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Abstract

 The objectives of this research were to study the opinions of the people in North East Thailand on the  

methods of corruption, the practice of its prevention and solution and the means to prevent and to solve the  

problem. A qualitative research, the 39 informants consisted of farmers, business people, government workers,  

retired government officials, wage earners, teachers and students. The instruments for data collection included  

semi-structured interview forms, in-depth interview, focus group discussion and field notes. Triangulation was used 

to check the data which were descriptively analyzed.

 The findings were as follows :

 1. In the opinions of people in North East Thailand, the methods of corruption included the following :  

procurement tactics, “Kintamnam” (free flow intakes), position appointment, bribery, bidding for projects,  

commission fees and patronage. Different techniques were used in these methods.

 2. The practices to prevent and to solve corruption in the opinions of people in the North East included the 

following : appointing a committee to monitor the procurement with strict scrutiny measures; fair examination process 

in appointing persons to positions without patronage favoritism, and e-auction.

 3. As for the means to prevent and to solve corruption, people in North East suggested the following : the 

agency administration must adhere to the rules and regulations; strictly observing the principles of good governance; 

an anti-corruption group should be set up at various levels --from the village up to the nation; and at all levels of 

education curricula should be initiated to teach about corruption-- the problem, the causes and ways to solve it.

Keywords : means to prevent and to solve corruption , opinions of North East people.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตคอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาสภาพการ

ป้องกันและการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชนภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 39 คน ประกอบด้วย เกษตรกร นักธุรกิจ 

พนักงานราชการ ข้าราชการบ�านาญ ผู้รับจ้าง ครูอาจารย์ และนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง แนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แนวทางการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น และสมุดจดบันทึก มีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data-Triangulation) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. วิธีการทุจริตคอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การกินตามน�้า การเข้าสู่

ต�าแหน่งหน้าที่การงานหรือการสมัครเข้าท�างาน การรับสินบาทคาดสินบน การประมูลโครงการ (การฮ้ัวกัน) การรับค่าคอมมิชชั่น และ

ระบบพวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์ แต่ละวิธีต่างก็มีการทุจริตคอร์รัปชั่นแตกต่างกัน

 2. สภาพการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานได้ด�าเนินการ

ป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการตั้งกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีมาตรการเคร่งครัด การรับบุคคลเข้าท�างานได้

ผ่านการสอบกลั่นกรองด้วยความยุติธรรม ไม่มีระบบพวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์ วิธีการป้องกันการประมูลโครงการ (การฮั้วกัน) โดยใช้ 

E-auction

 3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปช่ันตามทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายบริหารขององค์กร

ควรยึดระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมาภิบาล ควรจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่หมู่บ้าน ต�าบล 

อ�าเภอ จังหวัด และประเทศ และควรสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการทุจริตคอร์รัปช่ัน : ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ตั้งแต่

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา

ค�าส�าคัญ : แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น ทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การทจุรติคอร์รปัชัน่ หรอืการฉ้อราษฎร์บงัหลวงเป็นปัญหา

สังคม (Social Problem) ประเภทหน่ึงท่ีฝังรากลึกมายาวนาน  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นค�าไทยที่ใช้ 

มาตั้งแต่อดีต ซึ่งแต่เดิมจะหมายถึง การฉ้อโกงสิ่งที่เคยเป็น หรือ 

สิ่งที่ควรเป็นของราษฎร์ ในระยะหลังนิยมใช้ค�าว่า “การทุจริต

คอร์รัปชั่น” จึงท�าให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายขึ้นและมักจะใช้ค�านี้ใน

ความหมายที่กว้าง รวมถึงการทุจริตฉ้อฉลของผู้ใช้ต�าแหน่งหน้าที่

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทุกรูปแบบ (วิทยากร เชียงกูล, 2557) 

 การทุจริตคอร์รัปชั่น ก็คือ การเบียดบังโดยใช้อ�านาจหน้าที่

ราชการ หรือการเบียดบัง ยักยอกทรัพย์ของรัฐของสาธารณะ  

บางครัง้จะรวมถงึการกนิสนิบาทคาดสนิบน และการแสวงหาอ�านาจ

โดยวิธีอันผิดท�านองคลองธรรม บางครั้งการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือ

การฉ้อราษฎร์บังหลวง ก็จะหมายถึงการรีดนาทาเร้นประชาชน  

และเบียดบังทรัพย์ของหลวงเป็นของตน (น.ส.พ. ไทยรัฐ, 2544) 

ประเภทของการคอร์รัปชั่นมีหลายประเภท เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่

ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงงาน มกีารเรยีกร้องผลประโยชน์ทัง้ในรปูตวัเงนิ

หรือของมีค่า การใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหารายได้ โดยใช้ต�าแหน่ง

เรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ ระบบพวกพ้อง คนสนิท หรือระบบ

อุปถัมภ์ โดยใช้ความเป็นญาติ คนสนิท หรือพวกพ้อง เพื่อจะให้ได้

รับผลประโยชน์ตอบแทน การใช้เวลาและสิ่งของราชการในงาน 

ส่วนตัว ก็จัดว่าเป็นการคอร์รัปชั่นอีกประเภทหนึ่ง นอกจากนี้  

มีประเภทฝากเด็กเพื่อการศึกษา หมายถึง การฝากบุตรหลาน หรือ

เดก็ของคนสนทิเข้ารบัการศกึษาจากสถานศกึษา ของขวญัของก�านลั

ในโอกาสพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็น

ประเภทคอร์รัปชั่นที่มีการกระท�ากันมาก (รัตนะ บัวสนธ์, 2546) 

นอกจากนี้ก็จะมี การกินตามน�้า การประมูลโครงการ (ฮั้วกัน)  

การรับค่าคอมมิชชั่น 

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  

International : TI) ได้จัดท�าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน  

เมื่อ 2556 ชี้ว่าประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียง 38  
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จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งนับเป็นล�าดับที่ 85 จาก 175 ของ

ประเทศที่ท�าการส�ารวจ (อิสร์กุล อุณหเกตุ, 2557) ส�าหรับ

ประเทศไทยเมื่อพิจารณาการคอร์รัปช่ันกับงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีของหน่วยงานภาครัฐจะพบว่า งบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี พ.ศ. 2557 มีจ�านวน 2,525,000 ล้านบาท กระทรวง 

ที่ถูกร้องเรียนว่ามีการคอร์รัปชั่นสูง ประกอบด้วย กระทรวง

ศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นอันดับ 1 เป็นเงิน 

481,338 ล้านบาท งบกลางนายกรฐัมนตร ีมวีงเงนิสงูเป็นอนัดบัสอง

คือ 345,456 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณสูงถึง 328,755 ล้านบาท (รัตนพงษ์  

สอนสุภาพ, 2557) 

 การทุจริตคอร์รัปชั่นมีหลายวิธี เช่น มีรูปแบบและวิธีการ

คอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ได้พบแนวทางการแก้ไข มี 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการ

ด้านบุคคลควรปลูกฝังจิตส�านึกและมีการรณรงค์อย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง และควรต่อต้านผู้ที่กระท�าการคอร์รัปชั่นโดยไม่ให้ 

สิทธิใดๆ ในสังคมอีก ถ้ามีการถูกจับได้ มาตรการที่ 2 คือ ทางด้าน

การบริหาร ควรแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบที่บังคับใช้กับราชการ หรือกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวกับการลงโทษให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มาตรการที่ 3  

เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลกระทบโดยตรง 

ต่อการคอร์รัปชั่นของข้าราชการ ควรมีการตั้งกระบวนการตรวจ

สอบที่ชัดเจน รวมถึงการปลูกฝังของค่านิยมและวัฒนธรรม 

ประเพณี ปลูกฝังจิตใจและจิตส�านึกให้ทราบถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น

ต่อผู้อื่นและต่อตนเอง (ภานุ ลวกุล, 2545) เหล่าน้ีคือรูปแบบ 

ส่วนหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงผลของการทุจริตคอร์รัปชั่น 

จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศหลายประการ อาทิ 

จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสังคม และประเทศชาติ  

ก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน การสูญเสียงบประมาณ 

ในการพฒันาท้องถิน่ ประชาชนจะได้รบัการบรกิารสาธารณะทีไ่ม่มี

คุณภาพ ท�าให้ระบบการบริหารอ่อนแอ และก่อให้เกิดค่านิยมที่ไม่

ถกูต้อง (ผลกระทบทีเ่กดิจากการคอร์รปัชัน่, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 

เว็บไซต์, 2557) 

 ส�าหรับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขการทุจริต

คอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวบรวมจาก 19 จังหวัด ซึ่งมีประชากร 21,697,488 คน จ�าแนก

เป็นชาย 10,821,348 คน และหญิง 10,876,104 คน (ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ. เว็บไซต์, 2557) จากการสัมภาษณ์เบื้องต้น 

ของผู้ใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สถาบันการ

ศึกษา และองค์กรภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  

ทั้งประชาชนทั่วไปในกลุ่มนักธุรกิจ เกษตรกร ผู้รับจ้าง ครูอาจารย์ 

ผู ้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีความเห็นว่า หน่วยงานบาง 

แห่งมีการคอร์รัปช่ัน เช่น การเข้าสู่ต�าแหน่ง การเล่ือนต�าแหน่ง  

การกินตามน�้า การบ�ารุงการศึกษา ซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ ให้แก่นักเรียน  

มีระบบพวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์ที่ช่วยเหลือพวกพ้องของตนเอง 

เหล่านีน้บัเป็นวธิกีารคอร์รปัชัน่รปูแบบต่างๆ ซึง่ท�าให้รฐัต้องสญูเสยี

งบประมาณในการพฒันาประเทศ สิน้เปลอืงเป็นจ�านวนมาก ข้อมลู

เหล่านี้คาดว่ายังไม่มีผู้ใดร้องเรียนไปที่ ปปช. และเป็นข้อมูลเชิงลึก

ในท้องถิ่นชนบท ด้วยเหตุน้ี คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะวิจัย

เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นตามทัศนะ

ของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทัง้นีเ้พือ่จะใช้ประโยชน์

ในการเป็นแนวทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ

ประเทศได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาวิธีการทุจริตคอร ์รัปชั่นตามทัศนะของ

ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. เพื่อศึกษาสภาพการป้องกันและแก้ไขการทุจริต

คอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 3. เพื่อหาแนวทางการป ้องกันและแก ้ไขการทุจริต 

คอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) โดยมีขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ให้ทัศนคติเกี่ยวกับการทุจริต

คอร์รัปชั่น ผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 39 คน 

 การก�าหนดจ�านวนผู ้ให้ข ้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ได้ก�าหนดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ (ชาย โพธิสิตา,  

2550)

 การเลือกผู้ให้ข้อมูล เลือกโดยกระจายตามสถานภาพตาม

อาชีพของผู้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวิธีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สภาพการ

ป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางการป้องกันและ

แก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

 1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured  

Interview) เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบทของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

 2. แนวทางการสัมภาษณ ์  ( In terv iew Gu ide)  

เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
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 3. แนวทางการสนทนากลุ ่ม เพื่อยืนยันข ้อมูลและ 

หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น

 4. สมุดจดบันทึก 

 ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ มีนาคม 

2558 ถึง มิถุนายน 2558

 ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องและส�ารวจพื้นที่ 

ได้เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ศึกษา เลือกโดยเจาะจง 

(Purposive Selection) เน่ืองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประชาชนมีทัศนะว่าองค์กรภาครัฐ มีการคอร์รัปชั่น อาทิ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร

ส่วนต�าบล เทศบาล) เจ้าหน้าทีส่ถาบนัการศกึษา เจ้าหน้าทีก่ระทรวง

สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เกษตรกร ผู้รับจ้าง ทั้งยังมีความยินดี

ให ้ทัศนะเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานราชการ  

ทั้งรูปแบบ วิธีการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริต

คอร์รัปชั่น จึงได้เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ศึกษา

 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูล เริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยว

กับบริบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง (Semi Structured Interview) การสัมภาษณ์เจาะลึก 

(In-depth Interview) ของผู้ให้ข้อมูล โดยกระจายตามสถานภาพ

ด้านอาชพีของผูใ้ห้ข้อมลูเกีย่วกบัวธิกีารทจุรติคอร์รปัช่ัน สภาพการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ด�าเนินการ และ

เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปช่ันตาม

ทัศนะของประชาชน โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ ได้ตรวจสอบ 

สามเส้าด้านผูว้จิยั (Investigate Triangulation) โดยการตรวจสอบ

ว่า ผู้วิจัยแต่ละคนได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร ซ่ึงมีผู้วิจัยเก็บข้อมูล 

หลายคน และได้ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 

Triangulation) โดยข้อมูลท่ีได้น้ันถูกต้องหรือไม่ ท้ังแหล่งเวลา 

สถานที่ และบุคคล

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ โดยน�าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง การสมัภาษณ์โดยใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง

แนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตผู้ให้ 

ข้อมลู มาจดัหมวดหมูเ่พือ่ตอบวตัถปุระสงค์ของการวจิยั หากข้อมลู

ไม่ชัดเจนต้องถามแบบตะล่อม (Probe) และวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และโค๊ดค�าพูด เพื่อยืนยันข้อมูล 

ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) หลังจาก

นั้นได้สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาแนวทางการป้องกันและ

แก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามทัศนะของประชาชนในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ 

 ขั้นตอนที่ 4 การเผยแพร่ผลการวิจัย ผู้วิจัยจะได้เผยแพร ่

ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 

ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายของ

สถาบันการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 39 คน อายุมากที่สุด 80 ปี จ�านวน 

1 คน อายุน้อยที่สุด 22 ปี จ�านวน 2 คน เป็นชาย 19 คน  

หญิง 20 คน อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มากที่สุด 15 คน รองลงมา

อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จ�านวน 11 คน อายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี 

จ�านวน 6 คน อายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี จ�านวน 4 คน อายุอยู่ในช่วง 

71-80 ปี จ�านวน 2 คน และอายุอยู่ในช่วง 61-70 ปี จ�านวน 1 คน

  ภูมิล�าเนาอยู่จังหวัดขอนแก่นมากที่สุด จ�านวน 20 คน  

รองลงมากาฬสินธุ์ จ�านวน 5 คน ชัยภูมิ 3 คน นครราชสีมา 

หนองคาย และร้อยเอด็ จ�านวนแห่งละ 2 คน นอกจากนีม้ภีมูลิ�าเนา

อยู่จังหวัดมหาสารคาม นครพนม หนองคาย มุกดาหาร และ

อุบลราชธานี จ�านวนจังหวัดละ 1 คน

  สถานภาพสมรส จ�านวน 20 คน โสด จ�านวน 12 คน  

และเป็นหม้าย จ�านวน 1 คน

  ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท จ�านวน 17 คน รอง

ลงมาจบระดบัปรญิญาตร ีจ�านวน 12 คน จบระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่4 จ�านวน 3 คน จบระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จ�านวน 2 คน และ

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 2 คน จบระดับปริญญาเอก 

อนุปริญญา และก�าลังเรียนระดับปริญญาตรี จ�านวนกลุ่มละ 1 คน

  อาชีพ เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล จ�านวน 7 คน ข้าราชการ และ

พนักงานสถานศึกษาภาครัฐ จ�านวนกลุ่มละ 5 คนเท่ากัน เจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต�าบล และรับจ้าง จ�านวนกลุ่มละ 4 คนเท่ากัน 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการบ�านาญ  

กลุ่มละ 3 คนเท่ากัน ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี และพนักงาน

สถานศึกษาเอกชน จ�านวน 2 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้รับเหมา

ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ส�านักงาน สาธารณสุขจังหวัด และเกษตรกรรม 

จ�านวนกลุ่มละ 1 คน

 2. วิธีการทุจริตคอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชน 

ประกอบด้วย 7 วิธี หรือ 7 ด้าน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การกิน 

ตามน�า้ การเข้าสู่ต�าแหน่งหน้าที่การงาน การรับสินบาทคาดสินบน  

การประมูลโครงการ (การฮั้วกัน) การรับค่าคอมมิชชั่น และระบบ

พวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์
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  (1) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า เจ้าหน้าทีข่ององค์การ

บริหารส่วนต�าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งงบ

ประมาณไว้จ�านวนหนึง่ แต่ได้จ่ายให้แก่ผูผ้ลติ หรอืผูส่้งสนิค้าจ�านวน

ที่น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนต่างเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะเอา 

ไว้เอง และจะออกใบเสร็จให้แก่ผู ้จัดท�าสินค้าอุปกรณ์ตามงบ

ประมาณ ซึ่งเป็นการคอร์รัปช่ันวิธีหน่ึง นอกจากน้ีได้มีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งได้จัดซื้อจัดจ้างผ้าห่ม เพื่อจะน�ามา 

แจกประชาชน ได้จัดซ้ือผืนละ 200 บาท จ�านวน 100,000 ผืน  

อันที่จริงผืนละ 120 บาทเท่าน้ัน กรณีน้ีชาวบ้านได้ออกมาท้วงติง 

และร้องเรยีนสือ่ และผูบ้งัคบับญัชาทีเ่หนอืกว่า ส�าหรบัครุภัณฑ์หรอื

อุปกรณ์ที่ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีการล็อกสเปก หรือไม่ก็มีการถอด

อุปกรณ์นั้นๆ ออก ท�าให้ผู้ซ้ือจ่ายน้อยลง ผู้จัดซ้ือได้เบิกเงินตาม 

งบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้างเกีย่วกบัวสัดกุารศกึษา ส่วนใหญ่ มกีาร 

จดัซือ้จดัจ้างเกีย่วกบักระดาษ สมดุ แฟ้ม ดนิสอ เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

เครือ่งถ่ายเอกสาร ฯลฯ ผูจ้ดัซือ้ได้จ่ายเงนิน้อยกว่างบประมาณทีต่ัง้

ไว้ ส่วนต่างเจ้าหน้าทีผู่จ้ดัซือ้จดัจ้างเป็นผูเ้อาเงนิจ�านวนนัน้ การเช่า

สถานที่การศึกษา มีการคอร์รัปชั่นเช่นกัน ผู้ท�าหน้าท่ีจะไม่ออกใบ

เสรจ็รบัเงนิให้ อกีประการหนึง่ อาจารย์ในสถาบนัการศกึษา ได้เซน็

สญัญาจดัจ้างในการวจิยัแก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่แห่งหนึง่ 

การจ่ายเงินแก่อาจารย์คู่สัญญา ได้จ่ายน้อยกว่าในสัญญาที่ให้ไว้ 

เหล่านี้คือ การคอร์รัปชั่นด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

  (2) การกินตามน�้า 

  การกินตามน�า้เป็นพฤติกรรมหลอกลวง โดยผู้มาติดต่อ

แจ้งแก่คูก่รณว่ีาจะน�าเงนิไปให้คณะกรรมการสอบเพือ่เข้าเรยีนวชิา

ต่างๆ เหล่านัน้ แต่ไม่น�าเงนิไปให้คณะกรรมการสอบ เพราะเขาสอบ

ได้ด้วยตนเอง เงนิจ�านวนนีผู้ม้าตดิต่อจะเอาไว้เองเรยีกว่า กนิตามน�า้

ในสถานศึกษาและในองค์กรหน่วยงานจะมีวิธีการคอร์รัปช่ัน โดย

การกินตามน�้าเสมอๆ ซึ่งผู้คอร์รัปชั่นจะเสนอผู้สอบเข้าสถานศึกษา

หรือองค์กรหน่วยงานหรือผู้ปกครองว่า จะขอเงินจ�านวนเท่าน้ัน 

เท่านี้ไปให้คณะกรรมการสอบ ผลปรากฏว่า ผู้สอบสามารถสอบได้

เองหรือนักเรียนคนนั้นสอบเข้าเรียนแพทย์ได้ด้วยตนเอง กรรมการ

สอบมีธรรมาภิบาลไม่เคยเรียกรับเงิน และไม่คิดจะท�าเช่นนี้ กรณีนี ้

เรียกว่า การกินตามน�า้

  (3) การเข้าสูต่�าแหน่งหน้าทีก่ารงานหรอืการสมัครเข้า

ท�างาน

  การเข้าสู ่ต�าแหน่งหน้าท่ีการงานหรือการสมัครเข้า

ท�างานมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกือบทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ทั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน

จังหวัด สถานศึกษา กระทรวงมหาดไทย วงการต�ารวจ กระทรวง

สาธารณสุข การจ่ายเงินจะมากน้อยเท่าใดไม่เท่ากัน ขึ้นกับแต่ 

ละองค์กร 

  ส�าหรบัองค์การปกครองส่วนท้องถิน่บางแห่งต้องเสยีเงิน

ให้แก่ผูร้บัผดิชอบประมาณ 200,000 ถงึ 300,000 บาท ซึง่กรรมการ

หรือผู้รับผิดชอบเหล่านี้จะน�าเงินที่ได้รับไปจัดสรรแบ่งปันกันกับ

กรรมการหรือผู้บริหารคนอื่นๆ

  ในการเข้าสู่ต�าแหน่ง การเลื่อนต�าแหน่งขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบางแห่ง กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

ต้องการจะเลื่อนต�าแหน่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ต ้องซื้อต�าแหน ่ง จากนายกองค ์การบริหารส ่วนต�าบลถึง  

600,000 บาท เม่ือได้เล่ือนต�าแหน่งเป็นปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลได้เพียง 2 เดือนก็ถูกรถชนเสียชีวิต

  ในสถานศึกษาได้มกีารคอร์รปัชัน่เช่นกนั เช่น สมคัรเป็น

ครลูกูจ้าง ผูป้กครองพาลกูไปเข้าโรงเรยีนระดบัอนบุาล บางแห่งต้อง

เสียเงินถึง 100,000 บาท บางแห่งผู้ปกครองต้องเสียเงินให้แก่ 

กรรมการรับสมัคร โดยแจ้งว่าเป็นการบ�ารุงการศึกษา จะน�าเงินไป

ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ให้นักเรียน จ�านวนเงินที่ให้ขึ้นกับโรงเรียนแต่ละแห่ง

  ในบางองค์กร เวลาสอบเข้าท�างานจะต้องเสียเงินให้ 

เจ้าหน้าที่ผู ้เกี่ยวข้องในองค์กรนั้นๆ โดยจะเรียกเก็บคะแนนละ 

30,000 บาท สมมติคะแนนผ่านเกณฑ์ 70 คะแนน ผลการสอบจะ

มีส�ารองไว้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ได้คะแนน 67 68 69 กรณีผู้ที่สอบได้  

67 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนผ่านคือ 70 คะแนน 3 คะแนน ก็จะ

ต้องเสียเงิน 3 x 30,000 บาท รวมเป็น 90,000 บาท  

  (4) การรับสินบาทคาดสินบน

  การรบัสนิบาทคาดสนิบนได้มหีลายองค์กรทีร่บัสนิบาท

คาดสินบน ทั้งในองค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล สถานศึกษา 

และส�านักงานที่ดิน

  ในองค์การบริหารส่วนต�าบล และเทศบาล ได้มีการติด

สินบนเจ้าพนักงาน กรณีการเข้าท�างาน การโอนย้ายหรือการตรวจ

รับงาน การประเมินคุณภาพการศึกษา การอ�านวยความสะดวก 

ในการซื้อขายที่ดิน การรังวัดที่ดิน

  จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกได้พบว่า การติดสินบน 

เจ้าพนักงานในการเข้าท�างาน การโอนย้าย ผู้จะโอนย้ายได้น�าเงิน 

ส่ิงของมาให้กรรมการผู้เกี่ยวข้อง จ�านวนเงินขึ้นกับต�าแหน่ง 

บางแห่ง 100,000 บาท บางแห่ง 200,000 บาท ถึง 300,000 บาท 

ชาวบ้านเรียกว่า ติดสินบนซื้อต�าแหน่ง เงินจ�านวนนี้คณะกรรมการ

จะแบ่งปันกนัเอง มกีารคอร์รปัชัน่เป็นคณะ เป็นระบบ การตดิสนิบน

ผูร้บัเหมาซือ้วสัดขุององค์การ จะต้องมผีูต้รวจรบังาน กจ็ะตดิสนิบน

แก่ผู้ตรวจรับงานได้ ในส�านักงานที่ดินผู้มาใช้บริการจะติดสินบน 

ให้เจ้าหน้าที่แผนกซื้อ-ขายที่ดิน เพื่ออ�านวยความสะดวกทันการใช้
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เวลาได้ นอกจากนีย้งัตดิสนิบนแก่เจ้าหน้าทีร่งัวดัสอบเขต เพือ่จะได้

ให้เจ้าหน้าที่ไปวัดที่ดินก่อนล�าดับที่จัดไว้

  (5) การประมูลโครงการ (การฮั้วกัน)

  การทจุรติคอร์รปัชัน่ในการประมลูโครงการ (การฮัว้กนั) 

ได้ท�ากันแทบทุกองค์กร ไม่ว่ากระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ส�าหรับ

กระทรวงมหาดไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับ

ประชาชนองค์กรหนึง่ เมือ่มกีารประมลูโดยเฉพาะเกีย่วกบัโครงสร้าง

พื้นฐาน เช่น การท�าถนน ท�าสะพาน ขุดบ่อน�้า ปรับปรุงสถานที่  

ขณะมีการประมูลโครงการก็มีการฮ้ัวกัน วิธีฮ้ัวกันมีหลายวิธี เช่น  

ถ้าใครต้องการโครงการ ผู้ไม่ต้องการโครงการก็จะขอรับเงินจาก 

ผู้ต้องการโครงการนั้นๆ ค่าตอบแทนของผู้สละสิทธ์ิส่วนมากจะคิด

เป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 4 - 5 % ของงบประมาณโครงการ ส�าหรับ

องค์กรอืน่ๆ นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ยงัมกีระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข การประมูล

โครงการบางแห่งบางโครงการก็มีการฮ้ัวกัน ซ่ึงจัดว่าเป็นวิธีการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่นอีกวิธีหนึ่ง

  (6) การรับค่าคอมมิชชั่น

  การรบัค่าคอมมชิชัน่ เป็นการทจุรติคอร์รปัชัน่อกีวธิหีนึง่

ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการประมูลโครงการ เจ้าของโครงการหรือ

ผู้เกี่ยวข้องจะขอเงินจากผู้ที่ได้รับการประมูลโครงการหรือจากผู้รบั

เหมาโครงการ ปกติจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของวงเงินทั้งหมด เช่น  

5 % หรือ 10 % บางแห่งจะคิดค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 20 – 30 % ของ

วงเงินที่ได้รับในโครงการ

  (7) ระบบพวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์

  ได้มีองค์กรหน่วยงานหลายแห่งในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ได้มีการทุจริตคอร์รัปช่ันเก่ียวกับระบบพวกพ้องหรือ

ระบบอปุถมัภ์ เช่น มเีจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุคลหรอืผูบ้รหิารองค์กรจะช่วย

เหลือพวกพ้องญาติมิตรเข้าท�างาน ตลอดทั้งการช่วยเหลือในการ

เลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่ง การพจิารณาความดคีวามชอบหากเป็นพวก

พ้องของตนก็จะได้รับการสนับสนุนก่อนบุคคลอื่น บางองค์กรจะมี

การรับพวกพ้องหรือบัณฑิตรุ่นน้องเข้าท�างาน ดังได้ยินค�ากล่าวว่า 

รุน่พีม่อีดุมการณ์ดแูลรุน่น้อง จะได้บรหิารงานง่าย มพีรรคพวกเป็น

ฐาน บางแห่งเกินความจ�าเป็นขององค์กร

 3. สภาพการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นตาม

ทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  องค์กรหน่วยงานที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ด�าเนิน

การป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้ 

  (1) การจัดซื้อจัดจ้าง

  องค์กรหน่วยงานได้มวีธิป้ีองกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดย

เพือ่นร่วมงานได้ช่วยกนัสอดส่องอย่างใกล้ชดิ โดยไม่ท�าผดิกฎหมาย 

ต้องมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ ทั้งกรรมการตรวจสอบ ต้องมี

มาตรการที่เคร่งครัด

  (2) การกินตามน�า้

  องค์กรหน่วยงานได้มวีธิป้ีองกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่คือ 

รณรงค์ให้การท�างานอย่างตรงไปตรงมา ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน

ตามนโยบายของรัฐบาล รณรงค์ให้ประชาชนอย่าเชื่อคนง่าย  

อย่าเชื่อคนแอบอ้างว่า จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้

  (3) การเข้าสู่ต�าแหน่งหน้าที่การงานหรือการสมัคร 

เข้าท�างาน

  องค์กรหน่วยงานได้มีวิธีป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

วิธีการน้ีโดยได้ตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง

เข้มงวด วิธีการรับบุคคลเข้าท�างานได้มีการสอบแข่งขันหรือสอบ 

คัดเลือก เน้นคนเก่ง คนดีเข้าท�างาน ไม่เลือกพวกพ้อง

  (4) การรับสินบาทคาดสินบน

  องค์กรหน่วยงานได้ป้องกันการให้สินบาทคาดสินบน 

โดยองค์กรได้ปรบัปรงุการท�างานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เมือ่ท�างาน

ได้ผลดีมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้องไปให้สินบนแก่คณะ

กรรมการประเมินผลงาน และได้ต่อต้านการรับสินบาทคาดสินบน

อีกด้วย

  (5) การประมูลโครงการ (การฮั้วกัน)

  วิธีป้องกันการประมูลโครงการ (การฮั้วกัน) บางหน่วย

งานได้ใช้ E-auction โดยเฉพาะองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

  (6) การรับค่าคอมมิชชั่น

  วิธีป้องกันการรับค่าคอมมิชชั่นขององค์กรหน่วยงาน 

โดยการประชุมเจ้าหน้าที่ผู ้ เกี่ยวข้อง ไม่ให้รับค่าคอมมิชชั่น  

ออกระเบยีบไม่ให้รบัค่าคอมมชิชัน่ และได้ตัง้กรรมการตดิตามตรวจ

สอบเกี่ยวกับการรับค่าคอมมิชชั่นอย่างเข้มงวด

  (7) ระบบพวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์

  องค์กรหน่วยงานได้มวีธิป้ีองกนัเกีย่วกบัระบบพวกพ้อง

หรือระบบอุปถัมภ์เกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าท�างาน โดยให้มีการรับ

บุคคลโดยการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน แต่งตั้งพิจารณาอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ค�านึงญาติมิตรหรือพวกพ้องของใคร เกี่ยวกับการ

เล่ือนขั้นเล่ือนต�าแหน่งหรือปูนบ�าเหน็จความดีความชอบ ให้มี

กรรมการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา

 4. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขการทจุรติคอร์รปัชัน่ตาม

ทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสัมภาษณ์

เจาะลึกและจากผลของการสนทนากลุ่ม สรุปได้ดังนี้

  (1) ฝ่ายบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

เฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีป่ระจ�า มหีน้าทีบ่รหิารหน่วยงาน 

หากมกีารจดัซือ้จดัจ้าง การประมลูโครงการ การรบับคุคลเข้าท�างาน 



Journal of Rajanagarindra January - June   2017       49

ควรยึดระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ควรปลูกฝังค่านิยม ต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น และควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  (2) องค์กรต่างๆ เป็นต้นว่า องค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสขุ และองค์กรภาครฐัอืน่ๆ ควรตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี

ความชอบ การประมลูโครงการ การยดึระบบอปุถัมภ์ ในการปฏบิตัิ

งานคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ควรปฏิบัติหน้าที่

อย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา และควรปรับปรุงกฎระเบียบ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการลงโทษให้หนักขึ้น

  (3) กรณีการใช้ระบบพวกพ้องหรือระบบอุปถัมภ์ใน 

การปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่ต�าแหน่ง การเลื่อนขั้น การเลื่อน

ต�าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ จะท�าให้บุคลากรคนอื่นๆ 

ซึ่งไม่ใช่พวกพ้อง ตั้งใจท�างาน ขาดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน  

จะส่งให้เกิดผลเสียในความเจริญก้าวหน้าขององค์กรได้ ดังนั้น 

บคุคลซึง่อยูใ่กล้ชดิ ควรช่วยกนัทกัท้วงต่อการบรหิารองค์กร ซึง่ควร

ยึดหลักธรรมาภิบาล จึงจะท�าให้การปฏิบัติงานประสบผลดี  

มีประสิทธิภาพ

  (4) ควรจัดตั้งกลุ ่มหรือชมรมการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และระดับ

ประเทศ เพื่อจะได้ร่วมกันต่อต้านและป้องกันปัญหาการทุจริต

คอร์รปัชัน่ ซึง่เป็นปัญหาสงัคม ทกุคนในชุมชนและสงัคมต้องร่วมใจ

กนัป้องกนัปัญหาดงักล่าว ซึง่ประชาชนควรมส่ีวนร่วมในการบรหิาร

จัดการท้องถิ่นของตน

  (5) ควรบรรจวุชิาปัญหาการคอร์รปัช่ันและแนวทางการ

ป้องกนัแก้ไขในหลกัสตูรการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือจะได้ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้

เกี่ยวกับโทษของการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย

  (6) องค์กรหน่วยงานทีใ่ช้วธิกีารป้องกนัปัญหาการทจุรติ

คอร์รัปชั่น จากวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการประมูลโครงการ  

(การฮั้วกัน) โดยใช้วิธี E-auction ควรปรับปรุงระบบนี้ขึ้นใหม่  

เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการวิเคราะห์ วิธีการทุจริตคอร์รัปชั่นตามทัศนะ 

ของประชาชน ประกอบด้วย การจดัซ้ือจดัจ้าง ได้มเีจ้าหน้าทีอ่งค์กร

หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา 

กระทรวงสาธารณสขุ ได้มกีารทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยการจดัซือ้จดัจ้าง

ด้วยวิธีแตกต่างกัน การกินตามน�า้ ก็เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกวิธี

หนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมหลอกลวงเงิน โดยการติดต่อคู่กรณีว่าจะน�า

เงินไปให้คณะกรรมการเพื่อให้สอบเข้าเรียน เข้าท�างานได้ แต่เขา 

มคีวามสามารถสอบเข้าได้เอง การเข้าสูต่�าแหน่งหน้าทีก่ารงานหรอื

สมัครเข้าท�างาน โดยมีการจ่ายเงินจ�านวนมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นกับ 

ต�าแหน่งนั้นๆ การรับสินบาทคาดสินบน เป็นการติดสินบน 

เจ้าพนักงาน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง การประมูลโครงการ  

(การฮัว้กนั) โดยได้มกีารฮัว้ประมลูโครงการ ถ้าใครต้องการจะได้รบั

อนุมัติให้ด�าเนินโครงการ ต้องเสียเงินแก่ผู้ประมูลคนอื่นๆ การรับ 

ค่าคอมมิชช่ัน เป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ของวงเงิน เช่น 5% หรือ 10% ส่วนระบบพวกพ้องหรือระบบ

อุปถัมภ์ เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งช่วยเหลือพวกพ้องเข้าท�างาน 

การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ

 สภาพการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์กร

หน่วยงานได้ด�าเนินการป้องกันแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่  

การจัดซ้ือจัดจ้าง บุคลากรของหน่วยงานและกรรมการมีการสอด

ส่องตรวจสอบที่มีมาตรการเคร่งครัด การกินตามน�้า หน่วยงานได้

รณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ให้เชื่อ 

คนง่าย การเข้าสู่ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ได้ป้องกนัโดยได้ตรวจสอบ

อย่างเคร่งครัด มีการสอบเข้าอย่างยุติธรรม การรับสินบาทคาด

สินบน หน่วยงานได้ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ การประมูล

โครงการ(การฮั้วกัน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้วิธี E-auction 

การรับค่าคอมมิชช่ัน องค์กรตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบ 

อย่างเข้มงวด ไม่ให้รับค่าคอมมิชชั่น ส่วนระบบพวกพ้องหรือ 

ระบบอุปถัมภ์ ได ้รับบุคคลเข้าท�างานโดยการสอบเข้าด ้วย 

ความยุติธรรม

 แนวทางการป ้องกันและแก ้ไขการทุจริตคอร ์รัปชั่น  

ฝ่ายบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล ควรยึด

ระเบียบอย่างเคร่งครัด ใช้หลักธรรมาภิบาล ให้แต่ละองค์กรตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคคลเข้าท�างาน 

การพิจารณาความดีความชอบ ต้องใช้ระบบความดีความถูกต้อง 

(Merit System) ปราศจากระบบอุปถัมภ์ ควรบรรจุวิชาปัญหาการ

ทจุรติคอร์รปัชัน่ไว้ในหลกัสตูรการเรยีนการสอน ตัง้แต่ระดับประถม

ศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดี  

ควรจัดตั้งกลุ่ม ชมรม ระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด เพื่อต่อ

ต้านปัญหาการคอร์รัปชั่น ส่วนการใช้วิธี E-auction ในการจัดซื้อ

จดัจ้าง การประมลูโครงการ บางประเทศทาง Internet ใช้เวลาสัน้ๆ 

ผู้เสนอโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

 อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้พบ

ประเด็นที่น่าสนใจ จึงน�ามาอภิปรายผลต่อไปนี้
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 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการทุจริต

คอร์รัปชั่นด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้นว่า การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในองค์กร 

กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่ผู้คอร์รัปชั่น ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย 

จ�านวนเงินน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จ�านวนเงินที่แตกต่างกัน 

ผู ้คอร์รัปชั่นเป็นผู ้เอาเงินจ�านวนน้ัน หรือไม่ก็มีการล็อกสเปก 

ถอดอุปกรณ์บางชิ้นออก ท�าให้ผู้ซ้ือจ่ายเงินน้อยลง แต่ได้เบิกเงิน

ตามงบประมาณ ซึ่งมีความแตกต่างกับงานวิจัยของสุทธิรัตน์ 

อ่อนเที่ยง (2544) ที่ได้วิจัยเรื่อง คอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย : 

ศึกษากรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม

และวิธีการคอร์รัปชั่น จากการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยการบิดเบือน

ระเบียบข้อบังคับ อาศัยต�าแหน่งของตนแสวงหาผลประโยชน์โดย 

มชิอบ สมคบกบัผูข้าย เสนอราคาให้แก่ทางราชการสงูกว่าราคาจรงิ 

ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ปลอมแปลงหรือกระท�าการใดๆ เป็นเท็จ 

กล่าวคือ การทุจริตคอร์รัปชั่นของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละพื้นที่ 

ประการส�าคัญขึ้นกับเศรษฐกิจ และสังคม พฤติกรรมของคนใน 

พื้นที่นั้นๆ

 การทุจริตคอร์รัปช่ันจากการเข้าสู่ต�าแหน่งหน้าท่ี การงาน 

พบว่า ผูส้มคัรเข้าท�างานจะต้องจ่ายเงนิให้แก่ผูเ้กีย่วข้องกบัการเลอืก

บุคคลเข้าท�างาน ถ้าไม่เสียเงินก็จะเป็นญาติหรือพวกพ้องกัน  

บางแห่งแม้เป็นญาติกันก็ต้องเสียเงิน แต่เสียเงินจ�านวนน้อยกว่า

จ�านวนเงนิทีน่�ามาเสยีให้ผูเ้กีย่วข้องนัน้ จะขึน้กบัต�าแหน่งหน้าทีแ่ละ

ขึ้นกับองค์กรหน่วยงานน้ันๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงหทัย 

อนิทะชยั (2553) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง กระบวนการทจุรติคอร์รปัชัน่ในการ

บรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การบรรจุ

แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องเสียเงิน ท�ากันเป็นกระบวนการ

ทั้งระบบ จนกลายเป็นประเพณี ถ้าไม่เสียเงินก็ต้องเป็นญาติจึงจะ 

มีโอกาสเข้าท�างาน กล่าวคือ การทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องกระท�ากัน

เป็นกระบวนการ มีการแบ่งปันผลประโยชน์จึงจะท�าได้นาน

 แนวทางการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปช่ันตาม

ทัศนะของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 พบว่า ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

เฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีป่ระจ�า มหีน้าทีบ่รหิารหน่วยงาน 

หากมกีารจดัซือ้จดัจ้าง การประมลูโครงการ การรบับคุคลเข้าท�างาน 

ควรยึดระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ควรปลูกฝังค่านิยมต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น และควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณฑิมา 

แสงรอด (2553) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง แนวทางการป้องกนัการทจุรติในการ

จัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต�าบล พบว่า แนวทางการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยการพสัดขุององค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2538 

โดยการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ และควรปลูกฝังค่านิยมต่อต้าน

การทจุรติคอร์รปัชัน่ให้กบัประชาชน เนือ่งจากการทจุรติคอร์รปัชัน่

เป็นปัญหาสงัคม ประชาชนทกุคนควรมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและ

แก้ไข ซึ่งควรมีค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย

 นอกจากนี้แนวทางการป ้องกันและแก ้ไขการทุจริต

คอร์รัปชั่น พบว่า ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ท้องถิน่ของตน ควรจดัตัง้กลุม่หรอืชมรมต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ  

เพื่อจะร่วมกันต่อต้านและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศาสนะ ประทาน (2554) เรือ่งการป้องกนั

การทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลลาดควาย  

อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่า แนวทางการ 

ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนัปัญหาการทจุรติคอร์รปัชัน่ จะต้อง

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการท้องถิ่นให้

มากที่สุด แนวทางการด�าเนินงานได้แก่ การก�าหนดนโยบายเพื่อ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เพือ่ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ ควรให้ความส�าคญักบักระบวนการ

วางแผนกลยุทธ์ ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรประชาชนและ

สร้างเครือข่ายการประสานงาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

และศูนย์ประสานงานขึ้นในองค์กร กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การสร้างเครือข่าย และศูนย์ประสานงาน ย่อมจะเป็น

ปราการในการป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ได้ ซึง่ทกุภาคส่วนควรจะ

ได้ประสานความร่วมมือกันในการป้องกันปัญหาสังคมดังกล่าว

 ข้อค้นพบทีน่่าสนใจ : ค่านยิม อดุมการณ์ และการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติ

   1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไข

ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น

องค์กรหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรจดัตัง้กลุม่หรอืชมรมของประชาชน 

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ  

เพื่อจะได้ร่วมกันต่อต้านและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ซึง่เป็นปัญหาสงัคม ทกุคนควรมส่ีวนร่วมในการป้องกนัแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว
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   1.2 ระบบพวกพ้องหรอืระบบอปุถมัภ์จะเป็นวธิกีารอกี

อย่างหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้าง การรับ

บุคคลเข้าท�างาน การเลื่อนข้ันเลื่อนต�าแหน่ง การพิจารณาความดี

ความชอบ จะใช้ระบบพวกพ้อง ท�าให้เกิดอคติ ดังน้ันหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องควรยึดกฎระเบียบของราชการอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร

ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

   1.3 การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นกระบวนการมีการจัดท�า

เป็นกลุ่ม และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ บางองค์กร บางพื้นที่  

ได้ด�าเนินการเป็นประเพณี มีค่านิยมวัตถุมากกว่าด้านคุณธรรม  

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน 

การทจุรติคอร์รปัชัน่เน้นสาเหต ุโทษ และแนวทางการป้องกนัแก้ไข 

ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับ

อุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อจะได้ปลูกฝังสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นให้เด็กและเยาวชนได้สืบสานต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

   2.1 ควรจะท�าวิจัย เชิงคุณภาพ (Qual i tat ive  

Research) เกีย่วกบัสาเหตแุละแนวทางการป้องกนัแก้ไขการทจุรติ

คอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเชิงลึก

   2.2 ควรท�าวจิยัแบบผสม (Mixed Method Research) 

ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับสภาพ 

ปัญหา และแนวทางการป้องกันแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

   2.3 ควรท�าวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

เกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อการพัฒนาประเทศ
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