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ค ำนิยม 
 

เอกสารผลงานวิชาการการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริตของคณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  สุทัศน์  ณ อยุธยา 
ถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะผลงานเอกสารวิชาการนี้มีการศึกษารวบรวมวรรณกรรมที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะการพัฒนาจริยธรรมที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
นั่นเป็นเพราะการท าหน้าที่ของกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช จ าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องก าหนดวิธีปฏิบัติงานให้ชัดเจนถูกต้องตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย รวมทั้งต้องเหมาะสม
กับสภาพสังคมในพ้ืนที่ สอดคล้องกับแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งต้องช่วยกัน
กระตุ้นจิตส านึกให้รังเกียจการทุจริต  โดยสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ให้
ร่วมกันแสดงออกต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การแก้ไขปัญหานี้บรรลุผลและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

เอกสารวิชาการดังกล่าวนี้ ยังได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รวมทั้งหลัก หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต กฎมายและแนวทางเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดการทุจริต โดย
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่  สนับสนุนและส่งเสริมทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ร่วมมือ         
ร่วมใจกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

นอกจากนี้ เอกสารผลงานวิชาการการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ ยังมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้
อย่างมีคุณค่า มีแนวคิดและหลักปฏิบัติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มิได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
ป.ป.จ.ประจ าจังหวัด แต่ผลจากการศึกษาวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางป้องกันต่อต้านการทุจริต
กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอ่ืนๆได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนในอนาคต
ต่อไป เพราะการแก้ไขปัญหาทุจริตคือภารกิจของคนไทยทั้งแผ่นดิน 
 

นำยสมโภชน์   โตรักษำ 
รองผู้จัดกำรฝ่ำยข่ำว ช่อง 7 HD และ ผู้ด ำเนินรำยกำร “คอลัมน์หมำยเลข 7” 

- รางวัลช่อสะอาดเกียรติยศ ,รางวัลช่อสะอาด 6 ปีติดตอ่กัน,รางวัลช่อสะอาด ประจ าปี 2560  
กรณีน าเสนอประเด็น “ลักลอบดูดทรายจังหวัดนครพนม” จากส านักงาน ป.ป.ช. 

- โล่รางวัลยกย่อง เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และเกียรติบัตรผลงาน “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์” จากกระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ประจ าปี 2560 
   
 





ก 
 

ค ำน ำ 
 

 งานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ 
ป.ป.จ.เชียงใหม่” ใช้เวลานาน 1 ปี เนื่องด้วยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ต้องท าการสัมภาษณ์                  
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น 246 คน ครอบคลุมทั้ง 25 อ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็น
งานที่ผู้วิจัยรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งนัก แต่ด้วยภารกิจความรับผิดชอบด้านการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ท าให้งานวิจัยนี้เสร็จช้ากว่าก าหนดไป 1 เดือน (เดือนมิถุนายน 2560 – เดือนพฤษภาคม 2561) 

กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ของผู้วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่านไม่ประสงค์ออกนาม แต่ เมตตาตรวจแก้ไขงานวิจัยจนส าเร็จ                          
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 5 ท่านคือ นายอมรพันธุ์                
นิมานันท์ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ นางนฤมล วสิกชาติ นายสมคิด ยังเยี่ยม                    
พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา และพ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ หลาวทอง ที่มอบความไว้วางใจให้ผู้วิจัยได้ท างานวิจัย
เรื่องนี้   

ขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ท้ัง 246 ท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดี ความคิดเห็นของทุกท่านจะ
เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการที่จะมีส่วนช่วยเหลือบ้านเมือง อันจะเป็นพลังเล็กๆที่จะเติมเต็มให้เกิด
พลังประชาชนในการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเปรียบดั่งมดงาน 
(ทีมมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) ได้แก่ อาจารย์ดารกา พลัง อาจารย์อัจฉรีย์ ทิพธนธรณินทร์  
อาจารย์ธนางกูร ข าศรี นางสาวจันทร์จิรา มะโน นางสาวนภัสวรรณ สีค าดี นายชินวัฒน์ จันละ 
นางสาวธาริณี แสนศรี และนางสาวนฤภร ใจดี  
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ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 
 
 รายงานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของ
คณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน            
การทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้าน                     
การป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และได้
ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 246 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่ 25 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/                  
นายกอบต./ปลัด อบต.) ผู้น าท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล) 
สถาบันอุดมศึกษา (ผู้บริหาร/อาจารย์ (ผู้สอน , ผู้รับผิดชอบรายวิชา, ผู้สังเกตการณ์) /นักศึกษา) 
โรงเรียนช่อสะอาด (ผู้บริหารโรงเรียน/นักเรียน) สื่อมวลชน/ภาคธุรกิจ/องค์กร เอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
หน่วยงานเชิญบรรยาย ผู้บริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน  โดยใช้เครื่องมือใน
การวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์จ านวน 9 ชุดที่มีประเด็นค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์             
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ และการถ่ายทอด             
การต่อยอดความรู้ที่ได้รับและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการป้องกันการทุจริต ผลการวิจัย
พบว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ <0.05 ผลลัพธ์ด้าน
การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้นเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มผู้น าท้องถิ่น มีคะแนนเท่ากับ 
4.56 (มากที่สุด) กลุ่มผู้น าท้องที่ มีคะแนนเท่ากับ 4.38 (มาก) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน               
โรงเรียนช่อสะอาด มีคะแนนเท่ากันคือ 4.09(มาก) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน            
มีคะแนนเท่ากับ 2.938 (ปานกลาง) กลุ่มพิเศษ มีคะแนนเท่ากับ 2.73 (ปานกลาง) ตามล าดับ 

สรุปข้อเสนอแนะจากทุกกลุ่มตัวอย่างที่ตรงกัน ได้แก่ 1.ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป.ป.จ.เชียงใหม่ เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่ นอกเหนือจากหน้าที่ด้าน               
การป้องกัน (บรรยายให้ความรู้) เพียงอย่างเดียว 2.ควรแจกเอกสาร คู่มือประกอบการบรรยาย                 
ทั้งนี้ควรมีสื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจ หรือมีกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว 
3.ควรเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนจากภาคประชาชนให้สะดวกมากขึ้น และต้องให้ความส าคัญกับ               
การคุ้มครองพยานในกรณีชี้เบาะแสการทุจริตในพื้นที่ 4.ควรจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของ                     
ชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริ ง มิ ใช่ เป็นเพียงการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์เท่านั้น 5.ควรจัดให้มี                             
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Abstract 
 
 The purposes of a research report on Corruption Prevention Achievement of 
Chiang Mai Provincial Anti-Corruption Commissioner were to examine the performance             
of duty in the corruption prevention aspect of the Chiang Mai Provincial Anti-Corruption 
Commissioner, to analyze the performance of duty results in the corruption prevention 
aspect of the Chiang Mai Provincial Anti-Corruption Commissioner, and to analyze the 
problems in order to get an effective anti-corruption guideline. Data were collected 
from 246 people in 25 districts of Chiang Mai Province. These population groups were 
Village Health Volunteer (VHV), Local leaders (Mayor, Municipal Clerk, Chief Executive 
of the Sub-district Administrative Organization, and Chief Administrator of the Sub-
district Administrative Organization), Community Leaders (Sub-district Headman, Village 
Headman, Assistant Sub-district Headman, Sub-district Medical Practitioner), Higher 
Education Institutes (Executives, Instructors (Instructors, Course Coordinators, 
Observers), student), Chor Sa-Ard School (School administrators, students), Mass media, 
Business organizations, Private organizations, Luminaries, Lecture organizations, 
Executive Committee of Chiang Mai Chamber of Commerce, and trainees. The data 
were collected by using nine sets of interview which consisted of two major questions: 
the expectations and the corruption prevention achievement of Chiang Mai Provincial 
Anti-Corruption Commissioner, and the ability of knowledge transfer and can be used 
it effectively in the prevention of corruption.  

The research found that the evaluation of the performance of duty in the 
corruption prevention aspect of Chiang Mai Provincial Anti-Corruption Commissioner 
was increased significantly at 0.05, which showed the knowledge result of the target 
group was high according to the hypothesis setting. The results were as follows: the 
score of the local leader’s group was the highest level at 4.56, the score of the 
community leader’s group was a high level at 4.38, the score of school administrators 
and students at Chor Sa-Ard School was similarly high level at 4.09, the score of Sub-
district Medical Practitioner was a moderate level at 2.94, and the score of the special 
group was a moderate level at 2.73, respectively. 

The suggestions from all the sampling groups were consistency as follows: (1) 
should provide more authority for the Chiang Mai Provincial Anti-Corruption 
Commissioner in order to be a dependency section for people in the area, instead of 
only giving them the knowledge about corruption prevention, (2) should provide 
people handouts, use new technology and media, or create interesting activities more 
than only giving  a lecture, (3)  should provide more convenient complaint channels 



ง 
 

for people and pay more attention on protecting witnesses who inform about the 
corruption in the area, (4) should organize anti-corruption campaigns through all 
participation sectors, especially civil society in order to stimulate the consciousness of 
Chiang Mai people to be aware of the negative effects of corruption, instead of only 
being campaigned as a symbol, and (5) should promote public relation workers 
become more professional and dare to report the truth to the public also try to work 
on the news continuously until the anti-corruption current occur. Therefore, in Chiang 
Mai, the cases of corruption should be published weekly to the mass media at the 
press conference at the Chiang Mai Provincial Service Center for building the trust and 
being a proactive working. Moreover, presenting news of corruption is raising awareness 
of cheating in the area and disclosing the corruption news via the website of the Office 
of the National Anti-Corruption Commission of Chiang Mai Province. 
 
Keyword: Achievement; Corruption Prevention; Chiang Mai Provincial Anti-Corruption 

Commissioner 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
งานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของคณะกรรมกำร 

ป .ป .จ . เชี ยง ให ม่”  (Corruption Prevention Achievement of Chiang Mai Provincial 
Anti-Corruption Commissioner) 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญในกำรวิจัย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 246 วรรค 5 ก าหนดให้มีกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการการสรรหา และอ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/10 บัญญัติให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด มาตรา 103/11 บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด มาตรา 
103/12 บัญญัติใหม่คณะกรรมการสรรหาในการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร 9 องค์กรในแต่ละจังหวัด คือ 1.) สมาคม
หรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมด้านการศึกษา 2.) สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฏหมาย 
3.) สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน 4.) สภาหอการค้า
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังวหวัด 5.) กลุ่มอาสาสมัคร 6.) องค์กร
เอกชน 7.) องค์กรเกษตรกร 8.) สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน 9.) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
โดยแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละหนึ่งคน รวม 9 คน ท า
หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจังหวัด และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ป.ป.ช. คนหนึ่ง
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และมาตรา 103/18 บัญญัติให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต
โดยด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป .ป.ช.                 
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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(3) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(4) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 43 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม               
การทุจริตประจ าจังหวัดตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ก าหนดหลักเกณฑ์กระบวน 
การสรรหา อ านาจหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด การตรวจรับเรื่องกล่าวหา การแสวงหา
ข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน การรับบัญชี การตรวจสอบความถูกต้อง และความมีอยู่จริง 
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน                  
และเอกสารประกอบ จริยธรรมของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด และ
บัญชีอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด  และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจังหวัด และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด พ.ศ.2557 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานของ และส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด ไว้โดยละเอียด รวมทั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก าหนดระเบียบ หรือประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดด้วย เพ่ือให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 103/18 

มาตรา 103/18 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                          
ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด พ.ศ.2555 และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตประจ าจังหวัดและส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด พ.ศ.2557 เป็นความคาดหวังของคน                   
ในสังคมที่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผู้ที่อาสาสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ว่าการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับจังหวัดจะเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

กระบวนการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดมีการก าหนด
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 จนกระท่ังวันที่ 28 มกราคม 2557 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 28 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 แป็นต้นมา 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 72/2557 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริต แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/12 และมาตรา 
103/18 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  103/12  ในการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด
ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจ านวนห้าคน ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอ
รายชื่อ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

(1) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.                   
ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มอบหมาย  

(2) อัยการจังหวัด  
(3) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
(4) ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด  
(5) รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร)  
ในกรณีที่มีกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ งไม่ครบจ านวน ให้ด า เนินการไปตามที่

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.ก าหนด ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน กรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา”  

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในมาตรา 103/18 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย                  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 103/18 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ ในเขตจังหวัดดังนี้  

(1) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับประชาชน
และ ส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต                    
โดยด าเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริตรวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.                     
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดหรือ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดมีอ านาจลงนามในหนังสือเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม อ านาจหน้าที่ได้”  

ข้อ 3 การสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ า
จังหวัด ที่ได้ด าเนินการไปแล้วเป็นอันใช้ได้ ส่วนที่อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด เชียงใหม่ จ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย 
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1. นายอมรพันธุ์  นิมานันท์  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
2. นางนฤมล  วสิกชาติ  ต าแหน่ง กรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
3. นายสมคิด  ยังเยี่ยม  ต าแหน่ง กรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม ่
4. พ.ต.อ.สมบัติ  สุภาภา  ต าแหน่ง กรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
5. พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์  หลาวทอง   ต าแหน่ง กรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายด้วยความมุ่งมั่น เต็มก าลังความสามารถ ด้วยความจริงใจ 
และยึดถือปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                  
ภาคประชาชน ตั้งแต่เข้าสู่ต าแหน่งตามกฏหมายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ครบวาระเมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  

ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจังหวัด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 โดยการเปลี่ยนแปลงมาตรา 
103/12 และ 103/18 ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อความเห็นชอบของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
เนื่องจาก ความคาดหวังในเบื้องต้นของประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้และผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ต้องการให้ภาคประชาชนมีส่วน
เป็นตัวแทนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในท้องถิ่น เมื่อ
เปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่ จึงเสมือนการลดบทบาทของภาคประชาชนในการเข้าร่วมแก้ปัญหา  ท าให้
มีความรู้สึกเหมือนว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ไม่ได้ท าหน้าที่
ตามที่คาดหวังจึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่    
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของคณะกรรมกำร ป.จ.จ.เชียงใหม่” ด้วยต้องการค้นหาบทสรุปว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันเพียงด้านเดียวของหน่วยงานเกิดใหม่ เช่น คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด จะสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับไหน และเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน
ในระดับพ้ืนที่ได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งต้องการน าเสนอผลการศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
แนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต  
 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 
เชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 
เชียงใหม่  

3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และได้ข้อเสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
          

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบว่าบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 

เชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อสังคมเชียงใหม่ในระดับใด 
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2. ท าให้ทราบถึงรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสมกับจังหวัด
เชียงใหม่ในแต่ละกลุ่มอาชีพ  

3. สามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกัน
ปัญหาคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

 
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือหาค าตอบเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.จ.จ.เชียงใหม่ 

2.) ขอบเขตด้ำนประชำกร คือก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ จ านวนทั้งหมด 246 
ตัวอย่างได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/นายกอบต./ปลัด อบต.) ผู้น าท้องที่ 
(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
สถาบันอุดมศึกษา (ผู้บริหาร/อาจารย์ (ผู้สอน , ผู้รับผิดชอบรายวิชา, ผู้สังเกตการณ์) /นักศึกษา) 
โรงเรียน      ช่อสะอาด (ผู้บริหารโรงเรียน/นักเรียน) สื่อมวลชน/ภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หน่วยงานเชิญบรรยาย ผู้บริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน  

3.) ขอบเขตพื้นที่ คือ พ้ืนที่ 25 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คือ 1.) อ าเภอเมืองเชียงใหม่            
2.) อ าเภอจอมทอง 3.) อ าเภอแม่แจ่ม 4.) อ าเภอเชียงดาว 5.) อ าเภอดอยสะเก็ด 6.) อ าเภอแม่แตง          
7.) อ าเภอแม่ริม  8.) อ าเภอสะเมิง 9.) อ าเภอฝาง  10.) อ าเภอแม่อาย 11.) อ าเภอพร้าว 12.)อ าเภอ         
สันป่าตอง  13.) อ าเภอสันก าแพง 14.) อ าเภอสันทราย 15.) อ าเภอหางดง 16.) อ าเภอฮอด 17.) 
อ าเภอดอยเต่า 18.) อ าเภออมก๋อย 19.) อ าเภอสารภี  20.) อ าเภอเวียงแหง  21.) อ าเภอไชยปราการ                  
22.) อ าเภอแม่วาง 23.) อ าเภอแม่ออน  24.) อ าเภอดอยหล่อ  25.) อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

 
4. ขอบเขตระยะเวลำ คือ เดือนมิถุนายน 2560-เดือนพฤษภาคม 2561 (1 ปี) 
1.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)       

โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ เป็น 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ                      

โดยให้กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่ง ที่อยู่ปัจจุบัน                    
ระดับการศึกษา  

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจต่อการบรรยายให้ความรู้ (การท าหน้าที่
ด้านการป้องกันของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่) ในแต่ละหัวข้อ/ประเด็น แยกตามกลุ่มตัวอย่าง                          
ซึ่งแบ่งเป็น 9 กลุ่ม เป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2552) ของ ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scales) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีการก าหนดค่า
ระดับคะแนน ดังนี้ 
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ระดับ 5    หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4    หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
ระดับ 2   หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  
ระดับ 1   หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับ ดังนี้   
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ (กลุ่มตัวอย่าง) สามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยอิสระ 

1.4.3 ขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.) ขอหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานคณะกรรมการ ป.ป.จ.

เชียงใหม่ (นายอมรพันธุ์ นิมานันท์) ถึงกลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 กลุ่ม ( รวมทั้งสิ้น 246 ตัวอย่าง)  
2.) ขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยอธิบายและชี้แจงรายละเอียด 

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และวิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล โดยขอ
อนุญาตบันทึกเสียงและบันทึกภาพ ขณะท าการสัมภาษณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า จะไม่มีการถอดแบบ
สัมภาษณ์แบบค าต่อค าเป็นรายบุคคลโดยเปิดเผย เพ่ือน ามาประกอบในสรุปรายงานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความรู้สึกสบายใจ ปลอดภัยและเต็มใจที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ เนื่องจากงานวิจัย
อาจต้องมีการพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ในประเด็นเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ถือเป็นประเด็นอ่อนไหว 
 

3.) ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์มาตรวจความสมบูรณ์ และนับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ให้ครบตามที่ต้องการ เกินร้อยละ 90  ถ้าหากพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ อาจตอบไม่ครบถ้วน ก็จะท าการ
นัดสัมภาษณ์เพ่ิมเติม เมื่อได้ข้อมูลครบ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 

1.4.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เชิงปริมาณโดยใช้ 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 2. ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ (p-value)  * แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง  ความส าเร็จที่ได้รับจากความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ    
หรือระดับของความส าเร็จที่ได้รับในแต่ละด้านโดยเฉพาะหรือโดยทั่วไป   

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การกระท าที่ไม่สุจริต โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ อิทธิพลและ
อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง การฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นเครื่องมือในการ
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ลิดรอนกฎหมายและความเป็นธรรมในสังคม การทุจริตคอร์รัปชั่นมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง
นักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจ 

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด เชียงใหม่ (ป.ป.จ.
เชียงใหม่) หมายถึง คณะกรรมการฯ จ านวน 5  คน ที่ถูกคัดสรรเข้ามาท าหน้าที่ เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 246 วรรค 5 ก าหนดให้มีกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด และมาตรา 103/18 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 
พ.ศ.2555 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดและส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด พ.ศ.2557                    
โดยปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ครบวาระเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์                 
พ.ศ.2561 

 
1.6 สมมุติฐำนงำนวิจัย 
 ค่าคะแนนของการประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต
ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เมื่อท าการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ 
ป .ป .จ . เชี ยง ให ม่”  (Corruption Prevention Achievement of Chiang Mai Provincial 
Anti-Corruption Commissioner) มีเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ                
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับคอร์รัปชั่น 

2.1.1 ขอบเขต และความหมายของคอร์รัปชั่น 
2.1.2 ค่านิยมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมคอรร์ัปชั่น 
2.1.3 รูปแบบคอรร์ัปชั่น 
2.1.4 มูลเหตุของการเกิดคอร์รัปชั่น 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
2.2.1 แนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศ 
2.2.2 แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

 2.3 แนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และระบบการศึกษาเพ่ือการต่อต้านคอร์รัปชั่น และ
ความคาดหวังต่อคุณสมบัติของผู้น า 

2.3.1 จริยธรรมตามแนวคิดตะวันออก 
2.3.2 จริยธรรมตามแนวคิดตะวันตก 
2.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรม 
2.3.4 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
2.3.5 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และค่านิยมผ่านสุภาษิต ค าพังเพย 
2.3.6 ความคาดหวังต่อคุณสมบัติของผู้น า 

 2.4 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ 
 2.5 ปัญหาการคอรร์ัปชั่นกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2.6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย และประเมินผล 
 2.8 แนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2.9 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็นและความคาดหวัง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคอร์รัปชัน่ 

2.1.1 ขอบเขตและความหมายของคอร์รัปชั่น 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คอร์รัปชั่น คือการกระท าความผิดต่อ

ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเจ้าพนักงานเป็นผู้กระท า เช่น เรียก รับ หรือยอมรับสินบน หรือการใช้
ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือเข้ามามีส่วนได้ ส่วนเสียเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน หรือการผิดวินัย 
ในทางกฎหมายถือว่า คอร์รัปชั่น หมายถึงการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งได้แก่การกระท าซึ่งแสวงหา
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ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การคอร์รัปชั่นรู้จักกันในภาษาไทยนับแต่
สมัยอยุธยาว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง  

การฉ้อราษฎร์ หมายถึง การกระท าของข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเป็น “ข้าราชการ
ชั้นผู้น้อย” ซึ่งฉกฉวยเอาประโยชน์อันไม่สมควรจากประชาชนเพ่ือตนเอง โดยอาจใช้วิธีการโกง   
เบียดบัง ข่มขู่ รีดไถ ขูดรีดค่าธรรมเนียมเกินจริงจากประชาชน เช่น ระบบจ่ายใต้โต๊ะเพ่ือให้งานเดิน 
การโบกให้จอดแล้วต้องจ่าย เป็นต้น การฉ้อราษฎร์จะกระทบประชาชนโดยตรง 

การบังหลวง หมายถึง การกระท าของข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเป็น “ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่” ซึ่งฉกฉวยเอาทรัพย์สมบัติของประเทศชาติมาเป็นของตน โดยใช้อ านาจ ต าแหน่ง                    
และด้วยวิธีการที่แยบยล เช่น เบียดบังงบประมาณแผ่นดินจากการประมูลงานโครงการใหญ่ต่างๆ 
โดยที่ประชาชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถรู้ได้ การบังหลวงเป็นการคอร์รัปชั่นที่ประชาชน
ไม่ได้รู้สึกถึงความเดือดร้อนมากนัก ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงคนกลุ่มนี้ได้เงินอันมิชอบไปเป็นจ านวน
มหาศาล 

นอกจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้ว ยังมีพฤติกรรมอีกบางประการที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น 
อาทิ การกินสินบาทคาดสินบน การให้สินน้ าใจในบางกรณี เป็นต้น 

การคอร์รัปชั่นทั้งในระบบการเมืองและระบบราชการเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก พฤติกรรมการ
คอร์รัปชั่น ที่มิได้ลดน้อยลง ทั้งนี้สาเหตุบางประการส าคัญที่ท าให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นไปได้
ยากนั้น สืบเนื่องมาจาก “ค่านิยม” ของสังคมหลายประการที่เป็นอุปสรรค 

มีร์ดาล (Gunnar Myrdal) ได้ให้ความหมายไว้ใน วารสารเอเชียนแม็กกาซีน (Asian 
Magazine) ว่า คอร์รัปชั่น เป็นค าที่มีความหมายกว้างขวาง หมายถึงการกระท าทุกอย่างที่เป็นไป              
โดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยใช้อ านาจและอิทธิพลที่มีอยู่ในต าแหน่ง
หน้าที่หรืออาศัยฐานะต าแหน่งพิเศษที่ตนมีอยู่ ในกิจสาธารณะ รวมทั้ งการกินสินบนด้วย  
(Myrdal,1968:13) 

พจนานุกรมแบล็ค ลอว์ (Black Law  Dictionary) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คอร์รัปชั่น
หมายถึง "....การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าชั่วและฉ้อโกง โดยมีเจตนาที่จะ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าท่ีขัดต่อต าแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ ยังหมายถึง
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประชาชนไว้วางใจกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ โดยการรับหรือ
ยอมรับประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น" (Black Law Dictionary, 1979: 50)   

แวนรอย (Edward Van Roy) ได้ให้ความหมายค าว่าคอร์รัปชั่นว่าคือ "... การใช้อ านาจ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไร ความชอบพอ หรืออภิสิทธิ์ หรือเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้น                        
ซึ่งออกมาในรูปการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดมาตรฐานความประพฤติทางศีลธรรมจรรยา
ที่ยอมรับ"  (Van Roy, 1970: p.86)  

ความหมายอย่างทั่วไปว่า การคอร์รัปชั่นเป็น "...สถาบันนอกเหนือกฎหมาย (Extra-Legal 
Institution) หรือนอกเหนือข้อตกลงโดยชอบธรรมทางสังคมในขณะหนึ่งๆ ซึ่งบุคคลหรือคณะบุคคลที่
อยู่ในระบบราชการ หรือระบบเอกชน หรือทั้งสองระบบใช้ปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์แห่งตน 
โดยท าให้บุคคลอ่ืนที่ ไม่มีส่วนร่วมด้วยโดยตรงต้องเสียประโยชน์ทั้ งทางต รงหรือทางอ้อม                           
ทั้งนี้สุดแล้วแต่ผลของการต่อรองหรือการยินยอมของบุคคลที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการกระท านั้นๆ...." 
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ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2544: 4-8) ได้จ าแนกคอร์รัปชั่นออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
1) ด้านการใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์

ส่วนตัวโดยมิชอบ เป็นเรื่องของการรับเงินหรือสิ่งของมีค่าเป็นเงินส าหรับการกระท าบางอย่างซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีหน้าที่จะต้องท าอยู่แล้ว หรือจะต้องงดการกระท าอยู่แล้ว ดังนั้นคอร์รัปชั่นจึงเป็น
พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากข้อบัญญัติที่ได้รับมาเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องได้แก่ การรับสินบน 
การใช้ระบบพวกพ้องและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างผิดกฎหมาย 

2) ด้านที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม คอร์รัปชั่น หมายถึงการกระท าของผู้
มีอ านาจที่ถูกชักน าด้วยเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่น ซึ่งไม่พึงจะมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย โดยให้ประโยชน์
แก่ผู้ที่ให้สิ่งตอบแทนนั้น ท าให้ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมได้รับความเสียหาย                  
ซึ่งผลประโยชน์ที่ผู้คอร์รัปชั่นจะได้รับ ได้แก่การมีอ านาจหน้าที่ การได้รับการยอมรับนับถือ                     
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน เป็นต้น 

3) ด้านกฎหมาย คอร์รัปชั่นตามกฎหมาย หมายถึง คอร์รัปชั่นของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการไหลเวียนของรายรับของรัฐบาลหรือรายได้ของประชาชาติไปในทิศทางที่เป็น                 
การเพ่ิมความมั่นคงส่วนบุคคลให้กับสมาชิกของรัฐบาลชุดนั้นๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็ นการกระท าซึ่ง                   
ผิดกฎหมาย แต่ก็มีนักวิชาการบางคนเห็นว่าความหมายตามกฎหมายดังกล่าวไม่มีความครอบคลุม
เพียงพอส าหรับกฎหมายไทย คอร์รัปชั่นจะมีความหมายตรงกับค าว่า “การทุจริตในวงราชการ”                 
หรือ “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” 

4) ด้านศีลธรรมคอร์รัปชั่น หมายถึง การกระท าซึ่งละเมิดหลักแห่งศีลธรรมในเรื่องต่างๆ  
 

2.1.2 ค่านิยมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมคอร์รัปชั่น 
ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2544) และ สุพัตรา สุภาพ (2531) ได้กล่าวถึงค่านิยมที่ส่งผลให้

เกิดพฤติกรรมคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนๆหนึ่งยืดถือว่ามีคุณค่าและ                       
เป็นกฎเกณฑ์การตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งต่างๆ ค่านิยมเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดพฤติกรรม
คอร์รัปชั่น โดยอาจแบ่งค่านิยมที่เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมคอร์รัปชั่นของคนในสังคมออกเป็น                   
4 หมวดใหญ่ๆ ตามลักษณะของสังคมไทย อาท ิ

1. ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ ในความเป็นจริงนั้น ระบบอุปถัมภ์มีสภาพเป็น “กลาง” ดังนั้น
ระบบอุปถัมภ์จะส่งผลให้เกิดคุณหรือโทษ จึงขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ของคนในสังคม อาจกล่าวได้ว่า                   
ในทุกๆ ระบบของสังคมจ าเป็นจะต้องมีระบบอุปถัมภ์เป็นตัวเชื่อมประสานอยู่ และในสังคมไทย
เช่นกัน หากไม่มีระบบอุปถัมภ์เสียเลย สังคมไทยอาจจะอยู่ไม่ได้ เพราะจะกลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัว                   
และคนในสังคมขาดการพ่ึงพาซึ่งกันและกันได้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า ค่านิยม                  
ในสังคมอุปถัมภ์ที่ใช้อย่างไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุส าคัญของการฉ้อราษฎร์บังหลวง ทั้งในวงการการเมือง
และในวงการราชการ อาทิ 

 1.1 ค่านิยมคณะนิยม  ค่านิยมในระบบอุปถัมภ์มักน าไปสู่การเล่นพรรคเล่นพวก        
จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการถือประโยชน์ของพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ภายในระบบจะยึด
โยงกันเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ดังที่คงเคยได้ยินค ากล่าวคุ้นเคย                         
เช่น คนของใคร เส้นใครเส้นมัน นายขึ้นก็ขึ้นทั้งสาย เป็นต้น หรือแม้แต่เรื่องการเลื่อนขั้นหรือการให้      
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ความดีความชอบที่พิจารณาว่าบุคคลใดเป็นพวกพ้องมากกว่าการพิจารณาความรู้ความสามารถหรือ
ผลงาน หรือการละเลยการกระท าผิดของคนรู้จัก ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง หรือคนที่ให้ผลประโยชน์                 
แก่ตน คือมิได้มองว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าผิดต่อชาติบ้านเมือง 

 1.2  ค่านิยมน ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า สังคมไทยมีความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่ชัดเจน 
ลักษณะของการอุปถัมภ์จะอยู่ในลักษณะ “น้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า” เพ่ือหวังผลประโยชน์ตอบแทน          
ซึ่งกันและกัน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการ
ประจ า ประชาชนกับข้าราชการ ประชาชนกับนักการเมือง ต่างฝ่ายต่างต้องพ่ึงพาอาศัย ซ่ึงกันและกัน 
และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งในด้านวัตถุและจิตใจโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง
ชอบธรรม 

 1.3 ค่านิยมกตัญญู  ข้อดีประการหนึ่งของระบบอุปถัมภ์คือ การส่งเสริมให้เกิด
ค่านิยมของความกตัญญูรู้คุณคน อันเป็นเหตุให้คนที่เคยได้รับการช่วยเหลือมีความปรารถนาที่จะ   
ตอบแทนคนที่ท าความดีให้กับตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามหากกระท าอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม
ค่านิยมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการคอร์รัปชั่นขึ้นด้วย เช่นการละเมิดกฎเกณฑ์ระเบียบของ
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ การจ าใจต้องรับเด็กฝากเด็กเส้น การช่วยเหลือผู้กระท าผิด                    
เพราะตนเองเคยได้รับความช่วยเหลือจากผู้นั้นมาก่อน  

2. ค่านิยมในสังคมธนานิยม  สังคมไทยอยู่ภายใต้ระบบธนาธิปไตย คือ อธิปไตยที่เกิดจากเงิน 
หากใครมี เงินจะสามารถเป็นใหญ่ได้  สังคมปัจจุบันกลายเป็นสังคมที่  “เห็นเงินเป็นใหญ่”                  
สังคมวัดฐานะกันที่เงินโดยไม่สนใจว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม ค่านิยมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบ
ราชการอย่างใหญ่หลวง เพราะข้าราชการได้รับเงินเดือนน้อย การปรับเงินเดือนข้าราชการยังไม่                 
ขานรับกับดัชนีค่าครองชีพ เมื่อบวกกับค่านิยมยกย่องคุณค่าเงินตราของคนในสังคม ยิ่งท าให้
ข้าราชการเกิดความปรารถนาอยากได้เงินทอง วัตถุประสงค์ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิต
เพ่ือให้เท่าเทียมผู้อ่ืนในสังคม ในขณะที่ช่องทางที่เอ้ืออ านวยและง่ายต่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือ               
การคอร์รัปชั่นนั่นเอง ค่านิยมในสังคมธนานิยมอันเป็นเหตุให้เกิดคอร์รัปชั่น อาท ิ

 2.1 ค่านิยมยกย่องเงินมากกว่าความดีและความถูกต้อง ปัจจุบันเรียกได้ว่า
สังคมไทยเป็นสังคมที่ “เงินเป็นใหญ่กว่ากฎ” เพราะเงินสามารถแลกกับความถูกต้องได้ ค่านิยมสังคม
ยกย่องสรรเสริญคนรวยมากกว่าคนที่กระท าความดี โดยไม่สนใจว่าจะได้เงินนั้นด้วยวิธีใด ส่งผลให้คน
ในสังคมมุ่งแสวงหาความมั่งคั่งให้กับตนเองอย่างไม่จ ากัดวิธี เพ่ือให้ได้เงินที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุด                
โดยขาดความตระหนักในจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ เพราะคิดว่าคนที่ซื่อสัตย์มักจะไม่มีเกียรติและ
ยากจน จึงต้องกลายเป็นผู้ที่คนในสังคมดูถูก ดูแคลน 

 2.2 ค่านิยมยกย่องวัตถุ ชื่อเสียงเกียรติยศ ในประวัติศาสตร์สังคมไทยมีการแบ่ง    
ชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจนในภาคปฏิบัติ คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมจ านนต่อเกียรติที่ได้รับมาจาก               
ชาติตระกูลและความมั่งคั่ง เมื่อบวกกับกระแสวัตถุนิยมและเสรีนิยม คนไทยส่วนใหญ่จึงแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองเพ่ือยกระดับฐานะของตนให้เท่าเทียมกับคนที่มั่งคั่งในสังคม จนกลายเป็น
ความละโมบและความเห็นแก่ตัวที่สร้างความเสียหายแก่ส่วนรวม โดยสังคมพยายามให้เหตุผล
สนับสนุนการกระท าเช่นนี้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะมีค่านิยมที่เห็นว่า ถ้าใครสามารถโกงผู้อ่ืนได้มาก
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โดยผู้อ่ืนไม่สามารถท าอะไรเขาได้ คนผู้นั้นเป็นคนที่ฉลาดและสังคมที่มีคนที่ท าเช่นนั้นมากจะเป็น
สังคมท่ีฉลาดด้วย 

 2.3 ค่านิยมปฏิบัตินิยมมากกว่าหลักการนิยม สังคมไทยยึดค่านิยมปฏิบัตินิยม
มากกว่าหลักการนิยม โดยมีการเห็นว่าสิ่งใดที่ท าแล้วตนเองได้รับประโยชน์มากกว่าจะเลือกท า           
สิ่งนั้น ส่งผลให้การคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ท าได้ หากท าแล้วตนเองได้ประโยชน์ แม้จะท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือท าด้วยวิธีการไม่ถูกต้อง หรือท าไม่ถูกกฎระเบียบก็ตาม ค่านิยมเช่นนี้ท าให้เกิดการละเลยที่จะ
ตระหนักถึงผลเสียของการคอร์รัปชั่นที่ ในที่สุดจะตกแก่ระบบราชการ ประชาชนและสังคม                         
โดยส่วนรวม 

3. ค่านิยมในสังคมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี สาเหตุของความล้มเหลวในการปราบปราม     
การคอร์รัปชั่นประการหนึ่งคือ การที่สังคมยึดค่านิยม “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” หรือการรู้จักเอาตัว
รอดจากสถานการณ์ร้ายต่างๆ โดยใช้ทุกวิธีทางไม่ขึ้นกับว่าทางนั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ ขอเพียง
ท าให้ชีวิตตนเองพ้นภัยหรือได้รับผลประโยชน์อ่ืน ๆ ถือเป็นทางเลือกที่ฉลาดแล้ว เห็นค่านิ ยมนี้ถูก
ถ่ายทอดผ่านทางวรรณกรรมที่ยึดว่าเป็นภูมิปัญญาไทยเช่น ผ่านทางตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่า “ศรีธนญชัย” 
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีมานับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันและปรากฏในระบบการศึกษา               
ที่ท าให้คนในสังคมไทยได้ซึมซับรับเอาและยกย่อง ศรีธนญชัยว่าเป็นคนฉลาด กะล่อน เจ้าเล่ห์                    
และสามารถท าทุกย่างเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ค่านิยมในสังคมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดการคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ 

 3.1 ค่านิยมเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม โดยปกติแล้วการว่ายทวนน้ าย่อม
ยากล าบากและอาจไปไม่ถึงฝั่ง แต่การว่ายตามน้ าง่ายสบายและถึงฝั่งอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับ
ระบบคอร์รัปชั่นที่ฝั่งลึกในระบบราชการและระบบการเมือง มักจะเป็นเหตุให้ข้าราชการใหม่ ซึ่งเป็น
ก าลังคนไฟแรง มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างาน ต้องถูกดึงด้วยอิทธิพลของระบบกินตามน้ า 
คนที่ว่ายทวนกระแสไม่ไหวจะกลายเป็น “แกะด า” ที่คนอื่นไม่คบค้าด้วย จนในที่สุดต้องหลุดออกจาก
ระบบไป ในขณะเดียวกัน คนอีกจ านวนไม่น้อยตัดสินใจยอมท าตามระบบเพ่ือความอยู่รอด                 
ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่มีใครต่อต้านหรือกวาดล้างการคอร์รัปชั่นในระบบให้หมดไปได้ ตราบเท่าที่ค่านิยม          
“เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” ยังคงมีอิทธิพลต่อข้าราชการรุ่นใหม่ๆ อยู่ 

 3.2 ค่านิยมอย่าแกว่งเท้าหาเสี ยน การคอร์รัปชั่นยังเป็นมะเร็งร้ายเรื้อรังในระบบ
ราชการและระบบการเมือง สาเหตุประการหนึ่งเนื่องจาก ไม่มีใครกล้าเป็นพยานโจทก์ มีการวิเคราะห์
ไว้ว่า การน าตัวพยานบุคคลมาขึ้นศาลนั้นเป็นการยาก เนื่องจากธรรมเนียมประเพณีของคนไทยนั้น                   
มีค าพังเพยอยู่ว่า “กินขี้หมาดีกว่าขึ้นศาล” “ค้าขี้ดีกว่าค้าความ” “อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน” และ 
“บ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียว ใครกินใครโกงก็ช่างหัวมัน” หรือหากโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าจ าเลยผิดจริง 
อาจถูกฟ้องกลับในฐานะหมิ่นประมาทได้ ทางการจึงไม่จับคนผิดมาลงโทษได้ แม้จะมีตัวบทกฎหมายที่
เข้มงวดเพียงใดก็ตาม 

 3.3 ค่านิยมประนีประนอม สังคมไทยมีลักษณะปฏิบัติการนิยมมากกว่าอุดมการณ์
นิยม ซึ่งสะท้อนออกมาชัดเจน เช่น การที่โดยทั่วๆ ไปคนไทยไม่ชอบการตัดสินปัญหาในลักษณะ          
โผงผางแตกหัก แต่จะนิยมการผ่อนปรนรอมชอมเข้าหากันเมื่อมีกรณีขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว 
ในที่ท างาน หรือในระดับประเทศชาติก็ตาม การประนีประนอมเป็นลักษณะที่อาจเกิดมาจาก
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ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ของชาติในหลายยุคหลายสมัย เพราะหากดูจากเหตุการณ์วิกฤตการณ์
ต่างๆ หลายเหตุการณ์ คนไทยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งโดยไม่นิยมการโต้แย้งด้วยการน าเอาเหตุผล
ข้อเท็จจริงมาอภิปรายหักล้างกัน แต่จะนิยมความราบรื่นในการเจรจา เพ่ือมุ่งรักษาหน้ารักษาศักดิ์ศรี
ของกันและกัน หลายครั้งการประนีประนอมเป็นเหตุให้เสียเปรียบ เพราะไม่กล้าตัดสินใจแตกหัก              
ในเรื่องส าคัญๆ และท าให้เกิดผลเสียหายตามมา 

4. ค่านิยมในสังคมอ้านาจนิยม  ในสมัยอยุธยาอาชีพที่ถือว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีมากที่สุด
คืออาชีพ “รับราชการ” บุคคลที่เป็นข้าราชการจะอยู่ในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยอ านาจ 
เกียรติยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ ชื่อเสียง ข้าทาสบริวาร และมีเสถียรภาพในการด าเนินชีวิตข้าราชการ             
ในอดีตถืออยู่ในฐานะเป็น “นาย” ของประชาชน เนื่องจากมีฐานะทางสังคมสูงกว่าประชาชนตาม   
การก าหนดโดยระบบศักดินา ประชาชนซึ่งเป็นชนชั้นผู้ถูกปกครองต่างให้ความเคารพย าเกรง
ข้าราชการ เพราะเป็นผู้ปกครองที่มีอ านาจในการให้คุณและโทษได้  แม้ในปัจจุบันข้าราชการจะมี
สถานะและสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงมีลักษณะความคิดและการปฏิบัติเช่นสมัยเดิมหลงเหลือ
ไว้ให้เห็นอยู่บ้าง ค่านิยมในสังคมอ านาจนิยมที่ส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชั่น อาทิ  

 4.1 ค่านิยมใช้อ้านาจเรียกค่าน ้าร้อนน ้าชา ค่านิยมของสังคมไทยที่ปลูกฝังกันมาว่า 
“โตขึ้นขอให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน” มีส่วนส าคัญที่ท าให้ข้าราชการในอดีตไม่มีส านึกว่า การเข้า                
รับราชการคือการเข้าไปรับใช้ประชาชน แต่กลับมีความคิดว่าตนมีอ านาจเหนือประชาชน โดยเฉพาะ
ประชาชนในท้องถิ่นชนบท เนื่องจากในระบบราชการเป็นแหล่งรวมของคนที่มีความรู้ความสามารถ
มากกว่าประชาชนชาวชนบท ค่านิยมที่ต้องการเป็นเจ้าคนนายคน ของข้าราชการ อาจแสดงออก               
โดยการท าตัวเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ดีกว่าประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและยกย่องว่าเป็น                  
ชนชั้นปกครอง 

 4.2 ค่านิยมยกย่องผู้มีอ้านาจ สังคมไทยยกย่องและเกรงกลัวผู้มีอ านาจ จะเห็นได้
ในระบบศักดินาหรือระบบราชการ อ านาจจะขึ้นอยู่กับชนชั้นหรือต าแหน่ง เช่น  รัฐมนตรี ยศทหาร 
ยศต ารวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอเป็นต้น ยิ่งมีต าแหน่งสูงยิ่งมีอ านาจมาก                   
และ จะยิ่งได้รับการยกย่องมากขึ้น จนสามารถกล่าวได้ว่าอ านาจสามารถดลบันดาลให้มีทรัพย์สิน      
เงินทอง บริวาร ต าแหน่ง ฯลฯ ค่านิยมยกย่องผู้มีอ านาจไปสู่ค่านิยมในการประจบสอพลอ เกิดการท างาน
แบบผักชีโรยหน้า เพ่ือให้เจ้านายเกิดความพึงพอใจและเพ่ือตนเองจะได้รับความดี ความชอบ โดยไม่สนใจ
ว่าสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนหรือไม่ ข้าราชการชั้ นผู้น้อยตระหนักดีว่า 
ระเบียบกฎเกณฑ์นั้นมาท่ีหลังความปรารถนาของเจ้านาย 

 ค่านิยมที่ให้คุณค่าในสิ่งที่ผิดเหล่านี้ ส่งผลกระทบให้คนในสังคมต้องเดินหน้า                 
อยู่บนสังคมที่ล าบากยิ่ง เพราะเขาไม่สามารถเดินหน้าอยู่บนเส้นทางแห่งความถูกต้องได้อย่างมั่นคง 
เพราะเส้นทางนั้นคนในสังคมไม่ยอมรับ เช่น เขาไม่สามารถได้รับการยกย่องให้เกียรติหากเขาเป็น
ข้าราชการที่ซื่อสัตย์แต่ยากจน เขาจะไม่สามารถท าธุรกิจใดๆได้อย่างประสบความส าเร็จหากไม่เรียนรู้
ที่จะจ่ายค่าน้ าร้อนน้ าชาบ้าง และเขาอาจจะอยู่ในต าแหน่งเดิมตลอดชีวิตเพียงเพราะเขาไม่ได้                 
เล่นพรรคเล่นพวกกับหัวหน้างาน ฯลฯ ค่านิยมเช่นนี้ ส่งผลให้ไม่มีผู้กล้าหาญเพียงพอที่จะยืนหยัดอยู่
บนความถูกต้องชอบธรรมได้ เพราะในที่สุดจ าต้องไหลไปกับระบบ กลายเป็นคนที่กระท าความผิด
ตามกฎหมายไป เพียงเพ่ือที่จะอยู่รอดและได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ค่านิยมต่างๆ เหล่านี้
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ส่งผลกระทบให้การคอร์รัปชั่นกลายเป็นเนื้อร้ายในสังคมที่คนในสังคมจ านวนไม่น้อยปล่อยให้เกิดขึ้น 
และไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างรุนแรงที่จะตัดมันทิ้งไป สังคมที่ให้คุณค่าผิดๆ เช่นนี้ จึงเป็น
อุปสรรคอย่างมากในการที่ใครสักคนจะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม อย่างไรก็ตามความพยายาม
และไม่  ย่อท้อในการยึดมั่น “คุณค่าที่ถูกต้อง” ส าหรับการด าเนินชีวิตเพราะสิ่งที่ถูกต้องและดีงามจะ
น าพาชีวิตของประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

2.1.3 รูปแบบการคอร์รัปชั่น 
การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือวิชาการภายในประเทศ พบว่ามีนักวิชาการไทยหลายคนได้

กล่าวถึงรูปแบบการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ไว้ดังต่อไปนี้ 
ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2537) ได้แบ่งรูปแบบการคอร์รัปชั่นหลักออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1) ระบบส่งส่วย (Syndicate Corruption) มีวิธีการโดย ข้าราชการชั้นผู้น้อยเก็บส่วยหรือ

ภาษีไม่เป็นทางการแล้วรวบรวมที่กองกลาง หลังจากนั้นแจกจ่ายรายได้ส่วย ไปยังข้าราชการ                 
ทั้งระดับสูงและล่างในกรม กอง 

2) กินตามน้ า การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Kickbacks) มีวิธีการโดยให้สินบนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3) การจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้การผูกขาดกิจการบางประเภทที่ต้องได้ สัมปทานจากรัฐบาลและ
เพ่ือคงสภาพการผูกขาดนั้นไว้ โดยการจ่ายสินบนเป็นการจ่ายประจ าให้ข้าราชการหลายระดับในบาง
กรณีจ่ายทั้งกรม 

4) การคอร์รัปชั่นการประมูลโครงการ มีวิธีการหลายวิธีการ แต่โจ่งแจ้งที่สุดคือการฮ้ัวกัน
ระหว่างกลุ่ม ผู้เสนอประมูล เพ่ือควบคุมการประมูลแล้วมีข้อตกลงวงเวียนกันเป็นผู้ชนะประมูลเป็น
คราวๆ ไป 

ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2546: 161-164) ได้กล่าวว่า คอร์รัปชั่นมีหลากหลายรูปแบบแต่ที่
ส าคัญๆ มีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ภาษีคอร์รัปชั่น ซึ่งนักการเมืองและข้าราชการเก็บจากพ่อค้า นักธุรกิจและประชาชนใน
รูปของค่าคอมมิชชั่น และส่วยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการรั่วไหลของเงินงบประมาณแบบอ่ืนๆ                 
ภาษคีอร์รัปชั่นเหล่านี้ทุกคนรู้จักกันดี 

2) การทับซ้อนของผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Conflict of Interest          
ที่เห็นกันเสมอๆ คือรายได้ซึ่งนักการเมืองและพรรคพวกเพ่ือนพ้อง ได้รับจากการตั้งราคาสินค้าหรือ
บริการซึ่งพวกเขาท าการผลิตอยู่ในราคาสูงเนื่องจากเป็นธุรกิจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด ส าหรับมาตรการ
ป้องกันการคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการทับซ้อนผลประโยชน์ จากการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี และเป็น               
นักธุรกิจในเวลาเดียวกัน รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มีข้อก าหนดให้รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอีกต่อไป โดยมีกฎหมายลูกก ากับ และทาง ป.ป.ช. ยังก าหนดข้อห้ามไม่ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งพ้นต าแหน่งจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาแล้ว ยังไม่ถึ งสองปีเข้าท างาน หรือมี
หุ้นส่วนหรือเป็นการปรึกษาตัวแทนในบริษัทที่ได้รับสัมปทาน หรือเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสัญญาที่ก ากับหน่วยงานของรัฐ แต่ข้อห้ามที่มีอยู่ยังมีจุดอ่อน คือยังเปิดช่องให้รัฐมนตรีย้ายโอนหุ้น
ให้แก่นิติบุคคล ซึ่งอาจมีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเป็นเจ้าของกิจการ และข้อห้ามเจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งพ้น
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จากต าแหน่งจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วยังไม่ถึงสองปีเข้าท างานในบริษัทที่มีผลประโยชน์กับภาครัฐ
นั้น เป็นข้อห้ามเฉพาะสองต าแหน่งเท่านั้นคือ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ป.ป.ช.ยังไม่ได้ก าหนด
ต าแหน่งอ่ืนๆ ซึ่งอาจน าไปสู่การขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม                    
เช่น ต าแหน่งอธิบดีของหลายกรม ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวโยงกับการอนุมัติหรือการประมูลโครงการต่างๆ 
ภาครัฐ 

ส าหรับการคอร์รัปชั่นในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ การศึกษาที่มีอยู่ชี้ ว่ า               
ได้กลายเป็นแหล่งรายได้จากการคอร์รัปชั่นที่ส าคัญของบรรดานักการเมืองและข้าราชการที่ฉ้อฉล
ปัญหาการคอร์รัปชั่นดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐมีมูลค่าสูงเกินความจ าเป็น                 
เป็นการรั่วไหลของงบประมาณแล้ว โครงการจ านวนมากเมื่อเสร็จสิ้นก็ยังไม่สามารถเปิดด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือมีกรณีที่เปิดด าเนินการแล้วส่งผลลบต้องจัดหางบประมาณมาแก้ไข
เพ่ิมเติมอีก ตัวอย่างเช่น โครงการเขื่อนบางปะกง เมื่อเปิดด าเนินการจะส่งผลลบต่อชาวบ้านจนต้อง
จัดหางบประมาณมาแก้ไข ส่งผลให้เกิดความสิ้นเปลือง หรือโครงการบ้าบัดน ้าเสีย ที่ด าเนินการโดย        
กรมโยธาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายที่ดี คือการจัดการกับปัญหาน้ าเสีย แต่ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่า
โครงการบ าบัดน้ าเสียใน 39 พ้ืนที่เทศบาล ใช้งบมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท แต่ทุกแห่งไม่สามารถเดิน
ระบบบ าบัดน้ าเสียได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ หรือ โครงการจัดการน ้าเสียรวมที่คลองด่าน จังหวัด
สมุทรปราการ มีปัญหาความไม่โปร่งใสในการจัดจ้างแทบทุกขั้นตอน มีการทุจริตและกระท าผิด
ระเบียบและยังพบว่า เมื่อสร้างเสร็จก็อาจใช้งานได้ร้อยละ 25 เท่านั้น ทั้งนี้สาเหตุประการหนึ่งก็
เพราะโครงการมีความซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นในพื้นที่เดียวกัน กรณีเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการสูญเปล่าของ
งบประมาณที่ลงไป นอกเหนือจากปัญหาการรั่วไหลของงบประมาณอันเกิดจากการคอร์รัปชั่น                     
ในกรณีโครงการขนาดใหญ่ ที่กล่าวมาข้างต้น ต้นเหตุของการคอร์รัปชั่น นอกจากจะมีเรื่องของ                    
การทับซ้อนของผลประโยชน์แล้ว ยังมีปัญหาความหละหลวมในทุกขั้นตอนของการท าโครงการ                   
ตั้งแต่ท าการศึกษาความเป็นไปได้ ไปจนถึงทุกๆ ขั้นตอนของการประมูลงาน 

ส าหรับแนวทางแก้ไขนั้น กฎเกณฑ์การป้องกันการทับซ้อนของผลประโยชน์ จะต้องได้รับ
พิจารณาให้รัดกุมและจริงจังกล่าวที่เป็นอยู่ ขณะเดียวกันการปฏิรูประบบการประมูลงานจะต้องมีการ
ปรับให้ได้มาตรฐานสากล เช่นการจัดให้องค์กรกลาง เพื่อดูแลการประมูล จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยรวม 
เป็นการควบคุมการประมูลงานระดับหน่วยงานย่อยอีกชั้นหนึ่ง และการจัดการให้มีกฎเกณฑ์ที่รัดกุม
เพ่ือป้องกันการทับซ้อนของผลประโยชน์ในบรรดาผู้ประมูลงานด้วยกัน และระหว่างผู้ประมูลกับ
นักการเมืองและข้าราชการ 

การวิเคราะห์ทางทฤษฎีในตอนต้นชี้ให้เห็นว่า ตราบใดที่ยังมีรัฐบาลที่มีนักการเมืองฉ้อฉล 
ความพยายามที่จะก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์จะบรรลุได้ยาก การปฏิรูปการเมืองยังจะต้องมีบทบาทส าคัญเพ่ือร่อนนักการเมือง        
ฉ้อฉลออกไป แต่การปฏิรูปการเมืองจากภายในระบบเองจะมีอุปสรรคมาก ดังนั้นนอกเหนือจาก
มาตรการอ่ืนๆที่เสนอข้างต้นนั้น ขบวนการผลักดันการปฏิรูป และขบวนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ต้อง
มาจากฝ่ายประชาชนและสื่อจะยังคงต้องมีบทบาทส าคัญในการลดทอนปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่
นั่นเอง 
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นวลน้อย ตรีรัตน์ (2546: 2.24 – 2.25) ได้แบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 2 
ประเภทคือ 

1) การทุจริตของข้าราชการประจ าในกระบวนการปกครองโดยการใช้อ านาจรัฐเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางการเงิน 

2) การทุจริตในแวดวงการเมืองจากการที่นักการเมืองใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งเพ่ือหา
ผลประโยชน์ทางด้านการเงินหรือทางด้านการเมือง และโดยรูปธรรมแล้วการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจ 
แบ่งได้ 3 รูปแบบได้แก่ 

2.1 การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือ 
ลดต้นทุนการท าธุรกิจ กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากเรื่องที่มีระดับความรุนแรงต่ า เช่น การจ่ายสินบน
ให้ต ารวจเมื่อท าผิดกฎจราจร ไปจนถึงเรื่องที่มีระดับความรุนแรงสูง เช่น การจ่ายสินบนเพ่ือให้มี                    
การคุ้มครองธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่างๆ  

2.2 การใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของและบริการสิทธิให้แก่
เอกชน เช่น การออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การให้สัมปทาน และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

2.3 การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและ              
ภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่ าเกินไปจนขาดแรงจูงใจใน                          
การท างาน เช่น การสร้างความล่าช้าในการให้บริการเพ่ือให้มีการจ่ายเงินค่าน้ าร้อนน้ าชา 

โดยที่รูปแบบการคอร์รัปชั่นประเภทที่ 1 และ 3 สามารถพบเห็นได้ง่าย กระบวนการและ
วิธีการไม่ซับซ้อนแต่อย่างใด แต่การคอร์รัปชั่นในรูปแบบที่ 2 มักมีการด าเนินการอย่างสลับซับซ้อน
เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กันเพ่ือสร้างอ านาจในการผูกขาดกับกลุ่มธุรกิจ โดยอ านาจการในการ
ผูกขาดจะก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนเกินหรือก าไรที่มากผิดปกติ และกระบวนการในการแสวงหาค่าเช่า 
หรือการกระจายผลประโยชน์มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปด้วย โดยกระบวนการเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 

 
2.1.4 มูลเหตุของการเกิดคอร์รัปชั่น 
สุธีร์ อากาศฤกษ์ (2545:27-28) ได้แบ่งมูลเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบใน               

วงราชการไว้ 8 ประการได้แก ่
1) ความเห็นในหลักการเกี่ยวกับสรีระอันเป็นองค์ประกอบของความผิด (Anatomy of 

Corruption) ได้แก่ โอกาส สิ่งจูงใจ ความเสี่ยงภัย และความประพฤติมิชอบของตน ผู้กระท าความผิด
มักจะต้องไตร่ตรอง ก่อนว่ามีช่องทางหรือโอกาส ตลอดจนมีสิ่ งจูงใจคือประโยชน์ กับไม่ต้องเสี่ยงภัย
หรือมีการเสี่ยงภัยน้อย แล้วจึงถึงขั้นการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเรื่องของความประพฤติ หากปราศจาก               
ความซื่อสัตย์สุจริตก็ย่อมจะกระท าการทุจริต 

2) เศรษฐกิจและการครองชีพ หากรายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้างไม่เพียงพอ ข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐอาจกระท าการทุจริตเพ่ือการครองชีพของตนเองและครอบครัวได้ 

3) ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างในการบริหารงาน
ของรัฐบาล ขาดการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ต่อเนื่อง ขาดการติดตามผล เกิดความหละหลวมใน              
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การปกครองบังคับบัญชา ส่งผลกระทบต่อเหตุแวดล้อมกรณีอ่ืนๆ จนเป็นช่องทางหรือโอกาสให้มี               
การแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายขึ้นได้โดยง่าย 

4) กรณีแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงออกในทางฟุ่มเฟือย รับเลี้ยงดู 
และการเอาแบบอย่างกันในเรื่องของการบริการของรัฐที่ต้องมีค่าตอบแทนเป็นส่วนตัว เป็นผลให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจวางตัวเป็นกลาง และให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย เพราะความส านึกใน                
เรื่องบุญคุณท่ีรับประโยชน์หรือรับการเลี้ยงดู 

5) การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ เกิดช่องว่างในการปกครองบังคับบัญชา หรือเกิด
ความหละหลวมในปกครองบังคับบัญชา เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดระเบียบวินัย เป็นหนทาง
น าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6) กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่องเปิดโอกาสให้ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงการราชการได้ 

7) การมีต าแหน่งหน้าที่เอ้ืออ านวยต่อการกระท าความผิด เพราะมีอ านาจหน้าที่ให้คุณ                  
ให้โทษ อนุมัติ อนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือออกค าสั่งใดๆ อาจเรียกหรือรับประโยชน์เป็นการตอบแทนได้ 

8) การตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตหรือมูลเหตุจูงใจอ่ืนๆ ท าให้ต้อง
ทุจริต เพราะความเกรงกลัวหรือถูกบังคับ 

อุทัย  หิรัญโต (2519:10) ได้ระบุถึงสาเหตุที่ข้าราชการกระท าการคอร์รัปชั่นไว้ดังนี้ 
1) ความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ รายรับจากการรับราชการไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
2) ความบกพร่องในระบบบริหารราชการ เกิดจากการที่ให้อ านาจในการใช้ดุลพินิจแก่

ข้าราชการมากเกินไป ตลอดจนการใช้อ านาจกึ่งตุลาการ (Quasi Judicial Power) แก่ฝ่ายปกครอง
มากเกินควร ขั้นตอนราชการมีมากเกินไป กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับต่างๆ ไม่รัดกุม 
หรือไม่มีการรักษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับกันอย่างจริงจัง ตลอดจนการ
เพ่ิมขึ้นของบริการต่างๆ และบริการนั้นประชาชนไม่พึงพอใจ ถ้าหากหน่วยงานของรัฐจัดบริการให้ไม่
เพียงพอหรือวิธีปฏิบัติที่ล่าช้าไม่ทันกาล ประชาชนก็มักจะพร้อมหยิบยื่นของก านัลให้แก่ผู้ปฏิบัตินั้น
เสียด้วยเพื่อซื้อความสะดวก 

3)  ความต้องการที่จ าได้รับการยกย่องในสังคมด้วยการแสดงออกในความมีฐานะทาง
เศรษฐกิจ และค่านิยมทางสังคม (Social Value) ของคนไทย 

4) การมีอภิสิทธิ์ของนักการเมืองและความอ่อนแอของระบบการเมือง 
5) อิทธิพลของภริยาของข้าราชการ 
6) ความจ าเป็นบีบบังคับให้เอาอย่าง 
7) ผู้บังคับบัญชาไม่กวดขันหรือบกพร่องต่อหน้าที่ 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance) 
2.2.1 แนวคิดธรรมาภิบาลในต่างประเทศ 
นฤมล ทับจุมพล (2546) กล่าวถึงแนวคิดธรรมาภิบาลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ                       

ปี ค.ศ.1989 ซึ่งธนาคารโลก ได้น าแนวความคิดนี้ไปใช้ในรายงานเรื่อง “Sub-Sahara: From Crisis 
to Sustainable Growth” โดยธนาคารโลกได้สรุปว่า ภาวะด้อยพัฒนาและปัญหาความยากจนที่
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เกิดขึ้นในประเทศซีกโลกใต้โดยเฉพาะละตินอเมริกาและแอฟริกา โดยที่องค์การทางการเงินระหว่าง
ประเทศไม่สามารถแก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่ดีของประเทศนั้นๆ 

ฑิตยา สุวรรณะชฎ(2544)กล่าวว่า R.A.W. Rhodes ได้ให้ความหมายของ “Good 
Governance” ดังนี้ 

1) ธรรมรัฐในฐานะของอ านาจรัฐในการตัดสินใจด าเนินการบริหารที่ลดน้อยลงและ
ประชาชนจะเป็นผู้เรียกร้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐ (Minimal State) 

2) บรรษัทที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (Corporate Governance)                       
ซึ่งหมายถึงการด าเนินธุรกิจที่มีทิศทางและควบคุมตรวจสอบ การบริหารงานของผู้บริหารองค์กรธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบชัดแจ้ง ทั้งงานของบริษัทพร้อมกับต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย   
การบริหารบรรษัทนี้จะถือว่าผู้บริหารและผู้ถือหุ้นไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน ต้องเป็นผู้บริหารอาชีพ
จะต้องมีการตรวจสอบจากองค์กรตรวจสอบภายนอก ทั้งนี้มิใช่แต่เพ่ือผลก าไรอย่างเดียวแต่จะต้อง
เปิดเผยโปร่งใส และสามารถก าหนดตัวผู้รับผิดชอบที่แท้จริง 

3) การบริหารจัดการสาธารณะที่รัฐบาลจะต้องมีความสามารถในการริเริ่มเพ่ือแข่งขัน
ตอบสนอง ประชาชนเสมือนเป็นลูกค้ามากกว่าเป็นผู้ถูกปกครอง ผู้บริหารงานของรัฐมีบทบาท
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการผลักดันการท างานจากระบบราชการไปสู่ชุมชนให้เป็นผู้ด าเนินการบริหาร
จัดการเอง การวัดความสามารถของข้าราชการของรัฐวัดจากประสิทธิผลในการท างานข้าราชการของ
รับจะถือว่าบริหารคือพันธกิจของตน นอกจากนั้นจะเป็นตัวเชื่อมประสานทุกส่วนของสังคม กล่าวคือ  
ส่วนสาธารณะ ส่วนเอกชน และส่วนประชาชน เข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือประชาคม ซึ่งเรียก                   
การบริหารเป็นการบริหารงานสาธารณะแบบใหม่ (New Public Management, NPM) 

4) ธรรมรัฐในฐานะที่เป็นการปฏิรูปการปกครอง (Good Governance) ซึ่งเป็นการใช้กัน
อย่างกว้างขวางส าหรับการพัฒนารัฐที่ก าลังพัฒนา ธรรมรัฐในที่นี้หมายถึงการใช้อ านาจทางการเมือง
ที่จะบริหารกิจการของชาติ โดยพัฒนาประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ ระบบตุ ลาการและ
กฎหมายที่เป็นอิสระ มีความรับผิดชอบอย่างชัดแจงในการจัดการทางการเงิน มีการตรวจสอบ
สาธารณะที่เป็นอิสระ เป็นรัฐที่มีโครงสร้างสถาบันหลากหลาย และต้องยอมรับความเป็นอิสระของ
สื่อมวลชน ซึ่งท าให้อ านาจรัฐได้รับการยอมรับและมีความชอบธรรมตามระบบประชาธิปไตยธรรมรัฐ
แบบนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารงานสาธารณะกับประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง 

5) ธรรมรัฐในแง่ของระบบสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบที่ทั้งตอบสนอง
ความต้องการของส่วนย่อย (Socio-Cybernetic System) การมีปฏิสัมพันธ์จะเกิดจากการยอมรับใน
ความต่างพ่ึงพิงของทุกหน่วยในระบบ จะไม่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งจะสามารถมีปฏิกิริยาหรือแก้ปัญหา
อย่างเป็นเอกเทศ เป็นระบบที่พลวัตของระบบท าให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของส่วนต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะสามารถสร้างแบบของปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันในกาแก้ปัญหาของชาติ ดังนั้นระบบนี้จะไม่มีจุดศูนย์กลางของสังคม แต่จะเกิดศูนย์ต่างๆ ในสังคม  
ภารกิจของรัฐบาลก็คือ ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหารวมทั้งเป็น  
การกระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยสรุปก็คือเป็นการบริหารจัดการที่แต่ละหน่วยของภาครัฐและเอกชน
ร่วมกัน และถือว่าต่างฝ่ายต่างเป็นหุ้นส่วน โดยเน้นการด าเนินการแบบร่วมริเริ่มรับผิดชอบ                   



20 
 

การมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้มิใช่จะใช่แต่ในระดับชาติ แต่ยังเป็นธรรมรัฐในระดับนานาชาติในระดับภูมิภาค
และโลก 

6) ธรรมรัฐในการจัดระบบขององค์กรเครือข่ายจากภาคสาธารณะและภาคเอกชน (Self –
Organizing Network) ในกรณีนี้เกิดจากความเกี่ยวพันระหว่างองค์กรต่างๆที่สามารถรวบรวม
ทรัพยากรมาเพ่ือจะได้บริการต่อสาธารณะ ดังนั้นองค์กรเครือข่ายจะสามารถน าเอาข่าวสารข้อมูลและ
เงินรวมทั้งเทคโนโลยีมาร่วมกันในการท างานซึ่งอาจจะเห็นได้เช่นในโครงการร่วมระหว่างองค์กรที่
ส าคัญก็คือเมื่อไรมีระบบพันธมิตรเกิดขึ้นก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นด้วย ยังท าให้มีอิสระและมีอ านาจใน
การต่อรองเกิดข้ึนอีกด้วย รัฐบาลกลางจะเข้ามาก้าวก่ายสั่งการได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 

อรพินท์ สพโชคชัย (2547) กล่าวว่า World Bank (1992) ได้ให้ความหมายของธรรมา         
ภิบาล (Good Governance) หมายถึงลักษณะและแนวทางการใช้อ านาจการเมืองเพ่ือการบริหาร
จัดการบ้านเมือง โดยการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนาเพ่ือ
ช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ    

สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ (2549) นักวิชาการของธนาคารโลกจึงให้ความเห็นว่า “กุญแจส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะน าพาประเทศสู่ความส าเร็จในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ คือการที่ประเทศนั้นๆมีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 

ADB (1995) ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพของรัฐบาลให้สามารถบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพมีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการทางกฎหมายที่อิสระ รวมทั้งมีระบบราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติ 
สื่อที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้  

องค์ การแห่ งกา รพัฒนา เพื่ อสหประชาชาติ  ( United Nations Development 
Program-UNDP) ได้นิยามความหมายของธรรมาภิบาล คือ การด าเนินงานของผู้มีอ านาจทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคม ที่จะจัดการกับกิจการของประเทศในทุกระดับ โดยให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ พัฒนาตนเองในลักษณะที่พ่ึงตนเองได้ ได้แก่ ความเท่าเทียมกัน การใช้
อ านาจ การมีงานท า และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ต่อมา
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย-ADB ในเอกสารของ “The Asian Development Bank” เป็นเอกสารที่
แสดงให้ เห็นแนวคิดในการท างานในด้านการให้ความช่วยเหลือและเงินกู้  (ADB,1995)                   
ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือสถาบันที่เปิดโอกาสให้กับประชาชน (Citizen)                     
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและกับหน่วยงานของรัฐ ให้ความส าคัญกับการจัดการกระบวนการพัฒนา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคสาธารณะและภาคปัจเจก มุ่งไปที่องค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามที่สัญญาไว้กั บประชาชนได้                   
และบทบาทที่ถูกต้องของรัฐบาล คือ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน              
จัดให้บริการและสินค้าสาธารณะ ป้องกันความล้มเหลวของตลาดและส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
โดยมีองค์ประกอบของธรรมาภิบาล คือ  

1) การท างานอย่างมีหลักการและเหตุผล (Accountability)  
2) การมีส่วนร่วม (Participation)  
3) สามารถคาดการณ์ได้ (Predictability)  
4) มีความโปร่งใส (Transparency)  
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 Japan International Cooperation Assistance (1995)  กล่ าวถึ ง  ธ รรมาภิบาล                 
ตามความหมายขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) คือ รากฐานการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม โดยก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้อุดมการณ์หรือแนวคิดที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่พ่ึงตนเอง การพัฒนาที่
ยั่งยืน และมีความยุติธรรมทางสังคม และรัฐต้องมีหลักการในการท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในปี ค.ศ.1996 คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ได้มีมติที่จะ
เผยแพร่หลักธรรมาภิบาลด้วยการให้ค าแนะน าและใช้หลักการนี้เป็นเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ
ต่อประเทศที่ต้องการขอกู้ยืมเงินโดยผ่านหนังสือเจตจ านงและต่อมาองค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา-OECD หรือ กลุ่มประเทศพัฒนาที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ                
การพัฒนา คือองค์การที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1961 ต่อมาได้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
การท า งานด้ านต่ างๆ คณะกรรมการช่ วย เหลื อการ พัฒนา  ( Development Assistance 
Committee-DAC) เป็น คณะกรรมการที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา ใน
ปี ค.ศ.1995 ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Participatory Development and Good Governance 
(JICA, 1995) ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา 3 เรื่องหลัก คือ  
 1) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Development)  
 2) กระบวนการประชาธิปไตย (Democratization) 
 3) การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมรัฐและธรรมราษฎร์ (Good Governance) ตามนิยามของ
ธนาคารโลก  

ธนาคารโลกได้จัดพิมพ์เผยแพร่ รายงาน“ธรรมาภิบาลประจ้าปี2550 ว่าด้วยเรื่องดัชนี       
ธรรมาภิบาลโลกระหว่างปี  2539 – 2549”(Governance Matters 2007:Worldwide  
Governance  Indicators 1996 – 2006) ซึ่งเป็นผลงานร่วมระหว่างสถาบันธนาคารโลก (World 
Bank Institute) และส านักงานรองประธานด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาแห่งธนาคารโลก (World 
Bank Development Economics Vice Presidency) โดยดัชนีธรรมาภิบาลโลกเป็นเครื่องมือวัด
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่  

1) เสียงของประชาชนและความรับผิดชอบในผลงาน (Voice & Accountability) วัดจาก
สิทธิในการมีส่วนร่วมเลือกรัฐบาลของพลเมืองในประเทศ ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และในการรวมกลุ่ม รวมถึงการมีสื่อเสรีที่เป็นอิสระจากอ านาจทางการเมือง  

2) เสถียรภาพทางการเมืองและสันติภาพภายในประเทศ (Political Stability &  Absence  
of violence) วัดจากโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะถูกท าลายเสถียรภาพหรือถูกล้มล้างด้วยวิธีการ
รุนแรงหรือวิธีที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญรวมถึงการก่อการร้าย 

3) ประสิทธิภาพในการท างานของรัฐบาล (Government Effectiveness) วัดจากคุณภาพ
การให้บริการสาธารณะ คุณภาพระบบราชการ ความเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมือง คุณภาพ
ในการก าหนดและด าเนินนโยบาย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการมุ่งมั่นต่อนโยบาย
ดังกล่าว 
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4) ประสิทธิภาพของภาครัฐในการก ากับดูแล (Regulatory Quality) วัดจากความสามารถ
ของรัฐบาลในการก าหนดและด าเนินนโยบายรวมทั้งกฎระเบียบที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะส่งเสริมและ
ก่อให้เกิดการพัฒนาภาคเอกชน 

5) การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of Law) วัดจากระดับความมั่นใจที่มีต่อกฎกติกาของสังคม
และการปฏิบัติตามกฎกติกานั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการบังคับใช้สัญญา ต ารวจและ
ระบบศาล ตลอดจนแนวโน้มของอาชญากรรมและการใช้ความรุนแรง 

6) การควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่น (Control of Corruption) วัดจากการใช้อ านาจรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งครอบคลุมทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งการกุมอ านาจรัฐ
ของอภิสิทธิ์ชนและเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล มีการน ามาใช้และอ้างถึงอยู่เป็นประจ าในสาขาวิชารัฐศาสตร์                 
และรัฐประศาสนศาสตร์ ในระยะหลังโดยมักปรากฏควบคู่กันไปกับแนวคิดและศัพท์วิชาการจ าพวก
ประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
ในช่วงทศวรรษที่แล้ว ค าว่า ธรรมาภิบาล ยังเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับเรื่องปฏิรูปในภาครัฐอีกด้วย 

แม้แนวคิดของหลักธรรมาภิบาลในปัจจุบันจะมีการให้ค านิยามในความหมายที่หลากหลาย
แตกต่างกันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองทางความคิดและวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ แต่อย่างไรก็ตาม
อาจจะสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล เป็นกลไก เครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงไป
ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเกิดจากกระบวนการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน            
ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
บนพื้นฐานการปกครองด้วยรูปแบบประชาธิปไตยท่ีมีความชอบธรรมตามกฎหมายและมีเสถียรภาพ 

ในปัจจุบันพบว่า ทั้งในแวดวงการศึกษาและวงการวิชาชีพทางด้านบริหารรัฐกิจนั้น ถือได้ว่า 
ธรรมาภิบาลเป็นมิติใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ การเน้น
บทบาทของ ผู้บริหารงานภาครัฐ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูงตามที่ประชาชนต้องการ                        
การสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง              
การลด การควบคุมของราชการส่วนกลาง การเรียกร้องความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในระดับ
บุคคลและองค์กร เกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงาน และให้ผลตอบแทน การตระหนักให้เห็น
ความส าคัญของทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุได้
ตามเป้าหมาย การเปิดกว้างให้มีการแข่งขัน โดยพิจารณาว่า จุดมุ่งหมายของงานภาครัฐในแบบใดที่
ยังควรกระท าโดยส่วนราชการ และส่วนใดที่ควรปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน 

2.2.2 แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
 ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (2543) ได้กล่าวถึงค าว่า ธรรมาภิบาล ว่าน่าจะเริ่มได้ยินกันมากขึ้น
หลังจากประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะงักงันกับวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้งนั่ นเอง ต่อมาเมื่อ               
ปี พ.ศ.2542 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ วาระแห่งชาติส าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยทุกภาคส่วนราชการต้อง
ถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีได้
ระบุถึงหลักธรรมภิบาล 6 ข้อเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการได้ถือปฏิบัติ ได้แก่ 



23 
 

1) หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น 

2) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3) หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

4) หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ์ และประชามติ 

5) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่จ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ 
 สุดจิต นิมิตกุล (2543) กล่าวถึงกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดองค์ประกอบในการสร้างเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ 11 ประการ ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐใน
การบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มและพลังการท างานที่สอดประสานกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ในการบริหารงานบุคคล 

2) ความยั่งยืน (Sustainable) มีการบริหารที่อยู่บนหลักของความสมดุลทั้งในเมืองและ
ชนบท ระบบนิเวศน์และทรัพยากรทางธรรมชาติ 

3) ประชาชนมีความรู้ สึ กว่ า เป็นสิ่ งที่ ชอบธรรม ( Legitimate) และให้การยอมรับ
(Acceptance) การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ประชาชนพร้อมที่จะยอมสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตนไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

4) ความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลต่างๆต้องตรงกับข้อเท็จจริงของการด าเนินการและ 
สามารถตรวจสอบได้ มีการด าเนินการที่เปิดเผยชัดเจนและเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

5) ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจาย                
การพัฒนาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีชัดเจน 

6) มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือสามารถน าไปปรับใช้กับ               
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การท างานได้ และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน 

7) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิดโอกาสให้สตรี                 
ทั้งในเมืองและชนบทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากข้ึน 

8) การอดทนอดกลั้น(Tolerance)และการยอมรับ(Acceptance)ต่อทัศนะที่หลากหลาย 
(Diverse Perspectives) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ 

9) การด าเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุง แก้ไข
และเพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม 

10) ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานจะเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 

11) การเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulation) แทนการความคุม โอนงานบางอย่างไปให้องค์กร
ท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด หรืองานบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนด าเนินการแทน 
 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศมุ่งให้ความส าคัญ
กับการพัฒนา “คน” ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่ยึดมั่นใน 
“คุณธรรม” “จริยธรรม” “ความซื่อสัตย์สุจริต” และ “ความรอบรู้” อันเป็นเงื่อนไขที่จะท าให้เกิด
การประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง “มีเหตุผล” “รู้จักสิทธิ หน้าที่” และ“ความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองไทย”ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พร้อมทั้งให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบโครงสร้าง กลไกท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนพร้อมทั้งการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสร้าง 
“สมดุล” ในการจัดสรรและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสร้าง
ความมั่นคงของประเทศและสังคมให้มีความอยู่รอดปลอดภัย อันจะเป็น “ภูมิคุ้มกัน” และส่งเสริมให้
เกิดการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศให้เกิดดุลยภาพทั้งในมิติของเ ศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง ซึ่งจะน าไปสู่สันติสุขและยั่งยืน 
 พ.ศ.2546 ได้มีการยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวพร้อมทั้งออกพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ให้มีผลบังคับใช้แทน                
ซึ่งแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหม่ได้ขยายกรอบแนวคิด
จากเดิมที่ให้ความส าคัญกับ 6 หลักการดังกล่าว เพ่ือให้ครอบคลุมในเรื่องการบริหารงานภาครัฐ        
แนวใหม่ซึ่งรวมถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการจัดการเรียนรู้ 
(Knowledge Management)  

ไชยวัฒน์ ค ้าชู และคณะ (2545) แสดงความคิดเห็นว่า ธรรมาภิบาลยังช่วยให้สามารถระบุ
ลักษณะและปรับพฤติกรรมต่างๆ ที่ถือว่า เป็นการจัดการบริหารและการปกครองที่ไม่มีคุณภาพ                
ได้อีกด้วย ได้แก่   

1) ความล้มเหลวที่จ าแนกเรื่องสาธารณะกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันอย่างชัดเจน โดยผลที่
ตามมาคือ แนวโน้มที่จะผันเอาทรัพยากรที่เป็นของหลวงมาใช้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
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2) ความล้มเหลวในการจัดตั้งกรอบของกฎหมายที่สามารถคาดการณ์ได้ เพ่ือให้พฤติกรรม
การด าเนินการใดๆ ของรัฐสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

3) การมีกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ที่มากเกินไปจนปิดกั้นการท างานของกลไกตลาด 
4) การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายที่ไม่แน่นอน  และไม่อยู่ในร่องในกรอบที่สอดคล้อง

กับการพัฒนา  อันท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ถูกต้อง 
5) กระบวนการตัดสินใจจากฐานการพิจารณาท่ีแคบและขาดความโปร่งใส 
6) การขาดกฎ กติกา มารยาท  เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในการบริหารงานภาครัฐ 
7) การด าเนินนโยบายโดยปราศจากการพิจารณา สมมติฐานที่ชัดเจน 
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการขาดธรรมาภิบาลท าให้ความพยายามใดๆ ของรัฐที่จะเข้ามามี

บทบาทในการแก้ไขปัญหา อาจกลับเป็นตัวก่อให้เกิดความเสียหายเอง ตัวอย่างเช่น โครงการที่มี
จุดมุ่งหมายที่ดี เช่น การบรรเทาความยากจน และการรักษาสิ่งแวดล้อม อาจไม่ให้ผลลัพธ์อย่างที่  
ตั้งใจไว้  เพราะการก าหนดและการน าโครงการดังกล่าวนั้นไปปฏิบัติไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ก่อให้เกิด
ความรับผิดชอบที่พร้อมให้สาธารณะตรวจสอบได้ จึงอาจเปิดโอกาสให้มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือ
เปิดช่องให้กลุ่มชนชั้นน าเข้ามาหาประโยชน์จากรัฐอย่างไม่ถูกต้องเป็นต้น ผลก็คือกองทุนที่แต่แรก
ตั้งใจว่าจะจัดสรรให้แก่คนจนก็อาจจะผันไปเข้ากระเป๋าของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มากกว่าที่จะตกถึง
มือประชาชนจริงๆ โดยที่คนจนเองก็ไม่มีช่องทางทางกฎหมายที่จะเรียกร้องอะไรได้  การทุจริต               
ฉ้อราษฎรบังหลวงนี้ท าให้รัฐบาลมีความอ่อนแอ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การติดสินบนและการเล่นพรรคเล่นพวกจะท าให้ระบบการบริหารอ่อนแอลง  
และลดทอนความเสมอภาคในการรับบริการที่เท่าเทียมกันจากรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม 

ธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการบริหารกิจการสาธารณะอย่างเหมาะสม  
และยังเป็นส่วนที่ช่วยเสริมกระบวนการพัฒนาอย่างส าคัญในตัวของมันเองอีกด้วย โดยเอ้ือให้เกิด                
การปรับปรุงระบบบริหาร  ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ตลอดเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานภาครัฐนับวันจะยิ่งมีความยากและสลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะกลายเป็นเรื่อง                   
ในระดับระหว่างประเทศมากขึ้น และเกี่ยวพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มิได้จ ากัดอยู่แต่ในเขตแดนของ   
รัฐใดรัฐหนึ่ง โดยเฉพาะอีกต่อไป นอกจากนี้เส้นแบ่งระหว่างการก าหนดและการบริหารนโยบายก็เริ่ม
ไม่ชัดเจน  เพราะยากที่จะแยกระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้บริหารจัดการนโยบายออกจากกัน  
ภาคเอกชนและประชาสังคมเองก็เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมและการด าเนินงานของภาครัฐมากขึ้น
เรื่อยๆ ในด้านการบริหารจัดการก็เช่นกัน จะพบว่าหน้าที่ความรับผิดชอบได้ถูกมอบหมายและ                
โอนจากระดับสูงสุดของหน่วยงานไปอยู่ในมือของผู้ที่อยู่ในระดับจัดการมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกระตุ้นให้
เขาเหล่านั้นกล้าเสี่ยงในการตัดสินใจมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้ต้องมีความพร้อมที่จะ
รับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเพ่ิมข้ึนด้วย 

นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในระดับการจัดการหรือน านโยบายไปปฏิบัตินั้น  ในด้านหนึ่งก็ยังต้องเผชิญ
กับระบบการควบคุมการท างานในแบบเดิมๆ แต่อีกด้านหนึ่งกลับต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและการมุ่งผลลัพธ์ในรูปแบบใหม่ๆ โดยที่ข้อเรียกร้องใหม่ๆดังกล่าวนั้นได้แก่ การสร้าง
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ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การมีความรู้ความเชี่ ยวชาญและมีความสามารถที่จะบรรลุ
เป้าหมายและผลลัพธ์ภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัด โดยต้องท าภารกิจหลากหลายมากขึ้น การมีความ
รับผิดชอบและความคาดหวังใหม่ๆ เช่นนี้เองที่ท าให้การบริหารภาครัฐ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
การพัฒนา กลายเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก 

ความซับซ้อนดังกล่าวนี้ ยังมีเหตุมาจากการมุ่งพัฒนาให้ระบบบริหารงานภาครัฐมีความเป็น
เลิศในเรื่องของการจัดการ ซึ่งถ้าจะบรรลุเป้าหมายเช่นนั้นได้ก็จะต้องมีการรณรงค์ให้เกิดความยึดมั่น
ในคุณค่าอันพึงประสงค์ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ รวมทั้ง
การอุทิศตนให้แก่ราชการ และการสร้างภาวะผู้น า ซึ่งเปิดโอกาสต่อการมีส่วนร่วมและน าการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน  
 นายอานันท์ ปันยารชุน กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานเรื่อง “ความท้าทายการก้ากับดูแล
กิจการที่ดีในประเทศไทย” (Thailand’s Governance Challenge) ว่าเป็นห่วงธรรมาภิบาลภาครัฐ
อ่อนแอเพราะการเมืองแทรกแซง เสี่ยงน าไปสู่วิกฤติอีกครั้ง แนะ 3 เสาหลักยกระดับธรรมาภิบาล
ประเทศ ป้องกันหนทางสู่หายนะ ขณะที่ภาคเอกชนไทยได้คะแนน CG สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน                   
ในงาน The 2nd National Director Conference 2013 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2556 จัดโดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือให้คณะกรรมการของบริษัทต่างๆ ได้รับฟังทิศ
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือพัฒนาการท าหน้าที่กรรมการ และมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน พร้อมกับรายงานผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทยตามโครงการ  ASEAN CG Scorecard (ASEAN Corporate 
Governance Scorecard) โดยเริ่มจากการพูดถึง “ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน หรือบทบาทหน้าที่
ของกรรมการบริษัท ที่จะมีมากข้ึนเนื่องจาก 
 1) ปัจจัยจากต่างประเทศที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องการความใส่ใจมากขึ้น                   
และต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 2) ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน จะตระหนักเรื่องการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดมีากขึ้น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากฝ่ายบริหารเป็นสิ่งส าคัญ 
 3) มีความหลากหลายในการให้บริการมากขึ้น จ าเป็นต้องดูแลให้มีธรรมาภิบาลด้วย  
 ส่วนประเด็นธรรมาภิบาลระดับประเทศในภาพกว้างทั้งมิติของสาธารณะ ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ ยกตัวอย่างกรณีวิกฤติการณ์ พ.ศ. 2541 จัดเป็น “ความล้มเหลว”ของการสร้างสถาบัน ไม่ว่า
จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ขาดขีดความสามารถจัดการโลกาภิวัตน์ และความเสี่ยง             
ที่สลับซับซ้อน สิ่งที่ตามมาคือ “ความมืดมน” ของประเทศไทย และเมื่อบวกกับบริษัทมีธรรมาภิบาล
อ่อนแอ และการพัฒนาที่ไม่เป็นรูปธรรม ท าให้วิกฤติการณ์ยิ่งลงลึกไปเรื่อย หลังเกิดวิกฤติมี                    
ความพยายามอย่างแรงกล้าเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาล มีการฝึกอบรมกรรมการบริษัท และสร้างความ
ตระหนักมากมายในเรื่องธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร และบริษัทต่างๆ มีการด าเนินการอย่าง
แรงกล้าเพ่ือให้เป็นมืออาชีพ บางรายเป็นผู้น าระดับชาติ ท าให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น แต่ในเวลา
เดียวกันก็ยังมีช่องว่างระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพราะการพัฒนาในแง่บรรษัทภิบาลมีข้อจ ากัด 
ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน บางส่วนมีธรรมาภิบาลที่ดี แต่บางส่วนยังมีธรรมาภิบาลอ่อนแอ คือ 
บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นบริษัทของครอบครัว บริษัทจดทะเบียนเป็นรัฐวิสาหกิจ 
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ซึ่งธรรมาภิบาลยังต้องขึ้นอยู่กับการก ากับดูแลของภาครัฐ และบริษัทขนาดกลาง ขนาดย่อม (SME) 
ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนจะช่วยยกระดับคุณภาพของบรรษัทภิบาลในตลาดทุนไทยได้ และจะเป็นแรงส่ง
หรือยื่นไปสู่มุมกว้างในภาคเอกชน มากขึ้น รวมถึงเอสเอ็มอีที่เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย   
 แต่ถ้าเป็น“ธรรมาภิบาลภาครัฐ” ในช่วงหลายปีค่อนข้าง“อ่อนแอ”ลงมากจากการแข่งขัน
เพ่ือการพัฒนาภาครัฐและการด าเนินการต่างๆน้อยลง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เนื่องจากมีการ“แทรกแซง”
ทางการเมืองมากขึ้นโดยมีการเล่นพรรคเล่นพวก การชอบไม่ชอบใคร การสร้างอาณาจักรตนเอง 
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับการกระท าที่เห็นต่าง และประโยชน์ของสาธารณชนไม่ใช่หลักอีกต่อไป  
เนื่องจากนโยบายหรือการเมืองเป็นแบบ“ขั้วเดียว”กล่าวคือการเมืองไม่ได้เป็นการจัดการที่ดีส าหรับ
คนไทยเลย มีการแสวงหาอ านาจ หรือความมั่งคั่งและผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ค านึงว่าจะสูญเสีย
ผลประโยชน์ประเทศเท่าไร สิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอยู่ ท าให้มีปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของสังคม หรือ
เกิดความเหลื่อมล้ าเพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่คนร่ ารวยกับคนยากจนที่สุด แต่คนร่ ารวยกับคนชั้นกลางก็มี
ความเหลื่อมล้ าด้วย ปัญหานี้ เป็นเรื่องวิธีการกระจายรายได้ที่ ไม่เป็นธรรม โดยล่าสุด ดัชนี                        
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียมกันเพ่ิมขึ้นจาก 42% ในปี พ.ศ. 2545 เป็น 54% ปัญหาการกระจาย
รายได้ และความไม่เท่าเทียมกันของสังคม ท าให้คนรากหญ้าของสังคมไม่แข็งแรง ท าให้เกิดผล
กระทบเกิดความไม่สงบของสังคมมากขึ้น ประเด็นปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมที่ควรแก้
อย่างจริงจัง คือ เรื่องการแบ่งปันอ านาจ เรื่องความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับประชาชน อาทิ 
การให้อ านาจ ให้พลังกับประชาชน การเมืองต้องสร้างขีดความสามารถของประชาชน หรือรัฐบาล
ควรมีขนาดเล็กลง การด าเนินการของราชการต้องมีขั้นตอนน้อยลง และให้ประชาชนมีส่วนร่วม          
มากขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นประเด็นที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นธรรมาภิบาล
และบรรษัทภิบาล แต่ไม่ค่อยพูดกันมากในสังคมไทย” (รายงานผลการประเมินการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทย, 2557)   
 
2.3 แนวคิดเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และระบบการศึกษาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (2549) กล่าวว่า ในการศึกษาปรัชญาแนวคิดจริยธรรมตะวันออกนั้น 
จะกล่าวถึงปรัชญาของจีนซึ่งมีแนวคิดเน้นที่การปฏิบัติ  มีลักษณะเป็น Ethical Philosophy ที่เน้น
ด้านความคิด (Wisdom) การมีมโนธรรม และการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นปรัชญาจีนจะเป็นปรัชญาของ
การปฏิบัติจริงๆ ในสังคม และในชีวิตประจ าวัน โดยไม่ได้กล่าวถึงชีวิตหลังความตาย ซึ่งแตกต่างจาก
ปรัชญาของอินเดียที่ไม่แยกขาดจากศาสนา ปรัชญาอินเดียทุกระบบจะรวมอยู่กับศาสนา เพราะฉะนั้น
นอกจากจะเน้นที่ปรัชญา เน้นที่มโนธรรมแล้วยังมีเรื่อง ศรัทธา(Faith) กับ ความเชื่อ(Believe) ด้วย 
ซึ่งท าให้มีข้อผูกมัด (Commitment) กับหลักศีลธรรม หรือ หลักจริยธรรม จึงออกมาเป็น                   
การปฏิบัติได้ พุทธศาสนาเป็นปรัชญาอินเดีย เพราะฉะนั้นจริยธรรมในพุทธศาสนาจึงมีลักษณะของ
ปรัชญาอินเดีย มีศรัทธา ความเชื่อ และการปฏิบัติ เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 2.3.1 จริยธรรมตามแนวคิดตะวันออก แนวคิดพ้ืนฐานทางด้านปรัชญาตะวันออกว่าด้วย
จริยธรรมของนักการเมืองที่ส าคัญ ได้แก่ ปรัชญาเต๋า ปรัชญาขงจื๊อ ปรัชญาโม่จื๊อ แนวคิดของเม้งจื๊อ 
แนวคิดของซุนจื๊อ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   
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1. ปรัชญาเต๋าของเหลาจื๊อ ถือเป็นกระบวนความคิดทางธรรม และทางปรัชญาที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนมากท่ีสุด    
  เหลาจื๊อ เห็นว่า กฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งครอบง าสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วสากล
จักรวาล คือ เต๋า ซึ่งแปลว่า ทางหรือสัจธรรม และส าหรับสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ พืช หรือ
อ่ืน ๆ จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัว เรียกว่า “เต๋า” ซึ่งแปลว่า พลังอ านาจ (Power) 
หรือคุณธรรม (Virtue) หลักจริยธรรมของเหลาจื๊อ จ าแนกได้ 4 ประการ คือ การรู้จักตนเอง การชนะ
ตนเอง ความสันโดษ และอุดมคติแห่งเต๋า 

2.  ลัทธิธรรมของขงจื๊อ ถือเป็นกระบวนความคิดทางธรรม และทางปรัชญาที่มี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนมากท่ีสุดคู่กับปรัชญาเต๋าของเหลาจื๊อ    
  ขงจื๊อ เห็นว่า ปรัชญาการเมืองมีรากฐานมาจากคุณธรรม ความกตัญญู ความเมตตา 
คุณงามความดี ความถูกต้อง ความตรงไปตรงมา การสนับสนุนและความไว้วางใจจากประชาชน               
โดยสั่งสอนให้คนปลูกฝังตนเองก่อน ดูแลจัดการเรื่องในครอบครัวให้เรียบร้อย จึงจะปกครองประเทศ
ให้มีสันติสุขได้  ดังนั้น ค าสอนของขงจื๊อจึงถือว่าคุณธรรมกับการเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน   

3.  ปรัชญาโม่จื๊อ ถือว่าคุณธรรมของผู้ปกครองเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากอ านาจ
รัฐเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก ความรักสากล (Universal love) ดังนั้น หน้าที่
ที่ส าคัญของผู้ปกครองของรัฐ คือ การดูแลความประพฤติของประชาชน คอยให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตาม
หลัก “ความรักสากล” และคอยลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม 

4. แนวคิดของเม่งจื๊อ แนวคิดทางด้านจริยธรรมทางการเมืองของเม่งจื๊อ ได้แก่  
  1) การเริ่มต้นจากการมองว่า โดยธรรมชาติมนุษย์ดีมาแต่ก าเนิด มีความรู้สึกที่ดี         
4 ประการ คือ ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายในสิ่ งที่ผิดและความภาคภูมิใจในสิ่งที่ถูก                      
ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นจุดเริ่มต้นของ
มนุษยธรรม ความรู้สึกละอายในสิ่งที่ผิดและภาคภูมิใจในสิ่งที่ถูกเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบธรรม 
ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นจุดเริ่มต้นของความประพฤติอันเหมาะสม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็น
จุดเริ่มต้นของสติปัญญา 
  2) มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง และมนุษย์จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มที่ เมื่ออาศัย
อยู่หรือด ารงอยู่ในรัฐหรือในสังคมเท่านั้น ขณะที่รัฐเป็นสถาบันทางศีลธรรม และผู้ปกครองของรัฐเป็น
ผู้น าที่ทรงคุณธรรม 
  3) สิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล คือ ความถูกต้องชอบธรรมและ
ศีลธรรมอันยิ่งใหญ่ 

5. แนวคิดของซุนจื๊อ  ถือว่า ธรรมชาติของมนุษย์เลวมาแต่ก าเนิด ความดีเกิด
จากการฝึกฝนอบรม ความดีหรือคุณธรรมมีมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคม โดยร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ือที่จะเอาชนะสัตว์อ่ืน การที่มนุษย์สามารถ
แยกความสัมพันธ์ในสังคม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก สามีกับภรรยา พ่ีกับน้อง เพ่ือนกับเพ่ือน 
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง และสามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกฎเกณฑ์
ทางสังคม ความดีจึงเกิดข้ึน ในขณะที่สัตว์ไม่สามารถแยกแยะเรื่องเหล่านี้ได้ 
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 2.3.2 จริยธรรมตามแนวคิดตะวันตก วิวัฒนาการด้านจริยธรรมของตะวันตกมีพ้ืนฐาน 
ความเป็นมา และกระบวนการต่อเนื่อง ค าว่า จริยธรรมมิได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่มีจุดก าเนิดจากปรัชญา
พ้ืนฐานของมนุษย์ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งการท าความเข้าใจในวิวัฒนาการด้านจริยธรรมตะวันตก
จะท าให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของจริยธรรม ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองที่ส าคัญของ
ตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในช่วงต่อมา ได้แก่ โสเกรตีส เพลโต อริสโตเติล ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ   

1. โสเกรตีส ได้สร้างหลักการส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรม หรือจริยธรรม คือ ความรู้ 
คุณธรรม เป็นสิ่งที่อาจแสวงหาค้นพบได้ และคุณธรรมเป็นสิ่งที่อาจสอนและเรียนรู้ได้ คุณธรรมทาง
สังคมที่สูงสุด คือ ความยุติธรรม ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของชีวิตการเมือง คือ คุณธรรม และรัฐที่ดี
ที่สุด คือ รัฐที่มีการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) หรือรัฐผสม (Mixed Regime) โสเก
รตีส เชื่อว่า เมื่อราชากลายเป็นปรัชญาเมธี หรือเมื่อปรัชญาเมธีกลายเป็นราชาเท่านั้น รัฐที่ ดีที่สุดจึง
จะเกิดขึ้นได้ 

2. เพลโต  มีแนวความคิดหลักด้านจริยธรรมว่า ผู้ปกครองหมายถึงนักปราชญ์ 
(Philosopher King) หรือผู้ทรงคุณธรรมควรเป็นผู้ ปกครอง และเมื่ อความรู้  คือคุณธรรม                              
จึงจ าเป็นต้องแสวงหาและฝึกฝนอบรมคนที่รู้ได้ดีที่สุด เพ่ือเสริมสร้างผู้ปกครองที่เป็นธรรม เพลโต         
แบ่งประเภทของคุณธรรมออกเป็น 4 ประเภท คือ ปรีชาญาณ ความกล้าหาญ การรู้จักประมาณ และ
ความยุติธรรม 

3. อริสโตเติล ปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลมุ่งที่จริยธรรมเป็นประการส าคัญ 
ทั้งนี้ เพ่ือวางมาตรฐานความประพฤติปฏิบัติและข้อวัตรทางศีลธรรมจรรยา อันหมายถึง กฎหมาย               
ซึ่งแจกแจงออกเป็นแบบแผนทางสังคม และระบอบการปกครอง รวมทั้งมาตรฐานทางจริยธรรมที่
ราษฎรจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม ทั้งหมดเรียกว่า “รัฐธรรมนูญ” คุณธรรมหลักตามแนวคิดของ
อริสโตเติล มี 4 ประการ คือ 1) ความรอบคอบ  2) ความกล้าหาญ  3) การรู้จักประมาณ 4) ความยุติธรรม 
 2.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรม 
 สุรางค์  โค้วตระกูล (2548) กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาวิวัฒนาการของจริยธรรมข้างต้นจะ
เห็นได้ว่าพัฒนาการของการศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรม โดยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) ในเรื่องระดับพัฒนาการทางจริยธรรม 
ในทางจิตวิทยา มีนักจิตวิทยาที่เสนอทฤษฏีเพ่ือท าความเข้าใจบุคลิกภาพของบุคคลที่ส าคัญ คือ 
Lawrance Kolhberg (1927-1987) ทั้งนี้โคลเบิร์ก เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลจาก                 
การพัฒนาการของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนั้น โคลเบิร์ก                    
ยังพบว่า ส่วนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงขั้นสูงสุดในอายุ 10 ปี แต่จะมีการ
พัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11-25 ปี การใช้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจที่จะเลือกกระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
กฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้เหตุผลที่ลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจยิ่งขึ้น
ตามล าดับของวุฒิภาวะทางปัญญา  

โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎี
ของพีอาเจต์ แต่ได้ปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลรวมและได้ท าการวิจัยอย่างกว้างขวาง                  
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ในประเทศอ่ืนที่มีวัฒนธรรมต่างไปจากสหรัฐอเมริกา โคลเบิร์กได้คิดวิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีระบบ
การให้คะแนนอย่างมีระเบียบ แบบแผน ผู้ที่จะใช้วิธีการให้คะแนนระดับพัฒนาการทางจริยธรรม 
จะต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษ โดยสร้างสถานการณ์สมมติปัญหาทางจริยธรรมที่ผู้ตอบยากที่จะ
ตัดสินใจ ได้ว่า “ถูก” “ผิด” “ควรท า” หรือ “ไม่ควรท า” อย่างเด็ดขาด เพราะขึ้นกับองค์ประกอบ
หลายอย่าง การตอบจะขึ้นกับวัยของผู้ตอบ เกี่ยวกับความเห็นใจในบทบาทของพฤติกรรมใน                     
เรื่องค่านิยม ความส านึกในหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม ความยุติธรรมหรือหลักการที่ตนยึด                
จากการวิเคราะห์ค าตอบของผู้ตอบวัยต่างๆ โคลเบิร์กได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น                    
3 ระดับ (Levels) แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น (Stages) ดังนั้น พัฒนาการทางจริยธรรมของ                  
โคลเบิร์กมีท้ังหมด 6 ขั้น ดังนี้    
            ระดับที่1 ระดับก่อนมีจริยธรรมหรือระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-Conventional 
Level) ระดับนี้เด็กจะรับกฎเกณฑ์และข้อก าหนดของพฤติกรรมที่ “ดี” “ไม่ดี” จากผู้มีอ านาจเหนือ
ตน เช่น บิดามารดา ครูหรือเด็กโต และมักจะคิดถึงผลตามที่จะน ารางวัลหรือ การลงโทษ พฤติกรรม 
“ดี” คือ พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รางวัล พฤติกรรม “ไม่ดี” คือ พฤติกรรมที่แสดงแล้วได้รับโทษ                  
โดยบุคคลจะตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ซึ่งผู้มีอ านาจทางกายเหนือตนเองก าหนดขึ้น จะตัดสินใจเลือก
แสดงพฤติกรรมที่เป็นหลักต่อตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผู้อ่ืน จะพบในเด็ก 2-10 ปี โดยได้แบ่งพัฒนาการ
ทางจริยธรรม ระดับนี้เป็น 2 ขั้น คือ  
             ขั นที่  1  การถูกลงโทษและการเชื่ อฟัง  (Punishment and Obedience 
Orientation) เด็กจะยอมท าตามค าสั่งผู้มีอ านาจเหนือตนโดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือไม่ให้ตนถูกลงโทษขั้นนี้
แสดงพฤติกรรมเพ่ือหลบหลีกการถูกลงโทษ เพราะกลัวความเจ็บปวด  ยอมท าตามผู้ใหญ่เพราะมี
อ านาจทางกายเหนือตน  ในขั้นนี้เด็กจะใช้ผลตามของพฤติกรรมเป็นเครื่องชี้ว่า พฤติกรรมของตน 
“ถูก” หรือ “ผิด” เป็นต้นว่า ถ้าเด็กถูกท าโทษก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนท า “ผิด” และจะพยายามหลีกเลี่ยง
ไม่ท าสิ่งนั้นอีก  พฤติกรรมใดที่มีผลตามด้วยรางวัลหรือค าชม เด็กก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนท า “ถูก” และ                   
จะท าซ้ าอีกเพ่ือหวังรางวัล 
             ขั นที่ 2 กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตน (Instrumental Relativist 
Orientation) ใช้หลักการแสวงหารางวัลและการแลกเปลี่ยน บุคคลจะเลือกท าตามความพอใจของ
ตนเอง โดยให้ความส าคัญของการได้รับรางวัลตอบแทน ทั้งรางวัลที่เป็นวัตถุหรือการตอบแทนทาง
กาย วาจา และใจ โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้ องของสังคม ขั้นนี้แสดงพฤติกรรมเพ่ือต้องการ
ผลประโยชน์สิ่งตอบแทน รางวัล และสิ่งแลกเปลี่ยน เป็นสิ่งตอบแทน ในขั้นนี้เด็กจะสนใจท าตาม                  
กฎข้อบังคับ เพ่ือประโยชน์หรือความพอใจของตนเอง หรือท าดีเพราอยากได้ของตอบแทน หรือ
รางวัล ไม่ได้คิดถึงความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน หรือความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้ อ่ืน 
พฤติกรรมของเด็กในขั้นนี้ท าเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง แต่มักจะเป็นการแลกเปลี่ยนกับ                 
คนอ่ืน เช่น ประโยค “ถ้าเธอท าให้ฉัน  ฉันจะให้.......” 

ระดับที่2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม (Conventional Level) พัฒนาการ
จริยธรรมระดับนี้ ผู้ท าถือว่าการประพฤติตนตามความคาดหวังของผู้ปกครอง บิดามารดา กลุ่มที่ตน
เป็นสมาชิกหรือของชาติ เป็นสิ่งที่ควรจะท าหรือท าความผิด เพราะกลัวว่าตนจะไม่เป็นที่ยอมรับของ
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ผู้อื่น ผู้แสดงพฤติกรรมจะไม่ค านึงถึงผลตามที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง ถือว่าความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี
เป็นสิ่งส าคัญ  ทุกคนมีหน้าที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม 
           โดยบุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่ตนเองอยู่ ตามความคาดหวังของครอบครัว
และสังคม โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นขณะนั้นหรือภายหลังก็ตาม จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
โดยค านึงถึงจิตใจของผู้อ่ืน จะพบในวัยรุ่นอายุ 10 -16 ปี โคลเบิร์กแบ่งพัฒนาการทางจริยธรรม 
ระดับนี้เป็น 2 ขั้น คือ  
             ขั นที่ 3 ความคาดหวังและการยอมรับในสังคม ส้าหรับ “เด็กดี” (Interpersonal 
on ordance  of “Good boy , nice girl” Orientation) บุ คคลจะใช้หลั ก  ท าตามที่ ผู้ อ่ื น
เห็นชอบ ใช้เหตุผลเลือกท าในสิ่งที่กลุ่มยอมรับโดยเฉพาะเพ่ือน เพ่ือเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของ
เพ่ือน ไม่เป็นตัวของตัวเอง คล้อยตามการชักจูงของผู้อื่น เพ่ือต้องการรักษาสัมพันธภาพดี พบในวัยรุ่น
อายุ 10 -15 ปี ขั้นนี้แสดงพฤติกรรมเพ่ือต้องการเป็นที่ยอมรับของหมู่คณะกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืน
เพ่ือท าให้เขาพอใจ และยกย่องชมเชย ท าให้บุคคลไม่มีความเป็นตัวของตัวเองชอบคล้อยตามการชัก
จูงของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือน พัฒนาการทางจริยธรรมขั้นนี้ เป็นพฤติกรรมของ “คนดี”                         
ตามมาตรฐานหรือความคาดหวังของบิดา มารดาหรือเพ่ือนวัยเดียวกัน พฤติกรรม “ดี” หมายถึง 
พฤติกรรมที่จะท าให้ผู้อื่นชอบและยอมรับ หรือไม่ประพฤติผิดเพราะเกรงว่าพ่อแม่จะเสียใจ 
             ขั นที่ 4 กฎและระเบียบ (“Law-and-order” Orientation) จะใช้หลักท าตาม
หน้าที่ของสังคม โดยปฏิบัติตามระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด เรียนรู้การเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม 
ปฏิบัติตามหน้าที่ของสังคมเพ่ือด ารงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ในสังคม พบในอายุ 13 -16 ปี ขั้นนี้แสดง
พฤติกรรมเพ่ือท าตามหน้าที่ของสังคม โดยบุคคลรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของเขาในฐานะเป็นหน่วย
หนึ่งของสังคมนั้น จึงมีหน้าที่ท าตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมก าหนดให้ หรือคาดหมายไว้  เหตุผลทาง
จริยธรรมในขั้นนี้ ถือว่าสังคมจะอยู่ด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยต้องมีกฎหมายและข้อบังคับ คนดี
หรือคนที่มีพฤติกรรมถูกต้อง คือ คนที่ปฏิบัติตามระเบียบบังคับหรือกฎหมายทุกคนควรเคารพ
กฎหมาย เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของสังคม 
            ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ์สังคม 
(Post - Conventional Level) พัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี้ เป็นหลักจริยธรรมของผู้มีอายุ      
20 ปีขึ้นไป  ผู้ท าหรือผู้แสดงพฤติกรรมได้พยายามที่จะตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทาง
จริยธรรมด้วยวิจารณญาณ ก่อนที่จะยึดถือเป็นหลักของความประพฤติที่จะปฏิบัติตาม การตัดสินใจ 
“ถูก” “ผิด” “ไม่ควร” มาจากวิจารณญาณของตนเอง ปราศจากอิทธิพลของผู้มีอ านาจหรือกลุ่มที่ตน
เป็นสมาชิก กฎเกณฑ์ - กฎหมาย ควรจะตั้งบนหลักความยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกของ
สังคมที่ตนเป็นสมาชิก ท าให้บุคคลตัดสินข้อขัดแย้งของตนเองโดยใช้ความคิดไตร่ตรองอาศัยค่านิยมที่
ตนเชื่อและยึดถือเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ จะปฏิบัติตามสิ่งที่ส าคัญมากกว่าโดยมีกฎเกณฑ์ของ
ตนเอง ซึ่งพัฒนามาจากกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป โคลเบิร์กแบ่ง
พัฒนาการทางจริยธรรม ระดับนี้เป็น 2 ขั้น คือ  
            ขั นที่ 5 สัญญาสังคมหรือหลักการท้าตามค้าม่ันสัญญา (Social Contract 
Orientation) บุคคลจะมีเหตุผลในการเลือกกระท าโดยค านึงถึงประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน สามารถควบคุมตนเองได้ เคารพการตัดสินใจที่จะกระท าด้วยตนเอง ไม่ถูกควบคุมจาก
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บุคคลอ่ืน มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามค่านิยมของตนและมาตรฐานของสังคม ถือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยพิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก พบได้ในวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่  
ขั้นนี้แสดงพฤติกรรมเพ่ือท าตามมาตรฐานของสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์  
ส่วนตน โดยบุคคลเห็นความส าคัญของคนหมู่มากจึงไม่ท าตนให้ขัดต่อสิทธิอันพึงมีได้ของผู้ อ่ืน 
สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้ พฤติกรรมที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปตามค่านิยมส่วนตัว ผสมผสานกับ
มาตรฐานซึ่งได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากสังคม ขั้นนี้เน้นถึงความส าคัญของมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่ทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกสมควรที่จะปฏิบัติตาม โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคลก่อนที่จะใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ได้ใช้ความคิดและเหตุ
ผลเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนผิดและสิ่งไหนถูก ในขั้นนี้การ “ถูก” และ “ผิด” ขึ้นอยู่กับค่านิยมและความ
คิดเห็นของบุคคลแต่ละบุคคล แม้ว่าจะเห็นความส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบุคคล แต่เปิด
ให้มีการแก้ไข โดยค านึงถึงประโยชน์และสถานการณ์แวดล้อมในขณะนั้น 
             ขั นที่6 หลักการคุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle Orientation) 
เป็นขั้นที่เลือกตัดสินใจที่จะกระท าโดยยอมรับความคิดที่เป็นสากลของผู้เจริญแล้ว ขั้นนี้แสดง
พฤติกรรมเพ่ือท าตามหลักการคุณธรรมสากล โดยค านึงความถูกต้องยุติธรรมยอมรับในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ มีอุดมคติและคุณธรรมประจ าใจ มีความยืดหยุ่นและยึดหลักจริยธรรมของตนอย่างมี
สติ ด้วยความยุติธรรม และค านึงถึงสิทธิมนุษยชน เคารพในความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล ละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป พบในวัยผู้ใหญ่ที่มีความเจริญทางสติปัญญา ขั้นนี้เป็นหลักการมาตรฐาน
จริยธรรมสากล เป็นหลักการเพ่ือมนุษยธรรม เพ่ือความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนและเพ่ือความ
ยุติธรรมของมนุษย์ทุกคน ในขั้นนี้สิ่งที่ “ถูก” และ “ผิด” ป็นสิ่งที่ขึ้นมโนธรรมของแต่ละบุคคล                
ที่เลือกยึดถือ 
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ตารางท่ี 1  แสดงขั นพัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิร์ก  
 

ขั นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 

ขั นที่ 1  บุคคลใช้เกณฑ์ทางจริยธรรม โดยยึดหลักการหลบหลีก 
การลงโทษ การเชื่อฟังเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน  (2-7 ปี)   

(1) ระดับก่อนเกณฑ์( 2-10 ปี ) 

ขั นที่ 2 บุคคลใช้หลักเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของ
ตนหรือการแสวงหารางวัล เป็นระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์
ของสังคม (7-10 ปี)  

 

ขั นที่ 3  บุคคลท าตามความคาดหวังและการยอมรับในสังคม  
ยึดหลักการท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ (10-13 ปี)     

(2) ระดับทางกฏเกณฑ์ (10-16 ปี) 

ขั นที่ 4 บุคคลยึดกฎและระเบียบ การท าตามหน้าที่ เป็น
หลักการท าตามหน้าที่ทางสังคม เป็นระดับจริยธรรมตาม
วิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ์ของสังคม(13-16 ปี)  

 

ขั นที่ 5 บุคคลยึดหลักสัญญาประชาคม หรือหลักการท าตาม
ค าม่ันสัญญา (16 ปีขึ้นไป)   

 

ขั นที่ 6 บุคคลยึดหลักการคุณธรรม อุดมคติสากล  (ผู้ใหญ่)   (3) ระดับเหนือกฎเกณฑ์ 
  
 โคลเบิร์ก เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลจากการพัฒนาการของโครงสร้างทาง
ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนั้น โคลเบิร์ก ยังพบว่า ส่วนมากการพัฒนาทาง
จริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงขั้นสูงสุดในอายุ 10 ปี แต่จะมีการพัฒนาขึ้นอีกหลายขั้นจากอายุ 11-25 ปี   
การใช้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจที่จะเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญของ
จิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ 
แต่เป็นการใช้เหตุผลที่ลึกซ้ึงยากแก่การเข้าใจยิ่งข้ึนตามล าดับของวุฒิภาวะทางปัญญา  
 บ่อเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมได้มาจากการพัฒนาการทางความคิด ในขณะที่เด็กได้มีโอกาส
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การได้เข้ากลุ่มทางสังคมประเภทต่างๆ จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถได้เรียนรู้
บทบาทของตนเองและของผู้ อ่ืน อันจะช่วยให้เขาพัฒนาทางจริยธรรมในขั้นสูงขึ้นไปได้รวดเร็ว                  
โคลเบิร์ก เชื่อว่า การพัฒนาทางจริยธรรมนั้นมิใช่การรับความรู้จากการพร่ าสอนของผู้อ่ืนโดยตรง                   
แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้อ่ืนด้วย รวมทั้งข้อเรียกร้องและกฎเกณฑ์
ของกลุ่มต่างๆที่อาจจะขัดแย้งกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้บุคคลพัฒนาไปตามขั้นตอน                     
ในทิศทางเดียวกันเสมอ ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใดก็ตาม 
 ส่วนการพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น โคลเบิร์ก เชื่อว่าเป็นไปตามนั้น จากขั้นหนึ่งผ่าน
แต่ละขั้นไปจนถึงขั้นที่หก บุคคลจะพัฒนาข้ามขั้นไม่ได้ เพราะการใช้เหตุผลในขั้นสูงขึ้นไป  
จะเกิดขึ้นได้ด้วยการมีความสามารถในการใช้เหตุผลในขั้นที่ต่ ากว่าอยู่ก่อนแล้ว และต่อมาบุคคลได้รับ
ประสบการณ์ทางสังคมใหม่ๆ หรือสามารถเข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่าๆ ได้ดีขึ้น  
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเหตุผล ท าให้การใช้เหตุผลในขั้นที่สูงต่อไปมีมากขึ้นเป็น
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ล าดับ ส่วนเหตุผลในขั้นที่ต่ ากว่าก็จะถูกใช้น้อยลงทุกทีจนถูกทิ้งไปในที่สุด นอกจากนั้นมนุษย์ทุกคน       
ก็ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาทางจริยธรรม ไปถึงขั้นสุดท้ายแต่อาจจะหยุดชะงักที่ขั้นใดขั้นหนึ่งที่ต่ ากว่าได้  
โคลเบิร์กพบว่า ผู้ใหญ่ส่วนมากจะพัฒนาการถึงข้ันที่ 4 เท่านั้น 
 2.3.4 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม  
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2538) ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและ        
คนเก่ง โดยได้ท าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  สาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ                    
ของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง 
และได้น ามาประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น  โดยแบ่งต้นไม้จริยธรรม ออกเป็น           
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชั่วและ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรม
ที่เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนล้าต้นของต้นไม้  แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่าง 
ขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ 
   1) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
  2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 
  3) ความเชื่ออ านาจในตน 
  4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  5) ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม 
 ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ 
  1) สติปัญญา 
  2) ประสบการณ์ทางสังคม 
  3) สุขภาพจิต 
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ภาพที่ 1  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม แสดงจิตลักษณะพื นฐาน และองค์ประกอบทางจิตใจของ
พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 
 

จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ  5 ประการ ที่ล าต้นของ
ต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ 3 ด้าน ในปริมาณท่ีสูงพอเหมาะกับอายุ 
จึงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง  5 ประการ ที่ล าต้นของต้นไม้ โดยที่จิตทั้ง                            
5 ลักษณะนี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลที่มีความพร้อมทางจิตใจ 3 ด้านดังกล่าวและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคมที่เหมาะสม  นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับ                    
การพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี้ โดยวิธีการอ่ืนๆ ด้วย ฉะนั้นจิตลักษณะพ้ืนฐาน                     
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3 ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั่นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพ้ืนฐาน 
3 ประการที่รากนี้ อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ 5 ประการที่ล าต้น หากบุคคลมีพ้ืนฐานทาง               
ด้านจิตใจเป็นปกติและได้รับประสบการณ์ทางสังคมที่เหมาะสม บุคคลนั้นก็จะสามารถพัฒนา                  
โดยธรรมชาติ แต่ในสังคมไทย มีการวิจัยพบว่าพัฒนาการหยุดชะงักอย่างไม่เหมาะสมกับวัย กล่าวคือ 
ผู้ใหญ่จ านวนหนึ่งซึ่งสมควรพัฒนาการใช้เหตุผลไปถึงขั้นสูงแล้วแต่ยังหยุดชะงักที่ขั้นต่ า เช่น ยังยึด
หลักแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนพวกพ้อง เป็นต้น บุคคลที่มีแรงจูงใจดังกล่าวจึงยังไม่
สามารถคิดประโยชน์เพื่อสังคมได้ 
 ดังนั้น บุคคลจึงควรมีการตรวจสอบจริยธรรมของตัวเองอยู่ตลอดเวลา การบันทึกกิจกรรมที่
ได้กระท าแต่ละวันท าให้ได้ข้อมูล เพ่ือใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ดีงามยิ่งขึ้น              
ซึ่งการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติหรือกิจกรรมที่ได้กระท า เสมือนการปฏิบัติธรรมโดยวิธีนั่งสมาธิ                 
เพราะในขณะที่จิตก าลังทบทวนสิ่งที่ได้กระท า เสมือนเป็นการพิจารณาตัวเอง พิจารณาการกระท าดี
และไม่ดี  ในขณะที่จิตพิจารณาก็จะเกิดสมาธิ และเมื่อได้พิจารณาตนเองแล้ว ก็สามารถเข้าใจตนเอง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ซึ่งเป็นเสมือนเกิดปัญญาในการน าพาชีวิตผ่านพ้นทุกข์ได้ 
 2.3.5 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส้านึกและค่านิยม ผ่านสุภาษิต ค้าพังเพย 
 ส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และองค์กร
เพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ร่วมกันจัดท า หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2553 มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็ก เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
โดยการน าคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และค่านิยม ส าหรับเด็กและเยาวชนมาสอดแทรกไว้ใน
หลักสูตร ผ่านสุภาษิต ค าพังเพยของไทย ได้แก่   
 1. หมวดซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) แนวคิดคือการด าเนินชีวิตในสังคมนั้น 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ดังนั้น การที่เรา
จะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง                      
โดยมีสุภาษิต/ค าพังเพย ที่เก่ียวข้อง ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ ได้แก่  

 ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน หมายความว่าคนที่ดี คนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพการงาน
ก็จะมีกินมีใช้ตลอดไป ส่วนไม่ซื่อสัตย์ คิดคดโกงเมื่อถูกจับได้ก็จะไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไป   

 ตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้  หมายความว่า คนดีตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่
เป็นอันตราย  
 ส่วนสุภาษิต/ค าพังเพย ที่เกี่ยวข้องในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์ จัดเป็นการกระท าท่ีไม่ส่งเสริม
ให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่  

 คดในข้อ งอในกระดูก หมายความว่า มีสันดานคดโกงชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  
 ช้างตายทั งตัวเอาใบบัวปิด หมายความว่าความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้

ทั่วกันแล้วจะปิดอย่างไรก็ไม่มิด   
 ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก  หมายความว่าคนกลับกลอก ต่อหน้าพูดอย่างหนึ่ง 

แต่พอลับหลังกลับท าอีกอย่างหนึ่ง  
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 น้ ากลิ งบนใบบอน  หมายความว่าเป็นคนกลับกลอกโลเลเชื่อถือไม่ได้  
 ปั้นน้ าเป็นตัว หมายความว่า ผู้ที่โกหกหรือแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกผู้อ่ืนให้หลงเชื่อ 
 ปากว่าตาขยิบ หมายความว่า พูดอย่างหนึ่ง แต่ท าอีกอย่างหนึ่ง (ปากกับใจไม่ตรงกัน) 
 มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก  หมายความว่า ผู้ที่พูดจากตลบตะแลงกลับกลอก

เอาตัวรอดโดยค าพูดอย่างลื่นไหลเป็นที่ไม่น่าไว้ใจ   
 ยกเมฆ หมายความว่ากุเรื่อง แต่งเรื่อง หรือคาดเดาเอาเองโดยไม่มีหลักฐาน  
 เลี ยงช้างกินขี ช้าง หมายความว่า หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการงานที่ท า

หรือทุจริตในหน้าที่การงาน   
 หน้าซื่อใจคด หมายความว่า  แสดงท่าทีว่าเป็นคนดีซื่อสัตย์ แต่ในใจกลับคิดหา

หนทางทีจ่ะคดโกง   
 นกสองหัว หมายความว่า คนที่เข้าข้างทั้งสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ตนเอง  

 2. จิตสาธารณะ (Greater Good and Public Spirit) แนวคิดคือการอยู่ร่วมกันของ
สมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิก
ในสังคมคิดและท าเพ่ือส่วนรวม รู้จักการให้เพ่ือสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่และพร้อม
ที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีสุภาษิต/ค าพังเพย ที่เกี่ยวข้องใน           
เชิงบวกและสร้างสรรค์ ได้แก่  

 ปิดทองหลังพระ หมายความว่า ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือหวังให้              
ใครเห็น และเอาใจเขามาใส่ใจเรา หมายความว่า กระท าการอะไรก็ตามโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน   
 ส่วนสุภาษิต/ค าพังเพย ที่เกี่ยวข้อง ในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์ จัดเป็นการกระท าที่ไม่
ส่งเสริมให้คนมีจิตสาธาณะ ได้แก่  

 จระเข้ขวางคลอง หมายความว่า ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้ผู้ อ่ืนท า                
การอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก  

 ตัดช่องน้อยแต่พอตัว หมายความว่า คิดหาหนทางเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว  
 ทองไม่รู้ร้อน หมายความว่าเฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน   
 มือไม่พายเอาเท้าราน้ า หมายความว่า นอกจากไม่ช่วยท างานให้เกิดประโยชน์

แล้วยังคอยแต่จะขัดขวางผู้อื่นให้ท างานเสร็จช้าลงไปอีก  
 รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง หมายความว่า การที่คนเราเอาแต่ตัวเองให้รอด

ปลอดภัยโดยไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเป็นอย่างไร  
 เสี ยมเขาควายให้ชนกัน หมายความว่ายุยงส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน   
 อย่าหาเหาใส่หัว หมายความว่าอย่าหาความล าบากมาใส่ตนเองหรือเอาเรื่อง

ของคนอ่ืนมาท าให้ตนเองเดือดร้อน   
 อย่าแกว่งเท้าหาเสี ยน หมายความว่า อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอ่ืนเพราะอาจจะ

ท าให้ตนเองเดือดร้อน  
 เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หมายความว่าแสร้งท าเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจ  
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 3. ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) แนวคิดคือทุกคนควรได้รับความเป็นธรรม
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิก าเนิด ฐานะ หรือ
การศึกษา และต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนด้วย ดังนั้นการให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้อ่ืน การไม่เอาเปรียบผู้อื่น และการเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองจะช่วยให้รักความเป็นธรรม
ในสังคมได้มากขึ้น โดยมีสุภาษิต/ค าพังเพยที่เก่ียวข้องในเชิงบวกและสร้างสรรค์ ได้แก่  

 นิ วไหนร้ายก็ตัดนิ วนั นทิ ง หมายความว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ก าจัดออกเป็นส่วนๆ    
ไปอย่าเหมารวมว่าไม่ดีไปทั้งหมด 

 ไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้าม หมายความว่า อย่าซ ้าเติมคนที่พลาดพลั้งเพราะ
เขายังมีโอกาสลุกขึ้นได้ใหม่ 

 ว่าไปตามเนื อผ้า หมายความว่า ตัดสินตามข้อเท็จจริงโดยไม่สนใจฐานะหรือ
ต าแหน่งของผู้กระท าผิด  

 ตรงเป็นไม้บรรทัด หมายความว่า มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา  
 ส่วนสุภาษิต/ค าพังเพย ที่เกี่ยวข้อง ในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์ จัดเป็นการกระท าที่ไม่
ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม ได้แก่  

 กินแรง หมายความว่าเอาเปรียบผู้ อ่ืนในการท างานหรือในการเลี้ยงชีพ                   
หนักแรง ต้องใช้แรงมาก 

 ชุบมือเปิบ หมายความว่า ฉวยประโยชน์จากคนอ่ืนโดยไม่ได้ลงทุนลงแรง   
 ตีปลาหน้าไซ หมายความว่าพูดหรือท าให้กิจกรรมของผู้อ่ืนที่ก าลังด าเนินไปได้

ด้วยดี เสียหาย  
 ท้านาบนหลังคน  หมายความว่า ผู้ที่คิดแสวงหาผลก าไรหรือผลประโยชน์ให้

ตนเองด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น โดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมาย   
 ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หมายความว่าผู้มีอ านาจ ฐานะหรือยศต าแหน่งใหญ่โต

กว่าย่อมข่มขู่ผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า   
 ปิดประตูตีแมว หมายความว่ารังแกคนไม่มีทางสู้ ไม่มีทางหนีรอดไปได้   
 ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายความว่าล าเอียงโดยการให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน  
 มือใครยาวสาวได้สาวเอา หมายความว่า ต่างคนต่างแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัว  
 รีดเลือดกับปู หมายความว่า เคี่ยวเข็ญหรือบังคับกับคนที่ไม่มีทางจะให้  
 เลือกที่รักมักที่ชัง หมายความว่า ล าเอียงเลือกที่จะรักเฉพาะคนที่ตนเองรู้สึก  

ถูกชะตาด้วย  
 สูบเลือดสูบเนื อ หมายความว่าเอาเงินหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วยการขูดรีด    

เอารัดเอาเปรียบอย่างไร้ความยุติธรรม  
 หมาหมู่  หมายความว่า พาพรรคพวกมาช่วยรุมท าร้ายคนจนไม่มีทางสู้  

 4. กระท้าอย่ างรับผิดชอบ(Responsibility and Accountability) แนวคิดคือใน                
ทุกสังคมประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ต่างๆ                
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ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียนสมาชิกของที่
ท างานและสมาชิกของสังคม ดังนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ละเมิดผู้อ่ืนและ
พร้อมยอมรับในการกระท าของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง และบุคคลต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมที่จะ
ให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย โดยมีสุภาษิต/ค าพังเพยที่เก่ียวข้อง 
ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ได้แก่  

 หนักเอาเบาสู้  หมายความว่าขยันท ากิจการงานทุกชนิดไม่เลือกงาน  
 ถวายหัว หมายความว่า ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ  

 ส่วนสุภาษิต/ค าพังเพยที่เกี่ยวข้อง ในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์จัดเป็นการกระท าที่ไม่ส่งเสริม
ให้เกิดการกระท าอย่างรับผิดชอบ ได้แก่  

 สุกเอาเผากิน หมายความว่า ท าอย่างลวกๆพอให้เสร็จไป  
 กินตามน้ า  หมายความว่ารับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง

(ให้แก่พนักงานผู้มีอ านาจ)  
 แพะรับบาป  หมายความว่ารับความผิดโดยตนเองไม่ได้เป็นคนท า  
 โยนกลอง หมายความว่าโยนความผิดที่ตนเป็นผู้กระท าไปให้ผู้อ่ืน   
 จับแพะชนแกะ หมายความว่า การท าอะไรอย่างขอไปที จึงขาดความเรียบร้อย 

สับสนวุ่นวายไปหมด   
 ร้าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง หมายความว่าตัวเองท าไม่ถูกแต่โยนความผิดไปให้ผู้อ่ืน

หรือสิ่งอื่น  
 ดินพอกหางหมู หมายความว่า  งานหรือภาระที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะ

สะสางให้เสร็จได้  
 ผักชีโรยหน้า หมายความว่าการท าดีเพียงผิวเผินหรือท าดีเพ่ือหลอกให้ผู้อ่ืนเห็น

ว่างานนั้นส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์  
 วัวหายล้อมคอก หมายความว่าป้องกันเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว  

 5. เป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation) แนวคิดคือการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรถือปฏิบัติการรู้จักความพอดี 
พอประมาณในการใช้ชีวิต การรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การรู้ประหยัดและรู้คุณค่าสิ่งของเป็น
เรื่องส าคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ท าให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาด
สติ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและสังคม ในภาพรวมด้วยโดยมีสุภาษิต/ค าพังเพยที่เกี่ยวข้องในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ ได้แก่   

 เก็บเบี ยใต้ถุนร้าน  หมายความว่าเก็บเล็กผสมน้อย  
 นกน้อยท้ารังแต่พอตัว  หมายความว่ารู้จักพอประมาณ  

 ส่วนสุภาษิต/ค าพังเพยที่เกี่ยวข้องในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์จัดเป็นการกระท าที่ไม่ส่งเสริม
ให้เกิดการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ได้แก่  

 กระเฌอก้นรั่ว หมายความว่าใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บออม   
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 ต้าน้ าพริกละลายแม่น้ า หมายความว่า ลงทุนไปโดยได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า  
 มือห่างตีนห่าง หมายความว่าผู้ที่สะเพร่าประมาทเลินเล่อหรือผู้ที่ใช้จ่ายอย่าง

สุรุ่ยสุร่าย  
 เห็นช้างขี ขี ตามช้าง หมายความว่า ท าเลียนแบบคนใหญ่คนโตเพ่ือเอาหน้าบ้าง

ทั้งท่ีตนเองไม่มีอ านาจหรือทรัพย์สินพอที่จะท าอย่างเขาได้  
 ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น  หมายความว่าประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด  
 ขี่ช้างจับตั๊กแตน หมายความว่า ลงทุนลงแรงไปมากแต่ได้ผลตอบแทนเพียง

เล็กน้อยไม่คุ้มค่า  
 จมไม่ลง หมายความว่า คนที่ฟุ้งเฟ้อจนเคยตัว   
 กินน้ าไม่เผื่อแล้ง  หมายความว่า มีสิ่งมีค่าใดก็ใช้หมดในทันที ไม่คิดเก็บไว้เผื่อ

ขาดแคลนในวันข้างหน้า 
 ข้อสังเกตพบว่า แม้แต่ค่านิยม สุภาษิต/ค าพังเพยดังกล่าวข้างต้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นไปใน
เชิงลบและไม่สร้างสรรค์ ซึ่งอาจท าให้ฉุกคิดได้ว่า สังคมไทยต้องหันกลับมาให้ความส าคัญกับการคิด
เชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ให้มากข้ึน หรือมิเช่นนั้นเราต้องสอนให้เด็กและเยาวชนไทยเรียนรู้อย่างเท่าทัน
และตระหนักถึงคุณค่าในค าสอนเชิงห้ามปรามนั้นอย่างถ่องแท้  
 2.3.6 ความคาดหวังต่อคุณสมบัติของผู้น้า  
 ปรีชา เลิศกมลมาศ (2535) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารในการก าหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต พบว่า สภาพปัญหาการขาดจริยธรรมของนักการเมืองมีที่มาหรือมูลเหตุ
ของปัญหา ดังนี้    

1) อ านาจบังคับบัญชา (Authority) กล่าวคือ กลุ่มนักการเมืองระดับชาติเป็นกลุ่มที่มีอ านาจ
บังคับบัญชามาก และมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย อ านาจดังกล่าวเอ้ืออ านวยต่อการกระท าทุจริต 
เช่น การมีอ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตให้ด าเนินโครงการต่าง ๆ  

2) โอกาส (Opportunity) หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งต่างๆ เปิดโอกาสให้
สามารถใช้ดุลยพินิจที่จะเอ้ืออ านวยให้สามารถกระท าการทุจริตได้  

3) สิ่งจูงใจ (Incentive) ที่เพียงพอจะกระท าความผิด อาทิ ผลประโยชน์จ านวนมหาศาลใน
รูปของเงิน หุ้น หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ  

4) ชื่อเสียง (Reputation) หมายถึง ความประสงค์ในต าแหน่งเพ่ือเป็นชื่อเสียงเกียรติยศ              
แก่ตนเองและ วงศ์ตระกูล จึงเป็นสาเหตุของการกระท าทุกอย่างโดยไม่ค านึงถึงจริยธรรม  

5) วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ของคนไทยที่เห็นว่าการละเมิดจริยธรรม
และมีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองเป็นเรื่องปกติวิสัยที่มีมาทุกยุคทุกสมัย จึงท าให้
นักการเมืองไม่หวั่นเกรงในการกระท าทุจริต  

6) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี (Liberal Capitalism) ที่เข้ามากับกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ท าให้องค์กรธุรกิจเข้ามาเกี่ยวกับนักการเมือง โอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จงึเพ่ิมมากข้ึน  
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7) ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ในสังคมไทยที่เน้นประโยชน์นิยม (Utilitarianism) 
ที่ถือเอาประโยชน์สุขเป็นเกณฑ์ตัดสินความผิดถูก ชั่วดี มากกว่าจริยธรรมคุณธรรมหรือความถูกต้อง 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2539) กล่าวถึงคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีควรมีคุณลักษณะ 
10 ประการ ไว้ในหนังสือชื่อ “เมืองไทยในปี 2560 : อนาคตเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า” 

1) นักการเมืองที่มีคุณภาพ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูง นอกจากจะมีคุณวุฒิที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารประเทศชาติ ต้องเป็นผู้มีความสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเลิศใน 3 ด้าน
คือ บริหารงาน บริหารคน บริหารเศรษฐกิจ คือสามารถบริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ทั้งต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ มีลักษณะเป็นนักเรียนตลอดชีวิต ไม่ปฏิเสธสิ่งใหม่ ไม่มีแนวความคิดแบบ
อนุรักษ์นิยม โดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่เปิดใจพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกตลอดเวลา รวมทั้ง
จะต้องมีประสบการณ์ท างานด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี สอดคล้องเหมาะสมกับการเข้ามา
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารประเทศ 

2) นักการเมืองที่เป็นผู้มีคุณประโยชน์ต้องท างานเพ่ือส่วนรวมด้วยความเสียสละ นักการเมือง
ต้องท าทุกสิ่งโดยเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ส่วนตัว พวกพ้อง ท าหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
และต้องไม่ประนีประนอมกระท าตามพลังกลุ่ม หากเป็นสิ่ งที่ ไม่ถูกต้อง หรือ เป็นผลร้าย                          
ต่อประเทศชาติ นักการเมืองเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ต าแหน่งทางการเมืองแล้วย่อมต้องหา
โอกาสถอนทุนคืนโดยการหาประโยชน์ส่วนตัวขณะด ารงต าแหน่ง เป็นเหตุให้นักการเมืองเหล่านั้นไม่
สามารถเสียสละหรือมีอุดมการณ์ เพ่ือมวลชนเป็นหลักได้ 

3) นักการเมืองที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คนในประเทศจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น หากได้
นักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความตื่นตระหนกน้อยลงเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้า 
นักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะเป็นที่น่าเชื่อถือของคนที่ต้องตาม และคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย 
ผู้คนจะอยากฟังความคิดเห็นและมุมมองของเขาเพ่ือจะได้ทิศทางที่เป็นประโยชน์ นักการเมืองจึง
จ าเป็นต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์มองอนาคต เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม ไม่มองอะไรแคบๆ ไม่เป็นคนคิดสั้น 
คิดตื้นๆ ไม่ละเอียดรอบคอบและต้องเป็นผู้ที่มีใจเปิดกว้าง ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน                   
เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนที่ทันสมัย มีลักษณะของความเป็นสากล สามารถติดต่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับนานาประเทศได้ 

4) นักการเมืองที่มีคุณลักษณะชีวิตที่ดี  ต้องมีลักษณะพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตแบบเสมอ
ต้นเสมอปลาย ก่อนเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นอย่างไร เมื่อได้รับต าแหน่งแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่ได้เป็น
การเสแสร้ง คุณลักษณะชีวิตที่ควรมี ได้แก่ ต้องมีความเมตตา มีความกรุณาต่อประชาชนผู้ทุกข์ร้ อน 
คนด้อยโอกาสในสังคม และชนกลุ่มน้อยในประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับในเรื่องของ                  
สิทธิมนุษยชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค และต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัย มีความมั่นคง              
ในอารมณ์ รู้จักอดกลั้นและรักษาจิตส านึกให้ถูกต้องและชอบธรรมอยู่เสมอ ไม่มีนิสัยเป็นนักเลงหัวไม้ 
ไม่ใช้อ านาจหรืออิทธิพลข่มขู่บังคับผู้ที่ด้อยกว่า นอกจากนี้จะต้องมีความสุภาพ อ่อนน้อม ไม่ถือตัว         
มีความขยันขันแข็ง เป็นคนกล้าหาญ กล้ารับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ กล้ายอมรับผิด ไม่โยนความผิด          
ให้ผู้อื่นต้องเป็นผู้ที่แสดงตัวรับผิดชอบอยู่เสมอ 

5) นักการเมืองที่มีคุณสมบัติ ต้องมีประวัติดี มีการด าเนินการชีวิตตั้งแต่อดีตที่โปร่งใส                     
ทั้งในชีวิตหน้าที่การท างานและชีวิตส่วนตัว จะต้องเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อสาธารณชนและต้องมีชีวิต
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ครอบครัวเป็นแบบอย่าง ชีวิตครอบครัวจะเป็นภาพสะท้อนว่า หากนักการเมืองยังไม่สามารถบริหาร
ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กท่ีสุดในสังคมได้ เมื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง เขาจะสามารถบริหาร
ประเทศให้ดีได้อย่างไร นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่สัมมาชีพมาตลอด ไม่มีประวัติ                    
การทุจริต ไม่มีประวัติในการด าเนินธุรกิจที่สังคมไม่ยอมรับ ไม่มีประวัติการเป็นนักเลงเจ้าพ่อ                   
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน รวมถึงธุรกิจที่สร้างปัญหาสังคมมาก่อน เพราะนักการเมือง                   
ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่เท่านั้นแต่ยังต้องได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศในโลกด้วย 

6) นักการเมืองที่มีคุณวาจา คุณกิริยา นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ มีค าพูดที่สุภาพ
มีเหตุมีผล รักษาค าพูดไว้ให้มั่งคั่ง ไม่โกหก ไม่กลับกลอก ไม่ปลิ้นปล้อน ต้องไม่เป็นคนที่ชอบด่าต่อว่า
ผู้อ่ืน ต้องไม่พูดให้ร้ายโจมตี และที่ส าคัญต้องสามารถพูดจาสื่อสารได้ดีกับบุคคลในทุกๆ ระดับของ
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังต้องประกอบไปด้วยคุณกิริยา คือต้อง
เป็นผู้ที่สง่างาม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะ วางตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้ากับคน
ได้ทุกประเภท ทุกระดับ และเป็นตัวแทนของประเทศได้อย่างดีในการสู่เวทีโลก 

7) นักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมประจ าใจ จะต้องมีความยุติธรรม    
ไม่เป็นคนล าเอียง เป็นผู้มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อประเทศชาติและประชาชน เป็นผู้ที่
รักษาค าพูด และเป็นผู้ที่มีสติในการพินิจพิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ใช้อารมณ์
ในการตัดสินใจ ต้องเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ มีหลักการในการด าเนินชีวิตส่วนตัว ในการบริหารประเทศ 
คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองนับเป็นคุณสมบัติที่เด่น และเป็นคุณต่อประเทศชาติมากที่สุด 
หากนักการเมืองขาดคุณธรรมและจริยธรรม แม้เก่งกาจ มีการศึกษาสูงก็ไม่สามารถน าพาประเทศไปสู่
ความไพบูลย์ได ้

8) นักการเมืองที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ ขณะเดียวกันต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 
แม้ว่าสังคมในปัจจุบันไม่ได้เป็นยุคที่ต้องท าศึกสงครามอย่างในอดีต แต่นักการเมืองที่มีคุณสมบัติ
เข้มแข็งและกล้าหาญยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะหน้าที่ของการเป็นนักการเมือง คือ                
น าทิศทางคนจ านวนมากสู่เป้าหมายเดียวกัน จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นักการเมืองจะต้องเข้มแข็ง
เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ ซึ่งจะแสดงออกในลักษณะของการกล้าตัดสินใจ สามารถรับแรงกดดันจาก   
รอบด้าน แรงกดดันจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ นักการเมืองต้องยืนหยัดต่อการตัดสินใจ หากการตัดสินใจ                
นั้นถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวมและประเทศชาติ ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 
เพราะในความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นง่ายต่อการน าไปสู่ความเผด็จการ นักการเมืองจึงต้องรู้จักใช้อ านาจ
อย่างชอบธรรม 

9) นักการเมืองต้องมีทีมงานที่สามารถ ในยุคสารสนเทศและเทคโนโลยีระดับสูง ข่าวสาร
ข้อมูลต่างเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนไ ม่
สามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วนทันเวลา บุคคลที่ไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
จะเป็นคนล้าสมัยในเวลาอันสั้น นอกจากนี้สังคมมีความซับซ้อนขึ้น นักการเมืองจึงไม่สามารถมีความรู้
ความสามารถในทุกๆ ด้านอย่างครบถ้วนได้ จ าเป็นต้องอาศัยทีมงานในการช่วยท างาน ทั้งการวิจัย 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม                
และแม้ว่านักการเมืองจะมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างานสูง                  
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แต่การท างานเพียงคนเดียวจะท าได้จ ากัด เพราะมีเ วลาจ ากัดจึงจ าเป็นต้องมีคนมาช่วยท า 
นักการเมืองไม่เพียงต้องมีความรู้ความสามารถโดยส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังต้องสอนและสามารถพัฒนา
คนได้ สร้างทีมงานที่ดีได้ และสอนให้ทีมงานสร้างทีมงานท่ีดีต่อไปได้ 

10) นักการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองในแนวทางประชาธิปไตย ไม่ใช่เป็นนักการเมืองในลักษณะของสังคมอุปถัมภ์ นักการเมืองที่มี
ลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต เป็นคุณสมบัติที่ช่วย           
ให้คนในประเทศมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นแบบอย่าง รวมทั้ง        
การที่นักการเมืองยึดมั่นตามวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้ประเทศชาติได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น         
ในกระแสโลก อันจะส่งผลดีต่อประเทศทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และในด้านการค้า
การลงทุน 
 พนิดา ประยูรศิริ (2541) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนักการเมืองกับการยอมรับของ
ประชาชน และได้กล่าวถึงผู้น าหรือนักการเมืองที่ดีควรมีคุณภาพแห่งจิตใจหรือมีจริยธรรมประจ าใจ 
ดังนี้ 

1) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้องซึ่งเป็น
จริยธรรมของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในสังคม และต้องการเห็นความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของ
สังคม แต่เนื่องจากนักการเมืองเป็นผู้ที่มีอ านาจมากในสังคม และมีส่วนในการน าสังคมไปสู่ความดีขึ้น
หรือเลวลง นักการเมืองจึงควรมีจริยธรรมข้อนี้มากกว่าคนธรรมดาอริสโตเติล กล่าวว่า “ถ้าการปกครองนั้นไม่
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วไซร้ การปกครองนั้นย่อมเลวแต่สถานเดียว” 

2) การมีศีลธรรมประจ าใจ นักการเมืองจะต้องกระท าตนไม่เป็นผู้ประพฤติเหลวแหลก                  
โดยมาตรฐานของความประพฤติที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น ไม่เป็นคนโกหกพกลม หน้าไหว้หลังหลอก          
และต้องมีความจริงใจทั้งในค าพูดและการกระท าของตน 

3) การมีความรับผิดชอบ นักการเมืองจะต้องยอมรับความผูกพันในหน้าที่ของตนหรือท่ีตนสั่ง
ถ้าหากเกิดความผิดพลาดก็พร้อมที่จะรับผิดและรีบด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว หากความผิดพลาด
ก่อให้เกิดความเสียหาย นักการเมืองต้องพร้อมที่จะพิจารณาตนเอง หลีกทางให้ผู้อ่ืนได้ เข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทนตน โดยกระบวนการตามกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างสันติวิธี 

4) การเคารพกติกาของสังคม ทุกสังคมต้องมีกติกา ก าหนดขอบเขตว่าคนในสังคม จะท าสิ่ง
ใดบ้างและท าสิ่งใดไม่ได้บ้าง กติกาที่ส าคัญที่สุดของทุกสังคมคือกฎหมายบ้านเมือง นักการเมือง                
แม้จะมีอ านาจมากก็ไม่อาจอยู่เหนือกฎหมายของบ้านเมืองได้ และจ าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ประชาชน ในการแสดงให้เห็นว่าตนนั้นมีความระมัดระวังในการกระท าของตนที่จะไม่ละเมิดกฎหมาย 
และพร้อมที่จะเคารพกฎหมายอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการสร้างระเบียบวินัยทางการเมืองซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นในการพัฒนาทางการเมืองและพัฒนาประเทศ สังคมใดระเบียบวินัยหย่อนยานอ านาจหน้าที่
ของรัฐจะระส่ าระสาย ประสิทธิผลในทางปฏิบัติงานลดทอนลงความชอบธรรมของรัฐบาลและ
นักการเมืองก็เสื่อมลงด้วย ในที่สุดความเสื่อมทรามทางการเมืองก็จะครอบง าสังคมนั้น 
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5) นักการเมืองต้องมีความยุติธรรม ความยุติธรรมโดยปกติเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบถึง
การได้เปรียบเสียเปรียบในหมู่ชน จากผลของการจัดสรรทรัพยากรของสังคม ในฐานะที่นักการเมือง
เป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็น จึงต้องในอ านาจด้วยความเที่ยงธรรมตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผน และตามหลักเหตุผลในการที่จะสั่งการใดๆ ด้วยความไม่ล าเอียง                   
ด้วยความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัว 
 ประเวศ วะสี (2546) ได้อธิบายไว้ในหนังสือชื่อ “ธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชั่นในสังคมไทย” 
เกี่ยวกับการปฏิรูปสังคมที่เน้น 7 เรื่อง โดยเรื่องแรก คือการสร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่ คุณค่าและ
จิตส านึกเป็นแกนหรือจิตวิญญาณของสังคม คน องค์กร หรือสังคม ที่ไม่มีคุณค่าและจิตส านึกย่อมไม่
มีความหมายและขาดพลังสร้างสรรค์ คุณค่าและจิตส านึกจะส่งให้การพัฒนาอย่างอ่ืนได้ผล และการ
พัฒนาทุกอย่างต้องมุ่งสร้างคุณค่าและจิตส านึก  สิ่งส าคัญที่สังคมก าลังมองหาได้แก่เรื่อง จริยธรรม
ของคนในสังคม จริยธรรม หมายถึง ความดีงาม (Virtue) ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Ethics          
ซึ่งเดิมหมายถึง ประเพณี (Customs) ธรรมเนียมปฏิบัติ (Habitual Conduct) และต่อมาได้
กลายเป็นศีลธรรม (Morals) ซึ่งตรงกับภาษาละตินว่า “Mores” แปลเป็นไทยหมายถึงจารีตประเพณี  
ส่วนจรรยาบรรณ หมายถึง กฎเกณฑ์แห่งความดีที่สมาชิกของสังคมพึงปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้น เมื่อสมาชิก
ส่วนใหญ่ในสังคมนั้นเห็นว่าพฤติกรรมที่ดีงามนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดอย่างเป็นทางการเพ่ือ
สมาชิกทุกคนจะได้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเป็นทางการ เพราะสมาชิกแต่ละคนมิได้ผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมมา เหมือนๆกัน ย่อมมีความแตกต่างกันทางค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม การ
หมั่นศึกษาอบรมทางจริยธรรมย่อมส่งผลให้คนในสังคมมีความรู้สึกด้านสิ่งที่สมควรท า หรือไม่สมควร
ท า รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแก่ตัวและยกระดับความเป็นคนดีของสังคม 
 วริยา ชินวรรโณ (2546) ในฐานะบรรณาธิการได้น าเสนอขั้นตอนการคัดสรรบุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองนั้น จ าเป็นต้องมีแนวทางที่ถูกต้องเป็นไปได้ ไว้อย่างน่าสนใจ
ในหนังสือชื่อ “จริยธรรมในวิชาชีพส่วนการสร้างมาตรฐานจริยธรรมทางการเมือง” ดังนี้ 
 1) มีการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ทฤษฎี หลักปรัชญาทางจริยศาสตร์ที่สามารถจะน ามาใช้เป็น
กรอบทางความคิด (Conceptual Framework) ในการที่จะวางมาตรฐานและหลักจริยธรรมในทาง
ปฏิบัติอันเหมาะสมกับการพัฒนาของสังคมไทย 
 2) ต้องพิจารณาเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองในฐานะที่เป็นความพยายามประการหนึ่งที่
ตรวจสอบความรับผิดชอบในการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากรทางการเมืองและ                 
การปกครองทุกส่วน ในลักษณะที่เชื่อมโยงกันในโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนครอบคลุมถึง
เจ้าหน้าที่ระดับล่างที่เก่ียวข้อง 
 3) ประเด็นทางจริยธรรมหลักหลายข้อจ าเป็นต้องมี แต่เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏเป็นแนวคิดหรือ
วัฒนธรรมทางการเมือง จึงจ าเป็นต้องให้กระจ่าง เช่น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) หรือเรื่องการให้และการรับของขวัญ 
 4) ต้องแยกออกจากกันให้เห็นชัดเจนระหว่างการกระท าที่เป็นความรับผิดชอบทางอาญา 
เช่น การรับสินบนหรือการคอร์รัปชั่นบางประเภท กับการกระท าที่เป็นเรื่องจริยธรรมที่ไม่สามารถ
ก าหนดเป็นกฎหมาย แต่จัดท าเป็นกฎทางจริยธรรม 
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 5) จะต้องสร้างคู่มือทางจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งหน่วยงาน
พัฒนาจริยธรรมและติดตามผลและการปฏิบัติตามกฎ และมีบริการให้ค าปรึกษา อีกทั้งมีองค์กรที่มี
อ านาจวินิจฉัยลงโทษ ซึ่งจะต้องเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การกดดันทางการเมือง 
 6) ขั้นตอนการสอบสวน ไต่สวน การพิจารณา การลงโทษ ต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนและให้ความ
ยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7) จะต้องมีกระบวนการพิจารณาพิเศษส าหรับบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งสูงที่ท าความผิด 
 8) จะต้องมีโครงการให้การศึกษาด้านจริยธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องด้วย   
 ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า สังคมไทยควรปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณธรรม
จริยธรรมเข้าสู่ระบบราชการและการเมือง เริ่มจากต้องพิจารณากระบวนการคัดสรรเสียใหม่ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ปัจเจกบุคคลที่มีส านึกทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมเบียดคนอ่ืนเข้ามาท าหน้าที่ข้าราชการ 
นักการเมือง และผู้น าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึงเป้าหมายว่าต้องท าอย่างไร              
จึงจะมาสามารถจูงใจให้คนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
โดยทั่วไป แต่ไม่เต็มใจให้เข้ามาสู่ระบบราชการ และการเมืองเพ่ือช่วยพัฒนาประเทศให้ทัดเทียม
อารยประเทศที่ไม่ติดอยู่ในวังวนคอร์รัปชั่น 
 ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2552) ได้บรรยายเรื่อง“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร” 
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่  47 หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 
เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิกฤติการณ์ของสังคมไทย ดังนี้ 
  “... ในปัจจุบัน ทุกท่านคงจะได้เห็นแล้วว่า สังคมของเราประสบปัญหาต่างๆ มากมาย                
การฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้นเป็นที่ประจักษ์ทุกระดับ มีการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งทั้ง                
ในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นมีการประมูลซื้อขายต าแหน่งหน้าที่ราชการมีการสมยอมคบคิดกัน
ในการประกวดราคาก่อสร้างและการจัดซื้อพัสดุของหน่วยงานต่างๆของรัฐมีการวิ่งเต้นที่จะให้ได้มา
ซึ่งต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าผู้ร่วมงาน มีการยักยอกเงินราชการลับและมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษี
อากรที่ควรจะต้องช าระตามกฎหมายเป็นต้น.... นอกจากการฉ้อราษฎร์บังหลวงแล้ว วิกฤติการณ์                   
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ การจงใจฝ่าฝืนตัวบทกฎหมายและความถูกต้องชอบธรรม                  
ในหมู่ข้าราชการและผู้บริหารที่ลุอ านาจ ไม่ว่าจะเป็นอุ้มฆ่า การฆ่าตัดตอน การท าลายพยานหลักฐาน
ส าคัญในคดีการวิสามัญฆาตกรรมโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย การทารุณกรรมผู้ต้องหา 
การยัดเยียดข้อหาให้ผู้บริสุทธิ์ หรือการสร้างพยานหลักฐานเท็จ เป็นต้น การจงใจฝ่าฝืนตัวบท
กฎหมายในหมู่ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงนี้ เป็นวิกฤติการณ์ที่ร้ายแรงกว่าการฉ้อราษฎร์       
บังหลวงเสียอีก...  
  “……วิกฤติการณ์เหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมไทยซึ่งทุกท่านก็ล้วนทราบดี 
ความเหลวเละเฟะฟอนดังกล่าวได้เกิดขึ้นก็เพราะว่า สังคมไทยในปัจจุบันมีค่านิยมที่จะยอมรับ                     
ทุกอย่างไม่ว่าชั่วหรือดี เป็นสังคมที่ตามใจทุกคน ใครอยากท าอะไรก็ท าได้ตามใจ ดังที่ภาษาอังกฤษ
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เรียกว่า “A Permissive Society” วิกฤติการณ์ดังกล่าวได้ก่อความเดือดร้อนยุ่งยากไปทุกหย่อมหญ้า
ในบ้านเมืองของเรา ท าให้สังคมไทยมีปัญหาเรื้อรังและไม่สามารถแก้ได้อย่างยั่งยืนตามที่ปรารถนา....  
 “....เราจะแก้ไขวิกฤติการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร ? ทางหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมีส่วนแก้ไขวิกฤติการณ์
เหล่านี้ได้ก็คือ การใช้มาตรการทางคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาช่วยเสริมสร้างจิตส านึกและความ
รับผิดชอบให้แก่ทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ หรือแม้แต่ประชาชน
ทั่วไป ...  
 “...ในด้านสาเหตุของการฉ้อราษฎร์บังหลวง ได้อ้างถึงผลการศึกษาของนักสังคมศาสตร์ซึ่ ง
ศึกษากรณีการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศต่างๆ ในแอฟริกา สรุปได้ว่า มีสาเหตุมาจาก               
1) ต้องการอ านาจ (Power) 2) ต้องการความมั่งคั่ง (Wealth) และ 3) ต้องการสถานภาพที่ทุกคน
ยอมรับ (Status) โดยได้สรุปผลการวิจัยว่า “นักการเมืองของประเทศที่ก าลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา
นั้น ต้องการเป็นผู้บริหารประเทศมิใช่เพ่ือเห็นแก่ความเจริญของประเทศเป็นหลัก แต่ก็เพ่ือให้ได้สิ่งที่
พวกเขาต้องการ ซึ่งสรุปได้ด้วยค าว่า “กิเลส” กล่าวคือ พวกเขาต้องการได้ในสิ่งที่ตนไม่มีทางได้มา
ด้วยความชอบธรรมตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี” (Ronald Wraith and Edgar Simpkins,                 
อ้างถึงใน ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552)  
 ส าหรับแนวทางการแก้ไขนั้นได้กล่าวถึงเหตุที่ชาวอังกฤษสามารถรักษามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมได้ด้วยการปลูกฝังคติธรรมในสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การอบรมสั่งสอนลูกหลาน
ของเขาตั้งแต่เยาว์วัยอย่างน้อย 7 ประการ คือ (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552)  
 1) สัจจะ พูดความจริง (Truth)  
 2) ความซื่อสัตย์ สุจริต (Honesty)  
 3) ความระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty)  
 4) ความอดกลั้น (Patience)  
 5) ความเป็นธรรม (Fair Play)  
 6) ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Consideration for Others)  
 7) เมตตาธรรม (Kindness)  
 นอกจากนั้นยังให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า…ชาวอังกฤษได้รับการปลูกฝังคติธรรมทั้ง 7 ประการนี้
มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยประจ าชาติ และเม่ือบุคคลใดมีคติธรรมทั้ง 7 ประการครบถ้วนก็ถือ
ได้ ว่ า เป็นผู้ ที่ มี  “ Integrity” (พจนานุกรมให้ความหมายว่ า  “Strength and Firmness of 
Character”, “Uncompromising Adherence to a Code of Moral Values” และ  “Moral 
Uprightness”) อันเป็นคุณธรรมที่สูงส่ง แต่ในที่นี้ผมไม่สามารถหาถ้อยค าในภาษาไทยเพียงถ้อยค า
หนึ่งมาเพ่ืออธิบายความหมายของค าดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ความ บางท่านให้ความเห็นว่า
ค าดังกล่าวมีความหมายใกล้เคียงกับ “อวิโรธนะ” หรือความไม่คลาดธรรม แต่คนทั่วไปก็อาจจะไม่
คุ้นเคย หรือไม่รู้ความหมายของค าว่า “อวิโรธนะ” และผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความหมายที่ตรงกัน
ทั้งหมดหรือไม่ เพราะค าว่า “Integrity” นี้ มีความหมายรวมถึง ความหนักแน่น ความน่าเชื่อถือ 
ความยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง ผมจึงขอให้ความหมายของค าว่า “Integrity” ว่า “การยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรม…  
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 Stephen L. Carter ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Yale สหรัฐอเมริกา (อ้างถึงใน 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2552) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การที่บุคคลใดจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มี “Integrity” นั้น 
บุคคลนั้นจะต้องมีการปฏิบัติครบถ้วน 3 ขั้นตอน คือ 
 1) พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดให้กระจ่างชัด 
(Discerning what is right and what is wrong)  
 2) ปฏิบัติ ตามสิ่ งที่ ตน เชื่ อว่ าถูกต้องอย่ าง เคร่ งครั ด  แม้จะท า ให้ตนล าบากหรือ                     
เสียผลประโยชน์ก็ตาม (Acting on what you have discerned, even at personal cost)  
  3) ประกาศให้ผู้อ่ืนได้ทราบโดยทั่วกันว่าตนได้ปฏิบัติไปเช่นนั้น โดยได้พิเคราะห์แยกแยะว่า
เป็นสิ่ งที่ ถูกต้องแล้ว  (Saying openly that you are acing on your understanding of right 
from wrong)     
 บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2551) รายงานผลการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน              
ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทย”  พบว่า  
 1) ประชาชน เห็นว่านักการเมืองไทยในปัจจุบันมีจริยธรรมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก   
ดังนี้ 1.1) เป็นผู้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และอุทิศตนแก่งาน 1.2) สนับสนุน และ
ส่งเสริมประชาชน ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง 1.3) มีความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไม่ฉ้อราษฎร์        
บังหลวง (ทุจริตคอร์รัปชั่น) 1.4) มีอุดมการณ์ในการเล่นการเมือง 1.5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละ รับผิดชอบเพื่อความเจริญของประเทศชาติ 
 2) สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานด้านเพศและระดับการศึกษากับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทย พบข้อแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ที่
ไม่ได้เรียนหนังสือกับกลุ่มผู้เรียนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไปเกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติส าคัญที่สุด            
5 ประเด็นแรก ส าหรับการเป็นนักการเมืองที่ดีในสังคมไทย   
 ผู้ซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือเห็นว่า คุณสมบัติส าคัญที่สุดส าหรับการเป็นนักการเมืองที่ดีใน
สังคมไทย เรียง 5 ล าดับดังนี้ 1. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนหรืออุทิศตนแก่งาน 2. มีความสุจริต 
ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง (ทุจริตคอร์รัปชั่น) 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อ่อนโยน เข้ากับผู้อ่ืน
ได้ดี 4. มีความภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 5.  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและแนวทางประชาสังคม 
 ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเห็นว่า คุณสมบัติส าคัญที่สุดส าหรับการเป็น
นักการเมืองที่ดีในสังคมไทย เรียง 5 ล าดับดังนี้ 1. มีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคในการท างาน           
2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร 3. บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนหรืออุทิศตนแก่งาน          
4. มีความม่ันคงทางจิตใจ ไม่ลุ่มหลงต่ออ านาจและเงินตรา 5. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ หนักแน่น 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือเห็นว่าคุณสมบัติส าคัญที่สุดส าหรับการเป็น
นักการเมืองที่ดีในสังคมไทย 5 ประเด็นแรกพบว่า ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหาร ในขณะเดียวกันก็พบว่ากลุ่มผู้เรียนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป ก็เห็นว่าคุณสมบัติส าคัญ
ที่สุดส าหรับการเป็นนักการเมืองที่ดีในสังคมไทย 5 ประเด็นแรก พบว่า ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้ที่
มีความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง (ทุจริตคอรร์ัปชั่น)  
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 แต่ทั้งนี้พบว่าคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีในสังคมไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มต้องการตรงกัน
มากที่สุด คือ นักการเมืองที่มีความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง (ทุจริตคอรร์ัปชั่น) 
 บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2553) ศึกษาเรื่อง “การแก้วิกฤตการณ์โลกด้วยจริยธรรม            
ของนักการเมือง” (บทคัดย่อ) พบว่า จากสภาพความเป็นจริงของสังคมโลกในปัจจุบันพบว่า                     
ตามทฤษฎีนักการเมืองคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารประเทศชาติ ส าหรับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่านักการเมืองส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบและไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือ ไม่สามารถท าให้
เป็นไป ตามความหมายของการเมืองที่ว่า “การเมืองเป็นกระบวนการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” โดยมีสาเหตุหลายประการ แต่ที่ 
เห็นได้ชัดเจนคือ เกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดและการทุจริตคอร์รัปชั่น                        
ของนักการเมือง ดังนั้น กระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบการเมืองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง         
ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม เพ่ือป้องกันบุคคลที่ขาดจริยธรรมทางการเมืองและ
จิตส านึกทางการเมืองเข้าสู่ต าแหน่ง และต้องท าอย่างไร จึงจะสามารถจูงใจให้คนดีมีจริยธรรมและ
ความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสังคมเข้าสู่ระบบการเมืองเพ่ือช่วยพัฒนาการเมือง                     
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การที่นักการเมืองจะต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณ         
ในอาชีพ เพราะถ้าปราศจากจริยธรรม ก็จะไม่มีเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งท าให้มนุษย์
ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์นั่นเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 เกษม วัฒนชัย (2557) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สังคมไทย สังคมแห่งความซื่อตรง”         
ในงานสัมมนาเรื่อง “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพ่ือมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย” เมื่อวันที่ 
25 เมษายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “ปัญหาของประเทศตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดวิกฤติเช่นนี้               
เป็นความรู้สึกที่คนไทยสงสารประเทศของตัวเอง จึงอยากให้นักวิชาการที่เป็นกลางช่วยกันวิเคราะห์
เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาเรียกได้ว่าเป็นยุคทศวรรษแห่งความมืดมน มีผลพวงมาจากการเมืองที่ใช้
นโยบายประชานิยม ส่งผลให้ประชาชนหลงในวัตถุนิยม การบริโภคนิยม สื่อมวลชน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่
จ าเป็นต้องทบทวนบทบาทตัวเอง ในการน าเสนอข้อมูลให้มีแก่นสาร มากกว่าความบันเทิง ทุกวันนี้
คนไทยเลือกน าส่วนไม่ดีมาใช้ในสังคมคือค่านิยมเกรงใจคนโกง ที่มีอ านาจ หรือ ค่านิยมอุปถัมภ์คนผิด
ที่ร่ ารวย จากสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้คนไทยทุกคน ข้าราชการ ร่วมกันออกมาจุดเทียนขับไล่                    
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่พบว่า ตัวเลขของประชาชน เคยมีส่วนร่วมในการทุจริตในเรื่องต่างๆ     
ถึงร้อยละ 80 ถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ รัฐบาลต้องให้ความส าคัญและจริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้” 
 ศรีราชา เจริญพานิช (2557) บรรยายหัวข้อ“ประมวลจริยธรรม:การปฏิบัติและ                     
การบังคับใช้” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า “สังคมไทยป่วย อาการหนัก ต้องมีการผ่าตัดเกือบทั้งหมด              
ทุกด้าน คนไทยต้องกลับมาทบทวนและปรับปรุงจิตใจให้มี คุณธรรม จริยธรรม เพื่อกลับสู่สภาพเคยมี 
เคยเป็นอย่างเร่งด่วน หากเราจะเป็นประเทศที่เจริญต้องสร้างวินัยในชาติให้เข้มแข็ง อย่างประเทศที่      
เจริญแล้วเช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละองค์กรต้องมีความซื่อตรงเป็นคุณสมบัติ
องค์กร ถ้าองค์กรไหนปล่อยให้มีการคดโกง องค์กรนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีการรักษา
กฎหมาย เคารพกฎหมาย ถ้าคนที่บอกว่ารักษาประชาธิปไตย แต่ไม่เคารพกฎหมายก็เป็นพวกรักษา
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ประชาธิปไตยจอมปลอม ที่ผ่านมาเราไม่เคยมีผู้น าที่จะน าพาประเทศ มีแต่คนที่มาแสวงหาร่ ารวย     
มากขึ้น มีการซื้อเสียงซึ่งยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ปัจจุบันคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญ เราต้อง
มีคุณธรรมพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ ซื่อตรง มีวินัย เสียสละเพ่ือส่วนรวม พอเพียงและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ซึ่งต้องมีการปลูกฝังให้กับเยาวชน ถ้าคนในสังคมยึดถือหลักนี้จะก่อให้เกิดความเจริญ”  
 จริยธรรมจึงเป็นระบบคุณค่าพ้ืนฐานที่มนุษย์ในสังคมพึงยึดถือปฏิบัติ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุขในสังคม จริยธรรมจึงมีความส าคัญในฐานะกรอบการประพฤติปฏิบัติทางสังคมไม่จ าเพาะ
แต่การด าเนินชีวิตประจ าวันเท่านั้น หากรวมไปถึงจริยธรรมในการประกอบอาชีพและจริยธรรมทาง
การเมืองอีกด้วย เช่นเดียวกับผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆทั่วไป นักการเมืองย่อมต้องอยู่ภายใต้ระบบ
จริยธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการยึดมั่นในความเป็นวิชาชีพนิยม (Professionalism) นั่นคือ 
ระบบคุณค่าที่ท าให้บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ เล็งถึงความส าคัญของการประกอบวิชาชีพอย่างมี
เกียรติ มีศักดิ์และมีจริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน หากเปรียบ เทียบอาชีพ
นักการเมืองกับอาชีพอ่ืนๆ อาจกล่าวได้ว่าอาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพที่อาศัยขั้นตอนและขบวนการ
พัฒนาศักยภาพสั้นที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพเฉพาะอย่างแพทย์ พยาบาล 
วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย ครูอาจารย์ ทหาร นักธุรกิจหรือแม้กระทั่งข้าราชการเพราะอาชีพ
เหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาอันยาวนานในการเรียนรู้ ฝึกงานผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ
มาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ ในขณะที่นักการเมืองมิได้มีองค์กรวิชาชีพใดเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน                   
การปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นว่า วิกฤติของสังคมไทยในปัจจุบันเกิดจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น และการใช้อ านาจในทางมิชอบของนักการเมือง ข้าราชการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้
มาตรการทางคุณธรรมและจริยธรรมมาแก้ไขด้วยการปลูกฝังจิตส านึกและความรับผิดชอบให้แก่ทุก
ฝ่ายตั้งแต่เยาว์วัย เพ่ือให้ยึดมั่นในแนวทาง “ความถูกต้องชอบธรรม” เสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
แบบฉีดวัคซีนความดี นั่นเอง 
 ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท โดยให้เน้นคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น ปฏิรูปการเรียนการสอนในทุกสถาบันการศึกษา
ให้เกิดคุณภาพในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา สร้างระบบความซื่อสัตย์สุจริต 
(Integrity Systems) และระบบเกียรติศักดิ์ (Honor System) ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยผ่านระบบและ
กระบวนการการศึกษาของชาติ และเน้นการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษา  
อบรมทุกหลักสูตรทุกประเภท จัดให้มีสถาบันฝึกอบรมนักการเมืองให้มีมาตรฐาน มีการประเมินผล                
ที่ชัดเจน เนื่องจากข้อสรุปส าคัญประการหนึ่งคือ รากเหง้าของปัญหาน่าจะอยู่ที่ระบบการศึกษา
เพราะเป็นกลไกส าคัญในการบ่มเพาะจิตส านึก ค่านิยมโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  
ต้องท าให้การศึกษาทั้งระบบในสังคมไทยให้ความส าคัญในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลอย่าง
จริงจังที่ส าคัญต้องสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลย์การใช้อ านาจและการท างานของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เนื่องจากถ้าสังคมไทยมีระบบธรรมาภิบาล ถึงเวลานั้นเชื่อว่าองค์กร
อิสระทั้งหลายก็อาจจะค่อยๆลดบทบาทลงในที่สุด แต่ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพลเมืองของ
เราไม่ได้เป็นแค่ประชาชนที่มีส่วนในการเสียภาษีเท่านั้น แต่เขาเหล่านั้นคือพลเมืองที่จะเป็นพลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย รวมไปถึงส่งเสริมให้สังคมให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมแบบมี    
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ส่วนร่วมของประชาชนและการส่งเสริมสังคมให้ยกย่องคนดี ไม่นิยมคนที่ร่ ารวยมาจากการคดโกงหรือ
ประพฤติมิชอบ การให้องค์การทางพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในสถาบันทางการเมืองมากขึ้น 
เพ่ือให้การคัดสรรบุคคลที่จะเข้าสู่การเมืองได้บุคคลผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะแก่การพัฒนา
ระบบการเมืองต่อไปในอนาคต 
 
2.4 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ 
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งท าให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ การขัดกัน
ของผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่างๆ และ
สามารถท าให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก การขัดกันของผลประโยชน์
มิได้ปรากฏแต่ในทางวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บุคคลมีบทบาทหลากหลายและ
บทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และก็อาจมีหน้าที่ในทางกตัญญูกตเวทีต่อญาติพ่ีน้องที่มาเสนอขายสินค้าใดๆ เป็นต้น 
 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมี
การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลัง
เผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงใน
องค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหาย
ให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างได้ให้ค าจ ากัดความ 
หรือความหมายของค าว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์          
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น 
นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย หรือผู้อ านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้ง
ในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้เกิดความ
ล าบากในการท าหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่ าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่เหมาะสม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพที่ท าให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระท าที่     
เป็นกลางลดลง  
 Chris MacDonald, Michael McDonald, and Wayne Norman, “Charitable 
Conflicts of Interest,” Journal of Business Ethics 39:1-2, 67-74, Aug. 2002. p.68) ไ ด้ ใ ห้
ค านิ ย ามของค า ว่ า  Conflict of Interest ไว้ ใ นบทความ เ รื่ อ ง  "Ethics and Conflict of 
Interest" หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัย
หรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์
ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึง
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ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆที่ท าให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะ
ใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกันทั้ งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า                  
แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื นฐานในวิชาชีพตน  ทั้งนี้เพราะอ านาจ
หน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีต าแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
 องค์ประกอบสุดท้าย คือ เม่ือผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการ
ใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว   
 จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้น สามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์
ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความเป็นธรรมและปราศจากอคติรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

1.) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น 
หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์
อ่ืนตอบแทน  

2.) การท้าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่
ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  

3.) การท้างานหลังจากออกจากต้าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

4.) การท้างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่
ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้าง
เป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่
มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  

5.) การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมี    
การตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการ
ของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน 
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6.) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your 
employer’s property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้
ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7.) การน้าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้
งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  
 จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ใน
การจัดการกับปัญหา ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรม
และจริยธรรม ในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึง              
การกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
 มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.) การก้าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ว่าอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว  โดยจะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการก าหนด
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมดังกล่าวนี้ สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ       
มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ในแต่ละวิชาชีพ เพ่ือนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ
สามารถน าไปปฏิบัติได้พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ความชัดเจนเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับความประพฤติของ
นักการเมือง ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหลักเกณฑ์
ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควรจะ
มีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม                  
ที่พึงปฏิบัติ 

2.) การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคมโดยผ่าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอนใน      
ชั้นเรียน การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปราย
ถกเถียง เพ่ือก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็น             
การถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิด
ความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถ
ยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อ่ืนมิให้กระท าการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้าง
ได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่
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มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 

3.) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena 
ofcivil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะน าไป               
สู่การรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม รวมทั้ง
ส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระในการด าเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีจิตส านึกที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่
เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอ านาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบ
การด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้ง
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้  

4.) การปรับปรุงกฎหมายรวมทั งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน  เพ่ือให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน 
มีความครอบคลุมการแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของ
กฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุด
รวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5.) การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม               
การฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลปกครองและศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน                   
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการท างาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความ
เป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการท างานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการท างานที่สามารถวัดและประเมินผล
ได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 2 สรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กลุ่มต่างๆ 

 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. นักการเมือง (1) การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือแต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่ง 

ข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง 
(2) การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับ 

งาน/การจ้างเหมาจากรัฐ 
(3) การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
(4) การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของ 

รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (Regulators) 
สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 

(5) การใช้ต าแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

ตนเอง ญาติ/พวกพ้อง 

2. ข้าราชการ
ประจ้าและ
เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ 

 

ทั่วไป 
(1) การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ          

พวกพ้อง 
(2) หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ 

ญาติ/คนสนิท/คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 
(3) การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
(4) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานใน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5) การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวม 

ของหน่วยงาน 
(6) การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงาน 

ต้นสังกัดเดิม 
(7) การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่า 

น้ ามัน 
(8) การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
(9) กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อ  

จัดจ้าง 
(10)  การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการ 

ของประชาชนโดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสีย
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้  
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(11)  ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร ่วมมือและให้

ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมิน
ราคาหลักทรัพย์ค้ าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง 

(12)  ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขาย 
ที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือ
แลกกับความสะดวกในการท าธุรกิจกับสถาบันการเงิน 

(13)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพ่ือท าบัญชีและ
รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จ ากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะ
รายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 

(14)  การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้ 
บริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

(15)  การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหา 
ผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิด
ประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา 
เป็นต้น 
กลุ่มวิชาชีพอิสระ 

(1) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
(2) การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
(3) การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงาน
ก าหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการ
ที่ต้องการลัดคิว 
กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

(1) การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น 
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 

(1) คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัท 
ที่ปรึกษา โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่
คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการ
พิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

3. ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

(1) การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาด าเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
เป็นสมาชิก 

(2) ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญา 
หรือรับเหมางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบ 
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
อ านาจจากบริษัท ห้างร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา 

(4) สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะ 
ตัวแทนบริษัทห้างร้าน ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา 

(5) ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งก าไรจาก 
ราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นใน
รูปแบบที่ก าหนดที่ตั้งโครงการในพ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพ่ือขายที่ดินของตนเอง
ในราคาที่สูง 

(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับ 
บริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 

(7) นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเอง 
ให้กับเทศบาล 

(8) การใช้งบประมาณหลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและเพ่ือหาเสียง 
(9) การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพ้ืนที่ของตนเอง 
(10)  การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ขอ 

งบประมาณ ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง 
(11)  การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้ 

งบประมาณของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท า
หน้าที่ในการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจาก
ความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ  เนื่องจากต้องการงบที่ เหลือจากการแปร
ญัตติไปด าเนินการในเขตพ้ืนที่ของตน 

4. ประชาชน (1) การเสนอให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับ 
บริการ 

 
 ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2546) ได้อธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อน
ของผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ต าแหน่งสาธารณะ 
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อธิบดี ฯลฯ) และต าแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียง
ใช้อ านาจและต าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้อง
ของตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น 
หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจาก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในต าแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย 
ตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐ เพราะผู้ชนะประมูลมี
พรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูล
ดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหาก าไรเกินควรได้                     
การคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ ได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่นที่ส าคัญ
ของนักการเมือง และข้าราชการที่เก่ียวข้อง 
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 นิยม รัฐอมฤต (2561) ให้ความหมายไว้ในหมวดสารานุกรมการเมืองไทย เว็ปไซด์ของ 
สถาบันพระปกเกล้า ค าว่า ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือ ผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง สถานการณ์ที่
บุคคล เช่น ทนายความ นักการเมือง หรือผู้บริหาร หรือผู้อ านวยการของบริษัท มีผลประโยชน์ทาง
วิชาชีพหรือส่วนตัวแข่งกับต าแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจ การมีผลประโยชน์แข่งกันในลักษณะเช่นนี้ 
ท าให้การท าหน้าที่โดยไม่ล าเอียงท าได้ยาก แม้ว่าจะ ไม่มีหลักฐานการกระท าที่ ไม่เหมาะสม                     
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจท าให้เกิดภาพของความไม่เหมาะสมที่อาจบ่อนท าลายความไว้วางใจใน
ความสามารถของบุคคลที่จะกระท าอย่างเหมาะสม ในวิชาชีพกฎหมาย ความซื่อสัตย์ต่อลูกความ 
ทนายหรือส านักกฎหมายที่มีผลประโยชน์ได้เสียอยู่กับลูกความจะถูกกันไม่ให้เข้ามาท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนลูกความ เช่น ส านักกฎหมายเดียวกันจะต้องไม่ท าหน้าที่ว่าความในคดีหย่า ให้กับทั้งฝ่ายหญิง
และฝ่ายชาย นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจหมายถึง สถานการณ์ที่ปัจเจกบุคคลหรือบริษัทอยู่
ในฐานะที่จะแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งวิชาชีพ หรือต าแหน่งราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือ
บริษัท กรณีผลประโยชน์ขัดกัน โดยสภาพไม่ได้หมายความมีการกระท าผิดเกิดขึ้น แต่ในทางวิชาชีพ
หลายแขนงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดกรณีการขัดกันทางผลประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราว สภาพการณ์ที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเป็นปัญหาทางกฎหมาย ถ้าบุคคลพยายามที่จะใช้อิทธิพลโน้มน้าว                  
การตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อนเช่น เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจ  
ในกรณีที่ตัวเองมีผลประโยชน์ได้เสียอยู่กับเรื่องดังกล่าว การท างานภายนอกโดยงานนั้นมี
ผลประโยชน์ขัดกับงานปกติที่ท าอยู่ หรือการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทที่เป็นญาติโยมหรือตัวเองเป็น
เจ้าของกิจการ  
   ประเภทหรือรูปแบบการขัดกันของผลประโยชน์ที่ปรากฏมากที่สุด ได้แก่ 

1.) การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัว เป็นกรณีที่ผลประโยชน์สาธารณะ
กับผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดอยู่กันคนละฟาก อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ในธุรกิจที่เป็นเจ้าของ
เป็นการส่วนตัว  

2.) การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายนอก เป็นกรณีท่ีบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในธุรกิจการงานหลายอย่างโดยมีธุรกิจการงานหลักๆ ของตนเองอยู่แล้ว และผลประโยชน์ในการงาน
หลักเกิดอยู่คนละฟากกับผลประโยชน์ในการงานรอง  

3.) การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติ เป็นกรณีที่เครือญาติจะเข้ามามี
บทบาทในธุรกิจการงานของตน หรือกรณีที่ธุรกิจการงานของตนจะต้องใช้บริการใดๆ จากธุรกิจ             
การงานของญาติ อาจท าให้ตนเกิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนครอบครัวหรือเครือญาติ และกระท า                
การทุจริตต่อธุรกิจการงานของตนได้ ในหลายๆ หน่วยงานจึงมีการก าหนดมิให้เจ้าหน้าที่ของตน
ประกอบธุรกิจกับเครือญาติของตัวเอง  

4.) การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็นกรณีที่บุคคลจะเข้าท าธุรกิจ                 
การงานกับมิตรสหายของตน คล้ายๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว  
 พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอ่ืนบางทีก็จัดเข้าพวกเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ อาทิ                 
การรับสินบนซึ่งอาจจัดเข้าเป็นการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่อีกประเภทหนึ่งด้วยก็ได้ ตลอดจนการใช้
อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน ทรัพยากร หรือบุคลากรของหน่วยงานของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวซึ่งก็           
อาจจัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อีกประเภทหนึ่ง เป็นต้น   
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 นอกจากนี้ยังมีค าที่มีความหมายคล้ายคลึงและมักมีการใช้แทนกันอีกค า คือ ค าว่า 
"ผลประโยชน์ทับซ้อน" ซึ่งหมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน หรือการขัดกันระหว่าง “หมวก”หลายใบที่คนคนเดียวกัน
สวมใส่  
 เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ถือเป็นจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งแม้แต่องค์กรธุรกิจแสวงหาก าไร                 
ก็ปฏิบัติกัน อันจะน ามาซึ่งการท างานที่มีประสิทธิภาพที่ดีขององค์กรตลอดจนผู้ใช้บริการและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย การละเมิดจริยธรรมพ้ืนฐานอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย           
ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นองค์กรสาธารณะชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และโดยเฉพาะรัฐบาลซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนทั่วไปนั้น จึงยิ่งควรรักษาจริยธรรมขั้นต้นนี้ให้ดีเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของชาติและประชาชนทั่วไป 
   
2.5 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ กล่าวคือ การคอร์รัปชั่นในรูป
ของบุคคลและสถาบัน ได้แก่ การให้หรือรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและให้สิ่งล่อใจ การยอมรับ
ของขวัญ การไม่กระท าตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมา แต่ใช้อิทธิพลของพรรคพวกแทน การใช้อ านาจ
หน้าที่ในทางที่ผิด การทุจริตการเลือกตั้ง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ การ
รณรงค์ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการคอร์รัปชั่นในรูปของนโยบาย เช่น การใช้นโยบาย กฎหมาย 
กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีอคติ การใช้นโยบายประชานิยมของผู้บริหารประเทศ การ
น าเสนอช่องทางและโครงการที่มีงบประมาณสูงมากขึ้น การแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้มีผู้มี
ผลประโยชน์ได้เข้ามาควบคุมกิจการ การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ อาทิ การใช้ธนาคาร   
ของรัฐในโครงการประชานิยม ซึ่งพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นที่มีความสลับซับซ้อน สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดข้ึน
จากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจ 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมายหรือบทลงโทษเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป เช่น การทุจริ ตเชิง
นโยบาย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมสมัยที่มาพร้อมกับ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในขณะที่
สังคมไทยยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 นอกจากนี้การทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบนี้ในสังคมไทยและทวีปเอเชียต่างก็มีพ้ืนฐานมาจาก
ค่านิยมทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เพราะเกิดจากระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)  
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า การอุปถัมภ์ หมายถึงการค้ าจุน     
การค้ าชู การสนับสนุน การเลี้ยงดู   
 เดโช สวนานนท์ (2535) กล่าวไว้ว่า ระบบอุปถัมภ์ หมายถึง การได้รับสิทธิพิเศษจากผู้ใหญ่
หรือญาติมิตรของตนเป็นระบบที่ตรงกันข้ามกับระบบความชอบธรรม (ระบบคุณธรรม) ซึ่งนิยมใช้เป็น
หลักในปัจจุบัน  
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สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2536) ได้กล่าวว่า Mcmullan มองว่า 
ปัญหาการคอร์รัปชั่นมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศ 8 ประการ คือ 1. เกิดความไม่ยุติธรรม 2. ท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงาน                  
3. ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล 4. เกิดความสูญเปล่าในทรัพยากรของประเทศ 5. ขาดการจูงใจ                      
ในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ 6. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากปัญหาเงินสินบน 
7. ความไม่ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมคอร์รัปชั่น 8. ข้อจ ากัดจากการน านโยบายไปใช้
เนื่องจากการทุจริตของข้าราชการ 

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2550) กล่าวว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐถือว่าเป็นการท าลาย
สังคมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าการคอร์รัปชั่นจะเป็นเรื่องที่
เลวร้าย แต่ก็สามารถพบเห็นได้ให้สังคมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจ า หรือนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้มีการพัฒนาและขยายตัวไป
ในทุกส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน มีการแสวงหาผลประโยชน์จากอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในทุกระดับ ที่ผ่านมาแม้ว่าได้มีความพยายามท่ีจะป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แต่ความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและสลับซับซ้อน ประกอบกับ               
การพัฒนาของภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ท าให้รูปแบบและเครือข่ายของการทุจริต
คอร์รัปชั่นปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนรัดกุมมากยิ่งขึ้น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ สร้างความเสียหายให้แก่สังคม การบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ เศรษฐกิจและการเมือง  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2551) สรุปไว้ว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นรากเหง้าแห่งปัญหา           
ทั้งปวง ดังนั้นการเข้าใจปัจจัยหรือสาเหตุการเกิดคอร์รัปชั่นที่ถูกต้องและครบถ้วนจะน าไปสู่                      
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น จากการศึกษาวิจัยและบทความต่างๆ พบว่ามีปัจจัย
จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชั่น กล่าวคือการเกิดคอร์รัปชั่นสัมพันธ์กับปัจจัยของสังคม
หลายประการ ระบอบการปกครอง ศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้น ขนาดเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 
วัฒนธรรมทางการเมืองและเพศ  
 วิทยากร เชียงกูล (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยเป็นระบบที่ล้าหลังมาก
เพราะเศรษฐกิจปัจจุบันพัฒนาแบบทุนนิยม เน้นการแข่งขันที่ใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรม
เป็นหลักและที่ผ่านมาหลายประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์และเกาหลีใต้ก็สามารถหลุดพ้นจากระบบ
อุปถัมภ์ได้  เราควรน าวิธีการแก้ปัญหาของเขามาปรับใช้ แต่คนในสังคมไทยยังติดความสบายไม่คิดจะ
แก้ปัญหาเหล่านี้  
 ดังนั้นสามารถสรุปหลักการส าคัญของระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) หมายถึงระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานโดยใช้เหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธ์เป็นหลักส าคัญ โดยไม่
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นประการหลัก ลักษณะทั่วๆไปของระบบ
อุปถัมภ์จึงมีลักษณะตรงกันข้ามกับระบบคุณธรรม  
 จากสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน พบว่าโดยทฤษฎีแล้วว่านักการเมืองคือผู้ที่ มี
บทบาทส าคัญในการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง ส าหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
แต่ปรากฏว่านักการเมืองส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือ ไม่สามารถท าให้เป็นไปตามความหมายของ
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การเมืองที่ว่า “การเมืองเป็นกระบวนการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้กับทุกคน
ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” สาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่กล่าวข้างต้นได้ก็ด้วย
สาเหตุหลายประการ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ การที่นักการเมืองมองว่า การเมือง
เป็นเรื่องของผลประโยชน์และการกอบโกย ในเมื่อนักการเมืองในฐานะตัวแทนของประชาชนแทนที่
จะท าหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน แต่กลับท าตรงกันข้ามกับสิ่งที่
ประชาชนคาดหวังคือ การเข้าไปกอบโกยแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวและพวกพ้อง 
ส่วนผลประโยชน์ของประเทศเป็นล าดับสุดท้าย จนในที่สุดก็ท าให้ประเทศชาติล่มจมเสียหาย ยิ่งไป
กว่านั้นผู้ที่ต้องรับผลกระทบก็คือ ประชาชนนั่นเอง จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ต้นตอของปัญหาเกิดมาจาก
การบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด เกิดจากความจงใจของนักการเมืองที่หวังกอบโกยผลประโยชน์
ในธุรกิจการเมือง ท าให้ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศไม่อาจหวังพ่ึงพาใครได้ ในเมื่อนักการเมือง
ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้แทนของตนขาดความส านึกทางจริยธรรมแต่กลับไปกล่าวอ้างว่า ประชาชนต่างหาก
ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้นักการเมืองขาดจิตส านึก เพราะเห็นแก่เงินและเลือกตนเข้ามา    

แม้แต่สังคมโลกในปัจจุบันต่างก็เผชิญกับปัญหาความเสี่ยงทางด้านจริยธรรมในวงราชการ  
วงการเมือง แม้สื่อมวลชนทุกประเภทต่างพยายามสะท้อนให้เห็นและยืนยันได้ถึงสถานการณ์เหล่านี้
จนสังคมเริ่มตระหนักและมองเห็นวิกฤตการณ์แล้วก็ตาม แต่เป็นเพียงการถกปัญหา ยังไม่มี                   
การแก้ปัญหาที่ตรงจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ก่อปัญหาเป็นผู้น าประเทศหรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองได้กระท าเสียเองโดยไม่เกรงกลัวหรือละอายต่อบาป เป็นความเคยชินจนฝังรากลึกในสังคม  

บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ (2553) กล่าวถึงสถิติผู้น าประเทศที่มีการคอร์รัปชั่น 10 อันดับแรก 
ปรากฏว่าอันดับที่ 1 ประธานาธิบดีซูฮาร์โต แห่งประเทศอินโดนีเซีย อันดับที่ 2 ประธานาธิบดี
มาร์กอส แห่งประเทศฟิลิปปินส์ อันดับที่ 3 ประธานาธิบดีโมบูตู เซเซเซโกแห่งซาอีร์ (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก) นอกนั้นจะเป็นผู้น าประเทศแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก            
แต่ปิดท้ายอันดับที่ 10 คือ ประธานาธิบดีเอสตราด้า แห่งประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตัวบ่งชี้เหล่านี้ถือเป็น
เรื่องน่าอับอายมากกว่า แต่ท่ามกลางข่าวร้ายหรือความมืดมิดก็ยังพอมีแสงสว่างหรือความหวังอยู่บ้าง
ที่ยังพบว่าผู้น าประเทศ นักการเมืองในเอเชียซึ่งมีเรื่องอ้ือฉาวทางด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายคนทั้ง
ที่ถูกจับได้และจับไม่ได้ เช่นผู้น าเกาหลีใต้ถูกศาลตัดสินจ าคุกและยึดทรัพย์ แม้ว่าบางคนอาจหลุดรอด
จากการถูกลงโทษทางกฎหมายก็ตาม แต่ไม่อาจหลุดรอดจากบ่วงกรรมได้เพราะถูกสังคมตราหน้ าว่า   
ขี้โกง จนต้องฆ่าตัวตายเช่นกรณีของประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น   

ปั๊กวันซุน (2552) กล่าวไว้ว่า ทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้เอาจริงเอาจังกับการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นประธานาธิบดี รัฐมนตรี นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง 
ผู้บริหารภาคเอกชน ต่างก็ไม่อาจหนีการถูกลงโทษได้ รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ออกกฎหมายว่าด้วย
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อปี พ.ศ.2544 และแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2545 ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักนายกรัฐมนตรี ส่งผล
ให้เกิดวัฒนธรรมอย่างหนึ่งขึ้น ก็คือ นักการเมืองหรือผู้ใดก็ตามหากกระท าความผิด ถูกพิพากษาจาก
ศาลแล้วมักจะออกมากล่าวค าขอโทษต่อประชาชนก่อนก้มหน้ารับกรรมในคุก หรือแม้แต่ก่อนจะ
ตัดสินใจฆ่าตัวตายในภายหลังก็ตาม เช่น กรณีของนายจุงมงกู  ประธานบริษัทฮุนได (เฮียนเด) ซึ่งถูก
ด าเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์บริษัทเป็นเงิน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปใช้ส่วนตัวและจ่ายให้
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นักการเมือง ข้าราชการและบริษัทล็อบบี้ โดยถูกด าเนินคดีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 อัยการเสนอให้
ลงโทษจ าคุก 6 ปี แต่ศาลตัดสินให้จ าคุก 3 ปี ลดให้กึ่งหนึ่งเพราะเห็นว่านายจุงมงกู ประธานบริษัทฮุน
ไดได้เคยช่วยเหลือให้ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเคยบริจาคเงินเพ่ือการกุศล                   
แม้ว่านายจุงมงกูจะขอผ่อนผันโทษจ าคุกโดยสัญญาว่าจะปรับปรุงกิจการของบริษัทฮุนได  ให้ดีขึ้น                 
ตามหลักธรรมาภิบาล แม้จะพยายามกล่าวอ้างว่าค าตัดสินของศาลจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ชาติและสุขภาพที่ไม่ดีของนายจุงมงกูเองก็ตาม แต่ศาลก็ไม่อนุญาต เนื่องจากคดีนี้อยู่ในความสนใจ
ของคนเกาหลีใต้มากถือเป็นการทดสอบกระบวนการยุติธรรมในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น                
เพราะในอดีตศาลเคยลดหย่อนโทษให้ผู้กระท าผิดในคดีการทุจริตคอร์รัปชั่นก็ปรากฏว่ามีกระแสสังคม
กดดันให้ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้นายจุงมงกูประธานบริษัทฮุนได ต้องรับโทษทัณฑ์
และต้องออกมาขอโทษประชาชนพร้อมกับบริจาคเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ือสาธารณะกุศล
เป็นการแสดงความรับผิดชอบและไถ่ถอนความผิดต่อสังคม ติดตามมาด้วยกรณีอ้ือฉาวของบริษัทซัมซุง 
ในข้อหาใช้เงินหลายล้านดอลลาร์จากกองทุนลับที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือจ่ายสินบนให้กับนักการเมือง 
ข้าราชการและพยายามช่วยเหลือบุตรชายให้ได้ขึ้นมาครองอาณาจักร ซัมซุงต่อไป เนื่องจากกรณีนี้
คล้ายคลึงกับบริษัทฮุนได นั่นเอง 

นายปั๊ก วัน ซุน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Beautiful Foundation และองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน
ในประเทศเกาหลีใต้ชื่อ People Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) ซึ่งเป็นแกนน า
ขบวนการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นภาคประชาชนในประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยกลยุทธ์  ไล่ล่า
นักการเมืองโกงชาติ จับประธานาธิบดี 2 คน (ชุน ดู-ฮวาน และ โรห์ แต-วู) เข้าคุกมาแล้ว ที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี 
มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อครั้งเดินทางมาเป็นวิทยากรในประเทศไทย โดยกล่าวว่า “เมื่อก่อนประเทศ
เกาหลีใต้อยู่ ในวงจรของการโกงกินทุกกระบวนการ ไม่เว้นแม้แต่ ในมหาวิทยาลัยและศาล                           
ทุกกระบวนการถูกแทรกแซงจากนักธุรกิจ นักการเมือง และข้าราชการ ร่วมมือกันคอร์รัปชั่น จึงได้ตั้ง
ขบวนการต่อสู้ภาคประชาชนเพราะพลังของประชาชน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยน านักต่อสู้
เคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นวิทยากรบรรยาย
ทิศทางการเคลื่อนไหว การรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลมาร์กอสกับ
ครอบครัว และโค่นล้มได้ส าเร็จน าไปสู่การฟ้องร้องด าเนินคดี ยึดทรัพย์คืนให้กับคนฟิลิปปินส์ ประเด็น
ส าคัญที่ตนรณรงค์ให้ประชาชนเกาหลีใต้ลุกข้ึนมาร่วมขบวนการเคลื่อนไหว โดยน าเสนอปัญหาส าคัญ
ว่าการคอร์รัปชั่นในทุกระบบท าให้เกาหลีใต้ต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
ตนและตั้งเป็นขบวนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้ประเทศหลุดพ้นและก้าวไปข้างหน้าได้ จะต้องขจัด            
การคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากประเทศ กลุ่มปฏิรูปประเทศของเรามีทั้งนักวิชาการ ที่คอยค้นคว้าข้อมูล                 
นักกฎหมาย คอยหามาตรการทางกฎหมายเล่นงานรัฐบาล นักธุรกิจและข้าราชการ นักเคลื่อนไหว
และประชาชนที่มาจากทุกองค์กร ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 8,000 คน 
ทุกคนบริจาคให้กับกลุ่มคนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐทุกเดือน และภาคธุรกิจ ที่ต้องการระบบราชการ                
ที่โปร่งใส สนับสนุนอีกมาก ท าให้มีพลังการด าเนินการเคลื่อนไหวมหาศาล สิ่งส าคัญคือมีการออก
กฎหมายหลายฉบับที่สามารถขจัดการคอร์รัปชั่นได้อย่างครอบคลุมเช่นกฎหมายเป่านกหวีด                    
โดยข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรสามารถออกมาประกาศว่าหน่วยงานมีการคอร์รัปชั่นได้                     
โดยมีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้ถูกไล่ออกจากงาน กฎหมายเปิดข้อมูลข่าวสารทางราชการ โดยเฉพาะ
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การประชุมของหน่วยต่างๆของรัฐเปิดช่องให้ประชาชนเข้าไปรับทราบผลการประชุมได้ตลอดเวลา 
และกฎหมายสอบสวนการคอร์รัปชั่นที่มีการปฏิรูปตั้งแต่ต ารวจ จนถึงศาล โดยมีการตั้งส านักงานอัยการพิเศษ
ขึ้นมาส าหรับท าคดีคอร์รัปชั่นโดยตรง การปฏิรูปทั้งประเทศจะท าให้ระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว” 

ประเทศญี่ปุ่นพบว่าผู้บริหาร 4 คนของบริษัทแห่งหนึ่งถูกอัยการฟ้องร้องในข้อหาให้            
เงินสินบนแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการของมหานครโฮจิมินท์
เป็นเงิน 90 ล้านเยน เพ่ือให้ชนะประมูลงานสร้างถนนในมหานครโฮจิมินท์เป็นเงิน 3,100 ล้านเยน
ภายใต้โครงการความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศบังคลาเทศ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถูกด าเนินคดีถูกปรับ ยึดทรัพย์สินทั้งหมด
และศาลตัดสินจ าคุก 13 ปี ในข้อหาร่ ารวยผิดปกติและได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบ อีกทั้งปกปิดข้อมูล
การแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.บังคลาเทศ เป็นต้น 

ทิโมธี  เอช เอ็ม ถง (2554) ได้กล่าวไว้ในงานสัมมนา 'ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศ
ไทย ' ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น 23 องค์กร เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2554 โดยมีองค์กรภาคีร่วมจัดงาน ประกอบด้วย 
หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  ในโอกาสที่ ดร.ทิโมธี เอช เอ็ม ถง กรรมาธิการของคณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปราบปรามการคอร์รัปชั่น หรือ "ไอซีเอซี" (Independent Commission Against Corruption) 
ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นแขกรับเชิญมาถ่ายทอดประสบการณ์และกรณีศึกษาตัวอย่าง                 
การปราบปรามคอร์รัปชั่นที่ประสบความส าเร็จและวิธีรับมือกับการทุจริตที่ยืนหยัดต่อสู้มานานกว่า 
37 ปี โดยเล่าว่า “หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2488 ฮ่องกงต้องเผชิญหน้ากับความอดอยากอย่าง
ที่สุด ส่งผลให้ธุรกิจต้องพ่ึงพาการคอร์รัปชั่นทั้งนั้น ไม่มีกิจการใดที่ไม่เคยจ่ายสินบนในฮ่องกง และนี่
คือศัตรูตัวฉกาจที่แท้จริงโดยเฉพาะในหน่วยงานต ารวจ อาชีพที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ก็กลับมาท าผิด
เสียเอง เรียกเก็บส่วยจากพ่อค้ายาเสพติด เจ้าของบ่อนการพนัน และธุรกิจมืดทั่วประเทศ                               
จนกลายเป็นเรื่องอ้ือฉาว ในตอนนั้นแม้สิ่งเดียวที่ประชาชนท าได้คือ การร้องเรียน นี่แหละที่เป็น
จุดเริ่มต้นของการปกครองอันใสสะอาดในปัจจุบัน เมื่อรัฐบาลทนต่อความอัปยศของระบบราชการ
ต่อไปไม่ได้ ไอซีเอซี จึงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 บนพ้ืนฐานการปราบปรามคอร์รัปชั่น 3 ประการ 
อันได้แก่ การใช้กฎหมาย การป้องกัน และการให้ความรู้ ในส่วนกฎหมายนั้น ICAC ได้รับอ านาจจาก
รัฐอย่างเต็มที่ ทั้งการสอบสวนและด าเนินคดีต่อผู้ทุจริต ด้วยการท างานแบบอิสระไม่ขึ้นตรงกับ
หน่วยงาน ใด ภารกิจต่อสู้กับการคอร์รัปชั่น จึงเป็นไปอย่างโปร่งใส”     

วิทยากร เชียงกูล (2549) ได้ท าการศึกษาแนวทางและวิธีการป้องกันและปราบปราม
คอร์รัปชั่นต่างประเทศ เช่น ประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต ้ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1.) การออกกฎหมาย การออกพระราชบัญญัติ การมีระบบนิติบัญญัติ ศาล และ                    
การบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งยุทธศาสตร์ มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอย่างใกล้ชิด 

2.) การสร้างค่านิยมของประชาชน และการเป็นสังคมที่เสมอภาค ไม่มีความความแตกต่าง
ทางชนชั้น   
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3.) การให้มีองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่มีอ านาจและมีบทบาทสูงในการปราบปราม
คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมทั้งผู้พิทักษ์ความยุติธรรม 

4.) การท าให้รัฐมีความโปร่งใสและความเปิดเผย โดยการที่ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร และการเข้าไปมีส่วนร่วม 

5.) ความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น   
6.) การกระจายอ านาจคือการให้หลายองค์กรท างานร่วมกันมากกว่าจะรวมศูนย์อ านาจไว้

ที่องค์กรเดียว  
7.) การให้ผู้หญิงมีบทบาทการตัดสินใจทางการเมืองสูง 

วิทยากร เชียงกูล (2551) กล่าวว่า ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้เสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้   

1.) ภาครัฐต้องมีมาตรการที่มุ่งก าจัดจุดอ่อนของระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน 
ด าเนินการอย่างโปร่งใส และคัดคนตามความสามารถ การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น เป็นวิธี
เพ่ิมแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัครและอยู่ ในอาชีพนี้ ได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องคอร์รัปชั่น              
การเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ต้องมีวิธีประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลางและ                     
มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก บางประเทศใช้วิธีออกกฎจรรยาบรรณ (CODE OF 
CONDUCT) ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจน เช่น ห้ามรับของขวัญ หรือการเลี้ยงดูจากคนอ่ืน ห้ามรับสินบน
และการใช้ทรัพย์สมบัติสาธารณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งการออกกฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง เพ่ือป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และเพ่ือป้องกัน
การที่เจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่ด้านภาษีและออกใบอนุญาตด้านธุรกิจใช้อ านาจ
ตัดสินใจตามวิจารณญาณของตน บางประเทศใช้วิธีการรวมศู นย์การตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง                         
และใช้ระบบสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ตมาช่วยเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และลดการคอร์รัปชั่นมีกฎหมาย
ป้องกันการฟอกเงิน สิ่งที่ส าคัญคือต้องมีการปราบปรามการคอร์รัปชั่นอย่างเอาจริงเองจัง เช่น จะต้อง
มีการอายัดและยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้มาด้วยการคอร์รัปชั่นได้ มีการออกกฎหมายให้           
ความคุ้มครองแก่พยานผู้ให้ข้อมูลเรื่องคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐระดับรองลงมา ซึ่งมีโอกาสรู้
ข้อมูลแต่ไม่กล้าแจ้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น เพราะเกรงว่าตนจะมี
ความผิดด้วย หรือถูกหัวหน้างานกลั่นแกล้งหรือท าอันตราย    

2.) ต้องมีกฎหมายที่เอ้ืออ านวย เช่นก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ 
และรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกตั้งข้อสงสัย เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขอไป
รวมทั้งมีการร่วมมือขอข้อมูลจากต่างประเทศได้ด้วย กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐโยกย้ายเงินไปต่างประเทศ 
การจะปราบปรามคอร์รัปชั่นให้ได้ผล จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต ารวจและอัยการด้วย ดังนั้น
การมุ่งแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและปฏิรูประบบต ารวจและอัยการจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอันดับต้น   

3.) ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาสังคม องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ 
สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ให้เป็นหูเป็นตา เป็นก าลังในการช่วยตรวจสอบให้ข้อมูลและ
สนับสนุนการท างานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น รัฐบาลบางประเทศ
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ให้งบประมาณสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนที่ท างานด้านต่อต้านคอร์รัปชั่นเ พ่ือช่วยให้                
การปราบปรามได้ผลดียิ่งขึ้น 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547) ได้เสนอแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้ 

1.) การก าหนดโทษให้หนักระหว่างผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดบทลงโทษหรือ
การเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นทั้งสองฝ่าย เช่น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชั่นต้องรับโทษเพ่ิมขึ้นให้
มากกว่าปกติจากความผิดทั่วไป ในขณะที่บริษัทภาคเอกชนจะมีการถูกปรับและมีโทษทางอาญา                 
ควรมีการจัดท าเป็นบัญชีด า ที่ไม่สามารถรับการจัดสรรผลประโยชน์จากภาครัฐอีกต่อไป 

2.) การสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่น               
ในสังคมไทยนั้นควรเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน ดังนั้น จึงควรมีการเปิดโอกาสในการสร้างกลุ่ม
เคลื่อนไหวเพ่ือขจัดปัญหาการคอร์รัปชั่นแห่งชาติขึ้น เช่น มีการท างานประสานความร่วมมือกันใน      
การเฝ้าตรวจสอบการท างานของหน่วยราชการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ
กระทรวง ทบวง กรม จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.) หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์การของรัฐนั้น จะต้องมีความโปร่งใสในการท างานในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล 
หรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 หน่วยงานราชการต้องเปลี่ยน
แนวคิดเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลจากเดิมที่เคยปิดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องที่มีเหตุผลเพียงพอใน                  
การเปิดเผย โดยหันมาใช้หลักที่ว่าข้อมูลทุกอย่างเปิดเผยได้หมด และหากมีข้อมูลใดที่ไม่เปิดเผย
จะต้องมีเหตุผลสนับสนุนการปกปิดที่เพียงพอ 

4.) การสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง จะเห็นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาระดับค่านิยมที่เกิดขึ้น              
ในสังคมไทย ดังนั้นในการแก้ไขการคอร์รัปชั่นนั้น จะต้องจัดการแก้ไขในระดับค่านิยมโดย                 
การสร้างค่านิยมของคนไทยในเรื่องของการเห็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าการช่วยเหลือ                  
พวกพ้องในการท าผิดกฎหมาย หรือการสร้างความส าเร็จในชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และมีความ เพียร
มากกว่าในการได้ทรัพย์สินมาจากการฉ้อราษฎร์หรือคดโกง 

5.) เชิดชูบุคคลต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์และท าความดี ทั้งนี้ แบบอย่างการกระท านับว่า
เป็นสิ่งส าคัญและย่อมมีความหมายมากยิ่งกว่าค าพูด ดังนั้น สังคมไทยจะต้องร่วมกันเชิดชูบุคคล
ต้นแบบซึ่งไม่เพียงเชิดชูรูปแบบหรือตามพิธีการเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลต้นแบบในเรื่องของ
ความซื่อสัตย์และความดีงาม เช่น โดยเริ่มจากท่ีโรงเรียน สถาบันการท างาน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ 
หากสังคมไทยเต็มไปด้วยคนต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์และท าความดี และมีการสนับสนุนยกย่องแล้ว
สังคมนั้นจะเต็มไปด้วยคนเลียบนแบบในการท าความดีต่อไป 

6.) การจัดตั้งหน่วยข่าวที่รับแจ้งเบาะแส โดยเฉพาะภาคประชาชนควรร่วมกันจัดตั้งระบบ
แจ้งงานข่าวที่เกี่ยวกับระบบราชการ ให้เป็นศูนย์กลางของงานข่าวที่มีข้อมูลแม่นย า และเชื่อถือได้ 
เช่น มีการประสานกับเครือข่ายต่างๆ ในการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าผิดของหน่วยงาน
ราชการ และเปิดเป็นสายตรงเพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นหรือส่ง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งจะท าให้หน่วยงานของรัฐที่ถูกพาดพิงต้องระมัดระวังในการใช้อ านาจหน้าที่ 



65 
 

ดังนั้นสังคมไทยควรจะหาวิธีการที่เหมาะสมในการปลูกฝังจิตส านึกให้กับคนในชาติโดย
ชี้ให้เห็นว่าบทสรุปสุดท้ายของผู้ที่โกงบ้านกินเมือง ต้องพบกับชะตากรรมเช่นไร เช่นประธานาธิบดี            
ซูฮาร์โต แห่งประเทศอินโดนีเซียไม่มีโอกาสลี้ภัยในต่างประเทศต้องทนทุกข์ทรมานและเสียชีวิต                   
ในประเทศ หรือ ประธานาธิบดีมาร์กอส แห่งประเทศฟิลิปปินส์ ที่ต้องเสียชีวิตในต่างแดนในฐานะผู้ลี้
ภัยทางการเมือง ผู้น าเกาหลีใต้ต้องโทษจ าคุก แม้จะได้รับนิรโทษกรรมแต่ก็ต้องหมดศักดิ์ศรีของ                 
ความเป็นมนุษย์ซึ่งน่าจะทุกข์ทรมานเหมือนตายทั้งเป็น เนื่องจากสังคมเห็นว่าผู้น าประเทศเป็นผู้มี
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าคนปกติทั่วไปแทนที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหนือกว่า
ประชาชนผู้ถูกปกครอง เพราะได้รับการยกย่องในฐานะผู้บริหารประเทศ แต่กลับมาโกงชาติบ้านเมือง
ของตนเองแทนที่จะทดแทนแผ่นดินเกิดให้สมภาคภูมิของค าว่าผู้น าที่มีจริยธรรม เนื่องจากทั่วโลก
ยอมรับและถือว่าค าตัดสินของศาลเป็นที่สิ้นสุด สหประชาชาติให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพราะการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีการเมือง ผู้กระท าผิดจึงถือเป็นอาชญากร 
โดยยึดหลักการที่ว่า “คนโกงต้องไม่มีที่ยืนบนโลกนี ” ดังนั้นจึงเหมือนกรรมติดจรวดในโลกยุคดิจิตอล 
ที่ผู้น าในบางประเทศที่อาจหนีความผิดทางกฎหมายได้ด้วยการลี้ภัย แต่ไม่มีแม้แผ่นดินจะอาศัยเป็น         
เรือนตาย มีเงินทองล้นฟ้าก็หาความสุขไม่ได้ 
 
2.6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ้าจังหวัด 

สภาพปัญหาและความรุนแรงของการทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มีความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาโดยตลอด กล่าวคือ  

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 
ก าหนดให้ “รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการตามนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการ “พัฒนาระบบงานภาครัฐ มุ่งเน้น   
การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการท างานเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ” 

อย่ างไรก็ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550                         
ได้มีการปรับปรุงเชิงทางสถาบันโดยเริ่มจากการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ขององค์กรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งกฎหมายก าหนดและอยู่ภายใต้การก ากับของฝ่ายบริหารให้แยกตัวออก                  
จากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งได้มีการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้ง
องค์กรขึ้นหลายองค์กร เช่น  

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการรับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยการโอนอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ในวงราชการ (ป.ป.ป.) ให้มาอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย                    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และต่อมามีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีสถานภาพเป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ นอกจากการปรับปรุงเชิงสถาบันและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ                   
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวแล้ว ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าที่ (7) ก ากับดูแลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง และ (13) ด าเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับ                    
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส่วนหมวด 9/2 ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ (1) “ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสาน
ความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากการทุจริตโดยด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม     
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 
 ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีและท างานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือ                     
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น (United Nations Convention against Corruption) และมีการจัดตั้ง
หน่วยงานโดยเฉพาะ 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                       
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ท าหน้าที่ดูแลปัญหาคอร์รัปชั่นในภาพใหญ่ระดับชาติ ตลอดจน                     
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมาตรการของ                 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ.2551 ท าหน้าที่ดูแลคดีที่เกี่ยวพันกับ                   
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจากการกระท าของข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติการ                
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 246 วรรค 5 ก าหนดให้มีกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการการสรรหา และอ านาจ
หน้าที่ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/10 บัญญัติให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด มาตรา 103/11 บัญญัติคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด                  
มาตรา 103/12 บัญญัติใหม่คณะกรรมการสรรหาในการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตประจ าจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร 9 องค์กรในแต่ละจังหวัด คือ 
สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมด้านการศึกษา สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
กฏหมาย สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน สภาหอการค้า
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หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังวหวัด กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรเอกชน 
องค์กรเกษตรกร สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด โดยแต่ละ
หน่วยงานหรือองค์กรคัดเลือกกันเองให้เหลือหน่วยงานหรือองค์กรละหนึ่งคน รวม 9 คน ท าหน้าที่
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ า
จังหวัด และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน ป.ป.ช. คนหนึ่งท าหน้าที่
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และมาตรา 103/18 บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต 
โดยด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป. ช.                      
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(4) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 43 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                  
การทุจริตประจ าจังหวัดตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดย
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                
ว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ก าหนดหลักเกณฑ์กระบวนการสรรหา 
อ านาจหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด การตรวจรับเรื่องกล่าวหา การแสวงหาข้อเท็จจริง 
และรวบรวมพยานหลักฐาน การรับบัญชี การตรวจสอบความถูกต้อง และความมีอยู่จริง รวมทั้ง         
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบ จริยธรรมของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด และบัญชีอัตรา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดแห่งชาติ                  
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ า
จังหวัด และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด พ.ศ.2557 ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 ก าหนดหลักเกณฑ์                   
และวิธีการบริหารงาน และส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด ไว้โดยระเอียด รวมทั้งคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดระเบียบ หรือประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดด้วย เพ่ือให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 1003/18 

มาตรา 103/18 และระเบียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                 
ว่าด้วยการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด พ.ศ.2555 และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าจังหวัดและส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด พ.ศ.2557 เป็นความคาดหวังของคน               
ในสังคมที่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผู้ที่อาสาสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ว่าการป้องกันและปรา บปราม                  
การทุจริตระดับจังหวัดจะเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

กระบวนการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดมีการก าหนด
ตั้งแต่เดือนเมษานร 2556 จนกระทั้งวันที่ 28 มกราคม 2557 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด 28 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่                 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 แป็นต้นมา 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประกาศ ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 72/2557 เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)พ.ศ.2554 มาตรา 103/12                     
และมาตรา 103/18 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  103/12  ในการแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด
ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจ านวนห้าคน ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอ
รายชื่อ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

(1) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.                       
ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย  

(2) อัยการจังหวัด  
(3) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
(4) ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด  
(5) รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร)  
ในกรณีที่มีกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ งไม่ครบจ านวน ใ ห้ด า เนินการไปตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธาน กรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา”  

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในมาตรา 103/18 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย                  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และให้ใช้         
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 103/18 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ้าจังหวัดมี
อ้านาจหน้าที่ ในเขตจังหวัดดังนี   
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(1) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับประชาชน
และ ส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต                    
โดยด าเนินการเพ่ือการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริตรวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต  

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.                    
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดหรือ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด  
มีอ านาจลงนามในหนังสือเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม อ านาจหน้าที่ได้”  

ข้อ 3 การสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด                   
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วเป็นอันใช้ได้ ส่วนที่อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอ่ืน 

ส่วนความพยายามในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน  ตั้งแต่                 
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน (พ.ศ.2561) คือมีการก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามนโยบาย                
โดยการจัดตั้งศูนย์ด้ารงธรรมขึ นในแต่ละจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์     
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่องในทุกพ้ืนที่ รวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสาร                 
แก่ประชาชน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน                  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐในทางมิชอบเพ่ิมมากขึ้น 
และสร้างความเท่าเทียมเสรีภาพในด้านข้อมูลข่าวสารอันเป็นกลไกในการสร้างความโปร่งใสของ
ภาครัฐ จากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งสามารถเป็น
แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นมิให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีก
รูปแบบหนึ่ง 

ดังนั้น การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นต้องค านึงถึงโครงสร้าง ระบบ และตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องใน                  
ทุกฝ่ายเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นระดับผู้ปฏิบัติงานให้บริการโดยตรงต่อประชาชนขึ้นไปถึง            
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ใกล้ชิดกับประชาชน นักการเมืองที่เข้ามามีบทบาทและมีส่วนในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการบริหารราชการ และท้ายที่สุดคือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล 
 Suchman (1987) กล่าวว่าการประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริง (Actual 
Results) กับผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Results) ซึ่งเป็นการวัดความส าเร็จจากการด าเนินงาน 
โดยพิจารณาจุดมุ่งหมายและเป็นการศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธ์ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมบางประเภท
ที่มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ 
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 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2529) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการประเมินไว้ดังนี้ การประเมิน
กระบวนการ เป็นการวิจัยประเมินผลระหว่างที่มีการด าเนินนโยบาย/แผนงาน/โครงการการวิจัย
ประเมินผลในชั้นนี้ จะสามารถช่วยในการพิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนด
ไว้ในชั้นของการวางแผนหรือไม่ เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าจุดเด่นจุดด้อยของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ ซึ่งไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังสิ้นสุดการด าเนินงานแล้ว 

การประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) เป็นการประเมินที่มุ่งตอบค าถามที่ว่าผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือดูว่าโครงการมีประสิทธิผล (Effectiveness) เพียงใด 

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามที่ว่านโยบาย/
แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และระดับใด กล่าวอีกนัยหนึ่งการประเมินผล                   
เป็นกระบวนการตีความหมายและการตัดสินคุณค่า และได้แบ่งการประเมินเป็นหลายประเภทที่
ส าคัญดังนี้ 

1) การวิจัยประเมินผลเบื องต้นและการวิจัยประเมินผลสรุปรวม 
(1) การวิจัยประเมินผลเบื้องต้น เป็นการวิจัยประเมินผลความก้าวหน้าของนโยบาย/ 

แผนงาน/โครงการ ในการมุ่งเข้าสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่ก าลังด าเนินการอยู่โดย
ตอบค าถามการด าเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้               
แต่ต้นหรือไม่ ทุกส่วนของนโยบาย/แผนงาน/โครงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่                  
ถ้าบางส่วนของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ หย่อนประสิทธิผลจะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

(2) การวิจัยประเมินผลสรุปรวม เป็นการประเมินผลสรุปเมื่อนโยบาย/แผนงาน/ 
โครงการ ได้เสร็จสิ้นลงโดยตอบค าถาม นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่อย่างไร นโยบาย/แผนงาน/โครงการ สามารถตอบสนองความต้องการ
ทั้งหมดของสังคมได้หรือไม่เพียงใด 

2) การวิจัยประเมินผลแบบ ซีเอสอี-ยูซีแอลเอ (CSE-UCLA Evaluation) การวิจัย
ประเมินผลชนิดนี้ ครอบคลุมการวิจัยประเมินผลทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน              
การด าเนินงาน จนกระท่ังสิ้นนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มี 5 ขั้นตอนคือ 

(1) มุ่งศึกษาเพ่ือตอบค าถามว่า อะไรคือปัญหาที่ต้องการแก้ไข ความต้องการประชาชน 
ความมุ่งหวังกับความเป็นจริงต่างกันอย่างไร 
  (2) การศึกษาหาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าประสงค์การพิจารณาควาเมป็นไปได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ วางแผนเพ่ือพัฒนาเป็นนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ 

(3) ศึกษาการด าเนินงานว่าเป็นไปตามกระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้หรือไม่มี
ปัญหา อุปสรรคอย่างไร แผนที่วางไว้มีข้อจ ากัดอะไรที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
 (4) ให้ความสนใจผลลัพธ์ว่า ส่วนใดประสบผลส าเร็จมากหรือน้อยกว่าส่วนอ่ืนของ
โครงการ เพ่ือตอบค าถามว่า ท าไมนโยบาย/แผนงาน/โครงการบางส่วนจึงประสบผลส าเร็จและท าไม
ส่วนอื่นไม่ส าเร็จ 

(5) เป็นการศึกษาประสิทธิผล หรือคุณค่าของนโยบาย/แผนงาน/โครงการโดย
ส่วนรวมว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ระดับใด 
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3) การวิจัยประเมินผลแบบเคาทีแนนซ์ (Countenance Evaluation) แบ่งการประเมินผล
ออกเป็น 3 ระยะคือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ 
  (1) การประเมินผลก่อนด าเนินการ (Pre-Evaluation or Ex-Ante Evaluation) คือ 
การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดและการเลือกท าโครงการ ซึ่งมักใช้ใน
การพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ ความเหมาะสมของการท าโครงการ จะประกอบด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในทางเทคนิควิชาการ ความพร้อมในด้าน                    
การบริหารโครงการ ความพร้อมในด้านงบประมาณสนับสนุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ 
(Rate of Return) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลก าไร (Cost/Benefit Analysis)                
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล (Cost/Effectiveness Analysis) การพิจารณาว่าการจัดท า
โครงการนั้น จะได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ เป็นการพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ 
  (2)  ก า รปร ะ เ มิ นผลร ะหว่ า ง ด า เ นิ น การ  ( Implementing Evaluation or 
Processing Evaluation) เป็นการประเมินในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติโครงการ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร จะได้
แก้ไขได้ทันท่วงที เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
โครงการที่จะต้องหาข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการ บางครั้งอาจเรียก       
การประเมินผลในขั้นนี้ว่า การประเมินผลเพ่ือปรับปรุง หรือการประเมินผลย่อย (Formative 
Evaluation)  

(3) การประเมินผลหลังด าเนินการ (Post Evaluation) เป็นการประเมินที่จัดท าขึ้น 
เมื่อการปฏิบัติงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จะเป็นการพิจารณาตอบค าถามในเรื่องต่อไปนี้ 

 เป็นการตรวจสอบว่า การด าเนินงานของโครงการสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด คือ ท าได้ส าเร็จตามคาดหวังไว้แค่ไหนเป็นการพิจารณาผลิตผลของ
โครงการนั่งเอง 

 เป็นการตรวจสอบว่า มีผลพลอยได้อย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์บ้างหรือไม่ เรียกว่า เป็นการศึกษาผลกระทบของโครงการทั้งด้านดีและไม่ดี เช่น 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเชื่อ และค่านิยม และการปรับปรุงคุณภาพของ
ประชาชน  

 เป็นการสรุปผลรวมของการด าเนินงานโครงการคือ มองภาพรวมว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นเช่นไร ทรัพยากรในโครงการเป็นอย่างไร การด าเนินงานในแต่ละช่วง        
มีปัญหาอะไร ผลผลิตและผลกระทบของโครงการเป็นอย่างไร การด าเนินงานของโครงการนี้                 
มีความส าเร็จหรือล้มเหลวแค่ไหน มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร หากมีการด าเนินการต่อไปจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มการด าเนินงานโครงการ 
จนถึงสิ้นสุดโครงการ บางครั้งเรียกการประเมินลักษณะนี้ว่า การประเมินผลสรุป (Summative 
Evaluation)  
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 สุรพล กาญจนจิตรา และคณะ (2537) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยประเมินผลดังนี้ 
1) เพ่ือด าเนินงานหรือยุบเลิกโครงการ 
2) หากเห็นว่าควรด าเนินการต่อ ก็เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและกระบวนการท างานของ

โครงการ 
3) เพ่ือเพ่ิมหรือลดยุทธวิธีและเทคนิคเฉพาะของโครงการ 
4) เพ่ือแจกแจง จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมระหว่างโครงการที่ต้องการ 
5) เพ่ือยอมรับหรือปฏิเสธแนวทางหรือทฤษฏีที๋โครงการน ามาใช้ 

จากแนวคิดหรือทฤษฏีเรื่องการวิจัยประเมินผล สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการพักช าระหนี้เกษตร กระบวนการในการด าเนินงานในด้านการฟ้ืนฟูอาชีพ                      
การอบรมเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และการประเมินผลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการในด้านภาระหนี้สิน 
รายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการช าระคืนหนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือเป็นแนวทาง                 
ในการพัฒนาและปรับปรุงในการด าเนินงานโครงการพักช าระหนี้เกษตร 
 
2.8 แนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

แนวคิดดั้งเดิมของการวัดผลส าเร็จในการท างานขององค์การภาครัฐ ได้ยึดเอาความส าเร็จ 
ตามความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการเป็นตัวชี้วัดผลส าเร็จในการท างาน แต่เมื่อบริบทของ 
สังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การบริหารงานของภาครัฐทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน 
เช่น การบริหารงานภาครัฐได้ถูกบีบบังคับให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง                   
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน 
การผลักดันให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงาน รวมถึงมีการน าเอา
มาตรฐานทางการบริหาร ศีลธรรม และจริยธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นต้น สาหรับในประเทศไทยได้ด าเนินการพัฒนาระบบราชการ โดยเน้นการยึดผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 
และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานเพ่ือประชาชน 

ความหมายของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2546 ,หน้า 3) กล่าวว่า การบริหาร                     

มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลขององค์การเป็นหลัก การปฏิบัติงานของ 
องค์กรมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับ 
เป้าหมายที่ก าหนด โดยผลผลิต หมายถึง กิจกรรมงาน หรือบริการที่ท า เสร็จสมบูรณ์แล้วเพ่ือส่งให้ 
ประชาชนผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของส่วนราชการโดยตรง 
และผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากผลผลิต ผลลัพธ์                   
จึง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการและสาธารณชน 

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543,หน้า 12)  ได้ให้ความหมาของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่า
เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก ใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัย                 
ตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
ดียิ่งขึ้นและแสดงผลงานต่อสาธารณะ 
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ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543, หน้า 146) กล่าวว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหาร         
ที่เน้นการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์การต้องยอมรับและค านึงถึงผลงาน รวมทั้งต้องให้ความส าคัญกับ                
การจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให้รางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay) 
        สรุปได้ ว่า  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results  Based  Management : RBM)                 
เป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวัดผลส าเร็จในการด าเนินงานของ
องค์การ ทั้งในแง่ของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้
วัดผลการด าเนินงาน (Key  Performance  Indicators : KPIs) รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย  
(Targets) และวัตถุประสงค์(Objectives) ไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร  
สมาชิกขององค์การและตลอดถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับ               
การปฏิบัติงานขององค์การ 

นอกจากนี้ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) จึงเป็นการบริหาร
เพ่ือการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy) เน้นใช้ทรัพยากรอย่าง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Effectiveness) 

การบริหารงานของภาครัฐในอดีตจะเน้นที่การบริหารปัจจัยน าเข้า ( Inputs) ซึ่งได้แก่  
ทรัพยากรต่างๆ ที่รัฐจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานคือเงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ โดยเน้นการท างาน
ตามกฏ ระเบียบและความถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐาน แต่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้น
ที่ผลลัพธ์(Outcomes)ของงาน โดยจะให้ความส าคัญที่การก าหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/งาน เป้าหมายที่ชัดเจน การก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการของทุกโครงการใน
องค์การให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการก าหนดตัวบ่งชี้
วัดผลการท างานหลัก (Key Performance Indicators - KPI) ไว้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคน
ในองค์การ การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวบ่งชี้วัดดังกล่าว การยืดหยุ่นทางการ
บริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการให้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนางานให้มีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้นเพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในฐานะ
ผู้รับบริการจากองค์กรของรัฐได้เป็นอย่างดี 
         ปัจจัยหลักพ้ืนฐานที่ท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จคือการมีระบบข้อมูล          
ที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบความคืบหน้าของ
การปฏิบัติงานหรือระบบการเงินและบัญชีที่สามารถให้ข้อมูลแยกรายโครงการเพ่ือให้ทราบต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในแต่ละงาน การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
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2.9 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและความคาดหวัง 
ความหมายของความคิดเห็นได้มีผู้ให้ความหมายของความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 
กู๊ด (Good, 1959, p. 376) ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ ได้แก่ 
1. ความหมายทั่วไปหมายถึง ความเชื่อ ความเห็น ข้อพิจารณา ความรู้สึก หรือทัศนะที่ยัง

ไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่นอนและยังขาดน้ าหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห์หรือกล่าวกว้างๆได้ว่า 
มีความเป็นไปได้มากกว่าความรู้ 

2. ความเหมายเฉพาะหมายถึง การพิจารณาหรือข้อวินิจฉัยอย่างมีแบบแผนจาก แหล่งข้อมูล
หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ 

ความคิดเห็นสาธารณะ หมายถึง การพิจารณาหรือข้อวินิจฉัยรวมๆ ของกลุ่มคนในสังคม            
ที่เก่ียวข้องกับความเชื่อ หรือข้อเท็จจริง 

แคทซ์ (Katz, 1961 อ้างถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526, หน้า 2) ให้ความหมายว่า 
ทัศนคติ หมายถึง ส่วนประกอบสองส่วน คือ ความรู้สึกในการที่จะชอบหรือไม่ชอบ ความรุ้หรือ         
ความเชื่อ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งที่มีต่อสิ่งอ่ืนๆ 

โคลาซา (Kolasa, 1969, p. 386) ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของ 
บุคคลในการพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งจากเหตุการณ์แวดล้อม (Circumstances) 

สุโท เจริญสุข (2525 อ้างถึงใน สุทธิการต์ ชูทอง, 2551, หน้า 6) ความคิดเห็นเป็นสภาพ 
ความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล อันเป็นผลให้บุคคลมี 
ความคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบ ไม่ชอบ หรือเฉย ๆ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หน้า 3) ให้ความหมายค าว่า ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น 
ซึ่งมอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมจะปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก 

ระวีวรรณ สวนจันทร์ (2538, หน้า 18) ได้ให้ค านิยามว่า เป็นการแสดงออกถึงเรื่องหนึ่ง 
เรื่องใดโดยเฉพาะโดยใช้สติปัญญา ประสบการณ์จากการเรียนรู้ การศึกษาประกอบกับความคิดเห็นนี้
อาจเป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ความคิดเห็นนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลา 

เฮอล็อค (Hurlock, 1995 อ้างถึงใน เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ , 2550) ได้ให้ค านิยามว่า          
ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านความรู้สึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่ได้อยู่บนความแน่นอน
หรือความจริง แต่ข้ึนอยู่กับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีข้ออ้างหรือการแสดง เหตุผลสนับสนุน  หรือ
ปกป้องความคิดเห็นนั้น ความคิดเห็นบางอย่างเป็นผลของการแปล ความหมายของข้อเท็จจริงขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละคน เช่น พ้ืนความรู้  ประสบการณ์ ในการท างาน สภาพแวดล้อม                    
และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ การแสดงความคิดเห็น อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ
จากคนอื่นๆก็ได้ 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2539, หน้า 174 - 178) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
“ความ” ที่เป็นค าน าหน้ากิริยาหรือค าวิเศษ เพ่ือแสดงภาพและให้ความหมายของ “คิดเห็น” ว่าเป็น ค ากิริยา
ที่แปลว่าเข้าใจ ดังนั้น “ความคิดเห็น” จึงมีความหมายรวมว่า เป็นการแสดงภาพของความเข้าใจ 
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1. ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้อาศัย 
หลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้เสมอไป 

2. ทัศนะหรือประมาณการเกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
3. ค าแถลงที่ยอมรับนับถือกันว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อปัญหาที่มีผู้น ามาขอปรึกษาค าว่า 

“ความคิดเห็น” มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า เจตคติ ซึ่งมีค าอธิบายไว้ว่า แนวโน้มบุคคลได้รับมา
หรือเรียนรู้มา และกลายเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อบางสิ่ง
บางอย่างหรือต่อบุคคลบางคน 

ลาวัณย์ จักรานุวัฒน์ (2540, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความคิดเห็น หมายถึง 
ความเชื่อหรือการลงความเห็นที่ไม่ได้เป็นความรู้สึกอันแท้จริง แต่ในบางครั้งความคิดเห็น ในบางสิ่ง
บางอย่างอาจเป็นจริงได้ 

กาญจนา ทัพป้อม (2546, หน้า 35) สรุปว่า ความคิดเห็น คือความเชื่อที่ไม่ได้ตั้งอยู่บน 
พ้ืนฐานที่แน่นอนหรือความรู้อันแท้จริง แต่จะตั้งอยู่ที่จิตใจ ความเห็นและการลงความเห็นของแต่ละ
บุคคลที่ว่าน่าจะเป็นจริงหรือน่าจะตรงตามที่คิดไว้ 

สุภาวดี สินสายออ (2546, หน้า 24) ได้สรุปความหมายของค าว่า ความคิดเห็น หมายถึง 
การแสดงออกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดเห็นจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติและค่านิยม                  
โดยที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิต ลักษณะของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือของสังคม ค่านิยมเป็นเรื่องราวทาง
จิตอย่างกว้างๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนทัศนคติ เป็นเรื่องจิตลักษณะของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่แคบลงไป 

มัณฑนา โพธิ์แก้ว (2550 , หน้า 9) สรุปไว้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกทาง                      
ด้านความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ และการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นจาก
แนวความคิดต่างๆ สรุปได้ว่า ความคิดเห็นคือ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ของแต่ละบุคคล 
การยอมรับหรือไม่ยอมรับ การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น ด้วยการพูด เขียน
หรือสื่อสารให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์ ค่านิยม และสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลนั้นเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปฏิกิริยา ตอบสนองเป็นข้อพิจารณา
เห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้อาศัย หลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้          
เสมอไป ซึ่งความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือปฏิเสธ จากบุคคลอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้
ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ และเมื่อกาลเวลา
เปลี่ยนแปลงไป 

ประเภทของความคิดเห็น 
Remmer (1996, p. 47) จ าแนกความคิดเห็นเป็น 2 ประเภทคือ 
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็นที่เกิดจาก

การเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได้ ซึ่งทางบวก ได้แก่ ความรักหลง และทางลบ 
ได้แก่ ความรังเกียจ โดยความคิดเห็นนี้รุนแรง และเปลี่ยนแปลงได้ยาก 

2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Contents) การมีความคิดเห็นต่อ        
สิ่งใด สิ่งหนึ่ง โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้  ความเข้าใจสิ่งนั้น เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดี ได้แก่ 
ชอบ ยอมรับ เห็นด้วย ความรู้ความเข้าใจในทางท่ีไม่ดี ได้แก่ ไม่ชอบ รังเกียจ ไม่เห็นด้วย เป็นต้น 
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สรุปได้ว่า ความคิดเห็นสามารถเกิดจากการเรียนรู้เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็นในชีวิต         
ประจ าวัน หรือมาจากประสบการณ์ที่เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจและความคิด ประเภทของ
ความคิดเห็นสามารถแบ่งได้ทั้งในทางที่ดี ได้แก่ การยอมรับ และในทางที่ไม่ดี ได้แก่ การปฏิเสธอาจมี
ระดับความคิดเห็นในระดับธรรมดาและรุนแรง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรู้สึก นึกคิดของผู้นั้น 

วิธีวัดความคิดเห็น 
ไพศาล หวังพานิช (2531, หน้า 152) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความคิดเห็นหรือเจตคติต้อง 

ยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้ 
1.) การประเมินจากสถานการณ์ต่างๆ การแสดงออกถึงความคิดเห็นจะมีผลต่อ เนื่องมา   

จากอารมณ์ พ้ืนความรู้ ภูมิหลังทางสังคม และสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ความคิดเห็นไม่อาจ
บอกได้ว่า ถูกต้องหรือไม่ อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได้ ซึ่งความคิดเห็นสามารถ 
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป 

2.) เจตคติของบุคคลไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง การวัดจะเป็นการวัดทางอ้อม                  
โดยวัดจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ 

3.) เจตคติ นอกจากจะแสดงออกในรูปของความรู้สึกนึกคิด เช่น การสนับสนุนหรือ คัดค้าน
ยังมีขนาดหรือปริมาณของความรู้สึกด้วย ดังนั้น ในการวัดทัศนคติ  นอกจากจะท าให้ทราบ ทิศทาง
แล้วยังสามารถบอกระดับความมากน้อยได้ด้วย 

พรเพ็ญ เพชรสุขสิริ (2531, หน้า 3) ได้เขียนบรรยายการในเอกสารของคณะสังคมศาสตร์ 
และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการวัดทัศนคติ กล่าวถึง การวัดทัศนคติ หรือ การวัด
ความคิดเห็น  สามารถกระท าได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมีด้วยกัน 4 วิธี คือ 

1.) วิธีของเธอร์สโตน (Thurston’s Method) เป็นวิธีการสร้างมาตรวัด ออกเป็นปริมาณ  
แล้วเปรียบเทียบต าแหน่งของความคิดเห็น หรือทัศนคติไปในทางเดียวกัน และเสมือนว่าเป็นสเกล                   
ที่มีช่วงห่างเท่ากัน (Egual-appeaning Intervals) 

2.) วิธีของกัตต์แมน (Guttmann’s Scale) เป็นวิธีวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็น ในแนว เดียวกัน 
และสามารถจัดอันดับสูง-ต่ า แบบเปรียบเทียบกันและกันได้ จากอันดับต่ าสุดถึงสูงสุดได้ และแสดงถึง
การสะสมของความคิดเห็น 

3.) วิธีจ้าแนกความแตกต่างในการตีความ (Semantic Differential Scale) เป็นวิธีวัด
ทัศนคติหรือความคิดเห็น 7 ระดับ (Seven-Point Scale) โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ด้านซ้ายสุดของ 
สเกลก าหนดให้เป็นค่าเชิงบวกสุด ด้านขวาสุดของสเกล ก าหนดให้เป็นค่าลบสุด ซึ่งอาศัยคู่ค าคุณศัพท์
ที่มีความหมายตรงกันข้าม (Bipolar Adjective) เช่น ดี-เลว  ขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น 

4.) วิธีวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติ และความคิดเห็นที่ 
นิยมแพร่หลาย  เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบสามารถแสดงทัศนคติในทาง 
ชอบหรือไม่ชอบ  โดยจัดอันดับความชอบหรือความไม่ชอบ ซึ่งอาจมีค าตอบให้เลือก 5 หรือ 4 ค าตอบ
และให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หรือ +2, +1, 0, -1, -2 ตามล าดับ ซึ่งการใช้แบบสอบถามส าหรับ        
วัดความคิดเห็น นิยมระบุให้ผู้แสดงความคิดเห็นตอบว่า  เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ 
ก าหนดให้  ซึ่งแบ่งน้ าหนักความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
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ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งนี้การให้คะแนนขึ้นอยู่กับใจความว่าจะเป็นปฏิฐาน (Positive) 
หรือนิเสธ (Negative) 

มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับของ ลิเคิร์ท สเกล (Likert 
Scales) มีการก าหนดค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5    หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4    หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2   หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับ 1   หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) ดังนี้   
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวัด คือ การประเมินความคิดเห็นและทัศนคติ (Opinion and 

Attitude) เป็นปัญหาส าคัญของจิตวิทยาสังคม ความคิดเห็นและทัศนคติของกลุ่มที่แตกต่างกันก็มี 
ความสัมพันธ์กันด้วย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาทางสังคมให้ความสนใจและท าการศึกษา 
วิจัยกันมากในปัจจุบัน และการวัดนั้นสามารถกระท าได้หลากหลายวิธีด้วยกัน 

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
Vroom (1964, p. 103) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท างานซึ่งได้รับความ

นิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างานโดย Vroom มีความเห็นว่า 
การที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพ่ิมขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของ
บุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะท างานเพิ่มข้ึนจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไร จากการกระท า
นั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการท างาน
พนักงานจะเพ่ิมความพยายามมากขึ้น เมื่อเขาคิดว่าการกระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามี
ความพึงพอใจ เช่น เมื่อท างานหนักขึ้น ผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ท าให้เขาได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งและได้ค่าจ้างเพ่ิมขึ้น  ค่าจ้างกับต าแหน่งเป็นผลของการท างาน
หนักและเป็นรางวัลที่เขาต้องการ เพราะท าให้เขารู้สึกว่าได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืนมากขึ้น แต่ถ้าเขา
คิดว่าแม้เขาจะท างานหนักขึ้นเท่าไรก็ตาม  หัวหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกย่อง เขาจึงคิดว่า
เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เขาก็ไม่เห็นความจ าเป็นของ                   
การท างานเพ่ิมขึ้น ความรุนแรงของพฤติกรรมที่จะท างานขึ้นอยู่กับการคาดหวังที่จะกระท าตาม                 
ความคาดหวังนั้น  รวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ที่จะได้รับซึ่งจะมีเรื่องของการดึงดูดใจ                          
การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน และการเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม โดยทฤษฎีนี้ จะเน้น
เรื่องของการจ่าย และการให้รางวัลตอบแทน เน้นในเรื่องพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้ต่ อ เรื่องผลงาน 
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ผลรางวัล และผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็นตัวก าหนดระดับของความพยายามของ
พนักงาน 

Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท างานเรียกว่า VIE Theory ซึ่งได้รับ 
ความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทางาน 

V = Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัล 
คือคุณค่าหรือความส าคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น 

I = Instrumentality หมายถึงความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (Outcomes) หรือรางวัล 
ระดับที่ 1 ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ 2 หรือรางวัลอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของ 
ผลลัพธ์ที่ได้ (เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน) 

E = Expectancy หมายถึงความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่งผลลัพธ์ หรือรางวัล
ที่ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม) 

ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540, หน้า 6) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก 
ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน
ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ตน
ต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ 

สรุปได้ว่า ความคาดหวัง คือความรู้สึก ความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไปจนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อการรับรู้ของคนเรา โดยใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอกแรงจูงใจในการท างานของบุคคล เกิดจาความคิดของบุคคลใน
การตั้งความคาดหวังในสิ่งที่กระท า ซึ่งความคาดหวังนั้นมักเป็นไปตามค่านิยมของตน ท าให้บุคคล
พยายามท าให้ได้ หากสิ่งที่พยายามสอดคล้องกับความสามารถด้วย ก็จะเป็นแรงจูงใจที่เข้มข้น         
ส าหรับบุคคล นอกจากนั้นการที่บุคคลได้เข้าใจบทบาทการท างานของตนเป็นอย่างดี จึงเห็นได้ว่า 
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลท างาน คือการสร้างความคาดหวังการให้ ตระหนักในค่านิยม
ต่องาน การใช้ความพยายามการเสริมสร้างความสามารถในงาน และการช่วยให้บุคคลเข้าใจบทบาท
ของตนในงานนั้นๆ 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 
รูปแบบการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” (Corruption Prevention Achievement of Chiang Mai 
Provincial Anti-Corruption Commissioner) โดยภาพรวมของการกําหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือ
กระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ที่นํามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 12 เดือน (เดือนมิถุนายน 
2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561) ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 

3.1 ศึกษาขั้นต้น (Exploratory Research) โดยการค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  
Data) ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (World 
Wide Web) ในเนื้อหาที่เก่ียวข้องตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 

3.2 ศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้การศึกษาเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  
(Primary Data) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นเครื่องมือเพ่ือสอบถามความคิดเห็น 
ซ่ึงผู้ให้สัมภาษณม์ีความเต็มใจที่จะให้ข้อมูล (Social Desirability)  

3 .3  สั มภาษณ์ เจาะลึ ก  ( In-dept Interview) บุ คคลส าคัญ (Key Informants)                
โดย เลื อกกลุ่ มตั วอย่ า งตามคํ าแนะนํ าของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ( Judgment Sampling) หมายถึ ง 
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่  และตามคําแนะนําของผู้ให้สัมภาษณ์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Snowball Sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากเพียงพอสําหรับจัดทํารายงานผลการวิจัยให้
ชัดเจน และเสนอแนะแนวทางท่ีสามารถนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
3.4.1 ขอหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ 

(นายอมรพันธุ์ นิมานันท์) ถึงกลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 กลุ่ม (รวมทั้งสิ้น 246 ตัวอย่างได้แก่ ผู้นําท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/นายกอบต./ปลัด อบต.) ผู้นําท้องที่ (กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตร
กํานัน/แพทย์ประจําตําบล) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) สถาบันอุดมศึกษา 
(ผู้บริหาร/อาจารย์ (ผู้สอน , ผู้รับผิดชอบรายวิชา, ผู้สังเกตการณ์) /นักศึกษา) โรงเรียนช่อสะอาด 
(ผู้บริหารโรงเรียน/นักเรียน) สื่อมวลชน/ภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานเชิญ
บรรยาย ผู้บริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน ) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน                
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนัดหมายสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.4.2 ขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยอธิบายและชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และวิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล โดยขอ
อนุญาตบันทึกเสียงและบันทึกภาพ ขณะทําการสัมภาษณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า จะไม่มีการถอดแบบ
สัมภาษณ์แบบคําต่อคําเป็นรายบุคคลโดยเปิดเผย เพ่ือนํามาประกอบในสรุปรายงานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้
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ผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความรู้สึกสบายใจ ปลอดภัยและเต็มใจที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ เนื่องจากงานวิจัย
อาจต้องมีการพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ในประเด็นเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ถือเป็นประเด็นอ่อนไหว 

3.4.3 ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์มาตรวจความสมบูรณ์ และนับจํานวนกลุ่มตัวอย่างให้
ครบตามที่ต้องการ เกินร้อยละ 90 ถ้าหากพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ อาจตอบไม่ครบถ้วน ก็จะทําการนัด
สัมภาษณ์เพ่ิมเติม เมื่อได้ข้อมูลครบ ผู้วิจัยจะนําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม (สัมภาษณ์) เพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจต่อการบรรยายให้ความรู้                

(การทําหน้าที่ด้านการป้องกันของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่) ในแต่ละหัวข้อ/ประเด็น แยกตาม
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 9 กลุ่ม เป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) ของ ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scales) มีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมี    
การกําหนดค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5    หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4    หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ระดับ 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
ระดับ 2   หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  
ระดับ 1   หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับ ดังนี้   
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ 1.ค่าร้อยละ (Percentage) 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 3. ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิติที่ใช้ในการทดสอบของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่ไม่เป็น
อิสระจากกัน (Dependent T-test) สมมติฐานทางสถิติ (p-value) 

**   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
 3.6 สมมุติฐานงานวิจัย 
 ค่าคะแนนของการประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต
ของคณะกรรมการ ป.จ.จ.เชียงใหม่ เมื่อทําการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ 

3.7 นิยามศัพท์ 
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง  ความสําเร็จที่ได้รับจากความพยายาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ    

หรือระดับของความสําเร็จที่ได้รับในแต่ละด้านโดยเฉพาะหรือโดยทั่วไป   
การทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การกระทําที่ไม่สุจริต โดยใช้หรืออาศัยตําแหน่งหน้าที่อิทธิพล

และอํานาจที่ตนมีอยู่เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองรวมตลอดถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การสนิทสนม
ฉันญาติพ่ีน้อง กินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์ และอ่ืนๆที่ข้าราชการหรือบุคคลอ่ืน
ใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม ได้แก่              
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การให้หรือรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและให้สิ่งล่อใจ การยอมรับของขวัญ การไม่กระทําตามหน้าที่
แบบตรงไปตรงมา แต่ใช้อิทธิพลของพรรคพวกแทน การใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่ผิด การทุจริต                   
การเลือกตั้ง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ การรณรงค์ท่ีผิดกฎหมาย ตลอดจน
การคอร์รัปชั่นในรูปของนโยบาย เช่น การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ อย่างมี
อคติ การใช้นโยบายประชานิยมของผู้บริหารประเทศ การนําเสนอช่องทางและโครง การที่มี
งบประมาณสูงมากขึ้น การแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้มีผู้มีผลประโยชน์ได้เข้ามาควบคุมกิจการ 
การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ อาทิ การใช้ธนาคารของรัฐในโครงการประชานิยม                          
ซึ่งพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นที่มีความสลับซับซ้อนดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความร่วมมือกันระหว่าง
นักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดเชียงใหม่ (ป.ป.จ.
เชียงใหม่) หมายถึง คณะกรรมการฯ จํานวน 5 คน ที่ถูกคัดสรรเข้ามาทําหน้าที่ เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 246 วรรค 5 กําหนดให้มีกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด และมาตรา 103/18 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 
พ.ศ.2555 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดและสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด พ.ศ.2557                 
โดยปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ครบวาระเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (N=246) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
1.  เพศ  

ชาย 63.41 
หญิง 36.58 

2. กลุ่มเป้าหมาย  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 28.86 
ผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/นายก อบต./ปลัด อบต.) 16.26 
ผู้น าท้องที ่(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล) 11.79 
สถาบันอุดมศึกษา (ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบรายวิชา (ผู้สอน, ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา, ผู้สังเกตการณ์) /นักศึกษา) 

15.04 

โรงเรียนช่อสะอาด 17.48 
สื่อมวลชน/ภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 4.47 
หน่วยงานเชิญบรรยาย 4.06 
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 1.22 
นักศึกษาฝึกงาน 0.81 

3. อายุ  
15-30 ปี 19.10 
31-50 ปี 30.90 
51 ปีขึ้นไป 50.00 

4. ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา 10.57 
มัธยมศึกษาตอนต้น 5.69 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 33.33 
อนุปริญญา/ปวส. 6.10 
ปริญญาตรี 19.51 
ปริญญาโท 19.92 
ปริญญาเอก 5.28 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้เมื่อจ าแนกตามเพศ
พบว่า เพศชายคิดเป็นร้อยละ 63.41 ส่วนเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 36.58  
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เมื่อจ าแนกตามกลุ่มประชากรกลุ่มเป้าหมายพบว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) คิดเป็นร้อยละ 28.86 ผู้บริหาร/นักเรียนโรงเรียนช่อสะอาดคิดเป็นร้อยละ 17.48 ผู้น าท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/นายกอบต./ปลัด อบต.) คิดเป็นร้อยละ 16.26 (ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา (ผู้สอน, ผู้รับผิดชอบรายวิชา, ผู้สังเกตการณ์) /นักศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 15.04 ผู้น าท้องที่ 
(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล) คิดเป็นร้อยละ 11.79 สื่อมวลชน/ภาคธุรกิจ/
องค์กรเอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิคิดเป็นร้อยละ 4.47 หน่วยงานเชิญบรรยายคิดเป็นร้อยละ 4.06 
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 1.22 และนักศึกษาฝึกงานคิดเป็นรอ้ยละ 0.81 ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่า ผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 50.00 ผู้ที่อายุ 31-50 ปี            
คิดเป็นร้อยละ 30.90 และผู้ที่อายุ 15-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.10  

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็น    
ร้อยละ 33.33 ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 19.99 ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 19.51 ผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 10.57 ผู้ที่มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 6.10 ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 5.69 
และผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 5.28 ตามล าดับ 

 
1. ผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) 
ตารางท่ี 4 จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
31-40 ปี 4 10.0 
41-50 ปี 14 35.0 

51 ปีขึ้นไป 22 55.0 
รวม 40 100.0 

 จากตารางที่ 4 แสดงอายุของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) จ านวน 40 คน พบว่าเป็นผู้มีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0  อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 37 92.5 
หญิง 3 7.5 
รวม 40 100.0 

 จากตารางที่ 5 แสดงเพศของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) จ านวน 40 คน พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 และเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 17.5 

ประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า 1 2.5 
ปริญญาตรี 17 42.5 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 14 35.0 
รวม 40 100.0 

 จากตารางที่ 6 แสดงระดับการศึกษาของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) จ านวน 40 คน พบว่าระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 7 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 17.5 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และระดับการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นายกเทศมนตรี 31 77.5 

ปลัดเทศบาล/อบต. 5 12.5 
รองปลัดเทศบาล 1 2.5 

นิติกร 1 2.5 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 1 2.5 

รองนายก อบต. 1 2.5 
รวม 40 100.0 

 จากตารางที่ 7 แสดงต าแหน่งของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) จ านวน 40 คน พบว่า ต าแหน่ง
นายกเทศมนตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ต าแหน่งปลัดเทศบาล/อบต. จ านวน 5 คน               
คิดเป็นร้อยละ 12.5 ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ต าแหน่งนิติกร 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5 และต าแหน่งรองนายก อบต. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 8 จ าแนกตามพื้นที่ 

ล าดับ อ าเภอ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1 เมืองเชียงใหม่ 2 5.0 
2 จอมทอง 2 5.0 
3 แม่แจ่ม 1 2.5 
4 เชียงดาว 2 5.0 
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ล าดับ อ าเภอ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
5 ดอยสะเก็ด 2 5.0 
6 แม่แตง 2 5.0 
7 แม่ริม 1 2.5 
8 สะเมิง 1 2.5 
9 ฝาง 2 5.0 
10 แม่อาย 2 5.0 
11 พร้าว 1 2.5 
12 สันป่าตอง 2 5.0 
13 สันก าแพง 2 5.0 
14 สันทราย 2 5.0 
15 หางดง 2 5.0 
16 ฮอด 3 7.5 
17 ดอยเต่า 1 2.5 
18 อมก๋อย 1 2.5 
19 สารภี 1 2.5 
20 เวียงแหง 1 2.5 
21 ไชยปราการ 1 2.5 
22 แม่วาง 2 5.0 
23 แม่ออน 2 5.0 
24 ดอยหล่อ 1 2.5 
25 กัลยาณิวัฒนา 1 2.5 
 รวม 40 100.0 

 จากตารางที่ 8 แสดงพ้ืนที่ของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) จ านวน 40 คน พบว่าพ้ืนที่อ าเภอฮอด 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอดอยสะเก็ด 
อ าเภอแม่แตง อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย อ าเภอหางดง 
อ าเภอแม่วาง อ าเภอแม่ออน อ าเภอละ 2 คนรวม 26 คน และแต่ละอ าเภอคิดเป็นร้อยละ 5.0 และ
อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่ริม อ าเภอสะเมิง อ าเภอพร้าว อ าเภอดอยเต่า อ าเภออมก๋อย อ าเภอสารภี 
อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอดอยหล่อ และอ าเภอกัลยาณิวัฒนาอ าเภอละ 1 คนรวม 11 คน 
และแต่ละอ าเภอคิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 จ าแนกตามปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ปี 2559 17 42.5 
ปี 2560 23 57.5 

รวม 40 100.0 
จากตารางที่ 9 แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมตามปีงบประมาณของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) จ านวน 

40 คน พบว่า ปี 2560 เข้าร่วมการบรรยายจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  และปี 2559                    
เข้าร่วมการบรรยายจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ตามล าดับ 

 
2. ผู้น าชุมชน (ท้องที่) 
ตารางท่ี 10 จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
31-40 ปี 2 6.9 
41-50 ปี 12 41.4 

51 ปีขึ้นไป 15 51.7 
รวม 29 100.0 

 จากตารางที่ 10 แสดงอายุของผู้น าชุมชน (ท้องที่) จ านวน 29 คน พบว่าเป็นผู้มีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.4 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 11 จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 29 100.0 
หญิง 0 0.0 
รวม 29 100.0 

 จากตารางที่ 11 แสดงเพศของผู้น าชุมชน (ท้องที)่ จ านวน 29 คน พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  
 

ตารางท่ี 12 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ ากว่า 1 3.4 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 10.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 48.3 
ปริญญาตรี 8 27.6 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 10.3 
รวม 29 100.0 
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 จากตารางที่ 12 แสดงระดับการศึกษาของผู้น าชุมชน (ท้องที่) จ านวน 29 คน พบว่าระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ ากว่าจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 13 จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ก านัน 15 51.7 

ผู้ใหญ่บ้าน 12 41.4 
แพทย์ประจ าต าบล 1 3.4 

สารวัตรก านัน 1 3.4 
รวม 29 100.0 

 จากตารางที่ 13 แสดงต าแหน่งของผู้น าชุมชน (ท้องที)่ จ านวน 29 คน พบว่า ต าแหน่งก านัน 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 
ต าแหน่งแพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน อย่างจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 14 จ าแนกตามพื้นที่ 
ล าดับ อ าเภอ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1 เมืองเชียงใหม่ 1 3.4 
2 จอมทอง 1 3.4 
3 แม่แจ่ม 1 3.4 
4 เชียงดาว 1 3.4 
5 ดอยสะเก็ด 1 3.4 
6 แม่แตง 2 6.9 
7 แม่ริม 1 3.4 
8 สะเมิง 1 3.4 
9 ฝาง 1 3.4 
10 แม่อาย 1 3.4 
11 พร้าว 1 3.4 
12 สันป่าตอง 1 3.4 
13 สันก าแพง 1 3.4 
14 สันทราย 2 6.9 
15 หางดง 1 3.4 
16 ฮอด 1 3.4 
17 ดอยเต่า 1 3.4 
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ล าดับ อ าเภอ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
18 อมก๋อย 1 3.4 
19 สารภี 2 6.9 
20 เวียงแหง 2 6.9 
21 ไชยปราการ 1 3.4 
22 แม่วาง 1 3.4 
23 แม่ออน 1 3.4 
24 ดอยหล่อ 1 3.4 
25 กัลยาณิวัฒนา 1 3.4 
 รวม 29 100.0 

จากตารางที่ 14 แสดงพ้ืนที่ของผู้น าชุมชน (ท้องที่) จ านวน 29 คน พบว่าพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง 

อ าเภอสันทราย อ าเภอสารภี อ าเภอเวียงแหงอ าเภอละ 2 คนรวม 8 คน และแต่ละอ าเภอคิดเป็นร้อย
ละ 6.9 และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอสันก าแพง อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอเชียงดาว 
อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่ริม อ าเภอสะเมิง อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า อ าเภออมก๋อย อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่วาง อ าเภอแม่ออน                   
อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา อ าเภอหางดง อ าเภอละ 1 คนรวม 21 คน และแต่ละอ าเภอ                  
คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 

 

3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ตารางท่ี 15 จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
31-40 ปี 5 7.5 
41-50 ปี 20 28.2 

51 ปีขึ้นไป 42 59.2 
ไม่มีข้อมูล 4 5.6 

รวม 71 100.0 
 จากตารางที่ 15 แสดงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 71 คน
พบว่าเป็นผู้มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2  อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน     
20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และไม่ระบุ
ข้อมูลจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 16 จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 30 42.3 
หญิง 41 57.7 
รวม 71 100.0 
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 จากตารางที่ 16 แสดงเพศของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 71 คน
พบว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 และเพศชาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.3 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 17 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ ากว่า 18 25.4 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10 14.1 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 28 39.4 
ประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า 1 1.4 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 7 9.9 
ไม่มีข้อมูล 7 9.9 

รวม 71 100.0 
จากตารางที่ 17 แสดงระดับการศึกษาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จ านวน 71 คน พบว่าระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 
ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ ากว่า จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และม่ระบุข้อมูล จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 18 จ าแนกตามพื้นที ่
ล าดับ อ าเภอ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1 เมืองเชียงใหม่ 3 4.2 
2 จอมทอง 3 4.2 
3 แม่แจ่ม 3 4.2 
4 เชียงดาว 4 5.6 
5 ดอยสะเก็ด 3 4.2 
6 แม่แตง 3 4.2 
7 แม่ริม 2 2.8 
8 สะเมงิ 3 4.2 
9 ฝาง 2 2.8 
10 แม่อาย 2 2.8 
11 พร้าว 3 4.2 
12 สันป่าตอง 3 4.2 
13 สันก าแพง 3 4.2 
14 สันทราย 3 4.2 
15 หางดง 3 4.2 
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ล าดับ อ าเภอ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
16 ฮอด 3 4.2 
17 ดอยเต่า 3 4.2 
18 อมก๋อย 3 4.2 
19 สารภี 2 2.8 
20 เวียงแหง 3 4.2 
21 ไชยปราการ 2 2.8 
22 แม่วาง 3 4.2 
23 แม่ออน 3 4.2 
24 ดอยหล่อ 3 4.2 
25 กัลยาณิวัฒนา 3 4.2 
 รวม 71 100.0 

 จากตารางที่ 18 แสดงพ้ืนที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน            
71 คน พบว่าพ้ืนที่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอละ 4 คนรวม 4 คน และแต่ละอ าเภอคิดเป็นร้อยละ 5.6  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอจอมทอง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่แตง อ าเภอสะเมิง 
อ าเภอพร้าว อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย อ าเภอหางดง อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า                    
อ าเภออมก๋อย อ าเภอเวียงแหง  อ าเภอแม่วาง  อ าเภอแม่ออน อ าเภอดอยหล่อ และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา        
อ าเภอละ 3 คนรวม 57 คน และแต่ละอ าเภอคิดเป็นร้อยละ 4.2 และอ าเภอแม่ริม อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย 
อ าเภอสารภี และอ าเภอไชยปราการ อ าเภอละ 2 คนรวม 10 คน และแต่ละอ าเภอคิดเป็นร้อยละ 2.8 

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านการศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของ

คณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่  
ตารางท่ี 19 ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของผู้น าท้องท่ี (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/

แพทย์ประจ าต าบล) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ 

ความรู้ ความเข้าใจหัวข้อบรรยาย 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย ±SD) 

p-value 
ก่อน หลัง 

เศรษฐกิจพอเพียง 3.466±1.356 4.600±0.632 0.000** 
คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาที่
เกี่ยวกับการทุจริต 

3.000±1.033 4.375±0.719 0.009** 

ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 2.500±1.033 4.375±0.619 0.000** 
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกัน
การทุจริต 

2.500±0.894 4.187±0.750 0.000** 

รวม 2.866±1.079 4.384±0.680  
หมายเหตุ ** = มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 
 จากตาราง 19 ข้อมูลคะแนนการได้รับความรู้ ความเข้าใจของผู้น าท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ เมื่อใช้สถิติ 
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Dependent T-test ทดสอบ และผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนแบบ Likert Scale เป็น 5 ระดับในแต่ละ
ข้อเมื่อตอบและให้ระดับคะแนน ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การได้รับความรู้ ความเข้าใจของ
เจ้าหน้าที่ท้องที่จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นนัยส าคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ 

การบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรมของกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.466±1.356 ส่วนภายหลังการบรรยายระดับ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.600±0.632 (p-value 0.000) 

การบรรยายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทุจริตพบว่าก่อนการเข้า
ร่วมการอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.000±1.033 
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ  4.375±0.719 (p-value 
0.009) 
 การบรรยายเรื่องผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต พบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรม
ของกลุ่ ม เป้ าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ ยของความรู้  ความเข้า ใจ เท่ากับ 2 .500±1.033                   
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.375±0.619 (p-value  
0.000)  

การบรรยายเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกันการทุจริตพบว่าก่อนการเข้าร่วม
การอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.500±0.894 ส่วน
ภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.187±0.750 (p-value 
0.000) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของผู้น าท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตร
ก านัน/แพทย์ประจ าต าบล) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่รวมทั้ง 4 ข้อ พบว่า
มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อนการอบรมระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 
2.866±1.079 ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้  ความเข้าใจ เท่ากับ
4.384±0.680  
 
ตารางที่ 20 ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/

นายก อบต./ปลัด อบต.) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ 

ความรู้ ความเข้าใจหัวข้อบรรยาย 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย ±SD) 

p-value 
ก่อน หลัง 

เศรษฐกิจพอเพียง 3.581±1.088 4.581±0.502 0.000** 
คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาที่
เกี่ยวกับการทุจริต 

3.382±0.985 4.559±0.561 0.000** 

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง                 
การป้องกันการทุจริต 

3.206±1.008 4.559±0.612 0.000** 

ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 3.143±1.088 4.543±0.611 0.000** 
รวม 3.328±1.422 4.560±0.571  
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หมายเหตุ ** = มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 
 

 จากตาราง 20 ข้อมูลคะแนนการได้รับความรู้ ความเข้าใจของผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/
ปลัดเทศบาล/นายกอบต./ปลัด อบต.) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ เมื่อใช้
สถิติ Dependent T-test ทดสอบ และผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนในแต่ละข้อเมื่อตอบและให้ระดับ
คะแนน ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การได้รับความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจาก                
การบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 

การบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรมของกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.581±1.088 ส่วนภายหลัง การบรรยายระดับ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.581±0.502 (p-value 0.000) 

การบรรยายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทุจริตพบว่าก่อน                   
การเข้าร่วมการอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 
3.382±0.985 ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้  ความเข้าใจเท่ากับ  
4.559±0.561 (p-value 0.000) 

การบรรยายเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกันการทุจริตพบว่าก่อนการเข้าร่วม
การอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.206±1.008                   
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.559±0.612 (p-value 
0.000) 
 การบรรยายเรื่องผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต พบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรม
ของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.143±1.088 ส่วนภายหลัง
การบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.543±0.611 (p-value 0.000)  

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/
ปลัดเทศบาล/นายกอบต./ปลัด อบต.) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่รวมทั้ง       
4 ข้อ พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อนการอบรมระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้                           
ความเข้าใจเท่ากับ 3.328±1.422 ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้                        
ความเข้าใจเท่ากับ 4.560±0.571 

 
ตารางที่ 21 ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)              

จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ 

ความรู้ ความเข้าใจหัวข้อบรรยาย 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย ±SD) 

p-value 
ก่อน หลัง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 2.141±1.467 3.000±1.781 0.000** 
วิธีการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
การทุจริต 

2.085±1.481 2.859±1.693 0.002** 

การเฝ้าระวังและตรวจสอบการบริหารของ 
อปท. 

2.070±1.376 2.930±1.735 0.000** 
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ความรู้ ความเข้าใจหัวข้อบรรยาย 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย ±SD) 

p-value 
ก่อน หลัง 

บทบาทหน้าที่ และภารกิจของเครือข่าย 
ป.ป.ช. 

2.070±1.543 2.887±1.809 0.001** 

วิธีการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.056±1.472 2.888±1.769 0.000** 

กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต 2.028±1.621 3.000±1.836 0.000** 
บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และ ป.ป.จ. เชียงใหม่ 

1.930±1.313 3.084±1.803 0.000** 

กระบวนการปฏิบัติในการร้องเรียนการ
ทุจริต 

1.831±1.394 2.856±1.759 0.000** 

รวม 2.026±1.458 2.938±1.773  
หมายเหตุ ** = มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 

จากตาราง 21 ข้อมูลคะแนนการได้รับความรู้ ความเข้าใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่  เมื่อใช้สถิติ Dependent                      
T-test ทดสอบ และผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนในแต่ละข้อเมื่อตอบและให้ระดับคะแนนซึ่งใน                      
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การได้รับความรู้ ความเข้าใจของของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ 
ได้แก่ 

การบรรยายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตพบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรมของ
กลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.141±1.467 ส่วนภายหลัง                    
การบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.000±1.781 (p-value 0.000) 

การบรรยายเรื่องวิธีการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริต พบว่าก่อนการเข้าร่วม
การอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.085±1.481                 
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.859±1.693 (p-value 
0.002) 

การบรรยายเรื่องการเฝ้าระวังและตรวจสอบการบริหารของ อปท. พบว่าก่อนการเข้าร่วม              
การอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.070±1.376                    
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ  2.930±1.735 (p-value 
0.000) 

การบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ และภารกิจของเครือข่าย ป.ป.ช. พบว่าก่อนการเข้าร่วม              
การอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.070±1.543                   
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ  2.887±1.809 (p-value 
0.001) 

การบรรยายเรื่องวิธีการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า
ก่อนการเข้าร่วมการอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 
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2.056±1.472 ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ   
2.888±1.769 (p-value 0.000) 

การบรรยายเรื่องกรณีศึกษา เรื่องการทุจริต  พบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรมของ
กลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.028±1.621 ส่วนภายหลัง                    
การบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.000±1.836 (p-value 0.000) 
 การบรรยายเรื่องบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ป.ป.จ. เชียงใหม่  
พบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 
1.930±1.313 ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 
3.084±1.803 (p-value 0.000) 

การบรรยายเรื่องกระบวนการปฏิบัติในการร้องเรียนการทุจริตพบว่าก่อนการเข้าร่วม                  
การอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 1.831±1.394                  
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.856±1.759 (p-value 
0.000) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่รวมทั้ง 8 ข้อ พบว่ามีการเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญ โดยก่อนการอบรมระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.026±1.458                  
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.938±1.773 

 
ตารางที่ 22 ข้อมูลกระแสการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบก่อนและหลังการมี

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

การรับรู้ 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย ±SD) 

p-value 
ก่อน หลัง 

การมีคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 1.364±1.433 2.727±1.849 0.001** 
รวม 1.364±1.433 2.727±1.849  

หมายเหตุ ** = มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 
จากตาราง 22 พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้กระแสการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

เชียงใหม่ เปรียบเทียบก่อนการมีคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สื่อมวลชน/
ภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) เท่ากับ 1.364±1.433 และหลังการมีคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ เท่ากับ 2.727±1.849 ซึ่งระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสถิติ (p-value 0.001) 
 
 
 
ตารางที่ 23 ข้อมูลในฐานะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนช่อสะอาดได้รับความรู้ ความเข้าใจ

จากการบรรยาย 
ความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยาย คะแนน (ค่าเฉลี่ย ±SD) p-value 
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ก่อน หลัง 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ กรณีศึกษาคดี
ทุจริต 

2.100±1.524 4.364±0.504 0.000** 

แนวทางการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษา 

1.800±1.316 4.273±0.467 0.000** 

อ านาจหน้าที่ โครงสร้างของ ป.ป.ช. 
ป.ป.จ. 

1.400±1.174 3.636±1.286 0.000** 

รวม 1.767±1.337 4.091±0.752  
หมายเหตุ ** = มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 
 จากตาราง 23 ข้อมูลคะแนนในฐานะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนช่อสะอาดได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่  เมื่อใช้สถิติ Dependent      
T-test ทดสอบ และผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดคะแนนในแต่ ละข้อ เมื่ อตอบและให้ ระดับคะแนน                          
ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้อมูล การได้รับความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียนจาก                
การบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ มีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 

การบรรยายเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริตพบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรม
ส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 2.100±1.524                   
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.364±0.504 (p-value 
0.000) 

การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาพบว่าก่อนการเข้าร่วม                                 
การอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 1.800±1.316                   
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.273±0.467 (p-value 
0.000) 

การบรรยายเรื่องอ านาจหน้าที่ โครงสร้างของ ป.ป.ช. ป.ป.จ.พบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรม
ของกลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 1.400±1.174 ส่วนภายหลัง
การบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.636±1.286 (p-value 0.000) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน     
ช่อสะอาดจากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่รวมทั้ง 3 ข้อ พบว่ามีการเพ่ิมขึ้น            
อย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อนการอบรมระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 1.767±1.337                 
ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.091±0.752 

 
 
 

ตารางที่ 24 ข้อมูลในฐานะนักเรียนในโครงการโรงเรียนช่อสะอาดได้รับความรู้ ความเข้าใจจาก               
การบรรยาย 

ความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยาย 
คะแนน (ค่าเฉลี่ย ±SD) 

p-value 
ก่อน หลัง 
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จิตสาธารณะ 1.030±1.425 4.303±0.637 0.000 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม 1.000±1.369 3.939±0.658 0.000 
ความซื่อสัตย์ สุจริต  0.939±1.273 4.030±0.637 0.000 

รวม 0.990±1.356 4.091±0.644  
หมายเหตุ ** = มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) 

จากตาราง 24 ข้อมูลคะแนนในฐานะนักเรียนในโครงการโรงเรียนช่อสะอาดได้รับความรู้ 
ความเข้าใจจากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่  เมื่อใช้สถิติ Dependent T-test 
ทดสอบ และผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนในแต่ละข้อเมื่อตอบและให้ระดับคะแนน ซึ่งในการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนจากการบรรยายของคณะกรรมการ 
ป.ป.จ. เชียงใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 

การบรรยายเรื่องจิตสาธารณะพบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรมของกลุ่มเป้าหมายมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 1.030±1.425 ส่วนภายหลังการบรรยายระดับคะแนน
เฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.303±0.637 (p-value 0.000) 

การบรรยายเรื่องความมีคุณธรรม จริยธรรมพบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรมของ
กลุ่มเป้าหมายมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 1.000±1.369 ส่วนภายหลัง                   
การบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 3.939±0.658 (p-value <0.000) 

การบรรยายเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต พบว่าก่อนการเข้าร่วมการอบรมของกลุ่มเป้าหมายมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 0.939±1.273 ส่วนภายหลังการบรรยายระดับ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.030±0.637 (p-value 0.000) 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในโครงการโรงเรียนช่อสะอาด
จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่รวมทั้ง 3 ข้อ พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยก่อนการอบรมระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 0.990±1.356 ส่วนภายหลัง                   
การบรรยายระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ความเข้าใจเท่ากับ 4.091±0.644 
 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์จากการก าหนดค่าคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ 
ตารางท่ี 25 ก าหนดค่าคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ 

ค่า   แปรผล 

0 - 1.50 น้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 น้อย 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
3.51 - 4.50 มาก 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 

1. ประเด็นค าถามส าหรับผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) 
ท่านในฐานะผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยายของคณะกรรมการ 
ป.ป.จ.เชียงใหม่เรื่อง 

ข้อที่ 1 ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 
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ข้อที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาที่เก่ียวกับการทุจริต 
ข้อที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกันการทุจริต 

 
ตารางท่ี 26 สรุปภาพรวมปีงบประมาณ 2559-2560 

สรุปภาพรวม
ปีงบประมาณ 
2559-2560 

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 รวม แปรผล 

ก่อน 3.14 3.56 3.37 3.20 3.27 ปานกลาง 
หลัง 4.50 4.53 4.51 4.51 4.49 มาก 

 

 
ภาพที่ 2 กราฟสรุปภาพรวมปีงบประมาณ 2559-2560 

 
จากการวิเคราะห์พบว่า หัวข้อเรื่องที่ผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) ประเมินก่อนการบรรยายของ

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 3.56 (มาก) คือ ข้อที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 3.37 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 3 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และ

กรณีศึกษาที่เก่ียวกับการทุจริต 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 3.20 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 4 เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และ

แนวทางการป้องกันการทุจริต 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 3.14 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 1 ผลกระทบ/ความเสียหายจาก                

การทุจริต 
ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 4 ข้อที่ผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) ประเมินก่อนการบรรยายของ

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับคะแนน 3.27 (ปานกลาง) 
ส่วนหัวข้อเรื่องที่ผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) ประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.

เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 4.53 (มากที่สุด) คือ ข้อที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

3.14
3.56 3.37 3.2 3.27

4.5 4.53 4.51 4.51 4.49
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หลัง
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ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.51 (มากที่สุด) คือ ข้อที่ 3 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทุจริต และข้อที่ 4 เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกัน                 
การทุจริต 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 4.50 (มาก) คือ ข้อที่ 1 เรื่อง ผลกระทบ/ความเสียหายจาก                
การทุจริต 

ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 4 ข้อที่ผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) ประเมินหลังการบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับคะแนน 4.49 (มาก) 

 
 
 
 
 
 



100 
 

สรุปภาพรวมการประเมินหลังการบรรยายแยกตามพื้นที่อ าเภอ 
 

 
ภาพที่ 3 กราฟสรุปภาพรวมการประเมินหลังการบรรยายแยกตามพ้ืนที่อ าเภอ 
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จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) สรุปภาพรวมการประเมินหลังการบรรยายแยก
ตามพ้ืนที่อ าเภอของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 6 อ าเภอ 
1. อ าเภอสารภี 
2. อ าเภอสันทราย 
3. อ าเภอพร้าว 
4. อ าเภอแม่ริม 
5. อ าเภอแม่แจ่ม 
6. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.75 (มากที่สุด) จ านวน 4 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่ออน 
2. อ าเภอสะเมิง 
3. อ าเภอแม่แต่ง 
4. อ าเภอจอมทอง 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 4.50 (มาก) จ านวน 3 อ าเภอ 
1. อ าเภออมก๋อย 
2. อ าเภอสันป่าตอง 
3. อ าเภอแม่อาย 

ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 4.38 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอฝาง 

ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 4.25 (มาก) จ านวน 5 อ าเภอ 
1. อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
2. อ าเภอเวียงแหง 
3. อ าเภอฮอด 
4. อ าเภอหางดง 
5. อ าเภอเชียงดาว 

ล าดับที่ 6 มีคะแนนเท่ากับ 4.00 (มาก) จ านวน 2 อ าเภอ 
1. อ าเภอดอยหล่อ 
2. อ าเภอไชยปราการ 

ล าดับที่ 7 มีคะแนนเท่ากับ 3.75 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่วาง 

ล าดับที่ 8 มีคะแนนเท่ากับ 3.50 (ปานกลาง) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอดอยเต่า 

ล าดับที่ 9 มีคะแนนเท่ากับ 3.25 (ปานกลาง) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอดอยสะเก็ด 
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ล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากับ 0.00 (น้อยที่สุด) เนื่องจากผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) ของ 1 อ าเภอ
ไม่ได้ประเมินทั้งก่อนและหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม ่

ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้หลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ทั้ง 25 อ าเภอ                
ในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้น าชุมชน (ท้องถิ่น) คือ 4.49 (มากที่สุด) 

 
2. ประเด็นค าถามส าหรับผู้น าชุมชน (ท้องที่) 
ท่านในฐานะผู้น าชุมชน (ท้องที่) ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยายของคณะกรรมการ 
ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรื่อง 

ข้อที่ 1 ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 
ข้อที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาที่เก่ียวกับการทุจริต 
ข้อที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกันการทุจริต 
 

ตารางท่ี 27  สรุปรวมหัวข้อเรื่องที่ผู้น าชุมชน (ท้องที่) 
สรุปรวม ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 รวม แปรผล 

ก่อน 1.50 1.94 1.80 1.50 1.715 น้อย 
หลัง 3.84 3.84 3.88 3.60 3.80 มาก 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟสรุปรวมหัวข้อเรื่องที่ผู้น าชุมชน (ท้องที่) 

 
จากการวิเคราะห์พบว่า หัวข้อเรื่องที่ผู้น าชุมชน (ท้องที่) ประเมินก่อนการบรรยายของ

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 1.94 (น้อย) คือ ข้อที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 1.80 (น้อย) คือ ข้อที่ 3 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษา

ที่เก่ียวกับการทุจริต 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 1.5 (น้อย) คือ ข้อที่ 1 เรื่อง ผลกระทบ/ความเสียหายจาก                

การทุจริต และข้อที่ 4 เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกันการทุจริต 
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ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 4 ข้อที่ผู้น าชุมชน (ท้องที่) ประเมินก่อนการบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับคะแนน 1.71 (น้อย) 

ส่วนหัวข้อเรื่องที่ผู้น าชุมชน (ท้องที่) ประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 3.88 (มาก) คือ ข้อที่ 3 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษา
ที่เก่ียวกับการทุจริต 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 3.84 (มาก) คือ ข้อที่ 1 เรื่อง ผลกระทบ/ความเสียหายจาก                
การทุจริต และข้อที่ 2 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 3.6 (มาก) คือ ข้อที่ 4 เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต 

ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 4 ข้อที่ผู้น าชุมชน (ท้องที่) ประเมินหลังการบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับคะแนน 3.80 (มาก) 
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สรุปภาพรวมการประเมินหลังการบรรยายแยกตามพื้นที่อ าเภอ 
 

 
ภาพที่ 5 กราฟสรุปภาพรวมการประเมินหลังการบรรยายแยกตามพ้ืนที่อ าเภอ 

 
จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้น าชุมชน (ท้องที่) สรุปภาพรวมการประเมินหลังการบรรยายแยก

ตามพ้ืนที่อ าเภอของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 7 อ าเภอ 

1. อ าเภอจอมทอง 
2. อ าเภอสะเมิง 
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0
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เวียงแหง

แม่แตง
อมก๋อย

ฝาง
ดอยเต่า
แม่ออน

ไชยปราการ
สันทราย
แม่แจ่ม

เมืองเชียงใหม่
ฮอด

ดอยหล่อ
แม่อาย
พร้าว

ดอยสะเก็ด
แม่วาง

กัลยาณิวัฒนา
สารภี

สันป่าตอง
เชียงดาว

สะเมิง
จอมทอง
สรุปรวม

*ผู้น าท้องที ่ไม่ได้ท าการประเมิน 
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3. อ าเภอเชียงดาว 
4. อ าเภอสันป่าตอง 
5. อ าเภอสารภี 
6. อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
7. อ าเภอแม่วาง 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.75 (มากที่สุด) จ านวน 2 อ าเภอ 
1. อ าเภอดอยสะเก็ด 
2. อ าเภอพร้าว 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 4.50 (มาก) จ านวน 2 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่อาย 
2. อ าเภอดอยหล่อ 

ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 4.25 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอฮอด 

ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 4.00 (มาก) จ านวน 5 อ าเภอ 
1. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
2. อ าเภอแม่แจ่ม 
3. อ าเภอสันทราย 
4. อ าเภอไชยปราการ 
5. อ าเภอแม่ออน 

ล าดับที่ 6 มีคะแนนเท่ากับ 3.75 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอดอยเต่า 

ล าดับที่ 7 มีคะแนนเท่ากับ 3.50 (ปานกลาง) จ านวน 2 อ าเภอ 
1.   อ าเภอฝาง 
2. อ าเภออมก๋อย 

ล าดับที่ 8 มีคะแนนเท่ากับ 3.37 (ปานกลาง) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่แตง 

ล าดับที่ 9 มีคะแนนเท่ากับ 3.12 (ปานกลาง) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอเวียงแหง 

ล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากับ 0.00 (น้อยที่สุด) เนื่องจากผู้น าชุมชน (ท้องที่) ของ 3 อ าเภอ
ไม่ได้ประเมินทั้งก่อนและหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้หลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ทั้ง 25 อ าเภอใน
จังหวัดเชียงใหม่ของผู้น าชุมชน (ท้องที่) คือ 3.75 (มาก) 
 
 

 
 



106 
 

3. ประเด็นค าถามส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
1.  ท่านในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับความรู้ ความเข้าใจ                

จากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรื่อง 
ข้อที่ 1 บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ป.ป.จ.ชม 
ข้อที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ข้อที่ 3 บทบาทหน้าที่ และภารกิจของเครือข่าย ป.ป.ช. 
ข้อที่ 4 การเฝ้าระวังและตรวจสอบการบริหารของ อปท. 
ข้อที่ 5 วิธีการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข้อที่ 6 วิธีการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 
ข้อที่ 7 กระบวนการปฏิบัติในการร้องเรียนการทุจริต 
ข้อที่ 8 กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต 

 
ตารางท่ี 28 สรุปรวมหัวข้อเรื่องที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 

สรุปรวม 
ข้อที่  
1 

ข้อที่  
2 

ข้อที่  
3 

ข้อที่ 
4 

ข้อที่ 
5 

ข้อที่ 
6 

ข้อที่ 
7 

ข้อที่  
8 

รวม 

ก่อน 1.93 2.14 2.07 2.07 2.06 2.08 1.83 2.03 2.03 
หลัง 3.08 3.00 2.89 2.93 2.89 2.86 2.86 3.00 2.94 

 

 
ภาพที่ 6 สรุปรวมหัวข้อเรื่องที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

 
จากการวิเคราะห์พบว่า หัวข้อเรื่องที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประเมิน

ก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 2.14 (น้อย) คือ ข้อที่ 2 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2.08 (น้อย) คือ ข้อที่ 6 เรื่อง วิธีการร้องเรียนและช่องทาง                

การร้องเรียนการทุจริต 

1.93
2.14 2.07 2.07 2.06 2.08

1.83
2.03 2.03

3.08 3 2.89 2.93 2.89 2.86 2.86
3 2.94
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ข้อท่ี  1 ข้อท่ี  2 ข้อท่ี  3 ข้อท่ี 4 ข้อที่ 5 ข้อท่ี 6 ข้อท่ี 7 ข้อท่ี  8 รวม

ก่อน

หลัง
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ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 2.07 (น้อย) คือ ข้อที่ 3 เรื่อง บทบาทหน้าที่ และภารกิจของ
เครือข่าย ป.ป.ช. และข้อที่ 4 เรื่อง การเฝ้าระวังและตรวจสอบการบริหารของ อปท. 

ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 2.06 (น้อย) คือ ข้อที่ 5 เรื่อง วิธีการตรวจสอบ เฝ้าระวัง                 
การทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 2.03 (น้อย) คือ ข้อที่ 8 เรื่อง กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต 
ล าดับที่ 6 มีคะแนนเท่ากับ 1.93 (น้อย) คือ ข้อที่ 1 เรื่อง บทบาทอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
ล าดับที่ 7 มีคะแนนเท่ากับ 1.83 (น้อย) คือ ข้อที่ 7 เรื่อง กระบวนการปฏิบัติในการร้องเรียน

การทุจริต 
ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 8 ข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประเมิน

ก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดบัคะแนน 2.03 (น้อย) 
ส่วนหัวข้อเรื่องที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประเมินหลังการบรรยายของ

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 3.08 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 1 เรื่อง บทบาทอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 3.00 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 2 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ทุจริต และข้อที่ 8 เรื่อง กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 2.93 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 4 เรื่อง การเฝ้าระวังและตรวจสอบ

การบริหารของ อปท. 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 2.89 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 3 เรื่อง บทบาทหน้าที่ และภารกิจ

ของเครือข่าย ป.ป.ช. และ ข้อที่ 5 เรื่อง วิธีการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 2.86 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 6 เรื่อง วิธีการร้องเรียนและช่องทาง
การร้องเรียนการทุจริต และ ข้อที่ 7 เรื่อง กระบวนการปฏิบัติในการร้องเรียนการทุจริต 

ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 8 ข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประเมิน
หลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับคะแนน 2.94 (ปานกลาง) 
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สรุปภาพรวมการประเมินหลังการบรรยายแยกตามพื้นที่อ าเภอ 
 

 
ภาพที่ 7 สรุปภาพรวมการประเมินหลังการบรรยายแยกตามพ้ืนที่อ าเภอ 
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*อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อสม.) ไมไ่ด้ท าการประเมิน 
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จากการวิเคราะห์พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สรุปภาพรวม                 
การประเมินหลังการบรรยายแยกตามพ้ืนที่อ าเภอของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนน
จาก มาก-น้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.75 (มากที่สุด) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอดอยเต่า 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 4.50 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอหางดง 

ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 4.29 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอพร้าว 

ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 4.25 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอสันทราย 

ล าดับที่ 6 มีคะแนนเท่ากับ 4.17 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอดอยเต่า 

ล าดับที่ 7 มีคะแนนเท่ากับ 4.08 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอเชียงดาว 

ล าดับที่ 8 มีคะแนนเท่ากับ 4.00 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอสะเมิง 

ล าดับที่ 9 มีคะแนนเท่ากับ 3.96 (มากที่สุด) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่ออน 

ล าดับที่ 10 มีคะแนนเท่ากับ 3.88 (มาก) จ านวน 3 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่วาง 
2. อ าเภอแม่ริม 
3. อ าเภอจอมทอง 

ล าดับที่ 11 มีคะแนนเท่ากับ 3.83 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอฮอด 

ล าดับที่ 12 มีคะแนนเท่ากับ 3.79 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอสันก าแพง 

ล าดับที่ 13 มีคะแนนเท่ากับ 3.75 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอสารภี 

ล าดับที่ 14 มีคะแนนเท่ากับ 3.69 (มาก) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอฝาง 

ล าดับที่ 15 มีคะแนนเท่ากับ 3.63 (ปานกลาง) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่แตง 
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ล าดับที่ 16 มีคะแนนเท่ากับ 3.50 (ปานกลาง) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่อาย 

ล าดับที่ 17 มีคะแนนเท่ากับ 3.25 (ปานกลาง) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

ล าดับที่ 18 มีคะแนนเท่ากับ 2.50 (น้อย) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภออมก๋อย 

ล าดับที่ 19 มีคะแนนเท่ากับ 2.46 (น้อย) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอเวียงแหง 

ล าดับที่ 20 มีคะแนนเท่ากับ 2.29 (น้อย) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอแม่แจ่ม 

ล าดับที่ 21 มีคะแนนเท่ากับ 1.19 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 อ าเภอ 
1. อ าเภอไชยปราการ 

ล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากับ 0.00 (น้อยที่สุด) เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ของ 2 อ าเภอไม่ได้ประเมินทั้งก่อนและหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ 

ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้หลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ทั้ง 25 อ าเภอ                
ในจังหวัดเชียงใหม่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คือ 3.38 (ปานกลาง) 
 
4. กลุ่มพิเศษ  

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง/ประธาน
คณะกรรมการจัดท ารายวิชาการต่อต้านการทุจริตของ 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม)่ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

2. นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ (ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/ประธานกลุ่มบริษัทต
นานุวัฒน์)  

3. นายณรงค์  คองประเสริฐ (ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/กรรมการผู้จัดการ
เจริญมอเตอร์เชียงใหม่จ ากัด)  

4. นายช านาญ จันทร์เรือง (นักวิชาการอิสระ)  
5. นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา)  
6. นายอินสม ปัญญาโสภา (บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์/นายกสมาคมนักข่าวแห่ง

ประเทศไทย(ภาคเหนือ)) 
7. นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว (ผู้อ านวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์)  
8. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ (ผู้อ านวยการส านักข่าวอิศรา)  
9. นางสาวจินตนา กิจมี (ผู้สื่อข่าวมติชน ประจ าจังหวัดเชียงใหม่)  
10. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (ผู้อ านวยการ สวท.ฝาง)  
11. นายวีรพงษ์ สารต๊ะวงค์ (เจ้าหน้าที่กระจายเสียง สวท.เชียงใหม่) 
 



111 
 

ประเด็นค าถามการรับรู้เกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
1. การเรียนการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน                 

ในจังหวัดเชียงใหม่                       
2. การบรรยายให้ความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ตามโครงการเชียงใหม่ไม่โกง 

จ านวน 25 ครั้ง 
3. การบรรยายให้ความรู้ให้แก่ อสม. ตามโครงการ อสม. ป.ป.ช./อสม. เครือข่ายเมืองคนดี 

จ านวน 75 ครั้ง 
4. การบรรยายให้ความรู้ให้แก่ ท้องถิ่น ตามโครงการ”เสริมสร้างความโปร่งใส่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต” จ านวน 83 ครั้ง 
5. จัดรายการวิทยุ “เชียงใหม่ไม่โกง” คลื่น FM 93.25 MHz. ทุกวันจันทร์  เริ่มตั้งแต่ปี 2557 

จนถึงปัจจุบัน 
6. การจัดโครงการโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนช่อสะอาด  จ านวน 6 โรงเรียน 
7. การบรรยายพิเศษแก่ส่วนราชการ สถานศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
8. การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 ตารางท่ี 29 ประเด็นค าถามการรับรู้เกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

ประเด็นค าถามการรับรู้เกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ รู้ 
ล าดับที่ 1 
ข้อที่ 1 การเรียนการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 12
สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่                       

 
8 

ข้อที่ 6 การจัดโครงการโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนช่อสะอาด  จ านวน 6 โรงเรียน 8 
ข้อที่ 7 การบรรยายพิเศษแก่ส่วนราชการ สถานศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 8 
ข้อที่ 8 การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ 8 
ล าดับที่ 2 
ข้อที่ 2 การบรรยายให้ความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ตามโครงการ
เชียงใหม่ไม่โกง จ านวน 25 ครั้ง 

 
6 

ล าดับที่ 3 
ข้อที่ 3 การบรรยายให้ความรู้ให้แก่ อสม. ตามโครงการ อสม. ป.ป.ช./อสม. เครือข่าย
เมืองคนดี จ านวน 75 ครั้ง 

 
5 

ข้อที่ 4 การบรรยายให้ความรู้ให้แก่ ท้องถิ่น ตามโครงการ”เสริมสร้างความโปร่งใส่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต” จ านวน 83 ครั้ง 

5 

ข้อที่ 5 จัดรายการวิทยุ “เชียงใหม่ไม่โกง” คลื่น FM 93.25 MHz. ทุกวันจันทร์              
เริ่มตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 

5 
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ภาพที่ 8 สรุปการรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่

ของกลุ่มพิเศษ 
 

จากการวิ เคราะห์พบว่า การรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ด้ านการป้องกันการทุจริต ของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ของกลุ่มพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน/ภาคธุรกิจ 2 คน/สื่อมวลชน                 
6 คน/ NGO 2 คน) รวมทั้งสิ้น 11 คน มี 1 คนซึ่งเป็นสื่อมวลชนสังกัดส่วนกลาง (ผู้อ านวยการส านัก
ข่าวอิสรา) ขอไม่ประเมินการรับรู้ทุกหัวข้อ  

ผลการประเมินการรับรู้ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 คน รับรู้ประเด็นต่อไปนี้ 

 ข้อที่ 1 การเรียนการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา                   
12 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่  

ข้อที่ 6 การจัดโครงการโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนช่อสะอาด  จ านวน 6 โรงเรียน 
ข้อที่ 7 การบรรยายพิเศษแก่ส่วนราชการ สถานศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 
ข้อที่ 8 การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คน รับรู้ประเด็นต่อไปนี้ 
 ข้อที่ 2 การบรรยายให้ความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ตามโครงการ

เชียงใหม่ไม่โกง จ านวน 25 ครั้ง 
ล าดับที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน รับรู้ประเด็นต่อไปนี้ 
 ข้อที่ 3 การบรรยายให้ความรู้ให้แก่ อสม. ตามโครงการ อสม. ป.ป.ช./อสม. เครือข่าย

เมืองคนดี จ านวน 75 ครั้ง 
 ข้อที่ 4 การบรรยายให้ความรู้ให้แก่ ท้องถิ่น ตามโครงการ”เสริมสร้างความโปร่งใส่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต” จ านวน 83 ครั้ง 
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 ข้อที่ 5 จัดรายการวิทยุ “เชียงใหม่ไม่โกง” คลื่น FM 93.25 MHz. ทุกวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่
ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 
5. โครงการโรงเรียนช่อสะอาด   
ประเด็นค าถาม (ผู้บริหาร) 

1. ข้อกฎหมายระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริต 
2. แนวทางการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
3. อ านาจหน้าที่ โครงสร้างของป.ป.ช. และ ป.ป.จ. 

ประเด็นค าถาม (นักเรียน) 
1. ความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. จิตสาธารณะ 
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ตารางท่ี 30 สรุปการได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม ของผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาด 

ล าดับ 
ค าถาม 
ผู้บริหาร 

โรงเรียน 
สันป่าตองวิทยาคม 

โรงเรียน 
จอมทอง 

โรงเรียน 
เชียงดาววิทยาคม 

โรงเรียน 
บ้านกาดวิทยาคม 

โรงเรียน 
โกวิทธ ารง 

โรงเรียน 
รัตนาเอื้อวิทยา 

ค่าเฉลี่ย 
แปรผล 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 ข้อกฎหมายระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริต 1.5 5 3 4 0 4 3 4 0 4 3 5 1.75 
(น้อย) 

4.33 
(มาก) 

2 แนวทางการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 1.5 4.5 2 4 0 4 3 4 0 4 3 5 1.58 
(น้อย) 

4.25 
(มาก) 

3 อ านาจหน้าที่ โครงสร้างของป.ป.ช. และ ป.ป.จ. 2 4 1.5 4 0 1.5 3 4 0 4 2 4 1.41 
(น้อยที่สุด) 

3.58 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยแปรผล 1.58 4.05 
 

 
ภาพที่ 9  กราฟสรุปการได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม ของผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาด
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โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

โรงเรียนจอมทอง
วิทยาคม

โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม

โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม

โรงเรียนโกวิทธ ารง โรงเรียนรัตนาเอื้อ
วิทยา

ค่าเฉลี่ย

ข้อกฎหมายระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริต

แนวทางการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา

อ านาจหน้าที่ โครงสร้างของป.ป.ช. และ ป.ป.จ.
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จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาดได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในภาพรวมแยกตามการประเมินก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่      
โดยเรียงคะแนนจากมาก-น้อย ดังนี้ 
 ค าถามข้อที่ 1 ข้อกฎหมายระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริต  

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 3.00 (ปานกลาง) จ านวน 3 แห่งคือ โรงเรียนจอมทอง 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากันคือ 1.5 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือ โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 0.00 (น้อยที่สุด) จ านวน 2 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม และโรงเรียนโกวิทธ ารง 

ค าถามข้อที่ 2 แนวทางการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 3.00 (ปานกลาง) จ านวน 2 แห่งคือโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

และโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
 ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2.00 (น้อย) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนจอมทอง 
 ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 1.50 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือ โรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม  
 ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากันคือ 0.00 (น้อยที่สุด) จ านวน 2 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาว

วิทยาคม และโรงเรียนโกวิทธ ารง 
ค าถามข้อที่ 3 อ านาจหน้าที่ โครงสร้างของป.ป.ช. และ ป.ป.จ.  

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 3.00 (ปานกลาง) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม  

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2.00 (น้อย) จ านวน 2 แห่งคือโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา และ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 1.50 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือ โรงเรียนจอมทอง 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากันคือ 0.00 (น้อยที่สุด) จ านวน 2 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาว

วิทยาคม และโรงเรียนโกวิทธ ารง 
ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาดได้รับความรู้ 

ความเข้าใจในภาพรวมตามการประเมินก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ คือ                
1.58 (น้อย) 
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จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาดได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในภาพรวมแยกตามการประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่      
โดยเรียงคะแนนจากมาก-น้อย ดังนี้ 
 ค าถามข้อที่ 1 ข้อกฎหมายระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริต  

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 2 แห่งคือ โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม และโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา  

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากันคือ 4.00 (มาก) จ านวน 4 แห่งคือ โรงเรียนจอมทอง                      
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และโรงเรียนโกวิทธ ารง 

ค าถามข้อที่ 2 แนวทางการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 

 ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.50 (มากที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม 

 ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 4.00 (มาก) จ านวน 4 แห่งคือ โรงเรียนจอมทอง                  
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม และโรงเรียนโกวิทธ ารง  

ค าถามข้อที่ 3 อ านาจหน้าที่ โครงสร้างของป.ป.ช. และ ป.ป.จ.  
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 4.00 (มาก) จ านวน 5 แห่งคือ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนโกวิทธ ารง และโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา   
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 1.50 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 

ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาดได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในภาพรวมตามการประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ คือ             
4.05 (มาก) 
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ตารางที่ 31 สรุปการได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาด 

ล าดับ ค าถาม 
นักเรียน 

โรงเรียน 
สันป่าตองวทิยาคม 

โรงเรียน 
จอมทอง 

โรงเรียน 
เชียงดาวิทยาคม 

โรงเรียน 
บ้านกาดวิทยาคม 

โรงเรียน 
โกวิทธ ารง 

โรงเรียน 
รัตนาเอื้อวิทยา 

ค่าเฉลี่ย 
แปรผล 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1 ความซื่อสัตย์ สุจริต 1 4.07 2.2 4 1.5 4 3 4 0 3.33 0 4.125 1.28 

(น้อยที่สุด) 
3.92 
(มาก) 

2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม 1.21 3.85 2.2 3.6 1.5 4.5 2 5 0 3.33 0 4.375 1.15 
(น้อยที่สุด) 

4.10 
(มาก) 

3 จิตสาธารณะ 1 4.21 2.2 4.2 2.5 4.5 4 5 0 3.33 0 4.75 1.61 
(น้อย) 

4.33 
(มาก) 

ค่าเฉล่ียแปรผล 1.35 4.12 

 

 
ภาพที่ 10  กราฟสรุปการได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาด

1

4.07

2.2

4

1.5

4

3

4

0

3.33

0

4.125

1.28

3.92

1.21

3.85

2.2

3.6

1.5

4.5

2

5

0

3.33

0

4.375

1.15

4.1

1

4.21

2.2

4.2

2.5

4.5
4

5

0

3.33

0

4.75

1.61

4.33

0
1
2
3
4
5
6

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง

โรงเรียนสันป่าตอง
วิทยาคม

โรงเรียนจอมทอง
วิทยาคม

โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม

โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม

โรงเรียนโกวิทธ ารง โรงเรียนรัตนาเอื้อ
วิทยา

ค่าเฉลี่ย

ความซื่อสัตย์ สุจริต

ความมีคุณธรรม จริยธรรม

จิตสาธารณะ
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จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาด  ที่ได้รับความรู้                 
ความเข้าใจในภาพรวมแยกตามการประเมินก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่      
โดยเรียงคะแนนจากมาก-น้อย ดังนี้ 

ค าถามข้อที่ 1 ความซื่อสัตย์ สุจริต  
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 3.00 (ปานกลาง) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2.20 (น้อย) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนจอมทอง 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 1.50 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาว

วิทยาคม  
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 1.00 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือ โรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม 
ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 0.00 (น้อยที่สุด) จ านวน 2 แห่งคือ โรงเรียนโกวิทธ ารง และ

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
ค าถามข้อที่ 2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 2.20 (น้อย) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนจอมทอง 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2.00 (น้อย) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 1.50 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 1.21 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม 
ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 0.00 (น้อยที่สุด) จ านวน 2 แห่งคือโรงเรียนโกวิทธ ารง                 

และโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
ค าถามข้อที่ 3 จิตสาธารณะ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 4.00 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2.50 (น้อย) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 2.20 (น้อย) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนจอมทอง 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 1.00 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม 
ล าดับที่  5 มีคะแนนเท่ากับ 0.00 (มาก) จ านวน 2 แห่งคือโรงเรียนโกวิทธ ารง                 

และโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาดในภาพรวมตาม              

การประเมินก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่คือ 1.35 (น้อยที่สุด) 
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จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาด  ที่ได้รับความรู้                 
ความเข้าใจในภาพรวมแยกตามการประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่      
โดยเรียงคะแนนจากมาก-น้อย ดังนี้ 

ค าถามข้อที่ 1 ความซื่อสัตย์ สุจริต  
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 4.12 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา  
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.07 (มาก)  จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนสันป่าตองพิทยาคม 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 4.00 (มาก) จ านวน 3 แห่งคือโรงเรียนจอมทอง โรงเรียน

เชียงดาววิทยาคม และโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 3.33 (ปานกลาง) จ านวน 1 แห่งคือ โรงเรียนโกวิทธ ารง 

ค าถามข้อที่ 2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.50 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 4.37 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 3.85 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนสันป่าตองพิทยาคม 
ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 3.60 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนจอมทอง 
ล าดับที่ 6 มีคะแนนเท่ากับ 3.33 (ปานกลาง) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนโกวิทธ ารง 

ค าถามข้อที่ 3 จิตสาธารณะ 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.75 (มากที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 4.50 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 4.21 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนสันป่าตองพิทยาคม 
ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 4.20 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนจอมทอง 
ล าดับที่ 6 มีคะแนนเท่ากับ 3.33 (ปานกลาง) จ านวน 1 แห่งคือโรงเรียนโกวิทธ ารง 

ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาดในภาพรวมตาม                
การประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่คือ 4.12 (มาก) 
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6. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ประธานหอการค้า สมัยที่ 19/ประธานหอการค้า สมัยที่ 20-21/
กรรมการหอการค้า สมัยที่ 21) 
ประเด็นค าถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

1. ปี 2557  D-Passport 
2. ปี 2558  เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ที่ข่วงประตูท่าแพ  

           กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) 
3. ปี 2559  กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) 

                      กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย เดือนกันยายน 2559 
                      กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตสากล เดือนธันวาคม 2559 
ตารางท่ี 32 สรุประดับความพึงพอใจในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และ

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

รายละเอียด 
ประธาน
หอการค้า 
สมัยที่ 19 

ประธาน
หอการค้า 

สมัยที่  
20-21 

กรรมการ
หอการค้า 
สมัยที่ 21 

ค่าเฉลี่ย 
แปรผล 

ปี 2557 
1 D-Passport 3 4 4 3.66 

(มาก) 
ปี 2558 

2 

2.1 เดินรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตที่ข่วงประตูท่าแพ 

3 4 4 3.66 
(มาก) 

2.2 กิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ภาคเหนือ) 

3 4 4 3.66 
(มาก) 

ปี 2559 

3 

3.1 กิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ภาคเหนือ) 

3 3 3 3 
(ปานกลาง) 

3.2 กิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งประเทศไทย 
เดือนกันยายน 2559 

3 4 4 3.66 
(มาก) 

 
3.3 กิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตสากล เดือนธันวาคม 
2559 

3 3 3 3 
(ปานกลาง) 
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ภาพที่ 11 กราฟระดับความพึงพอใจในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และ

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่  
 

จากการวิเคราะห์พบว่า ระดับความพึงพอใจในการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 3.66 (มาก) เท่ากัน 4 กิจกรรม 
1. ปี 2557  กิจกรรม D-Passport 
2. ปี 2558  2.1 เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่ข่วงประตูท่าแพ 
3. ปี 2558 2.2 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) 
4. ปี 2559  3.2 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย เดือนกันยายน 2559 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 3.00 (ปานกลาง) เท่ากัน 2 กิจกรรม 
1. ปี 2559 3.1 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) 
2. ปี 2559 3.3 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตสากล เดือนธันวาคม 2559 
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7. หน่วยงานที่เชิญคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ บรรยาย   
ประเด็นค าถาม  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่/ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 

1. หน่วยงานคาดหวังการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับประเด็น“ธรรมาภิบาล” ของคณะกรรมการ 
ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด 

2. หน่วยงานเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของการบรรยายที่ เกี่ยวข้องกับประเด็น “ธรรมาภิบาล”                  
ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด 
ประเด็นค าถาม  
เทศบาลต าบลสันโป่ง/เทศบาลต าบลท่าข้าม/เทศบาลต าบลบ้านตาล/เทศบาลต าบลหนองควาย 

1. หน่วยงานคาดหวังการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด 

2. หน่วยงานเห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ของการบรรยายที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในระดับใด เพราะเหตุใด 

2.1 ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต       
2.2 เศรษฐกิจพอเพียง     
2.3 คุณธรรม จริยธรรม  
2.4 ธรรมาภิบาล 
2.5 กรณีศึกษาที่เก่ียวกับการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกันการทุจริต 

ประเด็นค าถาม  
หน่วยงานที่ท ากิจกรรมร่วมกับ คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

1. ความคาดหวัง การบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
2. ผลสัมฤทธิ์ การบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

 
ตารางท่ี 33 สรุปหน่วยงานประเมินผลการท ากิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

การบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาล” ความคาดหวัง ผลสัมฤทธิ์ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 5 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 5 5 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 3 5 

 4.3 (มาก) 5 (มากที่สุด) 
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ภาพที่ 12 กราฟสรุปหน่วยงานประเมินผลการท ากิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

 
 จากการวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานประเมินความคาดหวังการบรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาล”            

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 
 คะแนนเท่ากันคือ 5.00 (มากที่สุด) ได้แก่ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  

และเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนเท่ากับ 3.00 (ปานกลาง)  
 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 หน่วยงาน คือ 4.3 (มาก)  
 ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 3 แห่งประเมินค่าผลสัมฤทธิ์การบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.

เชียงใหม่ เท่ากันคือคะแนน 5.00 (มากท่ีสุด) 
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คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ ส านักงาน กศน.จังหวัด
เชียงใหม่

รวม

ความคาดหวัง ผลสัมฤทธิ์
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 จากการวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานประเมินค่าความคาดหวังก่อนการบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย จากหัวข้อการบรรยายดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 3.25 (ปานกลาง) คือ 
  ข้อที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
   ข้อที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม 
  ข้อที่ 4 ธรรมาภิบาล 
 ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2.75 (ปานกลาง) คือ 
  ข้อที่ 5 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต 
 ส่วนล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากับ 2.5 (น้อย) คือ 
  ข้อที่ 1 ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 
 และหน่วยงานประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ พบว่า 
 ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 4.5 (มาก) คือ 
  ข้อที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง 
   ข้อที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม 
  ข้อที่ 4 ธรรมาภิบาล 
 ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.00 (มาก) คือ 
  ข้อที่ 1 ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 
 ส่วนล าดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากับ 3.75 (มาก) คือ 
  ข้อที่ 5 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต 
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ตารางที่  35 สรุปหน่วยงานประเมินค่าความคาดหวังการท ากิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการ                
ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

ล าดับ รายละเอียด 

ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด
เชียงใหม่ 

ส านักงาน 
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ค่าเฉลี่ย 
แปรผล 

1 ความคาดหวัง การบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

2 3 3 2.6 
ปานกลาง 

2 ผลสัมฤทธิ์ การบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

4 5 4 4.3 
มาก 

 

 
ภาพที่ 14 กราฟสรุปหน่วยงานประเมินค่าความคาดหวังการท ากิจกรรมร่วมกับ 

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า หน่วยงานประเมินค่าความคาดหวังการท ากิจกรรมร่วมกับ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ โดยเรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่         
และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มีคะแนนเท่ากันคือ 3.00 (ปานกลาง) 
รองลงมาคือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่มีคะแนนเท่ากับ 2.00 (น้อย)  
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ผลสัมฤทธิ์ การบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่
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 ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ พบว่า ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) 
รองลงมาคือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ มีคะแนนเท่ากับ 4.00 (มาก) 
 ทั้งนี้สรุปภาพรวมของการประเมินความคาดหวังก่อนการท ากิจกรรมคือ 2.60 (ปานกลาง) 
และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการท ากิจกรรมคือ 4.30 (มาก) 
 
8. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ระยะเวลา 4 เดือน)   
ประเด็นค าถาม 

1. ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
3. ความรู้ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 

ตารางท่ี 36 สรุปผลการประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินข้อที่ 1 คนที่ 1 คนที่ 2 รวม แปรผล 
ก่อน 1 2 1.5 น้อยท่ีสุด 
หลัง 4 5 4.5 มาก 

 

 
ภาพที่ 15 กราฟสรุปผลการประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้

เกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน 
 

จากการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน มีคะแนนเท่ากับ 1.5 (น้อยที่สุด) และหลัง            
การฝึกปฏิบัติงาน มีคะแนนเท่ากับ 4.5 (มาก) 
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ตารางท่ี 37 สรุปผลการประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

ผลการประเมินข้อที่ 2 คนที่ 1 คนที่ 2 รวม แปรผล 
ก่อน 1 2 1.5 น้อยท่ีสุด 
หลัง 5 4 4.5 มาก 

 

 
ภาพที่ 16 สรุปผลการประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
 

จากการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ มีคะแนนเท่ากับ 1.5 (น้อยที่สุด) และหลังการฝึกปฏิบัติงาน 
มีคะแนนเท่ากับ 4.5 (มาก) 
 
ตารางที่ 38 สรุปผลการประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ความ

เข้าใจจากการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ก่อนการฝึก
ปฏิบัติงาน 

ผลการประเมินข้อที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 รวม แปรผล 
ก่อน 0 0 0.0 น้อยท่ีสุด 
หลัง 4 5 4.5 มาก 
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ภาพที่ 17 กราฟสรุปผลการประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้

ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน 
 

จากการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้ความ
เข้าใจจากการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน               
มีคะแนนเท่ากับ 0.00 (น้อยที่สุด) และหลังการฝึกปฏิบัติงาน มีคะแนนเท่ากับ 4.5 (มาก) 
 

ตารางที่ 39 สรุปผลการประเมินภาพรวมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้           
ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ผลการประเมิน คนที่ 1 คนที่ 2 รวม แปรผล 

ข้อที่ 1 4 5 4.5 มาก 
ข้อที่ 2 5 4 4.5 มาก 
ข้อที่ 3 4 5 4.5 มาก 

 

 
ภาพที่ 18 กราฟสรุปผลการประเมินภาพรวมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี

ความรู้ ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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 จากการวิเคราะห์กราฟ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความรู้            
ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในภาพรวมมีคะแนน
เท่ากับ 4.5 (มาก)  
 

9. กลุ่มสถาบัน 
9.1 ผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต   

ประเด็นค าถาม 
1. ความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 

 

ตารางที่ 40 สรุปผลประเมินความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) ของผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่เปิดสอน 

การเรียนการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต  
(Anti-Corruption) 

ความคาดหวัง ผลสัมฤทธิ์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 5.00 5.00 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 5.00 5.00 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ 5.00 5.00 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.00 4.00 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2.00 4.00 

สรุปรวม 4.30 
(มาก) 

4.60 
(มากที่สุด) 

 

 

ภาพที่ 19 กราฟสรุปผลประเมินความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ของผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่เปิดสอน 
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 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตประเมิน
ความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) เรียงคะแนนจาก       
มาก-น้อย ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 5.00 (มากที่สุด) ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ 

 ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.00 (มาก) ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ล าดับสุดท้าย มีคะแนนเท่ากับ 2.00 (น้อย) ได้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 สถาบันการศึกษา คือ 4.30 (มาก)  
 ทั้งนี้สรุปภาพรวมการประเมินค่าความคาดหวังของผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง           

ต่อรายวิชาการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.30 (มาก) 
 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) ของคณะกรรมการ                        
ป.ป.จ.เชียงใหม่ เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้  

 ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 5.00 (มากที่สุด) ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ 

 ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากันคือ 4.00 (มาก) ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
 ทั้งนี้สรุปภาพรวมการประเมินค่าความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั้ง         
5 แห่ง ต่อรายวิชาการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.60 (มากท่ีสุด) 

 

9.2 นักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต   
ประเด็นค าถาม 

1. ความรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
2. ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 

ตารางท่ี 41 สรุปผลการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) ของนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตก่อน  

 

ประเมิน 
ข้อที่ 1  

มหาวิทยาลัย
มหามกุฎ

ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต
ล้านนา 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

มหา 
วิทยาลัย
นอร์ท- 

เชียงใหม่ 

วิทยาลัย 
พยาบาล 
บรมราช

ชนนี 
เชียงใหม่ 

สถาบัน 
บัณฑิต 

พัฒนศิลป์ 
เชียงใหม่ 

ค่าเฉลี่ย  
5 สถาบัน 

ก่อน 1.0 0.0 2.0 2.0 2.5 1.5 
(น้อยที่สุด) 

หลัง 4.5 0.0 5.0 4.5 4.3 3.66 
(มาก) 
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ภาพที่ 20 กราฟสรุปผลการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต 

(Anti-Corruption) ของนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตก่อน 
 
จากการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตก่อน                  

ที่ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)                     
โดยเรียงคะแนนจากมาก-น้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 2.5 (น้อย) จ านวน 1 แห่งคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เชียงใหม่ 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากันคือ 2.0 (น้อย)  จ านวน 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 1.0 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 0.0 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(นักศึกษาไม่ได้ประเมิน) 

ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้ของนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตที่
ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต ( Anti-Corruption)                     
ในภาพรวมตามการประเมินก่อนการเรียนรายวิชานี้คือ 1.5 (น้อย) 

ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)                 
โดยเรียงคะแนนจากมาก-น้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.0 (มากที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือมหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ 
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มหามกุฎราชวิทยาลัย มช. (นักศึกษาไม่ได้
ประเมิน)

นอร์ท-
เชียงใหม่

พยาบาล
บรมราชชนนี เชียงใหม่

บัณฑิต
พัฒนศิลป์
เชียงใหม่

ค่าเฉลี่ย 

ก่อน หลัง
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ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากันคือ 4.5 (มาก)  จ านวน 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 4.3 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เชียงใหม่ 

ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 0.0 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้ของนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตที่

ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต ( Anti-Corruption)                     
ในภาพรวมตามการประเมินหลังการเรียนรายวิชานี้คือ 3.66 (มาก) 
 
ตารางที่ 42 สรุปผลการได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต 

(Anti-Corruption นักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตก่อน 

ประเมิน 
ข้อที่ 2  

มหาวิทยาลยั
มหามกุฎราช

วิทยาลัย 
วิทยาเขต
ล้านนา 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

มหา               
วิทยาลัย
นอร์ท- 

เชียงใหม่ 

วิทยาลัย 
พยาบาล 

บรมราชชนนี 
เชียงใหม ่

สถาบัน 
บัณฑิต 

พัฒนศิลป ์
เชียงใหม่ 

ค่าเฉลี่ย  
5 สถาบัน 

ก่อน 1.0 0.0 2.0 1.5 2.5 1.5 
(น้อยที่สุด) 

หลัง 5.0 0.0 5.0 4.0 4.3 3.66 
(มาก) 

 

 

ภาพที่ 21 กราฟสรุปผลการได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้าน                
การทุจริต (Anti-Corruption นักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตก่อน 
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มหามกุฎราชวิทยาลัย มช. (นักศึกษาไม่ได้
ประเมิน)

นอร์ท-
เชียงใหม่

พยาบาล
บรมราชชนนี เชียงใหม่

บัณฑิต
พัฒนศิลป์
เชียงใหม่

ค่าเฉลี่ย 

ก่อน หลัง
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จากการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตก่อน                  
ที่ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)                     
โดยเรียงคะแนนจากมาก-น้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 2.5 (น้อย) จ านวน 1 แห่งคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เชียงใหม่ 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 2.0 (น้อย)  จ านวน 1 แห่งคือมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 1.5 (น้อยที่สุด)  จ านวน 1 แห่งคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี เชียงใหม่ 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากันคือ 1.0 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือมหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
ล าดับที่ 5 มีคะแนนเท่ากับ 0.0 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้ของนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตที่
ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)                     
ในภาพรวมตามการประเมินก่อนการเรียนรายวิชานี้คือ 1.5 (น้อย) 

ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน โดยเรียงคะแนนจากมาก-น้อย ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 5.0 (น้อย) จ านวน 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.3 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ 
ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากับ 4.0 (มาก) จ านวน 1 แห่งคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

เชียงใหม่ 
ล าดับที่ 4 มีคะแนนเท่ากับ 0.0 (น้อยที่สุด) จ านวน 1 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(นักศึกษาไม่ได้ประเมิน) 
ทั้งนี้ คะแนนการรับรู้ของนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตที่

ได้รับความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)                
ในภาพรวมตามการประเมินหลังการเรียนรายวิชานี้คือ 3.66 (มาก) 

 
9.3 อาจารย์ผู้สอนและผู้สังเกตการณ์กลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต   

ประเด็นค าถาม 
ตารางที่ 43 สรุปผลประเมินความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต                   

(Anti-Corruption) ของอาจารย์ผู้สอนและผู้สังเกตการณ์กลุ่มสถาบันที่เปิดสอน
รายวิชาการต่อต้านการทุจริต 

1. ความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
 

ล าดับ สถาบัน ค่าเฉลี่ย แปรผล 
1 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 5.00 มากที่สุด 
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2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 5.00 มากที่สุด 
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 5.00 มากที่สุด 
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ 5.00 มากที่สุด 
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.00 มาก 

สรุปรวม 4.80 มากท่ีสุด 
 
 

 
ภาพที่ 22 กราฟสรุปผลประเมินความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต                   

(Anti-Corruption) ของอาจารย์ผู้สอนและผู้สังเกตการณ์กลุ่มสถาบันที่เปิดสอน                              
รายวิชาการต่อต้านการทุจริต 

 
 จากการวิเคราะห์พบว่า อาจารย์ผู้สอนและผู้สังเกตการณ์กลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชา                  

การต่อต้านการทุจริตประเมินความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต                   
(Anti-Corruption) เรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 5.00 (มากที่สุด) ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่                   
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่ 

 รองลงมามีคะแนนเท่ากับ 4.00 (มาก) ได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ทั้งนี้สรุปภาพรวมการประเมินค่าความคาดหวังของอาจารย์ผู้สอนและผู้สังเกตการณ์
สถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ต่อรายวิชาการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) โดยมีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.80 (มากที่สุด) 
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9.4 ผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่ยังไมเ่ปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต   

ประเด็นค าถาม 
ตารางท่ี 44 สรุปผลประเมินความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-

Corruption) ของผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่ยังไม่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต 
1. ความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 

 

ล าดับ สถาบัน ค่าเฉลี่ย แปรผล 
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5.00 มากที่สุด 
2 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่ 5.00 มากที่สุด 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4.30 มาก 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 4.00 มาก 
5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ 4.00 มาก 
6 มหาวิทยาลัยพายัพ 4.00 มาก 
7 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 4.00 มาก 

สรุปรวม 4.33 มาก 
 

 
ภาพที่ 23 กราฟสรุปผลประเมินความคาดหวังการเรียนการสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริต 

(Anti-Corruption) ของผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่ยังไม่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต 
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 จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริหารกลุ่มสถาบันที่ยังไม่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต
ประเมินความคาดหวั งการเรี ยนการสอนรายวิชา การต่อต้ านการทุจริ ต  (Anti-Corruption)                   
โดยเรียงคะแนนจาก มาก-น้อย ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากันคือ 5.00 (มากที่สุด) ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบัน-                
การพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่ 

 ล าดับที่ 2 มีคะแนนเท่ากับ 4.30 (มาก) ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 ล าดับที่ 3 มีคะแนนเท่ากันคือ 4.00 (มาก) ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 ทั้งนี้สรุปภาพรวมการประเมินค่าความคาดหวังของผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง              
ต่อรายวิชาการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.33 (มาก)  



 
 

  

บทท่ี 5 
อภิปรายผล 

 
รายงานวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของ

คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน                  
การทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผ ลการปฏิบัติหน้าที่ด้าน                       
การป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และได้
ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 

1.  ผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 
เชียงใหม่ 

1.1 ท าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เรื่อง 
1. ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 
2. เศรษฐกิจพอเพียง 
3. คุณธรรม  จริยธรรม และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับการทุจริต 
4. กฎหมาย  ระเบียบ  และแนวทางการป้องกันการทุจริต 
แก่ผู้น าท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล) ภายใต้ “โครงการ

เชียงใหม่ไม่โกง” ร่วมกับ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 45 รายชื่ออ าเภอที่เข้าร่วมโครงการเชียงใหม่ไม่โกง 

 

โครงการเชียงใหม่ไม่โกง 
ปี พ.ศ.2558 (15 อ าเภอ) ปี พ.ศ.2559 (10 อ าเภอ) 

1. อ าเภอหางดง 1. อ าเภอแม่อาย 
2. อ าเภอสารภี 2. อ าเภอไชยปราการ 
3. อ าเภอสันป่าตอง 3. อ าเภอฝาง 
4. อ าเภอจอมทอง 4. อ าเภอฮอด 
5. อ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 5. อ าเภอดอยเต่า 
6. อ าเภอแม่แตง 6. อ าเภอเวียงแหง 
7. อ าเภอพร้าว 7. อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
8. อ าเภอแม่ริม 8. อ าเภอดอยหล่อ 
9. อ าเภอแม่วาง 9. อ าเภออมก๋อย 

10. อ าเภอแม่ออน 10. อ าเภอแม่แจ่ม 
11. อ าเภอเชียงดาว   
12. อ าเภอสะเมิง   
13. อ าเภอดอยสะเก็ด   
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14. อ าเภอสันทราย   
15. อ าเภอสันก าแพง   

 
1.2 ท าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เรื่อง 

1. ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 
2. เศรษฐกิจพอเพียง 
3. คุณธรรม  จริยธรรม และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับการทุจริต 
4. กฎหมาย  ระเบียบ  และแนวทางการป้องกันการทุจริต 
แก่ผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/นายก อบต./ปลัด อบต.) ภายใต้ “โครงการ

เสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต” ปีงบประมาณ                      
พ.ศ.2559-2560 ร่วมกับ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
ตารางที่ 46 รายชื่ออ าเภอที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เชียงใหม่ปลอดการทุจริต 
 

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต 
พ.ศ.2559 (15 อ าเภอ) 15 หน่วยงาน พ.ศ.2560 (22 อ าเภอ) 83 หน่วยงาน 
1. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

- เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
1. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก 
2. อ าเภอสันป่าตอง 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
2. อ าเภอสันป่าตอง 

- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลมะขุนหวาน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊า 
- องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

3. อ าเภอหางดง 
- เทศบาลต าบลหนองควาย 

3. อ าเภอหางดง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสบแม่ข่า 

4. อ าเภอแม่ริม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สา 

4. อ าเภอแม่ริม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
- องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง 
 

5. อ าเภอแม่วาง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปี้ 

5. อ าเภอแมว่าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
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- องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 
- องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง 

6. อ าเภอเชียงดาว 
- เทศบาลต าบลเมืองงาย 

6. อ าเภอเชียงดาว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง 

7. อ าเภอดอยสะเก็ด 
- เทศบาลต าบลเชิงดอย 

7. อ าเภอดอยสะเก็ด 
-  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ 

8. อ าเภอสันก าแพง 
- เทศบาลต าบลสันกลาง 

8. อ าเภอสันก าแพง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแช่ช้าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสันก าแพง 

9. อ าเภอแม่อาย 
- เทศบาลต าบลแม่อาย 

9. อ าเภอแม่อาย 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลดอยลาง 

10. อ าเภอฝาง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

10. อ าเภอฝาง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น 
- องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน 

11. อ าเภอฮอด 
- เทศบาลต าบลท่าข้าม 

11. อ าเภอฮอด 
- องค์การบริหารส่วนต าบลฮอด 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาคอเรือ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี 
 

12. อ าเภอแม่แตง 
- เทศบาลต าบลแม่แตง 

12. อ าเภอแม่แตง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลกึ๊ดช้าง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง 
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- องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

13. อ าเภอสารภี 
- เทศบาลต าบลสารภี 

13. อ าเภอแม่ออน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลออนเหนือ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลออนกลาง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา 
- องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ 

14. อ าเภอจอมทอง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

14. อ าเภอสะเมิง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลยั้งเมิน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงเหนือ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

15. อ าเภอสันทราย 
- เทศบาลต าบลหนองหาร 

15. อ าเภอไชยปราการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ 

  16. อ าเภอดอยเต่า 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแอ่น 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเดื่อ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า 
- องค์การบริหารส่วนต าบลโปงทุ่ง 

  17. อ าเภอเวียงแหง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง 
 

  18. อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทร์ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด 

  19. อ าเภอดอยหล่อ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

  20. อ าเภออมก๋อย 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง 
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1.3 ท าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เรื่อง 

1. บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
3. บทบาทหน้าที่ และภารกิจของเครือข่าย ป.ป.ช. 
4. การเฝ้าระวังและตรวจสอบการบริหารของ อปท. 
5. วิธีการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. วิธีการร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 
7. กระบวนการปฏิบัติในการร้องเรียนการทุจริต 
8. กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต 
แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภายใต้ “โครงการฝึกอบรม อสม.ด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (อสม.ป.ป.ช.)” ปีงบประมาณ 2558 และ “โครงการ
ฝึกอบรม อสม.เครือข่ายเมืองคนดี (จังหวัดเชียงใหม่)” ประจ าปีงบประมาณ 2559 รวม 25 อ าเภอ 
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ตารางที่ 47 จ านวนอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในระดับชุมชน (อสม.ป.ป.ช.) และโครงการฝึกอบรม อสม.เครือข่ายเมืองคนดี 
(จังหวัดเชียงใหม่) 

ล าดับ อ าเภอ 
1 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
2 อ าเภอจอมทอง 
3 อ าเภอแม่แจ่ม 

- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
- องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนจอง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกียน 

  21. อ าเภอแม่แจ่ม 
- องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเคิ่ง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลปางหินฝน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก 
- องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก 

  22. อ าเภอพร้าว 
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แวน 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่อนผาก 
- องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
- องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด 
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ล าดับ อ าเภอ 
4 อ าเภอเชียงดาว 
5 อ าเภอดอยสะเก็ด 
6 อ าเภอแม่แตง 
7 อ าเภอแม่ริม 
8 อ าเภอสะเมิง 
9 อ าเภอฝาง 
10 อ าเภอแม่อาย 
11 อ าเภอพร้าว 
12 อ าเภอสันป่าตอง 
13 อ าเภอสันก าแพง 
14 อ าเภอสันทราย 
15 อ าเภอหางดง 
16 อ าเภอฮอด 
17 อ าเภอดอยเต่า 
18 อ าเภออมก๋อย 
19 อ าเภอสารภี 
20 อ าเภอเวียงแหง 
21 ไชยปราการ 
22 อ าเภอแม่วาง 
23 อ าเภอแม่ออน 
24 อ าเภอดอยหล่อ 
25 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

1.4 ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท ารายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 
เพ่ือให้บรรจุในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ส าหรับ 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ 
ตารางที่ 48 ตารางจ าแนกหมวดหมู่รายวิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) สถาบันที่                   

เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 (5 แห่ง) 
 

สถาบันที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 (5 แห่ง) 
รหัส/ชื่อวิชา หมวดวิชา สถาบันการศึกษา หมายเหตุ 

GE 1001 
วิชาการต่อต้านการ
ทุจริต  

กลุ่มสังคมศาสตร์ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตล้านนา 

ส าหรับนักศึกษาทุกคน
ชั้นปีที่ 1  
**สภามหาวิทยาลัย 



145 
 

  

มกุฎราชวิทยาลัย ได้
ก าหนดให้เรียนรายวิชา
การต่อต้านการทุจริต 
ทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ  

ร.รปศ.103 (140103) 
วิชาการต่อต้านการ
ทุจริตในประเทศไทย     
  

เลือกเสรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดส านักวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์และ            
รัฐประศาสนศาสตร์     

030307 
วิชาธรรมาภิบาลชีวิต 

เลือกเสรี 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัย 
นอร์ท-เชียงใหม่ 

ปรับชื่อรายวิชา แต่
สาระคงเดิม คือวิชาการ
ต่อต้านการทุจริต 

วิชาการต่อต้าน                   
การทุจริต  

เสริมหลักสูตร                            วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี เชียงใหม่ 

ไม่นับหน่วยกิต 

วิชาการต่อต้าน              
การทุจริต  

เสริมหลักสูตร                            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เชียงใหม่ 

ไม่นับหน่วยกิต 

 
ตารางที่ 49  ตารางจ าแนกหมวดหมู่รายวิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) สถาบันที่เปิด

สอน ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมอีก 3 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง) 
สถาบันที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 ( เพิ่มอีก 3 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง) 

รหัส/ชื่อวิชา หมวดวิชา สถาบันการศึกษา หมายเหตุ 
รศ. 141  
วิชาการต่อต้านการ
ทุจริต 

เลือกเสรี 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิชาแกนรัฐศาสตร์      
สังกัดวิทยาลัย 
บริหารศาสตร์ 

ศท. 114 
วิชาพลเมือง  
ธรรมาภิบาล  
กับสันติภาพ 

กลุ่มสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

เป็นรายวิชาใหม่โดยน า
เนื้อหาจากวิชาการ
ต่อต้านการทุจริต  
เป็น 1 ส่วน (15 ชั่วโมง) 

วิชาการต่อต้าน             
การทุจริต  

เสริมหลักสูตร                            สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ไม่นับหน่วยกิต 

 
ตารางที่ 50 ตารางจ าแนกหมวดหมู่รายวิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) สถาบันที่ใช้

รายวิชาอ่ืนๆ แทนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต (4 แห่ง) 
สถาบันทีใ่ช้รายวิชาอื่นๆ แทนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต (4 แห่ง) 

รหัส/ชื่อวิชา หมวดวิชา สถาบันการศึกษา หมายเหตุ 
GSOC 1107 กลุ่มสังคมศาสตร์ 1 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงใหม่ 

จัดท าโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎทั่วประเทศกับ
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วิชาการป้องกันและการ
ต่อต้านการทุจริต 

 ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) 

วิชาวัยใสใจสะอาด  
(การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต) 

วิชาเลือกเสรี 
หรือ  
เสริมหลักสูตร  
ไม่นบัหน่วยกิต  
 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา 

จัดท าโดย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล                
(9 แห่ง) ร่วมกับ
ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

PAD 410 
วิชาธรรมาภิบาลส าหรับ
นักบริหาร 

เลือกเสรี มหาวิทยาลัย 
ฟาร์อีสเทอร์น 

วิชาแกน สาขาวิชา                
รัฐประศาสนศาสตร์ 
สังกัดคณะบริหารรัฐกิจ 

ยังไม่มีการน ารายวิชา
การต่อต้านการทุจริต
บรรจุไว้ในหลักสูตร 

- มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

มีการสอนสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในรายวิชาอ่ืนๆ 

 

1.5 ท าหน้าที่บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร/ครู เรื่อง 
1. ข้อกฎหมาย ระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริต 
2. แนวทางการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
3. อ านาจหน้าที่ โครงสร้างของ ป.ป.ช. ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

ท าหน้าที่บรรยายให้ความรู้แกน่ักเรียน เรื่อง 
1. ความซื่อสัตย์ สุจริต  
2. ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. จิตสาธารณะ 

ความร่วมมือในการจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริตใน
สถาบันการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนช่อสะอาด ในจังหวัดเชียงใหม่ 6 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

1. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงเรียนจอมทอง   อ าเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่ 
3. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  อ าเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่ 
4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โรงเรียนโกวิทธ ารง   อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
6. โรงเรียนรัตนเอื้อวิทยา  อ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.6 ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 กิจกรรม ปี 2557  D-Passport 
 กิจกรรม ปี 2558   เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ที่ข่วงประตูท่าแพ  
   กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ที่ธนาคารแห่งป ระเทศไทย 

(ภาคเหนือ) 
 กิจกรรม ปี 2559   กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ภาคเหนือ) 
 กันยายน 2559 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย 
 ธันวาคม 2559 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตสากล  

 

1.7 การบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวกับประเด็น “ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต/เศรษฐกิจ
พอเพียง/คุณธรรม จริยธรรม /ธรรมาภิบาล/กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทุจริต และกฎหมาย ระเบียบ                    
และแนวทางการป้องกันการทุจริต 

 ได้แก่  1. เทศบาลต าบลสันโป่ง   อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
2. เทศบาลต าบลท่าข้าม   อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
3. เทศบาลต าบลบ้านตาล  อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

การบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวกับประเด็น “ธรรมาภิบาล/คุณธรรม จริยธรรม นักบริหาร” 
ได้แก่  1. เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด เชียงใหม่ 
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.8 ความร่วมมือในการจัดท าคู่มือการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหว่างคณะกรรมการ 
ป.ป.จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1.9 การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน                  
การทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ จากบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ/
องค์กรธุรกิจ/องค์กรอาสาสมัครเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NGO) /สื่อมวลชน ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์    รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ประธานคณะกรรมการจัดท ารายวิชา
การต่อต้านการทุจริตของ 12 
สถาบันอุดมศึกษา 

       ในจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
2. นายณรงค์ ตนานุวัฒน์      ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า 
       จังหวัดเชียงใหม่ 
     ประธานกลุ่มบริษัทตนานุวัฒน์ 
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4. นายณรงค์  คองประเสริฐ     ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า 
      จังหวัดเชียงใหม่ 
      กรรมการผู้จัดการเจริญมอเตอร์ 
      เชียงใหม่จ ากัด 

5. นายช านาญ จันทร์เรือง     นักวิชาการอิสระ 
6. นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ     ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา 
7. นายอินสม ปัญญาโสภา     บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 

      นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย  
      (ภาคเหนือ) 

8. นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว     ผู้อ านวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 
9. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์    ผู้อ านวยการส านักข่าวอิศรา 
10. นางสาวจินตนา กิจมี     ผู้สื่อข่าวมติชน ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ   ผู้อ านวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียง 

       แห่งประเทศไทย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายวีรพงษ์ สารต๊ะวงค์  เจ้าหน้าที่กระจายเสียง                                

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ 

ป.ป.จ. เชียงใหม่ 
      2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ 

ป.ป.จ.เชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าคะแนนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ <0.05 ผลลัพธ์ด้าน
การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายสูงข้ึนเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้   
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ภาพที่ 24 กราฟการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ 

ป.ป.จ.เชียงใหม่ ของกลุ่มตัวอย่าง 
ล าดับที่ 1 คือกลุ่มผู้น าท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (มากที่สุด) ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย อายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งนายกเทศมนตรี ส่วนหัวข้อเรื่องที่ผู้น า
ท้องถิ่น ประเมินผลก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ อยู่ในล าดับที่ 1 คือ ข้อที่ 2 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเท่ากับ 3.56 (มาก)  ส่วนอีก 3 ข้อ มีคะแนนระดับปานกลาง ส่วน
การประเมินผลหลังการบรรยาย พบว่ามีจ านวน 3  ข้อ คะแนนเพ่ิมเป็นระดับมากที่สุดคือ ข้อที่ 2 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเท่ากับ 4.53 (มากที่สุด) และข้อที่ 3 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทุจริต และข้อที่ 4 เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต มีคะแนนเท่ากัน คือ 4.51 (มากที่สุด) ส่วนข้อที่ 1 เรื่อง ผลกระทบ/ความเสียหายจากการ
ทุจริต มีคะแนนเท่ากับ 4.50 (มาก)  

การประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ แยกตามอ าเภอ พบว่า ล าดับที่ 
1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ 1.อ าเภอสารภี 2.อ าเภอสันทราย                       
3. อ าเภอพร้าว  4. อ าเภอแม่ริม 5. อ าเภอแม่แจ่ม  6. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 2 คือกลุ่มผู้น าท้องที่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 (มาก) เป็นเพศชายทั้งหมด                   
ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต าแหน่ง ก านัน ส่วนหัวข้อเรื่องที่
ผู้น าท้องที่ ประเมินผลก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ พบว่า ทุกข้อ  (ข้อ1-4)               
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับระดับน้อย ส่วนการประเมินผลหลังการบรรยาย พบว่า ทุกข้อ (ข้อ1-4)                      
มีคะแนนเพ่ิมขึ้นเป็นระดับมาก แต่ข้อที่มีคะแนนสูงสุด มีคะแนนเท่ากับ 3.88 (มาก) เป็นล าดับที่ 1 
คือ ข้อที่ 3 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับการทุจริต 

การประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ แยกตามอ าเภอ พบว่า 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ 1.อ าเภอจอมทอง 2.อ าเภอสะเมิง                             
3.อ าเภอเชียงดาว 4.อ าเภอสันป่าตอง 5.อ าเภอสารภี 6.อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 7.อ าเภอแม่วาง 
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ท้องที่ ท้องถิ่น อสม. พิเศษ ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน
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ล าดับที่ 3 คือกลุ่มผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนช่อสะอาด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
(มาก) ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 24 ปี การศึกษาคือ ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               
กลุ่มผู้บริหาร ครู ประเมินผลก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ พบว่า ทุกข้อ                 
(ข้อ1-3) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับคือ 1.58 (น้อย) ส่วนการประเมินผลหลังการบรรยาย พบว่า ทุกข้อ 
(ข้อ1-3) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 4.05 (มาก) แต่ข้อที่มีคะแนนสูงสุด มีคะแนนเท่ากับ 4.33 (มาก) 
เป็นล าดับที่ 1 คือ ข้อที่ 1 กฎหมายระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริต 

กลุ่มนักเรียนประเมินผลก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ พบว่า ทุกข้อ                 
(ข้อ1-3) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.35 (น้อยที่สุด) ส่วนการประเมินผลหลังการบรรยาย พบว่า ทุกข้อ              
(ข้อ1-3) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 4.12 (มาก) แต่ข้อที่มีคะแนนสูงสุด มีคะแนนเท่ากับ 4.33 (มาก)                  
เป็นล าดับที่ 1 คือ ข้อที่ 3 จิตสาธารณะ 

ล าดับที่ 4 คือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.94                      
(ปานกลาง) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วน
หัวข้อเรื่องที่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ประเมินผลก่อนการบรรยายของ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ พบว่า ทุกข้อ (ข้อ1 -8) มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับระดับน้อย                   
ส่วนการประเมินผลหลังการบรรยาย พบว่า ทุกข้อ (ข้อ1-8) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็นระดับปานกลาง                       
แต่ข้อที่มีคะแนนสูงสุด มีคะแนนเท่ากับ 3.08 (ปานกลาง) คือ ข้อที่ 1 เรื่อง บทบาทอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 

การประเมินหลังการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ แยกตามอ าเภอ พบว่า 
ล าดับที่ 1 มีคะแนนเท่ากับ 5.00 (มากที่สุด) มีเพียง 1 แห่งคือ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ล าดับที่ 5 คือกลุ่มพิเศษ (สื่อมวลชน/ภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.727 (ปานกลาง)  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 55 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี 
กลุ่มพิเศษประเมินผลการรับรู้เกี่ยวกับกระแสการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.36 (น้อยที่สุด) ส่วนการ
ประเมินผลหลังการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
2.75 (ปานกลาง) 

2.2 ข้อมูลค่าคะแนนการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.  
เชียงใหม่  
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ภาพที่ 25 กราฟข้อมูลค่าคะแนนการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการบรรยายของคณะกรรมการ  

ป.ป.จ. เชียงใหม่ 
 
 เมื่อใช้สถิติวิเคราะห์จากการก าหนดค่าคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ  

ค่า   แปรผล 

0 - 1.50 น้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 น้อย 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
3.51 - 4.50 มาก 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 

 
พบว่า กลุ่มที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย (   ) เรียงล าดับจากมากที่สุด-น้อยที่สุด คือ 
 ล าดับที่  1  นักศึกษาที่ เรียนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตใน 5 สถาบันการศึกษ า 
(มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.0 (มากที่สุด) 
 ล าดับที่ 2 ผู้บริหารจาก 5 สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต 
(มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.8 (มากที่สุด) 
 ล าดับที่ 3 อาจารย์ (ผู้สอน, ผู้รับผิดชอบรายวิชา, ผู้สังเกตการณ์) 5 สถาบันการศึกษาที่เปิด
สอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต (มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา , 

3.500

4.500 4.500
4.800 4.714 5.000

3.857
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ,                   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 (มากที่สุด) 
 ล าดับที่ 4 นักศึกษาฝึกงานในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ งชาติ  ประจ าจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่  และหน่ วยงานที่ เ ชิญ ไปบรรยาย ( คณะนิติ ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เทศบาลนครเชียงใหม่/ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่/เทศบาลต าบลสัน
โป่ง/เทศบาลต าบลท่าข้าม/เทศบาลต าบลบ้านตาล/เทศบาลต าบลหนองควาย ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ                  
4.5 (มาก) 
 ล าดับที่ 5 ผู้บริหาร 7 สถาบันการศึกษาที่ยังไม่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่) ในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ                     
3.9 (มาก) 
 ล าดับที่ 6 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการประเมินค่าผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ และหน่วยงานอ่ืนๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2559 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.5 (ปานกลาง) 
 
3.  ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 51 ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผู้น าท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/นายก อบต./ปลัด อบต.) 
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าหน้าที่

ของ ป.ป.ช./แนวทางการตั้งงบประมาณ และ
เบิกจ่าย/แนวทางการปฏิบัติการประเมิน 
LPA และ ITA รวมถึงกฏหมาย ป.ป.ช.ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ กรณี
ตัวอย่างเมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูล 

1. ควรเพิ่มการออกบรรยายให้ความรู้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
กฏหมาย  
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับพัสดุ                
การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง เบิก-จ่าย
งบประมาณ ฯลฯ  
ล าดับที่ 1 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ล าดับที่ 2 อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

ผู้น าท้องท่ี (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล) 
1. ภาระหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย 
2. การบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.

เชียงใหม่มักมาบรรยายร่วมกับการประชุม
ประจ าเดือนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีวาระ
ประชุมค่อนข้างมากท าให้มีเวลาจ ากัด ส่งผล
ต่อการรับรู้และท าความเข้าใจ 

1. ควรจัดอบรม ประชุมเรื่องการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะกฏหมาย
เกี่ยวกับ ป.ป.ช.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้สามารถ
เป็นที่พ่ึงของชาวบ้านในพ้ืนที่ 
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
1. อสม.มีภารกิจมอบหมายมาก (สวมหมวก 

หลายใบ) นอกจากงานประจ าของกระทรวง
สาธารณสุข ยังต้องช่วยงานของฝ่าย
ปกครอง (ท้องที่) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถช่วยงานหรือ
เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ได้อย่างเต็มตัว 

2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกฏหมายเบื้องต้น มองปัญหา
เรื่องคอรัปชั่นเป็นเรื่องไกลตัว ขาดความ
เชื่อมั่นจากหน่วยงาน องค์กรที่ท าหน้าที่
ด้านการปราบปรามการทุจริต 

3. การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีรถประจ าทาง              
ซึ่งในพ้ืนที่ทุรกันดาร ห่างไกล การเดินทาง
ยากล าบาก 

4. สถานที่จัดอบรมไม่เหมาะสม เช่น คับแคบ 
อากาศร้อน ระบบเครืองเสียงไม่ชัดเจน 
รวมทั้งบรรยากาศในการฟังบรรยายมี
อุปสรรค เช่นจ านวนคนมากเกินไป                  
เดินเข้า-ออกตลอดเวลา คนคุยกัยเสียงดัง 

5. ความเหลื่อมล้ าทางสังคมหรือช่องว่าง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน 

1.  ควรมีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ส าหรับผู้ผ่านการอบรม อสม.ป.ป.ช. หรือ          
อสม. เครือข่ายเมืองคนดี เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่มีความ
ทันสมัย 

2.  ควรอ านวยความสะดวกให้กับ อสม.ที่เข้ารับ
การอบรมความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ช.ทั้งด้านการ
เดินทาง และสถานที่ 

3.  ควรเพิ่มการอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง               
เพ่ือความรู้ที่ทันยุคทันเหตุการณ์ 

4.  ควรเพิ่มกรณีศึกษาของบุคคลที่ได้รับโทษ
จากความผิดฐานการทุจริตเพราะสร้างความ
เกรงกลัวในการกระท าผิด และท าให้จดจ า
ง่าย เข้าใจมากข้ึน ในการอบรม อสม. 
เครือข่ายเมืองคนดีเพ่ือให้สามารถน าไปบอก
กล่าวต่อเพ่ือนบ้าน เครือข่าย อสม. ในพื้นที่ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาด 
1. วิทยากร (ผู้บรรยาย) เป็นผู้ใหญ่มักใช้วิธีการ

บรรยาย ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้บรรยาย
และผู้ฟัง (ขาดความสนใจ) 
 

1. ควรเพิ่มกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับวัยรุ่น              
เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างการสื่อสาร 

ผู้บริหาร ครูที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนช่อสะอาด 
1. โครงการโรงเรียนช่อสะอาด ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณ 2557 
เท่านั้น 

2. โรงเรียนภาครัฐ มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
ต าแหน่งผู้บริหาร ท าให้การจัดท าโครงการ               
ขาดความต่อเนื่อง 

1. ควรให้การสนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมโรงเรียนช่อสะอาดเป็นประจ าทุกปี 
เพราะช่วยสร้างจิตส านึกด้านการต่อต้าน
การทุจริต และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
แก่เยาวชน 

2. ควรให้การยกย่อง เชิดชู หน่วยงาน สถาบัน 
(โรงเรียน) ที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง               
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3. กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกสั่งการตามนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐ มีความซ้ าซ้อนกัน ท าให้
โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเสริมมากมายขึ้น 
เช่นโรงเรียนคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2559) โรงเรียนสุจริต  
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) พ.ศ.2558) หรืออีกหลากหลายชื่อ 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง/ 
โรงเรียนสีขาว “โตไปไม่โกง” 

เชิงสร้างสรรค์ เช่น โรงเรียนเอกชนที่
ผู้บริหารเป็นเจ้าของจึงเกิดความยั่งยืนใน
การจัดท าโครงการ (โรงเรียนโกวิทธ ารง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการช่อ
สะอาดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน/
ธนาคารความดี/คนดีศรีโกวิท/รางวัล
นักเรียนช่อสะอาด) 

3. ควรจัดบูรณาการโครงการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนและ
สิ้นเปลืองงบประมาณ 

กลุ่มพิเศษ (สื่อมวลชน/ภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและ

ทั่วถึงต่อกลุ่มเป้าหมาย 
1. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่

ครอบคลุมทุกสื่อที่มีประสิทธิภาพรวมถึงสื่อ
ออนไลน์ นอกจากรายการวิทยุ“เชียงใหม่               
ไม่โกง” คลื่น FM 93.25 MHz. ทุกวันจันทร์ 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

  

สรุปข้อเสนอแนะจากทุกกลุ่มตัวอย่างที่ตรงกัน ได้แก่ 
1. ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของ ป.ป.จ.เชียงใหม่ เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่ 

นอกเหนือจากหน้าที่ด้านการป้องกัน (บรรยายให้ความรู้) เพียงอย่างเดียว 
2. ควรแจกเอกสาร คู่มือประกอบการบรรยาย ทั้งนี้ควรมีสื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจ หรือมี

กิจกรรมอื่นๆ เพ่ิมเติม นอกจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว 
3. ควรเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนจากภาคประชาชนให้สะดวกมากขึ้น และต้องให้

ความส าคัญกับการคุ้มครองพยานในกรณีชี้เบาะแสการทุจริตในพ้ืนที่ 
4. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะภาคประชาสังคม เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการ
รณรงค์เชิงสัญลักษณ์เท่านั้น 

5. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ท างานแบบมืออาชีพ กล้ารายงานความจริงที่ประจักษ์ให้
ประชาชนทราบ ก่อให้เกิดความสนใจข่าวสารอย่างต่อเนื่อง จนเป็นกระแสที่ต่อต้านคนท าทุจริต                   
หากเป็นพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ควรมีการแถลงข่าวกรณีการทุจริตแก่สื่อมวลชนในวาระแถลงข่าว
ประจ าสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการ เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็น                 
การท างานเชิงรุก ปลุกจิตส านึกต้านการโกง ไม่ใช่ปกปิดคนโกง รวมถึงการเปิดเผยข่าวสารดังกล่าว 
ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ 

อภิปรายผล  ผลการวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจ คือกลุ่มผู้น าท้องถิ่น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุ 51 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง นายกเทศมนตรี มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 (มากที่สุด) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่               
ที่พึงพอใจในประเด็นเรื่อง 1. ผลกระทบ/ความเสียหายจากการทุจริต 2. เศรษฐกิจพอเพียง                         
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3. คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทุจริต  4. กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง                    
การป้องกันการทุจริต ซ่ึงต่างให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมการออกบรรยายให้ความรู้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ กฏระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับพัสดุ การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง เบิก-จ่าย
งบประมาณ ฯลฯ  ล าดับที่ 1 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ล าดับที่ 2 อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ทั้งนี้พบว่า 
อุปสรรคส าคัญคือ ผู้น าท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของ ป.ป.ช./
แนวทางการตั้งงบประมาณ และเบิกจ่าย/แนวทางการปฏิบัติการประเมิน LPA และ ITA รวมถึง
กฏหมาย ป.ป.ช.ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ กรณีตัวอย่างเมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูล  ส่วนข้อดี
พบว่าการท าหน้าที่ด้านการป้องกัน เช่น การออกบรรยายให้ความรู้ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ สร้างความพึงพอใจมากขึ้น จากเดิมที่เคยมองว่าเป็นการเข้ามาตรวจสอบ หรือคอยจับผิด
เรื่องการทุจริตจาก หน่วยงานของ ป.ป.ช. อีกทั้งการบรรยายเฉพาะกลุ่มในสถานที่ของต้นสังกัดท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์กับกลุ่มผู้ฟัง ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้น าท้องที่ ซึ่งเป็นเพศชายทั้งสิ้น ส่วนใหญ่อายุ 51 ปี
ขึ้นไป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต าแหน่งก านัน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 
ที่ต่างแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การรับฟังการบรรยายในสถานที่จัดประชุมรวมกันของคน
กลุ่มใหญ่ ซึ่งไม่มีความพร้อมทางด้านกายภาพ ส่งผลให้การฟังบรรยายขาดประสิทธิผล อีกทั้งเวลาที่
จ ากัดท าให้หัวข้อหรือประเด็นต่างๆ มีการรวบรัดจนเกินไป อีกทั้งขาดเอกสารประกอบการบรรยาย 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ รวมถึง การไม่เปิดโอกาสให้มีการซักถามเป็นต้น นอกจากนี้
ประเด็นภาระหน้าที่ ของทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มผู้น าท้องที่ และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต่างมองว่า งานเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต มิใช่หน้าที่โดยตรงของกลุ่มตน                 
ซึ่งมีงานประจ าอยู่แล้ว เป็นการเพ่ิมภาระ เนื่องจากมีสภาพเป็นผู้น าที่ต้องสวมหมวกหลายใบ นั่นเอง 
จากข้อมูลนี้จึงเห็นควรเสนอแนะให้หน่วยงานของ ป.ป.ช. พิจารณาแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพ่ือพัฒนาการ
ท าหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประเด็นการท าหน้าที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                
ต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้มาก ในฐานะเป็นที่
พ่ึงของประชาชน โดยมองว่ามีความเป็นกลาง และได้รับความน่าเชื่อถือ จากคุณสมบัติส่วนตัวและ
ประวัติการท างานของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ ทั้ง 5 คน ก็ได้รับการยอมรับจากสังคม 
โดยเฉพาะบุคคลที่ท าหน้าที่ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่  มีเพียง 1 ท่านคือ ผู้อ านวยการส านักข่าวอิสรา ที่แสดงความคิดเห็นแตกต่างว่า ไม่เห็นด้วย
กับการตั้งคณะกรรมการ ป.ป.จ. เพราะไม่เชื่อว่าจะช่วยป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด
ได้ เนื่องจากเกรงว่าจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบอุปถัมน์ ตลอดจนการเกรงกลัวบารมี 
หรือ อิทธิพลของนักการเมืองในพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรด้านก าลังคน และงบประมาณ ที่สูง
เกินไป อาจไมคุ่้มค่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ ได้ท าหน้าที่ 
มาตรา 103/18 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้ 
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(1) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความร่วมมือกับประชาชน
และส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต
โดยด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

(2) พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.                
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

(3) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(4) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สินตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 43  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม              
การทุจริตประจ าจังหวัดตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา 103/18 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                          
ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด พ.ศ.2555 และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตประจ าจังหวัดและส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด พ.ศ.2557 เป็นความคาดหวังของคนใน
สังคมที่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผู้ที่อาสาสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด ว่าการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับจังหวัดจะเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรมยิ่งขึ้น ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาเรื่องแนวทางและวิธีการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นของต่างประเทศ เช่น ประเทศ
ฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ที่น าเสนอโดย วิทยากร เชียงกูล (2549) โดยสรุปสาระส าคัญ
ได้  ดั งนี้  คือ 1 .)  การออกกฎหมาย การออกพระราชบัญญัติ  การ มีระบบนิติบัญญัติ  ศาล                     
และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งยุทธศาสตร์ มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอย่างใกล้ชิด 
2.) การสร้างค่านิยมของประชาชน และการเป็นสังคมที่เสมอภาค ไม่มีความความแตกต่างทางชนชั้น 
3.) การให้มีองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่มีอ านาจและมีบทบาทสูงในการปราบปรามคอร์รัปชั่นที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมทั้งผู้พิทักษ์ความยุติธรรม 4.) การท าให้รัฐมีความโปร่งใสและความ
เปิดเผย โดยการที่ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้าไปมีส่วนร่วม  5.) ความตั้งใจจริง
ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น 6.) การกระจายอ านาจ คือการให้หลายองค์กรท างานร่วมกันมากกว่าจะ
รวมศูนย์อ านาจไว้ที่องค์กรเดียว 7.) การให้ผู้หญิงมีบทบาทการตัดสินใจทางการเมืองสูง  

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมด้านการป้องกันการทุจริต เพราะ 
ผู้บริหาร อาจารย์ (ผู้สอน, ผู้รับผิดชอบรายวิชา, ผู้สังเกตการณ์) และนักศึกษา ของสถาบันการศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาการต่อต้านการทุจริตที่เปิดสอนแล้ว                  
อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้บริหาร 7 สถาบันการศึกษาที่ยังไม่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต 
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หรืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนรายวิชาดังกล่าว ก็ประเมินค่าความคาดหวังต่อ
รายวิชาการต่อต้านการทุจริต อยู่ในระดับมาก รวมถึงนักศึกษาฝึกงานในส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่ เชิญ
คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ไปบรรยาย (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เทศบาลนคร
เชียงใหม่/ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่/เทศบาลต าบลสันโป่ง/เทศบาลต าบลท่าข้าม/เทศบาล
ต าบลบ้านตาล/เทศบาลต าบลหนองควาย) ก็ประเมินผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก เช่นกัน สอดคล้องกับ
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Chris MacDonald, Michael McDonald, and Wayne Norman, 
“Charitable Conflicts of Interest,” Journal of Business Ethics 39:1-2 , 67-74 , Aug. 
2002. p.68) ที่กล่าวถึง มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
ไว้ว่า การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคมโดยผ่านสื่อมวลชน
หรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง                     
เพ่ือก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือ น่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอด
และปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและ                
ห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระท าการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตน
ท าผิดเพราะไม่ทราบ ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ การก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่มีความผิด
เกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้น จะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและ
ไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง นอกจากนี้ยังพบว่า ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย ร่วมกันจัดท า หลักสูตร      
คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 มุ่งหล่อหลอม 
ปลูกฝังให้เด็ก เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยการน าคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก และค่านิยม 
ส าหรับเด็กและเยาวชน มาสอดแทรกไว้ในหลักสูตร ผ่านสุภาษิต ค าพังเพยของไทย ได้แก่   

1. หมวดซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) แนวคิดคือการด าเนินชีวิตในสังคมนั้น                  
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การที่เราจะ
มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง 
และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง  

2. จิตสาธารณะ (Greater Good and Public Spirit) แนวคิดคือการอยู่ร่วมกันของสมาชิก
ในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการที่สมาชิกใน
สังคมคิดและท าเพ่ือส่วนรวม รู้จักการให้เพ่ือสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่และพร้อมที่
จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม   

3. ความเป็นธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) แนวคิดคือทุกคนควรได้รับความเป็น
ธรรมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิก าเนิด ฐานะ หรือ
การศึกษา และต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนด้วย ดังนั้นการให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้อ่ืน การไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และการเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองจะช่วยให้รักความเป็นธรรม
ในสังคมได้มากขึ้น                    
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4. กระท าอย่างรับผิดชอบ(Responsibility and Accountability) แนวคิดคือในทุกสังคม
ประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้าง
และต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียนสมาชิกของที่ท างานและสมาชิก
ของสังคม ดังนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ละเมิดผู้อ่ืนและพร้อมยอมรับ                  
ในการกระท าของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง และบุคคลต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมที่จะให้มี                 
การตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย 

5. เป็นอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency and Moderation) แนวคิดคือการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรถือปฏิบัติการรู้จักความพอดี 
พอประมาณในการใช้ชีวิต การรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การรู้ประหยัดและรู้ คุณค่าสิ่งของเป็น     
เรื่องส าคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ท าให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและ                 
ขาดสติไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคม ในภาพรวมด้วย 

การเรียนการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกพลเมือง เหมาะอย่างยิ่งกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนช่อสะอาด ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนโรงเรียนช่อสะอาด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (มาก) กลุ่มผู้บริหาร ครู ประเมินผลก่อน
การบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ พบว่า ทุกข้อ (ข้อ1-3) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับคือ 1.58 
(น้อย) ส่วนการประเมินผลหลังการบรรยาย พบว่า ทุกข้อ (ข้อ1-3) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 4.05 
(มาก) แต่ข้อที่มีคะแนนสูงสุด มีคะแนนเท่ากับ 4.33 (มาก) เป็นล าดับที่ 1 คือ ข้อที่ 1 กฎหมาย
ระเบียบ กรณีศึกษาคดีทุจริต  กลุ่มนักเรียนประเมินผลก่อนการบรรยายของคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ พบว่า ทุกข้อ (ข้อ1-3) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.35 (น้อยที่สุด) ส่วนการประเมินผลหลัง                
การบรรยาย พบว่า ทุกข้อ (ข้อ1-3) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 4.12 (มาก) แต่ข้อที่มีคะแนนสูงสุด                 
มีคะแนนเท่ากับ 4.33 (มาก) เป็นล าดับที่ 1 คือ ข้อที่ 3 จิตสาธารณะ แสดงให้เห็นว่าเหตุผลส าคัญที่
ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก เพราะเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ที่พร้อมจะเรียนรู้ ซึมซัมสิ่งดี
งาม เพ่ือป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในชีวิต โดยมีปัจจัยสนับสนุนตามทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) เนื่องจากโคลเบิร์ก เชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมเป็นผลจาก
การพัฒนาการของโครงสร้างทางความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม ทั้งนี้โคลเบิร์กยังพบว่า 
ส่วนมากการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็กจะไม่ถึงขั้นสูงสุดในอายุ 10 ปี แต่จะมีการพัฒนาขึ้ นอีก
หลายขั้นจากอายุ 11-25 ปี การใช้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจที่จะเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง                      
จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญของจิตใจของบุคคล การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์
ของสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้เหตุผลที่ลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจยิ่งขึ้นตามล าดับของ
วุฒิภาวะทางปัญญา บ่อเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมได้มาจากการพัฒนาการทางความคิด ในขณะที่
เด็กได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การได้เข้ากลุ่มทางสังคมประเภทต่างๆ จะช่วยให้ผู้ที่มี
ความสามารถได้เรียนรู้บทบาทของตนเองและของผู้อ่ืน อันจะช่วยให้เขาพัฒนาทางจริ ยธรรมในขั้น
สูงขึ้นไปได้รวดเร็ว โคลเบิร์ก เชื่อว่าการพัฒนาทางจริยธรรมนั้นมิใช่การรับความรู้จากการพร่ าสอน
ของผู้ อ่ืนโดยตรง แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้ อ่ืนด้วย รวมทั้ง                
ข้อเรียกร้องและกฎเกณฑ์ของกลุ่มต่างๆที่อาจจะขัดแย้งกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้บุคคล
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พัฒนาไปตามข้ันตอนในทิศทางเดียวกันเสมอ ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใดก็ตาม ส่วนการ
พัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น โคลเบิร์ก เชื่อว่าเป็นไปตามนั้น จากขั้นหนึ่งผ่านแต่ละขั้นไป
จนถึงขั้นที่หก บุคคลจะพัฒนาข้ามขั้นไม่ได้ เพราะการใช้เหตุผลในขั้นสูงขึ้นไป จะเกิดขึ้นได้ด้วยการมี
ความสามารถในการใช้เหตุผลในขั้นที่ต่ ากว่าอยู่ก่อนแล้ว และต่อมาบุคคลได้รับประสบการณ์ทาง
สังคมใหม่ๆ หรือสามารถเข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่าๆ ได้ดีข้ึน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดและเหตุผล ท าให้การใช้เหตุผลในขั้นที่สูงต่อไปมีมากข้ึนเป็นล าดับ ส่วนเหตุผลในขั้นที่ต่ ากว่า
ก็จะถูกใช้น้อยลงทุกทีจนถูกทิ้งไปในที่สุด นอกจากนั้นมนุษย์ทุกคนก็ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาทาง
จริยธรรม ไปถึงขั้นสุดท้ายแต่อาจจะหยุดชะงักที่ขั้นใดขั้นหนึ่งที่ต่ ากว่าได้ โคลเบิร์กพบว่า ผู้ใหญ่
ส่วนมากจะพัฒนาการถึงขั้นที่ 4 เท่านั้น  (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2548) สอดคล้องกับ ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง 
โดยได้ท าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่างๆของคนไทยทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 6-60 ปี ว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง และได้น ามา
ประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยแบ่งต้นไม้จริยธรรม ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชั่วและพฤติกรรม                   
การท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอ้ือเฟ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ  ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนล าต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพ
อย่างขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ1.) เหตุผลเชิงจริยธรรม 2.) มุ่งอนาคตและ
การควบคุมตนเอง 3.) ความเชื่ออ านาจในตน 4.) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 5.) ทัศนคติ คุณธรรมและ
ค่านิยม ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็ง                   
ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ 1.) สติปัญญา 2.) ประสบการณ์ทางสังคม 3.) สุขภาพจิต 

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (2549) ที่กล่าวว่า ในการศึกษา
ปรัชญาแนวคิดจริยธรรมตะวันออกนั้น จะกล่าวถึงปรัชญาของจีนซึ่งมีแนวคิดเน้นที่การปฏิบัติ มี
ลักษณะเป็น Ethical Philosophy ที่เน้นด้านความคิด (Wisdom) การมีมโนธรรม และการปฏิบัติ 
เพราะฉะนั้นปรัชญาจีนจะเป็นปรัชญาของการปฏิบัติจริงๆ ในสังคม และในชีวิตประจ าวัน โดยไม่ได้
กล่าวถึงชีวิตหลังความตาย ซึ่งแตกต่างจากปรัชญาของอินเดียที่ไม่แยกขาดจากศาสนา ปรัชญาอินเดีย
ทุกระบบจะรวมอยู่กับศาสนา เพราะฉะนั้นนอกจากจะเน้นที่ปรัชญา เน้นที่มโนธรรมแล้วยังมี                   
เรื่อง ศรัทธา (Faith) กับความเชื่อ (Believe) ด้วย ซึ่งท าให้มีข้อผูกมัด (Commitment) กับหลัก
ศีลธรรม หรือ หลักจริยธรรม จึงออกมาเป็นการปฏิบัติได้ พุทธศาสนาเป็นปรัชญาอินเดีย เพราะฉะนั้น
จริยธรรมในพุทธศาสนาจึงมีลักษณะของปรัชญาอินเดีย มีศรัทธา ความเชื่อ และการปฏิบัติ เข้ามา
เกี่ยวข้อง  ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก จึงต้องเรียนรู้ทั้งจริยธรรมตามแนวคิด
ตะวันออก แนวคิดพ้ืนฐานทางด้านปรัชญาตะวันออกว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมืองที่ส าคัญ ได้แก่ 
ปรัชญาเต๋า ปรัชญาขงจื๊อ ปรัชญาโม่จื๊อ แนวคิดของเม้งจื๊อ แนวคิดของซุนจื๊อ  และ จริยธรรมตาม
แนวคิดตะวันตก วิวัฒนาการด้านจริยธรรมของตะวันตกมีพ้ืนฐานความเป็นมา และกระบวนการ
ต่อเนื่อง ค าว่า จริยธรรมมิได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่มีจุดก าเนิดจากปรัชญาพ้ืนฐานของมนุษย์ในเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ ซึ่งการท าความเข้าใจในวิวัฒนาการด้านจริยธรรมตะวันตกจะท าให้เห็นคุณค่าที่แท้จริง
ของจริยธรรม ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองที่ส าคัญของตะวันตกที่มี อิทธิพลต่อ
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แนวคิดในช่วงต่อมา ได้แก่ โสเกรตีส  เพลโต อริสโตเติล  เป็นต้น เพ่ือบรรจุไว้ในหลักสูตรการต่อต้าน
การทุจริต ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตส านึกเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยให้
ความส าคัญกับคุณสมบัติของผู้น า หรือ นักการเมืองที่ต้องมีทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม                    
ซึ่งสนับสนุนความคิดนี้ ได้แก่ ปรีชา เลิศกมลมาศ (2535) เป็นไปในทิศทางเดียวกับเกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2539) กล่าวถึงคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีควรมีคุณลักษณะ 10 ประการ ไว้ใน
หนังสือชื่อ “เมืองไทยในปี 2560 : อนาคตเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า” ตลอดจน การศึกษาเรื่อง
ภาพลักษณ์ของนักการเมืองกับการยอมรับของประชาชน โดยกล่าวถึงผู้น าหรือนักการเมืองที่ดีควรมี
คุณภาพแห่งจิตใจหรือมีจริยธรรมประจ าใจ (พนิดา ประยูรศิริ, 2541) สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี 
(2546) ได้อธิบายไว้ในหนังสือชื่อ “ธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชั่นในสังคมไทย” เกี่ยวกับการปฏิรูปสังคม
ที่เน้น 7 เรื่อง โดยเรื่องแรก คือการสร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่ คุณค่าและจิตส านึกเป็นแกนหรือจิต
วิญญาณของสังคม คน องค์กร หรือสังคม ที่ไม่มีคุณค่าและจิตส านึกย่อมไม่มีความหมายและขาดพลัง
สร้างสรรค์ คุณค่าและจิตส านึกจะส่งให้การพัฒนาอย่างอ่ืนได้ผล และการพัฒนาทุกอย่างต้องมุ่งสร้าง
คุณค่าและจิตส านึก  สิ่งส าคัญที่สังคมก าลังมองหาได้แก่เรื่อง จริยธรรมของคนในสังคม จริยธรรม 
หมายถึง ความดีงาม (Virtue) ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Ethics ซึ่งเดิมหมายถึง ประเพณี 
(Customs) ธรรมเนียมปฏิบัติ (Habitual Conduct) และต่อมาได้กลายเป็นศีลธรรม (Morals)                   
ซึ่งตรงกับภาษาละตินว่า “Mores” แปลเป็นไทยหมายถึงจารีตประเพณี  ส่วนจรรยาบรรณ หมายถึง 
กฎเกณฑ์แห่งความดีที่สมาชิกของสังคมพึงปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมนั้นเห็นว่า
พฤติกรรมที่ดีงามนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดอย่างเป็นทางการเพ่ือสมาชิกทุกคนจะได้ถือปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นทางการ เพราะสมาชิกแต่ละคนมิได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมมาเหมือนๆกัน 
ย่อมมีความแตกต่างกันทางค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม การหมั่นศึกษาอบรมทางจริยธรรมย่อม
ส่งผลให้คนในสังคมมีความรู้สึกด้านสิ่งที่สมควรท า หรือไม่สมควรท า รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแก่
ตัวและยกระดับความเป็นคนดีของสังคม เช่นเดียวกับ วริยา ชินวรรโณ (2546)  ในฐานะ
บรรณาธิการได้น าเสนอขั้นตอนการคัดสรรบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ระบบการเมืองนั้ น 
จ าเป็นต้องมีแนวทางที่ถูกต้องเป็นไปได้ ไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือชื่อ  “จริยธรรมในวิชาชีพส่วน                  
การสร้างมาตรฐานจริยธรรมทางการเมือง” สอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทย” ของ บงกช 
สุทัศน์ ณ อยุธยา (2551) และการบรรยายเรื่อง“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร”ของ ธานินทร์ 
กรัยวิเชียร (2552) ตลอดจน การศึกษาเรื่อง “การแก้วิกฤตการณ์โลกด้วยจริยธรรมของ
นักการเมือง”ของ บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2553) ต่างชี้ให้เห็นว่าคุณธรรม จริยธรรมมีความจ าเป็น
อย่างที่สุด ดังนั้นจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดย
ให้เน้นคุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน ปฏิรูปการเรียนการสอนในทุกสถาบันการศึกษาให้เกิดคุณภาพใน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา สร้างระบบความซื่อสัตย์สุจริต ( Integrity 
Systems) และระบบเกียรติศักดิ์ (Honor System) ให้เกิดข้ึนในสังคมโดยผ่านระบบและกระบวนการ
การศึกษาของชาติ และเน้นการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาอบรม                        
ทุกหลักสูตร ทุกประเภท จัดให้มีสถาบันฝึกอบรมนักการเมืองให้มีมาตรฐาน มีการประเมินผลที่ชัดเจน 
เนื่องจากข้อสรุปส าคัญประการหนึ่งคือ รากเหง้าของปัญหาน่าจะอยู่ที่ระบบการศึกษาเพราะเป็น
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กลไกส าคัญในการบ่มเพาะจิตส านึก ค่านิยมโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ต้องท าให้
การศึกษาทั้งระบบในสังคมไทยให้ความส าคัญในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลอย่างจริงจังที่ส าคัญ
ต้องสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลย์การใช้อ านาจและการท างานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม  เนื่องจากถ้าสังคมไทยมีระบบธรรมาภิบาล ถึงเวลานั้นเชื่อว่าองค์กรอิสระทั้งหลาย
ก็อาจจะค่อยๆ ลดบทบาทลงในที่สุด การให้องค์การทางพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในสถาบันทาง
การเมืองมากข้ึน เพ่ือให้การคัดสรรบุคคลที่จะเข้าสู่การเมืองได้บุคคลผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะ
แก่การพัฒนาระบบการเมืองต่อไปในอนาคต 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานราชการ 
เสนอแนะแนวทางว่า มีความต้องการให้คณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ ช่วยเพ่ิมเติมองค์ความรู้ เรื่องธรรมาภิบาล 
ซึ่งพอจะอนุมานได้ว่า เป็นประเด็นส าคัญ ที่หน่วยงาน ป.ป.ช. ควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้ตระหนัก
รับรู้ เช่นเดียวกับประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว สอดคล้องกับ รายงาน“ธรรมาภิบาลประจ า                    
ปี 2550 ว่าด้วยเรื่องดัชนีธรรมาภิบาลโลกระหว่างปี 2539 – 2549” (Governance Matters 2007 : 
Worldwide  Governance  Indicators 1996 – 2006) ซึ่ ง เป็นผลงานร่วมระหว่างสถาบัน
ธนาคารโลก (World Bank Institute) และส านักงานรองประธานด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาแห่ง
ธนาคารโลก (World Bank Development Economics Vice Presidency)  ที่ชี้ให้เห็นว่า ดัชนีธรร
มาภิบาลโลกเป็นเครื่องมือวัดองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 1 .) เสียงของประชาชน
และความรับผิดชอบในผลงาน (Voice & Accountability) วัดจากสิทธิในการมีส่วนร่วมเลือกรัฐบาล
ของพลเมืองในประเทศ ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและในการรวมกลุ่ม รวมถึงการมี
สื่อเสรีที่เป็นอิสระจากอ านาจทางการเมือง 2.) เสถียรภาพทางการเมืองและสันติภาพภายในประเทศ 
(Political Stability &  Absence of violence) วัดจากโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะ ถูกท าลาย
เสถียรภาพหรือถูกล้มล้างด้วยวิธีการรุนแรงหรือวิธีที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญรวมถึงการก่อการร้าย 3.) 
ประสิทธิภาพในการท างานของรัฐบาล (Government Effectiveness) วัดจากคุณภาพการให้บริการ
สาธารณะ คุณภาพระบบราชการความเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมือง คุณภาพในการก าหนดและ
ด าเนินนโยบาย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการมุ่งมั่นต่อนโยบายดังกล่าว 4.) ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐในการก ากับดูแล (Regulatory Quality) วัดจากความสามารถของรัฐบาลในการก าหนด
และด าเนินนโยบายรวมทั้งกฎระเบียบที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะส่งเสริมและก่อให้เกิดการพัฒนา
ภาคเอกชน 5.) การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of Law) วัดจากระดับความมั่นใจที่มีต่อกฎกติกาของ
สังคมและการปฏิบัติตามกฎกติกานั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการบังคับใช้สัญญา ต ารวจ
และระบบศาล ตลอดจนแนวโน้มของอาชญากรรมและการใช้ความรุนแรง 6.) การควบคุมการทุจริต
คอร์รัปชั่น (Control of Corruption) วัดจากการใช้อ านาจรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 
การคอร์รัปชั่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งการกุมอ านาจรัฐของอภิสิทธิ์ชนและเพ่ือประโยชน์ส่วน
บุคคล จะเห็นได้ว่า ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นส าคัญต่างหาก ที่แยก
ออกมาจากประเด็นเสถียรภาพทางการเมือง/ประสิทธิภาพในการท างานของรัฐบาล/ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐในการก ากับดูแล ซึ่งเป็นหลักการส าคัญที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งนี้ค าว่า 
ธรรมาภิบาล ที่ใช้ในประเทศไทย ตามนิยามของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (2543) ได้แก่ 1.) หลักนิติธรรม 
เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท าให้
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สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบัง คับเหล่านั้น  2 .) หลักคุณธรรม               
เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 3.) หลัก
ความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างาน
ขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 4.) หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 
และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การ
ไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และประชามติ 5.) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับ
ผลจากการกระท าของตน 6.) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่จ ากัดเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ สุดจิต นิมิตกุล (2543) ที่น าเสนอองค์ประกอบในการสร้าง
เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของกระทรวงมหาดไทยไว้ 11 ประการ ดังนี้  1.) การมี
ส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงาน 
เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มและพลังการท างานที่สอดประสานกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงานบุคคล 2.) ความยั่งยืน (Sustainable) มีการบริหารที่อยู่บนหลักของความสมดุลทั้งในเมือง
และชนบท ระบบนิเวศน์และทรัพยากรทางธรรมชาติ 3.) ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม 
(Legitimate) และให้การยอมรับ (Acceptance) การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ประชาชนพร้อมที่จะยอมสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตนไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  4 .) ความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลต่างๆต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงของการด าเนินการและสามารถตรวจสอบได้มีการด าเนินการที่เปิดเผยชัดเจนและเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ 5.) ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจาย
การพัฒนาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชัดเจน                 
6.) มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เจ้าหน้าที่
ของทุกหน่วยงานจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้กับการท างานได้ 
และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน             
7.) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิดโอกาสให้สตรีทั้งในเมือง
และชนบทเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น  8.) การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ 
(Acceptance) ต่อทัศนะที่หลากหลาย (Diverse Perspectives) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล 
หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ 9.) การด าเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of 
Law) พัฒนาปรั บป รุ ง  แก้ ไ ข และ เ พ่ิ ม เ ติ ม กฎหมาย ให้ มี ค ว ามทั นสมั ย แล ะ เป็ น ธ ร รม                                     
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10 .)  ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าที่ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน                        
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานจะเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการประเมินความส าเร็จของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 11.) การเป็นผู้ก ากับดูแล (Regulation) แทนการความคุม โอนงานบางอย่าง
ไปให้องค์กรท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด หรืองานบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนด าเนินการแทน 

 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ท างานแบบมืออาชีพ                      
กล้ารายงานความจริง เปิดเผยกรณีศึกษาคดีทุจริตที่อยู่ในความสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ                       
เพ่ือก่อให้เกิดความสนใจข่าวสารอย่างต่อเนื่อง จนเป็นกระแสที่ต่อต้านคนทุจริต ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ควรมีการแถลงข่าวกรณีการทุจริตแก่สื่อมวลชนในวาระแถลงข่าวประจ าสัปดาห์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการ เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการท างานเชิงรุก ปลุกจิตส านึก
ต้านการโกง รวมถึงการเปิดเผยข่าวสารดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่  
อีกทั้งควรเร่งผลิตสื่อเทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้
ประชาชนรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงที่หลากหลาย  รวมถึงควรจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคม เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของชาว
เชียงใหม่อย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์เท่านั้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี อ้างถึงใน วิทยากร เชียงกูล (2549,น.163) ทีเ่สนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคือ การส่งเสริมสื่อมวลชนให้มีอิสระในการตรวจสอบ เช่น                         
มีการตั้งกองทุนวิจัยเพ่ือสื่อมวลชน จะเกิดพลังสังคมในการตรวจสอบคอร์รัปชั่น เพราะเครื่องมือที่
หยุดยั้งคอร์รัปชั่นได้ชะงักที่สุดคือสื่อมวลชนที่อิสระ กล้าและสามารถตรวจสอบได้ และ วิทยากร 
เชียงกูล (2549,น.169) น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยไว้                     
3 แนวทางคือ 1.) การปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าแค่การ
เลือกตั้ง ให้ประชาชนมีสิทธิและอ านาจ ในการจัดตั้งองค์กรอิสระที่เป็นกลางมาตรวจสอบและถอด
ถอนนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 2 .) การปฏิรูปองค์กรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นองค์กรอิสระ เลือกคนดี  คนเก่งเข้ามาท างานรวมทั้ง
ตราพระราชบัญญัติ ตั้งองค์กรอิสระเพ่ิมขึ้น และเร่งปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทุกระดับ 
ระบบราชการ  การศึกษา และการสื่อสารมวลชนเพ่ือให้กลไกทางกฎหมาย การศึกษาและระบบ
ข้อมูลข่าวสารท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เน้นความถูกต้องชอบธรรม 3.) ประชาชน 
นักวิชาการ สื่อมวลชนต้องร่วมกันศึกษาท าความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ
สมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน เพ่ือให้รู้เท่าทันนักการเมืองมากที่สุด  และสนับสนุนการรวมตัวของ             
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝ่าย เป็นองค์กรผู้บริโภคและองค์กรเพ่ือความโปร่งใสที่เข้มแข็ง ติดตาม
ตรวจสอบการท างานของทั้งภาครัฐและเอกชน   

ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน                     
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เหมาะสม (Best Practice) เชิงการพัฒนาว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยมอง
ประเด็น เรื่อง การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based) ท่ามกลางบริบทที่แตกต่างกันด้วย 
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ที่ ปช ๐๐๓๔(ชม)/๑๐๒๓                                          ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ 
       ถนนเลียบคลองชลประทำน  

ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่
  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

                                          ๗  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง  ขอเข้ำพบและสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัย 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำงดง อ ำเภอฮอด 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต                

พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  
มำตรำ ๑๐๓/๑๘ 

๒. ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่  ๗๒/๒๕๕๗     
๓. ค ำถำมงำนวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต

ของคณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
 

ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐  หมวด ๑๑  มำตรำ ๒๔๖ 
วรรค ๕                 ได้บัญญัติให้มีกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัด โดยมี
คุณสมบัติ กระบวนกำรสรรหำและอ ำนำจหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ซึ่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔) มำตรำ ๑๐๓/๑๘ บัญญัติให้มีอ ำนำจหน้ำที่ส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ 
พิจำรณำเสนอมำตรกำรควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.ฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเรื่องกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และรวบรวมพยำนหลักฐำนเสนอคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินฯ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มอบหมำย ต่อมำได้มีประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๗๒/๒๕๕๗  เรื่อง 
กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
เปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่ของ ป.ป.จ. ให้มีอ ำนำจหน้ำที่เฉพำะกำรป้องกันกำรทุจริต ไม่ได้
ก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำทกีำรปรำบปรำมกำรทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สิน นั้น 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชีย งใหม่ เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่วันที่ ๓ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗จึงมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมสิ่งที่สิ่งมำด้วย ๑ และได้รับกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ใหม่ 
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ คณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่ ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้ำที่ พยำยำมให้สังคมเรียนรู้ 
ตระหนัก ตื่นตัว ต่อต้ำนไม่จ ำยอมต่อกำรทุจริต และไม่ยอมรับกำรทุจริต ซึ่งเป็นภัยร้ำยแรงที่คุกคำม
ควำมมั่นคงของชำติทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และวัฒนธรรมที่แม้จะมีกำรด ำเนินกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำกขึ้นแต่กำรทุจริตยังเกิดขึ้นทั้งในภำครัฐและเอกชนในระดับที่น่ำ
เป็นห่วง กำรทุจริตยังเกิดขึ้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรสมยอมรำคำในกำรประกวดรำคำ กำรละเว้นกำร
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ปฏิบัติหน้ำที่หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีกำรเรียกรับผลประโยชน์โดยผิด
กฎหมำย กำรมีพฤติกำรณ์ร่ ำรวยผิดปกติ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน กำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของรัฐ กำรทุจริตเชิงนโยบำย   กำรสมยอมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับเอกชน 
เป็นต้น ดังนั้น กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจึงยังต้องด ำเนินกำรต่อไปและเข้มข้นมำกยิ่งขึ้น
โดยแนวทำงส ำคัญที่จะช่วยให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ 
กำรเรียนรู้ กำรสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ปรับเปลี่ยนฐำน
ควำมคิดให้เห็นประโยชน์ส่วนรวม กำรปลูก – ปลุก – ปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดในกำรรักษำประโยชน์
สำธำรณะ แต่คณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่ก็ยังไม่สำมำรถให้ค ำตอบแก่สังคมได้ว่ำกำร
ปฏิบัติงำนนั้นมีสัมฤทธิ์ผลในกำรป้องกันกำรทุจริตให้เกิดแก่สังคมเชียงใหม่หรือไม่ อย่ำงไร   

คณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่ได้พิจำรณำกำรให้ค ำตอบแก่สังคมว่ำ กำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรฯ มีสัมฤทธิ์ผลในกำรป้องกันกำรทุจริตให้เกิดแก่สังคมเชียงใหม่หรือไม่ อย่ำงไร นั้น ควร
จะหำค ำตอบด้วยหลักกำรควำมเป็นวิชำกำรและโดยอิสระ คณะกรรมกำรฯ จึงได้เรียนเชิญนักวิชำกำร 
นักวิจัยผู้มีควำมสนใจและมีผลงำนกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตเป็นที่ปรำกฏ                     
เป็นที่น่ำเชื่อถือ คือผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยำ เป็นหัวหน้ำคณะนักวิจัย  ด ำเนิน
งำนวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของคณะกรรมกำร ป.ป.จ.
เชียงใหม่”        โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของคณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
๒. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของคณะกรรมกำร                         

ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
๓. ศึกษำวิเครำะห์ปัญหำและเสนอแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ                          

โดยคำดหวังว่ำผลกำรวิจัยครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้ำงโอกำส ให้สังคมเชียงใหม่สำมำรถ
ป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในอนำคต 

คณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่ขอควำมกรุณำ ขออนุญำตท่านให้คณะนักวิจัย เข้ำพบและ
สัมภำษณ์เพ่ืองำนวิจัยเชิงคุณภำพนี้ ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง โดยนำงสำวจันทร์จิรำ มะโน เป็นผู้ประสำนงำนของคณะนักวิจัย  
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คณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่หวังเป็นอย่ำงยิ่งที่จะได้รับควำมกรุณำจำกท่ำนในกำร
ด ำเนินงำนวิจัยครั้งนี้และขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดให้ควำมอนุเครำะห์กำรสัมภำษณ์ครั้งนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

   
 (นำยอมรพันธุ์  นิมำนันท์)  

                               ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดเชียงใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะนักวิจัย :นำงสำวจันทร์จิรำ  มะโน  
โทรศัพท์: ๐๘๗-๓๐๓-๓๔๕๗  E-Mail: poomchiw@gmail.com 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

แบบสัมภาษณ์งานวิจยั 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มผู้น า (ท้องที่) 

***************************************************************** 
 

ประเด็นค าถาม 
1. ท่ำนในฐำนะผู้น ำชุมชน (ท้องที)่ ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรบรรยำยระดับใด 

 

ล าดับ ประเด็น ก่อน หลัง 
1.1 ผลกระทบ/ควำมเสียหำยจำกกำรทุจริต   
1.2 เศรษฐกิจพอเพียง   
1.3 คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษำที่เก่ียวกับกำรทุจริต   
1.4 กฎหมำย ระเบียบ และแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต   

 

2. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ ในฐำนะผู้น ำชุมชน                         
(ท้องที่/ท้องถิ่น) ได้หรือไม่ อย่ำงไร…………………………………………………………………………………………….. 

2.1 ปัญหำและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มผู้น า (ท้องถ่ิน) 

***************************************************************** 
 

ประเด็นค าถาม 
1. ท่ำนในฐำนะผู้น ำชุมชน (ท้องถิ่น) ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรบรรยำยระดับใด 

 

ล าดับ ประเด็น ก่อน หลัง 
1.1 ผลกระทบ/ควำมเสียหำยจำกกำรทุจริต   
1.2 เศรษฐกิจพอเพียง   
1.3 คุณธรรม จริยธรรม และกรณีศึกษำที่เก่ียวกับกำรทุจริต   
1.4 กฎหมำย ระเบียบ และแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต   

 

2. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ ในฐำนะผู้น ำชุมชน                         
(ท้องที่/ท้องถิ่น) ได้หรือไม่ อย่ำงไร…………………………………………………………………………………………….. 

2.1 ปัญหำและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

***************************************************************** 
ประเด็นค าถาม 

1. ท่ำนในฐำนะอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำก                    
กำรบรรยำยระดับใด 

 

ล าดับ ประเด็น ก่อน หลัง 
1.1 บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และ ป.ป.จ.ชม   
1.2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต   
1.3 บทบำทหน้ำที่ และภำรกิจของเครือข่ำย ป.ป.ช.   
1.4 กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรบริหำรของ อปท.   
1.5 วิธีกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวังกำรทุจริตโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน   
1.6 วิธีกำรร้องเรียนและช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริต   
1.7 กระบวนกำรปฏิบัติในกำรร้องเรียนกำรทุจริต   
1.8 กรณีศึกษำ เรื่องกำรทุจริต   

 

ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ ในฐำนะอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ได้หรือไมอ่ย่ำงไร………………………………………….………………………… 

2.1 ปัญหำและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต จ านวน 5 แห่ง (ผู้บริหาร) 

***************************************************************** 
 

ประเด็นค าถาม 
1. สถำบันได้น ำประมวลกำรสอน (Course Syllabus) รำยวิชำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-

Corruption) เข้ำสู่กระบวนกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำ ศึกษำทั่วไป (General Education) 
หรือไม่ อย่ำงไร………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) 
หัวข้อการประเมิน คาดหวัง ผลสัมฤทธิ์ 

กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
(Anti-Corruption) 

  

 

3. สถำบันมีแนวควำมคิดเพ่ือให้นักศึกษำตระหนักรู้และเข้ำร่วมกำรแก้ปัญหำกำรทุจริต อย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต จ านวน 5 แห่ง (กลุ่มอาจารย์) 

***************************************************************** 
 

ประเด็นค าถาม 
1. กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) 

หัวข้อการประเมิน ก่อน หลัง 
อำจำรย์ประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำน
กำรทุจริต (Anti-Corruption) 

  

 

2. อำจำรย์มีวิธีกำร/รูปแบบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-
Corruption) อย่ำงไร เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์........................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
 

3. อำจำรย์คิดว่ำ ปัญหำและอุปสรรคในกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti- 
Corruption) คืออะไรบ้ำง...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

4. อำจำรย์คิดว่ำประมวลกำรสอน (Course Syllabus) รำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti- 
Corruption) ควรมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัย หรือไม่ อย่ำงไร................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มสถาบันที่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต จ านวน 5 แห่ง (กลุ่มผู้เรียน) 

***************************************************************** 
 

ประเด็นค าถาม 
1. กำรเรียนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) 

หัวข้อการประเมิน ก่อน หลัง 
นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนรำยวิชำ 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) 

  

 

2. นักศึกษำตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริต ที่มีต่อตนเองและสังคมอย่ำงไร……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรเรียน รำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-
Corruption) ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงไร……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มสถาบันที่ยังไม่เปิดสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต จ านวน 7 แห่ง (ผู้บริหาร) 

***************************************************************** 
 

ประเด็นค าถาม 
1. สถำบันมีแนวคิด / แนวทำง/ เตรียมกำรที่จะน ำประมวลกำรสอน(Course Syllabus) 

รำยวิชำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) เข้ำสู่กระบวนกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป (General Education) หรือไม่ อย่ำงไร……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) 
หัวข้อการประเมิน ระดับ 

สถำบันคำดหวังผลสัมฤทธิ์กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(Anti-Corruption) 

 

 

3. สถำบันมีแนวควำมคิดเพ่ือให้นักศึกษำตระหนักรู้และเข้ำร่วมกำรแก้ปัญหำกำรทุจริต อย่ำงไร 
นอกจำกให้มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ( Anti-Corruption)                        
ในสถำบัน…….………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนช่อสะอาด 

**************************************************************** 
 

ประเด็นค าถาม 
1. ท่ำนในฐำนะผู้บริหำรโรงเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรบรรยำยระดับใด 

 

ล าดับ ประเด็น ก่อน หลัง 
1.1 ข้อกฎหมำย ระเบียบ กรณีศึกษำคดีทุจริต   
1.2 แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในสถำนศึกษำ   
1.3 อ ำนำจหน้ำที่ โครงสร้ำงของ ป.ป.ช. ป.ป.จ.   

 

ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ ในฐำนะผู้บริหำรโรงเรียน
ได้หรือไม่ อย่ำงไร………………………………………….……………………………………………………………………… 

2.1 ปัญหำและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มนักเรียน โรงเรียนช่อสะอาด 

***************************************************************** 
 

ประเด็นค าถาม 
1.  นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรบรรยำยระดับใด 
 

ล าดับ ประเด็น ก่อน หลัง 
1.1 ควำมซื่อสัตย์ สุจริต   
1.2 ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม   
1.3 จิตสำธำรณะ   

 

ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับกำรถ่ำยทอดไปใช้ประโยชน์ ในฐำนะนักเรียนได้หรือไม่ 
อย่ำงไร………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

2.1 ปัญหำและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………......………… 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

***************************************************************** 
ประเด็นค าถาม 

1.  กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 

ล าดับ 
การประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมที่จัดร่วมกันของคณะกรรมการ ป.ป.จ.
เชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับ 

1 ปี 2557 D-Passport  
2 ปี 2558   

2.1 เดินรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต ที่ข่วงประตูท่ำแพ  
           2.2 กิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ภำคเหนือ) 

 

3 ปี 2559     
3.1 กิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ภำคเหนือ) 
3.2 กันยำยน 2559 กิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งประเทศไทย 
3.3 ธันวำคม 2559 กิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตสำกล 

 

 

2. ท่ำนคิดว่ำภำคเอกชนมีบทบำทส ำคัญอย่ำงไรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
2.1 ปัญหำและอุปสรรค

..................................................................................................................  
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ

...................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
 

กลุ่มพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ/สื่อมวลชน/ภาคธุรกิจ/องค์กรเอกชน) 
***************************************************************** 

ประเด็นค าถาม 
1. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำคณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่ ถูกก ำหนดให้ท ำหน้ำที่เฉพำะกำรป้องกัน          

กำรทุจริตเท่ำนั้น ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงไร…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่ำรับรู้กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของคณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่                  
ในด้ำนใดบ้ำง 
ล าดับ ประเด็น รู้ ไม่รู้ 
2.1 กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำหรับ

สถำบันอุดมศึกษำ 12 สถำบัน ในจังหวัดเชียงใหม่ 
  

2.2 กำรบรรยำยให้ควำมรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ตำม
โครงกำรเชียงใหม่ ไม่โกงจ ำนวน 25 ครั้ง 

  

2.3 กำรบรรยำยให้ควำมรู้ให้แก่ อสม ตำมโครงกำร อสม. ป.ป.ช./อสม.
เครือข่ำยเมืองคนดี จ ำนวน 75 ครั้ง 

  

2.4 กำรบรรยำยให้ควำมรู้ให้แก่ ท้องถิ่น ตำมโครงกำร”เสริมสร้ำง              
ควำมโปร่งใส่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดกำรทุจริต” 
จ ำนวน 83 ครั้ง 

  

2.5 จัดรำยกำรวิทยุ “เชียงใหม่ไม่โกง” คลื่น FM 93.25 MHz.               
ทุกวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 

  

2.6 กำรจัดโครงกำรโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนช่อสะอำดจ ำนวน 6 โรงเรียน   
2.7 กำรบรรยำยพิเศษแก่ส่วนรำชกำร สถำนศึกษำ เกี่ยวกับกำรป้องกัน

กำรทุจริต 
  

2.8 กำรจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน                
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. กระแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบก่อนและหลังกำรมี
คณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่ เป็นอย่ำงไร 

การประเมิน ก่อน หลัง 
กระแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่   

 

4. ท่ำนคิดว่ำรูปแบบ หรือกระบวนกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต และกำรสร้ำงกระแสกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมำะสมควรเป็นอย่ำงไร................................................................ ........ 
........................................................................................................................................................ ........ 

4.1 ปัญหำและอุปสรรค
...................................................................................................... .............................. 

........................................................................................................................................................ ........ 
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำ

................................................................................................... ................................. 
........................................................................................................................................................ ........ 
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แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต 

ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่” 
กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน 

**************************************************************** 
ประเด็นค าถาม 

1. กำรฝึกปฏิบัติงำนและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำ (ระยะเวลำ 4 เดือน) 
 

การประเมินการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ก่อน หลัง 
นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคณะกรรมกำร ป.ป.จ.เชียงใหม่  
อยู่ในระดับใด  

  

 

2. นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรฝึกปฏิบัติงำนและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ของนักศึกษำ ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้หรือไม่ อย่ำงไร………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

รายชื่อกลุ่มประชากรตวัอย่างในการวิจัย 
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1. ผู้น ำชุมชนท้องถิ่น รอบที่ 1  ประจ ำปี 2559 (15 อ ำเภอ) 
 

ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
1 เมืองเชียงใหม่ นายสมคิด เลิศเกียรติด ารงค์

 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลหนองป่าครั่ง 

61 ปี ปริญญาตรี  
วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

90/2 ม.6 ต.หนองป่าครั่ง  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

081-9504226 

2 จอมทอง นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ 

 

นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลข่วงเปา 

45 ป ี ปริญญาตรี 
สาขาพัฒนาชุมชน       
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

117 ม.2 ต.ข่วงเปา  
อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 

053-826839 
089-5567155 

3  นายสุวัชญศิษฏ์ พุทธเดชากุล 

 

นิติกร 37 ปี ปริญญาตรี 
รัฐศาสตร์ /นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

309 ม.2 ต.ข่วงเปา  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

053-826839 
089-4357501 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
4 เชียงดาว นายยงยุทธ สุวภาพ 

 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลเมืองงาย 

71 ปี ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาชั้นสูง  
วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ ระดับ
ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง  
สถาบันพระปกเกล้า 

450 ม.10 ต.เมืองงาย  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

053-106095-6 
081-2876327 

5 ดอยสะเก็ด นายเฉลิม สารแปง

 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลเชิงดอย 

60 ปี ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

134/1 ม.7 ต.เชิงดอย 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

085-6958303 

6 แม่แตง ส.ต.อ.เปี่ยมศักดิ์ ปานะเสน

 

ปลัดเทศบาล 
ต าบลแม่แตง 

54 ปี ปริญญาโท  
รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์  
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

158 ม.10 ต.แม่แตง  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่

053-470050 
064-9469259 

Fb: Arpiam Pitakdindan 
Line: Kim jeong- mun 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
7 แม่ริม นายสมทบ นันทะเสน

 

นายกองค์การ     
บริหารส่วนต าบล      

แม่สา 

63 ป ี ปริญญาตรี  174 ม. 3 ต.แม่สา      
       อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

053-298047 
081-8828471 

8 ฝาง นายกองชัย ธรรมสุทธิ์

 

รองนายกองค์การ     
บริหารส่วนต าบล      

แม่สูน 

62 ป ี มัธยมศึกษาตอนปลาย 400 ม.1 ต.แม่สูน 
อ.ฝาง จ .เชียงใหม่ 

084-9327128 

9 แม่อาย นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ 

 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลแม่อาย 

56 ป ี ปริญญาโท  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

เทศบาลต าบลแม่อาย 459/4 
ม.4 ต.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
10 สันป่าตอง นายเทียมทัน ปัญญา

 

นายกองค์การ     
บริหารส่วนต าบล      

บ้านกลาง 

56 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 ม. 5 ต.บ้านกลาง  
อ.สันป่าตอง 
จ.เชียงใหม่ 

053-481052 
091-8909702 

11 สันก าแพง นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์

 

รองปลัดเทศบาล 
ต าบลสันกลาง 

50 ป ี ปริญญาตรี  
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

เทศบาลต าบลสันกลาง  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

084-1726166 

12 สันทราย นางสุพิศ เถียรทิม

 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลหนองหาร 

50 ปี ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

399 ม. 7 บ้านหนองหาร  
ต.หนองหาร 

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
053-877060ต่อ18 

087-1878181 
Fb: Supit Thaintim 

Line: Supit  Thaintim 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
13  นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์

 

หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

ต าบลหนองหาร 

43 ปี ปริญญาตรี 
การจัดการ  
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

28 ม. 6 ต.สันทรายหลวง  
อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 

053-877060ต่อ14 
094-6290707 

Fb: Jeeptawatpong 

14 หางดง นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม

 

ปลัดเทศบาล 
ต าบลหนองควาย 

42 ป ี ปริญญาตรี 
วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา
ปริญญาโท 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

289/19 ม.1 ต.สันผักหวาน  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

053-125070 
085-6301973 

Line: 085-6301973 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
15 ฮอด ด.ต.ไพศาล พุทธเหมาะ

 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลท่าข้าม 

57 ปี ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

250 ม.1 ต.ท่าข้าม 
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

053-461169 
091-0691328 

16 สารภี นายสัญญา พรหมศาสตร์

 

นายกเทศมนตรี  
ต าบลสารภี 

49 ป ี ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
ปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

144/1 ม.8 ต.สารภี  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

053-103454 
086-1166444 

Fb: สัญญา พรหมศาสตร์ 

17 แม่วาง นายชุมพล อ่ินแก้ว

 

นายกองค์การ     
บริหารส่วนต าบล      

ทุ่งปี้ 

57 ปี ปริญญาตรี 
รฐัประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

376 ม.9 ต.ทุ่งปี้  
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

053-361231 
081-9606813 
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ผู้น ำชุมชนท้องถิ่น รอบท่ี  2  ประจ ำปี 2560 (22 อ ำเภอ) 
 

ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
18 เมืองเชียงใหม่ นายวิรัช ยั่งยืนกุล 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ช้างเผือก 

45ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ม.4 ต.ช้างเผือก           
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

053-010735 
084-6173903 

19 แม่แจ่ม นายบวร สุริยะชัยพันธ์ 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

แม่นาจร 

52 ปี ปริญญาตรี  
สาธาณสุขศาสตร์ 
ปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 171 ม.8 ต.แม่นาจร  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

084-3694007 

20 เชียงดาว นายชัย อิธรรมะ 

 

ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

เชียงดาว 

45 ปี ปริญญาตรี  
นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาโท 
รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

408 ม.8 ต.เชียงดาว  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

053-388555 
086-1842521 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
21 ดอยสะเก็ด นายสว่าง จันทร์เที่ยง 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

เทพเสด็จ 

67 ปี ปริญญาตรี 
รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา 

31/1 ม. 7 ต.เทพเสด็จ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

081-281774 

22 สะเมิง นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

แม่สาบ 

55 ปี ปริญญาตรี  
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

76/1.ม5 ต.แม่สาบ  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

087-1879191 

23 ฝาง นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล       

โป่งน้ าร้อน 

40 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

35 ม.5 ต.โป่งน้ าร้อน        
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
089-8504182 
062-3086367 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
24 แม่อาย นางสาวอรสา แสนลี่ 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ท่าตอน 

40 ป ี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 39 ม.10 ต.ท่าตอน          
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

093-1322545 

25 แม่แตง นายสุเทพ เพ็ชรรัตน์ 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

บ้านเป้า 

58 ปี ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม่ 

21/1 ม. 4 ต.บ้านเป้า  
ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

053-843021 
061-6854549 

26 แม่ริม นายนพดล ณ เชียงใหม่ 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

ดอนแก้ว 

55 ปี ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาส่งเสริมการเกษตร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200 ม.4 ต.ดอนแก้ว  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

053-121574 
053-121585 
081-8814304 



 
206 

ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
27 พร้าว นายทรงวุฒิ นิติภักดิ์ 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

โหล่งขอด 

58 ปี ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

458 ม.6 ต.โหล่งขอด  
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

053-348222 
082-1929558 

NITIPRONG@hotmail.com 

28 สันป่าตอง นายอินทปัตร บุญทวี 

 

ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

สันกลาง 

48 ปี ปริญญาตรี   
รัฐศาสตร์   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง    
ปริญญาโท   
รัฐประศาสนศาสตร์   
มหาวิทยาขอนแก่น 

646/5 ม.14 ต.ยุหว่า 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

053-8231666 
081-9925076 
Fb:อินทปัตร 

Line:Intha646 

29 สันก าแพง นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ์ 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

สันก าแพง 

66 ป ี อนุปริญญา 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) 

118 ม.13 ต.สันก าแพง  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

053-392788 
081-9608334 



 
207 

ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
30 หางดง นายเลิศ ปันใจดี 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

ขุนคง 

57 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 133 ม.5 ต.ขุนคง            
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

091-0691867 

31 ฮอด นางอ้อมนภา ใจจันทร์ 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

หางดง 

31 ปี ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 

5 ม.5 ต.หางดง  
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

053-030609 
088-2535301 

32 ดอยเต่า นายคมเดช อัยย์ตระกูล 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

บงตัน 

44 ปี ปริญญาตรี  
รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา 

131 ม.2 ต.บงตัน  
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

093-1388777 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
33 อมก๋อย นายอัครพล นพรัตนพงษ์ไพร 

 

นายก องค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

สบโขง 

41 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน.อ าเภออมก๋อย) 
 

90 ม.3 ต.สบโขง  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

091-7845984 

34 เวียงแหง นายเหรียญชัย อ้วนค า 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

เมืองแหง 

46 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 328 ม. 2 ต.เมืองแหง  
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

093-1365499 

35 ไชยปราการ นายเภสัช ผุยเจริญ 

 

ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  

ศรีดงเย็น      

59 ป ี ปริญญาโท อบต.ศรีคงเย็น                 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

091-7740132 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
36 แม่วาง นายณพลเดช มัมเรือน 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

บ้านกาด 

55 ป ี ปริญญาตรี 
 

20 ม.3  ต.บ้านกาด  
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

053-928096 
081-9619619 

37 แม่ออน นายนิวาต สุภามูล 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

ออนเหนือ 

61 ปี ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

75/1 ม.6 ต.ออนเหนือ  
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  

053-859395 
081-8832126 

38  นายมานิตย์ เตชะฟอง 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

ออนกลาง 

65 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน.อ าเภอแม่ออน) 

2 ม.4  ต.ออนกลาง  
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

061-6965544 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
39 ดอยหล่อ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง 

 

นายก องค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

ดอยหล่อ 

48 ปี ปริญญาตรี 
สาขาพัฒนาชุมชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 

53/272 ม. 22 ต.ดอยหล่อ  
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

093-1409904 

40 กัลยาณิวัฒนา นายอัครเดช เรืองกิจคณิต 

 

นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล      

บ้านจันทร์ 

61 ปี ปริญญาตรี  
พลศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

198 ม.4 ต.บ้านจันทร์ 
อ.กัลยาณิวัฒนา 

จ.เชียงใหม่ 
089-2613460 
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2. ผู้น ำชุมชนท้องที่ (ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน) 25 อ ำเภอ 
 

ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
41 เมืองเชียงใหม่ นายพิรุณ พลฤทธิ์ 

 

ก านันต าบลแม่เหียะ 55 ปี ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

40/2 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

085-7239351 

42 จอมทอง นายสุปรีชา สุภาอินทร์ 

 

อดีตก านัน 
ต าบลข่วงเปา 

61 ป ี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน.อ.จอมทอง) 

2/4 หมู่ 11 ต.ช่วงเปา  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

081-0347380 

43 แม่แจ่ม นายพรชัย กรรณิกา 

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 
ต าบลช่างเคิ่ง 

45 ปี ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

163 หมู่ 8 ต.ช่างเคิ่ง 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

089-5593928 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
44 เชียงดาว นายสิทธิพงศ์ หล่อชาร 

 

ก านันต าบลเมืองงาย 57 ปี ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปริญญาโท  
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

526 หมู่ 2 ต.เมืองงาย  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

081-8842001 

45 ดอยสะเก็ด นายพณานนท์ สุนตาอินทร์ 

 

ก านันต าบลเชิงดอย 58 ปี ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

263 หมู่ 12 ต.เชิงดอย  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

088-4224758 

46 แม่แตง นายจรรณ์ นันทมณี 

 

ก านันต าบลบ้านเป้า 48 ป ี ปริญญาตรี  บริหารท้องถิ่น  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

39/1 หมู่ 4 ต.บ้านเป้า  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

081-9608097 
Line: lun0819608097 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
47  นายอนุชา เลิมสุ่ม 

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
ต าบลบ้านเป้า 

51 ปี ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

59/4 หมู่ 2 ต.บ้านเป้า  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

081-7856048 

48 แม่ริม นายสมบูรณ์ สมแก้ว 

 

ก านันต าบลแม่สา 56 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนแม่สา 

103 หมู่ 3 ต.แม่สา  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

098-7638513 

49 สะเมิง นายบุญศรี สายบุญมา 

 

ก านันต าบลแม่สาย 51 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน.อ.สะเมิง) 

6 หมู่ 3 ต.แม่สาย 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

081-0294038 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
50 ฝาง นายอุดร ปันชุม 

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 
ต าบลเวียง 

49 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 55 หมู่ 7 ต.เวียง  
อ.ฝาง อ.เชียงใหม่ 
093-1318405 

51 แม่อาย นายนิคม ตันจิน๊ะ 

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 
ต าบลแม่สาว 

49 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน.อ.แม่อาย) 

12 หมู่ 13 ต.แม่สาว 
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

081-0219211 

52 พร้าว นายชาตรี เป็งด้วง 

 

ก านันต าบลสันทราย 52 ป ี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

9 หมู่ 4 ต.สันทราย  
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

086-1157241 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
53 สันป่าตอง นายอุดม ค าฟู 

 

ก านันต าบลทุ่งต้อม 52 ป ี มัธยมศึกษาตอนต้น 
(กศน.อ.สันป่าตอง) 

30/1 หมู่ 8 ต.ทุ่งต้อม  
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

081-1807901 

54 สันก าแพง นายวิชาญ กาวีวงค์ 

 

อดีตก านัน 
ต าบลบวกค้าง 
(ป2ี544-2559) 

61 ป ี ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

36 หมู่ 8 ต.บวกค้าง  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

084-6876025 

55  นายชาตรี ใส่เสี้ยว 

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 57 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย  
(กศน.อ.สันก าแพง) 

94/5 หมู่ 13 ต.สันก าแพง  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

086-9153917 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
56 สันทราย นายเจริญ ค าปินใจ 

 

ก านัน 
ต าบลหนองหาร 

49 ปี ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

450/1 หมู่ 10 ต.หนองหาร  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

086-1143804 

57  นายวิเชียร พุทธา 

 

ก านันต าบลเมืองเล็น 56 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบูรณศักดิ์ จ.เชียงใหม่ 

87 หมู่ 5 ต.เมืองเล็น  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

053-255458 
081-5946686 

58 หางดง นายค าจันทร์ ยารังษี 

 
 

ก านัน  
ต าบลหนองแก๋ว 

59 ป ี ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

275 หมู่ 2 ต.หนองแก๋ว 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

081-9516678 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
59 ฮอด นายเสกสรร ฟูตั๋น 

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
ต าบลหางดง 

39 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

250 หมู่ 10 ต.หางดง  
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

089-5542695 
 

60 ดอยเต่า นายเสงี่ยม ใจรินทร์ 

 

ก านันต าบลมืดกา 46 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนดอยเต่า 

9/1 หมู่ 2 ต.มืดกา 
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

081-0310957 

61 อมก๋อย นายสุวรรณ ดีแฮ 

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
ต าบลอมก๋อย 

38 ปี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

499 หมู่ 4 ต.อมก๋อย  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

081-9383159 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
62 สารภี นายมาโนช จอมแปง 

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 
ต าบลสารภี 

58 ปี ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

205 หมู่ 9 ต.สารภี  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

085-0327646 
090-2632612 

63  นายวาฤทธิ์ ค าปันวงค์ 

 

สารวัตรก านัน 
ต าบลสารภี 

47 ป ี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน.อ.สารภี) 

137/1 หมู่ 2 ต.หนองแฝก  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

063-1148809 

64 เวียงแหง นายศรีทน แก้วฟ่ัน 

 

ก านันต าบลเมืองแหง 47 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน.อ.เวียงแหง) 

155 หมู ่5 ต.เมืองแหง  
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

085-7158968 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
65  นายธนกร วงค์ษาวิชัย 

 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
ต าบลแสนไห 

47 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย  
(กศน. อ.เวียงแหง) 

25 หมู่ 4 ต.แสนไห 
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

086-1920509 

66 ไชยปราการ นายค ามูล เงาใส 

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 
ต าบลศรีดงเย็น 

44 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 
(กศน. อ.ไชยปราการ) 

17/1 หมู่ 13 ต.ศรีดงเย็น  
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

086-1860516 

67 แม่วาง นายอรุณ บุญเรือง 

 

ก านันต าบลบ้านกาด 54 ป ี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน. อ.แม่วาง) 

171 หมู่ 5 ต.บ้านกาด  
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

081-8827061 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
68 แม่ออน นายบานเย็น ปัญญาปัน 

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
ต าบลออนเหนือ 

39 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน. อ.แม่ออน) 

39 หมู่ 10 ต.ออนเหนือ 
 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

086-1888033 

69 ดอยหล่อ นายทรรศน แสนดวงดี 

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 22 
ต าบลดอยหล่อ 

47 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 149 หมู่ 22 ต.ดอยหล่อ  
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

087-8029576 

70 กัลยาณิวัฒนา นายทะนงศักดิ์  เชมู 

 

แพทย์ประจ า 
ต าบลบ้านจันทร์ 

48 ป ี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน. อ.กัลยาณิวัฒนา) 

84 หมู่ 4 ต.บ้านจันทร์  
อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

085-7215128 
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3. อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำต ำบล (25 อ ำเภอของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
71 เมืองเชียงใหม่ นางสาวลัดดาพร   จันทร์ตา 

 

อสม.หมู่ 2 36 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 
กศน.อ.เมืองเชียงใหม่ 

131/9 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

053-7211783 
097-1011323 

72  นายสกุล   ค าตั๋น 

 

อสม.หมู่ 1 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1) 

49 ปี ปริญญาตรี 
คณะคุรุศาสตร์ อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

71/11 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

090-3169286 

73  นายบุญธรรม   ชัยชาญ 

 

อสม.หมู่ 1 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1) 

47 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.อ.เมืองเชียงใหม่ 

71 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

081-0235918 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
74 จอมทอง นายบุญสม   ไตรแก้ว 

 

ประธาน อสม.หมู่ 10 76 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 109 หมู่ 10  
บ้านใหม่สามัคคี ต.ข่วงเปา 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
082-8955239 
093-2466160 

75  นายบุญ   ต๊ะวันวงค์ 

 

ประธาน อสม.หมู่12 66 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 หมู่ 12 บ้านน้ าดิบสามัคคี 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

062-2523567 

76  นางเสาวลักษณ์   ลูนแก้ว 

 

อสม.หมู่7 
 

46 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 
กศน.จอมทอง 

102 ม.7 ต.ข่วงเปา         
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

093-1987864 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
77 แม่แจ่ม นางจรรยา   คุณานันท์ 

 

ประธาน อสม. 
อ.แม่แจ่ม 

62 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 66 ม.6 ต.ช่างเคิ่ง 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

086-1940720 

78  นายจรัญ   แสงบุญ 

 

อสม.หมู่ 15 
(ผู้อ านวยการโรงเรียน 

บ้านพร้าวหนุ่ม) 

54 ปี ปริญญาโท 140 หมู่ 15 ต.ช่างเคิ่ง 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

087-1757870 

79  นายประดิษฐ์  เจริญสุข 

 

อสม.อ.แม่แจ่ม 
(ส.อบต.ช่างเคิ่ง) 

53 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 16 หมู่ 1 บ้านทุ่งขาว 
ต.ช่างเคิ่ง 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
086-1946989 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
80 เชียงดาว นายรักษ์   ค ามูลละ 

 

ประธาน อสม. 
อ.เชียงดาว 

68 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 168 หมู่ 3 ต.เมืองนะ 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

086-1988133 
 

81  นางปราณี   บัวโพช 

 

อสม.ต.แม่นะ 
 

61 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 116 หมู่ 1 ต.แม่นะ 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

086-1161097 

82  นางอัมพร   นันทะเสน 

 

อสม.ต.เมืองงาย 
 

43 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น หมู่ 1 ต.เมืองงาย 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

089-9517217 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
83 ดอยสะเก็ด นางสร้อยเพชร    พาจรทิศ 

.  

อสม.ต.เทพเสด็จ 
 

53 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.อ.ดอยสะเก็ด 

34/2 หมู่ 5 ต.เทพเสด็จ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

093-8470422 

84  นางสุนีย์   ค าเพ่ิม 

 

อสม.ต.เทพเสด็จ 
 

50 ปี มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น 
กศน.อ.ดอยสะเก็ด 

49/1 หมู่ 5 ต.เทพเสด็จ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

081-3871399 



 
226 

ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
85  

นางอารีย์   ทรัพย์น า 

 

อสม.ต.เทพเสด็จ 
 
 

54 ปี มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น 
กศน.อ.ดอยสะเก็ด 

40/3 หมู่ 4 ต.เทพเสด็จ 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

086-1180230 

86 แม่แตง นายระวิชัย   สุริยวงศ ์

 

ประธาน อสม. 
ต.สบเปิง 

66 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

98 หมู่ 6 ต.สบเปิง 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

087-1803234 

87  นายวีรเดช   ค าตื้อ 

 

ประธาน อสม. 
ต.บ้านเป้า 

56 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 62 หมู่ 2 ต.บ้านเป้า 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

061-2040536 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
88  นางสมศรี   ไชยทอง 

 

ประธาน อสม. 
ต.แม่แตง 

65 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 

108 หมู่ 1 ต.แม่แตง 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

087-1912853 

89 แม่ริม นายสมเพชร   อินตา 

 

อสม.หมู่ 1 
ต.ริมใต ้

61 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 
อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 

694/1 หมู่ 1 ต.ริมใต้ 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

081-3661042 

90  นางสาวอัมพร   พรหมจันทร์ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 1 
ต.ริมใต ้

51 ปี ปริญญาตรี 
รัฐศาสตร์การปกครอง (มมร.) 

584/3 หมู่ 1 ต.ริมใต้ 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

088-1415319 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
91 สะเมิง นางจินดา   ค าแสน 

 

ประธาน อสม. 
อ.สะเมิง 

53 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 44 หมู่ 5 ต.แม่สาบ         
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

093-2831760 

92  นางหทัยกาญจน์   แสนธิมา 

 

อสม.หมู่ 5 
ต.แม่สาบ 

48 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 44/1 หมู่ 5 ต.แม่สาบ      
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

084-7414376 

93  นายสมศักดิ์   วงษาแก้ว 

 

อสม.หมู่ 5 
ต.แม่สาบ 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5) 

55 ปี ประถมศึกษาปีที่ 6 4 หมู่ 5 ต.แม่สาบ 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

097-9201056 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
94 ฝาง นายณรงค์   วงศ์ทิพย์ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 7 
ต.โป่งน้ าร้อน 

(ส.อบต.โป่งน้ าร้อน) 

51 ป ี มัธยมศึกษาตอนปลาย 71 หมู่ 7 ต.โป่งน้ าร้อน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
088-2727734 
081-0237734 

95  นายรอมรัก   เรือนใจ 

 

อสม.หมู่ 7 
ต.โป่งน้ าร้อน 

 

59 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 226 หมู่ 1 ต.โป่งน้ าร้อน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
097-9192546 

 

96 แม่อาย นางสุประภา   พิมสาร 

 

ประธาน อสม.หมู่ 3 
ต.ท่าตอน 

49 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 129 หมู่ 3 บ้านท่าตอน 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย   

จ.เชียงใหม่ 
084-1750179 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
97  นางพัฒนา   ศรีวรรณ 

 

อสม.หมู่ 2 ต.ท่าตอน 
(ส.อบต.ท่าตอน) 

53 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 หมู่ 2 ต.ท่าตอน 
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

085-6278137 

98 พร้าว นายอ๊อด   ปาวิน 

 

ประธาน อสม.ต.แม่ปั๋ง 
ประธาน อสม.อ.พร้าว 

58 ปี ประถมศึกษาปีที่ 7 90 หมู่ 5 ต.แม่ปั๋ง 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

087-1923478 

99  นายสิงห์ค า   ไชยวัง 

 

อสม.หมู่ 12 
ต.ป่าตุ้ม 

57 ปี ปริญญาตรี 10 หมู่ 12 ต.ป่าตุ้ม 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

087-1921060 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
100  นางกินรี   วรรณศิริ 

 

อสม.หมู่ 6 
ต.แม่แวน 

47 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 49 หมู่ 6 ต.แม่แวน         
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

086-1156597 

101 สันป่าตอง นายประสิทธิ์   เรือนทวี 

 

อสม.หมู่ 2 
ต.สันกลาง 
รองนายก 

อบต.สันกลาง 

65 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.อ.สันป่าตอง 

138 หมู่ 2 ต.สันกลาง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

086-1811381 

102  นางสมบูรณ์   เชียงใจ 

 

อสม.หมู่ 2 
ต.สันกลาง 

 

54 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 
ร.ร.วัดบุปผาราม ต.สันกลาง 

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

171 หมู่ 2 ต.สันกลาง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

086-1823483 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
103  นางนงลักษณ์   ทะนัง 

 

อสม.หมู่ 2 
ต.สันกลาง 

 
 
 
 

60 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 
ร.ร.บ้านกลาง ต.ยุหว่า 

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

82 หมู่ 2 ต.สันกลาง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

089-8538987 

104 สันก าแพง 
 

นางสาววรนันท์นาค   นามแก้ว 

 

ประธาน อสม.หมู่ 12 
ต.สันก าแพง 

 

53 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 4/3 หมู่ 12 บ้านสันก าแพง 
ต.สันก าแพง                 

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
088-4067415 

105  นางเบญจพันธ์   ชินวัตร 

 

ประธาน อสม. 
ต.สันก าแพง 

57 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 53 ต.สันก าแพง 
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

082-1951673 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
106  นางสุภาพ   กัญวรรณ 

 

ประธาน อสม. หมู่ 9 
ต.สันก าแพง 

61 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 59 หมู่ 9 ต.สันก าแพง 
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

064-7677278 

107 สันทราย นางอลงกรณ์   วรรณเลิศ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 1 
ต.หนองหาร 

 

63 ปี ประถมศึกษาตอนต้น 153 หมู่ 1 ต.หนองหาร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

080-4979434 

108  นางสุนันท์   สุรพัฒน์ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 4 
ต.หนองหาร 

64 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 210 หมู่ 4 ต.หนองหาร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

089-9972153 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
109  นางวิไล   ชินณวงค์ 

 

แพทย์ประจ า 
ต าบลหนองหาร 

43 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 139 หมู่ 13 ต.หนองหาร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

084-8101872 

110 หางดง นายสมพล   มะจันทร์ 

 

ประธาน อสม. 
อ.หางดง 

59 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(กศน.อ.หางดง) 

124 หมู่ 2 ต.ขุนคง 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

093-1405407 

111  นายมูล   อุ่นใจ 

 

รองประธาน อสม.หมู่ 3 
ต.ขุนคง 

 

59 ปี ประถมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนหนองโขง 
(โรงเรียนต้นแก้วฯ) 

33/2 หมู่ 3 ต.ขุนคง 
อ.ขุนคง จ.เชียงใหม่ 

087-1917353 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
112  นายอุเทน   ดีค าปวน 

 

อสม.หมู่ 6 
ต.ขุนคง 

 

31 ปี ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

12 หมู่ 6 ต.ขุนคง  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

082-1900527 

113 ฮอด นายนิคม   วรมนัส 

 

ประธาน อสม. 
ต.หางดง 

 
 

58 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ล าปาง 

30 หมู่ 10 ต.หางดง  
      อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  

093-2589685 

114  นางสาวจันทร์แก้ว   แก้วถา 

 

ประธาน อสม.หมู่ 16 
ต.หางดง 

68 ป ี ประถมศึกษาตอนต้น 110 หมู่ 13 ต.หางดง      
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  

082-185815 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
115  นางสาวจิราภรณ์   อาริยะ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 2 
ต.หางดง 

57 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 186 หมู่ 2 ต.หางดง  
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  

081-1114170 

116 ดอยเต่า นายอ านวย   ไชยวงศ์ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 4 
ต.โป่งทุ่ง 

49 ปี ประถมศึกษาตอนปลาย 133 หมู่ 4 ต.โป่งทุ่ง 
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

085-7214808 

117  นายประสาร   ตาแก้ว 

 

อสม.หมู่ 1 
ต.โป่งทุ่ง 

 

40 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 135/1 หมู่ 1 ต.โป่งทุ่ง 
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

081-0328608 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
118  นายสอ   ใจมา

 

ประธาน อสม. 
อ.ดอยเต่า 

47 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 73/1 หมู่ 6 ต.โป่งทุ่ง 
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

090-4720328 

119 อมก๋อย นายจี๋ ปัญญาแก้ว 

 

ประธาน อสม. 
ต.ท่าเปียง 

68 ป ี มัธยมศึกษาตอนต้น 229 หมู่ 2 ต.ยางเปียง      
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

081-0359178 
 

120  นายบุญรอด โกพง 

 

อสม.หมู่ 3 
ต.ยางเปียง 

 

54 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 หมู่ 3 ต.ยางเปียง                    
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

096-6515413 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
121  นางสายสุนีย์ วงแต๋ 

 

อสม.หมู่ 6 
ต.บ้านดอย 

49 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 135 หมู่ 13 ต.บ้านดอย     
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

061-2592707 

122 สารภี นางศรีนวล   สุภาวัฒน์ 

 

อสม.หมู่ 7 
ต.สารภ ี

60 ปี ปริญญาตรี ม.ชีวิต 201 หมู่ 7 ต.สารภี  
     อ.สารภี จ.เชียงใหม่  

089-5589676 

123  นางนงเยาว์   สิงห์ทองวรรณ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 2 
ต.สารภ ี

66 ปี มัธยมตอนปลาย 
กศน.อ.สารภี 

75 หมู่ 2 ต.สารภี  
     อ.สารภี จ.เชียงใหม่  

087-6566784 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
124 เวียงแหง นายสายวัน   ผิวอ่อน 

 

ประธาน อสม. 
อ.เวียงแหง 

50 ปี ปริญญาตรี 282 หมู่ 1 ต.เปียงหลวง 
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

083-0930765 

125  นายเสาร์ค า   สายผึ้ง 

 

ประธาน อสม. 
ต.แสนไห 

 

56 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 167 หมู่ 5 บ้านปางป๋อ 
ต.แสนไห อ.เวียงแหง 

จ.เชียงใหม่ 
093-1618718 

126  นายสุทัศน์   เปิงกวน 

 

ประธาน อสม. 
ต.เมืองแหง 

 

54 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3/2 หมู่ 2 ต.เมืองแหง 
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

083-3220959 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
127 ไชยปราการ นางสาวนิตย์   สุขปราศรัย 

 

อสม.หมู่ 13 
ต.ศรีดงเย็น 

 

41 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 129 หมู่ 13 บ้านถ้ าตับเตา 
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 

จ.เชียงใหม่  
065-0535579 

128  นางอ าพร   ปัญญาแก้ว 

 

ประธาน อสม.หมู่ 13 
ต.ศรีดงเย็น 

 

54 ปี ประถมศึกษาตอนต้น 18/1 ต.ศรีดงเย็น 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

084-4810409 

129 แม่วาง นางธัญวรัชญ์   กันทาปวง 

 

ประธาน อสม.หมู่ 3 
ต.บ้านกาด 

44 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 75 หมู่ 3 ต.บ้านกาด 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

085-6182808 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
130  นางวิมล   นพไทย 

 

อสม.หมู่ 2 
ต.บ้านกาด 

56 ปี ประถมศึกษาตอนต้น หมู่ 2 บ้านหัวฝาง  
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง  

จ.เชียงใหม่ 
086-1864967 

131  นายถนัด   ญาณพันธุ์ 

 

อสม.หมู่ 9 
ต.บ้านกาด 

29 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 165 หมู่ 9 ต.บ้านกาด 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

093-1842554 

132 แม่ออน นางสารภี   ปัญเจริญ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 2 
ต.ออนกลาง 

43 ปี ปริญญาตรี สาขาสหวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

68 หมู่ 2 ต.ออนกลาง 
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

085-0403253 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
133  นางเพ็ญลัดดา   สุขศรี 

 

ประธาน อสม.หมู่ 1 
ต.ออนกลาง 

48 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน. อ.แม่ออน 

1 หมู่ 1 ต.ออนกลาง 
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

084-3977934 

134  นางผ่องผิว   เกตุแก้ว 

 

อสม.หมู่ 10 
ต.ออนกลาง 

52 ปี ประถมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนล าพูน 

73/2 หมู่ 10 บ้านป่าไม้  
ต.ออนกลาง อ.แม่ออน 

จ.เชียงใหม่  
086-1830254 

135 ดอยหล่อ นางเพียงศรี ประทุมทา 

 

ประธาน อสม. 
ต.ดอยหล่อ 

56 ปี ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยชีวิต 

139 หมู่ 3 ต.ดอยหล่อ      
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

089-9974217 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
136  นางเพ็ญ แสนสุข 

 

ประธาน อสม. 
รพ.สต.ห้วยเปายง 

55 ป ี มัธยมตอนปลาย 
(กศน.อ.ดอยหล่อ) 

3/4 หมู่ 9 ต.ดอยหล่อ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

086-1841210 

137  นางสุพิชญาณ์ พิเชฐสมบูรณ์ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 6 
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ 

50 ปี มัธยมตอนปลาย 
(กศน.อ.ดอยหล่อ) 

177/2 บ้านไร่พวงพง        
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ    

จ.เชียงใหม่ 
084-5456265 

138 กัลยาณิวัฒนา นายสมจิต กิจรุ่งพัฒนา

 

ประธาน อสม. 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

45 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสารภีวิทยาคม 
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

18 หมู่ 3 ต.บ้านจันทร์      
อ.กัลยาณิวัฒนา  

จ.เชียงใหม่ 
086-1970556 
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ล ำดับ อ ำเภอ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
139  นางสาวกันธิดา กุลวัชร์ 

 

ประธาน อสม.หมู่ 7 
ต.บ้านจันทร์ 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

201 หมู่ 7 ต.บ้านจันทร์ 
อ.กัลยาณิวัฒนา  

จ.เชียงใหม่ 
082-8952876 

 

140  นางสาวธิดา จ่าเต 

 

อสม.หมู่ 3 
ต.บ้านจันทร์ 

32 ป ี มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.อ.กัลยาณิวัฒนา 

259 หมู่ 3 ต.บ้านจันทร์    
อ.กัลยาณิวัฒนา  

จ.เชียงใหม่ 
081-0220678 
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4. กลุ่มพิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ/สื่อมวลชน/ภำคธุรกิจ/องค์กรเอกชน) 
 

ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
141 ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ    

ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 

รองประธาน 
มูลนิธิโครงการหลวง 

68 ปี ปริญญาเอก 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

053-357369 
086-5871133 

142 หนังสือพิมพ์ 
ไทยนิวส์ 

(สื่อมวลชน) 

นายอินสม ปัญญาโสภา

 

บรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 

นายกสมาคมนักข่าวแห่ง
ประเทศไทย(ภาคเหนือ) 

 

82 ป ี อนุปริญญา 151 ถนนป่าตัน ต.ป่าตัน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

053-277252 
086-6541144 

e-mail:kuninsom@gmail.com 

143 หนังสือพิมพ์ 
เชียงใหม่นิวส์ 
(สื่อมวลชน) 

นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว 

 

ผู้อ านวยการ 
หนังสือพิมพ์ 
เชียงใหม่นิวส์ 

54 ป ี ปริญญาโท 168 ต.สันปูเลย 
อ.เมือง   จ.เชียงใหม่ 

053-2796867 
081-9939999 
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ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
 

144 ส านักข่าวอิศรา 
(สื่อมวลชน) 

 
 
 

นายประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์ 

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักข่าวอิศรา 

56 ป ี ปริญญาตรี 5/37 หมู่บ้านวิชั่นพาร์ควิว  
ประชานิเวศน์ 3 

แขวงท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 

081-8432768 

145 หนังสือพิมพ์มติชน 
(สื่อมวลชน) 

นางสาวจินตนา กิจมี

 

ผู้สื่อข่าวมติชน ประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ 

52 ป ี ปริญญาตรี 6 ซอย 2 ถ.สุขเกษม 
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 
081-8811682 

Fb:Chintana Manoi Kitmee 
Line:manoiheollom 

146 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย 

(สื่อมวลชน) 

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ 

 

ผู้อ านวยการ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย  
อ าเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม่ 

52 ป ี ปริญญาโท 45 หมู่ 10 ต.ป่าไผ่               
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

053-453538 
089-2650378 

Fb: มัณฑนา อาษากิจ 
Line:มัณฑนา อาษากิจ 
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ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
147 สถานี

วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(สื่อมวลชน) 

นายวีรพงษ์ สารต๊ะวงค์

 

เจ้าหน้าที่ 
กระจายเสียง 

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

34 ปี ปริญญาตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย 

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
053-276793 
083-2068031 

148 องค์กรธุรกิจ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์

 

ประธานกิตติมศักดิ์ 
หอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ 
ประธานกลุ่ม 

บริษัทตนานุวัฒน์ 

55 ปี ปริญญาตรี 1/1-8 ถ.รัตนโกสินทร์ 
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 

 จ.เชียงใหม่ 
053-412777 
081-8824548 

e-mail:narong@tananuwat.com 
Line:0818824548 
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ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
149 องค์กรธุรกิจ นายณรงค์  คองประเสริฐ

 

ประธานกิตติมศักดิ์ 
หอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ 
กรรมการผู้จัดการ 

เจริญมอเตอร์เชียงใหม่
จ ากัด 

53ปี ปริญญาตรี 119 ถนนพระปกเกล้า  
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 
053-276483 
081-9523333 

150 องค์กรเอกชน นายช านาญ จันทร์เรือง

 

นักวิชาการอิสระ 60 ปี ปริญญาโท 29/10 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

081-5957999 
Fb: Chamnan Chanruang 

Line: Chamnan Chanruang 

151 องค์กรเอกชน นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

 

ประธานมูลนิธิ 
สืบสานล้านนา 

60 ปี ปริญญาตรี 35  ถนนรัตนโกสินทร์ 
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

e-mail:  sslanna@hotmail.com 
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5. ผู้บริหำร/ครู/นักเรียน โครงกำรโรงเรียนช่อสะอำด จ ำนวน 6 แห่ง 
 

ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
152 โรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม 
อ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 

นายบุญเสริญ สุริยา 

 

อดีตผู้อ านวยการ
โรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม 
ปัจจุบัน

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนยุพราช

วิทยาลัย 

57 ปริญญาโท โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

053-214213 
081-3871522 

Line  
boonserm.suriya@gmail.com 

 

153  นางปฏิพัตร  พจนาพันธ์ 

 

อาจารย์ 35 ป ี ปริญญาโท 
 

134 หมู่11 ต.ยุหว่า 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

053-311360 
084-8859909 

Line  ปฏิพัตร พจนาพันธ์ 
ID : P_patiphat 

Fb: Patiphat   Podchanaphan 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
154  นายจิรายุส  มูลวงศ์ 

 

นักเรียน 18 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 74 หมู่ 1 ต.ท่าวังพร้าว 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

090-4714604 

155  นายวิชยุตม์   มูลแก้ว 

 

นักเรียน 18 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 หมู่ 3 ต.ทุ่งต้อม 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

093-0394174 

156  นายณัฎฐกิตต์ ดวงหล้า 

 

นักเรียน 18 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 108 หมู่ 1 ต.บ้านกวน 
อ.มะขามหลวง จ.เชียงใหม่ 

064-2059406 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
157  นายณัฐพงษ์ จันทร์นวล 

 

นักเรียน 18 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 59/3 หมู่ 6 ต.ทุ่งปี้ 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

091-8950560 

158  นายกฤษณะ  ศรีจันทร์ดา 

 

นักเรียน 18 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 6 207 หมู่ 1 ต.ดอยหล่อ 
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

083-9446481 

159  นางสาวศศิกานต์  ศรีเกิน 

 

นักเรียน 18 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 1/7 หมู่ 13 ต.ยุหว่า 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

084-5016895 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
160  นางสาวพิมพ์วิภา  พลอยแดง

 

นักเรียน 18 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 343 หมู่ 5 ต.ดอนเปา 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

097-9532071 
 

161  นางสาวเทพอักษร  ชะนะกุล

 

นักเรียน 18 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 72หมู่ 4 ต.ดอนเปา 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

099-6877420 
 

162  นางสาวฉัตรสุดา  เกาไสยานนท์

 

นักเรียน 18 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 6 647/6 หมู่ 14 ต.ยุหว่า 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

097-1943920 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
163  นางสาวพรรณมณี  ดวงวิโรจน์

 

นักเรียน 18 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 6 130 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

086-1827162 

164  นางสาวสิริธาดา  ดวงบุปผา

 

นักเรียน 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 4 112  หมู่ 4  ต.แม่ก๊า 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

095-9371716 
 

165  นายณัฐนนท์  ศิริลาภา

 

นักเรียน 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 4 57  หมู่ 4  ต.แม่ก๊า 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

096-0755483 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
166  นางสาวสิริกาญจน์ เครือจันทร์ 

 

นักเรยีน 16 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 4 14 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

061-3389430 

167  นายพงศกร พาลมูล 

 

นักเรียน 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่4 48 หมู่ 2 ต.มะขุนหวาน 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 

168 โรงเรียนจอมทอง 
อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

นายธนพล กมลหัตถ์

 

รองผู้อ านวยการ 42 ปี ปริญญาโท 1 หมู่ 5 ต.ท่ากว้าง 
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

061-7986107 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
169  นางสาววัลยา  ไชยพรม 

 

อาจารย์ 31 ปี ปริญญาโท 184 หมู่ 6 ต.ศรีเตี้ย 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

053-341163 
082-1924241 

170  นายปภาวิน ปินทะยา

 

นักเรียน 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 48 หมู่ 13 ต.บ้านหลวง 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

099-7380407 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
171  นายตระกูล หัตถสรรเสริญ 

 

นักเรียน 17 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 5 41 หมู่ 7 อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 

061-3082569 

172  นายปณิธาน อินทะวงค์ 

 

นักเรียน 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 560 หมู่ 17 ต.สบเตี๊ยะ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

064-2293470 

173  นางสาวจิราภา   สมมะณะ 

 

นักเรียน 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 4/3 หมู่ 17 ต.สบเตี๊ยะ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

093-1954950 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
174  นางสาวสุวิชญา ปัญญาปิน 

 

นักเรียน 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 131/1 หมู่13 บ้านหนองหาร 
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ 
093-2749610 

175 โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม 

อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

นางปัทมาวดี อุดแดง 

 

รักษาการ
ผู้อ านวยการ

โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม 

56 ปี ปริญญาโท 269/67 หมู่ 2 ต.หนองจ๊อม 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

053-455245 
086-1961212 

Line:0861961212 
Fb: krupay Tmad 

176  นางอรพิน อุเทนสุต 

 

ครูช านาญการ 58 ป ี ปริญญาตรี 355/1 หมู่ 1 ต.เชียงดาว 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

053-455245 
09-3265514 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
177  นางสาวประกายพร  สรชัย 

 

นักเรียน 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 262 หมู่ 8 ต.เชียงดาว 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

082-8896481 
Fb: Prakypon Sonehai 

 

178  นางสาวธัญญลักษณ์  ภู่ธงทอง 

 

นักเรียน 17 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 5 22 หมู่ 7 ต.เชียงดาว 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

093-1362935 
Fb: Som Thangalvh 

 

179 โรงเรียนบ้านกาด 
อ าเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นายมงคล   กาเหว่า

 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านกาด 

43 ปี ปริญญาตรี 151/57 หมู่ 1 ต.หารแก้ว 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

097-9963678 
Line: มงคล กาเหว่า 

ID Line:  097-9963678 
Fb: มงคล กาเหว่า 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
180  นางสาวภาวิณี   แซ่ม้า

 

ประธานสภา
นักเรียน 

16 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 5 138 หมู่ 4 ต.ดอนเปา 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

 

181 โรงเรียนโกวิทธ ารง 
อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นางนิยดา  กรโกวิท

 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

โกวิทธ ารง 

57 ปี ปริญญาโท 
ก าลังศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

081-9618544 
053-221793 ต่อ11 

 
 

182  นางสาวกิตติกา มาเยอะ 

 

นักเรียน 16 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 76/5 ต.สันปูเลย 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

081-7846082 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
183  นางสาวรนิดา เรือนแก้ว 

 

นักเรียน 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 137/2 หมู่ 4 ต.สันมหาพน 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

099-2919294 

184  นางสาวชญาเกษ ตระกูลชินสารภี 

 

นักเรียน 16ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 362/7 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

093-2581888 

185 โรงเรียนรัตนา 
เอ้ือวิทยา  อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุนทร ใจพรมเมือง 

 

ผู้ช่วยอ านวยการ 55 ปี ปริญญาตรี 150 ต.แม่สูน 
อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 
087-95122281 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
186  นางชุณหพิมาน ก๋าละ 

 

อาจารย์ 43 ป ี ปริญญาตรี 45 หมู่ 12 ต.แม่สูน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
086-1897485 

187  
 
 
 

นายกิตตินันท์ ชัยทรัพย์ 

 

สภานักเรียน 17 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 5 86 หมู่ 11 ต.แม่ออน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
099-1382479 

188  นายวรกานต์ กันชะพรม 

 

สภานักเรียน 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 169 หมู่ 4  ต.แม่ออน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
082-3814383 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
189  นางสาวธัญญาเรศ  ขันแก้ว 

 

สภานักเรียน 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

10 หมู่ 1 ต.แม่ออน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
061-3135770 

 

190  นายพัสกร สีมา 

 

สภานักเรียน 17 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 5 597 หมู่ 10 ต.เวียง 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
093-0458379 

191  นางสาววิภาดา มั่งมูล 

 

สภานักเรียน 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 177/1 หมู่ 6 ต.แม่สูน 
อ.ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

093-3065530 
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ล ำดับ โรงเรียน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
192  นางสาวธันยพร ค าเปียง 

 

สภานักเรียน 17 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 5 120 หมู่ 14 ต.สันทราย 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
094-3400943 

193  นางสาวธนิษฐา  โป่งอ้าย 

 

สภานักเรียน 
 

17 ปี 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

190 หมู่ 7 ต.แม่คะ 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
087-9826589 

194  นางสาวณัฐวดี คุณแก้ว 

 

สภานักเรียน 17 ป ี มัธยมศึกษาปีที่ 5 86 หมู่ 15 ต.เวียง 
อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 

062-2890926 
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6. หอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
195 หอการค้า 

จังหวัดเชียงใหม่ 
นายเฉลิมชาติ นครังกุล 

 

ประธานกิตติมศักดิ์
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 

72 ปี ปริญญาตรี บริษัท เด่นชัยเทค จ ากัด 
 11/2 โซนA ถ.รัตนโกสินทร์ 
 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

053-234999 
081-9604177 

196 หอการค้า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางวิภาวัลย์ วรมฒิพงค์ 

 

ประธานหอการค้า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

60 ปี ปริญญาโท 22 ต.ป่าตัน อ.เมือง 
 จ.เชียงใหม่ 

081-7842244 

197 หอการค้า 
จงัหวัดเชียงใหม่ 

นายวโรดม   ปิฏกานนท์

 

เลขาธิการหอการค้า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

51 ปริญญาตรี 234/41  หมู่ 6 ต.หนองหอย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

052-080655 
081-7643300 
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7. หน่วยงำนพิเศษท่ีเชิญบรรยำย 
 

ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
198 ส านักงาน กศน.

เชียงใหม่ 
 
 

นายศุภกร ศรีศักดา

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงาน กศน.เชียงใหม่ 

58 ป ี ปริญญาโท 169  หมู่ 10  ต.ดอนแก้ว           
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

081-9932016 

199 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

 

คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

36 ปี ปริญญาเอก 234/36 หมู่7 ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

091-8097351 
Fb :pornchai wisuttisak 

Line:pornchai-ball 
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ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
200 เทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวพรฤดี พุทธิศรี

 

ประธานสภา 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

47ปี ปริญญาโท เทศบาลนครเชียงใหม่  
1 ถนนวังสิงห์ค า ต.ช้างม่อย  

 อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
053-259000 
081-8822729 

Fb: พรฤดี พุทธิศรี 
201 เทศบาลต าบลสันโป่ง 

อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

พันต ารวจโท ศุภวัฒน์ สุพนัธุ ์

 

นายกเทศมตรี 
เทศบาลสันโป่ง 

62 ป ี ปริญญาตรี 29/2 หมู่ที ่2 ต.สันโป่ง            
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

080-5024544 

202 เทศบาลต าบล 
บ้านตาล  อ าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นายธเนศ โกฎค าลือ

 

นายกเทศมตรี  
ต าบลบ้านตาล 

44 ปี ปริญญาตรี 210 หมู่7 ต.บ้านตาล             
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

053-0311324 
081-9616599 

 



 
267 

ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
203 เทศบาลต าบล 

ท่าข้าม  อ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ด.ต.ไพศาล พุทธเหมาะ

 

นายกเทศมนตรี 
ต าบลท่าข้าม 

57 ปี ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

250 ม.1 ต.ท่าข้าม 
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 

053-461169 
091-0691328 

204 เทศบาล 
ต าบลหนองควาย 

อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม

 

ปลัดเทศบาล 
ต าบลหนองควาย 

42 ป ี ปริญญาตรี 
วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีล้านนา
ปริญญาโท 
สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

289/19 ม.1 ต.สันผักหวาน  
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

053-125070 
085-6301973 

Line: 085-6301973 
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ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
205 ส านักงานท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

นายสมชาย เกตะมะ

 

นักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นช านาญการ 

44 ปี ปริญญาโท 296/27 หมู่2 ต.หนองจ๊อม     
 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

081-8849569 

206 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ดร.ทรงยศ ค าชัย

 

นักวิชาการ 48 ปี ปริญญาเอก ส านักงานสารธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่  

ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
053-211048ต่อ105 

081-8844825 

207 ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

ว่าที่ร้อยตรีบุญฤทธิ์ สมนา 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 26 ปี ปริญญาตรี 407 หมู่1 ต.หนองหาร           
อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

053-112705 
087-7865343 

Fb:Boonyzrith. 
Line:mikeandnu. 
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8. นักศึกษำฝึกงำนประจ ำส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ล ำดับ สถำบัน ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
208 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

 
 

นางสาวนภัสวรรณ  สีค าดี

 

นักศึกษา 
ฝึกงาน 

22 ป ี ปริญญาตรี  
รัฐประศาสนศาสตร์ 

65/2 หมู่ 2 ต.หางดง        
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

091-1434102 
Fb : napatsawan 

seeKhomdee 
Line : fahmoook 

209 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

นายณัฐวรรธน์   แก้วปาเฟือย 

 

นักศึกษา 
ฝึกงาน 

24 ป ี ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

255 หมู่ 9 ต.ป่าแดด         
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  

088-2677674 
Fb : gunnattawatk 

Line : blgbb07 
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9. สถำบันอุดมศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่  จ ำนวน  12  แห่ง 
ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
210 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี 

 

รองอธิการบดี 58 ปี ปริญญาเอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
053-941008 

www.cmu.ac.th 

211  ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา 

 

อาจารย์ประจ ารายวิชา
การต่อต้านการทุจริต 

43 ป ี ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

053-942989#134 
081-7835821 

Line:pojjana 18.P 

212 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 

 

รักษาการแทนอธิการบดี 50 ป ี ปริญญาโท 202 ถนนช้างเผือก ซอย 4  
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่  
053-8855329 
F 053-885556 

www.cmru.ac.th 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
213  ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

 

รองอธิการบดีวิชาการ 54 ปี ปริญญาเอก 202 ถนนช้างเผือก ซอย 4  
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่  
053-8855329 
F 053-885556 

www.cmru.ac.th 

214 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.จ าเนียร ยศราช

 

อธิการบดี 64 ป ี ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้                  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

081-8820077 

215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

รศ.ดร.น ายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์

 

อธิการบดี 70ปี ปริญญาเอก 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

 063-6195699 
 053-921444 

F 053-213183 
www.rmutl.ac.th 

 

http://www.rmutl.ac.th/
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
216  ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม 

 

อาจารย์ประจ า 
คณะบริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์ 

54ปี ปริญญาโท 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

081-0247575 
053-921444ต่อ1015 

WATCHAI2506@gmail.com 
Line:2506WATWAT 

217  นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ 

 

อาจารย์ประจ า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้อ านวยการ 
กองประชาสัมพันธ์ 

37 ปี ปริญญาโท 128 ถ.ห้วยแก้ว                           
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

053-921444 
061-5194465 
Line : auno59 

218 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ดร.จารุวัฒน์ . สัตยานุรักษ์ 

 

รองอธิการบดี 59 ป ี ปริญญาเอก สถาบันการศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม่ 

053-213269 
084-7511327 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
219 วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี เชียงใหม่ 
นางวราพร วันไชยธนวงศ์ 

 

ผู้อ านวยการ 58 ป ี ปริญญาโท 247/21 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน    
อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

053-121121 
081-8846270 
เฟส:Waraporn 

Wanchaitanawang 

220  ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ 

 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา            
การต่อต้านการทุจริต 

57 ป ี ปริญญาเอก 201 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว              
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
053-121122ต่อ152 

081-8854550 
Line:ganigah 

221  พ.ต.อ. สมบัติ สุภาภา

 

คณะกรรมการ ป.ป.จ. 
เชียงใหม่ 

(อาจารย์พิเศษรายวิชา            
การต่อต้านการทุจริต) 

65ปี ปริญญาโท 199/208 หมู่ 2 ต.หนองจ๊อม     
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

081-9523388 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
222  

 
นางสาวธีราภรณ์ สุทธกุล 

 

นักศึกษา 21 ปี นักศึกษาปีที่ 2 106 หมู่ 9 ต.เหล่ากวง              
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

062-6908736 

223  นางสาวณัฐสินันท์ ธรรมปัญญา 

 

นักศึกษา 20ปี นักศึกษาปีที่ 2 32 หมู่ 6 ต.แช่ช้าง                  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

092-3272244 

224 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ์                

ราชวิทยาลัย                
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

พระเทพวรสิงหวราจารย์ 

 

รองอธิการบดี 62 ปี ปริญญาโท 139 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  
087-1857373 

www.cmmcu.com 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
225  นายปั่น อะทะเทพ 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการทั่วไป 

58 ปี ปริญญาโท ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง 
 จังหวัดเชียงใหม่  

053-273776 
www.lanna.mbu.ac.th 

226 มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ล้านนา 

ผศ.ดร.ตระกูล ช านาญ

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
(อาจารย์ประจ ารายวิชา            
การต่อต้านการทุจริต) 

51 ปี ปริญญาเอก 178 หมู่1 ต.สันกลาง 
อ.สันกลาง จ.เชียงใหม่ 

053-270976-15 
089-5589551 

Fb:ผศ.ดร.ตละกูล ช านาญ 
Line:drtkchamnan 

227  ดร.จรูญศักดิ์ แพง

 

อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรปริญญาโท 

(อาจารย์ประจ ารายวิชา            
การต่อต้านการทุจริต)    

 
 
                             

45 ปี ปริญญาเอก 1/15 หมู่11 ต.ร้องวัวแดง  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

094-7211240 
Fb:Charoonsak 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
228  พระวีรวัฒน์  พรหมเมือง 

 

อาจารย์ 
(อาจารย์ประจ ารายวิชา            
การต่อต้านการทุจริต) 

33 ปี ปริญญาโท วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า     
ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

080-8500184 
 

229  นางสาวชลธิชา แปรชมพู 

 

นักศึกษา 21 ปี นักศึกษาปีที่ 1 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

053-273776 
www.lanna.mbu.ac.th 

230  นายชนะศักดิ์ นิทิศทวี 

 

นักศึกษา 19 ปี นักศึกษาปีที่ 1 87/2 หมู่ 9 ต.บ้านทับ                  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

061-3391892 
Fb: ป่าจ๋อย ย่าดาย 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
231  นายชาเมษฐ์ หมอกใหม่ 

 

นักศึกษา 20 ป ี นักศึกษาปีที่ 1 13/1 หมู่7 ต.ท่าผา                 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

097-9930712 

232 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เชียงใหม่ 

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ

 

ผู้อ านวยการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เชียงใหม่ 

54 ป ี ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

053-283560 
081-9517832 

e-mail: directorkasama 
@gmail.com 

233  นางปทุมทิพย์  กาวิล 

 

ครูช านาญการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา            
การต่อต้านการทุจริต 

52 ปี ปริญญาโท 140/3 ต.ฟ้าฮ่าม                    
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

085-2869595 
FB: pratumtip Kawin 

Line: pratumtip Kawin 
000จ9 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
234  นายอมรพันธุ์ นิมานันท์

 

ประธานกรรมการ 
ป.ป.จ. เชียงใหม่ 

(อาจารย์พิเศษรายวิชา            
การต่อต้านการทุจริต) 

68ปี ปริญญาโท 1/3 ถนนสามล้าน ซอย 6 
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 
081-8840562 

235  นายสาวิน มูลธิมา 

 

นายกสโมสรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

21 ป ี นักศึกษาปีที่ 3 81 หมู่ 4 ต.แม่นาวาง               
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  

091-0792085 

236  นายสรวรรณ หลักฐาน

 

นักศึกษา 22 ปี นักศึกษาปีที่ 4 202/2 หมู่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม             
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

082-6993316 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
237  นางสาวอาริยา   ชลินทรสกุล

 

นักศึกษา 22 ปี นักศึกษาปีที่ 4 69/7 ซอย 5 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ   
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

091-6285055 
 

238  นางสาวณริสรากรณ์    โกราช 

 

นักศึกษา 20 ปี นักศึกษาปีที่ 2 295/1 หมู่ 10 ต.ยุหว่า             
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  

086-3945045 

239  นายธวัชชัย ศรียาง

 

นักศึกษา 22 ปี นักศึกษาปีที่ 4 101/2 หมู่11 ต.อินทขิล           
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  

083-9433463 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
240  นางสาวอภิสรา สุนันดา

 

นักศึกษา 20 ปี นักศึกษาปีที่ 2 34 หมู่11 ต.หนองแหย่ง           
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

097-2817228 

241 มหาวิทยาลัยพายัพ นายทศพล บุญศิริ

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 40ปี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพายัพ                 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

053-851487 
081-5339910 

เฟส:thosaphon bunsiri 
      Line:lupincnx 

242  นางเมตตา 
พรวรรณะศิริเวช

 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

52ปี ปริญญาโท วิทยาเขตเขตแม่คาว  
ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่  
053-851478-86 
081-7641661 

Fb : METTA PORN 
NANNSIRIWET 
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ล ำดับ สถำบันอุดมศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุ กำรศึกษำ ที่อยู่/โทรศัพท์/Social 
243 มหาวิทยาลัย 

นอร์ท-เชียงใหม่ 
ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์

 

อธิการบดี 75ปี ปริญญาโท 169 หมู่ 3 ต าบลหนองแก๋ว  
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

053-819999 
053-819998 

www.northcm.ac.th 

244  ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
(อาจารย์ประจ ารายวิชา            
การต่อต้านการทุจริต) 

54 ปี ปริญญาโท 260/91 หมู่ 7 ต.หนองควาย 
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

081-8838086 

245  นางสาวหยาดนภา จันธิมา

 

นักศึกษา 20 ปี นักศึกษาปีที่ 2 139 หมู่ 3 บ้านสักทุ่ง 
ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 

094-7632872 
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ฟาร์อีสเทอร์น 
นายเสฎฐวุฒิ หนุ่มค า

 

คณบดีคณะบริหารรัฐกิจ 51 ปี ปริญญาโท 120 ถนนมหิดล ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

053-201800-7 
Fax : 053-201810 

081-9600618 
www.feu.ac.th 
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ประวัตินักวิจัย 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช  สุทัศน์ ณ อยุธยา    
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่    
 
169 หมู่ 3  ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 
โทรศัพท์มือถือ 0818838086      e-mail: bongkoch@gmail.com 
 
                   
การศึกษาระดับอุดมศึกษา   

ชื่อย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

ศ.ศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ม. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมัธยม กระทรวงศึกษาธิการ 
ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   

(การเมืองและการปกครอง) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
                 
1. รางวัลหรือผลงานดีเด่นที่เคยได้รับ 

1.1 ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจ าปี 2558” ซึ่งลงนาม
โดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี จากโครงการสร้างกระแสสังคม                
การพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค และ ศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่  

1.2 ได้รับรางวัล “บุคลากรดี เด่นด้าน วิชาการ”  สาขาสั งคมศาสตร์  ของสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ประจ าปี พ.ศ.2556 

1.3 ได้รับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจ าปี 2554” จากจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่  

1.4 ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็น  พลร่มกิตติมศักดิ์ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
กองทัพบกไทยประจ าปี พ.ศ.2557 

1.5 ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ จากกองพลรบพิเศษ ที่ 2 
1.6 ได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ให้ความร่วมมือในการเป็น วิทยากรกระบวน                

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือการออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  ตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า จากส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าปี พ.ศ.2557 

1.7 ได้รับการยกย่องให้เป็นดาวดารา (ศิษย์เก่าดีเด่น)เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ.2552 

mailto:bongkoch@gmail.com
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1.8 ได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมจาก
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  พ.ศ.2550 

1.9 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดเชียงใหม่  จากส านักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

1.10 ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรกลางเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพ ในการ
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม 

1.11 ได้รับเกียรติแต่งตั้งใหเ้ป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกิตติมศักดิ์ จากกระทรวงยุติธรรม  
 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 เรื่อง  “บทบาทหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อการพัฒนาการเมืองไทย หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540” ของ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2547 
2.2 เรื่อง  “สื่อพื้นบ้าน” (โครงการน าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์มาเป็นกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ) ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   กระทรวงยุติธรรม                    
(เป็นหัวหน้าทีมวิจัยภาคเหนือ) พ.ศ. 2547   

2.3 เรื่อง “การด ารงอยู่ของหอเจ้าบ้านในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลหาง
ดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม พ.ศ. 2550   

2.4 เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ มีต่อ
จริยธรรมของนักการเมือง” ของ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ. 2552 

2.5 เรื่อง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดและสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ของ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2555 

2.6 เรื่อง “ปัจจัยความส าเร็จของ “ธุรกิจชุมชน” กรณีศึกษา บ้านถวาย อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่” ของ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2557  

2.7 เรื่อง “แนวทางการพัฒนาหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 
“หมู่บ้านถวาย (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP) ต้นแบบของประเทศไทย”อย่างยั่งยืน ของกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2557 (ร่วมทีมคณะผู้วิจัย) 

2.8 เรื่อง “การศึกษาและการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวาย
โดยชุมชน”ของ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2558 (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) 

2.9 เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ 
ป.ป.จ. เชียงใหม่”ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดเชียงใหม่                
พ.ศ.2560 
 
3. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงต ารา  

3.1 บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2553) การบริหารราชการไทย. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.  
334 หน้า 
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3.2 บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2552) การเมืองการปกครองไทย. มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่. 233 หน้า 
 
4. ผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/ บทความวิชาการ)ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

4.1 บทความวิชาการเรื่อง “ประชาสังคมไทยฟี้นฟูคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิถี
ชี วิตคนเมือง  วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ล้านนา”  (Thailand Social Movement on 
Rehabilitating Chiang Mai’s Mae Kha Canal with Lanna’s Folkways Culture and 
History) ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – กรกฏาคม 2561) 

4.2 บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวาย
โดยชุมชน”(Development of Handicrafts to Promote Tawai Village Community - Based 
Tourism) ตีพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) 

4.3 บทความวิชาการเรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงตามข้อก าหนดกรุงเทพฯ
ยกระดับสิทธิมนุษยชนไทยในเวทีโลก (Non-Custodial Measures of Women Offenders (the 
Bangkok Rules); Enhancing Human Rights on the World Stage) ตี พิ ม พ์ ใน วารส ารการ
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งท่ี 17 ประจ าปี พ.ศ.2558 จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า   

4.4 บทความวิชาการเรื่อง แนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยด้วยการสร้าง
จิตส านึก ค่านิยม ผ่านสุภาษิต ค าพังเพย (Guidelines for strengthening Good Governance 
in Thai Society by creating Consciousness and Values through the Adages and 
Aphorisms) ตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2557 
จัดพิมพ์โดย ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

4.5 บทความวิชาการเรื่อง “การสร้างจิตส านึกของความเป็นไทย ค่านิยม เพื่อการ
ต่อต้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น” (Praising Thai’s Personal Accountability and Value of 
Anti-Corruption to Prevent Corruption) ตีพิมพ์ในวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 จัดพิมพ์โดย 
ศูนย์ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4.6 บทความวิชาการเรื่อง “ส านึกพลเมือง.....หัวใจส าคัญของประชาสังคมไทย” 
(Citizen Consciousness…The Core of Thai Civil Society) ตีพิมพ์ในวารสารศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2553 
จัดพิมพ์โดย ศูนย์ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4.7 บทความวิจัยเรื่อง “Preservation of Guardian Spirit in Urban Community;               
A Case Study of Hang Dong Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai 
Province” Proceeding of An International Conference on Asian Folklore (ICAF 2009) 
organize by Faculty of Arts, Silpakorn University; Department of Language and 
Folklore, Faculty of Humanities, Naresuan University; Center of Folklore Research, 
Faculty of Arts, Chulalongkorn University and The Commission for Higher Education. 
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4.8 บทความวิชาการเรื่อง “ประชาสังคม....กุญแจส าคัญในการพัฒนาประเทศ” ตีพิมพ์
ในวารสารการพัฒนาท้องถิ่น (Local Development Journal) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กันยายน-ธันวาคม 
2552 จัดพิมพ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

4.9 บทความวิจัยเรื่อง “การด ารงอยู่ของหอเจ้าบ้านในเขตชุมชนเมือง  กรณีศึกษา : 
เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” (Preservation of Guardian Spirit in 
Urban Community; A Case Study of Hang Dong Municipality,Hang Dong District, 
Chiang Mai Province) ตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2552 จัดพิมพ์โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 
 
5. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและได้รับการ

ตีพิมพ์ในเอกสารเผยแพร่หลังการประชุม (Proceeding)  
 

ล าดับ เรื่อง ปี พ.ศ. หน่วยงาน / สถาบัน 
5.1 ประชาสังคมในมิติทางสังคมและ

วัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น 
ส.ค. 
2547 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ             
รัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค
ประจ าปี2547 (ภาคเหนือ)   
“รัฐศาสตร์เชิงดอย : ยกเครื่องเรื่อง
ท้องถิ่น” จ.เชียงใหม่ 

5.2 ปฏิรูประบบราชการ  ผู้ว่าฯซีอีโอ 
ท้องถิ่นได้อะไร 

ธ.ค. 
2548 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ                
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6  
ประจ าปี  2548 “โลก รัฐ ท้องถิ่นใน
ศตวรรษท่ี 21 การปะทะทางอารยธรรม 
ธรรมาภิบาล และท้องถิ่นนิยม”                    
จ.เชียงใหม่ 

5.3 แนวคิดท้องถิ่นนิยมกับแนวทาง 
การพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ย. 
2549 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ                
รัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค
ประจ าปี2549 (ภาคเหนือ) จ.ล าปาง 

5.4 ประชาสังคม....รากฐานการ
พัฒนาประเทศ(ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540) 

เม.ย. 
2550 

การประชุมวิชาการแห่งชาติ ประจ าปี  
2550 ของมหาวิทยาลัยรังสิต  
กรุงเทพมหานคร 

5.5 บทบาทหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ต่อการพัฒนาการเมืองไทย หลัง
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 

ก.ค. 
2550 

การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย”  
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร                
จ.พิษณุโลก 
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ล าดับ เรื่อง ปี พ.ศ. หน่วยงาน / สถาบัน 
5.6 การจัดการศึกษากับความม่ันคง

แห่งชาติ 
ก.ย. 
2550 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ           
รัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2550 (ภาคใต้) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

5.7 ประชาสังคม....รากฐานการ
พัฒนาประเทศ(ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550) 

ธ.ค. 
2550 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ               
รัฐประศาสน ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8  
ประจ าปี 2550 หัวข้อ “การเมืองไทยใน
ระยะเปลี่ยนผ่าน” ณ ไบเทค                  
บางนา กรุงเทพมหานคร 

5.8 การจัดการศึกษากับความม่ันคง
แห่งชาติ  วิเคราะห์โรงเรียน 
ชาวไทยภูเขานพค. 32   
(ภาคเหนือ) กับ โรงเรียนปอเนาะ 
(ภาคใต้) 

ก.พ. 
2551 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2551                
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง กรุงเทพมหานคร 

5.9 ปฏิรูประบบราชการ  บริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่  ประชาชนได้
อะไร 

2-3 
ธ.ค. 
2552 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ            
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10  
ประจ าปี  2552 หัวข้อ “ความขัดแย้ง
และทางออกของการเมืองไทย”                
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์               
จังหวัดสงขลา 

5.10 การแก้วิกฤตการณ์โลกด้วย
จริยธรรมของนักการเมือง 

23-25 
ก.ค. 
2553 

การประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
นานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันวิสาข 
บูชาวันส าคัญสากลของโลก                             
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย                         
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5.11 นครแม่สอด : องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่ง
ล่าสุดของประเทศไทย 

25-26 
พ.ย. 
2553 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ              
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11  
ประจ าปี 2553 หัวข้อ “การเมืองของ   
รัฐและท้องถิ่นไทย ภายใต้กระแส                
โลกาภิวัตน”์ ณ วิทยาลัยการเมือง                
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม 
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ล าดับ เรื่อง ปี พ.ศ. หน่วยงาน / สถาบัน 
5.12 ความคิดเห็นของประชาชนในเขต

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ที่มี
ต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทย 

25-26 
พ.ย. 
2553 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ                
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่  11  
ประจ าปี 2553 หัวข้อ “การเมืองของ   
รัฐและท้องถิ่นไทย ภายใต้กระแส                
โลกาภิวัตน”์ ณ วิทยาลัยการเมือง             
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                      
จังหวัดมหาสารคาม 

5.13 แนวทางพุทธศาสนากับการสร้าง
สังคมปรองดองและความม่ันคง
แห่งชาติภายใต้บริบทด้าน
การศึกษาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

8-9 
ธ.ค. 
2554 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ                
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 12  
ประจ าปี 2554 หัวข้อ “โลกเล็กลงแต่
ความแตกต่างมากข้ึน รัฐศาสตร์ให้
ค าตอบอะไร?” ณ โรงแรมเซนทารา 
ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

5.14 การแก้วิกฤติการณ์โลกด้าน
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

31 พ.ค. 
-2 มิ.ย.
2555 

การประชุมวิชาการเนื่องในวันวิสาขบูชา
โลก ประจ าปี 2555 หัวข้อ                      
“พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพ่ือ
ประโยชน์สุขของมวลมนุษยชน” 
 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                
ราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย                      
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5.15 โครงการถอดบทเรียนความรู้ 
ครูภูมิปัญญา ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ คือ  
       -หมู่บ้านนาหืก ต าบลสะ
ลวง  อ าเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่  ชุมชนเข้มแข็งด้วย
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ก านัน
วีรเดช เจริญดี/นายพิรุณ ดุมไม้) 
       -นางสาวประทุม  สุริยา   
แม่พิมพ์แห่งท้องทุ่งเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ  ต าบลสันป่ายาง  
อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ย. 
2555 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ประจ าปี พ.ศ. 2555 
(หัวหน้าโครงการ) 
**เอกสารสรุปการถอดบทเรียน 
** สื่อวีดีทัศน์ 

- หมู่บ้านนาหืก  ชุมชนเข้มแข็ง 
- ครูประทุม  สุริยา แม่พิมพ์แห่ง

ท้องทุ่ง 
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ล าดับ เรื่อง ปี พ.ศ. หน่วยงาน / สถาบัน 
5.16 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดและสนับสนุน

การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

31 พ.ค.
2556 

การประชุมวิชาการของสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง                 
ประเทศไทย ประจ าปี 2556  
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

5.17 เชียงใหม่มหานคร...จังหวัด
จัดการตนเอง  ข้อเรียกร้องจาก
ภาคประชาสังคม 

27-28 
พ.ย. 
2556 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ                
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2556  หัวข้อ “การสร้าง
ประชาธิปไตยกับปัญหาความขัดแย้ง
ทางสังคมและการเมืองไทย”  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 

5.18 พลังประชาชนกับการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

27-28 
พ.ย. 
2556 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ               
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14 
ประจ าปี 2556  หัวข้อ “การสร้าง
ประชาธิปไตยกับปัญหาความขัดแย้ง
ทางสังคมและการเมืองไทย”  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 

5.19 หลักธรรมทางพุทธศาสนา : 
หลักการส าคัญเพื่อการต่อต้าน
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
สังคมไทย 
 

23-24 
 ก.ค 
2557  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
(พ.ศ.2557) เรื่อง“พุทธบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาจิตใจและสังคม” น าเสนอ 
ในเวทีวิชาการ หัวข้อย่อยที่ 2                         
“พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการ
บริหาร การเมืองและธรรมาภิบาล” 
 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

5.20 “ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านถวาย 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” 
 

29-30 
มกราคม 
2558 

การประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที ่4 
ประจ าปี 2558 หัวข้อ “การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างโอกาสและความ
เข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรในเขต 
ภาคเหนือของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
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ล าดับ เรื่อง ปี พ.ศ. หน่วยงาน / สถาบัน 
5.21 “จริยธรรมนักการเมืองแก้ปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชั่น” 
 

5-6 
พ.ย. 
2558 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ               
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 
ประจ าปี 2558  หัวข้อ “โลกาภิวัตน์ 
ภูมิภาคอภิวัตน์ ท้องถิ่นอภิวัตน์ :                
นัยต่อสังคมไทย” ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
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