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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษาเขตหนองแขม และเขตลาดกระบัง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
คณะกรรมการป้องก้นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 177 คน และมีการ
สังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.25) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่จะเป็นแกนน าให้
ข้อมูลปัญหาการทุจริตร่วมเป็นเครือข่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตในชุมชนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.97) ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน พบว่า กิจกรรมต่อต้านการทุจริตเป็นผล
ให้ชุมชนมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) และด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อยู่ระดับปานกลาง ( X = 3.40) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกต พบว่า พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อยู่ในระดับดี ( X = 2.80), และ 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พบว่า เขตหนองแขมมีคะแนนเฉลี่ย  ( X = 12.88) 
มากกว่าเขตลาดกระบัง ทีม่ีคะแนนเฉลี่ย ( X = 12.65) 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมภาคประชาชน การทุจริต 
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Abstract 
The objective of this research studied the involvement of public in Bangkok : The 

case study of Nong Khaem district and Lat Krabang district in anti- corruption of 
corruption office of the national anti-corruption commission. This research have 177 
samples and observed behavior. The results found that 1) the overview ofinvolvement 
of publichas a high level ( X = 4.25) and the considering of each factors found that public 
opinion will be led to data corruption problems, a network of anti-corruption and public 
relations activities in the community have a higher level ( X = 4.97).The understanding of 
the anti-corruption activities and community development and sustainability have a high 
level ( X = 4.37),and the sources of information and participation of the public have a 
moderate level ( X = 3.40). The observational data analysis found that the behavioral 
involvement of public have a high level ( X = 2.80)and 2) comparing the involvement of 
public in prevention and suppression of corruption found that NongKhaem district 
( X = 12.88) has mean value more than LatKrabang district ( X = 12.65). 
Keywords: Involvement Public, Corruption 

 
บทน า 

กระแสโลกาภิวัตน์ที่ก าลังเกิดขึ้นท่ัวโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ อุตสาหกรรมและการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนของไทย ในช่วงแรกได้ก่อให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างชาติและเงินกู้จากรัฐ มี
การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมทั้ง
การไหลบ่าของสังคมและวัฒนธรรมนานาชาติที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเยาวชน
และผู้ใช้แรงงานต่างถูกชักน าให้หลงใหลไปสู่การเป็นนักบริโภคนิยม วัตถุนิยมและปัจเจกนิยม ติดยึดอยู่กับ
ความสุขจากทุนนิยมโดยไม่ค านึงถึงความหายนะที่จะตามมา เนื่องจากการไหลไปตามกระแสวัตถุนิยมที่ให้
ความส าคัญกับเงินตรา กับความมีหน้ามีตาในสังคมยกย่องคนรวยมากกว่าคนดีให้ความส าคัญกับฐานะ
ทางสังคมมากว่าความเป็นปราชญ์หรือภูมิปัญญา ทุ่มเทให้กับความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่ายไม่ให้
ความส าคัญกับครอบครัวและสายใยผูกพันในครอบครัวเหมือนเดิมมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอย่างรุนแรง 
ทั้งการเรียนการด ารงชีวิตร่วมกัน การท างาน การเอาหน้าในสังคม ฯลฯ ศรัทธา ค่านิยมในทางคุณธรรม
จริยธรรมเหือดหายไป ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเมตตาอารี ความช่วยเหลือเกื้อกูล สมัครสมานสามัคคี 
ความมั่นคงศรัทธาในศาสนาที่บรรพบุรุษนับถือการพ่ึงพาอาศัยระหว่างผู้คนในชุมชนเกือบไม่มีปรากฏให้
เห็น พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นเหตุของการสร้างเจตคติที่ไม่เหมาะสมในสังคมให้เกิดขึ้นและทวีความ
รุนแรงขึ้นทุกที พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องบางครั้งกลายเป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่อง เช่น บุคคลผู้มีอ านาจออก
กฎหมายที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง แต่อ้างว่าเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและ
สังคม ทั้งที่จริงแล้วบุคคลเหล่านั้นกลับได้ประโยชน์ ซึ่งเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่
เราจะต้องรู้เท่าทัน มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันป้องกัน แก้ไขขจัดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
เหล่านี้ให้หมดไป รู้จักและเข้าใจกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน รู้จักใช้ช่องทางใน
การส่งเรื่องร้องเรียนพฤติกรรม การร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิ



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

839 |  P a g e

ชอบ รู้จักเครือข่ายในการดูแลประชาชนที่ประสบความทุกข์อันเนื่องมาจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่อง
ดังกล่าวนี้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้
บ้างแล้ว และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้น ามาสรุปเป็นข้อมูล
ประกอบไว้ในหนังสือ “คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2556” ที่ใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในชุมชนสังคม” ด้วยแล้ว (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ. 2557: 20 - 25) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

2.   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
แนวคิด ทฤษฎี 
 ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประชัย ศรีจามร (2549) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าเป็นการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการส่งเสริม 
ชักน า การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ การริเริ่มในการคิด ร่วมก าหนดแนวทางใน
การพัฒนา รวมแก้ไขและวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทรัพยากรทางการบริการ 
ตลอดจนอ านาจในการตัดสินใจในการก าหนดกิจกรรม แนวทางการด าเนินกิจกรรมของตนเองให้เกิดขึ้น 
ภายในชุมชนด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถของตนเอง เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการและควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคม อันจะน าไปสู่
การพ่ึงพาตนเอง 
 สุนทร กองทรัพย์ (2548) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ว่าหมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่ม
คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการในรูปกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ได้ตั้งใจ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล ต่อกลุ่มคน รวมทั้งต่อส่วนรวม โดยที่ประชาชนต้องเป็นคน
ตัดสินใจในกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยตัวเอง และรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น 
 
 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
 อรพินท์ สพโชคชัย (2550) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ดังนี้ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง 
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยจากการสังเกตการณ์

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามผู้วิจัย จากกลุ่มตัวอย่าง 177 คน ส่วนแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จะมีเจ้าพนักงานส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เป็นผู้
สังเกตพฤติกรรม 5 ท่าน (ด้านการมีส่วนร่วม อารมณ์ ความสัมพันธ์ จิตส านึก) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตหนองแขม 
และเขตลาดกระบัง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” ผลการวิเคราะห์แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 60.45 และเป็นหญิง 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 39.55 จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21-40 ปี มี
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 อายุ 41-60 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 38.42 และอายุ 60 ปี 
ขึ้นไปจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.38 ตามล าดับ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 67.23 รองลงมาเป็นระดับ
ปริญญาโท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.34 และปริญญาเอกขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.43 ตามล าดับ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 รองลงมา อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.86 อาชีพรับจ้าง มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73 และอาชีพเกษตรกร จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.60 ตามล าดับ จ าแนกตามเขต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เขตหนองแขม มีจ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 51.41 และเขตลาดกระบัง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 48.59  

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พบว่า ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยรวมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ( X = 4.97) ด้านความรู้ ความเข้าใจของ
ประชาชน ( X = 4.37) และด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชน ( X = 3.40) การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แลกเปลี่ยน
ความคิดเก่ียวกับเรื่องข่าวปัญหา การคอร์รัปชั่นกับบุคคลอ่ืน ( X = 3.44) รับรู้ข่าวสารการทุจริตคอร์รัปชั่น
การจากการอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุ และดูโทรทัศน์ (รวม =3.41) มีความกระตือรือร้นในการติด ตาม
ข่าวสาร การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาต ิ( X = 3.37) 

ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ( X = 4.58) ยินดีและ
ภาคภูมิใจต่อกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ก่อให้เกิดประโยชน์ชุมชน ( X = 4.50)ความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( X = 4.04) 
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ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ( X = 4.97) พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีส่วนร่วมเป็นแกนน าเขตต่อ ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( X = 4.99)ต้องการมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายกับส านักงาน ป.ป.ช. ( X = 4.98) มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น ( X = 4.97) 
มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ( X = 4.95) 

ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยรวมอยู่
ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดี ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า/แกนน าต่อต้าน
การทุจริต ( X =2.90) ด้านความกระตืนรือร้นและความสนใจต่อปัญหาคอร์รัปชั่น ( X =2.90) ด้านแนวคิด 
เป้าหมายหรือลักษณะการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม( X =2.90) ด้านความปฏิสัมพันธ์ในการร่วมเป็น
เครือข่าย ( X =2.80) ด้านขั้นตอนด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ( X =2.50) แบบสังเกตด้านพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับดี ( X = 2.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ดังนี้ พบว่า ด้านการมีส่วนรวมในการเป็นผู้น า/แกนน าต่อต้านการทุจริต ( X = 2.90) ด้านความกระตืนรือร้น
และความสนใจต่อปัญหาคอร์รัปชั่น ( X = 2.90) ด้านแนวคิด เป้าหมายหรือลักษณะการจัดกิจกรรมโดย
ภาพรวม ( X = 2.90) ด้านความปฏิสัมพันธ์ในการร่วมเป็นเครือข่าย ( X = 2.80) ด้านขั้นตอนด าเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ ( X = 2.50)  

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าเขตหนองแขม 
มีคะแนนรวม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมดีกว่าเขต
ลาดกระบัง คะแนนเฉลี่ยของเขตหนองแขม เท่ากับ 12.88 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยของเขตลาดกระบัง 
เท่ากับ 12.65 คะแนน  

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แบบสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า เขตลาดกระบัง มีคะแนนรวม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมดีกว่าเขตหนองแขม เขตลาดกระบัง เท่ากับ 
14.60 คะแนน เขตหนองแขม เท่ากับ 13.40 คะแนน  
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตหนองแขม และ
เขตลาดกระบัง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของภาค
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ประชาชนภาพรวมอยู่ระดับมาก ( X = 4.25) และเม่ือพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน คือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน และด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นและต้องการมีส่วนร่วมที่จะเป็น
แกนน าให้ข้อมูลปัญหาการทุจริตแล้ว ร่วมเป็นเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตในชุมชน ความ
ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ ประชัย ศรีจามร (2549) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แก้ปัญหา 
 ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่เข้าใจให้ตัวกิจกรรม 
เพ่ือที่จะลดปัญหาการทุจริต ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมากของชุมชน และยังเชื่อว่ากิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตการท าแล้ว สามารถเป็นผลให้ชุมชนมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก 
 ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า เป็นด้านที่ประชาชน อยู่ระดับปาน
กลาง ประชาชนไม่ค่อยรับรู้ข่าวสาร ไม่ให้ความสนใจในปัญหาการทุจริต และไม่มีความกระตือรือร้นที่
ติดตามข่าวสาร และยังไม่ให้ความส าคัญกับปัญหาการทุจริต 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกต พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับดี ด้านการมีส่วนรวมในการเป็นผู้น าหรือแกน
น าต่อต้านการทุจริต ( X =2.90) ด้านความกระตืนรือร้นและความสนใจต่อปัญหาคอร์รัปชั่น ( X =2.90) 
ด้านแนวคิด เป้าหมายหรือลักษณะการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม ( X =2.90) ด้านความปฏิสัมพันธ์ในการ
ร่วมเป็นเครือข่าย ( X =2.80) ด้านขั้นตอนด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ( X =2.50) พบว่า พฤติกรรมของ
ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว โดยประชาชนส่วนมากต่อต้านการทุจริต สอดคล้องกับ  ประชัย 
ศรีจามร (2549) ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกต พบว่าจากการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ โดยมีผู้สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม จ านวน 5 ท่าน ในเขตลาดกระบังและเขต 
หนองแขม พบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เขตลาดกระบัง มีคะแนนรวม 
14.60 คะแนน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยรวมดีกว่าเขตหนองแขม 13.40 คะแนน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ในพ้ืนที่เขตลาดกระบัง 
มีมากกว่าเขตหนองแขม สอดคล้องกับ สุนทร กองทรัพย์ (2548) ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และสมัครใจ ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ในภูมิภาคอ่ืนๆ และมีการเปรียบเทียบในทุกมิติและสามารถ 
น าผลการวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
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ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่สนับสนุนข้อมูล

ในการท าวิจัย ขอขอบคุณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย 
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