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บทคัดย่อ

	 บทความวิจยันีมี้วัตถปุระสงค์การวิจัยเพ่ือศกึษา	1)	การรบัรูก้ารทจุริตคอร์รปัชนัของนกัศกึษา	2)	ทศันคตต่ิอการทจุริตคอร์รปัชนัของ
นกัศกึษา	3)	เปรียบเทยีบการรบัรูก้ารทจุริตคอร์รปัชนัของนักศกึษา	เม่ือจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล	4)	ความสมัพันธ์ระหว่างความรูค้วาม
เข้าใจเกีย่วกบัการทจุริตคอร์รปัชนั	ประสบการณ์การทจุริตคอร์รปัชนั	และการยอมรบัหรืออดกลั้นการทจุริต	คอร์รปัชนักบัการรบัรูก้ารทจุริต
คอร์รปัชนัและทศันคตต่ิอการทจุริตของนกัศกึษา	และ	5)	เสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองด้านการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน	ประชากรในการวิจัย	คือ	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	400	คน	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
แบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสนทนากลุม่	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถติเิชิงพรรณนาและการทดสอบ 
สมมตฐิานใช้สถติ	ิt-test	ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	และค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์ของเพียร์สนั	(Pearson	Product- 
Moment	Correlation	Coefficient)
	 ผลการวิจัยพบว่า	 การรับรู้ต่อการทุจริตคอร์รัปชันภาพรวมอยู่ระดับมาก	 (X

_
=3.97,	 S.D.=.80)	 ทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

ภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง	(X
_
=3.29,	S.D.=.80)	การเปรียบเทียบการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	คือ	เพศ	

ชั้นปี	คณะ	ศาสนา	ประเภทสถานศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ผลการเรียน	สถานภาพของพ่อแม่และล�าดับการเป็นบุตร 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส�าคัญทางสถิต	ิยกเว้นจ�าแนกตามแหล่งการตดิตามและรบัรูข่้าวสารการเมืองมีการรบัรูก้ารทจุริตพอๆ	กนั 
หรือไม่แตกต่างกัน	ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	สรุปว่ามีความสัมพันธ์ระดับต�่า	คือ	ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตกับ
ทัศนคติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน	 (r=-.189)	 ความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต�า่	 คือ	 ด้านประสบการณ์การทุจริตคอร์รัปชันกับการรับรู ้
การทจุริตคอร์รปัชนั	(r=.213)	กบัทศันคตต่ิอการทจุริตและคอร์รปัชนั	(r=.238)	และความสมัพันธ์ด้านการยอมรบัหรืออดกล้ันการทจุริต
คอร์รัปชันกับทัศนคติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน	(r=-.314)	ส่วนความสัมพันธ์ระดับปานกลาง	คือ	ด้านการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันกับ
ทศันคตต่ิอการทจุริตคอร์รปัชนั	(r=435)	และความสมัพันธ์ระดับค่อนข้างสงู	คือ	ด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการทจุริตกบัการยอมรบั
หรืออดกลั้นการทุจริตคอร์รัปชัน	(r=.622)	นอกจากนี้แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชันของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	โดยเฉพาะด้านกลไกครอบครัวและด้านกลไกผู้น�าประเทศ/นักการเมือง
ค�าส�าคัญ:	การรับรู้,	การทุจริตคอร์รัปชัน,	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,	ความเป็นพลเมือง

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1)	study	students’	perceptions	of	corruptions,	2)	learn	students’	attitudes	
towards	corruptions,	3)	compare	students’	perceptions	of	corruptions	regarding	personal	factors,	4)	probe	relations	
between	students’	perceptions	of	corruptions	as	well	as	their	attitudes	towards	corruptions	and	various	points,	including	
students’	understanding	about	corruptions,	their	experiences	related	to	corruptions,	and	their	acceptance	and	tolerance 
to	corruptions,	their	perceptions	of	corruptions,	and	5)	recommend	ethics	promotions	for	students’	citizenship	to	
resist	corruptions.	Subjects	of	the	study	were	400	students	of	Yala	Rajabhat	University	who	were	selected	through	
probability	samplings.	Research	instruments	included	questionnaires	and	group	discussions.	The	data	were	analyzed	
through	descriptive	statistics,	t-test,	one-way	Anova,	and	Pearson	Product	Moment	Correlation	Coefficient.
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	 The	results	of	the	study	showed	that	students	had	high	perceptions	of	corruptions	(X
_
=3.97,	S.D.=.80)	and	their	

attitudes	towards	corruptions	was	in	high	level	(X
_
=3.29,	S.D.=.80).	Regarding	the	comparison	of	the	students’	perceptions 

of	corruptions	and	their	personal	factors,	including	gender,	year	of	study,	faculty,	religion,	type	of	high	school,	academic 
achievement,	parents’	status,	their	birth	order	in	their	families,	it	was	found,	without	statistical	significance,	that	these	
factors	differed.	However,	their	sources	of	knowledge	and	news	about	corruptions	were	not	different.	In	terms	of	
relations	of	all	the	factors,	the	relationship	between	the	subjects’	knowledge	and	understandings	about	corruptions	
and	attitudes	towards	corruptions	were	low	(r=-.189).	There	were	quite	low	relationships	between	their	experiences	of	
corruptions	and	perceptions	of	corruptions	(r=.213),	among	their	attitudes	towards	corruptions	(r=.238),	and	between	their	
acceptance	and	tolerance	to	corruptions	and	their	attitudes	towards	corruptions	(r=-.314).	Meanwhile,	the	relationship 
between	their	perceptions	of	corruptions	and	attitudes	towards	corruptions	were	moderate	(r=435).	Lastly,	there	were	
high	relationship	between	their	knowledge	and	understandings	about	corruptions	and	their	acceptance	and	tolerance	
to	corruptions	(r=.622).	In	addition,	ways	for	ethics	promotions	for	the	students’	citizenship	to	resist	corruptions	was	
in	high	level,	as	a	whole,	especially	in	terms	of	their	family	and	political	leaders.
Keywords:	perception,	corruption,	ethics	promotion,	citizenship

 บทนำา
	 ปัญหาคอร์รัปชันของไทยมีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อน
มากขึ้นเรื่อยๆ	และเหน็พ้องว่าการคอร์รปัชนัเป็นปัญหาทีน่�าไปสู่ 
ความยากจนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา	ส�าหรบัประเทศไทย
คอร์รัปชันเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกกับวิถีชีวิตของคน 
ในสังคมไทย	หรือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย	(สัมฤทธิ์	
ยศสมศักดิ์,	2549)	เช่น	ประเพณีและวัฒนธรรมบางแห่งได้
ก่อให้เกิดทัศนคติ	หรือค่านิยมที่เรียกว่า	“กินตามน�้า”	จนถึง
ขนาดทีว่่าสงัคมไทยมีทศันคตหิรือค่านยิมการอนเุคราะห์และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ผูกพันอยู่กับสังคมไทยส่งผลให้มองว่า 
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้	 ทั้งนี้ 
หลายภาคส่วนได้พยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	เช่น	
การปลูกฝังค่านยิมความดีให้เด็กและเยาวชน	การตืน่ตวัของ
ภาคธรุกจิเอกชนในการต่อต้านการทจุรติ	รวมถงึการยกระดับ
มาตรฐานการท�างานของหน่วยงานภาครฐัให้มีความโปร่งใส	
มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและให้บริการแก่ประชาชนอย่างจริงจัง
มากขึ้น	 เห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต	ระยะที	่3	(พ.ศ.	2560-2564)	วิสยัทศัน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด	 ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”	 โดยมี
ยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาชดัเจน	คือ	ยทุธศาสตร์ที	่1 
คือ	 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”	 เป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นให้ความส�าคัญ	ในกระบวนการปรบัสภาพสงัคมให้เกดิ
ภาวะที	่“ไม่ทนต่อการทจุริต”	โดยเริ่มที่ก่ระบวนการกล่อมเกลา 
ทางสงัคมทกุระดับช่่วงวยัตัง้แต่ปฐมวยั	เพ่ือสร้างวฒันธรรม 
ต่อต้านการทจุริตและปลูกฝังความพอเพียง	มีวินยั	ซ่ือสตัย์สจุรติ	
เป็นการด�าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท�าหน้าที่ 
กล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี	 มีจิตอาสา	
มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม	และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ	และต่่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

	 ส�าหรับภาพรวมเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างยัง่ยนื	ขณะทีส่งัคมไทยต้องการ
เห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู ่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ	มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	มีสติปัญญา	
มีความรูแ้ละคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารง
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข	 มีภูมิคุ้มกัน 
ทีดี่	มีความซื่อสตัย์สจุริต	ซ่ึงต้องท�าให้มีอยูใ่นตวัของเยาวชน
ที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ	 และเพ่ือท�าให้สังคมน่าอยู ่
มีความเกื้อกูล	แบ่งปันกัน	ฉะนั้นสิ่งส�าคัญ	คือ	ฐานความคิด
ของสังคมไทยที่มีผลต่อระดับการทุจริตของประเทศ	ซึ่งฐาน
ความคิดเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรม	 มุมมอง	และทัศนคต	ิ
ด้วยเหตผุลนีค้ณะผูว้ิจัยจึงมีความสนใจจะศกึษาเกีย่วกบัการ
รับรู้การทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาเพื่อ
หาแนวทางรปูแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน

 วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
	 2.	เพ่ือศึกษาทัศนคติต ่อการทุจริตคอร์รัปชันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
	 3.	เพ่ือศกึษาเปรียบเทยีบการรบัรูแ้ละทศันคตกิารทจุริต
คอร์รปัชนัของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา	เม่ือจ�าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
	 4.	เพ่ือศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความรูเ้ข้าใจเกีย่วกบั
การทุจรติคอร์รัปชัน	ประสบการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และการยอมรับหรอือดกล้ันการทุจริตคอร์รัปชันกับการรับรู้
การทุจริตคอร์รัปชัน	และทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
	 5.	เพ่ือเสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความ

การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

เป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชันของ
นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 สมมติฐานการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดสมมติฐานการวิจัย	มีรายละเอียดดังนี้
	 สมมติฐานข้อที่	 1	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	ชั้นปี	คณะที่สังกัด	ศาสนา	
ประเภทของสถาบันการศึกษาที่ส�าเร็จในระดับมัธยมศึกษา	
ผลการเรียนโดยเฉลีย่สะสม	สถานภาพของพ่อแม่	ล�าดับการ
เป็นบุตรของครอบครวั	การตดิตามและรบัรูข่้าวสารการเมือง	
ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	ประสบการณ์ด้าน
การทจุริตคอร์รปัชนั	การยอมรบัหรืออดกล้ันกบัการทุจริตและ
คอร์รปัชนัทีแ่ตกต่างกนั	จะมีการรบัรูก้ารทจุรติคอร์รปัชนัต่างกนั
	 สมมตฐิานข้อที	่2	นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาทีมี่
ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	ชั้นปี	คณะทีส่งักดั	ศาสนา	ประเภท 
ของสถาบนัการศกึษาทีส่�าเรจ็ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย	ผลการเรียน 
โดยเฉลีย่สะสม	สถานภาพของพ่อแม่	ล�าดับการเป็นบตุรของ
ครอบครัว	แหล่งติดตามและรับรู้ข่าวสารการเมือง	ความรู้ 

เข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	ประสบการณ์ด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน	 การยอมรับหรืออดกลั้นการทุจริตและ
คอร์รปัชนัทีแ่ตกต่างกนั	จะมีทศันคตต่ิอการทจุริตคอร์รปัชนั
ต่างกัน
	 สมมติฐานข้อที่	3	และข้อที่	4	คือ	ความรู้	ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
การทุจริตคอร์รัปชันและกับทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
	 สมมติฐานข้อที่	5	และข้อที่	6	คือ	ประสบการณ์ด้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชันจะมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การทุจริต
คอร์รัปชันและกับทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
	 สมมติฐานข้อที่	7	และข้อที่	8	คือ	การยอมรับหรือการ
อดกลั้นการทจุริตคอร์รปัชนัจะมีความสมัพันธ์กบัการรบัรูก้าร
ทุจริตคอร์รัปชันและกับทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

 กรอบแนวคิดการวิจัย
	 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ผู้วิจัย
น�ามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดการวิจัยนี้	คือ

แผนภูมิกรอบแนวความคิดการวิจัย

	 1)	การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน

	 2)	ทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

	 3)	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
	 	 ในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา	

ข้อมูลทั่วไป

	 1)	 เพศ
	 2)	 ชั้นปี
	 3)	 หลักสูตร/สาขาที่เรียน
	 4)	 คณะที่สังกัด
	 5)	 ศาสนา
	 6)	 ประเภทของสถาบันการศึกษาที่ส�าเร็จ 
	 	 ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
	 7)	 ผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสม	
	 8)	 สถานภาพของพ่อแม่	
	 9)	 เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ของครอบครัว
	 10)	 ความตระหนักและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
	 11)	 การติดตามและรับรู้ข่าวสารการเมืองแหล่งใด
	 12)	 การเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน

	 13)	 ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	 14)	 ประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

	 15)	 การยอมรับหรืออดกลั้นกับสภาพการทุจริตและคอร์รัปชัน

	 ตัวแปรต้น(X)	 ตัวแปรตาม	(Y)
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 การทบทวนวรรณกรรม
	 การวิจัยนีส้ามารถสรปุสงัเคราะห์ในประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 จากการทบทวนแนวคิดการทจุริตมีนยัความหมายหลาย
แบบ	กล่าวคือ	นัยแคบที่อยู่บนฐานกฎหมายและนัยกว้างที่
ไม่จ�ากดัแค่กรอบกฎหมาย	แต่ยงัรวมถงึกรอบศลีธรรมด้วย	อาท	ิ
ขวญัฤทยั	ใจทนั	(2554)	ให้ความหมายการทจุริต	คือพฤตกิรรม
ที่ผิดกฎหมายผิดระเบียบขัดกับหลักศีลธรรมเพราะเป็นเรื่อง
ที่ไม่สุจริต	 ไม่ซื่อสัตย์	 ผิดจริยธรรม	 เอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
โดยการแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง	การให้
ผลตอบแทนต่างๆ	มาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหา
ผู้กระท�าผิดทุจริตที่ยังไม่ได้รับการลงโทษ	ท�าให้ประชาชน	
เยาวชนเคยชินกับปัญหาจนอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบได้	
	 ทศันคตต่ิอการทจุริตคอร์รปัชนัถอืเป็นดัชนชีี้ว่าบคุคลนั้น 
คิดและรูส้กึอย่างไรต่อประเด็นการทจุริตคอร์รปัชนั	โดยมีฐาน
จากความเชื่อและประสบการณ์ที่มีอยู่อันจะน�าไปสู่การตอบ
สนองหรือการแสดงออกเชิงพฤติกรรมหรือความคิด	 โดย
ทัศนะการทุจริตของนักศึกษายอมรับได้กับการคอร์รัปชันใน 
รปูแบบต่างๆ	ทีเ่กดิขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รปัชนัด้านงบประมาณ 
ที่รัฐได้เบี่ยงเบน	การคอร์รัปชันต่อมาตรฐานทางจริยธรรม
ของนกัการเมือง	การคอร์รปัชนัด้านรายจ่ายทีไ่ม่ปกต	ิและการ
ตดิสนิบน	การคอร์รปัชนัด้านการเอ้ือประโยชน์	การคอร์รปัชนั
ด้านประสทิธิภาพในการใช้จ่ายของภาครฐั	ทศันคตด้ิานความ
โปร่งใสของผู้ก�าหนดนโยบายของรัฐ	ความน่าเชื่อถือของ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	และยอมรับได้กับการคอร์รัปชันหากตัว
นักศึกษาได้รับประโยชน์กับการคอร์รัปชัน	(วิศรุต	สีหามาตย์
และ	ศุภวัฒนากร	วงศ์ธนวสุ,	2558)
	 ส�าหรบัสาเหตทุีท่�าให้เกดิการทจุริตคอรปัชนัได้รวบรวม
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย	และน�ามาประมวลสรุปได้ว่า 
สาเหตมุาจากภายในตวับคุคลของผูก้ระท�า	โดยบคุคลผูก้ระท�า 
จะต้องใคร่ครวญองค์ประกอบต่างๆ	4	ประการ	คือ	โอกาส	 
สิ่งจูงใจ	ความเสี่ยง	และความซ่ือสัตย์	และสาเหตุมาจาก
ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงการทุจริตมีมูลเหตุจากด้าน
เศรษฐกจิและการครองชีพ	ด้านการเมือง	สภาพแวดล้อมทาง
สงัคม	การบริหารงานทีไ่ม่เกดิประสทิธิภาพ	กฎหมายมีช่องโหว่ 
การมีต�าแหน่งทีเ่อ้ือต่อการท�าผดิ	โดยปัจจยัทีท่�าให้เกดิการทจุริต
มาจากความต้องการทีไ่ม่สิน้สดุ	และระบบอุปถมัภ์	โดยทั้งนี้ 
สาเหตกุารทจุริตคอร์รปัชนัของภาครฐั	(พรเทพ	จันทรนภิ,	2558) 
มาจากกฎหมายหรือระเบยีบปฏบิตังิานมีช่องว่าง	ขาดผูน้�าที่
เป็นแบบอย่างทีดี่	การใช้อ�านาจของนกัการเมือง	ระเบยีบปฏบิตัิ
ของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน	กระบวนการคัดเลือก 
บุคลากรเข้าสู่ระบบเน้นด้านความรู้	 ไม่เน้นด้านคุณธรรม	
จริยธรรม	มีระบบอุปถมัภ์ในหน่วยงานราชการ	ข้าราชการขาด 

คุณธรรมจริยธรรม	มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ
และประชาชนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชัน	 เพ่ือลด
ขั้นตอนการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐั	ซ่ึงปัจจยั
ที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดคอร์รัปชันมาจาก	2	ปัจจัย	 คือ	ปัจจัย
โครงสร้าง	 คือ	ค่านิยมของสังคมหรือองค์การที่มีผลท�าให้
บุคคลตัดสินใจกระท�าการคอร์รัปชัน	และปัจจัยเชิงหน้าที่	
ได้แก่	ความร่วมมือระหว่างบุคคลต่างๆ	จึงเป็นคอร์รัปชันที่
เกิดจากความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมถ์
	 ทั้งนี้บทบาทที่บุคคลเข้าใจหรือรับรู้เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่
กับทัศนคติ	ค่านิยม	บุคลิกภาพ	และประสบการณ์	ของแต่ละ
บคุคล	(อัมพร	สคัุนธวณชิ	และ	ศรีรฐั	โกวงศ์,	2553)	ตลอดจน 
ความคาดหวังของสังคมในบทบาทที่ควรท�า	 ซ่ึงในบทบาท
ของหน่วยสงัคมทีถ่กูคาดหวงัให้มีบทบาทหรือหน้าทีต่่อกลุม่
เยาวชนทีจ่ะพัฒนาให้เป็นคนดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	สามารถ
อธิบายโดยฐานทฤษฎโีครงสร้างหน้าทีใ่นการอธิบายเกีย่วกบั 
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มนักศึกษาว่าเป็น
บทบาทของสถาบนัหลกัๆ	ในสงัคม	สอดคล้องกบัองค์ประกอบ 
ที่มีอิทธิพลในการขัดเกลาหล่อหลอม	“คนดีที่ซื่อสัตย์”	ได้แก่	
สถาบันครอบครัว	สถาบันโรงเรียน	สถาบันศาสนา	รวมถึง
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ	เช่น	สือ่มวลชน	ผูบ้งัคับบญัชา	กลุ่มเพ่ือน 
ประชาชนทัว่ไป	ตลอดจนสภาพสงัคมโดยรวม	และมีข้อเสนอ 
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม	ความซ่ือสัตย์ซ่ือตรง	 คือ 
การสร้างครอบครัวอบอุ่น	 เพ่ิมบทบาทสถาบันศาสนาใน
โรงเรียนทัว่ไปให้มากขึ้น	สถาบนัศาสนาต้องปรบัเปล่ียนแนวคิด
การด�าเนินชีวิตของบุคคลและชุมชน	 สร้างภูมิคุ้มกันจาก 
สิง่ยัว่ยตุ่างๆ	ปฏิรปูการศกึษาให้เข้าถงึคุณธรรมอย่างแท้จริง 
สร้างสื่อคุณธรรมกระตุ้นสังคมเร่งให้ผู้น�าไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงรุกและรับ 
ยกระดับคุณภาพการเรียนรูข้องคนไทย	โดยอาศยักระบวนการ
ศึกษาเป็นหลัก	 สร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายที ่
มุ่งความหลุดพ้นส่วนตัวกับเป้าหมายที่มุ่งความสุขส่วนรวม	
รฐับาลไทยควรสนบัสนนุให้เกดิกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมโดยสมัครใจ	และรฐัไทยควรให้ความคุ้มครองความ
เป็นอิสระในการนบัถอืศาสนา	เพ่ิมกระบวนการยกย่องคนไทย 
ทั้งที่มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม	เพ่ิมสัดส่วน
วัฒนธรรม	“การชม”	มากกว่า	 “การติ”	สร้างเป็นค่านิยม
ใหม่ในทกุระดับ	และควรมุ่งเน้นหาข้อเสยีของตนเองมากกว่า	
(ขัตติยา	กรรณสูต,	2547)	ทั้งนี้การต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันของผลการวิจัยของ	ขวัญฤทัย	ใจทัน	 (2554)	 ได้
น�าเสนอวิธีป้องกันโดยการปลูกฝังค่านิยมคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม	ไม่ทุจริตคดโกง	สร้างจติส�านึกที่ดีให้เด็กเริ่มจาก
ครอบครวั	โรงเรียน	สถานศกึษา	สถาบนัการศกึษา	มีบทเรียน 

การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล	
รวมทั้งแนวทางแก้ไขบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษต้องมี
ความเที่ยงตรงเป็นมาตรฐานเดียวกันและบังคับใช้โดยไม่
เลอืกปฏบิตั	ิสร้างค่านยิมทีดี่ในสงัคม	เป็นต้นแบบปลอดการ
ทุจริตให้ได้ช่วยกันรณรงค์แก้ไขและต่อต้านการเกิดปัญหา
ทุจริต	ทั้งนี้พฤติกรรมของการทุจริตต้องเข้าใจกรอบความ
คิดของวัฒนธรรม	สังคม	การเมืองของประเทศ	โดยวิธีการ
จัดการปัญหาการทุจริตจ�าต้องใช้ความรู้แบบสหวิทยาการ
ในการท�าความเข้าใจกับปรากฏการณ์การทุจริต	 เพ่ือค้นหา
แนวทางการป้องกนัการทจุริตได้ตรงกบับริบท	และวฒันธรรม
ของสังคม	ตลอดจนมีการวิจัยได้เสนอข้อค้นพบรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีในสังคมไทยคือสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา
ต้องมีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังจิตส�านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม	 ซ่ือสัตย์	 มีระเบียบวินัย	และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่	ผู้บริหารประเทศและผู้บริหารองค์กรต้องประพฤติตัว
เป็นแบบอย่างทีดี่	คนในสงัคมต้องเปลีย่นทศันคตแิละความ
เชื่อโดยเคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรม	รวมทั้งสือ่มวลชนต้อง
ยกย่องชมเชยผูป้ระพฤตดีิ	องค์กรต้องสร้างและปลูกจิตส�านกึ
ด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร	 จัดอบรมสัมมนามีกลไกการ
ติดตามและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ
	 ส�าหรับแนวคิดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
เยาวชน	จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ	 ไพฑูรย์	
สนิลารตัน์	(2548)	พบว่า	คุณธรรมพ้ืนฐานส�าหรบับณัฑติควร
ประกอบไปด้วย	1)	มีวินัย	2)	มีความรับผิดชอบ	3)	ซื่อสัตย์ 
4)	 เสียสละ	5)	 มีวัฒนธรรม	และ	6)	 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ส่วนงานวิจัยของ	เกยีรตคุิณ	สทิธิชยั	(2545)	พบว่า	(1)	นกัศกึษา 
โดยส่วนรวมเห็นว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมมีความส�าคัญ	
ทั้งต่อตวันกัศกึษาและต่อสงัคมทั้ง	10	พฤตกิรรมอยูใ่นระดับ
มาก	คือ	ความมีเหตผุล	ความมีระเบยีบวินยั	ความรบัผดิชอบ 
ความซ่ือสัตย์สุจริต	ความอุตสาหะ	ความประหยัด	ความ
เมตตากรุณา	ความเสียสละ	ความสามัคคี	ความยุติธรรม	
ความกตัญญูกตเวที	การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่	ความสุภาพ
เรียบร้อย	การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์	การละอายและเกรงกลวั 
(2)	นกัศกึษาเหน็ว่าเท่าทีผ่่านมาสถาบนัศาสนา	สถาบนัการ
ศกึษา	และสถาบนัครอบครวัมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตกิรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษาในระดับมาก	 เช่นเดียวกับ 
ธิดาพร	โตสติ	(2546)	พบว่า	คุณธรรมที่นักศึกษาควรได้รับ
การพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือความมีวินยั	ความรบัผดิชอบ	และ
ความขยันหม่ันเพียร	 เหตุปัจจัยของคุณธรรมเชื่อมโยงกับ
การขาดแบบอย่างที่ดี	ครอบครัว	ตัวนิสิต	และอาจารย์ผู้สอน

คุณธรรมที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสอดคล้อง
กับคุณธรรมที่นิสิตควรได้รับการพัฒนา	 แนวทางการจัด
กจิกรรมทีมี่ผลกระทบท�าให้เกดิแนวทางอ่ืนตามมามากทีส่ดุ	
คือ	การทีอ่าจารย์ใส่ใจให้โอกาสนสิติได้พัฒนา	อีกทั้งท�าตวัเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์และการประสานร่วมมือจากทุกฝ่าย
ทั้งมหาวิทยาลัย	ผู้ปกครอง	และอาจารย์

 วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเสริมด้วยวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรในการวิจัย	 คือ	นักศึกษาภาคปกติทุกคณะ 
ทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ลงทะเบียนเรียนใน 
ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	6,059	คน	ใช้สตูรค�านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอย่าง	ณ	ความเชื่อม่ัน	95%	ได้กลุม่ตวัอย่าง	387	คน 
และเพ่ือป้องกนัการผดิพลาดจึงได้เกบ็แบบสอบถามเพ่ิมเตมิ
ให้ครบ	400	ชดุ	การสุม่ตวัอย่างใช้หลกัอาศยัความน่าจะเป็น	
วิธีสุม่ตวัอย่างเป็นแบบหลายขัน้ตอน	คือ	ขั้นที	่1	การสุม่แบบ
แบ่งกลุ่มจ�าแนกเป็นคณะ	และขั้นที่	2	การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
ตามหลักสตูร	และเลอืกแบบเจาะจง	โดยวางหลกัเกณฑ์เลือก
หลักสูตรที่มีจ�านวนนักศึกษามาก	และให้กระจายแต่ละชั้นปี
ในแต่ละหลักสูตรให้ทั่วถึง

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องนี้	 เป็นวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและเสริม
ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	
	 ส่วนที่	1	 เป็นค�าถามข้อมูลทั่วไป	เป็นค�าถามปลายปิด	
11	ข้อ	และปลายเปิด	1	ข้อ	
	 ส่วนที	่2	ค�าถามเกีย่วกบัความรูเ้ข้าใจเกีย่วกบัการทจุริต
คอร์รปัชนั	เป็นค�าถามแบบมาตรวดั	rating	scale		มีค�าตอบ	
3	ตัวเลือก	คือ	ไม่ใช่	ไม่แน่ใจ	ใช่	จ�านวน	15	ข้อ
	 ส่วนที่	 3	ค�าถามเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน	เป็นค�าถามแบบมาตรวัด	rating	scale 
มีค�าตอบ	5	ตัวเลือก	คือ	ประจ�า	บ่อยๆ	บางครั้ง	นานๆ	ครั้ง	
ไม่เคยท�า	จ�านวน	3	ด้าน	รวม	19	ข้อ
	 ส่วนที่	 4	 ค�าถามเกี่ยวกับการยอมรับการทุจริตและ
คอร์รัปชัน	ส่วนที่	 5	ค�าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการทุจริต
คอร์รัปชัน	 และส่วนที่	 7	 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในความเป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันของนักศึกษาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้	 เป็น
ค�าถามแบบมาตรวัด	rating	scale	มีค�าตอบ	5	ตัวเลือก	คือ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
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อย่างยิ่ง	มีจ�านวน	14	ข้อ	30	ข้อ	และ	23	ข้อ	ตามล�าดับ
	 ส่วนท่ี	6	ค�าถามเกี่ยวกับการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 เป็นค�าถามแบบ
มาตรวัด	 rating	scale	 	 มีค�าตอบ	5	ตัวเลือก	 คือ	มาก 
ค่อนข้างมาก	ปานกลาง	ค่อนข้างน้อย	และน้อย	จ�านวน	15	ข้อ
	 ส่วนเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่มและ
ประชุมปฏิบัติการในประเด็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในความเป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการทจุริต	และ
คอร์รัปชันของนักศึกษาฯ

	 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวิเคราะห์
ข้อมูล	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ความถี่	ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะสรุปเชื่อมโยงทฤษฎีแนวคิดต่างๆ	
	 ส�าหรบัการทดสอบสมมตฐิานการวิจัยใช้สถติเิชิงอนมุาน 
ใช้	t-test	เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบคุคล
กับการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน	 และใช้สถิติการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว	One-way	ANOVA	 คือ	 f-test	
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของชั้นปี	หลักสูตร	คณะที่
สังกัด	ศาสนา	ประเภทของสถาบันการศึกษาที่ส�าเร็จระดับ
มัธยมศึกษา	ผลการเรียนโดยเฉลี่ยสะสม	สถานภาพของ 
พ่อแม่ล�าดับการเป็นบตุรของครอบครวักบัการรบัรูก้ารทจุริต
คอร์รัปชันและทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชันส่วนประด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
และคอร์รัปชัน	ประสบการณ์การทุจริตและคอร์รัปชัน	การ
ยอมรับหรือการอดกลั้นการทุจริตและคอร์รัปชันกับการรับรู ้
การทุจริตคอร์รัปชัน	และทัศนคติต่อการทุจรติคอร์รัปชัน 
ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(r)

 ผลการวิจัย
	 จากการเก็บข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	400	คน	สรุปผลการวิจัย	ดังนี้
	 1.	การรั บ รู ้ ก า รทุ จ ริตคอร ์ รั ปชั นของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตารางที่	1	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายการ
การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน
X
_

S.D. แปลผล
	 1.	การทุจริตโครงการของรัฐมีความซับซ้อน	และมีความเสียหายสูงขึ้นเรื่อยๆ	และไม่มีทีท่าลดลง 4.17 1.01 มาก
	 2.	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐขาดความรู้ใหม่ๆ	ในข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 
	 	การทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการและรูปแบบการทุจริตต่างๆ

3.75 1.12 มาก

	 3.	การทุจริตในสังคมไทยปัจจุบันมีหลายรูปแบบ	และแปลกใหม่	ยากที่ประชาชนจะเข้าใจ 
	 	หรือติดตามตรวจสอบ

4.09 1.05 มาก

	 4.	สื่อมวลชนได้ท�าหน้าที่ตีแผ่กระบวนการทุจริตคอร์รัปชันแบบเกาะติดเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ 3.94 1.07 มาก
	 5.	ในสังคมไทยมีการต่อต้านการทุจริต	โดยมีการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริต 
	 	หลากหลายขึ้น	เช่น	สายด่วน	เว็บไซต์

3.99 1.04 มาก

	 6.	การทุจริตของไทยลดลงได้ยาก	เพราะมีวัฒนธรรมที่เน้นการตอบแทนบุญคุณกัน 3.93 1.10 มาก
	 7.	การต่อต้านทุจริตขับเคลื่อนได้ยากในกลุ่มอาชีพนักการเมือง 3.94 1.14 มาก
	 8.	ความสามารถในการตรวจสอบการทุจริตของสื่อมวลชนยุคใหม่ท�าได้รวดเร็วและเจาะลึกมากขึ้น 3.89 1.11 มาก
	 9.	การทจุริตแทรกซึมไปทกุวงการ	ไม่เว้นแม้แต่วงการศาสนา	และการศกึษาทีเ่กดิขึ้นจนน่าเป็นห่วง 4.04 1.13 มาก
	10.	โอกาสการทุจริต	มักจะเกิดขึ้นได้มากกับบุคคลที่มีความรู้หรือระดับการศึกษาขั้นสูงขึ้น 3.97 1.10 มาก
	11.	ระบบการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตไม่สร้างความเชื่อมั่นกับผู้แจ้งเบาะแส 3.85 1.03 มาก
	12.	ความพร้อมรับผิดหรือเกรงกลัวต่อการทุจริตของผู้น�าหรือนักการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น 
	 	ได้ยากมากขึ้น

4.11 .97 มาก

การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

รายการ
การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน
X
_

S.D. แปลผล
	13.	สังคมไทยยังไม่มีวิธีการปลูกฝังความพร้อมรับผิดชอบส�าหรับในกลุ่มข้าราชการประเภทต่างๆ	 
	 	หรือแม้แต่ประชาชน

3.99 .10 มาก

	14.	การแจ้งเบาะแสการทุจริตของภาคประชาขนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในความเป็นจริง 4.02 1.02 มาก
	15.	ในสังคมที่ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยจะมีการทุจริตที่รุนแรงมากกว่าการปกครอง 
	 	แบบอื่นๆ

3.84 1.08 มาก

	รวมการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉลี่ย 3.97 .80 มาก

ตารางที่	1	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	(ต่อ)

	 จากตารางที่	 1	การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้
การทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก	(X

_
=3.97)	โดยเฉพาะประเด็นการ

ทจุริตโครงการของรฐัมีความซับซ้อน	และมีความเสยีหายสงู
ขึ้นเรื่อยๆ	และไม่มีทท่ีาลดลงมีค่ามากสดุ	(X

_
=4.17)	รองลงมา 

คือ	ความพร้อมรบัผดิหรือเกรงกลวัต่อการทจุริตของผูน้�าหรือ
นักการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากขึ้น

	 2.	ทัศนคติต ่อการทุจริตคอร ์รัปชันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษา
	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายการ
ระดับความคิดเห็น

ร้อยละ X
_

S.D. แปลผล
	 1.	การไม่เคารพกฎ	กตกิา	ส่งงานช้ากว่าเวลาทีก่�าหนดไว้ไม่ส่งผลต่อการสร้างนสิยัการทจุริต 67.40 3.37 1.25 ปานกลาง
	 2.	การปกปิดข้อไม่ดีเพื่อรักษาความสัมพันธ์เชิงบวก	ไม่มีผลสร้างนิสัยการทุจริต 66.00 3.30 1.12 ปานกลาง
	 3.	การไม่ยึดมั่นวินัย	และรักษาระเบียบในตนเองจะบ่มเพาะนิสัยทุจริต 60.80 3.04 1.23 ปานกลาง
	 4.	การมีนิสัยอะไรก็ได้	ไม่ปฏิเสธจะไม่มีผลต่อการเสริมสร้างนิสัยการทุจริต 67.20 3.36 1.12 ปานกลาง
	 5.	การรักความสบาย	ขาดความอดทน	อดกลั้นต่ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตจะสร้างนิสัย 
	 	ไม่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

60.20 3.01 1.21 ปานกลาง

	 6.	การให้ของก�านลั	หรือสิง่ของทีมี่ราคาเพ่ือหวังงานในอนาคต	ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของการทจุริต 70.80 3.54 1.18 มาก
	 7.	การเอาของวสัดุส่วนรวมไปใช้ทีบ้่านเพ่ือท�างานส่วนตวั	ถอืว่าเป็นการคอร์รปัชนัอย่างหนึง่ 62.20 3.11 1.26 ปานกลาง
	 8.	การหาเงินโดยใช้วิธีการเรี่ยไร	เรียกร้องขอรับบริจาค	เป็นค่านิยม	ที่ปฏิบัติในสังคมไทย 
	 	ไม่เกี่ยวกับการทุจริต

57.60 2.88 1.19 ปานกลาง

	 9.	การโกงในเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	การใช้ชั่วโมงการท�างาน	ไปท�าธุระส่วนตัว 
	 	ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ส่งผลต่อการทุจริต

69.80 3.49 1.12 ปานกลาง

	10.	ถ้าคนอยู่ในสภาวะกดดัน	ถูกบังคับ	ก็จะมีผลเสี่ยงให้เกิดการกระท�าที่ทุจริต 63.00 3.15 1.20 ปานกลาง
11.		การมองประโยชน์ระยะสั้นของตนเองและพวกพ้อง	ไม่มีผลต่อการสร้างนิสัยการทุจริต 
	 	ต่อส่วนรวม

68.60 3.43 1.10 ปานกลาง
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ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษา
	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	(ต่อ)

รายการ
ระดับความคิดเห็น

ร้อยละ X
_

S.D. แปลผล
	12.	ผลตอบแทนที่มีความคุ้มกับการเสี่ยงช่วยให้เกิดเหตุการณ์การทุจริตมากขึ้น 60.20 3.01 1.21 ปานกลาง
	13.	การรับของขวัญ	หรือกระเช้าที่มีราคาในวาระเทศกาลต่างๆ	เช่น	ปีใหม่	ตรุษจีน	ฯลฯ	 
	 	ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่เรื่องเสียหาย	ที่ส่อในทางทุจริต

55.00 2.75 1.2 ปานกลาง

	14.	การอบรมเลี้ยงดูแบบรู้จักพอเพียงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ 77.20 3.86 1.12 มาก
	15.	ค่านยิมทีเ่ลีย้งดูปูเสือ่ผูมี้ต�าแหน่งสงูเป็นเรื่องปกต	ิไม่ถอืเป็นการส่งเสริมนสิยัการทจุริต 63.20 3.16 1.12 ปานกลาง
	16.	การใช้สื่อเทคโนโลยี	และสังคมออนไลน์ช่วยป้องกันการทุจริตในสังคมเมืองได้ 62.20 3.11 1.03 ปานกลาง
	17.	ท่านเชื่อว่าสังคมไทยสามารถจัดการปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ 65.00 3.25 1.01 ปานกลาง
	18.	การไม่ยึดมั่น	ในกฎระเบียบจะเปิดช่องหาโอกาสให้มีการทุจริตได้ง่ายขึ้น 71.60 3.58 1.10 มาก
	19.	ค่านิยมคนไทยที่พึ่งพาต่อผู้มีอ�านาจ	ไม่ช่วยกระตุ้นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 59.80 2.99 1.17 ปานกลาง
	20.	การให้เพื่อนลอกการบ้านเป็นน�้าใจที่พึงมีกันไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจที่ส่อพฤติกรรม 
	 	การทุจริต

61.20 3.06 1.06 ปานกลาง

	21.	การให้สินน�้าใจเพื่ออ�านวยความสะดวกในการท�างานเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน 
	 	ไม่ถือว่าเป็นการทุจริต

58.60 2.93 1.11 ปานกลาง

	22.	การบริหารงานแบบรวมศนูย์จะเป็นช่องทางให้เกดิการทจุริตง่ายกว่าแบบกระจายอ�านาจ 62.40 3.12 1.05 ปานกลาง
	23.	การทุจริตส่งผลให้บริการของรัฐหรือผลงาน	ไม่มีคุณภาพ	หรือประสิทธิภาพ 69.00 3.45 1.16 ปานกลาง
	24.	คนที่มีต�าแหน่งสูง	ยิ่งมีโอกาสทุจริตมากขึ้น	และสร้างความเสียหายจากการใช้อ�านาจ 
	 	มากกว่าคนที่มีต�าแหน่งต�่ากว่า

71.00 3.55 1.14 มาก

	25.	คนที่มีการศึกษาย่อมมีวิธีการทุจริตได้ซับซ้อนมากกว่าคนทั่วไป 68.00 3.40 1.11 ปานกลาง
	26.	สถานการณ์คอร์รัปชันในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้ทุกประเภทของหน่วยงาน 
	 	ภาครัฐ	

72.40 3.62 1.10 มาก

	27.	การทุจริตจะมีมากในสภาพการเมืองที่มีความขัดแย้งสูง	 72.40 3.62 1.12 มาก
	28.	การทุจริตส่งผลให้การด�าเนินงานของภาครัฐ	มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง 72.40 3.62 1.09 มาก
	29.	การฝากคนเข้าท�างานเป็นการพึ่งพาและต่างตอบแทนกัน	ไม่มีผลให้เกิดการทุจริต 
	 	คอร์รัปชัน

65.80 3.29 1.20 ปานกลาง

	30.	ประชาชนที่ไม่มีความรู้จะไม่กล้าต่อต้านการทุจริตที่ปรากฏในสังคมไทย 71.60 3.58 1.16 มาก
ทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชันภาพรวม 65.80 3.29 0.33 ปานกลาง

	 จากตารางที่	2	การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อ
การทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยภาพรวมอยูร่ะดับปานกลาง	(X

_
=3.29)	โดยเฉพาะประเด็น

การอบรมเล้ียงดูแบบรู้จักพอเพียง	ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันได้มีค่าเฉลี่ยมากสุด	(X

_
=3.86)	รองลงมาคือ

สถานการณ์คอร์รัปชัน	ในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้
ทุกประเภทของหน่วยงานภาครัฐ	 มีค่าเฉล่ียเท่ากันกับการ
ทุจริตจะมีมากในสภาพการเมืองที่มีความขัดแย้งสูง	และ
การทุจริตส่งผลให้การด�าเนินงานของภาครัฐมีค่าใช้จ่ายสูง
เกินความเป็นจริง	(X

_
=3.62)

การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 3.	เปรียบเทียบการรับรู ้การทุจริตคอร ์รัปชันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจ�าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน
	 	 การเปรียบเทียบการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยภาพรวมจ�าแนกตาม
เพศ	พบว่าเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย	จ�าแนกตาม
ชั้นปี	พบว่า	ชั้นปี	4	มค่ีาเฉลี่ยมากกว่าชั้นปีอื่นๆ	หากจ�าแนก
ตามสังกัดคณะ	คณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
คณะอ่ืนๆ	หากจ�าแนกศาสนา	กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม
มีค่าเฉล่ียมากกว่านับถือศาสนาอ่ืนๆ	จ�าแนกตามประเภท
สถานศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาระดับมัธยมศกึษา	กลุม่ทีส่�าเรจ็
การศกึษาจากสถานศกึษาพาณชิยการ/อาชวีศกึษามีค่าเฉล่ีย
มากกว่าอ่ืนๆ	หากจ�าแนกตามผลการเรียนโดยภาพรวมผูท้ีมี่
ผลการเรียนโดยเฉลี่ย	เกรดต�่ากว่า	2.00	มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
อ่ืนๆ	หากจ�าแนกตามสถานภาพของพ่อแม่โดยภาพรวมผูท้ีมี่
สถานภาพของพ่อแม่หย่าร้างมีค่าเฉลีย่มากกว่าอ่ืนๆ	จ�าแนก
ตามล�าดับการเป็นบตุร	กลุ่มทีมี่ล�าดับการเป็นบตุรคนโตของ
ครอบครวัมีค่าเฉลีย่มากกว่าอ่ืนๆ	และหากจ�าแนกตามแหล่ง

การติดตามและรับรู้ข่าวสารการเมือง	แหล่งการสนทนา/ 
พูดคุยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าอื่นๆ	
	 	 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ปัจจัยส่วน
บุคคลที่ต่างกันของกลุ่มนักศึกษา	คือ	เพศ	ชั้นปี	สังกัดคณะ	
ศาสนา	ประเภทสถานศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาประถมศึกษา	
ผลการเรียน	สถานภาพพ่อแม่	และล�าดับการเป็นบุตรของ
ครอบครัว	 มีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ยกเว้นจ�าแนกนักศึกษาที่มี
แหล่งการตดิตามและรบัรูข่้าวสารการเมืองต่างกนัมีการรบัรู ้
การทุจริตพอๆ	กัน	หรือไม่แตกต่างกัน

	 4.	ความสมัพันธ์ระหว่างความรูเ้ข้าใจเกีย่วกบัการทจุริต
คอร์รปัชนั	ประสบการณ์เกีย่วกบัด้านการทจุริตคอรปัชนั	และ
การยอมรับหรืออดกล้ันกับการทุจริตคอร์รัปชันกับการรับรู้
การทจุริตคอร์รปัชนั	และทศันคตต่ิอการทจุริตคอร์รปัชนัของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
	 	 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ	สรุปได้ดังนี้

ตารางที่	3	การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
	 	 	 ประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ด้านการยอมรับหรืออดกล้ันกับการทุจริตคอร์รัปชันกับการรับรู ้
	 	 	 การทุจริตคอร์รัปชัน	และทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ความสัมพันธ์

ด้า
นค

วา
มร

ู้คว
าม

เข้า
ใจ

เก
ี่ยว
กับ

กา
รท
ุจร
ิต

คอ
ร์ร
ัปช

ัน	
(K
)

ด้า
นก

าร
ยอ

มร
ับ 

กา
รท
ุจร
ิตค

อร
์รัป

ชัน
	(R

)

ด้า
นป

ระ
สบ

กา
รณ

์ 
ด้า
นก

าร
ทจุ

ริต
คอ

ร์รปั
ชนั

	(E
)

ด้า
นก

าร
รับ
รู้ 

กา
รท
ุจร
ิตค

อร
์รัป

ชัน
	(P

)

ทัศ
นค

ติต
่อก

าร
ทุจ

ริต
 

แล
ะค
อร
์รัป

ชัน
	(A

)

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	(K) 1.00 .622(**) -.189**
ด้านการยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน	(R) .622(**) 1.00 -.314**
ด้านประสบการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	(E) 1.00 .213** .238**
ด้านการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน	(P) .213** 1.00 .435**
ทัศนคติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน	(A) -.189(**) -.314(**) .238** .435** 1.00

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 K	=	ด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการทจุริตคอร์รปัชนั	
	 R	=	ด้านการยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน
	 E	=	ด้านประสบการณ์ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

	 P	=	ด้านการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน
	 A	=	ทัศนคติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน	
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	 จากตารางสรุปได้ว่า	ความสัมพันธ์ที่มีทิศทางเดียวกัน	
ได้แก่	
	 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการทุจริตคอร์รัปชัน	 (K)	กับด้านการยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชัน	 (R)	อยู่ในระดับค่อนข้างสูง	 (r=.622**)	อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างทัศนคติต ่อการทุจริตและ
คอร์รัปชัน	(A)	กับด้านการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน	(P)	อยู่ใน 
ระดับกลาง	(r=.435**)	อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดับ	0.05
	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างทัศนคติต ่อการทุจริตและ
คอร์รปัชนั	(A)	กบัด้านประสบการณ์ด้านการทจุริต	คอร์รปัชนั	
(E)	(r=.238**)	และทศันคตต่ิอการทจุริตและคอร์รปัชนั	(A)	กบั
ด้านการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน	(P)	(r=.213**)	อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต�่า	(E)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	เช่น
เดียวกัน

 ส่วนคู่ความสัมพันธ์ที่มีทิศทางผกผัน	ได้แก่	
	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างด ้านการยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชัน	 (R)	กับทัศนคติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน	 (A)	

-.314**	อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	0.05
	 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การทุจรติคอร์รัปชัน	 (K)	 กับทัศนคติต่อการทุจริตและ
คอร์รัปชัน	 (A)	 (r=-.189**	อยู่ในระดับต�่า	อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 แต่ยกเว้นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชันกับด้านการรับรู ้การทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความ
สมัพันธ์กนั	เช่นเดียวกบัด้านการยอมรบัการทจุรติคอร์รปัชนั
กับด้านการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความสัมพันธ์กัน

	 5.	แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความ
เป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชันของ
นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	
 	 ผลวิจยัพบว่า	แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในความเป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการทจุริตและคอร์รปัชนั
ของนกัศกึษาในพ้ืนทีจั่งหวดัชายแดนใต้โดยภาพรวมอยูร่ะดับ
มาก	(X

_
=4.21)	รายละเอียดจ�าแนกตามรายด้าน	คือ

ตารางที่	4	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
	 	 	 ในความเป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
	 	 	 โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน

รายการ
ระดับความคิดเห็น

ร้อยละ X
_

S.D. ระดับ
กลไกการศึกษา 83.20 4.16 0.68 มาก
กลไกครอบครัว 85.80 4.29 0.67 มาก
กลไกผู้น�าประเทศ/นักการเมือง 84.80 4.24 0.75 มาก
กลไกข้าราชการ	 84.20 4.21 0.72 มาก
กลไกศาสนา	 84.20 4.21 0.76 มาก
กลไกสังคม 83.60 4.18 0.75 มาก
กฎหมาย 84.40 4.22 0.76 มาก
ระบบวัฒนธรรม	/ค่านิยม	 84.20 4.15 0.77 มาก
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมือง
ภาพรวมโดยเฉลี่ยเป็นรายด้าน 84.20 4.21 0	.62 มาก

การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

	 หากพิจารณาอธิบายเป็นรายด้าน	พบว่า
	 ด้านกลไกการศึกษา	 มีประเด็นผู้สอนหรือผู้บริหารควร
มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์	โปร่งใส	ให้นักศึกษาได้ซึมซับเป็น
แบบอย่าง	(X

_
=4.22)

	 ด้านกลไกครอบครัว	 มีประเด็นควรสร้างความสัมพันธ์
แบบใกล้ชิด	มีเวลาพบปะ	และท�ากจิกรรมร่วมกนัของสมาชิก
ในครอบครัว	และควรปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตโดยเริ่มต้น
จากสมาชิกในครอบครัว	(X

_
=4.30)

	 ด้านกลไกผูน้�าประเทศ/นกัการเมือง	มีประเด็นผูน้�าหรือ
นกัการเมืองควรใช้อ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายอย่างเสมอภาค
ไม่เบี่ยงเบน	(X

_
=4.25)

	 ด้านกลไกข้าราชการ	 (X
_
=4.21)	 มีประเด็นควรปลูกฝัง

เจ้าหน้าที่รัฐให้พอเพียงในการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล	(X

_
=4.25)

	 ด้านกลไกศาสนา	(X
_
=4.21)	มีประเด็นควรให้ผูน้�าศาสนา

เป็นผูก้ระตุน้สร้างความรูแ้ละความคิดในการเป็นพลเมืองดีที่
ต่อต้านการทุจริต	(X

_
=4.23)

	 ด้านกลไกสังคม	(X
_
=4.18)	มีประเด็นสร้างกระบวนการ

หล่อหลอมคุณธรรม	จริยธรรม	ความรับผิดชอบ	และความ
มีระเบียบวินัยในตนเอง	(X

_
=4.21)

	 ด้านกฎหมาย	 (X
_
=4.22)	 มีประเด็นควรปรับบทลงโทษ

ของการท�าทุจริตและคอร์รัปชันให้น่าเกรงกลัวมากขึ้น	และ
สอดคล้องกบัความรนุแรงการทจุริตทีซั่บซ้อนขึ้นมีค่ามากทีส่ดุ 
(X
_
=4.29)

	 ด้านระบบวัฒนธรรม/ค่านิยม	 (X
_
=4.15)	 โดยเฉพาะ

ประเด็นควรปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อทางสังคม 
ให้เคารพยกย่องคนดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	ตลอดจนปลกูฝัง
ค่านยิมสร้างความซื่อสตัย์และสจุริตในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ	
ในสังคม	(X

_
=4.19)

	 ส�าหรับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ	พบว่า	ควรจัดอบรมให้
ความรูก้ารต่อต้านการทจุริต	รณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือ
ให้เป็นตัวอย่างของสังคม	มีการอบรมพัฒนาจิตใจ	ปลูกฝัง 
จิตส�านึก	รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมเป็นหู
เป็นตา	ตรวจสอบการท�างานของรฐัหรือเจ้าหนา้ทีร่ฐั	สว่นใน 
ระดับประเทศต้องให้ประชาชน	มีความรู้	ความคิดเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการทุจริต	และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การบริหารเครือข่าย	การเฝ้าระวังป้องกันและติดตามการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
	 นอกจากนี้ผลการสนทนากลุ่มกับตัวแทนนักศึกษาของ
หลักสูตรและระดับคณะ	พบว่า	ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ	ผ่าน
สถาบันครอบครัว	 โดยท�าเป็นแบบอย่างและปลูกฝังการมี
ระเบียบวินัยและความซ่ือสัตย์และสถาบันการศึกษาอบรม 

สั่งสอนให้มีจิตส�านึกการปฏิบัติงานและเป็นคนดีต่อสังคม
ประเทศชาต	ิโดยภาครฐัและองค์กรต่างๆ	ต้องใช้ชีวิตประจ�า
วันและปฏิบัติงาน	โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเพ่ือสร้างสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	รวมทั้ง 
รัฐควรมีแนวออกกฎหมายเอาผิดกับคนที่กระท�าผิดอย่าง
จริงจัง

 อภิปรายผล
	 1.	การรั บ รู ้ ก า รทุ จ ริตคอร ์ รั ปชั นของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
	 	 ผลการวิจยัการรบัรูก้ารทจุริตคอร์รปัชนัของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยภาพรวมอยูร่ะดับมาก	โดยเฉพาะ 
ประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตโครงการของรัฐมีความซับซ้อน	
และมีความเสียหายสูงขึ้นเรื่อยๆ	และไม่มีทีท่าลดลง	และ
ความพร้อมรับผิดหรือเกรงกลัวต่อการทุจริตของผู้น�าหรือ
นกัการเมืองเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นได้ยากมากขึ้น	ทั้งนีอ้าจเพราะว่า 
การด�าเนินโครงการของรัฐหรือโครงการที่ผลักดันโดยฝ่าย
การเมืองมักถกูจบัตามองว่า	มีผลกระทบเกีย่วข้อง	และมักอยู่
ในความสนใจของคนส่วนใหญ่	เพราะกลุม่นกัศกึษามีมุมมอง 
รบัรูก้ารทจุริตในเรื่องทีไ่กลตวั	โดยจะสนใจในประเด็นเกีย่วกบั 
รฐับาล	โครงการของรฐั	เช่น	การน�าโครงการของรฐัไปปฏบิตั	ิ
รวมทั้งในกระบวนการพิจารณาการกระท�าผิดทางกฎหมาย
มักใช้ระยะเวลายาวนานในการพิสูจน์ตัดสินหรือตรวจสอบ
ท�าให้คนที่ท�าผิดไม่ตระหนักและไม่เกิดความเกรงกลัว 
ในบทลงโทษเพราะเป็นเรื่องอนาคตที่อยู่ไกล	 ซ่ึงสามารถใช้
ทฤษฎีตัวการ-ตัวแทน	มาอธิบายสาเหตุการคอร์รัปชันว่า 
เกดิจากผูป้กครองกบัพรรคพวกเข้ามาแสวงหาประโยชน์	และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เฉลิมศักดิ์	ศิริกุล	และ	มานวิภา 
อินทรทัต	 (2557)	กล่าวว่าทัศนคติต่อการรับทราบข่าวการ
คอร์รปัชนัของหน่วยงานรฐั	โดยรวมทางบวก	คือ	การคอร์รปัชนั 
ของหน่วยงานรัฐเป็นปัญหาส�าคัญมากระดับประเทศ	ส่วน
ประเด็นการรบัรูต่้อการทจุริตทีมี่ค่าน้อย	คือ	การทจุริตของไทย 
ลดลงได้ยาก	เพราะมีวฒันธรรมทีเ่น้นการตอบแทนบญุคุณกนั	
ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่าการตอบแทนบญุคุณกนัเป็นสิง่ทีส่อดคล้อง
กบัวฒันธรรมไทยในแง่ระบบอุปถมัภ์พ่ึงพาและต่างตอบแทน
จึงมองว่าเป็นปกต	ิสอดคล้องกบัทฤษฎีอุปถมัภ์ทีก่ล่าวว่าเป็น
ระบบการพ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือกันท�าให้เกิดพวกพ้องใน
องค์กรท�าให้ง่ายต่อการเกิดการทุจริต	นอกจากนี้ยังมีการ
รบัรูก้ารทจุริตทีมี่ค่าน้อยคือในสงัคมทีไ่ม่ใช่การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยจะมีการทุจริตที่รุนแรงมากกว่าการปกครอง 
แบบอ่ืนๆ	 ทั้งนี้ เป ็นเพราะว ่าระบบการเมืองที่ ไม ่เป ็น
ประชาธิปไตยการเปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจจะรวมศูนย์	
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มีการใช้อ�านาจดุลยพินิจและใช้อ�านาจผูกขาดของรัฐท�าให้
ประชาชนไม่สามารถเข้าถงึการบริหารปกครองของผูมี้อ�านาจ	
สอดคล้องกับมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มองปัญหา
คอร์รปัชนัเกีย่วโยงกบัระบอบการปกครองว่าต้องเป็นระบอบ
ที่เปิดกว้างให้กับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน 
ในการร่วมรณรงค์ต่อสู้กับคอร์รัปชัน

	 2.	ทัศนคติต ่อการทุจริตคอร ์รัปชันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
	 	 นักศึกษามีทัศนคติต่อการทุจริตคอร์รัปชันภาพรวม 
อยู ่ระดับปานกลาง	 โดยเฉพาะสถานการณ์คอร์รัปชัน 
ในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้กับหน่วยงานภาครัฐ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากันกับการทุจริตจะมีมากในสภาพการเมือง
ที่มีความขัดแย้งสูง	และการทุจริตส่งผลให้การด�าเนินงาน
ของภาครัฐมีค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง	สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	วิศรุต	สีหามาตย์	และ	ศุภวัฒนากร	วงศ์ธนวสุ	
(2558)	ทีอ่ธิบายถงึทศันคตด้ิานงบประมาณทีร่ฐัได้เบีย่งเบน
ไปยงัเอกชนหรือกลุม่ผลประโยชน์ต่างๆ	อันเนือ่งมาจากการ
คอร์รัปชัน	ทัศนคติมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง	
ทัศนคติด้านรายจ่ายที่ไม่ปรกติและการติดสินบน	ทัศนคติ
ด้านประสทิธิภาพในการใช้จ่ายของภาครฐั	ทศันคตด้ิานความ
โปร่งใสของผู้ก�าหนดนโยบายของรัฐ
	 	 ส่วนประเด็นของนักศึกษาที่มีทัศนคติต่อการทุจริต
คอร์รัปชันมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือการรับของขวัญหรือกระเช้า
ที่มีราคาในวาระเทศกาลต่างๆ	 เช่น	ปีใหม่	ตรุษจีน	ฯลฯ 
ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ	 ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ส่อในทาง
ทุจริตมีค่าน้อยที่สุด	รองลงมาคือ	การหาเงินโดยใช้วิธีการ
เรี่ยไร	เรียกร้องขอรบับริจาคเป็นค่านยิมทีป่ฏบิตัใินสงัคมไทย 
ไม่เกี่ยวกับการทุจริต	และการให้สินน�า้ใจเพ่ืออ�านวยความ
สะดวกในการท�างานเป็นการพ่ึงพาอาศยักนั	ไม่ถอืว่าเป็นการ
ทุจริตที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้กลุ่มนักศึกษา
มองว่าเป็นเรือ่งปกติตามวถิีวัฒนธรรมไทย	 การมีน�้าใจ 
จึงมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหาย	สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิศรุต	สีหามาตย์	และ	ศุภวัฒนากร	วงศ์ธนวสุ	 (2558)	ที่
อธิบายว่าทัศนคติที่มีต่อการคอร์รัปชัน	 เช่น	ด้านรายจ่ายที่ 
ไม่ปกติและการติดสินบน	พบว่า	นักศึกษายอมรับได้กับการ
ติดสินบนให้นักการเมือง	ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	โดย 
ส่วนมากมองว่าการตดิสนิบนเป็นเรื่องทีป่กตแิละมองว่าการ
ตดิสนิบนเพ่ือให้การตดิต่อราชการรวดเรว็ขึ้นนั้นเป็นสิง่ทีค่วรท�า 
ซ่ึงผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นวลน้อย 
ตรีรตัน์	(2549)	ทีไ่ด้กล่าวว่าการตดิสนิบนนั้นอยูคู่่กบัสงัคมไทย 
มาตั้งแต่อดีตตั้งแต่มีสังคมชั้นปกครองและถูกปกครอง	

และไม่มีวันหมดไปจากประเทศไทยได้	 ซ่ึงจากการศึกษา 
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการติดสินบนของ
สังคมไทย	ส่วนประเด็นทัศนคติที่ว่าผลตอบแทนที่มีความ
คุ้มกับการเสี่ยงช่วยให้เกิดเหตุการณ์การทุจริตมากขึ้น	ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบัทฤษฎีทีว่่าสาเหตคุอร์รปัชนัมาจากสาเหตุ
ภายในตัวบุคคลที่มีองค์ประกอบส�าคัญคือโอกาส	สิ่งจูงใจ	
การเสี่ยงภัย	และความซ่ือสัตย์	 (พรศักด์ิ	ผ่องแผ้ว,	2544)	
กล่าวคือ	หากกระท�าการทุจริตไปแล้ว	จะคุ้มค่าหรือไม่	หาก
ถูกตรวจพบจับได้

	 3.	เปรียบเทียบการรับรู ้การทุจริตคอร ์รัปชันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 เม่ือจ�าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
	 	 ปัจจัยส่วนบคุคลทีต่่างกนัของกลุ่มนกัศกึษา	คือ	เพศ	
ชั้นปี	สังกัดคณะ	ศาสนา	ประเภทสถานศึกษาที่ส�าเร็จการ
ศกึษาประถมศกึษา	ผลการเรียน	สถานภาพพ่อแม่	และล�าดับ
การเป็นบุตรของครอบครัว	 มีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส�าคัญทางสถติ	ิซ่ึงแตกต่าง 
จากงานวิจัยของเฉลิมศักดิ์	ศิริกุล	และ	มานวิภา	อินทรทัต 
(2557)	พบว่า	ปัจจัยภูมิหลังของนักศึกษาที่ต่างกันมีความ
สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการรับทราบข่าวการคอร์รัปชันของ
หน่วยงานภาครัฐ	 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลวิจัยดังกล่าว	ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาเกี่ยวกับ
ครอบครวัและโรงเรียนในพ้ืนทีช่ายแดนใต้	ไม่ได้แสดงบทบาท
การกระท�าอย่างจริงจังหรือมีความสามารถพอที่จะท�าหน้าที่
ออกแบบและส่งเสริมกจิกรรมหรอืการใช้เวลาเพ่ือแลกเปล่ียน
สร้างประสบการณ์ด้านสังคมให้อยู ่ในตัวนักเรียนตั้งแต ่
เด็กเลก็	จึงส่งผลให้กลุ่มนกัศกึษาในพ้ืนทีจั่งหวดัชายแดนใต้ 
มีระบบความคิดและพฤตกิรรมด้านสาธารณะไม่แตกต่างกนั 
แต่จะมีความแตกต่างของปัจจัยสภาพแวดล้อมหรือปัจจัย
เง่ือนไขอ่ืนๆ	 เช่น	ความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
คอร ์รัปชัน	 หรือการยอมรับหรืออดกลั้นกับการทุจริต
คอรร์ัปชันมคีวามสัมพนัธ์และมผีลมากกว่าปัจจัยส่วนบคุคล	
ท�านองเดียวกับงานวิจัยของ	มารียัม	เจ๊ะเต๊ะ	(2556)	ที่พบว่า 
ความรู ้	 ความเข้าใจ	 และทัศนคติการสนับสนุนกิจกรรม 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน	แต่ระดับชั้นเรียนและอายุ
ที่แตกต่างกันส่งผลให้นักเรียนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 
แตกต่างกนั	และยังสอดคล้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
จิตสาธารณะหรือพฤติกรรมเอ้ือสังคมของเยาวชนและวัยรุ่น 
ตอนต้น	ได้แก่	เพศ	การถ่ายทอดจิตสาธารณะของพ่อแม่	การชี้น�า
ด้านความคิดและพฤตกิรรมของพ่อแม่	การชี้น�าด้านความคิด 

การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง และ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ 
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

และพฤติกรรมของครู	 และอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน	 (อารีย์ 
วงศ์แดง,	วิริณธ์	กติตพิิชยั,	และ	พิมพ์สรุางค์	เตชะบญุเสริมศกัด์ิ, 
2554)	 รวมท้ังสอดคล้องกับทัศนะของ	Dovidio	 (2006)	
กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยม	ความเชื่อและ
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากคุณลักษณะภายในตัวบุคคล	
และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก

	 4.	ความสมัพันธ์ระหว่างความรูเ้ข้าใจเกีย่วกบัการทจุริต
คอร์รปัชนั	ประสบการณ์เกีย่วกบัด้านการทจุริตคอร์รปัชนั	และ
การยอมรับหรืออดกล้ันกับการทุจริตคอร์รัปชันกับการรับรู้
การทจุริตคอร์รปัชนั	และทศันคตต่ิอการทจุริตคอร์รปัชนัของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
	 	 ผลวิจัยพบว่า	ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงผกผัน	
คือ	ปัจจัยความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการทจุริตคอร์รปัชนักบั
ทศันคตต่ิอการทจุริตและคอร์รปัชนัจะมีความสมัพันธ์ระดับต�า่ 
สอดคล้องกับ	 เฉลิมศักด์ิ	ศิริกุล	และ	มานวิภา	 อินทรทัต	
(2557)	พบว่า	ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต	
มีความสมัพันธ์กบัทศันคตต่ิอการรบัทราบข่าวการคอร์รปัชนั
ของหน่วยงานภาครัฐ	ส่วนด้านการยอมรับหรืออดกลั้นการ
ทุจริตคอร์รัปชันกับทัศนคติต่อการทุจริตและคอร์รัปชันจะมี
ความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต�่า
	 	 ส ่วนความสัมพันธ์ในเชิงบวก	 คือ	 ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การทุจริตคอร์รัปชันกับการรับรู ้การทุจริต	
คอร์รัปชันและกับทัศนคติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน	จะมี
ความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างต�่า	ส่วนด้านการรับรู้การทุจริต
คอร์รปัชนักบัทศันคตต่ิอการทจุริตคอร์รปัชนัมีความสมัพันธ์
ในระดับปานกลาง	และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทจุริตกบัการยอมรบัหรืออดกลั้นการทจุริตคอร์รปัชนัมีความ
สัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูง
	 	 จากการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่างๆ	พบว่า	มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักด์ิ	 (2547)	 ว่าระบบทุจริตคอร์รัปชันที่มีพลัง
แข็งแกร่งมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบต่างๆ	 คือ	 ระบบ
การเมืองและระบบราชการมีเกราะก�าบัง	 ภาคประชาชน
ขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น�าในการต่อต้านคอร์รัปชันที่
แข็งแกร่ง	ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม	 เช่น 
ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์และการขาดจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม

	 5.	แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความ
เป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชันของ
นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
	 	 จากผลวิจัยแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ในความเป็นพลเมืองด้านการต่อต้านการทจุริตและคอร์รปัชนั 
ในแต่ละด้าน	พบว่า	ด้านกลไกครอบครัวควรสร้างความ
สมัพันธ์แบบใกล้ชิด	มีเวลาพบปะและท�ากจิกรรมร่วมกนัของ
สมาชิกในครอบครวั	และควรปลกูฝังความซ่ือสตัย์สจุริตโดย
เริ่มต้นจากสมาชิกในครอบครวั	สอดคล้องกบั	พรเทพ	จันทรนภิ 
(2558)	พบว่า	สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องมี
บทบาทส�าคัญในการปลกูฝังจิตส�านกึด้านคุณธรรมจริยธรรม	
อบรมสัง่สอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม	ซ่ือสตัย์	
มีระเบยีบวินยัและความรบัผดิชอบต่อหน้าที	่ผูบ้ริหารประเทศ
และผู้บริหารองค์กรต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี	ส่วน
ด้านกลไกผู้น�าประเทศ/นักการเมือง	ควรใช้อ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายอย่างเสมอภาค	ไม่เบีย่งเบน	ด้านกฎหมายควร
ปรบับทลงโทษของการท�าทจุริตและคอร์รปัชนัให้น่าเกรงกลวั
มากขึ้น	และสอดคล้องกบัความรนุแรงการทจุริตทีซั่บซ้อนขึ้น	
รองลงมาคือ	ควรมีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการทุจริตและ
การต่อต้านการทุจริตในกลุ่มคนที่แตกต่างกันตามต�าแหน่ง
และสถานภาพในสังคม	ด้านกลไกข้าราชการ	ควรปลูกฝัง
เจ้าหน้าที่รัฐให้พอเพียงในการด�าเนินชีวิต	และปฏิบัติงาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล	รองลงมาคือ	 เจ้าหน้าที่รัฐต้องแยก 
ผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากส่วนตวั	ด้านกลไกศาสนา	ควรให้ 
ผูน้�าศาสนาเป็นผูก้ระตุน้สร้างความรูแ้ละความคิดในการเป็น
พลเมืองดีทีต่่อต้านการทจุริต	รองลงมาคือ	ควรบ่มเพาะหลัก
คุณธรรมในการด�าเนินชีวิตและปรับจิตใจของคนบนพ้ืนฐาน 
หลักศาสนา	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เฉลิมศักดิ์	ศิริกุล	
และ	มานวิภา	อินทรทตั	(2557)	ทีแ่นะน�าให้เน้นการสร้างเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม	ความชื่อสัตย์	ความสามัคคี	 มีศีลธรรม 
และน�าค�าสอนของพุทธศาสนามาปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ	รวมทั้ง 
ข้าราชการยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	ส่วนในด้านกลไกสังคม	ควรสร้างกระบวนการ 
หล่อหลอมคุณธรรม	จริยธรรม	ความรับผิดชอบ	และความ
มีระเบียบวินัยในตนเอง	ด้านกลไกการศึกษา	 คือ	ผู้สอน 
หรือผู ้บรหิารควรมีพฤติกรรมความซ่ือสัตย์	 โปร่งใส	 ให้
นักศึกษาได้ซึมซับเป็นแบบอย่าง	 รองลงมาคือ	 ส่งเสริม
กระบวนการปลูกฝังหล่อหลอมความซ่ือสตัย์	ความรบัผดิชอบ	
ระเบยีบวินยั	จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	สอดคล้องกบั	
เกียรติคุณ	สิทธิชัย	 (2545)	พบว่า	สถาบันศาสนา	สถาบัน
การศึกษา	และสถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาในระดับมาก	 และ
ด้านระบบวัฒนธรรม/ค่านิยม	 คือ	ควรปรับเปล่ียนทัศนคติ
และความเชื่อทางสังคมให้เคารพยกย่องคนดี	 มีคุณธรรม
จริยธรรม	ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมสร้างความซ่ือสัตย์และ
สุจริตในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ	ในสังคม	รวมทั้งสอดคล้อง
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กับผลการวิจัยของ	ขัตติยา	กรรณสูต (2547)	ที่มีข้อเสนอ
แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม	ความซื่อสัตย์	ซื่อตรง	อาทิ	
การสร้างครอบครวัอบอุ่น	โดยปลกูฝังคุณธรรม	ความซ่ือสตัย์ 
เพ่ิมบทบาทสถาบันศาสนาในโรงเรียนทั่วไปให้มากขึ้น	
สถาบันศาสนาต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการด�าเนินชีวิตของ
บุคคล	และชุมชนให้สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและคุณธรรม	
สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งยั่วยุต่างๆ	เพ่ือให้ยึดม่ันและสามารถ
ด�ารงตนเป็นคนดีทีซื่อ่สตัย์	และการปฏริปูการศกึษาโดยเพ่ิม
เนือ้หาสาระ	และการปฏิบตัด้ิานคุณธรรมจริยธรรม	โดยเฉพาะ
ความซ่ือสตัย์ในหลักสตูรการเรียนการสอน	ซ่ึงสอดคล้องกบั
วิถีชีวิต	ค่านิยม	และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 	 นอกจากนีส้ามารถอภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพว่า 
ในระดับชมุชน/ท้องถ่ิน	ควรจัดอบรมให้ความรูก้ารต่อต้านการ
ทุจริตและกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือให้เป็น
ตัวอย่างของสังคม	รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเป็นหูเป็นตา 
ตรวจสอบการท�างานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ	 ส่วนระดับ
ประเทศ	ต้องให้ประชาชนมีความรู้	ความคิดเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการทุจริต	และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารเครือข่าย	การเฝ้าระวงัป้องกนัและตดิตามการทจุริตใน
หน่วยงานภาครฐั	รวมทั้งจากข้อสรปุการสนทนากลุ่มตวัแทน
นักศึกษาว่าควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ	ผ่านสถาบันครอบครัว
เป็นแบบอย่างและปลูกฝังการมีระเบียบวินัยและความ
ซ่ือสัตย์	และสถาบันการศึกษาอบรมสั่งสอนการมีจิตส�านึก
การปฏิบัติงานและเป็นคนดีต่อประเทศชาติ	 โดยเจ้าหน้าที ่
ภาครัฐ	 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างสังคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
สอดคล้องงานวิจัยของ	ขวัญฤทัย	ใจทัน	 (2554)	ที่เสนอว่า
วิธีป้องกันการทุจริตเริ่มต้นที่ครอบครัว	 ให้ผู้ปกครองอบรม 
สั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีมีคุณธรรม	ไม่ทุจริต	ท�าตัวเป็น 
แบบอย่างทีดี่ให้เด็กเกรงกลัวต่อการทจุริต	มีชีวิตอย่างพอเพียง 
ไม่นิยมความฟุ่มเฟือย	ปลูกฝังค่านิยมป้องกันการทุจริต
ตามโรงเรียน	สร้างจิตส�านึกที่ดีเริ่มที่ครอบครัว	 โรงเรียน	
สถาบันการศึกษา	บทเรียนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม	หลักธรรมาภิบาล	หน้าที่พลเมืองและ
ครูเป็นตัวอย่างท่ีดี	 โดยอธิบายผลกระทบของการทุจริตและ
ผู้น�าต้องท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี	เช่นเดียวกับ	ธิดาพร	โตสติ 
(2546)	 เสนอแนวทางคุณธรรมที่นักศึกษาควรได้รับการ
พัฒนา	 คือ	ความมีวินัย	ความรับผิดชอบ	และความขยัน
หมั่นเพียร

 ข้อเสนอแนะ
	 หน่วยงานด้านการศกึษาสามารถน�าข้อเสนอแนะไปเป็น
แนวทางส่งเสริมคุณธรรมกับเยาวชนได้ดังนี้
	 1.	ควรใช้รปูแบบการสอนแบบบรูณาการทีใ่ช้กระบวนการ 
กล่อมเกลาทางสังคมของกลุ่มครอบครัว	สถาบันการศึกษา	
และสื่อที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย/เง่ือนไขของสภาพแวดล้อม
ในสังคมมิติ	 เช่น	 เพ่ือน	กลุ่มเครือญาติ	ผู้น�าชุมชน	และ
คนในชมุชน	หรือสภาพแวดล้อมนเิวศองค์การ	เช่น	กลุ่มพลงั
เยาวชนต้านการทุจริต	กลุ่มข้าราชการสีขาว	เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัไิด้จริง	และสอดคล้องกับบคุลกิภาพและศักยภาพของ
นักศึกษา
	 2.	ควรสร้างวฒันธรรมความชื่อสตัย์สจุริตให้เป็นคตธิรรม
ประจ�าใจของกลุ่มนักศึกษา	 ตั้งแต่การใช้ชีวิตประจ�าวัน 
และชีวิตการเรียนที่ต้องปลูกฝังในตัวนักศึกษา
	 3.	ควรจัดการเรียนการสอนที่เชือ่มโยงการให้ความรู้
กฎหมายเกี่ยวกับ	ปปช.	และพฤติกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม	
โดยเน้นการสอนแบบบูรณาการเนื้อหากับการปฏิบัติ
	 4.	สร ้างภูมิคุ ้มกันจากสิ่งยั่วยุที่ เข ้ามาจากปัจจัย
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และวัฒนธรรม	
โดยเน้นการปลูกฝังการคิดและภาวะจิตที่นิ่ง	 โดยผ่านสื่อที่
ส่งเสริมคุณธรรม
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