เทศบาลตําบลนาโปง วันท่ี 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๓๑. นายตาล ไทยสา ผูแทนอาสาสมัคร, วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๓๒. พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน อาจารยทางดานรัฐศาสตร, วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

   ๓๓. นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอําเภอเมืองเลย, วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๓๔. นายเฉลียว วงศสาวัตร ปลัดอําเภอเมืองเลย, วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๓๕. นายธนกฤต โยทองยศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๓   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ก  

เครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง 

รูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน  
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

----------------------------------------- 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอคําถาม 4 ตอน ไดแก 
  ตอนท่ี 1 คุณลักษณะภูมิหลังของประชากร 
  ตอนท่ี 2 ทัศนคติการปองกันการทุจริต 
  ตอนท่ี 3 การรับรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต 
  ตอนท่ี 4 การปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชน 
 2. แบบสอบถามนี้ใชกระดาษหนา – หลัง มีจํานวน 6 หนา โปรดตอบคําถามทุกขอตาม
ความรูและบทบาทท่ีแทจริงของทานท่ีมีตอการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 3. การตอบแบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือนําขอมูลท่ีจะนําไปใชในการทําวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน อําเภอเมือง จังหวัดเลย” 
ดังนั้น คําถามแตละขอจึง ไมไดวัดวาตอบถูกหรือผิด เพียงแตจะนําขอมูลจากการตอบมา
ประกอบการวิเคราะหเทานั้นและคําตอบใดๆ ท่ีทานตอบจะไมมีผลเสียตอทานแตอยางใด จึงขอ
ความกรุณาใหทานตอบคําถามตามความรูและบทบาทท่ีแทจริงของทาน เพ่ือประโยชนในการศึกษา
ตอไป 
 

------ ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ ----- 
 

 

นายศตวรรษ สงกาผัน 

อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



๑๑๕ 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง 

รูปแบบการปองกันการทุจริตโดยการสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน  
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 
 
ตอนท่ี 1 คุณลักษณะภูมิหลังของประชากร 
1. เพศ 
  1. ชาย    2. หญิง 
 
2. ระดับการศึกษา 
  1. ม.6/ปวช.            2. ปวส. 
  3. ปริญญาตรี   4. ปริญญาโท 
  5. ปริญญาเอก   6. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 
3. ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี (อายุงาน)………………………ป 
 
4. เงินเดือน 
  1. ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท   2. 15,000 – 30,000 บาท 
  3. 30,001 – 45,000 บาท    4. 45,001 บาท ข้ึนไป 
 
5. ตําแหนง 
  1. ขาราชการ     2. หัวหนาสวนราชการ 
  3. ประชาชน 
 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติการปองกันการทุจริต 
 

ขอความ ทัศนคติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. แมวาคานิยมในสังคมไทยปจจุบันจะ
เปลี่ยนแปลงไปแตขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ในหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงให
ความสําคัญเรื่องการทุจริต 

     

2. กลุมของทานมีการสนทนาถึงการทุจริตของ
หนวยงานเพียงใด 

     

 

 



๑๑๖ 
 

 
ขอความ ทัศนคติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

3. การทําสัญลักษณใหเห็น สามารถเปนการ
เตือนใจใหเจาหนาท่ีของรัฐไมทําการทุจริตได 

     

4. การรณรงคดวยการประชาสัมพันธท่ีบอกถึงโทษ
ตามกฎหมาย สามารถทําใหเจาหนาท่ีของรัฐเกรง
กลัวเพียงใด 

     

5. ทานคิดวาเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการโดย
ยึดม่ันกฎระเบียบเพียงใด 

     

6. เจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ 

     

7. เจาหนาท่ีหนวยงานสังกัดกระทรวงฯ ใหบริการ
ประชาชนโดยสุจริต เพราะมีความรักองคกรของตน 

     

8. การปองกันการทุจริตในหนวยงานควรทําทุก
ระดับ 

     

9. การปองกันการทุจริตในหนวยงานจะมี
ประสิทธิภาพได ตองทําอยางตอเนื่องตลอดไป 

     

10. ทานคิดวาถาผูบังคับบัญชาไมทุจริต 
ผูใตบังคับบัญชาก็จะไมทําการทุจริต 

     

11. การใหบริการแกประชาชนโดยเจาหนาท่ีของ
หนวยงานมีโอกาสในการทุจริตไดเพียงใด 

     

12. ทานคิดวาเจาหนาท่ีของหนวยงานทําการทุจริต
มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับทุกกระทรวง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๗ 
 

ตอนท่ี 3 การรับรูเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต 
 

ขอความ การรับรู 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ทานไดรับความรูจากการประชุมภายใน
หนวยงานเก่ียวกับการปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน 

     

2. ทานไดรับความรูจากปายโฆษณาเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

     

3. ทานไดรับความรูจากหนังสือราชการเก่ียวกับ
การปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

     

4. ทานไดรับความรูจากการสนทนากับเพ่ือน
รวมงานเก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

     

5. ความถ่ีท่ีทานไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานเพียงใด 

     

6. เนื้อหาของขอมูลขาวสารของทางราชการ
เก่ียวกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานมีความ
ชัดเจนเพียงใด 

     

7. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานมีความสําคัญเพียงใด 

     

8. หนวยงานมีการเผยแพรขาวสารการทุจริตตาม
ระยะเวลาเหมาะสมเพียงใด 

     

9. ทานไดรับความรูจากสื่อวิทยุเก่ียวกับการปองกัน
การทุจริต 

     

10. ทานไดรับความรูจากสื่อโทรทัศนเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริต 

     

11. ทานไดรับความรูจากสื่ออินเทอรเน็ตเก่ียวกับ
การปองกันการทุจริต 

     

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๘ 
 

ตอนท่ี 4 รูปแบบการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

ขอความ บทบาทท่ีแสดงออกจริง 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

บทบาทการปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 
1. หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบายปองกัน
การทุจริตภายในหนวยงานใหเห็นชัดเจน 

     

2. หนวยงานของทานมีการวางแผนปองกันการ
ทุจริตภายในหนวยงานท่ีสามารถนํามาใชปฏิบัติได
จริง 

     

3. หนวยงานของทานไดรับความรวมมือ ในการ
ปฏิบัติการตามแผนปองกันการทุจริตภายใน
หนวยงานเพียงใด 

     

4. หนวยงานของทานมีชวงเวลาท่ีเหมาะสม ในการ
ติดตามแผนปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
เพียงใด 

     

5. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการปองกัน
การทุจริตครอบคลุมทุกคนภายในหนวยงาน 

     

6. หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการปองกัน
การทุจริตภายในหนวยงานอยางโปรงใส 

     

7. หนวยงานของทานมีการประชาสัมพันธการ
ปองกันการทุจรติภายในหนวยงานโดยการประชุม
ท่ีเนนความสุจริตใน หนวยงานเปนสิ่งสําคัญ 

     

8. หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

9. หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ 

     

10. หนวยงานของทานมีการตั้งคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน 

     

11. หนวยงานของทานตระหนักถึงการมีสวนรวม
ของทุกคนภายในหนวยงานในการปองกันการ
ทุจริตอยางเสมอภาค 

     

12. หนวยงานของทานไดขอใหเจาหนาท่ีทุกคน
แจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต 

     

 



๑๑๙ 
 

ขอความ บทบาทท่ีแสดงออกจริง 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

การปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอกและประชาชน 
13. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือกําหนดนโยบายปองกันการทุจริตกับหนวยงาน
ภายนอก 

     

14. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการวาง
แผนการปองกันการทุจริตกับหนวยงานภายนอก 

     

15. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต โดยทําเปนทีมรวมกับหนวยงาน
ภายนอก 

     

16. หนวยงานของทานและหนวยงานภายนอก 
รวมกันติดตามแผนการปองกันการทุจริต 

     

17. หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการ
ปองกันการทุจรติกับหนวยงานภายนอกในชวงเวลา
ท่ีเหมาะสม 

     

18. หนวยงานของทานมีการประชุมเพ่ือ
ประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับ
การปองกันการทุจริต 

     

19. หนวยงานของทานมีการทําความตกลง กับ
หนวยงานภายนอกเก่ียวกับการปองกันการทุจริต
เพียงใด 

     

20. หนวยงานของทานมีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันการ
ทุจริตรวมกับหนวยงานภายนอก 

     

21. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการปองกันการทุจริต 

     

22. หนวยงานของทานมีชองทางใหประชาชน
รองเรียนหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของ
เจาหนาท่ีของรัฐ 

     

23. หนวยงานของทานมีการสรางเครือขายปองกัน
การทุจริตรวมกับประชาชน 

     

 

 

 



๑๒๐ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ข 

 หนังสือลงพ้ืนที่/ขออนุญาตสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

 

 

 

 



๑๒๒ 
 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

 

 



๑๒๔ 
 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค 

ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๒๖ 
 

 

 
 
 

 

 



๑๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง 
 

 ผลผลิต  ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๓๐ 
 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
 ประเภทผลงานท่ีไดรับ: 
  ตนแบบผลิตภัณฑ 
  ตนแบบเทคโนโลย ี
  กระบวนการใหม 
  องคความรู 
  การใชประโยชนเชิงพานิชย 
  การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
  การพัฒนากําลังคน 
  ทรัพยสินทางปญญา 
  บทความทางวิชาการ 
  การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 
  การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 
 ระดับของผลงานท่ีไดรับ:  
  ระดับอุตสาหกรรม 
  ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 
  ระดับภาคสนาม 
  ระดับหองปฏิบัติการ 
 รายละเอียดผลงาน: 

  โครงการวิจัยนี้ จะไดเอกสารผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 30 เลม บทความ
วิจัย 1 ชิ้น บทความวิชาการจํานวน 10 ชิ้น นวัตกรรม จํานวน 2 นวัตกรรม ชุดองคความรู จํานวน 7 
ชุด 
 
  ผลลัพธ (Outcome) ท่ีไดตลอดระยะเวลาโครงการ: 

 ช่ือ การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของประชาชนใน
อําเภอเมืองจังหวัดเลย”  

 ผลลัพธ : ประโยชนกับวงวิชาการ โครงการบูรณาการ ดังนี้  

       1. รูปแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
       2. พัฒนาการบริหารรูปแบบปองกันการทุจริตท่ีเหมาะสม 
    3. การปลูกฝงการสรางจิตสํานึกเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของคนในทองถ่ินท่ีเหมาะสมกับ

ชุมชน 
    4. การเลือกใชเทคโนโลยีในการจัดการบริหารภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสอด

รับกับการพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
 

 



๑๓๑

ประโยชนกับชุมชนและสังคม 
โครงการวิจัยนี้สงผลตอชุมชนและสังคม ดังนี้ 

1. การลดความขัดแยงในการดําเนินโครงการซ่ึงจะทําใหลดคาใชจายและลดการสูญเสีย
เวลาเม่ือการตัดสินใจใดๆ ไดรับการยอมรับจากทุกฝาย 

2. เพ่ิมความรอบคอบในการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหมในการ
ตัดสินใจ ทําใหการตัดสินใจมีความรอบคอบมากข้ึน 

3. ทําใหผูรับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินโครงการท่ีจะเกิดข้ึนไดงายหรือสะดวกมาก
ข้ึน เนื่องจากไมมีความขัดแยงกับประชาชน 

4. เกิดฉันทามติ ลดความขัดแยงทางความคิด การเผชิญหนาระหวางกลุมและเกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจใดๆ 

5. ลดความหวงกังวลของประชาชนท่ีมีตอโครงการได
6. ประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีความกระตือรือรนในการชวยใหโครงการ

สามารถดําเนินการไปไดอยางมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน 
7. ชวยทําใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความใกลชิดกับประชาชนมากข้ึน

โครงการบูรณาการนี้ ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนากลุมจังหวัด  สถาบันการศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานของผูวิจัย 

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ชุมชนไดวิธีการบริหารจัดการและเรียนรูการอยูรวมกันภายใตการพัฒนารูปแบบท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมตามบริบทของตนเองและสามารถดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการตนเองใหมีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึนโดยใชกิจกรรมการสรางจิตสํานึกและจิตอาสาใหตอเนื่องและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถบริหารจัดการวิถีชีวิตการสรางอนาคตใหมรวมกัน ซ่ึงอยูภายใต
รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยางถูกตองและเหมาะสมรวมท้ังมีการเลือกใชเทคโนโลยีในการจัดการ
โครงสรางตางๆท่ีขัดตอกฎระเบียบขอบังคับดานการพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตท่ีเหมาะสม
กับชุมชนเพ่ือนําไปสูการสรางอนาคตรวมกันของคนในทองถ่ินและพัฒนาไปสูความยั่งยืนรวมกัน 

 ประโยชนเชิงนโยบาย 
 การเพ่ิมศักยภาพและสรางสังคมเขมแข็งตอประชาชนและชุมชน โครงการวิจัยนี้จะ

สามารถลดปญหาและความเหลื่อมล้ํา สรางความเขมแข็ง พรอมปรับตัวเขาสูสังคมอุดมสุขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้น หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของควรใหความสําคัญกับการเพ่ิมศักยภาพ
การสรางการพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตของคนในทองถ่ินและสรางจิตสํานึกสําหรับ
ประชาชนและผูดอยโอกาสในสังคม การพัฒนาผูคนทุกกลุมท่ีทํางาน เพ่ือจะไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตั้งแตระดับชุมชนไปถึงระดับประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ตอไป 



๑๓๒

ประเภท: 
เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 
เชิงเวลา 
เชิงตนทุน 

รายละเอียด: 
เชิงคุณภาพ 
๑. ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและบริหารจดัการในรูปคณะกรรมการ  
๒. สรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร  
๓. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบไดเปนเยี่ยงอยางกับบุคลากร 
๔. จัดสวัสดิการใหกับพนักงาน  
๕. เขมงวดในระเบียบขอบังคับ 
๖. ใหมีการตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 
เชิงปริมาณ 

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ: 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ผลกระทบตอภาคการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
ผลกระทบตอขีดความสามารถทาง วทน. 
ผลกระทบตอการจางงาน 
ผลกระทบตอสังคม 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เพ่ิมความสามารถการแขงขันของเอกชนท่ีรวมโปรแกรม 
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

รายละเอียด: 



๑๓๓

ผนวก จ  

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 



๑๓๔ 
 

๑.กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

๑) มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ สามารถนําองคความรูท่ีไดจากการ
ศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอนในศาสตรวิชาตางๆใหผสมกลมกลืนกับ
วิทยาการสมัยใหมได และวิชาอ่ืนๆท่ีสามารถนํารูปแบบการปองกันการทุจริตของคน
ทองถ่ินมาประยุกตใชเพ่ือแกหรือรักษาขนบธรรมเนียมในการสรางสรรคจรรโลงสังคม
ได 

๒) คณาจารย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันตางๆสามารถนําขอมูลความรูไปใช
ในการตอบปญหาสังคมท่ีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ ตอบขอสงสัยของชาวบาน 
ชุมชน ทองถ่ิน ใหสามารถเขาใจไดอยางทองแท ตลอดจนสามารถนําไปพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความตระหนักรูในการดําเนินงานใหกับสังคมได 

๒.กิจกรรมดานพัฒนาสังคม 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการปองกันการทุจริตสามารถนําองค
ความรูและผลการวิจัยไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาสังคมในทองถ่ินตางๆได หรือ
เผยแพรใหความรูกับประชาชนและเจาหนาท่ีขององคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรูวิธี
และข้ันตอนการอยูรวมสังคมการเมืองใหถูกวิธี 

การนําไปใชประโยชนในดาน 

              - ดานวิชาการและดานสังคมและชุมชน 
 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 - ดําเนินการถายทอดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย เพ่ือนําไปพัฒนาชุมชน
ใหเกิดคานิยมท่ีมีความถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล เปนการปองกันการทุจริตท่ียั่งยืน 
 - นําไปเผยแผตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัดและระดับชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

ประวัตินักวิจัย 

ช่ือผูวิจัย :                     นายศตวรรษ  สงกาผัน 
สถานท่ีอยูปจจุบัน :          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย 
       119 หมู 5  ต. ศรีสองรัก  อ.เมือง จ.เลย 42100  
ประวัติการศึกษา   :         นักธรรมชั้นเอก จากแมกองสนามหลวง กรมการศาสนา     
       กระทรวงศึกษาธิการ 
       รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  
       มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
                                  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัย 
       มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ตําแหนงปจจุบัน   :     ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
         โทร ๐๔๒-๘๐๑๒๐๓ มือถือ ๐๘๘๓๘๐๘๖๐๖ 

        ประสบการณวิจัย  :          -การอนุรักษและการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินของคนเลี้ยงโคใน 
                                   จังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     -การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานา  
      ผูนําในจังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                 -การติดตามบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
       ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย รุนท่ี ๖๒ ป ๒๕๖๑  

                                           -การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของ 
                                            ประชาชนในอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      -การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยระดับ  

                                            ทองถ่ินของประชาชนในจังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิชาการเรื่อง  : “การปฏิรปูระบบราชการในทัศนะภาวะผูนําไทยแหงยุค 

ศตวรรษท่ี๒๑” 

            “ระบอบการปกครองไทยในทศวรรษท่ี ๘” 

                            “วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของผูนําในศตวรรษท่ี ๒๑” 
                “คุณธรรมจริยธรรมของผูนําตามหลักพุทธธรรม” 

                         “การศึกษาจริยธรรมของผูนํากับการบริหารในหลักพุทธธรรม” 
                                        “ภาวะผูนํากับความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย” 
                                        “จริยธรรมผูนํากับการเปลี่ยนแปลงในยุค4.0” 

                          “การมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตย” 

 
 

 

 



๑๓๖ 
 

 บทความวิจัยเรื่อง     : “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยระดับ 
          ทองถ่ินของประชาชนในจังหวัดเลย” 

        “การอนุรักษและการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินของคนเลี้ยงโคใน 
จังหวัดเลย”   

                                          “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจ 

 ผูนําในจังหวัดเลย” 

“การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคตรวมกันของ

ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 


	01 หน้าปก
	02 บทคัดย่อ
	03 บทคัดย่อ อังกฤษ
	04 กิตติกรรมประกาศ
	05 สารบัญ
	06 สารบัญตาราง
	07 บทที่ ๑
	08 บทที่ ๒
	09 บทที่ ๓
	10 บทที่ ๔
	11 บทที่ ๕
	12 บรรณานุกรม
	13 ภาคผนวก

