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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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หน่วยงานภายใต้สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการจนทําให้งานวิจัย น้ีครบถ้วนเป็นไปตาม
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เป็นกาํลงัใจใหก้บัความสาํเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทที ่1 

บทนํา 
 

 จากการสํารวจความคิดเห็นภาพลกัษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของ 

Transparency International พบวา่ การทุจริตไม่ไดมี้อยูเ่ฉพาะในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาเท่านั้น แต่ยงั

เป็นปัญหาสากลของนานาประเทศทัว่โลกดว้ย แมว้า่ปัญหาการทุจริตของแต่ละประเทศจะมาจาก

พื้นฐานความคิดและบริบทท่ีแตกต่างกนั แต่ต่างยอมรับกนัว่าการทุจริตหรือการคอร์รัปชนัเป็นภยั

ร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ เน่ืองจากการทุจริตทาํลายระบบโครงสร้างโดยรวม

และส่งผลกระทบในทุกๆด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารจดัการ วฒันธรรม 

ทศันคติ ความมัน่คงของประเทศ ตลอดจนการแข่งขนัทางธุรกิจ และการศึกษา ผลเสียหายท่ีเกิดจาก

การทุจริตก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆตามมาหลายประการ ทั้งความขดัแยง้และเพิ่มปัญหาทางสังคมมาก

ยิ่งข้ึน อาทิ ระบบบริการและสวสัดิการของรัฐเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ เกิดช่องวา่งระหวา่ง

ประชาชนในชาติ เกิดความไม่เสมอภาคในการไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั เกิดการเอ้ือประโยชน์

ใหแ้ก่ญาติหรือพวกพอ้งของตน การพฒันาการเมืองไม่บรรลุผล การบริหารจดัการของรัฐก่อให้เกิด

ความไม่เป็นธรรม บิดเบือนกระบวนการทาํงานของภาคราชการ ทาํให้การใช้จ่ายเงินของทาง

ราชการเป็นไปอยา่งฟุ่มเฟือย ขดัขวางการเจริญเติบโตหรือการลงทุนของประเทศ กลไกการลงทุน

ทางการตลาดบิดเบือนไปเพราะเป็นระบบผูกขาด เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม สูญเสีย

รายไดข้องประเทศจากการท่ีบริษทัหลบหลีกหรือหลีกเล่ียงภาษี เกิดการทบัซ้อนของผลประโยชน์

ทางธุรกิจของรัฐ การกระจายสินคา้และการบริการต่างๆทั้งของภาครัฐดอ้ยคุณภาพ เศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวมเจริญเติบโตช้าลงและพฒันาไปอย่างไม่มัน่คงและย ัง่ยืนเน่ืองจากทิศทางในการ

พฒันาประเทศไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดต้ามความเป็นจริง การกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรม1 เกิด

ปัญหาทางศีลธรรมตามมาเพราะเปล่ียนแปลงการรับรู้ของสังคมไปจากความดี ความมีคุณธรรม นึก

ถึงแต่ความกา้วหน้าของสังคม ไล่ตามความร่ํารวย ความมัง่คัง่ ไม่ซาบซ้ึงต่อจริยธรรม คุณธรรม 

แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ทํา ค ว า ม ดี 2 เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า จ า ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ใ น ปี 

                                                 
  1 Hu Angang, “Public Exposure of Economic Losses Resulting from Corruption” China 

&World Economy Journal 10,4 (2002): 44. 

 2 Lawal Gbenga, “Corruption and Development in Africa:Challenges for Political and 

Economic Change” Humanity& Social Sciences Journal 2, 1 (2007): 112. 
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พ.ศ. 2552 งบประมาณรายจ่ายของทุกกระทรวงรวม 1,835,000 ลา้นลา้นบาท เป็นงบประมาณเพื่อ

เป็นค่าใชจ่้ายในทางการศึกษารวม 330,069,183,600 ลา้นบาท3 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 

20 ของงบประมาณรวมทั้งหมดของประเทศ ดงันั้นการทุจริตท่ีเกิดข้ึนทางด้านการศึกษาจึงเป็น

ปัญหาท่ีสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข เพราะส่งผลกระทบต่อระดบัคุณภาพทางการศึกษาของ

ประเทศ สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีเด็กนักเรียนจะได้รับ และความเสมอภาคของโอกาสในการ

ไดรั้บการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั ตลอดจนประสิทธิภาพของการบริหารจดัการบุคลากร ทรัพยากร

ของผูบ้ริหารในสถาบนัหรือหน่วยงานทางการศึกษา นอกจากน้ีผลเสียหายทางการศึกษายงัส่งผลใน

ระยะยาวต่อสภาพสังคมของประเทศในอนาคต ทั้งความยากจนและการพฒันาประเทศ งานวิจยั

ของฮีนแมน (Heyneman) อธิบายวา่การทุจริตในทางการศึกษาเป็นเร่ืองสําคญั เพราะการขาดความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตแมเ้พียงในระดบัโรงเรียน ไม่เพียงแต่นาํไปสู่ปัญหาทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การพฒันาประเทศ และสร้างความเขา้ใจหรือทศันคติของคนในชาติต่อการยอมรับการทุจริตแลว้ 

แต่ทา้ยท่ีสุดคือความยากจนของประเทศ4 แจคเกอร์ และมูเรียล (Jacques and Muriel) เห็นวา่การ

สร้างทศันคติไม่ให้ยอมรับการทุจริต เป็นภารกิจหลกัท่ีสําคญัของการศึกษา ซ่ึงตอ้งทาํให้เด็กมี

คุณธรรม เพราะนกัเรียนหรือเด็กสามารถช่วยหยดุวงจรของการทุจริตในวนัขา้งหนา้ 5 

 การทุจริตทางการศึกษาอนัมาจากบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบต่างๆ ไม่

เพียงส่งผลต่อการสูญเสียการใชจ้่ายงบประมาณ คุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การบริหาร

จดัการองคก์ร ผลสัมฤทธ์ิและโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนเท่านั้น ส่ิงท่ีสําคญัคือการพฒันาเด็ก

ในวนัน้ีให้เป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศชาติในวนัขา้งหน้า เพราะการปลูกฝังคุณธรรม

ความดีงามใหก้บัเด็กในเบ้ืองตน้ คือ ครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา และสังคม ซ่ึงบุคลากรสังกดั

กระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมให้เด็กนกัเรียน

ในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ดงันั้นการแกปั้ญหาการทุจริตในวงการศึกษา และการแกปั้ญหาของ

บุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการเพื่อมิใหทุ้จริตต่อหนา้ท่ี จึงมีความสําคญัและเป็นส่ิงจาํเป็น ดว้ย

                                                 
 3 สาํนกังบประมาณ,งบประมาณรายจ่ายประจาํปีพ.ศ.2552[Online], accessed 15 August 

2011 Available from: http://www.eis.moe.go.th/eis/stat51/Too2l.htm. 
4 Stephen Heyneman, “Education and Corruption” International Journal of Education 

Development, 24(2004): 637-648. 
5 Jacques Hallak and Muriel Poission, Corrupt schools, corrupt universities: What can be 

done? [Online], accessed 10 September 2011. Available from:www.iiep.unesco.org/ information-

service/…/etico-corruption-school.html  
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เหตุผลท่ีว่าการทุจริตในวงการศึกษาเป็นตวัทาํลายสังคมและประเทศมากกว่าในรูปแบบอ่ืนๆท่ี

ส่งผลระยะยาว และถือวา่เป็นตวัขดัขวางการพฒันาการศึกษาของชาติ 

 จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ มี

ผลเสียหายต่อระบบการศึกษาทั้งในวนัน้ีและในอนาคตขา้งหน้า หากปล่อยให้ปัญหาการทุจริต

เกิดข้ึนในทางการศึกษาอนัมาจากบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่พยายามทาํความ

เขา้ใจถึงสาเหตุ หรือ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี ยอ่มไม่สามารถแกห้รือลดปัญหาการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาการทุจริตของระบบการศึกษา 

ป้องกนับุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการเพื่อไม่ให้กระทาํการทุจริตต่อหนา้ท่ี และแกปั้ญหาการ

ทุจริตในภาพรวมของประเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิด ทฤษฎี ของนกัวิชาการและผูท้รงคุณวุฒิ มา

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางในการป้องกนัการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการโดยแทจ้ริงต่อไป 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จากรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)ซ่ึงจดัทาํโดยและสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (สาํนกังาน ป.ป.ช.) รายงานถึงจาํนวนเร่ืองร้องเรียนการกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ในการทุจริตต่อหนา้ท่ีเป็นรายกระทรวง โดยขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2551 กระทรวงท่ีมี

เร่ืองกล่าวหาร้องเรียนจาํนวนสูง ในสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ีหน่ึง กระทรวงมหาดไทย จาํนวน 

9,967 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.1 ของจาํนวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด ลาํดบัท่ีสอง ส่วนราชการท่ีไม่

สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง จาํนวน 3,333 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของจาํนวนเร่ือง

ร้องเรียนทั้งหมด และ ลาํดบัท่ีสาม กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 1,543 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.4 

ของจํานวนเร่ืองร้องเรียนทั้ งหมด ซ่ึงสามารถจําแนกจํานวนเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีไดด้งัแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1 จาํนวนเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนของกระทรวงศึกษาธิการรายปี 

 
 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,รายงานผลการตรวจสอบ

และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํปี 2543 (กรุงเทพ :บริษทัศรีเมืองการพิมพ ์,2543), 86.  

: สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,รายงานผลการตรวจสอบ

และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํปี พ.ศ. 2544 (กรุงเทพฯ: สาํนกังานป.ป.ช.,2544), 103. 

: สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,รายงานผลการตรวจสอบ

และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํปี พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: สาํนกังานป.ป.ช.,2545), 159. 

: สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,รายงานผลการตรวจสอบ

และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํปี พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ: สาํนกังานป.ป.ช.,2546),   

: สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, รายงานผลการ

ตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํปี 2547 (กรุงเทพฯ:สาํนกังานป.ป.ช.,2547), 126. 

: สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,รายงานผลการตรวจสอบ

และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํปี พ.ศ. 2549 (กรุงเทพ:บริษทัรุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977),2549), 100. 

: สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,รายงานผลการตรวจสอบ

และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํปี พ.ศ. 2550 (กรุงเทพ:บริษทัรุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977),2550), 45. 

: สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,รายงานผลการตรวจสอบ

และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ประจาํปี พ.ศ. 2551 (กรุงเทพ:บริษทัรุ่งศิลป์การพิมพ ์(1977),2551), 29. 
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: สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, รายงานผลการปฏิบติั

หนา้ท่ีประจาํปี พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ:บริษทัศรีอนนัตก์ารพิมพ ์จาํกดั , 2552), 37. 

 หมายเหตุ:สาํนกังานป.ป.ช.จดัตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 

เร่ิมดาํเนินงานในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และในปี 2547 ถึง ปี  2549 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยติุ

บทบาทลงทาํใหไ้ม่มีการพิจารณาเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน 

 ผูถู้กกล่าวหาร้องเรียนจากระทรวงศึกษาธิการจาํนวน 1,543 รายดงักล่าว คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.นาํมาสู่การพิจารณาไต่สวน จาํนวน 1,015 ราย ประกอบดว้ย ผูท่ี้ถูกกล่าวหาซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ คณาจารย์ ครู ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูส้นับสนุน

การศึกษา โดยผูถู้กกล่าวหาจาํนวนสูงสุด ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 519 ราย ผูบ้ริหาร

การศึกษา จาํนวน 159 ราย ผูส้นบัสนุนทางการศึกษา จาํนวน 145 ราย เจา้หนา้ท่ีของรัฐอ่ืนๆ จาํนวน 

114 ราย ครู จาํนวน 45 ราย และคณาจารย ์จาํนวน 33 ราย ดงัรายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 2 

แผนภูมิท่ี 2 ประเภทของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการท่ีถูกกล่าวหาร้องเรียน 

 

 
 

 จากรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการป.ป.ช. ตั้งแต่ พ.ศ. 

2542 ถึง พ.ศ. 2551สรุปร่ืองกล่าวหาร้องเรียนบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 1,015 

ราย พบรูปแบบของการทุจริตต่อหน้าท่ีในลกัษณะต่างๆ แบ่งออกเป็น การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ 

จาํนวน 467 ราย การทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง 218 ราย และการเบิกจ่ายเงินราชการท่ีไม่ถูกกฎ 

ระเบียบ จาํนวน 191 ราย การเรียกรับเงิน จาํนวน 61 ราย การเบียดบงัของหลวง จาํนวน 46 ราย การ
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ร่ํารวยผดิปกติ จาํนวน 18 ราย และการทุจริตต่อหนา้ท่ีในรูปแบบอ่ืน จาํนวน 14 ราย ดงัรายละเอียด

แสดงในแผนภูมิท่ี 3 

แผนภูมิท่ี 3 ลกัษณะการกระทาํความผดิ:การทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 

 
 

 

จากขอ้มูลประเภทของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการท่ีถูกกล่าวหาร้องเรียนกบักรณีท่ี

ถูกร้องเรียนในแผนภูมิท่ี 2 และแผนภูมิท่ี 3 สรุปไดว้่า มีการกล่าวหาร้องเรียนทั้ง คณาจารย ์ครู 

ผูบ้ริหารการศึกษา ผูส้นบัสนุนการศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาถูกกล่าวหาร้องเรียนมากท่ีสุด 

จาํนวน 519 รายในกรณีความผิดฐานปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ รองลงมาเป็นผูบ้ริหารการศึกษา

จาํนวน 159 ราย ในกรณี ความผดิฐานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเช่นกนั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ประเภทบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการและกรณีท่ีถูกกล่าวหา 

ประเภทบุคลากร 

ประเภทการทุจริต 

รวม 
ไม่

ระบุ 

การ

จดัซ้ือ/ 

จดัจา้ง 

การเบิก

จ่ายเงิน

ทาง

ราชการ 

การ

เบียด

บงัของ

หลวง 

การปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยมิ

ชอบ 

รํ่ ารวย

ผิดปกติ 

การ

เรียก

รับเงิน 

ไม่ระบุ 10 24 24 6 44   6 114 

คณาจารย ์   9 9 1 9   5 33 

ครู   5 12 6 16   6 45 

ผูบ้ริหารการศึกษา   14 12 1 117 9 6 159 

ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 4 90 120 26 239 7 33 519 

ผูส้นบัสนุน

การศึกษา   76 14 6 42 2 5 145 

รวม 14 218 191 46 467 18 61 1,015 
 

เม่ือพิจารณาความเสียหายจากกรณีการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากรสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2551 จากจาํนวนกรณี 526 คดี มูลค่าความเสียหายท่ีเป็น

จาํนวนเงินโดยรวม จาํนวน 1,616,718,099 บาท แต่ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตทางการศึกษา

อันมาจากบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ไม่ เพียงส่งผลต่อการสูญเสียการใช้จ่าย

งบประมาณดงักล่าวเท่านั้น แต่ส่งผลต่อคุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา โอกาสทางการ

ศึกษา การบริหารจดัการองค์กร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเท่านั้นแต่ส่ิงท่ีสําคญัคือ

การพฒันาเด็กให้เป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตย ์สุจริต เพื่อเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศชาติใน

วนัขา้งหน้า แต่ผลการสํารวจความคิดเห็นของนกัเรียนในวยั 10-14 ปี เก่ียวกบัการรับรู้เร่ืองความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต กลบัพบวา่หากมีโอกาสโกงก็พร้อมท่ีจะโกง ไม่วา่การเล่นท่ีไม่เคารพกติกา หรือการ

ลอกขอ้สอบเป็นตน้6 ถ้าเด็กนกัเรียนซึมซับความคิดเห็นเหล่าน้ีโดยเห็นว่าการโกงหรือการทุจริต

เป็นเร่ืองธรรมดา เท่ากบัการศึกษาไม่ไดมี้ส่วนช่วยให้เกิดการพฒันาในดา้นจริยธรรมและคุณธรรม

ท่ีถูกตอ้ง และกลบัพบว่าบุคลากรซ่ึงต้นแบบของความมีคุณธรรมประพฤติปฏิบติัเสียเอง จึงมี

การศึกษาถึงสาเหตุ ปัจจัย รูปแบบ ลักษณะ และพฤติกรรมของการทุจริตโดย ทั่วๆไป และ

                                                 
6 วชิยั เอกพลากร,อ้ึงผลสาํรวจเด็กไทยพร้อมลอกขอ้สอบ-ข้ีโกงถา้มีโอกาส[Online], 

accessed 21 August 2011.Available from: http://www.unigang.com/Ariticle/8527  
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การศึกษาวิจัยการทุจริตต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทต่างๆ เพื่อทาํความเข้าใจกับ

สภาพการณ์ของการทุจริต ดงัเช่น ผาสุก พงษไ์พจิตร 7 และ ชุติมา หาญเผชิญ 8 ศึกษาสาเหตุท่ีทาํให้

เกิดการทุจริต พบวา่เน่ืองมาจากสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถมัภผ์นวกกบัความเคยชินในระบบ

ศกัดินาท่ีขา้ราชการผูใ้หญ่ตอ้งดูแลอุปถมัภ์คนของตน และมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ควบคู่กบักระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรมของประเทศไทย นํามาซ่ึงกระแสบริโภคนิยม วตัถุนิยม และปัจเจกนิยมท่ีเน้น

เงินตราเป็นหลัก นิพนธ์ พวัพงศกร สรุปว่าสาเหตุของการทุจริตของข้าราชการอยู่ท่ีตวัระบบ

ราชการมากวา่อยูท่ี่ตวัขา้ราชการในฐานะปัจเจกบุคคล9 และปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีท่ี

สําคญัท่ีสุด คือ การขาดจิตสํานึกของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีและบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง10 รวมทั้ง ทิพาวดี 

เมฆสวรรค์ ในการสัมมนาเร่ือง “ยุทธศาสตร์การสร้างราชการโปร่งใสไร้ทุจริต” สรุปสาเหตุ

สําคญัของปัญหาทุจริตเป็น 3 เร่ืองใหญ่ๆว่ามาจาก 1). ปัญหาดา้นคุณธรรมของบุคคล 2). สภาพ

ความเป็นอยู่และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานบกพร่อง และ 3). ขาดระบบป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ

และบทลงโทษผูก้ระทาํผดิท่ีเขม้งวด11
 ซ่ึงสนบัสนุนผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาสาเหตุ

และวจิยัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการสาํนกังาน ป.ป.ป. พบวา่สาเหตุการทุจริต

ประพฤติมิชอบ มาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ด้านระบบบริหารราชการ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจและการครองชีพ ดา้นกฎหมายและวิธีพิจารณา และดา้นอ่ืนๆเช่น เกิดจากความเกรงใจ

                                                 
 7 นิพนธ์ พวัพงศกร และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “คอร์รัปชนัในประเทศไทย : คอร์รัปชนั

ในวงราชการ:กรณีศึกษายทุธศาสตร์การต่อตา้นคอร์รัปชนัในเชิงเศรษฐศาสตร์,” สาํนกังาน ก.พ., 

(2544),3-7. 

 8 ชุติมา หาญเผชิญ, “คอลมัน์กระแสคน กระแสโลก,” มติชนสุดสัปดาห์, 26 ตุลาคม 1 

พฤศจิกายน.2550, 14. 

 9 ผาสุก พงษไ์พจิตร และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “คอร์รัปชนัในประเทศไทย: คอร์รัปชนั

ในภาครัฐ: ความเห็นและประสบการณ์ของครัวเรือน,” สาํนกังาน ก.พ., ( 2544),1-9. 

 10 นิพนธ์ พวัพงศกร และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “คอร์รัปชนัในประเทศไทย: คอร์รัปชนั

ในวงราชการ:กรณีศึกษาและยทุธศาสตร์การต่อตา้นคอร์รัปชนัในเชิงเศรษฐศาสตร์,” สาํนกังาน

ก.พ., (2544),3-51. 

 11 สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. “สังคมไทยโปร่งใสไร้ทุจริต” ทิพาวดี  

เมฆสวรรค ์การสัมมนาวชิาการ TDRI ประจาํปี 2543,18-19 พฤศจิกายน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

ซิต้ี จงัหวดั ชลบุรี,(2543),4. 
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และเกรงกลวัผูบ้งัคบับญัชา การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์และการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ12  

 ดงันั้นจึงประมวลไดว้่าสาเหตุของการทุจริตเกิดจากระบบพรรคพวกในสังคมไทย ระบบ

การบริหารราชการ ความกา้วหน้าและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ี

ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและซับซ้อน ประกอบกบัการพฒันาของภาคธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอย่าง

รุนแรง และการขาดจิตสาํนึกของแต่ละบุคคล ทาํให้การทุจริตกลบัมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน จาํเป็นตอ้ง

มีการศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขเพื่อให้เท่าทนักับการทุจริตท่ีเกิดข้ึน และการวิจยัน้ีจะทาํให้ทราบ

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาจากบุคคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาํไปสู่การสร้างความ

ร่วมมือในการป้องกนัการทุจริตต่อไป  
 

ปัญหาของการวจัิย 
 ปัญหาการทุจริตมีอยู่อย่างต่อเน่ืองและในปัจจุบนักลบัมีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนทั้งความรุนแรง 

ความสลบัซับซ้อน ทั้งรูปแบบ ลกัษณะการกระทาํความผิด และผูท่ี้กระทาํความผิดเช่ือมโยงกนั

หลายภาคส่วนรวมทั้งมูลค่าของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนส่งผลเสียหายกบัประเทศชาติอยา่งใหญ่หลวง 

อานนัท ์ปันยารชุน เห็นวา่ การทุจริตส่งผลเสียต่อคนในสังคมทุกๆคน ไม่วา่คนนั้นจะดีหรือเลวจะ

สุจริตหรือทุจริต เพราะทําให้การบริหารงานในภาครัฐและภาคเอกชนไม่เป็นไปตามกติกา 

ประเทศชาติตอ้งเสียรายไดท่ี้พึงมี ประชาชนผูเ้สียภาษีตอ้งแบกรับภาระ และท่ีสําคญัการทุจริตทาํ

ใหเ้กิดความไม่แน่นอน ไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจกนัและกนั ผูค้นเส่ือมศรัทธาในกติกาและกฎหมาย สมาชิก

ในสังคมขดัแยง้แตกแยก ผูค้นไม่มีความสุขไร้คุณภาพชีวิตท่ีดี 13  ผาสุก พงษไ์พจิตร เห็นวา่ผลเสีย

ของการทุจริต หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจงัแล้ว ไม่เพียงแต่ประชาชนจะเส่ือมศรัทธาต่อ

นักการเมืองและระบบประชาธิปไตยเท่านั้นแต่จะมีผลต่อการท่ีประชาชนจะไม่ยอมรับนับถือ

ขา้ราชการและระบบราชการมากยิง่ข้ึน เพราะเหตุวา่การทุจริตของราชการถูกมองวา่มีความเก่ียวพนั

                                                 
 12 คณะอนุกรรมการศึกษาสาเหตุและวจิยัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง 

ราชการ,รายงานการวิจยั ปัญหาและสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, 

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ,(2530),54. 

 13 อานนัท ์ปันยารชุน,คาํกล่าวเปิดการสัมมนาวชิาการประจาํปี 2543 เร่ือง “สังคมโปร่งใส

ไร้ทุจริต,” [Online], accessed 28 October 2011. Available from: http://www.anandp.in.th/th-

speech/t 040402.  
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โดยตรงกับปัญหาการกระจายรายได้และความไม่เป็นธรรมในสังคมมากยิ่งข้ึน14 ทั้ งน้ีนิพนธ์  

พวัพงศกร มีความเห็นสอดคล้องว่า การทุจริตของข้าราชการนั้น ทาํลายระบบบริหารจัดการ

บุคลากรท่ีดี เพราะหากระบบการบริหารงานบุคคลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะทาํให้เกิดการเล่น

พรรคเล่นพวกได้15 และทิพาวดี เมฆสวรรค ์กล่าวสนบัสนุนเช่นกนัวา่ ผลท่ีเกิดจากปัญหาการทุจริต 

คือตวับ่อนทาํลายศีลธรรมของคนในสังคม ทาํลายช่ือเสียง เกียรติคุณของประเทศไทยในสายตา

โลก16 สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นองคก์ารซ่ึงมีหนา้ท่ี

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีเกิดจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ และการปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย ์

สุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในสังคมไทย ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาการกระทาํความผิดต่อ

หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ทุกระดบัและทุกกระทรวง พบว่า การทุจริตต่อหน้าท่ีมีรูปแบบและ

ลกัษณะของการทุจริตท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัไป รูปแบบท่ีเหมือนกนั เช่นการปฏิบติัหน้าท่ี

โดยมิชอบ การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีผดิระเบียบ เป็นตน้ และแตกต่างกนัในเจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภท 

เช่นการทุจริตต่อหน้าท่ีของนกัการเมือง ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูง รูปแบบของการทุจริตท่ีพบมกั

เป็น การแสดงรายการทรัพย์สินเป็นเท็จ การร่ํารวยผิดปกติ การใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีในการเอ้ือ

ประโยชน์ใหก้บัตนเอง เป็นตน้ การทุจริตต่อหนา้ท่ีของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน รูปแบบการทุจริตท่ีพบ

มกัเป็น การทาํความผดิตามระเบียบในเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง การใชง้บประมาณผิดประเภท เป็นตน้ 

การทุจริตต่อหนา้ท่ีของขา้ราชการในหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชน รูปแบบของการทุจริตท่ีพบ

มกัเป็นการกระทาํความผิดจากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในการแสวงหาประโยชน์ การเรียกรับสินบน 

เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเพื่อหา สาเหตุ และปัจจยัของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนจากเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐในหน่วยงานเฉพาะ เพื่อนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาการทุจริตให้ตรงประเด็น เช่นงานวิจยัเพื่อการ

ป้องกันการทุจริตของนักการเมืองและนักการเมืองท้องถ่ินของธีรภัทร เสรีรังสรรค์ เร่ือง 

“นกัการเมืองไทย:จริยธรรม ผลประโยชน์ทบัซ้อน การคอร์รัปชนั:สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ 

แนวทางแกไ้ข” งานวิจยัของอดิศร ประสงคพ์ร เร่ือง “การฉ้อราษฎร์บงัหลวง จริยธรรมกบัระบบ

                                                 
 14 ผาสุก พงษไ์พจิตร และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “คอร์รัปชนัในประเทศไทย: คอร์รัปชนั

ในภาครัฐ: ความเห็นและประสบการณ์ของครัวเรือน,”สาํนกังาน ก.พ. ,( 2544),1-9. 

 15 นิพนธ์ พวัพงศกร และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “คอร์รัปชนัในประเทศไทย, คอร์รัปชนั

ในวงราชการ:กรณีศึกษาและยทุธศาสตร์การต่อตา้นคอร์รัปชนัในเชิงเศรษฐศาสตร์,” สาํนกังาน

ก.พ.(2544),3-21. 

 16 ทิพาวดี เมฆสวรรค,์ รายงานการวจิยั “ยทุธศาสตร์การสร้างราชการโปร่งใสไร้ทุจริต,”

สาํนกังานก.พ.,(2544),21. 
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ราชการไทย” เป็นตน้ งานวจิยัเพื่อการป้องกนัการทุจริตในวงการตาํรวจ ของสุพจน์ จุนอนนัตธรรม 

และคณะเร่ือง “การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการไทย กรณีศึกษาสํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ”  งานวจิยัของ พ.ต.ท ดร.เกษมศานต ์โชติชาครพนัธ์ เร่ือง “มาตรการป้องกนัการทุจริตการ

ใช้อาํนาจเกินขอบเขตของกฎหมาย กรณีศึกษาการใช้อาํนาจหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ”เป็นตน้ 

งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ อนุสรณ์ ล่ิมมณี และคณะ 

เร่ือง“การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย กรณีศึกษา:กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน” และงานวิจยัของโกวิทย ์พวงงาม ร่ือง “การทุจริตคอร์รัปชนัในองคก์รปกครองส่วนท่อง

ถ่ิน” เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต เช่นงานวิจยัเร่ือง

ของนวลน้อย  ตรี รัตน์  เ ร่ือง“การทุจ ริตประพฤติมิชอบในวงราชการไทย: กรณีศึกษา 

กระทรวงการคลงั” รวมถึงงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการทุจริตในวงการศึกษาของรัตนะ บวัสนธ์ 

เร่ือง “คอร์รัปชนัในวงการศึกษาไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง” และงานวิจยัของมนตรี รูปสุวรรณ 

เร่ือง“การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หน้าท่ีของรัฐในสังกัด

ทบวงมหาวทิยาลยั” และงานวิจยัของประกอรป กุลเกล้ียงและคณะ เร่ือง“รูปแบบการบริหารความ

เส่ียงเพื่อป้องกนัคอรัปชนัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” รวมถึงการวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษาของ

สุชาดา นนทวงศ์ เร่ือง“ ทศันะและรูปแบบการคอร์รัปชันในสํานักงานการศึกษาแห่งหน่ึง ใน

จงัหวดัอุบลราชธานี” เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อทาํความเขา้ใจกบัสาเหตุ และปัจจยัของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน 

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในทางการศึกษา ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีจะเป็น

ฐานความรู้ให้มีการศึกษาถึงปัจจัยเอ้ือท่ีทําให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการวา่มีปัจจยัใดบา้ง เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยัของการวิจยั และสามารถตอบปัญหาดงักล่าวไดช้ดัเจน 

จึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วส้องประการ คือ 

 1. เพื่อทราบปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 2. เพื่อทราบแนวทางการป้องกันการทุจริตต่อหน้าท่ี ของบุคลากร สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
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ข้อคําถามของการวจัิย 

 จากวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามสาํหรับการวิจยัไว ้2 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. ปัจจัยท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมี

อะไรบา้ง 

 2. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นอยา่งไร 
 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1.ปัจจัยเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมี

ลกัษณะเป็นพหุปัจจยั 

 2. แนวทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากรทางศึกษา สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการควรมีแนวทางการแกไ้ขหลายแนวทาง  
 

กรอบแนวคิดทางทฤษฎขีองการวจัิย 

 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดมาจาก 1.แนวความคิดของนกัวิชาการ

ในประเทศไทย 2.แนวความคิดทางดา้นพุทธศาสนา 3.แนวความคิดของนกัวิชาการจากต่างประเทศ 

4.แนวความคิดขององค์กรระหว่างประเทศ 5.แนวความคิดจากผูท้รงคุณวุฒิ 6.แนวความคิดจาก

ผลงานวจิยั ดงัน้ี 

 1. แนวความคิดจากนักวิชาการในประเทศไทย พบว่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตมาจาก

ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจัยด้านกฎหมาย ระเบียบ ผูท่ี้เสนอแนวความคิดน้ี ไดแ้ก่ จาํทูล กองสาร์ สรุปวา่ปัจจยัท่ี

ทาํให้เกิดการทุจริต ว่าเป็นเพราะ1). กฎหมายและระเบียบวิธีพิจารณาดาํเนินคดีท่ีให้ประโยชน์แก่

จาํเลย เพราะตอ้งนาํพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ให้ชดัแจง้ และคนไทยไม่นิยมไปยุง่กบัการกระทาํของ

ผูอ่ื้น จึงหาพยานลาํบาก นอกจากนั้น กฎหมายลงโทษเฉพาะผูรั้บ ทาํให้เกิดการปกปิดพฤติกรรม

การทุจริต รวมทั้งกระบวนการพิจารณาพิพากษามีความยุง่ยากซบัซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผูทุ้จริต 

2).กฎ ระเบียบปฏิบติัต่างๆ มีช่องโหวใ่ห้สามารถแสวงประโยชน์ได ้ทั้งทางตรงและทางออ้ม อาทิ 

การรวมอาํนาจไวท่ี้ส่วนกลางมากเกินไป ขาดระบบตรวจสอบท่ีรัดกุม ขาดการบงัคบับญัชาท่ี

เด็ดขาด นอกจากนั้น บางพื้นท่ียงัไม่มีการหมุนเวียนสับเปล่ียนตาํแหน่ง ทาํให้ขา้ราชการอยูน่านจน
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กลายเป็นผูมี้อิทธิพล 3). สังคม วฒันธรรม และศีลธรรมท่ีเนน้แบบตะวนัตกทาํให้เกิดลทัธิวตัถุนิยม 

เม่ือขวนขวายใหเ้ท่าเทียมคนอ่ืนไม่ไดก้็ตอ้งทุจริต 17 

ปัจจัยด้านกฎหมาย ด้านระบบบริหารราชการ ด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและค่านิยมของ

สังคมไทย ตามความคิดเห็นของ อุทยั หิรัญโต เห็นวา่การทุจริตเกิดจากปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ 1).ความ

จาํเป็นในทางเศรษฐกิจ รายรับจากการรับราชการไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 2).ความบกพร่องของ

ระบบบริหารราชการท่ีให้อาํนาจในการใชดุ้ลพินิจแก่ขา้ราชการมากเกินไป ขั้นตอนราชการมีมาก

เกินไป กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบัต่างๆ ไม่รัดกุมหรือไม่มีการรักษาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับจริงจงั และการบริการของหน่วยงานของรัฐท่ีมีไม่

เพียงพอหรือมีวิธีปฏิบติัท่ีล่าชา้ไม่ทนักาลประชาชนพร้อมหยิบยื่นของกาํนลัให้แก่ผูป้ฏิบติัเพื่อซ้ือ

ความสะดวก 3).ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสังคมดว้ยการแสดงออกในความมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและค่านิยมทางสังคมของคนไทย 4).การมีอภิสิทธ์ิของนกัการเมืองและความอ่อนแอของ

ระบบการเมือง 5). อิทธิพลของภริยาของขา้ราชการ 6). ความจาํเป็นบีบบงัคบัให้เอาอยา่ง และ7). 

ผูบ้งัคบับญัชาไม่กวดขนัหรือบกพร่องต่อหนา้ท่ี18  

 ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และองค์ประกอบอื่นๆ ตามแนวความคิดของสุธี อากาศฤกษ ์

เห็นวา่มูลเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 

ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัภายในของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ย โอกาส ส่ิงจูงใจ ความเส่ียงภยั และ

ความประพฤติของตน โดยผูจ้ะกระทาํความผิดมกัจะตอ้งไตร่ตรองก่อนว่ามีช่องทางหรือโอกาส 

ตลอดจนมีส่ิงจูงใจคือประโยชน์กบัไม่ตอ้งเส่ียงภยัหรือมีการเส่ียงภยันอ้ย แลว้จึงถึงขั้นการตดัสินใจ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองของความประพฤติหากปราศจากความซ่ือสัตยสุ์จริตก็ยอ่มจะกระทาํการทุจริต 

  2. ปัจจยัภายนอก อนัมาจาก เศรษฐกิจและการครองชีพ หากรายได ้เงินเดือน หรือ

ค่าจา้งไม่เพียงพอขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐอาจกระทาํการทุจริตเพื่อการครองชีพของตนเอง

และครอบครัวได ้

                                                 
17 วชิยั รูปขาํดี,รายงานการวจิยั “การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย:

กรณีศึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์,”สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร,(2549),15. 
18 โกวทิย ์พวงงาม,รายงานการวจิยั. “โครงการศึกษาวจิยัการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

หน่วยราชการไทย:กรณีศึกษากรมการส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,” สาํนกังานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร(2543), 29. 
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  3. ความผนัผวนและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างในการ

บริหารงานของรัฐบาล ขาดการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีต่อเน่ือง ขาดการติดตามผล เกิดความ

หละหลวมในการปกครองบงัคบับญัชา ส่งผลกระทบต่อเหตุแวดลอ้มกรณีอ่ืนๆจนเป็นช่องทางหรือ

โอกาสใหมี้การแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายข้ึนไดโ้ดยง่าย 

  4. กรณีแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมเก่ียวกบัการแสดงออกในทางฟุ่มเฟือย 

รับเล้ียงดู และการเอาแบบอย่างกนัในเร่ืองของการบริการของรัฐท่ีตอ้งมีค่าตอบแทนเป็นส่วนตวั

เป็นผลใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐไม่อาจวางตวัเป็นกลาง และใหค้วามยติุธรรมแก่ทุกฝ่ายเพราะความสํานึก

ในเร่ืองของบุญคุณท่ีรับประโยชน์หรือรับการเล้ียงดู 

  5. การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ เกิดช่องว่างในการปกครองบงัคบับญัชา 

หรือเกิดความหละหลวมในการปกครองบงัคบับญัชา เป็นผลให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐขาดระเบียบวินยั

เป็นหนทางนาํไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  6. กฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่องเปิดโอกาสให้ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการได ้

  7. การมีตาํแหน่งหน้าท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการกระทาํความผิดเพราะมีอาํนาจหนา้ท่ีให้

คุณใหโ้ทษ อนุมติั อนุญาต หรือใหส้ัมปทาน หรือออกคาํสั่งใดๆอาจเรียกหรือรับประโยชน์เป็นการ

ตอบแทนได ้

  8. การตกอยูใ่นภาวะแวดลอ้มและอิทธิพลของผูทุ้จริตหรือมูลเหตุจูงใจอ่ืนๆทาํให้

ตอ้งทุจริตเพราะความเกรงกลวัหรือถูกบงัคบั19
 

 ปัจจัยด้านผู้กระทําความผิด ตามแนวความคิดของ เสนีย ์เทียนทอง เห็นว่าการทุจริตเกิด

จากปัจจยัของแต่ละบุคคล มาจาก 

  1. ตวัผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ไดแ้ก่ การท่ีตวัผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ ความถนดัจดั

เจนในงานท่ีรับผิดชอบ ทาํให้เกิดการกระทาํความผิดข้ึน มูลเหตุข้อน้ีมีความร้ายแรงน้อยและ

สามารถแก้ไขได้โดยการพัฒนาบุคลากร และการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถของคน 

  2. ตวัผูป้ฏิบติังานไม่มีความพอ ไดแ้ก่ การท่ีตวัผูป้ฏิบติังานไม่พอใจในส่ิงท่ีตนมี

อยู ่คือ ยงัไม่บรรลุความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ไม่วา่ความจาํเป็นขั้นพื้นฐานหรือความตอ้งการขั้นสูงถา้

                                                 
19คณะอนุกรรมการศึกษาสาเหตุและวจิยัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ,

รายงานการวิจยั “ ปัญหาและสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ,” สาํนกังาน 

ป.ป.ป., (2530), 74-76. 
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ความไม่พอใจนั้นเป็นความตอ้งการพื้นฐานแลว้ การทุจริตและประพฤติมิชอบก็จะไม่ร้ายแรงและ

แกไ้ขไดง่้าย แต่ถา้ความไม่พอเพราะตอ้งการอาํนาจ อิทธิพลทั้งในดา้นตาํแหน่งในหนา้ท่ี การงาน

และการเงิน ซ่ึงมกัเป็นเจา้หน้าท่ีชั้นผูใ้หญ่แลว้ การทุจริตและประพฤติมิชอบก็มกัจะร้ายแรงและ

แกไ้ขไดย้าก 

  3.สภาพแวดล้อมโดยตรงไม่มีความเหมาะสม ได้แก่ การท่ีตวัผูป้ฏิบติังานตอ้ง

ปฏิบติังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานให้เกิดผลดีหรือเป็นไปดว้ย

ความซ่ือสัตย์สุจริต โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบติัหน้าท่ี

กล่าวคือ โครงสร้างของหน่วยงาน ระบบการทาํงาน ระเบียบกฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ ล้าสมยัมี

ช่องวา่งมาก ทาํใหค้นสุจริตไม่กลา้ริเร่ิมและปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพได ้จาํเป็นตอ้งเล่ียงและ

กระทาํความผิดข้ึนในขณะเดียวกนั คนไม่สุจริตก็ไดอ้าศยัเป็นช่องว่างในการแสวงหาประโยชน์

ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นได้ง่าย สภาพแวดล้อมโดยออ้มท่ีไม่สมควร ได้แก่ การท่ีตวัผูป้ฏิบติังาน

จะต้องปฏิบติังานภายใต้ความบีบคั้นจากสภาพแวดล้อมท่ีไม่สมควรต่างๆ เช่น การถูกอาํนาจ

อิทธิพลทางการเมืองบีบบงัคบั การบีบบงัคบัจากความไม่พอกินพอใชท้างเศรษฐกิจ เพราะรายได้

ไม่พอเพียงกับการดาํรงชีพตามความจาํเป็นขั้นพื้นฐาน และการบีบคั้นจากค่านิยมทางสังคมท่ี

เอ้ืออาํนวยใหก้ระทาํความผดิเพื่อความร่ํารวย ความนบัหนา้ถือตา และละความทนัสมยัในสังคม 20 

2. แนวความคิดจากมุมมองทางศาสนา พระมหาวฒิุชยั (ว.วชิรเมธี) กล่าวถึงปัจจยัต่างๆ

ท่ีเป็นสาเหตุทาํให้เกิดการทุจริตในมุมมองของศาสนา ว่ามาจากการขาดคุณธรรม ผูท่ี้ทุจริตฉ้อ

ราษฎร์บงัหลวงถือว่าเป็นผูข้าดคุณธรรมในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความละอายและเกรงกลวัต่อ

บาป ในสมยัก่อนความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวดั

ความดีของคน คนท่ีขาดความซ่ือสัตยสุ์จริตไม่ควรเอาเข้ามาทาํงาน ในพระพุทธศาสนาความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตหรือสัจจะเป็นหลกัธรรมท่ีสําคญั หลกัธรรมท่ีสอดแทรกเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต

ไดแ้ก่ 

ฆราวาสธรรมส่ี หรือ หลกัธรรมสําหรับผูค้รองเรือน มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 1).สัจจะ คือ 

การดาํรงมัน่อยู่ในความซ่ือตรง ซ่ือสัตยต่์อกนั 2).ทมะ คือ การฝึกตน ปรับปรุงตน บงัคบัควบคุม

ตวัเอง 3).ขนัติ คือ ความอดทน 4).จาคะ คือ ความเสียสละ  

อธิษฐานธรรมส่ี หรือ ธรรมท่ีเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของบุคคล มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 

                                                 
 20 เสนีย ์เทียนทอง, “ความคิดเห็นของพนกังานการส่ือสารแห่งประเทศไทยท่ีมีต่อการ

ทุจริตคอร์รัปชนัของขา้ราชการและนกัการเมือง”(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิา

รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, พ.ศ.2545),32-33. 
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1).ปัญญา คือ การรู้ให้ชัดแจ้งในเหตุผล 2).สัจจะ คือ การดาํรงมัน่อยู่ในความเป็นธรรม ความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต  3).จาคะ คือ ความเสียสละ 4).อุปสมะ คือ ความสงบ การระงบัโทสะ  

เบญจธรรมห้า หรือ ขอ้พึงปฏิบติัห้าประการ ไดแ้ก่ 1).เมตตากรุณา คือ ความรัก ความ

ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 2).สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบสัมมาชีพ 3).กามสังวร คือ การสํารวมในกาม 

4). สัจจะ คือ การพูดความจริง ความซ่ือสัตย ์สุจริต 5).สติสัมปชญัญะ คือ ความระลึกไดแ้ละความ

รู้ตวั 

บารมีสิบ หรือ คุณธรรมท่ีควรประพฤติปฏิบติัอยา่งยิ่งยวด 10 ประการ ไดแ้ก่ 1).ทาน 

คือ การให้ การเสียสละ 2).ศีล คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย มีความประพฤติท่ีดีงาม  

3).เนกขมัมะ คือ การออกบวช การปลีกตวัจากกาม 4).ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความหยัง่รู้ 5).วิริยะ 

คือ ความเพียร ความบากบัน่ 6).ขนัติ คือ ความอดทนไม่ลุแก่อาํนาจกิเลส 7).สัจจะ คือ ความจริง 

ความตั้งใจเอาจริง เอาใจ ซ่ือสัตย ์สุจริต 8).อธิษฐาน คือ ความตั้งใจมัน่ แน่วแน่ 9).เมตตา คือ ความ

รักใคร่ ปรองดอง ปรารถนาดี 10).อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง สงบราบเรียบสมํ่าเสมอ 

นอกจากหลกัธรรมดงักล่าวแลว้ ยงัหมายรวมถึง 1).การขาดสัจจะคือ การขาดความจริง 

ความซ่ือตรง ความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ และขาดหิริ คือไม่มีความละอายต่อบาปหรือความเกรงกลวั

ต่อบาป 2).การขาดอุดมการณ์ คือ การขาดอุดมคติอนัสูงส่งท่ีจูงใจให้พยายามบรรลุถึงและขาด

จินตนาการท่ีถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีงาม 3).มีค่านิยมท่ีผิด โดยหันมานิยมยกย่องคนมีเงิน 

คนท่ีเป็นเศรษฐี หรือคนท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานสูง มากกวา่การยกยอ่งคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย ์

ผูท่ี้มีค่านิยมท่ีผิดเห็นวา่การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดาเห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคน

โกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะกระทาํการทุจริตบงัหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่

เกรงกลวัต่อกฎหมายของบา้นเมือง 4).ใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม บุคคลใดท่ีมีอาํนาจและความโลภ

ก็ยอ่มจะทุจริต การมีอาํนาจอยา่งเดียวไม่ทาํให้คนทุจริต แต่มีอาํนาจและมีความโลภเห็นแก่เงินจึง

จะทาํใหค้นทุจริตฉอ้ราษฎร์บงัหลวง 5). มีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย ทาํให้เป็นหน้ีสินเม่ือไม่สามารถ

หาเงินมาไดโ้ดยทางสุจริตก็ใชว้ิธีทุจริต ดว้ยการฉ้อราษฎร์บงัหลวง เรียกร้องผลตอบแทนจากผูม้า

รับบริการหรือการรับสินบน ทุจริตเงินหลวง เบิกเงินเกินกวา่สิทธิท่ีจะเบิกได้21 

3. แนวความคิดจากนักวิชาการต่างประเทศ ซ่ึงมีทั้งความเห็นเช่นเดียวกบังานวิจยัของ

นกัวิชาการไทยและแตกต่างกนับา้ง ดงัเช่น ตามความเห็นของนักปรัชญาในอดีต ได้แก่ เพลโต 

(Plato) อริสโตเติล( Aristotle) แมเคียวเวลลี ( Machiavelli) และรูสโซ ( Rousseau) ต่างเห็นพอ้งกนั

                                                 
21 พระมหวฒิุชยั (ว. วชิรเมธี),สู่ยคุใหม่ขา้ราชการไทย เก่ง ดี และมีสุข, (กรุงเทพฯ:บริษทั

สกายบุกส์ จาํกดั ,2552)47. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

17 
 

 

วา่ สาเหตุของการเกิดคอร์รัปชนั มีปัจจยัมาจากความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม ดา้นความร่ํารวยใน

โภคทรัพย ์อาํนาจ นัน่หมายถึง การเลือกปฏิบติัเพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเป็นโภคทรัพย ์อาํนาจ 

สถานภาพเพื่อตนเองเหล่าน้ีคือปัจจยั และเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการทุจริตของนกัการเมืองและผูมี้

อาํนาจ22 แต่ กูดด้ี ( Goudie) เห็นว่า สาเหตุหรือปัจจยัของการทุจริตมาจากหลายๆสาเหตุ ไดแ้ก่ 

สภาพสังคม การเมือง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยปัจจยัของการ

ทุจริตมีความสัมพนัธ์ 4 ภาคส่วนคือ 1).ความสัมพนัธ์ระหว่างขา้ราชการกบันกัการเมือง ดว้ยการ

แทรกแซงการแต่งตั้งขา้ราชการของนกัการเมือง เพื่อเอ้ือต่อการเปิดทางให้ทุจริต 2).ความสัมพนัธ์

ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ท่ีไม่แยกอาํนาจบริหารกับอาํนาจตุลาการอย่างชัดเจน 

ก่อใหเ้กิดช่องทางทุจริต 3). ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน ท่ีมีส่ือมวลชนเป็นส่ือกลางวา่จะ

เขา้ขา้งฝ่ายประชาชน หรือเขา้ขา้งฝ่ายรัฐ โดยมีพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่ือ  

4). กลยทุธ์การพฒันาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและเคร่ืองมือต่างๆ ทางนโยบาย 

บรรดากฎเกณฑ์ต่างๆของระบบการเมืองมีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนุนให้เกิดช่องทางทุจริตได้23 

แต่เพียเตอร์ (Pieter)เห็นวา่นอกจากปัจจยัดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1).ค่าตอบแทนภาครัฐ

ตํ่าเกินไป 2).ระบบการเล่ือนตาํแหน่งไม่ข้ึนกบัประสิทธิภาพการปฏิบติั 3).ระบบงบประมาณไม่มี

ประสิทธิภาพ 4).หน่วยงานขาดเป้าหมายในการปฏิบติังาน 5).ผูบ้งัคบับญัชาไม่เป็นตวัอย่างท่ีดี  

6).ระบบความสัมพนัธ์ของเจา้นายกบัลูกนอ้งท่ีแบ่งปันผลประโยชน์กนัได้24 และปันกา (Punca) ใน

งานวิจยัของศุภชยั ยาวะประภา มองวา่การทุจริตนั้นมีสาเหตุหลกั 3 ประการ คือ 1).การใชอ้าํนาจ

ในทางท่ีไม่ถูกต้อง เช่น การแสวงหาประโยชน์ การเรียกรับสินบน 2).การขาดระบบควบคุม

ตรวจสอบ มาจาก (1)การขาดการควบคุมตนเอง ซ่ึงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดความยึดมัน่

ในศีลธรรม ตอ้งการชีวติท่ีหรูหรา ฟุ่มเฟือย ตอ้งการความร่ํารวยและตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน มีความ

ประพฤติส่อให้เกิดการทุจริต เช่นเล่นการพนัน ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ขาดความเขา้ใจในระบบและ

วิธีการทาํงานของหน่วยงาน (2)ความอ่อนแอของระบบควบคุมภายในหน่วยงาน เช่น ขาดความ

เขม้แขง็ในการบงัคบับญัชาและติดตามการปฏิบติังาน เกิดการบริการท่ีล่าชา้ ขาดความโปร่งใส ใช้

ดุลพินิจมากเกินไปและขาดการควบคุม ขาดความชดัเจนเก่ียวกบัคาํแนะนาํเร่ืองระบบงานและการ

ตดัสินใจ ไม่มีช่องทางในการรับฟังและติดตามคาํร้องเรียนของผูรั้บบริการ ไม่มีการเผยแพร่ถึง

                                                 
22 สังศิต พิริยะรังสรรค,์ทฤษฎีคอร์รัปชนั,(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพร่์วมดว้ยช่วยกนั,2549,)3. 

 23 Andrew W. Goudie and David Stasavage, CORRUPTION: THE ISSUE [Online], 

accessed 28 October 2011. Available from: www.oecd.org/dataoecd/29/59/1849511.pdf 
24

 Pieter Botterlier ,Corruption and Development,(International Symposium on the Prevention 
and Control of Financial Fraud,Beijing,1998),1-2. 
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บริการของหน่วยงานให้เป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั 3).การมีโอกาสในการทุจริต โดยมีสาเหตุมาจาก 

งบประมาณเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากการมีจาํนวนโครงการพฒันาต่างๆ เพิ่มข้ึน ความอ่อนแอของระบบ

และวธีิการปฏิบติังานในหน่วยงาน ความอ่อนแอในเร่ืองการตรวจสอบ วฒันธรรมดา้นประเพณีใน

เร่ืองการมอบของขวญั สังคมท่ีคนส่วนใหญ่ไม่รู้หนงัสือ25 เช่นเดียวกบั คลิทการ์ด(Klitgaard) มอง

ว่าสาเหตุของการทุจริตเกิดจาก การผูกขาดอาํนาจ การใช้ดุลพินิจ ขาดการตรวจสอบไดแ้ละไม่มี

ความโปร่งใส ตามสมการของการเกิดการทุจริต ดงัน้ี C=M+D-A-T โดยอธิบายวา่ C = Corruption, 

M = Monopoly of authority, D = Discretion ,A= Accountability, T= Transparency26 

 งานวิจยัของ เทรียสแมน ( Treisman) ไดร้วบรวมความคิดเห็นของนกัวิชาการต่างๆท่ีมี

ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริต โดย ศึกษาสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการทุจริตว่า ทาํไม

เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งประพฤติผดิในทางราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนโดยตั้งคาํถามในการวิจยั

ว่าการทุจริตของชาติต่างๆมีสาเหตุท่ีแตกต่างหรือเหมือนกนัอย่างไรบา้ง ทาํไมบางประเทศถึงมี

การทุจริตได้มากกว่าบางประเทศ และประเทศท่ีมีการทุจริตมากเป็นประเทศท่ีกาํลงัพฒันาใช่

หรือไม่ ทั้งน้ีการทุจริตมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บค่าตอบแทน เศรษฐกิจ การเมือง ประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรม ธรรมเนียมปฏิบติั อยา่งไรบา้ง โดยประมวลจากงานวิจยัท่ีมีผูศึ้กษากบัการทุจริต ไดแ้ก่

ไมดาล (Myrdal ) ไฮเดนไฮเมอร์ (Hidenheimer) เฮวูด (Heywood) ทานสิ (Tanzi) บูชานัน 

(Buchanan) โรส แอคเคอร์แมน (Rose-Ackerman) พบว่า การทุจริตต่อหน้าท่ีเกิดจาก 

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของแต่ละประเทศเพราะแต่ละประเทศมีแนวความคิด วฒันธรรม 

ธรรมเนียม และการปฏิบติั แตกต่างกนั 27’แต่ในงานวิจยัของ แจกเกอร์ และมูเรียล (Jacque และ 

Muriel) ศึกษาถึงการทุจริตในวงการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตมาจากปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในมาจาก 1).การกระจายอาํนาจ หากการกระจายอาํนาจนั้นไม่มีแบบ

แผนท่ีโปร่งใส กระบวนการทาํงานไม่ชดัเจน ยงัคงใชอ้าํนาจผกูขาดและใชดุ้ลพินิจ 2).การบริหาร

จดัการขององคก์ร ไดแ้ก่ ไม่มีระบบการรับรองคุณภาพท่ีมีความเป็นอิสระ ขา้ราชการครูเงินเดือน

ตํ่าและไม่มีแรงจูงใจ 3).ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ไม่มีความเช่ียวชาญ ความสามารถในการบริหาร

จดัการตํ่า 4).การใชเ้ทคโนโลยี ไดแ้ก่ ขาดความสามารถในการรับเทคโนโลยี มีจุดอ่อนในการใช้

                                                 
 25 ศุภชยั ยาวะประภาษ และคนอ่ืนๆ, รายงานการวจิยั “คอร์รัปชนัในประเทศไทย: คอร์รัป

ชนัและการซ้ือขายตาํแหน่งในทศันะขา้ราชการ,” สาํนกังาน กพ.,(2544), 10-20. 

 
26

 Robert E. Klitgaard, Controlling Corruption,(University of California press,1991), 23. 
27 Daniel Treisman ,The Causes of Corruption: A Cross-National Study (Los Angeles, 

University of California Press,1998),3-8. 
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เทคโนโลยี 5).การพฒันาไปสู่ความเป็นสากล ไดแ้ก่ ขาดระบบการตรวจสอบ การกาํกบัติดตาม 

ดูแล ควบคุม ไม่มีขอ้มูลสาธารณะ และปัจจยัภายนอก มาจาก 1).สภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ 

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ได้แก่ การขาดเจตจาํนงของภาคการเมือง ความเส่ือมลงทางด้าน

จริยธรรมในสังคมต่อการยอมรับการทุจริต 2).การสนบัสนุนดา้นงบประมาณของรัฐ ไดแ้ก่ ในภาค

ส่วนราชการมีรายได้ตํ่ า ไม่มีหลักจรรยาบรรณ มีการจัดเปล่ียนแปลงงบประมาณ ขาดการ

ตรวจสอบโดยผูป้ระเมินภายนอก กระบวนการพิจารณาตดัสินอ่อนแอ มีการแข่งขนัสูงในการหา

งาน 3).มีการจ่ายเงินเพื่อแลกกบังาน และหนงัสือรับรองเพื่อให้ไดวุ้ฒิบตัรต่างๆ โดยรูปแบบของ

การทุจริตท่ีเกิดข้ึนสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดบักระทรวง สถาบนั หน่วยงาน 

โรงเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และชั้นเรียน และเกิดการทุจริตกบัเจา้หนา้ท่ีไดทุ้กระดบั 

ตั้งแต่ รัฐมนตรี ผูบ้ริหาร ครู โดยรูปแบบของการทุจริตมีอยา่งหลากหลาย ทั้งการทุจริตขนาดใหญ่ 

ขนาดเล็ก เช่น การก่อสร้าง การจดัซ้ือจดัจา้ง การยกัยอกเงิน การรับสินบน การโกง การรีดไถ  

การปลอมแปลงเอกสาร โดยในแต่ละประเทศมีการกระทาํการทุจริตในรูปแบบท่ีหลากหลายกนั 

เช่น ประเทศบราซิล พบการทุจริตเร่ืองการจ่ายเงินสินบนของครูเพื่อแลกเปล่ียนกบัการแต่งตั้ง 

ประเทศฝร่ังเศส พบการทุจริตเร่ืองละเมิดหรือฝ่าฝืนในกระบวนการจดัทาํสัญญาในโครงการ

ก่อสร้าง ประเทศอิตาลี พบการทุจริตเร่ืองการขายขอ้สอบล่วงหนา้ ประเทศเวยีดนาม พบการทุจริต

ในการใหสิ้นบนเพื่อแลกกบัคะแนนสอบ เป็นตน้28 

 4. แนวความคิดขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนานาชาติทั้ งในภาครัฐและ

ภาคเอกชนได้ร่วมกนัหาวิธีการท่ีครอบคลุมการต่อตา้นการทุจริตในระดบัพหุภาคี ทั้งการวาง

มาตรการ การสร้างแนวปฏิบติัท่ีดี หรือการกาํหนดกฎหมายให้เป็นความผิดทางอาญาระหว่าง

ประเทศ เช่นองค์การสหประชาชาติ UN (United Nations) มีการจดัทาํสนธิสัญญาว่าดว้ยการ

ต่อตา้นการทุจริต ค.ศ.2003(United Nations Convention Against Corruption 2003:UNCAC 2003) 

องคก์รความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI)มีการจดัทาํดชันีวดัความโปร่งใส 

(Corruption Perception Index: CPI) เป็นประจาํทุกปี องคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พฒันา(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) มีการจดัทาํคาํแนะนาํ

ในการปราบปรามการให้สินบนในการทาํธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (OECD Revise 

Recommendation on Combating Bribery in International Business Transaction) องคก์ารศุลกากร

                                                 
 28 Jacque Hallak and Mariel Poisson , CORRUPTION IN EDUCSTION Definition, 

conceptual framework, mapping and impact on EFA goals. (U4Training workshop “Anti-

corruption policies and practices in the education sector in Vietnam” Hanoi,)11-13 October 2010. 
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โลก (World Custom Organization WCO) จดัทาํ Model Code of Ethics and Conduct เพื่อส่งเสริม

ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความโปร่งใส เพื่อเป็นจรรยาบรรณมาตรฐานสําหรับผูป้ฏิบติังานดา้นศุลกากร 

เป็นตน้ รวมถึงองคก์รอ่ืนๆเพราะเหตุวา่นานาประเทศต่างตระหนกัวา่การทุจริตเป็นภยัคุกคามและ

เป็นอาชญากรรมท่ีให้ความหมายของการทุจริต และศึกษาถึงปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

ไดแ้ก่ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development )หรือองคก์รเพื่อ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา ซ่ึงเป็นองคก์รระหวา่งประเทศของกลุ่มประเทศพฒันา

ไดจ้ดัทาํคู่มือในการต่อตา้นการทุจริต ไดเ้สนอสาเหตุหลกัของการทุจริตวา่มี 6 ประการ คือ 1).การ

มีอาํนาจท่ีกวา้งขวางเกินไป 2).ความโปร่งใสในระบบราชการยงัมีน้อย 3).ระบบการจูงใจท่ีไม่

ตอบสนองความเป็นจริง 4).หน่วยงานอ่อนแอ 5).ประชาสังคมยงัขาดความเขม้แข็ง 6).ทศันคติท่ี

ต่อตา้นระบบสังคม29 โดย OECD สนบัสนุนให้มีการศึกษาถึงรูปแบบของการจดัองคก์รเพื่อการ

ต่อตา้นการทุจริต พบวา่ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตเป็นเพราะรัฐบาลไม่มีความมุ่งมัน่อยา่งแทจ้ริง

ในต่อการต่อตา้นการทุจริต การบริหารงานขององค์กรท่ีไม่มีเคร่ืองมือในการป้องกนัการทุจริต

อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานไม่มีผลบังคับใช้ให้เกิดผล 

โครงสร้างและขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีไม่ชดัเจน ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาค

ธุรกิจเอกชน30 รวมทั้งWB (World Bank) ถือวา่ การทุจริตเป็น “ an abuse of entrusted power by 

politicians or civil servants for personal gain” โดยระบุวา่ การทุจริตเป็นอุปสรรคท่ีสําคญัท่ีสุดต่อ

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม31 ไดศึ้กษาถึงสาเหตุของการทุจริต พบว่า การทุจริตมาจากสาเหตุ

ต่างๆ ได้แก่ ความไม่เข้มงวดของกฎหมายและกฎ ระเบียบ ความยุ่งยากของขั้นตอนในการ

ดาํเนินการของทางราชการ ช่องโหว่ท่ีทาํให้บุคลากรภาครัฐสามารถตดัสินใจดาํเนินการไดเ้อง 

                                                 
29 Organisation for Economic Co-operation and Development Anti-Corruption Network 

for Eastern Europe and Central Asia, SPECIALISED ANTI_CORRUPTION INSTITUTIONS 

REVIEW OF MODELS[Online],accessed 5 October 2011. Available from: http://www.oecd. 

org/dataoecd/7/4/39971975.pdf 
30 Goran Klemencic and Janez Stusek, Specialised Anti-Corruption Institutions Review 

of Models,(Faculty of Criminal Justice and Security Studies, University of Maribor, Slovenia and 

Inese Gaika,2007),19. 

 31 แสวง บุญเฉลิมวภิาส และคนอ่ืนๆ,รายงานการวจิยั “การศึกษาพนัธกรณีและความพร้อม

ของประเทศไทยในการปฏิบติัตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ. 2003” 

สาํนกังาน ป.ป.ช.,(2550),10. 
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ศกัยภาพท่ีไม่เพียงพอของหน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการ ผลประโยชน์ทางการเมือง การปฏิบติั

โดยขาดจริยธรรมของบริษทั ขาดกลไกการกาํกับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ ประเพณีและ

วฒันธรรมไทย และTI (Transparency International )ถือว่า การทุจริต คือ “การใช้ตาํแหน่ง

สาธารณะของตนเพื่อเพิ่มผลไดส่้วนตวั”( the use of one’s public position for illegitimate private 

gain)32 โดยมีสาเหตุมาจาก 1).การแทรกแซงทางการเมือง 2).วฒันธรรมเงินใตโ้ต๊ะ 3).ขาดความ

โปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นกระบวนการทางการเมือง 4).ระบบอุปถมัภ์ของสังคมไทย 5).ขาด

ระบบตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ 6).ขาดกลไกในการลงโทษและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 7).เจา้หนา้ท่ีรัฐ

ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 8).กฎหมาย ระเบียบหรือคาํสั่งเปิดโอกาส 9).การ

จดัสรรงบแผน่ดินไม่มีประสิทธิภาพ 10).เจา้หนา้ท่ีของรัฐไดค้่าตอบแทนตํ่า33  

 5. แนวความคิดจากผลงานวิจัยด้านการทุจริต ไดแ้ก่ งานวิจยัของ สังศิต พิริยะรังสรรค ์

และผาสุก พงษ์ไพจิตร พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตสามารถมองไดห้ลายมุมของในแต่ละ

สาขาวิชาชีพ เช่น ในมุมมองนักธุรกิจ มองว่าปัจจยัท่ีทาํให้ขา้ราชการทุจริตมาจาก 1).เงินเดือน

ขา้ราชการไม่เพียงพอ เน่ืองจากค่าครองชีพในปัจจุบนัสูงข้ึนในลกัษณะกา้วกระโดดข้ึนไปอย่าง

รวดเร็ว ทาํให้ขา้ราชการท่ีซ่ือสัตย์ สมถะ แต่ไม่มีรายได้เสริมจากการทาํงานอ่ืนเพิ่มเติม ต้อง

ประสบกบัภาวะยากลาํบาก ซ่ึงทาํให้เกิดการทุจริตในท่ีสุด 2).พฤติกรรมส่วนตวัของขา้ราชการ

บางคนท่ีเป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได ้และไม่รู้จกัพอ 3).แรงจูงใจในทางวตัถุอนัเกิดจากค่านิยมทาง

สังคม ก็มีส่วนกระตุน้ให้ขา้ราชการแสวงหาประโยชน์ดว้ยวิธีการท่ีผิดๆ 4).ขา้ราชการท่ีมาจาก

ครอบครัวท่ียากจน โดยเฉพาะท่ีเป็นขา้ราชการชั้นผูน้้อย มีรายได้น้อยเลยหาทางทุจริต 5).พวก

ขา้ราชการใหม่ๆ ถูกคนเก่าเข้าครอบงาํ ถ้าไม่ยอมรับแบบแผนการทุจริตก็จะไม่สามารถอยู่ได ้

กลายเป็น “แกะดาํ” ท่ีคนอ่ืนไม่คบคา้ดว้ย 6).ระเบียบขา้ราชการมีขั้นตอนมาก ทาํให้ระบบงาน

เทอะทะ ล่าช้าจนทาํให้เกิดช่องทางให้ขา้ราชการแสวงหาประโยชน์ได ้เช่นค่าใช้จ่ายตอบแทน

พิเศษแก่ขา้ราชการเพื่อให้ได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 7).นิสัยและความเคยชินของขา้ราชการท่ี

คุน้เคยกบัการท่ีจะได้ “ค่านํ้ าร้อนนํ้ าชา” หรือ “หยอดนํ้ ามนัหล่อล่ืน” ทาํให้ขา้ราชการบางส่วน

รู้สึกว่า การกระทาํดงักล่าวไม่เป็นความผิด 8).การท่ีขา้ราชการมีอาํนาจในการอนุมติัหรือการ

ตดัสินใจใหคุ้ณใหโ้ทษ ทาํใหเ้กิดการใชอ้าํนาจนั้นเป็นเคร่ืองมือหากิน 9).กฎหมายหลายฉบบัท่ีใช้

                                                 
 32 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 12. 

33สถานีข่าว TNN, ตามติดสถานการณ์ไทยติดอนัดบั 78 ประเทศคอร์รัปชนัโลก [Online], 

accessed 1 April 2012. Available from: http://www.tnnthailand.com/news/ 
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อยูย่งัมี “ช่องโหว”่ ทาํให้การทุจริตแทรกตวัอยูไ่ด ้ 10).แมเ้น้ือหาสาระของกฎหมายดงักล่าวจะมี

ความรอบดา้นดี แต่บ่อยคร้ังท่ีปัญหากลบัเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในมุมมองของนักการเมือง 

มองว่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตในระบบราชการมาจาก 1).ขาดผูน้าํท่ีดี และขาดเจตจาํนงของ

ระบบการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 2).ระบบการคดัเลือกคนเขา้สู่ตาํแหน่งไม่รัดกุม ทาํให้เกิด

ช่องวา่งในการเล่นพรรคพวก อนัเป็นหนทางนาํไปสู่การทุจริตในรูปแบบอ่ืนๆต่อไป 3).การทุจริต

ของราชการแยกไม่ออกจากระบบการเมือง ดว้ยเหตุน้ี การร่วมมือของคนสองกลุ่มน้ีจึงมกัเกิดข้ึน

ไดบ้่อยคร้ัง 4).ขา้ราชการส่วนหน่ึงเป็นพวก “อยากไดโ้ดยสันดาน” และจะแกไ้ขไดย้าก แมจ้ะเพิ่ม

เงินเดือนและสวสัดิการให้ 5).ประเพณีปฏิบติัของขา้ราชการบางสายงานมีการแนะนาํสั่งสอนกนั

อย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกบัโอกาสและช่องทางในการทุจริต 6).ระบบอุปถมัภ์ของขา้ราชการท่ี

ตอ้งเล้ียงดูลูกน้อง ทาํให้ขา้ราชการตอ้งสร้างช่องทางทุจริตในการหารายไดพ้ิเศษ 7).ค่านิยมของ

คนในสังคมท่ียกย่องสรรเสริญคนรวย ทาํให้เกิดลทัธิเอาอย่าง เม่ือเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ  

ก็หาโดยวธีิมิชอบ 8).การมีขอ้มูลทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็น “ราชการลบั” ยอ่มเป็นหนทางในการ

ทุจริตไดง่้าย 9).กฎหมายต่างๆ ท่ีเขม้งวดเกินไปและความไม่มีประสิทธิภาพของกฎหมายทาํให้

ปัญหาการทุจริตเพิ่มข้ึน 10).กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ มีจุดอ่อน โดยเปิดช่องให้ขา้ราชการ

แสวงหาผลประโยชน์ได้ง่าย ประกอบกับกฎหมายท่ีจะปราบปรามการทุจริตก็ไม่เคร่งครัด  

11).ขา้ราชการไดรั้บ “สินนํ้ าใจ” จากผูม้าติดต่อบ่อยจนกลายเป็นความเคยชิน ในมุมมองของชน

ช้ันกลาง มองว่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตของขา้ราชการมาจาก 1).ขา้ราชการมีรายได้น้อยไม่

พอเพียงกบัค่าครองชีพ 2).ขา้ราชการบางคนอาจมีนิสัยไม่ดีเป็นพื้นฐานมาก่อน คือ เป็นคนโลภ 

เห็นแก่ตวั เห็นแก่ได ้คดโกง คนพวกน้ีเม่ือมาอยูใ่นระบบราชการก็พยายามแสวงหาผลประโยชน์

เขา้ตวัเองเท่าท่ีจะทาํได ้ 3).การเปรียบเทียบฐานะความเป็นอยู่ของตนกบัคนอาชีพอ่ืน ทาํให้เกิด

ความทะเยอทะยาน อยากมีอยากได้เหมือนคนอ่ืน 4).การเติบโตของระบบทุนนิยมท่ีเน้นการ

บริโภค สร้างนิสัยการอยากไดอ้ยากมี เม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอก็ตอ้งหาทางใชอ้าํนาจไปในทางทุจริต 

5).ผูบ้งัคบับญัชาเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ทาํการทุจริตให้ขา้ราชการชั้นผูน้อ้ยเห็นเป็นตวัอยา่ง เกิด

พฤติกรรมเลียนแบบ 6).การท่ีขา้ราชการผูใ้หญ่ทุจริต แต่ไม่ถูกลงโทษอยา่งจริงจงั ขา้ราชการชั้น

ผูน้อ้ยจึงเลียนแบบบา้ง 7).กฎหมายท่ีลงโทษ “อ่อน” “ไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ” “ไม่เด็ดขาด” “ไม่ทาํอยา่ง

จริงจงั ทาํใหข้า้ราชการไม่เคารพและหวาดกลวักฎหมาย” 8).บุคคลท่ีมีลกัษณะเล็งผลในทางปฏิบติั

มากกว่าวิธีการ บุคคลประเภทน้ีไม่สนใจระบบว่าจะเป็นอย่างไรแต่จะดาํรงตนให้อยู่ให้ได้ ถ้า

ภายในระบบมีการกินตามนํ้าก็กินตามไปกบัระบบ ถา้ระบบมีการจ่ายสินบนแก่ขา้ราชการก็จ่ายดว้ย 

คนประเภทน้ีมกัอา้งว่า “ถ้าเราไม่ทาํเขาก็ทาํ” 9).ระบบราชการเป็นตวั “ดูดกลืน” คนดีให้ตอ้ง

ประพฤติตามเพื่อนร่วมงาน 10).ระบบราชการมีลกัษณะท่ีรวมศูนย ์ทาํให้ไม่มีระบบตรวจสอบท่ี
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เป็นจริงและมีประสิทธิภาพ 11).ประชาชนมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการทุจริต โดยการ “ไปซ้ือ

ความสะดวกสบาย” อนัเป็นการเพาะนิสัยท่ีไม่ดีใหแ้ก่ขา้ราชการ 12).ค่านิยมของสังคมท่ียกยอ่งคน

มีเงิน คนร่ํารวย และไม่สนใจว่าเงินนั้นไดม้าอย่างไร ทาํให้ขา้ราชการมี “ลทัธิบูชาเงิน” แบบ

เดียวกบัคนทัว่ไปในสังคม 13).การยึดถือวฒันธรรมดั้งเดิม เช่นระบบความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์

ระหว่างผูใ้หญ่-ผูน้้อย ระบบเพื่อนพอ้ง เป็นเหตุให้เกิดการทุจริต โดยท่ีไม่ไดคิ้ดหรือตระหนกัว่า

เป็นความผดิหรือความไม่ดี 14).ภายใตร้ะบบท่ีมีกฎเกณฑม์ากเกินไปในปัจจุบนั จนยากท่ีนกัธุรกิจ

หรือประชาชนทัว่ไปจะบรรลุไดโ้ดยง่าย ทาํใหก้ลายเป็นเง่ือนไขท่ีประชาชนมีส่วนในการส่งเสริม

ให้เกิดการทุจริต บุคคลบางส่วนท่ีตอ้งการชนะกฎเกณฑ์เหล่านั้นโดยเร็ว 15).ประเพณีปฏิบติัท่ี

ขา้ราชการกระทาํสืบต่อกนัมาซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีนกัธุรกิจเองเป็นผูท้าํให้เกิดความเคยชิน16).การ

ไดรั้บค่าตอบแทนจากผูม้าใชบ้ริการอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหข้า้ราชการเกิดความคาดหวงัวา่ควรจะ

ไดรั้บอยูเ่นืองๆ และรู้วา่จะปฏิบติัอยา่งไรกบับุคคลประเภทไหน จึงจะทาํให้ตนไดรั้บค่าตอบแทน

พิเศษจากการทาํงาน 17).รายไดข้องขา้ราชการตํ่ากวา่ความคาดหวงัท่ีผูม้ารับราชการส่วนใหญ่รู้วา่

เงินเดือนท่ีจะไดรั้บค่อนขา้งนอ้ยและไม่ใคร่เพียงพอกบัความคาดหวงัในชีวิตของตน34 

 แต่งานวจิยัของเกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ อธิบายสาเหตุของการทุจริตจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีเหตุ

ปัจจยัพร้อมกนั 3 ประการ คือ 1).ความไม่ซ่ือสัตย ์2).โอกาสท่ีเอ้ืออาํนวย และ3).ส่ิงเร้าหรือปัจจยั

เร้า ซ่ึงองค์ประกอบทั้ งสามประการน้ีต้องมีความสัมพนัธ์และเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ถ้าขาด

องค์ประกอบตวัใดตวัหน่ึงจะไม่ทาํให้เกิดการทุจริตข้ึน ในขณะท่ีงานวิจยัของผาสุก พงษ์ไพจิตร 

และชุติมา หาญเผชิญ ใหค้วามสาํคญักบัสภาพสังคมไทยท่ีเป็นระบบอุปถมัภ ์และการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ วา่เป็นสาเหตุของการทุจริต โดยสาเหตุของการทุจริตมาจากปัจจยั 4 ประการ ดงัน้ี 

  1. สภาพสังคมไทยเอ้ือต่อการทุจริต เพราะสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถมัภ์

ผนวกกบัความเคยชินในระบบศกัดินาท่ีขา้ราชการผูใ้หญ่ตอ้งดูแลอุปถมัภ์คนของตน ทาํให้เกิด

ระบบอุปถัมภ์ข้ึน คนมีอาํนาจจะให้ความช่วยเหลือญาติมิตรด้วยวิธีการต่างๆ ความเคยชินใน

ลกัษณะดงักล่าวจึงกลายเป็นพฤติกรรมท่ียากจะแกไ้ขเพราะความรู้สึกของคน โดยทัว่ๆ ไปไม่รู้สึก

วา่เป็นการกระทาํทุจริต เขา้ใจวา่เป็นเร่ืองปกติ  

  2. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับกระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศไทย นาํมาซ่ึงกระแส

บริโภคนิยม วตัถุนิยม และปัจเจกนิยมท่ีเน้นเงินตราเป็นหลกั ประชาชนถูกชกันาํให้ยึดติดกบัการ

                                                 
 34 ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์,รายงานการวิจยั “คอร์รัปชันกบัประชา    

ธิปไตยไทย,” กรุงเทพมหานคร: 179 การพิมพ ์(2537), 396-423. 
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บริโภคเพื่อตอบสนองความพอใจและยึดติดกบัความสุขจากวตัถุท่ีปรนเปรอภายนอก ส่งผลต่อ

ความเห็นวา่มีการโกงบา้งก็ไม่เป็นไรหากบริหารงานไดดี้และสามารถทาํประโยชน์แก่ประเทศชาติ  

  3. ปัญหาดา้นการเมือง และระบบโครงสร้างการบริหารภาครัฐ และกระบวนการ

ยุติธรรม ประชาชนขาดความเขา้ใจพื้นฐาน ไม่รู้ขั้นตอน และไม่สามารถเขา้ถึงบริการทางดา้นการ

อาํนวยความยติุธรรม รวมถึงความล่าชา้ในการใหบ้ริการและขาดความโปร่งใสของกระบวนการทาํ

ให้ประชาชนรู้สึกเบ่ือหน่าย ขาดความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมและขาดแรงจูงใจในการเขา้

มามีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรมทุกขั้นตอน 

  4. ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา อาทิ 

ปัญหาการทุจริต ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน เป็นตน้ สาเหตุท่ีทาํให้การ

บงัคบัใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร ไดแ้ก่ ค่านิยมท่ีฝังรากลึกลงในสังคมไทย ในการ

หลีกเล่ียงกฎหมายและทาํให้ตนเองไดป้ระโยชน์จะถูกมองวา่ว่าเป็นคนฉลาด แต่คนท่ีปฏิบติัตาม

กฎหมายจะถูกมองวา่เป็นคนท่ีเชยและลา้สมยั  

 งานวจัิยทีศึ่กษาอทิธิพลทีท่าํให้เกดิการทุจริต ของอุดม รัฐอมฤต พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ มี 2 ปัจจยั  คือ  

  1. ปัจจยัทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัต่อการทุจริต

โดยเฉพาะสังคมท่ีนิยมการบริโภค คนมัง่มีและผูมี้อาํนาจ ทาํให้การแข่งขนัในการบริโภคและการ

แสวงหาตาํแหน่งและอาํนาจโดยไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้งโดยสถานะทางสังคมระหว่างเจา้หน้าท่ี

ของรัฐกบัราษฎร มีความแตกต่างกนัมาก ราษฎรเม่ือมาติดต่อราชการตอ้งอยู่ในฐานะท่ีตอ้งพึงพิง 

ตาํแหน่งในงานราชการเป็นส่ิงท่ีเสริมฐานะทางสังคมให้เหนือกวา่ราษฎรได ้ทาํให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ

มกัเห็นว่าตนเองมีอาํนาจ ดุลพินิจ ท่ีให้คุณให้โทษได้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เป็น

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการทุจริตในระบบงานของรัฐ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งเผชิญกบักฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของรัฐท่ีมีความซับซ้อนหรือความไม่แน่นอนในการได้รับประโยชน์จากรัฐตามท่ีตน

ประสงค์ จึงใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการอาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูมี้

ตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์ของตน ปัจจยัทางดา้นการเมืองท่ีก่อให้เกิดการทุจริต คือ

ระบบพรรคพวกหรือระบบอุปถมัภ์ เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างนกัการเมืองกบัขา้ราชการประจาํ

หรือเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของไทย 

  2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย เน่ืองมาจากการไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งในหลายกรณี ทาํให้เจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งพิจารณา
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กระทาํการต่างๆในอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีเห็นว่าถูกต้อง ซ่ึงหากกฎเกณฑ์นั้ นไม่รัดกุมก็เป็นช่อง

ทางการทุจริตได้35 

  แต่งานวจิยัในยคุหลงัๆ ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตโดยศึกษาตามบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงขององคก์ร ดว้ย เน่ืองจากมีการปรับองค์กรในรูปแบบใหม่ เช่น รัฐวิสาหกิจ องคก์าร

มหาชน สาเหตุของการทุจริตในยุคปัจจุบนัจึงมีการเปล่ียนแปลงไป เช่น งานวิจยั ของมาตาลกัษณ์ 

ออรุ่งโรจน์และคณะ พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการทุจริต มี 5 ปัจจยัประกอบกัน คือ 1).ปัจจยั

ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 2).ปัจจยัดา้นโครงสร้างการบริหารจดัการองค์กร 3).ปัจจยั

ทางดา้นงบประมาณ 4).ปัจจยัทางดา้นกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์ร และ 5).ปัจจยัดา้นการ

ควบคุมตรวจสอบ 36 เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ณัฐนนัทน์ อศัวเลิศศกัด์ิ และคณะเห็นวา่ปัญหาการ

ทุจริตมาจาก 1).การแทรกแซงจาการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ 2).การอาศยักฎหมายหรือ

บทบญัญติัของกฎหมายท่ีมีช่องว่าง/ ให้ดุลพินิจในการตดัสินใจแก่เจา้หน้าท่ีในลกัษณะท่ีกวา้ง

เกินไปหรือไม่มีกรอบในการพิจารณา/บทบญัญติัของกฎหมายกาํหนดขอ้ยกเวน้ในลกัษณะท่ีกวา้ง

เกินสมควร เพื่อแสวงหาประโยชน์ ไดแ้ก่ (1). การแต่งตั้ง/การสรรหาบุคลากรท่ีมาจากเครือข่ายและ

พวกพอ้งกนัเอง (2). การกาํหนดกฎ/ระเบียบ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง เช่น การกาํหนด

ค่าตอบแทน เงินเดือน โบนสั (3). การอาศยัระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุหรือการจดัซ้ือจดัจา้งแสวงหา

ประโยชน์ในลกัษณะต่างๆ เช่น การนาํขอ้ยกเวน้มาใชเ้ป็นหลกัในการจดัหา การล็อกสเปกเพื่อเอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่บริษทัเอกชนบางรายท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัผูมี้อาํนาจในการจดัซ้ือจดัจา้ง  

3).การไม่ปฏิบติัหรือละเลยการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ 4).การตรวจสอบถ่วงดุล อนั

มาจาก (1). กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ีเพราะถูกครอบงาํและขาด

ความเป็นอิสระ (2). ขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตของฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เอ้ือต่อการทาํ

หนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพ เพราะอาจถูกแทรกแซงจากผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการ/ขาดหลกัเกณฑ์ท่ี

                                                 
35 อุดม รัฐอมฤต,รายงานการวิจยั “การแกไ้ขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและ 

วงราชการไทย,” สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, (2544),17-19. 
36 มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “การศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และ

ความเส่ียงต่อการทุจริตในองคก์รสาธารณะนอกระบบราชการ,”สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,(2551),33. 
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ชัดเจนเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังจากท่ีผูบ้ริหารได้รับรายงานแล้ว/ไม่สามารถ

ดาํเนินการผลกัดนักรณีทุจริตใหเ้ป็นคดีไปสู่ศาลได ้ 37  

 6. แนวคิดของผู้ เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คณะกรรมการป.ป.ช. ประธาน

คณะกรรมการพิทกัษ์คุณธรรม ของ ก.พ. ผูบ้ริหารของสํานกังานป.ป.ช.ผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษา

จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา และท่ีปรึกษาของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งติดตามการประชุมเชิง

ปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ รวมถึงการอบรมท่ีให้ความรู้แก่ นักบริหาร

ระดับสูงของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในหลักสูตรเก่ียวกับ การบริหารโดยใช้

หลกัธรรมภิบาล โดยสรุปสาเหตุของการทุจริตของท่ีเกิดจากบุคลากรในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ

วา่มีสาเหตุ 8 ประการ คือ 1).การบริหารงานท่ีไม่ยึดหลกัธรรมาภิบาล 2).การขาดจิตสํานึกในความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต 3).การมีปัญหาดา้นการเงิน 4).ผูบ้ริหารปฏิบติังานท่ีเดิมนานกว่า 4 ปี 5).การด่ืมสุรา

มากเกินควรอยู่เสมอ 6).การขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองวินยัและการรักษาวินยัขา้ราชการ 7). การ

ขาดการควบคุมดูแลหรือกาํกับติดตามท่ีดี 8). การท่ีสถานศึกษามีรายจ่ายท่ีไม่สามารถเบิกเงิน

งบประมาณไดจ้าํนวนมาก38 มาศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีดว้ย และจากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าว สามารถ

นาํมาประกอบเป็นแนวคิดท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีโดยเขียนเป็นแผนภูมิ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 ณฐันนัทน์ อศัวเลิศศกัด์ิและคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “การป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตในองคก์รภาครัฐท่ีมุ่งเนน้ดาํเนินการในเชิงธุรกิจ,”สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,(2552),13-15. 
38 วชัรินทร์ จาํปี, “การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล” (1-26 มีนาคม 2554 )[Online], 

accessed 10 November 2011. Available from :http://www.gotoknow.org/…/original_08_03.ppt 
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กรอบแนวความคิด 
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ผาสุก พงษไ์พจิตร และ สังศิต พิริยะรังสรรค ์,รายงานการวจิยั “คอร์รัปชนักบัประชาธิปไตยไทย” ,
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ศุภชยั ยาวะประภาษและคณะ, รายงานการวจิยั “คอร์รัปชนัและการซ้ือขายตาํแหน่งในทศันะ
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ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 1.การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาการทุจริตต่อหน้าท่ีตามนิยามของพระราชบญัญติัคณะกรรมการ

ป.ป.ช. วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ใน 2 กรณี เท่านั้น ไดแ้ก่ 

 “ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในตาํแหน่งหรือ

หน้าท่ี หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํให้ผูอ่ื้นเช่ือว่ามี

ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น หรืออาจใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี 

ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

 “ร่ํารวยผิดปกติ”หมายความว่า การมีทรัพยสิ์นมากผิดปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนมาก

ผิดปกติหรือการมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเน่ืองมาจาก

ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ี39 

 

 

 

                                                 
 39 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 2552,(กรุงเทพฯ:สาํนกักฎหมาย,2552),28. 
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 2. จาํนวนบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นขอ้มูลเฉพาะปี พ.ศ. 255140 

 3. เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรทางการศึกษาภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

เฉพาะในหน่วยงานหลกัระดบัสาํนกังาน จาํนวน 5 หน่วยงาน เท่านั้น 

 4. การกล่าวหาร้องเรียนบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการกรณีการทุจริตต่อหน้าท่ีเป็น

ขอ้มูลท่ีมีการกล่าวหาร้องเรียนมายงัของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติเท่านั้น 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยเอื้อ หมายถึง มูลเหตุ สาเหตุจูงใจ องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ส่ิงเก้ือหนุนท่ี

สนบัสนุน ส่งเสริม หรือก่อใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

 การทุจริต ตรงกบัคาํภาษาองักฤษว่า คอร์รัปชัน (corruption)หมายถึง “ทุจริตต่อหน้าท่ี” 

ได้แก่ การกระทาํผิดโดยใช้อาํนาจทางราชการ ในการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดใน

ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี หรือกระทาํการในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํให้ผูอ่ื้นเช่ือวา่มีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี ทั้งท่ี

ตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น หรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชน์

ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบ สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

 บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ได้แก่ ขา้ราชการพลเรือน ขา้ราชการครู อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย ผูบ้ริหาร

การศึกษา ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขต

การศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานกัเขตพื้นท่ีการศึกษา และหมายรวมถึง ผูส้นับสนุนทางการศึกษา 

ประกอบดว้ย ผูท้าํหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน 

การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบติังานอ่ืนในหน่วยการศึกษา 

                                                 
 40 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,สถิติการศึกษาฉบบัยอ่ ปีการศึกษา 2552 [Online], 

accessed 14 July 2011.Available from: http:/www.moe.go.th/moe/thhome/home.php 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1 ทราบปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ และ 2. เพื่อหาแนวทางการป้องกนัการทุจริตต่อหนา้ท่ี ของบุคลากรทาง 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ี  หน่วยงานและบุคลากร สังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ และ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจัยทีท่าํให้เกดิการทุจริตต่อหน้าที่ 
1. ความหมายของการทุจริตต่อหน้าที่ 

 เน่ืองจากความหมายของการทุจริตต่อหนา้ท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถ

ใหค้วามหมายไดท้ั้งในเชิงพฤติกรรม กฎหมาย และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล ดงัเช่น 

  1.1. นิยาม ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และพจนานุกรม

เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ไดบ้ญัญติัวา่“การทุจริต” ถา้เป็นคาํนาม หมายถึง ความประพฤติชัว่ ถา้

เป็นความประพฤติชัว่ทางกายเรียกวา่ กายทุจริต ถา้เป็นความประพฤติชัว่ทางวาจา เรียกวา่ วจีทุจริต 

ถา้เป็นความชัว่ทางใจ เรียกวา่ มโนทุจริต ถา้เป็นคาํกริยา หมายถึง โกง เช่น การทุจริตในการสอบ 

คดโกง ฉอ้โกง เช่นทุจริตต่อหนา้ท่ี ถา้เป็นคาํวเิศษณ์ หมายถึง ซ่ือตรง 

  การทุจริตตามความหมายในนิยามของพจนานุกรมดงักล่าวมีความหมายกวา้งๆ 

ไม่ไดช้ี้ชัดลงไปว่าเป็นการกระทาํท่ีเกิดจากการท่ีขา้ราชการใช้อาํนาจหน้าท่ีและตาํแหน่งในการ

แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพอ้ง41  

  1.2. ตามประมวลกฎหมายอาญาให้คาํนิยามไวใ้นมาตรา1(1) หมายความว่าเพื่อ

แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

1.3 มิติดา้นสังคมวิทยา อุดม รัฐอมฤต เห็นวา่ การทุจริตสามารถอธิบายไดท้ั้งสอง 

มิติ ทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดงัน้ี 

 

                                                 
 41 มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “การศึกษาลกัษณะ รูปแบบ และ

ความเส่ียงต่อการทุจริตในองคก์รสาธารณะนอกระบบราชการ,” สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2551),24. 
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  มิติดา้นสังคม การทุจริตเป็นพฤติกรรมหรือการกระทาํของเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐซ่ึงเบ่ียงเบนไปจากวิธีปฏิบติัท่ียอมรับกนัเพื่อให้ไดป้ระโยชน์สําหรับตนเอง เป็นพฤติกรรมของ

บุคคลท่ีฉ้อฉลต่อความไวว้างใจของสังคม ซ่ึงแสดงออก ดงัน้ี 1).มกัเป็นการกระทาํท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บุคคลมากกว่าหน่ึงคน 2).โดยภาพรวมเก่ียวขอ้งกบัความลบั 3).มกัเก่ียวขอ้งกบัพนัธกรณีหรือ

ประโยชน์ได้เสียร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 4).ผูท่ี้กระทาํโดยปกติจะพยายามอาํพรางส่ิงท่ีตนทาํ  

5).การกระทาํทั้งหลายมกัเก่ียวขอ้งกบัการฉ้อฉล 6).การกระทาํไม่วา่รูปแบบใดๆเป็นการทรยศต่อ

ความไวว้างใจ 7).การกระทาํนั้นมกัจะเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีในสองดา้นท่ีขดัแยง้กนัของผูก้ระทาํนั้น 

8).เป็นการกระทาํท่ีละเมิดแบบแผนพฤติกรรมการทาํหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามระเบียบของ

สังคม 

  มิติดา้นกฎหมาย การทุจริตพิจารณาจาก พฤติการณ์หรือการกระทาํของ

เจา้หน้าท่ีของรัฐ ท่ีได้ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีไม่ว่าในกรณีดงักล่าวเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นมี

ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีในเร่ืองนั้นหรือไม่ หรือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในตาํแหน่งหนา้ท่ี เพื่อวตัถุประสงคใ์น

การแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู ้อ่ืนโดยมิชอบ ไม่ว่าพฤติการณ์ดังกล่าวจะมุ่งท่ี

ผลประโยชน์ในทางทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ทางอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์น เช่นใช้อาํนาจในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีกลัน่แกลง้ราษฎรหรือมีเจตนาก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ราษฎรหรือราชการ เป็นตน้42  

 1.4 มิติดา้นจริยธรรมและกฎหมาย สํานกังาน ก.พ. ให้ความหมายของคาํว่า การ

ทุจริต ทั้งในเชิงสังคม กฎหมาย และจริยธรรม ว่าหมายถึง การทาํลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือ

ธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัในการบริหารงานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมาย ทาํน้อยกว่า หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายระบุไวห้รือแม้แต่ทาํตามวตัถุประสงค์ของ

กฎหมาย แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ความหมายทั้งในทางปฏิบติัและทางกฎหมาย

รวมถึงการละเมิดจริยธรรมดว้ย43  

แมว้่าการทุจริตต่อหน้าท่ีแมว้า่จะสามารถให้ความหมายไดใ้นหลายมิติดงักล่าว แต่เป็นท่ี

เขา้ใจตรงกนัวา่ หมายถึงการกระทาํของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในทุกระดบัมีพฤติกรรมในการเรียกร้อง

ผลประโยชน์ หรือการใชข้องทางราชการเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนในทางท่ีผดิกฎหมาย ดงันั้นการ

เขา้ใจความหมายของการทุจริตท่ีไม่เหมือนกนัจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

                                                 
 42 อุดม รัฐอมฤต,รายงานการวิจยั “การแกไ้ขปัญหาทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการ

ไทย,” สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร(2544), 2. 
43 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,โครงการประเทศไทยใสสะอาด (นนทบุรี: 

โรงพิมพส์หมิตรพร้ินต้ิง,2545), 79. 
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1.2 การใช้คําทีห่มายถึงการทุจริตต่อหน้าที ่

 การทุจริตต่อหน้าท่ี มีการใช้คาํต่างๆอย่างหลากหลาย โดยแต่ละคาํสามารถเขา้ใจลกัษณะ

รูปแบบ พฤติกรรม และระดบัของการทุจริตได ้ดงัเช่น การทุจริต การฉ้อราษฎร์บงัหลวง การ

ประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชนั การทุจริตคอร์รัปชนั การรีดนาทาเร้น การกินสินบาทคาดสินบน 

การเบียดบงัทรัพยข์องหลวงมาเป็นของตน การกินใตโ้ต๊ะ กินตามนํ้ า การรับสินบน ค่าวิ่งเตน้ ค่านํ้ า

ร้อนนํ้ าชา เงินใตโ้ต๊ะ ทองไหล เงินลอย  การโกง การยกัยอก การเบียดบงัของหลวง สินนํ้ าใจ การ

รับของขวญัของกาํนลั การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการมาเป็นส่วนตน การฮั้ว การล็อคสเปก 

การเรียกค่าคอมมิชชัน่ การรีดนาทาเร้น การซ้ือขายตาํแหน่ง เป็นตน้ และเกิดคาํใหม่ท่ีใชใ้นปัจจุบนั

ไดแ้ก่ การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยในแต่ละคาํจะมีความหมายและพฤติกรรม

เฉพาะลงไป 44 เช่น  

  การทุจริตต่อหน้าท่ี หมายถึง การกระทาํของเจา้หน้าท่ีของรัฐในการแสวงหา

ประโยชน์ของหลวงมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 

  สินนํ้าใจ หมายถึง การใหค้่าตอบแทนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการดี 

  การประพฤติมิชอบ หมายถึง การท่ีเจา้หน้าท่ีใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีกระทาํการท่ีไม่

ถูกตอ้งเพื่อมุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั แต่ไม่ใช่การคอร์รัปชนัขนาดหนกั 

  เงินใตโ้ต๊ะ หมายถึง การจ่ายเงินให้รัฐมนตรีหรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจเพื่อแลกกบั

ใบอนุญาต สัญญาหรือสัมปทาน 

  การฉ้อราษฎร์ หมายถึง การเรียกค่าตอบแทนเป็นกรณีเฉพาะท่ีเจ้าพนักงานมี

หน้าท่ีต้องปฏิบติัหรือต้องบริการให้กับราษฎร์อยู่แล้วแต่เจ้าหน้าท่ีต้องการประโยชน์จึงเรียก

ค่าตอบแทนในการบริการ เพื่อประโยชน์สาํหรับตนเอง 

  การบังหลวง หมายถึง การแสวงหาส่ิงท่ีไม่ควรได้ โดยมาจากทรัพย์สินของ

ประเทศชาติดว้ยวธีิการเบียดบงั ยกัยอก ซ่อนเร้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพอ้งเช่นกนั45 

  การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ หมายถึง การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติัหรือ

ละเวน้ไม่ปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงในตาํแหน่งหรือหน้าท่ีหรือใช้อาํนาจในตาํแหน่งหน้าท่ีเพื่อ

แสวงหาประโยชน์ท่ีไม่ควรไดโ้ดยชอบสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

                                                 
 44 เสาวนีย ์ไทยรุ่งโรจน์และคนอ่ืนๆ, รายงานการวจิยั “การประเมินสถานการณ์ดา้นการ

ทุจริตในประเทศไทย,” สาํนกังานคณะกรรมการป.ป.ช.,(2553), 2. 

 45 ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, “ปูนาํร่องถอนรากปราบ ขรก. ซ้ือขายตาํแหน่ง 5 จว.,” ผูจ้ดัการ

รายวนั 29-30 มิถุนายน.2545,12. 
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 เม่ือมีการใช้คาํในความหมายของการทุจริตต่อหนา้ท่ีอยา่งหลากหลาย และมีการพิจารณา

ไดจ้ากหลายมิติ ทั้งมิติดา้นกฎหมาย สังคม พฤติกรรม ละจริยธรรม จึงทาํให้เกิดการตีความไดว้่า

ลกัษณะใดคือการทุจริตต่อหนา้ท่ี และยงัเก่ียวขอ้งกบัระเบียบทางสังคม วฒันธรรม และค่านิยม ใน

สังคมของของประเทศต่างๆดว้ย เช่นในสังคมตะวนัตก การให้สินจา้งรางวลัในการปฏิบติัหน้าท่ี

ราชการมีความละเอียดอ่อนกว่า แมว้า่การรับของขวญัหรือรางวลัจะไม่ผิดหน้าท่ีราชการแต่ถือว่า

การกระทาํนั้นเป็นการคอร์รัปชนัแลว้ ส่วนในสังคมของตะวนัออก เช่น อินเดีย จีน รวมถึงไทยมอง

ว่าการให้ของขวญัเป็นธรรมเนียมท่ีจะขาดเสียมิได ้ถือเป็นการแสดงนํ้ าใจไมตรีอย่างหน่ึง ดงันั้น

แนวคิดในเร่ืองการทุจริตต่อหน้าท่ีจึงมีการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่นสังศิต พิริยะรังสรรค ์

เห็นว่าการพิจารณาหลกัเกณฑ์เพื่อให้คาํนิยามหรือความหมายของการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน 

สามารถอธิบายไดต้ามมุมมองของไฮเดนไฮเมอร์ (Heidenhemier) ซ่ึงมี 3 แนวคิด ดงัน้ี1).การใช้

แนวคิดเร่ืองหน้าท่ีของหน่วยงานราชการเป็นศูนย์กลาง 2).การใช้แนวคิดเร่ืองการตลาดเป็น

ศูนยก์ลาง และ 3).การใชแ้นวคิดเร่ืองผลประโยชน์สาธารณะเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงทินพนัธ์ นาคะตะ ใช้

แนวคิดของไฮเดนไฮเมอร์ (Heidenhemier) เช่นกนัในการจาํแนกการทุจริต ออกเป็น 4 แนวทาง คือ 

1).การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ 2). การกระทาํของผูมี้อาํนาจท่ีถูกชกันาํดว้ย

เงินหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนโดยให้ประโยชน์แก่ผูท่ี้ให้ส่ิงตอบแทนนั้น 3).การฉ้อราษฎร์บงัหลวงหรือ

การทุจริตต่อหน้าท่ี โดยใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และ 4).การกระทาํของมนุษยซ่ึ์ง

ละเมิดหลกัแห่งศีลธรรมจรรยาในเร่ืองต่างๆ โดยใชศี้ลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน

มาเป็นเกณฑพ์ิจารณา46 แต่เกณฑใ์นการพิจารณาวา่การกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงถือวา่เป็นการทุจริต

ต่อหน้าท่ี ควรถือเอาความรู้สึกของมวลชน และคาํนึงถึงพฤติการณ์แต่ละเร่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ประเพณีแห่งวชิาชีพมาพิจารณาประกอบดว้ย47 แต่แนวคิดของนกัวิชาการต่างประเทศให้ความเห็น

ว่า เกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับได้อาจมี 3 ประการ คือ 1).ประโยชน์มหาชน 2).มติมหาชน และ  

3).กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย แต่การใชก้ฎเกณฑ์ทางกฎหมายน่าจะมีปัญหานอ้ยท่ีสุดเพราะเป็นเกณฑ์

กาํหนดตามมาตรฐาน หากใช้เกณฑ์ของผลประโยชน์มหาชนมกัจะเป็นเร่ืองของค่านิยมและ

อุดมการณ์ ซ่ึงในสายตาของคนๆหน่ึงอาจเห็นวา่การกระทาํบางอยา่งเป็นประโยชน์มหาชน แต่ใน

สายตาของคนอ่ืนอาจเห็นตรงกนัขา้ม และถา้ใชม้ติมหาชน ก็มีปัญหาอีกวา่จะถือเสียงขา้งมากหรือ

                                                 
 46 ทินพนัธ์ นาคะตะ,รายงานการวจิยั “ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสาํคญัและแนวทาง

ศึกษาวเิคราะห์การเมือง,” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, (2538), 33. 
 47 สังศิต พิริยะรังสรรค,์ทฤษฎีคอร์รัปชนั, (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพร่์วมดว้ยช่วยกนั, 

2549), 36. 
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ความเห็นของผูมี้อาํนาจมากท่ีสุด หรือความเห็นท่ีดีท่ีสุด การเลือกอนัหน่ึงอนัใดย่อมเป็นการ

กระทาํตามอาํเภอใจและเป็นปัญหาในตวัมนัเอง 48   

งานวิจยัของ ณัฐนันทน์ อศัวเลิศศกัด์ิ และคณะ ให้คาํนิยามของการทุจริตต่อหน้าท่ีโดย

ครอบคลุมการกระทาํทั้งในดา้นกฎหมาย การประพฤติปฏิบติั ว่าหมายถึง การกระทาํท่ีมีลกัษณะ

เป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเอง พวกพอ้งหรือผูอ่ื้น โดยอาศัย

ตาํแหน่งหนา้ท่ีหรืออาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่วา่ประโยชน์นั้นจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์น

หรือไม่ก็ตาม การกระทาํท่ีเป็นการทุจริตจึงมีไดท้ั้ง 1).รูปแบบการทุจริตท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้เป็น

ความผิดและมีโทษทางอาญา เช่น การปฏิบติัหน้าท่ีหรือใช้อาํนาจในตาํแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหา

ประโยชน์สําหรับตนเองและผูอ่ื้น การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่

รัฐหรือผูห้น่ึงผูใ้ด และความขดัแยง้ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (conflict 

of interest) และ 2).รูปแบบการทุจริตท่ีไม่มีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ การกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีมี

ลกัษณะของการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งท่ียงัไม่มีกฎหมายบญัญติัให้ครอบคลุมไป

ถึงได ้เช่น การแต่งตั้งพวกพอ้งเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่

ตนเองหรือกลุ่มเครือข่ายของตน การเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อเอ้ือประโยชน์ การแทรกแซง

การตดัสินใจของเจา้หน้าท่ี การใช้ขอ้มูลภายในท่ีเป็นความลบัขององค์กร การกาํหนดหรือแกไ้ข

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อแสวงประโยชน์หรือการมาปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

หรือการตีความไปในทางท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ตนและพวกพอ้ง49 

 ดังนั้ นสรุปได้ว่าแม้จะมีการใช้คาํท่ีหลากหลายและมีการใช้เกณฑ์ในการพิจารณาว่า

ลกัษณะใดหรือพฤติกรรมใดเป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ี ในความหมายของ การทุจริตต่อหนา้ท่ี แต่ใน

คาํแต่ละคาํเหล่านั้นต่างมีความหมายท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีมาจากการใช้

อาํนาจหน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง เพียงแต่มีการ

เรียกช่ือท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน 5 องค์ประกอบ 

กล่าวคือ 1).ผูก้ระทาํการไดรั้บประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึงทั้งในรูปของเงินตราหรือส่ิงอ่ืนๆรวมถึง

การรับสินบนดว้ย 2).ผูก้ระทาํการไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีจะกระทาํ 3).การไดรั้บ

ประโยชน์เป็นผลเสียหายแก่ส่วนไดเ้สียของสาธารณะหรือประชาชนเป็นส่วนใหญ่ 4).ผูก้ระทาํการ

                                                 
 48 ธานินทร์ กรัยวเิชียร,กฎหมายกบัการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง(กรุงเทพมหานคร:สถาบนั

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญา ธรรมศกัด์ิ,2550), 2. 

 49 ณฐันนัทน์ อศัวเลิศศกัด์ิ และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “การป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตในองคก์รภาครัฐท่ีมุ่งเนน้ดาํเนินการในเชิงธุรกิจ,”สาํนกังานคณะกรรมการป.ป.ช.,(2551),5.  
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มีตาํแหน่งฐานะในหน้าท่ีราชการ และไดก้ระทาํการภายใตต้าํแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 5).การ

กระทาํของบุคคลนั้นเป็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไวส้ําหรับ

การปฏิบัติหน้า ท่ีราชการ โดยทําให้ระบบราชการต้องเสียหาย 50 และการพิจารณาตาม

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงใช้

คาํว่า “ทุจริตต่อหนา้ท่ี” หมายถึง “ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํให้

ผูอ่ื้นเช่ือว่ามีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี ทั้งท่ีตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น หรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่ง

หน้าท่ี ทั้ งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู ้อ่ืน” 51 โดยมี

องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  1.“การทุจริต” พิจารณา จากความหมายของคาํว่า “โดยทุจริต” ตามประมวล

กฎหมายอาญา คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

  2. “ประพฤติมิชอบ” คือการท่ีได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยวิธีการใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากการปฏิบติั และไม่สามารถแสดงไดว้า่ร่ํารวยข้ึนในทางท่ีชอบ 

  3. “ในวงราชการ” นั้ น พิจารณาจากการทําของตัวบุคคล อันได้แก่ ผู ้ท่ี เป็น

เจา้หนา้ท่ีของรัฐตามมาตรา 4  

  4. “การกระทาํของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ” พิจารณาวา่ ตามสภาพของกิจการงานราชการ

นั้น อยู่ในวตัถุประสงคข์องส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกฎหมายกาํหนดไว ้

และหน้าท่ีราชการท่ีมีอยู่ของเจา้หน้าท่ีรัฐผูน้ั้นมี ซ่ึงรวมถึงกรณีโอกาสท่ีมีตาํแหน่งหรือหน้าท่ีการ

ใชโ้อกาสนั้นกระทาํการในกิจการซ่ึงตนมิใช่เป็นผูรั้บผดิชอบ 

1.3 การกระทาํความผดิต่อตําแหน่งหน้าที ่

 การทุจริตต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี จดัวา่เป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงเรียกว่า อาชญากรรมคอ

ปกขาว หมายถึงอาชญากรรมท่ีผูก้ระทาํผิดเป็นบุคคลท่ีอยู่ในตาํแหน่งหน้าท่ีการงานไม่ว่าใน 

ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และไดใ้ชต้าํแหน่งหน้าท่ีดงักล่าวในทางมิชอบเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน ตวัอยา่งเช่น ขา้ราชการรับเงินค่าคอมมิสชัน่ในการประมูลงาน คณะกรรมการ

คดัเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการรับเงินโดยมิชอบจากผูส้มคัรสอบ เป็นตน้ ในอดีตของ

                                                 
50 Jens Chr.Andvig and Odd-Helge Fjeldstad, Research on Corruption A policy oriented 

survey , [Online],accessed 5 October 2011. Available from: www.icgg.org/downloads/ 

contribution07_andvig.pdf 
51 “พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 114 ก (17 พฤศจิกายน 2542): 3. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.icgg.org/downloads/


 

36 
 

 
 

เขตของอาชญากรรมคอปกขาวมกัมุ่งเพียงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากตาํแหน่งหน้าท่ี

การงานของขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ ในลกัษณะของการทุจริตคอร์รัปชนั แต่ในปัจจุบนั

ขอบเขตของความหมายของอาชญากรรมคอปกขาวครอบคลุมไปถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดย

มิชอบของผูด้ ํารงตาํแหน่งในภาคเอกชน รวมทั้ งการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างบุคคล

ระดบัสูงของเอกชนกบัภาคราชการดว้ย ดว้ยเหตุน้ีอาชญากรรมคอปกขาวจึงมกัถูกขนานนามวา่เป็น

อาชญากรรมของชนขั้นสูง ในขณะท่ีอาชญากรรมพื้นฐาน เป็นอาชญากรรมของชนชั้ นตํ่ า 

อาชญากรรมของชนชั้นสูงแมจ้ะไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชค้วามรุนแรง แต่ก็มีจุดหมายปลายทางท่ีมุ่งถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบดว้ยกฎหมายเช่นเดียวกบัอาชญากรรมองคก์าร อยา่งไรก็ดีการ

ควบคุมอาชญากรรมคอปกขาวมกัเป็นเร่ืองสลับซับซ้อนมาก เพราะการประกอบอาชญากรรม

ดังกล่าว นอกจากจะเก่ียวข้องกับผูด้าํรงตาํแหน่งซ่ึงเป็นท่ียกย่องของสังคมแล้ว การประกอบ

อาชญากรรมคอปกขาวยงัมีลกัษณะซ่อนเร้นจากสายตาสาธารณชน และส่ือมวลชน การคน้พบและ

เปิดเผยเก่ียวกบัอาชญากรรมประเภทน้ีจึงมีลกัษณะตํ่ามาก ทั้งท่ีนกัอาชญาวิทยาเช่ือวา่ อาชญากรรม

ดงักล่าวน่าจะแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไป โดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันา ลกัษณะของอาชญากรรมคอปก

ขาวมีลกัษณะ ดงัน้ี 

  1. คนกระทาํผดิจะมีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานสูงพอท่ีจะดาํเนินการท่ีไม่ชอบได ้

  2. การประกอบอาชญากรรมคอปกขาวจะมีความสลบัซบัซ้อน มีลกัษณะซ่อนเร้น

จากสายตาและการสังเกต 

  3. อาชญากรจะเป็นผูรั้บราชการ รัฐวิสาหกิจและนักการเมือง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี

สังคมยอมรับ มีคนคบหาสมาคมดว้ยมากหรือถือวา่อาชญากรกลุ่มน้ีมีความรู้ การศึกษาท่ีดี และมี

บุคลิกน่าเช่ือถือ 

  4. เป็นการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ละเมิดกฎหมายอาญาท่ีบญัญติัไวซ่ึ้งจะตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางอาญา 

  5. ผูก้ระทาํผิดจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และสถานภาพ

ทางการเมืองอยูใ่นระดบัสูง การท่ีอยูใ่นสถานภาพสูงทาํใหง่้ายต่อการกระทาํความผดิ 

  6. ใช้เทคนิคและการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีเง่ือนไขยุ่งยากสลบัซับซ้อน 

ซ่ึงเป็นการยากแก่การสอบสวนและพิจารณา 

  7. เป็นการกระทาํความผิดท่ีให้ผลประโยชน์สูงมีวิธีการดาํเนินชีวิตท่ามกลาง

พลเมืองดีทัว่ไป 
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  8. การกระทาํผดิมีลกัษณะไม่เป็นการสะเทือนขวญัประชาชนท่ีชดัเจนแต่อยา่งใด52 

 ดงันั้นสรุปไดว้า่การทุจริตต่อหนา้ท่ีถือเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงเกิดจากผูท่ี้มีตาํแหน่ง 

อาํนาจหน้าท่ี ในทางราชการ ใช้ประโยชน์จากการมีตาํแหน่งหน้าท่ีในทางราชการแสวงหา

ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นโดยมีเจตนาทุจริต ซ่ึงมีความผิดตาม

กฎหมายอาญา หมวดท่ี 2 ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีในทางราชการ ตั้ งแต่ มาตรา 147 จนถึง  

มาตรา166 โดยมีบทลงโทษตั้งแต่เบาท่ีสุด ไดแ้ก่ การจาํคุก 1 ปี ปรับ ตั้งแต่ สองพนับาท จนถึงการ

ลงโทษท่ีหนกัท่ีสุด ไดแ้ก่ การจาํคุก 20 ปี หรือจาํคุกตลอดชีวติ หรือทั้งจาํทั้งปรับ ดงัเช่น 

มาตรา 152 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มีหน้าท่ีจดัการหรือดูแลกิจการใด เขา้มีส่วนไดส่้วนเสีย

เพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เน่ืองดว้ยกิจการนั้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบ

ปี และปรับตั้งแต่สองพนัถึงสองหม่ืนบาท 

 มาตรา 155 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มีหน้าท่ีกาํหนดราคาทรัพยสิ์นหรือสินคา้ใดๆ เพื่อเรียก

เก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกาํหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้ น 

เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิตอ้งเสียหรือเสียนอ้ยไปกวา่ท่ีจะตอ้งเสีย ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาํคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงส่ีหม่ืน

บาท53 

 อาชญากรรมประเภทน้ีถือวา่มีความผิดและมีบทลงโทษท่ีรุนแรงเช่นเดียวกบัอาชญากรรม

ประเภทอ่ืนๆด้วย ความผิดท่ีเกิดจากการใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีในทางราชการมีตั้ งแต่ ด้านการใช้

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ ดา้นความประพฤติปฏิบติั การละ

เวน้กระทาํการบางอยา่งหรือเลือกท่ีจะกระทาํการบางอยา่งการเรียกรับเงินหรือ การรับส่ิงของมีค่าท่ี

ไม่ควรได ้การกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ราชการ องคก์ร นอกจากน้ียงัรวมถึง

พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากหน้าท่ีปกติ เช่น การใช้อิทธิพลส่วนตวับางประการในการเรียกร้อง 

หรือเรียกรับผลประโยชน์อนัเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี การไม่ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามท่ีบญัญติัไวใ้น

กฎหมาย การกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดขอบเขตแห่งอาํนาจดว้ย 

 

                                                 
 52 นวลจนัทร์ ทศันชยักุล, อาชญากรรม: การป้องกนั: การควบคุม (นนทบุรี: พรทิพยก์าร

พิมพ,์2542.),191 193. 

 53 สาํนกัคณะกรรมการกฤษฎีกา,พระราชบญัญติัประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499. 

[Online], accessed 20 August 2011.Available from: http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/thailaw2-

2html 
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1.4 ระบบอุปถัมภ์ 

 ระบบอุปถมัภ์ หมายถึง ระบบท่ีใช้ในการบริหารงานบุคคล นบัตั้งแต่ การให้ไดม้าซ่ึง

บุคคล การบาํรุงรักษา การพฒันา การให้พน้จากงาน โดยใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตวัไม่คาํนึงถึง

ความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์ อมรา พงศาพิชญ์และปรีชา คุวินทร์พนัธ อธิบาย"ระบบ

อุปถมัภ"์ ไวว้่าเป็นระบบของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมีอาํนาจ ทรัพยส์มบติั หรือบารมีกบั 

"ผูรั้บอุปถมัภ"์ ท่ีตอ้งพึ่งพา "ผูอุ้ปถมัภ"์ ท่ีอยูเ่หนือกวา่และสามารถบนัดาลส่ิงของท่ีตนตอ้งการได ้

เป็นการเสนอสนองตอบต่อกนัท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้กาํหนดทางศีลธรรม ระบบอุปถมัภไ์ดรั้บการ

พิจารณาวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญัของโครงสร้างสังคมไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอุปถมัภ์กนั

ระหว่างเจา้ของท่ีดินกบัผูเ้ช่า เจา้นายกบัลูกนอ้ง เจา้พ่อกบัมือปืน หัวคะแนนกบัการเลือกตั้ง และ

การซ้ือเสียง ขา้ราชการกบันกัการเมืองและนักธุรกิจทั้ งน้ีเน่ืองจากโครงสร้างระบบสังคมไทยมี

ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเก้ือกูล พึ่งพาและตอบแทนบุญคุณกนั รวมทั้งในสังคมไทยมี

ลกัษณะความไม่เท่าเทียมกนั แต่ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งกลมกลืนกนั โดย

ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์แต่ละฝ่ายจะมีบทบาทหน้าท่ีและความคาดหวงัต่อกนัในลกัษณะผลประโยชน์

ต่างตอบแทน ซ่ึงฝ่ายท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา่ จะเป็นผูใ้ห้ทางดา้นวตัถุ และฝ่ายท่ีมี

ฐานะดอ้ยกว่า จะเป็นผูรั้บพร้อมตอบแทนด้วยความจงรักภกัดี 
54ส่วน สุภมาศ พะยอมสวาท ให้

ความหมายของระบบอุปถมัภใ์นเชิงสังคม-มานุษวิทยาวา่ หมายถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ทางสังคม

ประเภทหน่ึง ซ่ึงผูมี้ความสัมพนัธ์แต่ละฝ่ายมีบทบาทหนา้ท่ีและความคาดหวงัต่อกนับางประการ 

โดยเป็นท่ีรับรู้หรือยอมรับกนัตามธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรมของสังคม ความสัมพนัธ์ทาง

สังคมแบบน้ีเรียกว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง “ผูอุ้ปถมัภ์-ผูรั้บบริการ” ซ่ึงมีลกัษณะของการพึ่งพา

อาศยักนัอยูม่าก แมว้า่ฝ่ายอุปถมัภจ์ะเป็นผูใ้ห้มากกวา่ก็ตาม แต่ก็มิไดเ้ป็นการให้เปล่า ผลตอบแทน

จากผูรั้บบริการจะมีให้แก่ผูอุ้ปถมัภ์เสมอ แมว้า่อาจไม่ใช่ในดา้นวตัถุก็อาจเป็นในดา้นจิตใจ ความ

จงรักภักดีแบบช่วยเหลือตอบแทน ทั้ งน้ีรวมถึงการอุทิศตนรับใช้ผูอุ้ปถัมภ์ด้วย ลักษณะของ

ความสัมพนัธ์จะมีองค์ประกอบของความเป็นมิตรอยู่ดว้ย แต่เป็นมิตรภาพท่ีขาดดุลยภาพ คือฝ่าย

หน่ึงมีอาํนาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึงมากเกินไป เป็นการใชค้วามสนิทสนมคุน้เคยกนัแสวงหาประโยชน์

จากกันหรือจากผูอ่ื้นมากกว่าคาํนึงถึงความเป็นมิตรแท้ การแลกเปล่ียนท่ีไม่สมดุลจะเกิดข้ึน

สมํ่าเสมอซ่ึงส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นหน้ีบุญคุณ ความรู้สึกจงรักภกัดีและเกิดความรู้สึกแห่ง

                                                 

 
54 อมรา พงศาพิชญแ์ละปรีชา คุวนิทร์พนัธ, ระบบอุปถมัภ.์ พิมพค์ร้ังท่ี 3. (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2538),17-18. 
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อารมณ์ร่วมเกิดข้ึน เช่น เม่ือผูรั้บบริการตอ้งการเงินกูจ้าํนวนหน่ึงแลว้สามารถมัน่ใจไดว้า่จะพึ่งพาผู ้

อุปถมัภ์ได ้ส่วนผูอุ้ปถมัภก์็มัน่ใจวา่จะสามารถสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ผูรั้บบริการไดต้ลอดเวลา 

ความผกูพนัทางจิตใจน้ียงัไดรั้บการตอกย ํ้าดว้ยค่านิยม หรือพิธีกรรมในสังคมนั้นๆ ดว้ยเช่น ค่านิยม

วา่จะตอ้งกตญั�ูเวลาตกเป็นหน้ีบุญคุณคน เป็นตน้ โดยลกัษณะท่ีผูอุ้ปถมัภใ์ห้เงินกูแ้ก่ผูรั้บบริการน้ี

จะมีส่วนช่วยให้คนยากจนหรือผูด้อ้ยฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชน สามารถดาํรงชีพอยู่ไดแ้ละยงั

ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกนัวา่เป็นพวกเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีระบบอุปถมัภ์ในภาพกวา้งแลว้นบัว่าไม่

เลวร้ายเสมอไป แต่ระบบอุปถมัภมี์ส่วนสนบัสนุนให้เกิดการทุจริต เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีลกัษณะ

การพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือกนั ทาํให้เกิดพวกพอ้งข้ึนในองค์กร จึงง่ายต่อการทุจริตและยากต่อ

การตรวจสอบ55 

 สาเหตุท่ีเป็นปัจจยัให้เกิดการทุจริตนกัวิชาการหลายท่านเห็นว่าเป็นเพราะระบบอุปถมัภ ์

ซ่ึงต่างพึ่งพา ช่วยเหลือ เก้ือกูลและตอบแทนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ตามหลกัการและแนวคิด

ของทฤษฎีระบบอุปถมัภ ์แลนด์และสกอต (Lande และ Scott) อธิบายระบบอุปถมัภ์วา่มีลกัษณะ  

ดงัน้ี 1).ในระบบจะมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนายหรือผูอุ้ปถมัภก์บัลูกนอ้งหรือผูรั้บการอุปถมัภม์าก

น้อยต่างกนั โดยปฏิสัมพนัธ์จะมีมากเม่ือนายกบัลูกน้องมีความสนิทชิดชอบมากท่ีสุดและค่อยๆ

นอ้ยลงเม่ือห่างออกไป จนถึงลูกนอ้งไม่มีความสนิทดว้ย นั้นคือ นายจะใหค้วามสนิทสนมเป็นพิเศษ

กบัลูกนอ้งท่ีสนิทชิดชอบมากท่ีสุดกวา่ลูกนอ้งคนอ่ืนๆ 2). ลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปในแนวด่ิง 

คือผูมี้อาํนาจหรือผูใ้หญ่เป็นผูใ้ห้แก่ผูน้้อย 3).ในระบบอุปถัมภ์จะเน้นความสําคญัท่ีตวับุคคล

มากกวา่หลกัการ 4). มีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะต่างตอบแทน 5). เป็น

ระบบท่ีมีการทุจริตแฝงตวัอยู่ 6). ลักษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างนายกับลูกน้องมีความ

เปราะบางขาดความจริงใจและอาจเปล่ียนแปลงได ้มีการเลือกผูอุ้ปถมัภ์ ผูรั้บการอุปถมัภ์ได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัผลประโยชน์ อาํนาจ ความมัง่คัง่ เช่นเม่ือนายมีอาํนาจมัง่คัง่ ก็จะมีลูกนอ้งบริวารมาก และ

7). มีการสร้างระบบอุปถมัภ์ยอ่ย56 แต่ฮาน (Han) ศึกษาปัจจยัทางดา้นจารีตประเพณีแบบดั้งเดิม 

(Conventional Approach) เห็นวา่ระบบอุปถมัภไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากลทัธิขงจ๊ือ ซ่ึงใหค้วามสําคญัแก่

บุคคลและสังคมมากกวา่อาํนาจเหนือธรรมชาติ ประกอบดว้ยรากฐาน 5 ประการ คือ ความสุภาพ

                                                 
55 ศุภมาส พยอมสวาท,“การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.” (สารนิพนธ์

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกริก,2547), บทคดัยอ่. 
56 สิทธิโชค ลางคุลานนท,์ “การพฒันาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง

ในประเทศไทย.” (วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์,2552), 8. 
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อ่อนโยน ความไม่เห็นแก่ตวั ความศรัทธา ความขยนัและความเมตตากรุณา นอกจากนั้นยงัสอนให้

รู้คุณบิดามารดาและผูมี้พระคุณ ให้มีความซ่ือสัตย์ในหน้าท่ีการงาน และการใฝ่ศึกษาเล่าเรียน 

เน่ืองจากลทัธิขงจ๊ือเช่ือในเร่ืองระบบธรรมชาติ เคารพบรรพบุรุษ กตญั�ูรู้คุณบิดามารดาและผูมี้

พระคุณทั้งหลาย ทาํให้ลทัธิขงจ๊ือถูกมองว่าเป็นค่านิยมของเอเซีย ซ่ึงฮาน (Han) มองค่านิยมของ

เอเซียเป็นดา้นลบ เพราะให้ความสําคญัแก่บุคคลในสังคมท่ีมีอาํนาจ ก่อให้เกิดการเล่นพรรคเล่น

พวก การเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั การเก้ือหนุนญาติมิตร ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ ์และทาํให้การทุจริต

คอร์รัปชัน 57 แต่จากมุมมองของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิบายว่า ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบ

ความสัมพนัธ์ของคนสองฝ่าย ซ่ึงไม่เท่าเทียมกนัในหลายๆดา้น ต่างฝ่ายต่างก็มาแลกเปล่ียนสินคา้

และบริการของกนัและกนั แต่เป็นการแลกเปล่ียนท่ีไม่เหมือนกนั ผูใ้หญ่อาจให้สินคา้แก่ผูน้้อย 

ในขณะท่ีผูน้้อยให้บริการแก่ผูใ้หญ่หรือกลบักนัแลว้แต่กรณี ความสัมพนัธ์ลกัษณะน้ีดาํรงอยู่ได้

ไม่ใช่เพียงเพราะต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์เท่านั้น แต่ตอ้งมีอุดมการณ์ท่ีจะจรรโลงความสัมพนัธ์

อยา่งน้ีเอาไว ้ซ่ึงแตกต่างไปจากแนวความคิดของ แลนด์ และสกอต (Lande and Scott) เพราะมอง

ว่าระบบอุปถมัภ์มีลกัษณะเป็นแนวด่ิงท่ีผูใ้หญ่จะให้แต่ผูน้้อยเท่านั้น แต่ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชยก์ุล 

เห็นว่าระบบอุปถมัภ์ เป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ของคนสองฝ่าย ลกัษณะของความสัมพนัธ์

เช่นน้ีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมิใช่ญาติและมีฐานะไม่เท่าเทียมกนั ฝ่ายท่ีเหนือกว่าจะอยู่ในฐานะผู ้

อุปถมัภ์ และฝ่ายท่ีอยู่ต ํ่ากว่าจะเป็นผูรั้บอุปถมัภ์ ทั้งสองฝ่ายมีความผูกพนัเป็นการส่วนตวั มีการ

แสวงหา และแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหวา่งกนั ผูอุ้ปถมัภจ์ะให้ประโยชน์ในความคุม้ครอง ส่วน

ผูรั้บอุปถมัภก์็จะใหป้ระโยชน์ตอบแทนในรูปของความจงรักภกัดี แรงงานและของกาํนลั58  

ท่ีมาของระบบอุปถมัภ์ในสังคมไทย อคิน รพีพฒัน์ อธิบายว่ามีมาตั้งแต่ สมยัอยุธยาและ

ตอนต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงสืบเน่ืองมาโดยตลอด โดยปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลก่อให้เกิดความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ ์คือ ค่านิยมของสังคมไทยในเร่ือง “การให้” เพื่อหวงั

ไดรั้บ “ความช่วยเหลือ ความคุม้ครอง” เป็นการตอบแทน ระบบความสัมพนัธ์ได้นาํมาสู่ระบบ

ราชการ โดยเป็นความสัมพนัธ์ส่วนตวัมากกว่าความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการตามระเบียบท่ีวางไว ้

และมีแนวโนม้วา่จะปฏิบติัราชการตามคาํสั่งของหวัหนา้โดยไม่มีการโตแ้ยง้ และไม่มีความคิดริเร่ิม

                                                 
57 Han Sung-Joo, Asian Values and Governance. (Singapore: Institute of Southeast Asian 

Study,1999) 9. 
58 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชยก์ุล, ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม: พื้นฐานทางสังคมและ

วฒันธรรมการเมืองไทย. (นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2538), 101-102. 
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ใดๆ เหมือนเช่นมูลนายระดบัล่างปฏิบติัต่อมูลนายระดบัสูงในสังคมสมยัเก่า59 ทั้งน้ีสนิท สมคัรการ 

แบ่งระบบอุปถมัภใ์นสังคมไทย ออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1. ระบบอุปถมัภใ์นหมู่ญาติ นบัวา่เป็นระบบท่ีเก่าแก่มากระบบหน่ึงในสังคมไทย

ตามวฒันธรรมความสัมพนัธ์ระหวา่งญาติอาวุโส(พี่ พ่อ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย ) กบัญาติผูน้อ้ง (นอ้ง ลูก 

หลาน เหลน ) เป็นความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภอ์ยา่งชดัเจน และน่าจะเป็นระบบท่ีคงทนถาวรท่ีสุด 

 2. ระบบอุปถมัภใ์นหมู่มิตรสหาย ความเป็นเพื่อนในสังคมไทยปรากฏออกมาได้

หลายรูปแบบ เช่น เพื่อนเล่น เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมชั้น เพื่อนสถานศึกษา และเพื่อนตาย เป็นตน้ มี

ความคาดหวงัต่อกนัและกนัมากกวา่ ความเป็นเพื่อนแทจึ้งมกัวดักนัไดด้ว้ยพฤติกรรมการช่วยเหลือ

เก้ือกลูกนั หรือการท่ีเพื่อนซ่ึงมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวา่จะให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนผู ้

ดอ้ยฐานะอย่างสมํ่าเสมอ ความสัมพนัธ์ฉันท์เพื่อนจะแน่นแฟ้นยิ่งข้ึนจนกลายเป็นญาติสนิทกนั 

เพื่อนผูไ้ด้รับความอุปถัมภ์ทางด้านวตัถุก็จะตอบแทนด้วยความจงรักภกัดี การรู้จกับุญคุณคอย

ป้องกนัเพื่อนผูใ้ห้ความอุปถมัภ์ดว้ยวิธีการต่างๆตามสติปัญญาและความสามารถท่ีมีอยู่ การตอบ

แทนบุญคุณบางคร้ังแสดงออกดว้ยการนาํส่ิงเล็กๆนอ้ยๆมาใหใ้นโอกาสอนัควร 

 3. ระบบอุปถมัภ์ในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม มกัจะถูก

มองในแง่ลบว่า ระบบอุปถัมภ์ทาํให้ระบบบริหารขาดประสิทธิภาพ การใช้ระบบอุปถัมภ์มาก

เกินไปอาจทาํให้เกิดความระสํ่ าระสาย เกิดการเสียขวญักาํลงัใจในปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานอยู่

นอกวงอุปถมัภไ์ดเ้ช่นกนั 

 4. ระบบอุปถมัภร์ะหวา่งอาชีพ เป็นระบบอุปถมัภท่ี์น่าจะมีลกัษณะคงทนนอ้ยกวา่

แบบอ่ืนๆ แต่ลกัษณะอ่ืนๆของระบบอุปถมัภ์ยงัคงมีอยู่ครบ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการปฏิบติัต่าง

ตอบแทน ความสูงศกัด์ิของผูอุ้ปถมัภ ์สาํหรับสังคมไทยระบบอุปถมัภร์ะหวา่งอาชีพหรือขา้มอาชีพ

น้ี อาจจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มขา้ราชการ พ่อคา้ กบักลุ่มนกัการเมือง ชาวไร่ ชาวนา 

การอุปถมัภ์ระหว่างขา้ราชการและพ่อคา้เป็นไปในรูปของการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ทางดา้น

วตัถุระหวา่งกนัมากกวา่ คือ ฝ่ายราชการจะอาํนวยสิทธิประโยชน์ให้ พ่อคา้หรือนกัธุรกิจจะเป็นฝ่าย

ทดแทนบุญคุณหรือตอบแทนดว้ยการให้เงินทองหรือทรัพยสิ์นมีค่าอยา่งอ่ืน60 

                                                 
59 อคิน รพีพฒัน์ ม.ร.ว.,สังคมไทยในสมยัตน้รัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325-2416). (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2518),79. 
60 สนิท สมคัรการ,“ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัวเครือญาติกบัระบบอุปถมัภ.์” วารสาร

สังคมไทย.(2533),32.  
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นิพนธ์ พวัพงศกร กล่าวสนบัสนุนวา่สาเหตุหรือปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตประการหน่ึงวา่

เป็นเพราะระบบอุปถมัภใ์นสังคมไทย เน่ืองจากโครงสร้างระบบสังคมไทย มีลกัษณะท่ีไม่เท่าเทียม

กนัแต่อยูด่ว้ยกนัไดเ้พราะต่างมีลกัษณะต่างตอบแทนกนั ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนของแต่ละฝ่ายต่างมี

บทบาทหนา้ท่ีและความคาดหวงัต่อกนัในลกัษณะของผลประโยชน์ร่วมกนั และมีความเป็นเพื่อน

ร่วมกนัอยูด่ว้ย ฝ่ายท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรในครอบครองสูงกว่าจะเป็นผูใ้ห้

การอุปการะและคุม้ครองแก่ผูรั้บการอุปถมัภ์ ทั้งจากการถูกกดข่ี หรือจากอนัตรายต่างๆ ส่วนผูท่ี้

ไดรั้บการอุปถมัภ์ก็ตอบแทนด้วยการให้ความนิยมชมชอบ ให้ข่าวสารขอ้มูล หรือการสนบัสนุน

ทางการเมือง โดยระบบอุปถมัภมี์อยูใ่นทุกระบบของสังคม นกัรัฐศาสตร์นาํระบบอุปถมัภม์าใชด้า้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการเมืองและการบริหารราชการ โดยเห็นว่า ระบบอุปถมัภ์ คือ 

วิถีทางหรือช่องทางท่ีนกัการเมืองจดัสรรตาํแหน่งงานหรือส่ิงอ่ืนใดอนัเป็นของรัฐและทรัพยากร

ส่วนรวมให้กับผูอ่ื้นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพรรคของตนในการได้คะแนนเสียง ระบบ

อุปถมัภข์องไทยมีการเปล่ียนแปลงเร่ือยมาจนแทบไม่เหลือเคา้เดิม เช่นเดียวกบั อนุสรณ์ ล่ิมมณี มี

ความเห็นสอดคล้องกนัว่าสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบประการหน่ึงมาจากวฒันธรรม

องคก์ารในเชิงระบบอุปถมัภ์61 โดยสรุปว่า ระบบอุปถมัภ์มีอยูด่ว้ยกนัสามเร่ืองคือ ระบบอุปถมัภ์ท่ี

เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทัว่ๆไป ระบบอุปถมัภ์ในวงราชการ และระบบอุปถมัภ์ระหว่าง

ขา้ราชการกบันกัธุรกิจ ความสัมพนัธ์ในระบบราชการ เป็นเร่ืองท่ีผูน้อ้ยเอาใจผูใ้หญ่เพราะหวงัการ

เล่ือนยศเล่ือนตาํแหน่ง การไดเ้งินเดือนท่ีสูงข้ึน ส่วนเจา้นายหวงัการสนบัสนุนช่วยเหลือการงาน

พิเศษและบริการอ่ืนๆ การท่ีต้องเล้ียงลูกน้องเช่นน้ีทาํให้ผูใ้ห้การอุปถัมภ์ต้องมีรายได้พิเศษ 

นอกเหนือจากเงินเดือนขา้ราชการ และเป็นสาเหตุทาํให้เกิดคอร์รัปชนัหรือวิธีการหารายไดแ้บบ

อ่ืนๆ ปัญหาระบบอุปถมัภส่์งผลต่อการเมืองไทยและในวงราชการเพราะทาํให้เกิดการแบ่งพรรค

แบ่งพวก การต่อสู้แยง่ชิงอาํนาจกนั การท่ีราชการและนกัการเมืองอุปถมัภก์นัและกนัทาํให้ตาํแหน่ง

บางตาํแหน่งถูกนักการเมืองสามารถใช้อาํนาจมาให้คุณให้โทษ แต่งตั้ งพรรคพวกตนมาอยู่ใน

ตาํแหน่ง เป็นตน้ และมกัจะตามมาด้วยปัญหาการทุจริตเสมอๆ ทั้งน้ี ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล มี

ความเห็นเช่นเดียวกนัว่า ระบบอุปถมัภ์ในสังคมไทย เป็นการยอมรับความแตกต่างในเร่ืองฐานะ

ของบุคคล เน้นการพึ่งผูอ่ื้นและการยึดมัน่ตวับุคคล ดงัจะเห็นไดจ้ากลกัษณะเจา้ขุนมูลนายท่ีอยูใ่น

ระบบราชการแต่ก่อน ความสัมพนัธ์ระหว่างขา้ราชการและประชาชน ในสมยัก่อนขา้ราชการมี

                                                 
61 อนุสรณ์ ล่ิมมณี,รายงานการวจิยั “โครงการศึกษาวจิยัการทุจริตประพฤติมิชอบใน

หน่วยงานราชการไทย กรณีศึกษา: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,” 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (2547),85. 
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ความรู้สึกว่าตนเป็นนายของประชาชน และประชาชนเองก็ยอมรับว่ามีความรู้สึกต่อขา้ราชการ

เหมือนดงัเป็นนายของตน มีความเกรงกลวันอบนอ้มและเคารพเช่ือฟัง ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ขา้ราชการผูใ้หญ่กบัขา้ราชการผูน้อ้ยภายในระบบราชการในปัจจุบนัยงัคงไดรั้บอิทธิพลมาจากรูป

แบบเดิม นอกจากลกัษณะเจา้ขุนมูลนายท่ียงัอยูใ่นระบบราชการแลว้ การอุปถมัภค์ ํ้าชู การเนน้การ

พึ่งผูอ่ื้น การยึดมัน่ในตวับุคคลยงัคงจะมีอิทธิพลอยู่อย่างมากในสังคมไทย แมว้่าในปัจจุบนัตาม

แนวความคิดของระบบบริหารราชการสมยัใหม่ ขา้ราชการไม่ไดเ้ป็นนายประชาชน แต่เป็นผูน้าํ

บริการต่างๆของรัฐไปสู่ประชาชนภายใตข้อบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐ โดย

ขา้ราชการจะไดรั้บเงินเดือนเป็นผลตอบแทนในการปฏิบติังาน เงินเดือนเหล่านั้นได้มาจากภาษี

อากรของประชาชน ขา้ราชการจึงมีฐานะเป็นผูรั้บใชป้ระชาชนก็ตาม แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย

ปัจจุบนัยงัพบว่า บุคคลใดแมว้่าจะมีความสามารถมากเพียงใด หากไม่ไดรั้บการอุปถมัภ์ค ํ้าชูจาก

ผูใ้หญ่ท่ีมีอาํนาจแลว้ก็มีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะเจริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานอยา่งเต็มท่ี จึง

มีการฝากเน้ือฝากตวักบัผูท่ี้มีอาํนาจเพื่อตาํแหน่งการงานหรือการเล่ือนฐานะในสังคมโดยเฉพาะการ

ฝากเน้ือฝากตวักบัชนชั้นนาํทางการเมือง นอกจากนั้นแลว้ ระบบอุปถมัภใ์นสังคมไทยพบว่ามีใน 

ระหวา่งชนชั้นนาํทางการเมืองและชนชั้นนาํทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบของการ

แลกเปล่ียนหรือประสานผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั โดยชนชั้นนาํทางการเมืองจะให้ความคุม้ครอง

ช่วยเหลือทางด้านธุรกิจ ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์จึงยงัคงมีอยู่ในสังคมไทยปัจจุบนั เพียงแต่

รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูอุ้ปถมัภ์และผูอ้ยู่ใตอุ้ปถมัภ์มีค่านิยมในเร่ืองของ “การให้” ส่วน

ค่านิยมเพื่อ “กตญั�ูกตเวที” ลดนอ้ยลงกวา่ในสังคมสมยัเก่ามาก62 นอกจากน้ีจากระบบอุปถมัภ์มี

อิทธิพลต่อการเลือกตั้งอยา่งยิ่ง พิชาย รัตนดิลก สรุปวา่ระบบอุปถมัภมี์อิทธิพลต่อการเลือกตั้ง โดย

รูปแบบของการอุปถมัภ ์ในชนบทไทยมีอยูด่ว้ยกนั 3 รูปแบบ คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํชุมชน

ในตาํแหน่งกับลูกบ้าน ความสัมพนัธ์ระหว่างนายทุนเจ้าของท่ีดินและชาวบ้านยากจน และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขา้ราชการ นกัการเมือง และ นายทุนจากภายนอกกบัชนชั้นนาํภายในหมู่บา้น 

ซ่ึงความสัมพนัธ์เชิงอุปถัมภ์ในลักษณะต่างๆน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งในรูปแบบการ

แลกเปล่ียนผลประโยชน์กนั63 

                                                 
62 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชยก์ุล,ความสัมพนัธ์ของคนในสังคม:พื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรม

การเมืองไทย.(นนทบุรี:มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2538),105-108. 
63 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ชนชั้นกบัการเลือกตั้ง. (กรุงเทพฯ:ศูนยว์จิยัและผลิตตาํรา 

มหาวทิยาลยัเกริก,2541), 10. 
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ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ต่อสังคมไทย  จุ รี  วิ จิตรวาทการ  กล่าวว่าไว้ว่า  จาก

ความสัมพนัธ์แบบเป็นส่วนตวั จึงเก่ียวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวั มากกวา่ส่วนรวม ทาํให้ส่วนรวม

อ่อนดอ้ยลง ขาดความผูกพนัทางดา้นสาธารณะหรือส่วนรวม การบริหารรัฐกิจจึงทาํไดย้ากเพราะ

ประชาชนให้ความสนใจร่วมมือน้อย เน้นความเป็นส่วนตวัแต่ขาดจิตวิญญาณสาธารณะเร่ือง

ส่วนรวมมกัจะธุระไม่ใช่ พน้จากหนา้ท่ีหรือขอบเขตของตนเองถือเป็นเร่ืองของคนอ่ืน แต่ถา้ใครมี

บุญคุณต่อตนเองจะไม่ลืม ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ความผิดของคนไทยคนใดคนหน่ึงแต่เป็นส่ิงท่ีขดัเกลามา

จากสังคมในอดีต ลกัษณะดงักล่าวจึงมีผลกระทบต่อสังคมไทย ดงัน้ี 

1.เป็นการยึดตวับุคคล ก่อให้เกิดผลพวงท่ีตามมาทาํให้คนไทยขาดหลกัการ อุดมการณ์  

เช่นใครท่ีเคยอุปถัมภ์พ่อแม่พี่น้องเราหรือตัวเราถ้าเราอยู่ในตาํแหน่งหน้าท่ี พบว่าเขามีอะไร

บกพร่องทาํไม่ถูกและเป็นหนา้ท่ีเราท่ีจะตอ้งลงโทษเขา เราก็จะทาํอะไรไดไ้ม่เตม็ท่ี หลกัการของเรา

จะอ่อนลงในท่ีสุดเม่ือจาํเป็นตอ้งลงโทษจากหนกัก็กลายเป็นเบา 

2.ทําให้ไม่มีการแยกระหว่างส่วนรวมกับส่วนตัว ทาํให้คนไทยขาดส่ิงท่ีเรียกว่าจิต

สาธารณะ (public mind) และจิตวิญญาณสาธารณะ (public sprit) คือการคาํนึงถึงส่วนรวมในการท่ี

จะมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นท่ีตั้ง คนไทยเป็นคนดี กตญั�ู รักเครือญาติ เพื่อนฝูง พี่

น้อง รักเพื่อนร่วมรุ่น รักองค์การของเราเอง แต่อะไรท่ีนอกเหนือไปจากนั้ นแล้วท่ีไม่ มี

ความสัมพนัธ์เป็นส่วนตวัจะไม่สนใจ การท่ีจิตสาธารณะอ่อนแอ ทาํใหผ้ลตามมาหลายอยา่ง คือ 

 2.1 ทาํให้ขาดการนึกถึงผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) ทาํให้สังคมไทย

ไม่ค่อยมีใครปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ทบัซ้อนของผลประโยชนส่วนตวั

และพวกพอ้งกบัผลประโยชน์สาธารณะก็จะนึกถึงและรักษาผลประโยชน์ส่วนตวัก่อน 

 2.2 ทาํให้ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัความดีต่อส่วนรวม( public good) อะไรท่ีเป็น

ความดีต่อส่วนรวมแลว้หากกระทบต่อส่วนตวัจะไม่สนใจ 

 2.3 ทาํใหข้าดความรับผิดชอบสาธารณะหรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (public 

responsibility) จะรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อเครือญาติ ต่อหน่วยงาน แต่ความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมมีน้อย เม่ือมีความผิดพลาดหรือผลเสียต่อสาธารณะ ผูท่ี้ทาํผิดมกัไม่ไดรั้บโทษเพราะคน

ไทยจะลืมไปก่อนท่ีจะไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจน นัน่คือ ขาดความรับผดิชอบสาธารณะ 

 2.4 การตรวจสอบทางสาธารณะหรือความพร้อมในการตรวจสอบ (public 

accountability) ตอ้งโปร่งใส accountability จึงคู่กบั transparency ถือเป็นหลกัสําคญัของ Good 

Governance แต่คนไทยส่วนใหญ่มกัละเลย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนมกัไม่ชอบให้มี

การตรวจสอบ เพราะคิดวา่เป็นการจบัผดิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

45 
 

 
 

3. ระบบอุปถมัภก่์อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคและขาดความยุติธรรมทาํให้เกิดหลกัการหรือ

อุดมการณ์ท่ีไม่ดีของระบบอุปถมัภ์คือ การท่ีลูกน้องสนบัสนุนนายโดยไม่สนใจวา่นายจะผิดหรือ

ถูก ไม่สนใจกบัหลกัการ ขาดความเป็นธรรม ความเสมอภาค ขาดความยุติธรรม ทาํให้บัน่ทอน

ความรู้สึกสามคัคีของคนในองคก์ร เป็นระบบท่ีเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก คนใน

กลุ่มจะรู้สึกอบอุ่น แต่คนนอกกลุ่มจะรู้สึกหวา้เหวห่มดกาํลงัใจในการทาํงานได ้จึงไม่สามารถจูงใจ

ใหทุ้กคนในองคก์รร่วมแรงร่วมใจกนัได ้คนท่ีเขา้เจา้นายจะไดรั้บการดูแล คนท่ีไม่เขา้เจา้นายจะถูก

ผลกัออกไป เกิดระบบประจบสอพลอ ยกยอปอป้ันนายเกินจริง ตอ้งเอาอกเอาใจนาย รับใช้นาย

มากกวา่การทาํผลงาน64 

เหล่าน้ีคือผูส้นับสนุนแนวความคิดว่าระบบอุปถมัภ์นาํไปสู่การทุจริต รวมทั้ง อมนัเซน  

ซิสเซนเนอร์ และโซราย (Amundsen,Sissener and Soreide) เช่นกนัเห็นวา่สาเหตุประการหน่ึงของ

การคอร์รัปชนัมาจากระบบอุปถมัภ ์เน่ืองจากระบบอุปถมัภเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้เกิดอาํนาจและการ

ใช้อาํนาจไปในทางท่ีเบ่ียงเบนไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและทาํให้เกิดความลาํเอียงในการจดัสรร

ทรัพยากรไดเ้พราะจะเลือกให้กบัผูท่ี้ใกลชิ้ดเป็นลาํดบัแรกก่อน ระบบอุปถมัภ์เป็นธรรมชาติของ

มนุษยท่ี์จะโนม้เอียงความชอบพอให้กบัเพื่อนใกลชิ้ด ครอบครัวหรือผูท่ี้ใกลชิ้ดหรือคนท่ีไวว้างใจ 

ระบบอุปถมัภ์มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการคอร์รัปชนัหรือนาํไปสู่การคอร์รัปชนัเพราะใช้ความ

สนิทสนมเป็นการส่วนตวั ระบบอุปถัมภ์เป็นท่ีโปรดปรานของข้าราชการและนักการเมืองท่ี

สามารถเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรและมีอาํนาจในการตดัสินใจเพื่อแจกจ่ายทรัพยากรเหล่านั้นให้กบัผูท่ี้

ตนชมชอบ ระบบอุปถมัภน้ี์เกิดข้ึนทุกวนั และเกิดข้ึนกบัทุก เช้ือชาติ ศาสนา หรือกลุ่มคนท่ีมีความ

สนใจในเร่ืองเดียวกนั การใชร้ะบบพวกพอ้งหรือระบบอุปถมัภใ์ชไ้ดท้ั้งเพื่อนในท่ีทาํงานหรือญาติ

พี่น้อง โดยไม่ต้องคาํนึงถึงคุณธรรม ระบบอุปถัมภ์เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานของประเทศเผด็จการ 

ประเทศก่ึงประชาธิปไตย และประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย ระบบอุปถมัภ์มีทั้งในคณะรัฐบาล 

ทหาร ภาคราชการ รวมทั้งในทางการทูต การรัฐประหาร และการเมือง ระบบเล่นพรรคเล่นพวก

เป็นลกัษณะหน่ึงของระบบอุปถมัภ์ ซ่ึงในหน่วยงานผูท่ี้ถือกฎเกณฑ์มกัจะชมชอบกบัญาติพี่น้อง 

และสมาชิกในครอบครัว ไดแ้ก่ ภรรยา พี่ชาย น้องชาย พี่สาว นอ้งสาว เด็กๆ และหลานๆ เป็นตน้ 

โดยการใชอ้าํนาจหรือตาํแหน่งหนา้ท่ีเอ้ือให้กบับุคคลเหล่านั้น ดว้ยการไม่เขม้งวดหรือดูแลในดา้น

                                                 
 64 จุรี วจิิตรวาทการ, ระบบสังคมไทย. [Online], accessed 14 February 2012.Available 

from: www.nidampa9phitsanulok.net/.../601_dr.juree  
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ความปลอดภยั รวมทั้งการช่วยเหลือในทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเป็นเคร่ืองมือ กลไก ในการ

รักษาความมัน่คงทางสถานภาพ เป็นตน้65 

 ระบบอุปถมัภย์งัมีการเรียกช่ืออ่ืนดว้ย เช่น ระบบชุบเล้ียง( Spoiled system) ระบบเน่าหน่อ 

ระบบญาติสนิท ระบบเส้นสาย (Patronage system) ระบบเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ระบบคน

พิเศษ( Favoritism) และ ระบบเล่นพรรคเล่นพวกระหวา่งลูกพี่ลูกนอ้ง(Patron-client relationship)  

เป็นตน้ นบัว่าระบบเหล่าน้ียึดความพึงพอใจเป็นท่ีตั้งโดยให้โอกาสแก่พรรคพวกหรือญาติพี่น้อง 

และมกัมีอิทธิพลทางการเมืองเขา้แทรกแซงการทาํงาน หลกัการสําคญัของระบบอุปถมัภ์ สรุปได ้

ดงัน้ี 1).ระบบสืบสายโลหิต เป็นระบบท่ีลูกชายคนโตจะไดสื้บทอดตาํแหน่งของบิดา 2).ระบบชอบ

พอเป็นพิเศษ เป็นระบบท่ีแต่งตั้งผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ด หรือคนท่ีโปรดปรานเป็นพิเศษให้ดาํรงตาํแหน่ง  

3).ระบบแลกเปล่ียนเป็นระบบท่ีใช้ส่ิงของหรือทรัพยสิ์นมีค่ามาแลกเปล่ียนกบัตาํแหน่ง ซ่ึงวิรัช  

วิรัชนิภาวรรณ มีความเห็นว่าระบบอุปถมัภ์มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย แต่ในเชิงการบริหารราชการ ถ้า

ขา้ราชการมีค่านิยมท่ียึดถือระบบพวกพอ้งไปในทางท่ีมิชอบ ค่านิยมน้ีจะมีส่วนทาํให้ขา้ราชการ

บางส่วนประพฤติมิชอบ66 แต่จรัส สุวรรณเวลา กลบัเห็นวา่ระบบอุปถมัภเ์ป็นความเลวร้ายในการ

ปกครองบา้นเมือง เพราะจะประกอบไปดว้ยการฉ้อราษฎร์บงัหลวง การเอาพรรคเอาพวกเขา้สวม

ตาํแหน่งต่างๆ การเล่นพวกสร้างกลุ่มอิทธิพล และการเลือกปฏิบติัโดยมีความสัมพนัธ์กนั การเอา

พรรคพวกเขา้สวมตาํแหน่งการงาน (Nepotism) หรือท่ีเรียกวา่เด็กฝาก โดยผูท่ี้มีอาํนาจและอิทธิพล

ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีและอิทธิพลนาํคนท่ีดอ้ยความสามารถเขา้ไปรับตาํแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

แทนท่ีจะพิจารณาบุคคลเขา้สู่ตาํแหน่งตามความสามารถและความเหมาะสม การซ้ือตาํแหน่งเป็น

สภาพท่ีเลวร้ายท่ีสุดของรูปแบบน้ี เพราะใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือเขา้สู่ตาํแหน่ง เม่ือบุคคลผูรั้บผิดชอบ

หน้าท่ีการงานด้อยความสามารถ การงานนั้ นๆก็ถดถอยเจริญก้าวหน้าไม่ได้ยิ่งประกอบกับ 

การฉอ้ราษฎร์บงัหลวงประสิทธิภาพของงานก็ถดถอยเสียหาย67 

                                                 
65 Inge Amundsen, Tone Sissener and Tina Soreide, Research on Corruption A policy 

oriented survey (Chr.Michelsen Institute (CMI)&Norwegian of International Affairs 

(NUPI),2000), 17-18. 
66 วรัิช วิรัชนิภาวรรณ, ค่านิยมของขา้ราชการไทยในยคุปฏิรูประบบราชการ.(กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพโ์ฟร์เพซ,2547),42-43.  
67 สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ, “คอร์รัปชนั ธรรมาภิบาล และจริยธรรมในสังคมไทย.” วารสาร 

วชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.Vol14 No21(2549):75. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

47 
 

 
 

 นกัวิชาการดงักล่าวส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่าระบบอุปถมัภ์เป็นสาเหตุ

หน่ึงของการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะจะเลือกผูท่ี้ตนชมชอบมากกว่าความเหมาะสม ความรู้ 

และความสามารถ ทั้งน้ีเพราะเกิดความไวว้างใจ โดย นวลน้อย ตรีรัตน์ เห็นดว้ยวา่ ระบบอุปถมัภ ์

หรือระบบของการพึ่งพาความช่วยเหลือ ระหว่างนกัการเมือง ขา้ราชการส่วนจงัหวดั ขา้ราชการ

ส่วนอาํเภอและผูมี้อาํนาจ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และเป็นสาเหตุของปัญหาการทุจริต คน

กระทาํทุจริตไม่เกรงกลวักฎหมาย ผูเ้ดือดร้อนไม่กลา้ร้องเรียน68  

1.5 ความต้องการของมนุษย์ 

 ปัจจยัของการทุจริตท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีนาํมาใช้อธิบายถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการ

ทุจริต คือ ความตอ้งการของมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการอยา่งไม่ส้ินสุด โดยแต่ละบุคคลมี

ความตอ้งการแตกต่างกนั และมีระดบัขั้นของความตอ้งการในแต่ละช่วงเวลาดว้ย ซ่ึงความตอ้งการ

น้ีเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้แต่ละบุคคลเลือกท่ีจะประพฤติปฏิบติัในแต่ละโอกาส ความตอ้งการของ

มนุษยจึ์งมีทั้งในทางวตัถุ เช่น ตอ้งการมีทรัพยสิ์นเงินทอง หรือส่ิงของต่างๆตามกระแสความนิยม 

ตลอดจน ความตอ้งการทางสังคม การรักษาสถานภาพทางสังคม ความตอ้งการมีช่ือเสียงเกียรติยศ 

เม่ือมีความตอ้งการเป็นแรงจูงใจและไม่สามารถระงบัความตอ้งการไดจึ้งเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้

ทุจริต เน่ืองจากมนุษยต์อ้งการสนองความตอ้งการของตนและการจะสนองความตอ้งการได้นั้น

จะตอ้งอาศยัทรัพยสิ์น เงินทอง มาเป็นส่วนประกอบและนาํไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึง

ในทางพุทธศาสนามีหลกัธรรมท่ีนาํมาใชอ้ธิบายความตอ้งการของมนุษย ์คือ โลภะ หรือ ความโลภ 

ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการ ความทะยานอยาก ความติดขอ้ง โดยความตอ้งการมีอยู่ สองระดบั คือ 

ความตอ้งการเพื่อดาํเนินชีวิตปกติในชีวิตประจาํวนั เช่น รับประทานอาหาร อาบนํ้ า แต่งตวั พูดคุย 

ดูหนงั ฟังเพลง ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ปกติ ในชีวิตประจาํวนั เป็นโลภะประเภทท่ี ไม่ได้ทาํให้คนอ่ืน

เดือดร้อน เสียหาย หรือเสียประโยชน์ แต่เป็นโลภะโดยสภาวะคือเป็นความติดขอ้ง ตอ้งการท่ีจะ

กระทาํ และโลภะขั้นละเอียด พระพุทธองค ์ทรงแสดงความจริง ว่าแทจ้ริงแลว้จิตของเรา เป็นไป

กบัโลภะแทบจะตลอดเวลา เราจะทราบลกัษณะของโลภะ ก็ต่อเม่ือโลภะมีกาํลงัเท่านั้น เช่นอยากได้

อะไรมาก ๆ ก็จะรู้สึกถึงความรุ่มร้อน ทุรนทุราย อยากไดม้าเป็นของตน เพราะมีความเป็นคน ทุก

คนจึงแสวงหาส่ิงท่ีตนพอใจ ถา้มีความตอ้งการในส่ิงใด และส่ิงนั้นเกินกาํลงัของตนท่ีจะไดม้าดว้ย

วธีิท่ีสุจริต ผูท่ี้โลภะมีกาํลงัมาก ก็จะคิดหาวธีิเพื่อใหไ้ดม้าดว้ยวธีิทุจริต หรือบางคนรวยมากแลว้ก็ยงั

ไม่รู้จกัพอ ยงัตอ้งการต่อไปอีกเร่ือย ๆไม่รู้จบ ความไม่รู้จกัพอน่ีเองเป็นเหตุให้ทาํทุจริตทางกาย  

                                                 
 68 นวลนอ้ย ตรีรัตน์,รายงานการวจิยั “การคอร์รัปชนัในการซ้ือขายตาํแหน่งในระบบ

ราชการ,” ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,(2546), 6 –28. 
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(ลกัขโมย ทุจริตคอรัปชนั ปลน้ จ้ี) ทุจริตทางวาจา (พูดโกหก) ทุจริตทางใจ (คิดอยากได ้วางแผน

ปลน้ วางแผนทุจริตคอรัปชนั)69 

นกัวิชาการท่ีเห็นว่าสาเหตุของการทุจริต ประพฤติมิชอบ เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของ

มนุษย ์เน่ืองจากมนุษยมี์ความตอ้งการอย่างไม่ส้ินสุด ไดแ้ก่ ผาสุก พงษ์ไพจิตร สนบัสนุนว่า การ

ทุจริตมิใช่เอกลกัษณ์ของประเทศไทย ทุกประเทศมีปัญหาการทุจริต เพราะขา้ราชการ คือ มนุษยท่ี์มี

กิเลศคลา้ยกนั70 รวมทั้งวทิยากร เชียงกลู เห็นดว้ยวา่สาเหตุของการทุจริตเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุหลาย

ประการรวมถึงธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีความโลภ71 และสุชาตา นนทวงศ ์มีขอ้คน้พบเช่นกนัวา่ เหตุ

ชกันาํท่ีสําคญัในการทุจริตท่ีสําคญัคือ จิตใจและความโลภของแต่ละบุคคล72 ทั้งน้ี คราส(Krauss) 

สรุปว่าสาเหตุของการทุจริตมีองค์ประกอบสามอย่างท่ีเก้ือกูลกนั ได้แก่ ความไม่ซ่ือสัตย ์โอกาส 

และแรงจูงใจ ซ่ึงมูลเหตุของการจูงใจท่ีผลกัดนัให้บุคคลกระทาํการทุจริตแตกต่างกนัไปในแต่ละ

บุคคล เน่ืองจากพื้นฐานทางศีลธรรมของมนุษยไ์ม่เท่ากนั ส่ิงจูงใจท่ีทาํใหม้นุษยท์าํการทุจริตมีหลาย

สาเหตุ เช่น ความทะเยอทะยาน ความโลภ ปัญหาการเงินของครอบครัว ปัญหายาเสพติดหรือการ

พนนั รวมถึงความตอ้งการยกฐานะใหเ้ท่าเทียมคนอ่ืน เป็นตน้73 

1.6 การแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเอง 

 การเขา้ใจถึงพฤติกรรมของการกระทาํการทุจริต ยงั (Young )กล่าววา่ ตอ้งทาํความเขา้ใจถึง 

ความคิด ความเช่ือ และทศันคติ ดว้ย จึงจะสามารถเขา้ใจว่าทาํไมคนถึงกระทาํการทุจริต และไม่

                                                 
69อญัญมณี มลัลิกะมาส, กรรม คาํตอบของชีวติ.[Online],accessed 25 October 

2011.Available from: http://www.dharma-gateway.com/ubasika/sujin/karmma-01.htm  
70 จรวยพร ธรณินทร์,ความหมายและหลกัการของคุณธรรม ศีลธรรม  จรรยาบรรณ และ

ธรรมาภิบาล.[Online],accessed 24 October2011. Available from: http://www.charuaypontorranin. 

com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 5389703948.N  

 71วทิยากร เชียงกรู, รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชนัรวมทั้งผลประโยชน์ทบัซอ้นใน

ปัจจุบนั.[Online],accessed 7 November 2011.Available from: http://witayakornclub. 

woedpress.com/2008/03/24 

 72 สุชาตา นนทวงศ,์ “ ทศันะและรูปแบบการคอร์รัปชนัในสาํนกังานการศึกษาแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัอุบลราชธานี,” (ภาคนิพนธ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,2543,)45.  

 73องัสนา ศรีประเสริฐ,“การบญัชีนิติเวชศาสตร์:แนวทางใหม่สาํหรับการสอบบญัชี.” 

วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี1( เดือนมกราคม-เมษายน 2549): 8.  
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สามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงเพียงอยา่งเดียว74 เช่นเดียวกบั จอห์นสัน (Johnson) กล่าว

วา่ การทาํความเขา้ใจกบัพฤติกรรมของการทุจริต ตอ้งเขา้ใจถึงกรอบความคิดของวฒันธรรม สังคม 

การเมือง ของประเทศนั้น ทั้งน้ีเพื่อดูถึงวิธีการจดัการกบัปัญหาของการทุจริต75 คานฟาท ์และ ซิตุง

เกอ (Khanafiah และ Situngkir) มีความเห็นวา่การอธิบายปรากฏการณ์ของการทุจริต จาํเป็นตอ้งใช้

การอธิบายจากสหสาขาวชิาการ เพราะรากฐานของการทุจริตมาจาก ความคิดเห็นของสังคม รวมทั้ง

การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประเทศต่างๆ76 รวมทั้ง สังศิต พิริยะรังสรรค ์ให้ความหมาย

ของพฤติกรรมการทุจริตว่าหมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลสาธารณะมุ่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่

ตนเอง ครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพอ้งและคนใกล้ชิด โดยอาศยัตาํแหน่งหน้าท่ี กฎหมาย 

อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายและสถานะในระบบราชการหรืออิทธิพลส่วนตวัเป็นเคร่ืองมือ ไม่วา่การ

กระทาํดงักล่าวจะนาํมาซ่ึงประโยชน์ทางดา้นเงินทองหรือส่ิงตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ถ้าหากการ

กระทาํดังกล่าวขัดกับมาตรฐานความคาดหวงัของสาธารณชนท่ีมีต่อบุคคลสาธารณะขัดกับ

ผลประโยชน์ของประชาชนจาํนวนมากและขดักบัหลกัการแห่งการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ก็ถือวา่

เป็นการทุจริต ทั้งส้ิน 

1.7 ความไม่ซ่ือสัตย์ สุจริต  

 การทุจริตสามารถอธิบายไดโ้ดยใชท้ฤษฎีทางดา้นศีลธรรม ( Moral Approach) มา

เป็นบรรทดัฐานหรือเกณฑว์ดั จะทาํใหเ้กิดความแตกต่างท่ีชดัเจนของความไม่ซ่ือสัตยท่ี์มีอยูภ่ายใน

ตวัของบุคคลแต่ละบุคคล ซ่ึงโคลส์ (Cole) อธิบายว่า จริยธรรมและศีลธรรมของบุคคล คือ

ความสามารถในการควบคุมตนเอง ให้มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ มีความกตญั�ู เป็นคนดี มี

ระเบียบวนิยั มีสํานึกรับผิดชอบชัว่ดี เคารพนบัถือผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและ

มนุษยชาติ ซ่ึงจริยธรรมและศีลธรรมไม่สามารถฝึกฝนหรือขดัเกลาไดใ้นช่วงเวลาสั้นๆ การท่ีบุคคล

ใดมีจริยธรรมและศีลธรรมท่ีดี ตอ้งเร่ิมปลูกฝังและฝึกฝนตั้งแต่ในวยัเด็ก ถา้บุคคลไดรั้บการปลูกฝัง

เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมมาแต่ยงัเป็นเด็ก บุคคลนั้นก็สามารถ พฒันาพื้นฐานทางดา้นศีลธรรม 
ของตนข้ึนมาในระดบัหน่ึง ถา้ปลูกฝังไดม้ากก็จะฝังลึกลงไปในจิตใตส้ํานึก ของบุคคลผูน้ั้น และ 

                                                 
 74 Young,H.Peyton,Individual ,Strategy and Social Structure:An Evolutionary Theory of 

Institutions (Priceton:Priceton University Press,1998),6. 

 75 Johnson,Michael, Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy. 

(Cambridge: Cambridge Univ. Press ,2005),208. 

 76 Deni Khanafiah and Hokky Situgkir, Theorizing Corruption.[Online],accessed 18 

November 2011.Available from: http://cogprints.org/4678/1/CGame.pdf  
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จะรอเวลาท่ีไดรั้บการกระตุน้อีกคร้ัง โดยการอบรมสั่งสอน การฟังธรรม และวิธีอ่ืน ๆ แต่ถา้บุคคล

ไม่มีจริยธรรมและศีลธรรมอยูใ่นจิตสํานึกดั้งเดิมแลว้ ไม่วา่โตข้ึนจะไดรั้บการกระตุน้ อยา่งไรก็ไม่

สามารถทาํให้บุคคลผูน้ั้ นกลายเป็นคนดีข้ึนมาได้มากนัก 77 เกียรติศักด์ิ จีรเธียรนาถ ได้เสนอ

องค์ประกอบท่ีทาํให้เกิดการทุจริตตามแนวความคิดของ คลอสส์ และแมคกาฮาน(Kross and 

Mcgahan) วา่มี องคป์ระกอบทั้ง 3 ประการท่ีมีความสัมพนัธ์และเก้ือกูลซ่ึงกนัละกนั หรือกล่าวอีก

นยัหน่ึง ก็คือ ถา้ขาดองคป์ระกอบใดตวัหน่ึงจะไม่ทาํใหเ้กิดการทุจริตข้ึน เรียกวา่ ทฤษฎีการทุจริตท่ี

พฒันาตามแนวคิดของทฤษฎีความน่าจะเป็น ดงัน้ี 

P1 = D x O x M 

 P1 = ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน ซ่ึงเกิดจากการคูณกนัขององคป์ระกอบ D O M 

ค่าท่ีไดน้ี้จะเป็นไปไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 1 

 D = Dishonesty factor = ค่าความไม่ซ่ือสัตยข์องบุคคลท่ีคาดวา่จะทาํการทุจริต ซ่ึงจะ

ไดรั้บการประเมินโดยบุคคลหรือคณะบุคคลก็แลว้แต่โดยจะใหมี้ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ถา้ค่า 0 หมายถึง มี

ความซ่ือสัตย ์ถา้ 1 หมายความวา่ไม่มีใครเช่ือวา่บุคคลนั้นมีความซ่ือสัตย ์(ค่าความไม่ซ่ือสัตยเ์ท่ากบั 

1 เป็นค่าสูงสุด) 

 O = Opportunity factor = ค่าของโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการทุจริต ซ่ึงสามารถกาํหนดได ้

เช่นเดียวกบัค่า D 

 M = Motive factor  = ค่าของปัจจยัท่ีจูงใจให้บุคคลนั้นตดัสินใจทาํการทุจริตซ่ึงใช้

หลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ เพื่อกาํหนดค่า M ค่าท่ีเป็น M จะเป็นไปไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 1 

 ปัจจยัทั้ง 3 มีความเก้ือกูลและสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ถา้ค่าตวัใดตวัหน่ึงเท่ากบั 0 จะมีผล

ทาํให้ P1 มีค่าเป็น 0 ดว้ย ซ่ึงหมายความว่าการทุจริตไม่มีโอกาสเกิดข้ึน ตามความคาดคะเนของ

บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีทาํการวดัค่า P1 และการใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบแต่ละตวัเท่ากนั 78 

 ทฤษฏีการทุจริตสรุปวา่ การทุจริตจะเกิดข้ึนเน่ืองจากมีองคป์ระกอบ สามประการ ท่ีตอ้งมี

อยู่อย่างพร้อมมูล จะขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ โดย องค์ประกอบทั้งสามมีความสัมพนัธ์และ

เก้ือกลู หากขาดองคป์ระกอบใดไปการทุจริตจะไม่เกิดข้ึน ไดแ้ก่ 

                                                 
77กองการศาสนา,คู่มือการดาํเนินงานเสริมสร้างศีลธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน.[Online], 

accessed 31 October 2011.Available from: http://www.dra.go.th/module/attach_media/ 

sheet222009040211953.pdf    

 78 เกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ, การทุจริตในองคก์าร (กรุงเทพ: บพิธการพิมพ,์2527),33. 
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  1. ความไม่ซ่ือสัตย ์(dishonesty) สภาวะทางจิตใจของมนุษย ์มีความโลภอยู่ใน

ระดบัหน่ึง แต่ถูกกล่อมเกลา สะกดไวโ้ดยจริยธรรม คุณธรรมและบทลงโทษทางกฎหมาย สภาวะ

แวดล้อมของบุคคลแต่ละคนต่างๆมีผลต่อการพฒันาความคิด ทศันคติ หรือเคยชินกับส่ิงท่ีผิด 

มองเห็นการกระทาํผิดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติวิสัย รวมทั้งมีความจาํเป็นทางเศรษฐกิจจึงเป็นส่วน

ผลกัดนัทาํใหบุ้คคลตดัสินใจกระทาํความผดิเพื่ออยูร่อด เม่ือกระทาํไดอ้ยา่งง่ายก็ยอ่มเป็นโอกาสให้

บุคคลนั้นไดส้ร้างทศันคติใหม่แก่ตวัเองว่าการทาํการทุจริตไม่น่าเป็นส่ิงร้ายแรงอะไร แต่แทจ้ริง

แลว้การทุจริตแมว้า่ยงัไม่ไดล้งมือกระทาํเพียงแต่คิดและแสดงอาการก็เขา้ข่ายความไม่ซ่ือสัตยแ์ลว้ 

ความไม่ซ่ือสัตยข์องบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นสังคม แมเ้ป็นจาํนวนหน่ึงพอท่ีจะสร้างความเสียหายแก่

องคก์รได ้ความไม่ซ่ือสัตยเ์ป็นคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีมีส่วนสําคญัในการผลกัดนัให้บุคคลกระทาํ

การทุจริตได้ การทุจริตทุกกรณีต้องเ ร่ิมต้นจากการท่ีบุคคลหวังผลประโยชน์ อาจเป็น 

ตวัเงิน ทรัพยสิ์น และบริการ 

  2.โอกาส (opportunity) ผูท่ี้พยายามจะกระทาํการทุจริตย่อมจะหาโอกาสท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อการทุจริต โอกาสท่ีเยา้ยวนต่อการทุจริต ยอ่มจะกระตุน้ให้เกิดการทุจริตไดง่้ายยิ่งข้ึน

กวา่โอกาสท่ีไม่เปิดช่องให้ จากโครงสร้างขององคก์รและกระบวนการ การบริหารงานและระบบ

การควบคุมภายในยอ่มมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดแก่ผูท่ี้กาํลงัตกลงใจกระทาํการทุจริต และ

จอ้งหาโอกาส เม่ือนโยบายขององคก์ร หรือการบริหารจดัการมีจุดอ่อนจึงมีส่วนเอ้ืออาํนวยแก่ผูจ้อ้ง

หาโอกาส เช่น นโยบายการบริหารงานของบุคคลท่ีไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ ยอ่มทาํให้การรับคน

เขา้ปฏิบติังานไดผ้ลไม่ดี เช่นกระบวนการไม่สามารถคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งแทจ้ริง การ

ตรวจสอบภูมิหลงักระทาํอย่างไม่เพียงพอ บุคคลท่ีมีภูมิหลงัไม่เป็นท่ีน่าไวใ้จ หากไดมี้โอกาสเขา้

ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีล่อแหลม และการบริหารงานบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังาน 

ก็เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ไ้ม่สุจริตไดอี้กทางหน่ึง79 ดงันั้นการควบคุมภายในจึงเป็นกลไกท่ีสําคญัยิ่ง 

ตราบใดท่ีระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่อมเป็นการลดโอกาสของผูท่ี้จะ

กระทาํผดิไดอ้ยา่งมาก 

  3. การจูงใจ (motive) เป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยของทฤษฎีการทุจริต การเขา้ใจถึง

มูลเหตุจูงใจใหบุ้คคลตดัสินใจกระทาํการทุจริต จะนาํไปสู่การหาแนวทางการป้องกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

มูลเหตุจูงใจอาจจะไปกระทบกบัมโนธรรมภายในจิตใจท่ีมีอยูภ่ายในจิตสํานึกของบุคคล เพียงแต่

รอจงัหวะท่ีเหมาะสมก่อนลงมือกระทาํการทุจริตก็เป็นไปได ้มูลเหตุจูงใจท่ีจะกระทบให้คนกระทาํ

ความผิดยอ่มแตกต่างกนักนัไปในแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเพราะบุคคลมีความหนกัแน่นในศีลธรรม ยอ่ม

                                                 
 79 เร่ืองเดียวกนั,หนา้ 15. 
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ตอ้งอาศยัส่ิงจูงใจท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่างมากจึงจะสามารถสั่นคลอนความรู้สึกให้ประพฤติปฏิบติั

ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ประเภทของการจูงใจอาจจาํแนกไดว้า่ เป็นเพราะ มีความทะเยอทะยานอยา่งไม่

มีวนัส้ินสุด ปรารถนาจะยกระดบัความเป็นอยู่ให้ดีข้ึนหรือเพื่อทดัเทียมกบับุคคลในสังคมท่ีตน

เก่ียวข้อง มีปัญหาทางการเงินซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการใช้จ่ายเงินท่ีเกินฐานะ เล่นการพนัน การ

เจ็บป่วย ทางครอบครัวตอ้งการใชเ้งิน การกระทาํเพราะอยากเด่นหรือเป็นการแสดงปมเข่ืองให้คน

รู้จกั ทาํการแกเ้ผด็ซ่ึงอาจไดรั้บความขมข่ืนจากผูบ้งัคบับญัชาหรือจากนโยบายขององคก์รนั้น จึงหา

โอกาสท่ีจะกระทาํการแกเ้ผด็โดยการทุจริตต่อองคก์ร ทาํเพื่ออุดมคติของตนเอง เช่นมีความรู้สึกต่อ

องคก์รวา่เอาเปรียบสังคมเลยกระทาํการทุจริตต่อองคก์รโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจุนเจือผูย้ากไร้ เช่น 

ขโมยสินคา้เพื่อไปแจกผูย้ากไร้ เอาความลบัขององค์กรไปขายให้กบัคู่แข่งขนัเพื่อให้เกิดสภาพ

แข่งขนัมากข้ึนในท่ีสุดผลประโยชน์จะตกแก่ผูบ้ริโภค80  

 โดยปกติแลว้การจูงใจจะเป็นผลสําเร็จมกัจะมีองคป์ระกอบร่วมกนัคือ 1). บุคคลนั้นเช่ือวา่

เม่ือตนลงมือกระทาํแลว้จะสามารถไดร้างวลัหรือส่ิงท่ีหวงัไว ้2). รางวลัหรือส่ิงตอบแทนนั้นมีค่าสูง

พอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลนั้นตดัสินใจกระทาํการ ซ่ึงทั้งสองปัจจยัน้ีตอ้งประจวบเหมาะในเวลาเดียวกนั

จึงจะจูงใจใหบุ้คคลประพฤติในส่ิงท่ีตอ้งการ หากบุคคลนั้นมีความระลึกวา่ความสามารถของตนไม่

เพียงพอท่ีจะกระทาํการนั้น หรือเกิดความไม่มัน่ใจก็จะเลิกลม้การกระทาํได ้หรือแมว้า่มัน่ใจวา่จะ

สามารถทาํได้สําเร็จ แต่มูลค่าจูงใจไม่สูงพอให้เส่ียงทาํในส่ิงนั้น มูลเหตุจูงใจก็ไร้ผลไม่สามารถ

กระทาํการตามท่ีคิดไวต้ั้งแต่ตน้ 

1.8 การผูกขาดอาํนาจ การใช้ดุลพนิิจ ขาดการตรวจสอบ และไม่มีความโปร่งใส 

 คลิทกาด (Klitgaard) อธิบายถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุสําคญัท่ีจะทาํให้เกิดการทุจริตโดย

ขา้ราชการ วา่มีสาเหตุ 3 ประการ ดงัน้ี 

 1.การมีอาํนาจผกูขาดของหน่วยราชการ (Monopoly power of officials) อาํนาจประเภทน้ี

เกิดจากการใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดให้มีข้ึน โดยภายใตก้รอบกฎหมายดงักล่าวได้

ระบุใหห้น่วยงานหน่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีสิทธิขาดแต่เพียงหน่วยงานเดียวในการดาํเนินการ ในบางกรณี

อาํนาจผกูขาดสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากความขาดแคลนของส่ิงต่างๆซ่ึงมาจากกฎขอ้บงัคบัของรัฐบาล

ท่ีมีผลต่อราคา หรือการผลิตสินคา้นั้นๆ หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ หน่วยงานของรัฐนั่นเองท่ีอาจเป็น

ผูส้ร้างความขาดแคลนใหเ้กิดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นโอกาสในการเรียกรับเงินใตโ้ตะ๊หรือสินบนต่อไป 

 2.ระดบัของการมีวิจารณญาณของหน่วยราชการต่างๆท่ีได้รับการอนุญาตให้ดาํเนินการ 

(The degree of discretion that officials are permitted to exercise) อาจกล่าวไดว้า่การท่ีหน่วยงาน
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ต่างๆ ของรัฐสามารถเรียกรับเงินใตโ้ต๊ะหรือสินบนไดน้ั้น ไม่เพียงแต่จะข้ึนอยู่กบัอาํนาจผูกขาด 

ของหน่วยงานนั้นๆแต่เพียงเหตุเดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บักฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีจะใช้เป็น

เคร่ืองมือสําคญัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการต่างๆของรัฐให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดได้อีกด้วย การใช้

วิจารณญาณของหน่วยงานรัฐเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาขา้ราชการท่ีจะตีความกฎระเบียบไป

ในทางท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียกเงินใตโ้ต๊ะจากผูท่ี้ตอ้งเขา้มาติดต่อขอรับหรือสินคา้และบริการ

จากหน่วยงานของรัฐเหล่านั้น 

 3.ระดับของการมีระบบความรับผิดชอบและความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ (The 

degree to which there are systems of accountability and transparency in an institution) กรณีน้ี

เกิดข้ึนจากความไม่เท่าเทียมกนัในโอกาสท่ีจะเขา้ถึงหรือได้รับข้อมูลข่าวสารของผูท่ี้มาขอใช้

บริการส่งผลใหเ้กิดความยากลาํบากท่ีจะติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของบรรดาขา้ราชการหรือ

หน่วยงานต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการหลีกเล่ียงการตรวจสอบท่ีนิยมกระทาํ คือการกล่าว

อา้งวา่ตอ้งมีการเพิ่มการควบคุมตามลาํดบัชั้นในการบงัคบับญัชาผา่นหน่วยงานของรัฐใหม้ากข้ึน81 

 ทั้งน้ี คลิทกาด (Klitgaard) อธิบายสาเหตุท่ีมาของการทุจริตโดยการสร้างสมการ ดงัน้ี  

C = M + D - A 

 C ( Corruption) = M (Monopoly) +D (Discretion) – A ( Accountability) 

 พร้อมทั้งได้เสนอว่า ในทางกลับกันหากต้องการลดคอร์รัปชันต้องลดการผูกขาดทาง

อาํนาจและเพิ่มความโปร่งใสใหม้ากข้ึน ขณะเดียวก็ตอ้งลดโอกาสในการใชดุ้ลพินิจลงดว้ย82 

 สรุปไดว้า่การทุจริตไม่สามารถใชส้าขาวิชาการเพียงสาขาเดียว หรือใชเ้พียงทฤษฎีเดียวมา

อธิบายได้อย่างครอบคลุม ถึงสาเหตุหรือปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริต เน่ืองจากการทุจริตมีหลาย

องค์ประกอบหรือหลายปัจจยัซ่ึงเกิดร่วมข้ึนกนัทั้งจากปัจจยัภายในของแต่ละบุคคลและปัจจยั

ภายนอก  

 

 

 

                                                 
 81 ผาสุก พงษไ์พจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค,์ รายงานการวจิยั “คอร์รัปชนักบั

ประชาธิปไตยไทย,” กรุงเทพมหานคร: 179 การพิมพ,์ (2537), 78. 

 82 ศุภชยั ยาวะประภาษ, รายงานการวจิยั “คอร์รัปชนัในประเทศไทย: คอร์รัปชนัและการ

ซ้ือขายตาํแหน่งในทศันะขา้ราชการ,” สาํนกังานกพ.,(2544), 4-8. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

54 
 

 
 

แผนภูมิที ่4 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  

องคก์รมหาชน : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัระหวา่ง 
ประเทศเพ่ือการคา้และการพฒันา รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ สถาบนัพฒันาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา สาํนกังานส่งเสริม
สวสัดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
องคก์รในกาํกบั : คุรุสภา สถาบนัเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาแห่งชาติ สถาบนัภาษา 
มหาวิทยาลยั สถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ 

สาํนกังานรัฐมนตรี 

สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักอํานวยการ 

ศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

สถาบันพฒันาผูบรหิารการศึกษา 

สํานักการลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ 

สํานักงาน ก.ก.ค. 

สํานักตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผล 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักนิติการ 

สํานักบริหารงาน 
การศึกษานอกโรงเรียน 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการศึกษาเอกชน 

  

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 

สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

สํานักอํานวยการ 

สํานักนโยบายและแผน 
การศึกษา 

สํานักประเมินผลและจัด
การศึกษา 

สํานักพัฒนากฎหมาย
การศึกษา 

สํานักพัฒนามาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู 

สํานักวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักอํานวยการ 

สํานักการคลังและสินทรัพย 

สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

สํานักทดสอบทางการศึกษา 

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

สํานักบริหารการศกึษาพิเศษ 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

สํานักพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติกร 

สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะกรรมการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักอํานวยการ 

สํานักทดสอบกลาง 

สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 

สํานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 

สํานักประสานและสงเสริมกจิการอุดมศึกษา 

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ 

สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

คณะกรรมการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักอํานวยการ 

สํานักความรวมมือภาคเอกชน 

สํานักติดตามและประเมินผลการ
อาชีวศึกษา 

สํานักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา 

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรการอาชีวศึกษา 

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
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โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษาให้กบัประชาชนอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 

สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ไดมี้ส่วนร่วมทางการ

ศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนกัศึกษามีโอกาส

ศึกษาต่อสูงข้ึนทั้งในทอ้งถ่ินและสถาบนัเปิด เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พฒันา

บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผูท่ี้มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม ตามโครงสร้างในแผนภูมิท่ี 4 กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปดว้ย หน่วยงานประเภท

ต่างๆ ดงัน้ี 

1.องคก์รหลกั จาํนวน 9 หน่วยงาน 

2.องคก์ารมหาชน จาํนวน 2 หน่วยงาน 

3.องคก์ารในกาํกบั จาํนวน 6 หน่วยงาน 

4.มหาวทิยาลยัราชภฏั จาํนวน 38 หน่วยงาน 

5.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จาํนวน 9 หน่วยงาน 

6.มหาวทิยาลยัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ในกาํกบัของรัฐ จาํนวน 25 หน่วยงาน 

527. สถาบนัการศึกษาเอกชน52 จาํนวน 32 หน่วยงาน 

8. 52วทิยาลยัเอกชน52 จาํนวน 29 หน่วยงาน 

9.52รัฐวสิาหกิจ52 จาํนวน 2 หน่วยงาน 

ดงัตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 9 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ:องคก์รหลกั 9 องคก์ร 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

1.สาํนกังานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (สร.) 2.สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 

3.สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) 

4.สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

5.สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) 

6.สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

7.สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 

8.สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 

9.สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอส.) 
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ตารางท่ี 3 หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ: องคก์ารมหาชน 2 องคก์าร 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

1.โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 2. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 

ตารางท่ี 4 หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ: องคก์รในกาํกบั 6 หน่วยงาน 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

1.สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(สสวท.) 

2.สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ

และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(สกสค.) 

 3.สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการ

พฒันา 

4. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

5.มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 6.สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
 

ตารางท่ี 5 หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ: มหาวทิยาลยัราชภฏั 38 แห่ง 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

1.มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 2.มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ 

3.มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงแสน 4.มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

5.มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 6.มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 

7.มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 8.มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

9.มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 10.มหาวทิยาลยัราชภฏันครพนม 

11.มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 12.มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

13.มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 14.มหาวทิยาลยัราชภฏัสมเด็จเจา้พระยา 

15.มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 16.มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

15.มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 15.มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

15.มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  16.มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

17.มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 18..มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

19.มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 20.มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 

21.มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 22.มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

23.มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  24.มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

25.มหาวทิยาลยัราชภฏัสุนนัทา  26.มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

27.มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 28.มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

29.มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 30.มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

31.มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 32.มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

33.มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 34.มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

35.มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 36.มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ 

37.มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 38.มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยลงกรณ์ 
 

ตารางท่ี 6 หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

9 หน่วยงาน 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

1.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 2.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

3.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 4.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

5.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 6.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

7.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 8.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

9.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ  
 

ตารางท่ี 7 หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ: มหาวิทยาลยั สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  

ในกาํกบัของรัฐ 25 แห่ง 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

1. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2.มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

3.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4.มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

5.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 6.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

7.มหาวทิยาลยัทกัษิณ 8.มหาวทิยาลยันเรศวร 

9.มหาวทิยาลยับูรพา 10.มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

11.มหาวทิยาลยัมหิดล 12.มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

13.มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 14.มหาวทิยาลยัศิลปากร 

15.มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 16.มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

17.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 18.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

19.มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 20.มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

21.สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 22.สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ 

23.สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 24.สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

25.มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 25.มหาวทิยาลยันครพนม 
 

ตารางท่ี 8 หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ: สถาบนัการศึกษาเอกชน 32 แห่ง 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

1.มหาวทิยาลยักรุงเทพ 2.มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

3.มหาวทิยาลยัชินวตัร 4.มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 

5.มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 6.มหาวทิยาลยัพายพั 

7.มหาวทิยาลยัรังสิต 8.มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล 

9.มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง

เอเซีย 

10.มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

11.มหาวทิยาลยัสยาม 12.มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

13.มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 14.มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

15.มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย 16.มหาวทิยาลยัเกริก 

17.มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 18.มหาวทิยาลยัเซ็นตจ์อห์น 

19.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 20.มหาวทิยาลยัเอเซียอาคเนย ์

21.มหาวทิยาลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย) 22.มหาวทิยาลยันานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด 

23.มหาวทิยาลยัเจา้พระยา 24.มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

25.มหาวทิยาลยันอร์ท- เชียงใหม่ 26.มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

27.มหาวทิยาลยัภาคกลาง 28.มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิตวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

   ส
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

29.มหาวทิยาลยัราชธานี 30.มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

31.วทิยาลยัเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ 32.วทิยาลยัเฉลิมกาญจนาระยอง 
 

ตารางท่ี 9 หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ:วทิยาลยัเอกชน 29 แห่ง 

หน่วยงาน หน่วยงาน 

1.วทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 2.วทิยาลยับณัฑิตบริหารธุรกิจ 

3.วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 4.วทิยาลยัดุสิตธาน 

5.วทิยาลยัฟาร์อีสเทร์น 6.วทิยาลยัลุ่มนํ้าปิง 

7.วทิยาลยัมิชชัน่ 8.วทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

9.วทิยาลยัโปลีเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10.วทิยาลยัรัชตภ์าค 

11.วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชธานีอุดร 12.สถาบนัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 

13.วทิยาลยัแสงธรรม 14.วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

15.วทิยาลยัเซ็นตเ์ทเรซา-อินติ 16.วทิยาลยัสันตพล 

17.วทิยาลยัเซาทอี์สบางกอก 18.วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้

19.วทิยาลยัศรีโสภณ 20.วทิยาลยัตาปี 

21.วทิยาลยัเทคโนโลยธีนบุรี 22.วทิยาลยัทองสุข 

23.วทิยาลยัอิสลามยะลา 24.วทิยาลยัโยนก 

25.วทิยาลยัพิษณุโลก 26.วทิยาลยัพุทธศาสนานานาชาติ 

27.วทิยาลยักรุงธนเชียงราย 28.วทิยาลยันครราชสีมา 

29.วทิยาลยัอินเตอร์เทคนิคลาํปาง  
 

  นอกจากน้ี ยงัมีหน่วยงานอีก 2 หน่วยงาน ท่ีอยูภ่ายใตส้ังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 

  1. หน่วยงาน สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีฐานะเป็นองคก์รระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ สถาบนั

เทคโนโลยแีห่งเอเซีย 

 2.รัฐวสิาหกิจ ไดแ้ก่องคก์ารคา้ของ สกสค. และ ศึกษาภณัฑ ์

 เน่ืองจากหน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงศึกษาธิการ มีจาํนวนมาก ในการวิจยัคร้ังน้ี เลือก

ศึกษาเฉพาะหน่วยงานหลกัระดบัสาํนกั เพียง 5 หน่วยงาน โดย ทั้ง 5 หน่วยงานมีหนา้ท่ีและมี

โครงสร้างในหน่วยงาน ดงัน้ี 
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หน่วยงานหลกั ในสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ ทีเ่ลอืกมาศึกษาในคร้ังนี ้ได้แก่  

 สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

 1.อาํนาจหนา้ท่ี 

1.1  ดําเนินการเ ก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการท่ี

คณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของสํานักงานใดสํานักงานหน่ึงในสังกัดกระทรวง

โดยเฉพาะ 

1.2. ประสานงานต่างๆ ในกระทรวง และดาํเนินงานต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นงานท่ี

ต้องปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอํานาจหน้าท่ีซ่ึงจะต้องมีการกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัน้ี หรือกาํหนดในกฎหมายอ่ืนแบ่งส่วนราชการในสังกดั ดงัน้ี  
1.3. จดัทาํงบประมาณและแผนปฏิบติัราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการในกระทรวงใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบติัราชการ

ของกระทรวง 

1.4. ดาํเนินการเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติท่ีมิไดอ้ยู่ในอาํนาจของ

ส่วนราชการอ่ืน 

1.5. ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 2.ส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 

2.1. สาํนกัอาํนวยการ 

 2.2.ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 2.3. สถาบนัพฒันาครูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

 2.4. สาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 

 2.5. สาํนกัการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน 

 2.6. 45สาํนกักิจการพิเศษ45 

2.7. สาํนกันิติการ 

2.8. สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

 2.9. สาํนกัตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 

 2.10. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 1 

2.11. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 2 

 2.12. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 3 

 2.13. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 4 

2.14. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 5 

   ส
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2.15. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 6 

2.16. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 7 

2.17. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 8 

2.18.สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 9 

2.19. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 10 

2.20. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 11 

2.21. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี 12 

2.22. สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.23. กลุ่มตรวจสอบภายในระดบักระทรวง 

2.24. หน่วยตรวจสอบภายใน 

2.25. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

2.26. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.27. สํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั 

2.28. กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 

2.29. ศูนยบ์ริการประชาชน 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

1. มีหนา้ท่ีสาํคญั 8 ประการไดแ้ก่ 

1.1. พิจารณาปรับปรุง วางแผนและโครงการการศึกษาแห่งชาติใหเ้หมาะสมแก่กาลสมยั 

และใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเศรษฐกิจและการปกครอง 

1.2. พิจารณาปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา  และเสนอวธีิการแกไ้ข 

1.3. พิจารณารายงานการศึกษา  และวจิยัผลงานประจาํปี 

1.4. พิจารณาวางโครงการหาทุนบาํรุงการศึกษา  และเสนอแนะรัฐบาลเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

ทุนเพื่อการศึกษาระดบัต่างๆ  ตามความจาํเป็น 

1.5. พิจารณางบประมาณประจาํปีของมหาวทิยาลยั 

1.6. พิจารณาการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกลม้มหาวทิยาลยั 

1.7. อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกลม้คณะหรือแผนกวชิาในมหาวทิยาลยั 

1.8. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบการวางหลกัสูตรในมหาวทิยาลยั 
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2.ส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 
2.1. สาํนกัอาํนวยการ 

2.2. สาํนกันโยบายและแผนการศึกษา 

2.3. สาํนกัประเมินผลการจดัการศึกษา 

2.4. สาํนกัพฒันากฎหมายการศึกษา 

2.5. สาํนกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ 

2.6. สาํนกัวจิยัและพฒันาการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

1. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
1.1. จดัทาํขอ้เสนอนโยบาย แผนพฒันาการศึกษา มาตรฐานการจดัการศึกษา และ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  

1.2. กาํหนดหลกัเกณฑ์ แนวทาง และดาํเนินการเก่ียวกบัการสนบัสนุนทรัพยากร 

การจดัตั้งจดัสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1.3.พฒันาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการบริหารและ

การจดัการศึกษา  

1.4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นท่ี

การศึกษา  

1.5. พฒันานวตักรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และกาํกบัดูแลการ

จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูด้้อยโอกาส และผูมี้ความสามารถพิเศษและ

ประสาน ส่งเสริม การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล 

ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบนัสังคมอ่ืนของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

1.6. ดาํเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. ส่วนราชการแบ่งออกเป็น 
2.1. สาํนกัอาํนวยการ  
2.2. สาํนกัการคลงัและสินทรัพย ์
2.3. สาํนกัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4 สาํนกัทดสอบทางการศึกษา 

2.5 สาํนกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
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2.6. สาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.7 สาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.8 สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา 

2.9 สาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและพิธีการ 

2.10 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

2.11 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

1. มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.1 จดัทาํขอ้เสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

1.2 จัดทําระบบการรับรองวิทยฐานะและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบนัอุดมศึกษารวมทั้งเสนอแนวทาง การเทียบระดบัและการเทียบโอนผลการเรียน 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการ

ศึกษาวจิยัดา้นการเรียนการสอน การส่งเสริม การสร้างองคค์วามรู้ใหม่และการจดัความรู้ ตลอดจน

เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

1.4 ดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

1.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ี

ไดรั้บมอบหมาย  

2.ส่วนราชการแบ่งออกเป็น 

2.1 สาํนกัอาํนวยการ 

2.2 สาํนกัทดสอบกลาง 

2.3 สาํนกันโยบายและแผนการอุดมศึกษา 

2.4 สาํนกับริหารงานวทิยาลยัชุมชน 

2.5 สาํนกัประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา 

2.6 สาํนกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

2.7 สาํนกัยทุธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 

2.8 สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา 

2.9 สาํนกัส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะบุคลากร 

2.10 สาํนกังานสภาสถาบนัราชภฎั 
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1. มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.1. จดัทาํขอ้เสนอแนวนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและหลกัสูตรการอาชีวศึกษา

ทุกระดบั 

1.2. ดาํเนินการและประสานงานเก่ียวกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

1.3. กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิการจดังบประมาณและสนบัสนุนทรัพยากร 

1.4. พฒันาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

1.5. ส่งเสริมประสานงานการจดัการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 

1.6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.7 จดัระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศและการนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ 

1.8. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

ดาํเนินการ ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 

1.9. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2. ส่วนราชการแบ่งออกเป็น 

2.1. สาํนกัอาํนวยการ 

2.2. สาํนกัความร่วมมือภาคเอกชน 

2.3. สาํนกัติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

2.4. สาํนกันโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

2.5. สาํนกัพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

2.6. สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

2.7. สาํนกัวจิยัและพฒันาการอาชีวศึกษา 

2.8. สถาบนัการอาชีวศึกษา 28 แห่ง 
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บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี งบประมาณ 2551 

 บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย บุคลากรทุกประเภทท่ีทาํหน้าท่ีสอน

และสนับสนุนการสอน ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู (กค.) ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) ครู (สช.) /อาจารย์

ประจาํ(สกอ.) พนักงานในมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ/พนักงาน

เจา้หนา้ท่ี/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน รวมทั้งลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ลูกจา้ง

ชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี อาจารยอ์ตัรจา้ง ครูช่วยสอน/อาจารย์

พิเศษ ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี ครูชาวต่างประเทศและอ่ืนๆ ดงัสรุป

จาํนวนรวมบุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการในแตะละหน่วยงาน ดงัน้ี 

ตารางท่ี 10 จาํนวนบุคลากรรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) 505,332 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 4,743 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.) 133,571 

พนกังานในมหาวทิยาลยั 44,524 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

28,843 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 53,816 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี 55,055 

อาจารยอ์ตัราจา้ง - 

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ 5,597 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี 17,521 

ครูชาวต่างประเทศ 5,926 

อ่ืนๆ 1,470 

จาํนวนรวม 856,398 
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สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรประเภทต่างๆ จํานวน 145,342 คน ดังรายละเอยีด

ตามตารางที ่11 

ตารางท่ี 11 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) 2,667 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 2,042 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.) 120,866 

พนกังานในมหาวทิยาลยั - 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

5,118 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 1,679 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี 8,135 

อาจารยอ์ตัราจา้ง - 

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ - 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี - 

ครูชาวต่างประเทศ 4,835 

อ่ืนๆ - 

จาํนวนรวม 145,342 
 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีบุคลากรประเภทต่างๆ 

จํานวน 319 คน ดังรายละเอียดตามตารางที ่12 

ตารางท่ี 12 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) - 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 278 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.) - 

พนกังานในมหาวทิยาลยั - 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 27 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี 14 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

อาจารยอ์ตัราจา้ง - 

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ - 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี - 

ครูชาวต่างประเทศ - 

อ่ืนๆ - 

จาํนวนรวม 319 
 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีบุคลากรประเภทต่างๆ จํานวน 125,995  คน ดัง

รายละเอยีดตามตารางที ่13 

ตารางท่ี 13 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) - 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 273 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.) 120,866 

พนกังานในมหาวทิยาลยั - 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

- 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 21 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี - 

อาจารยอ์ตัราจา้ง - 

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ - 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี - 

ครูชาวต่างประเทศ 4,835 

อ่ืนๆ - 

จาํนวนรวม 125,995 
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สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.)มีบุคลากรประเภทต่างๆ 

จํานวน 17,792  คน ดังรายละเอยีดตามตารางที ่14 

ตารางท่ี 14 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) 2,584 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 701 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.) - 

พนกังานในมหาวทิยาลยั - 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

5,109- 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 8,024 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี -- 

อาจารยอ์ตัราจา้ง - 

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ - 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี - 

ครูชาวต่างประเทศ 4,835 

อ่ืนๆ - 

จาํนวนรวม 17,792 
 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)มีบุคลากรประเภทต่างๆ จํานวน 184  คน ดังรายละเอียด

ตามตารางที ่15 

ตารางท่ี 15 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) - 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 163 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.) - 

พนกังานในมหาวทิยาลยั - 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

- 

- 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 21 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี -- 

อาจารยอ์ตัราจา้ง - 

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ - 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี - 

ครูชาวต่างประเทศ - 

อ่ืนๆ - 

จาํนวนรวม 184 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน(สพฐ.) มีบุคลากรประเภทต่างๆ จํานวน 484,489 คน 

ดังรายละเอยีดตามตารางที ่16 

ตารางท่ี 16 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) 434,710 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 1,057 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.) - 

พนกังานในมหาวทิยาลยั - 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

10,501- 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 29,682 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี -- 

อาจารยอ์ตัราจา้ง - 

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ - 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี 8,529- 

ครูชาวต่างประเทศ - 

อ่ืนๆ - 

จาํนวนรวม 484,479 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีบุคลากรประเภทต่างๆ จํานวน 183,247 คน ดัง

รายละเอยีดตามตารางที ่17 

ตารางท่ี 17 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) 51,101 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 856 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.) 12,705 

พนกังานในมหาวทิยาลยั 44,524 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

9,585 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 18,869 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี 37,231 

อาจารยอ์ตัราจา้ง  

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ 5,597 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี 234 

ครูชาวต่างประเทศ 1,019 

อ่ืนๆ 1,454 

จาํนวนรวม 183,247 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ..) มีบุคลากรประเภทต่างๆ จํานวน 41,850 คน ดัง

รายละเอยีดตามตารางที ่18 

ตารางท่ี 18 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ขา้ราชการครู (กค.) 16,854 

ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) 625 

ครู (สช.) /อาจารยป์ระจาํ(สกอ.)  

พนกังานในมหาวทิยาลยั  

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

2,675 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 3,522 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 
ประเภทบุคลากร จาํนวน 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี 9,422 

อาจารยอ์ตัราจา้ง  

ครูช่วยสอน/อาจารยพ์ิเศษ  

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี 8,752 

ครูชาวต่างประเทศ  

อ่ืนๆ  

จาํนวนรวม 41,850 
 

องค์การมหาชน 4 องค์การ มีบุคลากรรวม จํานวน 1,132 คน ไดแ้ก่ 

 1. สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรืและเทคโนโลย ี(สสวท.) จาํนวน 311 คน 

 2. สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้การพฒันา (สคพ.) จาํนวน 26 คน 

 3. โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ จาํนวน 180 คน 

 4. สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.)จาํนวน 615 คน ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 19 จาํนวนบุคลากรสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

268 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งงบรายได ้ 43 

อ่ืนๆ 16 

จาํนวนรวม 311 
 

ตารางท่ี 20 จาํนวนบุคลากรสถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้การพฒันา (สคพ.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

26 

จาํนวนรวม 26 
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ตารางท่ี 21 จาํนวนบุคลากรโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

158 

ครูจา้งสอน/ครูอตัรจา้ง/ครูช่วยสอน/ครูสัญญารายปี 6 

อ่ืนๆ 16 

จาํนวนรวม 180 
 

ตารางท่ี 22 จาํนวนบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

359 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี 256 

จาํนวนรวม 615 
 

องค์กรในกาํกบั จํานวน 1 องค์การ ได้แก่ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีบุคลากร จํานวน 164 คน  

ดังรายละเอยีดตามตารางที ่23  

ตารางท่ี 23 จาํนวนบุคลากรสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา 

ประเภทบุคลากร จาํนวน 

พนกังานราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/พนกังานเจา้หนา้ท่ี/

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เจา้หนา้ท่ีองคก์ารมหาชน 

153 

ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งรายปี ลูกจา้งโครงการ เจา้หนา้ท่ีสัญญารายปี 11  

จาํนวนรวม 164 
 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการประกอบไปดว้ยหน่วยงานท่ีมี

ลกัษณะหลากหลายในรูปแบบทั้งท่ีเป็นหน่วยราชการในรูปแบบเดิมๆ และหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

ในรูปแบบของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน โดยบุคลากรท่ีสังกดักระทรวงศึกษาธิการมีหลาย

ประเภทเช่นกนั 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจัิยในประเทศ 

มนตรี รูปสุวรรณ ทาํการศึกษาวิจยั เร่ือง “การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ: 

ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย” ดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาถึง

ปัจจัยท่ีเอ้ืออํานวยให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยศึกษาเฉพาะกรณี

เจา้หนา้ท่ีของรัฐสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั 2.แนวทางแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

วงราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั โดยใชว้ิธีการศึกษาทั้งใน

เชิงเอกสารและภาคสนาม ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 1. ปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยให้เกิดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั มี 3 ประการ คือ ประการที่หน่ึงช่องวา่งของ

กฎหมาย และข้อบกพร่องของระเบียบราชการท่ี เ ก่ียวข้องกับเจ้าหน้า ท่ีของรัฐในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลยั ได้แก่ ช่องว่างของประมวลกฎหมายอาญา ขอ้บกพร่องของพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และขอ้บกพร่องของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล

เรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2507 ประการที่สอง ทศัศนคติ และค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการ

ปฏิบติัราชการของเจา้หน้าท่ีของรัฐในสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั ประการที่สามปัญหาท่ีเก่ียวกบั

คณะกรรมการ ป.ป.ป. และการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ป.ป.ป. ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของเจ้าหน้า ท่ีของรัฐในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลยั 2. แนวทางแกไ้ขปัญหาไดเ้สนอไว ้3 ประการ ดงัน้ี ประการที่หน่ึง ตอ้งรีบเร่ง

ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

2518 ตลอดจนถึงแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั พ.ศ. 

2507 ประการทีส่อง ตอ้งเสริมสร้างทศันคติและค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อการปฏิบติัราชการ

ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั และประการสุดท้าย ตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีองคก์รและ

อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ป. ท่ีเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

โดยเร็ว83 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดจ้ดัทาํ “รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงที่ก่อให้เกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ” อนัเน่ืองมาจากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศนโยบายทาํ

สงครามกบัการทุจริตคอรัปชนั กาํหนดให้ส่วนราชการเร่งดาํเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งใน

                                                 
 83 มนตรี รูปสุวรรณ, รายงานการวจิยั “การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ: ศึกษา

เฉพาะกรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั,” คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

(2532), 119. 
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การสร้างราชการสะอาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไดมี้คาํสั่งจดัตั้งศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ข้ึนเป็นหน่วยงานภายในเม่ือวนัท่ี10 มีนาคม 2548 เพื่อให้เกิดผลสําเร็จ

ของการดาํเนินการ มหาวิทยาลยัจึงกาํหนดให้การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบอยู่ในแผนการพฒันาการปฏิบติัราชการมหาวิทยาลยั(ตวัช้ีวดัท่ี 7 ) โดยให้จดัตั้งศูนยรั์บ

เร่ืองราวร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตข้ึนเป็นหน่วยงานหน่ึงของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามตัวช้ีวดัท่ี7  

ซ่ึงกาํหนดใหมี้การสอบถามผูรั้บบริการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวมนาํมาวิเคราะห์ความ

เส่ียงต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบและนาํมาใชใ้นการทบทวนมาตรการและ/หรือวาง

แนวทางหรือมาตรการเพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ขอ้คน้พบจากรายงานดงักล่าว ไดเ้สนอแนวทางการป้องกนัการทุจริต ดงัน้ี 

 1. เสริมสร้างทศันคติและภูมิตา้นทานการทุจริตใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีทุกระดบั ดว้ยการ 

 1.1 เผยแพร่และใหค้วามรู้ตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 รณรงคค์่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 1.3 เปิดเผยการดาํเนินการทางวินัยแก่ผูไ้ดรั้บโทษจากการทุจริตหรือประพฤติ 

มิชอบใหป้ระชาคมรับทราบ 

 2. ปิดช่องทางท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ไดแ้ก่ 

 2.1 การจดัหน่วยรับขอ้มูลทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 2.2 แจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัและป้องกนัเหตุอนัจะก่อให้เกิดการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ รวมถึงโทษท่ีจะไดรั้บ 

 2.3 การส่งเสริมบทบาทผูบ้งัคบับญัชาให้เป็นตวัอยา่งท่ีดี สอดส่องพฤติกรรมและ

การดาํเนินชีวติของเจา้หนา้ท่ี รวมถึงเขม้งวดในการตรวจสอบการปฏิบติังานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 2.4 การประกาศกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเร่ืองการรับของขวญั สินนํ้าใจ 

 2.5 การประกาศตาํแหน่ง ลกัษณะงาน สถานการณ์ท่ีล่อแหลมต่อการเกิดความ

ขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 2.6 จดัทาํคู่มือแนวทางการปฏิบติัในกระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.7 การสร้างสํานึกความพร้อมรับผิด โดยจดัให้มีขอ้ตกลงการปฏิบติังาน การสั่ง

การเป็นลายลกัษณ์อกัษร การดาํเนินการแก่ผูไ้ม่มีผลงาน 

  2.8 การมีระบบตรวจสอบผลการปฏิบติังาน การคานอาํนาจการใชดุ้ลยพินิจ 
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 รัตนะ บวัสนธ์ จากรายงานการวจิยัเร่ือง “คอร์รัปชันในวงการศึกษาของไทย: กรณีศึกษาใน

เขตจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง” งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการคอรัปชนัในวงการการศึกษาของไทย 

ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง เพื่อตอบคาํถามการวิจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มบุคคลใน

วงการการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัการคอรัปชนัในวงการการศึกษาอยา่งไร 2) กลุ่มบุคคลใน

วงการการศึกษามีการให้ความหมายลกัษณะการกระทาํตามการจดักลุ่มลกัษณะการกระทาํเป็นเช่น

ไร และ3) สาเหตุ แรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคคลในวงการการศึกษาท่ีมีการกระทาํคอรัปชนัมี

ลกัษณะอยา่งไร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บุคคลในวงการการศึกษาจาํนวน 386 คน และ

บุคคลในวงการการศึกษาท่ีเป็นกรณีศึกษา 4 กรณี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม การ

สังเกต การสัมภาษณ์ และเอกสารบนัทึก ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นวา่มีการ

กระทาํการคอรัปชนัในวงการการศึกษาในเขตจงัหวดัภาคเหนือตอนล่างอยูใ่นระดบันอ้ยและระดบั

ปานกลาง ในกรณีการให้ความหมายการจดักลุ่มลกัษณะการกระทาํนั้นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความหมายการจดักลุ่มลกัษณะการกระทาํท่ีเขา้ข่ายออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การกระทาํคอรัปชนั

และประพฤติมิชอบ ผดิธรรมเนียมปฏิบติัและเป็นปกติ สําหรับสาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการ

คอรัปชนันั้นพบวา่มีสาเหตุ แรงจูงใจ ท่ีกระทาํการคอรัปชนัไดแ้ก่ค่านิยมในการดาํเนินชีวิต การ

ไดรั้บโอกาสให้กระทาํ การยอมรับทางสังคม เป็นตน้ ทั้งน้ีพฤติกรรมคอรัปชนัประกอบดว้ยการ

ทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งค่าพสัดุรายหวันกัเรียน การจดัซ้ือนมในโครงการอาหารเสริมนมและการ

จดัซ้ืออาหารในโครงการอาหารกลางวนัเป็นตน้ จากการวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ การกระทาํคอรัปชนั

ของบุคคลในวงการการศึกษา เกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุและสามารถกระทาํการคอรัปชนัไดห้ลาย

แบบ ดงันั้นหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรกาํหนดวธีิการหาทางป้องกนัและ

แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสาเหตุของการเกิดคอรัปชนันั้นๆ84 

กนก วงศ์ตระหง่าน จากรายงานการวิจยัเร่ือง “ความสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ

การพฒันาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย” ไดข้อ้คน้พบวา่ ปัญหาอุดมการณ์ขา้ราชการไม่ใช่เกิดจาก

การละทิ้งอุดมการณ์ของขา้ราชการในฐานะปัจเจกบุคคล หรือเกิดจากความไม่มีศีลธรรมและสํานึก

ของขา้ราชการโดยตวัของมนัเอง แต่การไร้อุดมการณ์ หรือการมีอุดมการณ์ของขา้ราชการท่ีไม่

สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนนั้น เป็นผลท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม บริบทของสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี และผลท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงในตวัระบบราชการเอง การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอและเกิดมานานแลว้ 

                                                 
 84 รัตนะ บวัสนธ์,รายงานการวิจยั “คอร์รัปชนัในวงการศึกษาของไทยในเขตภาคเหนือ

ตอนล่าง,” มหาวทิยาลยันเรศวร(2546), 75 - 112. 
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แต่ความเข้มข้นของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวปรากฏชัดในช่วงเวลาสิบป่ีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่งผลให้

ปัญหาอุดมการณ์ขา้ราชการทวีความสําคญัและความรุนแรงมากข้ึนตามลาํดบั และยงัมีขอบเขต

ครอบคลุมทั้งในระดบัสังคมส่วนรวม ระดบัรัฐ และระดบัระบบราชการเองดว้ย85 

ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคณะ จากรายงานการวิจยัเร่ือง “คอร์รัปชันในภาครัฐ:ความเห็นและ

ประสบการณ์ของครัวเรือน” โดยสํารวจความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนท่ีถูกเรียกร้องสินบน 

งานวิจยัพบว่า ร้อยละ 10 ของหัวหน้าครัวเรือนทัว่ประเทศมีประสบการณ์เคยถูกเรียกสินบนจาก

ขา้ราชการ และพบว่าร้อยละ 3 ของครัวเรือนท่ีมีเด็กวยัเรียนตอ้งจ่ายค่าแป๊ะเจ๊ียะเพื่อเขา้โรงเรียน

รัฐบาล และถูกเรียกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีโรงเรียน งานวิจยัมีขอ้เสนอแนะถึงวิธีต่อตา้นคอร์รัปชนัในวง

ราชการ ไดแ้ก่ ตอ้งปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงัและลงโทษผูก้ระทาํผิดอยา่งรุนแรง

รวมทั้งไล่ออก ตั้งคณะกรรมการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการทาํงานเร่ืองต่างๆสร้างเสริมให้

ประชาชนเขา้ใจสิทธิของตนเองเพื่อช่วยกนัต่อตา้นคอร์รัปชนั ตรวจสอบผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่าง

ใกลชิ้ด สร้างเสริมจริยธรรมในวงราชการให้คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นลาํดบัแรก ปฏิรูป

ระบบราชการใหโ้ปร่งใส มีประสิทธิภาพ และปรับเงินเดือนขา้ราชการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ ส่งเสริม

การเมืองโดยเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีข้ึน แกปั้ญหายาเสพติด ผูบ้งัคบับญัชาตอ้ง

เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูกนอ้งและประชาชน86 

ประกอบ กุลเกล้ียง และคณะ ทาํการศึกษาวิจยั เร่ือง “รูปแบบการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกัน

คอรัปชันในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน” มีขอ้คน้พบว่าการคอรัปชนัท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยไดลุ้กลาม

เข้าไปสู่สถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ...มีความสลับซับซ้อนและยากแก่การตรวจสอบ

เช่นเดียวกบั การคอรัปชนัในสังคมอ่ืน.ๆ.พฤติกรรมคอรัปชนัท่ีนิยามในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ..การทาํ

หรือใชเ้อกสารปลอม การใชเ้วลาราชการไปหาประโยชน์แก่ตนเอง การออกคาํสั่งสถานศึกษาท่ีขดั

ต่อระเบียบกฎหมาย..การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต..การละทิ้ง

หรือการทอดทิ้งหน้าท่ี..การพิจารณาความดีความชอบขดัต่อหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีกาํหนด การล่วง

ละเมิดสิทธิเด็ก.การประพฤติมิชอบในการคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการ..การประพฤติมิชอบในการ

คดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียน..การเรียก การรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด

โดยมิชอบ..การเบียดบงัยกัยอกหรือนาํทรัพยสิ์นของทางราชการไปใชส่้วนตวัโดยทุจริต การเบิก

                                                 
 85 กนก วงศต์ระหง่าน,รายงานการวจิยั “ความสาํนึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและการ

พฒันาอุดมการณ์ของขา้ราชการไทย,” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, (2533), 45. 

 86 ผาสุก พงษไ์พจิตร และคณะ, รายงานวจิยั “คอร์รัปชนัในภาครัฐ: ความเห็นและ

ประสบการณ์ในครัวเรือน,” สาํนกังานกพ.(2544) 1-50. 
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จ่ายเงินงบประมาณไม่โปร่งใส การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณไม่โปร่งใส การดาํเนินการจดัซ้ือจดั

จา้งไม่โปร่งใส..การใชข้อ้สอบเอ้ือเฉพาะผูท่ี้ตนหรือคณะสอนพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการ

เป็นเทจ็..และการตดัสินผลการเรียนโดยไม่เป็นธรรมแก่นกัเรียน คาํถามการวิจยัเร่ืองน้ีมี 3 ประการ 

คือ 1) สภาพปัจจุบันปัญหาคอรัปชันในสังคมไทยและในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเป็น

อย่างไร.2).รูปแบบการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกนัคอรัปชนัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐมี

ลกัษณะอย่างไร 3) รูปแบบการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกนัคอรัปชนัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของรัฐมีความตรงหรือไม่อยา่งไร โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บจาก

การศึกษาเอกสาร เก็บจากกลุ่มผูรั้บรู้การคอร์รัปชนัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญการ

ปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

รัฐ..เคร่ืองมือและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง การ

สนทนากลุ่ม การขดัเกลาสาธารณะ และการใช้เอกสารบนัทึก ผลการวิจยัพบวา่ การคอรัปชนัยงัมี

ปรากฏในสังคมไทยและในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความซับซ้อนยากแก่การตรวจสอบ 

เน่ืองจากวฒันธรรมของคนไทยและของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน..และการจัด

โครงสร้างสถานศึกษาไม่สอดคลอ้งต่อภารกิจท่ีเปล่ียนไปสู่การกระจายอาํนาจ..รูปแบบการบริหาร

ความเส่ียงเพื่อป้องกนัคอร์รัปชนัในสถานศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบต่าง ๆ คือ 1)..วตัถุประสงค์

ของรูปแบบ...2)..ดชันีช้ีวดัรูปแบบ...3)..แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบประกอบดว้ย..หลกัการจดัการ

ความเส่ียง.หลกัการกระจายอาํนาจแบบการมีส่วนร่วม หลกัการพฒันาสมรรถนะบุคลากร และ

หลกัการควบคุมองคก์ร แต่ละหลกัการประกอบดว้ยแนวทางการปฏิบติัและใชก้ารตรวจสอบความ

ตรงของรูปแบบโดยการจดัการสัมมนาขดัเกลาสาธารณะรูปแบบ87 

  งานวจิยัของสุชาดา นนทวงศ ์เร่ือง “ทศันะและรูปแบบการคอร์รัปชันในสํานักงาน

การศึกษาแห่งหน่ึงในจังหวดัอุบลราชธานี” พบวา่สํานกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ มี

หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการจดัการศึกษาภาคบงัคบัและมีการจดัสรรงบประมาณในแต่ละปีเป็น

จาํนวนมาก โดยมีสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเป็นหน่วยปฏิบติัในระดบัภูมิภาค หากมีการ

คอร์รัปชันเกิดข้ึน จะเป็นผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมากเพราะจะส่งผลให้การดาํเนินการจัด

กิจกรรมการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางเอาไวจึ้งเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ี

จะตอ้งทาํการแกไ้ข โดยงานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาทศันะและรูปแบบการคอร์รัปชนัในสํานกังาน

                                                 
 87 ประกอบ กุลเกล้ียง, “รูปแบบการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกนัคอร์รัปชนัในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 3( กนัยายน- ธนัวาคม 2550): 

70. 
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การประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง ขั้นตอน และระเบียบการ

ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันของข้าราชการสังกัดประถมศึกษาจังหวดัอุบลราชธานี 

ทาํการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานการประถมศึกษารวม 12 คน ไดแ้ก่ ผูท่ี้รับผิดชอบสอบสวนคดี

ความผิด/ขั้นตอนท่ีมีการกระทาํความผิดจาํนวน 4 คน ผูก้ระทาํความผิดและผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่า

กระทาํผดิท่ียงัรับราชการอยู ่จาํนวน 4 คน และผูก้ระทาํความผดิท่ีออกจากราชการไปแลว้ จาํนวน 4 

คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่าทศันะต่อการคอรัปชัน ผูใ้ห้ขอ้มูลให้

ความเห็นวา่ คาํวา่คอรัปชนัจะเป็นคาํท่ีใชใ้นวงการราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนของเอกชนจะใชค้าํวา่

ทุจริต ซ่ึงหมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์จากตาํแหน่ง บทบาท หนา้ท่ี โดยมิชอบขดัต่อกฎหมาย

และระเบียบปฏิบติั จากหน่วยงาน บริษทั องคก์รท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่รูปแบบการคอรัปชนัท่ีสําคญัใน

วงราชการครู ไดแ้ก่ การทุจริตในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง การสรรหาบุคคลเขา้สู่ตาํแหน่ง การ

บริหารงบประมาณโครงการ การนาํเอาวสัดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตน 

การเบิกจ่ายเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก เหตุชกันาํท่ีสําคญัในการ

คอรัปชนั ไดแ้ก่ 1)จิตใจและความโลภของแต่ละบุคคล 2)การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารในทางท่ีมิชอบ 

3)ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ 4)ภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบคั้น กลไก/กระบวนการในการทาํผิด มี 2

ประเภท คือ ทาํคนเดียว มกัจะเป็นในกลุ่มผูบ้ริหาร และแบบเป็นทีม ซ่ึงมกัมีเจา้หนา้ท่ีการเงินและ

หวัหนา้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาอยูใ่นทีมดว้ย สาเหตุท่ีถูกจบัได ้ส่วนใหญ่เกิดจากมีการร้องเรียนจากผู ้

ท่ีเสียผลประโยชน์ และจากส่ือมวลชน งานวิจยัไดเ้สนอแนวทางป้องกนัแกไ้ขการคอรัปชนัไว ้4 

มาตรการ คือ 1. ดา้นกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขบทลงโทษสําหรับผูก้ระทาํผิดให้ไดรั้บโทษ

หนกัข้ึน 2. มาตรการสังคม ควรต่อตา้นผูท่ี้กระทาํการคอรัปชนัไม่ให้สิทธิต่างๆ ในสังคม สรรหา

บุคคลท่ีมีคุณภาพมาดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร 3. ระบบและกระบวนการตรวจสอบให้มีระบบและ

กระบวนการตรวจสอบท่ีชดัเจน มีการตรวจสอบบ่อยๆคร้ัง 4. ค่านิยมและวฒันธรรมประเพณี 

ปลูกฝังจิตสํานึกให้ทราบถึงผลเสียต่อตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงเกิดจากการคอรัปชนัและ 

ยกเลิกระบบอุปถมัภ์88 

 งานวิจยัของนิพนธ์ พวัพงศกร และคณะ เร่ือง “คอร์รัปชันในวงราชการไทย: กรณีศึกษา

ยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในเชิงเศรษฐศาสตร์” พบว่าการทุจริตในวงการจดัซ้ือเร่ิมตั้งแต่

ขั้นริเร่ิมโครงการ โดยเจา้หน้าท่ีของรัฐกบันกัธุรกิจซ่ึงไดส้ร้างสายสัมพนัธ์กนัมานาน ร่วมมือกนั

                                                 
 88 สุชาดา นนทวงศ,์ “ทศันะและรูปแบบการคอร์รัปชนัในสํานกังานการศึกษาแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัอุบลราชธานี” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี,2550), 65. 
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กระทําการทุจริตคอร์รัปชันโดยอาศัยกระบวนการแบ่งค่าเช่าทางเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือ 

เน่ืองมาจากสาเหตุของการแข่งขนักนัทางธุรกิจ เพราะตอ้งการกีดกนัคู่แข่ง ลกัษณะของการทุจริตท่ี

เกิดจากการจดัซ้ือจดัจา้งมีหลายรูปแบบ อาทิ การกาํหนดลกัษณะของสินคา้ท่ีจะซ้ือ การกาํหนด

คุณสมบติัของผูท่ี้จะประมูล การกลัน่แกลง้คู่แข่งในการประกวดราคา หรือแมก้ระทัง่การสมคบกบั

คู่แข่ง (ฮั้ว) เพื่อโก่งราคาประมูลใหสู้งท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้89 

งานวจัิยต่างประเทศ 

งานวิจยัของ David Chapman เร่ือง “Corruption and the Education Sector” ศึกษาถึง

การทุจริตในภาคการศึกษาของนานาประเทศ จาํนวน 17 ประเทศ โดยศึกษาความคิดเห็นจาก

บุคลากรท่ีเป็น คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ครู นกัวชิาการศึกษาโดยทัว่ไป ผลการศึกษามีขอ้คน้พบวา่

นิยามของคาํว่าการทุจริตท่ีเกิดจากบุคลากรทางการศึกษาตอ้งชดัเจน ซ่ึงขอบเขตและการยอมรับ

ของการกระทาํทุจริตมีความแตกต่างกนัระหวา่งประเทศแลว้ยงัมีเส้นแบ่งของคาํนิยามและการก่อ

ตวัของการทุจริตท่ีแตกต่างกนัดว้ย เช่นบางประเทศยอมรับวา่การรับของขวญัไม่เป็นการทุจริต แต่

บางประเทศเห็นวา่การรับขอบขวญัเป็นการทุจริตรูปแบบหน่ึง และบางประเทศการทุจริตยงัรวมถึง

การประพฤติตวัไม่เหมาะสมดว้ย ในการศึกษาเร่ืองน้ีกาํหนดนิยามของการทุจริตในภาคการศึกษา 

ไวว้า่ หมายถึง การยกัยอก และการเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ของตวัเอง ครอบครัว หรือเพื่อนฝงู 

ในการใหค้วามช่วยเหลือ ทั้งในการติดต่อ ประสานงาน ในการดาํเนินโครงการต่างๆ โดยการทุจริต

ท่ีเกิดข้ึนในภาคส่วนของการศึกษาจะมีความแตกต่างกัน เช่นการทุจริตท่ีเกิดจากกระทรวงใน

ส่วนกลาง มกัเช่ือมโยงเก่ียวพนัการจดัซ้ือจดัจา้งในการก่อสร้างการเล่นพรรคเล่นพวกในการจดัจา้ง 

การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง  การผนัแปรเงินงบประมาณลงไปสู่โรงเรียน การซ้ือขายตาํแหน่งเพื่อ

เข้าสู่ตาํแหน่งท่ีดีกว่า การให้สินบนเพื่อแลกกับตาํแหน่งท่ีมีความมัน่คงกว่าหรือหลีกเล่ียงการ

ลงโทษ การจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์จากบริษทัท่ีตนเองมีเพื่อนพอ้ง การเรียกร้องค่าตอบแทนและการ

เรียกรับเงินการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาจะเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนการตรวจสอบ 

การเบ่ียงเบนการใช้งบประมาณท่ีไดรั้บการสนับสนุน การเล่นพรรคเล่นพวกในการแต่งตั้ง การ

ทุจริตในระดบัโรงเรียน จะเก่ียวโยงกบัการรับสินบนจากผูป้กครองเพื่อให้เด็กได้เขา้เรียน การ

เปล่ียนผลคะแนนการสอบเพื่อให้จบการศึกษา การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูป้กครอง การ

เบ่ียงเบนงบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง และเงินทุน เงินบริจาคต่างๆ การทุจริตในห้องเรียน  

                                                 
 89 นิพนธ์ พวัพงศกร และคนอ่ืนๆ,รายงานการวิจยั “คอร์รัปชนัในวงราชการ:กรณีศึกษา

ยทุธศาสตร์การต่อตา้นคอร์รัปชนัในเชิงเศรษฐศาสตร์,” (กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน,2544),114. 
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จะเก่ียวโยงกบัการตกัตวงผลประโยชน์ของผูน้าํส่ง เอกสาร ตาํราหรืออาหารเสริมของเด็กนกัเรียน 

ค่าธรรมเนียมในการเขา้เรียน การเปล่ียนคะแนนสอบ ครูประพฤติไม่ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ การหารายได้

ทางอ่ืนสอนพิเศษ การขาดงานโดยปราศจากเหตุผล และการทุจริตในหน่วยงานการศึกษาระหวา่ง

ประเทศ จะเก่ียวโยงกบัการจ่ายเงินสินบน การทาํสัญญาต่างตอบแทน การจ่ายเงินมากเกินความ

จาํเป็นในการไดรั้บบริการ การจดัสรรเงินเพื่อสร้างโอกาสในการไดรั้บเลือกเพื่อดาํเนินโครงการ

ต่างๆ 

สาเหตุของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในภาคส่วนการศึกษา พบว่ามาจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ 

ประกอบด้วย ดา้นจริยธรรมและคุณธรรมความซ่ือสัตย ์ของแต่ละบุคคลท่ีมีความคิดเห็นต่อการ

ทุจริตท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นสภาพภายในขององคก์าร ท่ีมีโครงสร้างการบริหารจดัการและผูน้าํ

ขององคก์ารท่ีใหค้วามสาํคญัในการขจดัปัญหาการทุจริต ดา้นกระบวนการตรวจสอบ ท่ีมีเคร่ืองมือ

และหน่วยตรวจสอบท่ีสามารถป้องกนัการทุจริตได ้ดา้นกฎระเบียบท่ีมีความเขม้งวดและสามารถ

ลงโทษผูก้ระทาํความผิด หรือละเลยต่อกฎและระเบียบ ด้านแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก ค่า

ครองชีพท่ีไม่พอเพียง เงินเดือนน้อย และสภาพการณ์การอ่ืนๆ ได้แก่ บทลงโทษท่ีไม่มีความ

เข้มงวด การใช้อาํนาจไปในทางท่ีผิดของผูบ้ริหาร การขาดกระบวนการติดตามในการดาํเนิน

โครงการต่างๆ การรายงานผลการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 

กรณีตวัอยา่งของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในภาคส่วนของการศึกษา ไดแ้ก่ ครูเรียกนกัเรียนมาพบ

เพื่อท่ีจะให้นกัเรียนท่ีไม่ผ่านการสอบให้จ่ายเงินแลกกบัผลการเรียน ผูบ้ริหารในโรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา จดัซ้ือจดัจา้งกบัผูค้า้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั เจา้หนา้ท่ีในกระทรวงศึกษาธิการปลอม

แปลงลายเซ็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการเรียกรับสินบน ครูในวิทยาลยัจดัซ้ืออาหารท่ีเกินกว่า

ความจาํเป็นหรือจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรมและยกัยอกไวใ้ชเ้ป็นของส่วนตวั ครูใชเ้วลาราชการไป 

เป็นครูสอนพิเศษนอกโรงเรียน การรายงานผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียนท่ีรายงานต่อ

กระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลางไม่เป็นตามความเป็นจริง เป็นตน้ 

ผลของการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะในการลดการทุจริตในภาคส่วนของการศึกษา จาก

หลายประเทศ เช่น ประเทศ Azerbaijan ท่ีมีปัญหาการทุจริตรุนแรงในเร่ืองการสอบเขา้มหาวิทยาลยั 

ทางรัฐบาลจึงแกปั้ญหาดว้ยการมอบสิทธ์ิให้กบัหน่วยงานกลางซ่ึงมีคณะกรรมการ State Student 

Admission Committee รับผิดชอบการคดัเลือกนกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัของรัฐทั้งทุก

แห่ง ประเทศรัสเซีย พบการทุจริตเร่ืองการเรียกเก็บเงินโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎระเบียบจากผูป้กครอง

ในแต่ละปีเพื่อนาํมาสนับสนุนการดาํเนินโครงการต่างๆ การบาํรุงรักษาสถานท่ี การซ่อมแซม

อาคารเรียน ซ่ึงผูป้กครองมกัจะจ่ายเงินให้กบัโรงเรียน หน่วยงาน NGOs จึงริเร่ิมให้มีการตรวจสอบ
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งบประมาณ การมีส่วนร่วมในกระบวนการใชง้บประมาณของโรงเรียน การตรวจสอบและติดตาม

การใชง้บประมาณของผูป้กครองเพื่อใหมี้ความโปร่งใส90 

งานวิจยัของ Stephen P. Heyneman  เร่ือง “Education and Corruption” ศึกษาถึงนิยาม

ของคาํว่าการทุจริต ความหมายของการทุจริตทางการศึกษา การอธิบายรูปแบบของการทุจริตทาง

การศึกษาโดยเน้นท่ีการศึกษาในระดบัสูง ความเส่ียงของการทุจริตทางการศึกษา การป้องกนัการ

ทุจริตทางการศึกษา และกระบวนการลงโทษผูก้ระทาํความผิด ขอ้ค้นพบของการศึกษา พบว่า 

ความหมายของการทุจริตทางการศึกษาได้มาจากความหมายของการทุจริตโดยทัว่ไป แล้วยงั

หมายถึงการใชอ้าํนาจของฝ่ายบริหารและการจดัการไปในทางท่ีผิด สาเหตุท่ีนานาประเทศตอ้งการ

ให้การศึกษาปลอดจากการทุจริต เน่ืองจาก การศึกษาส่งผลต่อเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึนของมูลค่า

(GNP)โดยรวม การอยู่รอดของสังคมในอนาคต และความยุติธรรมทางการเมือง.ลกัษณะทาง

การศึกษาท่ีปลอดจากการทุจริต ได้แก่ ความเท่าเทียมของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การ

แจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นไปอย่างยุติธรรม กระบวนการการแต่งตั้งในการเล่ือน

ตาํแหน่งเป็นไปอย่างรอบคอบมีความเท่าเทียมกนัและเปิดเผยสาธารณะได้ การจดัสรรเก่ียวกบั

เคร่ืองมือเคร่ืองใชบ้ริการทางการศึกษาเท่าเทียมกนั ความสมดุลในการดูแลบุคคลากรท่ีอยูใ่นพื้นท่ี

ท่ีแตกต่างกนั การบริหารจดัการใหมี้มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรในทางการศึกษา  

ประเภทของการทุจริตทางการศึกษา มี 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1.การทุจริตท่ีเกิดจากโครงสร้าง อันมาจาก 1)การคัดเลือกนักเรียน เน่ืองจากต้อง

กระบวนการคดัเลือกเพราะทุกคนไม่สามารถเขา้เรียนต่อไดท้ั้งหมด ซ่ึงการคดัเลือกอาจเป็นหนทาง

ท่ีทาํให้เกิดการทุจริต จึงตอ้งหาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสอบคดัเลือกอย่างเหมาะสมท่ีจะทาํให้เกิด

คุณภาพของโอกาสทางการศึกษา หากระบบของการคดัเลือกไม่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพตํ่า

ผลกระทบจะเกิดข้ึนนกัเรียน อาจตอ้งพลาดโอกาสหรืออาจตอ้งรอการสอบคดัเลือกในโอกาสใหม่

ซ่ึงทาํให้การเรียนช้าออกไป 2) ผลท่ีตามมาของการทุจริตในระบบคดัเลือก จะตอ้งใช้แนวทาง

ปฏิบติัทางวิชาการเพื่อทาํให้เกิดความเช่ือถือไดแ้ละทาํให้เกิดการทุจริตไดน้้อยมาก 3) วิธีการ

หลีกเล่ียงการทุจริตท่ีเกิดจากระบบการคดัเลือก จะตอ้งวางโครงสร้างเทคนิคของการสอบคดัเลือก

อยา่งดีท่ีเป็นมาตรฐาน  

2.การทุจริตท่ีมาจากระบบของการบริหารและจดัการขององค์การ ท่ีเก่ียวกบัการแต่งตั้ง 

การบรรจุครูใหม่ กระบวนการเขา้สู่มาตรฐานทางอาชีพของครู ซ่ึงทาํให้เกิดการแข่งขนัและมีแรง

                                                 
90 David Chapman, Corruption and the Education Sector.[Online],accessed 25 September 

2011.Available from: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACT874.pdf . 
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กดดนัท่ีจะทาํใหไ้ดใ้บประกอบวชิาชีพและวฒิุบตัรต่างๆ ดงันั้นระบบบริหารและการจดัการจะตอ้ง

มีการควบคุมคุณภาพ ทั้งวิธีการทดสอบ การมีคณะกรรมการ เป็นไปตามกฎหมาย การตรวจสอบ

ทางบญัชี และอ่ืนๆ 

3.การทุจริตของฝ่ายจัดหา เร่ิมตั้ งแต่ การกําหนดวสัดุอุปกรณ์หรือตําราเรียนต่างๆ  

บริษทัผูผ้ลิต การแจกจ่ายไปยงัส่วนต่างๆ ซ่ึงการทุจริตอาจจะเกิดไดใ้นแต่ละขั้นตอน ทั้งการให้

สินบนหรือเรียกรับสินบน 

4.การประพฤติผิดหรือปฏิบติัตวัท่ีไม่เหมาะสมของครู ตามความผิดตามกฎหมาย วินัย 

คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การยอมรับของขวญัหรือรางวลัต่างๆเพื่อแลกกบัการเปล่ียนผล

คะแนนของนักเรียน การประเมินผลการเรียนท่ีมีอคติกบัเช้ือชาติ ประเพณี ชนชั้นในสังคม ของ

นักเรียน การเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัของนักเรียน การคุกคามทางเพศ การรับของขวญัของกาํนัล 

บงัคบัให้นกัเรียนตอ้งซ้ือวสัดุหรืออุปกรณ์การเรียนท่ีครูเป็นผูจ้ดัทาํ ไม่สนใจการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน 
 

ขอ้เสนอของการแกปั้ญหาการทุจริตในทางการศึกษา มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.การปฏิรูปโครงสร้าง กระบวนการคดัเลือกนักเรียนตอ้งให้มีอิสระ การแต่งตั้งสรรหา 

บรรจุครูใหม่ตอ้งเป็นหน่วยอิสระ กระบวนการให้ใบประกอบวิชาชีพ วุฒิบตัรตอ้งแยกออกจาก

การศึกษาในขั้นท่ีสูงข้ึน สถาบนัทางการศึกษาควรมีกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีดินและทรัพยสิ์น การ

จดัเก็บภาษี รายไดโ้ดยทัว่ไปของโรงเรียนไม่ควรจ่ายภาษี 

2.กระบวนการพิจารณา มีกรรมการวิชาการ กรรมการท่ีมาจากสถาบนัทางการศึกษาใน

ระดบัท่ีสูงกวา่ กรรมการของโรงเรียน ผูต้รวจการรัฐสภา กรรมการกาํกบัจริยธรรมของนกัเรียน 

3.มาตรการท่ีจาํเป็น การประเมินโดยคณะกรรมการ การรายงานผลการทุจริตทางการศึกษา

เป็นประจาํทุกปี สถานภาพทางการเงินต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ จริยธรรมและคุณธรรมของ

ผู ้บริหารและนักเรียน การเผยแพร่จริยธรรมและคุณธรรม ให้สาธารณะชนได้รับทราบ มี

คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริต การทาํงานของส่ือมวลชนทางการศึกษาตอ้งเป็นอิสระ 

4. บทลงโทษ มีบทลงโทษทั้งโทษทางอาญา ทางอาชีพ การเปิดเผยสาธารณะ การไล่ออก

จา ก ก า รจ้า ง ง า น ก า รป รับ หา ก ทําผิดม า ตรฐา นท าง คุ ณ ธ รรม แล ะ จ ริย ธ รรม  ก า รถ อน 

ใบประกอบวชิาชีพ91 

                                                 
 91 Stephen P. Hyneman,Education and Corruption .[Online],accessed 11 November 

2011.Available from: http://aou.edu.jo/usefiles/file/file_type_pdf/Education_and 

Corruption_Case-T205_TMA03.pdf. 
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งานวิจยัของแคททารีนา แอล โอทซ์ (Katharina L. Ochse )เร่ือง “Preventing Corruption 

in the Education System: a Practical Guide”.ศึกษาถึงการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในทางการศึกษาของ

ประเทศเยอรมนั พบว่า การทุจริตสามารถให้นิยามไดว้า่ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีหน้าท่ี

ในทางราชการและเอกชนท่ีไม่น่าไวว้างใจ ไม่มีความรับผิดชอบ ละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ี ทาํให้งาน

ไม่บรรลุผลสําเร็จ โดยการทุจริตสามารถพบได้ทั้ งในระดับ มหภาค ระดับจุลภาค และระดับ

ปฏิบติัการ ของทุกภาคส่วนทางการศึกษา เคร่ืองมือในการป้องกนัการทุจริตท่ีมีคุณภาพและมี

ประสิทธิผล คือระบบการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเง่ือนไขแรกสําหรับประชาชนท่ีจะสร้างความ

เขม้แข็งตามวิธีการของระบบประชาธิปไตยและช่วยทาํให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดี โดยเร่ิมสร้าง

ระบบการศึกษาท่ีดีให้แก่เด็กซ่ึงเป็นประชาชนรุ่นเยาว ์การทุจริตโดยทัว่ไปจะมีทั้งการทุจริตขนาด

ใหญ่และขนาดเล็ก การทุจริตทางการศึกษาก็เช่นกนั โดยพบการทุจริตในกรณีจดัซ้ือจดัจา้งจากการ

ก่อสร้าง การจดัซ้ือตาํราเรียนหรืออุปกรณ์ทางการศึกษา สาเหตุการทุจริตมาจาก ความอ่อนแอของ

กฎหมาย และระเบียบท่ีใช้ การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เป็นผล กระบวนการทางกฎหมายไม่สามารถ

นาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการทุจริตไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่มีความโปร่งใสในการบริหาร

จัดการ ขาดการกํากับ ติดตามและควบคุมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตไดอ้ย่างแทจ้ริง ขอ้เสนอในการแกปั้ญหา

การทุจริตได้เสนอให้มีการพฒันาอย่างเป็นระบบ ทั้งการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ การมี

มาตรการลงโทษอยา่งเหมาะสม การพฒันาคุณธรรม ประมวลจริยธรรม และติดตามให้มีการปฏิบติั

ตามนั้น รวมถึงใหมี้การฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อพฒันาความสามารถ ในวิชาชีพ การบริหารจดัการ 

โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสม92 

  งานวิจยัของเบททินา มายเออร์ (Bettina Meier) เร่ือง “Corruption in the Education 

Sector: An Introduction” ศึกษาเก่ียวกบั 1). ปัญหาท่ีเกิดจากการทุจริตในทางการศึกษา 2).การเกิด

การทุจริตทางการศึกษา 3).รูปแบบของการทุจริตทางการศึกษา 4).สาเหตุของการทุจริตทางการศึกษา 

ผลการศึกษา พบว่า 1).การทุจริตในภาคการศึกษาเป็นปัญหาท่ีสําคญั เพราะการศึกษาเป็นการให้

โอกาสท่ีดีข้ึนในชีวิต ความเป็นอยูใ่นระยะยาว และการขบัเคล่ือนในทางสังคม ทั้งน้ีเพราะการศึกษา

คือยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัในการพฒันา ไม่เฉพาะการพฒันาภาวะผูน้าํของประเทศ แต่รวมถึงทศันคติ 

จริยธรรม และพฤติกรรมของประชาชนของประเทศ โดยส่งผลเสียหายในภาคส่วนอ่ืนๆ ดว้ยทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตกอยู่กับ คนยากจนซ่ึงไม่สามารถเข้าถึงระบบ

                                                 
 92 Katharina L.Ochse, Preventing Corruption in the Education System A Practical Guide 

(Eschborn,Germany,2007),17-21. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

84 
 

 
 

การศึกษา หรือมีทางเลือกนอ้ยในการไดรั้บโอกาสจากการศึกษา 2).การทุจริตทางการศึกษาเกิดไดใ้น

หลายระดบั ไดแ้ก่ ระดบัของการเมือง ระดบัองคก์รทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน และในระดบัชั้น

เรียน ดงัเช่น ในระดบันโยบาย การทุจริตเกิดจาก การจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณทางการศึกษา 

การตดัสินใจท่ีจะเลือกลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เป็นตน้ ในระดบักระทรวงส่วนกลาง การทุจริต

เกิดจากการจดัตั้งงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือจดัจา้งในการก่อสร้าง และการจดัสรรงบประมาณในแต่

ละระดบัท่ีจะส่งผา่นไปยงัโรงเรียน ในระดบัการบริหารจดัการของโรงเรียน การทุจริตเกิดจากการใช้

จ่ายเงินในการสรรหาวสัดุ ครุภณัฑ์ของโรงเรียน การรับสินบน การเบิกจ่ายงบประมาณไปในทางท่ี

ไม่ถูกตอ้ง การแต่งตั้ง บรรจุ โยกยา้ย ขา้ราชการ และการทุจริตในระดบัโรงเรียนเกิดจาก การรับ

สินบนจากผูป้กครองในการเข้าเรียน การปรับผลคะแนน การกระทําความผิดของครูทางด้าน

จริยธรรม 3).รูปแบบของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในทางการศึกษามีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การรับสินบน  

การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน การยกัยอก การไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ การเล่นพรรคเล่นพวก 

การใช้ระบบอุปถัมภ์ การใช้อาํนาจไปในทางท่ีผิดหรือเบ่ียงเบนไป การกระทาํความผิดทางด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 4). สาเหตุของการทุจริต มาจาก ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เงินเดือนท่ี

ได้รับไม่เพียงพอกับการดํารงชีพ ไม่มีการติดตามดูว่าโรงเรียนไหนในส่วนท้องถ่ินขาดแคลน

ส่ิงจาํเป็นท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน กฎ ระเบียบ และเกณฑ์ต่างๆ ไม่มีความโปร่งใส 

รวมถึงไม่มีความชดัเจน ขาดกระบวนการ ติดตามและประเมินผล ท่ีจะควบคุมและมีบทลงโทษ

ในทางกฎหมายและทางสังคม ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่ีจะไม่สนบัสนุนการทุจริตใน

รูปแบบต่างๆ 5).การแก้ปัญหาการทุจริตในทางการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างไปจากการ

แกปั้ญหาการทุจริตในภาคส่วนอ่ืนๆและไม่สามารถแกปั้ญหาไดต้ามลาํพงั วิธีการท่ีจะนาํมาใชใ้นการ

แกปั้ญหาจะตอ้งมีอยา่งหลากหลายและมีระดบั ไดแ้ก่ การกาํหนดกรอบหรือหลกัการ ตอ้งมีมาตรฐาน

ท่ีชัดเจน การเขา้สู่ตาํแหน่งตอ้งอยู่บนหลกัของคุณธรรม การบงัคบัใช้กฎหมายมีผลทั้งการกระทาํ

ความผิดท่ีเกิดจากการขดักันแห่งผลประโยชน์ และการผิดจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบต่างๆต้อง

สนบัสนุนการนาํมาใช้ในการตรวจสอบได ้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นนโยบายทางการศึกษา สร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม มีกลไกสําหรับนกัเรียน ผูป้กครองและบทลงโทษในการจ่ายสินบนรวมทั้ง

การบริหารจดัการขององค์กรตอ้งมีความหน่วยงาน ความชัดเจน ให้ประสบผลสําเร็จตอ้งมีความ

ชดัเจนในการตรวจสอบได ้ความชดัเจนระหว่างกระบวนการลงโทษท่ีเกิดจาก การรับสินบน การ

ขดักนัแห่งผลประโยชน์ การกระทาํความผิดทางจริยธรรม เพราะบทลงโทษในการกระทาํความผิด
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แตกต่างกัน เช่นการลงโทษด้วยกฎ ระเบียบของทางราชการ การลงโทษทางสังคม การกระทาํ

ความผดิตามกฎหมายอาญา เป็นตน้93 

  งานวิจยัของฮอลลคัและพอยส์สัน ( Hallak and Poisson) เร่ือง “Corrupt Schools, 

corrupt universities: What can be done?” กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึน

ต่อเน่ืองมาอยา่งยาวนานวา่ส่งผลต่อความลม้เหลวและความสําเร็จในระบบของการศึกษา ซ่ึงมาจาก

ปัญหาหลายประการ อาทิ การเมืองท่ีไม่มีความมุ่งมัน่ทุ่มเท การบริหารจดัการของภาครัฐท่ีอ่อนแอ 

ความโปร่งใสในการตรวจสอบมีไม่เพียงพอ ทั้งท่ีการทุจริตทางการศึกษาเป็นภยัอนัตรายอย่างใหญ่

หลวงต่อประเทศและต่อโลก จึงเป็นความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในทาง

การศึกษา วตัถุประสงค์ของการวิจยั เร่ืองน้ีคือ การหาแนวทางหรือเคร่ืองมือท่ีจะนาํมาใช้ในการ

ป้องกนัการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในทางการศึกษา วิธีการศึกษามาจากการสํารวจความคิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งในทางการศึกษา จากกระทรวงการศึกษา มหาวิทยาลยั นกัวิชาการ สมาชิกขององคก์รทาง

สังคม ไดแ้ก่ ครู นกัเรียน ผูป้กครองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาดูงาน การสัมมนาทางวิชาการ 

กรณีศึกษาต่างๆ จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ รวม 25 ประเทศ การศึกษาพบถึงรูปแบบและ

ลกัษณะต่างๆของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนโดยในแต่ละกลุ่มประเทศจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองรูปแบบ

และสาเหตุหลกัของการทุจริต แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการทุจริตมีทั้งการทุจริตขนาดใหญ่และการ

ขนาดเล็กไดแ้ก่ การยกัยอก การทุจริตในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมาจากการดาํเนินโครงการต่างๆ

หรือจากโครงการก่อสร้าง การแต่งตั้ง หรือการบรรจุท่ีไม่เป็นธรรม การกระทาํท่ีขดัต่อกฎหมาย และ

ระเบียบ การปลอมแปลงเอกสาร การใชเ้วลาของทางราชการไปทาํประโยชน์ส่วนตน การเล่นพรรค

เล่นพวก ระบบอุปถมัภ์ การขา้มขั้นตอน การเรียกร้องผลประโยชน์ เป็นตน้ สาเหตุของการทุจริต

พบวา่ มาจากกระบวนการตดัสินใจทางการบริหาร การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบั ไม่มี

ความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบ การหลีกเล่ียงกฎระเบียบต่างๆ ขั้นตอนราชการมีขั้นตอนท่ี

ยุง่ยาก การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การกระทาํท่ีขดัต่อจริยธรรม เงินเดือนของขา้ราชการและ

ครูค่อนขา้งตํ่า โดยสาเหตุต่างๆมีความซบัซอ้นผลการวจิยัไดเ้สนอแนวทางในการป้องกนัการทุจริตวา่

การแก้ปัญหาการทุจริตไม่สามารถกระทาํได้ตามลาํพงัต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆส่วน ส่ิงท่ี

สําคัญคือการสร้างปทัสฐานหรือความเช่ือของสังคมในเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎเกณฑ ์ต่างๆกระบวนการตรวจสอบตอ้งมีความโปร่งใส การมอบหมายความรับผิดชอบตอ้งชดัเจน 

                                                 
 93 Bittina Meier, Corruption in the Education Sector: An Introduction. [Online], accessed 

1 November 2011. Available from: http://www.transparencia.org.es/Stealing% 20the/20Future 

%20-%20Corruption%20in%20the%20classroom.pdf 
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การแจกจ่ายทรัพยากรตอ้งเป็นไปอย่างทัว่ถึง พฒันาทกัษะในดา้นการบริหารจดัการ มีกระบวนการ

ติดตาม ประเมินผลท่ีสามารถตรวจสอบได ้การเพิ่มองคค์วามรู้และทกัษะต่างๆ มีการฝึกอบรมให้กบั

ผูป้ฏิบติังาน และส่ิงสาํคญัคือการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน94 

  งานวิจยัของAnti-Corruption Resource Centre เร่ือง “Corruption –free education: 

Lesson from a State and civil society joint initiative in Peru” “ศึกษาถึงการทุจริตในทาง

การศึกษาของประเทศเปรู วา่ปัญหาการทุจริตในระบบการศึกษาของประเทศเปรูเป็นปัญหาสําคญัท่ี

อยู่ในลาํดบัต้นๆ พบปัญหาการทุจริตทั้งท่ีเกิดข้ึนในองค์กร สถาบนัทางการศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษา ผลของการทุจริตทาํใหร้ะบบการเรียนการสอนไม่ไดคุ้ณภาพและตํ่ากวา่มาตรฐาน ขาด

แคลนแหล่งทรัพยากร ขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา รูปแบบของการทุจริตทีทั้งรูปแบบโดยทัว่ไป เช่น 

การไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ การซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ และรูปแบบเฉพาะ เช่นการรับสินบนเพื่อ

แลกกนัการเปล่ียนผลการสอบ และการกระทาํความผิดท่ีเกิดจากครู ทั้งความไม่โปร่งใส และ การ

ประพฤติผิดในทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งน้ีความเส่ียงท่ีทาํให้เกิดการทุจริต มี 3 ประการ คือ 

1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบการทุจริตมีความอ่อนแอและไม่โปร่งใส 2) ไม่มีการตรวจสอบโดย

ภาคประชาสังคม 3) กระบวนการท่ีใช้ในการสืบสวนสอบสวนและบทลงโทษไม่มีประสิทธิภาพ 

งานวิจยัไดเ้สนอให้มีการแกปั้ญหาการทุจริตทางการศึกษาดว้ยการบูรณาการความร่วมมือ และการ

ทาํงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต ทั้ งการแลกเปล่ียนข้อมูล การปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ การเฝ้าระวงั การติดตาม มีบทลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมกบัทุก

ภาคส่วนของสังคมใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื95 
 

สรุป 
 

  จากแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี สามารถ

สรุปไดว้า่ การทุจริตมีการใชค้าํหลายคาํ ไดแ้ก่ การฉ้อราษฎร์บงัหลวง การประพฤติผิดต่อหนา้ท่ี การ

คอร์รัปชนั การประพฤติมิชอบ การทุจริตต่อหนา้ท่ี และสามารถให้คาํนิยามท่ีแตกต่างกนัไดใ้นหลาย

                                                 
 94Jacques Hallak and Muriel Poisson, Corrupt school, corrupt universities: What can we 

done? [Online], accessed 10 September 2011. Available from:www.iiep.unesco.org/ information-

service/…/etico-corruption-school.html 

 95 Anti-Corruption Resource Centre,.Corruption-free education: Lessons from a State and 

civil society joint initiative in Peru. [Online], accessed 17 September 2011. Available from: 

http://www.u4.no/themes/education/ educationmainpoints.cfm 
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มิติ ทั้งในด้านกฎหมาย ความประพฤติ และปทสัถานของสังคม รวมทั้งมุมมองของการทุจริตยงั

แตกต่างกนั เช่น มุมมองของนักธุรกิจ นักการเมือง และในชนชั้นกลาง หรือแมแ้ต่ในมุมมองของ

นกัวชิาการต่างประเทศ แต่สรุปไดใ้กลเ้คียงกนัวา่ การทุจริต หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีจากการเป็น

เจา้หนา้ท่ีของรัฐในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดเ้พื่อตนเองและพวกพอ้งโดยมีเจตนาทุจริต ปัจจยั

ท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีมาจากหลายปัจจยัท่ีสัมพนัธ์และเก้ือกูลกนั ทั้งปัจจยัภายในของแต่ละ

บุคคล อนัมาจากความซ่ือสัตย ์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม มุมมองในเร่ือง

ของการทุจริต และความตอ้งการหรือแรงจูงใจในการกระทาํการทุจริต และปัจจยัภายนอก ได้แก่ 

สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี การแข่งขนักนัทางธุรกิจ โดยการทุจริต

ทัว่ๆไปกบัการทุจริตทางการศึกษา มีปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตใกลเ้คียงกนัไดแ้ก่ ปัจจยัภายในของ

แต่ละบุคคล และปัจจยัภายนอกท่ีมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารจดัการ การทุจริต

ท่ีเกิดข้ึนในทางการศึกษามีทั้งการทุจริตขนาดใหญ่และขนาดเล็กตั้งแต่การก่อสร้างในโครงการใหญ่ๆ 

การปลอมแปลงเอกสาร การประพฤติผิดกฎ ระเบียบ การรับเงินสินบนการจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัหา

วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การแต่งตั้ง โยกยา้ย การประเมินผลทางวชิาการ การทุจริตในทางการศึกษา

พบไดท้ั้งในหน่วยงานระดบักระทรวง สถาบนัทางการศึกษา โรงเรียน และในชั้นเรียน รูปแบบการ

ทุจริตมีทั้งรูปแบบท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไป เช่น การใชอ้าํนาจไปในทางท่ีผิด การเรียกรับผลประโยชน์และ

การทุจริตท่ีมีลกัษณะเฉพาะ การเรียกรับสินบนเพื่อเปล่ียนผลคะแนน การรับเงินจากผูป้กครอง โดยมี

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริต มาจากการมีตาํแหน่งหน้าท่ี การใชอ้าํนาจหน้าท่ีในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง และ

แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพอ้ง โดยหาโอกาสและช่องทางจาก ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ

ท่ีมีช่องวา่งและช่องโหว่ หรือมีไม่เพียงพอ ลา้สมยั ดว้ยการเรียกร้อง รับ ผลประโยชน์ต่างๆจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ี รวมทั้ งกระบวนการติดตาม กํากับ ตรวจสอบ  การบริหารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นสาเหตุท่ีสาํคญัมาจากระบบอุปถมัภใ์นสังคมไทยท่ีต่างตอบแทนและหวงัผลประโยชน์ซ่ึง

กนัและกนั โดยการทุจริตจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบท่ีตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกนั ไดแ้ก่ ความไม่

ซ่ือสัตย ์สุจริต โอกาส และแรงจูงใจ จึงจะบรรลุผล เน่ืองจากการทุจริตก่อให้เกิดผลเสียหายต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนองคก์ร และประเทศชาติ จึงมีการเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาการทุจริต โดยการ

แก้ไขปัญหาการทุจริตจาํเป็นตอ้งมาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะในระบบการศึกษาเพื่อ

ปลูกฝังเยาวชนไทยในวนัน้ีให้เขา้ใจและตระหนกัถึงความเสียหายของภยัท่ีเกิดจากการทุจริต และ

กล่อมเกลาปลูกฝังให้มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต ตั้งแต่ในเยาวว์ยั บุคลากรทางการศึกษาจึงมีความสําคญั

อย่างยิ่ง ดงันั้นในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบั

ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี โดยไดศึ้กษาเอกสารเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อ

หน้าท่ีจาก 1). เอกสารและส่ืออิเลคโทรนิค สรุปแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีทาํให้
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เกิดการทุจริต 2).สรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารในหน่วยงานทางดา้น

การศึกษา ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผูก้าํกบั

นโยบายในทางการศึกษาของประเทศ และนกัวิชาการท่ีมีผลงานวิจยัในดา้นการทุจริต ผูบ้ริหารใน

หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีพิทกัษร์ะบบคุณธรรม ดว้ยการใชเ้ทคนิคสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อสรุปเป็น

แนวทางในการวิจัยคร้ังน้ี 3). ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการทุจริตจากงานวิชาการและนักวิชาการของ

ต่างประเทศ เพื่อศึกษาถึงการให้คาํนิยามของการทุจริต สาเหตุท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี และ

รูปแบบท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต  
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง ปั จ จัย เ อ้ื อ ท่ี ทํา ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ทุ จ ริ ต ต่ อ ห น้ า ท่ี ข อ ง บุ ค ล า ก ร  สั ง กั ด

กระทรวงศึกษาธิการ มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1.ปัจจัยเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของ

บุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการ. 2. แนวทางในการป้องกนัการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากรทาง

การศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชค้วาม

คิดเห็นของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) และเพื่อให้การ

วิจยัดาํเนินไปอย่างเป็นระบบและบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงกาํหนดแนว

ทางการดาํเนินการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 
 

 เพื่อให้การดาํเนินการวิจยัเร่ืองปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตามอย่างมีระบบ ดว้ยความเรียบร้อย และ บรรลุตามวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั ผูว้จิยั จึงกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการศึกษาวจิยัเป็นสามขั้นตอน ดงัน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 การจดัเตรียมโครงการ เป็นขั้นตอนการจดัเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการ

ดําเนินการวิจัย โดยการศึกษา สภาพข้อมูล ปัญหา ลักษณะและรูปแบบการทุจริตท่ีเกิดข้ึนกับ

เจา้หน้าท่ีของรัฐ การทุจริตท่ีเกิดจากบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จากเอกสาร ขอ้มูล สถิติ 

รายการวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี 

แล้วขอคาํแนะนําและความเห็นชอบในการจดัทาํโครงร่างการวิจยั จากคณะกรรมการผูค้วบคุม

วทิยานิพนธ์ 

 ข้ันตอนที่ 2 การดาํเนินการวิจยั เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์กาํหนดกรอบแนวความคิด

เพื่อสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ นาํไปทดลองใช ้ปรับปรุงคุณภาพ นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างและพฒันาแลว้

ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความถูกตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูล และแปลผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัแผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาเอกสารเก่ียวกบัปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อ

หนา้ท่ี จาก 
1.เอกสารและส่ืออิเลก็โทรนิกส์  
2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุป แนวคิด ทฤษฎี

และงานวจิยั ปัจจยัเอ้ือ

ท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต

ต่อหนา้ท่ี 

ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุ จากการใช้

เทคนิคการสมัภาษณ์ 

แบบมีโครงสร้าง 

สร้างแบบสอบถามปัจจยัเอ้ือ

ท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อ

หนา้ท่ีของบุคลากรสงักดั

กระทรวงศึกษาธิการ 

ความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งจากแบบสอบถาม

ซ่ึงเป็นบุคลากรสงักดั

กระทรวงศึกษาธิการ จาก

แบบสอบถามโดยการใช้

การวเิคราะห์ Exploratory 

Factor Analysis 

  

ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ีของบุคลากร 
 สงักดักระทรวงศึกษาธิการ 

นาํเสนอ 
1.ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร 

สงักดักระทรวงศึกษาธิการท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มาเป็น

ประเด็นในการจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

2.แนวทางในการป้องกนัการทุจริตของบุคลากร สงักดั

กระทรวงศึกษาธิการ 

ตอนที ่1 การศึกษาวเิคราะห์และกาํหนดกรอบแนวความคิดในการวจัิย 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์

จําแนกปัจจัย 

ตอนที ่3 

การจัดสนทนา

กลุ่ม 
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 ในการศึกษาตามขั้นตอนของการดาํเนินการวิจยัทั้ง 3 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ข้ันตอนที ่1 การศึกษาวเิคราะห์และกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย 

  1.1 การศึกษาเอกสารเก่ียวกับปัจจัยเอ้ือท่ีทําให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี จาก

การศึกษาเอกสารและส่ืออีเล็กโทรนิกส์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.2 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริต

ต่อหนา้ท่ี 

  1.3 สรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิจากการใชเ้ทคนิคสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง 

 ข้ันตอนที ่2 การวเิคราะห์จําแนกปัจจัย 

  2.1 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของ

บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

  2.2 สรุปความเห็นของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการจากแบบสอบถามความคิดเห็นโดยการใช้การวิเคราะห์ (Exploratory Factor 

Analysis) 

 ตอนท่ี 3 การจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผูบ้ริหารการศึกษา ผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษาผูอ้าํนวยการสาํนกัเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานกัเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 

15 คน 

  3.1 สรุปองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาเป็นประเด็นในการจดัสนทนากลุ่ม 

(focus group discussion) 

  3.2 สรุปปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากรทางการศึกษา สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ 

  3 . 3  ส รุป แนวท า ง ก า รป้ อง กันก า รทุ จ ริต ต่อหน้า ท่ี ข อง บุ ค ล า ก ร  สั ง กัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจดัทาํร่างรายงานผลการวิจยั เพื่อ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพ ์และส่งรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์

ต่อบณัฑิตวทิยาลยั เพื่อขอจบการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

92 
 

 
 

ระเบียบวธีิการวจัิย 
 

 เพื่อใหง้านวจิยัน้ีมีประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้

กาํหนดรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั ประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร 

กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา  เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์

ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 

แผนแบบการวจัิย 

 แผนแบบการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแผนแบบการวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีลกัษณะ

เป็นแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case 

study design) ซ่ึงแสดงไดด้ว้ยแผนผงั ดงัน้ี 

แผนภูมิท่ี 6 แผนผงัของแผนแบบการวจิยั 

 

 

 

 

 
 

  เม่ือ  R หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่มเลือกมา 

X หมายถึง  ตวัแปรท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากรทางการศึกษา สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ 

O  หมายถึง  ผลท่ีไดรั้บจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองปัจจยัอ้ือท่ี

ทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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ประชากร 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยเอ้ือท่ีทําให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในปี 

2551 จาํนวน 673,584 คน96 ในหน่วยงานระดบัสํานกังาน จาํนวน 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่1).สํานกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2).สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 3).สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4).สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 5).สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา  

กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากร

สังกดักระทรวงศึกษาธิการทุกประเภท ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใช้วิธีการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง

จากการเปิดตารางของทาโร่ ยามาเน่(Yamane)97 เพื่อกาํหนดขนาดตวัอย่างของบุคลากรท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้น ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 770 เม่ือ

ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างแลว้ ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการเทียบ

บญัญติัไตรยางค์จาํนวนข้าราชการในแต่ละหน่วยงานท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วจึงสุ่ม

ขา้ราชการในแต่ละหน่วยงานเท่ากบัจาํนวนท่ีเทียบได ้ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 24 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 24 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ท่ี หน่วยงาน จาํนวน กลุ่มตวัอยา่ง(770 คน) 

กทม ภูมิภาค 

1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 127,743 59 160 

2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 418,946 90 259 

3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 28,450 50 17 

4 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 103,008 80 42 

5 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 163 13  

 รวม  678,310 292 478 
 

                                                 
 96

 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,ขอ้มูลจาํนวนบุคลากรทางการศึกษา ปี2551. 

[Online], accessed 20 November 2011.Available from: http://www.idis.ru.ac.th/report/ 

index.php?topic=400.0  

 97  Taro Yamane, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์,วธีิวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 

เจริญผล,2531), 296. 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ี ประกอบด้วย ตวัแปรพื้นฐาน และตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 1. ตวัแปรพื้นฐาน คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ตาํแหน่งปัจจุบนั กรมท่ีสังกดั ประเภทของขา้ราชการ ประสบการณ์ในการทาํงาน และ

ระดบัการศึกษา 

 2. ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี จาํแนก

ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  2.1 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ส่ืออิเลคโทรนิคส์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการทุจริตต่อหนา้ท่ี ท่ีไดม้าจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย การนิยามความหมายของคาํวา่การทุจริต เน่ืองจากมีการ

ให้นิยามความหมายของการทุจริตท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น นิยามความหมายของการทุจริตของ

องคก์รนานาชาติ เช่น International Transparency ,World Bank , UN, UNCAC ,OECD รวมทั้ง

นิยามตามความคิดเห็นของนกัวิชาการต่างๆ และนิยามตามกฎหมายของไทย นอกจากคาํว่า การ

ทุจริต แลว้ยงัมีการใช้คาํต่างๆในความหมายเดียวกนั ซ่ึงมีทั้งความหมายในเชิงกวา้งว่า เป็นการ

กระทาํท่ีเบ่ียงเบนไปจากหน้าท่ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดใ้ห้แก่ตนเองและพวกพอ้ง หรือ

ความหมายในเชิงกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1)หมายถึง “เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ื้น” โดยในงานวิจัยน้ีนิยาม

ความหมายของคาํว่า “การทุจริต” หมายถึง การทุจริตต่อหน้าท่ี ตามพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 หมายถึง “การปฏิบติั

หรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในตาํแหน่ง หรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํให้

ผูอ่ื้นเช่ือว่ามีตาํแหน่งหรือหน้าท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อาํนาจในตาํแหน่ง

หนา้ท่ี ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ื้น”ซ่ึงในการพิจารณา

ถึง การทุจริตต่อหน้าท่ี ดงักล่าวตอ้งมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1). “การทุจริต” พิจารณาตาม

ประมวลกฎหมายอาญา คือ แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ื้น 2). “ประพฤติมิชอบ” คือ การท่ีไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยวิธีการใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการ

ปฏิบติั และไม่สามารถแสดงไดว้า่ร่ํารวยข้ึนในทางท่ีชอบ  3). “ในวงราชการ” นั้น พิจารณาจากการ

ทาํของตวับุคคล อนัไดแ้ก่ ผูท่ี้เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามมาตรา 4  และ4). “การกระทาํของเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ” พิจารณาว่า ตามสภาพของกิจการงานราชการนั้น อยู่ในวตัถุประสงค์ของส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงกฎหมายกาํหนดไว ้และหนา้ท่ีราชการท่ีมีอยูข่องเจา้หนา้ท่ีรัฐ
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ผูน้ั้นมี ซ่ึงรวมถึงกรณีโอกาสท่ีมีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีการใช้โอกาสนั้นกระทาํการในกิจการซ่ึงตน

มิใช่เป็นผูรั้บผิดชอบ98 ทั้งน้ีในงานวิจยัของต่างประเทศและของประเทศไทย มีการศึกษาเก่ียวกบั

สาเหตุ ปัจจยั ท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีในวงการราชการเป็นจาํนวนมาก โดยมีขอ้คน้พบถึง

สาเหตุ รูปแบบ ลกัษณะ และพฤติกรรมของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในวงราชการ และการทุจริตต่อ

หน้าท่ีในกระทรวงท่ีมีปัจจยัเส่ียงท่ีทาํให้เกิดการทุจริต งานวิจยัดงักล่าว พบว่าการทุจริตต่อหน้า

ท่ีมาจากปัจจัยต่างๆได้แก่  ปัจจัยภายในส่วนบุคคล ได้แก่ เป็นคนโลภมาก ขาดสํานึกความ

รับผดิชอบ ไม่มีมโนธรรม ไม่มีคุณธรรม ความเคยชินท่ีคุน้เคยกบัการไดรั้บค่านํ้ าร้อนนํ้ าชาจากผูม้า

ติดต่อราชการ การใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีจากการปฏิบติัราชการเรียกร้องผลประโยชน์ การฝ่าฝืนกฎ 

ระเบียบ คาํสั่ง การมีนิสัยใชจ่้ายฟุ่มเฟือย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง 

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น เงินเดือนไม่พอกบัค่าครองชีพ รายไดข้องขา้ราชการนอ้ยหรือตํ่ามาก

ไม่ได้สัดส่วนกับค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ตาํแหน่งสูงแต่รายได้ไม่สามารถรับ

สถานภาพทางสังคมของตนเองได ้การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีทนัสมยัใน 

การใชดุ้ลพินิจ มีกฎหมายท่ียุง่ยากซบัซ้อน ใชดุ้ลพินิจของตนโดยขาดการควบคุมกาํกบัจากผูอ่ื้น มี

อาํนาจใช้ดุลพินิจตามตาํแหน่งหน้าท่ีของตนอย่างกวา้งขวาง มีช่องว่างในการตรวจสอบ กลไกใน

การทาํงานขององค์กรตรวจสอบยงัไม่มีการพฒันา การตรวจสอบตอ้งดาํเนินการตามหลักการ

กระทาํความผิดทาํให้การพิจารณาเป็นไปอย่างล่าช้า องค์กรตรวจสอบภายในขาดความเขม้แข็ง

เพราะตอ้งอยู่ภายใตร้ะบบบงัคบับญัชาภายในองค์กร การพิจารณาพิพากษายุ่งยากซับซ้อน ขาด

ความโปร่งใสในการตรวจสอบ ใหดุ้ลพินิจในการตดัสินใจแก่เจา้หนา้ท่ีกวา้งเกินไปหรือไม่มีกรอบ

ในการพิจารณา นาํขอ้ยกเวน้จากกฎบญัญติัหรือระเบียบต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ กฎระเบียบ

เคร่งครัดทาํใหเ้ปิดโอกาสใชดุ้ลพินิจ กฎหมายและระเบียบในบางเร่ืองมีขอ้บกพร่องและมีช่องโหว ่

ความไม่ชัดเจนของกฎ ระเบียบ และให้อาํนาจแก่ผูบ้ริหารมากเกินไปทาํให้ผูใ้ช้กฎหมายสร้าง

ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้ง ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัยุ่งยากล่าช้าจนเกิด

ช่องทางให้ขา้ราชการหาประโยชน์ได ้ความหละหลวมขององคก์ร องคก์รขาดระบบการควบคุมท่ี

รัดกุม การบริหารขาดประสิทธิภาพภาพล่าชา้และมีหลายขั้นตอน การควบคุมภายในบกพร่อง การ

บริหารงานท่ีไม่โปร่งใส ผูบ้งัคบับญัชาหละหลวม ขั้นตอนของระเบียบทางราชการมีอาํนาจมาก

เกินไปจนเกิดการสมยอมกนัระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บ ตกอยู่ภายใตแ้วดลอ้มและอิทธิพลของผูทุ้จริต 

ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ทาํให้เห็นเป็นตวัอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษ การร่วมมือกบันักการเมืองในการ

                                                 
 98 สาํนกังานป.ป.ช., กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและประกาศคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.(กรุงเทพฯ: บริษทัศรีเมืองการพิมพ,์2547),2. 
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ทุจริตเพื่อดาํเนินโครงการต่างๆ การเมืองมีอิทธิพลกบัขา้ราชการ นโยบายท่ีบิดเบือนทางการเมือง 

ความไม่แน่นอนทางการเมือง การแข่งขนักนัทางธุรกิจยอมท่ีจะจ่ายเงินใหก้บัขา้ราชการเพื่อแลกกบั

บริการท่ีสะดวกรวดเร็วและลดตน้ทุนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ยอมรับการทุจริตได ้ประเพณี

ปฏิบติัของขา้ราชการท่ีอนุญาตให้ขา้ราชการใช้อาํนาจหรือเวลาไปทาํผลประโยชน์หรือรายได้

เพิ่มเติม ส่ิงจูงใจทางวตัถุท่ีตอ้งการอยากไดอ้ยากมี ระบบอุปถมัภ ์วฒันธรรมในองคก์รเป็นระบบ

อุปถมัภ์ ค่านิยมในสังคมไทยเป็นระบบอุปถมัภ์ ค่านิยมของสังคมไทยท่ีรู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี

และเขา้เมืองตาหล่ิงตอ้งหล่ิวตาตาม ค่านิยมของสังคมท่ีนิยมยกยอ่งคนมีเงินหรือความร่ํารวยโดยไม่

สนใจว่าได้เงินมาอย่างไร เกิดลทัธิเอาอย่าง อยากได้ส่ิงท่ีคนรวยมี ขาดความสํานึกในคุณธรรม 

ระบบทุนนิยมเสรีท่ีทําให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ เน้นการบริโภค ขาด

อุดมการณ์ของความเป็นขา้ราชการท่ีดี ขาดจริยธรรมของการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ขาดจิตสํานึกใน

เร่ืองผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดจากแรงจูงใจภายใน มีนิสัยฟุ่มเฟือย เป็นตน้ 

  2.2 ตวัแปรท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ี

ทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี ในความคิดเห็นทัว่ๆไป และจากการปฏิบติัในหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดใ้ห้

ความเห็นว่าการทุจริตต่อหน้าท่ี มีปัจจยัมาจาก 1).ปัจจยัภายในของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความไม่

ซ่ือสัตยสุ์จริต ความโลภ ไม่มีความละอาย ไม่เกรงกลวัต่อการกระทาํผดิ คิดวา่ไม่มีใครรู้ใครเห็น ไม่

มีจริยธรรม ไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความทะเยอทะยาน ตอ้งการมีความเท่าเทียมทางสังคม 

ค่านิยมเน้นการบริโภคนิยม ตอ้งการได้รับการยอมรับจากสังคม 2).ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ปัจจยั

ทางดา้นสังคม เช่น สังคมยอมรับการทุจริต ไม่ต่อตา้นการทุจริต ไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนั

การทุจริต หรือบางคร้ังกลบัสนับสนุน เป็นประเพณีปฏิบติัของคนในสังคมนั้นๆ ปัจจยัทางด้าน

การเมือง เช่น การเมืองเขา้มีอิทธิพล แทรกแซง ในการแต่งตั้ง โยกยา้ย เปล่ียนแปลงนโยบายของ

หน่วยงาน การริเร่ิมโครงการต่างๆตามนโยบายทางการเมือง ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ค่าครอง

ชีพท่ีสูงข้ึน รายไดต้ ํ่า รายรับไม่พอกบัรายจ่าย ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยี เช่น การนาํเทคโนโลยีมา

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนในการทุจริตทาํให้การตรวจสอบเป็นไปไดย้าก ปัจจยัทางดา้นกฎหมาย 

เช่น มีความล้าสมยั เขม้งวดเกินไป มีไม่พอ ล้าหลงั ช่องโหว่ ช่องว่าง ปัจจยัทางด้านการบริหาร

จดัการขององค์กร เช่น ไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล ไม่มีการกาํกับ ตรวจสอบ การกาํกับ ดูแล ไม่มี

ประสิทธิภาพ โดยลกัษณะของการทุจริตต่อหน้าท่ี ไดแ้ก่ การละเวน้หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์

หรือกฎระเบียบต่างๆ จงใจท่ีจะหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ การแสวงหาสิทธิพิเศษต่างๆ

จากมีตาํแหน่งหน้าท่ี การบิดเบือนจากกฎระเบียบต่างๆ ย่อหย่อนต่อวินยั การเรียกรับสินบน การ

ผกูขาดอาํนาจ การอยู่ในตาํแหน่งท่ีมีอาํนาจนานเกินไป การตดัสินใจท่ีไม่ชดัเจน การใช้ตาํแหน่ง

เอ้ือประโยชน์ใหก้บัพวกพอ้งและครอบครัว 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหมด 2 ประเภท คือ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structured interview) โดยกาํหนดประเด็นของขอ้

คาํถามไวแ้ละใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษา(กคศ.) และขา้ราชการพลเรือน(กพ.) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 1 ฉบบั 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 มีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (check list) เพื่อสอบถามขอ้มูล

เก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ นักการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมาย และผูท้รงคุณวุฒิ มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)ของ ลิเคอร์ท (Likert)99 จาํนวน 

200 ขอ้ โดยผูว้จิยักาํหนดค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนกัเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

 ระดบั 5 หมายถึง ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

       ใหมี้นํ้าหนกั 5 คะแนน 

 ระดบั 4 หมายถึง ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต อยูใ่นระดบัมาก  

       ใหมี้นํ้าหนกั 4  คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต อยูใ่นระดบัปานกลาง 

        ใหมี้นํ้าหนกั 3  คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต อยูใ่นระดบันอ้ย  

       ใหมี้นํ้าหนกั 2  คะแนน 

 ระดบั 1 หมายถึง ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตอยู ่ในระดบันอ้ยท่ีสุด  

       ใหมี้นํ้าหนกั 1 คะแนน 

ซ่ึงเคร่ืองมือแต่ละประเภทไดใ้ชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนของการวจิยั ดงัน้ี 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี  

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันา ดงัน้ี 

                                                 
 99  Rensis Likert,อา้งถึงในพวงรัตน์ ทวรัีตน์, วธีิวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์,114-115. 
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1 1 วเิคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

1.2 วิเคราะห์งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัท่ีทาํ

ใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี แลว้จดัทาํเป็นขอ้สรุป 

1.3 กาํหนดประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview) แล้ว

นาํไปสัมภาษณ์ 

1.4 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 18 คน ซ่ึงผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือก

แบบเจาะจง (purposive method) โดยผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 

  1.4.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ นกักฎหมาย ในสํานกังานป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

  1.4.2 ผูบ้ริหาร ในสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ 

  1.4.3 ผูบ้ริหาร นักวิชาการ ทางการศึกษา ในสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  1.4.4 บุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

  1.4.6 อาจารยท่ี์สอนในสถาบนัทางการศึกษาและมีผลงานวจิยัเก่ียวกบัการ

ทุจริต 

  ในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ เป็นการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง โดยกาํหนดประเด็นขอ้คาํถาม และใหแ้สดงความคิดเห็นหรือทศันะส่วนตวั หลงัจากนั้น

แล้วได้นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญและ

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีสอดคลอ้งกนั 

  1.5 นําบทสรุปของการสัมภาษณ์และข้อสรุปจากการศึกษา หลักการ แนวคิด

ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศมาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เพื่อ

สรุปแลว้นาํมาสร้างเป็นขอ้กระทงคาํถามของแบบสอบถาม 

2. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้กาํหนด

ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

2.1 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.1.1 การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษา

แนวคิดทฤษฎี หลกัการ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การ

ทุจริตทางการศึกษา ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี แนวทางการป้องกนัการทุจริตต่อหน้าท่ี 

โดยสร้างขอ้กระทงคาํถามจากตวัแปรท่ีได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด
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ทฤษฎีและขอ้คิดเห็นจากการสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญใน

กระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ จาํนวน 5 คน 2) คณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ในสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ จาํนวน 5 คน 3) นกัวิชาการท่ีมีผลงานเก่ียวกบัการทุจริต จาํนวน 5 คนโดยสรุปขอ้คาํถาม

ได ้200 ขอ้ 

2.1.2 นาํขอ้คาํถามจาํนวน 200 ขอ้ มาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

ภายใต้คาํแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน เพื่อหาค่าความตรงของ

เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ ค่า IOC (Index of Item Objective Consistency) โดยพิจารณาจากค่า IOC ท่ี

มากกว่า 0.05 ข้ึนไป จึงจะถือวา่คาํถามนั้นเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีตอ้งการวดัได ้ซ่ึงผลการวิเคราะห์

เหลือขอ้คาํถาม จาํนวน 171 ขอ้ 

2.1.3 นาํแบบสอบถาม จาํนวน 171 ขอ้ ไปทดลองใช ้(try out) กบัตวัอยา่งท่ี

เป็นบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไม่ใช่ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวนรวม 30 คน แลว้

นาํมาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient)100 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .986 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี 

 การเก็บดว้ยแบบสอบถาม 

 1. ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนท่ีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร

กาํหนดไว ้โดยมีหนงัสือจากภาคบริหารการศึกษาเพื่อขอความร่วมมือไปยงัหวัหนา้หน่วยงานท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 27 หน่วยงาน สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 77 แห่ง สํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง รวม 770 ฉบับ ซ่ึงเป็นหน่วยวิเคราะห์ เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 2. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

ไปยงัหัวหน้าหน่วยงาน ขอให้เป็นผูต้อบแบบสอบถามหรือมอบหมายให้ขา้ราชการในหน่วยงาน

เป็นผูต้อบแบบสอบถามและรับกลบัคืนทางไปรษณีย ์

                                                 
 100 J.Lee Cronbach, Eassential of Psychological Testing ,3rd ed.(New York :Harper &Row 

Publishers, 1974),161. 
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 3. ผูว้จิยัตรวจแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา โดยตรวจสอบและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถาม

ท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นไดจ้าํนวน 763 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.09 เพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 1.ทาํหนงัสือเชิญผูร่้วมการสนทนากลุ่ม 

 2.ดาํเนินการสนทนากลุ่ม 

 3.รวบรวมประเด็นและสรุปผลจากการสนทนากลุ่ม 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คาํนวณจากผูใ้ห้ขอ้มูล จาํนวน 763 

คน ในการนาํเสนอขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํเสนอในรูปตาราง และการพรรณนา

ความตามลกัษณะของขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้

ค่าความถ่ี(frequency)และค่าร้อยละ(percentage) 

 2. การวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั

ใชค้่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ถือวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ี

ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้หข้อ้มูลตกอยูใ่นช่วงพฤติกรรมใดก็แสดงวา่ลกัษณะการปฏิบติั

ท่ีตรงตามสภาพท่ีเป็นจริงแบบนั้น โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์

(Best)101ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายความวา่   ระดบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

      อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายความวา่   ระดบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

      อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายความวา่   ระดบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

      อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายความวา่   ระดบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

      อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายความวา่   ระดบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

      อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

                                                 
 101

 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall 
Inc.,1970),190. 
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 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ( Exploratory Factor Analysis) ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ “PCA” (Principal Component 

Analysis) ซ่ึงถือเกณฑ์การเลือกตวัแปรท่ีเขา้อยู่ในองค์ประกอบตวัใดตวัหน่ึง โดยพิจารณาจากค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalue) ท่ีมากกวา่ 1 และถือเอาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor 

loading) ของตวัแปรแต่ละองคป์ระกอบนั้น มีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ท่ีบรรยายดว้ยตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวั

แปรข้ึนไป ตามวธีิของไกเซอร์ (Kaiser)102 
 

สรุป 

 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง “ปัจจัยเอ้ือท่ีทําให้เ กิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ” น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของ

บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ 2) แนวทางในการป้องกันการทุจริตต่อหน้าท่ีของ

บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ สําหรับวิธีการดาํเนินงานวิจยั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน

ใน 3 ขั้นตอน คือ การจดัเตรียมโครงการ การดาํเนินการวิจยั และรายงานผลการวิจยั ซ่ึงในขั้นตอน

ของการดาํเนินงานวิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์และกาํหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ

ทุจริตต่อหน้าท่ี แล้วนํามาสรุปเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและ

ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ ํานวน 18 คน หลังจากนั้ นนํามาสรุปเป็นบทสรุปเพื่อสร้างเป็นตัวแปรของ

แบบสอบถาม สาํหรับตอนท่ี 2 คือ การวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละพฒันารูปแบบ โดยนาํตวัแปรท่ี

ไดจ้ากตอนท่ี 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยพิจารณาจากค่าความสอดคลอ้งและความตรงของ

เน้ือหา IOC (Index of Item Objective Congruence) ของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ได้

ขอ้คาํถาม จาํนวน 200 ขอ้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน แลว้นาํไปทดลอง (try out ) กบักลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 30 คน ผูใ้หข้อ้มูลคือ บุคคลากรในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ แลว้นาํเคร่ืองมือไปสอบถาม

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาก บุคลากรสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเป็น ครู ขา้ราชการ ผูบ้ริหารการศึกษา ผูส้นบัสนุนทางการ

ศึกษา ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนประเภทสามญั และประเภทการศึกษาพิเศษ ประเภท

การศึกษาสงเคราะห์ ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการประถมศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานกังาน

เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ

                                                 
 102 Kaiser,อา้งใน Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell,Using Multivariate Statistic 

(New York: Harper& Row,1983),411. 
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อาชีวศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ผูว้ิจยัได้ใช้ตารางประมาณขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งรวม 770 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 

2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (structured interview) โดยกาํหนดประเด็นในการถาม และ

แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check 

list) เพื่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็น

แบ บ ส อบ ถ า ม เ ก่ี ย วกับ ปั จจัย เ อ้ื อ ท่ี ทํา ใ ห้ เ กิ ดก า รทุ จ ริต ต่อ หน้า ท่ี ข อง บุ ค ล า ก ร  สั ง กัด

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากแนวคิดของนกัการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert) 

จาํนวน 171 ขอ้ เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมานาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี (frequency) 

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธีสกดั

องคป์ระกอบ “PCA”(Principal Component Analysis) ไดปั้จจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี

ของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการจาํนวน 8 ปัจจยั  เหลือตวัแปร จาํนวน 100 ตวัแปร และใน

ตอนท่ี  3  หลัง จา ก ท่ี ไ ด้ ปั จจัย เ อ้ือ ท่ี ทํา ใ ห้ เ กิ ดก า รทุ จ ริต ต่อหน้า ท่ี ข อง บุ ค ล า ก ร  สั ง กัด

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 8 ปัจจยั จาํนวน 100 ตวัแปรยอ่ย แลว้ไดน้าํปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิด

การทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ มาจดัการสนทนากลุ่ม (focus group 

discussion) เพื่อยืนยนัผลการวิจัย โดยผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู ้บริหารทางการศึกษา 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการมธัยมศึกษา จาํนวน 20 คน แลว้นาํขอ้สรุปท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีมาเสนอเป็นผลการศึกษา 

ถึงปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจะอยู่ใน

ตอนท่ี 4 ของรายงานการวจิยั 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของ

บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ และ2 แนวทางการป้องกนัการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย บุคลากรท่ีเป็น ขา้ราชการ ครู อาจารย ์ผูบ้ริหารการศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการสาํนกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รอง

ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา รวมถึงผูส้นบัสนุนทางการศึกษา จาํนวน 5 

สํานกังาน สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูว้ิจยัทาํการส่งแบบสอบถามไปยงั

หน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 770 ฉบบั ได้รับแบบสอบถาม

กลบัคืนมาและมีความสมบูรณ์ รวม 763 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.09 ผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์ และ

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 การวิเคราะห์กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

  1.1 การวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจยัเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีของการทุจริตต่อ

หนา้ท่ีดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis)เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 

  1.2 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ี

ทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการ

ป.ป.ช. จาํนวน 4 คน ผูบ้ริหารของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ จาํนวน 2 คน ผูบ้ริหารในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จาํนวน 1 คน 

ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 

 4 คน ประธานคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม สํานกังาน ก.พ.จาํนวน 1 คน นกัวิชาการดา้น

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ และนกัวิชาการท่ีมีผลงานดา้นการทุจริต จาํนวน 6 คน รวมทั้งส้ิน 

18 คน 
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  1.3 สรุปผลการสัมภาษณ์และแนวคิดทฤษฎีท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารแล้ว

นาํมาสร้างเป็นตวัแปร 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์จาํแนกปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

ความคิดเห็นของตวัอย่าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสกัดตวัแปรให้เหลือตวัแปรท่ีสําคญั 

ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

 2.1 การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของปัจจยัเอ้ือท่ี

ทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

 2.3 การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 

 2.4 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธี

สกดัปัจจยั (Principal Component Analysis) “PCA” เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญั 

ตอนที ่3 การจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion)ผูบ้ริหารการศึกษา 

รายละเอียดในตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3  มีการดาํเนินงานโดยลาํดบั ดงัน้ี 

ตอนที ่1 การวิเคราะห์และกาํหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี ดงัน้ี 

  1.1 การศึกษาเอกสาร ส่ืออิเลคโทรนิคส์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัปัจจยัท่ี

ทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี จากนกัวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปสาระสําคญัไดด้งั

ตารางขา้งล่างน้ี 
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ตารางท่ี 25 การศึกษาเอกสาร ส่ืออิเลคทรอนิคส์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้

เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีจากนกัวชิาการในประเทศและต่างประเทศ 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคล                 

2.นโยบาย วฒันธรรม/

เจตจาํนงทางการเมือง 

    
   

     
    

3.การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

       
 

  
 

  
  

 

4.การมีตาํแหน่งหนา้ท่ี                 

5.เห็นแก่ประโยชน์ส่วน

ตนและพวกพอ้ง 

   
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6.การประพฤติปฏิบติัมิ

ชอบ 

                

7.ความไม่พอเพียงของ

แหล่งทรัพยากร 

                

8.ความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต                 

9.ความไม่เสมอภาค                 

10.วฒันธรรมของแต่ละ

ประเทศ 

                

11.ความประพฤติผิด

ศีลธรรมจรรยา 

       
 

        

12.การฝ่าฝืนกฎระเบียบ                 

13.ขาดคุณธรรม สาํนึก

ในความรับผิดชอบ. 

                

14.การมีโอกาส                 

15.หลีกเล่ียงกฎ ระเบียบ                 

16.ไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย 

            
  

  

17.ขาดความรู้

ความสามารถ 

        
 

       

18.เล่นพรรคเล่นพวก                 

19.รายไดต้ ํ่าไม่พอกบัค่า

ครองชีพ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
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20.ระบบการบริหาร

จดัการขาด

ประสิทธิภาพ 

                

21.การแลกเปล่ียน

ผลประโยชน ์

                

22.ขาดระบบตรวจสอบ/

ควบคุมภายในท่ีรัดกุม 

                

23.ขาดการมีส่วนร่วม

ในการป้องกนั 

   
 

            

24.ตอ้งการมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 

                

25.ปฏิบติัดว้ยความเคยชิน                 

26.วฒันธรรมเฉพาะ

ขององคก์ร 

    
     

       

27.ระบบอุปถมัภ ์                 

28.ค่านิยมในการยกยอ่ง

คนรวย 

                

29.ความตอ้งการของมนุษย ์                 

30.ความโลภ                 

31.บริโภคนิยม                 

32.มีแรงจูงใจทางวตัถุ/

ส่ิงเร้า 

                

33.ปัญหาทางการเงิน                 

34.ความทะเยอทะยาน                 

35.ตอ้งการยกฐานะตวัเอง                 

36.ขาดสาํนึกรับผิดชอบ                 

37.การใชดุ้ลพินิจ/ดุลอาํนาจ                 

38.คุม้ค่ากบัความเส่ียง                 

39.การผกูขาดอาํนาจ                 

40.ความไม่โปร่งใสในการ

บริหาร 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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41.ขาดเป้าหมายในการ

ปฏิบติังาน 

    
 

           

42.ระบบงบประมาณไม่

มีประสิทธิภาพ 

    
 

           

43.ผูบ้งัคบับญัชาไม่เป็น

ตวัอยา่งท่ีดี/หละหลวม 

     
           

44.มีอาํนาจกวา้งขวาง

เกินไป 

    
 

           

45.หน่วยงานอ่อนแอ/

ขาดระบบควบคุม 

    
 

   
 

       

46.ประชาสงัคมขาด

ความเขม้แขง็/ขาดการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

    

 

           

47.ทศันคติยอมรับการ

ทุจริต 

    
 

           

48.มีความประพฤติส่ง

ให้เกิดการทุจริต 

                

49.ระบบตรวจสอบภายใน

อ่อนแอ/บกพร่อง 

                

50.ขาดความเขม็แขง็ใน

การบงัตบับญัชา 

                

51.การบริการท่ีล่าชา้                 

52.ความชดัเจนในการ

ตดัสินใจ 

                

53.ไม่มีการเผยแพร่กฎ 

ระบบใหม ่

                

54.มีจาํนวนโครงการ

ต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

         
       

55.ประเพณีปฏิบติัใน

การให้ของขวญั 

                

56.กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัไม่เพียงพอ 

                

57.กฎหมายยุง่ยากซบัซ้อน                 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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58.มีช่องวา่งในการ

ตรวจสอบ 

                

59.ตอ้งการรักษา

สถานภาพทางสังคม 

                

60.ไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

ไม่เหมาะสม 

       
         

61.กฎหมายเคร่งครัด 

เขม้งวด 

                

62.กฎ ระเบียบไม่

ชดัเจน 

                

63.องคก์รตรวจสอบมี

ปัญหาการทาํงาน 

                

64.การพิจารณาพิพากษา 

ยุง่ยาก 

                

65.ไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร 

      
 

         

66.ขาดความโปร่งใสใน

การตรวจสอบ 

       
         

67.ขาดหลกัเกณฑท่ี์

แน่นอน 

                

68.กฎ ระเบียบมีช่อง

โหว,่ ช่องวา่ง 

                

69.กฎหมายมี

ขอ้บกพร่อง 

                

70.ความหละหลวมของ

องคก์ร 

          
 

     

71.ราชการมีกฎเกณฑม์าก

เกินไป 

                

72.ตกอยูภ่ายใตแ้วดลอ้ม

และอิทธิพล 

                

73.เลียนแบบขา้ราชการ

ผูใ้หญ่ 

                

74.ร่วมมือกบันกัการเมือง                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
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75.การแข่งขนักนัทาง

ธุรกิจ 

                

76.ขาดอุดมการณ์/

จิตสาํนึก 

                

77.นิสยัใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย                 

78.ไม่มีการกาํหนด

บทบาทท่ีชดัเจน 

                

79.ทศันคติเชิงลบต่อ

องคก์ร 

                

80.กฎหมายลา้สมยั                 

81.ระบบราชการมี

กฎเกณฑม์ากเกินไป 

                

82.กฎหมายไม่

เหมาะสม 

                

83.ผูน้าํไร้ความสามารถ/

ขาดผูน้าํท่ีดี 

         
       

84.กระบวนการ

พิจารณาทางกฎหมาย

อ่อนแอ 

             

 

  

85.สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานบกพร่อง 

                

86.ระบบการป้องกนั

การทุจริตไม่มี

ประสิทธิภาพ 

                

87.กฎหมายระเบียบวิธี

พิจารณาดาํเนินคดีให้

ประโยชนแ์ก่จาํเลย 

                

88.การมีอาํนาจอยูใ่น

ตาํแหน่งนาน 

                

89.ตอ้งการไดรั้บการ

ยอมรับในสงัคม 

                

90.อิทธิพลของภรรยา                 

91.เลียนแบบ/เอาอยา่ง                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 ปั
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92.การบงัคบัใช้

กฎหมายมีปัญหา

(กระบวนการยติุธรรม) 

                

93.ระบบราชการมี

ลกัษณะศูนยร์วม(การ

รวมอาํนาจ) 

      

 

         

94.บทบาทความ

รับผิดชอบไม่ชดัเจน 

                

95.ไม่มีช่องทางการรับ

ฟังคาํร้องเรียนของ

ผูรั้บบริการ 

                

96.ไม่เกรงกลวักฎหมาย                 

97.ไม่กลา้ร้องเรียน                 

98.ปัญหายาเสพติด                 

99.ตอ้งการความร่ํารวย                 

100.สงัคมส่วนใหญ่ไม่รู้

หนงัสือ 

                

101.การฮั้ว                 

102.อาํนาจของฝ่าย

บริหารและฝ่ายตุลาการ

ไม่ชดัเจน 

          

 

     

103.จริยธรรม/จรรยาบรรณ

ของส่ือ 

          
 

     

104.การเปล่ียนแปลงระบบ

ราชการ 

                

105.การเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้ม 

                

106.การทอดท้ิง/ละทิ้งหน้าท่ี                 

107.บทลงโทษไม่เขม้งวด                 

108.การรายงานผลไม่

เป็นไปตามความจริง 

         
       

109ความยากจน                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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110.ค่านิยมของคนใน

ประเทศ 

      
 

   
 

     

111.ภาวะผูน้าํทาง

การเมือง 

      
 

   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคล                 

2.นโยบาย วฒันธรรม/

เจตจาํนงทางการเมือง 

     
           

3.การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

       
   

   
 

  

4.การมีตาํแหน่งหนา้ท่ี                 

5.เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตนและพวกพอ้ง 

              
 

 

6.การประพฤติปฏิบติัมิ

ชอบ 

       
         

7.ความไม่พอเพียงของ

แหล่งทรัพยากร 

     
           

8.ความไม่ซ่ือสตัย์

สุจริต 

    
 

           

9.ความไม่เสมอภาค                 

10.วฒันธรรมของแต่ละ

ประเทศ 

    
 

           

11.ความประพฤติผิด

ศีลธรรมจรรยา 
 

               

12.การฝ่าฝืน

กฎระเบียบ 

     
 

     
 

    

13.ขาดคุณธรรม สาํนึก

ในความรับผิดชอบ. 

                

14.การมีโอกาส                 

15.หลีกเล่ียงกฎ 

ระเบียบ 

                

16.ไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย 

        
        

17.จากความรู้

ความสามารถ 

 
 

       
 

      

18.เล่นพรรคเล่นพวก                 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
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19.รายไดต้ ํ่าไม่พอกบัค่า

ครองชีพ 

             
 

  

20.ระบบการบริหาร

จดัการขาด

ประสิทธิภาพ 

              

 

 

21.ตอ้งการแลกเปล่ียน

ผลประโยชน ์

           
    

 

22.ขาดระบบ

ตรวจสอบ/ควบคุม

ภายในท่ีรัดกุม 

          

 

   

 

 

23.ขาดการมีส่วนร่วม

ในการป้องกนั 

          
     

 

24.ตอ้งการมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 

               
 

25.ปฏิบติัดว้ยความเคยชิน                 

26.วฒันธรรมเฉพาะ

ขององคก์ร 

              
 

 

27.ระบบอุปถมัภ ์                 

28.ค่านิยมในการยก

ยอ่งคนรวย 

         
 

      

29.ความตอ้งการของ

มนุษย ์

                

30.ความโลภ                 

31.บริโภคนิยม                 

32.มีแรงจูงใจทางวตัถุ/

ส่ิงเร้า 
  

           
  

 

33.ปัญหาทางการเงิน                 

34.ความทะเยอทะยาน                 

35.ตอ้งการยกฐานะตวัเอง                 

36.ขาดสาํนึกรับผิดชอบ                 

37.การใชดุ้ลพินิจ/

ดุลอาํนาจ 

  
        

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
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38.คุม้ค่ากบัความเส่ียง                 

39.การผกูขาดอาํนาจ                 

40.ความไม่โปร่งใสใน

การบริหาร 

                

41.ขาดเป้าหมายในการ

ปฏิบติังาน 

                

42.ระบบงบประมาณ

ไม่มีประสิทธิภาพ 

                

43.ผูบ้งัคบับญัชาไม่

เป็นตวัอยา่งท่ีดี/

หละหลวม 

 

 

              

44.มีอาํนาจกวา้งขวาง

เกินไป 

                

45.หน่วยงานอ่อนแอ/

ขาดระบบควบคุม 

                

46.ประชาสงัคมขาดความ

เขม้แขง็/ขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

 

 

              

47.ทศันคติยอมรับการ

ทุจริต 

                

48.มีความประพฤติส่ง

ให้เกิดการทุจริต 

         
 

      

49.ระบบตรวจสอบภายใน

อ่อนแอ/บกพร่อง 

  
        

      

50.ขาดความเขม็แขง็ใน

การบงัคบับญัชา 

         
 

      

51.การบริการท่ีล่าชา้                 

52.ความชดัเจนในการ

ตดัสินใจ 

         
 

      

53.ไม่มีการเผยแพร่กฎ 

ระบบใหม ่

         
 

      

54.มีจาํนวนโครงการ..

ต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

          
      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
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55.ประเพณีปฏิบติัใน

การให้ของขวญั 

    
 

           

56.กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัไม่เพียงพอ 

         
 

      

57.กฎหมายยุง่ยาก

ซบัซอ้น 

  
              

58.มีช่องวา่งในการ

ตรวจสอบ 

                

59.ตอ้งการรักษา

สถานภาพทางสังคม 

                

60.ไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

ไม่เหมาะสม 

                

61.กฎหมายเคร่งครัด 

เขม้งวด 

                

62.กฎ ระเบียบไม่ชดัเจน                 

63.องคก์รตรวจสอบมี

ปัญหาการทาํงาน 

         
 

      

64.การพิจารณาพิพากษา 

ยุง่ยาก 

 
 

              

65.ไม่ไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสาร                 

66.ขาดความโปร่งใส

ในการตรวจสอบ 

  
              

67.ขาดหลกัเกณฑท่ี์

แน่นอน 

          
      

68.กฎ ระเบียบมีช่อง

โหว,่ ช่องวา่ง 

                

69.กฎหมายมีขอ้บกพร่อง                 

70.ความหละหลวมของ

องคก์ร 

             
 

  

71.ราชการมีกฎเกณฑ์

มากเกินไป 

                

72.ตกอยูภ่ายใต้

แวดลอ้มและอิทธิพล 

                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
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73.เลียนแบบขา้ราชการ

ผูใ้หญ่ 

                

74.ร่วมมือกบั

นกัการเมือง 

                

75.การแข่งขนักนัทาง

ธุรกิจ 

     
           

76.ขาดอุดมการณ์/

จิตสาํนึก 

                

77.นิสยัใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย                 

78.ไม่มีการกาํหนด

บทบาทท่ีชดัเจน 

                

79.ทศันคติเชิงลบต่อ

องคก์ร 

                

80.กฎหมายลา้สมยั                 

81.ระบบราชการมี

กฎเกณฑม์ากเกินไป 

                

82.กฎหมายไม่

เหมาะสม 

                

83.ผูน้าํไร้ความสามารถ/ขาด

ผูน้าํท่ีดี 

                

84.กระบวนการ

พิจารณาทางกฎหมาย

อ่อนแอ 

                

85.สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานบกพร่อง 

                

86.ระบบการป้องกนั

การทุจริตไม่มี

ประสิทธิภาพ 

                

87.กฎหมายระเบียบวิธี

พิจารณาดาํเนินคดีให้

ประโยชน์แก่จาํเลย 

                

88.การมีอาํนาจอยูใ่น

ตาํแหน่งนาน 

                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
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89.ตอ้งการไดรั้บการ

ยอมรับในสงัคม 

             
 

  

90.อิทธิพลของภรรยา                 

91.เลียนแบบ/เอาอยา่ง                 

92.การบงัคบัใช้

กฎหมายมีปัญหา

(กระบวนการยติุธรรม) 

                

93.ระบบราชการมี

ลกัษณะศูนยร์วม(การ

รวมอาํนาจ) 

                

94.บทบาทความ

รับผิดชอบไม่ชดัเจน 

  
            

  

95.ไม่มีช่องทางการรับ

ฟังคาํร้องเรียนของ

ผูรั้บบริการ 

         

 

      

96.ไม่เกรงกลวักฎหมาย                 

97.ไม่กลา้ร้องเรียน                 

98.ปัญหายาเสพติด                 

99.ตอ้งการความร่ํารวย                 

100.สงัคมส่วนใหญ่ไม่

รู้หนงัสือ 

          
      

101.การฮั้ว                 

102.อาํนาจของฝ่าย

บริหารและฝ่ายตุลาการ

ไม่ชดัเจน 

                

103.จริยธรรม/

จรรยาบรรณของส่ือ 

    
 

           

104.การเปล่ียนแปลง

ระบบราชการ 

                

105.การเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้ม 

                

106.การทอดทิ้ง/ละทิ้งหนา้ท่ี                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

K
ra

us
s 

K
lit

ga
ad

 

K
ha

n 

La
nd

e 

La
m

bs
do

rf
f 

La
ss

w
e 

II
 

M
yr

da
l 

N
ye

 

R
ay

 

R
as

ua
h 

R
oy

 

R
og

ow
 

Si
ss

en
er

 

St
as

av
ag

e 

Ta
na

ga
 

กน
ก 

107.บทลงโทษไม่

เขม้งวด 

                

108.การรายงานผลไม่

เป็นไปตามความจริง 

                

109ความยากจน                 

110.ค่านิยมของคนใน

ประเทศ 

                

111.ภาวะผูน้าํทาง

การเมือง 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

เกี
ยร

ติศ
กัดิ์

 

จรั
ส

 

จาํ
ทู

ล 

ชุติ
มา

 

ณ
ฐัน

น
ท

 ์

ท
วีเ

กีย
รติ

 

ทิ
พ

าว
ดี 

ธา
นิ

น
ท

ร์ 

ธีร
ภทั

ร 

นิ
ธิ 

นิ
พ

น
ธ์ 

น
วล

น
อ้ย

 

ป
ระ

กอ
บ

 

ป
ุระ

ชยั
 

ผา
สุ

ก 

พ
รศ

กัดิ์
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล                 

2.นโยบาย วฒันธรรม/

เจตจาํนงทางการเมือง 
 

        
       

3.การใชอ้าํนาจหนา้ท่ี

ไม่ถูกตอ้ง 

         
 

      

4.การมีตาํแหน่งหนา้ท่ี                 

5.เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตนและพวกพอ้ง 

         
  

  
 

  

6.การประพฤติปฏิบติั

มิชอบ 

             
   

7.ความไม่พอเพียงของ

แหล่งทรัพยากร 

                

8.ความไม่ซ่ือสตัย์

สุจริต 
 

             
 

 

9.ความไม่เสมอภาค                 

10.วฒันธรรมของแต่ละ

ประเทศ 

                

11.ความประพฤติผิด

ศีลธรรมจรรยา 

                

12.การฝ่าฝืน

กฎระเบียบ 

    
 

           

13.ขาดคุณธรรม 

สาํนึกใน.. 
 

    
  

        
 

14.การมีโอกาส                 

15.หลีกเล่ียงกฎ 

ระเบียบ 
 

               

16.ไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย 

                

17.จากความรู้

ความสามารถ 

    
 

           

18.เล่นพรรคเล่นพวก                 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

120 

 
 

ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

เกี
ยร

ติศ
กัดิ์

 

จรั
ส

 

จาํ
ทู

ล 

ชุติ
มา

 

ณ
ฐัน

น
ท

 ์

ท
วีเ

กีย
รติ

 

ทิ
พ

าว
ดี 

ธา
นิ

น
ท

ร์ 

ธีร
ภทั

ร 

นิ
ธิ 

นิ
พ

น
ธ์ 

น
วล

น
อ้ย

 

ป
ระ

กอ
บ

 

ป
ุระ

ชยั
 

ผา
สุ

ก 

พ
รศ

กัดิ์
 

19.รายไดต้ ํ่าไม่พอกบัค่า

ครองชีพ 

                

20.ระบบการบริหาร

จดัการขาด

ประสิทธิภาพ 

                

21.การแลกเปล่ียน

ผลประโยชน ์

                

22.ขาดระบบ

ตรวจสอบ/ควบคุม

ภายในท่ีรัดกุม 

 

 

 

             

23.ขาดการมีส่วนร่วม

ในการป้องกนั 

                

24.ตอ้งการมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 

                

25.ปฏิบติัดว้ยความเคยชิน                 

26.วฒันธรรมเฉพาะ

ขององคก์ร 

                

27.ระบบอุปถมัภ ์                 

28.ค่านิยมในการยก

ยอ่งคนรวย 

        
 

       

29.ความตอ้งการของ

มนุษย ์
 

             
 

 

30.ความโลภ                 

31.บริโภคนิยม                 

32.มีแรงจูงใจทางวตัถุ/

ส่ิงเร้า 
 

               

33.ปัญหาทางการเงิน                 

34.ความทะเยอทะยาน                 

35.ตอ้งการยกฐานะตวัเอง                 

36.ขาดสาํนึกรับผิดชอบ                 

37.การใชดุ้ลพินิจ/

ดุลอาํนาจ 

      
          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

เกี
ยร

ติศ
กัดิ์

 

จรั
ส

 

จาํ
ทู

ล 

ชุติ
มา

 

ณ
ฐัน

น
ท

 ์

ท
วีเ

กีย
รติ

 

ทิ
พ

าว
ดี 

ธา
นิ

น
ท

ร์ 

ธีร
ภทั

ร 

นิ
ธิ 

นิ
พ

น
ธ์ 

น
วล

น
อ้ย

 

ป
ระ

กอ
บ

 

ป
ุระ

ชยั
 

ผา
สุ

ก 

พ
รศ

กัดิ์
 

38.คุม้ค่ากบัความเส่ียง                 

39.การผกูขาดอาํนาจ                 

40.ความไม่โปร่งใสใน

การบริหาร 

     
           

41.ขาดเป้าหมายในการ

ปฏิบติังาน 

                

42.ระบบงบประมาณ

ไม่มีประสิทธิภาพ 

                

43.ผูบ้งัคบับญัชาไม่

เป็นตวัอยา่งท่ีดี/

หละหลวม 

                

44.มีอาํนาจกวา้งขวาง

เกินไป 

                

45.หน่วยงานอ่อนแอ/

ขาดระบบควบคุม 

    
 

  
 

        

46.ประชาสงัคมขาดความ

เขม้แขง็/ขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

 

   

 

           

47.ทศันคติยอมรับการ

ทุจริต 

              
 

 

48.มีความประพฤติส่ง

ให้เกิดการทุจริต 

                

49.ระบบตรวจสอบภายใน

อ่อนแอ/บกพร่อง 

               
 

50.ขาดความเขม็แขง็

ในการบงัตบับญัชา 

                

51.การบริการท่ีล่าชา้                 

52.ความชดัเจนในการ

ตดัสินใจ 

                

53.ไม่มีการเผยแพร่กฎ 

ระบบใหม ่

     
 

          

54.มีจาํนวนโครงการ

....ต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

เกี
ยร

ติศ
กัดิ์

 

จรั
ส

 

จาํ
ทู

ล 

ชุติ
มา

 

ณ
ฐัน

น
ท

 ์

ท
วีเ

กีย
รติ

 

ทิ
พ

าว
ดี 

ธา
นิ

น
ท

ร์ 

ธีร
ภทั

ร 

นิ
ธิ 

นิ
พ

น
ธ์ 

น
วล

น
อ้ย

 

ป
ระ

กอ
บ

 

ป
ุระ

ชยั
 

ผา
สุ

ก 

พ
รศ

กัดิ์
 

55.ประเพณีปฏิบติัใน

การให้ของขวญั 

                

56.กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัไม่เพียงพอ 

                

57.กฎหมายยุง่ยากซบัซอ้น                 

58.มีช่องวา่งในการ

ตรวจสอบ 

    
 

           

59.ตอ้งการรักษา

สถานภาพทางสังคม 

         
       

60.ไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

ไม่เหมาะสม 

                

61.กฎหมายเคร่งครัด 

เขม้งวด 

    
  

        
  

62.กฎ ระเบียบไม่ชดัเจน                 

63.องคก์รตรวจสอบมี

ปัญหาการทาํงาน 

      
          

64.การพิจารณา

พิพากษา ยุง่ยาก 
 

    
           

65.ไม่ไดรั้บรู้ขอ้มลู

ข่าวสาร 

    
  

          

66.ขาดความโปร่งใส

ในการตรวจสอบ 

      
          

67.ขาดหลกัเกณฑท่ี์

แน่นอน 

     
           

68.กฎ ระเบียบมีช่อง

โหว,่ ช่องวา่ง 

  
 

 
 

           

69.กฎหมายมีขอ้บกพร่อง                 

70.ความหละหลวม

ขององคก์ร 

       
 

        

71.ราชการมีกฎเกณฑ์

มากเกินไป 

                

72.ตกอยูภ่ายใต้

แวดลอ้มและอิทธิพล 

              
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่
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ยร

ติศ
กัดิ์

 

จรั
ส

 

จาํ
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ชุติ
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ณ
ฐัน

น
ท
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ท
วีเ

กีย
รติ
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าว
ดี 
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นิ
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ท

ร์ 
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ภทั

ร 
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ธิ 

นิ
พ

น
ธ์ 

น
วล

น
อ้ย

 

ป
ระ

กอ
บ

 

ป
ุระ

ชยั
 

ผา
สุ

ก 

พ
รศ

กัดิ์
 

73.เลียนแบบ

ขา้ราชการผูใ้หญ่ 

        
 

       

74.ร่วมมือกบั

นกัการเมือง 
 

       
 

 
 

     

75.การแข่งขนักนัทาง

ธุรกิจ 

       
 
        

76.ขาดอุดมการณ์/

จิตสาํนึก 
 

      
 
        

77.นิสยัใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย                 

78.ไม่มีการกาํหนด

บทบาทท่ีชดัเจน 
 

    
 

         
 

79.ทศันคติเชิงลบต่อ

องคก์ร 
 

               

80.กฎหมายลา้สมยั                 

81.ระบบราชการมี

กฎเกณฑม์ากเกินไป 

                

82.กฎหมายไม่

เหมาะสม 
 

               

83.ผูน้าํไร้ความสามารถ/ขาด

ผูน้าํท่ีดี 

  
 

             

84.กระบวนการ

พิจารณาทางกฎหมาย

อ่อนแอ 

                

85.สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานบกพร่อง 

     
 

          

86.ระบบการป้องกนั

การทุจริตไม่มี

ประสิทธิภาพ 

     

 

          

87.กฎหมายระเบียบวิธี

พิจารณาดาํเนินคดีให้

ประโยชน์แก่จาํเลย 

  

 

             

88.การมีอาํนาจอยูใ่น

ตาํแหน่งนาน 

                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

เกี
ยร

ติศ
กัดิ์

 

จรั
ส

 

จาํ
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ชุติ
มา
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ท
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ท
วีเ

กีย
รติ
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าว
ดี 
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นิ
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ท

ร์ 
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ภทั

ร 

นิ
ธิ 

นิ
พ

น
ธ์ 

น
วล

น
อ้ย

 

ป
ระ

กอ
บ

 

ป
ุระ

ชยั
 

ผา
สุ

ก 

พ
รศ

กัดิ์
 

89.ตอ้งการไดรั้บการ

ยอมรับในสงัคม 
 

 
 

             

90.อิทธิพลของภรรยา                 

91.เลียนแบบ/เอาอยา่ง                 

92.การบงัคบัใช้

กฎหมายมีปัญหา

(กระบวนการ

ยติุธรรม) 

 

               

93.ระบบราชการมี

ลกัษณะศูนยร์วม(การ

รวมอาํนาจ) 

                

94.บทบาทความ

รับผิดชอบไม่ชดัเจน 

                

95.ไม่มีช่องทางการรับ

ฟังคาํร้องเรียนของ

ผูรั้บบริการ 

                

96.ไมเ่กรงกลวักฎหมาย                 

97.ไม่กลา้ร้องเรียน                 

98.ปัญหายาเสพติด                 

99.ตอ้งการความร่ํารวย                 

100.สงัคมส่วนใหญ่ไม่

รู้หนงัสือ 

                

101.การฮั้ว                 

102.อาํนาจของฝ่าย

บริหารและฝ่ายตุลา

การไม่ชดัเจน 

          

 

     

103.จริยธรรม/

จรรยาบรรณของส่ือ 

                

104.การเปล่ียนแปลง

ระบบราชการ 

                

105.การเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอ้ม 

                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
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าํ
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ภทั
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ธ์ 

น
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น
อ้ย

 

ป
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กอ
บ

 

ป
ุระ

ชยั
 

ผา
สุ

ก 

พ
รศ

กัดิ์
 

106.การทอดทิ้ง/ละท้ิง

หนา้ท่ี 

            
 

   

107.บทลงโทษไม่

เขม้งวด 

                

108.การรายงานผลไม่

เป็นไปตามความจริง 

                

109ความยากจน                 

110.ค่านิยมของคนใน

ประเทศ 

                

111.ภาวะผูน้าํทาง

การเมือง 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

1. ปัจจยัส่วน

บุคคล 

      
  

     
    

2.นโยบาย 

วฒันธรรม/

เจตจาํนงทาง

การเมือง 

     

 

   

   

   

 

 

3.การใชอ้าํนาจ

หนา้ท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

   

 

 

    

  

 

     

4.การมี

ตาํแหน่ง

หนา้ท่ี 

  

  

     

 

       

5.เห็นแก่

ประโยชน์

ส่วนตนและ

พวกพอ้ง 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

6.การประพฤติ

ปฏิบติัมิชอบ 

        
 

        

7.ความไม่

พอเพียงของ

แหล่ง

ทรัพยากร 

                 

8.ความไม่

ซ่ือสตัยสุ์จริต 

  
     

   
       

9.ความไม่

เสมอภาค 

                 

10.วฒันธรรม

ของแต่ละ

ประเทศ 

            

 

    

11.ความ

ประพฤติผิด

ศีลธรรมจรรยา 

                 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

12.การฝ่าฝืน

กฎระเบียบ 

                 

13.ขาด

คุณธรรม และ

จิตสาํนึก 

                 

14.การมีโอกาส                  

15.หลีกเล่ียง

กฎ ระเบียบ 

            
 

    

16.ไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมาย 

       
         

 

17.จากความรู้

ความสามารถ 

       
 

 
 

       

18.เล่นพรรค

เล่นพวก 

       
 

   
 

     

19.รายไดต้ ํ่า

ไม่พอกบัค่า

ครองชีพ 

     

  

  

   

   

 

 

20.ระบบการ

บริหารจดัการขาด

ประสิทธิภาพ 

     

  

          

21.การแลกเปล่ียน

ผลประโยชน์ 

                 

22.ขาดระบบ

ตรวจสอบ/

ควบคุมภายใน

ท่ีรัดกุม 

            

 

    

23.ขาดการมี

ส่วนร่วมใน

การป้องกนั 

                 

24.ตอ้งการมี

รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

                 

25.ปฏิบติัดว้ย

ความเคยชิน 
 

    
 

    
   

    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

26.วฒันธรรม

เฉพาะของ

องคก์ร 

    
  

       

  

  

27.ระบบ

อุปถมัภ ์

    
  

    
  

 
  

 
 

28.ค่านิยมใน

การยกยอ่งคน

รวย 

  

 

  

 

   

   

     

29.ความตอ้งการ

ของมนุษย ์

                 

30.ความโลภ                  

31.บริโภค

นิยม 

     
 

    
  

   
 

 

32.มีแรงจูงใจ

ทางวตัถุ/ส่ิง

เร้า 

           

 

     

33.ปัญหาทาง

การเงิน 

            
     

34.ความ

ทะเยอทะยาน 

           
 

     

35.ตอ้งการยก

ฐานะตวัเอง 

                 

36.ขาดสาํนึก

รับผิดชอบ 

                 

37.การใช้

ดุลพินิจ/

ดุลอาํนาจ 

           

 

   

 

 

38.คุม้ค่ากบั

ความเส่ียง 

       
          

39.การผกูขาด

อาํนาจ 

                 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

40.ความไม่

โปร่งใสใน

การบริหาร 

                 

41.ขาด

เป้าหมายในการ

ปฏิบติังาน 

                 

42.ระบบ

งบประมาณ

ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

       

 

         

43.

ผูบ้งัคบับญัชา

ไม่เป็น

ตวัอยา่งท่ีดี/

หละหลวม 

         

 

 

 

     

44.มีอาํนาจ

กวา้งขวาง

เกินไป 

               

 

 

45.หน่วยงาน

อ่อนแอ/ขาด

ระบบควบคุม 

        

 

        

46.ประชา

สงัคมขาด

ความเขม้แขง็/

ขาดการมีส่วน

ร่วมของ

ประชาชน 

                 

47.ทศันคติ

ยอมรับการ

ทุจริต 

 

 

         

 

     

48.มีความ

ประพฤติส่อ

ให้เกิดการ

ทุจริต 

                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

49.ระบบ

ตรวจสอบภายใน

อ่อนแอ/

บกพร่อง 

       

 

   

  

    

50.ขาดความ

เขม็แขง็ใน

การบงัคบั

บญัชา 

                 

51.การบริการ

ท่ีล่าชา้ 

            
    

 

52.ความ

ชดัเจนในการ

ตดัสินใจ 

                 

53.ไม่มีการ

เผยแพร่กฎ 

ระบบใหม ่

                 

54.มีจาํนวน

โครงการ....

ต่างๆ เพ่ิมข้ึน 

                 

55.ประเพณี

ปฏิบติัในการ

ให้ของขวญั 

           

 

     

56.กฎ 

ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัไม่

เพียงพอ 

            

 

    

57.กฎหมาย

ยุง่ยาก

ซบัซอ้น 

 

                

58.มีช่องวา่งใน

การตรวจสอบ 

                 

59.ตอ้งการ

รักษาสถานภาพ

ทางสงัคม 

  

 

  

 

           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

60.ไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ี

ไม่เหมาะสม 

     

 

    

 

 

 

    

61.กฎหมาย

เคร่งครัด 

เขม้งวด 

 

         

  

     

62.กฎ ระเบียบ

ไม่ชดัเจน 

      
     

      

63.องคก์ร

ตรวจสอบมี

ปัญหาการ

ทาํงาน 

 

 

               

64.การพิจารณา

พิพากษา ยุง่ยาก 

                 

65.ไม่ไดรั้บรู้

ขอ้มูลข่าวสาร 

                 

66.ขาดความ

โปร่งใสใน

การตรวจสอบ 

            

 

    

67.ขาด

หลกัเกณฑท่ี์

แน่นอน 

                 

68.กฎ 

ระเบียบมีช่อง

โหว,่ ช่องว่าง 

 

 

   

 

   

   

     

69.กฎหมายมี

ขอ้บกพร่อง 

 
 

   
 

    
  

     

70.ความ

หละหลวม

ขององคก์ร 

          

 

      

71.ราชการมี

กฎเกณฑม์าก

เกินไป 

           

 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

72.ตกอยู่

ภายใต้

แวดลอ้มและ

อิทธิพล 

      

 

  

 

 

 

     

73.เลียนแบบ

ขา้ราชการ

ผูใ้หญ่ 

     

 

     

 

     

74.ร่วมมือกบั

นกัการเมือง 

      
     

      

75.การแข่งขนั

กนัทางธุรกิจ 

          
 

      

76.ขาด

อุดมการณ์/

จิตสาํนึก 

        

 

        

77.นิสยัใชจ่้าย

ฟุ่ มเฟือย 

                 

78.ไม่มีการ

กาํหนดบทบาท

ท่ีชดัเจน 

                 

79.ทศันคติเชิง

ลบต่อองคก์ร 

                 

80.กฎหมาย

ลา้สมยั 
 

                

81.ระบบราชการมี

กฎเกณฑม์าก

เกินไป 

     

 

     

 

     

82.กฎหมาย

ไม่เหมาะสม 
 

                

83.ผูน้าํไร้

ความสามารถ/

ขาดผูน้าํท่ีดี 

                 

84.กระบวนการ

พิจารณาทาง

กฎหมายอ่อนแอ 

           

 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

85.สภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน

บกพร่อง 

         

 

 

 

     

86.ระบบการ

ป้องกนัการ

ทุจริตไม่มี

ประสิทธิภาพ 

                 

87.กฎหมาย

ระเบียบวิธี

พิจารณา

ดาํเนินคดีให้

ประโยชน์แก่

จาํเลย 

                 

88.การมี

อาํนาจอยูใ่น

ตาํแหน่งนาน 

                 

89.ตอ้งการ

ไดรั้บการ

ยอมรับใน

สงัคม 

               

 

 

90.อิทธิพล

ของภรรยา 

               
 

 

91.เลียนแบบ/

เอาอยา่ง 

                
 

92.การบงัคบั

ใชก้ฎหมายมี

ปัญหา

(กระบวนการ

ยติุธรรม) 

                 

93.ระบบ

ราชการมี

ลกัษณะศูนย์

รวม(การรวม

อาํนาจ) 

            

 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

94.บทบาทความ

รับผิดชอบไม่

ชดัเจน 

                 

95.ไม่มี

ช่องทางการ

รับฟังคาํ

ร้องเรียนของ

ผูรั้บบริการ 

                 

96.ไม่เกรง

กลวักฎหมาย 

                 

97.ไม่กลา้

ร้องเรียน 

                 

98.ปัญหายา

เสพติด 

                 

99.ตอ้งการ

ความร่ํารวย 

                 

100.สงัคม

ส่วนใหญ่ไม่รู้

หนงัสือ 

                 

101.การฮั้ว                  

102.อาํนาจของ

ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายตุลาการไม่

ชดัเจน 

                 

103.จริยธรรม 

/จรรยาบรรณ

ของส่ือ 

                 

104.การ

เปล่ียนแปลง

ระบบราชการ 

                 

105.การเปล่ียน 

แปลง

สภาพแวดลอ้ม 

                 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

ปั
จจ

ยัเ
อื้อ

ที่
ท

าํ

ให
้เกิ

ดก
าร

ท
จุริ

ต

ต่อ
ห

น
า้ที่

 

ภูริ
ชย

า 

มน
ตรี

 

รัต
น

ะ 

วิรั
ช 

ส
นิ

ค 

ส
มห

มา
ย 

สุ
ธี 

สุ
ชา

ดา
 

สุ
น

ท
รี 

เส
นี

ย ์

เส
าว

ณี
ย ์

ส
งัศิ

ต 

ศุภ
ชยั

 

ศุภ
รัต

น
์ 

อคิ
น

 

อุท
ยั 

อนุ
ส

รณ์
 

106.การ

ทอดทิ้ง/ละทิ้ง

หนา้ท่ี 

                 

107.บทลง 

โทษไม่

เขม้งวด 

                 

108.การ

รายงานผลไม่

เป็นไปตาม

ความจริง 

                 

109ความ

ยากจน 

                 

110.ค่านิยม

ของคนใน

ประเทศ 

                 

111.ภาวะผูน้าํ

ทางการเมือง 

                 

 

 จากตารางท่ี 25 พบวา่ เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี รวม 111 ปัจจยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2 การสัมภาษณ์ ผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 18 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูบ้ริหารการศึกษา ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สังกดั สพฐ ประธาน กรรมการป.ป.ช. ผูบ้ริหาร และ

ผูป้ฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต สํานักงานป.ป.ช. ประธานคณะกรรมการพิทักษ์

คุณธรรม นักวิชาการท่ีมีผลงานทางด้านการทุจริต และนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ สรุป

สาระสาํคญัไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 26  สรุปการสัมภาษณ์ 

ท่ี 

 

 

 

หวัขอ้เร่ือง 

 

 

 

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

สภา 

การ 

ศึกษา 
สาํนกังาน ป.ป.ช. กพ. นกัวิชาการ 

1.
เส

น่
ห

์ ข
าว

โต
 

2.
ศกั

ดิ์สิ
ท

ธิ 
ขตั

ติย
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1 ไม่มีความซ่ือสตัยสุ์จริต                   

2 ไม่มีจริยธรรม,คุณธรรม                   

3 ไม่เกรงกลวัต่อการกระทาํความผิด                   

4 มีความโลภ                   

5 เห็นแก่ประโยชนส่์วนตนมากกวา่

ส่วนรวม 

               
 

  

6 ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง                   

7 คิดวา่ไมมี่ใครรู้ใครเห็น                   

8 ปทสัถานความคิดต่อการทุจริต                   

9 ระบบอุปถมัภ ์                   

10 การใชดุ้ลยพินิจ                   

11 เห็นโอกาส                   

12 การหลีกเล่ียงกฎ ระเบียบ                   

13 มุ่งท่ีความสาํเร็จ                   

14 กฎ ระเบียบลา้สมยั                   

15 กฎ ระเบียบ /ขอ้บงัคบัมีช่องวา่ง/                   

16 กฎ ระเบียบ เคร่งครัด เขม้งวด                   

17 ขั้นตอนของระบบราชการ ยุง่ยาก                   

18 การมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการอนุมติั                   

19 การผกูขาดอาํนาจ                   

20 ขาดการมีส่วนร่วมของภาคสงัคม                   

21 ขาดการสร้างความรู้/ความเขา้ใจ

ใหก้บัเด็ก 

                  

22 นโยบายทางการเมือง                   

23 รายไดน้อ้ยไมพ่อกบัค่าครองชีพ                   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 26  (ต่อ) 

ท่ี 

 

 

 

หวัขอ้เร่ือง 

 

 

 

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 
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ศึกษาธิการ 
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การ 

ศึกษา 
สาํนกังาน ป.ป.ช. กพ. นกัวิชาการ 
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24 มีความฟุ้งเฟ้อ                   

25 ปัจจยัภายในของแต่ละบุคคล                   

26 การเล่นพรรคเล่นพวก                   

27 ขาดการติดตาม กาํกบัและ

ตรวจสอบ 

                  

28 วฒันธรรมในการรับของขวญั                   

29 ขาดความรู้ความเขา้ใจในการใช้

กฎ/ระเบียบ 
 
                 

30 เลียนแบบผูอ่ื้น                   

31 ไม่เกรงกลวับทลงโทษ                   

32 จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย                   

33 ไม่กลา้ปฏิเสธผูบ้งัคบับญัชา                   

34 ระบบราชการมีขั้นตอนยุง่ยาก                   

35 ขาดการกล่อมเกลาทางจิตใจ                   

36 ขาดการปลูกฝังความซ่ือสตัย ์                   

37 การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เป็นผล                   

38 ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ                   

39 ระบบราชการล่าชา้                   

40 ไม่มีองคค์วามรู้ในการป้องกนัการทุจริต                   

41 ขาดความโปร่งใสในการบริหาร                   

42 ขาดการตรวจสอบ                   

43 คุม้ค่าในการทุจริต                   

44 ไม่มีความเส่ียง                   

45 มีผลประโยชนท์บัซอ้น                   

46 ปัจจยัทางการเมือง                   

47 การดาํเนินโครงการต่างๆ ท่ีใช้

งบประมาณสูง และทาํอยา่งรวดเร็ว 

                  

48 การประมูลงานไม่เป็นตามระบบ                   

49 การกาํกบัติดตาม โครงการไม่มี

ประสิทธิภาพ 

                  

50 สภาพสงัคมเปล่ียนแปลง                   

51 ไม่ละอายต่อการทาํผิด                   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 26  (ต่อ) 

ท่ี 

 

 

 

หวัขอ้เร่ือง 

 

 

 

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

สภา 

การ 

ศึกษา 
สาํนกังาน ป.ป.ช. กพ. นกัวิชาการ 
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52 ไม่มีอุดมการณ์                   

53 มีแรงจูงใจ                   

54 ตอ้งการความเท่าเทียมทางสงัคม                   

55 มุมมองของการทุจริตท่ีแตกต่างกนั                   

56 แข่งขนักนั                   

57 เงินเดือนนอ้ยแต่รสนิยมหรู                   

58 ผูบ้งัคบับญัชาหละหลวม                   

59 ผูบ้งัคบับญัชารู้เห็นเป็นใจ                   

60 กฎ/ระเบียบมีไมพ่อ                   

61 การตีความทางกฎหมายไม่ตรงกนั                   

62 ประพฤติปฏิบติัดว้ยความเคยชิน                   

63 เห็นแก่ได ้                   

64 ตอ้งการตอบแทนผูมี้พระคุณ                   

65 มีอาํนาจหนา้ท่ีในทางราชการ                   

66 แยกไม่ไดร้ะหวา่งผลประโยชนส่์วนตน

และผลประโยชนส่์วนรวม 

                  

67 ตอ้งการไดรั้บการยอมรับ                   

68 จบัคนทุจริตทาํไดย้าก                   

69 กระบวนการพิจารณาชา้                   

70 วฒันธรรมเฉพาะขององคก์ร                   

71 จิตใจไม่เขม้แขง็                   

72 มีกิเลส                   

73 มีอาํนาจเก่ียวกบัการเงิน                   

74 มีอาํนาจในการอนุมติั                   

75 ไม่ตระหนกัถึงความเสียหายของการ

ทุจริต 

                  

76 ไม่มีความรู้ความสามารถ                   

77 ไมย่อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ                   

78 การตดัสินใจท่ีผิดพลาด                   

79 คิดวา่ใครๆ กท็าํกนั                   

80 ยกยอ่งความร่ํารวย                   

81 ตอ้งการไดต้าํแหน่ง                   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 26  (ต่อ) 

ท่ี 

 

 

 

หวัขอ้เร่ือง 

 

 

 

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

สภา 

การ 

ศึกษา 
สาํนกังาน ป.ป.ช. กพ. นกัวิชาการ 
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82 ระบบตรวจสอบภายในไม่มี

ประสิทธิภาพ 

                  

83 ไม่ไดป้ฏิบติัตามขั้นตอน                   

84 ตอ้งการช่วยเหลือพวกพอ้ง                   

85 ขาดศีลธรรม                   

86 วสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ                   

87 ตอ้งการแข่งขนักบัผูอ่ื้น                   

88 ทาํตามคาํสัง่                   

89 เลือกปฏิบติั                   

90 กินตามนํ้า                   

 

 จากตารางท่ี 26 พบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต

ต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ รวม 90 ปัจจยั  

 1.3 สรุปผลการสัมภาษณ์และแนวคิดทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร สรุปเป็นตวัแปรแลว้

นาํมาสร้างเป็นกระทงคาํถามของแบบสอบถาม ซ่ึงไดต้วัแปรปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อ

หนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 200 ตวั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 27 สรุปตวัแปรปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

1 การใชอ้าํนาจในทางท่ีผดิ 2 การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

3 การใชต้าํแหน่งแสวงหาประโยชน์ 4 การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีผดิ 

5 การเบียดบงัหรือยกัยอกทรัพยข์องรัฐและ

ของสาธารณะมาเป็นของตน 

6 การมีหนา้ท่ีแต่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 

7 การไม่มีหนา้ท่ีแต่ทาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ี 8 การไดสิ้ทธิพิเศษจากการมีตาํแหน่งหนา้ท่ี 

9 ไม่มีจริยธรรมและสาํนึกความรับผิดชอบ 10 ไม่มีคุณธรรม 

11 ตอ้งการแสวงหาอาํนาจ 12 ตอ้งการเรียกร้องผลประโยชน ์

 

   ส
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 
ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

13 ตอ้งการกลัน่แกลง้ผูอ่ื้น 14 ตอ้งการเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและ

พวกพอ้ง 

15 ตอ้งการแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมาย 

16 ตอ้งการเรียกร้อง เรียกรับเงิน หรือ

ผลประโยชน์ ท่ี 

17 การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ 18 เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสีย 

19 ใชอ้าํนาจโดยวธีิการอนัผิดกฎหมาย 20 การกระทาํท่ีขดัต่อต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี 

21 การผกูขาดอาํนาจ 22 ราษฎรเขา้ใจผดิวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ี 

23 ตอ้งการรับสินบน 24 นาํของหลวงมาใชเ้ป็นประโยชนส่์วนตน 

25 การมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั อนุญาต 

แต่งตั้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง 

26 ระบบของสงัคมไทยเอ้ือต่อระบบอุปถมัภ ์

27 เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบาง

สายงาน 

28 ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อาํนาจ 

29 ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา 30 ตอ้งการความเท่าเทียมทางสงัคม 

31 เนน้ระบบวตัถุนิยม 32 ระบบอุปถมัภข์องขา้ราชการท่ีตอ้งเล้ียงดู

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

33 วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้งท่ี

แลกเปล่ียนผลประโยชน์กนั 

34 ความทะเยอทะยาน 

35 กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ืองลา้สมยั ไม่

สามารถนาํมาปฏิบติัได ้

36 ระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ไม่

สามารถตรวจสอบการทุจริตไดอ้ยา่งจริงจงั 

37 ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญ ใน

เร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

38 กระบวนการในการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามผูก้ระทาํการทุจริตเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

39 ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ 40 กฎหมายหรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวด

เกินไป ไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้

 

41 กฎหมาย /ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว ่ 42 กฎหมาย/ระเบียบมีความแขง็ตวั ไม่ยดืหยุน่

ต่อการบริหารงาน 

43 ตอ้งการหลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ท่ียุง่ยาก 

44 ระบบบริหารราชการท่ีมีขั้นตอนมาก 

ยุง่ยาก ทาํใหป้ระชาชนยนิดีท่ีจ่าย

ค่าตอบแทนในการไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว

ข้ึน 

45 ระบบการประเมินผลงานไม่มีประสิทธิภาพ 46 ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถ

จบัผดิผูก้ระทาํความผิดได ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27  (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

47 ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถ

ตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการทุจริตไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

48 ขาดระบบการติดตามประเมินผลการ

ดาํเนินโครงการต่างๆอยา่งรัดกมุ 

49 ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติั

ตามกฎ ระเบียบ 

50 ขาดการออกคาํสัง่ ควบคุม ตรวจตราให้

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

51 เจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ 

แบบแผน เพ่ือหาช่องวา่งของระเบียบ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง 

52 การบงัคบัใชก้ฎหมายหรือมาตรการเพ่ือ

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตไม่

เป็นผล 

53 อิทธิพลทางการเมือง 54 การแทรกแซงทางการเมือง 

55 นโยบายทางการเมืองในการดาํเนินโครงการ

ต่างๆ 

56 ขาดความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ 

57 หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจหรือขั้นตอน

การทาํงานในรูปแบบใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือลดโอกาสในการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

58 ความลม้เหลวในการบริหารงานของหน่วยงาน

ท่ีไม่สามารถปฏิบติังานตามแผนการ

ปฏิบติังานเพ่ือการป้องกนัการทุจริต 

59 การใชดุ้ลพินิจ 60 หน่วยงานไม่มีแผนการปฏิบติังานเพ่ือการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่ง

จริงจงั 

61 หน่วยงานไม่มีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการ

ทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม 

62 การลอกเลียนแบบ 

63 หวัหนา้งานไม่ไดค้วบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 64 รายไดน้อ้ย ค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป 

65 ค่าครองชีพสูงข้ึน 66 ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกวา่

รายรับ 

67 มีปัญหาทางการเงิน 68 มีการใชจ่้ายเกินกวา่ฐานะ 

 

69 ยอมรับความรํ่ ารวยมากกวา่ความสามารถ 70 มีค่านิยม ความเช่ือ และวฒันธรรม การ

ปฏิบติัตนในการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

71 มีทศันคติยอมรับการทุจริต 72 ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป 

73 คิดวา่ไม่มีใครรู้เห็น 74 มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง 

75 ธรรมเนียมปฏิบติัของแต่ละองคก์ร 76 ไม่ยดึมัน่ต่อความซ่ือสตัย ์สุจริต 

77 ปัจจยั/ลกัษณะนิสยัเฉพาะของบุคคลนั้น 78 มีแรงจูงใจ 

79 ขาดคุณธรรมไม่ยดึมัน่ในวนิยั 80 มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

81 การเล่นพรรคเล่นพวก 82 มีโอกาส 

83 การเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 84 การกระทาํนอกเหนือจากอาํนาจท่ีมี 

85 การตดัสินใจท่ีผิดพลาด 86 ตอ้งการรายไดเ้พ่ิม 

87 มีอาํนาจมากเกินไป 88 มีนิสยัข้ีโกง 

89 ขอบเขตอาํนาจไม่ชดัเจน 90 ไม่มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

91 มีสิทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ี 92 ไม่สามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ทางราชการ 

93 ประชาชนหลงเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ี 94 จงใจท่ีจะหลีกเล่ียงและขา้มขั้นตอนตามกฎ 

ระเบียบ 

95 เห็นแก่พวกพอ้งตนเอง 96 เห็นแก่ค่านํ้ าร้อน นํ้ าชา และของขวญั 

97 มีความประพฤติผดิทาํนองคลองธรรม 98 มีเจตนาท่ีไม่สุจริต 

99 ตอ้งการไดรั้บการยอมรับทางสงัคม 100 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขาดตกบกพร่อง 

101 การเลือกปฏิบติั 102 การงดเวน้การปฏิบติั 

103 เจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบ และคาํสัง่ 104 มุมมองของการทุจริตแตกต่างกนั 

105 แลกเปล่ียนกบัการรับค่าตอบแทน 106 การดาํรงตาํแหน่งเฉพาะทาง 

107 เห็นแก่ผลประโยชนต์อบแทน 108 การเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียในโครงการต่างๆ  

109 กระทาํความผิดต่อวนิยัราชการอยู ่ 110 ทาํงานไม่เตม็ท่ีเตม็เวลา 

111 ตอ้งการเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียในการ

แต่งตั้งโยกยา้ย 

112 ไม่ไดมี้หนา้ท่ีนั้นๆแต่ตอ้งปฏิบติัตามคาํสัง่ 

113 ตอ้งการมีอาํนาจ 114 ใชอ้าํนาจเกินกวา่หนา้ท่ี 

115 ไม่มีการควบคุมทรัพยสิ์นของทางราชการท่ีดี 116 ขา้ราชการรับดว้ยความเคยชิน 

117 ประชาชนเขา้ใจผดิวา่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม

ต่างๆเพ่ือใหไ้ดรั้บการบริการ 

118 ไดรั้บผลประโยชน์ตามนํ้ า 

119 เลือกใชก้ฎ หรือ ระเบียบต่างๆท่ีทาํใหต้น

ไดรั้บประโยชน ์

120 ตอ้งการผลประโยชนจ์ากทางราชการในทุก

วถีิทาง 

121 การตรวจสอบทาํไดย้าก 122 ตอ้งการไดรั้บผลประโยชน์และ

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

123 เห็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ 124 ปฏิบติัผิดไปจาก กฎ ขอ้บงัคบั แบบแผน

ต่างๆ 

125 การตีความของกฎหมาย 126 จงใจขา้มขั้นตอนการปฏิบติัตาม กฎ 

ระเบียบ กฎหมาย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

143 

 
 

ตารางท่ี 27 (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

127 ไม่รู้ขั้นตอนในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 128 ไม่เขา้ใจวธีิการหรือระเบียบเก่ียวกบัการ

จดัซ้ือจดัจา้ง 

129 การตรวจสอบเอกสารทางราชการไม่รัดกมุ 130 ฝ่าฝืนมาตรฐานทางศีลธรรม 

131 ตอ้งการหยบิยมืของทางราชการมาใชก่้อน 132 ตอ้งการช่ือเสียงเกียรติยศ 

133 ตอ้งการรักษาสถานภาพทางสงัคม 134 ตอ้งการเปล่ียนแปลงฐานะ 

135 มีหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง 136 ตอ้งการแข่งขนักบัผูอ่ื้น 

137 เบียดบงัทรัพยสิ์นของทางราชการเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ใหแ้ก่พรรคพวก 

138 ไม่ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการจดัซ้ือ จดั

จา้ง 

139 การรายงานการใชง้บประมาณไม่สามารถ

ตรวจสอบการทุจริตได ้

140 ตอ้งการช่วยพวกพอ้งตนเองใหพ้น้ผิด 

141 มีอาํนาจหนา้ท่ีในการเก็บรักษาเงิน 142 เขา้ใจวา่สามารถรับคา่ตอบแทนจากบริษทั

ผูค้า้ได ้

143 ตอ้งการใหพ้รรคพวกตวัเองไดรั้บประโยชน ์ 144 ใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจาก

ระเบียบของทางราชการ 

145 ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

146 ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณเพ่ือ

นาํมาใชก้บัภารกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้

147 สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือเบิกจ่าย

งบประมาณ 

148 การเบิกจ่ายงบประมาณขาดตกบกพร่อง 

149 รับโดยไม่กลา้ปฏิเสธผูใ้ห ้ 150 ไม่ไดใ้ชห้ลกัความเป็นธรรมในการ

พิจารณาแต่งตั้ง/โยกยา้ย 

151 ใชเ้วลาราชการไปทาํภารกิจส่วนตวั 152 มีหนา้ท่ีแตท่อดท้ิงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

153 ไม่ไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามระเบียบ/

กฎหมายในการพิจารณาความดีความชอบ 

154 ใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาความดี

ความชอบ 

155 ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการพิจารณาความ

ดีความชอบ 

156 ไม่มีการลงโทษผูท่ี้นาํผลงานของคนอ่ืนมา

เป็นของตน 

157 ตอ้งการความช่วยเหลือจากผูมี้อุปการคุณ 158 ตอ้งการตอบแทนผูมี้พระคุณ 

 

159 จาํเป็นตอ้งพึงพาผูมี้อาํนาจ 160 บทลงโทษไม่เขม้งวด 

161 ตอ้งการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 162 คิดวา่ใครๆก็ทาํกนั 

163 ตอ้งการสร้างผลงาน 164 มีหนา้ท่ี ในการควบคุมการเบิกจ่าย วสัดุ ครุภณัฑ ์

165 ไม่มีการลงโทษผูก้ระทาํความผิดอยา่งจริงจงั 166 การดาํเนินงานตามโครงการไม่ประสบผลสาํเร็จ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 

ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี ขอ้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

167 ขาดอุดมการณ์ของการเป็นขา้ราชการ 168 ประพฤติผดิไปจากบรรทดัฐานของสงัคม 

169 ละเมิดกฎเกณฑม์าตรฐานของขา้ราชการ 170 ประพฤติปฏิบติัท่ีขดัต่อหลกัศีลธรรม 

171 ตอ้งการความรํ่ ารวย 172 มีนิสยัฟุ่ มเฟือย 

173 ผูบ้งัคบับญัชาไม่เอาใจใส่ 174 ระบบราชการล่าชา้ 

175 การแข่งขนัทางธุรกิจ 176 กระบวนการตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ 

177 ไม่มีช่องทางการร้องเรียน 178 เกรงกลวัอิทธิพล 

179 สภาพแวดลอ้มการทาํงานมีปัญหา 180 ความไม่เพียงพอของแหล่งทรัพยากร 

181 วฒันธรรมของแต่ละประเทศ 182 ระบบบริหารจดัการขาดประสิทธิภาพ 

183 ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 184 ความตอ้งการของมนุษย ์

185 ความทะเยอทะยาน 186 ระบบงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ 

187 ผูบ้งัคบับญัชาไม่เป็นตวัอยา่งท่ีดี 188 หน่วยงานอ่อนแอ 

189 กฎหมายและวธีิการพิจารณาใหป้ระโยชน์แก่

จาํเลย 

190 ระบบราชการเป็นแบบศูนยร์วม 

191 ปัญหายาเสพติด 192 สงัคมส่วนใหญ่ไม่รู้หนงัสือ 

193 การฮั้ว 194 อาํนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการมาชดัเจน 

195 จริยธรรมของส่ือ 196 ระบบราชการเปล่ียนแปลงไปเกิดองคก์ร

รูปแบบใหม่ๆ 

197 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม 198 ภาวะผูน้าํทางการเมือง 

199 ความยากจน 200 ค่านิยมของคนในประเทศ 
 

ตอนที ่2 การวิเคราะห์จําแนกปัจจัย 

 2.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor Analysis) ความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสกดัตวัแปรท่ีสําคญัมี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่

2.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 2.1.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 2.1.3 การ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor Analysis) ด้วยวิธีสกดัปัจจยั (Principle 

Component Analysis) “PCA”เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญั รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1.1 การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทางการศึกษา ครู ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ี

การประถมศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต
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พื้นท่ีการมธัยมศึกษา รองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการมธัยมศึกษา ขา้ราชการพลเรือน และ

ผูส้นับสนุนทางการศึกษา สังกดักรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งส้ิน 763 คน เม่ือแยก

พิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั และประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนั 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 28 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม : เพศ 

เพศ 
ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

ประเภท 

ขา้ราชการพลเรือน 48 25.95 137 74.05 185 24.25 

ขา้ราชการครู 87 34.52 165 65.48 252 33.03 

อาจารย ์ 12 41.38 17 58.62 29 3.80 

ผูบ้ริหารการศึกษา 7 87.50 1 12.50 8 1.05 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 17 80.95 4 19.05 21 2.75 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 21 70.00 9 30.00 30 3.93 

ผอ. สพท. 8 88.89 1 11.11 9 1.18 

รอง ผอ.สพท. 93 95.88 4 4.12 97 12.71 

ผูส้นบัสนุน 42 31.82 90 68.18 132 17.30 

รวม 335 43.91 428 56.09 763 100.00 
 

จากตารางท่ี 28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ.ในการวิจยั

คร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง.จาํนวน 428 คน คิดเป็นร้อยละ56.09 เป็นเพศชาย จาํนวน 335 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.91 
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ตารางท่ี 29 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม : อาย ุ

อาย ุ ไม่เกิน  

25 ปี 

ร้อย

ละ 

25-35 

ปี 

ร้อย

ละ 

36-45 

ปี 

ร้อย

ละ 

46 ปี

ข้ึนไป 
ร้อยละ รวม ร้อยละ 

ประเภท 

ขา้ราชการพลเรือน 7 3.78 42 22.70 58 31.35 78 42.16 185 24.25 

ขา้ราชการครู 4 1.59 61 24.21 55 21.83 132 52.38 252 33.03 

อาจารย ์     9 31.03 7 24.14 13 44.83 29 3.80 

ผูบ้ริหารการศึกษา         2 25.00 6 75.00 8 1.05 

ผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา     1 4.76 2 9.52 18 85.71 21 2.75 

รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา     2 6.67 4 13.33 24 80.00 30 3.93 

ผอ. สพท.             9 100.00 9 1.18 

รอง ผอ.สพท.         1 1.03 96 98.97 97 12.71 

ผูส้นบัสนุน 3 2.27 33 25.00 39 29.55 57 43.18 132 17.30 

 รวม 14 1.83 148 19.40 168 22.02 433 56.75 763 100 
 

จากตารางท่ี 29  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ.ในการวจิยั

คร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 46 ปีข้ึนไป จาํนวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 รองลงมา คืออาย ุ

36-45 ปี จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02 และอายไุม่เกิน 25 ปี มีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 14 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.83 

ตารางท่ี 30 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม : วฒิุการศึกษา 

วฒิุการศึกษา ปริญญา

ตรี 

ลงไป 

ร้อยละ 
ปริญญา

โท 
ร้อยละ 

ปริญญา

เอก 
ร้อยละ รวม ร้อยละ 

ประเภท 

ขา้ราชการพลเรือน 96 51.89 84 45.41 5 2.70 185 24.25 

ขา้ราชการครู 178 70.63 72 28.57 2 0.79 252 33.03 

อาจารย ์ 10 34.48 16 55.17 3 10.34 29 3.80 

ผูบ้ริหารการศึกษา 1 12.50 6 75.00 1 12.50 8 1.05 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 4.76 18 85.71 2 9.52 21 2.75 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2 6.67 25 83.33 3 10.00 30 3.93 

ผอ. สพท. 1 11.11 7 77.78 1 11.11 9 1.18 

รอง ผอ.สพท. 4 4.12 92 94.85 1 1.03 97 12.71 

ผูส้นบัสนุน 71 53.79 58 43.94 3 2.27 132 17.30 

รวม 364 47.71 378 49.54 21 2.75 763 100 
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จากตารางท่ี 30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ.ในการวจิยั

คร้ังน้ี วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาโท มากท่ีสุด จาํนวน 378 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.54 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี จาํนวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 47.71 และปริญญา

เอกนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 

ตารางท่ี 31 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม : ประสบการณ์ 

ประสบการณ์ ไม่เกิน 

5 ปี 

ร้อย

ละ 6-10 ปี 

ร้อย

ละ 

11-15 

ปี 

ร้อย

ละ 

16 ปี

ข้ึนไป ร้อยละ รวม ร้อยละ ประเภท 

ขา้ราชการพลเรือน 62 33.51 29 15.68 21 11.35 73 39.46 185 24.25 

ขา้ราชการครู 57 22.62 38 15.08 24 9.52 133 52.78 252 33.03 

อาจารย ์ 9 31.03 6 20.69 5 17.24 9 31.03 29 3.80 

ผูบ้ริหารการศึกษา 2 25.00 2 25.00 1 12.50 3 37.50 8 1.05 

ผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา 6 28.57 4 19.05 6 28.57 5 23.81 21 2.75 

รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา 14 46.67 4 13.33 5 16.67 7 23.33 30 3.93 

ผอ. สพท. 5 55.56 4 44.44   0.00   0.00 9 1.18 

รอง ผอ.สพท. 51 52.58 38 39.18 1 1.03 7 7.22 97 12.71 

ผูส้นบัสนุน 43 32.58 28 21.21 16 12.12 45 34.09 132 17.30 

 รวม 249 32.63 153 20.05 79 10.35 282 36.96 763 100 
 

จากตารางท่ี 31 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ.ใน

การวิจยัคร้ังน้ี ประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนั ตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป.มีมากท่ีสุด จาํนวน 282 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.96 รองลงมาคือไม่เกิน 5 ปี จาํนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 32.63 และ 6-10 ปี 

จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ20.05 และ 11-15 ปี มีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ10.35 

แบบสอบถามทั้งหมดสามารถจดัเรียงตามลาํดบัจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ีลาํดบั

ท่ี 1 คือ ขา้ราชการครู มีจาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 33.03 ลาํดบัท่ี 2 คือ ขา้ราชการพลเรือน มี

จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และลาํดบัท่ี 3 คือ ผูส้นบัสนุนทางการศึกษา จาํนวน 132 คน

คิดเป็นร้อยละ 17.30 ลาํดบัท่ี 4 คือ รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 97 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.71 ลาํดบัท่ี 5 ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.93 ลําดับท่ี 6 คือ อาจารย์ จ ํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 ลําดับท่ี 7 คือ ผู ้อ ํานวยการ

สถานศึกษา จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ลาํดบัท่ี 8 คือ ผูอ้าํนวยการมีตาํแหน่งสุดทา้ยน้อย

ท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารการศึกษา มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 
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ลาํดบัท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่ง ขา้ราชการครู จาํนวน 252 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีจาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 65.48 เพศชาย จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ34.52 ส่วน

ใหญ่มีอายุ ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป จาํนวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.38.รองลงมาอายุระหวา่ง25-35 ปี 

จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 และน้อยท่ีสุด อายุไม่เกิน 25 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.59 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.63 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 45.41 และระดบัปริญญาเอก

น้อยท่ีสุด จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79 ส่วนประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนัส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์

ระหวา่ง 11-15 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 

ลาํดบัท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 74.05 .เพศชาย จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ25.95 ส่วนใหญ่มีอาย ุ

ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 42.16.รองลงมาอายุระหวา่ง 25-35 ปี จาํนวน 58 

คน คิดเป็นร้อยละ 31.35 และน้อยท่ีสุด อายุไม่เกิน 25 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.78 วุฒิ

การศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 51.89 

รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ45.41 และระดบัปริญญาเอก จาํนวน 5 

คน คิดเป็น 2.70 ส่วนประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนัส่วนใหญ่มีประสบการณ์.16 ปีข้ึนไป มาก

ท่ีสุด จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 39.46 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์ระหวา่ง 11-15 ปี จาํนวน 29 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.68  

ลาํดบัท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่ง ผูส้นบัสนุนทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 .เพศชาย จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ส่วนใหญ่มี

อายุ ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป จาํนวนมากท่ีสุด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18 นอ้ยสุดอายุระหวา่ง 36-45 ปี 

จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 71 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.79 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโท จาํนวน 58 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.94 และ

ระดบัปริญญาเอกนอ้ยสุด จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 ส่วนประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนั

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์.16 ปีข้ึนไป จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09  และน้อยท่ีสุด มี

ประสบการณ์อยูร่ะหวา่ง 11-15 ปี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12   

 ลาํดบัท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้ง

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย.จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 95.88 เพศหญิง 

จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12 มีอาย ุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 และ

อายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาโท
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มากท่ีสุด จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 94.85 รองลงมาเป็นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 4 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 4.12 และระดบัปริญญาเอกนอ้ยสุด จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 ส่วนประสบการณ์ใน

ตาํแหน่งปัจจุบนัส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี  51 คน คิดเป็น 51.58 

 ลาํดบัท่ี 5 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา.ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย.จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95.เพศชาย จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 มีอายุ ตั้งแต่ 

46 ปีข้ึนไป จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และอายรุะหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.52 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 

รองลงมาเป็นระดบัปริญญาเอก จาํนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.52 และระดบัปริญญาตรีน้อยสุด 

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ส่วนประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง 11-15 ปี และ

ไม่เกิน 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.57 และน้อยสุดอยู่ในตาํแหน่ง 6-10 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.05 

 ลาํดบัท่ี 6 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่งอาจารย ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.62 เพศหญิง จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 มีอายุ ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป จาํนวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 และอายุระหว่าง 25-35 ปี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 วุฒิ

การศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 รองลงมาเป็น

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.48 และระดบัปริญญาเอกนอ้ยสุด จาํนวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.34 ส่วนประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนัส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 16 ปี ข้ึนไป 

และไม่เกิน 5 ปี จาํนวน อยา่งละ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 62.03 และระหวา่ง 11-15 ปี จาํนวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 17.24 

 ลาํดบัท่ี 7 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 เพศหญิง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 มีอายุ ตั้งแต่ 46 ปี

ข้ึนไป จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และอายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.52 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71

รองลงมาเป็นระดบัปริญญาเอก จาํนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.52 และระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.03.ส่วนประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนัส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี 

และระหวา่ง 11- 15 ปี อยา่งละ 6 คน คิดเป็น 51.14 

 ลาํดบัท่ี 8 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งการ

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 เพศ

หญิง จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 มีอายุ ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป ทุกคน วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ 

ระดบัปริญญาโท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และระดบัปริญญาเอก และปริญญาตรี อยา่งละ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

150 

 
 

1 คน จาํนวนรวม 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.22 ส่วนประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนัอยู่ระหว่าง  

6-10 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 และไม่เกิน 5 ปี  จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 

 ลาํดบัท่ี 9 ผูต้อบแบบสอบถามในตาํแหน่งผูบ้ริหารการศึกษาอาจารย ์ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย.จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 เพศหญิง จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีอายุ ตั้งแต่ 46 

ปีข้ึนไป จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และอายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับปริญญาโท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาเป็นระดับ

ปริญญาตรี จาํนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.50 และระดบัปริญญาเอก จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.50 ส่วนประสบการณ์ในตาํแหน่งปัจจุบนัส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 16 ปี ข้ึนไป จาํนวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.50 และไม่เกิน 5 ปี และ 6-10 ปี จาํนวน อย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ

ระหวา่ง 11-15 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

2.1.2 การวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยเอือ้ทีท่าํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าทีข่อง

บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 32 

ตารางท่ี 32 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริต

ต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

28 1 การใชอ้าํนาจในทางท่ีผดิ 3.73 1.276 มาก 

67 2 การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 3.40 1.220 ปานกลาง 

59 3 การใชต้าํแหน่งนั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 3.45 1.290 ปานกลาง 

130 4 ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีผิด 3.11 1.249 ปานกลาง 

155 5 ตอ้งการเบียดบงัหรือยกัยอกทรัพยข์องรัฐและ

ของสาธารณะมาเป็นของตน 

3.01 1.293 ปานกลาง 

143 6 มีหนา้ท่ีแต่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 3.06 1.210 ปานกลาง 

138 7 ไม่มีหนา้ท่ีแตท่าํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ี 3.08 1.277 ปานกลาง 

65 8 การไดสิ้ทธิพิเศษจากการมีตาํแหน่งหนา้ท่ี 3.43 1.288 ปานกลาง 

105 9 ไม่มีจริยธรรมและสาํนึกความรับผิดชอบ 3.21 1.293 ปานกลาง 

120 10 ไม่มีคุณธรรม 3.15 1.241 ปานกลาง 

117 11 ตอ้งการแสวงหาอาํนาจโดยวธีิการอนัผิด

ทาํนองคลองธรรม 

3.16 1.272 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

137 12 ตอ้งการเรียกร้องผลประโยชนท่ี์เกิดจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.09 1.278 ปานกลาง 

166 13 ตอ้งการการใชอ้าํนาจกลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนให้

ไดรั้บความเสียหาย 

2.91 1.281 ปานกลาง 

60 14 การใชอ้าํนาจกลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความ

เสียหาย 

3.45 1.330 ปานกลาง 

152 15 ตอ้งการแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบ

ดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยทุจริต 

3.03 1.263 ปานกลาง 

157 16 ตอ้งการเรียกร้อง เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปกติ 

2.98 1.321 ปานกลาง 

160 17 ตอ้งการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ 2.95 1.260 ปานกลาง 

132 18 เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือประโยชน์สาํหรับ

ตนเองหรือพวกพอ้ง 

3.10 1.261 ปานกลาง 

103 19 ใชอ้าํนาจโดยวธีิการอนัผิดกฎหมาย 3.22 1.265 ปานกลาง 

171 20 กระทาํการใดๆท่ีขดัต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี 2.77 1.209 ปานกลาง 

168 21 การผกูขาดอาํนาจ 2.86 1.910 ปานกลาง 

119 22 ตอ้งการใหร้าษฎรเขา้ใจผดิวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ี 3.15 1.297 ปานกลาง 

170 23 การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีหนา้ท่ีในการเรียกรับสินบน 2.82 1.288 ปานกลาง 

167 24 ตอ้งการนาํของหลวงมาใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน 2.89 1.286 ปานกลาง 

162 25 การมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั อนุญาต 

แต่งตั้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง 

2.94 1.271 ปานกลาง 

68 26 ระบบของสงัคมไทยเอ้ือต่อระบบอุปถมัภ ์ 3.40 1.317 ปานกลาง 

7 27 เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบางสายงาน 3.98 1.115 มาก 

20 28 ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อาํนาจ 3.80 1.077 มาก 

27 29 ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา 3.74 1.115 มาก 

13 30 ตอ้งการความเท่าเทียมทางสงัคม 3.87 1.056 มาก 

40 31 เนน้ระบบวตัถุนิยม 3.64 1.115 มาก 
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

21 32 ระบบอุปถมัภข์องขา้ราชการท่ีตอ้งเล้ียงดู

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.79 1.018 มาก 

42 33 วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้งท่ีแลกเปล่ียน

ผลประโยชน์กนั 

3.60 1.051 มาก 

46 34 ความทะเยอทะยาน 3.56 1.135 มาก 

53 35 กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ืองลา้สมยั ไม่

สามารถนาํมาปฏิบติัได ้

3.52 1.088 มาก 

49 36 ระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถ

ตรวจสอบการทุจริตไดอ้ยา่งจริงจงั 

3.55 1.082 มาก 

14 37 ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญ ใน

เร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

3.87 1.061 มาก 

54 38 กระบวนการในการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามผูก้ระทาํการทุจริตเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

3.52 1.024 มาก 

9 39 ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ 3.94 .968 มาก 

10 40 กฎหมายหรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวดเกินไป 3.94 1.045 มาก 

47 41 กฎหมาย/ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว ่ 3.56 1.049 มาก 

22 42 กฎหมาย/ระเบียบมีความแขง็ตวั ไม่ยดืหยุน่ต่อ

การบริหารงาน 

3.79 1.022 มาก 

55 43 การหลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ียุง่ยาก 3.50 .999 มาก 

43 44 ระบบบริหารราชการท่ีมีขั้นตอนมาก 3.60 1.053 มาก 

8 45 ระบบการประเมินผลงานไม่มีประสิทธิภาพ 3.98 1.047 มาก 

24 46 ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิด

ผูก้ระทาํความผิดได ้

3.78 1.081 มาก 

26 47 ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถตรวจสอบ

เพ่ือป้องกนัการทุจริตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.77 1.046 มาก 

19 48 ขาดระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนิน

โครงการต่างๆอยา่งรัดกมุ 

3.83 1.043 มาก 

16 49 ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตาม

กฎ ระเบียบ 

3.85 1.012 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

25 50 ขาดการออกคาํสัง่ ควบคุม ตรวจตราใหป้ฏิบติั

ตามกฎ ระเบียบ 

3.78 1.012 มาก 

56 51 การเจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ 

แบบแผน  

3.50 1.042 มาก 

44 52 การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เป็นผล 3.60 1.073 มาก 

34 53 อิทธิพลทางการเมือง 3.67 1.038 มาก 

2 54 การแทรกแซงทางการเมือง 4.28 .936 มาก 

1 55 นโยบายทางการเมืองในการดาํเนินโครงการต่างๆ  4.30 .929 มาก 

3 56 ขาดความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ 4.16 .971 มาก 

15 57 หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจหรือขั้นตอน

การทาํงานในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือลดโอกาสในการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

3.87 1.024 มาก 

29 58 ความลม้เหลวในการบริหารงานของหน่วยงาน

ท่ีไม่สามารถปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังาน

เพ่ือการป้องกนัการทุจริต 

3.73 1.001 มาก 

31 59 การใชดุ้ลพินิจ 3.71 1.030 มาก 

32 60 หน่วยงานไม่มีแผนการปฏิบติังานเพ่ือการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจงั 

3.71 .953 มาก 

38 61 หน่วยงานไม่มีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการ

ทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม 

3.65 1.022 มาก 

37 62 การลอกเลียนแบบ 3.66 1.040 มาก 

51 63 หวัหนา้งานทาํเป็นตวัอยา่ง 3.53 1.135 มาก 

61 64 รายไดน้อ้ยค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป 3.45 1081 ปานกลาง 

11 65 ค่าครองชีพสูงข้ึน 3.94 1.076 มาก 

4 66 ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกวา่รายรับ 4.16 .991 มาก 

5 67 มีปัญหาทางการเงิน 4.06 1.004 มาก 

6 68 มีการใชจ่้ายเกินกวา่ฐานะ 4.05 1.020 มาก 

30 69 ยอมรับความรํ่ ารวยมากกวา่ความสามารถ 3.73 1.144 มาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

154 

 
 

ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

48 70 หวัหนา้งานไม่ไดค้วบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.56 1.105 มาก 

35 71 มีทศันคติยอมรับการทุจริต 3.67 1.119 มาก 

36 72 ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป 3.67 1.111 มาก 

39 73 คิดวา่ไม่มีใครรู้เห็น 3.65 1.100 มาก 

50 74 มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง 3.55 1.167 มาก 

45 75 ธรรมเนียมปฏิบติัของแต่ละองคก์ร 3.58 1.157 มาก 

41 78 มีแรงจูงใจ 3.63 1.103 มาก 

18 76 ไม่ยดึมัน่ต่อความซ่ือสตัย ์สุจริต 3.84 1.208 มาก 

17 77 ลกัษณะนิสยัเฉพาะของบุคคลนั้น 3.85 1.044 มาก 

23 79 ขาดคุณธรรมไม่ยดึมัน่ในวนิยั 3.76 1.150 มาก 

12 80 มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ 3.88 1.156 มาก 

62 81 การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบ

กฎหมายเพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้น 

3.45 1.098 ปานกลาง 

72 82 การแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 3.36 1.088 ปานกลาง 

76 83 การเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 3.32 1.103 ปานกลาง 

69 84 การใชอ้าํนาจโดยมิชอบ 3.38 1.111 ปานกลาง 

63 85 การมีอาํนาจในการวนิิจฉยัท่ีใหคุ้ณใหโ้ทษได ้ 3.44 1.100 ปานกลาง 

52 86 การมีตาํแหน่งหรืออาํนาจทางราชการ 3.51 1.145 มาก 

136 87 ตอ้งการเรียกรับเงินจากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดย

ปกติ 

3.09 1.250 ปานกลาง 

141 88 ตอ้งการโกงเงินของทางราชการ 3.07 1.252 ปานกลาง 

146 89 ใชอ้าํนาจกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเสียหาย 3.05 1.235 ปานกลาง 

98 90 การละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ

รับผิดชอบของตน 

3.23 1.155 ปานกลาง 

64 91 การไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ 3.44 1.219 ปานกลาง 

127 92 ตอ้งการเบียดบงัยกัยอกทรัพยสิ์นของทาง

ราชการมาเป็นของตน 

3.13 1.254 ปานกลาง 

110 93 การใชต้าํแหน่งฉอ้ฉลหลอกลวงประชาชน 3.19 1.254 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

92 94 แสวงหาอาํนาจโดยวธีิการอนัผดิทาํนองคลองธรรม 3.26 1.195 ปานกลาง 

33 95 การเล่นพรรคเล่นพวก 3.69 1.182 มาก 

57 96 กินตามนํ้ า 3.50 1.214 มาก 

66 97 การใชอ้าํนาจโดยผิดทาํนองคลองธรรม 3.41 1.216 ปานกลาง 

77 98 มีโอกาสในการเรียกร้องประโยชน์ 3.32 1.159 ปานกลาง 

87 99 ตอ้งการผลประโยชนจ์ากการปฏิบติัหนา้ท่ี 3.29 1.189 ปานกลาง 

114 100 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขาดตกบกพร่อง 3.17 1.177 ปานกลาง 

99 101 การเลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง 3.23 1.161 ปานกลาง 

115 102 การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี 3.16 1.155 ปานกลาง 

84 103 การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 3.29 1.203 ปานกลาง 

88 104 ยอมรับสินบน 3.28 1.251 ปานกลาง 

100 105 เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 3.23 1.278 ปานกลาง 

93 106 การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริตในการ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

3.26 1.289 ปานกลาง 

79 107 การเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการต่างๆ 3.32 1.273 ปานกลาง 

124 108 กระทาํความผิดต่อวนิยัราชการอยู ่ 3.14 1.220 ปานกลาง 

71 109 ตอ้งการใชเ้วลาราชการไปทาํประโยชน์ส่วนตน 3.36 1.246 ปานกลาง 

58 110 มีอาํนาจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย 3.46 1.235 ปานกลาง 

109 111 ประชนชนเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ีในทาง

ราชการ 

3.20 1.187 ปานกลาง 

83 112 อยูใ่นตาํแหน่งสาํคญัๆ 3.30 1.228 ปานกลาง 

80 113 ไม่ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี 3.31 1.190 ปานกลาง 

116 114 ไม่สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่งประโยชน์ส่วน

ตนและประโยชน ์

3.16 1.274 ปานกลาง 

128 115 ทาํงานดา้นบริการประชาชน 3.12 1.292 ปานกลาง 

140 116 ประชาชนเขา้ใจผดิวา่ตอ้งจ่ายค่าธรรม เนียม

ต่างๆเพ่ือใหไ้ดรั้บการบริการ 

3.08 1.315 ปานกลาง 

118 117 ไม่เกรงกลวัต่อการกระทาํความผดิ 3.15 1.288 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

112 118 เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จากกฎหมาย 

ระเบียบ คาํสัง่ ทางราชการ 

3.18 1.270 ปานกลาง 

90 119 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 3.28 1.183 ปานกลาง 

154 120 มีหนา้ท่ีทางการเงินและการบญัชี 

 

3.03 1.280 ปานกลาง 

125 121 ตอ้งการฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ีเคร่งครัด 3.14 1.240 ปานกลาง 

111 122 เจตนาหลีกเล่ียงขอ้กฎหมายท่ียุง่ยาก 3.19 1.248 ปานกลาง 

108 123 เลือกท่ีจะใชก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี

ตนเองไดรั้บผลประโยชน ์

3.20 1.240 ปานกลาง 

94 124 กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบั มีช่องวา่ง 3.26 1.260 ปานกลาง 

95 125 จงใจขา้มขั้นตอนการปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย 3.25 1.234 ปานกลาง 

122 126 ไม่รู้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบัท่ีถูกตอ้ง 314 1.206 ปานกลาง 

101 127 ไม่รู้ขั้นตอน ระเบียบ ของการจดัซ้ือจดัจา้ง 3.23 1.183 ปานกลาง 

159 128 ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการทุจริตได ้ 2.97 1.282 ปานกลาง 

102 129 ฝ่าฝืนมาตรฐานทางศีลธรรม 3.23 1.221 ปานกลาง 

144 130 ไม่มีใครรู้ใครเห็น/ใครๆก็ทาํกนั 3.06 1.260 ปานกลาง 

97 131 ไม่ละอายการกระทาํความผิด 3.24 1.231 ปานกลาง 

70 132 ตอ้งการสถานภาพทางสงัคม 3.37 1.259 ปานกลาง 

85 133 มีหนา้ท่ีจดัซ้ือ จดัจา้ง 3.29 1.264 ปานกลาง 

129 134 ตอ้งการกลัน่แกลง้ผูอ่ื้น 3.12 1.243 ปานกลาง 

113 135 มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาของทางราชการ 3.18 1.273 ปานกลาง 

104 136 เป็นไปตามประเพณีนิยม 3.22 1.287 ปานกลาง 

96 137 เห็นแก่ประโยชน์ตอบแทน 3.25 1.282 ปานกลาง 

106 138 มีโอกาส 3.21 1.276 ปานกลาง 

131 139 มีช่องทาง 3.10 1.248 ปานกลาง 

150 140 ไม่มีการตรวจสอบการใชง้บประมาณอยา่งจริงจงั 3.04 1.257 ปานกลาง 

163 141 เป็นผูเ้ก็บรักษาเงินของทางราชการ 2.94 1.293 ปานกลาง 

86 142 ใครๆก็ทาํกนั 3.29 1.268 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

82 143 ตอ้งการใหพ้รรคพวกตวัเองไดรั้บประโยชน ์ 3.31 1.256 ปานกลาง 

165 144 การใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจาก

ระเบียบของทางราชการ 

2.94 1.315 ปานกลาง 

156 145 ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

2.99 1.288 ปานกลาง 

149 146 ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณเพ่ือนาํ มาใช้

กบัภารกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้

3.04 1.270 ปานกลาง 

161 147 ตอ้งการเบียดบงัเงินราชการไปใชใ้นเร่ือง

ส่วนตวั 

2.95 1.299 ปานกลาง 

164 148 ตอ้งการสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือเบิกจ่าย

งบประมาณ 

2.94 1.362 ปานกลาง 

151 149 ตอ้งการสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือเบิกจ่าย

งบประมาณ 

3.04 1.362 ปานกลาง 

78 150 การแต่งตั้ง และประเมินผล ไม่เป็นธรรม 3.32 1.286 ปานกลาง 

81 151 มีหนา้ท่ีแตท่อดท้ิงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 3.31 1.258 ปานกลาง 

107 152 มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบมาก 3.20 1.254 ปานกลาง 

89 153 ไม่พอใจกบักระบวนการพิจารณาความดี

ความชอบ 

3.28 1.126 ปานกลาง 

73 154 การใชดุ้ลพินิจ 3.36 1.213 ปานกลาง 

91 155 พิจารณาความดีความชอบไม่โปร่งใส 3.28 1.242 ปานกลาง 

75 156 ไม่มีการลงโทษผูก้ระทาํผิดอยา่งจริงจงั 3.32 1.642 ปานกลาง 

145 157 จิตใจไม่เขม้แขง็พอ 3.06 1.329 ปานกลาง 

142 158 คิดวา่เป็นผลตอบแทนท่ีควรได ้ 3.07 1.263 ปานกลาง 

133 159 คิดวา่ไม่มีใครรู้ใครเห็น 3.10 1.253 ปานกลาง 

147 160 การตรวจสอบหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ทาํไดย้าก 3.05 1.261 ปานกลาง 

74 161 ตอ้งการทาํผลงานเพ่ือเล่ือนระดบั 3.34 1.269 ปานกลาง 

134 162 ตอ้งการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 3.10 1.348 ปานกลาง 

126 163 ตอ้งการเป็นผูบ้ริหาร 3.14 1.299 ปานกลาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 
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เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

135 164 มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 3.10 1.257 ปานกลาง 

158 165 ตอ้งการใหง้านบรรลุผล 2.98 1.296 ปานกลาง 

169 166 เห็นวา่การทุจริตเป็นเร่ืองปกติ 2.84 1.318 ปานกลาง 

121 167 ขาดจริยธรรม สาํนึก ความรับผดิชอบ 3.14 1.288 ปานกลาง 

139 168 ประพฤติผดิไปจากปทสัฐานทางสงัคม 3.08 1.171 ปานกลาง 

148 169 ละเมิดเกณฑม์าตรฐาน 3.04 1.192 ปานกลาง 

123 170 ปฏิบติัดว้ยความเคยชิน 3.14 1.193 ปานกลาง 

153 171 ตอ้งการความรํ่ ารวย 3.03 1.302 ปานกลาง 

1 55 นโยบายทางการเมืองในการดาํเนินโครงการต่างๆ  4.30 .929 มาก 

2 54 การแทรกแซงทางการเมือง 4.28 .936 มาก 

3 56 ขาดความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ 4.16 .971 มาก 

4 66 ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกวา่รายรับ 4.16 .991 มาก 

5 67 มีปัญหาทางการเงิน 4.06 1.004 มาก 

6 68 มีการใชจ่้ายเกินกวา่ฐานะ 4.05 1.020 มาก 

7 27 เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบางสายงาน 3.98 1.115 มาก 

8 45 ระบบการประเมินผลงานไม่มีประสิทธิภาพ 3.98 1.047 มาก 

9 39 ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ 3.94 .968 มาก 

10 40 กฎหมายหรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวดเกินไป 3.94 1.045 มาก 

11 65 ค่าครองชีพสูงข้ึน 3.94 1.076 มาก 

12 80 มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ 3.88 1.156 มาก 

13 30 ตอ้งการความเท่าเทียมทางสงัคม 3.87 1.056 มาก 

14 37 ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญ ใน

เร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

3.87 1.061 มาก 

15 57 หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจหรือขั้นตอน

การทาํงานในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือลดโอกาสในการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

3.87 1.024 มาก 

16 49 ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตาม

กฎ ระเบียบ 

3.85 1.012 มาก 

17 77 ลกัษณะนิสยัเฉพาะของบุคคลนั้น 3.85 1.044 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

18 76 ไม่ยดึมัน่ต่อความซ่ือสตัย ์สุจริต 3.84 1.208 มาก 

19 48 ขาดระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนิน

โครงการต่างๆอยา่งรัดกมุ 

3.83 1.043 มาก 

20 28 ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อาํนาจ 3.80 1.077 มาก 

21 32 ระบบอุปถมัภข์องขา้ราชการท่ีตอ้งเล้ียงดู

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.79 1.018 มาก 

22 42 กฎหมาย/ระเบียบมีความแขง็ตวั ไม่ยดืหยุน่ต่อ

การบริหารงาน 

3.79 1.022 มาก 

23 79 ขาดคุณธรรมไม่ยดึมัน่ในวนิยั 3.76 1.150 มาก 

24 46 ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิด

ผูก้ระทาํความผิดได ้

3.78 1.081 มาก 

25 50 ขาดการออกคาํสัง่ ควบคุม ตรวจตราใหป้ฏิบติั

ตามกฎ ระเบียบ 

3.78 1.012 มาก 

26 47 ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถตรวจสอบ

เพ่ือป้องกนัการทุจริตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.77 1.046 มาก 

27 29 ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา 3.74 1.115 มาก 

28 1 การใชอ้าํนาจในทางท่ีผดิ 3.73 1.276 มาก 

29 58 ความลม้เหลวในการบริหารงานของหน่วยงาน

ท่ีไม่สามารถปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังาน

เพ่ือการป้องกนัการทุจริต 

3.73 1.001 มาก 

30 69 ยอมรับความรํ่ ารวยมากกวา่ความสามารถ 3.73 1.144 มาก 

31 59 การใชอ้าํนาจเกินขอบเขต 3.71 1.030 มาก 

32 60 หน่วยงานไม่มีแผนการปฏิบติังานเพ่ือการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจงั 

3.71 .953 มาก 

33 95 การเล่นพรรคเล่นพวก 3.69 1.182 มาก 

34 53 อิทธิพลทางการเมือง 3.67 1.038 มาก 

35 71 มีทศันคติยอมรับการทุจริต 3.67 1.119 มาก 

36 72 ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป 3.67 1.111 มาก 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

37 62 การลอกเลียนแบบ 3.66 1.040 มาก 

38 61 หน่วยงานไม่มีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการ

ทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม 

3.65 1.022 มาก 

39 73 คิดวา่ไม่มีใครรู้เห็น 3.65 1.100 มาก 

40 31 เนน้ระบบวตัถุนิยม 3.64 1.115 มาก 

41 78 มีแรงจูงใจ 3.63 1.103 มาก 

42 33 วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้งท่ีแลกเปล่ียน

ผลประโยชน์กนั 

3.60 1.051 มาก 

43 44 ระบบบริหารราชการท่ีมีขั้นตอนมาก 3.60 1.053 มาก 

44 52 การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่เป็นผล 3.60 1.073 มาก 

45 75 ธรรมเนียมปฏิบติัของแต่ละองคก์ร 3.58 1.157 มาก 

46 34 ความทะเยอทะยาน 3.56 1.135 มาก 

47 41 กฎหมาย/ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว ่ 3.56 1.049 มาก 

48 70 หวัหนา้งานไม่ไดค้วบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3.56 1.105 มาก 

49 36 ระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถ

ตรวจสอบการทุจริตไดอ้ยา่งจริงจงั 

3.55 1.082 มาก 

50 74 มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง 3.55 1.167 มาก 

51 63 หวัหนา้งานทาํเป็นตวัอยา่ง 3.53 1.135 มาก 

52 86 การมีตาํแหน่งหรืออาํนาจทางราชการ 3.51 1.145 มาก 

53 35 กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ืองลา้สมยั ไม่

สามารถนาํมาปฏิบติัได ้

3.52 1.088 มาก 

54 38 กระบวนการในการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามผูก้ระทาํการทุจริตเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

3.52 1.024 มาก 

55 43 การหลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ียุง่ยาก 3.50 .999 มาก 

56 51 การเจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ 

แบบแผน  

3.50 1.042 มาก 

57 96 กินตามนํ้ า 3.50 1.214 มาก 

58 110 มีอาํนาจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย 3.46 1.235 ปานกลาง 

 

   ส
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สมุดกลาง



 

161 

 
 

ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

59 3 การใชต้าํแหน่งนั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 3.45 1.290 ปานกลาง 

60 14 การใชอ้าํนาจกลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความ

เสียหาย 

3.45 1.330 ปานกลาง 

61 64 รายไดน้อ้ยค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป 3.45 1081 ปานกลาง 

62 81 การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบ

กฎหมายเพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้น 

3.45 1.098 ปานกลาง 

63 85 การมีอาํนาจในการวนิิจฉยัท่ีใหคุ้ณใหโ้ทษได ้ 3.44 1.100 ปานกลาง 

64 91 การไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ 3.44 1.219 ปานกลาง 

65 8 การไดสิ้ทธิพิเศษจากการมีตาํแหน่งหนา้ท่ี 3.43 1.288 ปานกลาง 

66 97 การใชอ้าํนาจโดยผิดทาํนองคลองธรรม 3.41 1.216 ปานกลาง 

67 2 การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 3.40 1.220 ปานกลาง 

68 26 ระบบของสงัคมไทยเอ้ือต่อระบบอุปถมัภ ์ 3.40 1.317 ปานกลาง 

69 84 การใชอ้าํนาจโดยมิชอบ 3.38 1.111 ปานกลาง 

70 132 ตอ้งการสถานภาพทางสงัคม 3.37 1.259 ปานกลาง 

71 109 ตอ้งการใชเ้วลาราชการไปทาํประโยชน์ส่วนตน 3.36 1.246 ปานกลาง 

72 82 การแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 3.36 1.088 ปานกลาง 

73 154 การใชดุ้ลพินิจ 3.36 1.213 ปานกลาง 

74 161 ตอ้งการทาํผลงานเพ่ือเล่ือนระดบั 3.34 1.269 ปานกลาง 

75 156 ไม่มีการลงโทษผูก้ระทาํผิดอยา่งจริงจงั 3.32 1.642 ปานกลาง 

76 83 การเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 3.32 1.103 ปานกลาง 

77 98 มีโอกาสในการเรียกร้องประโยชน์ 3.32 1.159 ปานกลาง 

78 150 การแต่งตั้ง และประเมินผล ไม่เป็นธรรม 3.32 1.286 ปานกลาง 

79 107 การเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการต่างๆ 3.32 1.273 ปานกลาง 

80 113 ไม่ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี 3.31 1.190 ปานกลาง 

81 151 มีหนา้ท่ีแตท่อดท้ิงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 3.31 1.258 ปานกลาง 

82 143 ตอ้งการใหพ้รรคพวกตวัเองไดรั้บประโยชน ์ 3.31 1.256 ปานกลาง 

83 112 อยูใ่นตาํแหน่งสาํคญัๆ 3.30 1.228 ปานกลาง 

84 103 การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 3.29 1.203 ปานกลาง 
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85 133 มีหนา้ท่ีจดัซ้ือ จดัจา้ง 3.29 1.264 ปานกลาง 

86 142 ใครๆก็ทาํกนั 3.29 1.268 ปานกลาง 

87 99 ตอ้งการผลประโยชนจ์ากการปฏิบติัหนา้ท่ี 3.29 1.189 ปานกลาง 

88 104 ยอมรับสินบน 3.28 1.251 ปานกลาง 

89 153 ไม่พอใจกบักระบวนการพิจารณาความดี

ความชอบ 

3.28 1.126 ปานกลาง 

90 119 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 3.28 1.183 ปานกลาง 

91 155 พิจารณาความดีความชอบไม่โปร่งใส 3.28 1.242 ปานกลาง 

92 94 แสวงหาอาํนาจโดยวธีิการอนัผดิทาํนองคลองธรรม 3.26 1.195 ปานกลาง 

93 106 การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริตในการ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

3.26 1.289 ปานกลาง 

94 124 กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบั มีช่องวา่ง 3.26 1.260 ปานกลาง 

95 125 จงใจขา้มขั้นตอนการปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย 3.25 1.234 ปานกลาง 

96 137 เห็นแก่ประโยชน์ตอบแทน 3.25 1.282 ปานกลาง 

97 131 ไม่ละอายการกระทาํความผิด 3.24 1.231 ปานกลาง 

98 90 การละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ

รับผิดชอบของตน 

3.23 1.155 ปานกลาง 

99 101 การเลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง 3.23 1.161 ปานกลาง 

100 105 เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 3.23 1.278 ปานกลาง 

101 127 ไม่รู้ขั้นตอน ระเบียบ ของการจดัซ้ือจดัจา้ง 3.23 1.183 ปานกลาง 

102 129 ฝ่าฝืนมาตรฐานทางศีลธรรม 3.23 1.221 ปานกลาง 

103 19 ใชอ้าํนาจโดยวธีิการอนัผิดกฎหมาย 3.22 1.265 ปานกลาง 

104 136 เป็นไปตามประเพณีนิยม 3.22 1.287 ปานกลาง 

105 9 ไม่มีจริยธรรมและสาํนึกความรับผิดชอบ 3.21 1.293 ปานกลาง 

106 138 มีแรงจูงใจ 3.21 1.276 ปานกลาง 

107 152 มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบมาก 3.20 1.254 ปานกลาง 

108 123 เลือกท่ีจะใชก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี

ตนเองไดรั้บผลประโยชน ์

3.20 1.240 ปานกลาง 
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109 111 ประชนชนเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ีในทาง

ราชการ 

3.20 1.187 ปานกลาง 

110 93 การใชต้าํแหน่งฉอ้ฉลหลอกลวงประชาชน 3.19 1.254 ปานกลาง 

111 122 เจตนาหลีกเล่ียงขอ้กฎหมายท่ียุง่ยาก 3.19 1.248 ปานกลาง 

112 118 เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จากกฎหมาย 

ระเบียบ คาํสัง่ ทางราชการ 

3.18 1.270 ปานกลาง 

113 135 มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาของทางราชการ 3.18 1.273 ปานกลาง 

114 100 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขาดตกบกพร่อง 3.17 1.177 ปานกลาง 

115 102 การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี 3.16 1.155 ปานกลาง 

116 114 ไม่สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่งประโยชน์ส่วน

ตนและประโยชน ์

3.16 1.274 ปานกลาง 

117 11 ตอ้งการแสวงหาอาํนาจโดยวธีิการอนัผิด

ทาํนองคลองธรรม 

3.16 1.272 ปานกลาง 

118 117 ไม่เกรงกลวัต่อการกระทาํความผดิ 3.15 1.288 ปานกลาง 

119 22 ตอ้งการใหร้าษฎรเขา้ใจผดิวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ี 3.15 1.297 ปานกลาง 

120 10 ไม่มีคุณธรรม 3.15 1.241 ปานกลาง 

121 167 ขาดจริยธรรม สาํนึก ความรับผดิชอบ 3.14 1.288 ปานกลาง 

122 126 ไม่รู้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบัท่ีถูกตอ้ง 314 1.206 ปานกลาง 

123 170 ปฏิบติัดว้ยความเคยชิน 3.14 1.193 ปานกลาง 

124 108 กระทาํความผิดต่อวนิยัราชการอยู ่ 3.14 1.220 ปานกลาง 

125 121 ตอ้งการฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ีเคร่งครัด 3.14 1.240 ปานกลาง 

126 163 ตอ้งการเป็นผูบ้ริหาร 3.14 1.299 ปานกลาง 

127 92 ตอ้งการเบียดบงัยกัยอกทรัพยสิ์นของทาง

ราชการมาเป็นของตน 

3.13 1.254 ปานกลาง 

128 115 ทาํงานดา้นบริการประชาชน 3.12 1.292 ปานกลาง 

129 134 ตอ้งการกลัน่แกลง้ผูอ่ื้น 3.12 1.243 ปานกลาง 

130 4 ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีผิด 3.11 1.249 ปานกลาง 

131 139 มีลู่ทาง 3.10 1.248 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

132 18 เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือประโยชน์สาํหรับ

ตนเองหรือพวกพอ้ง 

3.10 1.261 ปานกลาง 

133 159 คิดวา่ไม่มีใครรู้ใครเห็น 3.10 1.253 ปานกลาง 

134 162 ตอ้งการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 3.10 1.348 ปานกลาง 

135 164 มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 3.10 1.257 ปานกลาง 

136 87 ตอ้งการเรียกรับเงินจากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดย

ปกติ 

3.09 1.250 ปานกลาง 

137 12 ตอ้งการเรียกร้องผลประโยชนท่ี์เกิดจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.09 1.278 ปานกลาง 

138 7 ไม่มีหนา้ท่ีแตท่าํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ี 3.08 1.277 ปานกลาง 

139 168 ประพฤติผดิไปจากปทสัฐานทางสงัคม 3.08 1.171 ปานกลาง 

140 116 ประชาชนเขา้ใจผดิวา่ตอ้งจ่ายค่าธรรม เนียม

ต่างๆเพ่ือใหไ้ดรั้บการบริการ 

3.08 1.315 ปานกลาง 

141 88 ตอ้งการโกงเงินของทางราชการ 3.07 1.252 ปานกลาง 

142 158 คิดวา่เป็นผลตอบแทนท่ีควรได ้ 3.07 1.263 ปานกลาง 

143 6 มีหนา้ท่ีแต่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 3.06 1.210 ปานกลาง 

144 130 ไม่มีใครรู้ใครเห็น/ใครๆก็ทาํกนั 3.06 1.260 ปานกลาง 

145 157 จิตใจไม่เขม้แขง็พอ 3.06 1.329 ปานกลาง 

146 89 ใชอ้าํนาจกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเสียหาย 3.05 1.235 ปานกลาง 

147 160 การตรวจสอบหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ทาํไดย้าก 3.05 1.261 ปานกลาง 

148 169 ละเมิดเกณฑม์าตรฐาน 3.04 1.192 ปานกลาง 

149 146 ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณเพ่ือนาํ มาใช้

กบัภารกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้

3.04 1.270 ปานกลาง 

150 140 ไม่มีการตรวจสอบการใชง้บประมาณอยา่งจริงจงั 3.04 1.257 ปานกลาง 

151 149 ตอ้งการสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือเบิกจ่าย

งบประมาณ 

3.04 1.362 ปานกลาง 

152 15 ตอ้งการแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบ

ดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยทุจริต 

3.03 1.263 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
ลาํดบั

ท่ี 

ตวัแปร

ท่ี 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ค่าระดบั

การปฏิบติั 

153 171 ตอ้งการความรํ่ ารวย 3.03 1.302 ปานกลาง 

154 120 มีหนา้ท่ีทางการเงินและการบญัชี 

 

3.03 1.280 ปานกลาง 

155 5 ตอ้งการเบียดบงัหรือยกัยอกทรัพยข์องรัฐและ

ของสาธารณะมาเป็นของตน 

3.01 1.293 ปานกลาง 

156 145 ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

2.99 1.288 ปานกลาง 

157 16 ตอ้งการเรียกร้อง เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ 

ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปกติ 

2.98 1.321 ปานกลาง 

158 165 ตอ้งการใหง้านบรรลุผล 2.98 1.296 ปานกลาง 

159 128 ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการทุจริตได ้ 2.97 1.282 ปานกลาง 

160 17 ตอ้งการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ 2.95 1.260 ปานกลาง 

161 147 ตอ้งการเบียดบงัเงินราชการไปใชใ้นเร่ือง

ส่วนตวั 

2.95 1.299 ปานกลาง 

162 25 การมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั อนุญาต 

แต่งตั้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง 

2.94 1.271 ปานกลาง 

163 141 เป็นผูเ้ก็บรักษาเงินของทางราชการ 2.94 1.293 ปานกลาง 

164 148 ตอ้งการสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือเบิกจ่าย

งบประมาณ 

2.94 1.362 ปานกลาง 

165 144 การใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจาก

ระเบียบของทางราชการ 

2.94 1.315 ปานกลาง 

166 13 ตอ้งการการใชอ้าํนาจกลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนให้

ไดรั้บความเสียหาย 

2.91 1.281 ปานกลาง 

167 24 ตอ้งการนาํของหลวงมาใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน 2.89 1.286 ปานกลาง 

168 21 การผกูขาดอาํนาจ 2.86 1.910 ปานกลาง 

169 166 เห็นวา่การทุจริตเป็นเร่ืองปกติ 2.84 1.318 ปานกลาง 

170 23 การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีหนา้ท่ีในการเรียกรับสินบน 2.82 1.288 ปานกลาง 

171 20 กระทาํการใดๆท่ีขดัต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี 2.77 1.209 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 32 พบวา่ตวัแปรทั้ง 171 ตวั มีค่าเฉล่ีย ( ) อยูร่ะหวา่ง 4.30-2.77 มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) อยู่ระหว่าง .929 – 1.330 แสดงว่าตัวอย่างซ่ึงเป็นบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉล่ียตั้งแต่ระดบัปานกลางถึงมาก ซ่ึงแต่ละตวัแปรมีการกระจาย

ของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ีย ( ) ของตวัแปรในระดบัมากมี 57 ตวัแปร ระดบัปานกลางมี 

114 ตวัแปร โดยเรียงลาํดบั ดงัน้ี 

ระดบัมาก มี 57 ตวัแปร อาทิ นโยบายทางการเมือง การแทรกแซงทางการเมือง ขาดความ

โปร่งใสในการปฏิบติัราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกวา่รายรับ มีปัญหาทางการเงิน 

มีการใชจ้่ายเกินกวา่ฐานะ เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบางสายงาน ระบบการประเมินผล

งานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ กฎหมายหรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวดเกินไป ค่า

ครองชีพสูงข้ึน มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ ตอ้งการความเท่าเทียมทางสังคม ขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

และความชาํนาญ ในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจหรือขั้นตอน

การทาํงานในรูปแบบใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดเพื่อลดโอกาสในการทุจริตต่อหน้าท่ี ไม่

ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ลกัษณะนิสัยเฉพาะของบุคคลนั้น ไม่ยึดมัน่

ต่อความซ่ือสัตย ์สุจริต ขาดระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินโครงการต่างๆอยา่งรัดกุม ตก

อยู่ภายใต้อิทธิพลของผูมี้อาํนาจ ระบบอุปถัมภ์ของข้าราชการท่ีต้องเล้ียงดูผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

กฎหมาย/ระเบียบมีความแขง็ตวั ไม่ยดืหยุน่ต่อการบริหารงาน ขาดคุณธรรมไม่ยึดมัน่ในวินยั ระบบ

การตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิดผูก้ระทาํความผิดได ้ขาดการออกคาํสั่ง ควบคุม ตรวจตรา

ให้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกนัการทุจริตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา การใชอ้าํนาจในทางท่ีผิด ความ

ลม้เหลวในการบริหารงานของหน่วยงานท่ีไม่สามารถปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังานเพื่อการ

ป้องกนัการทุจริต ยอมรับความร่ํารวยมากกวา่ความสามารถ การใชดุ้ลพินิจ หน่วยงานไม่มีแผนการ

ปฏิบติังานเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจงั เป็นตน้ 

ระดบัปานกลาง มี 114 ตวัแปร อาทิ มีอาํนาจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย ใชต้าํแหน่งนั้น

เพื่อแสวงหาประโยชน์ ใชอ้าํนาจกลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนให้ไดรั้บความเสียหาย รายไดน้อ้ยค่าตอบแทน

ท่ีตํ่าเกินไป การมีอาํนาจในการวินิจฉยัท่ีให้คุณให้โทษได ้การไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทาง

ราชการ การไดสิ้ทธิพิเศษจากการมีตาํแหน่งหนา้ท่ี การใชอ้าํนาจโดยผิดทาํนองคลองธรรม การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ ระบบของสังคมไทยเอ้ือต่อระบบอุปถมัภ ์การใชอ้าํนาจโดยมิชอบ ตอ้งการ

สถานภาพทางสังคม ตอ้งการใช้เวลาราชการไปทาํประโยชน์ส่วนตน การใชดุ้ลพินิจ การเป็น

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีโอกาสในการเรียกร้องประโยชน์ การแต่งตั้ง และประเมินผล ไม่เป็นธรรม การ
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เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการต่างๆ มีหนา้ท่ีแต่ทอดทิ้งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตอ้งการให้

พรรคพวกตวัเองไดรั้บประโยชน์ เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จากกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง ทาง

ราชการ มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาของทางราชการ ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขาดตกบกพร่อง การกระทาํ

ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ี ไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ 

ตอ้งการแสวงหาอาํนาจโดยวิธีการอนัผิดทาํนองคลองธรรม ไม่เกรงกลวัต่อการกระทาํความผิด 

ขาดจริยธรรม สํานึก ความรับผิดชอบ ไม่รู้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีถูกตอ้ง ปฏิบติัดว้ยความ

เคยชิน ตอ้งการฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ีเคร่งครัด อิทธิพลทางการเมือง มีทศันคติ

ยอมรับการทุจริต ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป การลอกเลียนแบบ หน่วยงานไม่มีความมุ่งมัน่

ในการต่อตา้นการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม คิดวา่ไม่มีใครรู้เห็น เนน้ระบบวตัถุนิยม มีแรงจูงใจ 

วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้งท่ีแลกเปล่ียนผลประโยชน์กนั ระบบบริหารราชการท่ีมีขั้นตอน

มาก การบงัคบัใช้กฎหมายไม่เป็นผล ธรรมเนียมปฏิบติัของแต่ละองค์กร ความทะเยอทะยาน 

กฎหมาย /ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว ่หวัหนา้งานไม่ไดค้วบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระบบการ

กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตไดอ้ย่างจริงจงั มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง 

หวัหนา้งานทาํเป็นตวัอยา่ง กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ืองลา้สมยั ไม่สามารถนาํมาปฏิบติัได ้การ

มีตาํแหน่งหรืออาํนาจทางราชการ กระบวนการในการบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปราม

ผูก้ระทาํการทุจริตเป็นไปอยา่งล่าชา้ การหลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ียุง่ยาก การเจตนา

ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ แบบแผน เพื่อหาช่องวา่งของระเบียบแสวงหาผลประโยชน์ส่วน

ตนและพวกพอ้ง กินตามนํ้า เป็นตน้ 

2.1.3 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วย

วธีิการสกดัปัจจัย (Principal Component Analysis) “PCA” เพือ่ให้ได้ตัวแปรทีสํ่าคัญ 

 ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์

ค่านํ้าหนกัปัจจยั (factor loading) แลว้สรุปรวมเป็นตวัแปรต่างๆ ไดจ้าํนวน 10 ปัจจยั แสดงค่าความ

แปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)ซ่ึง

สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีสกดัปัจจยั (Principle Component Analysis) และการ

วิเคราะห์ส่วนประกอบด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) โดยวิธีแวริแมกซ์ 

(Varimax rotation) ได ้10 ปัจจยั โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) ท่ี

มากกวา่ 1 ตามวธีิของไกเซอร์ (Kaiser)และการเลือกปัจจยัจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละปัจจยัท่ีตอ้งมี

ตวัแปรบรรยายปัจจยันั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัปัจจยั (factor loading) แต่ละตวั

แปรเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป คงเหลือปัจจยัท่ีเป็นไปตามเกณฑ ์ดงักล่าว จาํนวน 8 ปัจจยั ประกอบดว้ยตวั
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แปรจาํนวน 171.ตวัแปร ตดัออกจาํนวน16 ตวัแปร ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของค่านํ้ าหนักปัจจยั

(factor loading) ซ่ึงปัจจยัท่ีสําคญัทั้ง 8 ปัจจยัสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์เอกสารของผูว้ิจยัและการ

วเิคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 33 จาํนวนปัจจยั ค่าความร่วมกนั ค่าไอแกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวนสะสมในแต่ละปัจจยัของแบบสอบถามปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต

ต่อหนา้ท่ี 

Component 

Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

1 83.866 49.044 49.044 53.401 31.229 31.229 

2. 11.930 6.977 56.021 20.761 12.141 43.370 

3. 7.108 4.157 60.178 13.605 7.956 51.326 

4. 4.150 2.427 62.605 7.588 4.437 55.763 

5 3.028 1.771 63.376 5.728 3.350 59.113 

6 2.809 1.643 66.019 4.652 2.721 61.833 

7 2.405 1.406 67.425 3.547 2.048 63.907 

8 1.943 1.136 68.561 3.503 2.048 65.956 

Extraction Method Principal Component Analysis 

 จากตารางท่ี 33 เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีสกดัไดจ้ากเกณฑ์ค่าไอเกน (eigenvalues) ท่ีมีค่าไอเกน

มากกวา่หน่ึงคอลมัน์ ค่าไอเกนเร่ิมตน้ พบวา่ตวัแปร171.ตวั สามารถสกดัปัจจยัไดจ้าํนวน 8 ปัจจยั มี

ค่าไอเกน ตั้งแต่ 1.943-83.886 ซ่ึงทั้ง 8 ปัจจยั สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดไดร้้อย

ละ 68.561 และหลงัจากการหมุนแกนปัจจยัไดค้่าไอเกนตั้งแต่ 3.503-53.401 ทั้ง 8 ปัจจยัน้ีสามารถ

อธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดไดร้้อยละ 65.956. 

 การหมุนแกนองคป์ระกอบ 

 ผูว้จิยัไดท้าํการหมุนแกนปัจจยั เพื่อให้ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัในลกัษณะท่ีชดัเจน

ข้ึน หรือให้ไดโ้ครงสร้างอยา่งง่าย (Simple structure) เพื่อให้ง่ายต่อการแปรความต่อไป ดว้ยการ

หมุนแกนปัจจยัแบบออโธกอนอล(Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 34 (แสดงเฉพาะค่านํ้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า  0 .50  ไม่พิจารณา

เคร่ืองหมาย) 
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ตารางท่ี 34 ค่านํ้าหนกัปัจจยั ท่ีผา่นเกณฑท์างเลือก 

   (N=763) 

ตวั

แปร 

ขอ้ความ ปัจจยั 

1 2 3 4 5 6 7 8 

121 ฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ี

เคร่งครัด 

.825        

104 เห็นแก่สินบนหรือรางวลั .814        

114 ไม่สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่ง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชนท์าง

ราชการ 

.813        

119 ใชอ้าํนาจเพ่ือใหต้นเองไดป้ระโยชน์ .808        

134 กลัน่แกลง้ผูอ่ื้น .806        

118 เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จาก

กฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่ ทางราชการ 

.802        

125 จงใจขา้มขั้นตอนการปฏิบติัตาม กฎ 

ระเบียบ กฎหมาย 

.802        

116 รับค่าธรรมเนียมต่างๆในการใหบ้ริการ

ประชาชน 

.783        

93 ฉอ้ฉลหลอกลวงประชาชน .777        

103 การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั

เพ่ือมุ่งหวงัผลประโยชน์  

.776        

11 แสวงหาอาํนาจโดยวธีิการอนัผิดทาํนอง

คลองธรรม 

.773        

102 การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี  .772        

15 เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดย

ชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือ

ผูอ่ื้นโดยทุจริต 

.768        

7 ไม่มีหนา้ท่ีแตท่าํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ี .753        
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ตารางท่ี 34  (ต่อ) 

ตวั

แปร 

ขอ้ความ องคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน .752        

4 ปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีผิด .751        

14 ใชอ้าํนาจเพ่ือเอ้ือประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง

และพวกพอ้ง 

.751        

5 เบียดบงัทรัพยสิ์นของทางราชการ .750        

6 มีหนา้ท่ีแต่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี .750        

88 การนาํเงินราชการมาใช ้ .749        

101 เลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ตาํแหน่ง 

.749        

12 เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

.746        

1 ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางท่ีผิด .738        

18 เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง .738        

13 กลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความ

เสียหาย 

.738        

90 การละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

ความรับผิดชอบของตน 

.733        

96 กินตามนํ้ า .729        

147 เบียดบงัเงินราชการไปใชใ้นเร่ืองส่วนตวั .719        

144 ใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจาก

ระเบียบของทางราชการ 

.716        

145 ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

.716        

19 ใชอ้าํนาจโดยวธีิการอนัผิดกฎหมาย .711        

148 สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือเบิกจ่าย

งบประมาณ 

.705        

2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริต .704        
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ตารางท่ี 34 (ต่อ) 

ตวั

แปร 

ขอ้ความ องคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 เรียกรับเงินหรือผลประโยชนท่ี์เกิดจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปกติ 

.702        

17 ฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ .691        

22 ตอ้งการใหร้าษฎรเขา้ใจผดิวา่มีตาํแหน่ง

หนา้ท่ี 

.683        

20 กระทาํการใดๆท่ีขดัต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี .675        

146 ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณเพ่ือ

นาํมาใชก้บัภารกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่าย

ได ้

.670        

150 แต่งตั้ง และประเมินผลอยา่งไม่เป็น

ธรรม 

.661        

23 เรียกรับสินบน .644        

51 เจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือนระเบียบ 

แบบแผน เพ่ือหาช่องวา่งของระเบียบ  

.629        

155 การพิจารณาความดีความชอบไม่

โปร่งใส 

.545        

43 หลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ี

ยุง่ยาก 

.528        

154 ใชดุ้ลพินิจ .525        

106 การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริตใน

การแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

 .828       

135 มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาวสัดุ ครุภณัฑ์

ของทางราชการ 

 .816       

112 การอยูใ่นตาํแหน่งสาํคญัๆ  .798       

133 มีหนา้ท่ีในการจดัซ้ือ จดัจา้ง  .794       

99 การไดผ้ลประโยชนจ์ากการปฏิบติั

หนา้ท่ี 

 .787       

120 มีหนา้ท่ีทางการเงินและการบญัชี  .785       
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ตารางท่ี 34 (ต่อ) 

ตวั

แปร 

ขอ้ความ องคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

111 ประชนชนเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ีในทาง

ราชการ 

 .771       

3 ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชน์  .751       

94 การแสวงหาประโยชน์โดยวธีิการอนัผิด

ทาํนองคลองธรรม 

 .749       

97 ใชป้ระโยชนจ์ากการมีตาํแหน่งหนา้ท่ี

ทางราชการ 

 .744       

100 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยหวงัผลประโยชน์ตอบแทน  .741       

18 การเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือ

ประโยชน์สาํหรับตนเองหรือพวกพอ้ง 

 .736       

25 การมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั 

อนุญาต แต่งตั้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง 

 .689       

83 การเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐแสวงหาผลประโยชน์  .684       

81 การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดย

ชอบตามกฎหมาย 

 .657       

82 การแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิตาม

กฎหมาย 

 .654       

91 การไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทาง

ราชการ 

 .645       

164 มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุ อุปกรณ์  .611       

48 ขาดระบบการติดตามประเมินผลการ

ดาํเนินโครงการต่างๆอยา่งรัดกมุ 

  .802      

49 ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

  .781      

47 ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถ

ตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการทุจริตไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

  .781      

46 ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถ

จบัผดิผูก้ระทาํความผิดได ้

  .698      
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ตารางท่ี 34 (ต่อ) 

 ขอ้ความ องคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

53 อิทธิพลทางการเมือง   .692      

50 ขาดการออกคาํสัง่ ควบคุม ตรวจตรา

ใหป้ฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

  .683      

40 กฎหมายหรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวด

เกินไป  

  .658      

42 กฎหมาย/ระเบียบมีความแขง็ตวั ไม่

ยดืหยุน่ต่อการบริหารงาน 

  .638      

45 ระบบการประเมินผลงานไม่มีประสิทธิภาพ   .631      

37 ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญ ใน

เร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

  .529      

35 กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ือง

ลา้สมยั  

  525      

32 ระบบอุปถมัภข์องขา้ราชการท่ีตอ้ง

เล้ียงดูผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

   .699     

31 เนน้ระบบวตัถุนิยม    .662     

28 ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อาํนาจ    .652     

30 ตอ้งการความเท่าเทียมทางสงัคม    .646     

29 ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัคาํสัง่

ผูบ้งัคบับญัชา 

   .616     

27 เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนั

มาในบางสายงาน 

   .573     

33 วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้ง    .541     

72 ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป     .629    

74 มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง     .628    

73 คิดวา่ไม่มีใครรู้เห็น     .625    

71 มีทศันคติยอมรับการทุจริต     .605    

69 ยอมรับความรํ่ ารวยมากกวา่

ความสามารถ 

    .597    
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ตารางท่ี 34 (ต่อ) 

 ขอ้ความ องคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

70 มีค่านิยม ความเช่ือ และวฒันธรรม 

การปฏิบติัตนในการเป็นเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐท่ีไม่ถูกตอ้ง 

    .596    

34 ความทะเยอทะยานอยากมีอยากได้

เหมือนคนอ่ืน 

    .549    

39 ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ     .525    

76 ไม่มีความซ่ือสตัย ์สุจริต      .749   

77 ลกัษณะนิสยัเฉพาะของบุคคลนั้น      .699   

79 ขาดคุณธรรมไม่ยดึมัน่ในวนิยั      .682   

78 มีแรงจูงใจ      .661   

80 มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ      .640   

68 มีการใชจ่้ายเกินกวา่ฐานะ       .869  

67 มีปัญหาทางการเงิน       .865  

66 ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่าย       .844  

 มากกวา่รายรับ         

65 ค่าครองชีพสูงข้ึน       .747  

64 รายไดน้อ้ย ค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป       .506  

62 การควบคุม กาํกบั ติดตาม ของ

หน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ  

       .551 

58 ความลม้เหลวในการบริหารงานของ

หน่วยงานในการป้องกนัการทุจริต 

       .523 

63 หวัหนา้ในหน่วยงานทาํเป็นตวัอยา่ง        .509 
 

 จากตารางท่ี 34 พบว่าค่านํ้ าหนกัปัจจยั (factor loading) ของตวัแปรแต่ละตวั จาํนวน 171 

ตวั ปัจจยัท่ี 1 มีค่านํ้ าหนักปัจจยัอยู่ระหว่าง .525 ถึง .825 ปัจจยัท่ี 2 มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยู่ระหว่าง 

.611 ถึง .828 ปัจจยัท่ี 3 มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .505 ถึง .802 ปัจจยัท่ี 4 มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยู่

ระหวา่ง .573 ถึง .699 ปัจจยัท่ี 5 มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .525 ถึง .629 ปัจจยัท่ี 6 มีค่านํ้ าหนกั

ปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .640 ถึง .749 ปัจจยัท่ี 7 มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .506 ถึง .869 ปัจจยัท่ี 8 มีค่า

นํ้าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .509 ถึง .551 
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 แสดงให้เห็นวา่ค่านํ้ าหนกัปัจจยั(factor loading ) ของปัจจยัและหมุนแกนแบบออโธกอ

นอล (Orthogonal Rotation) วิธีแวริแมกซ์(Varimax Method) และพิจารณาค่านํ้ าหนกัปัจจยั โดย

พิจารณาเลือกค่านํ้ าหนกัปัจจยัท่ีมีค่า 0.50 ข้ึนไป(ไม่วา่จะมีเคร่ืองหมาย + หรือ- ก็ตาม) เลือกทีละ

แถว(รายตวัแปร) ก่อน จากนั้นพิจารณาคอลมัน์(องคป์ระกอบ) ตวัแปรใดอยูบ่นปัจจยัหลายปัจจยัจะ

เลือกค่านํ้ าหนกัสูงสุดบนปัจจยันั้น และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามฉบบัน้ี พบวา่ค่า

นํ้าหนกัปัจจยัทุกตวัแปรมากกวา่ 0.50 ข้ึนไป ดงันั้นจึงจดัปัจจยัได ้ดงัน้ี 

 ปัจจยัท่ี 1 มี 42 ตวัแปร คือตวัแปรท่ี 121 104 114 119 134 118 125 116 93 103 11 102 15 

7 8 4 14 5 6 88 101 12 1 18 13 90 96 147 144 145 19 148 2 16 17 22 20 146 150 23 51 155  

 ปัจจยัท่ี 2 มี 18 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 106 135 112 133 99 120 111 3  94 97 100 18 25 83 

81 82 91 164 

 ปัจจยัท่ี 3 มี 12 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 48 49 47 46 53 50 40 42 45 37 35 41  

 ปัจจยัท่ี 4 มี 7 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 32 31 28 30 29 27 33 

 ปัจจยัท่ี 5 มี 8 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 72 74 73 71 69 70 34 39 

 ปัจจยัท่ี 6 มี 5 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 76 77 79 78 80 

 ปัจจยัท่ี 7 มี 5 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 68 67 66 65 64 

 ปัจจยัท่ี 8 มี 3 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 62 58 63  

 ในการกาํหนดจาํนวนปัจจยัตอ้งมีจาํนวนตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปจึงนบัเป็นหน่ึง

ปัจจยั เน่ืองจากถา้ตวัแปรมีเพียง 1 หรือ 2 ตวัท่ีจะอธิบายในปัจจยันั้น ไม่สามารถกาํหนดปัจจยัได้

ชดัเจน เพราะจะมีลกัษณะเป็นเพียงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเท่านั้น ดงันั้นในการวิจยัจึงมีปัจจยั

ทั้ง 8 ปัจจยั ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 35 ปัจจยัท่ี 1  

ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 121 ฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ีเคร่งครัด .825 

2 104 เห็นแก่สินบนหรือรางวลั .814 

3 114 ไม่สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ทางราชการ .813 

4 119 ใชอ้าํนาจเพ่ือใหต้นเองไดป้ระโยชน์ .808 

5 134 กลัน่แกลง้ผูอ่ื้น .806 

6 118 เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จากกฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่ ทางราชการ .802 

7 125 จงใจขา้มขั้นตอนการปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย .802 

8 116 รับค่าธรรมเนียมต่างๆในการใหบ้ริการประชาชน .783 

9 93 ฉอ้ฉลหลอกลวงประชาชน .777 

10 103 การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพ่ือมุ่งหวงัผลประโยชน์  .776 

11 11 แสวงหาอาํนาจโดยวธีิการอนัผิดทาํนองคลองธรรม .773 

12 102 การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี  .772 

13 15 เรียกร้องผลประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยทุจริต .768 

14 7 ไม่มีหนา้ท่ีแต่ทาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ี .753 

15 8 เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน .752 

16 4 ปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีผิด .751 

17 14 ใชอ้าํนาจเพ่ือเอ้ือประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและพวกพอ้ง .751 

18 5 เบียดบงัทรัพยสิ์นของทางราชการ .750 

19 6 มีหนา้ท่ีแต่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี .750 

20 88 การนาํเงินราชการมาใช ้ .749 

21 101 เลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง .749 

22 12 เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี .746 

23 1 ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางท่ีผิด .738 

24 18 เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง .738 

25 13 กลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความเสียหาย .738 

26 90 การละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบของตน .733 

27 96 กินตามนํ้ า .729 

28 147 เบียดบงัเงินราชการไปใชใ้นเร่ืองส่วนตวั .719 

29 144 ใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจากระเบียบของทางราชการ .716 
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ตารางท่ี 35 (ต่อ) 
ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

30 145 ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ .716 

31 19 ใชอ้าํนาจโดยวธีิการอนัผิดกฎหมาย .711 

32 148 สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณ .705 

33 2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริต .704 

34 16 เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปกติ .702 

35 17 ฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ .691 

36 22 ตอ้งการใหร้าษฎรเขา้ใจผดิวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ี .683 

37 20 กระทาํการใดๆท่ีขดัต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี .675 

38 146 ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณเพ่ือนาํมาใชก้บัภารกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้ .670 

39 150 แต่งตั้ง และประเมินผลอยา่งไม่เป็นธรรม .661 

40 23 เรียกรับสินบน .644 

41 51 เจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ แบบแผน  .629 

42 155 การพิจารณาความดีความชอบไม่โปร่งใส .545 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)11.930 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 6.977 
  

จากตารางท่ี 35 พบวา่ปัจจยัท่ี 1 บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร 42 ตวั ตวัแปรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี มาจาก การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ ไดแ้ก่ ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทาง

ท่ีผดิ ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริต ปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีผดิ เบียดบงัทรัพยสิ์นของทางราชการ 

มีหนา้ท่ีแต่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่มีหนา้ท่ีแต่ทาํให้ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ี เรียกรับผลประโยชน์

ตอบแทน แสวงหาอาํนาจโดยวิธีการอนัผิดทาํนองคลองธรรม เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี กลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนให้ไดรั้บความเสียหาย ใชอ้าํนาจเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง

และพวกพอ้ง เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดย

ทุจริต เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปกติ ฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั คาํสั่ง เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ใชอ้าํนาจโดยวธีิการอนัผิดกฎหมาย ฝ่า

ฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ผกูขาดอาํนาจ เรียกรับสินบน หลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ท่ียุง่ยาก เจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ แบบแผน การนาํเงินราชการมาใช ้การ

ละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน ฉ้อฉลหลอกลวงประชาชน กินตามนํ้ า 

เลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี การฝ่าฝืน 
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กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพื่อมุ่งหวงัผลประโยชน์ เห็นแก่สินบนหรือรางวลั ไม่สามารถแยกแยะ

ไดร้ะหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ทางราชการ รับค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ

ประชาชน เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จากกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง ทางราชการ ใช้อาํนาจ

เพื่อให้ตนเองไดป้ระโยชน์ ฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ีเคร่งครัด จงใจขา้มขั้นตอนการ

ปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย กลัน่แกลง้ผูอ่ื้น ใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจากระเบียบของ

ทางราชการ ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณ

เพื่อนาํมาใช้กบัภารกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้ เบียดบงัเงินราชการไปใช้ในเร่ืองส่วนตวั สร้าง

หลกัฐานท่ีเป็นเทจ็เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ใชดุ้ลพินิจ การพิจารณาความดีความชอบไม่โปร่งใส ใน

ปัจจยัน้ีตวัแปรท่ีมีค่านํ้ าหนกัปัจจยันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ .545 มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .545ถึง .825 

มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 11.930 ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of 

variance) 6.977 แสดงวา่ทั้ง 42 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

ตั้งช่ือปัจจยัท่ี 1 “การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ” 

ตารางท่ี 36 ปัจจยัท่ี 2  

ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 106 การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริตในการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตน 

.828 

2 135 มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาวสัดุ ครุภณัฑข์องทางราชการ .816 

3 112 การอยูใ่นตาํแหน่งสาํคญัๆ .798 

4 133 มีหนา้ท่ีในการจดัซ้ือ จดัจา้ง .794 

5 99 การไดผ้ลประโยชนจ์ากการปฏิบติัหนา้ท่ี .787 

6 120 มีหนา้ท่ีทางการเงินและการบญัชี .785 

7 111 ประชนชนเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ีในทางราชการ .771 

8 3 ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชน์ .751 

9 94 การแสวงหาประโยชน์โดยวธีิการอนัผิดทาํนองคลองธรรม .749 

10 97 ใชป้ระโยชนจ์ากการมีตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ .744 

11 100 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยหวงัผลประโยชน์ตอบแทน .741 

12 18 การเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือประโยชน์สาํหรับตนเองหรือพวก

พอ้ง 

.736 
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ตารางท่ี 36 (ต่อ) 

ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

13 25 การมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั อนุญาต  .689 

14 83 การเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ .684 

15 81 การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบตามกฎหมาย .657 

16 82 การแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย .654 

17 91 การไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ .645 

18 164 มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ .611 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(Eigenvalurs) 83.866 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance )49.044 
  

จากตารางท่ี 36 พบวา่ปัจจยัท่ี 2 บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร 18 ตวั ตวัแปรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี มาจาก การมีตาํแหน่งหน้าท่ีในทางราชการ ไดแ้ก่ ใช้ตาํแหน่ง

หน้าท่ีเพื่อแสวงหา การเขา้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือพวกพอ้ง การมี

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั อนุญาต แต่งตั้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดย

ชอบตามกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย การเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การ

ไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ การแสวงหาประโยชน์โดยวิธีการอนัผิดทาํนองคลอง

ธรรม ใชป้ระโยชน์จากการมีตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ การไดผ้ลประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ปฏิบติัหน้าท่ีโดยหวงัผลประโยชน์ตอบแทน การใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีโดยมีเจตนาทุจริตในการ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ประชนชนเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ีในทางราชการ การอยูใ่นตาํแหน่ง

สําคญัๆ มีหนา้ท่ีทางการเงินและการบญัชี มีหน้าท่ีในการจดัซ้ือ จดัจา้ง มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษา

วสัดุ ครุภณัฑ์ของทางราชการ มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ในปัจจยัน้ีตวัแปรท่ีมีค่านํ้ าหนกัปัจจยั

น้อยท่ีสุด ได้แก่ .611 มีค่านํ้ าหนักปัจจยัอยู่ระหว่าง .611-.828 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalues) 83.866 ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 49.044 แสดงวา่ทั้ง18 ตวั

แปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือปัจจยัท่ี 2 “การใชอ้าํนาจของ

ตาํแหน่งในทางมิชอบ” 
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ตารางท่ี 37 ปัจจยัท่ี 3  

ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 48 ขาดระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินโครงการต่างๆอยา่งรัดกมุ .802 

2 49 ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ .781 

3 47 ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการทุจริตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

.781 

4 46 ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิดผูก้ระทาํความผิดได ้ .698 

5 53 อิทธิพลทางการเมือง .692 

6 50 ขาดการออกคาํสัง่ ควบคุม ตรวจตราใหป้ฏิบติัตามกฎ ระเบียบ .683 

7 40 กฎหมายหรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวดเกินไป  .658 

8 42 กฎหมาย/ระเบียบมีความแขง็ตวั ไม่ยดืหยุน่ต่อการบริหารงาน .638 

9 45 ระบบการประเมินผลงานไม่มีประสิทธิภาพ .631 

10 37 ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญ ในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 

.529 

11 35 กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ืองลา้สมยั  .525 

12 41 กฎหมาย /ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว ่ .505 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 7.108 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 4.157 

 
 

 จากตารางท่ี 37 พบวา่ปัจจยัท่ี 3 บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร 12 ตวั ตวัแปรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี มาจาก ขาดระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินโครงการ

ต่างๆอย่างรัดกุม ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกนัการทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ระบบการตรวจสอบ

ติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิดผูก้ระทาํความผิดได ้ ไม่ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบ ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิดผูก้ระทาํความผิดได ้ อิทธิพลทางการเมือง 

ขาดการออกคาํสั่ง ควบคุม ตรวจตราให้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ กฎหมายหรือระเบียบบางเร่ือง

เขม้งวดเกินไป กฎหมาย/ระเบียบมีความแข็งตวั ไม่ยืดหยุน่ต่อการบริหารงาน ระบบการประเมินผล

งานไม่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารราชการท่ีมีขั้นตอนมาก ยุง่ยาก ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และ

ความชาํนาญ ในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ืองลา้สมยั กฎหมาย 

/ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว ่ หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจหรือขั้นตอนการทาํงานในรูป 
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แบบใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดโอกาสในการทุจริตต่อหนา้ท่ี ในปัจจยัน้ีตวัแปรท่ีมีค่านํ้ าหนกั

ปัจจยันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ .505 มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง.505 ถึง .802 มีค่าความแปรปรวนของตวั

แปร (eigenvalues) 4.157 ค่าร้อยละของความแปรปรวน(percent of variance) 2.427  แสดงวา่ทั้ง 12 

ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือปัจจยัท่ี 3 “โอกาสท่ีทาํให้

เกิดการทุจริต” 

ตารางท่ี 38 ปัจจยัท่ี 4  

ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 32 ตอ้งเล้ียงดูผูใ้ตบ้งัคบับญัชา .699 

2 28 ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อาํนาจ .652 

3 30 ตอ้งการตอบแทนผูมี้พระคุณ .646 

4 29 ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา .616 

5 27 เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบางสายงาน .573 

6 33 วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้ง .541 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 4.150 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 2.427 
 

จากตารางท่ี 38 พบว่าปัจจยัท่ี 4 บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร 6 ตวั ตวัแปรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี มาจาก ตอ้งเล้ียงดูผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูมี้

อาํนาจ ตอ้งการตอบแทนผูมี้พระคุณ ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา เป็นวฒันธรรมท่ี

ปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบางสายงาน วฒันธรรมระหว่างนายกบัลูกน้อง ในปัจจยัน้ีตวัแปรท่ีมีค่า

นํ้าหนกัปัจจยันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ .541 มีค่านํ้าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .541 ถึง .699 มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร (eigenvalues) 4.150 ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of variance) 2.427 แสดงวา่

ทั้ง 6 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือปัจจยัท่ี 4 “ ระบบ

อุปถมัภ”์ 
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ตารางท่ี 39 ปัจจยัท่ี 5  

ท่ี ขอ้

คาํถาม 
ขอ้ความ 

ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 31 เนน้ระบบวตัถุนิยม .662 

2 72 ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป .629 

3 74 มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง .628 

4 73 คิดวา่ไม่มีใครรู้เห็น .625 

5 71 มีทศันคติยอมรับการทุจริต .605 

6 69 ยอมรับความรํ่ ารวยมากกวา่ความสามารถ .597 

7 70 มีค่านิยม ความเช่ือ และวฒันธรรม การปฏิบติัตนในการเป็นเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐท่ีไม่ถูกตอ้ง 

.596 

8 34 ความทะเยอทะยานอยากมีอยากไดเ้หมือนคนอ่ืน .549 

9 39 ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ .525 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 4.150 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 2.427 
 

จากตารางท่ี 39 พบวา่ปัจจยัท่ี 5 บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร 9 ตวั ตวัแปรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี มาจาก เนน้ระบบวตัถุนิยม ความทะเยอทะยานอยากมีอยากได้

เหมือนคนอ่ืน ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ ยอมรับความร่ํารวยมากกวา่ความสามารถ มีค่านิยม ความ

เช่ือ และวฒันธรรม การปฏิบติัตนในการเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ถูกตอ้ง มีทศันคติยอมรับการ

ทุจริต ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง คิดวา่ไม่มีใครรู้ใครเห็น ในปัจจยัน้ี

ตวัแปรท่ีมีค่านํ้ าหนกัปัจจยัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ .525 มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยู่ระหว่าง .525 ถึง .662 มีค่า

ความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) 4.150 ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of 

variance) 2.427 แสดงวา่ทั้ง 9 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

ตั้งช่ือปัจจยัท่ี 5 “ ทศันคติต่อการทุจริต” 
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ตารางท่ี 40 ปัจจยัท่ี 6  

ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 76 ไม่มีความซ่ือสตัย ์สุจริต .749 

2 77 ลกัษณะนิสยัเฉพาะของบุคคลนั้น .699 

3 78 มีแรงจูงใจ .661 

4 79 ขาดคุณธรรมไม่ยดึมัน่ในวนิยั .682 

5 80 มีความโลภไมรู้่จกัพอ .640 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)3.028 

 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 1.0771 
 

จากตารางท่ี 40 พบวา่ปัจจยัท่ี 6 บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร 5 ตวั ตวัแปรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี มาจาก ไม่มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ลกัษณะนิสัยเฉพาะของบุคคล

นั้น มีแรงจูงใจ ขาดคุณธรรมไม่ยึดมัน่ในวินยั มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ ในปัจจยัน้ีตวัแปรท่ีมีค่า

นํ้าหนกัปัจจยันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ .640 มีค่านํ้าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .640. ถึง.749. มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร (eigenvalues) 3.028 ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of variance) 1.0771 แสดง

ว่าทั้ ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันบรรยายปัจจัยได้ดีท่ีสุด ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงตั้ งช่ือปัจจัยท่ี 6 

“คุณธรรมประจาํใจ” 

ตารางท่ี 41 ปัจจยัท่ี 7  

ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 68 มีการใชจ่้ายเกินกวา่ฐานะ .869 

2 67 มีปัญหาทางการเงิน .865 

3 66 ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกวา่รายรับ .844 

4 65 ค่าครองชีพสูงข้ึน .747 

5 64 รายไดน้อ้ย ค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป .506 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 2.405 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 1.406 
 

จากตารางท่ี 41 พบว่าปัจจยัท่ี 7 บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร 5 ตวั ตวัแปรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี มาจาก รายไดน้้อย ค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป ค่าครองชีพสูงข้ึน 

ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกวา่รายรับ มีปัญหาทางการเงิน มีการใชจ่้ายเกินกวา่ฐานะ ใน

ปัจจยัน้ีตวัแปรท่ีมีค่านํ้าหนกัปัจจยันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีค่านํ้ าหนกัปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .506. ถึง.869 มีค่า
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ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)2.045 ค่าร้อยละของความแปรปรวน(Percent of 

variance) 1.406 แสดงวา่ทั้ง 5 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายปัจจยัไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

ตั้งช่ือปัจจยัท่ี 7 “ สภาพเศรษฐกิจ” 

ตารางท่ี 42 ปัจจยัท่ี 8  

ท่ี ขอ้

คาํถาม 

ขอ้ความ ค่านํ้ าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 62 ประสิทธิภาพของการควบคุม กาํกบั ติดตาม ของหน่วยงาน  .551 

2 58 ความลม้เหลวในการบริหารงานของหน่วยงานในการป้องกนัการทุจริต .523 

3 63 หวัหนา้ในหน่วยงานทาํเป็นตวัอยา่ง .509 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 1.943 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 1.136 
 

จากตารางท่ี 42 พบวา่ปัจจยัท่ี 8 บรรยายไดด้ว้ยตวัแปร 3 ตวั ตวัแปรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ปัจจยั

เอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี มาจาก ประสิทธิภาพของการควบคุม กํากับ ติดตาม ของ

หน่วยงาน ความล้มเหลวในการบริหารงานของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต หัวหน้าใน

หน่วยงานทาํเป็นตวัอยา่ง ในปัจจยัน้ีตวัแปรท่ีมีค่านํ้ าหนกัปัจจยัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ .509 มีค่านํ้ าหนกั

ปัจจยัอยูร่ะหวา่ง .509 ถึง.551 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 1.943 ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน(Percent of variance) 1.136 แสดงวา่ทั้ง 7 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยาย

ปัจจยัไดดี้ท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัจึงตั้งช่ือปัจจยัท่ี 8 “การบริหารจดัการของหน่วยงาน” 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย 8 ปัจจยั สามารถสรุปเป็น

แผนภูมิได ้ดงัน้ี 
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แผนภูมิปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ 
  

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเอ้ือท่ีทําให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ตามความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 8 ปัจจยั ดงัน้ี 

 1. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

2. การใชอ้าํนาจของตาํแหน่งในทางมิชอบ 

3.โอกาสท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 

4. ระบบอุปถมัภ ์

5.ทศันคติต่อการทุจริต 

6. คุณธรรมประจาํใจ 

ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร 

สงักดักระทรวงศึกษาธิการ 

7.สภาพเศรษฐกิจ 3.โอกาสท่ีทาํใหเ้กิด

การทุจริตต่อหนา้ท่ี 

5.ทศันคติต่อการทุจริต 

1.การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิ

ชอบ 

4.ระบบอุปถมัภ ์6.คุณธรรมประจาํใจ 

8.การบริหารจดัการงาน

ของหน่วยงาน 

2. .การใชอ้าํนาจใน

ตาํแหน่งในทางมิ

ชอบ 
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7.สภาพเศรษฐกิจ 

8. การบริหารจดัการของหน่วยงาน 

ตอนที ่3. การจัดสนทนากลุ่ม ( focus group discussion) บุคลากรทางการศึกษา 

 ผูว้ิจยัได้นาํเสนอ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวง

ศึกษาทั้ง 8 ปัจจยัดงักล่าว ต่อผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เม่ือวนัท่ี 11 

สิงหาคม  2554 เวลา 13.00 -17.00 ณ โรงแรมศุภาลยัปาร์ก รีสอร์ท จงัหวดัสระบุรี เพื่อร่วม

วิพากษ์วิจารณ์ แลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการป้องกนั

การทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ตามประเด็นคาํถามในคู่มือการจดั

สนทนากลุ่ม(focus group discussion) ดงัน้ี 

 ป ร ะ เ ด็ น ท่ี  1.ปั จ จัย เ อ้ื อ ท่ี ทํา ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ทุ จ ริ ต ต่ อ ห น้ า ท่ี ข อ ง บุ ค ล า ก ร สั ง กั ด

กระทรวงศึกษาธิการมี 8 ปัจจยั ได้แก่ การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ การใช้อาํนาจของตาํแหน่ง

ในทางมิชอบ โอกาสท่ีทาํให้เกิดการทุจริต ระบบอุปถมัภ ์ทศันคติต่อการทุจริต คุณธรรมประจาํใจ 

สภาพเศรษฐกิจ และการบริหารจดัการของหน่วยงาน 

 ประเด็นท่ี 2. แนวทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการควรเป็นอยา่งไร 

สรุปความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในแต่ละประเด็นมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ประเด็นที ่1.ปัจจัยเอือ้ที่ทาํให้เกดิการทุจริตต่อหน้าทีข่องบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ มี 8 

ปัจจัย ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยด้านการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ  

ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในหลายทศันะเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํ

ใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี ในปัจจยัดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบไวว้า่ เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีโดย

ไม่ถูกตอ้ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น ยกัยอกหรือเบียดบงัทรัพยสิ์นของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ 

เรียกร้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ เรียกร้องสิทธิพิเศษต่างๆ เรียกรับสินบน ทาํให้ประชาชนเขา้ใจ

ผดิวา่จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี นาํของทางราชการไปเป็น

ของตนเอง ตลอดจน ละเวน้ งดเวน้ ทอดทิ้ง การปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กลัน่แกลง้ผูอ่ื้น

ใหเ้ดือดร้อน ใชอ้าํนาจในการสั่งการอยา่งไม่เป็นธรรม การอนุมติั จดัหา จดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ เลือกท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะท่ีได้รับประโยชน์ การใช้ดุลพินิจในการ

พิจารณาความดีความชอบหรือการตดัสินใจท่ีผิดพลาด ยอ่มเป็นเหตุให้นาํไปสู่การกระทาํความผิด
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ทั้งทางวินัยและทางอาญา ซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีบทลงโทษท่ีรุนแรงในกรณีท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

 จากขอ้เสนอแนะในการสนทนากลุ่ม ต่อปัจจยัดา้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ บุคลากร

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จะตอ้ง ยึดมัน่ในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ใช้หลกัการบริหารราชการ

แบบโปร่งใส ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเป็นธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก

ทางราชการมาเป็นของตน เป็นแบบอยา่งท่ีดี ยดึกฎหมาย ระเบียบ วนิยัของทางราชการ รักษาทรัพย์

สมบติัของทางราชการ  

2. ปัจจัยการด้านการใช้อาํนาจของตําแหน่งในทางมิชอบ 

ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในหลายทศันะวา่ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิด

การทุจริตต่อหน้าท่ีประการสําคัญมาจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีตําแหน่ง หน้าท่ี ความ

รับผดิชอบ และไดใ้ชต้าํแหน่งหนา้ท่ีนั้นๆ เบ่ียงเบนไป เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองและ

พวกพอ้งในรูปแบบต่างๆ การแสวงหาผลประโยชน์มีไดท้ั้งในรูปแบบท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย แต่ไม่

ถูกตอ้งตามหลกัธรรมจรรยา หากผูท่ี้มีตาํแหน่ง หนา้ท่ี แต่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดย

ไม่คาํนึงถึงผลเสียหายในภาพรวมของหน่วยงานแลว้จะทาํให้การใชง้บประมาณสูญเสียไปอยา่งไม่

คุม้ค่า  

จากขอ้เสนอแนะในการสนทนากลุ่ม ต่อปัจจยัดา้นการใชอ้าํนาจของตาํแหน่งในทางมิชอบ 

เน่ืองมาจากเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐและใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในการแสวงหาประโยชน์นั้นเป็นการกระทาํ

ท่ีไม่ถูกตอ้ง บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จาํเป็นตอ้งมีอุดมการณ์ของการเป็นขา้ราชการ

ดว้ยการ รักษา กฎ ระเบียบ วินัย จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในทางวิชาชีพ ขา้ราชการ

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปลูกฝังอุดมการณ์ ตั้งแต่เร่ิมเขา้รับราชการ พร้อมทั้งการพฒันา ส่งเสริม อยา่ง

ต่อเน่ือง 

 3. ปัจจัยด้านโอกาสที่ทาํให้เกิดการทุจริต  

 ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในหลายทศันะเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํ

ให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี ในปัจจยัดา้นโอกาสท่ีทาํให้เกิดการทุจริตวา่ กฎหมายหรือระเบียบทาง

ราชการมีทั้งช่องว่าง ช่องโหว่ ท่ีทาํให้เจ้าหน้าท่ีบางคนใช้เป็นช่องทางในการทุจริต กฎหมาย 

ระเบียบ มีความเคร่งครัด เขม้งวดเกินไป จนไม่สามารถนาํมาปฏิบติัได ้กฎหมาย ระเบียบบางเร่ือง

ลา้สมยั มีไม่เพียงพอ เพราะมีการเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนโครงสร้างทางราชการไปแลว้ เจา้หนา้ท่ี

ไม่มีความรู้ ความชาํนาญ ประสบการณ์ ไม่มีหน้าท่ีในการจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัหา วสัดุ ครุภณัฑ์ แต่

ตอ้งมารับผดิชอบโครงการ 
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 จากขอ้เสนอแนะในการสนทนากลุ่ม ต่อปัจจยัดา้นโอกาสท่ีทาํให้เกิดการทุจริต อนัมาจาก

กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีมีขอ้บกพร่อง ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าบุคลากรท่ีจะ

ปฏิบติั หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบในดา้นการอนุมติั จดัซ้ือ จะตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติต่างๆ ท่ีมีการประกาศใช้ใหม่ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบัผูท่ี้มี

หน้าท่ีในด้านการงบประมาณ การจดัซ้ือ จดัจ้าง การจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ์ เพราะเป็นส่ิงสําคญัท่ี

จาํเป็นตอ้งรู้และปฏิบติัตาม สําหรับผูท่ี้ไม่มีหนา้ท่ีโดยตรง ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเช่นกนั เพราะ

อาจจะตอ้งรับผดิชอบในการจดัทาํงบประมาณในโอกาสต่อไป ตลอดจนเม่ือจะตอ้งเป็นผูบ้ริหารใน

อนาคต จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจ และสามารถแปลงนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบติัผ่านการ

ดาํเนินโครงการต่างๆ ควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติต่างๆ 

การใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ และมติ สามารถดาํเนินการไดใ้นรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การจดัทาํคู่มืออธิบายกฎหมาย ระเบียบ ท่ีทาํให้เขา้ใจไม่ตรงกนั แนวทางการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ การจดัทาํป้ายประกาศ เพื่อประชาสัมพนัธ์ การเปิดโอกาสให้ซักถาม 

การอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจร่วมกนัแลว้ การหาแนวทางปฏิบติั

ร่วมกนั แลว้ยงัแสดงถึงการเอาใจใส่ดูแลของผูบ้งัคบับญัชา การตระหนกัถึงการป้องกนัการทุจริตท่ี

อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการปฏิบติัท่ีผิดไปจากกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติต่างๆ และยงัเป็นการ

กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ผูท่ี้เห็นโอกาสและใชช่้องทางของกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีมีช่องโหว ่

ขอ้บกพร่อง ลา้สมยั ในการแสวงหาประโยชน์ใหต้วัเองและพวกพอ้ง 

 4. ปัจจัยด้านระบบอุปถัมภ์ 

 ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในหลายทศันะเก่ียวกบั ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํ

ให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการในปัจจยัดา้นระบอบอุปถมัภว์่า 

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะสังคมไทยมีลกัษณะอุปถัมภ์ ค ํ้ าชู เก้ือกูล ตอบแทนกนัโดยเป็นแบบแผนท่ี

ปฏิบติัต่อเน่ืองกนัมา ในลักษณะของการเล่นพรรคเล่นพวก ผูใ้หญ่ต้องคํ้ าจุน ช่วยเหลือผูน้้อย 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต้องเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชา การใกล้ชิดผูมี้อาํนาจย่อมมีโอกาสท่ีดีกว่า และเป็น

วฒันธรรมของบางหน่วยงาน ดงันั้นแนวทางในการป้องกนัการทุจริตท่ีเกิดจากระบบอุปถมัภจึ์งเป็น

เร่ืองท่ีแก้ไขได้ยาก เพราะผูบ้งัคบับญัชาย่อมไวว้างใจผูท่ี้อยู่ใกล้ชิด เป็นพวกพอ้งกนั หรือต่างมี

ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงกนัและกนั แต่ระบบอุปถมัภเ์ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้เกิดความไม่โปร่งใส

ในการการบริหารจดัการ และไม่มีความเป็นธรรม 

 จากขอ้เสนอแนะในการสนทนากลุ่ม ต่อปัจจยัดา้นระบบอุปถมัภ ์ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่าตอ้ง

เปล่ียนแปลงท่ีผูบ้ริหารให้ยึดมัน่ความถูกตอ้งและเป็นธรรม ตอ้งยึดมัน่ประโยชน์ท่ีเกิดสูงสุดต่อ
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ราชการและประเทศชาติ ไม่ยึดท่ีผลประโยชน์ส่วนตน การพิจารณาเล่ือนขั้นหรือตาํแหน่งตอ้งยึด

มัน่ในระบบความรู้ ความสามารถมากกวา่พวกพอ้งของตนเอง  

 5. ปัจจัยด้านทศันคติต่อการทุจริต 

 ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในหลายทศันะเก่ียวกบั ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํ

ให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการในปัจจยัด้านทศันคติต่อการ

ทุจริต วา่ การทุจริตไม่ไดห้มายถึงการกระทาํความผิดต่อกฎระเบียบเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ตอ้ง

รวมถึงการประพฤติปฏิบติัตน ท่ีผิดไปจากปทสัถานทางสังคมดว้ย แมว้า่ในทางปฏิบติับางคร้ังเห็น

ว่ามีความจาํเป็นจะตอ้งขา้มหรือลดลงบางขั้นตอนเพื่อมุ่งผลสําเร็จของงานให้บรรลุเป้าหมายใน

กรณีท่ีมีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและบุคลากรท่ีมีซ่ึงบางคร้ังตอ้งการการตดัสินใจเร่งด่วน แต่ไม่มีเจตนา

ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ  

จากขอ้เสนอแนะในการสนทนากลุ่ม ต่อปัจจยัดา้นทศันคติต่อการทุจริต ผูท้รงคุณวุฒิเห็น

ว่าเป็นส่วนสําคญัอย่างยิ่ง บุคลากร ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการทั้งผูก้าํหนดนโยบาย ผูท่ี้ให้

การศึกษา อบรม ตอ้งเป็นผูท่ี้มีส่วนในการปลูกฝังความรู้ความเขา้ใจ และพฒันาจิตใจด้านความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตให้กบันกัเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการเรียน ตอ้งให้การให้ความรู้คู่กบัคุณธรรมทั้ง

การสอดแทรกในชีวติประจาํวนัและในบทเรียน เน่ืองจากในสังคมปัจจุบนัเยาวชนในกลุ่มวยัเรียนมี

ทัศนคติยอมรับการทุจริตได้ โดยมองท่ีนักการเมืองว่าขอให้มีผลงานนั้ น ผู ้ทรงคุณวุฒิเห็น

สอดคล้องกันเป็นส่ิงท่ีน่าห่วงใยหากปล่อยให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติยอมรับการทุจริตได้ การ

เปล่ียนแปลงทศันคติดงักล่าวอาจตอ้งใช้เวลาท่ีจะบ่มเพาะให้ยึดมัน่ต่อความถูกตอ้ง สร้างความ

เขา้ใจ กบันกัเรียนใหเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงผลเสียท่ีเกิดจากการทุจริต  

 6. ปัจจัยด้านคุณธรรมประจําใจ 

 ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในหลายทศันะเก่ียวกบั ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํ

ใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการในปัจจยัดา้นคุณธรรมประจาํใจ

ไวว้า่ เป็นเพราะความตอ้งการ ทศันคติ ค่านิยม มุมมอง แนวคิด การรับรู้และการปฏิบติัของแต่ละ

บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษา กล่อมเกลา และการปลูกฝังเร่ืองความซ่ือสัตย ์สุจริต มาแตกต่างกนั จึงทาํ

ให้แต่ละบุคคลมีมุมมองและแนวปฏิบติัในเร่ืองการทุจริตต่อหน้าท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะตน บางคนมี

ความโลภ ความตอ้งการอย่างไม่ส้ินสุด หรือมีแรงจูงใจให้กระทาํการทุจริต เน่ืองจากเห็นว่ามี

โอกาส มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียงก็จะแสวงหาโอกาสและผลประโยชน์ส่วนตน ในขณะท่ีคนหน่ึงมี

ความเพียงพอ ดาํรงชีวติของการเป็นขา้ราชการดว้ยความเหมาะสมกบัฐานะและรายได ้ไม่ยึดติดกบั

วตัถุนิยม ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากทางราชการเพื่อสร้างรายไดแ้ละฐานะตวัเองโดยเปรียบเทียบ

หรือแข่งขนักบัคนอ่ืนๆในสังคม 
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 จากขอ้เสนอแนะในการสนทนากลุ่ม ต่อปัจจยัดา้นคุณธรรมประจาํใจ ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่า

เจา้หน้าท่ี ผูป้ฏิบติังานทางดา้นการศึกษา จะตอ้งได้รับความรู้ การปลูกฝัง ค่านิยมความซ่ือสัตย ์

สุจริต ยดึมัน่ในอุดมการณ์ ยดึหลกัปรัชญาในการดาํรงชีวติดว้ยความพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อกบัวตัถุนิยม 

และแสวงหาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบและผดิกฎหมาย  

 7. ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกจิ 

 ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในหลายทศันะเก่ียวกบั ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํ

ใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการในปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ วา่ 

เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการทุจริต เพราะรายไดข้องขา้ราชการโดยรวมไม่มาก และเพิ่มข้ึนใน

อตัราท่ีช้า รวมทั้งในบริบทของสังคมปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป รายไดเ้ท่าเดิม แต่มีรายการใช้จ่าย

เพิ่มข้ึน ทาํใหค้่าครองชีพสูงข้ึน หากขา้ราชการมีความตอ้งการตามกระแสนิยมแต่รายไดไ้ม่พอเพียง 

อาจหาช่องทางเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทางราชการ 

 จากขอ้เสนอแนะในการสนทนากลุ่ม ต่อปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ ผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่การ

เป็นขา้ราชการ ปฏิบติังานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ จะตอ้งยึดมัน่ในอุดมการณ์ ไม่ฟุ้งเฟ้อ โลภ

มาก มีความพอเพียง ประหยดั มธัยสัถ์ ไม่แสวงหาประโยชน์จากทางราชการ แต่อยา่งไรก็ตามรัฐ

จาํเป็นตอ้งปรับระบบเงินเดือนหรือค่าครองชีพให้สามารถดาํรงอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเหมาะสมกบั

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและควรคํานึงสวสัดิการท่ีจะส่งเสริมให้กับบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการท่ีเป็นไปอยา่งย ัง่ยืนทั้งขณะท่ีรับราชการและภายหลงัจากเกษียณอายุราชการ

ไปแลว้ 

 8. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

 ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีร่วมสนทนากลุ่ม ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในหลายทศันะเก่ียวกบั ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํ

ให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการในปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ

ของหน่วยงานวา่ การบริหารจดัการของหน่วยงานท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัการทุจริตได้

อยา่งดี ทั้งในดา้นการกาํกบั ติดตามและตรวจสอบการทุจริต หน่วยงานละผูบ้ริหารควรมีมาตรการ 

ในการกํากับ ดูแลเก่ียวกับการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรอย่างจริงจัง การรายงานผลการ

ตรวจสอบการทุจริตตอ้งดาํเนินการอยา่งจริงจงั ไม่ใช่เป็นเพียงปฏิบติัตามหลกัการ การตรวจสอบ

ภายในตอ้งเขม้แขง็ ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่ง และเอาใจใส่ติดตามต่อเน่ือง 

 จากข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่ม ต่อปัจจัยด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าหน่วยงานและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีมาตรการต่างๆในการป้องกนัความ

เส่ียงไม่ให้เกิดการทุจริต มีแนวปฏิบติัท่ีดีในการดาํเนินงาน มีกฎหมาย และระเบียบ ท่ีสามารถ
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นาํมาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม มีบทลงโทษท่ีจริงจงั องค์กรตรวจสอบการทุจริตตอ้งเขม้แข็ง จริงจงั 

กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งมีผลในการบงัคบัทุกระดบั 

ประเด็นที่ 2. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

 สรุปความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนว

ทางการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ไวด้งัน้ี 

 1.ควรมีการสร้างมาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติปฏิบติัตน

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตให้ได้รับการยกย่อง ช่ืนชม เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ หรือการมอบรางวลั 

เป็นบุคคลตวัอยา่ง 

 2. ควรมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือน ค่าครองชีพ และสวสัดิการ ของข้าราชการ และ

บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่และมีความมัน่คงภาย

หลงัจากเกษียณราชการ 

 3.ควรมีการพฒันาทางด้านจิตใจให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ปลูกฝังอุดมการณ์ ยึดมัน่ใน

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ให้กับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เร่ิมรับ

ราชการ และดาํเนินการเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในทุกระดบั 

 4.นอกเหนือจากการพฒันาความรู้ความสามารถในทางวิชาการให้แก่บุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการแล้วควรมีการจัดอบรมหรือจัดทาํคู่มือให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอด ความรู้ ความเขา้ใจ และแนวทางในการปฏิบติัให้กบัผูท่ี้

มีหนา้ท่ีโดยตรง และ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

 5. องค์กรตอ้งมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล หลกัการประเมิน

คุณภาพของผลงานตอ้งมีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่พวกพอ้งตนเอง และควรมีมาตรการ เคร่ืองมือ 

หรือ แนวทางการปฏิบติั ในการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัมิให้เส่ียงต่อ

การกระทาํความผดิต่อหนา้ท่ี 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยเอ้ือท่ีทําให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1 ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ และ 2 แนวทางการป้องกันการทุจริตต่อหน้า ท่ีของบุคลากรสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีดาํเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 การ

จดัเตรียมโครงการวิจยั ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินงานวิจยั และขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ซ่ึง

ในขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินงานวิจยั แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อยตามลาํดบั ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ขั้นท่ี 2 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

การวจิยั ขั้นท่ี 3 การเก็บรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบความสอดคลอ้งและ

ยื น ย ัน ผ ล ก า ร วิ จัย  ซ่ึ ง ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี  ไ ด้ม า จ า ก บุ ค ล า ก ร  สั ง กัด

กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งส้ิน 763 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)ประกอบด้วย 

ขา้ราชการครู อาจารย ์ผูบ้ริหารทางการศึกษา ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา รองผูอ้าํนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา และ

ผูส้นบัสนุนทางการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี

ของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตวัของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์ในตาํแหน่ง

ปัจจุบนั และวุฒิการศึกษา จาํนวน 5 ข้อ ตอนท่ี 2 ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของ

บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 171 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า  

5 ระดบัของลิเคิร์ท ( Likert scale) โดยค่าความเท่ียงของแบบสอบถามตอนท่ี 2 เท่ากบั .986 ผูว้ิจยั

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการเพื่อ

ขอความร่วมมือใหบุ้คลากรในหน่วยงานระดบั 5 สํานกังานไดต้อบแบบสอบถาม ตามจาํนวนท่ีสุ่ม

ไดจ้ากตารางการสุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ รวม 770 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนและมีความสมบูรณ์ 

รวม 763 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.09 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดว้ยการ

หาค่าความถ่ี (Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
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และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยวิธี

สกดัองคป์ระกอบ”PCA” (Principle Component analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ของตัวแปรปัจจัยเอือ้ที่ทําให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่

ของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

 จากการศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ และการกาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั จากเอกสาร 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการทุจริตต่อหน้าท่ีทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ไดต้วัแปรปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดการ

ทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 200 ตวัแปร เม่ือนาํไปสอบถาม

ความคิดเห็นจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของ

บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ไดต้วัแปรจาํนวน171 ขอ้ นาํไปสร้างแบบสอบถามหาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั.994.นาํแบบสอบถาม

ไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยั (Principle 

Component Analysis) “PCA”เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญัจาํนวน 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

 ปัจจัยที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประกอบดว้ย ใช้อาํนาจหน้าท่ีในทางท่ีผิด ปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริต ปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีผดิ เบียดบงัทรัพยสิ์นของทางราชการ มีหนา้ท่ีแต่

ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่มีหนา้ท่ีแต่ทาํให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่ามีหนา้ท่ี เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน 

แสวงหาอาํนาจโดยวิธีการอนัผิดทาํนองคลองธรรม เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการปฏิบติั

หนา้ท่ี กลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความเสียหาย ใชอ้าํนาจเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พอ้ง เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยทุจริต เรียก

รับเงิน หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีโดยปกติ ฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

คาํสั่ง เขา้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ใช้อาํนาจโดยวิธีการอนัผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ผูกขาดอาํนาจ เรียกรับสินบน หลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ท่ียุง่ยาก เจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ แบบแผน การนาํเงินราชการมาใช ้การ

ละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน ฉ้อฉลหลอกลวงประชาชน กินตามนํ้ า 

เลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี การฝ่าฝืน 
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กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพื่อมุ่งหวงัผลประโยชน์ เห็นแก่สินบนหรือรางวลั ไม่สามารถแยกแยะ

ไดร้ะหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ทางราชการ รับค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ

ประชาชน เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จากกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง ทางราชการ ใช้อาํนาจ

เพื่อให้ตนเองไดป้ระโยชน์ ฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ีเคร่งครัด จงใจขา้มขั้นตอนการ

ปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย กลัน่แกลง้ผูอ่ื้น ใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจากระเบียบของ

ทางราชการ ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณ

เพื่อนาํมาใช้กบัภารกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้ เบียดบงัเงินราชการไปใช้ในเร่ืองส่วนตวั สร้าง

หลกัฐานท่ีเป็นเทจ็เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ใชดุ้ลพินิจ การพิจารณาความดีความชอบไม่โปร่งใส 

ปัจจัยที ่2 การใช้อํานาจของตําแหน่งในทางมิชอบ ประกอบดว้ย การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพื่อ

แสวงหาประโยชน์ การเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือพวกพอ้ง การมี

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั อนุญาต แต่งตั้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดย

ชอบตามกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย การเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ

แสวงหาผลประโยชน์ การไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ การแสวงหาประโยชน์โดย

วิธีการอันผิดทํานองคลองธรรม ใช้ประโยชน์จากการมีตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ การได้

ผลประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ี การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยหวงัผลประโยชน์ตอบแทน การใชต้าํแหน่ง

หนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริตในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ทาํให้ประชนชนเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ี

ในทางราชการ การอยู่ในตาํแหน่งสําคญัๆ มีหน้าท่ีทางการเงินและการบญัชี มีหน้าท่ีในการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาวสัดุ ครุภณัฑข์องทางราชการ มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 

 ปัจจัยที่ 3 โอกาสที่ทําให้เกิดการทุจริต ประกอบดว้ย กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ือง

ลา้สมยั ระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตไดอ้ยา่งจริงจงั กฎหมาย

หรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวดเกินไป กฎหมาย /ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว่ กฎหมาย/

ระเบียบมีความแข็งตวั ไม่ยืดหยุน่ต่อการบริหารงาน ระบบบริหารราชการท่ีมีขั้นตอนมาก ยุง่ยาก 

ระบบการประเมินผลงานไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิดผูก้ระทาํ

ความผิดได้ ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ขาดระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินโครงการต่างๆอยา่งรัดกุม ไม่ตระหนกัถึง

ความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขาดการออกคาํสั่ง ควบคุม ตรวจตราให้ปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบ การบงัคบัใช้กฎหมายหรือมาตรการเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตไม่เป็นผล 

อิทธิพลทางการเมือง การแทรกแซงทางการเมือง นโยบายทางการเมืองในการดาํเนินโครงการต่างๆ  

หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจหรือขั้นตอนการทาํงานในรูปแบบใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลด

โอกาสในการทุจริตต่อหน้าท่ี ความล้มเหลวในการบริหารงานของหน่วยงานท่ีไม่สามารถ
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ปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังานเพื่อการป้องกนัการทุจริต หน่วยงานไม่มีแผนการปฏิบติังานเพื่อ

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจงั 

 ปัจจัยที่ 4 ระบบอุปถัมภ์ ประกอบดว้ย เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบางสาย

งาน ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อาํนาจ ไม่กล้าปฏิเสธหรือขดัคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งการตอบ

แทนผูมี้พระคุณ ตอ้งเล้ียงดูผูใ้ตบ้งัคบับญัชา วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้ง 

 ปัจจัยที่ 5 ทัศนคติต่อการทุจริต ประกอบดว้ยความทะเยอทะยานอยากมีอยากไดเ้หมือน

คนอ่ืน ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ ยอมรับความร่ํารวยมากกวา่ความสามารถ มีค่านิยม ความเช่ือ 

และวฒันธรรม การปฏิบติัตนในการเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ถูกตอ้ง มีทศันคติยอมรับการทุจริต 

ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป ใครๆก็ทาํกนั 

 ปัจจัยที่ 6 คุณธรรมประจําใจ ประกอบดว้ย ไม่มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ลกัษณะนิสัยเฉพาะ

ของบุคคลนั้น มีแรงจูงใจ ขาดคุณธรรมไม่ยดึมัน่ในวนิยั มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ  

 ปัจจัยที่ 7 สภาพเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย รายไดน้อ้ย ค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป ค่าครองชีพ

สูงข้ึน ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีปัญหาทางการเงิน มีการใชจ่้ายเกินกว่า

ฐานะ 

 ปัจจัยที ่8 การบริหารจัดการของหน่วยงาน ประกอบดว้ย หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจ

หรือขั้นตอนการทาํงาน ความลม้เหลวในการบริหารงานของหน่วยงานในการป้องกนัการทุจริต 

การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน หน่วยงานไม่มีแผนการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจงัหน่วยงานไม่มีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น

รูปธรรม ประสิทธิภาพของการควบคุม กาํกบั ติดตาม ของหน่วยงาน หัวหนา้ในหน่วยงานทาํเป็น

ตวัอยา่ง 

 2.แนวทางการป้องกนัการทุจริตต่อหน้าทีข่องบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

 สรุปความเห็นจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูเ้ขา้ร่วมสนทนามี

ความเห็นต่อปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการทั้ง 8 

ปัจจยัต่างมีความเก้ือกูลและสัมพนัธ์กนั เพราะสาเหตุของการเกิดการทุจริตมีหลายสาเหตุดว้ยกนัท่ี

สลบัซบัซอ้นและส่งผลต่อกนั ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาการทุจริตจาํเป็นตอ้งดาํเนินการหลายแนวทาง

ควบคู่กนัไป และตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินงานในทุกระดบัและ

ดาํเนินการอย่างเป็นระบบ ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการป้องกนัการทุจริตต่อ

หนา้ท่ี ออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี  

 1. การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และกาํกบัดูแล เพื่อไม่ให้เกิดความเส่ียงต่อการกระทาํ

ความผดิต่อหนา้ท่ี เน่ืองจากการกระทาํความผดิมาจากการไม่รู้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
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ใหม่ๆหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้ รวมทั้งไม่มีประสบการณ์ในการทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หรือไม่ไดมี้หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงแต่ไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการเป็นคร้ังคราว ดงันั้น

ควรมีมาตรการ เคร่ืองมือ หรือแนวทางในการปฏิบติัต่างๆท่ีจะตอ้งถ่ายทอดหรือทาํความเขา้ใจ

ให้กบัผูท่ี้มีหน้าท่ีโดยตรง หรือให้ความรู้กับผูท่ี้มอบหมายให้ดาํเนินการ เช่น การอบรมเพื่อให้

ความรู้ ความเขา้ใจ จดัทาํแนวทาง คู่มือ หรือแนวปฏิบติัท่ีดี ในการรักษากฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

วินัย และคาํสั่งของทางราชการ รวมทั้ งในระหว่างดําเนินงานจาํเป็นต้องมีมาตรการในการ

ตรวจสอบ ควบคุม กาํกบั ติดตามใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

2. การปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ของการเป็นขา้ราชการท่ีดี โดยยึดมัน่ในหลกัคุณธรรม

ของการดาํรงชีพดว้ยความพอเพียง รักษาศีลธรรม ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดี มีความ

เสียสละ อุทิศ และทุ่มเทให้กบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ คิดถึง

ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นท่ีตั้ง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบเพื่อตนเองและพวก

พอ้ง รวมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นจริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ โดยให้มีการ

ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในทุกระดบั ตั้งแต่เร่ิมเขา้รับราชการ จนถึง การเล่ือนเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

โดยผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

3 .การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ บุคคลท่ีประพฤติ ปฏิบติัตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยผูเ้ขา้ร่วม

สนทนากลุ่มมีความเห็นว่าปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตประการสําคญั คือ ปัจจยัภายในของแต่ละ

บุคคล ซ่ึงแต่ละบุคคลมีค่านิยม ทศันคติ และประสบการณ์ ท่ีถูกปลูกฝังถ่ายทอดต่อกนัมามีความ

แตกต่างกนั และเม่ือมาอยูใ่นตาํแหน่ง มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ แต่กลบัปฏิบติัไปในทาง

ท่ีไม่ถูกตอ้งทั้งทางกฎหมายและประพฤติผิดทาํนองคลองธรรมหรือผิดไปจากมาตรฐานทางสังคม 

เพราะไม่สามารถควบคุม ส่ิงย ัว่เยา้ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีมีอยู่ภายในจิตใจได้ ตอ้งการแสวงหา

ประโยชน์จากทางราชการในทุกรูปแบบทั้งเพื่อตนเอง ครอบครัว และพวกพอ้ง โดยอาศยัการมี 

ตาํแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบรวมทั้งมีแรงจูงใจ และเห็นช่องทางท่ีจะกระทาํทุจริตได ้และ

ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคุม้ค่า ดงันั้นการแกไ้ขจึงตอ้งแกไ้ขสาเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายในของ

บุคคลใหมี้ความมัน่คง ไม่หว ัน่ไหวต่อส่ิงแวดลอ้ม ดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งพอเพียง ละอายต่อการกระทาํ 

เกรงกลวัต่อการถูกลงโทษ ทาํให้บุคคลมีความเขม้แข็ง อดทนต่อส่ิงย ัว่เยา้ ไม่ละโมบ หรือเห็นแก่

ตวั เพื่อใหมี้หลกัการ อุดมการณ์ ป้องกนัความตอ้งการจากภายใน ซ่ึงหากภายในจิตใจมีความมัน่คง 

ไม่หว ัน่ไหวต่อส่ิงแวดลอ้ม ดาํรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ละอายต่อการกระทาํ เกรงกลวัต่อการถูก

ลงโทษ เขา้ใจวา่จะเกิดผลเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว วงศต์ระกลู หน่วยงาน และประเทศชาติ แลว้

ย่อมสามารถควบคุมความต้องการ ไม่กระทาํความผิด มีความบริสุทธ์ิใจเป็นท่ีตั้ ง การสร้าง

วฒันธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริตจาํเป็นตอ้งปลูกฝัง ส่งเสริม และสนบัสนุน อยา่งต่อเน่ืองให้เกิดความ
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ย ัง่ยนื ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการควรตอ้งมีนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้ แก่

ขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดบัเป็นไปอย่างกวา้งขวางและอย่างเฉพาะเจาะจง 

รวมทั้งการยกยอ่ง เชิดชู ใหเ้กียรติแก่บุคลากรหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัอยา่งในดา้นความซ่ือสัตย ์

 4. การปรับปรุงอตัราเงินเดือน ค่าครองชีพ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่เพื่อให้

บุคลากรทางการศึกษาไดมี้ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและควร

มีการจดัระบบสวสัดิการให้แก่ขา้ราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความมัน่คงและสามารถ

ดาํรงชีพอยูอ่ยา่งมีคุณภาพภายหลงัจากเกษียณราชการ  

5. การบริหารจดัการขององคก์รในการป้องกนัการทุจริต ดว้ยการมีระบบการบริหารงานท่ี

ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยหน่วยงานต้องมีมาตรการ หรือแผนการ

ดาํเนินงานเพื่อป้องกนัการทุจริต เช่นการรักษากฎ ระเบียบ  การปฏิบติัให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบ และวนิยั 

อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีมีประเด็นสําคญัท่ีคน้พบจากปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี

ของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

 1.  ปัจจัย เ อ้ือ ท่ีทําให้ เ กิดการทุจริตต่อหน้า ท่ีของบุคลากรทางการศึกษา  สั งกัด

กระทรวงศึกษาธิการ พบวา่ มีปัจจยัท่ีสําคญั 8 ปัจจยั คือ 1). การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 2). การใช้

อํานาจของตําแหน่งในทางมิชอบ  3).  โอกาสท่ีทําให้ เ กิดการทุจริต 4) .  ระบบอุปถัมภ ์ 

5).ทศันคติต่อการทุจริต 6). สภาพเศรษฐกิจ 7). คุณธรรมประจาํใจ 8). การบริหารจดัการขององคก์ร 

ทั้งน้ีเพราะการทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีตอ้งแกไ้ข การแกไ้ขปัญหาการทุจริตตอ้งดาํเนินการไป

พร้อมๆกนัหลายอย่างดว้ยกนั ดว้ยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ท่ีจะตอ้งร่วมดาํเนินการอย่าง

เป็นระบบและมียุทธศาสตร์ แต่การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ตรงกับสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

จาํเป็นตอ้งศึกษาสาเหตุหรือปัจจยั ท่ีทาํให้เกิดการทุจริตอยา่งถ่องแท ้โดยขอ้คน้พบของการวิจยัน้ี 

พบวา่ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อุดม รัฐอมฤต ณัฐนนัทน์ อศัวเลิศศกัด์ิ มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์ รัตนะ บวัสนธ์ ซ่ึงได้

ศึกษาถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตในองคก์รภาครัฐ องคก์รนอกระบบราชการ และ ในองคก์รทาง

การศึกษา ผลการวจิยัพบตรงกนัในประการท่ีสาํคญั วา่ ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตมาจากการปฏิบติั

หน้าท่ีโดยมิชอบมาจาก การไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ การไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ี การหลีกเล่ียงกฎ 

ระเบียบของทางราชการ การนาํของทางราชการไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน การนาํขอ้มูลของทาง

ราชการไปใช้ในการหาประโยชน์ให้กับตนเอง การใช้อํานาจไปในทางท่ีผิด การแสวงหา

ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ควรได ้นอกจากน้ีปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีประการ
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ต่อมา ไดแ้ก่ การใชมี้ตาํแหน่งหนา้ท่ี ไดแ้ก่  การใช้อํานาจของตําแหน่งในทางมิชอบ การมีตาํแหน่ง

ในทางราชการ การมีอาํนาจในการอนุมติั จดัซ้ือ จดัจา้ง จดัหาวสัดุอุปกรณ์แต่ใช้การมีตาํแหน่ง

หน้าท่ีนั้น เรียกรับสินบน ค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ ทั้งน้ียงัมีงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีศึกษาปัจจยัการทุจริตโดยสนบัสนุนขอ้คน้พบน้ี

เช่นกนั ไดแ้ก่ สุธี อากาศฤกษ ์สังศิต พิริยะรังสรรค ์พระมหาวฒิุชยั และเห็นสอดคลอ้งดว้ยวา่ ปัจจยั

ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริตมาจากตาํแหน่งหน้าท่ี เพราะว่า การมีตาํแหน่งหน้าท่ี มีความรับผิดชอบใน

ดา้นต่างๆ หากใช้อาํนาจกวา้งขวางเกินไป ใช้อาํนาจอย่างไม่เป็นธรรม ใช้อาํนาจในการเรียกรับ

ผลประโยชน์ส่วนตน ทาํให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าต้องจ่ายค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมให้กับ

ขา้ราชการ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีในประการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โอกาสที่ทําให้เกิดการ

ทุจริต อนัมาจากการเห็นช่องทางต่างๆในการทุจริต เช่น การใชช่้องวา่งของกฎ ระเบียบ การเลือกท่ี

จะใช้กฎ ระเบียบ การใช้ดุลพินิจในการตดัสินใจท่ีให้ประโยชน์ต่อตนเอง หรือแสวงหาช่องทาง

ต่างๆอนัมาจากความบกพร่อง ความไม่ทนัสมยัของกฎหมาย และระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ สุธี อากาศฤกษ ์จาํทูล กองสาร์ อุทยั หิรัญโต เสนีย ์เทียนทอง สังศิต พิริยะรังสรรค ์ผาสุก พงษ์

ไพจิตร เกียรติศกัด์ิ จิรเธียรนาถ พรศกัด์ิ ผ่องแผว้ ศุภชยั เยาวประภาษ อุดม รัฐอมฤต มาตาลกัษณ์ 

ออรุ่งโรจน์ ณัฐนันทน์ อศัวเลิศศกัด์ิ คลิทการ์ด(Klitgaard) แจคเกอร์ และมูเรียล (Jacque and 

Mureil) คราส (Krauss) ซ่ึงต่างศึกษาถึงสาเหตุของการทุจริตต่อหนา้ท่ีและเห็นตรงกนัวา่ การทุจริต

ประการหน่ึงมาจากเห็นโอกาสและช่องทางให้กระทาํการทุจริต เช่น กฎหมายมีช่องโหว่ ช่องว่าง 

กฎหมาย ระเบียบ ไม่รัดกุม ระเบียบปฏิบติัมีขั้นตอนมากเกินไป ธรรมเนียมปฏิบติัของแต่ละองคก์ร 

ไม่มีการตรวจสอบ ระบบราชการมีลกัษณะของการรวมศูนยอ์าํนาจ จงใจท่ีจะขา้มขั้นตอนเหล่านั้น

และเรียกรับผลประโยชน์ นอกจากน้ีปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี มาจาก ระบบอุปถัมภ์ 

เน่ืองมาจากสังคมไทยท่ีมีความเคยชินกบัระบบพรรคพวก หรือพวกพอ้ง การช่วยเหลือเก้ือกูลและ

ให้ประโยชน์ต่อพวกพอ้งตวัเอง ซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้เกิดการทุจริต ขอ้คน้พบจากงานวิจยั

ของผาสุก พงษไ์พจิตร นิพนธ์ พงัพงศกร ชุติมา หาญสวสัด์ิ สังศิต พิริยะรังสรรค ์อุดม รัฐอมฤต นิธิ  

เอียวศรีวงค ์แลนด ์และสกอต( Lande and Scott) ฮาน (Han) อมนัเซน ซิสเซนเนอร์ และโซลาย 

(Amundsen, Sissenner and Soreide) ต่างสนบัสนุนวา่การทุจริตมีปัจจยัมาจากระบบอุปถมัภ ์ท่ีเคย

ชินกบัการช่วยเหลือกนั เก้ือกลูในพรรคพวกเดียวกนั รวมทั้งปัจจยัทางดา้นทศันคติต่อการทุจริต ซ่ึง

มาจากมุมมอง ความเช่ือ ประสบการณ์ และทศันคติ ต่อการยอมรับการทุจริต ซ่ึงมีความแตกต่างกนั

และสามารถมองได้ในหลายมุมมอง ทั้งในด้านพฤติกรรม การกระทาํ ท่ีเป็นการทุจริต หรือใน

มุมมมองดา้นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถมองไดท้ั้งในเชิงลึก 

หรือเชิงกวา้ง ตลอดจนการยอมรับไดต้่อการทุจริต ทาํให้ยอมรับการทุจริตท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงงานวิจยั
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ของ ผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค ์ไมดาล (Myrdal) ไฮเดนไฮเมอร์  (Hidenheimer) เฮวดู 

(Heywood) ทานสิ ( Tanzi) บูชานนั (Buchanan) โรส แอคเคอร์แมน (Rose Ackerman) และ แจค

เกอร์ และมูเรียล( Jacque and Muriel) เห็นดว้ยวา่เป็นเพราะทศันคติและมุมมองท่ีแตกต่างกนั,มี

ค่านิยมท่ีแตกต่างกนัในบางสังคมยกย่องความร่ํารวยโดยไม่คาํนึงถึงการได้มาบางสังคมเห็นว่า

ไม่ได้เป็นการทุจริตแต่เป็นเพราะธรรมเนียมปฏิบติัท่ีสืบทอดต่อกนัมา จึงเป็นปัจจยัหน่ึงในการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ี ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตในประการต่อมา คือ สภาพเศรษฐกิจ โดยงานวิจยั

พบว่า เน่ืองมาจากความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ รายรับหรือค่าตอบแทนไม่พอกับรายจ่าย การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีไม่สัมพนัธ์กบัรายได ้กระแสนิยมท่ีเน้นวตัถุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ อุทยั หิรัญโต ผาสุก พงษไ์พจิตร เสนีย ์เทียนทอง สังสิต พิริยะรังสรรค ์ชุติมา หาญเผชิญ อุดม 

รัฐอมฤต พระมหาวฒิุชยั และเพียร์เตอร์ (Pieter) ต่างเห็นวา่เป็นเพราะปัจจยัทางเศรษฐกิจขา้ราชการ

มีรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอกบัการดาํรงชีพในสภาพปัจจุบนั ปัจจยัเอ้ือดา้นอ่ืนๆ คือ คุณธรรมประจําใจ

ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในของแต่ละบุคคล เป็นสาเหตุท่ีสาํคญัเช่นกนั เพราะแต่ละบุคคลมีคุณธรรม ความ

ซ่ือสัตย ์สํานึกรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั บางคนมีความทะเยอทะยาน มีแรงจูงใจให้กระทาํผิด บาง

คนแมจ้ะมีส่ิงเร้าเช่นเดียวกนัก็ไม่เลือกท่ีจะทุจริตต่อหนา้ท่ี งานวจิยั ของ สุธี อากาสฤกษ ์จาํทูล กอง

สาร์ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ นิพนธ์  พวัพงศกร สังศิต พิริยะรังสรรค์ ผาสุก พงษ์ไพจิตร เกียรติศกัด์ิ  

จิรเธียรนาถ ศุภชัย เยาวประภาษ พระมหาวุฒิชัย วิทยากร เชียงกูร สุชาดา นนทวงศ์ เพียร์เตอร์ 

(Pieter) ปันกา (Punka ) แจคเกอร์และมูเรียล ( Jacque and Muriel) คราส (Krauss) และโคลส์ 

(Cole) ต่างสนบัสนุนขอ้คน้พบน้ี และมีความเห็นวา่การแกไ้ขการทุจริตท่ีเกิดจากปัจจยัภายในน้ีเป็น

เร่ืองท่ีแกไ้ขยาก เพราะแต่ละบุคคลไดรั้บการอบรม กล่อมเกลา และปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย ์

สุจริต ท่ีแตกต่างกนั แต่เป็นส่ิงสําคญัท่ีควรจะแกไ้ขแมจ้ะตอ้งใชร้ะยะเวลานานและตอ้งดาํเนินการ

อย่างต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบในการปรับเปล่ียนหรือสร้างคุณธรรมประจาํใจให้เกิดข้ึน แต่เม่ือ

เกิดข้ึนแล้วจะคงอยู่ตลอดไป ประการสุดทา้ย ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ี เกิดจาก 

การบริหารจัดการของหน่วยงาน ในการกาํกบั ควบคุม ติดตาม การบริหารจดัการมิให้เกิดการทุจริต

ต่อหนา้ท่ี ทั้งการมีกลไก และเคร่ืองมือต่างๆในการป้องกนัการทุจริต งานวิจยั ของสุธี อากาสฤกษ ์ 

จาํทูล กองสาร์ ทิพาวดี เมฆสวรรค ์ชุติมา หาญเผชิญ ศุภชยั เยาวประภาษ มาตาลกัษณ์ ออรุ่งโรจน์ 

และแจคเกอร์ และมูเรียล ( Jacque and Muriel ) สนบัสนุนวา่ เป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการ

ตรวจสอบ ขาดการบงัคบับญัชาท่ีดี การบริหารจดัการอยา่งชดัเจน ระบบการป้องกนั ขาดการบงัคบั

ใช้กฎหมาย ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การบริหารไม่ยึดหลกัธรรมาภิบาล และขาดการกาํกบั ติด

ตามท่ีดีและไดผ้ล 
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ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัย  พบว่า  ปัจจัยท่ี เ อ้ือให้เ กิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1).การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 2.การใชอ้าํนาจ

ของตาํแหน่งในทางมิชอบ  3). โอกาสท่ีทาํให้เกิดการทุจริต 4). ระบบอุปถมัภ์ 5).ทศันคติต่อการ

ทุจริต 6). สภาพเศรษฐกิจ 7).คุณธรรมประจาํใจ 8). การบริหารจดัการขององค์กร ผูว้ิจยัจึงมี

ขอ้เสนอแนะเพื่อการป้องกนัการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะทั่วไป และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

ดงัต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 เพื่อให้บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลการวิจยัไป

ประยุกต์ใช้ได้ในการป้องกนัการทุจริตต่อหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีของรัฐ สังกดักระทรวงอ่ืนๆ ดว้ย 

ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะเพื่อการวางแนวทางปฏิบติัท่ีดีตลอดจนหามาตรการท่ีเหมาะสมต่อการป้องกนั

การทุจริตต่อหนา้ท่ีในประเด็นท่ีสาํคญั 3  

ประเด็น ดงัน้ี  

 1. ดา้นการสร้างวฒันธรรมความซ่ือสัตย ์สุจริต นบัว่าเป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่ง เพราะปัจจยั

ประการหน่ึงของการทุจริตต่อหนา้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในของแต่ละบุคคล เม่ือพิจารณาขอ้มูลเร่ือง

กล่าวหาร้องเรียนการกระทาํความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

พบว่ามาจากการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบในกรณีต่างๆ ไดแ้ก่ การใช้อาํนาจหน้าท่ีหรือตาํแหน่งท่ีมี

ในการแสวงหาผลประโยชน์จากทางราชการ มีจาํนวนมากถึง ร้อยละ46 จากเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด

จาํนวน1,015 เร่ือง โดยผูบ้ริหารศึกษาถูกกล่าวหาร้องเรียนมีจาํนวนร้อยละ 51.77 จากผูถู้กกล่าวหา

ทั้งหมดจาํนวน 467 ราย จึงควรให้ความสําคญัในดา้นการสร้างวฒันธรรมความซ่ือสัตย ์สุจริต ให้

เป็นหลกัธรรมประจาํใจ เกรงกลวัและละอายต่อการกระทาํการทุจริตต่อหน้าท่ี และคงอยู่ภายใน

จิตใจของแต่ละบุคคล อดทน อดกลั้นต่อส่ิงย ัว่ยุ แมว้่ากระทรวงศึกษาธิการจะมี กฎ ระเบียบ วินยั 

ขอ้บงัคบั และคาํสั่ง ในการปฏิบติังาน ของการเป็นขา้ราชการโดยทัว่ไปและมีจริยธรรมเฉพาะของ

การเป็นบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งมีจรรยาบรรณท่ีขา้ราชการในสังกดัตอ้งประพฤติปฏิบติัอยู่

แลว้ก็ตาม แต่ในฐานะท่ีสํานกังานป.ป.ช. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการป้องกนัการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ จาํเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือในหลายระดบั ทั้งในเชิงนโยบาย 

และในเชิงปฏิบติัการ ดว้ยการดาํเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทศันคติ

ในการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆทั้ งน้ีเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากร สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในทุกกลุ่มเป้าหมาย แมว้า่สาํนกังานป.ป.ช. จะมีการดาํเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ
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ร่วมกบัหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการอยู่บา้งแลว้ เช่น โครงการขา้ราชการไทยหัวใจซ่ือสัตย ์

โครงการสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา การคดัเลือกสถานศึกษาท่ีมี

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา กิจกรรมท่ีดาํเนินการเพื่อการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมกลัยาณมิตร เยาวชนไทยร่วมใจตา้นภยัทุจริต วยัใสๆ หวัใจ

ธรรมาภิบาล เป็นตน้ ซ่ึงควรดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและให้ความสําคญักบัการยกยอ่ง เชิดชูเกียตริ 

ผูท่ี้ประพฤติตนท่ีเป็นแบบอยา่งในดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริต ของบุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

เช่นเดียวกบัท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีการดาํเนินโครงการครูผูมี้อุดมการณ์ 

 2. ดา้นการให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จากขอ้คน้พบของการวิจยัและ

การสนทนากลุ่มผูบ้ริหารทางการศึกษา ปัจจยัสําคญัท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริตส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น

เพราะไม่รู้ เก่ียวกบักฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบติั ท่ีชดัเจน เม่ือพิจารณาจากจาํนวนเร่ืองกล่าวหา

ร้องเรียนท่ีเกิดจากการกระทาํความผิดเก่ียวกบัในกรณีน้ี พบว่า การกระทาํความผิดในเร่ือง การ

จดัซ้ือจดัจา้งมีจาํนวนสูงสุด ร้อยละ 21.47 จากจาํนวนร้องเรียนทั้งหมด 218 เร่ือง การเบิกจ่ายเงิน

ของทางราชการท่ีไม่ถูกตอ้งมีจาํนวนร้อยละ18.81จากจาํนวนเร่ืองกล่าวหาร้องเรียน 191 เร่ือง โดยผู ้

ถูกกล่าวหาจากจาํนวน1,015 ราย เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน ร้อยละ 62.82 ผูบ้ริหารการศึกษา 

จาํนวน ร้อยละ 34.86  แมว้่าในภาพรวมแล้ว หน่วยงานของรัฐจะตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ใน

เร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ์ โดยมีการจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจา้งล่วงหนา้ และ

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามระเบียบของสํานกันายกรัฐมนตรี รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสาร ตลอดจน การรายงานผลการปฏิบติังาน การจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง ก็ตามแต่กรณีการ

ทุจริตต่อหน้าท่ีในกรณีการจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายเงินคงมีจาํนวนท่ีสูง และผูท่ี้มีโอกาสเส่ียงใน

การกระทาํความผิด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีในการจดัซ้ือ จดัหา ดงันั้นเพื่อเป็นการ

ป้องกนัการทุจริตท่ีเกิดจากการใช้กฎ ระเบียบ ท่ีไม่ถูกต้อง จาํเป็นตอ้งแก้ไขโดยการให้ความรู้

เก่ียวกับกฎ ระเบียบต่างๆ โดยมีลําดับขั้นท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหาร

สถานศึกษา จาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้ในกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีถูกตอ้ง สามารถถ่ายทอดและให้แนวทาง

แก่ผูป้ฏิบติัหน้าท่ี และตรวจสอบการดาํเนินโครงการต่างๆได ้ซ่ึงสํานกังานป.ป.ช. ควรตอ้งมีส่วน

ร่วมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของ

สาํนกังานป.ป.ช.ใหก้บับุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการดว้ย โดยการให้ความรู้จะตอ้งเหมาะสม

กบับุคลากรในแต่ละประเภทและแต่ละระดบั และบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการปฏิบติังานด้านการ

จดัซ้ือจดัจา้ง หรือจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ รวมถึงผูท่ี้ทาํหน้าตรวจสอบและติดตามโครงการต่างๆ ซึง

โครงการท่ีสํานักงานป.ป.ช ดาํเนินการอยู่บา้งแล้ว ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
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เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้กบัองค์กรต่าง ๆ แต่อาจยงัไม่เพียงพอเน่ืองจาก

หน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวง ศึกษาธิการครอบคลุมหลายองคก์รท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 3. ด้านการบริหารจดัการ เพื่อกาํกับ ติดตาม และตรวจสอบ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเช่นกนัซ่ึง

จะตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกบัการสร้างเสริมวฒันธรรมความซ่ือสัตย ์สุจริต และการให้ความรู้ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ ระเบียบ แลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการโครงการ 

และการใช้งบประมาณต่างๆของหน่วยงานเพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงของการทุจริตต่อหน้าท่ี

และบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ์ จาํเป็นตอ้งมีแนวทางการ

ปฏิบติังาน หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบ กาํกบั และติดตาม เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี

ซึงสํานกังานป.ป.ช. ควรดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ในการ

จดัทาํเคร่ืองมือในการกาํกบั ตรวจสอบการปฏิบติังานในด้านน้ีของหน่วยงานต่างๆเช่น มีการมี

เคร่ืองมือเพื่อประเมินความโปร่งใสในหน่วยงาน หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัสถานการณ์ หรือความ

เส่ียงท่ีจะทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีในหน่วยงาน ซ่ึงโครงการท่ีสํานกังานป.ป.ช ดาํเนินการอยู่

แลว้ ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการป้องกนัการทุจริต  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกับปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การศึกษาวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ก่อให้เกิดแนวทางการป้องกนัการ

ทุจริตในวงการศึกษา ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนะเพื่อการศึกษาวจิยัต่อไป ดงัน้ี 

 1. ควรมีการศึกษา วิจัย ปัจจัยเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีของบุคลากร สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละประเภท เน่ืองจากโครงสร้างและบุคลากรภายใต้สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการมีความหลากหลาย รวมถึงหน่วยงานใหม่ๆเกิดข้ึน เพื่อทราบถึงปัจจยัเฉพาะ

ของการทุจริตต่อหนา้ท่ี และหาแนวทางในการป้องกนัการทุจริตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบวธีิการจดัการกบัปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในวงการศึกษาระหวา่ง 

ประเทศไทย กบัต่างประเทศ เพื่อทราบถึงแนวทาง มาตรการ แนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีนานาประเทศได้

นาํมาใชใ้นการป้องกนัการทุจริตในวงการศึกษาไดป้ระสบผลสาํเร็จ 

 3. ควรศึกษาวิจยัการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในหน่วยท่ีมี

การดาํเนินโครงการท่ีใช้งบประมาณจาํนวนสูงมาก เพื่อนาํมากาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ หรือ แนว

ทางการบริหารจดัการในดา้นการป้องกนัการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ศ.วชิา มหาคุณ สาํนกังาน ป.ป.ช. 

นายปรีชา เลิศกมลมาศ สาํนกังาน ป.ป.ช. 

นายอภินนัท ์อิศรางกรู ณอยุธยา สาํนกังาน ป.ป.ช. 

นายวชิร สงบพนัธ์ สาํนกังาน ป.ป.ช. 

นายศราวธุ เมนะเศวต สาํนกังาน กพ. 

รศ.ดร.รัตนะ บวัสนธ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม 

ศ.ดร.ดวงเดือน พนัธุมเนวนิ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

รศ.ดร.ธีรภทัร เสรีรังสรรค ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รศ.ดร.โกวทิย ์กงัสนนัท ์ สถาบณับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

รศ.ดร.โกศล มีคุณ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข  

แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่กาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

......................................................... 

ช่ือเร่ืองการวจัิย ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อทราบปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ 

วตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ของท่านไปกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยั และนาํไปสร้างกระทงคาํถามสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ี

ของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีดว้ย 

ขอ้มูลทัว่ไป 

1.ผูส้ัมภาษณ์...................................................................................................................................................... 

2.ผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................................................................................................. 

3.ตาํแหน่ง............................................................สถานท่ีปฏิบติังาน................................................................ 

4.วนัท่ีสัมภาษณ์.....................................เวลา.........................สถานท่ีสัมภาษณ์............................................... 

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

1.ท่านคิดวา่ ปัจจยัอะไรบา้ง ท่ีเอ้ือใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากรทางการศึกษา และมีอยา่งไร 

(โปรดระบุ)). 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

2.การจะป้องกนัไม่ใหบุ้คลากรทางการศึกษาทุจริตต่อหนา้ท่ี ทาํไดอ้ยา่งไรบา้ง (โปรดอธิบาย) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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3.แนวทางการป้องกนัการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ควรใชท้ฤษฎี หลกัการ 

หรือแนวคิดใดมาเป็นแนวทางในการป้องกนัการทุจริตท่ีสัมฤทธิผล(โปรดอธิบาย) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

4.ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมอืการวจิัย 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยั 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. ดร. บาํรุง ชาํนาญเรือ หวัหนา้ภาควชิาพฒันาหลกัสูตร มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

2.. นายวรวทิย ์พึ่งบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. 

3. นายพงษเ์อก วจิิตรกลู ผูอ้าํนวยการสาํนกัการต่างประเทศ สาํนกังาน

ป.ป.ช... 

4. รองศาสตราจารย ์วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5. ดร.เชาวลิต โพธ์ินคร ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมอืวจิัย 
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รายช่ือผูท่ี้ใหข้อ้มูลในการทดลองเคร่ืองมือวจิยั 

หน่วยงาน ผูใ้หข้อ้มูล 

1.สถาบนัการศึกษาของรัฐ 1.1คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1.2 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1.3 สาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

1.4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั เชียงราย 

1.5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 

2. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2.1 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรม

ราชูปถมัภ2์.2 ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิค

พระนครศรีอยธุยา 

2.3.ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กอบรมวศิวกรรมการเกษตร 

3. ผูบ้ริหารการศึกษา ไดแ้ก่ 

นกัวชิาการศึกษา สังกดักรมต่างๆ 

ในกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 นกัวชิาการศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.2 นกัวชิาการศึกษา สังกดัสาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา 

3.3 นกัวชิาการศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

3.4 นกัวชิาการศึกษา สังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

3.5 นกัวชิาการศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

4. ผูอ้าํนวยการและรอง

ผูอ้าํนวยการเขตสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ

การมธัยมศึกษา 

4.1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

4.2 จงัหวดันนทบุรี 

4.3 จงัหวดัสมุทรสาคร 

4.4 จงัหวดันครนายก 

4.5 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

5. ผูส้นบัสนุนทางการศึกษาอ่ืนๆ   5.1 ศึกษานิเทศก ์

5.2 นกับริหารทรัพยากรบุคคล  

5.3 นิติกร  

5.4 ขา้ราชการพลเรือน ฝ่ายการคลงั 
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ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย (แบบสอบถาม) 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

เร่ือง ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

........................................................................................... 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร 

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป/สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

3. ขอท่านไดโ้ปรดกรุณาตอบแบบสอบถาม ให้ครบและตรงกบัสภาพความเป็นจริงทุกขอ้ โปรด

อยา่เวน้ขอ้หน่ึงขอ้หน่ึง เพื่อใหง้านวจิยัเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

4. ขอ้มูลท่ีทุกท่านตอบเป็นรายบุคคลจะไม่เปิดเผยช่ือผูต้อบ และจะนาํมาวิเคราะห์ในภาพรวมไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี หรือ 

การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํให้ผูอ่ื้นเช่ือวา่มีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี

ทั้งท่ีตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น หรืออาจใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี ทั้งน้ีเพื่อแสวงหาประโยชน์

ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

 บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย ผูบ้ริหารการศึกษา 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตการศึกษา รองผูอ้าํนวยการ

สํานกัเขตพื้นท่ีการศึกษา และหมายรวมถึง ผูส้นบัสนุนทางการศึกษา ประกอบดว้ย ผูท้าํหน้าท่ีให้บริการ 

หรือปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ

ปฏิบติังานอ่ืนในหน่วยการศึกษา  

 

ผูว้จิยั นางจินตนา พลอยภทัรภิญโญ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป/สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง      หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน  

หรือกรอกขอ้ความรายละเอียดของท่านในช่องวา่ง 

1. อาย…ุ……………ปี 

2.  เพศ               ชาย                หญิง 

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก  อ่ืนๆ (ระบุ)                            

4. ระยะเวลาการปฏิบติังาน……………..ปี……………เดือน 

5. ตาํแหน่ง/ระดบั/หน่วยงานท่ีสังกดั 

 บุคลากรสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ระดบั จงัหวดั 

 1. ขา้ราชการพลเรือน  กรม....................................................   

 2. ขา้ราชการครู        กรม.......................................................   

 3. อาจารย ์              สังกดั.......................................................   

 4. ผูบ้ริหารการศึกษา  กรม.....................................................   

 5. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  กรม............................................  . 

 6. รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา กรม......................................   

 7. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เขต.......................................... 

  

 8. รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา            

เขต........................................ 

  

 9. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา. 

เขต........................................ 

  

 10.รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต............................................ 

  

 11. ผูส้นบัสนุนทางการศึกษาอ่ืนๆ กรม................................   
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ดงัน้ี 

5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกบัขอ้คาํถามในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกบัขอ้คาํถามในระดบัเห็นดว้ย 

3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกบัขอ้คาํถามในระดบัไม่แน่ใจ 

2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกบัขอ้คาํถามในระดบัไม่เห็นดว้ย 

1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกบัขอ้คาํถามในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที ่2.ปัจจัยเอือ้ทีท่าํให้เกิดการทุจริตต่อหน้าทีข่องบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

คาํช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ความวา่ท่านเห็นดว้ยในระดบัใด แลว้ทาํเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่องวา่งหลงัขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็น/ความรู้สึกหรือมาจากสภาพจริงท่ีท่านพบเห็น 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ 

คําช้ีแจง      โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องท่ีตรงกบัผลการพิจารณาของท่าน 

ขอ้ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

ระดบัของปัจจยัเอ้ือ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด1 

1 ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางท่ีผิด      
2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริต       
3 ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพ่ือแสวงหาประโยชน์       
4 ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีผิด       
5 การเบียดบงัทรัพยสิ์นของทางราชการ      
6 มีหนา้ท่ีแต่ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี      
7 ไม่มีหนา้ท่ีแตท่าํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่มีหนา้ท่ี      
8 เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน      
9 ไม่มีจริยธรรมและสาํนึกความรับผิดชอบ       
10 ไม่มีคุณธรรม      
11 แสวงหาอาํนาจโดยวธีิการอนัผิดทาํนองคลองธรรม       
12 เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี      
13 กลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความเสียหาย      
14 ใชอ้าํนาจเพ่ือเอ้ือประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและพวกพอ้ง      
15 เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเอง

หรือผูอ่ื้นโดยทุจริต 

     

16 เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปกติ      
17 การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่       
18 เขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียเพ่ือประโยชน์สาํหรับตนเองหรือพวกพอ้ง      
19 การใชอ้าํนาจโดยวธีิการอนัผิดกฎหมาย      
20 กระทาํการใดๆท่ีขดัต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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21 ผกูขาดอาํนาจ      

 

 
ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

ระดบัของปัจจยัเอ้ือ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด1 

22 ตอ้งการใหร้าษฎรเขา้ใจผดิวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ี      

23 เรียกรับสินบน      

24 นาํของหลวงมาใชเ้ป็นประโยชนส่์วนตน      

25 การมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั อนุญาต แต่งตั้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง      

26 ระบบของสงัคมไทยเอ้ือต่อระบบอุปถมัภ ์      

27 เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบางสายงาน      

28 ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อาํนาจ      

29 ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา      

30 ตอ้งการตอบแทนผูมี้พระคุณ      

31 เนน้ระบบวตัถุนิยม      

32 ตอ้งเล้ียงดูผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      

33 วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้งท่ีแลกเปล่ียนผลประโยชน์กนั      

34 ความทะเยอทะยานอยากมีอยากไดเ้หมือนคนอ่ืน      

35 กฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ืองลา้สมยั       

36 ระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตได้

อยา่งจริงจงั 

     

37 ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และความชาํนาญ ในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 

     

38 กระบวนการในการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามผูก้ระทาํ

การทุจริตเป็นไปอยา่งล่าชา้ 

     

39 ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ      

40 กฎหมายหรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวดเกินไป ไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้      

41 กฎหมาย /ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว ่      

42 กฎหมาย/ระเบียบมีความแขง็ตวั ไม่ยดืหยุน่ต่อการบริหารงาน      

43 การหลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ียุง่ยาก      

44 ระบบบริหารราชการท่ีมีขั้นตอนมาก ยุง่ยาก ทาํใหป้ระชาชนยนิดีท่ีจ่าย

ค่าตอบแทนในการไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 

     

45 ระบบการประเมินผลงานไม่มีประสิทธิภาพ      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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46 ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิดผูก้ระทาํความผิดได ้      

ขอ้ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

ระดบัของปัจจยัเอ้ือ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด1 

47 ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการทุจริตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

48 ขาดระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินโครงการต่างๆอยา่งรัดกมุ      

49 ไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ      

50 ขาดการออกคาํสัง่ ควบคุม ตรวจตราใหป้ฏิบติัตามกฎ ระเบียบ      

51 การเจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ แบบแผน       
52 การบงัคบัใชก้ฎหมายหรือมาตรการเพ่ือการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตไม่เป็นผล 

     

53 อิทธิพลทางการเมือง      
54 การแทรกแซงทางการเมือง      
55 นโยบายทางการเมืองในการดาํเนินโครงการต่างๆ      
56 ขาดความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ      
57 หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจหรือขั้นตอนการทาํงานในรูปแบบใหม่ๆ

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดโอกาสในการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

     

58 ความลม้เหลวในการบริหารงานของหน่วยงานท่ีไม่สามารถปฏิบติังาน

ตามแผนการปฏิบติังานเพ่ือการป้องกนัการทุจริต 

     

59 การบริหารจดัการภายในของหน่วยงาน      
60 หน่วยงานไม่มีแผนการปฏิบติังานเพ่ือการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตอยา่งจริงจงั 

     

61 หน่วยงานไม่มีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม      
62 ประสิทธิภาพ การควบคุม กาํกบั ติดตามของหน่วยงาน      
63 หวัหนา้งานทาํเป็นตวัอยา่ง      
64 รายไดน้อ้ย ค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป      
65 ค่าครองชีพสูงข้ึน      
66 ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกวา่รายรับ      
67 มีปัญหาทางการเงิน      
68 มีการใชจ่้ายเกินกวา่ฐานะ      
69 ยอมรับความรํ่ ารวยมากกวา่ความสามารถ      

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

ระดบัของปัจจยัเอ้ือ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด1 

70 มีค่านิยม ความเช่ือ และวฒันธรรม การปฏิบติัตนในการเป็นเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐท่ีไม่ถูกตอ้ง 

     

71 มีทศันคติยอมรับการทุจริต      
72 ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป      
73 คิดวา่ไม่มีใครรู้เห็น      
74 มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง      
75 ธรรมเนียมปฏิบติัของแต่ลองคก์ร      
76 ไม่มีความซ่ือสตัย ์สุจริต      

77 ปัจจยั/ลกัษณะนิสยัเฉพาะของบุคคลนั้น      

78 มีแรงจูงใจ      

79 ขาดคุณธรรมไม่ยดึมัน่ในวนิยั      

80 มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ      

81 การแสวหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบตามกฎหมายเพ่ือตนเองหรือ

ผูอ่ื้น 

     

82 การแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย      

84 การใชอ้าํนาจโดยมิชอบ      

85 การมีอาํนาจในการวนิิจฉยัท่ีใหคุ้ณใหโ้ทษได ้      

86 การมีตาํแหน่งหรืออาํนาจทางราชการ      

87 การเรียกรับเงินจากการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปกติ      

88 การโกงเงินของทางราชการ      

89 ใชอ้าํนาจกลัน่แกลง้ผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเสียหาย      

90 การละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบของตน      

91 การไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ      

92 การเบียดบงัยกัยอกทรัพยสิ์นของทางราชการมาเป็นของตน      

93 การใชต้าํแหน่งฉอ้ฉลหลอกลวงประชาชน      

94 การแสวงหาอาํนาจโดยวธีิการอนัผิดทาํนองคลองธรรม      

95 การเล่นพรรคเล่นพวก      

97 ใชอ้าํนาจโดยผดิทาํนองคลองธรรม      

96 กินตามนํ้ า      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

ระดบัของปัจจยัเอ้ือ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด1 

98 มีโอกาสในการเรียกร้องประโยชน์      

99 ตอ้งการผลประโยชนจ์ากการปฏิบติัหนา้ท่ี      

100 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขาดตกบกพร่อง      

101 การเลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง      

102 การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี      

103  การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั      

104 การยอมรับสินบน      

105 การเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ      

106 การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริตในการแสวงหาประโยชนส่์วน

ตน 

     

107 การเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการต่างๆ      
108 กระทาํความผิดต่อวนิยัราชการอยู ่      

109 ตอ้งการใชเ้วลาราชการไปทาํประโยชน์ส่วนตน      

110 การมีอาํนาจในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย      

111 ประชนชนเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ีในทางราชการ      

112 การอยูใ่นตาํแหน่งสาํคญัๆ      

113 ไม่ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี      

114 ไม่สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ทาง

ราชการ 

     

115 ทาํงานดา้นบริการประชาชน      
116 ประชาชนเขา้ใจผดิวา่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆเพ่ือใหไ้ดรั้บการบริการ      
117 ไม่เกรงกลวัต่อการกระทาํความผดิ      
118 เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จากกฎหมาย ระเบียบ คาํสัง่ ทางราชการ      
119 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน      
120 มีหนา้ท่ีทางการเงินและการบญัชี      
121 ฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ีเคร่งครัด      
122 เจตนาหลีกเล่ียงขอ้กฎหมายท่ียุง่ยาก      
123 เลือกท่ีจะใชก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีตนเองไดรั้บผลประโยชน์      
124 กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบั มีช่องวา่ง      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

ระดบัของปัจจยัเอ้ือ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด1 

125 จงใจขา้มขั้นตอนการปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย      
126 ไม่รู้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบัท่ีถูกตอ้ง      
127 ไม่รู้ขั้นตอน ระเบียบ ของการจดัซ้ือจดัจา้ง      
128 ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการทุจริตได ้      
129 ฝ่าฝืนมาตรฐานทางศีลธรรม      

130 ไม่มีใครรู้ใครเห็น/ใครก็ทาํกนั      

131 ไม่ละอายการกระทาํความผิด      

132 ตอ้งการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสงัคม      

133 มีหนา้ท่ีในการจดัซ้ือ จดัจา้ง      

134 ตอ้งการกลัน่แกลง้ผูอ่ื้น      

135 มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาของทางราชการ      
136 เป็นไปตามประเพณีนิยม/รับดว้ยความเคยชิน      
137 เห็นแก่ประโยชน์ตอบแทน      
138 มีโอกาส      
139 ระเบียบจดัซ้ือจดัจา้งมีช่องวา่ง      
140 ไม่มีการตรวจสอบการใชง้บประมาณอยา่งจริงจงั      
141 เป็นผูเ้ก็บรักษาเงินของทางราชการ      
142 ใครๆก็ทาํกนั      
143 ตอ้งการใหพ้รรคพวกตวัเองไดรั้บประโยชน ์      
144 ใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจากระเบียบของทางราชการ      
145 ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์      
146 ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณเพ่ือนาํมาใชก้บัภารกิจท่ีไม่สามารถ

เบิกจ่ายได ้

     

147 เบียดบงัเงินราชการไปใชใ้นเร่ืองส่วนตวั      
148 สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณ      
149 อยูใ่นสายงานเฉพาะ      
150 แต่งตั้ง และประเมินผลอยา่งไม่เป็นธรรม      
151 ทอดท้ิงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ      
152 มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบมาก      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้ ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตตอ่หนา้ท่ี 

ระดบัของปัจจยัเอ้ือ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย

ท่ีสุด1 

153 กระบวนการพิจารณาความดีความชอบไม่โปร่งใส       
154 ใชดุ้ลพินิจ      
155 การพิจารณาความดีความชอบไม่โปร่งใส      
156 ไม่มีการลงโทษผูก้ระทาํผิดอยา่งจริงจงั      
157 จิตใจไม่เขม้แขง็พอ      
158 คิดวา่เป็นผลตอบแทนท่ีควรได ้      
159 คิดวา่ไม่มีใครรู้ใครเห็น      
160 การตรวจสอบหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ทาํไดย้าก      
161 การทาํผลงานเพ่ือเล่ือนระดบัยาก      
162 ตอ้งการเขา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน      
163 ตอ้งการเป็นผูบ้ริหาร      
164 มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุ อุปกรณ์      
165 ตอ้งการใหง้านบรรลุผล      
166 เห็นวา่การทุจริตเป็นเร่ืองปกติ      
168 ประพฤติผดิไปจากปทสัถานทางสงัคม      
169 ละเมิดเกณฑม์าตรฐาน      
170 ปฏิบติัดว้ยความเคยชิน      

171 ตอ้งการความรํ่ ารวย      

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ช 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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สมุดกลาง
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GET 
  FILE='C:\Users\Static\Desktop\dat_new.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 
x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 
x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 
x57 x58 x59 x60 x61 x62 x63 
x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70 x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80 x81 x82 
x83 x84 x85 x86 x87 x88 x89 x90 x91 x92 x93 x94 x95 x96 x97 x98 x99 x100 
x101 x102 x103 x104 x105 x106 x107 x108 x109 x110 x111 x112 x113 x114 x115 
x116 x117 x118 x119 x120 x121 
x122 x123 x124 x125 x126 x127 x128 x129 x130 x131 x132 x133 x134 x135 x136 
x137 x138 x139 x140 x141 x142 x143 x144 x145 x146 x147 x148 x149 x150 x151 
x152 x153 x154 x155 x156 x157 x158 x159 x160 x161 x162 x163 x164 x165 x166 
x167 x168 x169 x170 x171 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 763 99.5 

Excludeda 4 .5 

Total 767 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.994 171 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x1 572.08 19832.708 .633 .993 

x2 572.40 19830.309 .669 .993 

x3 572.36 19818.757 .664 .993 

x4 572.69 19834.573 .641 .993 

x5 572.80 19819.823 .660 .993 

x6 572.74 19822.545 .698 .993 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x7 572.73 19806.881 .705 .993 

x8 572.38 19829.152 .636 .993 

x9 572.59 19813.929 .676 .993 

x10 572.65 19815.474 .700 .993 

x11 572.64 19805.860 .710 .993 

x12 572.71 19803.065 .715 .993 

x13 572.90 19805.017 .708 .993 

x14 572.35 19802.050 .689 .993 

x15 572.78 19803.759 .721 .993 

x16 572.82 19796.628 .708 .993 

x17 572.86 19801.242 .730 .993 

x18 572.70 19799.306 .735 .993 

x19 572.59 19792.435 .752 .993 

x20 573.03 19810.847 .733 .993 

x21 572.95 19786.077 .506 .994 

x22 572.66 19805.979 .696 .993 

x23 572.99 19806.039 .701 .993 

x24 572.92 19802.153 .713 .993 

x25 572.86 19786.154 .766 .993 

x26 572.40 19798.942 .704 .993 

x27 571.82 19885.753 .556 .994 

x28 572.00 19895.622 .543 .994 

x29 572.06 19876.958 .584 .994 

x30 571.93 19907.891 .512 .994 

x31 572.16 19956.925 .329 .994 

x32 572.02 19929.551 .456 .994 

x33 572.20 19889.241 .527 .994 

x34 572.24 19876.270 .575 .994 

x35 572.29 19879.301 .591 .993 

x36 572.25 19906.933 .503 .994 

x37 571.93 19914.952 .487 .994 

x38 572.28 19940.300 .416 .994 

x39 571.86 19928.469 .484 .994 

x40 571.86 19934.995 .426 .994 

x41 572.25 19939.024 .411 .994 

x42 572.01 19921.745 .482 .994 

x43 572.31 19931.018 .460 .994 

x44 572.20 19911.369 .502 .994 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x45 571.82 19925.253 .458 .994 

x46 572.02 19908.560 .498 .994 

x47 572.03 19902.689 .535 .994 

x48 571.97 19911.449 .507 .994 

x49 571.95 19921.053 .489 .994 

x50 572.02 19915.086 .506 .994 

x51 572.30 19922.648 .469 .994 

x52 572.20 19867.734 .638 .993 

x53 572.14 19894.952 .566 .994 

x54 571.52 19969.255 .346 .994 

x55 571.50 19959.833 .385 .994 

x56 571.64 19948.036 .411 .994 

x57 571.94 19906.286 .534 .994 

x58 572.08 19909.751 .535 .994 

x59 572.10 19892.832 .578 .994 

x60 572.10 19915.536 .540 .994 

x61 572.16 19896.569 .569 .994 

x62 572.15 19889.608 .583 .994 

x63 572.27 19863.910 .614 .993 

x64 572.35 19868.157 .631 .993 

x65 571.87 19950.511 .362 .994 

x66 571.64 20011.125 .177 .994 

x67 571.74 19996.215 .227 .994 

x68 571.76 19991.756 .239 .994 

x69 572.08 19882.888 .550 .994 

x70 572.24 19886.297 .559 .994 

x71 572.13 19902.240 .501 .994 

x72 572.14 19867.537 .616 .993 

x73 572.15 19876.700 .593 .993 

x74 572.26 19850.181 .639 .993 

x75 572.23 19852.143 .639 .993 

x76 571.97 19844.876 .633 .993 

x77 571.96 19914.885 .495 .994 

x78 572.17 19871.107 .609 .993 

x79 572.02 19860.107 .618 .993 

x80 571.93 19853.233 .636 .993 

x81 572.35 19816.861 .788 .993 

x82 572.44 19819.024 .788 .993 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x83 572.48 19813.552 .795 .993 

x84 572.43 19830.951 .733 .993 

x85 572.36 19830.896 .741 .993 

x86 572.29 19815.997 .758 .993 

x87 572.72 19788.004 .774 .993 

x88 572.73 19774.792 .810 .993 

x89 572.75 19787.459 .785 .993 

x90 572.57 19795.891 .814 .993 

x91 572.37 19802.771 .751 .993 

x92 572.68 19777.505 .801 .993 

x93 572.62 19773.195 .814 .993 

x94 572.55 19785.747 .817 .993 

x95 572.12 19811.107 .749 .993 

x96 572.30 19782.568 .813 .993 

x97 572.40 19774.592 .836 .993 

x98 572.49 19789.360 .831 .993 

x99 572.52 19782.722 .830 .993 

x100 572.64 19799.989 .786 .993 

x101 572.57 19796.736 .807 .993 

x102 572.65 19796.019 .813 .993 

x103 572.52 19783.791 .817 .993 

x104 572.52 19770.050 .825 .993 

x105 572.57 19759.633 .836 .993 

x106 572.55 19752.726 .848 .993 

x107 572.48 19764.014 .828 .993 

x108 572.66 19785.281 .801 .993 

x109 572.44 19785.654 .783 .993 

x110 572.35 19786.072 .789 .993 

x111 572.60 19789.912 .810 .993 

x112 572.51 19770.169 .840 .993 

x113 572.50 19782.649 .830 .993 

x114 572.64 19765.013 .824 .993 

x115 572.68 19756.569 .836 .993 

x116 572.72 19765.037 .798 .993 

x117 572.66 19756.305 .839 .993 

x118 572.62 19762.726 .833 .993 

x119 572.53 19780.200 .842 .993 

x120 572.78 19778.704 .782 .993 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x121 572.66 19768.741 .836 .993 

x122 572.61 19773.009 .818 .993 

x123 572.60 19769.912 .833 .993 

x124 572.54 19763.616 .837 .993 

x125 572.56 19774.966 .822 .993 

x126 572.66 19844.618 .635 .993 

x127 572.58 19800.685 .780 .993 

x128 572.83 19786.138 .760 .993 

x129 572.58 19776.863 .825 .993 

x130 572.74 19771.854 .814 .993 

x131 572.56 19773.147 .829 .993 

x132 572.44 19768.869 .823 .993 

x133 572.51 19766.570 .826 .993 

x134 572.69 19769.201 .832 .993 

x135 572.63 19764.082 .827 .993 

x136 572.58 19765.524 .814 .993 

x137 572.56 19760.867 .830 .993 

x138 572.60 19752.277 .858 .993 

x139 572.70 19804.931 .727 .993 

x140 572.76 19784.797 .779 .993 

x141 572.86 19777.266 .778 .993 

x142 572.51 19779.174 .788 .993 

x143 572.50 19778.442 .797 .993 

x144 572.86 19773.435 .775 .993 

x145 572.81 19772.463 .794 .993 

x146 572.76 19788.661 .760 .993 

x147 572.85 19771.931 .789 .993 

x148 572.87 19784.974 .757 .993 

x149 572.77 19782.648 .723 .993 

x150 572.49 19786.216 .757 .993 

x151 572.49 19785.605 .776 .993 

x152 572.61 19789.489 .767 .993 

x153 572.52 19803.961 .743 .993 

x154 572.44 19825.544 .687 .993 

x155 572.53 19806.491 .726 .993 

x156 572.48 19807.531 .544 .994 

x157 572.74 19784.240 .738 .993 

x158 572.74 19776.226 .799 .993 
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สมุดกลาง
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x159 572.71 19815.153 .695 .993 

x160 572.75 19824.557 .664 .993 

x161 572.47 19830.359 .643 .993 

x162 572.70 19795.220 .698 .993 

x163 572.66 19794.053 .728 .993 

x164 572.71 19799.727 .736 .993 

x165 572.83 19796.976 .721 .993 

x166 572.96 19790.877 .726 .993 

x167 572.66 19789.636 .746 .993 

x168 572.72 19821.517 .725 .993 

x169 572.77 19813.806 .735 .993 

x170 572.67 19807.196 .754 .993 

x171 572.77 19788.918 .740 .993 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x121 x104 x114 x119 x134 x118 x125 x116 x93 x103 x11 x102 x15 
x7 x8 x4 x14 x5 x6 x88 
    x101 x12 x1 x18 x13 x90 x96 x147 x144 x19 x148 x2 x16 x17 x22 x20 x146 
x150 x23 x51 x155 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 767 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 767 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.984 41 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x121 126.24 1520.366 .813 .983 

x104 126.09 1521.795 .790 .983 

x114 126.21 1519.130 .804 .983 

x119 126.09 1522.613 .829 .983 

x134 126.26 1520.654 .809 .983 

x118 126.20 1518.869 .808 .983 

x125 126.13 1522.715 .792 .983 

x116 126.29 1518.761 .780 .983 

x93 126.19 1520.731 .801 .983 

x103 126.08 1524.507 .793 .983 

x11 126.21 1520.639 .788 .983 

x102 126.21 1527.489 .794 .983 

x15 126.35 1519.634 .803 .983 

x7 126.30 1520.978 .782 .983 

x8 125.95 1528.355 .699 .983 

x4 126.27 1527.760 .728 .983 

x14 125.93 1520.215 .757 .983 

x5 126.37 1523.733 .744 .983 

x6 126.31 1524.993 .782 .983 

x88 126.30 1521.593 .791 .983 

x101 126.14 1528.077 .785 .983 

x12 126.29 1519.780 .793 .983 

x1 125.65 1529.241 .697 .983 

x18 126.28 1519.785 .804 .983 

x13 126.47 1519.886 .791 .983 

x90 126.14 1528.475 .784 .983 

x96 125.87 1526.202 .767 .983 

x147 126.43 1519.919 .779 .983 

x144 126.44 1520.406 .763 .983 

x19 126.15 1518.741 .812 .983 

x148 126.44 1523.612 .746 .983 

x2 125.97 1529.072 .732 .983 

x16 126.39 1517.592 .789 .983 

x17 126.43 1519.891 .805 .983 

x22 126.22 1523.066 .747 .983 

x20 126.60 1523.495 .801 .983 

x146 126.33 1526.590 .729 .983 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x150 126.05 1527.383 .710 .983 

x23 126.56 1522.153 .764 .983 

x51 125.87 1568.623 .375 .984 

x155 126.11 1532.969 .676 .983 
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สมุดกลาง



 

247 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x106 x135 x112 x133 x99 x120 x111 x3 x94 x97 x100 x18 x25 x83 
x81 x82 x91 x164 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 767 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 767 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.971 18 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x106 55.22 282.569 .870 .968 

x135 55.30 284.336 .838 .968 

x112 55.18 284.905 .856 .968 

x133 55.18 284.718 .835 .968 

x99 55.19 285.815 .864 .968 

x120 55.44 286.203 .787 .969 

x111 55.27 287.457 .821 .969 

x3 55.03 293.507 .605 .971 

x94 55.22 286.670 .835 .968 

x97 55.07 285.570 .847 .968 

x100 55.31 288.015 .813 .969 

x18 55.38 290.421 .695 .970 

x25 55.54 288.434 .738 .970 

x83 55.16 289.904 .821 .969 

x81 55.02 290.399 .810 .969 

x82 55.11 290.743 .808 .969 

x91 55.04 289.215 .753 .969 

x164 55.38 289.882 .710 .970 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=x32 x31 x28 x30 x29 x27 x33 
   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 767 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 767 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.898 7 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x32 22.62 27.926 .706 .882 

x31 22.76 28.536 .572 .897 

x28 22.61 26.758 .770 .874 

x30 22.54 27.048 .762 .876 

x29 22.66 26.388 .778 .873 

x27 22.42 26.860 .734 .879 

x33 22.81 27.889 .601 .895 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

249 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x72 x74 x73 x71 x69 x70 x34 x39 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 767 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 767 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.895 8 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x72 25.63 33.921 .797 .870 

x74 25.75 33.781 .760 .873 

x73 25.65 34.335 .770 .872 

x71 25.63 35.270 .673 .882 

x69 25.57 34.441 .721 .877 

x70 25.74 35.012 .710 .878 

x34 25.74 37.281 .497 .898 

x39 25.35 38.894 .470 .898 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=x76 x77 x79 x78 x80 
   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 766 99.9 

Excludeda 1 .1 

Total 767 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x76 15.14 15.963 .743 .917 

x77 15.12 17.298 .718 .920 

x79 15.19 15.417 .870 .890 

x78 15.34 16.180 .811 .902 

x80 15.09 15.479 .856 .893 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x68 x67 x66 x65 x64 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 767 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 767 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.828 5 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

x68 15.62 9.894 .772 .751 

x67 15.61 9.951 .778 .750 

x66 15.50 10.151 .753 .758 

x65 15.73 9.733 .744 .758 

x64 16.22 13.275 .181 .913 
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ภาคผนวก ซ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์การแสดงความคดิเห็นผลการวจิัย 
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ภาคผนวก ฌ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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การ FOCUS GROUP DISCUSSION 

ผูด้าํเนินรายการ : นายธนภณ พนัธ์ศรี 

รายช่ือ ผอ. สพป. 

1. นายอมรศกัด์ิ ป่ินทอง ลาํปาง เขต 3 

2. นายประสงค ์สุภา แม่ฮ่องสอน เขต 2 

3. นายสุทิน แกว้พนา แพร่ เขต 1 

4. นายสมบติั สุทธิพรมณีวฒัน์ ลาํปาง เขต 1 

5. นางสาวศศิธร วงศเ์มตตา นครนายก 

6. นายยงยทุธ ทรัพยเ์จริญ สมุทรปราการ เขต 1 

7. นายไพฑูล โกพฒัน์คา สุพรรณบุรี เขต 2 

8. นายสุเทพ ชิตยวงษ ์ ชลบุรี เขต 1 

9 นายประกอบ กุลเกล้ียง หนองบวัลาํภู เขต 2 

10. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ สกลนคร เขต 3 

11. นายชลาํ อรรถธรรม อุดรธานี เขต 2 

12. นายไกร เกษทนั นครราชสีมา เขต 5 

13. นายอาดุลย ์พรมแสง นราธิวาส เขต 2 

14. นายประสิทธ์ิ หนูกุง้ ยะลา เขต 1 

15. นายชุมพล ศรีสังข ์ สงขลา เขต 3 

16. นายวลัลพ สงวนนาม ชุมพร เขต 1 

17. นายวชิยั แสงศรี อุบลราชธานี เขต 5 

18. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี เพชรบุรี เขต 1 

19. นายเจียร ทองนุ่น ภูเก็ต 

20. นายนิพฒัน์ มณี นราธิวาส เขต 3 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ตรวจสอบผลการวจัิย 

 สาํหรับการตรวจสอบ/ยนืยนัความสอดคลอ้งของขอ้คน้พบจากงานวจิยักบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อตรวจสอบ/ยืนยนัความสอดคลอ้งของขอ้คน้พบจากการวิเคราะห์ทางสถิติของงานวิจยั

เร่ือง “ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวง ศึกษาธิการ” กบัขอ้มูล

เชิงประจกัษต์ามความคิดเห็นและประสบการณ์ของผูท้รงคุณวฒิุ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อทราบปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อค้นพบจากการวจัิย 

 จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัท่ีเอ้ือใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1).การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 2.การใชอ้าํนาจ

ของตาํแหน่งในทางมิชอบ  3). โอกาสท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริต 4). ระบบอุปถมัภ ์5).ทศันคติต่อการ

ทุจริต 6). สภาพเศรษฐกิจ 7).คุณธรรมประจาํใจ 8). การบริหารจดัการขององคก์ร โดยมีลกัษณะของ

การทุจริตต่อหน้าที ่ดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประกอบดว้ย ใช้อาํนาจหน้าท่ีในทางท่ีผิด ปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริต ปฏิบติัหนา้ท่ีไปในทางท่ีผดิ เบียดบงัทรัพยสิ์นของทางราชการ มีหนา้ท่ีแต่

ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่มีหนา้ท่ีแต่ทาํให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่ามีหนา้ท่ี เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน 

แสวงหาอาํนาจโดยวิธีการอนัผิดทาํนองคลองธรรม เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการปฏิบติั

หนา้ท่ี กลัน่แกลง้บุคคลอ่ืนใหไ้ดรั้บความเสียหาย ใชอ้าํนาจเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก

พอ้ง เรียกร้องผลประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยทุจริต เรียก

รับเงิน หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีโดยปกติ ฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

คาํสั่ง เขา้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ใช้อาํนาจโดยวิธีการอนัผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ผูกขาดอาํนาจ เรียกรับสินบน หลีกเล่ียงกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ท่ียุง่ยาก เจตนาฝ่าฝืน หลีกเล่ียง บิดเบือน ระเบียบ แบบแผน การนาํเงินราชการมาใช ้การ

ละเวน้หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน ฉ้อฉลหลอกลวงประชาชน กินตามนํ้ า 

เลือกท่ีจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่ง การกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ท่ี การฝ่าฝืน 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเพื่อมุ่งหวงัผลประโยชน์ เห็นแก่สินบนหรือรางวลั ไม่สามารถแยกแยะ

ไดร้ะหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ทางราชการ รับค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ

ประชาชน เห็นช่องทางไดรั้บผลประโยชน์จากกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง ทางราชการ ใช้อาํนาจ
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เพื่อให้ตนเองไดป้ระโยชน์ ฝ่าฝืน หลีกเล่ียงระเบียบ แบบแผนท่ีเคร่งครัด จงใจขา้มขั้นตอนการ

ปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย กลัน่แกลง้ผูอ่ื้น ใชเ้งินงบประมาณผิดประเภทไปจากระเบียบของ

ทางราชการ ใชเ้งินของทางราชการไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ปรับเปล่ียนการใชเ้งินงบประมาณ

เพื่อนาํมาใช้กบัภารกิจท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได ้ เบียดบงัเงินราชการไปใช้ในเร่ืองส่วนตวั สร้าง

หลกัฐานท่ีเป็นเทจ็เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ใชดุ้ลพินิจ การพิจารณาความดีความชอบไม่โปร่งใส 

ปัจจัยที่ 2 การใช้อํานาจของตําแหน่งในทางมิชอบ ประกอบดว้ย การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีเพื่อ

แสวงหาประโยชน์ การเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือพวกพอ้ง การมี

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการ อนุมติั อนุญาต แต่งตั้ง จดัซ้ือ จดัจา้ง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดย

ชอบตามกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย การเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ

แสวงหาผลประโยชน์ การไดสิ้ทธิพิเศษในตาํแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ การแสวงหาประโยชน์โดย

วิธีการอันผิดทํานองคลองธรรม ใช้ประโยชน์จากการมีตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการ การได้

ผลประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ี การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยหวงัผลประโยชน์ตอบแทน การใชต้าํแหน่ง

หนา้ท่ีโดยมีเจตนาทุจริตในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ทาํให้ประชนชนเช่ือวา่มีตาํแหน่งหนา้ท่ี

ในทางราชการ การอยู่ในตาํแหน่งสําคญัๆ มีหน้าท่ีทางการเงินและการบญัชี มีหน้าท่ีในการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง มีหนา้ท่ีในการเก็บรักษาวสัดุ ครุภณัฑข์องทางราชการ มีหนา้ท่ีจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 

 ปัจจัยที่ 3 โอกาสที่ทําให้เกิดการทุจริต ประกอบด้วยกฎหมาย หรือ ระเบียบ บางเร่ือง

ลา้สมยั ระบบการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตไดอ้ยา่งจริงจงั กฎหมาย

หรือระเบียบบางเร่ืองเขม้งวดเกินไป กฎหมาย /ระเบียบของทางราชการมีช่องโหว่ กฎหมาย/

ระเบียบมีความแข็งตวั ไม่ยืดหยุน่ต่อการบริหารงาน ระบบบริหารราชการท่ีมีขั้นตอนมาก ยุง่ยาก 

ระบบการประเมินผลงานไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการตรวจสอบติดตามท่ีไม่สามารถจบัผิดผูก้ระทาํ

ความผิดได้ ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ขาดระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินโครงการต่างๆอยา่งรัดกุม ไม่ตระหนกัถึง

ความสําคญัของการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขาดการออกคาํสั่ง ควบคุม ตรวจตราให้ปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบ การบงัคบัใช้กฎหมายหรือมาตรการเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตไม่เป็นผล 

อิทธิพลทางการเมือง การแทรกแซงทางการเมือง นโยบายทางการเมืองในการดาํเนินโครงการต่างๆ  

หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจหรือขั้นตอนการทาํงานในรูปแบบใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลด

โอกาสในการทุจริตต่อหน้าท่ี ความล้มเหลวในการบริหารงานของหน่วยงานท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังานเพื่อการป้องกนัการทุจริต หน่วยงานไม่มีแผนการปฏิบติังานเพื่อ

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจงั 
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 ปัจจัยที่ 4 ระบบอุปถัมภ์ ประกอบดว้ย เป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาในบางสาย

งาน ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของผูมี้อาํนาจ ไม่กล้าปฏิเสธหรือขดัคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งการตอบ

แทนผูมี้พระคุณ ตอ้งเล้ียงดูผูใ้ตบ้งัคบับญัชา วฒันธรรมระหวา่งนายกบัลูกนอ้ง 

 ปัจจัยที่ 5 ทัศนคติต่อการทุจริต ประกอบดว้ยความทะเยอทะยานอยากมีอยากไดเ้หมือน

คนอ่ืน ไม่เกรงกลวัต่อบทลงโทษ ยอมรับความร่ํารวยมากกวา่ความสามารถ มีค่านิยม ความเช่ือ 

และวฒันธรรม การปฏิบติัตนในการเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ถูกตอ้ง มีทศันคติยอมรับการทุจริต 

ไม่มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป ใครๆก็ทาํกนั 

 ปัจจัยที่ 6 คุณธรรมประจําใจ ประกอบดว้ย ไม่มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ลกัษณะนิสัยเฉพาะ

ของบุคคลนั้น มีแรงจูงใจ ขาดคุณธรรมไม่ยดึมัน่ในวนิยั มีความโลภ ไม่รู้จกัพอ  

 ปัจจัยที่ 7 สภาพเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย รายไดน้อ้ย ค่าตอบแทนท่ีตํ่าเกินไป ค่าครองชีพ

สูงข้ึน ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ มีปัญหาทางการเงิน มีการใชจ่้ายเกินกว่า

ฐานะ 

 ปัจจัยที ่8 การบริหารจัดการของหน่วยงาน ประกอบดว้ย หน่วยงานไม่มีการปฏิรูปภารกิจ

หรือขั้นตอนการทาํงาน ความลม้เหลวในการบริหารงานของหน่วยงานในการป้องกนัการทุจริต 

การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน หน่วยงานไม่มีแผนการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจงัหน่วยงานไม่มีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น

รูปธรรม ประสิทธิภาพของการควบคุม กาํกบั ติดตาม ของหน่วยงาน หัวหนา้ในหน่วยงานทาํเป็น

ตวัอยา่ง 

คําช้ีแจง 

 จากการท่ีท่านไดพ้ิจารณาขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์ทางสถิติของงานวิจยั เร่ือง “ปัจจยัเอ้ือ

ท่ีทาํให้เกิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ” ตามรายละเอียดดา้นบน

และตามเอกสารแนบ ในฐานะท่ีท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ โปรดแสดงความคิดเห็นต่อ

ประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของ

บุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนภูมิปัจจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเอ้ือใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการ ในแผนภูมิปัจจยั 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ท่านเห็นวา่ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ใน

แผนภูมิ มีความถูกตอ้งเชิงทฤษฎีหรือไม่ เพราะเหตุใด 

      ถูกตอ้ง         ไม่ถูกตอ้ง 

เหตุผลและขอ้เสนอแนะ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

ปัจจยัเอือ้ท่ีทําให้เกิดการ

ทจุริตตอ่หน้าท่ีของบคุลากร 

สงักดักระทรวงศกึษาธิการ 

7.สภาพเศรษฐกิจ 3.โอกาสท่ีทาํใหเ้กิดการ

ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

5.ทศันคติต่อการทุจริต 

1.ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

4.ระบบอุปถมัภ ์6.คุณธรรมประจาํใจ 

8.การบริหารจดัการงาน

ของหน่วยงาน 

2.การใชอ้าํนาจของ

ตาํแหน่งในทางมิชอบ  
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3. ท่านเห็นวา่ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ใน

แผนภูมิ มีความครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

            ครบถว้นสมบูรณ์               ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

เหตุผลและขอ้เสนอแนะ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

4. ท่านเห็นวา่ปัจจยัเอ้ือท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตต่อหนา้ท่ีของบุคลากร สังกดักระทรวง ศึกษาธิการใน

แผนภูมิ ควรมีแนวทางในการป้องกนัการทุจริตในแต่ละปัจจยัอยา่งไรบา้ง 

เหตุผลและขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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