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Abstract
This research concentrated to study about the corruption in educational management of Thailand which
specificity in Lower Northern legion. The three research questions were set as,

1) how did the group of

educational persons think about the corruption in educational management? 2) what were the item list of acting
which the group of educational persons label or determine to corruption, doing a mistake in government officer
tradition, violate to normal tradition of government officer behavior and normal behavior 3) how did the behavioral
corruption characteristics of the person in educational management and what were causes and motivation to lead
them to do corruption behavior?
The quantitative and qualitative research methodology were use in this research. 386 educational persons
were use to be the sample group for study in the quantitative research and 4 educational persons who doing
corruption were purposive select to study in the qualitative research. The research instruments for data collecting
were questionnaire, observation, interview and document. The research result were as follow:
1. According to the opinion of the group of educational persons,
they thought that there were low and medium corruption behavior in the educational management of Thailand in the
lower northern legion.
2. Most of the group of educational persons label or determine the items list of acting
were corruption and doing a mistake in government officer tradition.
3. Corruption behavior of the 4 case studies who were the
educational persons composed of buying student learning material, milk and raw material for cooking in the support
food and lunch project.
4. The cause and motivation of the group of educational persons which lead to do
corruption were life values, opportunity of acting, social respect, use to acting and the rank or
status which support to do.
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รายงานวิจัยเรื่อง คอรัปชัน่ ในวงการการศึกษาของไทย
: กรณีศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
รัตนะ บัวสนธ *
บทคัดยอ
งานวิจยั นี้มุงศึกษาเกีย่ วกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย โดยกําหนดพืน้ ที่
ทําการศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ผูวิจัยไดตั้งคําถามการวิจยั ไว 3 ประการ ไดแก
1) กลุมบุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นเกีย่ วกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาอยางไร
2) กลุมบุคคลในวงการการศึกษามีการใหความหมายลักษณะการกระทําตามการจัดกลุมลักษณะ
การกระทําเปนเชนไร และ 3) สาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของบุคคลในวงการการศึกษาที่มี
การคอรัปชั่น มีลักษณะอยางไร งานวิจยั ใชทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวิจยั เชิง
คุณภาพ กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยไดแก บุคคลในวงการการศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลางจํานวน 386 คน และบุคคลในวงการการศึกษาที่เปนกรณีศกึ ษา 4 กรณี เครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ และการใชเอกสาร
บันทึก ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมบุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นวามีการกระทํา
การคอรัปชั่นในวงการการศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลางอยูในระดับนอย และปานกลาง
กลุมบุคคลในวงการการศึกษาสวนใหญมกี ารใหความหมายการจัดกลุม ลักษณะการกระทําเปนการ
กระทําคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ สําหรับสาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการคอรัปชั่นนั้น
พบวา มีสาเหตุ แรงจูงใจ กระทําการคอรัปชั่นหลายประการ อาทิ คานิยมในการดําเนินชีวิต การ
ไดรบั โอกาสใหกระทํา การยอมรับทางสังคม ความเคยชิน และการมีตาํ แหนงเอื้อตอการกระทํา
เปนตน ทั้งนี้ พฤติกรรมคอรัปชั่น ประกอบดวยการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจางคาพัสดุรายหัว
นักเรียน การจัดซื้อนมในโครงการอาหารเสริมนม และการจัดซื้ออาหารในโครงการอาหารกลางวัน
เปนตน
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ความเปนมาและปญหาการวิจัย
ประเทศไทยนับเปนประเทศหนึ่งที่มีภาพลักษณเกีย่ วกับการคอรัปชั่นอยูในอันดับตนๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายไมวาจะเปนผลจากการสํารวจ จัดอันดับโดยสถาบัน
หรือหนวยงานใดๆ ก็ตาม ทั้งที่เปนหนวยงาน สถาบันตางประเทศ และภายในประเทศรวมทั้งจาก
ผลการวิจัยสวนบุคคลของนักวิชาการในประเทศไทยเอง ก็ชี้ใหเห็นวาการคอรัปชั่นในแวดวง
ราชการไทยนัน้ มีอยูคอนขางสูง ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากสถิติของขาราชการ ที่ถูกรองเรียนเกี่ยวกับ
การคอรัปชั่น ทุจริต ประพฤติมิชอบที่ปรากฏในรายงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ซึง่ ปจจุบันคือ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบแหงชาติ) ชวงป พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2542 ที่ชี้ใหเห็นวาในบรรดาขาราชการ
ที่ถูกรองเรียนมากเปนอันดับหนึ่งคือ ขาราชการกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ขาราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการถูกรองเรียนมากเปนอันดับที่สอง นอกจากนัน้ ขาราชการไทยสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยก็ถูกรองเรียนโดยมีจํานวนอยูใ นอันดับกลางๆ จากหนวยงานราชการไทย
ทั้งหมดที่รายงานนําเสนอไว
ปรากฏการณดังกลาว ยืนยันไดอยางชัดเจนวา ในวงการการศึกษาของไทยนัน้ การเกิด
พฤติกรรมการคอรัปชั่นของขาราชการเปนสิ่งที่มีอยูจริง ดังนั้น ผูวจิ ัยในฐานะที่ปฏิบัติงานอยูใน
แวดวงการศึกษาของไทยในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง จึงมีความสนใจในการทําการวิจยั
เกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาของไทย โดยเลือกศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง เพื่อมุงตอบคําถามการวิจยั ดังนี้
คําถาม
1. กลุมบุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นเกีย่ วกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
อยางไร
2. กลุมบุคคลในวงการการศึกษามีการใหความหมายลักษณะการกระทําตามการจัดกลุม
ลักษณะการกระทําเปนเชนไร
3. สาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของบุคคลในวงการการศึกษาที่มกี ารกระทําคอรัปชั่นมี
ลักษณะอยางไร
ในคําถามขอที่ 1 ผูวิจัยตองการทราบวากลุมบุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นวา
กลุมบุคคลในวงการการศึกษาดวยกันมีการกระทําที่เกีย่ วของกับการคอรัปชั่นเปนอยางไร มากหรือ
นอยปานใด
คําถามขอที่ 2 นั้น ผูวิจยั ตองการทราบวา กลุมบุคคลในวงการการศึกษามองวาการกระทํา
เชนไรของบุคคลในวงการการศึกษาที่จัดเปน หรือไมเปนการคอรัปชั่น

นอกจากนั้นแลว ในคําถามขอที่ 1 และขอที่ 2 นี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็น
และการใหความหมายของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาโดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สังกัด
สถานศึกษา และประสบการณในการทํางานดวยแลวจะมีความแตกตางกันหรือไมอยางไร
สําหรับคําถามสุดทาย ผูวิจยั ตองการทราบวา การที่บุคคลในวงการการศึกษาหนึง่ ๆ ที่มี
ลักษณะพฤติกรรมเขาขายเปนการคอรัปชั่นนั้น บุคคลผูนี้มีสาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการ
คอรัปชั่นเปนอยางไร
จากประเด็นปญหา และคําถามการวิจยั ขางตน ผูวิจยั จึงกําหนดวัตถุประสงคในการทําการ
วิจัยดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาเกี่ยวกับการคอรัปชั่นใน
วงการการศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาเกีย่ วกับการคอรัปชั่น
ในวงการการศึกษาโดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษา และประสบการณในการ
ทํางาน
3. เพื่อศึกษาการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําของกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษา
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํากับ
เพศ ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษา และประสบการณในการทํางานของกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษา
5. เพื่อศึกษาสาเหตุ แรงจูงใจ และลักษณะพฤติกรรมการคอรัปชั่นของบุคคลในวงการ
การศึกษา
จากวัตถุประสงคการวิจยั ขางตน ผูวิจยั จึงตัง้ สมมุติฐานการวิจัยเพื่อการทดสอบไวดังนี้
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษาและ
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาตางกัน
2. มีความสัมพันธระหวางการใชความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํากับเพศ
ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษา และประสบการณในการทํางานของกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ดําเนินการภายใตขอบเขตในแตละดานตอไปนี้
1. ดานเนื้อหา งานวิจยั มุงศึกษาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่นใน 7 ประเภท ไดแก
1.1 การเขาสูตําแหนงหนาที่การงาน
2.2 การจัดซื้อ จัดจาง ประกวดราคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ
3.3 ระบบพวกพอง คนสนิท หรือระบบอุปถัมภ
4.4 เด็กฝากเพื่อการศึกษา
5.5 การใชเวลา และสิ่งของทางราชการในงานสวนตัว
6.6 การใหของขวัญ ของกํานัลในโอกาสพิเศษ
7.7 การใชตําแหนงหนาที่การงานเพื่อแสวงหารายได
2. ดานตัวแปร ตัวแปรในการวิจัยประกอบดวย
1.1 ตัวแปรตน
2.1.1 เพศ แบงเปนชาย และหญิง
2.1.2 ระดับการศึกษา แบงเปนปริญญาตรีหรือต่ํากวา และสูงกวา
ปริญญาตรี
2.1.3 สังกัดสถานศึกษา แบงเปนสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
(สปจ.) สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด (สศจ.) และสถานศึกษาที่
เปดสอนระดับอนุปริญญาขึ้นไป
2.1.4 ประสบการณในการทํางาน แบงเปน ต่ํากวา 5 ป - 15 ป และสูง
กวา 15 ป
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
2.2.2 การใหความหมายการจัดกลุม ลักษณะการกระทํา
2.2.3 สาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการคอรัปชั่น
3. ดานพืน้ ที่การศึกษา งานวิจยั มุงศึกษาการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง หรือภาคกลางตอนบน อันไดแก จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย
กําแพงเพชร นครสวรรค อุตรดิตถ และตาก
4. ดานระยะเวลาทําการวิจัย ระยะเวลาทีใ่ ชในการทําการวิจัยเรื่องนี้ประมาณ 1 ป
การศึกษาเศษ เริ่มตนตั้งแตปลายปการศึกษา 2543 สิ้นสุดกลางปการศึกษา 2545

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครั้งนีใ้ ชทั้งระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ ที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงสํารวจ
โดยผูวิจยั นํามาใชเพื่อคนหาคําตอบตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 -4
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ ที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั นํามาใชเพื่อคนหา
คําตอบตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 5 โดยใชแบบแผนการวิจัย เปนแบบการศึกษาพหุกรณี
2. แหลงขอมูลในการวิจัย
แหลงขอมูลในการวิจัยแบงออกตามระเบียบวิธีวจิ ัย ดังนี้
2.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แหลงขอมูล ไดแก กลุมบุคคลที่ปฏิบตั ิงานอยูใน
สถานศึกษา เขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 386 คน จากประชากรทั้งสิ้น
50,689 กลุมตัวอยางดังกลาว ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน
2.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แหลงขอมูล ไดแก กรณีศึกษา 4 กรณี ซึ่งเปน
บุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง และมีพฤติกรรมคอรัปชั่นในลักษณะ
ใดลักษณะหนึง่ ตามที่กําหนดไว 7 ประการ กรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี ถูกเลือกมาศึกษาแบบเจาะจง
3. เครื่องมือ และเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือ และเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษา
2.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม
3.3 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง และไมมีโครงสราง
4.4 การศึกษาจากเอกสารบันทึก
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหจาํ แนกตามลักษณะขอมูล ดังนี้
4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลสวนนี้เปนขอมูลที่ไดมาจากการใช
แบบสอบถามรวบรวม ผูวิจยั วิเคราะหโดยใชสถิติ ซึ่งประกอบดวย
4.1.1 สถิติพื้นฐานหรือสถิติภาคบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานความถี่ และรอยละ
4.1.2 สถิติอางอิง เปนสถิติที่ใชเพือ่ การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
ซึ่งประกอบดวย การทดสอบทีแบบอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ
ไควสแควร

4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลสวนนี้ไดมาจากการใชการสังเกต การ
สัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหแบบสรุปอุปนัย การวิเคราะหจําแนกชนิด
ขอมูล และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เพือ่ ตอบวัตถุประสงค และสมมุติฐานการวิจยั ปรากฏตามลําดับ ดังนี้
1. ความคิดเห็นของกลุมบุคคลในวงการการศึกษา เกีย่ วกับการคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษา
ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมความคิดเห็นของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มี
ตอรายการขอคําถามทั้งสิ้น 20 ขอ นั้น กลุม บุคคลในวงการการศึกษาเห็นวา มีการคอรัปชั่นใน
วงการการศึกษาอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาเปนรายขอก็พบวา มีจํานวนรายการขอคําถามเกี่ยวกับการคอรัปชั่นอยูถึง 12 ขอคําถามที่
กลุมบุคคลในวงการการศึกษาเห็นวามีอยูใ นระดับนอย ในขณะที่รายการขอคําถามที่เหลืออีก
จํานวน 8 ขอนั้น กลุมบุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นวามีการคอรัปชั่นอยูในระดับปาน
กลาง โดยที่รายการขอคําถามเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาขอที่ 3 ที่เปนเรื่องเกี่ยวกับ
“การอาศัยพรรคพวกและความสนิทกับผูมีอํานาจในการเลื่อนระดับหรือเขาสูตําแหนงหนาที่ การ
งาน” นั้น กลุม บุคคลในวงการการศึกษามีความคิดเห็นวามีปรากฏอยูใ นระดับปานกลาง โดย มี
แนวโนมจะอยูในระดับสูง
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาเกี่ยวกับการคอรัปชั่นใน
วงการการศึกษา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ผลการวิจัย พบวา กลุมบุคคลในวงการศึกษาที่เปนเพศชาย และเพศหญิง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาไมแตกตาง นอกจากนั้นกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูในสังกัดสถานศึกษาตางกัน ทั้งสามสังกัดก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
คอรัปชั่นในวงการการศึกษาไมแตกตางกัน และทายที่สุดเมื่อพิจารณา ที่ประสบการณในการทํางาน
แมวากลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณทํางานตางกันก็พบอีกวา กลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาเหลานี้มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาไมแตกตางกัน เชนกัน
โดยสรุป การพิจารณาความคิดเห็นของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีตอการ
คอรัปชั่นในวงการการศึกษา ซึ่งพิจารณาจําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษา
และประสบการณในการทํางานนั้น ไมมีความแตกตางกัน แตอยางใดทั้งสิ้น
3. การใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาจาก
จํานวนรายการขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ ที่ผูวิจัยใชสอบถามความคิดเห็นของกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาเพื่อใหจดั กลุมลักษณะการกระทําในแตละรายการของคําถามหนึ่งๆ นั้นวาเปนการกระทํา

ลักษณะใดระหวางการคอรัปชั่น ประพฤติมิชอบ ผิดธรรมเนียมปฏิบตั ิ เปนปกติ และไมแสดงความ
คิดเห็น ผลการวิจัยพบวา มีจํานวนขอคําถามอยู 4 ขอ ถากระทําแลวกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นหรือใหความหมายการกระทําดังกลาววาเปนการคอรัปชั่น ซึ่ง
ไดแก
1. การรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทน เนือ่ งมาจากการใหอนุมัติจดั ซื้อ จัดจาง
หรือประกวดราคา วัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษาเพื่อสรางรายไดสวนตัว
2. ใชตําแหนงหนาที่ทางราชการ เพื่อใหตนเองไดรับผลประโยชนจากสวน
ราชการ เชน การอนุมัติไปราชการ การเบิกจายตางๆ
3. การอนุมัติจัดซื้อ จัดจาง หรือประกวดราคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง
โดยเอื้อประโยชนเฉพาะราย
4. ใชสิ่งของวัสดุ ครุภัณฑของสวนราชการในการทํางานสวนตัว
สําหรับรายการการกระทําในขอคําถามที่เหลือทั้งหมดอีกจํานวน 16 ขอนั้น กลุมบุคคลใน
วงการศึกษาสวนใหญใหความหมายหรือมีความคิดเห็นตอการกระทําดังกลาววา หากกระทําแลว
จัดเปนกลุมการกระทําที่เปนการประพฤติมิชอบทั้งสิ้น อาทิ การบรรจุ แตงตั้ง ญาติมิตร คนสนิท
ใหปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ตางๆ โดยอาศัยอํานาจสั่งการดวยตนเอง หรือหวานลอมผลักดัน
ผานคณะกรรมการคัดเลือกใหทําตามความตองการ การจัดเลี้ยงและการใหสัญญาตอบแทน
แลกเปลี่ยนกับการเขาสูตําแหนงหนาที่การงาน เหลานี้ เปนตน
ในขณะที่การใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําของกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาที่มีตอ รายการการกระทําในขอคําถามวาลักษณะการกระทําทีม่ ีผิดธรรมเนียมปฏิบัติ และ
เปนปกติ รวมกระทั่งการไมแสดงความคิดเห็นนัน้ มีอยูเปนสวนนอย
โดยสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการใหความหมายการจัดกลุม ลักษณะการกระทําของกลุม
บุคคลในวงการการศึกษาที่มตี อรายการกระทําในจํานวนขอคําถามทั้งหมดนั้น กลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาสวนใหญ เห็นวาหากกระทําแลวจัดเปนการคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบในขณะที่มกี ลุม
บุคคลในวงการการศึกษาสวนนอยที่เห็นวาหากกระทําแลวจัดเปนการ ผิดธรรมเนียมปฏิบัติและ
เปนปกติ
4. ความสัมพันธระหวางการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํากับเพศ ระดับ
การศึกษา สังกัดสถานศึกษา และประสบการณในการทํางานของกลุมบุคคลในวงการการศึกษา

ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธในการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการ
กระทํากับเพศ ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษา และประสบการณในการทํางานของกลุมบุคคลใน
วงการการศึกษา ดวยไควสแควร พบวา กลุมบุคคลในวงการการศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีการให
ความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําแตกตางกัน กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําแตกตางกันกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาที่ทํางานในสังกัดสถานศึกษาแตกตางกันมีการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการ
กระทําแตกตางกัน และทายที่สุด กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางาน
ตางกันก็ใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําแตกตางกัน จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดวา
มีความสัมพันธระหวางการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํากับเพศ ระดับการศึกษา
สังกัดสถานศึกษา และประสบการณในการทํางานของกลุมบุคคลในวงการการศึกษา
5. สาเหตุ แรงจูงใจ และลักษณะพฤติกรรมการคอรัปชั่นของบุคคลในวงการการศึกษา
ผลการวิจัยเพือ่ ตอบวัตถุประสงคการวิจยั ในสวนนี้ ไดมาจากการใชวิธกี ารวิจยั เชิง
คุณภาพโดยทําการศึกษาแบบพหุกรณีกับบุคคลในวงการการศึกษา 4 รายกรณี ผลการวิจัยปรากฏ
ดังนี้
กรณีที่ 1 นายชอบ ติดตามนาย ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแหงหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนลาง นายชอบ ถูกรองเรียน
และไดรับ การกลาวหาวากระทําทุจริตกรณีจัดซื้อจัดจางสิ่งของในโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา
สาเหตุ แรงจูงใจ ที่ทําใหนายชอบ มีการกระทําคอรัปชั่น เปนเพราะ ความเปนคนประจบ พูดเกง
เอาอกเอาใจผูบ ังคับบัญชาของนายชอบ ทําใหมีโอกาสไดติดตามรับใชผูบังคับบัญชาอยางใกลชิด
สม่ําเสมอ อันนําไปสูการไดรับความดีความชอบในการปฏิบัติหนาที่บอ ยครั้ง การยอมรับจาก
บุคคลหรือสังคมรอบขางในการเลือกใหนายชอบ เปนตัวแทนในลักษณะตางๆ ตลอดจนการมี
ตําแหนงเปนผูบ ริหารโรงเรียนซึ่งอาศัยชองโหวของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการเอื้อใหตนเอง
มีอํานาจดําเนินการได สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุ แรงจูงใจที่สงเสริมซึ่งกันและกันจนกระทั่งทําให
นายชอบไมเกรงกลัวตอการกระทําคอรัปชั่นในที่สุด
กรณีที่ 2 นายชัย ชอบการคา ปจจุบันดํารงตําแหนงอาจารยใหญในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดแหงหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนลาง นายชัย ถูกรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณซอมแซมในโรงเรียน และการจัดซื้ออาหารเสริมนมใหแกเด็ก
นักเรียน ผลการรองเรียน ทําใหถูกตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง และไดรับการชวยเหลือจาก
เพื่อนผูบริหารที่เปนกรรมการสอบสวนใหพนผิด โดยเอื้อใหนายชัยทําหลักฐานการเบิกจายเพื่อให
พนผิด ผลการศึกษานายชัยในสวนทีเ่ กีย่ วกับสาเหตุ แรงจูงใจกระทําการทุจริตหรือคอรัปชั่นนั้น
เปนเพราะ คานิยมในการดําเนินชีวิตที่ฟุงเฟอ ชอบเที่ยวเตรหาความสําราญ เลนการพนัน ดื่มเหลา
และเจาชู ซึ่งทําใหตองใชเงินเพื่อการใชจา ยเกินกวาฐานะการเงินทีแ่ ทจริงของตน รวมทั้งการทํา

อาชีพเสริมรับเหมากอสรางทําใหตองเบียดบังเวลาปฏิบตั ิราชการสวนหนึ่งไปเพื่อการทําธุรกิจ
รับเหมา ซึ่งนายชัย สามารถใชเปนขออางกับคณะครูวาตนไปปฏิบัติราชการโดยอาศัยความเปน
ผูบริหารโรงเรียนโดยที่ไมมีใครกลาตรวจสอบอยางแทจริง นอกจากนัน้ การมีตําแหนงเปน
ผูบริหารโรงเรียนซึ่งระเบียบปฏิบัติไดใหอาํ นาจเบ็ดเสร็จในการดําเนินงานเกีย่ วกับการจัดตั้งและใช
งบประมาณบางสวนไดเอง สิ่งเหลานี้ลวนเปนสาเหตุ ชักจูงให นายชัย ชอบการคา กระทําการ
ทุจริตคอรัปชั่นในโรงเรียนไดโดยงาย
กรณีที่ 3 นายสุวัฒน มุงกิจการดี ปจจุบนั ดํารงตําแหนงอาจารยใหญใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดแหงหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนลาง นายสุวัฒน ถูก
รองเรียนเกีย่ วกับการทุจริตเงินในโครงการอาหารกลางวัน นอกจากนั้นก็ยังมีพฤติกรรมสอไป
ในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณการจัดซื้อจัดจางพัสดุรายหัว และรายเงินคา
เปอรเซ็นตในการจัดซื้อนมตามโครงการอาหารเสริมนม ผลจากการถูกรองเรียนทําใหนายสุวัฒน
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไดรับการลงโทษทางวินยั พรอมทั้งไดรับคําสั่งใหยายโรงเรียน
จากการศึกษาพบวา สาเหตุ แรงจูงใจ ทีน่ าํ ไปสูการกระทําทุจริต คอรัปชั่น ของนายสุวัฒน เปน
เพราะคานิยมในการดําเนินชีวิตที่ฟุงเฟอ การพัวพันในอบายมุข การใชเงินเพื่อสรางภาพพจน
รักษาหนาความเปนผูบริหาร การรับภาระใชจายในการเลี้ยงดูครอบครัว การมีพื้นฐานความคิดใน
การรับราชการที่มุงเปนผูบริหาร โรงเรียนโดยตองการสรางฐานะการเงินของตนเองใหเพียงพอเพือ่
ดูแลบุคคลรอบขาง และเมือ่ เปนผูบริหารโรงเรียนก็ใชอาํ นาจในการบริหารสั่งการ หรือดําเนินการ
เกี่ยวกับใชจายงบประมาณของโรงเรียนในเรื่องตางๆ อยางไมระมัดระวัง สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุ
แรงจูงใจที่ประกอบกัน อันนําไปสูการกระทํา ทุจริต คอรัปชั่น ของนายสุวัฒนในที่สุด
กรณีที่ 4 นายกมล รักหลวง ปจจุบันปฏิบัติงานเปนอาจารยผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่ง ในเขตภาคเหนือตอนลาง และเคยเปนผูบ ริหารของสถาบันดังกลาว
นายกมล ถูกรองเรียนเกีย่ วกับเรื่องการเบิกจายงบประมาณซ้ําซอน และมีพฤติกรรมทุจริต
คอรัปชั่น ที่เกีย่ วกับการนําสิง่ ของทางราชการซึ่งสวนใหญจะเปนสิ่งของที่ใชในสํานักงานไปใช
สวนตัวที่บานพัก การเรียกรับเงินคาคอมมิชชั่นจากรานคาที่เปนรานคาประจําซึ่งนายกมล จัดซื้อ
วัสดุ ครุภณ
ั ฑการเรียนการสอน ในขณะทีต่ ําแหนงเปนผูบ ริหาร การเบิกน้ํามันทางราชการเพื่อใช
เติมรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปราชการ การนําสิ่งของจากรานคามาขายในชัว่ โมงสอนใหแก
นิสิตกอนเริ่มทําการสอนทุกครั้ง รวมทั้ง การเรียก รับของฝากจากเพือ่ นอาจารยดว ยกันเพื่อเอื้อตอ
การลงเวลาปฏิบัติงานกรณีอาจารยดังกลาวมาปฏิบัติงานสาย เปนตน จากการศึกษาพบวาสาเหตุ
แรงจูงใจสําคัญๆ ที่ทําใหนายกมล มีการกระทําทุจริต คอรัปชั่น เปนเพราะความเคยชินหรือการ
ไมตระหนักในการกระทําของตนวาเปนสิ่งเสียหายหรือเปนสิ่งไมถูกตอง กรณีการนําสิ่งของทาง
ราชการไปใชสวนตัวโดยมิไดสนใจจําแนกวาสิ่งของดังกลาวนั้นควรใชในโอกาสและสถานที่ใด มี
ความสับสนอยางจงใจ ระหวางความเปนคนของขาราชการและคนสามัญ การมีตําแหนงเปน

ผูบริหารที่มีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ การเรียนการสอนจากรานคา เปนชองทางทํา
ใหไดรับคาคอมมิชชั่นเพื่อเอือ้ ตอการจัดซื้อเปนประจํา ชองวางของระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับการ
เบิกจายซ้ําซอนซึ่งมักขาดการตรวจสอบอยางแทจริง รวมทั้งภาระคาใชจายในครอบครัวในสวนที่
ตองผอนชําระหนี้การสรางบาน และสงเสียบุตรใหไดรบั การศึกษาในระดับสูงๆ สิ่งเหลานี้เปน
สาเหตุ แรงจูงใจรวมกัน ทีส่ งผลใหเกิดการกระทําทุจริต คอรัปชั่น ของนายกมล รักหลวง
อภิปรายผลการวิจัย
ขอคนพบที่สําคัญๆ จากงานวิจัย ที่ผวู ิจยั นํามาอภิปราย มีตามลําดับดังตอไปนี้
ประเด็นที่หนึ่ง จากผลการวิจัยทีพ่ บวา กลุมบุคคลในวงการการศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาอยูใ นระดับนอยและปานกลางตามรายการขอ
คําถามตางๆ ที่ผูวิจัยสรางขึน้ เพื่อใชในการสอบถามนั้น อาจเปนเพราะวาลักษณะของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาทีก่ ลุมบุคคลในวงการการศึกษาปฏิบัติงานอยูมีโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมหรืองานตาม
รายการขอคําถามไมบอยนัก ทั้งนี้เนื่องมาจากขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ในสังกัดตางๆ ที่จะเปนผูปฏิบัติเอง ไมเอื้อใหปฏิบัติได นอกจากนั้นก็อาจเปนเพราะวาขอจํากัด
ทางดานงบประมาณและลักษณะของกลุมคนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาใหบริการนัน้ ไดรับบริการ
จากโรงเรียน หรือสถานศึกษาอยางเพียงพอแลว สิ่งเหลานี้อาจเปนสาเหตุประกอบกันใหกลุมบุคคล
ในวงการการศึกษาแสดงความคิดเห็นวามีคนคอรัปชั่นในวงการการศึกษาไมมากนัก ดังตัวอยาง
รายการขอคําถามที่วา “การแตงตั้งหรือจัดจางเจาหนาที่ ทีมงานเพื่อทําหนาที่เจรจาตอรอง เรียกรับ
เงินหรือผลประโยชนตอบแทนจากรานคา บริษัทที่จะประสงคจะชนะการประกวด ประมูลราคา
ในการ จัดซื้อ จัดจางวัสดุ ครุภัณฑ” หรือ “การบรรจุ แตงตั้งญาติมติ ร คนสนิทใหไดปฏิบัติงาน
ในตําแหนงหนาที่ตางๆ ” และ “รับฝากบุคคลเขาเรียนหรือศึกษา ตอในโรงเรียนหรือสถานศึกษา”
ตลอดจนขอคําถามวา “ใชพาหนะสวนราชการในการปฏิบัติงานสวนตัว และครอบครัวในเวลา
ราชการ” ทํานองนี้เปนตน จะเห็นวา ขอคําถามเหลานี้ หากพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
สถานศึกษา ทีส่ ังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด โอกาสที่จะกระทําไดนั้นแทบจะไมมีเพราะ
เหตุที่วา ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด การทีจ่ ะมีเด็กนักเรียนตองการเขา
เรียนมากจนกระทั่งตองแขงขันรับฝากใหมีที่เรียน หรือ การมีพาหนะสวนราชการ (รถยนต) ประจํา
โรงเรียนนั้น เปนไปไดยากเพราะในความเปนจริงแลวโรงเรียนในสังกัด สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสวนใหญคอนขางจะมีจํานวนเด็กทีเ่ ขาเรียนลดลงหรือกลาวอยางสรุปคือ มี
หองเรียนเกินจํานวนเด็ก ยิง่ ไปกวานั้นการที่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
จะมีพาหนะสวนราชการของโรงเรียนไวใชเองก็มีเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ เชน โรงเรียนอนุบาล
ประจําจังหวัด เทานั้น สวนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วๆ ไปนั้น ไมสามารถที่จะมีรถยนตสวน
ราชการได เพราะไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อ ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ จะเห็นไดอยางชัดเจน

เมื่อผูวิจัยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาเกี่ยวกับการ
คอรัปชั่นตามสังกัดสถานศึกษา ซึ่งก็พบวา กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่สังกัดสถานศึกษาที่เปด
สอนในระดับอนุปริญญาขึ้นไป มีความคิดเห็น วามีการคอรัปชั่นอยูในระดับปานกลางตางจากกลุม
บุคคลในสังกัดสถานศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด และสามัญศึกษาจังหวัดที่เห็นวามีอยู
ในระดับนอย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาในรายการขอคําถามตางๆ เกี่ยวกับการคอรัปชั่นที่ผูวิจยั
สอบถามนั้น โดยขอบขายอํานาจหนาที่ และลักษณะงานที่ปฏิบัติตลอดจนการมีงบประมาณในการ
บริหารงานคอนขางที่จะมากกวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา และสังกัดสามัญ
ศึกษาจังหวัด จึงทําใหเกิดโอกาสที่มีการคอรัปชั่นในสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอนุปริญญาขึ้น
ไปมีมากกวาซึ่งสะทอนออกมาใหเห็นไดจากความคิดเห็นของกลุมบุคคลในสถานศึกษานี้ที่มีความ
คิดเห็นตางออกไปจากอีกสองกลุม ดังที่กลาว ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมบุคคลใน
วงการการศึกษาที่เกีย่ วกับการคอรัปชั่นโดยจําแนกพิจารณาตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางานแลวก็พบวา กลุมบุคคลในวงการการศึกษาไมวาจะเปนเพศใด ระดับ
การศึกษาใด และมีประสบการณในการทํางานแตใดก็ตามตางก็เห็นวามีการคอรัปชั่นในวงการ
การศึกษาอยูในระดับนอย ซึ่งขอคนพบจากงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจยั ของ ศุภชัย ยาว
ประภาษ และคณะ ที่ทํางานวิจยั เรื่อง “คอรัปชั่น และการซื้อขายตําแหนงในทัศนะขาราชการ” ซึ่ง
บุญเลิศ ชางใหญ นํามาเผยแพรในคอลัมน หมายเหตุประชาชื่น (มติชนสุดสัปดาห, ฉบับที่ 1144,
2545 : 19) ที่พบวา มีขาราชการเพียงสวนนอยเทานั้นที่เห็นดวยวามีการคอรัปชั่นในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และใชงบประมาณของรัฐอยางไมถูกตอง นอกจากนัน้
ผลงานวิจัยของศุภชัย ก็จังพบอีกวาขาราชการสวนใหญมีความเห็นวาสภาพการคอรัปชั่นในแวด
วงราชการปจจุบันนี้ดกี วาเมือ่ 5 ปที่ผานมา คนพบจากงานวิจัยดังกลาวนี้ แมวา ศุภชัย และคณะ
จะทําการวิจยั ความคิดเห็นของขาราชการทั่วไปซึ่งตางจากงานวิจัยของผูวิจัยที่มุงศึกษาความคิดเห็น
ของกลุมบุคคลในวงการการศึกษา แตก็ปฏิเสธไมไดวา กลุมบุคคลในวงการการศึกษาก็คือ
ขาราชการ ดังนั้นวิธีปฏิบัติ แบบแผนของความเปนขาราชการก็อาจทําใหกรอบการมองาของกลุม
บุคคลในวงการการศึกษาไมแตกตางจาก กลุมขาราชการอื่นๆ เทาใดนัก นั่นคือ เห็นวามีการ
คอรัปชั่นในวงการการศึกษาอยูในระดับทีน่ อยเปนสวนใหญ
ประเด็นที่สอง จากผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการ
กระทําในรายการขอคําถามทั้งสิ้น 20 ขอ ซึ่งพบวา กลุม บุคคลในวงการการศึกษาสวนใหญจัด
กลุมลักษณะการกระทําใหเปนการคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ แทบทั้งสิ้น โดยจัดกลุมรายการ
ขอคําถามที่เปนการกระทําคอรัปชั่น 4 ขอ และที่เหลืออีก 16 ขอนั้น จัดใหเปนการกระทํา
ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ในจํานวน 4 ขอ ทีก่ ลุมบุคคลในวงการการศึกษาเห็นวา หากกระทําแลวถือ
เปนการคอรัปชั่นนั้น ก็ไดแก “การรับเงินหรือผลประโยชนตอบแทนจากการใหอนุมตั ิจัดซื้อจัด
จาง” “ใชตําแหนงหนาที่ในสวนราชการ เพื่อใหตนเองไดรับผลประโยชนจากสวนราชการ ฯ”

การอนุมัติจัดซื้อ จัดจาง หรือประกวดราคาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง โดยเอื้อประโยชน
เฉพาะราย” และ “ใชสิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑของสวนราชการในการทํางานสวนตัว” ซึ่งผลจาก
งานวิจยั นี้ไดสอดคลองกับผลงานวิจยั ของ ผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค. (2537 :
65 - 137) เพียงขอเดียว นั่นคือ งานวิจยั ของบุคคลทั้งสองที่ถามวา “เอากระดาษ ของหลวงมาใช
สวนตัว” มีลักษณะการกระทําเปนแบบใด กลุมบุคคลที่เปนขาราชการาจัดใหเปนการคอรัปชั่น
คําตอบดังกลาวนี้จะสอดคลองกันกับรายการขอคําถามเกี่ยวกับการ “ใชสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ ของ
สวนราชการในการทํางานสวนตัว” ที่กลุมบุคคลในวงการการศึกษา (ซึ่งก็จัดเปนกลุมขาราชการ
ดวยเชนกัน) จากงานวิจัยนี้ ก็จัดใหเปนการกระทําคอรัปชั่นเชนกัน สําหรับรายการการกระทําใน
ขอคําถามอื่นๆ จากงานวิจยั นี้ที่กลุมบุคคลในวงการการศึกษาจัดใหเปนการกระทําคอรัปชั่นสวน
หนึ่ง และเปน การกระทําประพฤติมิชอบอีกสวนหนึ่งนัน้ คอนขางจะใหผลสลับกับงานวิจยั ของ
ผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค (2537) กลาวคือ ในบางรายการขอคําถามจาก
งานวิจยั ของผูวิจัยที่ถกู จัดใหเปนการกระทําคอรัปชั่น แตในงานวิจยั ของ ผาสึก และสังศิต กลุม
ผูตอบจัดใหเปนการประพฤติมิชอบ และในทางตรงกันขามในงานวิจยั ของผาสุก และสังศิต บาง
รายการขอคําถามถูกจัดใหเปนการกระทําคอรัปชั่นจากกลุมผูตอบ แตทวาในขอคําถามลักษณะ
คลายๆ กันนี้ ในงานวิจยั ของผูวิจัย กลุมผูตอบซึ่งเปนบุคคลในวงการการศึกษาจัดใหเปนการ
ประพฤติมิชอบ เชน “การใชพาหนะสวนราชการในการปฏิบัติงานสวนตัว และครอบครัว ในเวลา
ราชการ” ซึ่งงานวิจยั ของผูวจิ ัยถูกกลุมบุคคลในวงการการศึกษาจัดใหเปนการกระทําที่ประพฤติมิ
ชอบ แตงานวิจัยของผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค นั้น กลุมผูตอบจะจัดใหเปน
การกระทําคอรัปชั่น ทํานองนี้ เปนตน
แตกระนั้นก็ตาม ขอคนพบดังกลาวนี้มไิ ดหมายความวา ผลงานวิจัยของผูวิจัยได
ขอเท็จจริงที่ ขัดแยงกับงานวิจัยของบุคคลทั้งสองโดยสิ้นเชิง กลาวคือ หากพิจารณาจากแนวโนม
ของการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําในรายการขอคําถามตางๆ ไมวาจะเปนของ
ผูวิจัย หรือของผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค ที่มีขอคําถามบางขอคลายๆ กัน นัน้ ก็
พบวากลุมผูตอบสวนใหญ มักจะจัดใหเปนการคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ แทบทั้งสิ้น มีอยู
นอยมากที่เห็นวาเปนเรื่องปกติ ดังนัน้ หากพิจารณาจากความหมายของคอรัปชั่น ตามที่งานวิจัย
กําหนดไววาหมายรวมถึงการประพฤติมิชอบดวยก็อาจกลาวไดวา ผลงานวิจยั ของผูวิจัยคอนขางจะ
ไดผลเปนไปทํานองเดียวกันกับงานวิจยั ของบุคคลทั้งสอง นอกจากนัน้ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่
นาจะทําใหขอคนพบเกีย่ วกับการจัดกลุมลักษณะการกระทําตามรายการขอคําถามของงานวิจยั นี้
ใหผลสลับกับของผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค ก็เพราะวางานวิจยั ของบุคคลทั้ง
สอง ทําการวิจัยกับกลุมบุคคลทั่วไปในสังคมไทยโดยแยกตามกลุมอาชีพตางๆ และแมวาจะมี
กลุมอาชีพขาราชการ แตก็เปนขาราชการในภาพรวมมิไดจําแนกวาเปนขาราชการสังกัดหนวยงาน
ใด ซึ่งแตกตางจากของผูวิจยั ที่จําเพาะทําการศึกษากับกลุมขาราชการที่เปนบุคคลในวงการ

การศึกษาที่สวนใหญจะมีหนาที่เปนขาราชการครู ทําหนาที่สอนอบรมทางจริยธรรมใหผูเรียน
ดวยเหตุนี้บางรายการขอคําถามจากงานวิจัยของผูวิจยั จึงถูกกลุมบุคคลดังกลาวจัดใหเปนการ
คอรัปชั่น ในขณะที่ขอคําถามาคลายๆ กันนี้งานวิจยั ของ ผาสุก พงษไพจิตร และ สังศิต
พิริยะรังสรรค กลุมผูตอบ จัดใหเปนการประพฤติมิชอบ ซึ่งดูเสมือนจะมีน้ําหนักความผิดของ
การกระทํานอยกวาการคอรัปชั่น เชน รายการขอคําถาม “การเรียนรับเงินคาคอมมิชชั่น หรือเงิน
ตามน้ํา” เปนตน
ประเด็นที่สาม ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธของการใหความหมายการจัด
กลุมลักษณะการกระทํากับ เพศ ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษา และประสบการณในการ
ทํางานของกลุมบุคคลในวงการการศึกษา ที่พบวามีความสัมพันธกันทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม กลาวคือ ไมวาจะเปนกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่เพศตางกันก็ใหความหมายการจัด
กลุมลักษณะการกระทําตางกัน หรือกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มรี ะดับการศึกษาตางกันก็ให
ความหมายการจัดกลุมลักษณะการทําตางกัน หรือแมแตกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่อยูใ น
สถานศึกษาตางสังกัดกันก็ใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําตางกัน และในทายที่สุด
กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกันก็ใหความหมายการจัดกลุม
ลักษณะการกระทําตางกันดวยเชนกัน ขอคนพบเชนนี้ มีสิ่งที่พึงตระหนักในการอาน และนํา
ผลงานวิจัยสวนนี้ไปใช กลาวคือการที่ผลงานวิจยั พบวา มีความสัมพันธหรือมีความแตกตาง
ระหวางการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํากับตัวแปรตางๆ เหลานี้ เปนผลจากการ
ทดสอบในภาพรวมโดยใชวธิ ีการทางสถิติไควสแควร ซึง่ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหนั้นเปนผลรวม
ความถี่ของการตอบ หรือการจัดกลุมลักษณะการกระทําของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่รวม
จากขอ 1 ถึงขอ 20 ดังนั้น จึงจะพบวา ความถี่ที่รวมแลวจะมากกวาจํานวนของกลุมบุคคลใน
วงการการศึกษาที่มีอยูจริง เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเปนการนับรวมความถี่ซ้ําจากทุกๆ ขอนั่นเอง
และเมื่อนํามาทดสอบแลวจึงพบวาคาสถิติจากการทดสอบคอนขางสูง ซึ่งก็ทําใหมีนยั สําคัญทาง
สถิติของการทดสอบตามไปดวย เพราะฉะนั้นการพิจารณาผลงานวิจยั สวนนี้จะใหคาํ ตอบใน
ภาพรวมของการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําที่มีความแตกตางกันออกไปตามกลุม
บุคคลในวงการการศึกษาที่มลี ักษณะตางๆ แตกตางกันนัน่ เองดวยเหตุนี้หากจะใหมคี วามชัดเจน
ของขอคนพบในสวนนี้จึงควรพิจารณาการจัดกลุมลักษณะการกระทําแยกเปนรายขอคําถามตาม
ลักษณะของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มี เพศ ระดับการศึกษา สังกัดสถานศึกษา และ
ประสบการณในการทํางานตางกัน ซึ่งก็มี ขอคนพบสําคัญๆ ที่ควรพิจารณา ไดแก
1. ในกรณีกลุม บุคคลในวงการการศึกษาที่เปนเพศชาย และเพศหญิง เมื่อพิจารณา
การใหความหมายการจัดกลุม ลักษณะการกระทํารายการขอคําถามนั้น พบวา มีความสัมพันธกัน
หรือแตกตางกันในการใหความหมายที่เกี่ยวกับ “การใชเงิน สิ่งของแลกเปลี่ยนกับการเลื่อนระดับ
ตําแหนงหนาที่การงาน” และ “ใชตําแหนงหนาทีใ่ นสวนราชการ เพือ่ ใหตนเองไดรับผลประโยชน

จากสวนราชการ เชน อนุมตั ิไปราชการ การเบิกจาย” โดยที่ขอคําถามอื่นๆ นั้น ไมมี
ความสัมพันธกันแตอยางใด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากความถี่ของการใหความหมายการจัดกลุม
ลักษณะการกระทําระหวางกลุมบุคคลในวงการการศึกษาเพศชาย และเพศหญิง ในขอคําถามสอง
ขอนี้ ก็มีแนวโนมวา ทั้งสองกลุมเห็นวา เปนการกระทําประพฤติมิชอบ และคอรัปชั่น เปนสวน
ใหญโดยทีก่ ลุมบุคคลในวงการการศึกษาเพศหญิงมีความถี่ในการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะ
การกระทํามากกวาเพศชายขอคนพบเชนนี้ สามารถอธิบายไดวาอาจเปนเพราะกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาที่เปนเพศหญิงนัน้ เห็นวา การกระทําตามรายการขอคําถามสองขอโดยเฉพาะเกีย่ วกับ
“การใชเงิน สิง่ ของแลกเปลี่ยนกับการเลื่อนระดับตําแหนงหนาทีก่ ารงาน” ทําใหเกิดความ
สิ้นเปลือง เบียดบังคาใชจายในครอบครัวหรือสวนตัว ซึ่งโดยทั่วไปแลวในครอบครัวของ
สังคมไทยฝายหญิงมักจะเปนผูรับผิดชอบดูแลคาใชจายทั้งหมด ในขณะที่ฝายชายเปนผูหารายได
แมวาจะเปนครอบครัวของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาซึ่งฝายหญิงก็เปนขาราชการ และหา
รายไดดว ยกัน เชน แตทวา ฝายหญิงก็ยังคงเปนผูควบคุมดูแลการใชจายในครอบครัวเชนเดียวกัน
หรือแมวาจะยังไมมีครอบครัวก็ตามกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่เปนเพศหญิง ก็มักจะมี
คุณลักษณะนิสัยที่คอนขางจะระมัดระวังการใชจายมากกวาเพศชายดังนั้น หากตองการใชเงินหรือ
สิ่งของ เพื่อใหไดตําแหนงหนาที่การงาน กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่เปนเพศหญิง จึงไดรับ
ผลกระทบของความรูสึกที่ตอ งสูญเสียเงินไปใน สิ่งที่ตนเห็นวาไมสมควรมากกวาเพศชาย ดวย
เหตุนี้จึงสะทอนความรูสึกนึกคิดออกมาใหเห็นไดจากการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการ
กระทําในเรื่องดังกลาวนีว้ าเปน การประพฤติมาชอบมากกวากลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่เปน
เพศชาย
สําหรับกรณีของคําถามที่วา “การใชตําแหนงหนาทีใ่ นสวนราชการ เพือ่ ให
ตนเองไดรับผลประโยชนจากสวนราชการ เชน อนุมัติไปราชการ การเบิกจาย” ซึ่งพบวา กลุม
บุคคลในวงการการศึกษาสวนใหญใหความหมายการจัดกลุมการกระทําดังกลาวนีว้ าเปนการ
คอรัปชั่น โดยที่กลุมบุคคลในวงการการศึกษาเพศหญิงจะมีความถี่มากกวาเพศชาย สาเหตุที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะวา ในวงราชการไทยโดยเฉพาะในวงการการศึกษานั้น ผูที่มีตาํ แหนงหนาทีใ่ น
สวนราชการทีเ่ ปนระดับบริหาร ซึ่งมีอํานาจในการอนุมตั ิเงินเบิกจายการไปราชการ สวนใหญจะ
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง หรือกลาวอยางสรุปก็คือ ในวงการการศึกษาผูชายมักจะไดรับ
ตําแหนงเปนผูบ ริหารมากกวาผูหญิง และก็คอนขางจะมีการเดินทางไปราชการบอยครั้ง ดังนั้นเมื่อ
มีการปฏิบัติเปนประจําก็จะทําใหเกิดความรูส ึกเคยชินในการใชตําแหนงหนาที่อนุมัตกิ ารไป
ราชการหรือเบิกจาย จึงไมรูสึกวาการกระทําดังกลาวนีจ้ ัดเปนการคอรัปชั่นมากเทากับกลุมบุคคล
ในวงการการศึกษาเพศหญิงซึ่งไดรับโอกาสนอยกวาไมมีความรูสึกเคยชิน ดังนั้น เมือ่ ใหสะทอน
ความคิดเห็นในการจัดกลุมลักษณะการกระทําเชนนี้ กลุมบุคคลในวงการการศึกษาเพศหญิงจึงมี
จํานวนมากที่เห็นวาเปนการกระทําคอรัปชั่นลักษณะเชนนี้อาจสอดคลองกับผลการศึกษาของ ผาสุก

พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค (2537 : 36 - 427) ที่สรุปสาเหตุของการกระทําคอรัปชั่น
ของ ขาราชการไทยไดวา บางครั้ง อาจเกิดขึ้นเพราะความเคยชิน ความรูเทาไมถึงการณของ
ขาราชการเองวา สิ่งที่ตนกระทํานั้นเปนการคอรัปชั่นดวยเชนกัน
2. สําหรับกรณี กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน คือ
ปริญญาตรี หรือต่ํากวา กับสูงกวาปริญญาตรีที่มีการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํา
ตางกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทุกรายการขอคําถามนั้น แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอของ
รายการขอคําถามกลับพบวา มีเพียงขอเดียวเทานั้นที่มีความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาและ
การใหความหมายการจัดกลุม ลักษณะการกระทําของกลุม บุคคลในวงการการศึกษา หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งไดวากลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกันใหความหมายการจัดกลุม
ลักษณะการกระทําตางกัน ซึ่งรายการการกระทําดังกลาวไดแก ขอ 1 ที่วา “การใชเงิน สิ่งของ
แลกเปลี่ยนกับการเลื่อนระดับตําแหนงหนาที่การงาน” โดยที่การกระทําดังกลาวนีก้ ลุม บุคคลใน
วงการการศึกษาสวนใหญจดั ใหเปนการกระทําประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ กลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวาจะมีความถี่ หรือจํานวนมากกวากลุมบุคคลใน
วงการการศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีในการ จัดกลุมใหความหมายลักษณะการ
กระทําดังกลาวนี้ สําหรับรายการในขอคําถามอื่นๆ กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาตางกันไมมีความแตกตางกันในการใหความหมายการจัดกลุม ลักษณะการกระทําแตอยาง
ใด หรือกลาวอยางงายไดวา ไมมีความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาและการใหความหมายการ
จัดกลุมลักษณะการกระทําของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาในรายการขอคําถามที่เหลือ สาเหตุนี้
อาจอธิบายไดวา กลุมบุคคลในวงการการศึกษา แมวาจะมีระดับการศึกษาแตกตางกันก็จริง แตเมือ่
ทํางานในองคกรทางการศึกษาดวยกันตางก็อยูในวัฒนธรรมองคกรเดียวกัน ซึ่งสงผลใหเกิดการ
เรียนรู ซึมซับ เกี่ยวกับวัฒนธรรม คานิยม ตลอดจน แบบแผนปฏิบัติขององคกรเหมือนๆ กัน
การปฏิบัติงาน ในองคกร หรือหนวยงานทางการศึกษานัน้ ระดับคุณวุฒทิ างการศึกษาที่ตางกัน
ระหวางระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา และสูงกวาระดับปริญญาตรีมีผลคอนขางนอยตอการ
รับผิดชอบงาน โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาระดับโรงเรียน ไมวาจะเปนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา หรือแมแตสถานศึกษาที่เปดสอนระดับอนุปริญญาขึ้นไป ที่จะพบวา ผูที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทตางก็รับผิดชอบงานไมแตกตางกัน คือ อาจเปนผูสอน และ
ผูบริหารก็ได ดังนั้น จึงเปนสาเหตุใหกลุมบุคคลดังกลาวนี้ ใหความหมายในการจัดกลุมลักษณะ
การกระทําไมแตกตางกันในรายการขอคําถามแทบทั้งหมด และแมวาจะมีความแตกตางกันในการ
ใหความหมายในรายการการกระทําขอเดียวที่กลาวขางตนนั้น เมื่อพิจารณาคาสถิติทดสอบ (X2 value) และระดับนัยสําคัญทางสถิติก็จะพบวามีคาคอนขางต่ํา (X2 = 7.58, p < .05) ซึ่งเกือบจะไมมี
นัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับรายการการกระทําในขอที่ 3 ซึ่งจะพบวามีคา (X2 = 7.20, p > .05)

หรือเกือบจะไมมีความแตกตางในการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํากับระดับ
การศึกษาของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาดวยเชนกัน
3. ในกรณี กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางสังกัด
กัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธของการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําเปนรายขอ
พบวา มีความสัมพันธระหวางสังกัดสถานศึกษา และการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการ
กระทําของกลุม บุคคลในวงการการศึกษาอยูถึง 13 รายการขอคําถาม หรือกลาวไดวา บุคคลที่
ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาตางสังกัดกันนั้นมีการใหความหมายจัดกลุมลักษณะการกระทํา
แตกตางกันในรายการขอคําถามเปนสวนใหญจากรายการขอคําถามทั้งหมด โดยที่แนวโนมของการ
ใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํา จะจัดเปนการคอรัปชั่น และประพฤติมาชอบ ทั้งนี้
โดยกลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจะมีความถี่
หรือมีจํานวนมากกวาในการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
บุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดและในสถานศึกษา ที่เปด
สอนระดับอนุปริญญาขึ้นไป สาเหตุเชนนี้ สามารถอธิบายไดเปนสองประเด็น กลาวคือ ประเด็น
แรกความสัมพันธหรือความแตกตางระหวางสังกัดสถานศึกษา และการใหความหมายลักษณะการ
กระทําของกลุม บุคคลในวงการการศึกษาที่พบจากงานวิจัยนี้ อาจเปนเพราะความแตกตางที่เกิดจาก
ธรรมชาติ หรือที่มาของขอมูลความถี่หรือจํานวนบุคคลซึ่งจําแนกตามสังกัดสถานศึกษาที่มีสัดสวน
แตกตางกันคอนขางมากอยูเดิมตั้งแตการสุมเปนกลุมตัวอยางในการวิจยั แลว โดยกลุม บุคคลที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจะมีจํานวนมากทีส่ ุด รองลงมา
จะเปนกลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาที่
เปดสอนระดับอนุปริญญาขึ้นไปตามลําดับ ดังนั้นเมื่อใหกลุมตัวอยางเหลานี้ใหความหมายการจัด
กลุมลักษณะการกระทํา ความถี่ที่สังเกตได (Oij) จึงแตกตางจากความถี่ที่คาดหวัง (Eij)
คอนขางมากในเกือบจะทุกเซลของสูตรหรือวิธีการวิเคราะหการทดสอบความสัมพันธดวยไควส
แควรที่วา

⎛ Oij − Eij ⎞
⎟⎟
x = Σ ⎜⎜
⎝ Eij ⎠
2

2

ซึ่งสงผลใหคาไดวสแควรจากการทดสอบมีคาสูง และมี

นัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบเปนสวนมากแทบทุกรายการขอคําถาม หรือกลาวโดยสรุป
ความสัมพันธที่แทจริง
อยางไรก็ตาม หากมองขามการอธิบายในประเด็นแรกนี้ ก็อาจอธิบายไดตาม
ประเด็นที่สอง กลาวคือ สาเหตุที่กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่อยูใ นสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด คอนขางจะมีความถี่ในการใหความหมายลักษณะการกระทําตามรายการ
ขอคําถามตางๆ ใหเปนการกระทําคอรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบมากกวา กลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาที่อยูใ นสถานศึกษาสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาที่เปดสอนระดับ
อนุปริญญาขึ้นไปนั้น อาจเปนเพราะลักษณะงานของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตามรายการขอคําถามตางๆ จํานวน 13 ขอ นั้นมีโอกาสที่
จะกระทําไดนอ ย เพราะโครงสรางและอํานาจรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาไมเอื้อใหสามารถกระทําได กลุมบุคคลดังกลาวจึงไมมีความเคยชิน หรือคุนเคยในการ
กระทํา ดังนั้น หากมีการกระทําตามรายการขอคําถามดังกลาวเกิดขึ้น กลุมบุคคล ในวงการ
การศึกษากลุมนี้ จึงมีความคิดวาเปนสิ่งที่ไมบังควรอยางยิ่ง หรือเปนสิง่ ที่ผิดจึงสะทอนความคิด
เชนนี้ออกมาใหเห็นจากการจัดกลุมลักษณะการกระทําตามรายขอคําถาม ที่กลาวใหเปนการกระทํา
คอรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบ อาทิ รายการ การกระทําที่เกี่ยวกับการ “อาศัยพรรคพวก และความ
เปนคนสนิทกับผูมีอํานาจในการเลื่อนระดับ หรือเขาสูตําแหนงหนาทีก่ ารงาน” “การอนุมัติจัดซื้อ
จัดจาง หรือประกวดราคาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง โดยเอื้อประโยชนเฉพาะราย” “ละเมิด
กฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาเพื่อใหบุตรหลานญาติมิตรของตนไดเขา
ศึกษาตอในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตนมีอํานาจบริหารสั่งการ” และ “ใชพาหนะสวนราชการใน
การปฏิบัติงานสวนตัวและครอบครัว” ทํานองนี้เปนตน ซึ่งจะเห็นวารายการกระทําในขอตางๆ
เหลานี้ สวนใหญจะมีโอกาสเกิดไดมากในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด และ
สถานศึกษาที่เปดสอนระดับอนุปริญญาขึ้นไป ดังนั้นกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดสถานศึกษาสองประเภท จึงมีความคุนเคยกับการกระทําดังกลาวมากกวา ซึ่งก็ทําใหมีการให
ความหมายการกระทําที่วานีเ้ ปนการคอรัปชั่น และประพฤติมิชอบนอยกวา
4. ในกรณีกลุม บุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานแตกตาง
กันมีการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําแตกตางกันหรือมีความสัมพันธระหวาง
ประสบการณในการทํางานกับการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําของกลุมบุคคลใน
วงการการศึกษานั้น เมื่อพิจารณาจําแนกความสัมพันธกพ็ บวา จากจํานวนขอคําถามรายการการ
กระทํา 20 ขอ ปรากฏความสัมพันธระหวางประสบการณในการทํางานกับการใหความหมาย
ลักษณะการกระทําจํานวน 11 ขอ และมีอยูจํานวน 9 ขอ ที่ไมมีความสัมพันธกัน โดยที่แนวโนม
ความถี่ของการใหความหมายจากทุกกลุมประสบการณในการทํางานของกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษาตางก็จัดใหเปนการประพฤติมิชอบ การคอรัปชั่น และผิดธรรมเนียมปฏิบตั ิ ตามลําดับ
ทั้งนี้ กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป จะมีความถี่
หรือจํานวนมากกวาในการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําในขอคําถามเหลานี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางาน 5 - 15 ป และต่ํากวา 5
ป ขอคนพบเชนนี้ อธิบายไดวา ประสบการณในการทํางานที่นานกวาของกลุมบุคคลในวงการ
การศึกษา อาจทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู และพบเห็นลักษณะการกระทําตางๆ ตามรายการขอ
คําถาม ซึ่งเกิดขึ้นในวงการการศึกษาไดมากกวา นอกจากนั้นก็อาจรูวาลักษณะการกระทําเชนไรที่
เปนการผิดระเบียบ ขอปฏิบัติ ในวงราชการทางการศึกษา หรือรวมทั้งรูวา การกระทําในลักษณะใด
ที่ในวงราชการทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติกันเปนประจํา จนกระทัง่ เห็นเปนเรื่องปกติ ดังนัน้

เมื่อใหกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานที่ตา งกัน ทําการใหความหมาย
การจัดกลุมลักษณะการกระทําตามรายการการกระทําในขอคําถามตางๆ จึงมีจํานวนเกือบจะเทาๆ
กัน ของขอคําถามที่มีทั้งความสัมพันธกัน และไมมีความสัมพันธกันระหวางประสบการณในการ
ทํางานกับการใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทํา ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากในขอคําถาม 9
ขอ ที่ไมพบความสัมพันธ โดยจะพบวา ความถี่หรือจํานวนกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป เมื่อจัดกลุมลักษณะการกระทําสี่ลักษณะ คือ การ
คอรัปชั่น ประพฤติมิชอบ ผิดธรรมเนียมปฏิบัติ และเปนปกติ แลวจะมีจํานวนเกือบเทาๆ กัน กับ
กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป และ 5 - 15 ป เชน ขอ
คําถามที่วา “ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาใชอํานาจใหขาราชการหรือเจาหนาที่ใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
เรื่องสวนตัวใหกับตนเองหรือครอบครัว” “ขาราชการหรือเจาหนาทีใ่ ตบังคับบัญชา อุทิศตนประจบ
รับใชในการปฏิบัติงานสวนตัว ใหกับผูบังคับบัญชา หรือครอบครัว แลกเปลี่ยนกับการไดรับ
ผลประโยชนตอนแทน” และ “เรียกและรับของขวัญ ของกํานัลในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด วัน
ขึ้นบานใหม และวันฉลองตําแหนงแลกกับการใหผลประโยชนตอบแทนในตําแหนงหนาที่การ
งาน” เปนตน ซึ่งในขอคําถามที่ยกเปนตัวอยางนี้จะพบวาจํานวนกลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป ใหความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําวาเปนเรื่อง
ปกติ เทาๆ กับ ที่กลุมบุคคลในวงการการศึกษาที่มีประสบการณนอยกวาทั้งสองกลุมที่ให
ความหมายวาเปนเรื่อง ประพฤติมิชอบ คอรัปชั่น และผิดธรรมเนียมปฏิบัติ กลาวโดยสรุปตามที่
อธิบายมาก็คือ ประสบการณในการทํางานที่นานกวา จะทําใหกลุมบุคคลในวงการการศึกษาให
ความหมายการจัดกลุมลักษณะการกระทําโดยอาศัยระเบียบแบบแผนปฏิบัติในวงราชการทาง
การศึกษา กอปรกับความเคยชินที่ตนรับรูพ บเห็น เปนหลักสําคัญ
ประเด็นที่สี่ ผลการวิจัยที่ทําการศึกษาพบวา กรณีศึกษาสี่กรณีเกีย่ วกับสาเหตุ
แรงจูงใจ และพฤติกรรมการคอรัปชั่น ซึ่งไดขอคนพบสรุปไดวา
1. พฤติกรรมการคอรัปชั่นที่ปรากฏ ไดแก การทุจริตเกีย่ วกับการจัดซือ้
จัดจางชุดพลศึกษาของนักเรียน การใชงบประมาณซอมแซมโรงเรียน การจัดซื้อ และรับคา
คอมมิชชั่นในโครงการอาหาราเสริมนมสําหรับนักเรียน การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารใน
โครงการอาหารกลางวัน การเบิกจายงบประมาณการจัดซื้อพัสดุรายหัวนักเรียน การเบิกจาย
งบประมาณซ้าํ ซอนการนําสิ่งของทางราชการมาใชเปนสวนตัว การใชเวลาทางราชการไป
ปฏิบัติงานสวนตัว การเรียกและรับคาคอมมิชชั่นจากการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษา และ
การเรียกรับสิ่งของฝากเพื่อเอื้อหรือละเวนตอการปฏิบัติหนาที่
2. สาเหตุ แรงจูงใจ ในการกระทําพฤติกรรมคอรัปชั่น ประกอบดวย
หลายสิ่งประกอบกัน ไดแก
2.1 บุคลิกลักษณะสวนตัว และคานิยมในการดําเนินชีวติ

2.2 การไดรับโอกาสในการกระทํา
2.3 การยอมรับทางสังคม และผลตอบแทนในการกระทํา
2.4 ความเคยชินการไมตระหนักในการกระทํา
2.5 ชองโหวในการบังคับใชระเบียบ ขอปฏิบัติ
2.6 ภาระรับผิดชอบสวนตัว และครอบครัว
2.7 การมีตําแหนงเอื้อตอการกระทํา
จากขอคนพบทั้งในสวนทีเ่ ปนสาเหตุ แรงจูงใจ และพฤติกรรมคอรัปชั่น ตามที่
กลาวผานมานีจ้ ะเห็นวา ขอคนพบเหลานีม้ ีความสอดคลองกันกับแนวคิดทางทฤษฏีที่ผูวิจัยใชเปน
กรอบในการวิจัยเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ซึ่งบุคคลจะแสดงออกทาง
พฤติกรรมใหเห็นไดก็เนื่องมาจากองคประกอบ หรือปจจัยที่สําคัญ สองประการ ไดแก
สภาพแวดลอมของบุคคล (ทั้งที่เปนระดับมหภาค และจุลภาค และเปนทั้งสภาพแวดลอมของ
บุคคลปจจุบัน) และอุปนิสยั ความโนมเอียงของบุคคล โดยทั้งสองสวนนี้เปนตัวกําหนดใหบุคคลที่
เปนกรณีศกึ ษาทั้ง 4 กรณี แสดงพฤติกรรมการคอรัปชั่น ดังจะเห็นไดจากกรณีนายชอบ ติดตามนาย
นายชัย ชอบการคา และนายสุวัฒน มุงกิจการดี ซึ่งเปนผูที่มีลักษณะนิสัย คานิยมการดําเนินชีวติ
ที่โนมเอียงไปในทางฟุมเฟอย รักสนุก ชอบเที่ยวเตร และเลนการพนัน ลักษณะเชนนี้เปนอุปนิสัย
สวนตัวที่งายตอการแสดงออกของพฤติกรรมการแสวงหาเงิน หรือทรัพยสินนี้โดยไมคํานึงวา
ทรัพยสินที่ไดมาจะถูกตองหรือไม นอกจากอุปนิสัยดังกลาวนี้ที่จะเปนสวนกําหนดการแสดงออก
ของพฤติกรรมคอรัปชั่นแลวความเคยชินซึ่งเปนอุปนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการแสดง
พฤติกรรมบางอยางเปนประจําก็ทําใหบุคคลไมรูสึกวาสิ่งที่ตนกระทําลงไปในนัน้ เปนสิ่งผิด เชน
รายกรณีนายกมล รักหลวง ที่นําสิ่งของทางราชการมาใชเปนของสวนตัวของตน โดยอาจจะคิดวา
เปนสิ่งของที่มีราคาไมมาก หากนํามาใชก็คงไมถือวาเปนเรื่องเสียหาย รายแรงแตอยางใดจึง
แสดงออกทางพฤติกรรมเชนนี้ตลอดมาเปนเวลานาน
นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงสาเหตุ แรงจูงใจ อื่นๆ ที่เหลือ ที่ทําใหกรณีศึกษา
แสดงพฤติกรรมคอรัปชั่นนั้น เมื่อนําทฤษฎีที่เปนกรอบการวิจยั มาอธิบาย ก็จะเห็นวา ลวนแตเปน
สาเหตุ แรงจูงใจ ที่เกิดจากสภาพแวดลอมทั้งอดีต และปจจุบนั ที่อยูใ นระดับจุลภาคของกรณีศึกษา
ทั้ง 4 กรณี ทัง้ สิ้น ที่เปนเงือ่ นไขทําใหเกิดพฤติกรรมคอรัปชั่นไมวาจะเปนสาเหตุ แรงจูงใจ ที่
เกี่ยวกับการไดรับโอกาสในการกระทํา การยอมรับทางสังคมและผลตอบแทนที่ไดจากการกระทํา
ชองโหวการบังคับใช ระเบียบ ขอปฏิบัติ ภาระรับผิดชอบสวนตัว และครอบครัว ตลอดจนกระทั่ง
การมีตําแหนงที่เอื้อใหเกิดการกระทํา อาทิ กรณีนายชอบ ติดตามนาย ที่มีโอกาสใกลชิด ติดตาม
รับใชผูบังคับบัญชา จนกระทั่งไดรับความดีความชอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณี
พิเศษบอยครั้ง และนําไปสูการไดรับการยอมรับจากสังคม ชุมชน ใหเปนตัวแทนทําหนาที่ตางๆ
และแมกระทั่งบางครั้ง เมื่อมีการถูกรองเรียนสอบสวนเกีย่ วกับการทุจริต คอรัปชั่นในการปฏิบัติ

หนาที่ แตก็ไดอาศัยความอุปถัมภจากผูบังคับบัญชาใหพนผิด หรือหากไดรับโทษก็จะเปนขั้นที่ไม
รุนแรงนัก สิ่งเหลานี้ตางชวยผลักดันใหแสดงพฤติกรรมคอรัปชั่นไดเชนกัน
นอกจากขอคนพบจากงานวิจัยในสวนนี้จะยืนยันตามทฤษฎีที่ผูวิจัยใชเปนกรอบ
ในการอธิบายการเกิดพฤติกรรมคอรัปชั่นของกลุมบุคคลในวงการการศึกษาแลวผลงานวิจยั
ดังกลาวก็ยังสอดคลองกับแนวคิด และงานวิจยั ของบุคคลตางๆ เชน กมล สกลเดช (2525 : 32)
ธานินทร กรัยวิเชียร (2520 : 4-5) ผาสุก พงษไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค (2537 : 396 - 424)
และสุพัตรา สุภาพ (2542 : 99 - 101) ที่อธิบายถึงสาเหตุ การเกิดการกระทําคอรัปชั่นของบุคคลวา
เปนเพราะ สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอก และปจจัยภายในของบุคคลซึ่งมีหลากหลาย อาทิ
ดานเศรษฐกิจการครองชีพที่บีบรัด ดานสังคม โอกาส หรือการมีตําแหนงเอื้อใหกระทําได กฎหมาย
ระเบียบที่มีชองโหว คานิยมหรือกิเลสสวนตัว ระบบอุปถัมภการเกื้อกูลชวยเหลือกันในสังคม
วัฒนธรรมหรือวงราชการไทย และความรูเทาไมถึงการณ ทํานองนีเ้ ปนตน
ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในงานวิจยั ผูวิจัยมีขอเสนอแนะหลักอยูสองประการ ไดแก
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านเพือ่ ปองกัน และปราบปรามการคอรัปชั่น ทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการ
สําหรับการปฏิบัตงิ านของหนวยงานทางราชการโดยเฉพาะในหนวยงานราชการ
ทางการศึกษา เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกระทําคอรัปชั่นของกลุมบุคคลในหนวยงาน
ควรมีการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 ควรมีระบบ หรือวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหัวหนาหนวยงาน
ในหนวยราชการ หรือ การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษาวา ในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการภายนอกหนวยงานนัน้ เปนการปฏิบัติงานที่แทจริง มีหลักฐานอางอิงทีต่ รวจสอบได
หรือไม ทั้งนี้อาจมอบหมายใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือโรงเรียนซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลหลายฝาย เชน ตัวแทนครู ผูทรงคุณวุฒิ และผูปกครองนักเรียน ซึ่งอาจ
ดําเนินการตรวจสอบเปนรายเดือน หรือรายภาคเรียน หรือเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาในแตละครั้ง หากกระทําไดเชนนี้ จะชวยปองกันและตรวจสอบการใชเวลาทางราชการ
ไปปฏิบัติงานสวนตัวของผูบ ริหารได คอนขางมาก
1.2 ในการจัดซื้อจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑรายหัวนักเรียน หรือการจัดซื้อนมใน
โครงการอาหารเสริมนมของโรงเรียนระดับประถมศึกษานั้น ควรดําเนินการโดยคณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจางที่ประกอบดวยตัวแทนบุคคลหลายฝาย อาทิ ตัวแทนจากขาราชการครูในโรงเรียน
ผูปกครองนักเรียน ผูทรงคุณวุฒิ ผูชํานาญการดานนม และตัวแทนบริษทั หางราน เปนตน ทั้งนีใ้ น
การดําเนินการนั้นควรกระทําระดับโรงเรียน และเปนการเปดเผยใหมกี ารประมูล แขงขันโดยเสรี

1.3 การพิจารณาผลงานเพื่อใหความดีความชอบของขาราชการครูในโรงเรียน
หรือสถานศึกษาควรมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารพิจารณาที่ชัดเจน โปรงใส พรอมทั้งติด
ประกาศแจง ใหรับรูโดยทั่วกันทั้งหนวยงาน และควรมีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ
ทั้งนี้เพื่อปองกันการใชวิธีการที่ไมถูกตองเพื่อใหไดมาซึ่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษของ
ขาราชการครู
1.4 ควรมีระบบ หรือวิธีการ การอนุมัติเบิกจาย วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ทางการศึกษา
ประเภทสิ้นเปลือง ใหแก ขาราชการครู หรือผูสอน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยการกําหนด
โควตารายการวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ใหเบิก พรอมทั้งควรจัดใหมีระบบการตรวจสอบหรือการทํา
หลักฐานรายงานการใชจายวัสดุ ครุภัณฑเหลานั้น โดยอาจแตงตั้งใหมีบุคคลหรือคณะกรรมการ
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานวิจยั เกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการศึกษา
เพื่อใหมกี ารคนพบขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการคอรัปชั่นในวงการการศึกษาอยางรอบ
ดานหลากหลายแงมุมยิ่งขึ้น นาจะมีการดําเนินงานวิจยั ดังนี้
2.1 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับจํานวนเงินของรัฐ หรือหนวยงานทางการศึกษาที่ตอง
สูญเสียไปในแตละปการศึกษา อันเนื่องมาจากการคอรัปชั่นในหนวยงาน องคกร ทางการศึกษา
ตางๆ
2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการคอรัปชั่น อันเนื่องมาจากการเขาสู
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือโรงเรียนในแตละระดับการศึกษาโดยเฉพาะการเสียเงินเพื่อให
ไดมาซึ่งตําแหนงผูบริหาร
2.3 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชจายเงินของผูปกครองที่ใหโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาเพือ่ แลกกับการใหบุตรหลานของตนไดรับเขารับการศึกษาในโรงเรียน หรือสถานศึกษา
แหงนัน้ ๆ ตลอดจนวิจัยเกีย่ วกับวิธีการ หรือรูปแบบการเรียกรับเงินของโรงเรียน หรือสถานศึกษา
ดังกลาว
2.4 ควรขยายขอบเขตการวิจัยเกีย่ วกับเรื่องนี้ใหกวางขวางครอบคลุมทุกพื้นที่
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