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บทคดัย่อภาษาไทย 

57252802 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : การป้องกนัการคอร์รัปชนั 

นาย ธนกร ติรณะประกิจ: การป้องกนัการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียน อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ ์

  
การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวิจยัอนาคต EDFR มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 1) เพื่อ

ทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 2) เพื่อทราบการป้องกนั การคอร์รัปชนั
ของผูบ้ริหารโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ 1) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 2) 
แบบสอบถามความคิดเห็น  ผูใ้ห้ข้อมูล  ประกอบด้วย  1) ผูบ้ริหารระดับสูง  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 3) 
นิติกรประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 4) ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ 5) ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการป้องกนัการ
คอร์รัปชนั จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 17 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่ามธัย
ฐาน, ค่าฐานนิยม, ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์และการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลการวิจยั พบวา่ 

1. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย 4 ดา้น 71 มูลเหตุ 
ดังน้ี 1) มูลเหตุด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  19 มูลเหตุ 2) มูลเหตุด้านการเมืองการปกครอง 
ประกอบด้วย 18 มูลเหตุ 3) มูลเหตุด้านสังคมและวฒันธรรม  ประกอบด้วย 18 มูลเหตุ และ 4) 
มูลเหตุดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั ประกอบดว้ย 17 มูลเหตุ 

2. การป้องกันการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน 37 การ
ป้องกนั ดงัน้ี 1) การป้องกนัดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 8 การป้องกนั 2) การป้องกนัดา้นการเมือง
การปกครอง ประกอบดว้ย 12 การป้องกนั 3) การป้องกนัดา้นสังคมและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 6 
การป้องกนั และ 4) การป้องกนัดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั ประกอบดว้ย 11 การป้องกนั 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

57252802 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : CORRUPTION PREVENTION 

MR. TANAKORN TIRANAPRAKIJ : THE CORRUPTION PREVENTION OF 
SCHOOL DIRECTOR THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. PRASERT 
INTARAK 

This thesis was designed as Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR). The 
research objectives were to determine causes of corruption in school director and the corruption 
preventions of school director. The instruments used for data collection were 1) a semi-structured 
interview form, and 2) an opinionnaire. The experts were comprised of 1) OBEC Administrator 2) 
PESA Directors 3) Legal Officers of PESA 4) Primary School Director and 5) An experts in 
corruption with a total of 17 key informants. The statistics used for data analysis were median, 
mode, inter-quartile range and content analysis for interviewing content of experts. 

The findings of this research were as follows: 

1. The causes of corruption in school director consisted of 4 perspectives in 71 causes 
as follows; 1) Economic perspectives consisted of 19 causes 2) Politic perspectives consisted of 18 
causes 3) Social perspectives consisted of 18 causes and 4) Legal perspectives consisted of 17 
causes. 

2. The corruption preventions of school directors consisted of 4 perspectives in 37 
preventions as follows; 1) Economic perspectives consisted of 8 preventions 2) Politic perspectives 
consisted of 12 preventions 3) Social perspectives consisted of 6 preventions and 4) Legal 
perspectives consisted of 11 preventions. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จากการเรียนรู้ ศึกษา คน้ควา้ และไดรั้บความ
อนุเคราะห์ ความเมตตากรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ประธานควบคุม
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. มทันา วงัถนอมศกัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ว่าท่ีพนัตรี ดร. นพดล เจนอกัษร 
ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  และ ดร. สมร ปาโท กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษาแนะน าเป็นอยา่งดี ช่วยตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจนส าเร็จเรียบร้อยอยา่งสมบูรณ์ ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี พร้อมทั้งกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านท่ีให้ก าลงัใจและประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาใหแ้ก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาดว้ยดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการให้ขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ แนวทาง แนวคิดในการด าเนินการวิจยั ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ทุกดา้นจนการวิจยั
คร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่วรินทร ติรณะประกิจและครอบครัวทุกท่านท่ีคอยให้ก าลงัใจ 
ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริมและผลกัดนัใหผู้ว้ิจยัไดศึ้กษาตลอดเวลาจนสามารถด าเนินการ
วิจยัคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าผลของงานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาทางดา้น
การป้องกนัการคอร์รัปชนัสืบต่อไป กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  
  

ธนกร  ติรณะประกิจ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

นับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบนัคอร์รัปชันเป็นท่ีรับรู้กนัในสังคมว่าเป็นปัญหาหลกัของ              
ทุกประเทศทัว่โลกทุกสาขาวิชาชีพ การคอร์รัปชนัเป็นการบ่อนท าลายผลประโยชน์ของสังคมท่ีมี                
ผูร้อรับผลประโยชน์อยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น ผูป้ระสบภยัธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัหรือ
วาตภัย ซ่ึงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของอาหาร เวชภัณฑ์ 
เคร่ืองนุ่งห่ม รวมถึงท่ีพกัอาศยั ส าหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของทางภาครัฐนบัไดว้่าเป็น
ตวัอย่างท่ีสามารถแสดงให้ผูค้นโดยทัว่ไปในสังคมรับรู้ถึงการคอร์รัปชันไดอ้ย่างชัดเจนท่ีสุด                
การคอร์รัปชนัของภาครัฐผ่านโครงการขนาดใหญ่อาจปรากฏไดใ้นหลายรูปแบบ แต่โดยทัว่ไป
แลว้ การคอร์รัปชนัของโครงการขนาดใหญ่นั้นมกัจะเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการประมูลงาน ไม่ว่า
จะเป็นการประมูลงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผูค้นในสังคมไม่อาจปฏิบติัตวัเพิกเฉยต่อปัญหาการคอร์รัปชนัได้1 เน่ืองจากปัญหาดงักล่าว
เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง หาใช่เฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงเท่านั้ น 
แมก้ระทัง่หน่วยงานทางการศึกษาก็ไม่อาจรอดพน้จากปัญหาการคอร์รัปชนัไปไดเ้ช่นเดียวกนั     
ในแวดวงของการศึกษานั้น การคอร์รัปชันอาจปรากฏได้ทั้ งในรูปแบบของตวัเงิน รวมถึงใน
รูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงินก็เป็นได ้ส าหรับการคอร์รัปชันทางดา้นของงบประมาณ ผูท่ี้มีอ  านาจใน              
การบริหารจดัการงบประมาณอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผูท่ี้ตอ้งการจะไดรั้บ การจดัสรร
งบประมาณนั้น โดยประโยชน์ท่ีไดรั้บอาจมีตั้งแต่การไดรั้บสิทธ์ิในการเป็นผูช้นะ การประมูลหรือ
ได้รับสิทธ์ิในการบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการในต าแหน่งต่างๆ ท่ีผูม้อบ
ผลประโยชน์ดงักล่าวมีความมุ่งหวงัจะไดรั้บภายในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา2                   
ซ่ึงในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยผ่านการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ

                                                            
1กิตติศกัด์ิ  รัฐประเสริฐและคณะ, "การทุจริตในวงราชการไทย:การสังเคราะห์องคค์วามรู้

ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาจากผูน้ าและบุคคลส าคัญของประเทศไทย ," วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 18,35 (กรกฎาคม.-ธนัวาคม 2557): 69.  

2จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์, แนวโน้มของคอร์รัปชันในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2556), 2-20. 
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และสังคมมาหลายคร้ัง รวมถึงระบบและกลไกในการตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขปัญหา                   
การคอร์รัปชนักไ็ดมี้การพฒันาใหท้นัสมยัและรัดกุมมากยิง่ข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งไรกต็ามปัญหา
ดงักล่าวก็ยงัไม่ไดมี้การแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ผลลพัธ์จากความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าผดิหวงัจากความพยายามร่วมมือ
ในการแกไ้ขปัญหาการคอร์รัปชนัตลอดระยะเวลท่ีผา่นมา ปัจจุบนัน้ีปัญหาการคอร์รัปชนัมีการทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึนอีกทั้งกลวิธีในการกระท าความผิดก็มีการพฒันาให้ทนัสมยัและซับซ้อน
มากยิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากเหตุน้ีจึงส่งผลให้หน่วยงานของภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบ
ปัญหาการคอร์รัปชันมีการด าเนินการอย่างยากล าบากมากกว่าคร้ังอดีตท่ีผ่านมา3แมว้่าหลาย
ประเทศทัว่โลกต่างเขา้ใจและยอมรับถึงเหตุและผลของการคอร์รัปชนั รวมถึงยงัมีความพยายาม
ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองคก์รในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยตวัอย่างท่ีเห็นได้
ชดัเจนท่ีสุดคือ การสนบัสนุนให้ก่อตั้งองคก์รอิสระซ่ึงรับหนา้ท่ีในการดูแลปัญหาการคอร์รัปชนั
โดยเฉพาะอนัไดแ้ก่ ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การคอร์รัปชนัแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัใน
ภาครัฐ โดยทั้ งสามหน่วยงานข้างต้นต่างเปิดรับเร่ืองร้องเรียนการคอร์รัปชันของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐอยา่งเปิดกวา้ง ส าหรับภาคเอกชนนั้น นบัไดว้่าเป็นตวัแปรส าคญัท่ี
กระตุน้ให้เกิดการคอร์รัปชนัอย่างมากมายในทุกประเทศทัว่โลก โดยกิจการของภาคเอกชนบาง
แห่งมีความเต็มใจท่ีจะมอบของขวญัท่ีมีมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตวัเงินหรือส่ิงของ
ให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐหรือนักการเมืองเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางประการไม่ว่าจะเป็น              
การชนะการประมูลโครงการของภาครัฐ การหลบเล่ียงภาษีอากร หรือแมก้ระทัง่การช่วยให้รอด
พน้จากความผิดตามกฎหมาย4ทางดา้นพนกังานของรัฐรวมถึงนกัการเมืองต่างก็ยอมรับของก านลั
ต่างๆ เหล่านั้นดว้ยความเตม็ใจเน่ืองดว้ยความตอ้งการเสริมสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่ตนและพวกพอ้ง
ของตน ปัญหาความยากจนท่ีสร้างความล าบากให้แก่ชีวิตผูค้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดนัให้มนุษย์
กระท าการใดๆ ท่ีไม่ถูกไม่ควรในการท่ีจะหลุดพน้จากความยากล าบากเหล่านั้นโดยไม่สนใจใน
วิธีการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความสุขสบาย  

                                                            
3โกมล จิรชัยสุทธิกุล , "ค าสั่งทางปกครองท่ีส้ินผลลงโดยเหตุท่ีเป็นโมฆะ," วารสาร

กฎหมายปกครอง 7, 3 (กนัยายน – ธนัวาคม 2550): 1-2. 
4ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 

(กรุงเทพฯ: ส านกังาน ป.ป.ช., 2556), 11. 



 3 

 

 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การคอร์รัปชนัอาจเกิดข้ึนไดห้ลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตวัเงินหรือ
รูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การเรียกรับสินบนหรือการแต่งตั้งญาติพี่นอ้งเขา้ด ารงต าแหน่งส าคญั
ต่างๆ เป็นตน้ ทางดา้นของโรงเรียนก็มีปัญหาการร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชนัโดยผูบ้ริหาร
โรงเรียนเฉกเช่นเดียวกบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยผลกระทบจากการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
เกิดข้ึนอาจไม่ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อตวังบประมาณประจ าปีของประเทศชาติเท่านั้น หากแต่
ยงัอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอุปกรณ์ทางการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยภ์ายในโรงเรียน และยงัอาจรวมไปถึงการสูญเสีย
โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็กท่ีมีฐานะยากจนท่ีอาศยัอยูใ่นสลมั เป็นตน้ 
หัวใจหลกัของการก่อตั้งโรงเรียนยอ่มเป็นไปเพื่อการมอบโอกาสทางการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม รวมถึงความรู้ความสามารถทางดา้นวิชาการให้เกิดข้ึนแก่ตวัเยาวชนของชาติเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่วยัท างานและสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติสืบไป ทั้งน้ีในการท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งโรงเรียนยอ่มตอ้งการ
ความร่วมมือจากสามฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ ครอบครัว โรงเรียนและสังคม ซ่ึงทั้งสามฝ่ายน้ี
จะตอ้งประสานงานร่วมกนัในการท่ีจะบ่มเพาะและปลูกฝังเยาวชนของชาติในทุกๆ ดา้นดงัท่ีได้
กล่าวไปขา้งตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน ผูท่ี้มีอ  านาจสูงสุดคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะเป็น
บุคคลซ่ึงผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยงัตอ้งคอยสนับสนุน               
การเรียนการสอนและการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้ก่อเกิดข้ึนในตวัของเยาวชนอีกทาง
หน่ึงดว้ย ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือครูผูส้อนก็ต่างไม่ควรสั่งสอนและอบรมเยาวชนเพียง
เพื่อให้ท่องจ าต าราและน าไปใชใ้นการทดสอบแค่พอผ่านเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือ เราควรตอ้งมี
การมุ่งเนน้ทางดา้นของคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เกิดอุดมการณ์ในการต่อตา้นการคอร์รัปชนั
ของเยาวชนเช่นเดียวกัน ในมุมมองของผูว้ิจัยมีความเห็นว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษามี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในตวัของ
เยาวชน เน่ืองจากเยาวชนในช่วงวยัน้ีกเ็ปรียบเสมือนดัง่ผา้ขาวท่ีสามารถซึมซบัส่ิงต่างๆ ไดผ้า่นทาง
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการสังเกตจากส่ิงท่ีผูใ้หญ่ปฏิบติัตวัอย่างท่ีสามารถช่วย
ให้เราเขา้ใจถึงภาพรวมของการคอร์รัปชนัทางการศึกษาไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน ท่านอาจพิจารณาได้
จากกรณีสมมติของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่านหน่ึง ซ่ึงอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ก่อนท่ีจะมีการ
ลงนามรับรองการท าสัญญาระหว่างผูท่ี้ต้องการจะชนะการประมูลเพื่อจัดจ าหน่ายหนังสือ
แบบเรียน รวมถึงอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่ทางสถานศึกษาดงักล่าว นอกจากน้ีในบางคร้ังเม่ือมี
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งบประมาณส าหรับการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการปรับภูมิทศัน์ส าหรับสถานศึกษาบางแห่ง               
ทางผูบ้ริหารอาจมีการเลือกอนุมติัเฉพาะผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัทางผูบ้ริหารไม่ว่าทางใดทางหน่ึง 
เช่น ความสัมพนัธ์ฉนัทเ์พื่อนหรือความสัมพนัธ์ฉนัทพ์ี่นอ้ง เป็นตน้ จากจุดน้ีเองทางผูบ้ริหารอาจ
ใชส้ายสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากทางผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้มารับ
งานดงักล่าวไดอ้ยา่งไม่ตะขิดตะขวงใจ การคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวพนัถึงเร่ืองของสายสัมพนัธ์เช่นน้ีใน
แวดวงการศึกษานบัไดว้า่เป็นปัญหาหลกัประการหน่ึงซ่ึงรอการแกไ้ขอยูใ่นเวลาปัจจุบนั5บางคร้ังผู ้
ท่ีมีความรู้ความสามารถอาจไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีตนมีความถนดั ซ่ึงเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีผูมี้อ  านาจไดต้ดัสินใจเลือกแต่งตั้งบุคคลท่ีมีสายสัมพนัธ์กบัทางผูมี้อ  านาจเอง 
แทนท่ีจะแต่งตั้งบุคลากรโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่จากกรณีดงักล่าวยอ่มส่งผล
กระทบถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเล่นพรรคเล่นพวกท่ีส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพของอาจารยผ์ูส้อนซ่ึงอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการอบรมสั่ง
สอนและถ่ายทอดความรู้ รวมถึงวิทยาการต่างๆให้แก่ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม แมก้ระทัง่ประเทศใน
กลุ่มท่ีพัฒนาแล้วอย่างประเทศออสเตรเลียและประเทศรัสเซียก็ย ังคงประสบกับปัญหา                     
การคอร์รัปชันในแวดวงการศึกษาเช่นเดียวกันกับประเทศในกลุ่มท่ีก าลังพฒันา ส าหรับใน
ประเทศออสเตรเลีย บางสถาบนัทางการศึกษาอาจมีการให้ค  ามัน่สัญญาแก่นักเรียนต่างชาติใน             
การท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ผลทดสอบทางการศึกษาท่ีออกมาจะสามารถผา่นเกณฑก์ารศึกษาไดร้ะดบัตาม
มาตรฐานท่ีทางหน่วยงานภาครัฐของประเทศออสเตรเลียก าหนดเพื่อการรับทุนการศึกษาจากทาง
ภาครัฐ ส าหรับกรณีดงักล่าวอาจเป็นผลมาจากการท่ีทางตวัแทนการศึกษา มีการคอร์รัปชนั สถาบนั
ทางการศึกษามีคุณภาพต ่า รวมถึงระบบในการตรวจสอบของทางภาครัฐท่ีอ่อนแอในตวัเองดว้ย
เช่นกัน ในกรณีของประเทศรัสเซีย มีบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมากในระดับของอาจารย์
ผูบ้รรยายท าการคอร์รัปชันโดยการเรียกรับเงินผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนอ่ืนเพื่อแลกกับ
ผลทดสอบทางการศึกษาท่ีดีข้ึนกว่าความเป็นจริง บทความขององค์กรทางการศึกษาระดับ
นานาชาติซ่ึงมีการเปิดเผยเม่ือปี พ.ศ.2557 ไดแ้สดงให้เห็นว่าในปีท่ีผ่านมาไดมี้ผูด้  ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารยก์ว่า 40 ท่านท่ีถูกจบักุมในขอ้หาเรียกรับเงินสินบนโดยแลกกบัคะแนน การสอบท่ีดี
ข้ึนกวา่ความเป็นจริง โดยศาสตราจารยบ์างท่านอาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์มากกว่า 30,000 
เหรียญสหรัฐเพื่อแลกกบัการอนุมติัให้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต งานวิจยัหลาย

                                                            
5รัฐพงศ ์บุญญานุวตัร, "คอร์รัปชัน: เหตุเกดิทีก่ระทรวงศึกษาธิการ, เขา้ถึงเม่ือ 17 มิถุนายน 

2560, เขา้ถึงไดจ้าก,"  https://www.matichon.co.th/columnists/news_580428. 



 5 

 

 
 

ฉบบัไดเ้ปิดเผยว่าเหตุท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นกระท าการคอร์รัปชนั โดยเรียกรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปแบบของตวัเงินหรืออาจเป็นส่ิงของกเ็ป็นผลสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด
ของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการเงินทอง ความตอ้งการอ านาจและช่ือเสียง รวมถึงความตอ้งการ
เสริมสร้างสายสัมพนัธ์เพื่อประโยชน์ส่วนตนในอนาคต เป็นตน้ นอกจากน้ีในสังคมของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมชาวเอเชียอาจจะกระท าการคอร์รัปชันด้วยเหตุผลเพียงแค่ค าว่า                 
“ความกตัญญู” หรือ “ความมีสัมมาคารวะ” เท่านั้ น โดยเหตุผลท่ีกระตุ้นให้ทางผู ้กระท า                     
การคอร์รัปชนัตดัสินใจท่ีจะกระท าการอนัเป็นการท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากสองเหตุผลขา้งตน้
มกัจะเกิดข้ึนกับสังคมเอเชียมากกว่าสังคมชาวยุโรป เน่ืองจากสังคมเอเชียจะได้รับการอบรม                
สั่งสอนนบัตั้งแต่ยงัเป็นเยาวชนว่าใหเ้รานั้นมีความกตญัญูและให้มีสัมมาคารวะต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่ท่ี
เรารู้จกั และในรายงานประจ าปีของทางหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัได้
แสดงให้เราเห็นถึงปัญหาการคอร์รัปชนัท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนมาหลายทศวรรษต่อเน่ืองกนั 
เราจะพบว่าในปัจจุบนักลุ่มบุคคลท่ีกระท าการคอร์รัปชนัไดมี้การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
และหาแนวทางในการคอร์รัปชนัอยา่งเป็นระบบและสลบัซบัซอ้นยากแก่การตรวจสอบมากยิง่ข้ึน6 
รายงานไดมี้การกล่าวว่าการหาตวัผูก้ระท าผดิในคดีคอร์รัปชนัมกัเป็นไปดว้ยความยากล าบาก โดย
ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีกลไกการตรวจสอบการคอร์รัปชันของภาครัฐเม่ือมี                   
การร้องเรียนมกัเป็นไปโดยล่าชา้ จากจุดน้ีเองจึงอาจเป็นการเอ้ือต่อผูถู้กร้องเรียนท าใหมี้เวลาเพียง
พอท่ีจะท าลายเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ แมว้่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการคอร์รัปชันจะมีความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ตาม นอกจากน้ี
หน่วยงานของภาครัฐยงัขาดความร่วมมืออยา่งบูรณาการระหวา่งหน่วยงานต่างๆ โดยเราอาจพบได้
วา่แต่ละหน่วยงานกมี็กลไกในการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาการคอร์รัปชนัเป็นของตนเอง อีกทั้ง
ระบบในการตรวจสอบการคอร์รัปชันรวมถึงงบประมาณส าหรับการปฏิบัติงานยงัไม่ได้รับ                  
การสนับสนุนจากภาครัฐมากเท่าท่ีควร ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานของภาครัฐท่ีรับผิดชอบใน                        
การตรวจสอบปัญหาการคอร์รัปชนั เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการคอร์รัปชนัในภาครัฐ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
หน่วยงานยงัมีความจ าเป็นตอ้งรอหมายคน้จากทางศาลก่อนท่ีจะสามารถเขา้ตรวจคน้เอกสารและ

                                                            
6ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, "รายงานประจ าปี 

2559," (นนทบุรี: ส านกังาน ป.ป.ท., 2559), 26. 
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หาหลกัฐานจากท่ีพกัอาศยัหรือสถานท่ีท างานของผูต้อ้งสงสัยได ้ในทา้ยท่ีสุดหน่วยงานป้องกนั
และปราบปรามการคอร์รัปชันก็ไม่สามารถจบัผูต้อ้งสงสัยได ้เน่ืองจากปราศจากเอกสารและ
หลักฐานท่ีช้ีชัดถึงการกระท าความผิด7 ข้อมูลตามตารางด้านล่างน้ีแสดงให้เห็นถึงจ านวน                     
การร้องเรียนเขา้มายงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางด้านการต่อตา้นการคอร์รัปชัน โดยจ านวน                       
การร้องเรียนมีอยูก่วา่ 23,057 เร่ือง นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปีพ.ศ.2558  
ตารางท่ี 1 จ านวนการร้องเรียนเร่ืองการคอร์รัปชนัในภาครัฐ 

 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัในภาครัฐ, รายงาน
ประจ าปี 2558 (นนทบุรี: ส านกังาน ป.ป.ท., 2558), 37.8 
  

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่าจ านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชนัของหน่วยงาน
ภาครัฐมีปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนัในช่วงปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ. 2557 โดยอยู่ระหว่าง 2,437 เร่ืองถึง 
3,092 เร่ือง จากตวัเลขดงักล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการคอร์รัปชนัท่ีไม่ไดมี้การลด
น้อยลงเลย แมจ้ะมีกลไกต่างๆ ในการตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงลงโทษผูก้ระท าความผิดอย่าง
รัดกุมและรุนแรงมากข้ึนกว่าแต่ก่อนก็ตาม โดยมีเหตุผลหลกั 5 ประการท่ีกระตุน้ให้พนักงาน
ราชการหรือขา้ราชการกระท าการคอร์รัปชนั อนัไดแ้ก่ 1.ระบบการเมืองมีความโปร่งใสต ่าและยาก
ต่อการตรวจสอบ 2.การร่างกฎหมายมีช่องโหว่บางประการท่ีเอ้ือต่อการกระท าความผิด                              
3.การบังคับใช้กฎหมายของผูมี้อ  านาจไม่มีความหนักแน่น 4.การสมประโยชน์ร่วมกันและ            

                                                            
7"รายงานประจ าปี 2558," (นนทบุรี: ส านกังาน ป.ป.ท., 2558), 28. 
8Ibid., 37. 
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5.ความยากล าบากและความล่าช้าของระบบในการตรวจสอบผูถู้กร้องเรียน โดยเหตุผลทั้ ง 5 
ประการหลกัน้ีเป็นตน้เหตุแห่งการถูกร้องเรียนมากท่ีสุด  

 

ปัญหาของการวิจัย 

ปัจจุบนัปัญหาการคอร์รัปชนัในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากกว่าคร้ังอดีต อีกทั้งกลวิธี
ในการคอร์รัปชนักมี็ความสลบัซบัซอ้น ทั้งรูปแบบการคอร์รัปชนั ลกัษณะการกระท าความผดิและ
ผูท่ี้กระท าความผดิกมี็การร่วมมือกนัในหลายภาคส่วนเป็นเครือข่ายกระท าความผดิขนาดใหญ่ท่ีหา
ตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษไดย้ากล าบากมากยิง่ข้ึน พระพยอม กลัยาโณ เห็นว่า การทุจริตทาง
การศึกษาท้ิงผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อคุณภาพทางการศึกษา เพราะท าให้เกิดความวิตกว่าต่อไป
นักเรียนจะไดรั้บการศึกษาจากอาจารยจ์ริงหรืออาจารยเ์ก๊ เน่ืองจากมีการปลอมทั้งวุฒิการศึกษา
และใบประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้เกิดความไม่เช่ือมัน่ในคุณภาพการศึกษาท่ีเยาวชนจะไดรั้บ9               
วิรวินท์ ศรีโหมด เห็นว่า การโกงสอบเป็นจุดเร่ิมตน้หายนะของชาติ เพราะส่งผลให้สังคมได้             
ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีไม่มีความซ่ือสัตยแ์ละไม่มีความสามารถเหมาะสมกบัวิชาชีพนั้น และหาก
วิชาชีพนั้นเป็นแพทยห์รือวิศวกร กอ็าจส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อชีวิตของประชาชนได ้และ
การแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุเป็นส่ิงท่ีควบคุมไดย้าก เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาอย่าง
ยาวนานและยงัขยายวงกวา้งมากยิง่ข้ึน และการแกปั้ญหาดงักล่าวควรด าเนินการดว้ยความรวดเร็ว 
เพราะไม่เป็นธรรมต่อผู ้ท่ีปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ รวมถึงสังคมอาจไม่ได้รับผู ้ท่ี มี
ความสามารถอย่างแทจ้ริงเขา้ไปท างาน ซ่ึงส่งผลเสียต่อระบบราชการ และส่งผลกระทบต่อ
ประเทศชาติในทา้ยท่ีสุด10 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ เห็นว่าการทุจริตการสอบของเด็ก สะทอ้นถึง
คุณภาพของผูใ้หญ่ในอนาคต และหากผูป้กครองยอมรับการทุจริตการสอบของเด็ก ยอ่มหมายถึง
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีไม่ดีให้กบัเยาวชน ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ประเทศชาติในอนาคต พริม สุกแสงฉาย เห็นวา่การคอร์รัปชนัเกิดจากระบบอุปถมัภท่ี์ฝังรากลึกใน
สังคมไทย มีการอบรมสั่งสอนให้มีน ้ าใจกบัผูอ่ื้นตั้งแต่ยงัเยาวว์ยั จนในบางคร้ังก็ไม่กลา้ปฏิเสธ      

                                                            
9พระพยอม  กัลยาโณ, "ทุจริตการศึกษา, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2560, เขา้ถึงได้จาก,"  

https://www.lokwannee.com/web2013/?p=253876. 
 10วิรวินท ์ศรีโหมด, "เยาวชนโกงสอบ จุดเร่ิมต้นหายนะชาติ, เขา้ถึงเม่ือ  4 กมุภาพนัธ์ 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก,"  https://www.posttoday.com/politic/report/478308. 
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ค าขอร้องของผูอ่ื้นในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง11 การคอร์รัปชนัทางการศึกษาไม่ไดจ้  ากดัวงเฉพาะการสอบ
เท่านั้น หากแต่การคอร์รัปชนังบประมาณทางการศึกษาไม่วา่จะเป็นงบประมาณดา้นการศึกษาหรือ
งบประมาณส าหรับอาหารกลางวนั รวมถึงงบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น 
การทุจริตอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย                      
ผลการสอบสวนของส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจงัหวดัพบว่า 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนดงักล่าวเป็นผูส้ั่งการครูท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการอาหารกลางวนั
เด็กนักเรียนให้ด าเนินการจดัขนมจีนคลุกน ้ าปลาแทนท่ีจดัอาหารตามหลกัโภชนาการให้สมวยั 
รวมถึงการทุจริตอาหารกลางวนัของโรงเรียนอีกแห่งหน่ึงในจังหวดัพิจิตร ซ่ึงในกรณีน้ีทาง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนมีการลงนามรับรองการรับวตัถุดิบส าหรับจดัเตรียมอาหารกลางวนัให้เด็ก
นกัเรียน แต่ในความเป็นจริงไม่มีวตัถุดิบดงักล่าวจดัส่งมา  

 ผูว้ิจยัมองว่าหากการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษายงัคงเกิดข้ึนต่อเน่ือง 
จ านวนของประชากรท่ีไร้การศึกษา ประชากรท่ียากจนก็จะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงคุณภาพ
การศึกษาของเด็กนกัเรียนก็จะอยู่ในระดบัต ่า ส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติในระยะยาว ดงันั้น
ทางผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากเราสามารถรวบรวมและวิเคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนว่าการตดัสินใจกระท าการคอร์รัปชนันั้นเกิดจากสาเหตุใด และเม่ือเราทราบ
สาเหตุของการคอร์รัปชันเหล่านั้น ก็จะน าไปสู่การหาแนวทางการป้องกันการคอร์รัปชันของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนต่อไป 

จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปไดว้่ามูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัในภาพรวมอาจมา
จากหลายสาเหตุ เช่น ความตอ้งการอ านาจ ความตอ้งการความร ่ ารวยและความตอ้งการการยอมรับ
จากสังคม เป็นตน้ ซ่ึงไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็มกัจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในแง่ลบต่อ
สังคมและประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินก็ตาม และในการท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาการคอร์รัปชนัได ้เราจึงตอ้งท าความเขา้ใจในตวัเหตุแห่งการคอร์รัปชนัก่อนท่ีเราจะเร่ิม
กระบวนการหาทางป้องกนัเหตุแห่งการคอร์รัปชนัต่างๆ เหล่านั้น ในทา้ยท่ีสุดหลงัจากท่ีงานวิจยั
ฉบบัน้ีเสร็จส้ินอย่างสมบูรณ์ ทางผูว้ิจยัมีความคาดหวงัว่าจะได้ทางป้องกันการคอร์รัปชันใน

                                                            

 
11พริม สุกแสงฉาย, "การโกงข้อสอบ: เม่ือค่านิยมส าคัญกว่าความถูกต้อง, เขา้ถึงเม่ือ 12 

ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก "  http://www.anticorruption.in.th/2016/th/การโกงขอ้สอบเม่ือค่านิยม
ส าคญักวา่ความถูกตอ้ง. 
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ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในทางปฏิบติั รวมทั้งยงัอาจเป็นรากฐานท่ี
ส าคญัในการหาทางป้องกนัการคอร์รัปชนัในอนาคตสืบต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.เพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 2.เพื่อทราบการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 

ข้อค าถามของการวจิัย 

 ขอ้ค าถามของการวิจยัคร้ังน้ีไดถู้กจดัท าข้ึนโดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 1.มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นอยา่งไร 
 2.การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นอยา่งไร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การคอร์รัปชนัหมายถึง การใชอ้  านาจในทางมิชอบเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ใส่
ใจต่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมหรือประเทศชาติ หรือการประพฤติมิชอบโดยบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อแสวงหาประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน โดย
การคอร์รัปชนัอาจเป็นไปไดท้ั้งในรูปตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน  

2. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชัน หมายถึง ปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกท่ีกระตุ้น 
สนบัสนุนหรือเปิดโอกาสใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลกระท าการคอร์รัปชนั 

3. การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง หนทางหรือวิธีการ รวมถึง
กลไกต่างๆ ท่ีจะเขา้มาช่วยยบัย ั้งการกระท าการท่ีไม่ปกติหรือคอร์รัปชนัโดยผูบ้ริหารโรงเรียน               
ซ่ึงการป้องกนันั้นอาจมาไดใ้นหลายแนวทางทั้งทีมีความแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกนั 

4 .ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
ระดบัโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 
 หวัขอ้ของงานวิจยัฉบบัน้ีมีช่ือว่า “การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน” ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์ของการวิจัยอยู่สองประการ อนัได้แก่ เพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและเพื่อทราบการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน ในการด าเนินการ
วิจยัเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวท้ั้งสองประการ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิควิธีวิจยัเชิงอนาคต 
(EDFR) โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ของ
งานวิจยั ประกอบดว้ย หนังสือ ต ารา วารสาร ข่าว เว็บไซต์ รวมถึงงานวิจยัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส าหรับรายละเอียดของเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัประกอบดว้ยหวัขอ้ 
 

แนวคดิและทฤษฎขีองการคอร์รัปชัน 

ความหมายของการคอร์รัปชัน 

พรีเบิล (Preble) ไดใ้ห้ความหมายของคอร์รัปชนัว่า หมายถึงการกระท าท่ีท าให้ศีลธรรม
เส่ือมทรามและการกระท าท่ีเบ่ียงเบนออกจากความซ่ือตรงโดยการกินสินบน12 

เฟรดริก (Friedrich) ไดใ้หค้วามหมายว่าการคอร์รัปชนัเป็น “การกระท าของผูมี้อ  านาจ ซ่ึง
ถูกชักน าโดยรางวลัตอบแทนท่ีเป็นเงินหรือส่ิงตอบแทนอย่างอ่ืนท่ีตนไม่มีสิทธิจะได้รับตาม
กฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นการใหป้ระโยชน์หรือให้รางวลัตอบแทนตน ท าใหเ้สียหายแก่ส่วนรวม
และผลประโยชน์ของส่วนรวม” ค านิยามในลกัษณะน้ีเนน้การกระท าท่ีละเมิดความรับผดิชอบต่อ
ระบบราชการหรือระบบการเมืองอย่างหน่ึงอย่างใด และท าเสียหายแก่ระบบดงักล่าว โดยปกติ
ระบบราชการและระบบการเมืองจะยึดมัน่ในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตวั 
การละเมิดผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัจึงถือเป็นการคอร์รัปชนั13 

เมอร์เรย ์(Murray) ใหค้วามหมายของคอร์รัปชนั ไวค้ลา้ยคลึงกนัแต่เป็นการใหค้วามหมาย
ท่ีช้ีไปถึงการคอร์รัปชนั ในการให้บริการสาธารณะดว้ยว่า หมายถึง การกระท าท่ีท าให้ศีลธรรม
                                                            

12 Robert C. Preble, "The Britannica World Language," Encyclopaedia Britannica 
(Macropaedia) “n.d.” (1962): 400. 

13 Carl Joachim Friedrich, Constitutional Government and Politics, Nature and 
Development (New York: McGraw– Hill, 2007), 167. 
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เส่ือมทรามและการกระท าท่ีเบ่ียงเบนหรือท าลายความซ่ือตรงในการบริการสาธารณะโดยการกิน
สินบน14 

ส านักพิมพว์ิชาการ (Scholastic Library Publishing) ไดใ้ห้ความหมายของคอร์รัปชนัใน
มิติทางการเมืองว่าหมายถึงการท่ีผูมี้ต  าแหน่งท่ีต้องได้รับความไวว้างใจจากสาธารณะได้ใช้
ต  าแหน่งไปในทางท่ีไม่ชอบเพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่ The Encyclopedia Americana ก็เห็นว่า
การนิยามความหมายของคอร์รัปชนัและการน าไปใชน้ั้นยงัมีความแตกต่างหรือเปล่ียนไปตามเวลา
สถานท่ี และวฒันธรรม15 

ข่านและโจโม (Khan and Jomo) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า คอร์รัปชนัว่าเป็นการละเมิด
กฎระเบียบของทางการท่ีมีเพื่อการควบคุม จดัสรรทรัพยากรสาธารณะ เพื่อตอบสนองต่อขอ้เสนอ
ท่ีมาในรูปแบบของตวัเงินหรือการให้การสนบัสนุนทางการเมือง รวมถึงการผูกขาดอ านาจ หรือ
รวมอ านาจไวท่ี้แหล่งเดียวประกอบกบัการตดัสินใจท่ีข้ึนอยูก่บัการใชดุ้ลพินิจของผูมี้อ  านาจคนๆ 
นั้นเป็นส าคญั ดังนั้นหากท่ีใดมีมูลค่ารวมของการผูกขาดและมีการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจ
มากกวา่ความรับผดิชอบหรือการตรวจสอบไดเ้สียแลว้กมี็โอกาสท่ีจะเกิดการคอร์รัปชนัไดม้าก16 

ธีรภทัร เสรีรังสรรค ์ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า คอร์รัปชนั หมายถึง การกระท าท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายอนัเป็นการกระท าชั่วช้าและฉ้อโกงโดยเจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงกฎหมายรวมทั้งการ
กระท าท่ีขดัต่อต าแหน่งหนา้ท่ีและสิทธิของผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงการท่ีบุคคลใดบุคคล
หน่ึงซ่ึงประชาชนไวว้างใจ กระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ โดยการรับหรือยอมรับประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น17 

                                                            
14 James A. Murray, "The Britannica World Language," Encyclopaedia Britannica 

(Macropaedia) “n.d.” (1962): 1024. 
15Scholastic Library Publishing, Encyclopedia Americana (1976), 22. 
16Mushtag H. Khan and Kwame Sundaram Jomo, Rent , Rent- Seeking and Economic 

Development: (Singapore: Cambridge University, 2000), 8. 
17ธีรภทัร เสรีรังสรรค์, นักการเมืองไทย: จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน

สภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบ แนวทางแก้ไข (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2549), 5. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Scholastic+Library+Publishing&search-alias=books&field-author=Scholastic+Library+Publishing&sort=relevancerank
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 คลิทการ์ด (Klitgaard) ไดก้ล่าวว่า คอร์รัปชนั หมายถึง การใช้อ านาจหน้าท่ีของบุคคล
สาธารณะหรือหน่วยงานราชการในทางท่ีผิดเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ซ่ึงในส่วนราชการน้ีอาจ
หมายถึง ตวัหน่วยราชการหรือฐานะต าแหน่งใดๆ กไ็ด้18 

มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์และคณะ กล่าวว่า การคอร์รัปชนัอาจถูกตีความไดใ้นหลายแง่มุม
ไม่ว่าจะเป็นค านามหรือค ากริยา ถา้เป็นค านามอาจตีความไดว้่าเป็นการประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสม 
ถ้าเป็นการประพฤติผิดทางกายเรียกว่า  กายทุจริต ถ้าเป็นการประพฤติผิดทางวาจา เรียกว่า                   
วจีทุจริต ถา้เป็นการประพฤติผดิทางใจ เรียกว่ามโนทุจริต ในขณะท่ีหากการคอร์รัปชนัถูกมองใน
แง่มุมท่ีเป็นค ากริยา อาจอธิบายไดว้่าเป็นการโกง เช่น การคอร์รัปชนัในการสอบ คดโกง ฉ้อโกง 
เช่นคอร์รัปชนัต่อหน้าท่ี ถา้เป็นค าวิเศษณ์ หมายถึง ซ่ือตรง ซ่ึงการคอร์รัปชนัในความหมายใน
นิยามของพจนานุกรมดงักล่าวมีความหมายกวา้งๆ ไม่ไดช้ี้ชดัลงไปวา่เป็นการกระท าท่ีเกิดจากการ
ท่ีขา้ราชการใชอ้  านาจหนา้ท่ีและต าแหน่งในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพอ้งของ
วฒิุสภา19 

ฐานันท ์วรรณโกวิทย ์กล่าวว่า คอร์รัปชนัเป็นการกระท าท่ีมีการใชอ้  านาจ หรือการให้
สินบน ท่ีอาจจะผดิหรือไม่ผดิกฎหมายก็ได ้แต่มีเจตนาใหไ้ดรั้บประโยชน์อนัไม่สมควรจะไดแ้ละ
คอร์รัปชนันั้นเกิดข้ึนไดท้ั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยการคอร์รัปชนัในภาคเอกชนอาจหมายถึง 
การท่ีผูบ้ริหารใชอ้  านาจหรือต าแหน่งท่ีไดม้าจากผูถื้อหุน้ในการด าเนินงานของบริษทัเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน20 

สงัศิต พิริยะรังสรรค ์ไดใ้หค้  านิยามคอร์รัปชนัไวว้่า หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลสาธารณะ
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตวัเอง หรือครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพอ้งและคนใกลชิ้ด     
โดยอาศยัต าแหน่ง หนา้ท่ีกฎหมาย อ านาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพนัธ์ส่วนตวัหรือ                   
การใชข่้าวสารขอ้มูลภายในเป็นเคร่ืองมือ ไม่วาการกระท าดงักล่าวจะผิดกฎหมายหรืออาจไม่ผิด

                                                            
18 Robert Klitgaard, A Holistic Approach to the Fight against Corruption (Bali: 

Claremont Graduate University, 2008), 2. 
19มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์และคนอ่ืนๆ, "รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะรูปแบบและ

ความเส่ียงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ," (ส านักคณะกรรมป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ2551), 24. 

20ฐานนัท ์วรรณโกวิทย ,์ "การทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption), เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 
2560, เขา้ถึงไดจ้าก "  http://www.cgthailand.org/TH/principles/CG/Pages/cg-concept.aspx#. 
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กฎหมาย ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะน ามาซ่ึงผลประโยชน์ทางดา้นเงินทองหรือมิไดรั้บส่ิงตอบ
แทนใดๆ เลยก็ตาม แต่ถา้หากการกระท าดงักล่าวเป็นการใชบ้ทบาทของความเป็นบุคคลสาธารณะ
หรือทรัพยากรสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือมีการใชดุ้ลยพินิจในการวินิจฉยักฎหมายโดยมี
เจตนาท่ีจะเลือกปฏิบติั (Favoritisms) หรือเป็นแบบสองมาตรฐาน (Double Standard) หรือเป็น    
การกระท าท่ีขดักบัหลกัคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นบุคคลสาธารณะ ขดักับมาตรฐาน      
ความคาดหวงัของสาธารณชนท่ีมีต่อบุคคลสาธารณะ ขดักบัผลประโยชน์ของประชาชนจ านวน
มาก และขัดกับหลักการแห่งการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ถือเป็นการคอร์รัปชันทั้ งส้ิน21

ธนาคารโลกไดใ้ห้ค  าจ ากดัความอยา่งยอ่ของค าว่า การคอร์รัปชนัไวว้่า “การคอร์รัปชนัคือ การใช้
อ  านาจหนา้ท่ีในทางมิชอบของเจา้พนกังานภาครัฐในการท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่
ค านึงถึงผลเสียท่ีจะตามมาสู่ประเทศชาติ”22 
 สรุปการคอร์รัปชัน หมายถึงการประพฤติมิชอบโดยบุคคลไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน โดยการคอร์รัปชนัอาจ
เป็นไดท้ั้งในรูปแบบของตวัเงิน รวมถึงรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การเรียกรับสินบน การยกัยอก
ทรัพย ์หรือการแต่งตั้ งพวกพอ้งเขา้ด ารงต าแหน่งส าคญัต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ีในการแบ่ง
ประเภทของการคอร์รัปชนัยงัอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัคือ กาย วาจา และใจอีกดว้ย 
 

รูปแบบของการคอร์รัปชัน 

ณัฐนันท์ อศัวเลิศศักด์ิและคณะ กล่าวว่าการคอร์รัปชันสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น             
2 ประเภทอนัไดแ้ก่  

1.การคอร์รัปชนัในรูปแบบท่ีผิดต่อหลกักฎหมายของประเทศ และ 2.การคอร์รัปชนัใน
รูปแบบท่ีไม่ผิดต่อหลกักฎหมายของประเทศ โดยการคอร์รัปชนัรูปแบบแรกนั้นจะมีบทลงโทษ
ระบุเอาไวอ้ย่างชัดเจนในตวับทกฎหมาย เช่น การติดสินบนเจา้พนักงานของรัฐซ่ึงมีการระบุ
บทลงโทษไวอ้ย่างชดัเจนในประมวลกฎหมายอาญา เป็นตน้ ในขณะท่ีการคอร์รัปชนัอีกรูปแบบ

                                                            
21สังศิต พิริยะรังสรรค์, "คอร์รัปชันเชิงระบบ: นวัตกรรมที่ต้องควบคุม.," เอกสาร

ประกอบการขอศาสตราจารยส์าขาเศรษฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลยัรังสิต, 2555: 33. 
22The World Bank Group, "Helping Countries Combat Corruption: The Role of the 

World Bank, Accessed 2 April 2017, Available From,"  
http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/ cor02.htm. 
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หน่ึงคือ การคอร์รัปชนัท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัโทษเอาไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น การแต่งตั้งพวกพอ้งเขา้
รับต าแหน่งต่างๆ เป็นตน้23 

วิทยากร เชียงกลู ก าหนดรูปแบบการคอร์รัปชนัไวห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
1. การยกัยอก ไดแ้ก่  การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสิ์นของรัฐไปเป็นของตน 
2. การท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเรียกร้องเงินจากธุรกิจเอกชน หรือการท่ีธุรกิจเอกชนใหสิ้นบนหรือ

ผลประโยชน์ภายหลงัแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐใหต้ดัสินใจท าหรือไม่ท าอะไรบางอยา่งท่ีท าใหผู้สิ้นบนไดรั้บ
ผลประโยชน์เหนือคู่แข่งรายอ่ืน  

3. การเลือกจา้งหรือหรือแต่งตั้งญาติและพรรคพวกของตน 
4. การท าสัญญาจา้งหรือใหส้ัมปทานเฉพาะพรรคพวกผูส้นบัสนุนตน 
5. การใชข้อ้มูลภายใน เพื่อซ้ือหรือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงน่าจะหมายรวมถึง   

การใชข้อ้มูลภายในเพื่อซ้ือขายเงินตราต่างประเทศดว้ย  
6. การฟอกเงิน ไดแ้ก่การโยกยา้ยถ่ายเทเงินท่ีไดจ้ากการคอร์รัปชนั ฉอ้ฉลหรือไดม้าโดย

ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม ไปเขา้ธนาคาร สถาบนัการเงินหรือธุรกิจท่ีถูกกฎหมายเพื่อลบร่องรอย
แหล่งท่ีมาไม่ถูกตอ้งของเงิน มีทั้งการโยกยา้ยไปต่างประเทศและภายในประเทศ  

7. การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐเอ้ือประโยชน์ให้บริษทัตวัเองและพรรคพวก 
ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นผลประโยชน์ขดัแยง้หรือผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 

8. การเอ้ือประโยชน์ ไดแ้ก่ การท่ีบริษทัใหส้ัญญาจะใหผ้ลประโยชน์แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐใน
ทางออ้ม24 

ไฮเดนไฮเมอร์และ จอห์นสัน (Heidenheimer and Johnston) แบ่งลกัษณะของการคอร์รัป
ชนัออกเป็น 3 ลกัษณะอนัประกอบดว้ย 

1. คอร์รัปชนัท่ีเก่ียวโยงกบัหน่วยงานราชการสมยัใหม่ (Public Office) เป็นแนวคิดท่ี
มองว่าการคอร์รัปชนัเป็นการแสดงออกของการใชอ้  านาจในทางท่ีผดิ โดยการแสดงออกดงักล่าว
เป็นไปเพื่อการหาผลประโยชน์ส่วนตนจากทรัพยสิ์นของประเทศชาติ โดยประโยชน์ดงักล่าวอาจ
ไม่ไดเ้กิดข้ึนในรูปแบบของตวัเงินเสมอไป 

                                                            
23ณัฐนนัท ์อศัวเลิศศกัด์ิและคณะ, "รายงานการวิจัย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในองค์กรภาครัฐทีมุ่่งเน้นการด าเนินการในเชิงธุรกจิ," (กรุงเทพฯ: ส านกังาน ป.ป.ช., 2553), 38. 
24วิทยากร เชียงกูล, แนวทางปราบคอร์รัปชันอย่างได้ผล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์ดือนตุลา, 

2549), 26-27. 
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2. คอร์รัปชันท่ีเก่ียวโยงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (Economic) เป็นเร่ืองของเจ้า
พนกังานของรัฐท่ีมองหน่วยงานราชการของตนเสมือนแหล่งท ามาหากินอยา่งไม่มีความละอายใจ 
โดยขนาดของผลประโยชน์ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากหน่วยงานต่างๆ ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของตลาด 
รวมถึงความสามารถส่วนตนท่ีจะหาผลประโยชน์สูงสุดจากความตอ้งการของประชาชน 

3. คอร์รัปชันท่ีเก่ียวโยงกับแนวคิดเร่ืองผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)               
คอร์รัปชนัในรูปแบบน้ีมกัเป็นไปเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงความพึงพอใจและ
การเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนในสังคม โดยอาจเป็นไปในลกัษณะของการฝ่าฝืน
กฎหมายต่างๆ25 

นอกจากนั้ นไฮเดนไฮเมอร์และจอห์นสัน (Heidenheimer and Johnston) ยงัได้จ  าแนก
รูปแบบการคอร์รัปชนัตามหลกัเกณฑข์องสีท่ีสะทอ้นตามความอดทนของชุมชน  (Community’s 
tolerance) ท่ีมีต่อการคอร์รัปชนัโดยจ าแนกออกเป็นสีด าสีเทาและสีขาวมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การคอร์รัปชนัสีด า (Black Corruption) หมายถึงการท่ีชนชั้นน าและประชาชนส่วน
ใหญ่ของสงัคมมองว่าเป็นการกระท าท่ีสมควรแก่การถูกต าหนิและควรมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมแก่
การกระท านั้น 

2. การคอร์รัปชันสีเทา (Gray Corruption) หมายถึง การท่ีชนชั้นน าและประชาชน
บางส่วนของสังคมมองว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าท่ียงัมีความเห็นคลุมเครือ โดย
บางส่วนอาจมองวา่เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง ในขณะท่ีบางส่วนมองวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง 

3. การคอร์รัปชันสีขาว (White Corruption) หมายถึง การท่ีชนชั้นน าและประชาชน
ส่วนใหญ่ของสังคมยอมรับและเห็นตรงกนัว่าเป็นการกระท าท่ีพอรับได้ไม่ถึงกับเลวร้ายมาก
จนเกินไป ส่งผลใหผู้ค้นส่วนใหญ่ในสังคมไม่ไดมี้ความกระตือรือร้นท่ีจะบงัคบัใหเ้กิดการลงโทษ 
หรืออาจพูดในอีกนัยหน่ึงไดว้่า คือ การคอร์รัปชนักลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของสังคม 
ดงันั้นการกระท าใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจไม่ถูกนบัวา่เป็นการคอร์รัปชนักไ็ด้26 
 สังศิต พิริยะรังสรรคไ์ดน้ าเสนอรูปแบบของการคอร์รัปชนัในสังคมไทยเอาไวด้ว้ยกนั
ทั้งหมด จ านวน 15 ขอ้ ดงัน้ี 

                                                            
25Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston, Political Corruption: A Handbook, 

3rded. (New Jersey: New Brunswick, 1789), 7-9. 
26Ibid., 212. 
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1. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจเช่นการผูกขาดการให้สัมปทานและการเรียกเก็บ
ส่วนแบ่งอยา่งผิดกฎหมายโดยการสร้างความขาดแคลนเทียมเช่นปัญหาการขาดแคลนน ้ าตาลและ
อาจกระท าโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นตน้ 

2. เครพโตเครซี (kleptocracy) เป็นการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัว
และอาจกระท าโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

3. การมีผลประโยชน์ทบัซอ้นสถานการณ์ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีผลไดรั้บผลเสียส่วนตวั
และผลดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือการกระท าหนา้ท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม 

4. การใชอิ้ทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลกัทรัพย ์(ป่ันราคาหุ้นของ
ตวัเอง) 

5. ปกปิดการบริหารงานท่ีไม่ถูกตอ้งการปิดบงัและใหก้ารเทจ็ 
6. การใชน้โยบายกฎหมายกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆอยา่งมีอคติและล าเอียง 
7. การใชอิ้ทธิพลทางการคา้แสดงบทบาทเป็นนายหนา้หรือมีผลประโยชน์ทบัซอ้นจาก

การคา้ต่างตอบแทนการแลกเปล่ียนสินคา้เกษตรกบัประเทศคู่คา้ 
8. การใชท้รัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบการปลอมแปลงเอกสารการฉ้อฉลการใช้

กองทุนของรัฐเพื่อไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง 
9. ไม่กระท าการตามหนา้ท่ีแต่ใชล้ทัธิพรรคพวกแทนเช่นการฮั้วประมูล 
10. การใหแ้ละการรับสินบนการขู่เขญ็บงัคบัและการใหส่ิ้งล่อใจ 
11. การยอมรับของขวญัท่ีไม่ถูกตอ้งเช่นเช็คของขวญัมูลค่าสูงและสินบนมูลค่าสูง 
12. ผูบ้ริหารประเทศท าตวัเป็นผูอุ้ปถมัภ์รายใหญ่ของประเทศโดยการใช้นโยบาย

ประชานิยม 
13. ใชอ้  านาจของต ารวจทหารและขา้ราชการในทางท่ีผดิ 
14. คอร์รัปชนัการเลือกตั้งทั้งการซ้ือเสียงและการคอร์รัปชนัดว้ยวิธีต่างๆ 
15. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณรงคท่ี์ผดิกฎหมายเช่นการบริจาคใหแ้ก่นกัการเมือง

และพรรคการเมืองรัฐบาลเพื่อท่ีจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลเป็นตน้27 
 
 

                                                            
27สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทฤษฎีคอร์รัปชัน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพร่์วมดว้ยช่วยกนั, 2549), 

45. 
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 ก าชยั  จงจกัรพนัธ์ ไดก้ าหนดรูปแบบการคอร์รัปชนัไว ้8 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. การคอร์รัปชนัเก่ียวกบัการเงินและบญัชี เช่น เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีรับเงินแลว้

ไม่น าเขา้หน่วยงานของรัฐ แต่กลบัเบียดบงัยกัยอกเป็นของตนเอง 
2. การคอร์รัปชนัในการจดัซ้ือจดัจา้งเช่น การใชต้  าแหน่งเอ้ือประโยชน์ให้เอกชนราย

ใดรายหน่ึงไดรั้บประโยชน์มากกวา่ 
3. การคอร์รัปชนัเก่ียวกบัการกระท าหรือไม่กระท าการในต าแหน่งหนา้ท่ีโดยไม่ชอบ

เช่น มีหนา้ท่ีให้บริการแต่ไม่ใหบ้ริการหรือบริการล่าชา้ เพื่อหวงัให้ไดป้ระโยชน์อามิสสินจา้งจาก
เอกชน 

4. การคอร์รัปชนัเชิงนโยบายเช่น เป็นผูมี้ต  าแหน่งหนา้ท่ีแลว้ก าหนดนโยบายอนัมีผล
ท าใหเ้อกชนรับประโยชน์หรือตนเองไดป้ระโยชน์ 

5. การคอร์รัปชนัในกระบวนการยติุธรรมเช่น การท าส านวนอ่อน ลม้คดี ตดัสินคดีไม่
เป็นไปตามขอ้เทจ็จริง 

6. การคอร์รัปชนัโดยการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวักบัประโยชน์ส่วนรวม
เช่น ผูบ้ริหารหน่วยงาน แลว้ท าให้หน่วยงานเป็นคู่สัญญาซ้ือสินคา้จากบริษทัของตนเองหรือเป็น
ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเป็นคู่สัญญากบัผูรั้บเหมา และตนเองเป็นคู่สัญญากบัผูรั้บเหมารายนั้นในการ
ซ้ือสินคา้หรืออุปกรณ์ก่อสร้างจากตนเอง หรือเป็นคู่สัญญากบัผูรั้บเหมารายนั้นในการก่อสร้าง
บา้นใหก้บัตนเอง 

7. การคอร์รัปชันในการบริหารงาน เช่น ผูบ้ริหาร เป็นรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ
สาธารณูปโภคต่างๆ ไปในพื้นท่ีเฉพาะท่ีตนเองหรือพรรคการเมืองของตนเองเท่านั้น กีดกัน
ขดัขวางหรือไม่อนุมติัโครงการในพื้นท่ีของพรรคการเมืองอ่ืน 

8. การคอร์รัปชนัอ่ืน ๆ เช่น เบิกค่าเช่าบา้นเท็จ เบิกค่าพยาบาลเท็จ เอาทรัพยสิ์นของ
ทางราชการไปใช้โดยไม่ถูกตอ้ง รถยนต์ราชการ วสัดุครุภัณฑ์ เบียดบงัเวลาราชการไปใช้กิจ
ส่วนตวั28 

จรัส สุวรรณมาลา อธิบายการคอร์รัปชันในรูปแบบใหม่ของประเทศไทยซ่ึงผ่านการ
พฒันามาอย่างยาวนานว่า เป็นการคอร์รัปชนัในแบบเบ็ดเสร็จ โดยเป็นความพยายามในการเขา้
ควบคุมงบประมาณจากนั้นจึงด าเนินการวางแผนและจดัสรรโครงการมารองรับงบประมาณ

                                                            
28ก าชยั  จงจกัรพนัธ์, "มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ," (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, 2550), 6. 
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เหล่านั้น โดยผูรั้บเหมาจะเขา้มารับช่วงโครงการต่างๆ และจ่ายเงินบางส่วนใหแ้ก่เจา้พนกังานของ
ภาครัฐระดบัสูง ซ่ึงการคอร์รัปชนัในรูปแบบน้ีจะต่างกบัการคอร์รัปชนัในสมยัก่อนท่ีถูกเรียกว่า 
“Kickback” ซ่ึงการคอร์รัปชนัรูปแบบหลงัน้ีเจา้พนกังานของภาครัฐระดบัสูงจะไดรั้บเงิน ภายหลงั
จากท่ีภาคเอกชนมีความมัน่ใจว่าไดรั้บงานแลว้อย่างแน่นอน ดังนั้นการคอร์รัปชันในรูปแบบ
ปัจจุบนัน้ีจะช่วยลดความเส่ียง อนัเน่ืองจากความผนัผวนทางการเมือง ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การคอร์รัปชนัไม่วา่จะเป็นนกัการเมือง ขา้ราชการระดบัสูง พนกังานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชนต่าง
เห็นพอ้งตอ้งกนัและยอมรับว่าตอ้งการระบบท่ีเขา้มาช่วยบริหารจดัการใหก้ารกระท าความผิดง่าย
ข้ึน โดยยึดหลกั “มาเร็ว ไปเร็ว เคลมเร็ว”  ระบบดงักล่าวไดเ้ขา้มาช่วยให้นักธุรกิจ นักการเมือง 
ขา้ราชการต่างๆ ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเงินสดทนัทีและเป็นการยากท่ีจะตรวจพบ
หลกัฐานการกระท าความผดิได ้เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นการชกัเงินออกมาจากงบประมาณในการจดัซ้ือ
จดัจา้ง รวมถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินดว้ยเช่นกนั หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม
โครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณก็ต่างให้ความร่วมมือและพยายามบริหารจดัการทุก
กิจกรรมให้เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายอยา่งไม่มีท่ีติ การคอร์รัปชนัรูปแบบใหม่น้ีไดเ้ขา้
มาช่วยในการกดักนัคู่แข่งในการประมูลโครงการต่างๆ ของภาครัฐออกไปได ้เน่ืองจากการประมูล
งานต่างๆ จะเป็นไปในลกัษณะของการประมูลรับเหมางานของภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ                 
ผูป้ระมูลรายใดมีศกัยภาพทางการเงินเพียงพอก็จะด าเนินการเหมาซ้ือโครงการขนาดใหญ่เขา้มา
เป็นของตนทั้งหมด หากใครมีความตอ้งการโครงการใดก็จะตอ้งเขา้มาติดต่อขอรับเหมาช่วงต่อ
จากกลุ่มกิจการดงักล่าวแทนท่ีจะสามารถประมูลโดยตรงจากภาครัฐ ซ่ึงการคอร์รัปชนัในลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นการคอร์รัปชนัท่ีมีการบริหารจดัการโครงสร้างขององคก์รให้เอ้ืออ านวยต่อการกิน
รวบงบประมาณได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ให้เหลือรอดไปสู่กลุ่มคู่แข่งได้นอกจากน้ี                       
การคอร์รัปชนัยงัอาจถูกอธิบายไดใ้นหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. แบ่งตามขนาดคือ 
     1.1 การคอร์รัปชนัขนาดเลก็ (Petty Corruption) 

การคอร์รัปชันในรูปแบบน้ีมักจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อสังคมแค่เพียง
เล็กน้อย โดยมากมกัจะเกิดกับขา้ราชการชั้นผูน้้อยมากกว่าท่ีจะเกิดข้ึนอยู่ขา้ราชการระดับสูง                   
อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการเงิน เช่น การติดสินบนเจา้พนักงานต ารวจเพื่อหลีกเล่ียงการช าระ
ค่าปรับตามกฎหมาย ในบางคร้ังเจา้พนกังานกรมศุลกากรก็อาจมีการเรียกรับเงินพิเศษเพื่อปล่อย
ของในอตัราภาษีท่ีต ่ากวา่ปกติ อยา่งไรกต็ามแมผ้ลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสงัคมอาจจะเกิดข้ึนในขนาด
ท่ีเลก็นอ้ย แต่ในทา้ยท่ีสุดก็อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของประเทศ เช่น ประเทศกรีซ
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เช่นเดียวกนั เน่ืองจากประเทศชาติอาจสูญเสียภาษีและค่าปรับท่ีควรจดัเก็บไดแ้ละผลประโยชน์
เหล่านั้นอาจไปตกอยูก่บักลุ่มคนบางกลุ่มแทน 
 1.2 การคอร์รัปชนัขนาดใหญ่ (Grand Corruption) 
       ในทางตรงกนัขา้มกบัการคอร์รัปชันขนาดเล็ก การคอร์รัปชนัขนาดใหญ่มกัจะเกิด
ข้ึนกบัฝ่ายการเมืองหรือขา้ราชการระดบัสูงมากกวา่ สืบเน่ืองจากการคอร์รัปชนัในลกัษณะน้ีมกัจะ
มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์จ านวนมหาศาล และในทา้ยท่ีสุดก็มกัจะจบัตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมายไม่ได ้
 2. การแบ่งคอร์รัปชนัออกเป็นระดบัดงัน้ี 

2.1 คอร์รัปชนัเชิงบุคคล (Incidental) 
 การคอร์รัปชนัรูปแบบน้ีเป็นการคอร์รัปชนัท่ีเกิดข้ึนเป็นรายบุคคล โดยรากฐาน

ของปัญหาดังกล่าวเกิดจากคุณธรรมและจริยธรรมเฉพาะบุคคล โดยกลุ่มคนบางกลุ่มอาจท า                  
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงท่ีมุ่งหวงั เช่น การติดสินบนเจา้พนกังาน
เพื่อใหไ้ดรั้บการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน โดยมากการคอร์รัปชนัรูปแบบน้ีมกัเกิดข้ึน
ในประเทศดอ้ยพฒันามากกวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

2.2 คอร์รัปชนัเชิงสถาบนั (Institutional) 
 การคอร์รัปชนัรูปแบบน้ีเป็นการพฒันามาจากการคอร์รัปชนัเชิงบุคคล กลุ่มคนท่ี

เก่ียวขอ้งจะเขา้มาร่วมมือกนัเพื่อกระท าการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศชาติ เช่น 
การฮั้วประมูลในโครงการต่างๆ เป็นตน้ 

2.3 คอร์รัปชนัเชิงระบบ (Systematic) 
 การคอร์รัปชนัรูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีมีความอนัตรายต่อประเทศชาติและสังคม

มากท่ีสุด โดยมากมกัเกิดจากความร่วมมือระหว่างขา้ราชการระดบัสูงของภาครัฐและนกัการเมือง 
โดยการคอร์รัปชนัรูปแบบน้ีจะท าลายความไวเ้น้ือเช่ือใจของสังคมท่ีมีต่อภาครัฐ ส่วนใหญ่แลว้จะ
เป็นไปโดยอาศยัการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ มารองรับกบัการกระท าท่ีผดิกฎหมายต่างๆ 
 3. แบ่งตามความอดทนของชุมชน (Community’s Tolerance) ท่ีมีต่อการคอร์รัปชนัไดแ้ก่ 

3.1 คอร์ รัปชันสีด า  (Black Corruption) หมายถึง  ทุกภาคส่วนในสังคมมองว่ า                       
การกระท าหน่ึงสมควรถูกต าหนิและสมควรถูกลงโทษ 

3.2 คอร์รัปชันสีเทา (Gray Corruption) หมายถึงการกระท าหน่ึงท่ีสังคมมีความเห็น
คลุมเครือ 
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3.3 คอร์รัปชันสีขาว  (White Corruption) หมายถึงการกระท าหน่ึงสังคมคิดว่าเป็น                   
การกระท าท่ีสามารถยอมรับได ้
 4. แบ่งตามตามมิติดงัน้ี 

4.1 คอร์รัปชนัในการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Corruption) เป็นการใช้
อิทธิพลท่ีเกินกว่าอ านาจของกฎหมายในการก าหนดนโยบายและหวงัผลประโยชน์บางประการ
เช่นการท าโครงการจัดซ้ือจัดจ้างให้แก่สมาชิกพรรคพวกของตนการซ้ือขายต าแหน่งโดยไม่
ค านึงถึงหลกัการเร่ืองความสามารถและคุณธรรมอาศยัเครือญาติหรือพรรคพวกตนเองเป็นท่ีตั้ง 

4.2 คอร์รัปชนัทางเศรษฐกิจ (Economic Corruption) เป็นการแสวงหาก าไรส่วนเกิน
หรือในทางเศรษฐศาสตร์จะเรียกวา่การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rents) เช่นการควบคุมการคา้
และการให้สัมปทานผูกขาดแก่สมาชิกพรรคพวกการจดัซ้ือจดัจา้งในราคาท่ีสูงเกินจริงและการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อใหก้ลายมาเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง 

4.3 คอร์รัปชนัทางการเมือง (Political Corruption) เป็นการใชอ้  านาจของรัฐบาลโดย
ขาดคุณธรรมหรืออย่างผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือผลประโยชน์ทางการเมืองและ
ผลประโยชน์ท่ีไดน้ั้นไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นวตัถุเงินทองเสมอไปเช่นการซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง               
การหลอกลวงดว้ยการหาเสียงเกินจริง29 

สรุปรูปแบบของการคอร์รัปชนัคือ การคอร์รัปชนัอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลากหลายรูปแบบ 
เร่ิมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซ่ึงการคอร์รัปชันขนาดเล็กจะส่งผลกระทบกับสังคม
โดยรวมไม่มากนกั ในขณะท่ีการคอร์รัปชนัขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบกบัสังคมและประเทศชาติ
อย่างมาก นอกจากน้ีการคอร์รัปชันยงัอาจถูกมองว่าเกิดข้ึนได้ทั้ งเชิงบุคคล เชิงสถาบนั และ                 
เชิงระบบอีกดว้ย และการคอร์รัปชันยงัอาจถูกรับรู้โดยกลุ่มคนในสังคมโดยแบ่งออกตามสีไดด้งัน้ี 
สีขาว คือ สังคมโดยรวมมองว่าการกระท าดงักล่าวไม่มีความผิด ไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการลงโทษ              
สีด า คือ สังคมมองว่าเป็นการกระท าผิดอยา่งร้ายแรง สมควรแก่การถูกลงโทษ ในขณะท่ีสีเทา คือ 
กลุ่มคนบางกลุ่มมองว่าการกระท าดังกล่าวไม่มีความผิด ในขณะท่ีอีกกลุ่มมองว่าการกระท า
ดังกล่าวมีความผิดและตอ้งได้รับการลงโทษ และการคอร์รัปชันโดยส่วนใหญ่มกัเกิดข้ึนใน
รูปแบบของการใชอ้  านาจหนา้ท่ีไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เขา้สู่ตนเองและ

                                                            
29จรัส สุวรรณมาลาม, "The Politics of Taxation: A Comparative Perspective,",” วารสาร

สังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาภรณ์มหาวทิยาลยั, 42 (1 มกราคม-มิถุนายน 2555): 156-62. 
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พวกพอ้งเป็นส าคญั เช่น การเรียกรับสินบนหรือการแต่งตั้งพวกพอ้งเขา้ด ารงต าแหน่งส าคญัต่างๆ 
เป็นตน้ 

 

องค์ประกอบของการคอร์รัปชัน 

 องคป์ระกอบของการคอร์รัปชนั มีสาเหตุดงัน้ี 
1. ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก าบงัท่ีแน่นหนา 
2. ภาคประชาชนขาดความเขม้แขง็และขาดผูน้ าในการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีแขง็แกร่ง 
3. ค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมท่ีเป็นเหตุให้เกิด

พฤติกรรมคอร์รัปชนั เช่น ค่านิยมในสงัคมอุปถมัภ ์
4. การขาดจิตส านักเพื่อส่วนรวม ซ่ึงปัจจุบนัคนในสังคมยงัขาดอุดมการณ์และขาด

จิตส านึก เพื่อส่วนรวมเป็นอยา่งยิง่30 
 

ประเภทของการคอร์รัปชัน 

นิพล แสงศรี กล่าววา่การคอร์รัปชนัแบ่งไดห้ลายประเภท คือ  
1. การคอร์รัปชันขนาดใหญ่ (Grand corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ี

ระดบัสูงเพื่อบิดเบือนนโยบายหรือใชอ้  านาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อให้ผูน้ าหรือผูบ้ริหารประเทศ
ไดรั้บผลประโยชน์จากการใชท้รัพยากรของชาติ  

2. การคอร์รัปชันขนาดเล็ก (Petty corruption) เ ป็นการกระท าของเจ้าหน้า ท่ี
ระดบักลางและระดบัล่างต่อประชาชนทัว่ไป โดยการใชอ้  านาจท่ีไดรั้บมอบหมายในทางมิชอบ
กล่าวคือ การท่ีเจา้หน้าท่ีรับเงินแมจ้ะเป็นจ านวนเงินท่ีน้อยก็ตาม เพื่อด าเนินการบางอย่างให้กบัผู ้
จ่ายเงิน หรือการคอร์รัปชนัขนาดใหญ่ (big corruption) ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงนิยมใชใ้นรูปแบบของ
สินบนเพื่อโครงการใหญ่ๆ เช่น ห้าง บริษทัต่าง ๆ และยงัรวมถึงการให้ของขวญั (gift) ถือเป็น                  
การคอร์รัปชนัอีกประเภทหน่ึง รวมถึงการใหต้อบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การเชิญไปรับประทาน
อาหาร เพื่อพยายามสร้างความสัมพนัธ์อนัใกล  

                                                            
30ศิริวรรณ  มนอตัระผดุง, "สถานการณ์การคอร์รัปชนัของประเทศไทย ," วารสารวไลย

อลงกรณ์ปริทัศน์ 2, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555): 5-6. 
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3. การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์
ทั้งในรูปของเงิน ส่ิงของและส่ิงตอบแทนต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท าผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอนัดี  

4. การยกัยอก (Embezzlement) คือ การท่ีพนักงานหรือเจา้หน้าท่ีในองคก์รน าเงิน
หรือส่ิงของท่ีไดรั้บมอบหมายให้ใชใ้นราชการ มาใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้ง  

5. การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นรูปแบบหน่ึงของการเล่นพรรคเล่นพวกด้วย                     
การคดัเลือกบุคคลจากสายสัมพนัธ์ทางการเมือง (Connection) เพื่อเขา้มาท างานหรือเพื่อให้รับ
ผลประโยชน์ โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบติัและความเหมาะสม  

6. การเลือกท่ีรักมกัท่ีชัง (Nepotism) เป็นรูปแบบหน่ึงของการเล่นพรรคเล่นพวก       
โดยเจา้หนา้ท่ีจะใชอ้  านาจท่ีมีในการใหผ้ลประโยชน์หรือใหห้นา้ท่ีการงานแก่เพื่อน ครอบครัวหรือ
บุคคลใกลชิ้ด โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบติัและความเหมาะสม  

7. ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of interest) คือการขดักนัระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตวั กบัผลประโยชน์ส่วนรวม31 
 ส่วน พกั ฮงั โม(Pak Hung Mo) ไดแ้บ่งคอร์รัปชนัออกเป็น 3 ประเภทคือ  

1. การติดสินบน 
การติดสินบนเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการใชอ้  านาจท่ีไดม้าโดยต าแหน่งในทางท่ีผิด

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าท่ีจะค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ การติด
สินบนนับได้ว่าเป็นรูปแบบของการคอร์รัปชันท่ีพบเจอในโดยทั่วไปในทุกประเทศทั่วโลก 
อย่างไรก็ตามการคอร์รัปชนัไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะในรูปแบบของตวัเงิน หากแต่ยงัรวมไปถึงการติด
สินบนในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงินดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัส าหรับการติดสินบนคือ การให้
เงิน การใหข้องขวญั การใหหุ้น้ของบริษทัและผลประโยชน์ทางการเมือง 

2. การยกัยอก การขโมย และการโกง 
การยกัยอกและการขโมยสามารถอธิบายไดว้่าเป็นการเขา้ถึงทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น

อย่างผิดกฎหมาย เช่น การน าทรัพยสิ์นของชาติไปเป็นของตนเอง เป็นตน้ ในขณะท่ีการโกง
หมายถึง ความพยายามในการโนม้นา้วจิตใจของเจา้ของทรัพยสิ์นใหท้ าการถ่ายโอนทรัพยสิ์นของ

                                                            
31นิพล แสงศรี, "คอร์รัปชนั (การทุจริตท่ีตอ้งหา้ม), เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงได้

จาก,"  http://www.islammore.com/view/3434. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596700917037
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ตนเป็นของผูท่ี้มีความมุ่งหวงัจะโกงโดยอาจจะกระท าผา่นบริษทัเงาท่ีไดต้ั้งข้ึนส าหรับการรับโอน
ทรัพยสิ์นโดยเฉพาะ จากนั้นกระบวนการต่อเน่ืองจะเกิดข้ึนโดยจะมีการโอนทรัพยสิ์นจากบริษทั
เงาดงักล่าวเขา้สู่กระเป๋าส่วนตวัของผูท่ี้ท าการโกงเพื่อหลบเล่ียงการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี โดย
ส่วนมากการกระท าเช่นน้ีจะเกิดข้ึนกบัฝ่ายการเมืองซ่ึงสามารถใชอ้  านาจในการโอนถ่ายทรัพยสิ์น
ของรัฐเขา้เป็นของตนโดยไม่มีผูใ้ดกลา้ตรวจสอบเสียมากกวา่ 

3. การข่มขู่ 
ในขณะท่ีการติดสินบนเป็นการชกัชวนให้ร่วมกระท าการคอร์รัปชนัเพื่อแลกกบั

ผลประโยชน์ร่วมกนับางประการ แต่การข่มขู่นับไดว้่าเป็นการคุกคามเพื่อบงัคบัให้ผูอ่ื้นกระท า
ตามท่ีตนตอ้งการ โดยการข่มขู่และการคุกคามอาจมาไดใ้นรูปแบบของการทารุณหรือการเผยแพร่
ความลบับางประการของผูอ่ื้น การข่มขู่นั้นอาจเกิดข้ึนไดแ้มก้ระทัง่ในโรงพยาบาลโดยควาพยายาม
ท่ีจะคุกคามผูใ้หบ้ริการทางการแพทยเ์พื่อใหต้นไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วกวา่ผูป่้วยท่านอ่ืน32 
 วิทยากร  เชียงกลู แบ่งประเภทของคอร์รัปชนัไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การคอร์รัปชันขนาดเล็ก (petty corruption) คือการรับเงินท่ีไม่ชอบธรรมหรือไม่
ถูกตอ้งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ เป็นจ านวนเงินท่ีไม่มากนกั เพื่อด าเนินการบางอยา่งใหก้บัผูท่ี้ใหเ้งิน 

2. การคอร์รัปชนัขนาดใหญ่ (big corruption) ซ่ึงมกัเป็นการคอร์รัปชนัของเจา้หน้าท่ี
ระดบัสูง ท่ีรับเงินในรูปแบบของสินบนเป็นเงินจ านวนสูง และโครงการต่าง ๆ  

3. การใหข้องขวญั (gift) เป็นการคอร์รัปชนัอีกประเภทหน่ึง เป็นการใหต้อบแทนแบบ
รูปแบบส่ิงของ หรืออนัใกลชิ้ดการให้ตอบแทนแบบรูปแบบอ่ืน ๆ เช่นการเชิญไปรับประทาน
อาหาร ซ่ึงเป็นการพยายามสร้างความสัมพนัธ์33 

สรุปประเภทของการคอร์รัปชนั 
การคอร์รัปชันอาจเกิดข้ึนได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการยกัยอก การคดโกงหรือ

แมก้ระทัง่การข่มขู่ ซ่ึงการคอร์รัปชนัในแต่ละประเภทก็จะมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไปบา้งเล็กนอ้ย 
อยา่งไรก็ตามจุดร่วมท่ีเหมือนกนัคือ การใชอ้  านาจไปในทางมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เขา้สู่
ตนเองและพวกพอ้งเป็นประการส าคญั 

                                                            
32 Pak Hung Mo, "Corruption and Economic Growth," Journal of Comparative 

Economics 29, 1 (March 2001): 66-79. 
33วิทยากร  เชียงกูล , "วงจรคอร์รัปชัน , เข้าถึงเม่ือ 17 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก ,"  

http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/135/5/วงจรคอร์รัปชนั. 
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แนวคดิเกีย่วกบัเหตุแห่งการคอร์รัปชัน 

สาเหตุการคอร์รัปชัน 

มีนกัวิชาการไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัสาเหตุการคอร์รัปชนัไวม้ากมายหลายท่าน ดงัน้ี 
วิทยากร เชียงกลู เห็นวา่ปัจจยัเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อการคอร์รัปชนั ไดแ้ก่ 

1. การรวบอ านาจการตัดสินใจท่ีไม่ต้องช้ีแจงและแสดงความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน 

2. ประเทศหรือสังคมไม่มีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยใชก้ารไม่ไดเ้กิดภาวะ
ของการเกิดขาดขอ้มูลข่าวสาร 

3. รัฐบาลขาดความโปร่งใสในการบริหารประเทศ 
4. รัฐบาลดูถูกหรือละเลยสิทธิการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพ

ของส่ือมวลชน 
5. รัฐบาลไม่มีความสามารถบอกได้ว่าใครต้องรับผิดชอบอะไร และบริหาร

การเงินแบบล่าชา้กเ็ป็นโอกาสและส่ิงท่ีส่งเสริมการคอร์รัปชนั 
6. มีการลงทุนโครงการใหญ่โดยรัฐ 
7. เจา้หนา้ท่ีรัฐเงินเดือนต ่า 
8. ระบบกฎหมายท่ีท าหนา้ท่ีไดไ้ม่ดีเพียงพอ กฎหมายอ่อนเกินไป34 

เสาวนีย ์ไทยรุ่งโรจน์และคณะ อธิบายปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การคอร์รัปชนั ไวไ้ดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย พฤติกรรม จริยธรรม คุณธรรมและอุดมการณ์ของ
บุคคล เจา้พนักงานของรัฐบางท่านท่ีไดรั้บเงินเดือนในระดบัต ่ามกัจะแสวงหาสินบนเน่ืองดว้ย
พฤติกรรมท่ีมีความโลภเฉพาะคน กลุ่มคนเหล่าน้ีมีความอยากไดอ้ยากมีในส่ิงของบางอยา่งซ่ึงตน
ไม่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะซ้ือหาได ้ดงันั้นหนทางท่ีรวดเร็วท่ีสุดจึงเป็นการเรียกรับผลประโยชน์       
บางประการเพื่อตอบแทนกบัการใหป้ระโยชน์ต่างตอบแทนแก่กลุ่มคนผูม้อบสินบนให ้ตวัอยา่งท่ี
เห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือ การฮั้ วประมูลโครงการของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ        
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทางต่างๆ เป็นตน้ กลุ่มคนท่ีไม่มีอุดมการณ์ในดา้น
บวกท่ีจะท าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติกม็กัจะเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดยไม่ใส่ใจ
ถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกบัประเทศชาติ และบางคร้ังอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์บางส่วนจาก

                                                            
34วิทยากร เชียงกลู, 28-29, 89. 
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งบประมาณทั้งหมดท่ีผูไ้ดรั้บสิทธ์ิชนะการประมูลไดรั้บแทนท่ีจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นจ านวน
ท่ีแน่นอน 

2. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการเช่นเดียวกนั โดยอาจ
ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ การผกูขาดทางดา้นของงบประมาณ ความเขม้แขง็ของ
การบังคบัใช้กฎหมายอยู่ในระดับต ่า รวมถึงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีนิยมบูชาคนรวย
มากกว่าคนท่ีกระท าความดี ในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต ่าและเป็นการยากท่ีจะหาเงินจ านวนมาก 
หนทางท่ีง่ายท่ีสุดคือ การยกัยา้ยถ่ายเททรัพยสิ์นของประเทศชาติไปเป็นสมบติัส่วนตน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กลุ่มของนกัการเมืองท่ีมีอ านาจเด็ดขาดในการควบคุมการออกกฎหมายและระเบียบบงัคบั
ต่างๆ เน่ืองจากกลุ่มคนดงักล่าวมีอ านาจอยูเ่หนือกฎหมายจึงไม่มีใครสามารถหาตวัผูก้ระท าผิดมา
ลงโทษได ้ยิ่งไปกว่านั้นอ านาจดงักล่าวยงัมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกดว้ย ระหว่างช่วง
ของการเลือกตั้ งจะมีบุคคลบางกลุ่มมาท่ีบ้านของผู ้มีสิทธ์ิเลือกตั้ งและเสนอผลประโยชน์                      
บางประการให้ผูเ้ลือกตั้ง เพื่อแลกกับได้รับเลือกตั้งเขา้มามีอ านาจอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน                 
ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความร ่ ารวยมัง่คัง่ใหแ้ก่กลุ่มการเมืองดงักล่าว และเม่ือกลุ่มนกัการเมืองดงักล่าว
ไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งและกา้วเขา้มามีอ านาจก็จะมีการเรียกรับผลประโยชน์และสินบน
ต่างๆ เพื่อแลกกบัการอนุมติัโครงการของภาครัฐ35 

ณฐันนัท ์อศัวเลิศศกัด์ิและคณะ ไดก้ล่าวไวว้า่การคอร์รัปชนัสามารถแบ่งแยกออกได้
เป็น 2 ประเภทอนัได้แก่ 1.การคอร์รัปชันในรูปแบบท่ีผิดต่อหลกักฎหมายของประเทศ และ                       
2.การคอร์รัปชนัในรูปแบบท่ีไม่ผิดต่อหลกักฎหมายของประเทศ โดยการคอร์รัปชนัรูปแบบแรก
นั้นจะมีบทลงโทษระบุเอาไวอ้ยา่งชดัเจนในตวับทกฎหมาย เช่น การติดสินบนเจา้พนกังานของรัฐ
ซ่ึงมีการระบุบทลงโทษไวอ้ยา่งชดัเจนในประมวลกฎหมายอาญา เป็นตน้ ในขณะท่ีการคอร์รัปชนั
อีกรูปแบบหน่ึงคือ การคอร์รัปชนัท่ีไม่มีกฎหมายบญัญติัโทษเอาไวอ้ย่างชดัเจน เช่น การแต่งตั้ง
พวกพอ้งเขา้รับต าแหน่งต่างๆ เป็นตน้36 

เดือนเด่น นิคมบริรักษแ์ละคณะ ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัเหตุแห่งการคอร์รัปชนัไว้
ว่า เป็นการคอร์รัปชนัท่ีเกิดจากความร่วมมือกนัของภาคเอกชนและเจา้พนกังานของภาครัฐผ่าน
การใชก้ฎหมายเขา้มาสนบัสนุนการกระท าความผดิดงักล่าว สภาวะแวดลอ้มการแข่งขนัทางธุรกิจ

                                                            
35เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ และคณะ, โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2553), 1-5. 
36ณฐันนัท ์อศัวเลิศศกัด์ิและคณะ,  38. 
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ท่ียากล าบากเป็นแรงผลกัดนัให้ภาคเอกชนกระท าการคอร์รัปชนั ดงันั้นบางหน่วยงานเอกชนจึงมี
การยินยอมพร้อมใจท่ีจะเสนอผลประโยชน์บางประการเพื่อแลกกบัการอ านวยความสะดวกใน            
การกระท าการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานและให้สามารถก้าวน าคู่แข่งทางธุรกิจได้ 
โดยมากการคอร์รัปชนัในรูปแบบน้ีมกัจะเกิดข้ึนในประเทศท่ีดอ้ยพฒันามากกว่าประเทศท่ีพฒันา
แลว้37 

กิตติศักด์ิ รัฐประเสริฐและคณะ พบว่าการคอร์รัปชันในแวดวงราชการไทย
ประกอบด้วย 3 มิติหลกั อนัได้แก่ 1.มิติทางด้านการเมือง 2.มิติทางด้านเศรษฐกิจและ 3. มิติ
ทางดา้นสังคมและวฒันธรรม โดยมิติทางดา้นการเมืองมกัจะเก่ียวกบัแนวคิดการบริหารราชการ
แบบระบบอุปถมัภ ์(the Patron-Client system) ระบบดงักล่าวเป็นเหตุประการส าคญัท่ีส่งผลใหเ้กิด
การคอร์รัปชนัในมิติทางดา้นการเมืองอยา่งมากมาย ผูมี้อ  านาจมกัจะใหก้ารช่วยเหลือพวกพอ้งของ
ตนใหก้า้วข้ึนมามีอ านาจในหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเพื่อแลกกบัผลประโยชน์บางประการท่ีจะ
ไดรั้บจากการสนบัสนุนให้พวกพอ้งเขา้มามีอ านาจในต าแหน่งนั้นๆ นอกจากน้ีระบบอาวุโสยงัมี
ผลกระทบอยา่งมากต่อการตดัสินใจกระท าการคอร์รัปชนั สืบเน่ืองจากการสั่งสอนของสังคมไทย
และสังคมเอเชียท่ีมุ่งเนน้ให้ผูน้อ้ยเคารพผูท่ี้อาวุโสกว่าตน และปลูกฝังความเช่ือท่ีว่า หากตอ้งการ
จะเติบใหญ่ในสายงานอาชีพของตนตอ้งให้การเคารพย  าเกรงผูห้ลกัผูใ้หญ่ ใครก็ตามท่ีไม่ปฏิบติั
ตามความเช่ือดงักล่าวจะถูกแช่แขง็ไม่ใหเ้ติบโตในหนา้ท่ีการงาน ในมิติทางดา้นเศรษฐกิจไดก้ล่าว
ไวว้่า การท่ีบุคคลไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งในระดบัต ่าก็เป็นแรงผลกัดนัหน่ึงซ่ึงกระตุน้ให้เกิด     
การคอร์รัปชนั เน่ืองดว้ยธรรมชาติของมนุษยท่ี์ตอ้งการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว ในมิติสุดทา้ยคือ มิติทางดา้นสังคมและวฒันธรรม สืบเน่ืองจากความเช่ือของผูค้นใน
สังคมทุกวนัน้ีท่ีเช่ือว่าการท่ีมีทรัพย์สินมากมายจะช่วยให้เกิดการยอมรับจากสังคมโดยรอบ
มากกว่าการเช่ือว่าความดีท่ีไดก้ระท าจะส่งผลให้ผูค้นให้การยอมรับ จากเหตุต่างๆ เหล่าน้ีจึงเป็น
แรงผลกัดนัใหผู้ค้นกระท าการคอร์รัปชนัแมรู้้ดีวา่จะเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย38 

ดาห์สตรอม (Dahlström) จากมหาวิทยาลยั Jönköping International Business School 
ในประเทศสวีเดน ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัเหตุแห่งการคอร์รัปชนัเอาไวห้ลากหลายประการ
ดว้ยกนั โดยอาจอธิบายไดด้งัน้ี 

                                                            
37เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์และคณะ, "รายงานการวิจัย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการ

ธุรกจิเอกชนไทยกบัแนวทางแก้ไขและป้องกนั," (กรุงเทพฯ: ส านกังาน ป.ป.ช., 2554), 19. 
38กิตติศกัด์ิ  รัฐประเสริฐและคณะ,  61. 
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1. เจา้พนักงานบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ผลกระทบต่อการคอร์รัปชนัในระบบเศรษฐกิจอยา่งมากมาย แมว้่าจะมีความพยายามแกไ้ขปัญหา              
การคอร์รัปชนั แต่ผลลพัธ์ท่ีไดก้็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร โดยปัญหาการคอร์รัปชนัยงัเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในทุกวนัและทุกประเทศทัว่โลก 

2. สายสัมพนัธ์กบัผูมี้อ  านาจเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีส่งผลให้การคอร์รัปชนัเกิดข้ึน
ไดโ้ดยง่าย โดยความยากง่ายในการคอร์รัปชนัโดยอาศยัสายสัมพนัธ์ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัโครงสร้าง
ขององคก์รโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหน่วยงานภาครัฐ โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐโดยมากจะเป็น
แบบการรวมศูนยอ์  านาจไวท่ี้ส่วนกลาง ซ่ึงส่งผลให้ผูกุ้มอ านาจมีอ านาจท่ีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใน               
การออกนโยบายและการตดัสินใจอนุมติัโครงการต่างๆ ในทา้ยท่ีสุดจึงส่งผลใหผู้ท่ี้ด ารงต าแหน่ง
ระดบัสูงของหน่วยงานภาครัฐมกัจะไดรั้บผลประโยชน์มากมายระหว่างการด ารงต าแหน่งและ
สร้างความมัง่คัง่และสุขสบายไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายใดๆ 
สามารถเอาตวัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษได ้

3. อิสรภาพของส่ือเป็นกลไกหน่ึงท่ีมีความส าคัญมากในการแก้ไขปัญหา                  
การคอร์รัปชนั ในประเทศท่ีอิสรภาพของส่ืออยู่ในระดบัสูงอาจบ่งช้ีไดถึ้งอตัราการคอร์รัปชนัท่ี
เกิดข้ึนในระดับท่ีต ่ากว่าประเทศท่ีอิสรภาพของส่ืออยู่ในระดับต ่า สืบเน่ืองจากการท่ีส่ือมี                 
ความเช่ียวชาญและเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรมท่ีผิดปกติของผูบ้ริหารหรือเจ้าพนักงานของ
ภาครัฐไดง่้ายกว่าการท่ีประชาชนธรรมดาจะสามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มูลเหล่านั้นได ้การท่ี
อิสรภาพของส่ือมีส่วนส าคญัในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน รวมถึง                 
ความน่าจะเป็นท่ีวิธีแกไ้ขปัญหาจะไดผ้ลก็เป็นผลมาจากบทลงโทษท่ีไดบ้ญัญติัไวข้องภาครัฐ เช่น 
ประเทศหน่ึงมีอิสรภาพของส่ืออยู่ในระดับสูง ส่ือสามารถด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเต็มท่ี 
รวมถึงการน าเสนอข่าวก็จะไม่ถูกฝ่ายการเมืองหรือขา้ราชการฟ้องร้อง ในทางกลบักนัประเทศท่ีมี
อิสรภาพของส่ืออยู่ในระดบัต ่า ส่ือจะไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ 
และอาจสุ่มเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องหรือจับกุมหากเปิดเผยขอ้มูลลบัท่ีอาจเช่ือมโยงและช้ีมูล
ความผิดไปยงัผูบ้ริหารหรือเจา้พนกังานของภาครัฐ เป็นตน้ ดงันั้นจึงไม่มีใครกลา้ท่ีจะด าเนินการ
ตรวจสอบและน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัความผดิเหล่านั้นในประเทศท่ีอิสรภาพของส่ืออยูใ่นระดบัต ่า  

4. โครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะลืมไปเสียมิได้ส าหรับ                  
การแกไ้ขปัญหาการคอร์รัปชนั ในประเทศท่ีมีระบบสารสนเทศชั้นเยี่ยมมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถ
แก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันได้ง่ายกว่าประเทศท่ีระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
สืบเน่ืองจากระบบสารสนเทศท่ีดีจะช่วยให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ได้ง่ายและมี



 28 

 

 
 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยไม่จ าเป็นต้องออกจากบ้าน ดังนั้ นกลุ่มคนเหล่าน้ีก็จะสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ
ไดง่้ายดายโดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนต่อผูรั้บเร่ืองร้องเรียนได้39 

จฮา (Jha) จากมหาวิทยาลยัแห่งรัฐหลุยส์เซียน่าแสดงให้เห็นถึงมุมมองและวิธีการ
คิดท่ีแตกต่างออกไปในดา้นของเหตุแห่งการคอร์รัปชนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เพศกบัการคอร์รัปชนั ในอดีตถูกมองว่ามกัจะมีผลเก่ียวเน่ืองกนัในเพศชายเสีย
มากกว่า และโดยมากมกัจะเกิดข้ึนกบัเพศชายท่ีด ารงอยู่ในต าแหน่งท่ีมีอ านาจมากพอจะกระท า  
การใดๆ โดยท่ีไม่มีผูใ้ดกลา้ตรวจสอบ อยา่งไรก็ตามนบัตั้งแต่เพศหญิงเร่ิมเขา้มามีบทบาทในดา้น
ของเศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มมากข้ึน ผลลพัธ์ก็ไดแ้สดงให้เห็นว่าเพศหญิงในสายของการใช้
แรงงานและการท างานในหน่วยงานภาครัฐมีความสมัพนัธ์กบัการคอร์รัปชนัในเชิงลบ หมายความ
วา่ เพศหญิงเม่ือยิง่ข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนจะมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าการคอร์รัปชนันอ้ยลงไปเท่านั้น40

   2. ส่ือสังคมออนไลน์ก็นบัไดว้่ามีบทบาทส าคญัในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัใน
โลกยุคปัจจุบัน สืบเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ประชาชนก็จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดง่้ายกว่าในอดีต จึงส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้
เทคโนโลยดีงักล่าวเขา้มาช่วยในการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมท่ีไม่ปกติของภาครัฐไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามกลวิธีในการคอร์รัปชันก็ไดถู้กพฒันาข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาจาก                  
การพฒันานวตักรรมดงักล่าว41 

3. ระบบกฎหมายท่ีแตกต่างกนัของแต่ละประเทศยอ่มส่งผลถึงผลลพัธ์ท่ีแตกต่าง
กนัในดา้นของการต่อตา้นการคอร์รัปชนั ในประเทศอยา่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญ่ีปุ่น
และประเทศรัสเซียมีการบญัญติับทลงโทษส าหรับผูเ้สนอสินบนเอาไวรุ้นแรงกว่าผูท่ี้รับสินบน 
ในทางกลบักนัประเทศอยา่งประเทศอินเดีย ประเทศเยอรมนั ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
องักฤษมีการบญัญติับทลงโทษเอาไวเ้ท่าๆ กนัทั้งผูเ้สนอและผูรั้บสินบนต่างๆ42 

                                                            
39Tobias Dahlstrom, "Causes of Corruption," JIBS Dissertation Series, no. 059 (2009): 

46-47. 
40Chandan Kumar Jha, Essays on Corruption (The Department of Economics: Louisiana 

State University, 2015), 5-6, 21-22. 
41Ibid., 7-8. 
42Ibid., 10. 
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องค์กรการเงินระหว่างประเทศยงัได้กล่าวถึงเหตุแห่งการคอร์รัปชันเอาไว้ว่า
ประกอบดว้ย  

1.คุณภาพของระบบราชการ  
2.ระดบัของผลตอบแทนท่ีจ่ายโดยภาครัฐ  
3.บทลงโทษท่ีไม่เขม้แขง็  
4.การควบคุมสถาบนัต่าง ๆ  
5.ความโปร่งใสของกฎหมาย43 

ณภทัร  เตโชและคณะ กล่าวว่า คอร์รัปชันมีโครงสร้างรากฐานอนัแข็งแกร่งและ
ด ารงอยูใ่นปัจจุบนันั้น มีสาเหตุการคอร์รัปชนัท่ีพบในสงัคมจ าแนกได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นเศรษฐกิจและการครองชีพ ไดแ้ก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐเป็นส่ิงล่อใจ 
ประชาชนซ้ือความสะดวกจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีรายไดไ้ม่เพียงพอเม่ือเทียบ
กบัรายจ่าย 

2. ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ ผูบ้ ังคับบัญชาบกพร่องไม่ก ากับดูแลให้
เป็นไปตามระเบียบวินยั ท าใหเ้กิดการคอร์รัปชนัและการขาดดุลแห่งอ านาจในการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินท าให้การควบคุมดูแลไม่ทัว่ถึง เกิดการคอร์รัปชนัในวง
ราชการได้ง่าย รวมทั้ งการเกรงใจและเกรงกลัวผู ้บังคับบัญชา ใช้อ  านาจหน้าท่ีแสวงหา
ผลประโยชน์ ไม่ศึกษาและปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. ด้านสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดคุณธรรม 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐชั้นผูใ้หญ่คอร์รัปชนัแลว้ไม่ถูกจบั จึงเป็นตวัอยา่งให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐชั้นผูน้อ้ยท า
ตาม สังคมไทยเน้นวตัถุนิยมมากกว่าความดีงาม ศีลธรรม เงินคือส่ิงท่ีเป็นคุณค่าของสังคม 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยทางดา้นอุปโภคบริโภค จึงตอ้งด้ินรนดว้ยวิธีการคอร์รัปชนั 

4. ด้านกฎหมายและวิธีพิจารณา ได้แก่ การลงโทษทางวินัยมีความยุ่งยากใน          
การหาพยานหลกัฐาน เพราะมีระเบียบขั้นตอนมากมายในการสอบสวน การพิสูจน์การคอร์รัปชนั
ตอ้งมีหลกัฐานอย่างชดัเจนซ่ึงยากแก่การพิสูจน์ทั้งน้ีการคอร์รัปชนัจะเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัไดต้ลอดเวลาโดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงการ

                                                            
43 Vito Tanzi, Corruption around the World: Causes, Consequences, Scopes, and 

Cures (Washington: International Monetary Fund, 1798), 10-20. 
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พฒันาขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่น เข่ือน ท่าอากาศยาน ถนน
หลวง ทางรถไฟ หรือ ระบบการคมนาคมและการขนส่งต่างๆ44 

กิตติศกัด์ิ  รัฐประเสริฐและคณะได้กล่าวถึงสาเหตุหลกัของการคอร์รัปชันในวง
ราชการไทยพบวา่ มีสาเหตุจาก3สาเหตุหลกั ดงัน้ี 

1.สาเหตุของการคอร์รัปชนัในวงราชการไทยมีดงัน้ี 
1.1  สา เหตุทางการเ มือง  อภิปรายผลได้ว่ าระบบอุปถัมภ์  (patron-client 

relationship) เป็นสาเหตุทางการเมืองท่ีท าใหเ้กิดการคอร์รัปชนัในวงราชการไทยมากท่ีสุดเกิดจาก
ระบบใหญ่ 2ประการไดแ้ก่ 1) ระบบอาวุโสและ 2) ระบบบุญคุณท าให้เกิดการจุนเจือเก้ือหนุนใน
ระบบราชการนอกจากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัพบว่าถา้ในระบบยงัมีการจบัมือหรือร่วมโกงให้เกิด
ปัญหาคอร์รัปชันจะต้องประกอบไปด้วย3ฝ่ายหลักคือ 1 ) นักการเมือง 2) ข้าราชการและ                        
3) นกัธุรกิจส่วนประชาชนนั้นเป็นเพียงเคร่ืองมือของนกัการเมืองในการซ้ือสิทธิขายเสียงเพื่อเขา้
มามีอ านาจผูกขาดเก่ียวกบังบประมาณและโครงการต่างๆอย่างไรก็ตามฝ่ายการเมืองไม่แสดง
เจตจ านงอย่างเด่นชดัในการประกาศเป็นวาระแห่งชาติเพื่อต่อสู้กบัการคอร์รัปชนัในวงราชการ
ไทยอยา่งเด็ดขาดถา้ประกาศต่อตา้นการคอร์รัปชนัในหน่วยงานราชการอยา่งจริงจงัก็จะโยงไปถึง
นักการเมืองดว้ยเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่มีพรรคใดท่ีสนับสนุนเร่ืองการต่อสู้              
การคอร์รัปชนั 

1.2 สาเหตุทางดา้นเศรษฐกิจสามารถสรุปสาเหตุทางดา้นเศรษฐกิจท่ีท าให้เกิด  
การคอร์รัปชันในวงราชการไทยหลัก ๆได้แก่ค่านิยมแบบทุนนิยมไม่รู้จักพอของผูมี้อ  านาจ
เจ้าหน้าท่ีรัฐรับสินบนบางคร้ังภาคธุรกิจเป็นผูเ้สียผลประโยชน์ผูมี้อ  านาจเอ้ือผลประโยชน์
เงินเดือนขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรัฐนอ้ย 

1.3 สาเหตุทางดา้นสังคมและวฒันธรรมสามารถสรุปสาเหตุทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรมท่ีท าใหเ้กิดการคอร์รัปชนัในวงราชการไทยหลกั ๆไดแ้ก่การมีทศันคติหรือค่านิยมของ
ประชาชนท่ีเห็นการคอร์รัปชันเป็นเร่ืองปกติการยกย่องเชิดชูคนท่ีมีเงินเป็นคนดีสังคมมี                      

                                                            
44ณภทัร เตโชและคณะ, แนวทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการไทย. 

การศึกษาตามหลกัสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระดับกลาง 
รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2554), 
10-11. 
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ความอ่อนแอจากการคอร์รัปชันท าให้ขาดจิตส านึกจริยธรรมหรือความซ่ือสัตย์ลดน้อยลงมี           
ความโลภเขา้ครอบง าสังคมฟุ้งเฟ้อดว้ยวตัถุนิยมบริโภคนิยมและเงินตรานิยม45 

สถาบนัพระปกเกลา้ กล่าวถึงการคอร์รัปชนัไวว้่า การคอร์รัปชนัโดยทัว่ไปมกัจะ
มาในรูปแบบของการติดสินบน การใชอ้  านาจบาตรใหญ่ การขโมยทรัพยสิ์นของหน่วยงานรัฐ   
การใช้งบประมาณของรัฐไปในทางท่ีไม่เหมาะสม และการโกงในการเลือกตั้ง การติดสินบน 
หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงซ่ึงเป็นตวัแทนของภาครัฐไดก้ระท าการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของตน 
เช่น การเซ็นสัญญาภาครัฐ การหลบเล่ียงภาษี และการใชก้ฎหมายเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพอ้ง 
เป็นตน้46 

ส่วนศิริวรรณ  มนอตัระผดุง กล่าววา่การคอร์รัปชนัในปัจจุบนัมีพฒันาการมาเป็น
ล าดบั และสาเหตุการคอร์รัปชนัท่ีพบในสังคมสามารถจ าแนกได ้4 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. ดา้นเศรษฐกิจและการครองชีพ ไดแ้ก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐเป็นส่ิงล่อใจ 
ประชาชนซ้ือความสะดวกจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีรายไดไ้ม่เพียงพอเม่ือเทียบ
กบัรายจ่าย 

2. ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ผูบ้งัคบับญัชาบกพร่องไม่ก ากับดูแลให้
เป็นไปตามระเบียบวินยั ท าใหเ้กิดการคอร์รัปชนัและการขาดดุลแห่งอ านาจในการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้การควบคุมดูแลไม่ทัว่ถึง เกิดการคอร์รัปชันใน          
วงราชการได้ง่าย รวมทั้ งการเกรงใจและเกรงกลัวผูบ้ ังคับบัญชา ใช้อ  านาจหน้าท่ีแสวงหา
ผลประโยชน์ ไม่ศึกษาและปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. ด้านสังคมวฒันธรรมและศีลธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดคุณธรรม 
เจา้หน้าท่ีของรัฐชั้นผูใ้หญ่คอร์รัปชนัแลว้ไม่ถูกจบัจึงเป็นตวัอย่างให้เจา้หน้าท่ีของรัฐชั้นผูน้้อย    
ท าตาม สังคมไทยเน้นวตัถุนิยมมากกว่า ความดีงาม ศีลธรรม เงินคือส่ิงท่ีเป็นคุณค่าของสังคม 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐใชจ่้ายฟุ่ มเฟือยทางดา้นอุปโภค บริโภค จึงตอ้งด้ินรนดว้ยวิธีการคอร์รัปชนั 

4. ดา้นกฎหมายและวิธีพิจารณา ไดแ้ก่ การลงโทษทางวินัยมีความยุ่งยากใน    
การหาพยานหลกัฐาน เพราะมีระเบียบขั้นตอนมากมายในการสอบสวน การพิสูจน์การคอร์รัปชนั 
ตอ้งมีหลกัฐานอย่างชดัเจน ซ่ึงยากแก่การพิสูจน์ทั้งน้ีการคอร์รัปชนัจะเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

                                                            
45กิตติศกัด์ิ  รัฐประเสริฐและคณะ,  61. 
46สถาบนัพระปกเกลา้, "รายงานการวิจัย การศึกษาเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี," (กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้, 2545), 6-7. 
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กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัไดต้ลอดเวลาโดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโครงการ
พฒันาขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ เข่ือน ท่าอากาศยาน 
ถนนหลวง ทางรถไฟ หรือ ระบบการคมนาคมและการขนส่งต่างๆ เป็นตน้47 
 เสาวนีย ์ไทยรุ่งโรจน์ กล่าวว่า สาเหตุส าคญัของปัญหาคอร์รัปชนัในประเทศไทยเกิดจาก 
3 สาเหตุหลกั ไดแ้ก่ 
 ประการแรก ระบบอุปถมัภ์ท่ีฝังรากลึกในสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น
ค่านิยมความกตญัญู ค่านิยมการเคารพนบัถือผูใ้หญ่โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีถูกสั่งสอนกนัมาว่า 
ให้เกรงกลวัผูมี้อิทธิพล พวกชนชั้นสูง และให้ผูน้อ้ยตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูใ้หญ่โดยไม่มีขอ้
โตแ้ยง้ ลว้นแต่เป็นปัญหาส าคญัอนัน าไปสู่การคอร์รัปชนั 
 ประการต่อมา กฎหมายของประเทศไทยยงัมีช่องโหว่ให้คนบางกลุ่มอาศยัประโยชน์ใน
การตกัตวงผลประโยชน์ให้พวกพอ้งของตนโดยไม่ไดส้นใจว่าการกระท าเหล่านั้นจะส่งผลต่อ
ส่วนรวมและประเทศชาติอยา่งไร อีกทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมายเม่ือตรวจพบการกระท าความผดิยงั
ไม่มีความเขม้แข็งมากพอ หลายคร้ังจะพบไดว้่า เม่ือผูก้ระท าความผิดเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่                 
ผูมี้อ  านาจ หรือผูม้ ัง่มีดว้ยทรัพยสิ์นไม่เคยไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย ขณะท่ีกลุ่มคนท่ีไม่มี
อ านาจ ไม่มีบารมี ไม่มีทรัพยสิ์นจะได้รับบทลงโทษท่ีรุนแรงกว่า ส่งผลให้คนกลุ่มแรกไม่มี               
ความย  าเกรงต่อกฎหมายบา้นเมืองและตกัตวงผลประโยชน์ส่วนตนต่อไป 
 ประการสุดทา้ย การเปิดเสรีการคา้และระบบทุนนิยมท่ีปลูกฝังให้ประชาชนวดัค่าของคน
จากทรัพยสิ์นท่ีมีมากกว่าจะพิจารณาท่ีคุณความดีท่ีได้ท าเพื่อส่วนรวมก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงซ่ึง
ส่งผลใหค้นท าการคอร์รัปชนัเพื่อสะสมความมัง่คงเพื่อใหผู้ค้นในสงัคมยอมรับ48 
 องค์ประกอบของเหตุแห่งการคอร์รัปชัน 

องค์ประกอบของเหตุแห่งการคอร์รัปชันใน 5 ประเด็นหลกั โดยเราอาจใช้ตวัย่อ
ภาษาองักฤษวา่ “IPIPS” ประกอบดว้ย 

1.พฤติกรรมท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด (Innateness) 

                                                            
47ศิริวรรณ  มนอตัระผดุง,  5-6. 
48เสาวนียไ์ทยรุ่งโรจน์และคณะ, รายงานการวิจัย “โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการ

ทุจริตในประเทศไทย: An Assessment of the Curruption Situation in Thailand,” (กรุงเทพฯ: 
ส านกังาน ป.ป.ช., 2553), 74. 
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พฤติกรรมท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิดหรือท่ีเรียกว่าสันดานนั้ น นับได้ว่าเป็น
พฤติกรรมของบุคคลท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิดและไม่สามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงได้ผ่าน                 
การเรียนรู้และประสบการณ์ ซ่ึงพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดก้ล่าวถึงค าว่า 
สนัดานไวว้า่ หมายถึง อุปนิสยัท่ีมีติดตวัมาแต่ก าเนิด โดยอาจกล่าวถึงไดท้ั้งในแง่บวกและในแง่ลบ 
เช่น สันดานดี สันดานเลว เป็นต้น โดยสันดานน้ีเองท่ีเป็นตวัก าหนดความประพฤติของเจ้า
พนกังานของรัฐแต่ละคนซ่ึงอาจเป็นเหตุแห่งการคอร์รัปชนัและประพฤติมิชอบในแวดวงราชการ
ได ้

2. ภาวะกดดนัหรือบีบคั้น (Pressure) 
ภาวะกดดนัหรือบีบคั้นคือ สภาวะแวดลอ้มท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่อาจอยู่ได้

โดยสบายใจ โดยมากแลว้ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัการคอร์รัปชนัมกักระท าไปเน่ืองจากตกอยูใ่น
ภาวะกดดนัหรือบีบคั้น โดยภาวะดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 

2.1 ภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ผูค้อร์รัปชนัหรือบุคคลในครอบครัว พ่อ แม่ 
ลูกเมีย ญาติพี่น้องท่ีตัวเองรัก นับถือ มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น จาก                       
การเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสจนผูค้อร์รัปชันทนไม่ไหว 
จ าเป็นตอ้งก่อเหตุคอร์รัปชนั โดยวิธีการต่าง ๆ ข้ึน เพื่อปลดเปล้ืองความจ าเป็นเหล่านั้น 

2.2 ภาวะบีบคั้นทางจิตใจ ผูค้อร์รัปชนัถูกผูบ้งัคบับญัชาสร้างภาวะบีบคั้น
ทางจิตใจ จนเกิดเป็นความโกรธ เกลียด ชิงชงัผูบ้งัคบับญัชา  เลยท าร้ายผูบ้งัคบับญัชาดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ อาจโดยกลัน่แกลง้ไม่ให้ความร่วมมือ เตะถ่วงงานหรือสุดทา้ยก่อเหตุคอร์รัปชนัเสียเอง
เพื่อให้หายแคน้ ฯลฯ เหล่าน้ี เป็นตน้ ซ่ึงสภาพกดดนัทางจิตใจ อาจมีสาเหตุอ่ืนก็ได ้ความรัก โลภ 
โกรธ หลงท่ีสะสมอยูใ่นอารมณ์เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ก็ลว้นเป็นสาเหตุให้คิดคอร์รัปชนัและประพฤติ         
มิชอบต่อหนา้ท่ีไดเ้ช่นกนั 

3. การควบคุมภายใน (Internal Control) 
เหตุแห่งการคอร์รัปชนัโดยมากมกัจะเกิดข้ึนจากตวับุคคล ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นตน้

ตอของปัญหา ดงันั้นจึงมีความพยายามคิดคน้หาวิธีในการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าความผดิ
ให้กระท าความผิดได้ยากยิ่งข้ึน โดยวิธีหน่ึงซ่ึงมีการใช้กันมาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ                  
การออกแบบระบบควบคุมภายในและการป้องกนั โดยการตรวจสอบภายใน เคร่ืองมือทั้ง 2 ชนิดน้ี
จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องมีการออกแบบให้ท างานควบคู่กันไป โดยนับว่า                    
การตรวจสอบภายในคือ ฝาแฝดของระบบควบคุมภายใน หากองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
เอกชนมีการออกแบบระบบดงักล่าวไวเ้ป็นอยา่งดี ก็จะสามารถลดความเส่ียงท่ีบุคลากรจะกระท า
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การคอร์รัปชันลงไปได้ โดยการควบคุมภายในจะมีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและช่องโหว่ของ
องคก์ร ในขณะท่ีการตรวจสอบภายในจะพยายามคน้หาและแจง้ถึงขอ้บกพร่องของระบบไปยงัผูมี้
หนา้ท่ีรับผิดชอบ เช่น กฎระเบียบต่างๆ ท่ีอาจมีช่องโหว่ให้ผูก้ระท าความผิดสามารถรอดพน้จาก
การถูกตรวจสอบและลงโทษ เป็นตน้  

4. บทลงโทษ (Penalty) 
 การบญัญติับทลงโทษท่ีเหมาะสมส าหรับผูก้ระท าความผิดอาจนับได้ว่าเป็น

เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งในการท่ีจะต่อตา้นการคอร์รัปชนั ระดบัความรุนแรงของบทลงโทษท่ี
แตกต่างกนัสามารถประยุกตใ์ชก้บัระดบัความรุนแรงของการคอร์รัปชนัท่ีแตกต่างกนัได ้อีกทั้ง
ความแตกต่างของมูลค่าความเสียหายจากการคอร์รัปชนั รวมถึงจ านวนของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากการคอร์รัปชนักค็วรจะมีบทลงโทษท่ีแตกต่างออกไปเช่นเดียวกนั 

5. ทกัษะ (Skill) 
การคอร์รัปชนับางประเภทนั้นสามารถกระท าไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะ

พิเศษใดๆ ดงัเช่นการคอร์รัปชนัในระดบัเล็กน้อยหรือการประพฤติมิชอบท่ีไม่ร้ายแรงก็สามารถ
กระท าไดโ้ดยง่าย เช่น การยกัยอกเงินทองหรือทรัพยสิ์นของภาครัฐไปเป็นของตน โดยอาจใชว้ิธี
เพียงการหยบิฉวยเอาไปเป็นของตนอยา่งด้ือๆ เป็นตน้ ในทางกลบักนั การคอร์รัปชนัในระดบัใหญ่ 
เช่น การคอร์รัปชันของนักการเมือง หรือการใช้กลวิธีทางภาษีในการฉกชิงผลประโยชน์ของ
ประเทศนบัไดว้า่เป็นการคอร์รัปชนัท่ีตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะ ดงันั้นหากไม่ใช่ผูท่ี้มีเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นจริงๆ ก็ไม่อาจจะกระท าการคอร์รัปชนัในระดบัใหญ่ไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากการคอร์รัปชนัใน
ระดบัน้ีมกัจะเป็นการอาศยัช่องโหวท่างกฎหมายเพื่อตกัตวงผลประโยชน์ของชาติเสียมากกวา่ 

นอกเหนือไปจากส่ิงท่ีได้กล่าวถึงไปขา้งตน้ นักวิชาการบางท่านยงัได้มีการเสนอว่า                
การคอร์รัปชันนั้ นมีความเช่ือมโยงกับระบบอีกด้วย โดยระบบท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อ                     
การคอร์รัปชนัคือ ระบบอุปถมัภห์รือระบบค ้าชูเก้ือหนุนนัน่เอง 
 ลกัษณะของระบบอุปถมัภไ์ดมี้การก าหนดไว ้7 ประการดงัน้ี 

1. ส าหรับระบบอุปถมัภ์นั้น ระดบัของความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัเจา้นายและระดบั
ลูกนอ้งจะมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละท่าน โดยความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้นายและลูกนอ้ง
จะมีมากเม่ือนายกบัลูกนอ้งมีความสนิทชิดชอบมากท่ีสุดและลดนอ้ยลงเม่ือความสัมพนัธ์นั้นห่าง
ออกไป จวบจนถึงลูกน้องท่ีไม่มีความสนิทสนมเป็นพิเศษ ดงันั้นลูกน้องท่ีมีความสนิทสนมกบั
นายมากกย็อ่มไดรั้บโอกาสในการเติบโตในสายงานอาชีพมากกวา่ผูอ่ื้น 
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2. ลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปในแนวด่ิง คือผูมี้อ  านาจหรือผูใ้หญ่เป็นผูใ้ห้แก่ผูน้อ้ย
โดยการให้นั้ นอาจจะเป็นไปได้ทั้ งในรูปแบบของตัวเ งินหรืออาจไม่ใช่ตัวเ งิน แต่เป็น                            
การสนบัสนุนใหส้ามารถข้ึนด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนได ้

3. ในระบบอุปถมัภจ์ะเนน้ความส าคญัท่ีตวับุคคลมากกวา่หลกัการ 
4. มีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะต่างตอบแทน 
5. เป็นระบบท่ีมีการคอร์รัปชนัแฝงตวัอยู ่
6. ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างนายกบัลูกนอ้งมีความเปราะบางขาดความจริงใจและ

อาจเปล่ียนแปลงได้ มีการเลือกผูอุ้ปถมัภ์ ผูรั้บอุปถมัภ์ได้ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ อ  านาจ   
ความมัน่คง เช่น เม่ือนายมีอ านาจมาก ก็จะมีลูกนอ้งบริวารมาก ในทางกลบักนัเม่ืออ านาจถดถอย
ลง ลูกนอ้งกจ็ะลดนอ้ยลงตามอ านาจท่ีหายไป 

7. มีการสร้างระบบอุปถมัภย์อ่ย 
 แอนวิกและคณะ (Andvig, et al) กล่าวสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับระบบอุปถมัภ์ไวว้่า 

ระบบอุปถมัภเ์ป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีน าไปสู่การคอร์รัปชนั เน่ืองจากระบบอุปถมัภเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้
เกิดอ านาจและเอ้ือให้เกิดการใช้อ  านาจไปในทางท่ีผิด โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า           
การค านึงถึงประเทศชาติ อีกทั้งยงัก่อให้เกิดความล าเอียงในการจดัสรรทรัพยากร เน่ืองจากผูมี้
อ  านาจจะเลือกจดัสรรทรัพยากรท่ีมีความส าคญัใหแ้ก่ผูท่ี้มีความใกลชิ้ดเป็นล าดบัแรกก่อนเสมอ49 
 เวอร์เนอร์ (Werner) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการคอร์รัปชนัไว ้9 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ความสัมพนัธ์ภายใตร้ะบบอุปถมัภ ์
2. ความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
3. ความแตกต่างของระดบัชนชั้นทางสงัคม 
4. ความไม่สมดุลระหวา่งอ านาจในการควบคุมและตรวจสอบโดยภาครัฐ 
5. การบงัคบัใชก้ฎระเบียบท่ีไม่เท่าเทียมกนั 
6. ความขาดแคลนทางดา้นเศรษฐกิจและอตัราเงินเฟ้อท่ีสูง 
7. การคอร์รัปชนัโดยนกัการเมือง 
8. ความอ่อนแอของระบบป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนั 

                                                            

 49Jens Christopher Andvig et al, Corruption: A Review of Contemporary Research 
(Norway: Chr. Michelsen Institute, 2001), 4-8. 
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9. ความพยายามในการเพิ่มบทบาทของภาครัฐในการสนบัสนุนให้การประกนัสุขภาพ
ของประชาชนมีความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน50 
 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ  กล่าวว่า การคอร์รัปชนัมีความแขง็กร้าวข้ึนสืบเน่ืองจากเหตุผล 
4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ระบบการเมืองและระบบราชการ 
2. ระบบต่อตา้นการคอร์รัปชนัภาคประชาชนมีความอ่อนแอ 
3.  ค่านิยมของสังคมไทยบางประการสนับสนุนให้กลุ่มคนบางกลุ่มกระท า                                     

การคอร์รัปชนัอยา่งไร้ยางอาย 
4. ความส านึกในผลประโยชน์ของประเทศชาติอยูใ่นระดบัต ่า51 

 เดวิส และ รูห์(Davis and Ruhe) ไดก้ล่าวถึงการคอร์รัปชนัไวใ้นวารสารช่ือ “Perceptions 
of Country Corruption: Antecedents and Outcomes” ซ่ึ ง มี ก า รประ เ มินก า ร รับ รู้ เ ก่ี ย ว กับ                         
การคอร์รัปชนัของประเทศในมุมมองของนานาชาติ รวมถึงลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ออกไป การคอร์รัปชันได้ถูกประเมินความสัมพนัธ์ทั้งในมุมมองของลกัษณะทางวฒันธรรม 
รวมถึงศักยภาพของประเทศทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ความเส่ียงต่างๆ การคา้ระหวา่งประเทศ รวมถึงการลงทุนของชาวต่างชาติ52 
 การประชุมทางดา้นการป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีถูกจดัข้ึนโดยสภาสหประชาชาติ คร้ังท่ี 11 
ไดก้ล่าวถึงค านิยามของค าวา่การคอร์รัปชนัไวว้า่มีเหตุจากปัจจยัดงัน้ี  

1. โอกาส เช่น ช่องโหวข่องกฎหมายกเ็ป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการคอร์รัปชนัมากข้ึน 
2. สภาวะต่ืนตวั ในบางสถานการณ์อาจมีการกระตุน้ให้เกิดการคอร์รัปชนัข้ึนได ้เช่น 

คุณภาพชีวิตท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน เป็นตน้ 
 
 

                                                            
50Simcha B. Werner, "New Directions in the Study of Administrative Corruption," Public 

Administration Review 43,2 (March-April 1983): 146-56. 
51เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, กลเม็ดเด็ดปีกคอร์รัปชัน (กรุงเทพฯ: บริษทัจ ากดัซคัเซสมีเดีย, 

2004), 22-26. 
52James H. Davis and John A. Ruhe, "Perceptions of Country Corruption: Antecedents and 

Outcomes," Journal of Business Ethics 43, 4, (2003): 275-88. 
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3. ความเส่ียง 
4. ความซ่ือสัตย์53 

 สถาบนัพระปกเกลา้ไดก้ล่าวถึงเหตุแห่งการคอร์รัปชนัไวว้า่มีเหตุจากปัจจยัดงัน้ี 
1. เหตุจากปัจจยัดา้นการเมือง 
2. เหตุผลทางดา้นกฎหมาย 
3. เหตุจากระบบราชการ 
4. เหตุจากสภาพเศรษฐกิจ54 

 

แนวคดิและทฤษฎกีารป้องกนัการคอร์รัปชัน 
 

แนวทางการป้องกนัการคอร์รัปชัน 

  เพรสแมนและ วิลดฟัสกี (Pressman and Wildavsky) สองนกัวิชาการท่ีไดคิ้ดคน้ทฤษฎีตวั
แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (Interaction Between Factor Model) ซ่ึงเป็นผู ้บุกเบิกและจุด
ประกายของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัเพื่อป้องกนัการคอร์รัปชนัใหไ้ดรั้บความสนใจจาก
นักวิชาการท่ีเก่ียวข้องอย่างกวา้งขวาง จนกระทั่งการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติได้รับ                   
การยอมรับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกนั    
การคอร์รัปชนั โดยสามารถจ าแนกใหเ้ห็นชดัเจนไดด้งัน้ี 

ประการแรก การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการซ่ึงต้องเ ก่ียวข้องกับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ทั้งหมดในการน านโยบายไปปฏิบติั 

ประการท่ีสอง กระบวนการหลักในการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ กระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งการก าหนดเป้าประสงคข์องนโยบายและการปฏิบติัเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์
ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่ามาตรการในการน านโยบายไปปฏิบติัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัให้
บรรลุเป้าประสงคข์องนโยบาย ในกรณีน้ีเป้าประสงคจึ์งเป็นเสมือนเขม็มุ่งของการปฏิบติั ดงันั้น
การก าหนดเป้าประสงค์ จึงตอ้งค านึงถึงความชัดเจน ความเท่ียงตรงในการแก้ไขปัญหาและ                 

                                                            
53Office of the Justice Affairs, "Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime 

Prevention and Criminal Justice," (paper presented at the meeting of Office of the Justice 
Affairs., April 18-25, 2005). 

54Ibid. 
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ความเป็นไปได ้ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ส่วนการปฏิบติัให้บรรลุเป้าประสงคจ์ะตอ้ง
ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความรู้และความช านาญเหมาะสม มีทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติั
บุคลากรมีความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าประสงคข์องนโยบายอย่างชดัเจน และ ผูรั้บผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบติัจะตอ้งเป็นผูมี้ภาวะผูน้ าสามารถกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจให้ผูป้ฏิบติั                 
มีความตั้งใจและความเช่ือมัน่ท่ีจะกระท างานใหป้ระสบความส าเร็จ 

ประการท่ีสาม การประเมินผลส าเร็จเป็นการก าหนดกรอบในการวดัความส าเร็จของ      
การน านโยบายไปปฏิบติัให้มีความชดัเจน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความส าเร็จให้ชดัเจน
เป็นท่ียอมรับแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันั้นการประเมินผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั จึงตอ้งมีทั้ง
ความเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้ซ่ึงหมายความว่าการประเมินผลจะตอ้งกระท าอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง
ตามระเบียบวิธีการประเมินผล (Method) เพื่อให้การประเมินผลส าเร็จสามารถระบุระดับของ
ความส าเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถให้ขอ้แนะน าไดว้่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้งในระหว่าง
การน านโยบายไปปฏิบติัท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง 

ประการท่ีส่ี การแปลงความเป็นนามธรรมของเป้าประสงคไ์ปสู่ความเป็นรูปธรรมท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงและสามารถน าไปปฏิบติัได ้ซ่ึงผูรั้บผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบติัจะตอ้ง
เป็นผูต้ดัสินใจในการกระท าดงักล่าว เพื่อให้ผูป้ฏิบติัปราศจากความคลุมเครือและมีความชดัเจน
ต่อภารกิจท่ีตนต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่าการ
ตดัสินใจในขั้นตอนน้ีเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดส่วนหน่ึงในกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบติั 

ประการสุดทา้ย การน านโยบายไปปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีร่วมรับผดิชอบจ านวน
มาก ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกนัและบุคลากรระหวา่งหน่วยงานท่ีตอ้งท างานประสานกนั 
ดงันั้นการสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัทั้งระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกนัและระหว่าง
หน่วยงานจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง เพราะถา้บุคลากรผูป้ฏิบติัขาดความร่วมมือท่ีดีต่อกันหรือขาด                   
ความเขา้ใจต่อความส าคญัในการประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ดหรือเกิดความขดัแยง้ในระหว่าง
ผูป้ฏิบติังาน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการน านโยบายไปปฏิบติัให้ประสบความส าเร็จ 
ดงันั้นความร่วมมือดว้ยความเขา้ใจต่อการบรรลุเป้าประสงคร่์วมกนั จะส่งเสริมใหก้ารน านโยบาย
ไปปฏิบติัประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นไดว้่าในความหมายน้ี ไดเ้น้นความส าคญัในเร่ืองกระบวนการอย่างชัดเจนและ
แสดงให้เห็นว่าการน าโยบายไปปฏิบติัเป็นผลผลิตของกระบวนการทางการเมืองและการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นโอกาสแรกท่ีจะได้น าการตัดสินใจเลือกทางนโยบายไปปฏิบัติใน
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สถานการณ์ท่ีเป็นจริง และขั้นตอนทั้ งหมดของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจะเป็น                     
การสังเคราะห์และแสดงให้เห็นถึงความหวงัในการแกไ้ขปัญหาของสังคม ความกลวัเก่ียวกบั
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน และจินตนาการของผูมี้ส่วนร่วมท่ีตอ้งการจะเน้น        
การน านโยบายไปปฏิบติัให้ประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ ดงันั้น การน าโยบายไปปฏิบติัจึง
ครอบคลุมกระบวนการแปลงนโยบายท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นแผนงานรูปธรรมท่ีสามารถน าไป
ปฏิบติัและตรวจสอบระดบัความส าเร็จได ้ซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัของการวิเคราะห์นโยบายเพื่อ
น าไปสู่การบริหารยทุธศาสตร์เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชนั55 

วิทยากร เชียงกูล ได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันคอร์รัปชันใน
สงัคมไทยไว ้3 แนวทางดงัน้ี 

1. การปฏิรูปการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมไดม้ากกว่าแค่
การเลือกตั้ง ใหป้ระชาชนมีสิทธิและอ านาจในการจดัตั้งองคก์รอิสระท่ีเป็นกลางมาตรวจสอบและ
ถอดถอนนกัการเมืองและเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีคอร์รัปชนัคอร์รัปชนัได ้

2. การปฏิรูปองคก์รดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัและประพฤติมิชอบ
ให้เป็นองคก์รอิสระ เลือกคนดี คนเก่งเขา้มาท างานรวมทั้งตราพระราชบญัญติัตั้งองค์กรอิสระ
เพิ่มข้ึนและเร่งปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ระบบราชการการศึกษาและ                 
การส่ือสารมวลชนเพื่อให้กลไกทางกฎหมาย การศึกษาและระบบขอ้มูลข่าวสารท างานได้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เนน้ความถูกตอ้งชอบธรรม  

3. ประชาชน นักวิชาการ ส่ือมวลชนตอ้งร่วมกันศึกษาท าความเขา้ใจและเผยแพร่
ความรู้ระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจสมยัใหม่ท่ีมีความซบัซอ้น เพื่อใหรู้้เท่าทนันกัการเมืองมากท่ีสุดและ
สนับสนุนการรวมตวัของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝ่าย เป็นองคก์รผูบ้ริโภคและองคก์รเพื่อ
ความโปร่งใสท่ีเขม้แขง็ ติดตามตรวจสอบการท างานของทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดังนั้ นแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาการป้องกันการคอร์รัปชันคอร์รัปชันใน
สังคมไทย นอกจากการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายในการปราบปรามแล้ว มาตรการใน                                 
การป้องกนัคอร์รัปชนัคอร์รัปชนัโดยการใหทุ้กภาคส่วนร่วมกนัศึกษาเรียนรู้และท าความเขา้ใจและ
ช่วยกนัเผยแพร่ความรู้ทางดา้นธุรกิจสมยัใหม่ท่ีมีความหลากหลายและสลบัซบัซอ้นเพื่อใหรู้้เท่าทนั
นกัการเมืองในปัจจุบนัได ้โดยใหส่ื้อมวลชน องคก์รอิสระ และองคก์รตรวจสอบภาคประชาชนเขา้

                                                            
55Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, Implementation (California: University of 

California, 1973), 13. 
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มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการคอร์รัปชันคอร์รัปชันจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะป้องกัน                       
การคอร์รัปชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ56 

 คลิทการ์ด (Klitgaard) ไดส้ังเคราะห์การน านโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนัมาสร้างเป็น
ทฤษฎี โดยอธิบายวา่การต่อตา้นการคอร์รัปชนัมี 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 สร้างความตระหนักว่ามีการคอร์รัปชันและผลกระทบทางลบท่ีเกิดจาก               
การคอร์รัปชนั 

ขั้ นตอนท่ี 2 การออกแบบและก าหนดวิ ธีปฏิบัติ เพื่อ ท่ีจะควบคุมและป้องกัน                           
การคอร์รัปชนั  

ขั้นตอนท่ี 3 ตอ้งโค่นลม้ระบบการคอร์รัปชนั57 
ทฤษฎีของคลิทการ์ด (Klitgaard) ใหค้วามหมายของการคอร์รัปชนัในแง่ของความแตกต่าง

ระหว่างผลประโยชน์ของตวัการหรือผลประโยชน์ของสาธารณะกบัผลประโยชน์ของตวัแทนหรือ
ขา้ราชการไว ้ซ่ึงในการน้ีเขากล่าวว่า “การคอร์รัปชนัเกิดข้ึนเม่ือตวัแทนไม่ซ่ือสัตยต่์อผลประโยชน์
ของตวัการในกระบวนการด าเนินงาน” นอกจากนั้นยงัไดเ้สนอการวิเคราะห์ดว้ยมิติของโครงสร้าง
เชิงสถาบนั 3 ประการท่ีเป็นโอกาสใหเ้กิดการคอร์รัปชนัข้ึน ไดคื้อ 1) อ านาจผกูขาดของขา้ราชการ 
2) ระดบัของการใชอ้  านาจในการวินิจฉัยท่ีขา้ราชการมีอ านาจตามกฎหมาย  3) ระดบัของความรับ
ผิดรับชอบ (responsibility) การตรวจสอบได้ (accountability) และความโปร่งใส (transparency) 
ภายในสถาบันทฤษฎีน้ีเน้นเร่ืองผลประโยชน์ของสาธารณะและกลไกการรับผิดรับชอบและ                
การตรวจสอบไดใ้นฐานะท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกรอบของสถาบนัและกรอบทางดา้นการเมือง
มากกว่าท่ีจะให้ความส าคญักับการประเมินผลในการกระท าของบรรดาตัวบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง                 
(ทั้งขา้ราชการและผูอ้ยูใ่ตก้ารอุปถมัภ)์ อยา่งไรก็ดี ในแง่ของการวิเคราะห์บางคร้ังดูเหมือนว่ายงัไม่
มีความชดัเจนวา่ใครคือตวัการและใครคือตวัแทนท่ีตอ้งแสดงความรับผดิชอบจากหนา้ท่ีการงาน58 

                                                            
56วิทยากร เชียงกูล, แนวทางปราบคอร์รัปชันอย่างได้ผล: เปรียบเทียบไทยกบัประเทศอ่ืน

(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพส์ายธาร, 2549), 169. 
57 Robert Klitgaard, A Holistic Approach to the Fight against Corruption (Bali: 

Claremont Graduate University, 2008), 13. 
58Robert  Klitgaard, Controlling Corruption (LosAngeles: University of California Press, 

1798), 24. 
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จอห์นสัน (Johnson) ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (theory of change, ToC) กล่าวว่า 
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงเป็นวิธีการพฒันากระบวนการของการออกแบบโครงการท่ีน าไปสู่                   
การปฏิบติัและการประเมินผล ซ่ึงสามารถใชใ้นการออกแบบนโยบายหลกัหรือโครงการท่ีจ าเพาะ
เจาะจง รวมทั้งการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการต่างๆ ทฤษฎีน้ีถูกพฒันาใหส้ามารถแยกแยะ
พฤติกรรมและผลลพัธ์ท่ีวดัไดย้าก จึงเป็นทฤษฎีท่ีใช้ไดง่้ายในการท างานภาครัฐและหน่วยงาน    
การป้องกันการคอร์รัปชัน สามารถวิ เคราะห์และแจกแจงภายใต้สมมติฐานท่ีเ ก่ียวกับ                             
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้ตอบค าถามในการด าเนินงานภายใตส้ภาวะแวดลอ้มต่างๆ 
ได้ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง เป็นท่ีรู้จักในช่ือ ทฤษฎีโปรแกรม แบบจ าลองโลจิกส์ซ่ึงทฤษฎีน้ี
น าไปสู่การปฏิบติัไดง่้ายทั้งในรูปแบบโครงการ ยุทธศาสตร์ แนวนวตักรรม หรือนโยบาย ซ่ึงมี 
การเช่ือมต่อห่วงโซ่ของผลลพัธ์ระดบักลางกบัผลลพัธ์สุดทา้ยหรือผลกระทบ ไม่มีแนวปฏิบติัท่ี
ชัดเจนในทฤษฎีการเปล่ียนแปลงในส่วนของการป้องกันการคอร์รัปชัน มีรายงานว่ามีการใช้
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงในการวิเคราะห์หน่วยงานป้องกันการคอร์รัปชัน พบว่า นักนโยบาย
สามารถอธิบายปัจจยัท่ีท าให้การป้องกนัการคอร์รัปชันประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารโครงการ
สามารถอธิบายขอ้เท็จจริงในการด าเนินงาน รวมทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูส้นบัสนุนงบประมาณ 
และตวัแทนภาคส่วนต่างๆ และสามารถอธิบายการควบคุมก ากบัให้คงอยูแ่ละการพฒันาแผนงาน
อีกด้วย การใช้ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็น Grand theories ในการอธิบายการป้องกัน                          
การคอร์รัปชนัซ่ึงสามารถอธิบายทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งในลกัษณะค าถามและการทดสอบใน                
การคน้หาความเขา้ใจว่าตอ้งด าเนินงานอะไรและดว้ยเหตุผลใดการป้องกนัการคอร์รัปชนัตอ้งการ
ค าอธิบายวา่ปัจจยัใดท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จและความลม้เหลวในการป้องกนัการคอร์รัปชนั59 

คอร์รัปชนัมีลกัษณะคลา้ยไฟ ไฟจะติดไดต้อ้งมีองคป์ระกอบสามอยา่ง คือ  
1.เช้ือเพลิง  
2.ออ๊กซิเยน่  
3.ประกายไฟ  
 
 

                                                            
59Roberta Ann Johnson, The Struggle Against Corruption: A Comparative Study (New 

York: Palgrave Macmillan, 2012), 4-5. 
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   การคอร์รัปชนัเกิดข้ึนไดเ้พราะ 1) ความเร้าใจ (Attraction) 2) ขอ้อา้งและความสมเหตุผล 
(Rationalization) และ 3) โอกาส (Occasion) หากขาดอย่างใดอย่างหน่ึงการคอร์รัปชันก็จะไม่
เกิดข้ึนได ้การติดสินบนจะพบมากท่ีสุด เพราะทั้งผูใ้ห้และผูรั้บไดป้ระโยชน์ “ใครๆ เขาก็ท ากนั” 
เป็นขอ้อา้งท่ีไดย้นิอยูบ่่อย ๆซ่ึงมีวิธีการท่ีจะป้องกนัการคอร์รัปชนัในส านกังานไดด้งัน้ี 

1. รวบรวมเร่ืองคอร์รัปชนั และอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในส านกังานทุกเร่ืองแลว้จดัล าดบั
ความส าคญัและศึกษาจากท่ีอ่ืนว่าเกิดข้ึนในแผนกไหน เกิดข้ึนไดอ้ย่างไร มีใครเก่ียวขอ้งบา้ง 
 2. ระบุการกระท าท่ีเป็นการคอร์รัปชนั โดยตอบค าถามดงัน้ี 

2.1 คอร์รัปชนัในเร่ืองอะไร 
2.2 มีใครเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันทั้ งผู ้ให้ ผู ้รับ และคนช่วยเหลือหรือมีส่วน

สนบัสนุน 
2.3 การคอร์รัปชนัเกิดในส่วนไหน ในแผนกไหน เช่น แผนกพสัดุ แผนการเงิน ฯลฯ 
2.4 การคอร์รัปชันเกิดข้ึนตามรอบบริการ หรือตามระยะเวลาในช่วงเวลาไหน เช่น 

ในช่วงไตรมาสท่ีสาม ฯลฯ 
2.5 ปัญหานั้นใหญ่เพยีงใด ใชเ้วลามากแค่ไหน เสียหายมากเพียงใด และมีแนวโนม้เป็น

อยา่งไร 
3. ความเร้าใจ ใหค้อร์รัปชนัมากเพียงใด (attraction) 

3.1 ความเร้าใจของผูใ้ห ้ผูรั้บ และคนท่ีเก่ียวขอ้ง คืออะไร 
3.2 ไดป้ระโยชน์อะไร จากการกระท าเช่นนั้น 
3.3 มีความเส่ียงท่ีจะถูกจบัไดม้ากแค่ไหน โทษรุนแรงมากหรือนอ้ย ถา้ตอ้งข้ึนศาล 

4. ความมีเหตุผลท่ีอา้ง (rationalizations) 
4.1 จริง จริงคร่ึงเดียว หรือไม่จริงเลย เพราะตนเองไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์นั้น 
4.2 ขอ้อา้งท่ียกมาแกต้วันั้น น่าเช่ือถือแค่ไหน คนในส านกังานเช่ือและยอมรับหรือไม่ 
4.3 อะไรจริง อะไรไม่จริง อะไรเป็นขอ้อา้งท่ีส าคญั 
4.4 คนไหนเป็นตน้ตอของเร่ืองท่ีไม่จริง จะบอกให้คนอ่ืนในส านกังานรู้และเขา้ใจได้

อยา่งไร 
5. โอกาสท่ีจะเกิดคอร์รัปชนัซ ้าอีก มีแค่ไหน 

5.1 อะไรท าใหค้นมีโอกาสจะคอร์รัปชนั 
5.2 ระบบงาน หรือ ขั้นตอนการท างานไหนท่ีมีจุดอ่อนท าใหเ้กิดคอร์รัปชนัได ้เช่น ขาด

การสอบทาน 



 43 

 

 
 

6. ก าหนดแผนปฏิบติั (action plan) ป้องกนัการคอร์รัปชนั 
6.1 จะลดความเร้าใจใหค้อร์รัปชนัลงจนหมดไปไดห้รือไม่ 
6.2 จะคิดให้รางวลัความซ่ือสัตย์อย่างไร ให้มีความหมาย เป็นท่ีน่าพอใจ ควรแก่                   

การยกยอ่ง 
6.3 ถา้ไม่ซ่ือสัตยจ์ะให้รับโทษรุนแรงมากข้ึน หรือ ตอ้งเส่ียงมากข้ึน ท าให้ไม่น่าสนใจ

ไดอ้ยา่งไร 
6.4 ขอ้อา้งท่ีใชเ้ม่ือคอร์รัปชนั ท าอยา่งไร จึงมีนอ้ยลง จนหมดไป 
6.5 ท าอยา่งไรจะไม่ใหเ้กิดรายงานเทจ็ หรือ ไม่ใหเ้กิดหลกัฐานท่ีใชอ้า้งเม่ือคอร์รัปชนั 
6.6 จะปลุกเร้า ความส านึกเร่ืองความสุจริต ความซ่ือตรง และความจริงใจให้เกิดใน

ส านกังานไดอ้ยา่งไร 
6.7 จะลดโอกาสท่ีจะเกิดคอร์รัปชนัลงใหน้อ้ยจนหมดไปไดอ้ยา่งไร 
6.8 จะปรับปรุงระบบงานและล าดบัขั้นตอนการท างานอย่างไร เพื่อเป็นการป้องกนั              

การคอร์รัปชนัใหรู้้แต่เนิน ๆ และแกไ้ขใหเ้ร็วท่ีสุด ทนัเวลาก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง60 
 ดิฐภทัร บวรชยั ศึกษารูปแบบการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ พบว่า การป้องกนั
การทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถจ าแนกได ้2 แนวทาง ดงัน้ี 
 1. การป้องกนัการทุจริตดา้นปัจจยัภายใน เร่ิมตน้จากผูบ้งัคบับญัชาตอ้งประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของผูน้อ้ยและตอ้งเป็นท่ีพึ่งพิงได ้รวมถึงตอ้งมีการกระจายรายไดห้รือสวสัดิการอยา่ง
เหมาะสมและเท่าเทียม นอกจากน้ีทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีควรมีอยา่งเพียงพอ เพื่อไม่ให้
เกิดภาระทางการเงินต่อผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงตอ้งมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกท่ีดี
ใหแ้ก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 
 2. การป้องกนัการทุจริตดา้นปัจจยัภายนอก ควรเร่ิมจากการปรับปรุงอตัราเงินเดือนให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพอย่างสม ่าเสมอ โดยอัตราเงินเดือนต้องมี                  
ความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 61 

                                                            
60สิริลกัษณ์  อทัยารัตน์, "คอร์รัปชันในส านักงาน, เขา้ถึงเม่ือ 20 กนัยายน 2559, เขา้ถึงได้

จาก "  https://th.jobsdb.com/th-th/articles/คอร์รัปชนัในส านกังาน  
 

61ดิฐภทัร บวรชยั, "รายงานการวิจัย รูปแบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ กรณศึีกษาระดับสถานีต ารวจ," (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 
2560), 80-81.  
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ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ในหน่วยงานทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนล้วนแล้วแต่มองหา
ความส าเร็จในการบริหารงานดา้นใดดา้นหน่ึง และในการท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น ผูบ้ริหาร
ขององคก์รนับไดว้่ามีความส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะขบัเคล่ือนองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จ                  
ในยุคแห่งโลกโลกาภิวตัน์ ผูบ้ริหารขององค์กรตอ้งมีทกัษะอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากทกัษะใน                  
การบริหารงาน เช่น ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการบริหารบุคลากร รวมถึงทักษะใน                    
การดึงดูดใจผูอ่ื้นให้เดินตามส่ิงท่ีตนวางแนวทางไวไ้ด้ เป็นตน้ องค์กรท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะ                
รอบด้านจะสามารถน าพาความส าเร็จมาสู่องค์กรได้ ในขณะท่ีผูบ้ริหารท่ีมีทกัษะจ ากัดจะไม่
สามารถน าพาความส าเร็จมาสู่องคก์รได ้
 ระบบการศึกษาทั้งระบบไดรั้บการวางแผน วางแนวทางและบริหารโดยผูมี้อ  านาจของ
ประเทศไทย ซ่ึงเรารู้จกักนัดีในช่ือของกระทรวงศึกษาธิการ และส าหรับองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะใน
การบริหารจดัการการศึกษาภาคบงัคบัถูกเรียกว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยกระบวนการท างานต่างๆ จะมีการวางแผนและแนวทางไวล่้วงหน้าในการท่ีจะมุ่งไปสู่
เป้าหมายสูงสุดคือ การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการแบ่งแยก
ออกเป็นระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายและ
อุดมศึกษา  อย่างไรก็ตามวตัถุประสงค์หลักในการก่อตั้ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐานเป็นไปเพื่อการบริหารจดัการทางดา้นการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศ
ไทย กลไกส าคญัท่ีจะน าพาความส าเร็จมาสู่ระบบการบริหารการศึกษาประกอบดว้ยหลายฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ผูอ้  านวยการ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรต่างๆ เป็นตน้ ในงานวิจยัฉบบัน้ีเราจะมุ่งเนน้
ไปท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษาเท่านั้ น เน่ืองจากความส าคัญของระบบการศึกษา                       
ขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติในระยะยาวอย่างยิ่ง                          
หากการคอร์รัปชนัเกิดข้ึนในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาซ่ึงเป็นช่วงอายขุองเยาวชนท่ีสามารถ
ซึมซบัการอบรมบ่มเพาะทั้งความรู้และจริยธรรมไดดี้ท่ีสุด ย่อมส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อ
ประเทศชาติ และผูท่ี้มีบทบาทส าคญัส าหรับการขบัเคล่ือนความส าเร็จมาสู่สถานศึกษาก็คือ 
ผู ้บริหารโรงเรียนประถมนั่นเอง ซ่ึงในงานวิจัยฉบับน้ีเราจะมุ่งเน้นไปท่ีการหาเหตุแห่ง                              
การคอร์รัปชนั รวมถึงการหาทางป้องกนัการคอร์รัปชนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชใ้นการป้องกนัและ
มุ่งหวงัใหก้ารคอร์รัปชนัในโรงเรียนประถมศึกษามีจ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีลดนอ้ยลง 
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ตารางที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพืน้ฐาน 

ล าดับ เขตพืน้ที ่ จ านวนโรงเรียน 

1 สพป.กรุงเทพมหานคร 37 

2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1  72 

3 สพป.สมุทรปราการ เขต 2  71 

4 สพป.นนทบุรี เขต 1  32 

5 สพป.นนทบุรี เขต 2  64 

6 สพป.ปทุมธานี เขต 1   103 

7 สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 

8 สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 1 181 

9 สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 164 

10 สพป.อ่างทอง 151 

11 สพป.ลพบุรี เขต 1 166 

12 สพป.ลพบุรี เขต 2 139 

13 สพป.สิงห์บุรี  114 

14 สพป.ชยันาท  178 

15 สพป.สระบุรี เขต 1 128 

16 สพป.สระบุรี เขต 2 141 

17 สพป.ชลบุรี เขต 1 82 

18 สพป.ชลบุรี เขต 2 112 

17 สพป.ชลบุรี เขต 3 81 

20 สพป.ระยอง เขต 1 116 

21 สพป.ระยอง เขต 2 88 

22 สพป.จนัทบุรี เขต 1 87 

23 สพป.จนัทบุรี เขต 2 108 

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1101
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1102
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1202
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1301
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1302
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1401
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1402
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1602
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1701
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1801
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1901
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=1902
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2002
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2003
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2101
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2102
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2202
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ตารางที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ล าดับ เขตพืน้ที ่ จ านวนโรงเรียน 

24 สพป.ตราด 111 

25 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 142 

26 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 154 

27 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 123 

28 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 113 

29 สพป.นครนายก  134 

30 สพป.สระแกว้ เขต 1 146 

31 สพป.สระแกว้ เขต 2 125 

32 สพป.นครราชสีมา เขต 1 144 

33 สพป.นครราชสีมา เขต 2 177 

34 สพป.นครราชสีมา เขต 3 186 

35 สพป.นครราชสีมา เขต 4 184 

36 สพป.นครราชสีมา เขต 5 220 

37 สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 

38 สพป.นครราชสีมา เขต 7 228 

39 สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 202 

40 สพป.บุรีรัมย ์เขต 2 231 

41 สพป.บุรีรัมย ์เขต 3 216 

42 สพป.บุรีรัมย ์เขต 4 174 

43 สพป.สุรินทร์ เขต 1 295 

44 สพป.สุรินทร์ เขต 2 217 

45 สพป.สุรินทร์ เขต 3 234 

46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 259 

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2301
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2401
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2402
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2502
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2702
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3002
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3003
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3004
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3005
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3006
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3007
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3101
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3102
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3103
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3104
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3202
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3203
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3301
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ตารางที่ 2: ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ล าดับ เขตพืน้ที ่ จ านวนโรงเรียน 

47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 184 

48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 201 

49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 215 

50 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 252 

51 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217 

52 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 211 

53 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 148 

54 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 256 

55 สพป.ยโสธร เขต 1 172 

56 สพป.ยโสธร เขต 2 188 

57 สพป.ชยัภูมิ เขต 1 249 

58 สพป.ชยัภูมิ เขต 2 266 

59 สพป.ชยัภูมิ เขต 3 176 

60 สพป.อ านาจเจริญ 258 

61 สพป.บึงกาฬ  214 

62 สพป.หนองบวัล าภู เขต 1 214 

63 สพป.หนองบวัล าภู เขต 2 105 

64 สพป.ขอนแก่น เขต 1 163 

65 สพป.ขอนแก่น เขต 2 210 

66 สพป.ขอนแก่น เขต 3 173 

67 สพป.ขอนแก่น เขต 4 181 

68 สพป.ขอนแก่น เขต 5 260 

69 สพป.อุดรธานี เขต 1 233 

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3302
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3303
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3304
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3401
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3402
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3403
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3404
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3405
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3502
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3602
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3603
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3701
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3801
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3901
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3902
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4003
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4004
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4005
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4101


 55 

 

 
 

ตารางที่ 2: ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ล าดับ เขตพืน้ที ่ จ านวนโรงเรียน 

70 สพป.อุดรธานี เขต 2 200 

71 สพป.อุดรธานี เขต 3 214 

72 สพป.อุดรธานี เขต 4 156 

73 สพป.เลย เขต 1 169 

74 สพป.เลย เขต 2 160 

75 สพป.เลย เขต 3 110 

76 สพป.หนองคาย เขต 1 160 

77 สพป.หนองคาย เขต 2 107 

78 สพป.มหาสารคาม เขต 1 201 

79 สพป.มหาสารคาม เขต 2 225 

80 สพป.มหาสารคาม เขต 3 147 

81 สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 236 

82 สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 340 

83 สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 217 

84 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 183 

85 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 174 

86 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 179 

87 สพป.สกลนคร เขต 1 176 

88 สพป.สกลนคร เขต 2 258 

89 สพป.สกลนคร เขต 3 182 

90 สพป.นครพนม เขต 1 262 

91 สพป.นครพนม เขต 2 185 

92 สพป.มุกดาหาร 246 

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4102
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4103
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4104
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4202
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4203
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4301
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4302
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4401
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4402
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4403
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4502
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4503
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4602
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4603
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4701
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4702
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4703
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4801
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4802
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4901
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ตารางที่ 2: ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ล าดับ เขตพืน้ที ่ จ านวนโรงเรียน 

93 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 93 

94 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 154 

95 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 155 

96 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 111 

97 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 102 

98 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 

99 สพป.ล าพนู เขต 1 142 

100 สพป.ล าพนู เขต 2 85 

101 สพป.ล าปาง เขต 1 131 

102 สพป.ล าปาง เขต 2 154 

103 สพป.ล าปาง เขต 3 95 

104 สพป.อุตรดิตถ ์เขต 1 175 

105 สพป.อุตรดิตถ ์เขต 2 94 

106 สพป.แพร่ เขต 1 123 

107 สพป.แพร่ เขต 2 131 

108 สพป.น่าน เขต 1 200 

109 สพป.น่าน เขต 2 150 

110 สพป.พะเยา เขต 1 100 

111 สพป.พะเยา เขต 2 139 

112 สพป.เชียงราย เขต 1 110 

113 สพป.เชียงราย เขต 2 173 

114 สพป.เชียงราย เขต 3 150 

115 สพป.เชียงราย เขต 4 146 

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5002
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5003
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5004
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5005
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5006
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5101
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5102
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5202
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5203
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5301
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5302
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5401
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5402
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5502
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5602
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5701
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5702
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5703
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5704
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ตารางที่ 2: ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ล าดับ เขตพืน้ที ่ จ านวนโรงเรียน 

116 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 135 

117 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 

118 สพป.นครสวรรค ์เขต 1 168 

119 สพป.นครสวรรค ์เขต 2 150 

120 สพป.นครสวรรค ์เขต 3 203 

121 สพป.อุทยัธานี เขต 1 87 

122 สพป.อุทยัธานี เขต 2 128 

123 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 205 

124 สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 170 

125 สพป.ตาก เขต 1 110 

126 สพป.ตาก เขต 2 124 

127 สพป.สุโขทยั เขต 1 135 

128 สพป.สุโขทยั เขต 2 175 

129 สพป.พิษณุโลก เขต 1 125 

130 สพป.พิษณุโลก เขต 2 135 

131 สพป.พิษณุโลก เขต 3 167 

132 สพป.พิจิตร เขต 1 159 

133 สพป.พิจิตร เขต 2 154 

134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 151 

135 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 156 

136 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 174 

137 สพป.ราชบุรี เขต 1 182 

138 สพป.ราชบุรี เขต 2 150 

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5801
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=5802
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6002
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6003
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6101
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6102
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6202
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6301
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6302
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6401
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6402
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6502
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6503
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6602
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6701
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6702
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=6703
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7002
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ตารางที่ 2: ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ล าดับ เขตพืน้ที ่ จ านวนโรงเรียน 

139 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 143 

140 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 102 

141 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 81 

142 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 93 

143 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 139 

144 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 136 

145 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128 

146 สพป.นครปฐม เขต 1 125 

147 สพป.นครปฐม เขต 2 122 

148 สพป.สมุทรสาคร 103 

149 สพป.สมุทรสงคราม 72 

150 สพป.เพชรบุรี เขต 1 101 

151 สพป.เพชรบุรี เขต 2 126 

152 สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 122 

153 สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 89 

154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 124 

155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 202 

156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 249 

157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 142 

158 สพป.กระบ่ี 217 

159 สพป.พงังา 157 

160 สพป.ภูเกต็ 49 

161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 124 

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7101
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7102
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7103
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7104
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7202
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7203
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7301
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7302
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7401
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7602
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7701
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7702
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8002
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8003
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8004
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8101
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8301
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8401
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ตารางที ่2: ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 

ล าดับ เขตพืน้ที ่ จ านวนโรงเรียน 

162 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 170 

163 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 157 

164 สพป.ระนอง 85 

165 สพป.ชุมพร เขต 1 115 

166 สพป.ชุมพร เขต 2 122 

167 สพป.สงขลา เขต 1 143 

168 สพป.สงขลา เขต 2 134 

169 สพป.สงขลา เขต 3 175 

170 สพป.สตูล 161 

171 สพป.ตรัง เขต 1 137 

172 สพป.ตรัง เขต 2 141 

173 สพป.พทัลุง เขต 1 121 

174 สพป.พทัลุง เขต 2 117 

175 สพป.ปัตตานี เขต 1 139 

176 สพป.ปัตตานี เขต 2 115 

177 สพป.ปัตตานี เขต 3 67 

178 สพป.ยะลา เขต 1 111 

179 สพป.ยะลา เขต 2 68 

180 สพป.ยะลา เขต 3 33 

181 สพป.นราธิวาส เขต 1 149 

182 สพป.นราธิวาส เขต 2 118 

183 สพป.นราธิวาส เขต 3 75 

รวมจ านวนทั้งส้ิน 28,226 

http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8402
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8403
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=8602
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9001
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9002
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9003
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9101
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9201
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9202
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9301
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9302
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9401
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9402
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9403
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9501
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9502
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9503
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9601
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9602
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=9603
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ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ,  
เขา้ถึงเม่ือ 14 กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://data.bopp-obec.info/emis/area_school.php62 
 สรุปผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
มีจ  านวนทั้งส้ิน 183 เขตพื้นท่ีการศึกษา และมีโรงเรียนทั้งหมด 28,226โรงเรียน 
 

การวิชัยเชิงอนาคต (Ethnographic Delphi Future Research) 

 
 เทคนิควิธีวิจยัเชิงอนาคตหรือ EDFR เป็นเทคนิควิธีวิจยัท่ีผสมผสานขอ้ดีและลบจุดดอ้ย
ระหว่างเทคนิคการวิจยั 2 ประเภทคือ 1.EFR และ 2.Delphi ซ่ึงการกระท าดงักล่าวช่วยส่งเสริมให้
งานวิจยัมีความถูกตอ้งในการบวนการท าวิจยั รวมถึงผลลพัธ์ท่ีไดม้ากยิง่ข้ึนเม่ือเทียบกบัการใชว้ิธี
ใดวิธีหน่ึง โดยขั้นตอนของการท าวิจยัเชิงอนาคตจะมีความคลา้ยคลึงกบัการวิจยัแบบ Delphi โดย
กระบวนการวิจยัเชิงอนาคตโดยเทคนิค EDFR จะเร่ิมตน้จากกระบวนการแรกคือ การสืบคน้
เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีผูว้ิจัยมีความสนใจ เพื่อเก็บรวบรวมไวเ้ป็น
ฐานความรู้ซ่ึงจะถูกน าไปใชใ้นกระบวนการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิต่อไป จากนั้นเม่ือองคค์วามรู้
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวมีเพียงพอ ทางผูว้ิจยัจะเร่ิมกระบวนการต่อไปคือ การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
จากนั้นจึงน าแนวคิดจากค าตอบของผูท้รงคุณวุฒิมาท าการออกแบบตวัแบบสอบถามเพื่อน าไปให้
ทางผูท้รงคุณวุฒิท าการยืนยนัถึงค าตอบอีกคร้ังหน่ึง โดยกระบวนการน้ีอาจถูกแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ขั้นตอนหลกัคือ 1.ขั้นตอนของการศึกษาขอ้มูลและสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 2.น าแบบสอบถามไป
ใหผู้ท้รงคุณวฒิุยนืยนัในตวัค าตอบ และ 3.น าค  าตอบดงักล่าวไปน าเสนอผลการวิจยัต่อไป  
 

EDFR และ EFR 

 ในขั้นตอนแรกคือการด าเนินการสัมภาษณ์ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
หลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัหัวขอ้วิจยัมากเพียงพอท่ีจะผูกเร่ืองในการสัมภาษณ์แลว้ ทางผูว้ิจยัจะ
ด าเนินการติดต่อขอนัดสัมภาษณ์ทางผูท้รงคุณวุฒิท่ีได้มีการเลือกสรรไวโ้ดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง และระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์ทางผูว้ิจัยจะมีการทบทวนค าตอบกับทาง
ผูท้รงคุณวุฒิตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ ในทา้ยท่ีสุดก่อนการสมัภาษณ์จะจบลง ทางผูว้ิจยัจะท า

                                                            
62ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, "ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา, 

เขา้ถึงเม่ือ 14 กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก,"  http://data.bopp-obec.info/emis/area_school.php. 
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การสรุปแนวคิดทั้งหมดท่ีทางผูท้รงคุณวฒิุไดก้ล่าวถึงมาอีกคร้ังหน่ึง เพื่อเป็นการยนืยนัถึงส่ิงท่ีทาง
ผูท้รงคุณวฒิุไดต้อบมา 
 

EDFR และ Delphi 

 หลงัจากท่ีทางผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดของผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้การวิจยัทุก
ท่านแลว้ ในขั้นตอนต่อไป ทางผูว้ิจยัจะด าเนินการออกแบบตวัแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อ
น าไปใช้ในกระบวนการยืนย ันแนวคิดของผู ้ทรงคุณวุฒิอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงในขั้นตอนน้ีทาง
ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านจะได้ทราบว่ามีท่านใดเป็นผูถู้กสัมภาษณ์บ้าง และเม่ือผูท้รงคุณวุฒิได้
ด าเนินการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ การวิจยักจ็ะด าเนินการสู่ขั้นตอนต่อไป 
 ภายหลงัจากท่ีทางผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามความคิดเห็นกลบัมาจากผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน
แลว้ ทางผูว้ิจยัจะน าค าตอบของแบบสอบถามความคิดเห็นดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
โดยค่าทางสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ มธัยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์โดยเหตุท่ีงานวิจยัฉบบั
น้ีไม่สามารถใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ียไดก้็สืบเน่ืองจากจ านวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดนอ้ยกว่า 
30 ท่าน เราจึงจ าเป็นตอ้งใชก้ารวิเคราะห์สถิติ 3 ค่าขา้งตน้แทน  
 เม่ือผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ตวัแบบสอบถามความคิดเห็นออกมา หากแนวคิดขอ้ใดท่ีมี
ค่ามธัยฐานสูงกวา่ 3.50 ประกอบกบัค่าพิสยัระหวา่งควอไทลท่ี์ต ่ากวา่ 1.50 แสดงวา่มีความสมัพนัธ์
กนัของค าตอบ และหากไม่มีแนวคิดขอ้ใดท่ีไม่เขา้เกณฑ ์ยอ่มหมายความวา่กระบวนการวิจยัจบลง
ท่ีขั้นตอนน้ี ในทางกลบักนัหากมีแนวคิดขอ้ใดท่ีไม่เขา้เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ทางผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นใหม่ โดยการระบุค่าทางสถิติดังกล่าวลงไปในแบบสอบถาม                     
ความคิดเห็นดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้ทางผูท้รงคุณวุฒิตดัสินใจว่าจะมีการแก้ไขค าตอบท่ีได้ให้ไวใ้น
กระบวนการก่อนหนา้หรือไม่ 
 ในทา้ยท่ีสุด เม่ือแนวคิดทุกขอ้ในแบบสอบถามความคิดเห็นไดรั้บการยอมรับและผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้งานวิจยักจ็ะเดินไปสู่ขั้นตอนสุดทา้ยคือ การน าเสนอส่ิงท่ีไดรั้บจากการวิจยัคร้ัง
น้ี รวมถึงการเสนอแนะส่ิงท่ีงานวิจยัในอนาคตอาจจะมีการต่อยอดสืบต่อไป63 
 

                                                            
63จุมพล  พูลภทัรชีวิน, "การวิจยัอนาคต," วารสารวิธีวิทยารวิจยัจากข่าวสารวิจยัการศึกษา 

1, 1 (เดือนมกราคม – เมษายน 2529): 22-24. 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 ภายหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนเอกสารและหลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบัการคอร์รัปชนั 
ไม่ว่าจะเป็นการคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ ข่าว รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง                   
พบว่าไดมี้นกัวิชาการหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศไดก้ล่าวถึงการคอร์รัปชนัเอาไวใ้น
หลากหลายแนวทาง ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

งานวจิัยภายในประเทศ 

 ประกอบ กุลเกล้ียง ท าการวิจัยหัวข้อ “รูปแบบการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกัน               
การคอร์รัปชนัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  พบว่าการคอร์รัปชนันั้นไดมี้การแทรกซึมเขา้สู่ระบบ
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของตวัเงินหรือ
ไม่ใช่ตวัเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใตก้ารบริหารงานของภาครัฐ ยิง่ไปกว่า
นั้นกลวิธีในการคอร์รัปชนัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัไดมี้การพฒันาเพื่อให้เกิดความซับซ้อน
และยากแก่การตรวจสอบอีกดว้ยเฉกเช่นเดียวกบัปัญหาการคอร์รัปชนัในหน่วยงานอ่ืน ในงานวิจยั
ฉบบัน้ีไดอ้ธิบายค าจ ากดัความของค าว่าการคอร์รัปชนัเอาไวว้่า เป็นการใชอ้  านาจหนา้ท่ีในทางท่ี
ผิดในการแก้ไขหรือสร้างเอกสารและหลกัฐานเท็จต่างๆ โดยการกระท าดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตวั บางคร้ังอาจมีความพยายามในการออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อตอบสนองและ
รองรับการกระท าความผิดให้กลายเป็นเร่ืองท่ีถูกอีกดว้ย พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมยงัอาจถูกพบ
เห็นได้โดยง่ายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การมีอคติในการรับสมัครบุคลากรใหม่ หรือ
แมก้ระทัง่การเรียกรับเงินหรือส่ิงของเพื่อการแลกเปล่ียนกับผลประโยชน์บางประการท่ีผูใ้ห้
สินบนมีความตอ้งการ การจดัซ้ือจดัจา้งก็ไม่ไดร้อดพน้ไปจากปัญหาการคอร์รัปชนัเช่นเดียวกนั 
โดยนบัไดว้่าเป็นรูปแบบของการคอร์รัปชนัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความนิยมเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากจ านวนของเม็ดเงินมหาศาลท่ีจะไดรั้บ รวมถึงการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระท่ีมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการป้องกนัการคอร์รัปชนักเ็ป็นไปโดยยาก สืบเน่ืองจากมีการร่วมมือกนัของ
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หลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการท่ีจะแกไ้ขหรือปกปิดความผิดต่างๆ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเป็นไปเพื่อหา
แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงในการป้องกนัการคอร์รัปชนัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน64 
 สุชาดา นนทวงศ์ ท าการวิจัยหัวขอ้ “ทัศนะและรูปแบบการคอร์รัปชันในส านักงาน
การศึกษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัอุบลราชธานี” พบวา่ รูปแบบของการคอร์รัปชนัท่ีคน้พบไดบ่้อยท่ีสุด
คือ การคอร์รัปชนัในดา้นของการจดัซ้ือจดัจา้งและมูลเหตุหลกัแห่งการคอร์รัปชนัประกอบดว้ย
เหตุ 4 ประการ อนัไดแ้ก่  

1.ความโลภ 
2.การใชอ้  านาจหนา้ท่ีในทางท่ีผดิ  
3.การคอร์รัปชนัโดยไม่ไดต้ั้งใจ  
4.สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีกดดนั นอกจากน้ียงัไดมี้การแบ่งแยกประเภทของการคอร์รัปชนั

ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั อนัไดแ้ก่ 
4.1การคอร์รัปชนัเชิงบุคคล ซ่ึงโดยมากมกัจะเกิดข้ึนกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนั

ทางการศึกษาเสียมากกวา่  
4.2การคอร์รัปชนัเชิงกลุ่ม การคอร์รัปชนัในรูปแบบน้ีจะอาศยัความร่วมมือของหลาย

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายการเงินและฝ่ายบริหารงานทัว่ไป เป็นตน้ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชนั
เชิงบุคคลหรือเชิงกลุ่มลว้นแลว้แต่มีการร้องเรียนโดยผูท่ี้เสียประโยชน์จากเร่ืองดงักล่าวทั้งส้ิน                 
ซ่ึงหมายความว่าหากทุกฝ่ายสมประสงคต์ามความตอ้งการของตนก็จะไม่มีการร้องเรียนเกิดข้ึน 
 ในงานวิจยัดงักล่าวยงัไดก้ล่าวถึงการรับมือกบัการคอร์รัปชนัเอาไว ้4 มิติดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ 
1.การบงัคบัใชก้ฎหมาย 2.การลงโทษทางสังคม 3.การพฒันาระบบในการตรวจจบัการคอร์รัปชนั 
และ 4.การปลูกฝังประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม65 
 ณัฐกริช เปาอินทร์ ท าการวิจยัเร่ือง “มูลเหตุแห่งการเกิดข้ึนและแนวทางการแกไ้ขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเหมาะสมโดยผูน้ า” พบว่าผูน้ าเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อมูลเหตุ

                                                            
64ประกอบ กุลเกล้ียง, "รูปแบบการบริหารคามเส่ียงเพื่อป้องกนัคอร์รัปชนัในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก, 2550), 70. 

65สุชาดา  นนทวงศ์, "ทศันะและรูปแบบการคอรัปชนัในส านกังานการศึกษาแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัอุบลราชธานี" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 2550), 65. 
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แห่งการการเกิดข้ึนของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
กล่าวคือ การทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเกิดข้ึนจากตวัผูน้ าในทางตรงเกิดจากการท่ีผูน้ ามีการใชอ้  านาจ
หนา้ท่ีท่ีตนมีอยู่ในทางมิชอบ โดยมุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตวัมากกว่าท่ีจะแสวงหาผลประโยชน์
เพื่อส่วนรวม ซ่ึงการคอร์รัปชนัในลกัษณะน้ีส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ กลวิธีใน
การคอร์รัปชันอาจกระท าไดผ้่านกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกบั
ผลประโยชน์บางประการท่ีผูใ้หสิ้นบนจะไดรั้บ ส่งผลใหก้ารพฒันาประเทศชาติเป็นไปดว้ยความ
ยากล าบากและล่าชา้ เน่ืองจากงบประมาณบางส่วนถูกผนัเปล่ียนไปเขา้กระเป๋าของตวัผูน้ าเอง 
นอกจากน้ีการท่ีผูน้ าเป็นมูลเหตุแห่งการเกิดข้ึนของการทุจริตคอร์รัปชันอีกประการหน่ึงใน
ทางออ้มเกิดจาก การท่ีผูน้ าเมินเฉยหรือละเลยต่อการตรวจสอบ ติดตามและลงโทษผูก้ระท า
ความผิด เกิดจากความประมาทของตวัผูน้ าท่ีเห็นว่าไม่มีการทุจริตเกิดข้ึนในองคก์รของตน หรือ
เกิดจากการขาดความรู้ ความสามารถในการเป็นผูน้ า เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนการแต่งตั้งให้
ข้ึนมาด ารงต าแหน่งโดยการใชเ้สน้สายของผูมี้อิทธิพล อีกทั้งยงัส่งผลใหผู้น้ าตอ้งมีความเกรงใจต่อ
ผูมี้อิทธิพลซ่ึงคาดหวงัผลตอบแทนจากการสนับสนุนให้ผูน้ าได้ก้าวข้ึนสู่ต าแหน่ง จึงเป็นอีก
มูลเหตุหน่ึงท่ีผูน้ ามีความย  าเกรงต่อตวัผูมี้อิทธิพลและตดัสินใจเพิกเฉยต่อพฤติกรรมทุจริตคอร์รัป
ชัน รวมถึงในบางคร้ังยงัมีการช่วยเหลือ เก้ือกูลให้ผูมี้อิทธิพลกระท าการทุจริตคอร์รัปชันได้
สะดวกข้ึนอีกดว้ย66 
 อย่างไรก็ดี แมว้่าผูน้ าจะเป็นมูลเหตุแห่งการประพฤติมิชอบทั้ งทางตรงและทางออ้ม 
ขณะเดียวกนัผูน้ ายงัสามารถเป็นผูริ้เร่ิมการแกไ้ขปัญหาการประพฤติมิชอบไดอี้กดว้ย ในการท่ีผูน้ า
จะแกไ้ขปัญหาการคอร์รัปชนัไดน้ั้น มีองคป์ระกอบส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก ตวัผูน้ า
เองตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสังคมโดยรวม 
เช่น ท่านลีกวน ยู อดีตประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์ท่ีได้ตระหนักถึงความเลวร้ายและ
ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ จึงไดป้ระกาศเจตนารมยอ์ย่าง
ชดัเจนในการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนั และการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ดงัจะเห็นไดจ้าก
การท่ีเพื่อนสนิทของท่านซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงต่างๆ ไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวพนักบัการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่านก็มิไดใ้ชอ้  านาจ

                                                            
66ณัฐกริช เปาอินทร์, "มูลเหตุแห่งการเกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบท่ีเหมาะสมโดยผูน้ า," วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย 6, 3 (กนัยายน-
ธนัวาคม 2557): 185-86. 
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หนา้ท่ีในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม หากแต่ยงัสนบัสนุนให้หน่วยงานอิสระด าเนินการ
อย่างยุติธรรม โปร่งใส และเสมอภาคต่อผูก้ระท าความผิดทุกระดบัโดยไม่มีการละเวน้อีกดว้ย               
จากจุดน้ีเองจะเห็นได้ว่า เม่ือท่านผูด้  ารงต าแหน่งสูงสุดของประเทศชาติได้ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่านจึงมีความย  า
เกรงและประพฤติตนอยูภ่ายใตก้ฏหมายเป็นอยา่งดี ส่งผลให้การแกปั้ญหาคอร์รัปชนัของประเทศ
สิงคโปร์มีประสิทธิภาพเป็นอยา่งดี องคป์ระกอบอีกประการหน่ึงท่ีผูน้ าท่ีดีตอ้งมีเพื่อแกไ้ขปัญหา
การคอร์รัปชันคือ ความตั้ งใจอันแน่วแน่ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ โดยตวัผูน้ าอาจมีการแสดงเจตนารมณ์ต่อตา้นการคอร์รัปชันทุกรูปแบบผ่าน              
การแสดงออกของผูน้ า 3 ประการ อนัประกอบดว้ย ประการแรก ตอ้งสนบัสนุนใหมี้การบญัญติัตวั
บทกฎหมายและบทลงโทษอย่างรุนแรง โปร่งใส และเสมอภาค โดยไม่มีการละเวน้การใช้
กฎหมายกบักลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงตวับทกฏหมายท่ีดีและเหมาะสมจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
ในการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหล้ดนอ้ยลงได ้อยา่งไรก็ดี แมจ้ะ  
มีเคร่ืองมือท่ีดี หากปราศจากผูบ้ ังคบัใช้กฏหมายก็ย่อมไม่มีประโยชน์ ดังนั้ นผูน้ าตอ้งจัดให้                      
มีหน่วยงานอิสระท่ีมีอ านาจเต็มตามกฏหมายท่ีจะบังคบัใช้เคร่ืองมือกับผูท่ี้กระท าความผิด 
นอกจากน้ี ประการสุดทา้ยท่ีส าคญัท่ีสุดคือ แมจ้ะมีเคร่ืองมือ แมจ้ะมีหน่วยงานรับผดิชอบ หากไม่
มีการบงัคบัใชก้ฎหมายและบทลงโทษอยา่งจริงจงัแลว้ไซร์ ยอ่มไม่เกิดประโยชน์อนัใดในการร่าง
กฎหมายและจัดตั้ งหน่วยงานต่างๆ ดังนั้ นผูน้ าและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต้องมีการบังคบัใช้
กฎหมายอยา่งจริงจงักบับุคคลทุกระดบั ทุกต าแหน่ง เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงปณิธานอนัแน่วแน่ในการ
แกไ้ขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัใหห้มดไปจากสงัคม 
 จารุวรรณ สุขุมาลพงษ ์คน้พบสาเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัไวใ้นงานวิจยัหัวขอ้ 
“แนวโนม้ของคอร์รัปชนัในประเทศไทย” อธิบายไดว้่า สาเหตุของการคอร์รัปชนัเกิดข้ึนไดจ้าก                 
2 เหตุหลกัคือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ส าหรับปัจจยัภายในเป็นสาเหตุการคอร์รัปชนัท่ี
เกิดข้ึนจากตวับุคคลเอง เกิดจากการท่ีบุคคลเห็นว่ามีโอกาสในการกระท าความผิดและได้ผล
ประโยชน์โดยท่ีไม่มีผูใ้ดจบัได ้ประกอบกบัส่ิงจูงใจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตวัเงินหรือไม่ใช่
ตวัเงินก็เป็นส่ิงเร้าให้ผูก้ระท าความผิดตดัสินใจคอร์รัปชัน หากผูก้ระท าความผิดเปรียบเทียบ
ระหว่างโอกาสท่ีจะถูกจบัไดแ้ละขนาดของผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บแลว้พบว่า มีความคุม้ค่าก็จะ
ตดัสินใจคอร์รัปชนั อยา่งไรก็ดีเร่ืองของการขาดความซ่ือสัตยก์็เป็นสาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึงท่ี
เกิดจากการปลูกฝังตั้งแต่ยงัเยาวว์ยัของตวัผูก้ระท าความผดิ หากบุคคลพบว่ามีโอกาสหรือช่องโหว่
ของตัวกฏหมายหรือระบบในการกระท าความผิด รวมถึงผลประโยชน์ก็เยา้ยวนใจ หากแต่                      
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มีคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต รู้จกัรับผดิชอบหนา้ท่ีของตนและค านึงถึงประโยชน์
ของชาติมากกว่าของตน ก็ย่อมไม่ตดัสินใจกระท าการคอร์รัปชนั แมจ้ะมีผลประโยชน์มากมาย
เพียงใดก็ตาม ในทางกลบักนั แมโ้อกาสท่ีจะถูกจบัไดจ้ะสูง หรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมีจ านวน
ไม่มาก แต่หากบุคคลขาดความซ่ือสตัยก์ย็อ่มตดัสินใจกระท าการคอร์รัปชนัอยูดี่ 67 
 นอกจากน้ีการคอร์รัปชันท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกยงัเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคล
กระท าการคอร์รัปชันได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีเงินไม่เพียงพอต่อ                   
การจบัจ่ายใชส้อย โดยเฉพาะขา้ราชการระดบัล่างท่ีมีฐานเงินเดือนน้อยไม่เพียงพอต่อการยงัชีพ 
เม่ือสบโอกาสท่ีจะคอร์รัปชนัได ้จึงตดัสินใจกระท าการดงักล่าวเพื่อน าเงินมาใชใ้นการด ารงชีพ 
อีกเหตุผลหน่ึงคือ  มูลเหตุทางดา้นการเมือง ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงนั้นมี
จ านวนน้อย ดังนั้ นจึงมีการแข่งขนักันอย่างมาก และการแข่งขนัจ าเป็นตอ้งใช้เงินในการซ้ือ
ต าแหน่งหรือหาเสียงเพื่อให้ตนไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งท่ีตอ้งการ อีกเหตุผลหน่ึงคือ มูลเหตุทางดา้น
สงัคม เกิดจากการท่ีบุคคลนั้นเติบโตภายใตส้งัคมท่ีเห็นวา่การคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองปกติท่ีใครๆ กท็  า
กัน อีกทั้งยงัไม่มีบทลงโทษต่อผูก้ระท าความผิดเหล่านั้น จึงเป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมตวับุคคลให้
กระท าการคอร์รัปชนัเม่ือเติบใหญ่และสบโอกาส พร้อมทั้งมีขนาดของผลประโยชน์ท่ีมากพอท่ีจะ
เยา้ยวนตวับุคคลท่ีไม่มีความรู้จกัพอ การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพของภาครัฐกเ็ป็นเหตุผลอีก
ประการหน่ึงท่ีกระตุน้ให้บุคคลกระท าการคอร์รัปชัน ซ่ึงเกิดจากการท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารไม่มี            
ความสุจริต ไม่บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งยติุธรรม เท่าเทียม โปร่งใส และเสมอภาค รวมถึงการท่ีกฏ
ระเบียบบางประการของภาครัฐท่ีมีความเขม้งวดมากจนเกินไป ส่งผลใหบุ้คคลแสวงหาช่องทางใน
การหลุดพน้จากความเขม้งวดดงักล่าว และถูกมองว่าเป็นการคอร์รัปชนัหรือประพฤติมิชอบ เช่น 
การท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนไม่สามารถน าเงินสนบัสนุนจากภาครัฐไปใชน้อกเหนือวตัถุประสงคไ์ด ้แม้
เร่ืองดงักล่าวจะเป็นการท าเพื่อประโยชน์ของตวัโรงเรียนเองก็ตาม จึงเป็นแรงผลกัดนัใหผู้บ้ริหาร
หาวิธียกัยา้ยงบประมาณเพื่อน างบประมาณท่ีเหลือจากการจดัสรรส าหรับวตัถุประสงคห์น่ึงไปใช้
กบัอีกวตัถุประสงคห์น่ึงซ่ึงมีความจ าเป็นแต่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ อีกทั้งการท่ี
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ มีช่องโหว่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้กระท าความผิดตักตวง
ผลประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของพวกพอ้งของตน ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ 
การท่ีกฎหมายต่างๆ บญัญติัไวใ้หเ้อาผดิทั้งตวัผูใ้หสิ้นบนและตวัผูรั้บสินบน ดงันั้นจึงจะไม่มีผูใ้ห้
สินบนรายใดกล้าแจ้งความด าเนินคดีกับตัวผูเ้รียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบ เน่ืองจาก                 
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ความกลัวว่าตนเองก็จะโดนคดีไปด้วย ก็เป็นช่องโหว่ท่ีส าคัญซ่ึงเปิดโอกาสให้บุคคลซ่ึง                        
สมประโยชน์กนัทั้งสองฝ่ายมาเจรจาต่อรองแลกเปล่ียนผลประโยชน์ต่างตอบแทน และการท่ี
บุคคลมีต าแหน่งหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งระดบัสูงหรือต าแหน่งระดับล่างต่างก็สามารถใช้
ประโยชน์จากต าแหน่งของตนในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนได ้เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีผูน้ า
ไ ม่ มีการแสดงตนเ ป็นแบบอย่าง ท่ี ดี  แ ต่กลับกระท าการคอร์ รัปชัน เ ป็นแบบอย่างให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสียเอง เม่ือเป็นเช่นนั้นบุคลากรระดบัล่างก็ตดัสินใจกระท าการคอร์รัปชนัตาม
ผูน้ าของตนดว้ยเช่นกนั68 ประการสุดทา้ยของมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก
คือ การท่ีบุคคลตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของสถานการณ์หรือจะเรียกว่าการตามน ้ า เกิดจากการท่ีตวั
บุคคลไดเ้ขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีแต่ผูก้ระท าความผิดคอร์รัปชนัรายลอ้ม เม่ือเป็นเช่นนั้นหาก
ตัวบุคคลกระท าการใดท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มคนส่วนมากก็ย่อมเกิดอันตรายต่อตนเองและ
ครอบครัว ในทา้ยท่ีสุดจึงตอ้งตดัสินใจคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบตามผูอ่ื้นในสถานการณ์
นั้นๆ 
 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน เร่ิมได้จากการมีกฏหมายท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการตรวจสอบผูต้อ้งสงสัยในการกระท าความผดิ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดใหธ้นาคาร
พาณิชยต์อ้งรายงานการเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการรับฝากหรือการถอนเงินมูลค่าสูง นอกจาก
ตวักฎหมายแลว้ตอ้งมีหน่วยงานอิสระท่ีจะบงัคบัใชก้ฏหมายดงักล่าวและตอ้งบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั
และทัว่ถึงอีกดว้ย รวมถึงภาคประชาสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชนควรมีการบูรณาการระหวา่งกนัเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตามและรายงานทางดา้น
ของการทุจริตคอร์รัปชนั69 
 จินตนา พลอยภทัรภิญโญ ท าการวิจยัหวัขอ้ “ปัจจยัเอ้ือท่ีท าใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของ
บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ” พบว่า ปัจจยัเอ้ือท่ีท าให้เกิดการทุจริตของบุคลากรเกิดจาก
ปัจจยั 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เกิดจากการท่ีบุคคลประพฤติมิชอบ โดยใช้
อ  านาจหนา้ท่ีท่ีตนมีอยู่ในการหาผลประโยชน์ส่วนตวัไม่ว่าจะเป็นการยกัยอก การเรียกรับสินบน 
การท าให้ประชาชนเขา้ใจผิดว่าตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้เจา้หน้าท่ีปฏิบติัตามหน้าท่ี รวมถึง              
การน าทรัพยสิ์นของราชการไปใชส่้วนตวั และการใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นไม่ว่าจะ
เป็นการใช้อ  านาจอย่างไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งตวับุคคลหรือการตกัตวงผลประโยชน์จาก                
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การจดัซ้ือจดัจา้ง 2) ดา้นการใชอ้  านาจของต าแหน่งในทางมิชอบ เกิดจากการท่ีบุคคลใชอ้  านาจท่ี
ตนมีอยู่ตามต าแหน่งในการแสวงหาผลประโชน์เพื่อพวกพอ้งหรือตนเอง รวมถึงการใชอ้  านาจ
แต่งตั้ง โยกยา้ย หรืออนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่โปร่งใส 3) ดา้นโอกาสท่ีท าให้เกิดการทุจริต                    
เกิดจากการท่ีระบบในการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผล
ให้บุคคลท่ีมองเห็นช่องโหว่ของระบบดังกล่าวตักตวงผลประโยชน์เข้าตน อย่างไรก็ดี                             
หากระบบการบริหารมีความรัดกุมและละเอียดรอบคอบมากจนเกินไปก็ไม่ส่งผลดีต่อการบริหาร
ราชการ เน่ืองจากบุคคลจะพยายามแสวงหาทางออกจากความเข้มงวดท่ีมากจนเกินไป 4) ปัจจยั
ดา้นระบบอุปถมัภ์ ในสังคมเอเชีย ระบบอุปถมัภ์มีความอิทธิพลอย่างมากต่อบุคคลในการท่ีจะ
ตดัสินใจกระท าการทุจริต เน่ืองจากสังคมเอเชียมีการสอนให้กตญัญูต่อผูมี้พระคุณ รวมถึงให้มี
สัมมาคารวะต่อผูอ้าวุโสกว่า จึงเป็นความกดดนัให้บุคคลไม่กลา้ปฏิเสธค าขอท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
ระเบียบหรือกฏหมายของผูมี้พระคุณหรือผูอ้าวุโส 5) ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการทุจริต เกิดจาก             
การปลูกฝังตั้งแต่ยงัเยาวว์ยัหรือการเห็นแบบอย่างบุคคลท่ีปฏิบติัมิชอบ แต่ไม่ถูกลงโทษ รวมถึง
การท่ีสังคมยุคใหม่สอนให้คนเห็นค่าของทรัพยสิ์นมากกว่าคุณงามความดี จึงเป็นแรงผลกัดนัให้
บุคคลตัดสินใจกระท าการทุจริตเพื่อ เสริมสร้างความมั่งคั่งและให้เ กิดการยอมรับจาก
บุคคลภายนอก 6) ปัจจยัดา้นคุณธรรมประจ าใจ มูลเหตุแห่งการทุจริตท่ีเกิดจากปัจจยัดา้ยคุณธรรม
ประจ าใจเกิดจากความไม่ซ่ือสัตยข์องตวับุคคลเอง หรือความโลภ ไม่รู้จกัพึ่งพอใจส่ิงท่ีตนมีอยู่            
7) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจเป็นตวัแปรส าคญัต่อการตดัสินใจกระท าการทุจริจทางดา้น
ปัจจยัเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นการท่ีค่าตอบแทนนอ้ยเกินไปไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัวหรือ
การท่ีตน้ทุนชีวิตของตวับุคคลไม่เท่าเทียมกนั ผูท่ี้มีตน้ทุนชีวิตต ่าจึงขวนขวายหาทางยกระดบัฐานะ
ของตนให้ทดัเทียมกบัผูอ่ื้นในสังคม จึงกระท าการท่ีไม่ถูกไม่ควร และ 8) ปัจจยัดา้นการบริหาร
จดัการของหน่วยงาน เกิดจากความไร้ประสิทธิภาพของระบบในการควบคุม ก ากบั ติดตามของ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงการท่ีหัวหน้าในหน่วยงาน
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดี ส่งผลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม70 
 ทั้งน้ี มีแนวทางในการป้องกนัการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีคน้พบในงานวิจยัของคุณจินตนา พลอยภทัรภิญโญ ป ปัจจยัเอ้ือท่ีท าให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี

                                                            
70จินตนา พลอยภทัรภิญโญ, "ปัจจยัเอ้ือท่ีท าให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 14. 
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ของบุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการทั้ง 8 ดา้น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั 
ดงันั้นในการป้องกนัปัจจยัเอ้ือเหล่านั้นตอ้งมีการบูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงต้องมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในบุคลากรทุกระดับชั้นและ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ71 แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
และก ากับดูแล เพื่อลดความเส่ียงต่อการกระท าความผิดต่อหน้าท่ีอันเน่ืองมาจากความไม่รู้                    
ไม่เขา้ใจในกฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งถ่องแท ้รวมถึงการท่ีไม่มีประสบการณ์ท างานใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเพียงพอ อนัเกิดจากการไดรั้บมอบหมายให้ท างานดงักล่าวเป็นคร้ัง
กล่าว จึงควรมีมาตรการ เคร่ืองมือ และแนวทางในการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีจะตอ้งถ่ายทอดหรือ
อธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจแก่ผูป้ฏิบติังานโดยตรง 2) การปลูกฝังค่านิยมของการเป็นคนดีของสังคม 
โดยมุ่งเนน้ให้ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังาน รวมถึงการรู้จกัประเมินตนเองและ
ด ารงชีพดว้ยความพอเพียง คิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้งและประโยชน์ส่วนตนเป็น
รอง โดยตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขา้ราชการชั้นผูน้้อยจนถึงขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่อย่างต่อเน่ืองในทุกระดบั               
3) มุ่งเน้นให้เชิดชูบุคคลท่ีประพฤติดีมากกว่าการเชิดชูผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมาก เกิดจากการท่ีแต่ละ
บุคคลมีการปลูกฝังถ่ายทอดแนวคิดในการด าเนินชีวิตมาแตกต่างกนั เม่ือเขา้มาสู่ต าแหน่งหนา้ท่ี              
ท่ีมีส่ิงย ัว่ยวนก็เป็นการยากท่ีจะสามารถควบคุมความอยากของตวัเองได้ ดังนั้ นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจึงควรมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดส านึกต่อหนา้ท่ีไปใน
แนวทางเดียวกนั 4) ปรับปรุงอตัราเงินเดือนให้สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ 
เพื่อให้บุคลากรมีขวญัก าลงัใจท่ีดีและปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ และ 5) การบริหาร
จดัการขององคก์รท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัการทุจริตตอ้งมีการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
ยุติธรรมและเสมอภาค ตอ้งมีการก าหนดมาตรการหรือแผนการด าเนินงานในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตอยา่งชดัเจน ผา่นกระบวนการบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งจริงจงัและเท่าเทียม 

 

งานวจิัยต่างประเทศ 

 แอลโอทซ์  (Ochse) ท าการวิจยัหัวขอ้ “Preventing Corruption in the Education system” 
พบว่าการคอร์รัปชนัในสถานศึกษาของประเทศเยอรมนัเกิดข้ึนจากความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม
ของบุคคลผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งต่างๆ ในสถาบนัการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
โดยทั่วไปการคอร์รัปชันสามารถพบเจอได้ในทุกๆ ระดับของสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับล่าง 

                                                            
71Ibid., 15-16. 
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ระดบักลางหรือระดับบนก็ตาม นอกจากน้ีการคอร์รัปชนัยงัอาจถูกแบ่งออกไดเ้ป็นระดบัมหภาค
หรือจุลภาคอีกดว้ย ซ่ึงการคอร์รัปชนัในดา้นของการจดัซ้ือจดัจา้งยงันบัไดว้่ามีความนิยมเป็นอยา่ง
มากเช่นเดียวกบัในประเทศไทย สืบเน่ืองจากขนาดของงบประมาณท่ีมีจ านวนมหาศาลเม่ือเทียบ
กบังบประมาณทางการศึกษาในดา้นอ่ืนๆ ในทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัไดก้ล่าวว่าคุณภาพของการศึกษาเป็น
ผลลพัธ์ท่ีส่งผลโดยตรงจากความส าเร็จในการป้องกนัการคอร์รัปชนัในแวดวงการศึกษา เน่ืองจาก 
เม่ือมีการคอร์รัปชนัเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นของการจดัซ้ือจดัจา้งยอ่มส่งผลเสียอยา่งใหญ่
หลวงต่อคุณภาพของอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการพฒันาทกัษะและความรู้ความสามารถ
ของเยาวชน72 

Anti-Corruption Resource Center ท าการวิจัย เ ร่ือง “ Corruption-free education: Lesson 
from a state and civil society joint initiative in Peru” ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงการคอร์รัปชนัในการศึกษา
ของประเทศเปรู พบว่าปัญหาการคอร์รัปชนัในระบบการศึกษาของประเทศเปรูเป็นปัญหาท่ีส าคญั
และอยู่ในล าดับตน้ๆ เกิดข้ึนทั้งในองค์กร สถาบนัการศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึง          
การคอร์รัปชนัส่งผลให้ระบบการเรียนการสอนไม่ไดคุ้ณภาพ และต ่ากว่ามาตรฐาน อีกทั้งยงัส่งผล
ใหเ้กิดความขาดแคลนทรัพยากร และอุปกรณ์ทางการศึกษาอีกดว้ย รูปแบบของการคอร์รัปชนัมีทั้ง
รูปแบบทัว่ไป เช่น การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ การจดัซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพหรือตามรูปแบบท่ี
ก าหนด และการคอร์รัปชนัในรูปแบบเฉพาะ เช่น การรับสินบนเพื่อแลกเปล่ียนประโยชน์ เช่นผล
การสอบและการกระท าผิดโดยครู เป็นต้น รวมทั้ งความไม่โปร่งใสและการประพฤติผิดต่อ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งน้ีความเส่ียงท่ีท าให้เกิดการคอร์รัปชนั มี 3 ประการ คือ (1)เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการตรวจสอบการคอร์รัปชนัมีความอ่อนแอและไม่โปร่งใส (2) ไม่มีวิธีการตรวจสอบโดย
ภาคประชาสังคม (3) กระบวนการท่ีใชใ้นการสืบสวนสอบสวนและบทลงโทษไม่มีประสิทธิภาพ 
งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอใหมี้การแกปั้ญหาการคอร์รัปชนัทางการศึกษาดว้ยการบูรณาการความร่วมมือ 
และการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน ทั้ งการแลกเปล่ียนขอ้มูล                

                                                            
72Katharina L. Ochse, Preventing Corruption in the Education System: A Practical 

Guide (Germany: Eschborn, 2007), 17-21. 
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การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การเฝ้าระวงัการติดตามมีบทลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพและการสร้างการมี
ส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนของสงัคมใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื73 

แชปแมน (Chapman) ท าการวิจัยเ ร่ือง “Corruption and the Education Sector” ซ่ึงเป็น
การศึกษาถึงรูปแบบของการคอร์รัปชนั และการตอบสนองต่อความทุจริตในภาคการศึกษาของ
ประเทศต่างก าลังพัฒนาจ านวน 17 ประเทศ โดยศึกษาความคิดเห็นจากครู คณาจารย์จาก
มหาวิทยาลยั และนักวิชาการ ผลการศึกษาพบว่าการนิยามและสาเหตุของการคอร์รัปชนั รวมถึง
ขอบเขตและการยอมรับการคอร์รัปชนั ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั เช่น เร่ืองของการรับ
ของขวญั ในบางประเทศมีการยอมรับโดยไม่ถือว่าเป็นการคอร์รัปชนั แต่ส าหรับบางประเทศแลว้
การรับของขวญัถือเป็นการคอร์รัปชนัอีกรูปแบบหน่ึง เป็นตน้ ในการศึกษาน้ีไดร้ะบุถึง พฤติกรรม
ท่ีถือเป็นการคอร์รัปชัน ได้แก่ (1) การรับสินบนอย่างผิดกฎหมายหรือการฉ้อฉล โดยเรียกร้อง
ผลประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เพื่อตอบแทนส าหรับการให้ความช่วยเหลือ                  
(2) การขายคะแนน หรือการเรียกร้องให้นักเรียนจ่ายเงินให้ตนเองเพื่อแลกกบัการสอบผ่าน ซ่ึง
ส าหรับบางประเทศแลว้ การกระท าดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้เน่ืองจากมีความเขา้ใจกนัดีว่า
รายไดข้องครูนั้นน้อยเกินไป หรือบางคร้ังมีการจ่ายเงินเดือนให้ครูล่าชา้ จึงเป็นเหตุให้ครูตอ้งหา
รายได้จากทางอ่ืน (3) การกระท าเพื่อให้ได้มาซ่ึงงานท่ีโดยปกติอาจได้มาโดยยาก เช่น ในการ
ด าเนินการบางโครงการ มีกฏเกณฑ ์และขั้นตอนท่ียุง่ยากซบัซอ้น เป็นเหตุให้เจา้ของโครงการบาง
รายจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้าท่ีเพื่อให้ลดัขั้นตอนการด าเนินการให้ หรือเจา้หน้าท่ีบางรายเรียกร้อง
ผลประโยชน์จากเจา้ของโครงการ เพื่อให้การด าเนินการผ่านไปไดโ้ดยเร็ว (4) วฒันธรรมการให้
ของขวญั โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป เช่น เพื่อปกปิดแนวทางปฏิบติัท่ีทุจริต โดยให้
ของขวัญเป็นการตอบแทน หรือส าหรับบางประเทศ การให้ของขวัญถือเป็นวัฒนธรรม                       
เป็นสัญลกัษณ์แห่งความเคารพท่ีมีให้ต่อครู (5) พฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากการไร้ซ่ึงความสามารถ                 
การขาดแคลนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน หรือการขาดระบบการควบคุมท่ีดี 

สาเหตุของการคอร์รัปชันในภาคส่วนการศึกษามาจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ 
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงความซ่ือสัตยข์องบุคคลแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลให้เกิดความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนัออกไป สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร โครงสร้างการบริหารจดัการ ลกัษณะและการให้

                                                            
73Anti-Corruption Resource Center, "Corruption-Free Education: Lesson from a State 

and Civil Society Joint Initiative in Peru, Accessed 17 September 2011, Available From: ,"  
http://www.u4.no/themes/education/educationmainpoints.cfm. 



 72 

 

 
 

ความส าคญัในการจดัการปัญหาเร่ืองคอร์รัปชนัของผูน้ าองคก์ร การก าหนดกระบวนการตรวจสอบ
โดยน าเคร่ืองมือต่างๆ มาใช ้การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบ และก าหนดกฎหมาย และบทลงโทษท่ี
ชัดเจน และเขม้งวดต่อผูก้ระท าผิด หรือละเลยกฎระเบียบ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ                  
ค่าครองชีพ และการด าเนินชีวิตของผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย   

ผลจากการวิจยัน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า คุณภาพของผูน้ าระดบัสูง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลต่อระดบั
ของการคอร์รัปชนั โดยผูน้ าท่ีเคารพต่อกฎหมายเน้นความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีอยู่ภายใต ้   
การดูแลของตน สามารถสร้างความแตกต่างได้ และผูน้ าซ่ือสัตย์สามารถเป็นพลังในการลด                 
การคอร์รัปชนัไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยลดการคอร์รัปชนัได ้ไดแ้ก่ การส่งเสริม
ให้นักการศึกษาและเจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งมีจรรยาบรรณท่ีชดัเจนการสร้างหรือแกไ้ขโครงสร้าง
องคก์รและขั้นตอนการบริหารท่ีมุ่งเน้นท่ีการยึดแนวทางปฏิบติัท่ียึดท่ีมัน่ โดยตอ้งระบุกฎเกณฑ์ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการจัดระบบการศึกษา โดยให้มีกลไก                 
การตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และก าหนดผลท่ีตามมาจากการไม่ปฏิบติัใหช้ดัเจน74 

ฮีนแมน (Heyneman) ท าการวิจยัหัวขอ้  “Education and Corruption” โดยศึกษาค านิยาม
ของการคอร์รัปชนั ความหมายและรูปแบบของการคอร์รัปชนัทางการศึกษา โดยเนน้ท่ีการศึกษา
ระดบัสูง นอกจากน้ียงัศึกษาถึงรูปแบบ และการป้องกนัการคอร์รัปชนั รวมถึงกระบวนการลงโทษ
ผูก้ระท าผิด พบว่า การคอร์รัปชนัทางการศึกษา หมายความรวมถึงการใช้อ  านาจหน้าท่ีของฝ่าย
บริหาร และการจดัการในทางท่ีผดิ นอกจากน้ียงัพบว่าสาเหตุท่ีท าใหห้ลายๆ ประเทศท าการรณรงค์
ให้ปลอดการคอร์รัปชันทางการศึกษา เน่ืองจากเห็นว่า การศึกษามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ                
การเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ(GNP) การศึกษาท่ีปราศจากการคอร์รัปชนัมีลกัษณะ
ไดแ้ก่ การมีโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่าเทียม มีความยติุธรรมในการแจกจ่ายและจดัสรร
อุปกรณ์การเรียนและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้ง และการปรับเล่ือนต าแหน่งมี                
ความยติุธรรมและสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได ้อีกทั้งควรมีการบริหารจดัการบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม เป็นตน้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีการแบ่งประเภทของการคอร์รัปชันทางการศึกษาเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

                                                            
74David  Chapman, "Corruption and the Education Sector, Accessed 25 September 

2017, Available From,"  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACT874.pdf. 
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  1. การคอร์รัปชนัท่ีเกิดจากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ในกระบวนการคดัเลือกนกัเรียน ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากการท่ีทุกคนไม่สามารถมีสิทธิในการเขา้เรียนต่อไดท้ั้งหมด จึงเป็นเหตุใหเ้กิดการคอร์
รัปชนั เพื่อให้ไดรั้บสิทธิดงักล่าว ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งจดัให้มีระบบการคดัเลือกท่ีเหมาะสมและมี
ความยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั้งน้ีการหลีกเล่ียง              
การคอร์รัปชนัท่ีเกิดจากกระบวนการคดัเลือกดงักล่าว อาจตอ้งมีการวางโครงสร้างทางเทคนิค เช่น
การสอบคดัเลือก ใหมี้มาตรฐาน 
  2. การคอร์รัปชนัท่ีเกิดจากระบบการบริหารจดัการบุคลากรขององคก์ร เช่น การแต่งตั้ง
หรือบรรจุครู กระบวนการจดัการให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพของครู ซ่ึงเป็นผลให้เกิดความกดดนั 
และการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน เช่นการท่ีครูตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงวุฒิบตัรต่างๆ เป็นตน้                 
การหลีกเล่ียงการคอร์รัปชันนั้ นระบบการบริหารจัดการ จ าเป็นต้องมีการควบคุมอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่น มีการทดสอบ และจัดตั้ งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบปฏิบติั เป็นตน้ 
  3. การทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยสามารถเกิดได้ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุด
กระบวนการ ได้แก่ การก าหนดลกัษณะ หรือคุณภาพของส่ิงท่ีตอ้งการจัดซ้ือจดัจ้าง เช่นพสุัด 
อุปกรณ์ทางการเรียน กระบวนการคดัเลือกผูข้าย และกระบวนการแจกจ่าย ซ่ึงการคอร์รัปชนัอาจ
เกิดข้ึนในรูปแบบของการใหห้รือเรียกรับสินบน จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
  4. การประพฤติ ปฏิบติัตวั ท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือไม่เหมาะสมของบุคลากรครู โดยเป็นความผิด
ทางกฎหมาย ผิดต่อวินัย และคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยอมรับของขวญั ของรางวลัต่างๆ เพื่อ
แลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ เช่น คะแนน หรือผลการเรียนของนกัเรียน การมีความล าเอียงหรืออคติ
ต่อนกัเรียนบางกลุ่ม การละเลยต่อหนา้ท่ีการสอน เป็นตน้ 

ในการศึกษาน้ี ไดมี้การใหข้อ้เสนอแนะส าหรับการแกปั้ญหาการคอร์รัปชนัทางการศึกษา
โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
   1. การปฏิรูปโครงสร้างทางการศึกษา เช่น ก าหนดให้มีกระบวนการคดัเลือกท่ีเป็นอิสระ 
ทั้งส าหรับการคดัเลือกครู และนกัเรียน เช่นก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีออกใบประกอบ
วิชาชีพ และวุฒิบตัรต่างๆ ออกจากการศึกษาขั้นท่ีสูงข้ึน การให้กรรมสิทธ์ิในการครอบครองท่ีดิน
หรือสินทรัพยแ์ก่สถาบนัการศึกษา การยกเวน้การเรียกเก็บภาษี จากรายไดท้ัว่ไปของโรงเรียน                 
เป็นตน้ 
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   2. การก าหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยคณะกรรมการด้านวิชาการ ซ่ึงมาจาก
สถาบนัการศึกษาในระดบัท่ีสูงกว่า ระดบัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของโรงเรียน เช่น ผูต้รวจการ
รัฐสภา เป็นตน้ 
   3. ก าหนดมาตรการต่างๆ และการติดตามประเมินผลท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบ                 
การคอร์รัปชนัทางการศึกษาอยา่งมีอิสระ และก าหนดใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจ า  
ให้มีการรายงานสถานภาพทางการเงินแก่สาธารณะ การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และ                         
การเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหาร บุคลากรและนกัเรียน 
   4 .  การก าหนดบทลงโทษท่ีชัด เจน และรัดกุมเ ม่ือมีการกระท าผิดในมาตรฐาน                           
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้มีรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกนั เช่น บทลงโทษทางอาญา การยกเลิก
หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ เป็นตน้75 

มายเออร์ (Meier) ท าการวิจยัเร่ือง “Corruption in the Education Sector: An Introduction” 
ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงปัญหาจากการคอร์รัปชนัทางการศึกษา รูปแบบและสาเหตุของการคอร์รัปชนั 
พบว่า การศึกษาถือเป็นตวัขบัเคร่ืองท่ีส าคญัในสังคม เป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาโอกาส และความเป็นอยู่
ของชีวิตให้ดีข้ึนในระยะยาว ดงันั้นการคอร์รัปชนัทางการศึกษาจงเป็นปัญหาท่ีส าคญั เน่ืองจาก
การศึกษามีส่วนในการพฒันาประเทศเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่การพฒันาภาวะความเป็นผูน้ าของ
คนในประเทศ แต่ยงัรวมพึงการพฒันาทศันคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมของ
ประชาชนอีกดว้ย ทั้งน้ีการคอร์รัปชนัทางการศึกษายงัส่งผลการทบต่อภาคส่วนต่างๆ อีกดว้ย โดย
ผลกระทบดงักล่าว ส่วนใหญ่เกิดข้ึนกบัคนยากจนท่ีไม่สามารถเขา้ถึง หรืออาจมีทางเลือก หรือ
ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาได ้ 

ระดบัของการคอร์รัปชนัทางการศึกษา สามารถแบ่งไดเ้ป็นหลายระดบั เช่น ระดบัการเมือง 
ระดบัองคก์รทั้งส่วนกลาง และส่วนทอ้งถ่ิน ไปจนถึงระดบัชั้นเรียน เป็นตน้ ในระดบัการเมืองนั้น 
การคอร์รัปชนัเกิดไดท้ั้งในเร่ืองของการจดัสรรทรัพยากร และงบประมาณการศึกษา กรคดัเลือก 
และตดัสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก เป็นตน้ ในส่วนของระดบั
องคก์รนั้น การคอร์รัปชนัในส่วนกลางเกิดไดจ้ากการจดัสรรงบประมาณส าหรับการจดัซ้ือจดัจา้ง
ส าหรับงานก่อสร้าง และอ่ืนๆ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณในทุกระดบัไปจนถึงระดบัโรงเรียน 

                                                            
75Stephen P. Hyneman, "Education and Corruption, Accessed 11 May 2017, Available 

Form,"  http://aou.edu.jo/usefiles/file/file_type_pdf/Education_and Corruption_Case-
T205_TMA03.pdf. 



 75 

 

 
 

และในระดบัโรงเรียนเองนั้นก็ยงัสามารถเกิดการคอร์รัปชนัไดจ้ากการบริหารจดัการท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ไม่โปร่งใน เช่นการจดัหาพสัดุ อุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน การรับสินบน และการน างบประมาณไป
ใชโ้ดยไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัสรร การเรียกร้องผลตอบแทนจากผูป้กครอง เพื่อให้
ไดรั้บสิทธิในการเขา้เรียนของบุตรหลาน การใหค้ะแนน การประเมินผลการเรียน เป็นตน้  

รูปแบบของการคอร์ รัปชันทางการศึกษามีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่                           
การเรียกร้องผลประโยชน์ การรับสินบน การยกัยอกฉ้อโกง รวมถึงการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
การเห็นแก่ประโยชน์ของพวกพอ้ง ระบบอุปถมัภ ์การใชอ้  านาจหนา้ท่ีในทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามควร 
หรือการกระท าซ่ึงขดัต่อคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เป็นตน้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการคอร์รัปชนั ว่ามีสาเหตุมาจากหลายประการ
เช่น สภาพเศรษฐกิจ การมีรายได้ท่ีไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ขาดการติดตามเพื่อจดัสรรให้มี
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเพียงพอส าหรับแต่ละโรงเรียน เน่ืองจากไม่ทราบว่าโรงเรียนใดมีความขาด
แคลนอยู่บา้ง การมีกฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ไม่ชดัเจน รวมถึงบทลงโทษต่อผูก้ระท า
ความผิดอย่างเพียงพอ การขาดการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เพื่อควบคุมไม่ให้เกิด                
การคอร์รัปชัน การท่ีประชาชน หรือชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนับสนุนการต่อต้าน                         
การคอร์รัปชนั 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันในการศึกษานั้ น พบว่าไม่ได้แตกต่างจาก                       
การแกปั้ญหาการคอร์รัปชนัในภาคส่วนอ่ืน อีกทั้งยงัพบว่าการแกไ้ขปัญหาไม่สามารถท าไดโ้ดย
ล าพงั โดยวิธีการแก้ปัญหาตอ้งมีความหลากหลาย เช่น การก าหนดให้มีมาตรฐานท่ีชัดเจนใน                
การก าหนดกรอบแนวคิด หรือหลกัการในการด าเนินงาน การก าหนดบทลงโทษท่ีชดัเจน ส าหรับ
การกระท าความผดิในแต่ละรูปแบบ รวมถึงบทลงโทษทางสังคมท่ีจะมีต่อผูก้ระท าผดิ ซ่ึงตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากประชาชน หรือชุมชนอีกดว้ย76 

ฮอลลัคและพอยส์สัน (Hallak and Poisson) ท าการวิจัยเร่ือง “Corrupt Schools, corrupt 
universities: What can be done?” โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัปัญหาทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง 
ยาวนาน และส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของระบบการศึกษา พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ได้แ ก่  การบริหารจัดการโดยรัฐ ท่ีขาดความมุ่งมั่น  ทุ่ม เท และขาดการตรวจสอบด้วย                                 

                                                            

 76 Bittina Meier, Corruption in the Education Sector: An Introduction, accessed April 6, 
2017,  available from https://www.atositchallenge.net/wp-
content/uploads/2016/11/Meier2004corruption-in-education.pdf 
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ความโปร่ง วตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยดังกล่าวน้ี เพื่อเป็นการหาแนวทางในการป้องกัน                        
การคอร์รัปชันทางการศึกษา รวมทั้งหาเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อช่วยป้องกนัอีกรูปแบบหน่ึง โดยท า                
การส ารวจความคิดเห็น จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษา มหาวิทยาลยั นกัวิชาการ 
รวมถึงสมาชิกขององค์กรทางสังคม ได้แก่ ครู นักเรียน ผูป้กครอง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ียงัศึกษาดูงานสัมมนาทางวิชาการ และศึกษาจากกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ กว่า                  
25 ประเทศ พบว่า ลกัษณะ รูปแบบและสาเหตุหลกัของการคอร์รัปชันท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกลุ่ม
ประเทศมีความแตกต่างกัน โดยมีทั้ งการคอร์รัปชันตั้งแต่เร่ืองเล็กๆ ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ๆ เช่น                   
การยกัยอกฉ้อโกง ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ส าหรับการด าเนินโครงการต่างๆ การแต่งตั้งหรือ
บรรจุบุคลากรท่ีไม่เป็นธรรม การกระท าท่ีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายของประเทศ                  
การปลอมแปลงเอกสาร การใชเ้วลางานเพื่อท าประโยชน์ของตน การเห็นแก่พวกพอ้ง การกระท า
เพื่อขา้มขั้นตอน และการเรียกร้องเอาผลประโยชน์ เป็นตน้ โดยสาเหตุของการคอร์รัปชันท่ีได้
กล่าวถึงนั้น ได้แก่ การบริหารจดัการโดยขาดกระบวนการตดัสินใจท่ีเหมาะสม การหลีกเล่ียง                
การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เน่ืองจากขั้นตอนของทางราชการ มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น 
การแสวงหาประโยชน์จากอ านาจหน้าท่ี การไม่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม รายได้ของ
ขา้ราชการครูไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ทั้งน้ีไดมี้การน าเสนอแนวทางป้องกนั และแกไ้ขปัญหา                 
การคอร์รัปชัน โดยกล่าวว่า การแก้ไขนั้นไม่สามารถท าได้โดยล าพงั มีความจ าเป็นตอ้งอาศยั                 
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเร่ิมตน้จากการสร้างความยดึมัน่ในการประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมแก่คนในสังคม การก าหนดกระบวนการให้มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การมอบหมายและแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีชัดเจน เหมาะสม การให้
ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากร ทั้งน้ีการศึกษาดงักล่าวไดเ้นน้ย  ้าเร่ืองความร่วมมือของประชาชน
เป็นส าคญั77 

 
 
 
 

                                                            
77Jacques Hallak and Muriel Poisson, "Corrupt School, Corrupt Universities: What 

Can We Done?, Accessed 10 September 2016. Available From,"  
http://www.iiep.enesco.org/information-service/.../etico-corruption-school.html. 
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สรุป 
 

 การคอร์รัปชนัไม่ว่าจะเป็นจะเกิดข้ึนกบัองคก์รภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชน ลว้นเกิดจาก
มูลเหตุท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ทั้งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม เช่น ความโลภส่วน
บุคคล สภาพการเงินท่ีไม่ดีหรือการท่ีสังคมท่ีอยู่มีผูค้อร์รัปชนัจ านวนมากจนเห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ 
โดยอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งในรูปแบบของตวัเงิน เช่น การยกัยอกทรัพย ์การรับสินบน หรือรูปแบบท่ี
ไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การประพฤติมิชอบ ในการใชอ้  านาจท่ีตนมีอยูแ่สวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยอาจ
ท าไดโ้ดยการแต่งตั้งผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ภายในองคก์ร ทั้งน้ีมีแนว
ทางการป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีผูเ้สนอไวห้ลายแนวทาง เช่น การผลกัดันให้มีการบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างจริงจงัผ่านองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการปราบปรามการคอร์รัปชัน                  
การส่งเสริมให้ผูค้นในสังคมมีค่านิยมช่ืนชมผูป้ระพฤติดีมากกว่าการเชิดชูผูท่ี้มีทรัพยสิ์นมาก 
รวมถึงการท่ีผูน้ าในแต่ละองคก์รตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีเพื่อป้องปรามผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
อยา่งไรก็ดี การท่ีจะป้องกนัมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัได ้ลว้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั รวมถึงภาคประชาชนท่ีตอ้งร่วมมือกนัในการเฝ้า
ระวงั ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานสถานการณ์การคอร์รัปชนัท่ีเกิดข้ึนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
รับทราบและด าเนินการแกไ้ข 
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บทที่  3  

การด าเนินการวจิัย 

 
 งานวิจัยฉบบัน้ีเป็นงานวิจัยเชิงอนาคตภายใตห้ัวขอ้ “การป้องกันการคอร์รัปชันของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน” ในขั้นตอนของการวิจัยนั้ น ทางผูว้ิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้การวิจยัเพื่อรวบรวมเป็นแนวคิดพื้นฐานในการวางแผนก่อนการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีได้เลือกสรรมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Method) ระหว่าง               
การด าเนินการวิจยั ทางผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงอนาคต (EDFR) โดยการวิจยัดงักล่าว
เป็นไปเพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถม รวมถึงเพื่อทราบทาง
ป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมภายหลงัจากท่ีไดส้ัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ความเช่ียวชาญทางดา้นการคอร์รัปชนั ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการเลือกสรรมีจ านวนทั้งส้ิน 17 คน 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 1คน
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 3 คน นิติกรประจ าส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 3 คน ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 8 คน และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญทางดา้นการคอร์รัปชนั 
จ านวน 2 คน เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัย ทางผูว้ิจัยได้ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยโดย
สอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัมูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยขั้นตอนการวิจยัประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขั้นตอนการวิจยัโดยสอดคลอ้งกบัระเบียบวิธีวิจยัท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ 
รวมถึงวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีไดต้ั้งไว ้โดยมีขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการ 
 ก่อนเร่ิมกระบวนการวิจยั ทางผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้งานวิจยั 
โดยเป็นการศึกษาจากหนงัสือ ต ารา วารสาร เอกสาร เวบ็ไซต ์รวมถึงงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
หวัขอ้งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
ทางผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัมูลเหตุและทางป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมจากนั้นจึงน ามาจัดเตรียมบทสนทนาส าหรับการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิท่ีได้
เลือกสรรมาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู ้ทรงคุณวุฒิมีจ านวนทั้ งส้ิน 17 คน 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 คน
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ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 3 คน นิติกรประจ าส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 3 คน ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 8 คน และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญทางดา้นการคอร์รัปชนั 
จ านวน 2 คน ก่อนการสัมภาษณ์ ทางผูว้ิจัยได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยงั
ผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 17 คน โดยมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั ขั้นตอนการวิจยั 
ระยะเวลาการสัมภาษณ์ รวมถึงประโยชน์ท่ี มุ่งหวังว่าจะได้รับจากการวิจัยคร้ังน้ี เม่ือทาง
ผูท้รงคุณวุฒิยืนยนัความร่วมมือกลบัมายงัผูว้ิจยัแลว้ ทางผูว้ิจยัจะด าเนินการนดัหมายวนัและเวลา
เพื่อด าเนินการเขา้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลต่อไป โดยขั้นตอนของการวิจยัสามารถแบ่งออกได้
ตามล าดบัดงัน้ี 
 EDFR รอบที ่1 
 ส าหรับขั้นตอนการวิจยัในช่วงของ EDFR รอบท่ี 1 ทางผูว้ิจยัได้ด าเนินการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 17 คน โดยแยกสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยกระบวนการสัมภาษณ์จะเป็นไป
ในรูปแบบท่ีไม่มีโครงสร้างและไม่มีการช้ีน าค  าตอบใดๆ ขณะสัมภาษณ์ผูว้ิจยัจะประยุกตค์วามรู้
เก่ียวกบัมูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัซ่ึงไดจ้ากกระบวนการศึกษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ท่ีมีความเก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัยเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์ ขั้ นตอนของ                                 
การสมัภาษณ์จะเป็นไปตามกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 1. ก่อนการสัมภาษณ์จะเร่ิมต้นข้ึน ทางผูว้ิจัยจะอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจยั รวมถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ี 
 2. ทางผูว้ิจยัขออนุญาตผูท้รงคุณวฒิุในการบนัทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ 
 3. กระบวนการสัมภาษณ์จะเร่ิมข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อทราบถึงมูลเหตุและ                    
การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมในช่วงเวลา 10 ปีขา้งหนา้ เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 ถึง พ.ศ.2570 ระหว่างการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมค าตอบของผูท้รงคุณวุฒิโดยใช ้               
การ เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summary) และท าการทวนค าตอบทั้ งหมดของ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อให้ทางผูว้ิจยัมัน่ใจถึงความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของค าตอบทั้งหมดท่ีไดรั้บ
มา 
 4. เม่ือกระบวนการสัมภาษณ์เสร็จส้ินลง ทางผูว้ิจยัจะท าการสรุปค าตอบทั้งหมดของ
ผูท้รงคุณวุฒิอีกคร้ังหน่ึงและส่งไปให้ผูถู้กสัมภาษณ์แต่ละท่านเพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ขค าตอบ
ก่อนการสรุปขั้นตอนสุดทา้ยก่อนจัดท าแบบสอบถามเพื่อหาฉันทามติของค าตอบท่ีได้รับมา
ทั้งหมด 
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ขั้นตอนที ่2 กระบวนการวจัิยและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในขั้นตอนท่ี 2 น้ี ทางผูว้ิจยัไดก้ าหนดกระบวนการวิจยัไวโ้ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การออกแบบตวัแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire)ทางผูว้ิจยัไดใ้ชค้  าตอบจาก
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 17 คนในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ส าหรับมูลเหตุและทางป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถม เทคนิคการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) ไดถู้กน ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงไดจ้ากการบนัทึกเสียงขณะ
สมัภาษณ์ ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์เน้ือหาของการสมัภาษณ์ไดถู้กน ามาออกแบบตวัแบบสอบถาม
ความคิดเห็นโดยใช้การจัดล าดับของลิเคิร์ท (Likert’s scale) ซ่ึงจะถูกแบ่งระดับของค าตอบ
ออกเป็น 5 ระดบั โดย 1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ในขณะท่ี 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 EDFR รอบที ่2 
 หลงัจากท่ีแบบสอบถามความคิดเห็นไดถู้กออกแบบเสร็จส้ินและครบถว้นสมบูรณ์แลว้ 
ทางผูว้ิจยัจะเร่ิมด าเนินการตามขั้นตอนการวิจยัในล าดบัถดัไป เร่ิมตั้งแต่กระบวนการส่งมอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นให้แก่ผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ ง  17 คน โดยทางผู ้วิจัยจะเป็นผู ้ส่งมอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิแต่ละท่านดว้ยตวัเอง เม่ือผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเรียบร้อยแลว้ ทางผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามความคิดเห็นทั้ง 17 ชุด                 
มาท าการวิเคราะห์ค าตอบดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาเพื่อหาฉันทามติ คือ 
ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ซ่ึงเกณฑ์ส าหรับฉันทามติของค าตอบคือ 
จะตอ้งมีค่ามธัยฐานมากกว่า 3.50 ข้ึนไป รวมถึงค่าพิสัยระหว่างควอไทลท่ี์ตอ้งต ่ากว่า 1.50 ลงมา 
โดยทุกค าตอบตอ้งเขา้เกณฑ์ทั้ง 2 ขอ้ดงัท่ีไดก้ล่าวไป จึงจะนบัว่ามีฉันทามติของค าตอบ หากใน
ขั้นตอน EDFR รอบท่ี 2 น้ี ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีฉันทามติ ผูว้ิจยัขอยุติการท าวิจยัไวใ้น
ขั้นตอนน้ี 
 EDFR รอบที ่3 
 ในกรณีท่ีความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญไม่มีฉันทามติในขั้นตอน EDFR รอบท่ี 2 ผูว้ิจยัจะ
ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นอีกคร้ังหน่ึง โดยในคร้ังน้ีจะมีการระบุค่ามธัยฐานและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ลงไปในขอ้ค าถามแต่ละขอ้ด้วย จากนั้นจึงด าเนินการส่งมอบให้ทาง
ผูท้รงคุณวุฒิอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหท้ าการยนืยนัว่าจะเปล่ียนแนวค าตอบหรือไม่ ในทา้ยท่ีสุดหากแนว
ค าตอบเก่ียวกบัมูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมมีฉนัทามติใน
ทุกขอ้ของค าถามกจ็ะถือวา่ขั้นตอนการวิจยัในขั้นน้ีไดเ้สร็จส้ินลง 
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ขั้นตอนที ่3 สรุปผลและอภิปรายผล 
 ในขั้ นตอนสุดท้าย น้ี  ทางผู ้วิจัยจะท าการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล โดย                           
การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีไดต้ั้งไวอ้นัไดแ้ก่ เพื่อ
ทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาและเพื่อทราบทางป้องกนัการ
คอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
 
แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
ขั้นตอน     กระบวนการ   ขั้นผลลพัธ์ 
 
 
  
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

1. ขั้นตอนเตรียม
ความพร้อม 

ศึกษาเอกสารหลกัฐาน ไดแ้ก่ หนงัสือ 
ต ารา วารสาร เวบ็ไซตแ์ละงานวิจยั 

EDFR รอบท่ี 1 สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 17 คน 

2. กระบวนการวิจยั
และการวเิคราะห์
ขอ้มูล 

มูลเหตุและการป้องกนั           
การคอร์รัปชนัของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อ
น าไปหาฉนัทามติ 

 

EDFR รอบท่ี 2 ส่งมอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเพื่อหาฉนัทามติของ

มูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

ยนืยนัมูลเหตุและการ
ป้องกนัการคอร์รัปชนั
ของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยตอ้ง
มีค่ามธัยฐานมากกวา่ 
3.50 และค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทลน์อ้ย
กวา่ 1.50 

3. การสรุปและ

อภิปรายผลของ

การวจิยั 

 

สรุปผลและอภิปรายผลของการวิจยั 

มูลเหตุและการป้องกนั

การคอร์รัปชนัของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา 

EDFR รอบท่ี 3 ยนืยนัค าตอบเพื่อหา
ฉนัทามติของขอ้ค าถามตาม
แบบสอบถามความคิดเห็น 
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การออกแบบการวิจัย 

 การออกแบบการวิจยัของงานวิจยัภายใตห้ัวขอ้ “มูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา” ไดป้ระยุกต์ใชเ้ทคนิคการวิจยัอนาคต (EDFR) ในการเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัมูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา โดยเทคนิคการวิจยัดงักล่าวเป็นการผสมผสานขอ้ดีและลบจุดดอ้ยของ
เทคนิคการวิจยัสองวิธีคือ EFR และ Delphi  
 

ผู้ให้ข้อมูล 

 งานวิจยัฉบบัน้ี ผูใ้หข้อ้มูลของงานวิจยัแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลกั รวมจ านวน 17 คน ไดแ้ก่ 
1.ผูบ้ริหารระดบัสูงสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 คน 
2.ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 3 คน 
3.นิติกรประจ าส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 3 คน 
4.ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จ านวน 8 คน 
5. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญทางด้านการคอร์รัปชัน จ านวน 2 คน โดยเกณฑ์ในการ

เลือกสรรผูท้รงคุณวฒิุนั้นประกอบดว้ยเกณฑส์องขอ้ คือ  
5.1 มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั 
5.2 อยูใ่นต าแหน่งหรือเคยอยูใ่นต าแหน่งผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 ปี 
 

จ านวนของผู ้ให้ข้อมูลในงานวิจัยฉบับน้ีได้ถูกก าหนดข้ึนโดยอาศัยแนวคิดของ                         
แมคมิลแลน(Macmillan)78 จากตารางเราจะเห็นไดว้่าจ านวนผูท้รงคุณวุฒิตั้งแต่ 17-21 คน ข้ึนไป
จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความคลาดเคล่ือนของงานวิจยัท่ีลดลงโดยจากตารางท่ี 3 จะ
เห็นไดว้่าความคลาดเคล่ือนของงานวิจยัจะลดลงเพียง 0.02 เท่านั้นในแต่ละช่วงของจ านวนกลุ่ม
วิจยัท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นขนาดของกลุ่มผูว้ิจยัท่ีเหมาะสมจะอยูท่ี่ 17 ถึง 21 คนส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ีเรา
ไดก้ าหนดกลุ่มผูว้ิจยัไวท่ี้จ านวน 17 คน 

                                                            
78Thomas T. Macmillan,“The Delphi Technique” (paper presented at the Annual meeting 

of the California Junior Colleges Associations Committee on Research and Development. 
California : Monterey, May 1971) 
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ตารางที่ 3 ความคลาดเคล่ือนที่ลดลง 
จ านวนผูท้รงคุณวฒิุ ความคลาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือนท่ีลดลง 

1-5 
5-9 
9-13 
13-17 
17-21 
21-25 
25-29 

1.20-0.70 
0.70-0.58 
0.58-0.54 
0.54-0.50 
0.50-0.48 
0.48-0.46 
0.46-0.44 

0.50 
0.12 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 

 

เคร่ืองมือวิจัย 

 เคร่ืองมือวิจยัของงานวิจยัฉบบัน้ีไดถู้กออกแบบให้เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัระเบียบวิธี
วิจยัท่ีไดก้ล่าวถึงไปขา้งตน้ ประกอบดว้ย 

1. การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและไม่มีการช้ีน าค  าตอบ โดยท าการเก็บขอ้ค าถาม  
2 เร่ือง คือ 

 1.1 มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 1.2 การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.  แบบสอบถามความคิดเห็นซ่ึงถูกออกแบบโดยอยู่บนพื้นฐานค าตอบจาก                   

การสัมภาษณ์ 
 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจัย 

 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจัยเพื่อน าไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอน ทางผูว้ิจัยได้
ด าเนินการดงัน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยเทคนิควิจยัแบบ EDFR เพื่อวิเคราะห์มูลเหตุและการป้องกนั
การคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) และแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 1. สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยเป็นแบบสัมภาษณ์
ท่ีประกอบดว้ยค าถามปลายเปิดจ านวน 2 ขอ้ ซ่ึงพฒันาและสร้างจากขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Analysis) ประกอบด้วยค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญรอบท่ี 1 
 2. สร้างแบบสอบถาม โดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ในประเด็นต่างๆ จากกระบวนการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 1 และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 
 ระดบัท่ี 5  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการป้องกนั
     การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 
     5 คะแนน 
 ระดบัท่ี 4  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการป้องกนั
     การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 
     4 คะแนน 
 ระดบัท่ี 3  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการป้องกนั
     การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 
     3 คะแนน 
 ระดบัท่ี 2  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการป้องกนั
     การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 
     2 คะแนน 
 ระดบัท่ี 1  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการป้องกนั
     การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 
     1 คะแนน 
 

การเกบ็ข้อมูล 

 ขั้นตอนของการเกบ็ขอ้มูลการวิจยั ประอบดว้ยขั้นตอนหลกัจ านวน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆ เก่ียวกบัหวัขอ้งานวิจยั 
2. สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 17 คน ท่ีเลือกสรรมาแบบเฉพาะเจาะจง 
3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปหาฉนัทามติของค าตอบรอบท่ี 2 หรือรอบท่ี 3 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัฉบบัน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติ ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัป
ชัน โดยใช้การวิ เคราะห์ เอกสาร (Documentary Analysis)  และการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก                     
การสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์มูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 ท่าน 
โดยเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและไม่มีการช้ีน า (Semi-Structured 
Interview) รอบท่ี 1 ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 2. ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าในรอบท่ี 2 ใช้การค านวณหา
ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) โดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และแปลผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

2.1 ค่ามธัยฐาน (Median) คือ ค่าของขอ้มูลท่ีอยู่ตรงกลางของขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดน้ ามา
เรียงล าดบัไวด้งัน้ี 
  ค่ามธัยฐาน 4.50-5.00 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการ 
      ป้องกนัมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของ 
      ผูบ้ริหารโรงเรียนมากท่ีสุด 
  ค่ามธัยฐาน 3.50-4.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการ 
      ป้องกนัมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของ 
      ผูบ้ริหารโรงเรียนมาก 
  ค่ามธัยฐาน 2.50-3.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการ 
      ป้องกนัมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของ 
      ผูบ้ริหารโรงเรียนปานกลาง 
  ค่ามธัยฐาน 1.50-2.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการ 
      ป้องกนัมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของ 
      ผูบ้ริหารโรงเรียนนอ้ย 
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  ค่ามธัยฐานต ่ากวา่ 1.50 หมายถึง กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัมูลเหตุและการ 
      ป้องกนัมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของ 
      ผูบ้ริหารโรงเรียนนอ้ยท่ีสุด 
  2.2 ค่าฐานนิยม (Mode) คือ การค านวณเพื่อหาค่าความถ่ีของระดับคะแนน                     
เร่ิมตั้งแต่ 1 ถึง 5 ส าหรับแต่ละขอ้ ระดบัคะแนนท่ีมีค่าความถ่ีมากท่ีสุด ถือเป็นฐานนิยมของขอ้นั้น 
กรณีท่ีความถ่ีสูงสุดของขอ้ใดมีระดบัคะแนนเท่ากนัและระดบัคะแนนดงักล่าวอยู่ติดกนั ถือว่าค่า
กลางระหวา่งคะแนนทั้งสองเป็นฐานนิยมของขอ้นั้น กรณีท่ีความถ่ีสูงสุดของขอ้ใดมีระดบัคะแนน
เท่ากนั แต่ระดบัคะแนนดงักล่าวอยู่ห่างกนั ถือว่าระดบัคะแนนแต่ละค่าเป็นฐานนิยมของขอ้นั้น 
จากนั้นจึงน าค่าฐานนิยมท่ีค านวณจากแบบสอบถามมาหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมธัยฐาน
กบัฐานนิยม โดยค่าผลต่างดงักล่าวตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.00-1.00 จึงถือวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ี
มีต่อขอ้นั้นมีความสอดคลอ้งกนั 
  2.3 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) คือ ค่าของขอ้มูลจ านวนร้อย
ละ 50 ท่ีอยู่ตรงกลางของขอ้มูลทั้งหมด โดยค านวณเป็นรายขอ้จากค่าความแตกต่างระหว่างควอ
ไทล์ท่ี 3 กับควอไทล์ท่ี 1 ซ่ึงผลลพัธ์แสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งกันของค าตอบ มีเกณฑ์
พิจารณา ดงัน้ี 
  ถา้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีค  านวณไดมี้ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.50 แสดงว่า
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัหรือไดรั้บฉนัทามติ (Consensus) 
  ถา้ค่าพิสัยระหว่างควอไทลท่ี์ค านวณไดมี้ค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญไม่มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ไดรั้บฉนัทามติ (Consensus) 
  
 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รอบที ่1 และรอบที ่2 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าค าตอบในการสัมภาษณ์
รอบสุดทา้ยท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดและมาก (ค่ามธัยฐาน 3.50 ข้ึนไป) 
และมีความสอดคล้องกัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.50) มาสรุปเป็น
ผลการวิจยัและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
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สถิติที่ใช้ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR มีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าสถิติ จ  านวน 
3 ตัว ประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) 

 

สรุป 

 
 งานวิจยัฉบบัน้ีมีการออกแบบระเบียบวิธีวิจยัใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การวิจยัท่ีเป็นไปเพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาและเพื่อ

ทราบการป้องกันการคอร์รัปชันของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยการวิจัยนั้ นเป็น                   

การวิจยัเชิงคุณภาพ และใชเ้ทคนิควิธีวิจยัแบบ EDFR เพื่อหาแนวโนม้ของมูลเหตุและการป้องกนั

การคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในช่วง 10 ปีขา้งหน้า เร่ิมตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560                 

ถึงปี พ.ศ.2570 ส าหรับขั้นตอนการวิจัยจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้ นตอนหลัก ประกอบด้วย                      

1) การเตรียมความพร้อม 2) การวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูล และ 3) การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

ในส่วนของผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 17 คน ถูกเลือกสรรมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกระบวนการวิจยัจะ

เร่ิมดว้ยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและไม่มีการช้ีน าค  าตอบ เม่ือการสัมภาษณ์เสร็จส้ินแลว้ 

ทางผูว้ิจยัไดด้ าเนินการออกแบบตวัแบบสอบถามความคิดเห็นและมีการวิเคราะห์ค าตอบดว้ยวิธี

ทางสถิติ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากนั้นจึงท า                  

การสรุปผลของการวิจยัทั้งหมดและน าเสนอต่อสาธารณชน   
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บทที่ 4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 2 ขอ้ ดงัน้ี 1. เพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนั
ของผู ้บริหารโรงเรียนและ 2. เพื่อทราบการป้องกันการคอร์รัปชันของผู ้บริหารโรงเรียน                          
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นดงัน้ี 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนและเพื่อ
ทราบการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียด
ของการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลมูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนในการวิจยั
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR โดยวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
รอบท่ี 1 ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน ามาสรุปผลเป็นมูลเหตุและการป้องกนั
การคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียน จากนั้นจึงน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการ
ดงักล่าวไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น รอบท่ี 2 โดยการสังเคราะห์และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย 
ค่ามธัยฐาน (Median)ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) โดยมี
เกณฑ์พิจารณาขอ้มูลดงัน้ี ค่ามธัยฐาน (Median) ท่ีมีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง
ระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยม ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0. 00 – 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile 
Range) ท่ีมีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50 ซ่ึงไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี 

 รอบที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ซ่ึงแต่ละท่านได้แสดงความเห็นเก่ียวกับ
มูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อตอบค าถามตอบวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัอนัประกอบดว้ย 1) เพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 2) เพื่อ
ทราบการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน และผลการสัมภาษณ์สามารถน ามาสรุปเป็น
มูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนแยกออกเป็นแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
 จากการสังเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญสามารถสรุป
ไดว้่า มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ               
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2) ดา้นการเมืองการปกครอง 3) ดา้นสังคมและวฒันธรรม และ 4) ดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั 
ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 1. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นเศรษฐกิจ เกิดจาก ภาระหน้ีสิน
ส่วนตวัท่ีตอ้งแบกรับมีจ านวนมาก ค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงกว่ารายได้ท่ีได้รับในแต่ละเดือน   
ความขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการด ารงชีพหาเล้ียงตนเองหรือครอบครัว มีความตอ้งการอยากได ้
อยากมีเกินความจ าเป็น มีค่านิยมในการใช้จ่ายท่ีเกินตวั มีค่านิยมในการวดัคุณค่าของผูอ่ื้นจาก
รูปลกัษณ์หรือปัจจยัภายนอก ตอ้งการยกระดบัฐานะของตนเองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 
มีการใชจ่้ายเงินฟุ่ มเฟือยเพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากผูอ่ื้น มีค่าใชจ่้ายในการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น
เหตุให้รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย มีความโลภ ความไม่รู้จกัพอ อุปนิสัยส่วนตวั เช่น ติดการพนนั ชอบด่ืม
สุรา งบประมาณท่ีจดัสรรให้แก่บุคลากรไม่เพียงพอ การให้เงินเดือนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
ผู ้บริหารและบุคลากรขาดความรู้ต่อแนวปฏิบัติด้านการเงินและสินทรัพย์ มีค่าใช้จ่ายใน                          
การด าเนินงานบางส่วนซ่ึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุน มีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณซ่ึงไม่ตรงตาม
วตัถุประสงค์ของงบประมาณ การประมาณการงบประมาณประจ าปีส าหรับแต่ละค่าใช้จ่ายไม่
เหมาะสม เป็นเหตุใหต้อ้งน าเงินส่วนอ่ืนมาชดเชย ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนการศึกษา และ
การจัดสรรงบประมาณตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงบางกรณีอาจไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้เกิด                        
การคอร์รัปชนั 
 2. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนด้านการเมืองการปกครอง เกิดจาก                 
การรับบุคคลซ่ึงขาดประสบการณ์มาเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอใน     
การบริหารจดัการ ขาดการอบรมผูบ้ริหารดา้นคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังจาก
รุ่นสู่รุ่น ผูบ้ริหารขาดประสบการณ์ท าให้เกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผูบ้ริหารไม่มีความซ่ือสัตยต่์อ
หนา้ท่ี ผูบ้ริหารขาดระเบียบวินยัในการท างาน ผูบ้ริหารขาดความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารไม่ค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจวิธีการบริหารงบประมาณ การใชต้  าแหน่งหนา้ทีของตน
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามควร มีความเกรงกลวัต่ออ านาจของบุคคลท่ีต าแหน่งสูงกว่า มีการใชค้วามรู้ 
ความสามารถและอ านาจในทางมิชอบ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
ได้รับค าสั่งจากผูมี้อิทธิพลทางการเมือง การเอ้ือประโยชน์และการสมประโยชน์แก่พวกพอ้ง 
ต าแหน่งหน้าท่ีเอ้ือต่อการน าเงินมาใชส่้วนตวั ขาดแคลนบุคลากรเป็นเหตุให้ผูบ้ริหารตอ้งลงมือ
ปฏิบติังานเอง ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการคอร์รัปชนั และการขาดการเอาใจใส่ของหน่วยงานบริหาร                   
ท าใหเ้กิดการบริหารจดัการขาดประสิทธิภาพ 
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 3. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนด้านสังคมและวฒันธรรม เกิดจาก                   
มีระบบอุปถมัภท์  าให้เกิดการกระท าท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้ง การไดรั้บความกดดนัจากเพื่อน
ร่วมงาน ไดรั้บแรงกดดนัจากผูบ้งัคบับญัชา ไดรั้บความกดดนัเน่ืองจากมีการตั้งเป้าหมายท่ียากเกิน 
สถานการณ์และเพื่อนร่วมงานบีบบงัคบัให้คอร์รัปชนั ไดรั้บการยุยง ส่งเสริมให้กระท าความผิด
คอร์รัปชนั การเห็นแบบอยา่งในการคอร์รัปชนัจากผูอ่ื้น มีความคิดเห็นว่าการคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองท่ี
ใครๆ ก็ท ากนั เห็นผูอ่ื้นกระท าความผดิจนคิดว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีใครเขาท ากนั ผูค้อร์รัปชนักลายเป็น
สงัคมส่วนมากของระบบการบริหาร ความเคยชินกบัการปฏิบติัท่ีผดิโดยไม่ไดรั้บการยบัย ั้งหรือทว้ง
ติงจากบุคคลรอบขา้ง ความตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้น ซ่ึงเม่ืออยูใ่นสังคมของผูก้ระท าผิด จึงเป็น
เหตุใหต้อ้งปฏิบติัตาม มีทศันคติต่อการกระท าความผดิในบางเร่ืองวา่เป็นเร่ืองเลก็นอ้ย ไม่น่าจะเกิด
ความเสียหายจึงกระท าต่อไป ผู ้บริหารและบุคลากรขาดอุดมการณ์และความซ่ือสัตย์ใน                              
การปฏิบติังาน มีความเกรงใจต่อผูอ่ื้นมากเกินไป ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการละเลยเม่ือพบการกระท า
ความผิดหรือคอร์รัปชัน มีความประนีประนอม ซ่ึงท าให้เกิดการละเมิดต่อกฎระเบียบทีมีอยู่ 
วฒันธรรมการหยิบยื่นให้ เพื่อผลประโยชน์และความสะดวกสบายในการด าเนินงาน และขาด               
การปลูกฝังจากครอบครัวและสังคมเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ                  
เกิดจากมีช่องว่างของกฎหมายให้สามารถด าเนินการคอร์รัปชนัได ้ระเบียบปฏิบติัไม่ครอบคลุม
กระบวนการท่ีส าคญัอนัเป็นเหตุใหส้ามารถคอร์รัปชนัไดส้ะดวก ระบบการควบคุมการปฏิบติังานท่ี
มีอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอ ระเบียบปฏิบัติท่ีมีอยู่ไม่สอดคล้องกับการท างานในปัจจุบัน ไม่มี                         
การแบ่งแยกหนา้ท่ีในงานต่างๆ ท่ีเพียงพอ เช่น ผูมี้อ  านาจในการอนุมติัสามารถเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจดัซ้ือได ้ผูบ้ริหารมีอ านาจในการจดัสรรและอนุมติัไดเ้อง จึงสามารถด าเนินการเร่ือง
งบประมาณไดโ้ดยตรง ขั้นตอนในการปฏิบติังานมากเกินความจ าเป็น ท าให้เกิดความลาช้าใน                   
การด าเนินงานส าหรับกรณีเร่งด่วน ไม่มีบทลงโทษท่ีเด็ดขาดเพียงพอส าหรับผูค้อร์รัปชัน เม่ือ
กระท าความผิดแต่ไม่ได้รับโทษจึงกระท าอย่างต่อเน่ือง ขาดการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก 
ระบบการตรวจสอบการกระท าความผดิหรือการตรวจสอบการคอร์รัปชนัไม่เพียงพอ บุคลากรขาด
ความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติั ไม่มีการศึกษา
กฎระเบียบด้วยตนเองอย่างเพียงพอ การไม่เคารพต่อกฎหมายและการละเมิดกฎหมายโดย
รู้เท่าไม่ถึงการ 
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 การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
 จากการสังเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญสามารถสรุป
ไดว้่า การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ               
2) ดา้นการเมืองการปกครอง 3) ดา้นสังคมและวฒันธรรม และ 4) ดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั 
ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 1. การป้องกันการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนด้านเศรษฐกิจ สามารถท าได้โดย                      
มีการอบรมเร่ืองการบริหารจดัการการเงินแก่ผูบ้ริหารและบุคลากร จดัสรรอตัราก าลงัของบุคลากร
ให้เพียงพอ โดยไม่กระทบภาระงานของครู พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการเพื่อให้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ ปลูกฝังค่านิยมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง จดัให้มีการสอบทานและ
พิจารณาปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน จัดให้                   
การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายจริงเพื่อให้สามารถก าหนด
งบประมาณท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน พฒันาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
สวสัดิการของภาครัฐใหเ้ขม้แขง็ เพื่อเพียงพอต่อการด ารงชีพของผูบ้ริหารหลงัเกษียณ 
 2. การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นการเมืองการปกครอง สามารถท า
ได้โดย ก าหนดคุณสมบัติของผูบ้ริหารให้ชัดเจน โดยครอบคลุมถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การท างาน ก าหนดใหมี้การทดสอบดา้นคุณธรรมและจริยธรรมก่อนรับเขา้ท างานใน
ต าแหน่งต่างๆ ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากร โดยให้มีการตรวจสอบภูมิหลงัโดยละเอียดก่อน
รับเขา้ปฏิบติังาน ก าหนดให้ผูบ้ริหารและบุคลากรท าการสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณใน                  
การประกอบวิชาชีพ ปลูกจิตส านึกเร่ืองประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่ผูบ้ริหารและบุคลากร ส่งเสริมให้
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคมโดยรวม ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีขององคก์ร
ดา้นการมีคุณธรรมและจริยธรรม จดักิจกรรมและการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมอย่าง
ต่อเน่ือง ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจอย่างเหมาะสม ก าหนดให้มีการสับเปล่ียนหมุนเวียน
ต าแหน่งหน้าท่ีการท างาน และก าหนดช่องทางในการร้องเรียนผูก้ระท าความผิด โดยให้สะดวก
และปลอดภยัต่อผูร้้องเรียน 
 3. การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นสังคมและวฒันธรรม สามารถท า
ไดโ้ดย ปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร่ิมจากครอบครัว ยกย่องคนดีให้เห็นเป็น
แบบอยา่งของบุคคลทัว่ไป ใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูท่ี้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบในหนา้ท่ี ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างคุณธรรมเพื่อเป็นเคร่ืองยดึถือต่อการปฏิบติังาน ปลูกฝังเร่ืองการปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยแ์ละ
สุจริต และตอกย  ้าความคิดเร่ืองคุณธรรมในองคก์รอยูเ่สมอ 
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 4. การป้องกันการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบติั 
สามารถท าได้โดย ปรับปรุงกฎระเบียบให้ชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับขั้ นตอน                           
การปฏิบติังานจริง ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริงโดยอาจลด 
บางขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น ท าการสอบทานกฎระเบียบอย่างสม ่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ก าหนดให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีชดัเจน เพียงพอและไม่
เอ้ือต่อการคอร์รัปชนั จดัให้มีการอบรม เผยแพร่ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ แก่ผูป้ฏิบติังานอยู่
เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ เร่งด าเนินการต่อผูก้ระท าความผดิเพื่อไม่ใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นต่อไป 
ก าหนดให้มีผูต้รวจสอบเพื่อเร่งด าเนินการกรณีพบเหตุการณ์คอร์รัปชัน จัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในขององค์กรและรายงานผลการตรวจสอบทุกส้ินปี หน่วยงานตรวจสอบตอ้ง
ด าเนินการอย่างจริงจังมากยิ่ง ข้ึน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึน ก าหนดให้มี                     
การตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้รอบด้านและก าหนด
บทลงโทษใหรุ้นแรงมากยิง่ข้ึน และเผยแพร่บทลงโทษใหเ้ป็นท่ีรับทราบโดยทัว่ไป 

 รอบที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเดียวกบัรอบท่ี 1 ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นซ่ึง
ออกแบบในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจาก
แบบสอบถาม เพื่อน ามาหาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile Range) เป็นรายประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ใน
ระดบัมากและมากท่ีสุด คือ แนวโนม้ท่ีมีค่ามธัยฐาน (Median) เท่ากบั 4 และ 5 รวมถึงแนวโนม้ท่ีมี
ความสอดคลอ้งกนัของความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range) 
ไม่เกิน 1.5 พร้อมทั้งหาค่าความต่างระหว่างฐานนิยมและค่ามธัยฐาน (Median – Mode) ซ่ึงมีค่า               
ไม่เกิน 1 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน ด้านเศรษฐกจิ 

ด้านเศรษฐกจิ 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

1 ภาระหน้ีสินส่วนตวัท่ีตอ้งแบก
รับมีจ านวนมาก 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

2 ค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงกว่า
รายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือน 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

3 ความขาดแคลนทุนทรัพยใ์น
การด ารงชีพหาเล้ียงตนเองหรือ
ครอบครัว 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

4 มีความตอ้งการอยากไดอ้ยากมี
เกินจ าเป็น 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

5 มีค่านิยมในการใชจ่้ายท่ีเกินตวั 5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 
6 มีค่านิยมในการวดัคุณค่าของ

ผูอ่ื้นจากรูปลกัษณ์หรือปัจจยั
ภายนอก 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

7 ตอ้งการยกระดบัฐานะของ
ตนเองเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ต าแหน่งหนา้ท่ี 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

8 มีการใชจ่้ายเงินฟุ่ มเฟือยเพื่อให้
เกิดการยอมรับจากผูอ่ื้น 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

9 มีค่าใชจ่้ายในการดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเหตุให้
รายไดไ้ม่พอใชจ่้าย 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

10 มีความโลภความไม่รู้จกัพอ 4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน ด้านเศรษฐกจิ (ต่อ) 

ด้านเศรษฐกจิ 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

11 อุปนิสยัส่วนตวัเช่น ติดการ
พนนั ชอบด่ืมสุรา 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

12 งบประมาณท่ีจดัสรรใหแ้ก่
บุคลากรไม่เพยีงพอ 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

13 การใหเ้งินเดือนไม่เหมาะสม
กบัต าแหน่งงาน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

14 ผูบ้ริหารและบุคลากรขาด
ความรู้ต่อแนวปฏิบติัดา้น
การเงินและสินทรัพย ์

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

15 มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
บางส่วนซ่ึงไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

16 มีความจ าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณซ่ึงไม่ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องงบประมาณ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 
 

17 การประมาณการงบประมาณ
ประจ าปีส าหรับแต่ละค่าใชจ่้าย
ไม่เหมาะสมเป็นเหตุใหต้อ้งน า
เงินส่วนอ่ืนมาชดเชย 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน ด้านเศรษฐกจิ (ต่อ) 

ด้านเศรษฐกจิ 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

18 ขาดแคลนงบประมาณ
สนบัสนุนการศึกษา 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

19 การจดัสรรงบประมาณตาม
ขนาดของโรงเรียนซ่ึงบางกรณี
อาจไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้
เกิดการคอร์รัปชนั 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

 
จากตารางท่ี 4 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามูลเหตแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน

ดา้นเศรษฐกิจ มีความสอดคลอ้งกนั เรียงตามล าดบั ดงัน้ี ขอ้ท่ี 1 ภาระหน้ีสินส่วนตวัท่ีตอ้งแบกรับ
มีจ านวนมาก (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 2 ค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงกว่ารายได้ท่ี
ได้รับในแต่ละเดือน (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 5 มีค่านิยมในการใช้จ่ายท่ีเกินตวั 
(Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 6 มีค่านิยมในการวดัคุณค่าของผูอ่ื้นจากรูปลกัษณ์หรือ
ปัจจยัภายนอก (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 7 ตอ้งการยกระดบัฐานะของตนเองเพื่อให้
เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ี (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 8 มีการใชจ่้ายเงินฟุ่ มเฟือย
เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผูอ่ื้น ขอ้ท่ี 11 อุปนิสัยส่วนตวั เช่น ติดการพนนั ชอบด่ืมสุรา (Mdn = 5, 
IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 14 ผูบ้ริหารและบุคลากรขาดความรู้ต่อแนวปฎิบติัดา้นการเงินและ
สินทรัพย ์(Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 16 มีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณซ่ึงไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี 19 การจัดสรร
งบประมาณตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงบางกรณีอาจไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เกิดการคอร์รัปชนั 
(Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 3 ความขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการด ารงชีพหาเล้ียงตนเอง
หรือครอบครัว (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 4 มีความตอ้งการอยากได้ อยากมีเกิน
จ าเป็น (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 9 มีค่าใชจ่้ายในการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเหตุ
ให้รายไดไ้ม่พอใช้จ่าย (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 10 มีความโลภ ความไม่รู้จกัพอ 



 96 

 

 
 

(Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 12 งบประมาณท่ีจดัสรรให้แก่บุคลากรไม่เพียงพอ (Mdn 
= 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 13 การใหเ้งินเดือนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน (Mdn = 4, IR= 
1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 15 มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบางส่วนซ่ึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุน (Mdn 
= 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 17 การประมาณการงบประมาณประจ าปีส าหรับแต่ละค่าใชจ่้าย
ไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้ตอ้งน าเงินส่วนอ่ืนมาชดเชย (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 18 
ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนการศึกษา (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) 

 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการเมืองการปกครอง 

ด้านการเมืองการปกครอง 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

20 การรับบุคคลซ่ึงขาด
ประสบการณ์มาเป็นผูบ้ริหาร 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

21 ผูบ้ริหารไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการ
บริหารจดัการ 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

22 ขาดการอบรมผูบ้ริหารดา้น
คุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีควรปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

23 ผูบ้ริหารขาดประสบการณ์ท า
ใหเ้กิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

24 ผูบ้ริหารไม่มีความซ่ือสตัยต่์อ
หนา้ท่ี 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

25 ผูบ้ริหารขาดระเบียบวินยัใน
การท างาน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

26 ผูบ้ริหารขาดความรับผดิชอบ 4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

ด้านการเมืองการปกครอง 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

27 ผูบ้ริหารไม่ค านึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

28 ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจวิธีการ
บริหารงบประมาณ 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

29 การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของตน
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามควร 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

30 มีความเกรงกลวัต่ออ านาจของ
บุคคลท่ีต าแหน่งสูงกวา่ 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

31 มีการใชค้วามรู้ ความสามารถ
และอ านาจในทางมิชอบ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

32 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

33 ไดรั้บค าสัง่จากผูมี้อิทธิพลทาง
การเมือง 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

34 การเอ้ือประโยชน์และการสม
ประโยชนแ์ก่พวกพอ้ง 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

35 ต าแหน่งหนา้ท่ีเอ้ือต่อการน า
เงินมาใชส่้วนตวั 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

36 ขาดแคลนบุคลากรเป็นเหตุให้
ผูบ้ริหารตอ้งลงมือปฏิบติังาน
เอง ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดการคอร์
รัปชนั 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

ด้านการเมืองการปกครอง 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

37 การขาดการเอาใจใส่ของ
หน่วยงานบริหารท าใหก้าร
บริหารจดัการขาด
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

 
จากตารางท่ี 5 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน

ดา้นการเมืองการปกครอง มีความสอดคลอ้งกนั เรียงตามล าดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 20 การรับบุคลซ่ึงขาด
ประสบการณ์มาเป็นผูบ้ริหาร (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 22 ขาดการอบรมผูบ้ริหาร
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) 
ขอ้ท่ี 23 ผูบ้ริหารขาดประสบการณ์ ท าใหเ้กิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| 
= 0) ขอ้ท่ี 27 ผูบ้ริหารไม่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 
29 การใชต้  าแหน่งของตนในทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามควร (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 31 
มีการใชค้วามรู้ ความสามารถและอ านาจในทางมิชอบ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 32 
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 
33 ไดรั้บค าสั่งจากผูมี้อิทธิพลทางการเมือง (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 34 การเอ้ือ
ประโยชน์และการสมประโยชน์แก่พวกพอ้ง (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 35 ต าแหน่ง
หน้าท่ีเอ้ือต่อการน าเงินมาใช้ส่วนตัว (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี 36 ขาดแคลน
บุคลากรเป็นเหตุให้ผูบ้ริหารตอ้งลงมือปฏิบติังานเอง ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการคอร์รัปชนั (Mdn = 5, 
IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 37 การขาดการเอาใจใส่ของหน่วยงานบริหาร ท าให้การบริหาร
จัดการขาดประสิทธิภาพ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี  21 ผู ้บริหารไม่มีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอในการบริหารจดัการ (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 24 ผูบ้ริหาร
ไม่มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 25 ผูบ้ริหารขาดระเบียบวินยั
ในการท างาน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 26 ผูบ้ริหารขาดความรับผดิชอบ (Mdn = 4, 
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IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 28 ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจวิธีการบริหารงบประมาณ (Mdn = 4, IR= 1, 
|Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 30 มีความเกรงกลวัต่ออ านาจของบุคคลท่ีต าแหน่งสูงกว่า (Mdn = 4, IR= 1, 
|Mdn – Mo| = 0) 
 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
                 ด้านสังคมและวฒันธรรม 

ด้านสังคมและวฒันธรรม 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

38 มีระบบอุปถมัภท์  าใหเ้กิดการ
กระท าท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พอ้ง 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

39 การไดรั้บความกดดนัจาก
เพื่อนร่วมงาน 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

40 ไดรั้บแรงกดดนัจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

41 ไดรั้บความกดดนัเน่ืองจากมี
การตั้งเป้าหมายท่ียากเกิน 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

42 สถานการณ์และเพื่อนร่วมงาน
บีบบงัคบัใหค้อร์รัปชนั 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

43 ไดรั้บการยยุงส่งเสริมให้
กระท าความผดิ คอร์รัปชนั 

5 5 0 0 สอดคลอ้งกนั 

44 การเห็นแบบอยา่งในการคอร์
รัปชนัจากผูอ่ื้น 

4 4 0 0.5 สอดคลอ้งกนั 

45 มีความคิดเห็นวา่การคอร์รัป
ชนัเป็นเร่ืองท่ีใครๆกท็ ากนั 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน  
                 ด้านสังคมและวฒันธรรม (ต่อ) 

ด้านสังคมและวฒันธรรม 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

46 เห็นผูอ่ื้นกระท าผดิจนคิดวา่
เป็นเร่ืองปกติท่ีใครเขาท ากนั 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

47 ผูค้อร์รัปชัน่กลายเป็นสงัคม
ส่วนมากของระบบการบริหาร 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

48 เคยชินกบัการปฏิบติัท่ีผดิโดย
ไม่ไดรั้บการยบัย ั้งหรือทว้งติง
จากบุคคลรอบขา้ง 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

49 ความตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้น
ซ่ึงเม่ืออยูใ่นสงัคมของผูก้ระท าผดิ 
จึงเป็นเหตุใหต้อ้งปฏิบติัตาม 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

50 มีทศันคติต่อการกระท า
ความผดิในบางเร่ืองวา่เป็น
เร่ืองเลก็นอ้ย ไม่น่าจะเกิด
ความเสียหาย จึงกระท าต่อไป 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

51 ผูบ้ริหารและบุคลากรขาด
อุดมการณ์ และความซ่ือสัตย์
ในการปฏิบติังาน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

52 มีความเกรงใจต่อผูอ่ื้นมาก
เกินไปซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดการ
ละเลย เม่ือพบการกระท าผดิ 
หรือการคอร์รัปชนั 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
 

 



 100 

 

 
 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
                ด้านสังคมและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ด้านสังคมและวฒันธรรม 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

53 มีความประนีประนอมซ่ึงท าให้
เกิดการละเมิดต่อกฎระเบียบท่ี
มีอยู ่

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

54 วฒันธรรมการหยบิยืน่ใหเ้พื่อ
ผลประโยชน์และความ
สะดวกสบายในการด าเนินงาน 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

55 ขาดการปลูกฝังจากครอบครัว
และสงัคม เร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

จากตารางท่ี 6 ผู ้เ ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันด้านสังคมและ
วฒันธรรม มีความสอดคลอ้งกนั เรียงตามล าดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 44 การเห็นแบบอยา่งในการคอร์รัปชนั
จากผูอ่ื้น (Mdn = 4, IR= 0.5, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 39 การไดรั้บความกดดนัจากเพื่อนร่วมงาน 
(Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 41 ไดรั้บความกดดนัเน่ืองจากมีการตั้งเป้าหมายท่ียากเกิน 
(Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 43 ไดรั้บการยุยง ส่งเสริมให้กระท าความผิดคอร์รัปชนั 
(Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 45 มีความคิดเห็นว่าการคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองท่ีใครๆ ก็ท า
กนั (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 47 ผูค้อร์รัปชนักลายเป็นสงัคมส่วนมากของระบบการ
บริหาร (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 50 มีทศันคติต่อการกระท าความผดิในบางเร่ืองว่า
เป็นเร่ืองเลก็นอ้ย ไม่น่าจะเกิดความเสียหาย จึงกระท าความผดิต่อไป (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| 
= 0) ขอ้ท่ี 53 มีความประนีประนอม ซ่ึงท าใหเ้กิดการละเมิดต่อกฎระเบียบท่ีมีอยู ่(Mdn = 5, IR= 1, 
|Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 54 วฒันธรรมการหยิบยื่นให้ เพื่อผลประโยชน์และความสะดวกสบายใน
การด าเนินงาน (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 38 มีระบบอุปถมัภ ์ท าให้เกิดการกระท าท่ี
เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี 40 ได้รับแรงกดดันจาก
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ผูบ้งัคบับญัชา (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 42 สถานการณ์และเพื่อรวมงานบีบบงัคบั
ให้คอร์รัปชนั (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 46 เห็นผูอ่ื้นกระท าผิด จนคิดว่าเป็นเร่ือง
ปกติท่ีใครเขาท ากัน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 48 เคยชินกับการปฏิบติัท่ีผิดโดย
ไม่ได้รับการยบัย ั้งหรือท้วงติงจากบุคคลรอบข้าง (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี 49               
ความตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้น ซ่ึงเม่ืออยูใ่นสังคมของผูก้ระท าผดิจึงเป็นเหตุใหต้อ้งปฏิบติัตาม 
(Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 51 ผูบ้ริหารและบุคลากรขาดอุดมการณ์และความซ่ือสัตย์
ในการปฏิบติังาน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 552 มีความเกรงใจต่อผูอ่ื้นมากเกินไป 
ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการละเลยเม่ือพบการกระท าผิดหรือคอร์รัปชนั (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 
0) ขอ้ท่ี 55 ขาดการปลูกฝังจากครอบครัว และสังคมเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม (Mdn = 4, IR= 1, 
|Mdn – Mo| = 0) 

 
ตารางที่ 7 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 

  ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ (ต่อ) 

ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

56 มีช่องวา่งของกฎหมายให้
สามารถด าเนินการคอร์รัปชนั
ได ้

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

57 ระเบียบปฏิบติัไม่ครอบคลุม
กระบวนการท่ีส าคญัอนัเป็น
เหตุใหส้ามารถคอร์รัปชนัได้
โดยสะดวก 

4 4 0 0.5 สอดคลอ้งกนั 

58 ระบบการควบคุมการ
ปฏิบติังานท่ีมีอยูปั่จจุบนัไม่
เพียงพอ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที ่7 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
                 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ (ต่อ) 

ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

59 ระเบียบปฏิบติัท่ีมีอยูไ่ม่
สอดคลอ้งกบัการท างานใน
ปัจจุบนั 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

60 ไม่มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีในงาน
ต่างๆท่ีเพียงพอ เช่น ผูมี้อ  านาจ
ในการอนุมติัสามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจดัซ้ือ
ได ้

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

61 ผูบ้ริหารมีอ านาจในการจดัสรร
และอนุมติัไดเ้อง จึงสามารถ
ด าเนินการเร่ืองงบประมาณได้
โดยตรง 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

62 ขั้นตอนในการปฏิบติังานมาก
เกินความจ าเป็นท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานส าหรับ
กรณีเร่งด่วน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

63 ไม่มีบทลงโทษท่ีเดด็ขาด
เพียงพอส าหรับผูท่ี้คอร์รัปชนั 

4 4 0 0 สอดคลอ้งกนั 

64 เม่ือกระท าความผดิแต่ไม่ไดรั้บ
โทษจึงกระท าอยา่งต่อเน่ือง 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

65 ขาดการตรวจสอบจาก
บุคคลภายนอก 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที ่7 ผลการวเิคราะห์มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
                ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ (ต่อ) 

ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-ฐาน
นิยม 

Mdn – 
Mo 

พสัิย
ระหว่าง
ควอร์
ไทล์ 
(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

66 ระบบการตรวจสอบการ
กระท าผดิหรือการตรวจสอบ
การคอร์รัปชนัไม่เพียงพอ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

67 บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นกฎหมาย 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

68 บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในระเบียบปฏิบติั 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

69 ไม่มีการศึกษากฎระเบียบดว้ย
ตนเองอยา่งเพยีงพอ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

70 การไม่เคารพต่อกฎหมาย 4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
71 การละเมิดกฎหมายโดย

รู้เท่าไม่ถึงการ 
5 5 0 0.5 สอดคลอ้งกนั 

 
จากตารางท่ี 7 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ามูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน

ดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั มีความสอดคลอ้งกนั เรียงตามล าดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 71 การละเมิด
กฎหมาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (Mdn = 5, IR= 0.5, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 57 ระเบียบปฏิบติัไม่
ครอบคลุมกระบวนการท่ีส าคญัอนัเป็นเหตุให้สามารถคอร์รัปชนัไดโ้ดยสะดวก (Mdn = 4, IR= 
0.5, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 58 ระบบการควบคุมการปฏิบติังานท่ีมีอยู่ปัจจุบนัไม่เพียงพอ (Mdn = 
5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0)  ขอ้ท่ี 59 ระเบียบปฏิบติัท่ีมีอยู่ไม่สอดคลอ้งกบัการท างานในปัจจุบนั 
(Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 64 เม่ือกระท าความผิดแต่ไม่ได้รับโทษจึงกระท าอย่าง
ต่อเน่ือง (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 65 ขาดการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก (Mdn = 
5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 66 ระบบการตรวจสอบการกระท าผดิหรือการตรวจสอบการคอร์
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รัปชนัไม่เพียงพอ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 67 บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจดา้น
กฎหมาย (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 69 ไม่มีการศึกษาระเบียบปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่ง
เพียงพอ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 56 มีช่องว่างของกฎหมายให้สามารถด าเนินการ
คอร์รัปชนัได ้(Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 60 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในงานต่างๆ ท่ี
เพียงพอ เช่น ผูมี้อ  านาจในการอนุมติัสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซ้ือได ้(Mdn = 4, 
IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 61 ผูบ้ริหารมีอ านาจในการจัดสรรและอนุมติัได้เอง จึงสามารถ
ด าเนินการเร่ืองงบประมาณไดโ้ดยตรง (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 62 ขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานมากเกินความจ าเป็น ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินงานส าหรับกรณีเร่งด่วน (Mdn = 
4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 63 ไม่มีบทลงโทษท่ีเดด็ขาดเพียงพอส าหรับผูท่ี้คอร์รัปชนั (Mdn = 
4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 68 บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติั (Mdn = 4, 
IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 70 การไม่เคารพต่อกฎหมาย (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) 

 
ตารางที ่8 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
    ด้านเศรษฐกจิ 

ด้านเศรษฐกจิ 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn – 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

1 มีการอบรมเร่ืองการบริหาร
จดัการการเงินแก่ผูบ้ริหารและ
บุคลากร 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

2 จดัสรรอตัราก าลงัของบุคลากร
ใหเ้พยีงพอโดยไม่กระทบภาระ
งานของครู 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

3 พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือน
ใหแ้ก่ขา้ราชการเพื่อให้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที ่8 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
    ด้านเศรษฐกจิ (ต่อ) 

ด้านเศรษฐกจิ 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

4 ปลูกฝังค่านิยมในการด ารงชีวิต
แบบพอเพียง 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

5 จดัใหมี้การสอบทานและ
พิจารณาปรับปรุงงบประมาณ
ระหวา่งปีเพื่อใหใ้กลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

6 จดัใหมี้การวเิคราะห์การใชจ่้าย
งบประมาณโดยเปรียบเทียบ
กบัการใชจ่้ายจริงเพื่อให้
สามารถก าหนดงบประมาณท่ี
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

7 พฒันาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิต 

5 5 0 0.5 สอดคลอ้งกนั 

8 เสริมสร้างสวสัดิการของ
ภาครัฐใหเ้ขม้แขง็เพื่อเพียงพอ
ต่อการด ารงชีพของผูบ้ริหาร
หลงัเกษียณ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

จากตารางท่ี 8 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน
ดา้นเศรษฐกิจ มีความสอดคลอ้งกนั เรียงล าดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 7 พฒันาเศรษฐกิจเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต (Mdn = 5, IR= 0.5, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 8 เสริมสร้างสวสัดิการของภาครัฐให้เขม้แข็งเพื่อ
เพียงพอต่อการด ารงชีพของผู ้บริหารหลังเกษียณ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี 1                   
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มีการอบรมเร่ืองการบริหารจดัการการเงินแก่ผูบ้ริหารและบุคลากร (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| 
= 0) ขอ้ท่ี 2 จดัสรรอตัราก าลงัของบุคลากรใหเ้พียงพอโดยไม่กระทบงานของครู (Mdn = 4, IR= 1, 
|Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 3 พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการเพื่อใหเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ 
(Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 4 ปลูกฝังค่านิยมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง (Mdn = 4, 
IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 5 จดัให้มีการสอบทานและพิจารณาปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี
เพื่อให้ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 6 จดัใหมี้การ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณโดยเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายจริง เพื่อให้สามารถก าหนด
งบประมาณท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) 
 

ตารางที ่9 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
    ด้านการเมืองการปกครอง 

   ด้านการเมืองการปกครอง 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

9 ก าหนดคุณสมบติัของผูบ้ริหาร
ใหช้ดัเจนโดยครอบคลุมถึง 
ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์การท างาน 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

10 ก าหนดใหมี้การทดสอบดา้น
คุณธรรมและจริยธรรมก่อน
รับเขา้ท างานในต าแหน่งต่างๆ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

11 ปรับปรุงวิธีการสรรหา
บุคลากรโดยใหมี้การ
ตรวจสอบภูมิหลงัโดยละเอียด 
ก่อนรับเขา้ปฏิบติังาน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที ่9 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
    ด้านการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

   ด้านการเมืองการปกครอง 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

12 ก าหนดใหผู้บ้ริหารและ
บุคลากร ท าการสอบทาน และ
ทบทวนจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

13 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเป็น
แบบอยา่งท่ีดีขององคก์รดา้น
การมีคุณธรรมและจริยธรรม 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

14 ปลูกฝังจิตส านึกเร่ือง
ประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่
ผูบ้ริหารและบุคลากร 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

15 ส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีและสงัคมโดยรวม 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

16 ส่งเสริมใหมี้อุดมการณ์ในการ
ท างานอยา่งซ่ือสตัยแ์ละมี
คุณธรรม จริยธรรม 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

17 จดักิจกรรมและการฝึกอบรม
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม
อยา่งต่อเน่ือง 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

18 ก าหนดใหมี้การกระจายอ านาจ
อยา่งเหมาะสม 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที่ 9 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
    ด้านการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

   ด้านการเมืองการปกครอง 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

19 ก าหนดใหมี้การสบัเปล่ียน
หมุนเวียนต าแหน่งหนา้ท่ีการ
ท างาน (Job Rotation) 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

20 ก าหนดช่องทางในการ
ร้องเรียนผูก้ระท าผดิโดยให้
สะดวก และปลอดภยัต่อผู ้
ร้องเรียน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

 
จากตารางท่ี 9 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน

ดา้นการเมืองการปกครอง มีความสอดคลอ้งกนั เรียงตามล าดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 9 ก าหนดคุณสมบติัของ
ผูบ้ริหารใหช้ดัเจนโดยครอบคลุมถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การท างาน (Mdn = 5, 
IR= 1, |Mdn – Mo| = 0)ขอ้ท่ี 10 ก าหนดให้มีการทดสอบดา้นคุณธรรมและจริยธรรมก่อนรับเขา้
ท างานในต าแหน่งต่างๆ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี 12 ก าหนดให้ผูบ้ริหารและ
บุคลากรท าการสอบทานและทบทวนจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – 
Mo| = 0) ขอ้ท่ี 13 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีขององคก์รดา้นมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 14 ปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่ผูบ้ริหาร
และบุคลากร (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 16 ส่งเสริมให้มีอุดมการณ์ในการท างาน
อยา่งซ่ือสตัยแ์ละมีคุณธรรม จริยธรรม (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 17 จดักิจกรรมและ
การฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 19 
ก าหนดให้มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนต าแหน่งหน้าท่ีการท างาน ขอ้ท่ี 11 ปรับปรุงวิธีการสรรหา
บุคลากร โดยใหมี้การตรวจสอบภูมิหลงัโดยละเอียดก่อนรับเขา้ปฏิบติังาน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn 
– Mo| = 0)ขอ้ท่ี 15 ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคมโดยรวม (Mdn = 4, IR= 1, 
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|Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 18 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจอยา่งเหมาะสม (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – 
Mo| = 0) ขอ้ท่ี 20 ก าหนดช่องทางในการร้องเรียนผูก้ระท าความผดิโดยใหส้ะดวกและปลอดภยัต่อ
ผูร้้องเรียน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) 

 
ตารางที ่10 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
      ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ด้านสังคมและวฒันธรรม 
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

21 ปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรม
และจริยธรรม โดยเร่ิมจาก
ครอบครัว 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

22 ยกยอ่งคนดีใหเ้ห็นเป็น
แบบอยา่งแก่บุคคลทัว่ไป 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

23 จดัใหมี้การสนบัสนุนแก่ผูท่ี้
ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบในหนา้ท่ี 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

24 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรม
เพื่อเป็นเคร่ืองยดึถือต่อการ
ปฏิบติังาน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

25 ปลูกฝังเร่ืองการปฏิบติังาน
อยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

26 ตอกย  ้าความคิดเร่ืองคุณธรรม
ในองคก์รอยูเ่สมอ 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

 
จากตารางท่ี 10 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม มีความสอดคลอ้งกนั เรียงตามล าดบัดงัน้ีขอ้ท่ี 22ยกยอ่งคนดีใหเ้ห็นเป็น
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แบบอย่างแก่บุคคลทัว่ไป (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 25 ปลูกฝังเร่ืองการปฏิบติังาน
อย่างซ่ือสัตยสุ์จริต (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 21 ปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยเร่ิมจากครอบครับ (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 23 จดัใหมี้การสนบัสนุน
แก่ผูท่ี้ปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบในหน้าท่ี  (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 24 ส่งเสริมกิจการ
สร้างคุณธรรมเพื่อเป็นเคร่ืองยึดถือต่อการปฏิบติังาน  (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 26 
ตอกย  ้าความคิดเร่ืองคุณธรรมในองคก์รอยูเ่สมอ  (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0 
 
ตารางที ่11 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
      ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ

ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

27 ปรับปรุงกฎระเบียบใหช้ดัเจน
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ขั้นตอนปฏิบติังานจริง 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

28 ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ใหส้อดคลอังกบัการปฏิบติังาน
จริงโดยอาจลดบางขั้นตอนท่ี
ไม่จ าเป็น 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

29 ท าการสอบทานกฎระเบียบ
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

30 ก าหนดใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ี
ท่ีชดัเจนเพียงพอ และไม่เอ้ือ
ต่อการทุจริต คอร์รัปชนั 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที่ 11 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
      ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ (ต่อ) 

ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

31 จดัใหมี้การอบรมเผยแพร่ 
ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ แก่
ผูป้ฏิบติังานอยูเ่ป็นประจ า 
อยา่งสม ่าเสมอ 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

32 เร่งด าเนินการต่อผูก้ระท า
ความผดิเพื่อไม่ใหเ้ป็น
แบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นต่อไป 

5 5 0 1 สอดคลอ้งกนั 

33 ก าหนดใหมี้ผูต้รวจสอบเพื่อเร่ง
ด าเนินการกรณีพบเหตุการณ์
คอร์รัปชนั 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

34 จดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในขององคก์รและรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกส้ินปี 

4 4 0 0.5 สอดคลอ้งกนั 

35 หน่วยงานตรวจสอบตอ้ง
ด าเนินการอยา่งจริงจงัมาก
ยิง่ข้ึนเพื่อป้องกนัการคอร์รัป
ชนัท่ีอาจเกิดข้ึน 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

36 ก าหนดใหมี้การตรวจสอบและ
ติดตามอยา่งเป็นระบบ และ
สามารถตรวจสอบไดร้อบดา้น 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 
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ตารางที่ 11 ผลการวเิคราะห์การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
      ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ (ต่อ) 

ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ
มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

มัธย
ฐาน-
ฐาน
นิยม 

Mdn - 
Mo 

พสัิย
ระหว่างค
วอร์ไทล์ 

(IR) 

ความคดิเห็น
สอดคล้อง

ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

37 ก าหนดบทลงโทษใหรุ้นแรง
มากยิง่ข้ึนและเผยแพร่
บทลงโทษใหเ้ป็นท่ีรับทราบ
โดยทัว่กนั 

4 4 0 1 สอดคลอ้งกนั 

จากตารางท่ี 11 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน
ด้านกฏหมายและระเบียบปฏิบัติ มีความสอดคล้องกัน เรียงตามล าดับดังน้ีข้อท่ี 34จัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในขององคก์รและรายงานผลการตรวจสอบทุกส้ินปี(Mdn = 4, IR= 0.5, 
|Mdn – Mo| = 0)ขอ้ท่ี 27 ปรับปรุงกฎระเบียบให้ชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอน
ปฏิบติังานจริง (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 31 จดัใหมี้การอบรม เผยแพร่ ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ แก่ผูป้ฏิบติังานอยูเ่ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ (Mdn = 5, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้
ท่ี 32 เร่งด าเนินการต่อผูก้ระท าความผิด เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้นต่อไป (Mdn = 5, IR= 1, 
|Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 28 ปรับปรุงกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง โดยอาจ
ลดบางขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 29 ท าการสอบถามกฎระเบียบ
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Mdn = 4, IR= 1, 
|Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 30 ก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีชัดเจน เพียงพอ และไม่เอ้ือต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชัน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี 33 ก าหนดให้มีผูต้รวจสอบเพื่อเร่ง
ด าเนินการกรณีพบเหตุการณ์คอร์รัปชัน (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 35 หน่วยงาน
ตรวจสอบตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงัมากยิง่ข้ึน เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน (Mdn = 4, 
IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ข้อท่ี 36 ก าหนดให้มีการตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบไดร้อบดา้น (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – Mo| = 0) ขอ้ท่ี 37 ก าหนดบทลงโทษให้
รุนแรงมากยิ่งข้ึน และเผยแพร่บทลงโทษให้เป็นท่ีรับทราบโดยทัว่กนั (Mdn = 4, IR= 1, |Mdn – 
Mo| = 0) 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ในรอบท่ี 2 ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ                

บางท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 
ในการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการศึกษามูลเหตุแห่งการคอร์รัป

ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนให้เขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้สียก่อน จากนั้นจึงน ามาวางนโยบายในการปฏิรูป
โดยเร่ิมตั้งแต่ตวับุคคล สถาบนัครอบครัว สภาพแวดลอ้ม สังคม รวมถึงระดบัชาติ แนวทางใน              
การปฏิรูปอาจด าเนินการได้โดยการริเร่ิมปลูกฝังจิตส านึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ รวมถึง                     
การปลูกฝังความละอายต่อการเอารัดเอาเปรียบผูค้นในสังคมเม่ือคิดจะกระท าการคอร์รัปชัน 
พร้อมกนันั้นอาจมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัและรุนแรงส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีกระท า
ความผิดขดัต่อหลกักฏหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการยบัย ั้งผูท่ี้คิดกระท าความผิดให้เกิดความเกรงกลวัต่อบทลงโทษท่ีจะได้รับ นอกจากน้ี             
การวางนโยบายในการป้องกนัการคอร์รัปชันของผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ไม่ใช่เพียงแต่การวางนโยบายเพื่อใหมี้ผลงานของฝ่ายบริหารเท่านั้น แต่ตอ้ง
มีการติดตามและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมออีกดว้ย 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน(THE CORRUPTION 
PREVENTION OF SCHOOL DIRECTOR)” เป็นการวิจยัท่ีใชเ้ทคนิควิธีวิจยัแบบอนาคต (EDFR) 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนและเพื่อทราบการป้องกนั
การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยเก็บ
รวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ท่ีได้คดัเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจาก
ต าแหน่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับด้าน                  
การคอร์รัปชนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเพื่อเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview)  ซ่ึ งใช้ในการท า  EDFR รอบท่ี  1  และแบบสอบถามความคิด เ ห็น 
(Opinionnaire) ซ่ึงใชใ้นท า EDFR รอบท่ี 2 โดยวิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเร่ิมด าเนินการตั้งแต่
การสัมภาษณ์รอบท่ี 1 ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกมาแบบเฉพาะเจาะจงและ
ติดต่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยได้เดินทางไปพบและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ส าหรับ                        
การสัมภาษณ์รอบท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนจาก                   
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 โดยผูว้ิจัยได้เดินทางไปเก็บ
แบบสอบถามความคิดเห็นดว้ยตนเอง 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัโดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัได้
ดงัน้ี 
 1.  มูลเหตุแห่งการคอร์ รัปชันของผู ้บ ริหารโรงเ รียน แบ่งออกเป็น 4  ด้าน คือ                                    
1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้นการเมืองการปกครอง 3) ดา้นสังคมและวฒันธรรม และ 4) ดา้นกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติั โดยประเดน็มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 19 มูลเหตุ ไดแ้ก่ 1) ภาระหน้ีสินส่วนตวัท่ีตอ้งแบกรับ
มีจ านวนมาก 2) ค่าใชจ่้ายในครอบครัวสูงกว่ารายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือน 3) ความขาดแคลน          
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ทุนทรัพยใ์นการด ารงชีพหาเล้ียงตนเองหรือครอบครัว 4) มีความตอ้งการอยากได ้อยากมีเกิน                 
ความจ าเป็น 5) มีค่านิยมในการใชจ่้ายท่ีเกินตวั 6) มีค่านิยมในการวดัคุณค่าของผูอ่ื้นจากรูปลกัษณ์
หรือปัจจยัภายนอก 7) ตอ้งการยกระดับฐานะของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี                      
8)  มีการใช้จ่ายเ งินฟุ่ มเฟือยเพื่อให้ เ กิดการยอมรับจากผู ้อ่ืน 9)  มี ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเหตุให้รายไดไ้ม่พอใช้จ่าย 10) มีความโลภ ความไม่รู้จกัพอ 11) อุปนิสัย
ส่วนตัว เช่น ติดการพนัน ชอบด่ืมสุรา 12) งบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่บุคลากรไม่เพียงพอ                          
13) การให้เงินเดือนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 14) ผูบ้ริหารและบุคลากรขาดความรู้ต่อแนว
ปฏิบัติด้านการเงินและสินทรัพย์ 15) มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบางส่วนซ่ึงไม่ได้รับ                           
การสนบัสนุน 16) มีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณซ่ึงไม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องงบประมาณ 
17) การประมาณการงบประมาณประจ าปีส าหรับแต่ละค่าใชจ่้ายไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้ตอ้งน า
เงินส่วนอ่ืนมาชดเชย 18) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา และ 19) การจัดสรร
งบประมาณตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงบางกรณีอาจไม่เหมาะสมเป็นเหตุใหเ้กิดการคอร์รัปชนั 

1.2 ดา้นการเมืองการปกครอง ประกอบดว้ย 18 มูลเหตุ ไดแ้ก่ 1) เกิดจากการรับบุคคล
ซ่ึงขาดประสบการณ์มาเป็นผูบ้ริหาร 2) ผูบ้ริหารไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหาร
จดัการ 3) ขาดการอบรมผูบ้ริหารดา้นคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น                   
4) ผูบ้ริหารขาดประสบการณ์ท าให้เกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 5) ผูบ้ริหารไม่มีความซ่ือสัตยต่์อ
หนา้ท่ี 6) ผูบ้ริหารขาดระเบียบวินยัในการท างาน 7) ผูบ้ริหารขาดความรับผิดชอบ 8) ผูบ้ริหารไม่
ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม 9) ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจวิธีการบริหารงบประมาณ 10) การใชต้  าแหน่ง
หน้าทีของตนในทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามควร 11) มีความเกรงกลวัต่ออ านาจของบุคคลท่ีต าแหน่งสูง
กว่า 12) มีการใชค้วามรู้ ความสามารถและอ านาจในทางมิชอบ 13) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 14) ไดรั้บค าสั่งจากผูมี้อิทธิพลทางการเมือง 15) การเอ้ือประโยชน์และ
การสมประโยชน์แก่พวกพอ้ง 16) ต าแหน่งหน้าท่ีเอ้ือต่อการน าเงินมาใชส่้วนตวั 17) ขาดแคลน
บุคลากรเป็นเหตุให้ผูบ้ริหารต้องลงมือปฏิบัติงานเอง ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการคอร์รัปชัน และ                     
18) การขาดการเอาใจใส่ของหน่วยงานบริหาร ท าใหเ้กิดการบริหารจดัการขาดประสิทธิภาพ 

1.3 ดา้นสังคมและวฒันธรรม  ประกอบดว้ย 18 มูลเหตุ ไดแ้ก่ 1) มีระบบอุปถมัภท์ าให้
เกิดการกระท าท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 2) การไดรั้บความกดดนัจากเพื่อนร่วมงาน 3) ไดรั้บแรง
กดดนัจากผูบ้งัคบับญัชา 4) ไดรั้บความกดดนัเน่ืองจากมีการตั้งเป้าหมายท่ียากเกิน 5) สถานการณ์
และเพื่อนร่วมงานบีบบงัคบัให้คอร์รัปชนั 6) ไดรั้บการยุยง ส่งเสริมให้กระท าความผิดคอร์รัปชนั                
7) การเห็นแบบอยา่งในการคอร์รัปชนัจากผูอ่ื้น 8) มีความคิดเห็นว่าการคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองท่ีใครๆ 
กท็  ากนั 9) เห็นผูอ่ื้นกระท าความผดิจนคิดวา่เป็นเร่ืองปกติท่ีใครเขาท ากนั 10) ผูค้อร์รัปชนักลายเป็น
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สงัคมส่วนมากของระบบการบริหาร 11) ความเคยชินกบัการปฏิบติัท่ีผดิโดยไม่ไดรั้บการยบัย ั้งหรือ
ทว้งติงจากบุคคลรอบขา้ง 12) ความตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้น ซ่ึงเม่ืออยูใ่นสังคมของผูก้ระท าผดิ 
จึงเป็นเหตุให้ตอ้งปฏิบติัตาม 13) มีทศันคติต่อการกระท าความผิดในบางเร่ืองว่าเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย 
ไม่น่าจะเกิดความเสียหายจึงกระท าต่อไป 14) ผู ้บริหารและบุคลากรขาดอุดมการณ์และ                        
ความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน 15) มีความเกรงใจต่อผูอ่ื้นมากเกินไป ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการละเลย
เม่ือพบการกระท าความผิดหรือคอร์รัปชนั 16) มีความประนีประนอม ซ่ึงท าให้ เกิดการละเมิดต่อ
กฎระเบียบทีมีอยู่ 17) วฒันธรรมการหยิบยื่นให้ เพื่อผลประโยชน์และความสะดวกสบายใน                    
การด าเนินงาน และ18) ขาดการปลูกฝังจากครอบครัวและสังคมเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 

1.4 ดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั ประกอบดว้ย 16 มูลเหตุ ไดแ้ก่ 1) มีช่องว่างของ
กฎหมายให้สามารถด าเนินการคอร์รัปชนัได ้2) ระเบียบปฏิบติัไม่ครอบคลุมกระบวนการท่ีส าคญั
อนัเป็นเหตุให้สามารถคอร์รัปชนัไดส้ะดวก 3) ระบบการควบคุมการปฏิบติังานท่ีมีอยู่ปัจจุบนัไม่
เพียงพอ 4) ระเบียบปฏิบติัท่ีมีอยูไ่ม่สอดคลอ้งกบัการท างานในปัจจุบนั 5) ไม่มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ในงานต่างๆ ท่ีเพียงพอ เช่น ผูมี้อ  านาจในการอนุมติัสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซ้ือ
ได ้6) ผูบ้ริหารมีอ านาจในการจดัสรรและอนุมติัไดเ้อง จึงสามารถด าเนินการเร่ืองงบประมาณได้
โดยตรง 7) ขั้นตอนในการปฏิบติังานมากเกินความจ าเป็น ท าให้เกิดความล่าชา้ในการด าเนินงาน
ส าหรับกรณีเร่งด่วน 8) ไม่มีบทลงโทษท่ีเด็ดขาดเพียงพอส าหรับผูค้อร์รัปชนั 9)เม่ือกระท าความผดิ
แต่ไม่ได้รับโทษจึงกระท าอย่างต่อเน่ือง 10) ขาดการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก 11) ระบบ                   
การตรวจสอบการกระท าความผิดหรือการตรวจสอบการคอร์รัปชนัไม่เพียงพอ 12) บุคลากรขาด
ความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย 13) บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติั 14) ไม่มี
การศึกษากฎระเบียบดว้ยตนเองอย่างเพียงพอ 15) การไม่เคารพต่อกฎหมายและ 16) การละเมิด
กฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการ 
 2 .  การป้องกันการคอร์ รัปชันของผู ้บ ริหารโรง เ รียน แบ่งออกเ ป็น 4  ด้าน คือ                                     
1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้นการเมืองการปกครอง 3) ดา้นสังคมและวฒันธรรม และ 4) ดา้นกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติั โดยประเดน็การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 8 การป้องกนั ไดแ้ก่ 1) มีการอบรมเร่ืองการบริหาร
จดัการการเงินแก่ผูบ้ริหารและบุคลากร 2) จดัสรรอตัราก าลงัของบุคลากรให้เพียงพอ โดยไม่
กระทบภาระงานของครู 3) พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการเพื่อให้เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ 4) ปลูกฝังค่านิยมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 5) จดัให้มีการสอบทานและพิจารณาปรับปรุง
งบประมาณระหว่างปีเพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 6) จดัใหมี้การวิเคราะห์การใชจ่้าย
งบประมาณโดยเปรียบเทียบกบัการใชจ่้ายจริงเพื่อให้สามารถก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมมาก
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ยิ่งข้ึน 7) พฒันาเศรษฐกิจเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต และ 8) เสริมสร้างสวสัดิการของภาครัฐให้
เขม้แขง็ เพื่อเพียงพอต่อการด ารงชีพของผูบ้ริหารหลงัเกษียณ 

2.2 ดา้นการเมืองการปกครอง ประกอบดว้ย 12 การป้องกนั ไดแ้ก่ 1) ก าหนดคุณสมบติั
ของผูบ้ริหารให้ชัดเจน โดยครอบคลุมถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างาน                     
2) ก าหนดให้มีการทดสอบด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อนรับเข้าท างานในต าแหน่งต่างๆ                       
3) ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากร โดยใหมี้การตรวจสอบภูมิหลงัโดยละเอียดก่อนรับเขา้ปฏิบติังาน 
4) ก าหนดให้ผูบ้ริหารและบุคลากรท าการสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ 6) ปลูกจิตส านึกเร่ืองประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่ผูบ้ริหารและบุคลากร 7) ส่งเสริมให้มีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสงัคมโดยรวม 8) ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดีขององคก์รดา้นการ
มีคุณธรรมและจริยธรรม 9) จดักิจกรรมและการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
10) ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจอย่างเหมาะสม 11) ก าหนดให้มีการสับเปล่ียนหมุนเวียน
ต าแหน่งหน้าท่ีการท างาน และ 12) ก าหนดช่องทางในการร้องเรียนผูก้ระท าความผิด โดยให้
สะดวกและปลอดภยัต่อผูร้้องเรียน 

2.3 ด้านสังคมและวฒันธรรม ประกอบด้วย 6 การป้องกัน ได้แก่ 1) ปลูกจิตส านึก                 
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร่ิมจากครอบครัว 2) ยกย่องคนดีให้เห็นเป็นแบบอย่างของบุคคล
ทัว่ไป 3) ให้การสนบัสนุนแก่ผูท่ี้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบในหนา้ท่ี 4) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรม
เพื่อเป็นเคร่ืองยึดถือต่อการปฏิบติังาน 5) ปลูกฝังเร่ืองการปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตยแ์ละสุจริต และ               
6) ตอกย  ้าความคิดเร่ืองคุณธรรมในองคก์รอยูเ่สมอ 

2.4 ดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั ประกอบดว้ย 11 การป้องกนั ไดแ้ก่ 1) ปรับปรุง
กฎระเบียบให้ชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง 2) ปรับปรุง
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงโดยอาจลดบางขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น                          
3) ท าการสอบทานกฎระเบียบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 4) ก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีชัดเจน เพียงพอและไม่เอ้ือต่อการคอร์รัปชัน                 
5) จัดให้มีการอบรม เผยแพร่ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ แก่ผูป้ฏิบติังานอยู่เป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ 6) เร่งด าเนินการต่อผูก้ระท าความผดิเพื่อไม่ใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นต่อไป 7) ก าหนดให้
มีผูต้รวจสอบเพื่อเร่งด าเนินการกรณีพบเหตุการณ์คอร์รัปชนั 8) จดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขององค์กรและรายงานผลการตรวจสอบทุกส้ินปี 9) หน่วยงานตรวจสอบตอ้งด าเนินการอย่าง
จริงจงัมากยิง่ข้ึน เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน 10) ก าหนดใหมี้การตรวจสอบและติดตาม
อยา่งเป็นระบบและสามารถตรวจสอบไดร้อบดา้นและก าหนดบทลงโทษให้รุนแรงมากยิ่งข้ึนและ 
11) เผยแพร่บทลงโทษใหเ้ป็นท่ีรับทราบโดยทัว่ไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษามูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการวิจยัผา่นการอภิปราย เพื่อยืนยนัมูลเหตุและการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 

     จากการวิจยัพบว่า มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนอภิปรายได ้4 ดา้น
ดงัน้ี 

1.1 ด้านเศรษฐกิจ ข้อค้นพบของการวิจัยน้ีพบว่า มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนทางดา้นเศรษฐกิจเกิดจาก สภาวะกดดนัอนัเน่ืองจากภาระค่าใชจ่้ายของครอบครัว
สูงกว่ารายรับท่ีสามารถหาได้ เน่ืองจากอตัราเงินเดือนท่ีได้รับไม่ได้มีการปรับให้เขา้กับสภาพ
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง รวมถึงพฤติกรรมส่วนตนท่ีช่ืนชอบการจบัจ่ายใช้สอยเกินความจ าเป็นและ                     
การจดัสรรงบประมาณท่ีไม่มีความเหมาะสมตรงต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ฮอลลคัและพอยส์สัน (Hallak and Poisson); และมายเออร์ (Meier) ซ่ึงไดศึ้กษาถึงสาเหตุของ
การคอร์รัปชนั พบวา่เหตุหลกัแห่งการคอร์รัปชนัเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตวับุคคลมีรายไดไ้ม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ กดดนัให้เกิดความตอ้งการเพิ่มรายไดโ้ดยไม่สนวิธีการ เพื่อน าไปใชใ้น 
การด ารงชีพหรือเล้ียงดูครอบครัว แมว้่าการกระท าดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีผดิต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อนัดี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินตนา พลอยภทัรภิญโญ พบว่า ตน้ทุนชีวิตท่ีไม่เท่าเทียมกนั
ของแต่ละบุคคลก็เป็นแรงกดดนัให้แสวงหาทรัพยสิ์นเพื่อยกระดบัฐานะของตนใหมี้ความทดัเทียม
กบัผูค้นในสังคม อีกทั้งการจดัสรรงบประมาณโรงเรียนตามโครงสร้างพื้นฐานโดยปราศจากขอ้มูล                      
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของโรงเรียน ก็เป็นแรงกดดันให้ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งท าการโยกยา้ย
งบประมาณไปใชใ้นส่วนท่ีมีความจ าเป็น แมว้่าการกระท าดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีผิดต่อกฏหมายและ
ระเบียบปฏิบติัทางดา้นการคลงั 

1.2 ด้านการเมืองการปกครอง ขอ้คน้พบของการวิจยัน้ีพบวา่ มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนั

ของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นการเมืองการปกครองเกิดจาก ระบบอุปภมัถท่ี์ฝังรากลึกในสังคมไทย                      
การแต่งตั้งผูบ้ริหารโรงเรียนมีการใช้อ  านาจในทางท่ีผิดแต่งตั้ งหรือโยกยา้ยบุคคลให้เขา้ด ารง
ต าแหน่งท่ีส าคญั โดยไม่มีการค านึงถึงประสบการณ์และความสามารถของบุคคลเหล่านั้นว่ามี    
ความเหมาะสมต่อต าแหน่งดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐกริช เปาอินทร์
พบว่า ปัญหาการคอร์รัปชนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารไดรั้บการแต่งตั้งจากผูมี้อ  านาจ ท าให้หน่วยงาน
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ไดผู้บ้ริหารท่ีดอ้ยประสบการณ์และมีความเกรงกลวัต่อสายสมัพนัธ์ระหว่างตนและผูมี้อ  านาจท่ีช่วย
ใหไ้ดด้ ารงต าแหน่งท่ีตนตอ้งการ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินตนา พลอยภทัรภิญโญ
พบว่า บริบทของสังคมไทยท่ีอบรมและสั่งสอนใหมี้ความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณและใหค้วามเคารพ
ผูอ้าวโุสกเ็ป็นอีกแรงกดดนัใหผู้บ้ริหารตอ้งละเลยคุณธรรมและจริยธรรม ท าในส่ิงท่ีผดิต่อกฏหมาย
เพื่อแสดงความเคารพต่อผูมี้พระคุณและผูอ้าวโุส 

1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ขอ้คน้พบของการวิจยัน้ีพบว่า มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนั

ของผูบ้ริหารโรงเรียนดา้นสังคมและวฒันธรรมเกิดจาก การขาดการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ท่ีดีจากครอบครัว เม่ือไดโ้อกาสด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารจึงใชอ้  านาจท่ีตนมีอยูโ่ดยต าแหน่งในทางมิ
ชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและละเลยการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับ                   
การเห็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีจากผูค้นในสังคมท่ีประพฤติผดิและไม่ไดรั้บการลงโทษ รวมถึงการยยุงจาก
สังคมรอบตวัของผูบ้ริหารลว้นแต่เป็นสาเหตุท่ีกระตุน้ให้ผูบ้ริหารตดัสินใจคอร์รัปชนั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของจารุวรรณ สุขมุาลพงษ ์พบวา่ การขาดการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีตั้งแต่ยงั
เยาวว์ยัเป็นแรงผลกัดนัใหต้วับุคคลกระท าการคอร์รัปชนัไดโ้ดยปราศจากความรู้สึกผดิ เน่ืองจากไม่
คิดว่าส่ิงท่ีตนปฏิบัติไปนั้ นมีความขัดแยง้กับส่ิงท่ีตนได้รับการปลูกฝังมา นอกจากน้ีการเห็น
ผูก้ระท าความผิดแลว้ไม่โดนลงโทษ ก็เป็นอีกแรงผลกัดนัหน่ึงให้ตวับุคคลกระท าการคอร์รัปชนั
ตามตวัอยา่งท่ีไม่ดีเหล่านั้นโดยปราศจากความเกรงกลวัต่อบทลงโทษทางกฏหมาย นอกจากน้ีการ
ประพฤติตัวท่ีไม่เหมาะสมของผูอ้าวุโสหรือผูบ้ริหารรุ่นเก่าก็เป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีและส่งเสริม
ความคิดของผูบ้ริหารรุ่นใหม่ท่ีมีต่อการคอร์รัปชนัในทางบวก เน่ืองจากเห็นวา่ใครๆ กท็  ากนั 

1.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ  ขอ้คน้พบของการวิจัยน้ีพบว่า ช่องโหว่ของ
กฏหมายเป็นโอกาสของผูบ้ริหารท่ีขาดคุณธรรมใช้ตกัตวงผลประโยชน์ของส่วนรวมไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตน นอกจากน้ีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัท่ีมีความเขม้งวดมากเกินไปก็เป็นแรง
กดดนัให้ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งกระท าการบางอย่าง แมจ้ะทราบดีว่าการกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีขดัต่อ
กฏหมายหรือระเบียบปฏิบติั เน่ืองจากอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วนบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามขั้นตอนของกฎหมายได ้อีกทั้งการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีไม่มีความเท่าเทียมกนัก็เป็นอีกโอกาส
ส าหรับผูบ้ริหารในการกระท าความผดิหากมีความมัน่ใจวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไม่ลงโทษตนใน
การกระท าดังกล่าว อนัเน่ืองจากสายสัมพนัธ์ระหว่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของแชปแมน 
(Chapman) พบวา่ การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีขาดความเท่าเทียม รวมถึงความเขม้งวดของกฏหมายและ
ระเบียบปฏิบติัท่ีมากจนเกินไปเป็นส่ิงเร้าใหเ้กิดการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหาร เน่ืองจากความชะล่าใจ
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ว่าตนจะรอดพน้จากบทลงโทษทางกฏหมาย รวมถึงในบางคร้ังยงัมีความจ าเป็นต้องโยกยา้ย
งบประมาณไปใชใ้นส่วนท่ีมีจ าเป็นซ่ึงเป็นการขดัต่อระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานราชการ และถูก
ตดัสินว่าเป็นการคอร์รัปชนั แมจ้ะไม่ไดมี้เจตนาไม่ดีก็ตาม ช่องโหว่ของกฏหมายท่ีมีการบญัญติั
บทลงโทษทั้งฝ่ังของผูก้ระท าความผดิและผูส้นบัสนุนการกระท าความผดิกเ็ป็นอีกหน่ึงแรงผลกัดนั
ใหผู้บ้ริหารกลา้คอร์รัปชนั เน่ืองจากมัน่ใจว่าฝ่ังท่ีถูกเรียกรับผลประโยชน์จะไม่กลา้เอาผดิ เน่ืองจาก
ความเกรงกลวัวา่ตนกจ็ะโดนลงโทษไปดว้ยกเ็ป็นอีกสาเหตุหน่ึง 

 

 2. การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 

     จากการวิจยัพบว่า การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนอภิปรายได ้4 ดา้น
ดงัน้ี 

2.1 ด้านเศรษฐกจิ ขอ้คน้พบของการวิจยัน้ีพบวา่ การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหาร
โรงเรียนท าไดห้ลายแนวทางเพื่อป้องกนัการคอร์รัปชนัทั้งท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาและเกิดข้ึนโดยไม่
เจตนา โดยภาครัฐตอ้งมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อยกระดบัเงินไดข้องผูบ้ริหารโรงเรียนให้
ความเพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ เพื่อเป็นการลดโอกาสในการตดัสินใจคอร์รัปชนัของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน นอกจากน้ียงัตอ้งมีการจดัอบรมการบริหารจดัการทางการเงินใหแ้ก่ผูบ้ริหารอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้ถึงการจบัจ่ายใช้สอยให้พอดีกบัสถานะ
ทางการเงินของตวัผูบ้ริหารเอง  รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมความพอเพียงในการใชจ่้ายใหเ้หมาะสม
กบัฐานะของตน เพื่อลดโอกาสท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะเผชิญแรงกดดนัจากการท่ีรายไดไ้ม่เพียงพอ
และตอ้งท าการคอร์รัปชนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดิฐภทัร บวรชัย พบว่า การปรับปรุงอตัรา
เงินเดือนให้สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพตามสภาพเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง เป็นการบ ารุงขวญัก าลงัใจของ
บุคลากรและลดโอกาสในการคอร์รัปชนัโดยเจตนาท่ีเกิดจากความกดดนัอนัเน่ืองมาจากรายไดไ้ม่
เพียงพอต่อรายจ่าย เน่ืองจากเม่ืออัตราผลตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพ
เศรษฐกิจกจ็ะไม่มีบุคลากรรายใดท่ีจะน าหนา้ท่ีการงานของตนไปเส่ียงกบัการคอร์รัปชนั นอกจากน้ี
ยงัตอ้งมีการจดัอบรมการปฏิบติังานต่างๆ โดยตอ้งถ่ายทอดหรืออธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถ่อง
แทเ้ก่ียวกบัการบริหารจดัการทางดา้นการเงิน อีกทั้งการปลูกฝังจิตส านึกให้มีการรู้จกัประเมิน               
การใชจ่้ายของตนใหเ้หมาะสมกบัรายไดท่ี้ไดรั้บและด ารงชีพอยา่งพอเพียงกเ็ป็นอีกหน่ึงทางป้องกนั
การคอร์รัปชนัทางดา้นเศรษฐกิจ 

2.2 ด้านการเมืองการปกครอง เร่ิมจากการปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรโดยเพิ่ม
กระบวนการตรวจสอบไปถึงภูมิหลงัของครอบครัววา่มีผูท่ี้เคยมีประวติัการคอร์รัปชนัในครอบครัว
หรือไม่ นอกจากน้ี ยงัตอ้งก าหนดให้มีการทดสอบด้านคุณธรรมและจริยธรรมก่อนการเขา้รับ
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ต าแหน่งต่างๆ โดยประยุกตใ์ชข้อ้ค  าถามทางจิตวิทยาเพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม
ทางออ้มอีกทั้งการแต่งตั้งผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อลด
โอกาสท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะคอร์รัปชันโดยรู้เท่าไม่ถึงการ อีกทั้ งการปลูกฝังจิตส านึกให้มี                  
ความซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติตั้งแต่เยาวว์ยัอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองเป็นอีกแนวทางส าคญัในการปลูกฝังความดีงามให้เกิดข้ึนในตวับุคคล ทา้ยท่ีสุดบุคคล
เหล่าน้ีก็จะเติบใหญ่เป็นผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่
บุคลากรชั้นผูน้อ้ยต่อไป อย่างไรก็ดี การจดักิจกรรมอบรมทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรมก็ควรมี
การด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการกระตุน้จิตใตส้ านึกให้บุคคลไม่ลืมตนท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ง            
ความดีในตนเอง รวมถึงการหมุนเวียนสับเปล่ียนต าแหน่งของผูบ้ริหารอย่างสม ่าเสมอไม่ให้มี                 
การยึดติดในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงก็เป็นการป้องปรามท่ีดีในการลด
โอกาสในการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารซ่ึงอาจเกิดจากความคุน้ชินในหนา้ท่ีการงานของตน รวมถึง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ช่องทางการร้องเรียนเม่ือพบเห็นการคอร์รัปชนัควรตอ้งมี
ความง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยต่อผู ้ท่ี ร้องเรียน เพื่อให้สังคมช่วยเป็นหูเป็นตาใน                         
การตรวจสอบและติดตามผูก้ระท าความผิด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฮีนแมน (Heyneman) พบว่า 
การป้องกันการคอร์รัปชันท่ีมีเหตุเกิดจากปัจจัยทางด้านการเมืองการปกครอง ป้องกันได้โดย                
การปรับปรุงระบบบริหารจดัการองคก์รของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คดัเลือกบุคลากรให้ดีข้ึน โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเขา้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ด้วยการ
พิจารณาใบประกอบวิชาชีพ วุฒิบตัรต่างๆ รวมถึงการเพิ่มความเขม้งวดของกฎและระเบียบในการ
เลือกและแต่งตั้งบุคลากร เพื่อเพิ่มความมัน่ใจว่าหน่วยงานจะไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ตรงกบัต าแหน่งอย่างแทจ้ริง ตวัของผูบ้ริหารเองก็มีความส าคญัในการป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมี
เหตุเกิดจากปัจจยัทางดา้นการเมืองการปกครอง โดยผูบ้ริหารตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี อยู่
ในครรลองคลองธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บมอบหมาย เพื่อ
เป็นการกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามและลดโอกาสในการคอร์รัปชนัใหน้อ้ยลง 

2.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ยงัเลก็ในเร่ืองของ
ความซ่ือสัตย ์สุจริตต่อหนา้ท่ีการงานและความรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการป้องกนั
การคอร์รัปชันท่ีมีสาเหตุจากด้านสังคมและวฒันธรรม นอกจากน้ีตอ้งมีการเน้นย  ้าให้สถาบนั
ครอบครัวเป็นแรงขับเคล่ือนหลักในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้ ง                  
การส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังความซ่ือสตัยแ์ละสุจริตผา่นการอบรมและปฏิบติังานยงัมีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอเพื่อใหต้วับุคคลไม่หลงลืมคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีใน
การด ารงชีวิตประจ าวนั ซ่ึงอาจมีผลสืบเน่ืองถึงความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน นอกจากน้ีการยก
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ย่องผูท่ี้ท าความดีให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่สาธารณชนยงัเป็นส่ิงท่ีสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริหารกระท า
ความดี และหลีกเล่ียงการคอร์รัปชนัได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินตนา พลอยภทัรภิญโญ พบว่า 
การป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีเหตุจากปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม ท าไดโ้ดยการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ยงัเยาวว์ยัและตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ การปลูกฝังใหย้กยอ่ง
เชิดชูบุคคลท่ีคุณงามความดีมากกว่าการพิจารณาบุคคลจากความมัง่คัง่ร ่ ารวยก็เป็นอีกทางหน่ึงใน
การกระตุ้นให้บุคคลกลัวการกระท าความผิดและมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้รับ                    
การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

2.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เร่ิมจากการปรับปรุงกฏหมายและระเบียบปฏิบติั
ต่างๆ ให้มีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการปฏิบติังานจริง โดยอาจลดบาง
ขั้นตอนท่ีไม่มีความจ าเป็น นอกจากน้ียงัตอ้งมีการสอบทานกฎระเบียบต่างๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อ
น าไปปรับปรุงให้ทนัสมยัไดท้นัท่วงที อีกทั้งการก าหนดหน้าท่ีต่างๆ กฎหมายควรระบุไวอ้ย่าง
ชดัเจนวา่หา้มใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไม่ตรงกบัต าแหน่งของตนนอกจากน้ีการจดัอบรมและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านกฏหมายและระเบียบปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอยงัมีความจ าเป็นในการลดโอกาส                  
การคอร์รัปชนัท่ีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่เขา้ใจในตวับทกฏหมายอย่างถ่องแทไ้ดอี้ก
ด้วย และผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเอาผิดผูก้ระท าการคอร์รัปชันก็ควรต้องมี                      
การบัญญัติกฎหมายให้อ านาจในการเข้าตรวจสอบผูก้ระท าความผิดได้อย่างทันท่วงที และ                              
การด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการป้อง
ปรามผูท่ี้คิดจะกระท าความผดิ ในทา้ยท่ีสุดหากการป้องกนัทางดา้นกฏหมายและระเบียบปฏิบติัไม่
ส่งผลเท่าท่ีควร การบงัคบัใชก้ฎหมายก็ตอ้งมีการด าเนินการอยา่งทัว่ถึง ยติุธรรม เท่าเทียม โปร่งใส 
จริงจัง และรวดเร็ว รวมถึงต้องมีการเผยแพร่บทลงโทษให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง
สอดคล้องกับงานวิ จัยของโอทซ์  (Ochse) พบว่ าห น่วยงาน ท่ี มีหน้า ท่ี รับผิดชอบทาง                                 
ดา้นการป้องกนัการคอร์รัปชนัตอ้งมีการก าหนดมาตรการหรือแผนการปฏิบติังานในการป้องกนั
และปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและตอ้งมีการบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ อย่างเขม้ขน้ 
จริงจัง และต่อเน่ือง การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาค
ประชาชนตอ้งมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล เฝ้าระวงั และติดตามผูท่ี้อาจกระท าความผิดอย่างต่อเน่ือง 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารุวรรณ สุขุมาลพงษ ์พบว่า การก าหนดบทลงโทษท่ีชดัเจนและ
รุนแรงต่อผูท่ี้กระท าความผิดก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการป้องกนัการกระท าความผิดท่ีเกิดจาก
กฏหมายและระเบียบปฏิบติั การจดัใหมี้การอบรมเพิ่มความเขา้ใจในตวักฎหมายและระเบียบปฏิบติั
ด้านต่างๆ ก็เป็นอีกทางหน่ึงในการลดความเส่ียงจากการกระท าความผิดท่ีเกิดจากความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือนหรือความไม่เขา้ใจในตวักฏหมายและระเบียบปฏิบติั นอกจากน้ีตวักฏหมายเองก็ตอ้งมี
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การบญัญติัให้สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและปราบปราม  
การกระท าคอร์รัปชนัอยา่งชดัเจน แมว้่าตวักฎหมายและระเบียบปฏิบติัอาจมีความชดัเจนและรัดกุม 
อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบก็ตอ้งมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้แข็ง โปร่งใส 
ยติุธรรมและทัว่ถึงกบัทุกฝ่ายอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรีนและการป้องกนั
การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน มีความเหมาะสมกบับริบทและมีความเป็นไปไดใ้นการน าไป
ปฏิบติัจริง สอดคลอ้งกับแนวคิด ทฤษฏีและก่อเกิดประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาแนวทางใน             
การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนไดห้ลากหลายในอนาคต มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกปั้ญหาการคอร์รัปชนั ควรก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัในการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน ดงัน้ี 
 1. ดา้นเศรษฐกิจ มีแนวทางในการป้องกนั คือ ภาครัฐตอ้งมีมาตรการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมนานาอารยประเทศอย่างจริงจัง เม่ือเศรษฐกิจของชาติมี                     
การพฒันา เงินหมุนเวียนในระบบก็จะมากข้ึน ส่งผลให้ภาครัฐมีการจดัเก็บภาษีไดม้ากข้ึนตามไป
ด้วย และงบประมาณในการบริหารประเทศท่ีมีแหล่งรายได้หลกัจากภาษีท่ีจดัเก็บก็จะมากข้ึน
เช่นเดียวกนั ซ่ึงภาครัฐสามารถน างบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าวมาใชใ้นการเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อเป็นการลดโอกาสในการคอร์รัปชันท่ีเกิดจากการท่ีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย และก่อเกิดเป็นหน้ีเป็นสินได้ นอกจากน้ียงัตอ้งมีตารางการจดัอบรมดา้นการบริหาร
จดัการการเงิน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมพอเพียงกบัฐานะของตนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการเนน้ย  ้า
ไปผูบ้ริหารรู้จกัประเมินค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสมกบัฐานะของตน 
 2. ดา้นการเมืองการปกครอง มีแนวทางในการป้องกนั คือ การแต่งตั้งผูบ้ริหารจากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์มากกวา่การแต่งตั้งดว้ยความเกรงกลวัผูมี้อิทธิพลทางการเมือง อาจ
เร่ิมตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกบุคลากรท่ีก าหนดให้มีการตรวจสอบภูมิหลงัของครอบครัว รวมถึง
การมุ่งเนน้ให้มีการกระจายอ านาจการท างานอย่างเหมาะสม โดยมีการหมุนเวียนเปล่ียนต าแหน่ง
ตามแต่ละช่วงเวลาเพื่อไม่ให้เกิดการยึดติดและสร้างบารมี รวมถึงฐานอ านาจในองค์กรจนมาก
เกินไป  
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 3. ดา้นสังคมและวฒันธรรม มีแนวทางในการป้องกนั คือ ปลูกจิตส านึกท่ีดีให้แก่เยาวชน 
เพื่อใหเ้ติบใหญ่มาเป็นผูท่ี้มีทศันคติต่อตา้นการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยเร่ิมตั้งแต่การปลูกฝังจาก
สถาบนัครอบครัวใหมี้ความซ่ือสัตย ์สุจริตในงานของตน รวมถึงการยกยอ่งคนดีให้เป็นท่ีประจกัษ์
แก่คนทัว่ไปนอกจากน้ียงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคประชาชน รวมถึงส่ือมวลชน นกัวิชาการ 
สมาคมวิชาชีพ สหภาพแรงงาน ใหเ้ป็นหูเป็นตา เป็นก าลงัในการช่วยเฝ้าระวงั ตรวจสอบ ใหข้อ้มูล 
และสนบัสนุนการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนั
ดว้ยเช่นกนั 
 4. ดา้นกฎหมายและระเบียบปฏิบติั มีแนวทางในการป้องกนั คือ การบงัคบัใชก้ฏหมาย
อยา่งจริงจงั และการก าหนดใหมี้หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารจะ
คอร์รัปชัน โดยตอ้งมีการให้อ านาจเต็มในการด าเนินงานแก่หน่วยงานตรวจสอบต่างๆ รวมถึง               
การออกรายงานเพื่อรายงานผลประจ าปี นอกจากน้ียงัตอ้งมีการจดัอบรม เผยแพร่ ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ แก่ผูป้ฏิบติัเป็นประจ า สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัอาจก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชยต์อ้งส่งขอ้มูลทางการเงินของขา้ราชการไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นใดใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เม่ือพบความผิดปกติของขอ้มูลบญัชี ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นของฐานะ จ านวนเงิน หรือจ านวนคร้ัง
ของการเบิกจ่ายต่างๆ 
  

 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 1. กระทรวงศึกษาธิการควรจัดให้มีความร่วมมือระหว่างผูเ้ช่ียวชาญด้านการวางแผน
การเงินกบักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจดัอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารทางดา้นการเงินส่วน
บุคคลใหก้บัตวัผูบ้ริหารโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 2. กระทรวงศึกษาธิการควรมีการบงัคบัใชร้ะเบียบและขอ้ปฏิบติั ในการคดัเลือกผูบ้ริหาร
เขา้ด ารงต าแหน่งอยา่งเขม้งวดและจริงจงั เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้งผูบ้ริหารโรงเรียน
และเพื่อใหไ้ดผู้บ้ริหารโรงเรียนท่ีมีความรู้และความสามารถคู่ควรกบัต าแหน่งอยา่งแทจ้ริง 
 3. ผูบ้ริหารระดับสูงควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อเกิด
จิตส านึกและทศันคติท่ีดีต่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ประกอบกบัเพื่อสร้างความย  าเกรงท่ีจะ
กระท าความผิดให้เกิดข้ึนในหมู่ผูน้้อย เน่ืองจากเห็นแบบอย่างการประพฤติตนท่ีดีของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 
 4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนัควร
ปฏิบติัอยา่งงานอยา่งเขม้แขง็ จริงจงั ทัว่ถึง โปร่งใสและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัเฉพาะกบัคนบาง
กลุ่ม แต่ตอ้งมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเท่าเทียมกบัทุกกลุ่มบุคคล 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาเปรียบเทียบการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนเม่ือจ าแนกตามตวัแปรพื้นฐาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียน เช่น เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา เงินเดือน เป็นตน้ 
 2. ศึกษาการป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอสัมภาษณ์งานวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 136 
 

 
 

 



 137 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีใ่ห้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
หัวข้อวิจัยเร่ือง “การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน” 

 
ผู้บริหารระดบัสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง / สังกดั 

1 ดร. บุญรักษ ์ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

ที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง / สังกดั 

2 ดร. สมหมาย เทียนสมใจ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

3 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี เขต 1 

4 นายสมบติั จนัทร์มีชยั ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จงัหวดันครปฐม เขต 2 

 
นิติกรประจ าส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

ที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง / สังกดั 

5 นางสาววริมน ฟลอเลต็ นิติกรช านาญการพิเศษ ประจ าส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดันครปฐม 
เขต 2 

6 นางหทยัรัตน์ ลกัษณะจินดา นิติกรช านาญการพิเศษ ประจ าส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัอ่างทอง 

7 นายสถาปัตย ์ล้ิมเสรี นิติกรช านาญการพิเศษ ประจ าส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
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ผู้เช่ียวชาญเร่ืองคอร์รัปชัน 

ที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง / สังกดั 

8 ดร. รัชชยัย ์ศรสุวรรณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

9 ดร. จินตนา พลอยภทัรภิญโญ ผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ า
จงัหวดันครนายก ส านกัป้องกนัการทุจริต
ภาครัฐ 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมศึกษา 

ที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง / สังกดั 

10 ดร.ฐิดาภรณ์ เพง็หนู ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัใหม่สุคนธาราม 
11 ดร. สมนึก พงษส์กุล ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองไผ ่
12 ดร. วิไล กวางคีรี ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัโพธ์ิศรีสุขาราม 
13 ดร. เกชา เหลืองสุดใจช้ืน ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดักลางบางแกว้ 
14 ดร. ขวญัใจ โพธ์ิทองนาค ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัดอนเสลา 
15 ดร. พิชชาพร อุ่นศิริ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัรางก าหยาด 
16 ดร. กนกพร พริิยวฒิุกรอุดม ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัพระศรีอารย ์
17 ดร. กมลาศน์ ศรประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัศรีวิเทศสงัฆาราม 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญรอบที ่1 
เร่ือง การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 

 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการป้องกนัการคอรัปชัน่ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน แบบสมัภาษณ์มี 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 ประเดน็การสัมภาษณ์ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.............................................................................................................. 
 1.2 วฒิุการศึกษาสูงสุด........................................................................................................... 
 1.3 ต าแหน่ง........................................................................................................................... 
 1.4 ประสบการณ์ในการท างาน……………ปี 
 1.5 วนั เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์.................................................................................................... 
 1.6 เวลาท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์.......................นาที 
 
ตอนที ่2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 2.1 มูลเหตุแห่งการคอรัปชัน่ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมเกิดจากเหตุใด 
 2.2 การป้องกนัการคอรัปชัน่ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมสามารถป้องกนัไดอ้ยา่งไร 
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ภาคผนวก ง  

แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย รอบที่ 2 
เร่ือง การป้องกนัการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียน 

  
แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนจากการน าผลการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญในเร่ือง 

การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน ในรอบท่ี 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวม
จดัหมวดหมู่ แบ่งออกเป็น  2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ตอนท่ี 2 การป้องกนัการคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 

 แบบสอบถามน้ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลรอบท่ี 2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อพิจารณายืนยนัมูลเหตุและการป้องกันการคอร์รัปชันของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด ผูว้ิจยัรับรองว่า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะเป็นความลบั และการน าเสนอขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลใน
ภาพรวมเท่านั้น 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
 
 
 

นายธนกร ติรณะประกิจ 
นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
ค าช้ีแจง 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างระดบัความคิดเห็นตรงกบัมูลเหตุและการป้องกนั
การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 ระดบัท่ี 5  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุแห่งการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
 ระดบัท่ี 4  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุแห่งการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
 ระดบัท่ี 3  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุแห่งการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 
 ระดบัท่ี 2  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุแห่งการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
 ระดบัท่ี 1  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัมูลเหตุแห่งการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 
 

มูลเหตุแห่งการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 

1. ด้านเศรษฐกจิ 
1 ภาระหน้ีสินส่วนตวัท่ีตอ้งแบกรับมีจ านวนมาก       
2 ค่าใชจ่้ายในครอบครัวสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละเดือน       
3 ความขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการด ารงชีพหาเล้ียงตนเองหรือ

ครอบครัว 
      

4 มีความตอ้งการอยากไดอ้ยากมีเกินจ าเป็น       
5 มีค่านิยมในการใชจ่้ายท่ีเกินตวั       
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มูลเหตุแห่งการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 

1. ด้านเศรษฐกจิ 
6 มีค่านิยมในการวดัคุณค่าของผูอ่ื้นจากรูปลกัษณ์หรือปัจจยั

ภายนอก 
      

7 ต้องการยกระดับฐานะของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหนา้ท่ี 

      

8 มีการใชจ่้ายเงินฟุ่ มเฟือยเพื่อใหเ้กิดการยอมรับจากผูอ่ื้น       
9 มีค่าใชจ่้ายในการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นเหตุให้รายไดไ้ม่

พอใชจ่้าย 
      

10 มีความโลภความไม่รู้จกัพอ       
11 อุปนิสยัส่วนตวัเช่น ติดการพนนั ชอบด่ืมสุรา       
12 งบประมาณท่ีจดัสรรใหแ้ก่บุคลากรไม่เพียงพอ       
13 การใหเ้งินเดือนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน       
14 ผูบ้ริหารและบุคลากรขาดความรู้ต่อแนวปฏิบติัดา้นการเงิน

และสินทรัพย ์
      

15 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบางส่วนซ่ึงไม่ได้รับการ
สนบัสนุน 

      

16 มีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณซ่ึงไม่ตรงตามวตัถุประสงค์
ของงบประมาณ 

      

17 การประมาณการงบประมาณประจ าปีส าหรับแต่ละค่าใชจ่้าย
ไม่เหมาะสมเป็นเหตุใหต้อ้งน าเงินส่วนอ่ืนมาชดเชย 

      

18 ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนการศึกษา       
19 การจดัสรรงบประมาณตามขนาดของโรงเรียนซ่ึงบางกรณี

อาจไม่เหมาะสม เป็นเหตุใหเ้กิดการคอร์รัปชนั 
      

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
20 การรับบุคคลซ่ึงขาดประสบการณ์มาเป็นผูบ้ริหาร       
21 ผูบ้ริหารไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหาร

จดัการ 
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มูลเหตุแห่งการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 
22 ขาดการอบรมผูบ้ริหารดา้นคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ีควรปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น 
      

23 ผูบ้ริหารขาดประสบการณ์ท าใหเ้กิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์       
24 ผูบ้ริหารไม่มีความซ่ือสตัยต่์อหนา้ท่ี       
25 ผูบ้ริหารขาดระเบียบวินยัในการท างาน       
26 ผูบ้ริหารขาดความรับผดิชอบ       
27 ผูบ้ริหารไม่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม       
28 ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจวิธีการบริหารงบประมาณ       
29 การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของตนในทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามควร       
30 มีความเกรงกลวัต่ออ านาจของบุคคลท่ีต าแหน่งสูงกวา่       
31 มีการใชค้วามรู้ความสามารถและอ านาจในทางมิชอบ       
32 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม       
33 ไดรั้บค าสัง่จากผูมี้อิทธิพลทางการเมือง       
34 การเอ้ือประโยชน์และการสมประโยชน์แก่พวกพอ้ง       
35 ต าแหน่งหนา้ท่ีเอ้ือต่อการน าเงินมาใชส่้วนตวั       
36 ขาดแคลนบุคลากรเป็นเหตุให้ผูบ้ริหารตอ้งลงมือปฏิบติังาน

เอง ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดการคอร์รัปชนั 
      

37 การขาดการเอาใจใส่ของหน่วยงานบริหารท าให้การบริหาร
จดัการขาดประสิทธิภาพ 

      

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
38 มีระบบอุปถมัภท์  าให้เกิดการกระท าท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อพวก

พอ้ง 
      

39 การไดรั้บความกดดนัจากเพื่อนร่วมงาน       
40 ไดรั้บแรงกดดนัจากผูบ้งัคบับญัชา       
41 ไดรั้บความกดดนัเน่ืองจากมีการตั้งเป้าหมายท่ียากเกิน       
42 สถานการณ์และเพื่อนร่วมงานบีบบงัคบัใหค้อร์รัปชนั       
43 ไดรั้บการยยุงส่งเสริมใหก้ระท าความผดิ คอร์รัปชนั       
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มูลเหตุแห่งการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
44 การเห็นแบบอยา่งในการคอร์รัปชนัจากผูอ่ื้น       
45 มีความคิดเห็นวา่การคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองท่ีใครๆกท็ ากนั       
46 เห็นผูอ่ื้นกระท าผดิจนคิดวา่เป็นเร่ืองปกติท่ีใครเขาท ากนั       
47 ผูค้อร์รัปชัน่กลายเป็นสงัคมส่วนมากของระบบการบริหาร       
48 เคยชินกบัการปฏิบติัท่ีผิดโดยไม่ไดรั้บการยบัย ั้งหรือทว้งติง

จากบุคคลรอบขา้ง 
      

49 ความต้องการการยอมรับจากผูอ่ื้นซ่ึงเม่ืออยู่ในสังคมของ
ผูก้ระท าผดิ จึงเป็นเหตุใหต้อ้งปฏิบติัตาม 

      

50 มีทัศนคติต่อการกระท าความผิดในบางเร่ืองว่าเป็นเร่ือง
เลก็นอ้ย ไม่น่าจะเกิดความเสียหาย จึงกระท าต่อไป 

      

51 ผูบ้ริหารและบุคลากรขาดอุดมการณ์ และความซ่ือสัตยใ์นการ
ปฏิบติังาน 

      

52 มีความเกรงใจต่อผูอ่ื้นมากเกินไปซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดการละเลย 
เม่ือพบการกระท าผดิ หรือการคอร์รัปชนั 

      

53 มีความประนีประนอมซ่ึงท าใหเ้กิดการละเมิดต่อกฎระเบียบท่ี
มีอยู ่

      

54 วัฒนธรรมการหยิบยื่นให้ เพื่อผลประโยชน์และความ
สะดวกสบายในการด าเนินงาน 

      

55 ขาดการปลูกฝังจากครอบครัวและสังคม เร่ืองคุณธรรมและ
จริยธรรม 

      

4. ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
56 มีช่องวา่งของกฎหมายใหส้ามารถด าเนินการคอร์รัปชนัได ้       
57 ระเบียบปฏิบติัไม่ครอบคลุมกระบวนการท่ีส าคญัอนัเป็นเหตุ

ใหส้ามารถคอร์รัปชนัไดโ้ดยสะดวก 
      

58 ระบบการควบคุมการปฏิบติังานท่ีมีอยูปั่จจุบนัไม่เพียงพอ       
59 ระเบียบปฏิบติัท่ีมีอยูไ่ม่สอดคลอ้งกบัการท างานในปัจจุบนั       
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มูลเหตุแห่งการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 
60 ไม่มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีในงานต่างๆท่ีเพียงพอ เช่น ผูมี้อ  านาจ

ในการอนุมติัสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซ้ือ
ได ้

      

61 ผูบ้ริหารมีอ านาจในการจดัสรรและอนุมติัไดเ้อง จึงสามารถ
ด าเนินการเร่ืองงบประมาณไดโ้ดยตรง 

      

62 ขั้นตอนในการปฏิบติังานมากเกินความจ าเป็นท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานส าหรับกรณีเร่งด่วน 

      

63 ไม่มีบทลงโทษท่ีเดด็ขาดเพียงพอส าหรับผูท่ี้คอร์รัปชนั       
64 เม่ือกระท าความผดิแต่ไม่ไดรั้บโทษจึงกระท าอยา่งต่อเน่ือง       
65 ขาดการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก       
66 ระบบการตรวจสอบการกระท าผิดหรือการตรวจสอบการ

คอร์รัปชนัไม่เพียงพอ 
      

67 บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นกฎหมาย       
68 บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติั       
69 ไม่มีการศึกษากฎระเบียบดว้ยตนเองอยา่งเพียงพอ       
70 การไม่เคารพต่อกฎหมาย       
71 การละเมิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์       
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ตอนที ่2 การป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน 
ค าช้ีแจง 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างระดบัความคิดเห็นตรงกบัมูลเหตุและการป้องกนั
การคอร์รัปชนัของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 ระดบัท่ี 5  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัการป้องกนัการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
 ระดบัท่ี 4  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัการป้องกนัการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
 ระดบัท่ี 3  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัการป้องกนัการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 
 ระดบัท่ี 2  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัการป้องกนัการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
 ระดบัท่ี 1  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยกบัการป้องกนัการคอร์รัป
     ชนัของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 
 

การป้องกนัการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 

1. ด้านเศรษฐกจิ 
1 มีการอบรมเร่ืองการบริหารจดัการการเงินแก่ผูบ้ริหารและ

บุคลากร 
      

2 จดัสรรอตัราก าลงัของบุคลากรใหเ้พียงพอโดยไม่กระทบ
ภาระงานของครู 

      

3 พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการเพื่อใหเ้พียงพอต่อ
การด ารงชีพ 

      

4 ปลูกฝังค่านิยมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง       
5 จดัใหมี้การสอบทานและพจิารณาปรับปรุงงบประมาณ

ระหวา่งปีเพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
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การป้องกนัการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 
1. ด้านเศรษฐกจิ 

6 จดัใหมี้การวเิคราะห์การใชจ่้ายงบประมาณโดยเปรียบเทียบ
กบัการใชจ่้ายจริงเพื่อใหส้ามารถก าหนดงบประมาณท่ี
เหมาะสมมายิง่ข้ึน 

      

7 พฒันาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต       
8 เสริมสร้างสวสัดิการของภาครัฐใหเ้ขม้แขง็เพื่อเพียงพอต่อ

การด ารงชีพของผูบ้ริหารหลงัเกษียณ 
      

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
9 ก าหนดคุณสมบติัของผูบ้ริหารใหช้ดัเจนโดยครอบคลุมถึง 

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน 
      

10 ก าหนดใหมี้การทดสอบดา้นคุณธรรมและจริยธรรมก่อน
รับเขา้ท างานในต าแหน่งต่างๆ 

      

11 ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรโดยใหมี้การตรวจสอบภูมิ
หลงัโดยละเอียด ก่อนรับเขา้ปฏิบติังาน 

      

12 ก าหนดใหผู้บ้ริหารและบุคลากร ท าการสอบทาน และ
ทบทวนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

      

13 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารเป็นแบบอยา่งท่ีดีขององคก์รดา้นการมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

      

14 ปลูกฝังจิดส านึกเร่ืองประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่ผูบ้ริหารและ
บุคลากร 

      

15 ส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสงัคมโดยรวม       
16 ส่งเสริมใหมี้อุดมการณ์ในการท างานอยา่งซ่ือสตัยแ์ละมี

คุณธรรม จริยธรรม 
      

17 จดักิจกรรมและการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม
อยา่งต่อเน่ือง 
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การป้องกนัการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 
18 ก าหนดใหมี้การกระจายอ านาจอยา่งเหมาะสม       
19 ก าหนดใหมี้การสบัเปล่ียนหมุนเวยีนต าแหน่งหนา้ท่ีการ

ท างาน (Job Rotation) 
      

20 ก าหนดช่องทางในการร้องเรียนผูก้ระท าผดิโดยใหส้ะดวก 
และปลอดภยัต่อผูร้้องเรียน 

      

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
21 ปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรมและจริยธรรม โดยเร่ิมจาก

ครอบครัว 
      

22 ยกยอ่งคนดีใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่งแก่บุคคลทัว่ไป       
23 จดัใหมี้การสนบัสนุนแก่ผูท่ี้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบในหนา้ท่ี       
24 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรมเพื่อเป็นเคร่ืองยดึถือต่อการ

ปฏิบติังาน 
      

25 ปลูกฝังเร่ืองการปฏิบติังานอยา่งซ้ือสตัยสุ์จริต       
26 ตอกย  ้าความคิดเร่ืองคุณธรรมในองคก์รอยูเ่สมอ       
4. ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
27 ปรับปรุงกฎระเบียบใหช้ดัเจนเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

ขั้นตอนปฏิบติังานจริง 
      

28 ปรับปรุงกระบวนการท างานใหส้อดคลอังกบัการปฏิบติังาน
จริงโดยอาจลดบางขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น 

      

29 ท าการสอบทานกฎระเบียบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

      

30 ก าหนดใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีชดัเจนเพยีงพอ และไม่เอ้ือ
ต่อการทุจริต คอร์รัปชนั 

      

31 จดัใหมี้การอบรมเผยแพร่ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ แก่
ผูป้ฏิบติังานอยูเ่ป็นประจ า อยา่งสม ่าเสมอ 

      

32 เร่งด าเนินการต่อผูก้ระท าความผดิเพื่อไม่ใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่
ผูอ่ื้นต่อไป 
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การป้องกนัการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับความคดิเห็น หมายเหตุ 

 5 4 3 2 1 
33 ก าหนดใหมี้ผูต้รวจสอบเพื่อเร่งด าเนินการกรณีพบเหตุการณ์

คอร์รัปชนั 
      

34 จดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในขององคก์รและรายงานผล
การตรวจสอบทุกส้ินปี 

      

35 หน่วยงานตรวจสอบตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงัมากยิง่ข้ึนเพื่อ
ป้องกนัการคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน 

      

36 ก าหนดใหมี้การตรวจสอบและติดตามอยา่งเป็นระบบ และ
สามารถตรวจสอบไดร้อบดา้น 

      

37 ก าหนดบทลงโทษใหรุ้นแรงมากยิง่ข้ึนและเผยแพร่
บทลงโทษใหเ้ป็นท่ีรับทราบโดยทัว่กนั 
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ภาคผนวก จ  

ค่าสถิต ิ



 

154 
 

 

ตารางแสดงค่าสถิติมูลเหตุแห่งการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
Statistics 

 Ec1 Ec2 Ec3 Ec4 Ec5 Ec6 Ec7 Ec8 Ec9 Ec10 Ec11 Ec12 Ec13 Ec14 Ec15 Ec16 Ec17 Ec18 Ec19 
N                      Valid 
                         Missing 
Median 
Mode 
Percentiles   25 
                    50 
                    75 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

400 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
4 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

Statistics 
 Po1 Po2 Po3 Po4 Po5 Po6 Po7 Po8 Po9 Po10 Po11 Po12 Po13 Po14 Po15 Po16 Po17 Po18 

N                      Valid 
                         Missing 
Median 
Mode 
Percentiles   25 
                    50 
                    75 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.0 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17\0 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.0 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 
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Statistics 

 

 

 

 

 

 So1 So2 So3 So4 So5 So6 So7 So8 So9 So10 So11 So12 So13 So14 So15 So16 So17 So18 

N                      Valid 
                         Missing 
Median 
Mode 
Percentiles   25 
                    50 
                    75 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 
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Statistics 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La1 La2 La3 La4 La5 La6 La7 La8 La9 La10 La11 La12 La13 La14 La15 La16 

N                      Valid 
                         Missing 
Median 
Mode 
Percentiles   25 
                    50 
                    75 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.0 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 
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ตารางแสดงค่าสถิติการป้องกนัมูลเหตุแห่งการคอร์รัปช่ันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
Statistics 

 Ec1 Ec2 Ec3 Ec4 Ec5 Ec6 Ec7 Ec8 

N                      Valid 
                         Missing 
Median 
Mode 
Percentiles   25 
                    50 
                    75 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

137 
157 
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Statistics 
 Po1 Po2 Po3 Po4 Po5 Po6 Po7 Po8 Po9 Po10 Po11 Po12 

N                      Valid 
                         Missing 
Median 
Mode 
Percentiles   25 
                    50 
                    75 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00  
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

4.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
4.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

Statistics 

 So1 So2 So3 So4 So5 So6 

N                      Valid 
                         Missing 
Median 
Mode 
Percentiles   25 
                    50 
                    75 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
4.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 
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Statistics 

 

 La1 La2 La3 La4 La5 La6 La7 La8 La9 La10 La11 

N                      Valid 
                         Missing 
Median 
Mode 
Percentiles   25 
                    50 
                    75 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
4.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

5.00 
5 

5.00 
5.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
4.00 

17 
0 

4.00 
4 

4.00 
4.00 
5.00 
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ประวัติผู้ เขียน 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นายธนกร  ติรณะประกิจ 
วนั เดือน ปี เกดิ 26 มีนาคม 2533 
สถานที่เกดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2556     ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   

        สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
พ.ศ.2557     ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
        สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
พ.ศ.2557     ศึกษาต่อระดบัดุษฎีบณัฑิต   
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ.2560     ศึกษาต่อระดบับญัชีมหาบณัฑิต   
        สาขาวิชาการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 89/224 หมู่ท่ี 6 ต าบลโคกขาม  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร   
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000   
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