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การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ปัจจัยเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของ

บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) แนวทางการป้องกนัการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ วิธีดาํเนินการวิจยัประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือกาํหนด

กรอบแนวคิดในการวิจยั บนพ้ืนฐานของหลกัการแนวคิดทฤษฏีปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี  

2) การวิเคราะห์ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 3) การ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งและยืนยนัผลการวิจยัดว้ยการพิจารณาขอ้มลูจากความคิดเห็นและประสบการณ์

ของผูท้รงคุณวุฒิ โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม(focus group) กลุ่มตวัอย่างของการวิจยั คือ บุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 763 คนเพ่ือสอบถามความความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น 

และแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบและยืนยนัผลการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ และการวิเคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ปัจจัยเอ้ือท่ีทําให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบดว้ย 8 ปัจจยั คือ 1) การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ 2) การใช้อาํนาจของตาํแหน่งในทางมิชอบ  

3) โอกาสท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 4) ระบบอุปถมัภ ์5) ทศันคติต่อการทุจริต 6) คุณธรรมประจาํใจ 7) สภาพ

เศรษฐกิจ 8) การบริหารจดัการของหน่วยงาน 

2. แนวทางป้องกนัการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการพบว่ามี 5 แนวทาง 

ดงัน้ี 1) การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่งของทางราชการ 

2) การปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ของการเป็นขา้ราชการท่ีดี ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบท่ีมิควรได้

จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือตนเองและพวกพอ้ง 3) การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผูท่ี้ประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นเยี่ยงอย่าง

ในดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริต 4) การปรับปรุงอตัราเงินเดือน ค่าครองชีพ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและ

ระบบสวสัดิการภายหลงัจากเกษียณราชการ5) การบริหารงานอยา่งโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล 
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The purposes of this research were: 1) to determine the conducive  factors to corruption 

of  personels under the Ministry of Education, and 2) to find the guild line for prevention of 

corruption for the personels under the Ministry of Education. The research procedures consisted of 3 

steps as follow: 1) Analyze the research conceptual frameworks on the basis of theories of 

corruption. 2) Analyze of conducive of factors to corruption of  personals under the Ministry of 

Education. 3) Verify and confirm the research finding by the focus group. The samples consisted of 

763  personels under the Ministry of Education. The research instruments were the structured 

interview form, opinionnaires for measuring conducive factors of corruption and the questionnaire 

for checking and confirming the research findings. The statistics for data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. 

The research findings revealed that: 

1. The conducive factors to corruption of personels under the Ministry of Education  

consisted of 8 factors which were 1) malpractice 2) position and rank 3) opportunity  

4) patronization 5) attitude 6) economics 7) moral and 8) management 

2. The guidelines for preventing corruption include five categories; 1) Controlling, 

monitoring, inspecting, and follow the laws, regulation, rules and ministerial decree 2) Inculcate 

in attitude, and ideology’officials do not find the benefit for themselves and relatives 3) Praising 

for honesty 4) Improving appropriate salaries ,expenses and welfare after retirement.5) Managing 

with transparency. 
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบับน้ีสํา เ ร็จได้เพราะได้รับความเมตตากรุณาอย่างยิ่งจาก ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์วา่ท่ี พ.ต.ดร. นพดล เจนอกัษร และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ ์แห่ง

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

รวมทั้ง รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั ชินะตงักูร ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และกรรมการ 

ผูท้รงคุณวฒิุ ดร. กมล รอดคลา้ย ผูต้รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ 

สนบัสนุน แกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณ

ในความกรุณาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี พร้อมทั้งคณาจารยต่์างๆ ในภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความรู้ แนวคิด ขอ้เสนอแนะในการศึกษา

และการวจิยัคร้ังน้ี 

นอกจากนั้นแลว้ตอ้งขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน จากสํานกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานกัระบบพิทกัษ์

คุณธรรม สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ และสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ท่ี

ไดใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัและตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะไดน้าํความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป พร้อมทั้ งขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรภายใต้สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นอย่างดี 

รวมถึงเพื่อนนักศึกษารุ่น 6 ทั้ งพี่และน้องๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารยก์าญจนาภรณ์ อ่ิมใจจิตต ์

สํานักติดตามและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นผู ้ประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภายใต้สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการจนทําให้งานวิจัย น้ีครบถ้วนเป็นไปตาม

กระบวนการวิจยั รวมทั้งความเอ้ืออาทรของคุณ สุวณี คมัมกสิกิจ เพื่อนร่วมงานผูมี้ส่วนทาํให้ดุษฎี

นิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ดว้ยความเรียบร้อย และทา้ยท่ีสุดครอบครัว พลอยภทัรภิญโญ ท่ีสนบัสนุนและ

เป็นกาํลงัใจใหก้บัความสาํเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
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