รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การตลาดเชิ งประยุ กต์สำหรับ การกระตุ้นและจำแนก
กลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ย วกับ การต่อต้านคอร์รัปชัน
Clusters of Active Citizen Behaviour on Anti-Corruption:
The Marketing Applications

โดย
คณะนักวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

สังกัด

ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
อ.ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์
ผศ.ดร.ธานี ชัย วัฒน์
นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

ภายใต้แผนงานยุ ทธศาสตร์เป้า หมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ธันวาคม 2563

เลขที่สัญญา 2562/5-02
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การตลาดเชิงประยุกต์สำหรับ การกระตุ้นและจำแนก
กลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
Clusters of Active Citizen Behaviour on Anti-Corruption:
The Marketing Applications

โดย
คณะนักวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

สังกัด

ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
อ.ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0

สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ธันวาคม 2563

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นได้เพราะได้รับ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 โดยได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำทั้งด้าน
วิ ช าการและการขั บ เคลื ่ อ นผลการวิ จ ั ย อย่ า งดี ย ิ ่ ง จาก ศาสตราจารย์ ดร.มิ ่ ง สรร พ์ ขาวสอาด
ประธานบริ ห ารแผนงานฯ และได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานโครงการจาก คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ แ ละผู ้ เ ชี ่ ย วชาญทุ ก ท่ า นที ่ ไ ด้ ใ ห้ ค ำแนะนำในการวิ จ ั ย นี ้ ได้ แ ก่
ศ.เกี ย รติ ค ุ ณ ดร.อานั น ท์ กาญจนพั น ธุ ์ ศ.ดร.ทรงศั ก ดิ ์ ศรี บ ุ ญ จิ ต ต์ ศ.ดร.ดิ เ รก ปั ท มสิ ร ิ ว ั ฒ น์
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ คุณบรรยง พงษ์พานิช รศ.ดร.อรุณี อิน ทรไพโรจน์ รศ.ดร.จุล นี เทียนไทย
รศ.ดร.สิ ร ิ ล ั ก ษณา คอมั น ตร์ รศ.ดร.ศศิ เ พ็ ญ พวงสายใจ รศ.ดร.อดิ ศ ร์ อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา
รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล และ อ.ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์ข้อมูล ความเห็น รวมทั้งการสนับสนุน และการอำนวยความสะดวก
ด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีจากกรรมการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ กลุ่มปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
คณะผู้วิจัยมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่องค์ความรู้จากผลการวิจัยนี้สู่หน่วยงานที่ท ำงานด้าน
การสื่อสารเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันต่าง ๆ และนำข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน
งานต่อต้านคอร์รัปชันต่าง ๆ ที่คณะผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีความเชื่อเป็นอย่างสูงว่าองค์ความรู้ใหม่นี้จะทำ
ให้การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นอย่างแน่นอน

คณะผู้วิจัย

แบบสรุปผูบ้ ริหาร
…………………………………………………………………………………………………………
1.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจยั ปีงบประมาณ 2562
1.1 ชือ่ เรือ่ ง
การตลาดเชิงประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน
1.2 ชือ่ คณะผูร้ บั ผิดชอบการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
1.2.1 ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 081-637-6999
1.2.2 ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2.3 อ.ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์
สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2.4 ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2.5 นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา
สังกัด บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 090-559-8288
1.3 งบประมาณและระยะเวลาการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกรวิจยั
ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณที่ได้รับ 3,917,100 บาท
ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
2. สรุปแผนกิจกรรม
2.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาในการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีด้านการคอร์รัปชันมีการพัฒนามาโดยตลอด โดยมุ่งศึกษานิยาม รูปแบบ และ
ความสัมพัน ธ์และผลกระทบของการคอร์รัปชันต่อตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ โดยมักศึกษา

กระบวนการและกลไกที่เอื้อประโยชน์ต่อการเกิดขึ้นของคอร์รัปชัน ทั้งเป็นกรณีศึกษาและทั้งระบบเชิง
โครงสร้าง ซึ่งพบว่า การคอร์รัปชันมีรากที่หยั่งลึกในโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
การปกครองประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต ทั้งนี้วรรณกรรมต่าง ๆ ในประเด็นนี้ล้วนมุ่งศึกษาการคอร์รัป ชันใน
เชิงประเด็นเป็นหลัก (issue-centric) ซึ่งแม้จะเป็นประโยชน์มาก แต่ทำให้ยังขาดการศึกษาเชิงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชัน (actor-centric) โดยเฉพาะพฤติกรรมของประชาชนทั่วไปที่เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้
ในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ผ่านมามีลักษณะการกำหนดนโยบายจากบนลงล่าง (top-down) ซึ่ง
ทำให้การต่อต้านคอร์รัปชันขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากสังคมประกอบด้วยคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้ลักษณะและรูปแบบของปัญหามีความหลากหลายสูงมากด้วย ในปัจจุบันแนวความคิดเริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นที่ภาคประชาสังคมมากขึ้น ดังนั้น การใช้มุมมองของศาสตร์การตลาดที่ให้ความสำคัญ
กับความต้องการและปัจจัยที่กระทบกับพฤติกรรมของกลุ่มย่อย จึงเป็นแนวทางที่ทำให้การกระตุ้นให้เกิดการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัยนี้ จึงได้นำวิธีการทางการตลาด คือ การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (segmentation) อันเป็นแนวคิด
และวิธีการที่ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลมาประยุกต์ใช้กับประเด็นทางสังคม คือ การต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อเข้ าใจก่ อ นที่ จ ะเข้ า ถึ งเพื่ อ พัฒ นากระบวนการการขจัด คอร์ร ัปชัน ที ่เ กิ ดจากภาคประชาชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในยุคที่การคอร์รัปชันมีความซับซ้อนและลึกซึ้งต่อไป ทั้งนี้ จากการสืบค้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในอดีต พบว่า ยังมิได้มีการให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงพฤติกรรม
ของการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงยังเป็นช่อ งว่างสำคัญที่จะนำไปสู่งานวิจัยที่สร้างคุณค่า เชิงทฤษฎีด้านคอร์รัปชัน
ด้วย
2.2 วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
1. วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กลุ่มคนที่ต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
2. จัดกลุ่มตามลักษณะที่ซ่อนเร้น (latent class) เช่น ทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อจำแนกและเข้ าใจ
ลักษณะเฉพาะ รวมถึงการจัดลำดับความเข้มข้นของแต่ละกลุ่มที่มีการตื่นตัวต่อต้านคอร์รัปชันที่
แตกต่างกัน
3. วิเคราะห์การตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาดด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างของกลุ่มที่
ต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
4. ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้พฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของคนในแต่ละกลุ่มที่ต่อต้านคอร์รัปชันมี
ความแตกต่างกัน
2.3 วิธกี ารทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
เพื่อตอบวัตถุประสงค์วิจัย 4 ข้อดังกล่าว โครงการวิจัยดำเนินการศึกษาทั้งสิ้น 3 การศึกษา โดยแต่ละ
การศึกษามีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้

การศึกษาที่ 1
1. เพื่อจำแนกกลุ่มผู้ที่มีการต่อต้านการคอร์รัปชันตามลักษณะทางวัฒนธรรม ค่านิยมและทัศนคติ
การศึกษาที่ 2
1. เพื่อจำแนกกลุ่มคน (ประชาชนทั่วไป) ที่มีการตื่นตัวต่อการคอร์รัปชันที่แตกต่างกันตามลักษณะ
ซ่อนเร้น
2. วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กลุ่มคนที่ต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้พฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของคนในแต่ละกลุ่มที่มีการตื่นตัวต่อการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน
การศึกษาที่ 3
1. เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อการสื่อสารและการโฆษณาการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มคนที่ มีการ
ตื่นตัวต่อการคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
2.4 ผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
จากการศึกษาที่ 1 สามารถแสดงถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยซ่อนเร้นของพฤติกรรม
ต่อต้านคอร์รัปชันได้ โดยองค์ประกอบซ่อนเร้นที่สำคัญ 6 องค์ประกอบ คือ บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการ
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจ ความยึดมั่นในกลุ่ม การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอน และความเป็นชาย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวสามารถนำไปแบ่งกลุ่มคนได้เป็น 4 กลุ่ม ซึ่ง
มีพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและลักษณะซ่อนเร้นที่ แตกต่างกัน ในภาพรวม พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างนี้ ผู้ที่
มีพฤติกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันสูงมักเป็นผู้ที่ยอมรับความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจได้ต่ำ นิยมความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม เห็นความสำคัญในบทบาทและความสามารถที่เท่าเทียมกันของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย นอกจากนั้น ผู้ที่
เห็นประโยชน์ส่วนตนสูงกว่าประโยชน์ของสังคมจะมีลักษณะที่ต่อต้านการคอร์รัปชันน้อยกว่าอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ข้อค้นพบสำคัญอีกประการของการศึกษาที่ 1 คือ การที่ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันของบาง
กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่กลับมีลักษณะซ่อนเร้นที่ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นำไปสู่
ข้อสรุปอีกประการสำคัญที่ว่า ผู้ที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันสูงเหมือนกัน อาจมีลักษณะซ่ อนเร้นที่
แตกต่างกันได้
ต่อมาในการศึกษาที่ 2 ได้ใช้ลักษณะซ่อนเร้นที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาที่ 1 คือ
บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการ การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม และความเป็นชาย มาวิเคราะห์เพิ่มเติมกับกลุ่ม
ประชาชนที่ใหญ่ขึ้น พบว่ามีลักษณะซ่อนเร้นอีก 2 ตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่มีค วามสัมพันธ์ต่อการต่อต้า นการ

คอร์รัปชัน คือ ความเชื่อในอำนาจในตน และความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ นอกจากนี้ในการศึกษาที่ 2 ยังได้
ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือวัด “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” โดยพบว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันประกอบด้วย
4 มิติย่อย ได้แก่ มิติการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา ซึ่งสะท้อนการเห็นถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชัน มิติการ
ป้องกันซึ่งแสดงถึงการร่วมเผยแพร่ความรู้ค่านิยมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ผู้อื่น มิติการยืนหยัด
ซึ่งหมายรวมถึงการต่อสู้และยืนหยัดต่ออำนาจที่ไม่ถูกต้อง และมิติการระงับและปราบปรามซึ่งเน้นถึงการเข้า
ร่วมกับกระบวนการต่าง ๆ เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะแฝงร่วมที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านคอร์รัปชันสูงนั้น ประกอบด้วย
บรรทัดฐานส่วนตน ความเชื่อในอำนาจของตน ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ ความหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนของกระบวนการ และยึดมั่นในผลประโยชน์ และพบว่าลักษณะแฝงร่วมที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มที่ต่อต้าน
คอร์รัปชันต่ำประกอบด้วยบรรทัดฐานส่วนตน ความเชื่อในอำนาจของตน ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์
ความหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของกระบวนการ และยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม
จากนั้นจึงได้นำผลของการศึกษาที่ 1 และ 2 มาทำการทดลองต่อในการศึกษาที่ 3 โดยเลือกลักษณะ
ซ่ อ นเร้ น บรรทั ด ฐานส่ ว นตน (personal norm) การหลี ก เลี ่ ย งความใม่ แ น่ น อนในกระบวนการ
(uncertainty aviodance) และความเป็นชาย (masculinity) มาทดสอบกับพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน
พบว่า บรรทัดฐานส่วนตนมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวคือ ผู้ที่มีบรรทัดฐานส่วนตน
ด้านคอร์รัปชันต่ำจะต่อต้านคอร์รัปชันต่ำ และเมื่อบรรทัดฐานส่วนตนสูงขึ้นการต่อต้านคอร์รัปชันก็จะสูงขึ้น
ด้วย การให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมด้านการคอร์รัปชันจึงมีความสำคัญอย่า งยิ่ง
ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแนวทางที่หน่วยงานจำนวนหนึ่งได้พยายามสื่อสารความรู้ ด้านคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องที่
ถูกต้องและควรดำเนินการให้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากต้องการให้คนร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน
นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มผู้ที่มีความเป็นชายสูงจะมีการต่ อต้านการคอร์รัปชันต่ำ และกลุ่มที่มีความ
เป็นชายต่ำจะมีการต่อต้านการคอร์รัปชันสูง ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่าการปลุกจิตสำนึกและทัศนคติด้านความ
เท่าเทียมระหว่างชายและหญิงทั้งในแง่ความสามารถ การได้รับความยอมรับ อาชีพ หน้าที่ และอื่น ๆ สามารถ
เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างให้เกิดต่อต้านคอร์รัปชันได้มากขึ้น
2.5 ผลสำเร็จและความคุม้ ค่า
2.5.1 ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions)
ผลจากการวิจัยทั้งหมดทำให้ทราบถึงลักษณะซ่อนเร้นของการเกิดพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่ง
ยังไม่มีงานวิจัยด้านคอร์รัปชันในอดีตใด ๆ เท่าที่คณะผู้วิจัยค้นพบได้กล่าวถึงมาก่อน เป็นการเปลี่ยนมุมมองเชิง
วิชาการของการศึกษาด้านคอร์รัปชันไปในอีกมิติหนึ่ง กล่าวคือ จากการเน้นการศึกษาเรื่องความหมายของการ
คอร์รัปชัน เหตุของการคอร์รัปชัน รูปแบบของการคอร์รัปชัน กรณีศึกษาและสถานการคอร์รัปชันในพื้นที่ต่าง ๆ
กลายเป็นมิติการเข้าใจคนในสังคมเชิงลึกในมุมพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่ม และแต่ละ

กลุ่มมีปัจจัยซ่อนเร้นอะไรบ้างที่นำสู่การต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งพบว่าในบางกลุ่มย่อยมีลักษณะการต่อต้านการ
คอร์รัปชันคล้ายคลึงกันแต่ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะซ่อนเร้นที่คล้ายกันแต่อย่างใด
นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้พัฒนาเครื่องมือวัดการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งประกอบด้วย 4 มิติย่อย ได้แก่ มิติ
การรับรู้ถึงประเด็นปัญหา มิติการป้องกัน มิติการยืนหยัด และมิติการระงับและปราบปรามโดยใช้ข้อคำถาม
19 ข้อ เครื่องมือนี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่นักวิจัยในอนาคตสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การต่อต้านคอร์รัปชันได้อีกมาก
ทั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ข้อค้นพบนี้ นักวิจัยได้ทำการทดลอง จึงทำให้ยืนยันได้ว่าบรรทัดฐานส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์ทางตรงกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และความเป็นชายมีความสัมพันธ์เชิ งผกผันกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน นับเป็นครั้งแรกที่นักวิชาการสามารถยืนยันความสัมพันธ์ของปัจจัยแฝงที่เกี่ยวข้องกับบุค ลิกภาพ
ของคนต่อพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันได้ และถือเป็นการขยายขอบเขตองค์ความรู้ทั้งด้านคอร์รัปชันและ
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดด้วย
2.5.2 ประโยชน์เชิงระเบียบวิธวี จิ ยั (Methodological Contributions)
การศึกษาที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นตัวอย่างของการใช้แนวคิดระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
และการตลาดมาประยุกต์เข้ากับการวิจัยในด้านคอร์รัปชันเป็นครั้งแรก ทำให้เห็นว่าการวิเคราะห์ปัจจัย และ
การจำแนก กลุ่มคนมีความน่าสนใจและมีความสำคัญต่อการวิจัยด้านคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ซึ่งมี
ความแตกต่างและมีปัจจัยซ่อนเร้นอยู่มากในพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ
ผลการวิจัยจากการศึกษาที่ 1 และ 2 ยังแสดงให้เห็นว่าการศึกษาวิจัยด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน มี
มุมมองของกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มเดียวนั้นอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะที่ซ่อนเร้น
ต่าง ๆ กลุ่มคนอาจทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเกิดการ “หักลบกลบหนี้” (offset) ในการคิดคำนวณผล
ทำให้ผลการวิจัยที่ออกมามีความลำเอียงและขัดกับความเป็นจริง ดังนั้ นการออกแบบระเบียบวิธีวิ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันจึงควรต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มเสมอก่อนที่จะดำเนินการวิจัย
นอกจากนั้นผลจากการศึกษาที่ 3 แสดงให้เห็นการประยุกต์แนวคิดระเบียบวิธีวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม (behavioral economics) โดยใช้วิธีการ priming สามารถสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
คอร์รัปชันได้ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเกมส์ (gamification) สามารถทำให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการร่วมทำงานวิจัย และสามารถเก็บข้อมูลวิจัยได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น
2.6 กลุม่ เป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
นักวิจัยมีแผนการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน สำหรับหน่วยงานภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เช่น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และองค์กรต่าง ๆ ในเครือข่าย และเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิผลของกลไกการรับข้อร้องเรียน ในการสร้างเสริมธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานรัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
2.7 การนำไปใช้ประโยชน์
2.7.1 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยเผยแพร่ความรู้ สร้างการตระหนักรู้/การเรียนรู้ให้สังคม
- นำเสนอองค์ความรู้ด้านแนวทางการจัดจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีพฤติกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
และการจัดทำกลยุท ธ์ในการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมสำหรับคนไทย 4.0 ในที่
ประชุมต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- จัดการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และพฤติกรรมที่ต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านการจัดทำ digital content ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น วีดีโอ
และ infographics
- จัดทำสกู๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของสำนักข่าว
2.7.2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
- นำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง
เป็นระบบให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น
- นำเสนอต้นแบบแพลตฟอร์มต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบให้ชุมชนได้ทดลองใช้ เช่น ชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
2.8 ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
จากผลการวิจัยผู้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ได้
อย่างน้อย 3 ประการดังนี้
1) การแบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าใจถึงปัจจัยแฝงที่ถูกนำมาใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบายเลี่ยงจากการใช้
ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ อาชีพ ระดับรายได้ ในการแบ่งกลุ่มคนที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน จากการศึกษาที่ 1 และ 2 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของแต่ละ
กลุ่มคนที่แบ่งไว้นั้นปะปนกันอย่างมาก ปัจจัยที่ควรนำมาใช้ในการแบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชัน คือ ปัจจัยเชิงสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ชัดเจนเหมาะสมกว่า

2) การลดต้นทุนการกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชัน
การเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะทำให้ผู้ที่กำหนดนโยบายไม่หว่านทรัพยากรที่มีไปกับทุกคน
เพื่อสร้างให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องจากกลุ่มคนบางกลุ่มนั้นการลงทุนเพื่อสร้างพฤติกรรมการต่อต้าน
คอร์รัปชันอาจจะไม่คุ้มค่า เช่น กลุ่ม The Mass ในการศึกษาที่ 2 แม้จะมีจำนวนมากแต่มีลักษณะซ่อนเร้นที่ไม่
โดดเด่นในด้านใด ๆ ทำให้อาจต้องลงทุนลงแรงจำนวนมากในการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่อต้ านคอร์รัปชัน
เช่นเดียวกับกลุ่ม The Individualist ในการศึกษาที่ 2 ซึ่งมิได้สนใจการต่อต้านคอร์รัปชันแต่อย่างใด แต่สนใจ
เรื่องประโยชน์ส่วนตนมากที่สุด การให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าในช่วงแรก ในทางกลับกัน
กลุ่ม The Attentive Mass ในการศึกษาที่ 1 เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะมีลักษณะต่อต้านคอร์รัปชันอยู่เดิม
หากเพิ่มการกระตุ้นหรือให้แนวทางการคอร์รัปชันที่เหมาะสมก็จะสามารถสร้างให้คนกลุ่มใหญ่นี้มาเป็นแนว
ร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยใช้ต้นทุนน้อยกว่า
3) การกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิท ธิภาพ
จากการศึกษาที่ 3 พบว่า บรรทัดฐานส่วนบุคคลและความเป็นชายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่อต้าน
คอร์รัปชันและสามารถกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันจึงควรให้
ความรู้ด้านบรรทัดฐานด้านคอร์รัปชันแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เน้นให้กลุ่มเป้าหมายเห็นปัญหาของคอร์รัปชันที่
ชัดเจน และต้องกำหนดกรอบบรรทัดฐานทางสังคมของการคอร์รัปชันให้เข้าใจง่ายและถูกต้องเพื่ อปลุ ก
จิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดบรรทัดฐานส่วนบุคคลด้านคอร์รัปชันในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนั้นการสื่อสารให้
เกิดความรู้ส ึกถึงความสำคั ญของความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ทั้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด
ความเชื่อ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันได้
ทั้งนี้ ยังมีลักษณะแฝงอีกหลายประการที่น่าสนใจดำเนินการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต เช่น ความ
เชื่อในอำนาจของตน โอกาสในการเกี่ย วข้องกับ การคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อ มล้ำเชิง อำนาจ
ความยึดมั่นในกลุ่ม ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าจะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย

บทคัดย่อ
แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม
แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัป ชันยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง งานวิจัยนี้จึงใช้ศาสตร์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดจำแนกกลุ่มเป้าหมายและ
ศึกษาลักษณะซ่อนเร้นของผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันแตกต่างกัน อันจะนำไปสู่ออกแบบกลไกกระตุ้น
การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า สามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม
ย่อยตามลักษณะซ่อนเร้นและพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันได้หลายกลุ่ม โดยผู้ที่มีระดับการต่อต้ าน
คอร์รัปชันสูง จะมีบรรทัดฐานส่วนตนสูงและความเป็นชายต่ำ จากข้อค้นพบข้างต้นสามารถนำไปใช้ออกแบบ
การสื่อสารเพื่อกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

Abstract
One important approach to solving anti-corruption is public participation.
The anti-corruption concept lacks a body of knowledge and insights on target groups. This
knowledge is needed to promote deeper engagement. This research applies knowledge on
consumer behaviour and marketing to segment target groups and studies informal classes
amongst those exhibiting different anti-corruption behaviours. We hope this will lead to a
design of effective mechanisms promoting anti-corruption. Studies show target groups can be
divided into several subgroups based on informal classes and anti-corruption behaviours.
Those possessing a high level of anti-corruption behaviours hold a high level of personal
norms, but low masculinity. Such findings can be incorporated into developing effective and
efficient anti-corruption communications.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมา
การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและกระจายตัวอยู่อย่างกว้างขวางในสังคมไทย ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน อีกทั้งยังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ในช่วงระยะสิบปีที่ผ่านมา ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงมีการพัฒนาระบบ โครงการและการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน
เริ่มตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขึ้นเพื่อ
เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ ได้จัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาหลายองค์กร
เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเครื่องมือ แง่มุม และระดับของปัญหาที่แตกต่างกัน
ไป และการรวมกลุ่มกันในภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งเป็นชมรม องค์กร สถาบันที่ดำเนินงานด้านการ
ต่อต้านคอร์รัปชันด้วยรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงมี การออกกฎหมายและมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตกว่า 15 ฉบับ และมีการจั ดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลอีก 6 แห่ง (สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561)
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของประเทศไทยอาจยังไม่
เห็นผลมากนัก เมื่อเทียบกับผลการประเมินดัชนีชี้วัดการคอร์รัปชันต่าง ๆ ในช่วงสิบ ปีที่ผ่านมา เช่น ดัชนี
ภาพลักษณ์ ก ารคอร์ร ัป ชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่จัดทำโดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใส
นานาชาติ (Transparency International: TI) และดัชนีสถานการณ์คอร์รั ปชันไทย (Corruption Situation
Index: CSI) ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้ ให้เห็นไปในทางเดียวกันว่าระดับการคอร์รัปชันใน
ประเทศไทยนั้นสูงมากและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีมาตราการต้านโกงจำนวนมากก็ตาม
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ภาพที่ 1-1 แสดงสถิติคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รั ปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่จัดทำ
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.
2556 - 2562

ที่มา: ดัดแปลงมาจากสถิติค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index:
CPI)
สาเหตุประการหนึ่งอาจมาจากมาตรการต่อต้านการทุจริตส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการแก้ไขโดยใช้โครงสร้าง
ระดับบน (top-down) คือ เน้นการควบคุมและสั่งการจากผู้บังคับบัญชาผ่านการกำหนดนโยบาย เพื่อนำไป
กำกับดูแล โดยใช้กลไกทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามเป็นหลัก แต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการ
สร้างความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ (engagement) จากประชาชนอย่างจริงจัง ซึ่งกลไกทางกฎหมาย เช่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) หรือการตั้งองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การออกพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นต้น รวมถึงยัง
มีข้อจำกัดในการทำงานเมื่อเทียบกับขนาดและความซับซ้อนของปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย (ธานี
ชัยวัฒน์ และคณะ, 2560) แต่ในประเทศอื่น ๆ เช่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ต่างมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจากล่างขึ้นบน (bottom-up) คือ เน้นการมีส่วนร่วมของระดับผู้ปฏิบัติการหรือจาก
ประชาชนในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากการป้องกันคอร์รัปชันไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหาก
ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยให้ประชาชนเป็นตัวแทนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
(Brannan et al., 2006) เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองตื่นรู้ (active citizen) ที่มีภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลัก
ในการสร้างความร่วมมือ (engagement) จากประชาชน
ในขณะเดียวกัน การต่อต้านคอร์รัป ชันแบบล่างขึ้นบนจะช่วยกระตุ้นความสนใจของประชาชนในการ
มีส ่ว นร่ว มต่ อต้า นคอร์ร ัป ชัน และความรู้สึ ก เป็น เจ้ าของปั ญหา (ownership) อันจะนำไปสู ่ การมี ค วาม
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชันที่สอดคล้องกับเงื่อนไขความแตกต่างในบริบทของคอร์รัปชันในแต่ละพื้นที่ด้วย (ต่อภัสสร์ ยมนาค
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และคณะ, 2563; ธานี ชัยวัฒน์และคณะ, 2563; Dreisbach, 2017) ดังที่จะอธิบายรายละเอียดต่อไปในส่วน
การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International: TI) ที่ระบุว่าแนวทางการป้องกันปัญหาคอร์รัปชันที่มี ประสิทธิผลและยั่งยืนจำเป็นที่จะต้อง
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันตรวจสอบที่แข็งแรง การบังคับใช้กฎหมายที่จริ งจังและเท่าเทียม แต่ที่
สำคั ญ ที ่ ส ุ ด คื อ การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มสร้ า งความเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
(Transparency International, 2018) เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการ
ดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยสำคัญของการป้องกันการคอร์รัปชัน (Chêne,
2015) ดังนั้น การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้ได้ผลภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ภาพรวมของปัญหาคอร์รัปชัน
มีความสลับซับซ้อนและมีปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก จึงต้องอาศัยการ
ร่วมกันทำงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
ข้อสรุปที่ได้จากงานวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งจะได้อธิบาย
โดยละเอียดต่อไปในบทที่2 เสนอแนะไปในแนวทางเดียวกันว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่
มีผลต่อความสำเร็จของการต่อต้านการคอร์รัปชัน เช่น งานของ ธานี ชัยวัฒน์ (2562) ที่ศึกษารากฐานแนวคิด
ของการต่อสู้กับ คอร์ร ัป ชัน ในงานวิจ ัย เรื่อง “เมื่อกฎ(หมาย)ขายได้ ตลาดแข่งขันของการคอร์รัปชันใน
สังคมไทย” ได้กล่าวถึงบทบาทของภาคประชาชนในมุมมองจากศาสตร์แขนงต่าง ๆ ไว้ว่า แนวทางการแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชันในมุมมองของรัฐศาสตร์มุ่งไปที่การมีประชาธิปไตยที่มั่นคง เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่ความสมดุลทางอำนาจ และการมีธรรมาภิบาลของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
จากประชาชนที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดของนิติศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เน้นไปที่การสร้างความ
เข้มแข็งของกฎหมายในการเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสร้างความชัดเจนในเนื้อหาของกฎหมายที่เข้าใจได้
ตรงกัน การบังคับใช้กระบวนการทางกฎหมายที่รวดเร็วและมีขั้น ตอนที่ชัดเจน รวมไปถึงการสร้างการมีส่วน
ร่ว มของประชาชนในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายร่ว มกัน เพื่อให้เกิ ดการร่ว มตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไขปัญหาในมุมของภาษาศาสตร์อาจจะไม่ชัดเจนนัก แต่มีการเสนอแนะให้ใช้คำที่
เหมาะสมกั บ การสร้ า งความรู ้ ส ึ ก ของคนในสั ง คมตามที ่ พ ึ ง เป็ น โดยมั ก เป็ น การแก้ ป ั ญ หาในระยะยาว
เช่นเดียวกับแนวคิดทางสังคมวิทยาที่ไม่ได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญ หาคอร์รัปชันที่ชัดเจน แต่ช่วยให้เข้าใจ
คอร์รัปชันอย่างลึกซึ้งในฐานะของการเป็นปรากฏการณ์ประเภทหนึ่งในการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์
ส่วนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ธานี ชัยวัฒน์ (2562) แยกแยะแนวคิดในการแก้ไขปัญหาคอร์รัป ชัน
ออกเป็นแขนงย่อยทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ ในมิติของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมุ่ง
ไปที่การเพิ่มบทลงโทษหรือเพิ่มโอกาสในการจับได้ เพื่อลดมูลค่าของผลที่ได้จากการคอร์รัปชัน ในมิติของ
เศรษฐศาสตร์การเมือง เน้นการรวมตัวของชนชั้นล่างเพื่อทำลายโครงสร้ างส่วนบนที่เอื้อประโยชน์ให้มีการขูด
รีดเกิดขึ้น เช่น กระบวนการเคลื่อนไหวในภาคประชาชน หรือ การต่อสู้ของภาคประชาสังคม เศรษฐศาสตร์
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สถาบัน เน้นการจัดสถาบันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีองค์กรตรวจสอบกำกับ ดูแลการคอร์รัปชันแทน
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้ เข้าถึงข้อมูลได้ดีกว่าและมีความประหยัดต่อขนาด (economy of
scale) ของต้นทุนธุรกรรมมากพอที่จะก่อให้เกิดการต่อสู้กับคอร์รัปชันได้ สุดท้าย แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม อาศัยการสะกิด (nudge) ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการคอร์รัปชัน
เพื่อให้คนไม่คอร์รัปชัน หรือ ปลูกฝังความตระหนักเรื่องความเสียหายจากการคอร์รัปชันที่มีต่อสังคมให้เป็นที่
คุ้นเคยจนอยู่ในสัญชาตญาณ (instinct)
จะเห็นได้ว่า แนวความคิดการต่อต้านคอร์รัปชันจากมุมมองของหลากหลายศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น มี
จุดร่วมเหมือนกันในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความสำเร็จในการต่อต้านคอร์รัปชัน
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันยังอยู่ในวงจำกัด เห็นได้จากบทวิเคราะห์
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ระบุ
ว่า “ภารกิจการสร้างจิตสำนึกยังไม่มีประสิทธิภาพ” และ “ขาดการสร้างค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริตที่เป็น
เอกภาพ” (ป.ป.ช., 2559) รวมถึงผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 22-24
เมษายน พ.ศ. 2559 มีความเห็นร่วมกันว่า อุปสรรคสำคัญหนึ่งของการต่อต้านคอร์รัปชัน คือ การขาดพลเมือง
ตื ่ น รู ้ (active citizen) ที ่ ม ากเพี ย งพอ และมี ค วามเห็ น ว่ า การปลุ ก พลั ง ประชาชนขึ ้ น มานั ้ น เป็ น
คานงัดสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิผล (กลุ่มร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน , 2559)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2557) ทีร่ ะบุว่า ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากทีไ่ ม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ผ่านมานั้นใช้แนวคิดเชิงกว้างเป็นแนวคิด
ลักษณะมองจากข้างบน (top-down) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบทั้งระบบ (one size fits all) ทั้งที่จริง
แล้วการต่อต้านคอร์รัปชันควรที่จะเน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม และอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและ
เอกชน ที่ประกอบด้วยบริบทสังคมและคนที่มีความต้องการหลายหลายและมีความซับซ้อน เพื่อรับมื อกับรูป
และความซับซ้อนของปัญหาคอร์รัปชันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จากข้อสังเกตนี้เอง นำไปสู่แนวความคิดในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดย
ใช้มุมมองของศาสตร์ที่เน้น หลั กการเชิงจุล ภาคทางสังคมศาสตร์ (ระดับบุคคล) เช่น ศาสตร์การตลาด
(marketing science) ที ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ ความหลากหลาย (heterogeneity) ของความต้ อ งการ
ประสบการณ์ ภูมิหลัง แรงจูงใจของคนในสังคม เมื่อคนในสังคมมีความหลากหลายแตกต่างกัน การจัดกลุ่มคน
ที่คล้ายหรือเหมือนกันเข้าไว้ด้วยกันและจำแนกกลุ่มคนที่ต่างกันออกจากกัน เพื่อทำความเข้าใจกลุ่ มคน
เหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะสื่อสาร สร้างจิตสำนึก ค่านิยม หรือร้อยพลังเพื่อเป็นคานงัดที่มีประสิทธิผลต่อไป
วิธีการนี้เป็นขั้นตอนทางการตลาดที่เรียกว่า “การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย” (segmentation) เป็นวิธีการที่ยอมรับ
ในความหลากหลายของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ในองค์กรธุรกิจประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดและ
วิธีการ “การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย” แบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มย่อย (segment) เพื่อดำเนินกิจกรรมทาง
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การตลาดที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มย่อยนั้น เช่น การนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มผู้บริโภคชาย หญิง
เด็ก ผู้สูงอายุ หรือตามปัจจัยทางสังคม จิตวิทยา เพื่อผลิตสินค้า หรือ บริการได้ตรงกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่ม ในทำนองเดียวกัน หากแบ่งกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันแตกต่างกันเพื่อออกแบบการ
ดำเนินกิจกรรม สื่อสารในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม หรือกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันก็
สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน โดยจะได้อธิบายแนวความคิดการตลาดและการแบ่งกลุ่ม
เป้าหมายโดยละเอียดในส่วนทบทวนวรรณกรรมในบทต่อไป
จากที่กล่าวมา โครงการวิจัย “การตลาดเชิงประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและจำแนกกลุ่มประชาชนที่มี
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน” จึงมีวัตถุประสงค์วิจัย 4 ประการ ดังนี้
1.
2.

3.
4.

วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กลุ่มคนที่ต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
จัดกลุ่มตามลักษณะที่ซ่อนเร้น (latent class) เช่น ทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อจำแนกและเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะ รวมถึ งการจัดลำดับความเข้มข้ นของแต่ละกลุ่มที่มีการตื่นตัวต่อต้านการ
คอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์การตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาดด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างของกลุ่ม
ที่ต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้พฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของคนในแต่ละกลุ่มที่ต่อต้านการ
คอร์รัปชันมีความแตกต่างกัน

1.2 วิธีการศึกษา
เพื่อตอบวัตถุประสงค์วิจัย 4 ข้อดังกล่าว โครงการวิจัยดำเนินการศึกษาทั้งสิ้น 3 การศึกษา โดยแต่ละ
การศึกษามีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
การศึกษาที่ 1
1. เพื่อจำแนกกลุ่มผู้ที่มีการต่อต้านการคอร์รัปชันตามลักษณะทางวัฒนธรรม ค่านิยมและทัศนคติ
การศึกษาที่ 2
1. เพื่อจำแนกกลุ่มคน (ประชาชนทั่วไป) ที่มีการตื่นตัวต่อการคอร์รัปชันที่แตกต่างกันตามลักษณะซ่อน
เร้น
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กลุ่มคนทั่วไปที่มีโอกาสจะเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านค อร์
รัปชัน
3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้พฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันของคนในกลุ่ มทั่วไปที่มีการตื่นตัวต่อการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน
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การศึกษาที่ 3
1. เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อการสื่อสารและการโฆษณาการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มคนที่มีการ
ตื่นตัวต่อการคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ได้ทราบลักษณะที่แตกต่างของคนไทยตามรูปแบบพฤติกรรมต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ได้กำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมสำหรับคนไทย 4.0
ได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสร้างทัศนคติ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1-1 แสดงกลุ่มเป้าหมายทีส่ ามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
กลุม่ เป้าหมาย
นักวิจัยและนักวิชาการ
นักพัฒนาเครื่องมือ
นักการตลาด

นักนโยบายประชาชน
Key Driver ในภาคราชการ

การใช้ประโยชน์
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้เป็นแนวทางในการศึก ษาเชิงพื้นที่ เพื่อ
เข้าใจคนและบริบทในพื้นที่ในเรื่องคอร์รัปชัน
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าใจปัจจัยความต้องการผู้บริโภคและสามารถแบ่งกลุ่มประชากรตาม
ปั จ จั ย ที ่ ก ระทบต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพของผู ้ บ ริ โ ภคได้ ช ั ด เจนขึ ้น และสามารถ
ออกแบบกลยุทธ์การการตลาด และการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างพลเมืองตื่นรู้ แต่เกิดพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน
สามารถนำไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ท างทฤษฎี ก ารปฏิ บ ั ต ิ แ ละนโยบาย
สาธารณะเพื่อส่งเสริมการทำงานของพลเมืองตื่นรู้ สู้โกง
หน่ ว ยงานราชการนำองค์ ค วามรู ้ ท ี ่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ั ย ไปใช้ เ พื ่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพกลไกการรับข้อร้องเรียน เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

1.4 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
กระบวนการผลักดันผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ (แนวทางที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์)
1. การตีพมิ พ์
- รายงานการวิจัยเรื่องการตลาดเชิงประยุกต์สำหรับ การจำแนกกลุ่มประชาชน และการกระตุ้นให้
เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
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2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยเผยแพร่ความรู้ สร้างการตระหนักรู้/การเรียนรู้ให้สังคม
- นำเสนอองค์ความรู้ด้านแนวทางการจัดจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน
และการจัดทำกลยุทธ์ในการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมสำหรับคนไทย 4.0 ในที่
ประชุมต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- จั ด การประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการเผยแพร่ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต และเว็ บ ไซต์ ต ่ า ง ๆ เพื ่ อ สร้ า ง
ความตระหนักรู้และพฤติกรรมที่ต่อต้านคอร์รัปชัน
3. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
- นำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
อย่างเป็นระบบให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น
- นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้ างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของกลไกการรับ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น เพื ่ อ สร้ า งเสริ ม ธรรมาภิ บ าลให้ ก ั บ หน่ ว ยงานรั ฐ เช่ น กรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
- นำเสนอต้นแบบแพลตฟอร์มต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบให้ชุมชนได้ทดลองใช้ เช่น ชุมชนในพื้ นที่ศึกษาโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
4. ช่องทางการส่งข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ผู้กำหนดนโยบาย
- การนำเสนอในที่ประชุมต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายเข้าร่วมด้วย
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1.5 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด
เป้าหมายของผลผลิต ผลผลิตที่มี ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่อต้านคอร์รัปชัน การสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำเล่มวิจัย มี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1-2 แสดงเป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
ผลผลิต

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ / แอปพลิเคชัน/ แพลตฟอร์ม / โมเดลต้นแบบ
กลยุ ท ธ์ ใ นการสื ่ อ สารการตลาด 1) การจัดทำ digital content ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
อย่ า งบู ร ณาการเพื ่ อ สร้ า งการมี
วีดีโอขนาดยาวนำเสนอองความรู้จากงานวิจัย เรื่อง
ส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน
แนวทางการจำแนกกลุ่มประชาชนที่ความตระหนัก
รู้ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและกลยุท ธ์ในการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน จำนวน
1 ชิ ้ น คลิ ป วี ด ี โ อสั ้ น เพื ่ อ สรุ ป ใจความสำคั ญ ของ
งานวิจัยและเน้นนำเสนอองค์ความรู้ที่น่าสนใจของ
งานวิจัย จำนวน 7 ชิ้น และการจัดทำอินโฟกราฟิก
(Infographics) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และกลยุทธ์
ในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น ในรู ป แบบที ่ น ่ า สนใจและ
เข้าถึงได้ จำนวน 5 ชิ้น ซึ่งสื่อต่าง ๆ จะเผยแพร่ผา่ น
ช่ อ งทางของคณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์

ผู้เกี่ยวข้องในการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคส่วน
การศึกษา ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคการตลาด
สามารถกำหนดการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มที่
หลากหลายและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเข้าร่วมการ
ต่อต้านคอร์รัปชันในวงกว้าง

8

เวลา

ต้นทุน

ผลผลิต

ตัวชี้วดั

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
มหาวิทยาลัย และเพจเฟสบุ๊ค “อัจฉริยะการตลาด”
มีผู้ติดตามเพจจำนวน 162,240 คน
2) การจัดทำสกู๊ปข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้
ของงานวิจัย และความคิดเห็นต่อกลยุท ธ์ใ นการ
สื ่ อ สารเพื ่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มจาก
ประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะเผยแพร่
ผ่านสำนักพิมพ์ เว็บไซต์ และช่อ งทางสื่อสารของ
สำนักข่าว
3) นำเสนอองค์ความรู้ด้านแนวทางการจัดจำแนกกลุ่ม
ประชาชนที่มีพฤติกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
และการจัดทำกลยุทธ์ในการสื่อสารด้านการต่อต้าน
คอร์ ร ั ป ชั น ที ่ เ หมาะสมสำหรั บ คนไทย 4.0 ในที่
ประชุมต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
4) จั ด การประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการเผยแพร่ ท าง
อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และพฤติกรรมที่ต่อต้านคอร์รัปชัน
แนวทางการขยายเครื อ ข่ า ย
ดำเนิ น การนำเสนอผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ
คณะทำงาน Active Citizen นำเอาองค์ความรู้ไป
ผู้เข้าร่วมเป็น active citizen ใน แนวทางหรือรูปแบบการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมี ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านใน ส่วนร่วมของกลุ่ม active citizen ในการต่อต้านคอร์รัป เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วม
อนาคต
ชันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต ใน ในการต่อต้านคอร์รัปชันมากขึ้น
การประชุม 1 ครั้ง ได้แก่
9

เวลา

ต้นทุน

ผลผลิต
เชิงปริมาณ
1) โ ค ร ง ก า ร Active Citizen Project Team ช ่ ว ง
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม 2564 ณ องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยคณะทำงาน Active
Citizen ประกอบด้ ว ย องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชัน
(ประเทศไทย) โครงการปฏิ บ ั ต ิ ก ารหมาเฝ้ า บ้าน
โครงการ Crowdsourcing Platform (เพจต้องแฉ)
สำนักข่าวอิศรา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย TDRI ศูนย์วิจัย SIAMLAB คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โมเดลต้ น แบบหรื อ แพลตฟอร์ ม
Crowdsourcing platform เพจเฟซบุ ๊ ก “ต้ อ งแฉ
เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน (Must Share)” มีรูปแบบการดำเนิน งานโดยการรั บ
คอร์รัปชัน
การแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านรูปแบบ crowdsourcing
การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ในการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน และให้คำแนะนำในการดำเนินการ
แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มี
รูปแบบการดำเนินงานดังนี้
1) การให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และ
แนวทางการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันผ่าน
การแชร์ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ การ
คอร์รัปชัน จากหน่วยงานที่มีพันธกิจในการ
ต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น เช่ น สำนั ก งาน ป.ป.ช.
องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น (ประเทศไทย)

ตัวชี้วดั
เชิงคุณภาพ

จากผลการศึกษาของงานวิจัย เพจเฟซบุ๊ก “ต้องแฉ
(Must Share)” ได้ ม ี แ นวทางในการประยุ ก ต์ อ งค์ ความรู้
ดังนี้
1) แนวการส่ ง เสริ ม ลั ก ษณะซ่ อ นเร้ น ความเป็ น ชายต่ำ
ได้แก่ การโพสต์เพื่อรับเบาะแสหรือข้อสงสัยการทุจริต
มีการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ผ่านการใช้คำที่มี
ลักษณะเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างใน
เรื่องของเพศ ทัศนคติ และความเชื่อ
2) แนวทางการเสริมสร้างลักษณะซ่อนเร้นบรรทัดฐานส่วน
ตน ได้แก่
2.1 การให้ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การคอร์ ร ั ป ชั น เช่ น
รูปแบบการคอร์รัปชัน และแนวทางการร้องเรียนการ
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ต้นทุน

ผลผลิต

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
บทความจากคอลัมน์ลงมือสู้โกง หนังสือพิมพ์
แนวหน้า เป็นต้น จำนวน 1 บทความต่อวัน
2) การตั้งโพสต์ในรับข้อมูล การแจ้งเบาะแสการ
ทุ จ ริ ต และความคิ ด เห็ น จากประชาชนใน
ประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น
รูปแบบ crowdsourcing จำนวน 3 โพสต์ต่อ
สัปดาห์

เกิดกลุ่ม active citizen ต้นแบบ
เพจต้องแฉ (Must Share) ได้ประยุกต์ข้อค้นพบ
ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ จากงานวิจัยใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ค วามรู้
และแนวทางสร้ า งพลเมื อ งดี เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน
(โมเดล)
และการแจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน โดยมีเป้าประสงค์ให้เกิด
การมี ส่ ว นร่ ว มของพลเมื องตื่ นรู ้ (active citizen) ซึ่ ง
คณะผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองตื่นรู้ในโพสต์ต่าง ๆ บนเพจต้องแฉ เช่น
1) จำนวนผู้ติดตามเพจต้องแฉ
2) จำนวนผู้มีส่วนร่วม (engagement) ในโพสต์
ต่ า ง ๆ ของเพจ เช่ น จำนวนผู ้ ก ดถู ก ใจต่ อ โพสต์

เชิงคุณภาพ
คอร์รัปชันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น ผ่านการ
แชร์ข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการ
คอร์รัปชัน และให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่นิ่งเฉยต่อการ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ
2.2 การตั้งโพสต์ในลักษณะรับข้อมูลเบาะแสและความ
คิ ด เห็ น จากประชาชน รู ป แบบ crowdsourcing
นอกจากจะเป็นการรับข้อมูลจากประชาชนแล้ว ยังเกิด
การแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล การคอร์ ร ั ป ชั น ระหว่ า งผู ้ แ จ้ ง
เบาะแสการคอร์รัปชัน อันนำไปสู่การสร้างการตระหนัก
รู้ในเรื่องการคอร์รัปชันและการสร้างบรรทัดฐานส่วนตน
โดยการไม่นิ่งเฉยต่อการคอร์รัปชัน
เพจต้องแฉ (Must Share) จะดำเนินการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันในโพสต์ต่าง ๆ หลังจากที่
เพจได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการกระตุน้ การมีสว่ นร่วม
ในการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านการสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
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รายงานการวิ จ ั ย การตลาดเชิ ง
ประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและ
จำแนกกลุ ่ ม ประชาชนที ่ ม ี ค วาม
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับโพสต์ต่าง ๆ
3) จำนวนการแชร์ข้อมูล หรือการนำข้อมูล จาก
เพจต้องแฉไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการต่อต้าน
คอร์รัปชัน
การศึ ก ษาได้ ข ้ อ คนพบที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
นั ก วิ จ ั ย นั ก วิ ช าการ นั ก พั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ และ
ข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบาย ข้ อ เสนอทางวิ ชาการ และ ผู้เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถศึกษาบทเรียน
แนวทางการนำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย ใน จากรายงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดหรือพัฒนาแนวทางสร้าง
อนาคต ดังนี้
การมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) การแบ่งกลุ่มเป้า หมายอย่างมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษาชี้ว่า การแบ่งกลุ่มประชากรที่ต้องการ
กระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยใช้ปัจจัยเชิง
สังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาสามารถแบ่งกลุ่ม
คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนเหมาะสม
กว่า ในเชิงการจำแนกกลุ่มเพื่อออกแบบนโยบาย
ในกรต่อต้านคอร์รัปชัน
2) การลดต้นทุนการกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน จากการศึกษาชี้ให้เห็นกลุ่มประชากรที่
สามารถกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันได้โดยง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การดำเนินนโยบายในการกระตุ้นการมี ส่วนร่วม
ของกลุ่มประชากรในหารต่อต้านคอร์รัปชัน
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รายงานการวิ จ ั ย การตลาดเชิ ง
ประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและ
จำแนกกลุ ่ ม ประชาชนที ่ ม ี ค วาม
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์
รัป เพื่อหาปัจจัยและกลไกทางการ
ตลาดเชิ ง ประยุ ก ต์ ใ นการสร้ า ง
active citizen ในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
3) การกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากร
ที่มีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันสูงมีลักษณะซ่อน
เร้นบรรทัดฐานส่วนตนในด้านการคอร์รัปชั นสูง
และมีความเป็นชายต่ำ หรือนิยมความเท่าเที ยม
ระหว่างเพศ อันนำไปสู่การ จากลักษณะซ่อนเร้น
ดังกล่าวสามารถนำไปสู่การออกแบบการกระตุ้น
การตอ่ต้านคอร์รัปัน โดยการ ความรู้ด้านบรรทัด
ฐานด้านคอร์รัปชันแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และ
การสื่อสารให้เกิดความรู้สึกถึงความสำคัญของ
ความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ทั้งใน
เรื่ อ งทั ศ นคติ ความคิ ด ความเชื่ อ ก็ เ ป็ น อี ก
แนวทางหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ต่อต้านคอร์รัปชันได้
รายงานการวิ จ ั ย เกิ ดชุ ด ความรู ้ เ กี ่ย วกั บ การแบ่ง
ประเภทกลุ ่ ม active citizen สามารถดำเนิ น การ
แบ่งกลุ่มจากการคำนึงถึงปัจจัยซ่อนเร้นตามลักษณะทาง
วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนทั่วไป ซึ่งลักษณะ
ซ่อนเร้นของผู้ที่มีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันสูง คือ การ
มีบรรทัดฐานส่วนตนสูง และความเป็นชายต่ำ

เชิงคุณภาพ

นักวิจัย นักวิชาการ นักการตลาด และผู้เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถนำผลวิจัยไปต่อยอดหรือ
พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสื ่ อ สารในรู ป แบบที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้าง
บรรทัดฐานทางสังคมด้านการคอร์รัปชันจึงจะส่งเสริมให้เกิด
การต่อต้านคอร์รัปชัน และการปลุกจิตสำนึกและทัศนคติ
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ผลผลิต

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ด้ า นความเท่ า เที ย มระหว่ า งชายและหญิ ง สามารถเป็ น
แนวทางหนึ่งในการสร้างให้เกิดต่อต้านคอร์รัปชันได้มากขึ้น

เวลา

ต้นทุน

1.6 เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
เป้าหมายของผลลัพธ์และตัวชี้วัดของการศึกษานี้เน้นที่ความเข้าใจ และการมีพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1-3 แสดงเป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ
ทดลองใช้ต้นแบบแพลตฟอร์ม ใน
การต่อต้านคอร์รัปชัน

หน่วยงานราชการนำผลงานวิจัย
และต้นแบบแพลตฟอร์ม ในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันไปใช้นำร่องใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
เพจต้องแฉ มีผู้ติดตามจำนวน 57,673 คน ซึ่ง
กลุ่มผู้ติดตามเพจเป็นผู้ที่รับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วมจาก
เพจต้องแฉ ซึ่งประกอบไปด้วย ประชาชนที่มีความสนใจ
ในการต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น เจ้ า หน้ า ที ่ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบในการต่อต้านคอร์รัปชัน สื่อมวลชนเป็นต้น
คณะผู้วิจัยนำเสนอองค์ความรู้ด้านแนวทางการ
จัดจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีพฤติกรรมการต่อต้านการ
คอร์รัปชันและการจัดทำกลยุทธ์ในการสื่อสารด้านการ
ต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมสำหรับคนไทย 4.0 ต่อ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการต่ อ ต้ านการทุจ ริต แห่ งชาติ สำนั ก งาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต

เชิงคุณภาพ
ผู ้ ต ิ ด ตามเพจต้ อ งแฉมี ส ่ ว นร่ ว มในการต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชันมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชัน แนว
ทางการต่อต้านคอร์รัปชัน การร้องเรียนการคอร์รัปชัน และ
การแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย อั น
นำไปสู ่ ก ารต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
ห น ่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร เ ช่ น ก ร ม บ ั ญ ช ี ก ล า ง
กระทรวงการคลัง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นต้น มีต้นแบบของเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใช้ในการ
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ผลลัพธ์

ภาคประชาสังคมหรือผู้ที่ทำงาน
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน นำ
ผลงานวิจัยและต้นแบบ
แพลตฟอร์ม ในการต่อต้าน
คอร์รัปชันไปใช้นำร่อง

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
แห่ ง ชาติ สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งนำไปสู่การออกแบบการสื่อสาร
เพื ่ อ กระตุ ้ น ให้ เกิ ด การมี ส ่ว นร่ วมของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมไปถึ ง เป็ น แนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิผลของกลไกการรับข้อร้องเรียน เพื่อสร้ างเสริม
ธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงาน
คณะผู ้ ว ิ จ ั ย นำเสนอผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย เพื ่ อ เป็ น
ต้นแบบในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม active citizen ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ใน
การประชุ ม โครงการ Active Citizen Project Team
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ณ องค์กร
ต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น (ประเทศไทย) โดยองค์ ก รและ
คณะทำงาน Active Citizen ที ่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
ประกอบด้วย องค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (ประเทศ
ไทย) โครงการปฏิ บ ั ต ิ ก ารหมาเฝ้ า บ้ า น โครงการ
Crowdsourcing Platform (เพจต้ อ งแฉ) สำนั ก ข่ า ว
อิ ศ รา สถาบั น วิ จ ัย เพื ่อ การพัฒ นาประเทศไทย TDRI
ศูนย์วิจัย SIAMLAB และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

องค์กรคณะทำงาน Active Citizen มีต้นแบบของ
เครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
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ผลลัพธ์
องค์ความรู้ด้านแนวทางการ
การตลาด และการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการ
คอร์รัปชันที่เหมาะสมกับคนไทย
4.0

ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1) การจัดทำ digital content ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
กระบวนทัศน์ใหม่เรื่องแนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
วี ด ี โ อขนาดยาวนำเสนอองความรู ้ จ ากงานวิ จั ย ร่วมของประชาชนและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อสร้างการมี
จำนวน 1 ชิ้น คลิปวีดีโอสั้นเพื่อสรุปใจความสำคัญ ส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
ของงานวิจัยและเน้นนำเสนอองค์ความรู้ที่น่าสนใจ
ของงานวิจัย จำนวน 7 ชิ้น และการจัดทำอินโฟ
กราฟิ ก (Infographics) เพื ่ อ เผยแพร่ อ งค์ ความรู้
และกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่ ว นร่ ว มในการต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น ในรู ป แบบที่
น่าสนใจและเข้าถึงได้ จำนวน 5 ชิ้น ซึ่งสื่อต่าง ๆ
จะเผยแพร่ ผ ่ า นช่ อ งทางของคณะเศรษฐศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ เพจเฟสบุ๊ ค
“อั จ ฉริ ย ะการตลาด” มี ผ ู ้ ต ิ ด ตามเพจจำนวน
162,240 คน
2) การจัดทำสกู๊ปข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้
ของงานวิจัย และความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ในการ
สื ่ อ สารเพื ่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มจาก
ประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะเผยแพร่
ผ่านสำนักพิมพ์ เว็บไซต์ และช่องทางสื่อสารของ
สำนักข่าว จำนวน 2 ชิ้น
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1.7 ระดับความสำเร็จของงาน ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการ
ดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกที่นำองค์ความรู้ด้านการตลาด ซึ่งเน้นการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมา
ประยุกต์กับความรู้เรื่องคอร์รัปชันทำให้ความคุ้มค่า ความสำเร็จ และผลสำเร็จ ที่คาดว่าจะได้รับมีค่าสูง ดัง
ตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 1-4 แสดงผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดำเนินงาน
ปี
2562

2562

2562

2562

ลักษณะผลงาน

ผลสำเร็จทีค่ าดว่าจะได้รบั

ประเภท

กลยุทธ์หรือเครื่องมือในการสื่อสาร เกิดการสร้างแคมเปญ การรณรงค์ primary result
อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วน โครงการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเข้าร่วมการ
ต่ อ ต้ า นการคอร์ ร ั ป ชั น และเป็ น
แนวทางทางการสื ่ อ สารอย่ า ง
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับคนไทย
4.0
ต้น แบบแพลตฟอร์ม การต่อต้าน เกิ ด กลไกทางสั ง คมและระบบ primary result
คอร์ ร ั ป ชั น ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ องค์กร และสื่อต่าง ๆ ที่สนับสนุน
สนั บ สนุ น การทำงานของ active การต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น และการ
citizen
สร้ า งวั ฒ นธรรมต้ า นโกงร่ ว มกั น
อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการวิจัยโครงการการตลาด เกิดความตื่นตัวในการเข้าร่วมการ primary result
เชิ ง ประยุ ก ต์ ส ำหรั บ การกระตุ้ น ต่อต้านคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลง
และจำแนกกลุ ่ ม ประชาชนที ่ มี พฤติกรรมในสังคมและสร้างความ
ความตระหนั ก รู ้ เ กี ่ ย วกั บ การ สัมฤทธิ์ผลด้านการต่อต้านการ
ต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น เพื ่ อ ทำความ คอร์รัปชัน
เข้าใจพฤติกรรมของคนไทยในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน
รายงานการวิจัยโครงการการตลาด เกิดความตื่นตัวในการเข้าร่วมการ primary result
เชิ ง ประยุ ก ต์ ส ำหรั บ การกระตุ้ น ต่อต้านคอร์รัปชันการเปลี่ยนแปลง
และจำแนกกลุ ่ ม ประชาชนที ่ มี พฤติกรรมในสังคมและสร้างความ
ความตระหนั ก รู ้ เ กี ่ ย วกั บ การ
17

ปี

ลักษณะผลงาน

ผลสำเร็จทีค่ าดว่าจะได้รบั

ประเภท

ต่อต้านคอร์ร ั ป ชัน เพื่อหาปั จ จั ย สั ม ฤทธิ ์ ผ ลด้ า นการต่ อ ต้ า นการ
แ ล ะ ก ล ไ ก ท า ง ก า ร ต ล า ด เ ชิ ง คอร์รัปชัน
ประยุ ก ต์ ใ นการสร้ า ง active
citizen ในการต่อต้านคอร์รัปชัน

2562

นำเสนอองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นแนว
ทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
การต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม
กับคนไทย 4.0 ในที่ประชุมต่าง ๆ
ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

เกิดกระแสสังคมที่ส นั บสนุ น การ intermediate
ต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น และการสร้ า ง result
วัฒนธรรมต้านโกงร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2562

แนว ทางการขยายเครื อ ข่ า ย
ผู ้ เ ข้ า ร่ว มเป็ น active citizen ใน
โครงการปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านใน
อนาคต

เกิ ด การขยายเครื อ ข่ า ย active goal result
citizen เพื ่ อ เข้ า ร่ ว มการต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชันในโครงการปฏิบัติ การ
หมาเฝ้าบ้าน

2562

เกิดกลุ่มactive citizen ต้นแบบที่ ระดั บ ของการมี ส ่ ว นร่ ว มของ goal result
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และ ประชาชนในพื้นที่และสถานการณ์
แนวทางสร้างพลเมืองดี (โมเดล)
คอร์รัปชันที่ดีขึ้ นในพื้นที่จากการ
ทดลองใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ต้ น แบบที ่ มี
ประสิทธิภาพ

1.8 รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ใน 18 เดือนได้ดำเนินการวิจัยไปบางส่วน ดังตารางด้านล่าง ดังนี้
ตารางที่ 1-5 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วในรอบ 18 เดือน
แผนงาน

1. เตรียมการศึกษาสำหรับ
การศึกษาครั้งที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมทีด่ ำเนินการ

ผลการดำเนินกิจกรรม

- ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น ของกลุ่ ม ได้ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มสมาชิกปฏิบัติการ
ประชากรที ่ ศ ึ ก ษา ได้ แ ก่ กลุ่ ม หมาเฝ้าบ้าน และคำจำกัดความพฤติกรรม
สมาชิกปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ซึ่ง ของกลุ่มคนที่มีความตื่นตัวในการต่อต้าน
คอร์ ร ั ป ชั น ที ่ ส ามารถนำมาออกแบบข้ อ
18

แผนงาน

2. ยื่นขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน
สำหรับการศึกษาที่ 1-2

3. ดำเนินการ pre-test
เครื่องมือเก็บข้อมูล

4. นำเสนอความก้าวหน้า
การวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมทีด่ ำเนินการ
จะช่ ว ยให้ ค ำจำกั ด ความลั ก ษณะ
ของ active citizen
- เข้ า หารื อ กั บ หั ว หน้ า โครงการ
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และภาคีที่
ดำเนินงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
แห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.
2 5 6 2 แ ล ะ ง า น Good Society
Expo 2019 ในส่ ว นพาวิ ล เลี ย น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ
ไทย) เพื ่ อ วางแผนการเก็ บ ข้ อ มู ล
จากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว
- เข้ า พบคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อปรึกษา
เรื่องการยื่นโครงการวิจัยฯ
- ดำเนิ นการยื่ นขอรั บการพิจารณา
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคนสำหรั บ
การศึกษาที่ 1-2
- ปรับแก้รายละเอียดโครงการตามมติ
ของคณะกรรมการ ครั้งที่ 2
- ดำเนินการ pre-test เครื่องมือเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับ
การศึกษาที่ 1-2 ในกลุ่มผู้เข้าร่วม
งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2562
- ประเมินผลการ pre-test เครื่องมือ
เ ก ็ บ ข้ อ ม ู ล แ ล ะ ป ร ั บ ป รุ ง
แบบสอบถาม

ผลการดำเนินกิจกรรม
คำถามในแบบสอบถามเพื่อ ทำความเข้าใจ
พฤติกรรมการตอบสนองคอร์รัปชันของกลุ่ม
คนที่สนใจปัญหาคอร์รัปชันและการต่อต้าน
คอร์รัปชันในประเทศไทย

ได้รับใบรับรองโครงการวิจัยจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คน โดยอนุญาตให้โครงการดำเนินการวิจัย
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 2
กั น ยายน พ.ศ. 2563 พร้ อ มทั ้ ง อนุ ม ั ติ
แบบสอบถามในการศึ ก ษาที ่ 1 และ 2
สำหรับดำเนินการในขั้นต่อไป
ดำเนินการยื่นแบบสอบถามเพิ่มเติมเพื่อรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับ
การศึกษาที่ 1-2

- ค ณ ะ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ร ่ ว ม น ำ เ ส น อ ได้ ร ั บ คำแนะนำจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒ ิ ใ นการ
ความก้าวหน้า โครงการวิจัยในการ ปรับปรุงผลการดำเนินงานสำหรับการศึกษา
ประชุ ม “การเปลี ่ ย นแปลงทาง ที่ 1
สังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0”
ในวั น เสาร์ ท ี ่ 21 กั น ยายน พ.ศ.
2562
19

แผนงาน

5. ดำเนินการเก็บข้อมูล
สำหรับการศึกษาครั้งที่ 1

6. หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการ

7. ดำเนินการปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน
การศึกษาที่ 2

รายละเอียดกิจกรรมทีด่ ำเนินการ

ผลการดำเนินกิจกรรม

ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
สำหรั บ การศึ ก ษาที ่ 1 ในกลุ่ ม
ผู้เข้าร่วมงาน Good Society Expo
2019 ณ พาวิลเลียนต่อต้านคอร์รัป
ชั น ในวั น ที ่ 11-13 ตุ ล าคม พ.ศ.
2562
- ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
สำหรั บ การศึ ก ษาที ่ 1 ในกลุ่ ม
สมาชิกโครงการปฏิบัติการหมาเฝ้า
บ้าน
คณะผู้วิจัยเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.
อวยพร เรื อ งตระกู ล คณะครุ ศ าสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ รั บ ฟั ง
คำแนะนำในการปรับปรุ งแบบสอบถาม
สำหรับการศึกษาที่ 2 เพื่อวัดระดับการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน

สำหรับการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน
Good Society Expo 2019 ณ พาวิลเลียน
ต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันที่ 11-13 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 407 ชุด
และอยู ่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ในกลุ ่ ม สมาชิ ก
โครงการปฏิ บ ั ติ ก ารหมาเฝ้ า บ้ า น ได้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งจำนวน 47 คนหลั งจากได้ ข ้อมูล
แล้วจะนำมาวิเคราะห์ผลในลำดับต่อไป

ปรับปรุงแผนการศึก ษาที่ 2 เพื่อพัฒ นา
เครื ่ อ งมื อ วิ จ ั ย (แบบสอบถาม) ตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสร้าง
มาตรวัดพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะผู ้ ว ิ จั ย พั ฒ นามาตรวั ด ฯ โดยทบทวน
วรรณกรรมเพิ ่ ม เติ ม และสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ทำงานในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อขอ
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการตื่นตัวในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันและลักษณะของคนที่จะ
ตื ่ น ตั ว ลุ ก ขึ ้ น มาต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น จาก
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้
คณะผู้วิจัยสามารถนำมาออกแบบข้อคำถาม
วัดตัวแปรได้แม่นยำขึ้น

-

คณะผู้วิจัยอยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผน
สำหรับการศึกษาในส่วนของการสร้างมาตร
วั ด ตั ว แปรการต่ อ ต้ า นคอร์ ร ัป ชั น ซึ ่ งเป็ น
การศึกษาเพิ่มเติมจากแผนงานที่กำหนดไว้

8. การพัฒนาเครื่องมืองวิจัย ดำเนินการ(ร่าง)แบบสอบถามการศึกษาที่ ได้ข้อคำถามวัดพฤติกรรมการตื่นตัวต่อการ
(แบบสอบถาม)

2 ที่ดัดแปลงมาตรวัดตัวแปรจากงานวิจัย ต่อต้านคอร์รัปชันที่แม่นยำขึ้น และนำมา
ในอดีต ซึ่งส่วนหนึ่งได้ใช้ในการศึกษาที่ 1 จัดทำแบบสอบถามสำหรับการศึกษาที่ 2
และอี ก ส่ วนหนึ ่ งได้ เพิ ่ มเติ มขึ ้น มา ดั งมี
รายละเอียดต่อไปนี้

20

แผนงาน

รายละเอียดกิจกรรมทีด่ ำเนินการ

ผลการดำเนินกิจกรรม

-

9. นำเสนอ(ร่าง)
แบบสอบถามในงาน
อบรมแนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือวิจัย

10. ดำเนินการ pre-test
เครื่องมือเก็บข้อมูล

11. นำส่งแบบสอบถามให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ปรับปรุงข้อคำถามที่ใช้วัด
“masculinity” และ “perceived
opportunity to engage in
Corruption”
- เพิม่ มาตรวัด “การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน” ตามที่ได้อธิบายในส่วน
การทบทวนวรรณกรรม
- เพิ่มมาตรวัดตัวแปร “ความเชื่อใน
อำนาจในตน” และ “ความกลัว
ความเสีย่ ง”
คณะผู้วิจัยนำเสนอ (ร่าง) แบบสอบถาม ได้คำแนะนำจากรองศาสตราจารย์ ดร. อวย
การศึกษาที่ 2 แก่รองศาสตราจารย์ ดร. พร เรืองตระกูล ให้ทำ pre-test กับกลุ่ม
อวยพร เรื อ งตระกู ล คณะครุ ศ าสตร์ ตัวอย่างเพื่อทดสอบแบบสอบถาม
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ รั บ ฟั ง
คำแนะนำในการปรับปรุ งแบบสอบถาม
เพื่อวัดระดับพฤติกรรมการตื่นตัวต่อการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน
ดำเนินการทำ pre-test กับกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยประเมินผลการ pre-test
จำนวน 30 คน ในกลุ่มบุคคลทั่วไป
แบบสอบถาม โดยได้แสดงผลการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ (Reliability Analysis)
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคอัลฟา
เปรียบเทียบกับความสัมประสิทธ์
ของครอนบัคอัลฟาของตัวแปรที่อยู่ใน
การศึกษาที่ 1 ในบทที่ 4 และได้ปรับปรุง
แก้ไขข้อคำถามให้มีความชัดเจน
คณะผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ส ่ ง แบบสอบถามให้ ดำเนินการยื่นแบบสอบถามเพิ่มเติมเพื่อรับ
โครงการฯ พิ จ ารณา เพื ่ อ ดำเนิ น การ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับ
ปรั บ ปรุ ง และยื ่ น ขอรั บ การพิ จ ารณา การศึกษาที่ 1-2
จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับ การศึกษา
ที่ 2
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แผนงาน

รายละเอียดกิจกรรมทีด่ ำเนินการ

ผลการดำเนินกิจกรรม

ดำเนินการยื่นแบบสอบถามการศึกษาที่ 2 คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน
แบบสอบถามการศึกษาที่ แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิ จ ารณารั บ รองแบบสอบถามสำหรั บ
เพือ่ พิจารณา
การศึ ก ษาที ่ 2 เพื ่ อ นำไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
2 เพื่อรับการพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายต่อไป
จริยธรรมการวิจัยในคน

12. ดำเนินการยื่น

13. ประชุมนำเสนอโครงการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14. ดำเนินการปรับปรุงผล
การศึกษาที่ 1 ตาม
คำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

15. ดำเนินการเก็บข้อมูล
สำหรับการศึกษาครั้งที่ 2

คณะผู้วิจัยนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน คณะผู้วิจัยได้รับคำแนะนำในการปรับปรุง
และความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยไป แบบสอบถามการศึกษาที่ 2 และได้รับความ
ประยุกต์ใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ร ่ ว ม ม ื อ จ า กค ณ ะ ท ำ ง า น ใ น ก า ร นำ
ผลการวิจัยมาออกแบบแผนยุทธศาสตร์และ
- ก า ร ป ร ะ ช ุ ม Active Citizen
แนวทางการสื่อสารโครงการด้านการต่อต้าน
Project Team ของ องค์กรต่อต้าน
ค อ ร ์ ร ั ป ช ั น ใ ห ้ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ กั บ
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วันที่ 5
กลุ่มเป้าหมายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ประเทศไทย)
- การประชุ ม คณะกรรมการองค์กร
ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น (ประเทศไทย)
ครั ้ งที ่ 4/2562 วั น ที ่ 11 ธั น วาคม
พ.ศ.2562
- การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
มู ล นิ ธ ิ อ งค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น
(ประเทศไทย) ครั้งที่ 13(3/2562)
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562
- ก า ร ป ร ะ ช ุ ม Active Citizen
Project Team ของ องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) วันที่ 28
มกราคม พ.ศ. 2563
- ปรับปรุงเนื้อหาตามคำแนะนำของ ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง การวิ เ คราะห์ ผล
การศึ ก ษาที ่ 1 และการวิ เ คราะห์ ผ ล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปรับปรุงการวิเคราะห์ผลการศึกษา กา ร ศ ึ กษา ที ่ 2 ต า ม ค ำ แ นะ นำ ข อ ง
ที่ 1 ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อย ส่วนข้อแนะนำอื่น ๆ
- ปรับปรุงการวิเคราะห์ผลการศึกษา กำลังดำเนินการ
-

ที่ 2 ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม สำหรับการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่ม
สำหรั บ การศึ ก ษาที ่ 2 ในกลุ่ ม ตัวอย่างจำนวน 720 ชุด และได้ดำเนินการ
ตั ว อย่ า งเจนเนอเรชั ่ น Z เจนเนอ วิเคราะห์ผลการศึกษาเรียบร้อย
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เรชั ่ น Y และเจนเนอเรชั ่ น X ใน
พื ้ น ที ่ ภ าคต่ า ง ๆ 6 ภาค ได้ แ ก่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง
ภาคตะวั น ออก ภาคเหนื อ ภาค
อีสานและภาคใต้
- วิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูลและ
อภิปรายผลการศึกษา
16. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย - ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถาม
การศึกษาที่ 3 ที่ดัดแปลงมาตรวัด
(แบบสอบถามและแพลท
ตัวแปรจากงานวิจัยในอดีต ซึ่งได้ใช้
ฟอร์มให้สอดคล้องกับ
ในการศึกษาที่ 1 และ 2 โดยมีการ
การศึกษาที่ 1 และ 2)
ปรั บ ปรุ ง ตั ว แปรและมาตรวั ด ข้ อ
คำถามบางข้อเพื่อให้สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ 3
- ดำเนิ น การออกแบบแพลทฟอร์ ม
สำหรับการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาที่ 3
ดำเนินการยื่นแบบสอบถามการศึ กษาที่ 3
17. ดำเนินการยื่น
แบบสอบถามการศึกษาที่ แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
เพื่อพิจารณา
3 เพื่อรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน
18. ด ำ เ น ิ น ก า ร ห า ร ื อกั บ คณะผู ้ ว ิ จั ยเข้า พบศาสตราจารย์ ดร.มิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ
สรรพ์ ขาวสอาด อาจารย์ ดร.ชยุตม์ ภิรมย์
สมบัติ และ อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการเพื่อขอคำปรึกษาใน
การดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง รายงาน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนำให้ปรับปรุงวิธีการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาทั้ง 3 การศึกษา

ผลการดำเนินกิจกรรม

ได้ข้อคำถามวัดพฤติกรรมการตื่นตั วต่อการ
ต่อต้านคอร์รัปชันที่แม่นยำขึ้น และนำมา
จัดทำแบบสอบถามสำหรับการศึกษาที่ 3

การดำเนินการยื่นแบบสอบถามการศึกษาที่
3 แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ได้รับการอนุมัตเิ รียบร้อย
คณะผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องแนวทางการปรับปรุง
วิธีการวิเคราะห์ผลการศึกษาทั้ง 3
การศึกษาและคณะวิจัยดำเนินการแก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

19. ดำเนินการปรับปรุงวิธีการ คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ผล คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ผลการศึกษาทั้ง การศึกษาทั้ง 3 การศึกษาตามคำแนะนำ การศึกษาทั้ง 3 การศึกษาตามคำแนะนำ
3 การศึกษาตาม
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
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ผลการดำเนินกิจกรรม

คำแนะนำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
20. ดำเนินการนำเสนอ
ผลการวิจัยต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ

คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยเบื่องต้น คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการนำเสนอผลการวิจัย
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและรับคำแนะนำในการ และปรับปรุงเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตาม
ปรับปรุงเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว

21. ดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ คณะผู้วิจัยดำเนินการพัฒนากลยุทธ์
การตลาด และการสื่อสาร การตลาดให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มา
การตลาด
เพื่อสร้างกิจกรรมการตลาดและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้
เกิดการต่อต้านคอร์รัปชัน
22. ดำเนินการปรับปรุง
รายงานฉบับสมบูรณ์

คณะผู้วิจัยดำเนินการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดเสร็จสิ้นเรียบร้อย

คณะผู ้ ว ิ จ ัย ดำเนิน การปรั บ ปรุ งรายงาน คณะผู้วิจัยดำเนินการพัฒนารายงานฉบับ
ฉบับสมบูรณ์
สมบูรณ์ได้เสร็จสิ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับข้อคิดเห็นและคำแนะนำจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องการตลาดเชิงประยุกต์ส ำหรับการกระตุ้นและจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน คณะผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้
2.1 แนวความคิด นิยาม ความหมายของคอร์รัปชัน
2.2 วิวัฒนาการคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
2.2.1 การคอร์รัปชันภายใต้การเพิ่มขึ้นของนักธุรกิจ-การเมืองในประเทศไทย
2.2.2 การคอร์รัปชันในปัจจุบัน
2.2.3 วิวัฒนาการของการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
2.3 พัฒนาการของรากฐานแนวคิดของการต่อต้านคอร์รัปชัน
2.4 การต่อต้านคอร์รัปชันแบบล่างขึ้นบน (bottom-up)
2.5 ความหมายของการตลาดและการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
2.6 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
2.1 แนวความคิด นิยาม ความหมายของคอร์รัปชัน
ความหมายของการคอร์รัปชัน มีการนิยามอย่างแพร่หลายโดยนักวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น “การใช้ อ ำนาจที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายในทางมิ ช อบเพื ่ อ จะใ ห้ ไ ด้ ม าซึ ่ ง ประโยชน์ ส ่ ว นตน”
(Transparency International, 1993) “การละเมิ ด ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวมเพื ่อ ประโยชน์เ ฉพาะบุคคล”
(Rogow and Lasswell, 1978) “การที่ข้าราชการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินที่นอกเหนือจาก
รายได้ประจำ” (Van Klaveren, 1978) รวมถึงคอร์รัปชันเป็น “การที่บุคคลใช้ประโยชน์ที่ได้จากการทำงาน
ภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ส่ วนตัว” (Bukovansky, 2006) หรือ “การละเมิดกฎเพื่อใช้ทรัพยากรของรัฐในการ
ให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือให้การสนับสนุนทางการเมือง” (Khan and Jomo, 2000) เป็นต้น (อ้างถึงใน
Torplus Yomnak, 2016: 14-20) แม้ว่าจะมีความแตกต่างในนิยามของคอร์รัปชันแต่ในภาพรวมแล้ว อาจ
กล่าวได้ว่าจุดร่วมของนิยามคอร์รัปชัน คือ การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ นักการเมือง รวมไปถึงนัก
ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องที่ใช้อำนาจหน้าที่ทั้งของรัฐและของเอกชนเพื่อผ ลประโยชน์
ส่วนตัว โดยครอบคลุมถึงการกระทำหลายอย่าง ประกอบด้วยการให้สินบน การกรรโชก การใช้อิทธิพล การ
เล่นพรรคเล่นพวก การโกง การฟอกเงิน การฉ้อฉล ซึ่งเป็นพฤติกรรมการคอร์รัปชันที่พบเห็นได้ในสังคม
ในช่วงทศวรรษที่ 50 และ 60 แวดวงวิชาการเริ่มมีการอธิบายถึงความสัม พันธ์ระหว่างการคอร์รัปชัน
และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนา โดยให้ความหมายของคอร์รัปชันต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและการเมือง โดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน จากงานวิจัยของ
Nathaniel H. Leff (1964) ชี้ว่า การคอร์รัปชันอาจไม่ส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเสมอไป เพราะ
อาจทำให้เกิดการลงทุนหรือการสะสมทุน ช่วยลดระเบียบทางราชการที่ยุ่งยาก และทำให้กลไกทางตลาด
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐด้วย (Bardhan, 1997; Bayley,
1966; Lefff, 2002; Nye, 1967) ซึ่ง เป็นสิ่งที่ขัดกับความเชื่อที่ว่าการคอร์รัปชันนั้นต้องได้รับการจัดการ
ควบคุม เพราะการคอร์รัปชันทำให้เกิดการสะสมทุนและเงินที่ได้จากการสะสมทุนนี้สามารถถูกนำไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพของประเทศที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้ นักการเมืองและข้าราชการก็ยังอาจ
นำเงิ น ที่ได้จ ากการคอร์ร ัป ชัน มาลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมที่ มีการใช้ ปัจจัยทุนเข้ มข้น สอดคล้องกั บ ที่
นักวิชาการสายปฏิรูป อาทิ Bayley, Leff และ Nye ที่มองว่าคอร์รัปชันอาจส่งผลดีต่อการพัฒนาและช่วยให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ (Theobald, 1990) (อ้างถึงใน Torplus Yomnak, 2016: 22-23)
ในเวลาต่อมา แนวคิดและมุมมองต่อคอร์รัปชันได้เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม โดยในช่วงทศวรรษที่
90 นักวิชาการเริ่มให้ความสำคัญกับกระบวนทัศน์ในเรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งเกิดจากของแผนงานด้านการพัฒนา
ขององค์ ก รระหว่ า งประเทศที ่ ส ำคั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น International Monetary Fund (IMF), Asian
Development Bank และ World Bank โดยองค์กรเหล่านี้มองว่า การคอร์รัปชันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากองค์กร จึงมีการ
เสนอให้ประเทศที่รับการสนับสนุนทำการปฏิรูปนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามา
บริหารจัดการ ส่งผลให้มุมมองต่อการคอร์รัปชันในวงวิชาการและในวงกว้างได้เปลี่ยนไปด้วย โดยคอร์รัปชันถูก
มองว่าเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบทางด้านลบให้กับเศรษฐกิจ สังคม และขัดขวางการพัฒนาอย่างชัดเจน
ภายหลังจึงได้มีการศึกษาปัญหาการคอร์รัปชันในหลายมิติมากขึ้น ได้แก่ 1) ลักษณะของการทุจริต
(types of corruption) เช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น 2) ขนาดของการ
ทุ จ ริ ต (scale of corruption) เช่ น การทุ จ ริ ต ระดั บ เล็ ก (petty corruption) และการทุ จ ริ ต ระดั บ ใหญ่
(grand corruption) 3) ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือที่มีส่วนได้เสียกับการทุจริต (stakeholders) เช่น การทุจริตของฝ่าย
ข้าราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐ ของฝ่ายศาล การทุจริตของนักการเมือง 4) แรงจูงใจในการตัดสินใจกระทำการ
ทุจริต เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจและรายได้ 5) ลักษณะทางสังคมและวั ฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
(cultural aspects) เช่น แรงกดดันจากเพื่อนร่วมงาน จากหัวหน้า วัฒนธรรมการยอมรับการติดสินบนในทุก
ระดับ 6) การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอันเกิดจากการทุจริต และ 7) พลวัตร
(dynamic) ของการทุจริต เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Demand (ผู้รับ) และ Supply (ผู้ให้) ของการ
ทุจริตและไม่ว่าจะในกรณีใด การทุจริตจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาครัฐ (public sector) และภาคเอกชน
(private sector) เสมอ (Rose-Ackerman, 1996) (อ้างถึงในเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และ อรอร ภู่เจริญ , 2553:
1-2)
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการโต้ แย้งว่าการศึกษาวิจัยเรื่องคอร์รัปชันในมิติต่าง ๆ เหล่านี้มีข้อจำกัด
สำคัญ 2 ประการ คือ หนึ่ง การหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการคอร์รัปชันกับผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจไม่สามารถให้ผลที่น่าเชื่อถือได้เสมอไป เนื่องจากความซับซ้ อนของสาเหตุและผลกระทบของการ
คอร์รัปชัน (Stephenson, 2014; 2015; 2018) และสอง การมุ่งตีกรอบความหมายของการคอร์รัปชัน เริ่มมี
ประโยชน์ในทางปฏิบัติลดน้อยลง เนื่องจากในปัจจุบัน มีงานศึกษาวิจัยลักษณะนี้จำนวนมากอยู่แล้วและหลาย
งานมีความซ้ำซ้อนกัน ทั้งการให้ความสำคั ญกับความหมายของคอร์รัปชันที่ชัดเจนขึ้นเองก็มิได้ส่งผลต่อการ
ลดลงของการคอร์รัปชัน
จึงสรุปได้ว่า ในปัจจุบันนักวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศให้ความเห็นพ้องตรงกันว่า คอร์รัปชัน
เป็นภัยต่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นที่ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการจะต้อง
ให้ความสำคัญที่จะเร่งแก้ไข ซึ่งงานวิจัยที่จะสนับสนุนการทำงานและความร่วมมือนี้ได้ควรคำนึงถึงข้อจำกัด
ที่งานวิจัยประเด็นนี้เผชิญอยู่และผลักดันงานวิจัยที่สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแนวทาง
หรือนโยบายที่ภาครัฐ เอกชน หรือภาคประชาสังคมดำเนินการอยู่แล้วให้มากขึ้น ทั้งนี้ การศึกษาในประเด็น
การคอร์รัปชันนั้น มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของคอร์รัปชัน ผลกระทบของคอร์รัปชัน หรือ รูปแบบการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งจำกัดอยู่ในด้านคอร์รัปชันที่เน้นการกระทำ (action-oriented) มิได้โยงถึงผู้กระทำ
(actor-oriented) โดยเฉพาะผู้ต่อต้านคอร์รัปชันว่ามีการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิด
การต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างไร จึงอาจทำให้การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชัน ใน
ภาคประชาสังคมยังทำได้ไม่ดีนัก
2.2 วิวัฒนาการคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ใด ๆ ภายใต้บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่แตกต่างกันออกไป
ให้ได้อย่างลึกซึ้ง วิธีการหนึ่ง คือ การศึกษาวิวัฒนาการของปรากฏการณ์นั้นในเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งการ
คอร์รัปชันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหนึ่งที่มีความซับซ้อนและมีพลวัตสูง (Tirole, 1996; Calderón et al.,
2007, p.1) นั่นหมายความว่าลักษณะ วิธีการ ผู้เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ และขนาดของการ
คอร์รัปชันในแต่ละสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ภายใต้ความแตกต่างนั้น หากวิเคราะห์ในเชิง
ลึกแล้ว จะเห็นความคล้ายคลึงของลักษณะการคอร์รัปชันบางประการที่สามารถนำมาเชื่อมโยงอธิบายการ
คอร์รัปชันในปัจจุบันได้
ก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชการที่ 5 นั้น สยามใช้การปกครองแบบระบบ “กินเมือง” หรือ
การที่กษัตริย์หรือเมืองหลวง ส่งข้าราชการหรือขุนนางไปปกครองหัวเมืองต่าง ๆ โดยไม่ได้มอบค่าตอบแทนให้
แต่ให้สิทธิในการเก็บภาษีส่วนหนึ่งจากราษฎรในพื้นที่ที่ควบคุมดูแล ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ขุนนางฉวยโอกาส
ในการเก็บภาษีเหล่านั้นมาเป็นของตนเกินกว่าที่มีสิทธิเก็บไว้ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ สังศิต พิริยะรังสรรค์ ,
2536) ในสมัยนั้นจึงมีคำที่ใช้เรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่า “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” คือ การฉ้อโกงเงินมาจาก
ราษฎร เก็บภาษีมากเกินกว่าที่กำหนดไว้ และ/หรือ เบียดบังเงินภาษีจากหลวง โดยส่งหลวงไม่ครบจำนวน ซึ่ง
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คำว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงนี้ ในปัจจุบัน มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ยสถาน พ.ศ. 2554 ว่า
การทุจริต คดโกง และความไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ในวงราชการ หรือ ความหมายของการคอร์รัปชันในปัจจุบัน
นั่นเอง
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปการปกครอง เพื่อลดอำนาจของขุนนางลงและดึงอำนาจเข้าสู่
ศูนย์กลาง มีการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลและพระราชทานเงินเดือนแก่ข้าราชการหัวเมือง ส่งผล
ให้การเก็บภาษีอากรขึ้นตรงกับท้องพระคลัง ซึ่งเป็นการลดอำนาจของขุนนางในการเก็บภาษี ทำให้พฤติกรรม
การฉ้อราษฎร์บังหลวงก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการเรียกรับสินบนตอบแทนจากการดูแลสารทุกข์สุขดิบของราษฎร
แทนการเบียดบังมาจากภาษีโดยตรงตามเดิม (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ สังศิต พิริยะรังสรรค์ , 2536) แม้ว่า
ระบบเจ้าภาษี นายอากรสิ้นสุดลง แต่ในระยะต่อมากลุ่มดังกล่าวได้ผันตัวไปเป็นพ่อค้าหรือผู้ประกอบการใน
ระดับท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ และเกิดระบบทุนนิยมขุนนางขึ้นมาแทนที่ (พรรณี บัวเล็ก , ไม่
ปรากฏปีทพี่ ิมพ์)
ข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งของพฤติกรรมการการหาประโยชน์จากอำนาจโดยมิชอบของขุนนางทั้ง
2 รูปแบบในยุคนี้ นั่นคือ แม้ทั้งคู่จะเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันในความหมายปัจจุบัน แต่ในสมัยนั้น
กลับได้รับการตอบสนองไม่เหมือนกัน วิเคราะห์จากบทลงโทษหรือการเอาผิดที่แตกต่างกัน การฉ้อราษฎร์
บังหลวงนับเป็นความผิดที่ร้ายแรงเพราะเกิดจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับของหลวง จึงมีบทลงโทษที่ชัดเจน
ตามกฎหมายตราสามดวงได้กำหนดไว้ คือ “ฟันคอริบเรือน ริบราชบาทว์ เอาลูกเมียข้าคนเป็นราชบาทว์ ยึด
ทรัพย์สินสิ่งของเข้าพระคลัง” ในขณะที่การรับสินบนนั้น บทลงโทษไม่ได้ปรากฏชัดเจน สาเหตุหนึ่งอาจมาจาก
ค่านิยมและความเข้าใจของคนทั่วไปในยุคสมัยนั้นว่าการเรียกรับสินบนเปรียบเสมือนการตอบแทนสินน้ำใจ
จากการได้รับความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือ ซึ่งราษฎรอาจจ่ายให้ด้วยความเต็มใจ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ
สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2536)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอำนาจของขุนนางนั้นถูกขยายด้วยระบบการปกครองที่ส ร้ าง
บทบาทให้ขุนนางหรือข้าราชการมีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บภาษี ควบคู่กับการขยายอิทธิพลเหนือเขตแดนที่ตน
รับผิดชอบ ซึ่งเปิดโอกาสให้ขุนนางใช้ตำแหน่งหน้าที่ท างราชการเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเอง เป็นสาเหตุ
ของการเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงจากการเก็บภาษีและการรั บสินบนจากราษฎรที่ตนดูแล รูปแบบพฤติกรรม
การทุจริตทั้ง 2 ประเภท มีอิทธิพลต่อรูปแบบการคอร์รัปชัน และค่านิยมของคนไทยในยุคต่อมาอย่างมี
นัยสำคัญ ดังที่จะได้อธิบายต่อไป
นับตั้งแต่การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 บทบาทของทหารมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเมืองการ
ปกครองของประเทศไทย การอ้างเหตุผลว่าทหารมีหน้าที่ในการ “รักษาสันติภ าพ” ทำให้กองทัพประสบ
ความสำเร็จในการขอเพิ่มงบประมาณทางการทหารอยู่เสมอ ส่งผลให้ทหารกลายเป็นศูนย์รวมทางอำนาจที่
สำคัญในโครงสร้างทางการเมือง อำนาจดังกล่าวนำไปสู่ความตึงเครียดระหว่างทหารและนักการเมืองในรัฐสภา
ใหม่ที่จัดตั้งขึ้นและเมื่อใดที่กองทัพถูกต้านทานก็จะมีก ารแสดงอำนาจด้วยกำลังทางการทหารเป็นระยะ
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(Phongpaichit and Baker, 2002) ปัจจัยนี้ ส่งผลให้นายทหารชั้นสูงสามารถสะสมความมั่งคั่งจากรัฐวิสาหกิจ
และงบประมาณการใช้จ่ายของภาครัฐได้มหาศาล (Egedy, 1988) มีการเพิ่มจำนวนรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนิน
กิจกรรมเชิงพาณิชย์และแต่งตั้ งนายทหารจำนวนมากให้อยู่ในคณะกรรมการบริหาร (Egedy, 1988; Riggs,
1966) นอกจากนี้ ยังมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านงบประมาณรายจ่ายของรัฐ โดยการจัดสรรการ
ให้สัญญาโครงการต่าง ๆ และการให้สัมปทานโครงการ โดย Phongpaichit and Baker (2002) ชี้ให้เห็นว่าใน
บรรดาแหล่ งที่มาของค่าใช้จ่ายภาครัฐ ที่สร้างแรงดึงดูดให้กับทหารมากที่สุด คือ การทำสัญญาก่อสร้ าง
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยที่ทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลทางการเมืองจะจัดตั้งบริษัทก่อสร้างของตนเอง
เพื่อทำสัญญารับเหมาช่วงต่อจากรัฐบาล
ด้วยอำนาจที่เพิ่มขึ้นของชนชั้นนำทางทหารนำมาสู่ความร่วมมือกับข้าราชการพลเรือนในการทำ
ข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยที่ทหารรับรองสิทธิพิเ ศษและเสถียรภาพทางการเมืองให้แก่ข้าราชการ ส่วน
ข้าราชการจะให้ความร่ว มมือในการตัดสินใจทางการเมืองของทหาร (Egedy, 1988, p. 3; Finer, 2002)
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนี้ส่งผลให้ระบบการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติถูกทำลายลง โดยสภาฝ่ายนิติ
บัญญัติทำหน้าที่รับรองกฎหมายที่เสนอโดยกลุ่มของข้าราชการเท่านั้น ทำให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่พยายาม
สร้างความสัมพันธ์กับทหารและข้าราชการ โดยอาศัยการคอร์รัปชันเป็นเครื่องมือแลกกับการออกกฎหมาย
และให้การคุ้มครองธุรกิจเป็นกรณีพิเศษ (Scott, 1969, p. 1142)
จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการคอร์รัปชันในสมัยที่ทหารขึ้นมามีอำนาจในการปกครองมีลัก ษณะการใช้
อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านงบประมาณของรัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
คอร์รัปชันทางด้านงบประมาณรายได้ เช่น การโกงเงินของรัฐบาลโดยตรง การรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับการหารายได้ให้รัฐ และการคอร์รัปชันทางด้านงบประมาณรายจ่าย ซึ่งคือการ
ที่เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ได้รับค่าตอบแทนจากการอนุมัติโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดสรรการทำ
สัญญาในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ
นอกจากนี้ทหารยังได้เข้าไปมีบทบาทในการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจและร่วมธุรกิจกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง ซึ่งการเกิดขึ้นของรัฐวิสาหกิจจำนวนมากในยุ คนี้นับเป็นการสร้างและขยายฐานทาง
เศรษฐกิจและเป็นการสะสมทุนของนักรัฐประหารที่เข้ามามีบทบาทตลอดช่วงการปกครองแบบเผด็จการ
(สเถียร จันทิมาธร, 2547) ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ จึงมีความคล้ายคลึงกับระบบศักดินาหรือเจ้าขุนมูลนาย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 หลายประการแต่ได้พัฒนามาเป็นระบบพวกพ้องที่ใหญ่ขึ้นในระดับประเทศ จนเกิดเป็น
โครงสร้างระบบอุปถัมภ์ระหว่างชนชั้นกลางและชนชั้นสู งที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกันเพื่อแสวงหาความมั่งคั่ง
จากการเข้ามามีบทบาททางการเมืองและตำแหน่งทางราชการ ซึ่งกลายเป็นต้นตอของปัญหาในการตรวจสอบ
การทุจริตและคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่และทหาร
บทบาททางการเมืองและอำนาจของกองทัพและข้าราชการลดทอนลงไปอย่างมากหลังเหตุการณ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองชั่วคราวจากกองทัพและข้าราชการมา
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เป็นรัฐสภาและกลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่น จนถึงการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2519 ที่ทำให้ทหารหวนกลับคืนสู่อำนาจอีก
ครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2523 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่มอำนาจ ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มขุนนางเก่า ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (Phongpaichit and
Baker, 2002:364) อำนาจการปกครองของทหารและข้าราชการได้รับการประนีประนอม โดยพลเอกเปรมได้
ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและธุรกิจขึ้นมาใหม่ และเปิดโอกาสให้อำนาจของธุรกิจเติบโตขึ้นในรัฐสภา
โดยจัดสรรกระทรวงสำคัญให้กองทัพและข้าราชการ (Phongpaichit and Baker, 2002) จึงอาจกล่าวได้ว่าใน
ยุคของพลเอกเปรม พยายามรักษาสมดุลของอำนาจระหว่างระบบราชการ-กองทัพ และธุรกิจขนาดใหญ่
(Suriyamongkol and Guyot, 1985)
อย่างไรก็ตาม ความสมดุลของอำนาจได้พังทลายลงในปี พ.ศ. 2531 เมื่อพรรคชาติไทยชนะการ
เลือกตั้งและพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรคชาติไทยเป็นพรรคการเมืองกลุ่ม
แรกที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับบุคคลสำคัญของท้องถิ่น ซึ่งมีเครือ ข่ายขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่ างจังหวัดที่
สนับสนุนการเลือกตั้ง นอกจากความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจและนักการเมืองท้องถิ่นและกลุ่มนักธุรกิจขนาดใหญ่
ในกรุงเทพมหานคร (Phongpaichit and Baker, 2002) ซึ่งนำมาสู่การลดทอนอำนาจและความเป็นอิสระของ
ระบบราชการในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ (Phongpaichit and Baker, 2002, p. 368) มีการปรับ
ตำแหน่งในกระทรวงที่สำคัญ จากเดิมเคยอยู่ใต้อำนาจข้าราชการและทหาร เป็นการบริหารโดยหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจของพรรคการเมือง มีการแทรกแซงหน่วยงานราชการ โยกย้ายข้าราชการอาวุโสที่เป็นคู่แข่งของพรรค
ออกนโยบายภาษีและการคลังที่เอื้อประโยชน์ ต่อธุรกิจของพวกพ้อง (Phongpaichit and Baker, 2002;
Samudavanija, 1997)
นับว่ายุคสมัยของพลเอกชาติชาย ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนอำนาจทางการเมือง เพื่อหลีกหนี
จากการครอบงำโดยกองทัพและระบบราชการ แต่การเมืองเชิงธุรกิจในยุคนี้ เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันด้วยการ
เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นผ่านการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินกู้ การอนุมัติใบอนุญาตต่าง ๆ การให้
สัมปทาน รวมถึงผลประโยชน์จากการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศและผลประโยชน์ที่เกิดจากการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ จนมีคำกล่ าวโจมตีคณะรัฐมนตรีว่าเป็น “บุฟเฟ่ต์ คาบิเนต”
หรือ “ระบอบธนาธิปไตย” เพราะเป็นรูปแบบความร่วมมือกับนักธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้องด้วยการผูกขาดการประมูลกับรัฐบาล (สังศิต พิยะรังสรรค์, 2536) นอกจากนี้ ยังมีรอยร้าวเกิดขึ้น
ระหว่างกองทัพกับ คณะรัฐ บาล ซึ่งเป็น เหตุผลหนึ่งที่นำมาสู่การเข้ายึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ภายใต้การนำของพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ซึ่ง
ได้ให้เหตุผลหลักในการก่อรัฐประหาร ได้แก่ พฤติกรรมการฉ้อราษฎร์บังหลวงของนักการเมือง ข้า ราชการ
การเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำ รัฐบาลเป็นเผด็จการรัฐสภา และมีการพยายามทำลายสถาบัน
ทหาร (เสถียร จันทิมาธร, 2532)
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คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้คืนอำนาจและอิสระให้กับกองทัพและระบบราชการ
อีกครั้งและสร้างความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งกั บกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เคยสนับสนุนกลุ่มทหารฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ได้แต่งตั้งให้นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และได้แต่งตั้งนักวิชาการ ข้าราชการและนักธุรกิจให้
ดำรงตำแหน่งในกระทรวงที่สำคัญ โดยมุ่งหวังว่าการประนีประนอมนี้จะช่วยรวบรวมการสนับสนุนจากทั้ง
ข้าราชการและภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงต่อระบบการปกครองที่นำโดยทหารอีกครั้ง (Phongpaichit
and Piriyarangsan, 1996; Piriyarangsan et al., 2004; Samudavanija, 1997) แต่ ด ้ ว ยการรู ป แบบ
บริหารงานของนายอานันท์ที่มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ ทำให้ไม่ได้
เห็นด้วยกับ รสช. หลายครั้ง เกิดเป็นความตึงเครียดทางการเมืองขึ้น นำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ที่สังคม
มองว่าเป็นการสืบต่ออำนาจกองทัพ การเลือกตั้งที่สังคมมองว่าไม่สุจริต และความผันผวนทางการเมืองต่าง ๆ
ที่กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งทำให้บทบาทการปกครองของกองทัพยุติลงอีกครั้ง
(Phongpaichit and Baker, 2002; Samudavanija, 1997)
จึงกล่าวได้ว่าในช่วงที่การเมืองไทยกำลังดำเนินการเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
แต่ผู้มีอำนาจทางการเมืองยังคงเป็นคนกลุ่มเดิม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนั กการเมืองที่เกิดจากขุนนาง กลุ่มทุน กลุ่ม
ชนชั้นสูงในระบบราชการ และความพยายามในการกลับมามีอำนาจของกลุ่มทหาร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
เหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ชัดเจนถึงฐานอำนาจของทหารในการเมืองไทย แม้จะมีความท้าทายจากสังคม เช่น การ
ลุกฮือในปี พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2519 และการทุจริตในคณะรั ฐมนตรีของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ในปี
พ.ศ.2531-2534 แต่ระบบราชการพลเรือนและทหารยังสามารถรักษาอิทธิพลและควบคุมการเมืองได้ อาจ
เพราะช่วงที่ผ่านมา เวทีการเมืองถูกจำกัดอยู่ที่ผู้นำทางการเมืองเพียงไม่กี่คน ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นนำทาง
การทหารและข้าราชการที่มีอิทธิพล ด้ว ยสภาพแวดล้อมเหล่านี้จึงสร้างคอขวดต่อการมีส่วนร่วมของชนชั้น
กลาง คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ดังนั้น กลุ่มคนเหล่านี้จึงมีอิทธิพล
เพียงเล็กน้อยในการตัดสินใจทางการเมือง (Ockey, 1994; Phongpaichit and Piriyarangsan, 1996) แต่ใน
ภายหลังได้เกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการขนาดเล็กในรูปแบบของกลุ่มนักธุรกิจ -การเมือง ซึ่งจะ
กลายเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนพรรคการเมืองไทย
2.2.1 การคอร์รัปชันภายใต้การเพิ่มขึ้นของนักธุรกิจ -การเมืองในประเทศไทย
ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองและกลุ่มธุรกิจมีความซับซ้อนตั้งแต่ในอดีตตามที่ได้
กล่าวไปแล้วว่าในสมัยการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงครามจนถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง การบริหาร
ประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยใช้วิธีลดอิทธิพลขอ งต่างชาติ
และเข้าควบคุมระบบเศรษฐกิจของไทยตามนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม แต่รัฐบาลกลับมองไม่เห็นการ
ปฏิบัติที่แตกต่างของเจ้าหน้าที่รัฐต่อธุรกิจที่ไม่ใช่ของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เป็นของชนกลุ่มชนน้อย
ชาวจีน นำไปสู่การประพฤติผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ การข่มขู่และปล้นโดยตำรวจ การเพิกถอนสัญญาเช่า
หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และการยึดเงินทุนและทรัพย์สินภายใต้ข้ออ้างจากนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์
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ทำให้เจ้าของธุรกิจต่างชาติต้องติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อขอการคุ้มครองและการสนับสนุนจากนายทหารชั้นสูง
ข้าราชการและนักการเมืองที่มีอิทธิพล (Egedy, 1988; Scott, 1972; Skinner, 1957)
ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2493 ชนชั้นนำทางการทหารและข้าราชการเริ่มตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบของ
นโยบายชาตินิยมบนพื้นฐานทางการเงินของพวกเขา เพราะถึงแม้จะดำเนินนโยบายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา
10 ปี แต่ธุรกิจไทยยั งไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจของคนจีนได้ (Egedy, 1988) เมื่อการปกครองของจอมพล
ป. พิบ ูล สงคราม สิ้น สุดลงในปี พ.ศ. 2500 รัฐ บาลทหารใหม่ของจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัช ต์ จึงเริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักธุรกิจไทย ชาวจีน และชาวต่างชาติอื่น ๆ ด้วย โดย Skinner (1957) สรุปวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองและธุรกิจชาวจีนในสมัยจอมพลสฤษดิ์ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก
ในช่วงปี พ.ศ. 2493 ถึงปี พ.ศ. 2503 ธุรกิจของชาวจีนหลายคนมีนายพลและข้าราชการอาวุโสอยู่ในตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารเพื่อแลกกับ การคุ้มครองและสนับสนุนจากรัฐ ประการที่ สอง พบว่า มีจำนวนของ
ผู้ประกอบการร่วมไทย-จีน เพิ่มขึ้นในเวลานี้ โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาทักษะและเงินทุนของนักธุรกิจชาว
จีนเข้ามาผนวกกับกับสัญญาผูกขาดที่ทำกำไรให้กับชนชั้นปกครองของไทย และประการที่สาม รัฐวิสาหกิจ
หลายแห่ ง ได้ แ ต่ ง ตั ้ ง ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญชาวจี น ดำรงตำแหน่ ง สู ง ดั ง นั ้ น ในช่ ว งปี พ.ศ. 2493 ถึ ง พ.ศ. 2503
ความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจและชนชั้นสูงจึงมีความสมดุลมากขึ้น กล่าวคือมีการให้ความคุ้มครองแลกกับ
ผลตอบแทน เช่น นักธุร กิจ ได้ร ับ ประโยชน์จากการคุ้ม ครองและอิ ทธิพลจากชนชั้นปกครอง จึงควรให้
ผลตอบแทนเพื่อเป็น การตอบแทนการสนับสนุนของชนชั้ นปกครอง (Phongpaichit and Piriyarangsan,
1996)
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. 2503 ภายใต้บริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดดและ
การเติบโตของเมืองนับเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงในการบูรณาการธุรกิจและการเมืองเข้าด้วยกัน โดยในยุคนั้น
พบว่า มีกลุ่มธุรกิจหลักสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจสมัยใหม่ในเมืองและกลุ่มนักธุรกิจใหม่ในต่างจังหวัด ซึ่ง
กลายเป็นผู้เล่นกลุ่มใหม่ในการเมืองไทย เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชนชั้นปกครองอันส่งผลให้พวกเขาเข้าสู่สถานะของกลุ่ม อำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเอื้อ
ประโยชน์อย่างสูงต่อธุรกิจ
กลุ่มนักธุรกิจสมัยใหม่ในเมือง ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจในกรุงเทพมหานครที่ต้องการเส้นสายทาง
การเมืองเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจที่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจเพื่อปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของพวก
เขา โดยบริษัทเอกชนที่มีความสัมพันธ์กับจอมพลสฤษดิ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและข้อได้เปรียบ
ในการดำเนิ น กิ จ กรรมผู ก ขาด ( Phongpaichit and Piriyarangsan, 1996) นอกจากนี้ ยั ง ได้ อ อก
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นแล ะใช้
เป็นช่องทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของธุรกิจในเครือข่าย (Doner and Ramsay, 2000)
กลุ่มนักธุรกิจใหม่ในต่างจังหวัดหรือกลุ่มบุคคลสำคัญในท้องถิ่น เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ
และนักการเมืองท้องถิ่นภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจกลุ่มที่สองของไทย ส่วนใหญ่นัก
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ธุรกิจท้องถิ่นเติบโตมาจากการหมุนเวียนของกระแสเงินสดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยนักธุรกิจท้องถิ่น
เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เช่น การขายปลีก การให้บริการ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีต่ำ
และธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เช่น การตัดไม้ บ่ อนการพนัน การซื้อขายอาวุธเถื่อน การค้ายาและการค้ามนุษย์
ความสำคัญทางการเมืองของกลุ่มอำนาจเหล่านี้เพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี พ.ศ. 2513 ในช่ วงเวลาสั้น ๆ ของ
“การเมืองเปิด” และเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2534 เพราะพรรคการเมืองมี
ความจำเป็นต้องใช้คะแนนเสียงจากท้องถิ่นในการเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่รัฐสภา (Phongpaichit et al., 1998;
Phongpaichit and Baker, 2002; Phongpaichit and Piriyarangsan, 1996)
ในปี พ.ศ. 2531 ผลการเลือกตั้งของพรรคชาติไทยถือเป็นจุดสูงสุดของการเชื่อมต่อนักธุรกิจและ
การเมื อ งเข้ า ด้ ว ยกั น เพราะพรรคชาติ ไ ทยได้ ร ั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งแข็ ง แกร่ ง จากกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทั ้ ง ใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จนได้รับเสียงข้างมาก (สถาบันพัฒนาท้องถิ่น, 2547) ระหว่างปี พ.ศ. 25302534 รัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งเน้ น
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทุนของภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ เช่น นโยบายเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน การเพิ่มการลงทุนภาคเอกชน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้มีช่องทางในการคอร์รัปชันผ่านรูปแบบของค่านายหน้า รวมถึง รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเป็นเสือตัว
ที่ห้าของเอเชีย หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) ส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
เช่น ถนน ไฟฟ้า เขื่อน และโทรคมนาคม จำนวนมาก (NESDB, n.d.; Piriyarangsan et al., 2004) ทำให้เกิด
การกล่าวหาว่าโครงการเหล่านี้มีส่วนช่ วยให้นักธุรกิจการเมืองกอบโกยผลประโยชน์จากการจั ดซื้อจัดจ้าง
สาธารณะและการให้สัมปทานที่รวมถึงเงินลงทุนและผลประโยชน์มหาศาล
สถานการณ์ดังกล่ าวนำไปสู่การรัฐประหาร ในปี พ.ศ. 2534 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของนักธุรกิจ การเมืองอ่อนแอลงและกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เริ่มหายไปพร้อมกับอำนาจทางการเมืองของพลเอกชาติชาย อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ได้สร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นยุคที่นาย
ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ทางการเงินและธุรกิจอันเป็นพื้นฐาน
ของฝ่ายการเมืองได้กลับมาร้อยรัดเข้าด้วยกันอีกครั้งและสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งยิ่ งขึ้น ทั้งในกลุ่มธุรกิจ
และระหว่างกลุ่มธุรกิจ โดยที่ตัวแทนจากภาคธุรกิจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะรัฐมนตรี
เช่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (สถาบันพัฒนาท้องถิ่น, 2547; Mutebi, 2008)
จึงอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการทุจริตในโดยนักธุรกิจ -การเมืองนั้น เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบของ
นักการเมืองที่เข้าไปควบคุมกลไกของรัฐโดยตรงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ โดยมี
การสนับสนุนด้านนโยบาย ทรัพยากรและเงินทุนในการลงทุนของพวกพ้อง โดยการเกิดขึ้นของกลุ่มธุรกิจเป็น
การเพิ่มผู้แข่งขันรายใหม่ในเวทีการเมืองที่เคยเป็นของทหารและข้าราชการชั้นสู ง ประกอบกับพรรคการเมือง
ยังไม่เข้มแข็งและต้องการการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง จึงเป็นโอกาสของกลุ่มธุรกิจในการ
สร้างความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองได้โดยตรงและนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ผ่านการเลือกตั้งระบบรัฐสภาและ
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คณะรัฐมนตรีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรู ปแบบดังกล่าว จะปรากฏชัดเจนขึ้นในระยะต่อมา โดยจะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาการของคอร์รัปชันได้เกี่ยวโยงกับภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งทำให้การคอร์รัปชันกระทบกับคนในวงกว้างและ
ชัดเจนมากขึ้น
2.2.2 การคอร์รัปชันในปัจจุบัน
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคของวิกฤติการเมืองและรัฐประหาร
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างขั้วต่าง ๆ อย่างรุนแรง โดยในระหว่างปี
พ.ศ. 2554-2557 ในช่วงของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีการออกนโยบายสำคัญที่ถูกต่อต้านอย่างมาก
ด้วยเหตุผลว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เช่น โครงการรับจำนำข้าว โครงการรถไฟความเร็ว
สูง และโครงการบริหารจัดการน้ำ ยกตัวอย่าง กรณีโครงการจำนำข้าว จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าผลประโยชน์ ส่วนใหญ่ตกอยู่กับชาวนาที่ร่ำรวยมากกว่าชาวนาที่ยากจนและ
สร้างช่องทางการทุจริตเชิงนโยบาย (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2557) ซึ่งหมายถึงการสร้างนโยบาย
หรือกฎหมายที่อ้างถึงผลประโยชน์สาธารณะ โดยใช้กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับเอื้อประโยชน์
ต่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยที่ประชาชนทั่วไปไม่อาจรับรู้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน (อัญชลี จวงจันทร์, 2558)
สาเหตุที่ยกมาข้างต้น จึงนำไปสู่เหตุการณ์เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีลักษณะคล้ายกับในยุคที่ผ่านมา
คือ การใช้เรื่องการทุจริตที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศและการออกนโยบายที่ไม่เหมาะสมเป็น
ข้ออ้างหลักในการชุมนุมประท้วง จนนำไปสู่การทำรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยอ้างการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลและนักการเมืองเป็ นเหตุปัจจัยหลัก อย่างไรก็
ตาม หลังการทำรัฐประหารการทุจริตก็ไม่ได้สิ้นสุ ดลง ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
กลับมีข้อครหาในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความเคลือบแคลงใจให้กับประชาชนในเรื่องความโปร่งใสและ
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจดัชนีคอร์รัปชันไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 ที่ระบุว่า คนไทยมีความเห็นว่าความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในยุครัฐบาลคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37 สูงสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยสาเหตุการทุจริต และ
คอร์รัปชันที่เพิ่มขึ้นมาจากกฎหมายที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจสู ง การขาดกระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่มีประสิทธิภาพ สำหรับ
รูปแบบคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ การให้สินบน การใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวก
พ้อง การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตในกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างและการจ่ายเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์ใน
ภายหลัง ในขณะที่ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น มานะ นิมิตรมงคล (2562) ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า รัฐบาลให้
ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม แต่เมื่อเป็นโครงการจัดซื้อจัด
จ้างขนาดใหญ่ของทหารหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดกลับไม่ให้ข้อมูลและพยายามปกปิดเป็นความลับ ทั้งที่
มีแนวปฏิบัติจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกลไกการตรวจสอบจากองค์กรอิสระก็ตาม
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จึงเห็น ได้ว ่า รูป แบบการคอร์ร ัป ชันในยุคของพลเอกประยุทธ์ มีล ักษณะคล้ายคลึงกับยุคเผด็จ
การทหารในอดีต ซึ่งคณะผู้นำฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการในการปกครองโดยตรงและมักจะใช้กฎอัยการ
ศึก หรื อ กฎที่ค ณะของตนสร้างขึ้น เป็น เครื่องมือในการปกครอง เช่น การใช้มาตรา 44 (บทบัญญัติใน
รัฐ ธรรมนูญฉบับ ชั่วคราว พ.ศ. 2557) ในการบริห ารงานของรัฐ เกินความจำเป็น ซึ่งเป็นการปิดกั้นการ
ตรวจสอบอำนาจรัฐขององค์กรอิสระและภาคประชาชน นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการอนุมัติ
งบประมาณด้านการทหารที่สูงขึ้น มีการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองให้กับทหารชั้นสูง
เพื ่ อ เอื ้ อ ประโยชน์ ใ ห้ ก ั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ของพวกพ้ อ ง ยกตั ว อย่ า งกรณี คสช. ออกคำสั ่ ง ที ่ 75/2557 ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือ "ซุปเปอร์บอร์ด" ส่ งผลให้มีจำนวนทหารที่นั่ง
เป็นประธานในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น 5 เท่า และมีจำนวนทหารและอดีตทหารเข้าเป็นกรรมการใน
บอร์ดของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 40 แห่ง (พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์, 2560) เป็นต้น
นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการคอร์รัปชันเริ่มมีการกระจายตั วออกอย่างกว้างขวางในทุก
ภาคส่วน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ ฝ่ายการเมือง การทหาร บริษัทเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร
เช่น มูลนิธิ สหกรณ์ออมทรัพย์ วัด และสถาบันการศึกษา (บัณฑิต นิตถาวร, 2563) ดังที่เห็นจากหลากหลาย
กรณี เช่น คดีฉ้อโกงงบโรงเรียนพระปริยัติธรรมปีงบประมาณ 2557 คดีฉ้อโกงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฐาน
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน คดีของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดาที่ยักยอกเงินค่าโฆษณาเกินเวลาในปี
พ.ศ. 2559 และหลายกรณีที่มีบุคคลากรใช้ชื่อหน่วยงานรับงานบริการวิชาการให้กับบริษัทเอกชนอย่ าง
บิดเบือนแลกกับผลประโยชน์ ซึ่งกรณีเหล่านี้สะท้อนปัญหาโครงสร้างของระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกอยู่ใน
สังคม-การเมืองไทย (ต่อตระกูล ยมนาค และ ต่อภัสสร์ ยมนาค, 2562)
วิวัฒนาการด้านการคอร์รัปชันในสังคมไทย จึงมีรูปแบบที่ซับซ้อนและแยบยลขึ้นกว่าในอดีต และมีผู้
เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกยุคสมัย อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยที่เกิดการทุจริตที่รุนแรงจะมีการเคลื่อนไหวทางสังคม
โดยภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสมอ ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ท่ดี ีขึ้น
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนเริ่มมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการ “โกง” หรือการ “การทุจริต
คอร์รัปชัน” ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี และส่งผลกระทบร้ายต่อสังคมและตนเอง (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560)
แต่ยังติดกับชุดความคิดที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ทำให้ภาคประชาชนที่ตื่นตัว
และลงมือร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ยังมีไม่มากเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการคอร์รัปชันใน
ปัจจุบัน มีการพัฒนาไปมากจนซับซ้อนมากขึ้นกว่าเพียงการจ่ายสินบน แต่กลายเป็นการคอร์รัปชันผ่านการ
ดำเนินนโยบายและโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตามที่ได้อธิบายในข้างต้น (วิทยากร เชียงกูล , 2549) จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องรู้ เท่าทันการคอร์รัปชันรูปแบบต่าง ๆ และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
จนเกิดความตระหนักรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข และนำไปสู่การรวมกลุ่มของประชาชนที่มีความ
ตื่นตัวต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการติดตามการทุจริตในฐานะที่เป็นพลเมืองตื่นรู้สู้
โกง นับเป็นความท้าทายของงานต่อต้านคอร์รัปชันว่าจะเปลี่ยนกับดักความคิดนี้เพื่อกระตุ้นประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมมากขึ้นได้อย่างไร
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อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ของภาคประชาชนในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันนั้นยังจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตื่นตัว ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการลงมือรวมตัวต่ อต้านการคอร์รัปชันในวงกว้าง ทำให้
การรวมตัวและการต่อต้านคอร์รัปชันเกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไม่มีกลไกกระตุ้นที่ชัดเจน การพัฒนาชุดความรู้ที่จะ
ทำให้เกิดการเร้าและเร่งให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชั นรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้
การขจัดคอร์รัปชันจากภาคประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในยุคที่การคอร์รัปชันถูก
พัฒนาให้ซับซ้อนและลึกซึ้งดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
2.2.3 วิวัฒนาการของการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย
ปัญหาการคอร์รัปชันได้สร้างความตระหนักและความต้องการในการจัดการแก้ไขปัญหาทั่วโลก นำมา
สู่การก่อตั้งหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกในการต่อต้านคอร์รัป ชันผ่านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามใน
หลากหลายประเทศ (USAID, 2006) ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวก็มีลักษณะเชิงโครงสร้างและรูปแบบวิธีการใน
การจัดการปัญหาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทสังคม โดยเฉพาะในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกัน โดยในรูปแบบแรกนั้น เป็นการร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชันของหลาย
หน่วยงาน (multiple-agency model) แต่ไม่มีหน่วยงานใดได้รับอำนาจหน้าที่ ในการต่อต้านคอร์รัปชันเป็น
การเฉพาะ เพราะแต่ละหน่วยงานยังคงต้องดูแลจัดการภารกิจหน้าที่หลักของตนเป็นสำคัญ ประเทศที่ใช้
รูปแบบแรกนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จากการก่อตั้งหน่วยงานร่วมที่ชื่อ Office of Government Ethics (OGE)
และ Justice Department เป็นต้น ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั้นเป็นหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันที่ก่อตั้งขึ้นมาจาก
การรวมศูนย์ โดยการดึงเอาทรัพยากรทางความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาการ
คอร์รัปชันเข้ามาไว้ในโครงสร้างเดียวกัน (single-agency model) หน่วยงานลักษณะนี้จะมีบทบาทหน้าที่
เฉพาะเจาะจงที่ชัดเจนและมีอำนาจในการดำเนินงานมากกว่าหน่วยงานในรูปแบบแรก และลดปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการต้องประสานงานร่วมกันของหลายหน่วยงานที่ มีความแตกต่างกัน (Meagher, 2005, p. 72) ประเทศ
ที่ป ระสบความสำเร็จ จากการใช้รูป แบบนี้ ได้แก่ สิงคโปร์ จากการก่อตั้งหน่ว ยงาน Corrupt Practices
Investigation Bureau (CPIB) และเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ อ งกง จากการก่ อ ตั ้ ง หน่ ว ยงาน Independent
Commission Against Corruption (ICAC) เป็นต้น
สำหรับ ประเทศไทย ในช่ว งแรกภาครัฐ ได้มีการใช้ระบบกระบวนการทางกฎหมายทั่ว ไปในการ
ดำเนินคดีกับกรณีทุจริต โดยมิได้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรงเช่นใน
ปัจจุบัน ต่อมาได้ยึดรูปแบบหน่วยงานเดี่ยว (single-agency model) เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชันโดยเฉพาะเป็นครั้งแรก จากการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนข้าราชการและพนักงาน
เทศบาลผู้ประพฤติผิดวินั ยหรือหย่อนความสามารถตามพระราชบัญญัติกำหนดวิธีพิจารณาข้าราชการและ
พนักงานเทศบาลผู้ประพฤติผิดวินัยหรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. 2488 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีหน่วยงาน
ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้กลายเป็นผู้ใช้
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อำนาจโดยมิชอบเสียเอง รวมไปถึงปัญหาด้านการขาดประสิทธิภาพ และการขาดอำนาจในการดำเนินงาน
(วิโรจน์ ฆ้องวงศ์, 2546; Kangsanant, 2003)
ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ นำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ (ป.ป.ป.) ที่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยเน้นการทำหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้เกิดปัญหาในด้านโครงสร้างองค์กรที่ขาดความเป็น
อิสระเนื่องจากอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ, 2558) รวมถึง
ปัญหาด้านขอบเขตอำนาจที่ทำหน้าที่เพียงแค่การชี้มูลความผิด แต่ไม่มีอำนาจดำเนินการในฐานะพนักงาน
สอบสวน หรือ พนักงานอัยการที่จะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องได้ (นิยม รัฐอมฤต, 2549) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินคดีที่เหล่านี้ ทำให้ในระยะต่อมาได้ยุบเลิกหน่วยงานดังกล่าวไป
ด้วยสาเหตุนี้ จึงนำมาสู่การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) หรือ National Anti-Corruption Commission (NACC) ที่มีโครงสร้างองค์กรที่เป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร และมีอำนาจกว้างขวางกว่าหน่วยงานเก่าอย่าง ป.ป.ป. โดยจุดเริ่มต้นของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกิดขึ้นจากการที่รัฐได้วางกลไกต่อต้านคอร์รัปชันจากการ
ออกแบบร่างกติการัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ขึ้นมา เพื่อเน้นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลกระบวนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบของภาคประชาชน หน่วยงานนี้จึงกลายเป็นกลไก
สำคัญที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาหลาย
องค์กรเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเครื่องมือ และเป้าหมายที่แตกต่างกันไป เช่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้
งบประมาณของรัฐ บาล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท. ) สำนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นต้น
ในด้ า นของภาคเอกชนและภาคประชาชนนั้ น มีจ ุด เปลี่ ยนสำคั ญในช่ ว งระยะเวลาหลั ง จากที่มี
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งก่อนหน้านี้การรวมตัวในลักษณะของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ โดย
ที่ยังไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การคอร์รัปชันโดยตรง แต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้สร้างกลไกการตรวจสอบให้กับภาคประชาชน เช่น สิทธิการ
ขอให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และสิทธิในการรวมรายชื่อเสนอถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดย
อำนาจและสิทธิที่ประชาชนได้รับมานี้ ส่งผลให้ประชาชนเริ่มสนใจประเด็นปัญหาทางการเมืองและเอื้อให้เกิด
การมี ส ่ ว นร่ ว มจากภาคประชาสั ง คมและสื ่ อ มวลชนมากขึ ้ น ซึ ่ ง รวมไปถึ ง ปั ญ หาการคอร์ ร ั ป ชั น ด้ ว ย
(Pathmanand, 2001) ดังเห็นได้จากการรวมกลุ่มเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) เมื่อปี พ.ศ.
2543 และมีพัฒนาการของการรวมกลุ่ มเรื่อยมา ปัจจุบัน มีองค์กรภาคประชาสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกัน
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ของหน่วยงานเอกชนและประชาชนที่มีพันธกิจโดยตรงและเกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย
กว่า 30 หน่วยงาน ดังแสดงโดยสังเขปในภาพที่ 2-1
ภาพที่ 2-1 แสดงตัวอย่างหน่วยงานรัฐและประชาสังคมที่มีพั นธกิจโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
คอร์รัปชันในประเทศไทย แบ่งตามบทบาทหน้าที่และสถานะ

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก ต่อภัสสร์ ยมนาค (2557)
จะเห็นได้ว่า หน่วยงานและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้มีการวางรากฐานและถูกพัฒนาขึ้นมาในระดับ
หนึ่งแล้วจากการที่แต่ละภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศตลอด
ระยะเวลาหลายปี แต่ความพยายามดังกล่าว ยังขาดการมีส ่ว นร่ว มจากประชาชนในวงกว้าง เนื่องจาก
ประชาชนในแต่ละกลุ่มยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในขณะที่สถานการณ์ปัญหาการ
คอร์รัปชันในประเทศไทยนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงเกิดเป็นคำถามสำคัญว่า เหตุใดคนไทยจึงมีทัศนคติในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน และจะมีวิธีการใดที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยที่มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้และ
เครื่องมือในการป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน
2.3 พัฒนาการของรากฐานแนวคิดของการต่อต้านคอร์รัปชัน
ตามที่ได้อธิบายแนวความคิด นิยาม ความหมายของคอร์รัปชันแล้วนั้น จะเห็น ได้ว่าปัญหาการ
คอร์รัปชันเป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อนในเชิงนิยามความหมาย ที่มา และผลกระทบ และเมื่อได้ศึกษา
วิวัฒนาการของการคอร์รัปชันในประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็จะเห็นได้ว่าคอร์รัปชันในสังคมไทยก็เป็นเช่นนั้น ซึ่ง
ความซับซ้อนนี้ส่งผลให้วิธีในการป้องกันแก้ไขปัญหานี้มีความซับซ้อนและหลากหลายด้วยเช่นกัน การเข้าใจ
ปัญหานี้ผ่านมุมมองใดมุมมองหนึ่ง เพื่อนำมาออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหา จึงอาจไม่สามารถนำไปสู่
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ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้ จำเป็นจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดและมุ มมอง
จากศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลายแขนงควบคู่กัน (interdisciplinary perspectives) เพื่อสังเคราะห์ความเข้าใจ
ต่อคอร์รัปชันในเชิงกว้างและลึกลงไปเพื่อการประยุกต์เป็นแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันใน
ประเทศไทยได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างกระบวนการ
ของการมีส่วนร่วมของคนแต่ละกลุ่มที่มีความเข้าใจต่อการคอร์รัปชัน และมีพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันที่
แตกต่างกัน
ในประเด็นนี้งานวิจัยเรื่อง “เมื่อกฎ(หมาย)ขายได้ ตลาดแข่งขันของการคอร์รัปชันในสังคมไทย”
โดย ธานี ชัยวัฒน์ (2562) ได้มี การกล่าวถึงกรอบแนวคิดในด้านคอร์รัปชัน ผ่าน “พัฒนาการของรากฐาน
แนวคิดของการต่อสู้กับคอร์รัปชัน” จากศาสตร์แต่ละแขนง โดยพิจารณาจากการหยิบยกนิยามการคอร์รปั ชัน
ขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ที่ว่า “การใช้อำนาจของรัฐในทางที่
ผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนบุคคล” นั้นแสดงให้เห็นว่า การคอร์รัปชันเกี่ยวข้องกับคำว่า “การใช้อำนาจ
ของรัฐ” ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดทางรัฐศาสตร์ คำว่า “ในทางที่ผิด” ซึ่งเกี่ยวข้องได้ทั้งเชิงการผิด
กฎหมาย ซึ่งก็คือแนวคิดทางนิติศาสตร์ และเชิงการผิดหลักจริยธรรม ซึ่งนับเป็นคุณค่าที่ยึดถือร่ วมกันของ
สังคม อันมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านสังคมวิทยาและภาษาศาสตร์ และ คำว่า “ประโยชน์ส่วนบุคคล” ซึ่ง
ก็อาจตีความได้จากหลากหลายสาขาวิชา อันรวมไปถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจจะ
สามารถทำการคอร์รัปชันได้ย่อมสามารถอธิบายได้ด้วยหลากหลายแนวคิ ดทฤษฎี โดยแนวคิดที่มักถูกนำมา
อธิบายลักษณะของคอร์รัปชัน รวมทั้งเป็นหลักในการอธิบายแนวทางในการแก้ไขคอร์รัปชันในมุมมองของแต่
ละสาขาวิชาดังที่กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามรายละเอียดในตารางที่ 2-1 ดังนี้
ตารางที่ 2-1 แสดงคำอธิบายและแนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของแนวคิดต่าง ๆ
แนวคิด

คำอธิบาย

แนวทางแก้ไข

รัฐศาสตร์

การคอร์รัปชันเกิดจากความไม่สมดุล
ทางอำนาจ ซึ่งอาจหมายถึงการที่ภาครัฐกับ
ประชาชนมีอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือ
สังคมมีระบบตรวจสอบการถ่วงดุลอำนาจที่
ไม่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ไ ด้ ผลที ่ ต ามมาก็ คื อ
เจ้ า หน้ า ที ่ ภ าครั ฐ สามารถใช้ อ ำนาจที่
เหนือกว่าประชาชน หรือโอกาสจากการขาด
การตรวจสอบถ่วงดุลที่ดี

แนวทางการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
ในมุ ม มองของรั ฐ ศาสตร์ จ ึ ง มุ ่ ง ไปที ่ ก ารมี
ประชาธิปไตยที่มั่นคง เพื่อให้ประชาชนมี
อำนาจอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ ่ ง จะนำไปสู ่ ค วาม
สมดุล ทางอำนาจ และการมีธ รรมาภิบาล
ของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
จากประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

สังคมวิทยา

การคอร์รัปชันเกิดจากความสัมพันธ์
งานทางสั ง คมวิ ท ยา อาจไม่ ไ ด้
ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะสร้าง นำ เ ส น อ แ น ว ท า งก า รแ ก ้ ป ั ญห า การ
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ความสัมพันธ์และมีความสนิทสนมต่อกเพียง
แต่การให้ลำดับความสำคัญของ
ความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ไปอย่ า งไม่ เ หมาะสม
กล่าวคือ ในภาระหน้าที่การงานของภาครัฐ
ควรเป็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเจ้ า หน้า ที่
ภาครัฐกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม
แต่เจ้าหน้าที่รัฐบางคนกลับให้ความสำคัญ
กับประชาชนบางคนเป็นพิเศษ
ซึ่งอาจจะมาจากความสนิทสนมส่วนบุคคล
การมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการให้สินบน
ซึ ่ ง เปรี ย บได้ ก ั บ การใช ้ เ งิ น เพื ่ อ ซื้ อ
ความสัมพันธ์พิเศษในระยะสั้น

คอร์ ร ั ป ชั น ที ่ ช ั ด เจน แต่ ช ่ ว ยให้ เ ราเข้ า ใจ
คอร์รัปชันอย่างลึกซึ้งในฐานะของการเป็น
ปรากฏการณ์ประเภทหนึ่งในการอยู่ร่วมกัน
ของสังคมมนุษย์

นิติศาสตร์

การคอร์ ร ั ป ชั น เกิ ด จากความไม่ มี
ประสิทธิภาพทางกฎหมาย คือ กฎหมายมี
ช่องว่างหรือมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนจน
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถแสวงหา
ประโยชน์ส ่ว นตนได้ รวมถึงการบังคั บ ใช้
กฎหมายในการเอาผิดลงโทษเจ้าหน้าที่ของ
รัฐใช้เวลานานหรือมีโ อกาสเอาผิดได้น ้ อย
ส่งผลให้เจ้ าหน้าที่ ร ัฐ สามารถใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนได้ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ง
อาจมาจากการตี ค วามกฎหมายแบบสอง
มาตรฐาน หรือความคลุมเครือหรือล้าหลัง
ของข้อเขียนในกฎหมาย

แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในมิ ต ิ ข อง
นิติศาสตร์จึงเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็ง
ของกฎหมายในการเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การสร้ า งความชั ด เจนในเนื ้ อ หาของ
กฎหมายที่ เ ข้ า ใจได้ ตรงกั น การบังคั บ ใช้
กระบวนการทางกฎหมายที่รวดเร็ว และมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน รวมไปถึงการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมาย
และบังคับใช้ กฎหมายร่ ว มกัน เพื่อให้เกิด
การร่วมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

ภาษาศาสตร์

การคอร์รัปชันเกิดจากรากของคำใน
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในมุ ม ของ
ภาษาในแต่ละประเทศที่ทำให้คนในประเทศ ภาษาศาสตร์อาจจะไม่ชัดเจนนัก แต่มีการ
นั้น ๆ เกิดความรู้สึกแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เสนอแนะให้ใช้คำที่เหมาะสมกับการสร้าง
เช่น ในสังคมไทย คำที่ส ื่ อถึ งความหมาย
เกี ่ ย วกั บ การคอร์ ร ั ป ชั น จะถู ก โยงกั บ
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วัฒนธรรมการกิน เช่น กินหินกินปูน กินสิน ความรู้สึกของคนในสังคมตามที่พึงเป็น โดย
บาทคาดสินบน โกงกิน กินของเขาแล้วต้อง มักเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
ใช้คืน เป็น ต้น เนื่องจากการกินเป็นเรื่อง
ปกติ ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น แม้ ว ่ า กิ น มากไป
อาจจะไม่ ด ี ต ่ อ สุ ข ภาพ แต่ อ ้ ว นหน่ อ ยก็ ดู
น่ารักดี การคอร์รัปชันที่เทียบเคียงกับการ
กินเช่นนี้จึงทำให้คนไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ พึง
รังเกียจ ขณะที่บางประเทศ คำว่าคอร์รัปชัน
จะมาจากรากศัพท์ของสัตว์เลื้อยคลาน หรือ
สถานการณ์ทางธรรมชาติ ที่เลวร้าย ก็จ ะ
ให้ผลต่อความรู้สึกที่ต่างกันออกไป
เศรษฐศาสตร์

ในทางเศรษฐศาสตร์ สามารถมอง
การคอร์รัปชันได้จากมุมมองของ 4 สาขา
ย่ อ ย ได้ แ ก่ เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก
(neoclassical economics) ม อ ง ว ่ า ก า ร
คอร์รัปชันเกิดจากการที่ผลประโยชน์จาก
การคอร์รัปชันมีมูลค่าสูงกว่าบทลงโทษปรับ
ด้วยโอกาสของการถูกจับได้และลงโทษ

แ น ว ท า ง แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ใ น ม ิ ติ
ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนี้จึ งมุ่ ง ไปที่
การเพิ่มบทลงโทษหรือเพิ่มโอกาสในการจับ
ได้ เพื่อลดมูลค่าของผลที่ได้จากคอร์รัปชัน

ในมิ ต ิ ข องเศรษฐศาสตร์ ส ถาบั น
(institutional economics) ม อ ง ว ่ า ก า ร
คอร์ ร ั ป ชั น เกิ ด จากความไม่ ส มมาตรของ
ข ้ อ ม ู ล (asymmetric information) ที่
เจ้ า หน้ า ที ่ ภ าครั ฐ มี ข ้ อ มู ล มากกว่ า และ
สามารถแสวงหาผลประโยชน์ จ ากการมี
ข้ อ มู ล ที ่ ม ากกว่ า นั ้ น ได้ เช่ น ต้ อ งเขี ย น
เอกสารแบบไหนจึงจะผ่านการอนุมัติ หรือ

แนวทางแก้ไขปัญหามิติของ
เศรษฐศาสตร์สถาบัน จึงอยู่ที่การจัดสถาบัน
ท า ง ส ั ง ค ม ท ี ่ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ เ ช่ น
มี อ งค์ ก รตรวจสอบกำกั บ ดู แ ลคอร์ ร ั ป ชั น
แทนประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะ
ทำให้ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ด ี ก ว่ า และมี ค วาม
ประหยั ด ต่ อ ขนาด (economy of scale)

แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในมิ ต ิ ข อง
เศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง จึ ง ต้ อ งการการ
รวมตัวของชนชั้นล่างเพื่อทำลายโครงสร้าง
ขณะที่เศรษฐกิจการเมือง (political ส่วนบนที่เอื้อประโยชน์ให้มีการขูดรีดเกิดขึ้น
economy) มองว่ า การคอร์ ร ั ป ชั น เป็ น รูปธรรมหนึ่งก็คือ กระบวนการเคลื่อนไหว
รูปแบบหนึ่งของการขูดรีด (exploitation) ภาคประชาชน หรือการต่อสู้ของภาคประชา
ทางชนชั้น (class)
สังคม
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ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแบบไหน
จึ ง จะมี ต ้ น ทุ น ต่ ำ ที ่ สุ ด เป็ น ต้ น และการ
คอร์ ร ั ป ชั น ยั ง เกิ ด จากต้ น ทุ น ธุ ร กรรม
(transaction cost) ท ี ่ ส ู ง เ ก ิ น ไ ป ข อ ง
ประชาชน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่รัฐทำการคอร์
รัปชันจากภาษีของประชาชน ความเสียหาย
ของประชาชนจึงถูกเฉลี่ยไปกับคนจำนวน
มากด้ ว ยมู ล ค่ า ต่ อ คนที ่ ไ ม่ ส ู ง ทำให้ ก าร
ออกมาต่อสู้กับการคอร์รัปชันของแต่ละคนมี
ต้นทุนส่วนบุคคลที่สูงกว่าความเสียหายที่
เกิดขึ้น การต่อสู้กับการคอร์รัปชันในสังคม
จึงไม่มีพลัง

ของต้นทุนธุรกรรมมากพอที่จะก่อให้ เ กิ ด
การต่อสู้กับคอร์รัปชันได้

สุดท้ายคือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
(behavioral economics) ที ่ ม องว่ า การ
คอร์รัปชันเกิดจากการทำตาม ๆ กันของคน
ในสังคม เพราะการรับรู้ว่ามีคนอื่นทำการ
คอร์ ร ั ป ชั น จะส่ ง ผลให้ ค วามรู้ ส ึ ก ผิ ด ในใจ
(moral cost) ของคนที ่ ค อร์ ร ั ป ชั น ลดลง
คล้าย ๆ กับการคิดว่า “ใคร ๆ เขาก็ทำกัน”
และการคิดแบบนี้จะช่วยให้ใช้พลังงานสมอง
(brain energy) ลดลง เพราะได้ ถ ่ า ยโอน
กระบวนการคิดจากระบบที่ส อง (system
2) ซึ ่ ง ยุ ่ ง ยากและใช้ พ ลั ง งานมาก มาสู่
กระบวนการคิดจากระบบที่หนึ่ ง (system
1) ซึ ่ ง ง่ า ยและใช้ พ ลั ง งานน้ อ ย เมื ่ อ ใช้
พลั ง งานน้ อ ยลง จุ ด คุ ้ ม ทุ น ที ่ จ ะ ทำ
การคอร์ร ัป ชัน จะต่ำลง การคอร์รัปชันใน
สั ง คมจะมี ม ากขึ ้ น และช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้
สังคมนี้มีการคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นต่อ ๆ ไป
ที่มา: ธานี ชัยวัฒน์ (2562)
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เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม จะต้องอาศัยการ
สะกิด(nudge) ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
ในการคอร์รัปชันให้คนไม่คอร์รัปชัน หรือ
ปลูกฝังความตระหนักเรื่องความเสียหาย
จากการคอร์รัปชันที่มีต่อสังคมให้เป็นที่
คุ้นเคยจนอยู่ในสัญชาตญาณ (instinct)

ธานี ชัยวัฒน์ (2562) อธิบายไว้เพิ่มเติมว่า เนื่องจากคอร์รัปชันนั้นคือการโกง (หรือการเอาเปรียบ)
รูปแบบหนึ่ง เพราะถือเป็นการฉ้อฉลบุคคลอื่นเพื่อให้ ได้เปรียบอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดกับคนกลุ่มใด
ก็ได้แต่การให้ความหมายตามนิยามของคอร์รัปชันนั้น ย่อมหมายความถึงเฉพาะการโกงที่เกี่ย วข้องกับผู้มี
อำนาจรัฐเท่านั้น การคอร์รัปชันจึงแตกต่างจากการโกงที่สามารถเกิดระหว่างเอกชนหรือประชาชนด้วยกันเอง
มาเป็นกรณีที่ต้องมีผู้มีอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น นักการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นต้น
ในยุคต้น ที่นานาประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับการคอร์รัปชันในช่วงปลายทศวรรษ 1970 การมอง
คอร์รัปชันมีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจนี้ ทำให้แนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั นมุ่งไปที่การต่อสู้ปะทะกับ
ภาครัฐ โดยอยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มอำนาจของภาคประชาชน การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในยุคแรกจึงอยู่บน
พื้นฐานของหลักคิดทางรัฐศาสตร์เป็นสำคัญ นานาชาติในขณะนั้นได้ให้ความสนใจมุ่งไปที่การสร้างพลังมวลชน
การต่อสู้ของภาคประชาชน และการกลายเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคง (consolidated democracy) ที่ให้
อำนาจประชาชนอย่างแท้จริง
ในยุคถัดมา ช่วงต้นทศวรรษ 1990 หลายประเทศไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
ทั้งที่การกลายเป็นประชาธิปไตยมีความคืบหน้าไปพอสมควร สังคมโลกจึงเริ่มให้ความสนใจว่า สาเหตุอะไรที่
ส่งผลให้การคอร์รัปชันดำรงอยู่ ความสนใจจึงมุ่งไปที่ “นิติธรรม” (rule of law) กล่าวคือ การปกครองที่ดีนั้น
ต้องให้กฎหมายอยู่สูงสุด (supremacy of law) และทุกคนในสังคมต้องมีสถานะที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎหมาย แม้แต่ตัว ผู้ป กครองหรือรัฐเองก็จะต้องอยู่ภ ายใต้ก ฎหมายที่ออกและบังคับใช้ด้วยเฉก
เช่นเดียวกับพลเมืองคนอื่น ๆ เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายหากไม่สามารถประกันสิทธิและเสรีภาพของทุกคนหรือ
ทุกกลุ่มในสังคมได้ กลุ่มที่ได้รับสิทธิหรือเสรีภาพน้อยกว่ากลุ่มอื่นในสังคมก็จะกลายเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่
ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจปกครองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนได้ การแก้ปัญหาคอร์รัปชันในยุคนี้จึง
อ้างอิงกับองค์ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การออกแบบและการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก รวมถึง
การสร้างกลไกที่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบได้ ก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการทำให้เกิดการใช้หลักนิติ ธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ 2000 สังคมโลกก็เริ่มกลับมาทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาคอร์รัปชั น
อีกครั้งว่า เพราะเหตุใดในหลายประเทศจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ ทั้งที่มีความพยายามในการ
สนั บ สนุ น ประชาธิ ป ไตยและหลั ก นิ ต ิ ธ รรมอย่ า งเต็ ม ที ่ ในช่ ว งเวลานี ้ สั ง คมโลกเริ ่ ม ให้ ค วามสำคั ญ กั บ
“วัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย” (culture of lawfulness) ที่เชื่อว่าหลักนิติธ รรมที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมาจากการที่คนในสังคมไม่เคารพกฎหมาย และไม่เชื่อว่ากฎหมายจะทำให้สังคมที่พวก
เขาอาศัยอยู่สามารถไปสู่จุดที่ดีขึ้นในอนาคตได้ สาเหตุของการไม่เคารพกฎหมายนั้นมีหลายประการ เช่น การ
ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเสมอภาค
การให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่ากฎระเบียบของสังคม รวมถึงการที่ภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ
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มากพอที่จะประกันความเสี่ยงขั้นพื้นฐานให้กับคนทุกกลุ่มได้ คนจำนวนหนึ่งจึงต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ส่วน
บุคคลในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะพึ่งพารัฐ หรืออาจเรียกได้ว่าไม่มีความเชื่อใจ (distrust) ในตัวกฎหมาย
แนวทางการแก้ไขปัญหาในยุคหลัง ๆ จึงเริ่มสนใจแนวคิดทางสังคมวิทยาในการเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
ของสังคมย่อย ๆ ในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายที่หลากหลาย เปิดโอกาสและได้รับ
การยอมรับจากสังคมนั้น ๆ
หากพิจารณาในมิติของเศรษฐศาสตร์ ก็สามารถเห็นพัฒนาการของการคอร์รัปชันออกได้เป็น 3
ช่วงเวลาเช่นกัน โดยในยุคแรก ๆ แนวทางการต่อสู้กับคอร์รัปชันที่อิงกับการสร้างกลไกการต่อสู้ภาคประชาชน
เพื่อเพิ่มความสมดุลของอำนาจประชาชนกับภาครั ฐนั้น สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจการเมืองที่ว่าด้วยการ
กดขี่ทางชนชั้นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับประชาชน
ขณะที่ยุคถัดมาที่มีแนวคิดทางนิติศาสตร์เป็นตัวนำ สอดคล้ องกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแส
หลักที่มุ่งเน้นไปที่การออกแบบกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มโอกาสที่จะถูกจับได้
อันจะนำไปสู่มูลค่าคาดหวังของการคอร์รัปชันที่ลดลง
สำหรับยุคหลังที่เน้นไปที่การสร้างวัฒนธรรมของการเคารพกฎหมายที่อาศัยองค์ความรู้ทางสังคม
วิทยาเข้ามาด้วยนั้น มีความใกล้เคียงกับแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบั นและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เพราะ
การมีสถาบันที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้วัฒนธรรมมีความหลากหลายและมีเสรีภาพมากพอที่จะช่วยให้แต่ละ
กลุ่มมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับรัฐมากขึ้น จนนำไปสู่การมีวัฒนธรรมการเคารพกฎหมายที่ดี เช่นเดียวกับการมี
กลไกกระตุ้นพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ หรือการคำนึงถึงผู้อื่ นในสังคมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการ
ออกแบบกลไกทางสังคม (social mechanism design) ที่ดีพอ
ข้อสังเกตประการหนึ่งของพัฒนาการแนวความคิดต่อต้านคอร์รัปชันจากมุม มองของหลากหลาย
ศาสตร์ คือ จุดร่วมในการให้ความสำคัญต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิ ดทาง
รัฐศาสตร์ที่เสนอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ แนวคิดทางนิติศาสตร์ที่เสนอให้
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน เพื่อให้เกิดการร่ว ม
ตรวจสอบที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และโดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ส าขาต่ า ง ๆ ที ่ เ สนอว่ า
กระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนหรือการต่อสู้ของภาคประชาสังคมเป็นทั้งการเพิ่มต้นทุนให้กับการ
คอร์รัปชันผ่านการเพิ่มโอกาสการถูกตรวจจับ และสามารถนำไปสู่การทำลายโครงสร้างส่วนบนที่เอื้อประโยชน์
ให้มีการขูดรีดเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญร่วมนี้กลับไม่ได้รับการศึกษาเพื่ออธิบายกระบวนการที่จะ
เอื้อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ให้เห็นภาพรวมว่าความสูญเสียจากการคอร์รัปชันที่ถูกเฉลี่ยกระจายออกไปเมื่อ
รวมกันแล้วเป็นต้นทุนที่สูงมากของประชาชน หรือการกระตุ้นให้เกิดการขยายจำนวนผู้มีส่วนร่วมและขนาด
ของเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันมากเท่าใดนั้น
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแนวคิดของศาสตร์ต่าง ๆ ที่นำเสนอมานั้น (ยกเว้นด้านภาษาศาสตร์ซึ่งยังไม่ได้แสดง
แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันที่ ชัดเจน) เป็นแนวคิดการต่อ ต้านคอร์รัปชันเชิงกว้าง กล่าวคือ มีลักษณะหา
แนวทางเดีย วเพื่อแก้ป ัญหาทั้งระบบ (one size fits all) ทั้งที่จริงแล้ว การต่อต้านคอร์รัปชันที่เน้นภาค
ประชาสังคมนั้นประกอบด้วยคนที่มีความต้องการหลายหลายแตกต่างกันมากมาย ดังนั้น การใช้มุมมองขอ ง
ศาสตร์ที่เน้นหลักการเชิงจุลภาคทางสังคมศาสตร์ เช่น การตลาดที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมและปัจจัยเชิง
จิตวิทยาของผู้บริโภคกลุ่มย่อย จึงอาจเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้การกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านการคอร์รัปชัน
สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 การต่อต้านคอร์รัปชันแบบล่างขึ้นบน (bottom-up)
ปั จ จุ บ ั น องค์ ก รในระดั บ นานาชาติ เช่ น องค์ ก รเพื ่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ ( Transparency
International) ได้พยายามพลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับสากลและออกมาตรการในการรับมือและความ
ร่วมมือในระดับสากลในการปัญหาการคอร์รัปชัน เช่น อนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(The UN Convention against Corruption: UNCAC) และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ได้บรรจุ
เรื่องการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งประเทศสมาชิกได้ลงนามและ
ดำเนินการออกมาตรการเพื่ อแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันตามเป้าหมายและข้อตกลงตามอนุสัญญา (UNODC,
2017)
ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การคอร์รัปชันกลับ
แย่ลง รายละเอียดตามที่ได้กล่าวถึงแล้วเบื้องต้นในบทที่ 1 ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจากการที่มาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของภาครัฐเหล่านี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังที่การศึกษาของ ธานี ชัยวัฒน์
และคณะ (2560) ชี้ว่าปัญหาที่สำคัญคือ การที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน
แบบบนลงล่างมาก (top-down) และละเลยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในการ
แก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันแบบล่างขึ้นบน (bottom-up)
ในประเด็นนี้ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (2018) ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันคอร์รัปชันนี่อย่างมีประสิทธิผลและยังยืน คือ การมีมาตรการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน ประกอบกับการมีกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข็มงวด เช่น การมีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการ
ตรวจสอบการดำเนิน งานโครงการก่ อสร้ างของรัฐ เป็นต้น เช่นเดียวกับการศึ กษาของ Serra (2011) ที่
ทำการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน
พบว่าการพึ่งพามาตรการในการป้องกันและตรวจสอบการคอร์รัปชันจำเป็นต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วม
ตรวจสอบแบบล่างขึ้นบน (bottom-up) ดังตัวอย่างของหลายประเทศที่สามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างมี
45

ประสิทธิภาพเช่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีกลไกสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการในการร่วมตรวจสอบและร่างนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันด้วย (Brannan et
al., 2006; Camargo, 2018)
สำหรับในประเทศไทยนั้น การศึกษาของ ธานี ชัยวัฒน์และคณะ (2563) และ ต่อภัสสร์ ยมนาค และ
คณะ (2563) ชี้ให้เห็นว่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั นต่าง ๆ ที่ผ่านมากมักมีรูปแบบเป็นบนลงล่าง (top-down)
เช่น การใช้กฎหมายหรือมาตรการชุดเดียวสำหรับแก้ปัญหาคอร์รัปชันสำหรับทุกพื้ นที่ในประเทศ (one size
fits all) ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทที่มีความหลากหลายของประเทศไทย เช่น ลักษณะของพื้นที่ สถาบันทาง
สังคมในพื้นที่ บรรทัดฐานทางสังคม ปัจจัยกระตุ้น ความเชื่อ และความแตกต่างของรูปแบบการคอร์รัปชันใน
พื้นที่ เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้รูปแบบและพฤติกรรมการคอร์รัปชันมีความ
แตกต่าง จึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันที่ เหมาะสมกับเงื่อนไขและความ
ต้องการของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Camargo (2018) ที่ชี้ว่าการออกแบบกลไกในการแก้ไข
ปัญหาการคอร์รัปชันควรออกแบบให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์ กรหรือพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่มาตรการ
หรือกลไกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ ธานี ชัยวัฒน์และคณะ (2563) และต่อภัสสร์ ยมนาค (2563) ได้อธิบายว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้
การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแบบล่างขึ้นบนมีโอกาสนำไปสู่ ความสำเร็จมาก คือ ความสนใจของประชาชนใน
พื้นที่ (interest based) จากปกติที่ประชาชนมักรับรู้เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องไกลตัว เปลี่ยนเป็น
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมจะมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืน ตามที่ Dreisbach (2017) ชี้ว่าการแก้ไขปัญหาแบบล่างขึ้นบน นั้นจะสร้างความเป็นเจ้าของ
(ownership) และการรับผิดชอบ (accountability) ต่อการบังคับใช้มาตรการที่ตนเองมีส่วนร่วมในการสร้าง
โดยการออกแบบมาตรการ เครื่องมือหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
การตกลงเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่มของตนเองหรือองค์กรของตนเองจะสร้างความรู้สึกของการเป็น
เจ้าของร่วมกันและมักสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสิ่งที่ทุกคนตกลงร่วมกัน เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานนี้ ธานี ชัยวัฒน์และคณะ (2563) และต่อภัสสร์ ยมนาค (2563) ได้ทำการทดลองพัฒนาเครื่องมือ
ต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ผลปรากฏว่าได้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นและยัง
สร้างการมีส่วนร่่วมของประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย (ต่อภัสสร์ ยมนาค และคณะ, 2563; ธานี ชัยวัฒน์ และ
คณะ, 2563)
อย่างไรก็ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัป ชันแบบล่างขึ้นบนนั้นก็มีข้อจำกัดในเรื่องของ
การบังคับใช้ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ นั้นจะสำเร็จหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับใช้หรือการตอบรับของผู้ที่
มีอำนาจตัดสิน ใจ หรือความเข้มแข็งของบทบาทหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เช่น
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สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด อบจ. อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น หากขาดการบังคับใช้และการลงโทษที่จริงจัง
การสร้างการตรวจและการอาศัยหลักความรับผิดชอบก็อาจจะยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน
ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนก็สามารถเรียกร้องและผลักดัน ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอำนาจได้ (Camargo, 2018; Jacko, 2012)
2.5 ความหมายของการตลาดและการแบ่งกลุม่ เป้าหมาย
ตามที่ได้อธิบายความสำคัญของศาสตร์การตลาด ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ด้วยวิธีการ
แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ในบทที่1 แล้วนั้น คณะผู้วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้ในเชิงลึก โดยพบว่าการตลาด
ได้ถูกนิยามไว้อย่างชัดเจน คำนิยามที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ นิยามที่กำหนดโดยสมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association: AMA) โดย AMA นิยาม “การตลาด” ไว้ว่า
“การตลาด คือ กิจกรรม กลุ่มของสถาบัน หรือ กระบวนการเพื่อการสร้างสรรค์ การสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนตอบแทนนำไปสู่คุณค่าแก่ลูกค้า คู่ค้า และสังคม” (AMA, 2013)
กิจกรรม หรือ กระบวนการทางการตลาดเพื่อสร้างสรรค์ สื่อสารและแลกเปลี่ยนคุณค่า (value)
ระหว่ า งองค์ ก รกั บ ลู ก ค้ า คู ่ ค้ า และสั ง คมดำเนิ น การ เริ ่ ม ต้ น ด้ ว ยการทำความเข้ า ใจกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ก่ อ น
(understanding customers) แต่เนื่องจากลูกค้ามีความหลากหลายในความต้องการ ประสบการณ์ ภูมิหลัง
หรือแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ดังนั้น การแบ่งกลุ่มบุคคลเป้าหมาย (segmentation) จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่
นักการตลาดต้องดำเนินการ
การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (segmentation) หมายถึง “การแบ่งกลุ่มลูกค้า (หรือกลุ่มคนในบริบทที่มิใช่
ธุรกิจ เช่น นักอ่าน ผู้บริจาคเลือด สมาชิกสังคมออนไลน์ การต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น) ออกเป็นกลุ่มย่อย
ที่มีความแตกต่างกันตามความต้องการ บุคลิกภาพ คุณลักษณะ หรือพฤติกรรม และมีความต้องการสินค้า
หรือ บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะ (Armstrong and Kotler, 2005: 54)
จากคำนิยามมีประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ 1) ปัจจัยที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม และ 2) กลุ่มเป้าหมาย
(Segment) ทั้งนี้ปัจจัยที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มคนเป้าหมาย (ลูกค้า) สามารถใช้ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
(demographic) และ/หรือ ปัจจัยอื่น ๆ กล่าวคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยา
และ ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ปัจจัยประชากรศาสตร์เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดวิถีชีวิต
(lifestyle)1 ของกลุ่มเป้าหมาย (ซึ่งจะได้ทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียดในส่วนถัดไป) ผลการของการแบ่งกลุ่ม
จะได้กลุ่มเป้าหมายย่อย ๆ (segment) ที่สมาชิกในกลุ่มย่อยเดียวกันจะมีพฤติกรรม ทัศนคติ หรือความชอบ
1

วิถีชีวิต (lifestyle) หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรม (activities) ความสนใจ

(interest) และความคิดเห็น (opinions) (Kotler, 2000)
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เหมือนกัน แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มย่อ ยที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรม ทัศนคติ ความชอบที่ต่างกัน เมื่อได้กลุ่มย่อย
(segment) ที่แตกต่างกันแล้ว จึงเป็นการง่ายสำหรับองค์กรที่จะดำเนินกิจรรมทางการตลาด สื่อสารการตลาด
สร้างสรรค์สินค้า หรือ บริการใหม่ที่ส่งมอบคุณค่าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่มนั้นได้ โดยArmstrong
and Kotler (2005) กล่าวว่า ลักษณะของกลุ่มย่อย (segment) ที่ได้จากการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ดี ควรมี
ลักษณะ ดังนี้
1. สามารถวัดได้ (measurable) เมื่อทำการแบ่งกลุ่มแล้ว ควรรู้ขนาดของกลุ่มย่อยนั้นว่ามีขนาดใหญ่
เล็กเพียงใด ซึ่งหากมีขนาดเล็กเกินไป การดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะแตกต่างจากขนาดกลุ่มย่อยที่มี
ขนาดใหญ่
2. สามารถเข้าถึงได้ (accessible) เมื่อทำการแบ่งกลุ่มแล้ว กลุ่มย่อยนั้นควรเป็นกลุ่มก้อนที่สามารถ
สื่อสารหรือเข้าถึงได้
3. มีขนาดใหญ่เพียงพอ (substantial) เมื่อทำการแบ่งกลุ่มแล้ว กลุ่มย่อยที่ได้ควรมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ
ขนาดไม่เล็กจนเกินไป
4. มีความแตกต่าง (differentiable) เมื่อทำการแบ่งกลุ่มแล้ว กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มควรมีความแตกต่างกัน
5. สามารถดำเนินกิจกรรมได้ (actionable) เมื่อทำการแบ่งกลุ่มแล้ว องค์กรหรือนักการตลาดสามารถ
ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มย่อยนั้นได้
ประโยชน์ของการจำแนกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มย่อยมี 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1) ในระดับกลยุทธ์ บริษัท
หรือองค์กรสามารถเลือกที่เข้าเจาะกลุ่มเป้าหมาย (segment) ที่น่าสนใจ โดยการผลิตสินค้าหรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าให้ได้ดีกว่าคู่แข่ง การที่องค์ กรเลือกที่จะเข้ากลุ่มเป้าหมาย
หนึ่งและไม่เข้าตลาดกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ความสามารถในการตอบสนองความเป้าหมายของ
กลุ่มเป้าหมายนั้น 2) หลังจากองค์กรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการทางการตลาดแล้ว องค์กรสามารถ
เลือกออกแบบส่ว นผสมทางการตลาดหรื อที่ร ู้จั ก กั นว่ า 4Ps ส่ว นผสมการตลาด (4Ps) ดังกล่าวจะต้ อ ง
สอดคล้องกันพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น หากจะจำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้แก่
ผู้สูงอายุ P ที่ 1 Product คุณลักษณะโทรศัพท์จะต้องแตกต่างจากโทรศัพท์มือถือที่จำหน่ายให้แก่ ก ลุ่ ม
ผู้บริโภคในช่วงวัยอื่น โทรศัพท์มือถือจะต้องรองรับการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ P ที่ 2 Price ระดับราคา
และ P ที่ 3 Place ช่องทางการจัดจำหน่ายจะต้องสะดวกผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่ายการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้
ผู้สูงอายุผ่าน e-commerce อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่ถูกต้อง และ P สุดท้าย Promotion อันหมายถึง การ
สื่อสารสาร (message) ที่จะสื่อ ช่องทางการสื่อสาร และวิธีการสื่อจะต้องสอดคล้องกันและเข้ากันได้กับ
พฤติกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุรับรู้ เข้าใจ ชื่นชอบและจดจำได้
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แนวคิดการแบ่งกลุ่มคนเป้าหมาย (segmentation) ถูกนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยจัดกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แพร่หลายในหลากหลายบริบทที่นอกเหนือจากบริบททางธุรกิจ ตารางที่ 2-2 แสดงตัวอย่างของงานวิจัยการ
แบ่งกลุ่มคนเป้าหมาย โดย Wolf (2010) และ Merz and Roesch (2011) ได้นำแนวคิดการจัดกลุ่มผู้บริโภค
ไปใช้ประโยชน์เชิงการศึกษา กล่าวคือ การจัดกลุ่มความสามารถของนักเรียนชาวสวีเดนด้านการอ่าน และการ
จัดกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาตามสุขภาพจิต ในขณะที่ Choi,
Moon, and Yuem (2017) นำแนวคิดนี้ไปจัดกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน นอกจากนั้น
แนวคิดการจัดกลุ่มผู้บริโภคยังสามารถนำไปใช้กับการเลือกตั้ง (Phillips, Reynolds, and Reynolds, 2010)
และจิตอาสา (Geiser, Okun, and Grano, 2014) โดยการจัดกลุ่มดังกล่าวจะใช้เครื่องมือวิ เคราะห์ทางสถิติ
เชิงอนุมานระดับสูง เช่น Structural Equational Modelling (Wolf, 2010) เพื่อให้สามารถจำแนกกลุ่มที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ตารางที่ 2-2 แสดงตัวอย่างของงานวิจัยการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
งานวิจยั
Wolff (2010)

บริบท
เงือ่ นไขปัจจัยในการแบ่ง
9 years old student readers • Reading Performance:
• Reading of continuous texts
• Reading of document texts
• Word reading
• Reading speed
Choi, Moon, and Workers who had industrial Characteristics and health behavior
Yuem (2017)
accidents
Merz and
Mental health of college Five Factor Model of Personality Trait:
Roesch (2011) students
Neuroticism, Extraversion, Openness,
Agreeableness, Conscientiousness
Geiser, Okun,
Frequency of Volunteering Intrinsic and Extrinsic Motivation:
and Grano
(2014)
Phillips,
US Presidential Election Decision-making processes: Candidate
Reynolds, and Voters
Attributes, Values, Functional
Reynolds (2010)
Consequences, Psychosocial
Consequences

49

2.6 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
ตามที่ได้อธิบายไปในบทที่1 ในเบื้องต้นว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันมุ่งให้
ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชนนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2560) ในโครงการวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ระยะ
ที่ 1 พบว่าที่ผ่านมามีงานวิจัยด้านการต่อต้านคอร์รัปชันหลายเรื่องได้ระบุว่า ปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศ
ไทยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน แตกต่างไปตามแต่ละบริบทและประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ ธานี ชัยวัฒน์
และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาความซับซ้อนของปัญหาการคอร์รัปชันเชิงบริบทและประสบการณ์นี้ และได้
มีข้อค้นพบว่า ปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยมีรูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์เชิงระบบที่ซั บซ้อนและ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการคอร์รัปชันของคนที่เกี่ยวข้องและคนใน
พื้นที่ยังมีความหลากหลายตามช่วงอายุและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะความแตกต่างทั้งหลาย
นี้ ยังมีจุดร่วมของแต่ละพื้นที่และช่วงอายุที่สามารถนำมาเป็ นพื้นฐานในการออกแบบเครื่องมือหรือกลไก เพื่อ
สร้างความตื่นรู้พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ และด้วยการสนับสนุนและร่วมมือของ
องค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ประกอบกับการมีเครื่องมือหรือกลไกที่
พัฒนามาจากองค์ความรู้ทางวิชาการและความเข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ สามารถนำไปขยายผลให้นำไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยได้ ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ
ปรีชา อุยตระกูล และคณะ (2560) อมรรัตน์ กุลสุจริต และคณะ (2560) และอภิสิทธิ์ ลัมยศ และคณะ (2560)
ต่างมีแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างกลไกติดตาม ตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในพื้นที่ โดยมุ่งเน้น
การศึกษาบริบท สถานการณ์ รูปแบบการคอร์รัปชันและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ซึ่งพบว่าแต่ละพื้นที่มีความสนใจต่อปัญหาคอร์รัปชันที่แตกต่างกันออกไปและมี ความเกี่ยวโยงกับลักษณะ
เศรษฐกิจ สังคมและบริบทในพื้นที่ที่อาศัยอยู่
จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ในแต่ละพื้นที่ศึกษาต่างมีปัญหาและรูปแบบการคอร์รัปชัน
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น การศึกษาของ อมรรัตน์ กุลสุจริต และคณะ (2560) ระบุว่าชุมชนพื้นที่
ศึกษาในกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในเรื่องของการยักยอกเงินของสมาชิกชุมชนเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว
โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่และขาดการตรวจสอบถ่วงดุลโดยบุคคลอื่น รวมถึงการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการชุมชนในการสร้างความโปร่งต่อการจัดสรรงบประมาณและของบริจาคแก่สมาชิก ในชุมชน
ในขณะที่การศึกษาของ อภิสิทธิ์ ลัมยศ และคณะ (2560) ที่ศึกษากลุ่มคนในพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
พบว่า ชาวบ้านมีความตื่นตัวต่อปัญหาการคอร์รัปชันของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการด้านการ
จัดการทรัพยากร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องกับชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจาก
พื้นฐานของชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรที่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมาชาติในการหาเลี้ยงชีพ รวมถึง
การศึกษาของ ปรีชา อุยตระกูล และคณะ (2560) ที่ทำการศึกษารูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละแห่งมีพฤติกรรมการคอร์รัปชันหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างเอกสารหลักฐานเท็จเพื่อให้เป็นไปตาม
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แนวทางการตรวจประเมิน การฮั้วประมูลโครงการก่อสร้าง และส่วนภาคการศึกษา มีกรณีการฮั้วประมู ลและ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบ ส่งผลให้กลุ่มต่อต้านคอร์รัปชันโดยภาคประชาสังคมในพื้นที่ นครราชสีมามี
จำนวนมาก แตกต่างไปตามประเด็นที่กลุ่มสนใจ แต่ไม่มีการทำงาร่วมกัน ทำให้เผชิญกับอุปสรรคด้านการ
เชื่อมโยงข้อมูลและความร่วมมือระหว่างกลุ่มที่จะช่วยให้การเฝ้าระวั งและป้องกันคอร์รัปชัน มีความเข้มแข็ง
และกว้างขวางมากขึ้น งานวิจัยทั้งสามชิ้น นี้ สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะต้องออกแบบ
เครื่องมือหรือกลไกที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่
นอกจากนี ้ ในงานวิ จ ั ย ทั ้ ง สามชิ ้ น ข้ า งต้ น ยั ง ระบุ ว ่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนและ
ภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้มากกว่าคน
นอก (ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ, 2560) รวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐด้วย โดยการศึกษาของ วิษณุ
พงษ์ โพธิพิรุฬห์ และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการให้เบาะแส
ในประเทศไทยและการส่งเสริมความร่วมมือในจั งหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้เพื่อออกแบบกลไกการเฝ้าระวัง
การทุจริตในระดับพื้นที่ ระบุว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการต่อต้านคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐใน
ประเทศไทย คือ การพัฒนามาตรการการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส (whistleblowing law) ทั้งความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (physical safety) และความปลอดภัยจากการถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมจากการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อสามารถรองรับ “ต้นทุน” ให้กับผู้แจ้งเบาะแสได้ โดย
เสนอให้มีการออกกฎหมายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (whistleblowing law) โดยการให้ความคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส มีการกันพยาน การปกปิดอัตลักษณ์ของผู้แจ้งเบาะแส การบูรณาการช่องทางการแจ้งเบาะแสระหว่าง
หน่วยงานทั้งหมด การกำหนดเงื่อนเวลาการไต่สวนและการวินิจฉัย การให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการ
เพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคม เอกชน สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาชนในการเข้าร่ วมแจ้งเบาะแสและ
การเฝ้ า ระวั ง การทุ จ ริ ต และพร้ อ มที ่ จ ะก้ า วมาเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการสร้ า งความเปลี ่ ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึ้น
ภายในประเทศ
โดยการศึกษาของปรีชา อุยตระกูล และคณะ (2560) และ ต่อภัสสร์ และคณะ (2563) ได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่สนับสนุนให้ภาค
ประชาสังคมสามารถมีส ่ว นร่วมผ่านระบบการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media) มา
เป็นช่องทางในการชี้เบาะแส การแลกเปลี่ย นข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างและสนับสนุนเครื อข่ายการต่อต้านการ
ทุจริตต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในการร่วมแจ้งเบาะแส ซึ่ง
ข้อเสนอแนะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของอมรรัตน์ กุลสุจริต และคณะ (2560) และอภิสิทธิ์
ลัมยศ และคณะ (2560) ที่พบว่า กลไกการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันที่เหมาะสมควรส่งสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน เนื่องจากประชาชนมีค วามตระหนักถึงปัญหา
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และมีความตื่นตัวในการติดตาม ตรวจสอบการคอร์รัปชันในพื้นที่ของตนเป็นอย่างมาก เพียงแต่ยังขาดกลไกที่
เหมาะสมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น ยกตัวอย่าง
พื้นที่กรุงเทพมหานคร การออกแบบกลไกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการที่
ใช้ระบบการถ่วงดุลเพื่อให้เกิดการติดตามและตรวจสอบการทำงานอย่า งมีส่วนร่วม ผ่านการเปิดเผยข้อมูล
บัญชีรายรับรายจ่ายของชุมชนและการสร้างกติกาการทำงานร่วมกัน รวมถึงการทำงานร่ วมกับภาครัฐในการ
กำกับติดตามและมีการนำระบบการตรวจสอบบัญชีแบบตรวจสอบถ่วงดุลจากเครือข่ายชุมชนภายนอกมาใช้ใน
ชุมชนด้วย (อมรรัตน์ กุลสุจริต และคณะ, 2560)
จากข้อมูลผลการวิจัยกลไกต่อต้านคอร์รัปชัน ในพื้นที่ข้างต้น ต่อภัสสร์ ยมนาค และคณะ (2563) จึง
ได้นำเสนอกลไกช่องทางการแจ้งเบาะแสหาคอร์รัปชัน ซึ่งใช้เทคโนโลยี Line Chatbot ชื่อ “จับตาไม่ให้ใคร
โกง” (@corruptionwatch) เป็นระบบแช็ตที่มีการตอบโต้อัตโนมัติกับผู้ร้องเรี ยน มีจุดประสงค์เพื่ อเป็น
ช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผลประโยชน์สาธารณะที่มีโอกาส
เสี่ยงในการคอร์รัปชัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปกปิดและคุ้มครองเพื่อสร้างความปลอดภัย และระบบแชท
จะมีการเก็บ รวบรวมข้อมูล อย่างเป็น เป็น ระบบเพื่อนำไปสู่ การดำเนินการตรวจสอบการทุจริตต่อไปยั ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ระบบ Line Chatbot ยังสร้างพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น สื่อมวลชน องค์กรทางวิชาการ องค์กร
ภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน องค์กรที่ทำงานด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และองค์กรรัฐบาล อันจะ
เป็นรากฐานที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันได้จริงและมีประสิทธิภาพ และ
ประการสุดท้ายระบบ Line chatbot ยังเป็นเครื่องมือที่ให้ความรู้ในเรื่องของความซับซ้อนเชิงโครงสร้างของ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมการคอร์รัปชันอีกด้วย
นอกจากความหลากหลายของบริบทและรูปแบบของการคอร์รัปชันในแต่ละพื้นที่ การศึกษาของ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2557) เรื่อง คอร์รัปชันในระบบราชการไทย การสำรวจทัศนคติประสบการณ์
ของหัวหน้าครัวเรือน ยังชี้ให้เห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นพฤติกรรมที่มีพัฒนาการและรูปแบบคอร์รัปชันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกี่ยวโยงกับประสบการณ์และทัศนคติส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน/เงิน
พิเศษเมื่อไปติดต่อราชการ เช่น โรงเรียนรัฐบาล ระบบศาลยุติธรรม การเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่น รวมถึงทัศนคติเรื่องการต่อต้านคอร์ รัปชัน เรื่องความสุจริตของนักการเมือง ข้าราชการ สื่อ และศาล
ยุติธรรม และประสิทธิภาพในการต่อต้าน โดยได้ทำการสำรวจประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือนที่เกี่ยวโยงกับ
การคอร์รัปชันในระบบราชการไทย ในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 6,048 รายทั่วประเทศ พบว่า หัวหน้าครัวเรือน
ร้อยละ 4.8 มีประสบการณ์ถูกเรียกสินบน/เงินพิเศษเมื่อไปติดต่อราชการ โดยส่วนใหญ่ที่ถูกเรียกจ่ายเป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งนับว่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลการสำรวจในปี พ.ศ. 2542 ที่หัวหน้า
ครัวเรือน ร้อยละ 10 ถูกเรียกเงินสินบน ด้วยเหตุนี้ทำให้ความเชื่อถือของหัวหน้าครัวเรือนต่อกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในปี พ.ศ. 2557 เทียบกับปี พ.ศ. 2542 ลดลงเกือบทั้งหมด ซึ่งสถาบันที่หัวหน้า
ครัวเรือนมีความเชื่อถือลดลงมากที่สุด ได้แก่ สื่อมวลชน ระบบศาล และข้าราชการ ตามลำดับ โดยหัวหน้า
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ครัวเรือนเห็นว่าสถาบันการศึกษาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปราบปรามคอร์รัปชัน รองลงมาคือ
ป.ป.ช. องค์ ก รที ่ ไ ม่ ใ ช่ อ งค์ ก รของภาครั ฐ (non-governmental organization: NGOs) สื ่ อ มวลชน และ
เครือข่ายต่อต้านการคอร์ รัปชันภาคเอกชนตามลำดับ โดยองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดในการ
แก้ปัญหาคอร์รัปชันในปี พ.ศ. 2557 คือ นักวิชาการและสถาบันการศึกษา สำหรับเหตุผลที่ประชาชนไม่เลือก
ที่จะแจ้งหน่วยงานใด ๆ ในกรณีพบการทุจริต มีสาเหตุมาจากความเกรงกลัวต่ออันตราย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาหลายเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ชี้ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัป ชันจำเป็น
ที่จะต้องเข้าใจบริบทและความซับซ้อนของปัญหาการคอร์รัปชันในสังคมไทย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาคอร์รัปชันของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับพฤติกรรม ความสนใจและ
ลดข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องเผชิญจากการเข้าร่วมต่อต้านคอร์ รัปชัน เช่น ความหวาดกลัว เป็นต้น เพื่อ
นำไปสู่การออกแบบกลไกหรือเครื่องมือที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พฤติกรรมหรือ
รูปแบบการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดเวลา จึงควรมี การสำรวจและ
ศึกษาพฤติกรรมการคอร์รัปชันทุก ๆ 5 หรือ 10 ปี เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล อันเป็นมาตรการหนึ่งในการ
ตรวจสอบและป้องปรามการคอร์รัปชันในภาคราชการได้ นอก (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ, 2557 ; ธานี
ชัยวัฒน์ และคณะ, 2560)
จึงสรุปในภาพรวมได้ว่า การศึกษาด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจายและเน้ น
การศึกษาปัจจัยเชิงระบบมากกว่าปัจจัยเชิงพฤติกรรมของการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งทำให้ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจองค์รวมในแง่ปัจจัยด้านวัฒ นธรรม สังคม บุคคล จิตวิทยา และกระบวนการตัดสินใจของผู้ต่อต้านการ
คอร์รัปชัน ซึ่งประกอบขึ้น และส่งผลต่อพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันในมุมมองการตลาดตามที่นำเสนอไว้
ในหัวข้อ 2.4 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมในแง่ปัจจัยดังกล่าว เพื่อพัฒนาแนวทางก าร
ต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
สรุป
แนวคิดและทฤษฎีด้านการคอร์รัปชันมีการพัฒนามาโดยตลอดและแสดงให้เห็นถึงนิยามของการ
คอร์รัปชัน ความลึกซึ้งของรูปแบบคอร์รัปชัน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งฝั่งธุรกิจและการเมือง กลไกที่
เอื้อประโยชน์ต่อการเกิดขึ้นของคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ รวมถึงผลกระทบในวงกว้างที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน
มากขึ้นเรื่อย ๆ ของคอร์รัปชัน ซึ่งพบว่า มีรากที่หยั่งลึกในโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
การเมืองการปกครองประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีต
การต่อต้านคอร์รัปชันในอดีตมีลักษณะจากบนลงล่ าง (top-down) ซึ่งทำให้การต่อต้านคอร์รัปชัน
ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากความรู้ความเข้าใจของกลุ่ มเป้าหมายและทรัพยากรที่มีจำกัด แต่การต่อต้านการ
คอร์รัปชันในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นที่ภาคประชาสังคมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของศาสตร์
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ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และมานุษยวิทยา อย่างไรก็ตาม แนวคิดการต่อต้านการ
คอร์รัปชันของศาสตร์ต่าง ๆ ที่นำเสนอมานั้นเป็นแนวคิดการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีลักษณะหาแนวทางเดียวเพื่อ
แก้ปัญหาทั้งระบบ ซึ่งยังขัดแย้งกับแนวคิดสำคัญที่ว่าสังคมประกอบด้วยคนที่มีความต้อ งการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การใช้มุมมองของศาสตร์การตลาดที่ให้ความสำคัญกับความต้องการและปัจจัยที่กระทบกับพฤติกรรม
ของกลุ่มย่อย จึงอาจเป็นแนวทางที่ทำให้การกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
งานวิจัยนี้ จึงได้นำวิธีการทางการตลาด คือ การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (segmentation) อันเป็นแนวคิด
และวิธีการที่ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลมาประยุกต์ใช้กับประเด็นทางสังคม คือ การต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อเข้าใจ ก่อนที่จ ะเข้าถึงเพื่อพัฒ นากระบวนการการขจัดคอร์รัปชันที่เกิ ดจากภาคประชาชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคที่การคอร์ รัปชันมีความซับซ้อนและลึกซึ้งต่อไป ทั้งนี้ จากการสืบค้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในอดีต พบว่า ยังมิได้มีการให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงพฤติกรรม
ของการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงยังเป็นช่องว่างสำคัญที่จะนำไปสู่งานวิจัยที่ สร้างคุณค่าเชิงทฤษฎีด้านคอร์ รัปชัน
ด้วย
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
โครงการวิจัยเรื่อง “การตลาดเชิงประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและจำแนกกลุ่มประชาชนที่มีความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ประกอบด้วยการศึกษาย่อย 3 การศึกษา เพื่อความเข้าใจ
ที่ชัดเจน การอธิบายผลการศึกษาแยกตามแต่ละบท โดยบทที่ 3 อธิบายเฉพาะการศึกษาที่ 1 บทที่ 4 อธิบาย
การศึกษาที่ 2 และบทที่ 5 อธิบายการศึกษาที่ 3 สำหรับบทที่ 6 เป็นการอภิปรายและสรุปภาพรวมผล
การศึกษาทั้งโครงการวิจัย
ในบทที่ 3 นี้ จะเริ่มต้นด้วยบทนำของการศึกษาที่ 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ตามด้วย
การคัดเลือกลักษณะซ่อนเร้น /ปัจจัยแฝงที่ใช้ในการจำแนกกลุ่ม หลังจากนั้นเป็นการอธิบายระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือวิจัยและสุดท้ายเป็นผลการจำแนกกลุ่ม
3.1 การประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดในการจำแนกกลุ่มผู้สนใจการต่อต้านการคอร์รัปชัน
จากคำนิ ย ามการคอร์ ร ั ป ชั น โดยนั ก วิ ช าการและองค์ ก รระหว่ า งประเทศ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
“การใช้ อ ำนาจที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายในทางมิ ช อบเพื ่ อ จะให้ ไ ด้ ม าซึ ่ ง ประโยชน์ ส ่ ว นตน”( Transparency
International, 1993) “การละเมิ ด ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวมเพื ่ อ ประโยชน์ เ ฉพาะบุ ค คล” (Rogow and
Lasswell, 1978) “การที่ข้าราชการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินที่นอกเหนือจากรายได้ประจำ”
(Van Klaveren, 1978) รวมถึงคำนิยามการคอร์รัปชันว่าเป็น “การที่บุคคลใช้ประโยชน์ที่ได้จากการทำงาน
ภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว” (Bukovansky, 2006) หรือ “การละเมิดกฏเพื่อใช้ทรัพยากรของรัฐในการ
ให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือให้การสนับสนุนทางการเมือง” (Khan and Jomo, 2000) เป็นต้น (อ้างถึงใน
Torplus Yomnak, 2016 :14-20) แม้ว่าจะมีความแตกต่างในนิยามของคอร์รัปชั นแต่ในภาพรวมแล้ว อาจ
กล่าวได้ว่าจุดร่วมของคำนิยามและจากคำนิยามดังกล่าวข้างต้น การศึกษาที่ 1 และโครงการวิจัยนี้ ขอให้คำ
นิยาม “การคอร์รัปชัน” ว่า “การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ นักการเมือง รวมไปถึงนักธุรกิจเอกชน
และประชาชนทั่วไปที่เกีย่ วข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ทั้งของรัฐและของเอกชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว” โดย
ครอบคลุมถึงการกระทำอันหลากหลาย เช่น การให้สินบน การกรรโชก การใช้อิทธิพล การเล่นพรรคเล่นพวก
การโกง การฟอกเงิน การฉ้อฉล ซึ่งเป็นพฤติกรรมการคอร์รัปชันที่พบเห็นได้ในสังคม
การต่อ ต้านคอร์ร ัป ชัน (anti-corruption) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้
ความหมายของคำว่า “ต่อต้าน” คือ ปะทะไว้ ต้านทานไว้ สู้รบป้องกัน ไว้ ดังนั้ น การศึก ษาที่ 1 และ
โครงการวิจัยนี้ จึงเสนอความหมายของ “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ว่าเป็น “ การกระทำของทุกภาคส่วนทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อป้องกันต้านทาน หรือ ระงับการคอร์
รัปชัน” ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการระงับการคอร์รัปชันโดยตรง หรือ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทัศนคติ กลไกที่
เหมาะสมกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

Kowit Kangsanan (2016) กล่าวว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยยังมีปัญหาสำคัญหลาย
ประการ ตัวอย่างเช่น 1) การขาดความมุ่งมั่ นทางการเมือง 2) ขาดกลยุทธ์เชิงรุก 3) การประสานงานยัง ไม่มี
ประสิทธิภาพ และ 4) การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับ ธณิชชา วิภาดา
เกษม และชลธิชา ทั่งทอง (2560) ที่กล่าวว่า ถึงแม้ว่าการต่อต้านการทุจริตจะถูกบรรจุไว้เป็น “วาระแห่งชาติ”
แต่ความพยายามนั้น ยังไม่บ รรลุ เป้าหมาย เนื่องจากขาดยุทธศาสตร์และการดำเนินการเชิงรุก และขาด
ยุทธศาสตร์การสื่อสารที่กระตุ้นให้ภาคสังคม “รังเกียจ” คนโกง และหันมาร่วมกันต่อต้านการโกง
จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก การดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการมีส่วน
ร่วมจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยเป็นการบูรณาการและประสานการทำงานอย่าง
สอดคล้องกัน แต่จากปัญหาในปัจจุบัน พบว่า การบูรณาการจากภาคประชาสังคมยังไม่เพี ยงพอ (ธณิชชา
วิภาดาเกษม และชลธิชา ทั่งทอง, 2560 และ Kowit Kangsanan, 2016) ดังนั้น การกระตุ้นให้ภาคประชา
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั่วไปให้เข้าใจ ตระหนักและร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงเป็นประเด็น
สำคัญต่อความสำเร็จของการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศ (ประมนต์ สุธีวงศ์, 2557 และ พงษ์พันธ์ โต
สกุลไกร, 2560)
สำหรับการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข (2560) และพงษ์พันธ์ โต
สกุลไกร (2560) เสนอแนะให้ มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยกรอบ
3 ประการที่ณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เสนอ ได้แก่ 1) การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก 2) การเลือกเครื่องมือ
ทางการตลาดมาใช้วิเคราะห์อย่างเหมาะสม และ 3) การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน
โดยตัวอย่างการนำแนวคิดการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการคอร์รัปชันระดับนานาชาติที่ประสบ
ความสำเร็จ ได้แก่ กรณีฮ่องกง โดย Independent Commission Against Corruption (Hong Kong ICAC)
ที่มองว่า นอกจากความมุ่งมั่นของภาครัฐ กฎหมายที่เข็มแข็ง และการบูรณาการกลยุทธ์ในการป้ อ งกัน
ตรวจสอบและปราบปรามแล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ภาคประชาสังคมและประชาชนชาวฮ่องกงที่ Hong
Kong ICAC มองว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญที่ทำให้การต่อต้านการคอร์รัปชันประสบความสำเร็จ ซึ่งวิธีการทางการ
ตลาดที่ Hong Kong ICAC นำมาใช้ คือ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซื้ง โดยการทำการศึกษาวิจัยค่านิยม
ทัศนคติ การรับรู้ของชาวฮ่องกงเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน การรับรู้ถึงระดับความเข้มข้นของปัญหาคอร์รัปชันใน
แง่มุมต่าง ๆ โดยแบ่งแยกตามปัจจัยด้านประชากร เช่น ช่วงอายุ พื้นฐานครอบครัว อาชีพ ระดับการศึกษา
และระดับรายได้ ข้อมูลของงานวิจัยเก็บด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อคำถามต่าง ๆ มากถึง 120 คำถาม
โดยมีกำหนดการในการจัดทำทุก 2 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา (Lee, 2006)
เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน การศึกษาที่ 1 มี
วัตถุประสงค์เพื่อจำแนกกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชันตามลักษณะที่ซ่อนเร้น (latent class) เช่น ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทย
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ในส่วนถัดไปเป็นการรอธิบายถึงการคัดเลือกลักษณะซ่อนเร้นที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม ดังนี้
3.2 ลักษณะซ่อนเร้นในการแบ่งกลุ่มผู้สนใจต่อต้านการคอร์รัปชัน
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) คณะผู้วิจัย ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์กับการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยตรง ดังนั้น ในการจำแนกกลุ่ม
ผู้สนใจการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ จึงใช้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคอร์รั ปชันทั้งในระดับประเทศ องค์กร
และระดับบุคคลที่นอกเหนือจากปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์และส่งผลต่อวิถีชีวิตที่ได้มีการศึกษาในอดีต คือ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และพฤติกรรมมาเป็นแนวทางในการคัดเลือกลักษณะซ่อนเร้น ตารางที่
3-1 แสดงตัวอย่างงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กับการคอร์รัปชัน
ตารางที่ 3-1 แสดงตัวอย่างการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคอร์รัปชัน
งานวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง

ตัวแปรตาม

Corruption, Attitudes,
and Education: Survey
Evidence from Nepal
(Truex, 2011)

853 Nepali

Bribery in MNEs: The
Dynamics of Corruption
Culture Distance and
Organizational Distance
to Core Values
(Sampath and Rahman,
2018)

151 Public
amounts of bribes
Firms that
paid
were
sanction
under US
Foreign
Corrupt
Practices Act
(FCPA)

Perceptions of Country 42 countries
Corruption:
Antecedents and
Outcomes (Davis and
Ruhe, 2003)

attitudes on
corruptions

perceived country
corruption
(Transparency
International’s
corruption Index)
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ตัวแปรต้น
• education level

• corruption culture
distance
• organizational
distance to core
Values

• Hofstede’s Cultural
Dimensions:
collectivism, power
distance, uncertainty
avoidance,
masculinity

งานวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

corruption

• desire to achieve a
private or
professional goal
through corrupt
action
• perceived behavioral
control

Gender and Corruption: 177
The Neglected Role of countries
Culture (Debski, Jetter,
Mösle, and
Stadelmann, 2018)

corruption

countries
The Relationship
between Culture and
Corruption: a CrossNational Study (Seleim
and Bontis, 2009)

Perceived Level of
Corruption (CPI)

• female participation
in society
• Hofstede’s Cultural
Dimensions:
collectivism, power
distance, uncertainty
avoidance,
masculinity
• collectivism
• power distance
• uncertainty
avoidance
• future orientation
• human orientation
values performance
orientation Values
• assertiveness
• gender egalitarianism
• gender
• country

Understanding
Corruption in
Organizations –
Development and
Empirical Assessment
(Rabl and Kühlmann,
2008)

Gender and Young
Consumer Ethics: an
Examination in Two
Southeast Asian

196 German
university
students

University
Students

• unethical
Perception
(actively/passively
benefiting, No
harm/No foul,
downloading,
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งานวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง

Countries (Tjiptono,
Arli, and Winit, 2017)

“Who Doesn’t?” – The University
Impact of Descriptive Students
Norms on Corruption
(Köbis, van Prooijen,
Righetti, van Lange,
2015)
Both Sides of the Coin:
Motives for Corruption
Among Public Officials
and Business
Employees (Madelijne
Gorsira, Adriaan
Denkers, and Wim
Huisman (2018)

ตัวแปรตาม

questionable
Action)
• recycling, doing
good
• corrupt behavior

ตัวแปรต้น

• descriptive social

norms

Public
• Corruption
Officials and
Business
Employees

• personal norm
• social norm
• perceived

•

•
•

Corruption in
Organizations: Ethical
Climate and Individual
Motives (Madelijne
Gorsira, Linda Steg,

Public
• Corruption
Officials and
Business
Employees

•
•
•
•
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opportunity to
violate corruption
rules
perceived
opportunity to
comply with
corruption rules
costs of engaging in
corruption
benefits of engaging
in corruption
corruption-proneness
perceived ethical
climate
personal norms on
corruption
social norms on
corruption

งานวิจยั

กลุม่ ตัวอย่าง

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
• possibility to engage

Adriaan Denkers, Wim
Huisman, 2018)

in corruption
• possibility to refrain
from corruption

3.2.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (culture factors)
จากตั ว อย่ า งงานวิ จ ั ย หลายงานได้ น ำปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมที ่ ป ระกอบด้ ว ยมิ ต ิ ย ่ อ ย 5 มิ ติ ข อง
Geert Hofstede มาศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ก ั บ การคอร์ ร ั ป ชั น เช่ น งานของ Davis and Ruhe (2003)
Debski, Jetter, Mösle, and Stadelmann (2018) และ Seleim and Bontis (2009) เป็นต้น จากงานวิจัย
ดังกล่าวและงานวิจัยในอดีต อาจกลาวโดยสรุปได้ว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น มีหลายระดับ ทั้ ง
ระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด นอกจากนั้น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจจะไม่เกี่ยวกับพื้นที่แต่เป็น
รูปแบบมิติที่ต่างกัน เช่น วัฒนธรรมกลุ่มชนนิยม หรือ วัฒนธรรมปัจเจกชนนิยม การศึกษาด้านการตลาด
พบว่า วัฒนธรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ทั้งรูปแบบของสินค้าและบริการ เช่น วัสดุรูปแบบการสร้ าง
บ้าน รูปแบบดีไซน์และผ้าที่ใช้ในเครื่องแต่งกาย หรือ การเสพสื่อต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกันไป
ทั้งนี้ ในวัฒนธรรมหลักอาจมีวัฒนธรรมย่อยด้วยได้ ซึ่งอาจเกิดจากความหลากหลายของกลุ่มสังคม
เช่น ในวัฒนธรรมไทยอาจจะมีวัฒนธรรมไทยจีน ไทยอินเดีย ไทยอีสานแทรกอยู่ ซึ่งทำให้การบริ โภคมีความ
แตกต่ า งกั น ไป เช่ น อาหารที ่ ร ั บ ประทานในสัง คมไทยนิย มการรั บ ประทานอาหารที ่ม ี ไ ขมัน หรื อ การ
รับประทานอาหารที่มีรสจัดของชาวชนบท เป็นต้น โดย Geert Hofstede (1980) ได้พัฒนาแนวคิดเรื่องมิติ
เชิงวัฒนธรรมขึ้นเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมชัดเจนโดยได้ใช้ฐานข้อมูลของบริษัท IBM ทั่วโลก มีข้อค้นพบสำคัญ คือ วัฒนธรรมมีมิติที่เป็นดัชนีชี้
วัดความแตกต่างอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (power distance) การหลีกเลี่ยง
ความไม่ แ น่ น อนในกระบวนการ (uncertainty avoidance) การยึ ด มั ่ น ในผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม
(collectivism) และความเป็นชาย (masculinity) อย่างไรก็ดี ภายหลัง Hofstede and Bond (1988) และ
Minkov and Hofstede (2012) ได้เพิ่มมิติเชิงวัฒนธรรมขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ การให้ความสำคัญกับผล
ระยะยาว (long-term orientation) โดยมิติเชิงวัฒนธรรมทั้ง 5 มีรายละเอียดที่สามารถเชื่อมโยงเข้า กับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันได้ดังนี้
การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (power distance) หมายถึง “ระดับความคาดหวังและการ
ยอมรับของสมาชิกในองค์กรหรือหน่วยสังคม (เช่น ครอบครัว) ที่มี ต่อการกระจายอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกั น”
(Hofstede, 2011:11) มิติวัฒนธรรมนี้ ใช้วัดการยอมรับเรื่องความเหลื่อมล้ำของลำดับชั้นทางสังคม ซึ่ง
สะท้อนถึงการยอมรับนับถือผู้อาวุโส การให้ความสำคัญกับอำนาจบังคับบัญชาในองค์กร การให้ความสำคัญ
กับผู้มีอำนาจตำแหน่ง ซึ่งถ้าการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจสูง อาจหมายความว่ายินยอมให้ผู้มีตำแหน่ง
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ที่สูงกว่าสามารถใช้อำนาจได้เต็มที่และผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าก็จะยอมรับอำนาจนั้น ๆ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ยอมรับการคอร์รัปชันที่มักเกิดจากผู้มีตำแหน่ง หรือ ลำดับทางสังคมที่สูงกว่า ในทางกลับกัน หากการยอมรับ
ความเหลื่อมล้ำทางอำนาจต่ำก็หมายความว่า ลำดับทางสังคมมีความสำคัญน้อย เน้นความเท่าเทียมซึ่งอาจทำ
ให้การยอมรับการคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ยากและอาจเกิดพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันได้ง่ายกว่า
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ (uncertainty avoidance) หมายถึง “ความรู้สึกที่
กังวลต่อสถานการณ์ที่ไม่รู้มาก่อนหรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน” (Hofstede, 2011:10) มิติทางวัฒนธรรมเรื่อง
การหลีกหนีความไม่แน่นอนที่สูงจะส่งผลเชิงพฤติกรรมหลายประการ เช่น การต้องการความชัดเจน มั่นคง
ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ระเบียบ ชอบวางแผน มีความเคร่งครัด ในขณะที่วัฒนธรรมที่มีค่าดัชนีหลีกหนีความ
แน่นอนต่ำมักจะยอมรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้ง่าย ไม่เน้นความรอบคอบ ซึ่งหากเชื่อมโยงเข้ากับการยอมรับ
และการต่อต้านคอร์รัปชันอาจเป็นไปได้ว่า วัฒนธรรมที่หลีกหนีความไม่แน่นอนนั้นจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน
เนื่องจากให้ความสำคัญกับแบบแผน แต่ก็จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันเพราะเป็นพฤติกรรมที่มี
ความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนสูง
การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม (collectivism) หมายถึง “ความรู้สึกแน่นแฟ้นต่อกลุ่มของสมาชิก
ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคม โดยกลุ่มทำหน้าที่ปกป้องสมาชิกกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนกับความจงรักภักดีอย่างไม่มี
ข้อกังขาใด ๆ” (Hofstede, 2011:11) แสดงถึง การให้ความสำคัญกับการเป็นสมาชิกของกลุ่มและการได้
ยอมรับจากสมาชิกคนอื่นในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม วัฒนธรรมที่ยึดมั่นในกลุ่มและผลประโยชน์ของกลุ่มสูง
จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เน้นความสำเร็จของกลุ่มโดยรวม มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะที่
สังคมที่มีลักษณะการยึดมั่นในกลุ่มต่ำจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ให้ความสำคัญกับรูปแบบการคิด ทัศนคติ
และความสำเร็จของตน ไม่เน้นการรักษาหน้าตา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอาจเป็นไปได้
ว่า ในวัฒ นธรรมที่ย ึดมั่นในกลุ่มต่ำ บุคคลจะสามารถแสดงความไม่เห็นด้วยและต่อต้านพฤติกรรมที่ให้
ประโยชน์แก่พวกพ้องได้มากกว่า ส่งผลให้การยอมรับการคอร์รัปชันต่ำกว่าและมีพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน
มากกว่าวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในกลุ่มสูง
ความเป็นชาย (masculinity) “บทบาท หน้าที่ ค่านิยมที่ถูกกำหนดให้ชายและหญิงที่มีความแตกต่าง
กันในแต่ละสังคม” (Hofstede, 2011) วัฒนธรรมที่มีความเป็นชายสูงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับบทบาทของ
เพศชายสูง ค่านิยมเพศชายมุ่งเน้นก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน ความสำเร็จ ชื่อเสียง นอกจากนั้นยังเน้น การ
แข่งขัน เน้นความมุ่งมั่น ความแข็งแรงไม่นุ่มนวล แสดงถึงความโน้มเอียงไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ มิติทาง
วัฒนธรรมนี้อาจเกี่ยวข้องกับการยอมรับและต่อต้านการคอร์รัปชันได้ กล่าวคือ วัฒนธรรมที่มีความเป็นชายสูง
อาจจะทำให้บุคคลมีพฤติกรรมที่พร้อมต่อต้านคอร์ รัปชันมากกว่า หรืออาจเป็นไปได้ว่า ความเป็นชายสูง
ต้องการประสบความสำเร็จจึงอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ทำให้การต่อต้านการคอร์รัปชันต่ำกว่า
การให้ความสำคัญกับผลระยะยาว (long-term orientation) หมายถึง “การให้ความสำคั ญ ของ
คุณธรรมที่จะส่งผลต่ออนาคตในระยะยาว เช่น ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เป็นต้น) (Hofstede, 2011;
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Hofstede, Jonker, and Verwaart, 2008) วัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับผลระยะยาวจะมีคุณธรรมที่เน้น
ผลลัพธ์ในอนาคตมากกว่าผลลัพธ์ในระยะสั้น เน้นการตั้งเป้าหมายระยะยาวมากกว่าการตั้งเป้าหมายสั้น ๆ
และให้ความสำคัญต่อความยั่งยืน ความสำเร็จในระยะยาวต้องการความสม่ำเสมอ อดทน ขยันและประหยัด
เมื่อการคอร์รัปชันเป็นการกิจกรรมที่จะส่งผลเสียในระยะยาววัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับผลระยะยาวควรจะ
สะท้อนออกมาในเชิงการยอมรับการคอร์รัปชันที่ต่ำและการต่อต้านคอร์รัปชันที่สูง
3.2.2 ปัจจัยทางสังคม (social factors)
พฤติกรรมของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมที่หลากหลาย คือ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง
สถานภาพ และบทบาท เช่น ครอบครัวขยายจะตัดสินใจซื้อสินค้าภายในบ้านที่มีขนาดใหญ่และคุ้มค่า การ
สร้างห้องนันทนาการในบ้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ กับคนในครอบครัว นอกจากนั้น กลุ่ มอ้างอิงซึ่งผู้บริโภค
ให้ความสนใจติดตามและเชื่อมั่นเชื่อถือก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริโภค เช่น การใช้นาฬิกาหรูยี่ห้อ
เดียวกับนักร้องนักแสดงระดับโลกที่ตนชื่นชอบ ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ที่นักร้องระดับโลกสวมใส่เป็นประจำ โดย
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าบางประเภทด้วยบทบาทและสถานภาพ เช่น การซื้อปากกาแบรนด์ระดับโลกมา
ประดับเสื้อ ซึ่งเป็นการซื้อเพื่อให้ปากกาดังกล่าวเป็นสารสื่อสถานภาพและบทบาทของผู้บริหารของตนไปยัง
ผู้อื่น เป็นต้น
เนื่องจากการคอร์รัปชันเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ให้การยอมรับ เป็ นพฤติกรรมที่ต้องปกปิด ตัวอย่าง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคอร์รัปชันในตารางที่ 3-1 จึงยังไม่ได้หยิบยกปัจจัยด้านสังคมนี้มาศึกษา
3.2.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors)
ปัจจัยส่วนบุคคลที่นำมาศึกษาถึงอิทธิพลที่มีต่อการคอร์รัปชัน ได้แก่ เพศ (Tjiptono, Arli, and Winit,
2017; Seleim and Bontis, 2009; Debski et al, 2018) และระดับการศึกษา (Truex, 2011)
ผู้บริโภคที่มีอายุ เพศ อาชีพ และระดับรายได้ต่างกันมักจะใช้ชีวิตและมีการบริโภคที่แตกต่างกันไป
กล่าวคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงมักจะให้ความสำคัญกับราคาสินค้าน้อยลง แต่ไปสนใจปัจจัยอื่น ๆ ทดแทน
ในขณะที่ผู้มีความมั่งคั่งและรายได้น้อยอาจใช้เวลาพิจารณาและหาเหตุผลประกอบอย่างมากก่อนตัดสินใจ
นอกจากนั้น วิถีชีวิตของลูกค้า เช่น ความรักสวยรักงาม ความสนใจในการดูแลสุขภาพ ความชอบรับประทาน
อาหารเป็นชีวิตจิตใจ นั้น ก็ล้วนเป็นปัจจัยกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถนำมาใช้เพื่อพิจารณา
พฤติกรรมผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ปัจ จัย ด้านสังคมและปัจ จัย บุคคล เมื่อนำมาพิจารณาร่ว มกันแล้ว จะนำไปสู่เรื่องค่านิยม (value)
โดย Seleim and Bontis (2009) ทำการศึกษาค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการคอร์รัปชัน เช่น ค่ านิยมมุ่งเน้นคน
(human orientation value) ค่านิยมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ (performance orientation value) และความ
แน่วแน่ (assertiveness) (De Groot and Steg, 2008; Verma, Chandra, and Kumar, 2019) โดยได้ศึกษา
แนวคิดค่านิยมที่ดูจากรูปแบบพฤติกรรมและทัศนคติการรักษาสิ่งแวดล้อม พบว่า ค่านิยมนั้นสามารถแบ่งได้
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เป็น 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การคำนึงถึงตนเอง (egoistic value) การเห็นแก่ผู้อื่น (altruistic value) และการ
มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (biospheric value) โดยแนวคิดคุณค่า 3 ด้านนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการต่อต้านคอร์รัปชันในหลายมิติ ดังนี้
การคำนึงถึงตนเอง (egoistic value) หมายถึง “ค่านิยมของบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์และต้นทุนที่
จะเกิดขึ้นกับตนเอง” (de Groot and Steg, 2008) เป็นค่านิยมที่เน้นความสามารถและอำนาจส่วนบุคคลของ
ตนที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การต้องการอำนาจควบคุม การเน้นความสำเร็จของตนเป็นที่ตั้ง ซึ่ง
คุณค่าเช่นนี้อาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติที่ยอมรับคอร์รัปชันได้เพราะพื้นฐานของคอร์รัปชัน คือ การสร้าง
ประโยชน์ให้แก่บุคคลโดยแสวงหาประโยชน์จากสังคม
การเห็นแก่ผู้อื่น (altruistic value) หมายถึง “ค่านิยมของบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์และต้นทุนที่
จะมีต่อผู้อื่น” (de Groot and Steg, 2008) ค่านิยมที่เน้นคุณค่าแก่สังคม สะท้อนถึงการต้องการความเป็น
ธรรม ความเท่ า เที ย ม และเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส ่ ว นรวมเหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส ่ ว นบุ ค คล คุ ณค่ า เช่ น นี้ มี
ความสัมพันธ์กับการต่อต้ านคอร์รัปชันอย่างยิ่งเพราะผู้ที่มีค่านิยมที่เน้นคุณค่าทางสังคมมากควรจะต้องไม่
ยอมรับการคอร์รัปชันและต้องพยายามต่อต้านการคอร์รัปชันที่เป็นรูปแบบบของการแสวงหาประโยชน์ของ
ส่วนรวมอย่างไม่เป็นธรรม
การมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (biospheric value) หมายถึง “แนวโน้มในการตัดสินใจของ
บุคคลที่คำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะมีต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ”(de Groot and Steg, 2008) ซึ่ง
ค่านิยมที่เน้นสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั้นไม่ได้ตรงกับการให้คุณค่าแก่สังคมข้างต้นนัก ทั้งนี้ Verma, Chandra,
and Kumar (2019) ระบุว่าเพราะคุณค่าที่เน้นสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เกี่ยวกับประโยชน์ของสังคมเสมอไป เช่น
การรักษาพืชพันธุ์ที่อันตรายบางประเภทอาจทำให้เกิดปัญหาทางสังคม การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตินี้จึงอาจไม่เกี่ยวกับแนวคิดการต่อต้านคอร์รัปชันที่เน้นประโยชน์ทางสังคมเสมอไป
3.2.4 ปัจจัยเชิงจิตวิทยา (psychological factors)
ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคประกอบไปด้วยปัจจัยย่อย ๆ คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ ทัศนคติ และความเชื่อ แรงจูงใจ เป็นแรงขับภายในที่ทำให้ลูกค้ามีพฤติกรรมที่แตกต่างหลากหลาย
ทั้งนี้ แนวคิดสำคัญที่เกี่ยวกั บแรงขับดันภายในของ Abraham Maslow (1943) ได้แบ่งระดับความต้องการ
ของคนซึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจไว้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) ความต้องการด้านกายภาพ (physiological needs) ซึ่งจะถูก
ตอบสนองด้วยปัจจัยสี่ เป็นแรงขับดันที่ทำให้เกิดการซื้อเพื่อให้ตนเองอยู่รอดซึ่งเป็นความต้องการขั้นต้นและ
จะต้องถูกตอบสนองก่อน จึงจะมีความต้องการขั้นถัดไป 2) ส่วนความต้องการด้านความปลอดภัยด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน (safety and security needs) ทำให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น กล้องติดหน้ารถยนต์ หรือ การมี รปภ. 3) ด้านความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (social
needs or belonging needs) แสดงออกมาในการบริโภคหลายหลายประเภท เช่น การสมัครเป็นส่วนหนึ่ง
ของสมาคมและสมาพันธ์ต่าง ๆ 4) ด้านความต้องการยกย่องทางสังคม (self-esteem needs) สะท้อนจาก
63

การซื้อเสื้อผ้าที่หรูหรา หรือ รถยนต์ที่หรูหรามาก ๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม เป็นต้น และท้ายที่สุด
5) ความต้องการแท้จ ริงของคน (self-actualization needs) ก็จะแสดงออกมาและส่งผลต่อการบริ โ ภค
เช่นกัน แนวคิดนี้มีข้อจำกัดบางประการ เช่น การสนองความต้องการไม่จำเป็นต้องเป็นขั้น จากล่างขึ้นบน
ตามที่นำเสนอไว้ แต่อย่างน้อยนักการตลาดก็ได้เห็นแรงขับประเภทต่าง ๆ ของผู้บริโภค
การรับรู้ เป็นอีกปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยมีแนวคิดบางประการที่น่าสนใจ
ดังนี้ 1) selective exposure เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ผู้บริโภคเลือกที่จะเห็น และรับ รู้สินค้าและ
บริการต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองต้องการ หรือ มีความโดดเด่น ดังนั้น หากนักการตลาดไม่
สามารถเข้าใจถึงกระบวนการนี้ ลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นสินค้าบริการ หรือ การสื่อสารของนักการตลาดเลย 2)
selective distortion เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ผู้บริ โภคจะทำการแปลความข้อมูลที่ตนรับรู้ ซึ่งหลาย
ครั้งอาจบิดเบือนไป เช่น เด็ก ๆ ไม่ชอบทางเชอร์รี่เชื่อมเพราะมีกลิ่นเหมือนยา ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงแล้วยาน้ำ
สำหรับเด็กมักทำกลิ่นเชอร์รี่เชื่อมต่างหาก แต่เมื่อเด็กเคยทานยาน้ำมาก่อน ข้อมูลจึงถูกบิดเบือนเป็นว่าเชอร์รี่
เชื่อมรสชาติเ หมือนยาน้ำ เป็น ต้น ดังนั้น การสื่อสารอย่างชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทางการตลาด 3)
selective retention เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ผู้บริโภคจะจำแต่สิ่งที่ตนต้องการจะจำและตรงกับความ
ต้องการของตน
เมื่อนำแนวคิดด้านการรับรู้มาประกอบกับแนวคิดคอร์รัปชันจะพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับการ
คอร์รัปชันจะเป็นเรื่องสำคัญในการนำสู่พฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ Gorsira, Steg, Denkers, and
Wim Huisman (2018) ได้สร้างเครื่องมือในการวัดการรับรู้ด้านคอร์รัปชันไว้โดยวัดจาก 3 มิติคือ บรรทัดฐาน
ส่วนตนเกี่ยวกับคอร์รั ปชัน (personal norm on corruption) โอกาสในการคอร์รัปชัน (opportunity to
engage in corruption) และ การรับรู้ผลประโยชน์จากการคอร์รัปชัน (perceived benefits of corruption)
ทั้งนี้หากบุคคลใดมีเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส่วนบุคคลที่ยอมรับคอร์รัปชันได้ มีโอกาสที่จะเกี่ ยวข้องกับคอร์รัปชัน
สูง และรับรู้คอร์รัปชันในเชิงมีคุณประโยชน์มากก็มีทัศนคติและพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันต่ำ
จากที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาที่ 1 ทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกลักษณะซ่อนเร้น 3 กลุ่มปัจจัย (รวม
ทั้งสิ้น 11 ตัวแปรแฝง) เพื่อมาจำแนกกลุ่มผู้สนใจการต่อต้านการคอร์รัปชั น โดยเขียนเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ ดังภาพที่ 3-1 ด้านล่าง
1. ปัจจัยแฝงด้านวัฒนธรรม
1) การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (power distance)
2) การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ (uncertainty avoidance)
3) การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม (collectivism)
4) ความเป็นชาย (masculinity)
5) การให้ความสำคัญกับผลระยะยาว (long-term orientation)
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2. ปัจจัยแฝงด้านค่านิยม
1) การคำนึงถึงตนเอง (egoistic value)
2) การเห็นแก่ผู้อื่น (altruistic value)
3) การมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (biospheric value)
3. ปัจจัยแฝงด้านจิตวิทยา
1) บรรทัดฐานส่วนตน (personal norm)
2) โอกาสในการคอร์รัปชัน (opportunity to engage in corruption)
3) การรับรู้ประโยชน์ของคอร์รัปชัน (perceived benefit of corruption)
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ภาพที่ 3-1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ 1
กำรยอมรับควำมเหลื่อมล้ำทำงอำนำจ (Y1)
กำรหลีกเลีย่ งควำมไม่แน่นอนในกระบวนกำร (Y2)

กำรยึดมั ่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม (Y3)
ควำมเป็ นชำย (Y4)

กำรให้ควำมสำคัญกับผลระยะยำว (Y5)

กำรคำนึงถึงตนเอง (Y6)

C
(จำนวนกลุ่ม)

กำรเห็นแก่ผอู้ ่นื (Y7)
กำรมุ่งเน้นสิง่ แวดล้อมทำงธรรมชำติ (Y8)

บรรทัดฐำนส่วนตน (Y9)

โอกำสในกำรคอร์รปั ชัน (Y10)

กำรรับรูป้ ระโยชน์ของคอร์รปั ชัน (Y11)

66

3.3 การทบทวนวรรณกรรม (เพิ่มเติม)
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของความเชื่อในอำนาจในตน (locus of
control) และความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ (risk aversion)
ระหว่างที่การศึกษาที่ 1 คณะผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
จำนวน 10 ท่าน ผลการสัมภาษณ์ชี้แนะให้เห็นถึงปัจจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจัยที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อ
ข้างต้น (ในการศึกษาที่ 1) ดังนั้นจึงได้ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรแฝงที่ผู้เชียวชาญได้ชี้แนะ
อันได้แก่ ความเชื่ออำนาจในตน และความกลัวความเสี่ยงต่อผลลั พธ์ ซึ่งตัวแปรแฝงทั้ง 2 ตัวแปรจะถูกนำไป
ศึกษาเพื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่างในบทที่ 4 (การศึกษาที่ 2) ต่อไป
3.3.1 ความเชือ่ อำนาจในตน (locus of control)
เป็น ลักษณะของบุคคล (personal characteristics) หมายถึง ความเชื่อว่า “ตนมีอำนาจในการ
ควบคุมผลของการกระทำของตนเอง“ (Rotter, 1975, อ้างถึงใน Reinhardt, Wenzel, & Reinhard, 2019)
และ “ตนมีความสามารถในการทำนายความสัมพันธ์ร ะหว่างสาเหตุหนึ่งกับผลหนึ่ง และสามารถควบคุมผล
ของสาเหตุเหล่านั้น” (ดุจเดือน พันธุมนาวิน , 2549) จากคำนิยามความเชื่อในอำนาจในตน ประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ คือ ความเชื่อในการทำนายของตน และ ความเชื่อในความสามารถของตนในการควบคุมผล หาก
“ทำมาก ย่อมได้ผลมาก และทำน้อย ย่อมได้ผลน้อย” (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2549) ผู้ที่มีความเชื่อในอำนาจ
ในตนต่ำ อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อในอำนาจ “นอก” ตนสูง (external locus of control) ตัวอย่าง
อำนาจ “นอก” ตน ได้ แ ก่ โชคชะตา (fate) และ โอกาส (chance) เป็ น ต้ น (Reinhardt, Wenzel, &
Reinhard, 2019)
งานวิจัยในอดีตที่ศึกษา “ความเชื่อในอำนาจในตน” พบข้อสังเกตสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความ
เชื่อในอำนาจตนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติที่มีต่อระดับความยากในการเรียนที่ต้องการ (desirable
difficulties) ทั ศ นคติ น ี ้ จ ะมี ผ ลทำให้ ก ารเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและระยะเวลาในการเรี ย นรู ้ ย าวนานกว่ า
(Reinhardt, Wenzel, & Reinhard, 2019) 2) จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมเหนื อธรรมชาติ (superstitious
behavior) ของผู้ประกอบการไทยจำนวน 120 ราย ที่เพิ่งจะปิดกิจการของตนเองไปเนื่องจากกิจกรรมมีปัญหา
ผลวิจัยพบว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีอิทธิพลเชิงลบของความเชื่อในอำนาจในตนและอิทธิพลเชิงบวกของความ
เชื่อในอำนาจนอกตน (Peerayuth Charoensukmongkol, 2019) และ 3) ความเชื่อในอำนาจในตน (ด้าน
สิ่งแวดล้อม) และความเชื่อในอำนาจ (ด้านสิ่งแวดล้อม) นอกตน เช่น รัฐบาล องค์กรเอกชน อำนาจที่มองไม่
เห็ น และวั ฏ จั ก รทางธรรมชาติ ข องโลก มี อ ิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ พฤติ ก รรมที ่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม
(pro-environmental behavior) ของผู้บริโภคชาวจีน (Yang and Weber, 2019)
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จากความหมายและตั ว อย่ า งงานวิ จ ั ย ในอดี ต หากบุ ค คลเชื ่ อ ว่ า สิ ่ ง ที ่ ต นทำสามารถสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ และสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ บุคคลนั้นก็จะทุ่มเทกำลังกายและใจเพื่อให้
เกิดผลนั้น เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน
3.3.2 ความกลัวความเสีย่ งต่อผลลัพธ์ (risk aversion)
ความกลัวความเสี่ยง (risk aversion) เป็นลักษณะของบุคคล หมายถึง “ความชอบของผู้ตัดสินใจที่มี
ต่อผลลัพธ์ที่มีความแน่นอนมากกว่าผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้น้อยกว่า” โดยผลลัพธ์ทั้งสองนั้นมีคุณค่าหรือ
คุณประโยชน์ต่อผู้ตัดสินใจเท่ากัน (Qualls & Puto 1989, p. 180, อ้างถึงใน Mandrik & Bao, 2005) การ
กลัวความเสี่ยง ประกอบด้วยหลายมิติ เช่น ความเสี่ยงด้านการใช้งาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงทาง
กายภาพ ความเสี่ยงด้านสังคม และความเสี่ยงทางจิตใจ (Mandrik and Bao (2005) การกลัวความเสี่ยง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงด้านจริยธรรม ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ความเสี่ยงสันทนาการ และความเสี่ยงด้านสังคม (Blais & Weber, 2006)
อย่างไรก็ดี Mandrik and Bao (2005) ให้คำนิยาม การกลัวความเสี่ยงทั่วไป (general risk aversion) ว่า
“เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อความเสี่ ยงอันเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น” Kam and
Simas (2010) พบว่า บุคคลที่มีระดับการยอมรับความเสี่ยงสูง ณ ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าเท่ากัน บุคคลนั้นจะชอบ
ทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงกว่าผลลัพธ์ที่มีความแน่ นอน และทั้ง Mandrik and Bao (2005)
และ Kam and Simas (2010) ได้พัฒนามาตรวัดทั่วไปที่ใช้วัดการกลัวความเสี่ยง โดย Mandrik and Bao
(2005) ใช้ชื่อว่า general risk aversion ส่วน Kam and Simas (2010) ใช้ชื่อว่า original risk orientation
การศึกษาย่อยที่ 2 นี้จะใช้แนวคิดของ Mandrik and Bao (2005) และ Kam and Simas (2010) ที่ว่า การ
กลัวความเสี่ยงเป็นลักษณะส่วนบุคคล
โดยสรุป ในการศึกษาที่ 2 นี้ ปัจจัยแฝงที่ใช้แจกแจงกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชันมีทั้งสิ้นจำนวน 8
ปัจจัยดังแสดงตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 3-2
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ภาพที่ 3-2 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ 2
กำรยอมรับควำมเหลื่อมล้ำทำงอำนำจ (Y1)

กำรหลีกเลีย่ งควำมไม่แน่นอนในกระบวนกำร (Y2)

กำรยึดมั ่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม (Y3)

ควำมเป็ นชำย (Y4)
C
(จำนวนกลุ่ม)

บรรทัดฐำนส่วนตน (Y5)

โอกำสในกำรคอร์รปั ชัน (Y6)

ควำมเชื่ออำนำจในตน (Y7)

กำรกลัวควำมเสีย่ งต่อผลลัพธ์ (Y8)

3.4 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาที ่ 1 เป็น การวิจ ัย เชิ งปริ ม าณ ใช้ว ิธ ีการสุ่มเลื อ กตัว อย่ างแบบเจาะจง (judgmental
sampling) ผู้ตอบแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง (self-administered questionnaire) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่
สนใจปัญหาคอร์รัปชันและการต่อต้านคอร์รัปชันจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) เป็นผู้เข้าร่วมงานมหกรรมทำดี Good
Society Expo 20192 ในส่วนจัดแสดงผลงานและกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย ที่จัดขึ้น
ระหว่ า งวั น ที ่ 11-13 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562 ณ ลานจั ด กิ จ กรรมของศู น ย์ ก ารค้ า Central World
2

เป็นประจำปี ที่รวบรวมองค์กรเพื่อสังคมจากทั่วประเทศที่ทำงานในด้านต่าง ๆ รวมถึง การต่อต้านคอร์รัปชัน มาจัดกิจกรรม

และแสดงผลงาน โดยในปี 2019 นี้ จัดงานที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิรด์ ประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 540,000 คน
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2) สมาชิกโครงการปฎิบัติการหมาเฝ้าบ้านที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายปฎิบัติการใน
โครงการ เก็บข้อมูลผ่านการส่ง Link แบบสอบถามใน social media ของกลุ่มสมาชิกปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
และ 3) กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิช าการหัวข้อ “คิด พูด ทำ เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน” ระหว่าง
วั น ที ่ 11-13 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562 โดยหลั ง จากตรวจสอบความครบถ้ ว นของแบบสอบถามแล้ ว ได้ รั บ
แบบสอบถามทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์และนำไปวิเคราะห์ผลต่อได้จำนวนทั้งสิ้น 445 ชุด
3.5 การพัฒนาแบบสอบถามและชุดคำถามในการวัดลักษณะซ่อนเร้น (ตัวแปรแฝง)
แบบสอบถามการศึกษาที่ 1 ใช้ชุดข้อคำถามที่ดัดแปลงจากงานวิจัยในอดีต ยกเว้น ชุดข้อคำถามที่ใช้
วัด “การต่อต้านการคอร์ร ัป ชัน ” ที่คณะผู้ว ิจัยฯ พัฒ นาขึ้นโดยเฉพาะ ในขั้นต้นได้ดำเนิน การทดสอบ
แบบสอบถาม (pre-test) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่ทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและผู้เข้าร่วมงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน เพื่อทำการปรับปรุงแบบสอบถามก่อน
ยื่นแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้ว ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณา คณะกรรมการฯ มีมติให้แบบสอบถามของ
โครงการวิจัยนี้ได้รับการพิจารณาแบบลดขั้นตอนเป็นประเภท Expedited Review ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.
2562 และได้รับผลการพิจารณาอนุมัติแบบสอบถามในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยตารางที่ 3-2 แสดงชุด
ข้อคำถามและที่มาของชุดข้อคำถามที่ใช้วัดตัวแปรแฝงสเกลที่ใช้วัดเป็น Rating Scale 6 ระดับ 1 หมายถึง ไม่
เห็นด้วย 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 3 หมายถึง เห็นด้วยเล็กน้อย 4 หมายถึง เห็นด้วย 5 เห็นด้วยอย่างมาก
และ 6 เห็นด้วยมากที่สุด
ตารางที่ 3-2 แสดงชุดคำถามที่และที่มา
ตัวแปร
การยอมรับความ
เหลื่อมล้ำทาง
อำนาจ (power
distance)

คำจำกัดความ

ชุดข้อคำถาม

“ระดับความคาดหวังและการ 1) บุคคลที่มี ตำแหน่งสูง โดยมากแล้วควร
ยอมรับของสมาชิกในองค์กร
ตั ด สิ น ใจโดยไม่ ต ้ อ งปรึ ก ษาบุ ค คลที ่ มี
ห ร ื อ ห น ่ ว ย ส ั ง ค ม ( เ ช่ น
ตำแหน่งต่ำกว่า
ค ร อบ ค ร ั ว) ที ่ ม ี ต ่ อการ 2) บุ ค คลที ่ ม ี ต ำแหน่ งสู งไม่ ค วรที ่ จ ะถาม
กระจายอำนาจที่ไม่เท่าเทียม
ความเห็นของผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าบ่อย
กัน” (Hofstede, 2011:9)
จนเกินไปนัก
3) บุคคลที่มีตำแหน่งสูงควรหลีกเลี่ยงการมี
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมกั บ บุ ค คลที ่ มี
ตำแหน่งต่ำกว่า
4) บุคคลที่มีตำแหน่ งต่ำไม่ควรโต้แย้ งการ
ตัดสินใจของบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่า
5) บุคคลที่มีตำแหน่งสูงไม่ควรมอบหมาย
งานสำคัญให้กับบุคคลที่ม ีตำแหน่ งต่ ำ
กว่ารับผิดชอบ
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ทีม่ า/ดัดแปลงจาก
Kriengsin
Prasongsukran
(2009), Hofstede
(2011)

ตัวแปร

คำจำกัดความ

ชุดข้อคำถาม

การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน
ในกระบวนการ
(uncertainty
avoidance)

“ ค ว า ม รู้ ส ึ ก ท ี ่ กั ง ว ล ต่ อ 1) การให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดเป็น
สถานการณ์ที่ไม่รู้มาก่อนหรือ
สิ่งสำคัญ เพราะฉันจะได้รู้ตลอดเวลาว่า
สถานการณ์ ท ี ่ ไ ม่ แ น่ น อน”
ฉันถูกคาดหวังให้ทำอะไร
(Hofstede, 2011:10)
2) มันเป็นสิ่งสำคัญในการทำตามคำสั่งและ
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
3) กฎและข้อบังคับเป็นสิ่งสำคัญเพราะมัน
เป็นสิ่งที่บอกให้ฉันรู้ว่าฉันถูกคาดหวังให้
ทำอะไรบ้าง
4) ขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์
5) คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการทำงานเป็น
สิ่งสำคัญ
การยึดมั่นใน
“ความรู้สึกแน่นแฟ้นต่อกลุ่ม 1) บุคคลควรเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ของ ของสมาชิกที่รวมตัวกันเป็น
เพื ่ อ ส่ว นรวม (ไม่ ว ่ าจะเป็น ที ่โ รงเรียน
กลุ่ม
กลุ่มสังคม โดยกลุ่มทำหน้าที่
หรือที่ทำงาน)
(collectivism) ปกป้องสมาชิกกลุ่มเพื่อ
2) บุคคลควรที่จะยึดติดกับกลุ่ม แม้ว่าจะ
แลกเปลีย่ นกับความ
อยู่ในช่วงที ่ประสบความยากลำบากก็
จงรักภักดีอย่างไม่มีข้อกังขา
ตาม
ใด ๆ” (Hofstede, 2011:11) 3) ความสุ ข สบายของกลุ ่ ม สำคั ญ กว่ า
ผลตอบแทนของตัวบุคคล
4) ค วา ม ส ำ เร็ จของกลุ ่ ม ส ำค ั ญ กว่ า
ความสำเร็จของตัวบุคคล
5) บุ ค คลควรดำเนิ น เป้ า หมายส่ ว นตั ว
หลังจากคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่ม
แล้วเท่านั้น
6) ความจงรักภักดีต ่อ กลุ ่มควรได้ร ั บ การ
สนับสนุน แม้ว่าเป้าหมายส่วนบุค คลจะ
ถูกบั่นทอนไป
ความเป็นชาย
“บทบาท หน้าที่ ค่านิยมที่ถูก 1) การประกอบวิชาชีพเฉพาะ
(masculinity)
กำหนดให้ ชายและหญิ งที ่ มี
(Professional career) เป็นเรื่องสำคัญ
ความแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะ
สำหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
สังคม” เช่น “ชาย” คือ การ 2) ในการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ผู้ชายมักใช้
แข่งขัน ความมุ่งมั่น ขณะที่
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล ส่วนผู้หญิ งจะ
“หญิง” หมายถึง ความอ่อน
นิยมแก้ปัญหาโดยใช้สัญชาตญาณ
น้ อ ม เห็ น ใจผู ้ อ ื ่ น เป็ น ต้ น 3) การแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก โดยปกติแล้วต้อง
(Hofstede, 2011)
อาศัยความกระตือรือร้นและวิธีการที่มี
71

ทีม่ า/ดัดแปลงจาก
Kriengsin
Prasongsukran
(2009), Hofstede
(1980, 1991)

Kriengsin
Prasongsukran
(2009), Hofstede
(1980, 1991)

Kriengsin
Prasongsukran
(2009), Hofstede
(1980, 1991)

ตัวแปร

คำจำกัดความ

ชุดข้อคำถาม

4)
การให้
ความสำคัญกับ
ผลระยะยาว
(Long-term
Orientation)

“การให้ความสำคัญของ
คุณธรรมที่จะส่งผลต่ออนาคต
ในระยะยาว เช่น ความ
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด เป็น
ต้น (Hofstede, 2011;
Hofstede, Jonker, and
Verwaart, 2008)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

การคำนึงถึง
“ค่านิยมของบุคคลที่คำนึงถึง 1)
ตนเอง (egoistic ผลประโยชน์และต้นทุนที่จะ
value)
เกิดขึ้นกับตนเอง” (de Groot 2)
and Steg, 2008)
3)
4)

การเห็นแก่ผู้อื่น
(altruistic
value)

“ค่านิยมของบุคคลที่คำนึงถึง 1)
ผลประโยชน์และต้นทุนที่จะมี 2)
ต่ อ ผู ้ อ ื ่ น ” (de Groot and 3)
Steg, 2008)
4)

การมุ่งเน้น
สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ
(biospheric
value)

“แนวโน้มในการตัดสินใจของ 1)
บุ ค คลที ่ คำนึงถึ งต้ น ทุนและ
ผลประโยชน์ที่จะมีต่อระบบ 2)
นิ เ วศทางธรรมชาติ ” (de
Groot and Steg, 2008)
3)
4)

พลัง ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง
ของผู้ชาย
มีงานบางประเภทซึ่งผู้ชายสามารถทำได้
ดีกว่าผู้หญิงอยู่เสมอ
ฉั น มี ค วามระมั ด ระวั ง ในการบริ ห าร
จัดการด้านการเงิน
ฉันเป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ ไม่ท้อถอย
ฉั น แสวงหาความมั ่ น คงและความมี
เสถียรภาพส่วนบุคคล
ฉั น ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การวางแผนใน
ระยะยาว
ฉันทิ้งความสนุกในวันนี้ เพื่อความสำเร็จ
ในอนาคต
ฉันทำงานอย่างหนักเพื่อความสำเร็จใน
อนาคต
การได้จัดการ ควบคุมดูแลเรื่องต่าง ๆ
เป็นคุณค่าที่สำคัญสำหรับฉัน
ความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทอง เป็นสิ่งที่
ฉันให้ความสำคัญ
การมีอำนาจตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับฉัน
การได้เป็นผู้นำ มีอิทธิพลต่อผู้อื่นและ
ควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็น
ในชีวิตฉัน
ฉันเห็นด้วยกับโลกที่มีความเท่าเทียม
ฉันเห็นด้วยกับโลกที่มีความสุขสงบ
ฉันเห็นด้วยกับโลกที่มีความเป็น ธรรม
ดูแลผู้อ่อนแอกว่า
ฉั น เห็ นด้ ว ยกั บโลกที่ มี การทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่น
เราต้องรักษ์โลกและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
เราต้องเคารพความเกื้อกูลกันของสัต ว์
โลก
เราต้องกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ
เราต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
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ทีม่ า/ดัดแปลงจาก

Kriengsin
Prasongsukran
(2009)

De Groot and
Steg (2008);
Verma, Chandra,
and Kumar (2019)

De Groot and
Steg (2008);
Verma, Chandra,
and Kumar (2019)

De Groot and
Steg (2008);
Verma, Chandra,
and Kumar (2019)

ตัวแปร

คำจำกัดความ

ชุดข้อคำถาม

บรรทัดฐานส่วน
ตน (personal
norm)

“ความรู้สึกทีฝ่ ังลึกถาวร และ 1) ฉันจะรู้สึกผิด หากฉันได้มอบสตางค์แก่
ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการ
คนนอกองค์กรเพื่อให้ได้รับการดูแลเป็น
ประเมินพฤติกรรมของ
พิเศษ
บุคคล” (Onwezen et al. 2) ฉั น จะรู ้ ส ึ ก ผิ ด หากฉั น ได้ ม อบสิ ่ ง ของ
2013; Schwartz, 1977,
บางอย่างแก่คนนอกองค์กรเพื่อให้ได้รับ
อ้างถึงใน Gorsira, Denkers,
การดูแลเป็นพิเศษ
and Huisman, 2018)
3) ฉันจะรู้สึกผิด หากฉันได้ให้บริการพิเศษ
บางอย่างแก่คนนอกองค์กรเพื่อให้ได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ
4) ฉันรู้สึกว่า การพยายามให้คนรอบตัวทำ
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับของขวัญ
เป็นความรับผิดชอบของฉัน
5) ฉันรู้สึกว่า การพยายามให้คนรอบตัวทำ
ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการให้ของขวั ญ
เป็นความรับผิดชอบของฉัน
โอกาสในการ
“การรับรู้ถึงโอกาสที่จะเข้าไป 1) ฉันรู้สึกว่าบ่อยครั้งที่ฉันสามารถให้สินบน
คอร์รัปชัน
มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน”
แก่เจ้าหน้าที่ได้
(opportunity
(Gorsia et al. 2018)
2) ฉันรู้สึกว่าบ่อยครั้งที่ฉันจะสามารถรับ
to engage in
สินบนได้
corruption)
3) หากฉันจะหลบเลี่ยงกฎระเบียบข้อห้าม
เกี ่ ย วกั บเรื่ อ งการให้ ห รือ รั บ สิน บนฉัน
สามารถทำได้โดยง่าย
4) ฉันรับทราบถึงกฎระเบียบข้อห้ามต่าง ๆ
เกี่ยวกับการให้สินบนเป็นอย่างดี (R)
การรับรู้
“ผลประโยชน์ได้รับจากการ 1) ฉันจะได้รับการดูแลที่ดีจากเจ้าหน้า ที่
ผลประโยชน์จาก คอร์ ร ั ป ชั น ” (Gorsia et al.
หากได้มอบเงิน สิ่งของ หรือให้บริการ
การคอร์รัปชัน
2018) ทั้งที่เป็นผลประโยชน์
บางอย่าง
(benefit of
ที ่ จ ั บ ต้ อ งได้ เช่ น เงิ น และ 2) การเกี่ยวข้องกับการติดสินบน จะช่วยให้
corruption)
ผลประโยชน์ ท ี ่ จั บต้ องไม่ได้
มีผู้ได้รับประโยชน์
เช่น สิทธิพิเศษ หรือทางจิตใจ 3) การเกี่ยวข้องกับการติดสินบน จะช่วยให้
ได้รับเงินทอง
4) การเกี่ยวข้องกับการติดสินบน จะช่วยให้
งานของฉันน่าสนุกขึ้น
5) การเกี่ยวข้องกับการติดสินบน จะนำมา
สู่ความสนุกสนาน
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ทีม่ า/ดัดแปลงจาก
Madelijne Gorsira,
Linda Steg,
Adriaan Denkers,
and Wim
Huisman (2018)

Madelijne Gorsira,
Linda Steg,
Adriaan Denkers,
and Wim
Huisman (2018)

Madelijne Gorsira,
Linda Steg,
Adriaan Denkers,
and Wim
Huisman (2018)

ตัวแปร

คำจำกัดความ

ชุดข้อคำถาม

การต่อต้านการ “การกระทำของทุกภาคส่วน 1) ท่านเป็นผู้ที่ค้นพบข้อมูล เบาะแส หรือ
คอร์รัปชัน (anti- ทั ้ ง ภาครั ฐ เอกชน ประชา
พฤติ ก รรมที ่ เป็ น ประเด็ นเกี ่ย วกับการ
corruption)
สังคม รวมทั้งประชาชนทั่วไป
คอร์รปั ชัน
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน 2) ท่ า นเป็ น ผู ้ ท ี ่ ข ุ ด คุ้ ย สื บ ค้ น เพื ่ อ ให้ ไ ด้
ต้ า นทานหรื อ ระงับ การคอร์
ข้อมูล เบาะแสเกี่ยวกับคอร์รัปชัน
รัปชัน” (ดัดแปลงและเรี ยบ 3) ท่ า นเป็ น ผู ้ ท ี ่ ส ื บ เสาะ แสวงหาข้ อ มู ล
เรียงใหม่จากงานวิจัยเกี่ยวกับ
เพื ่ อ ให้ ป ระเด็ น คอร์ ร ั ป ชั น ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น มี
การต่อต้านการคอร์รัปชัน)
ความกระจ่าง
4) ท่านเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมการต่อต้าน
การคอร์รัปชันให้ดำเนินต่อไป
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ทีม่ า/ดัดแปลงจาก
การสำรวจทัศนคติ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศ
ไทย) ปี พ.ศ. 2562
จัดทำโดย SIM
Research และคำ
นิยามในการจัดกลุ่ม
สมาชิกปฏิบตั ิการ
หมาเฝ้าบ้าน

3.6 เครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล
ในการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชันในการศึกษาที่ 1 ใช้สถิติวิเคราะห์ Latent
Profile Analysis (LPA) ด้วยโปรแกรม Mplus 8.3 (Muthén and Muthén, 2001) LPA เป็นสถิติวิเคราะห์
ประเภทเดียวกับ Latent Class Analysis (LCA) เป็นสถิติที่ใช้จำแนกบุคคล (case-centered analysis) ตาม
แบบแผน (pattern) ของลักษณะซ่อนเร้น (latent class) ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มย่อย สถิติวิเคราะห์ LPA
ต่างจาก LCA อื่น คือ ลักษณะซ่อนเร้นจะวัดด้วยมาตรวัดเชิงปริมาณ
เป้าหมายในการวิเคราะห์ด้วย LPA คือ 1) สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยได้กี่กลุ่ม และ
2) ในแต่ละกลุ่มย่อยมีลักษณะซ่อนเร้น (Latent Class หรือ Profile) อย่างไร ผลการวิเคราะห์จะแสดงขนาด
(สัดส่วน) ของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม ผลการวิเคราะห์จาก Mplus 8.3 จะแสดงค่าสถิติที่ใช้ในการประเมินจำนวน
กลุ่มย่อยที่เหมาะสม เรียกว่า Model Fit Indices ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภท Fit Indices ประเภทแรก ได้แก่
AIC, BIC และ Sample-Size ABIC ค่าสถิติทั้ง 3 เป็นค่า log-likelihood หากโมเดลใด (เช่น โมเดล 2 กลุ่ม
โมเดล 3 กลุ่ม หรือมากกว่า) มีค่าสถิติเหล่านี้ “ต่ำ” บ่งชี้ว่า โมเดลนั้นมีความเหมาะสมกว่าโมเดลที่มีค่าสถิติทั้ง
3 ในระดั บ ที ่ “สู ง ” กว่ า Fit Indices ประเภทที ่ ส อง ได้ แ ก่ LMR LRT (Lo-Mendell-Rubin Likelihood
Ratio Test) และ BLRT (Bootstrap Likelihood Ratio Test) เป็นการทดสอบสมมุติฐานว่า ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ โมเดลที่จำแนกกลุ่มย่อยจำนวน X กลุ่มมีความเหมาะสม (Fit) กว่าโมเดลที่จำแนกกลุ่มย่อย X-1 กลุ่ม
หรือไม่ หากค่า p-value ของค่าสถิติทั้ง 2 น้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนด เช่น 0.05 แสดงว่า จำแนกกลุ่ม
ย่อยของโมเดลนั้นมีความเหมาะสม
3.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) เป็นการตรวจสอบ Psychometric Properties
ของชุดคำถาม โดยการทดสอบความตรง (validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability) 2) ลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างและ 3) ผลการจำแนกกลุ่มตัวอย่าง
3.7.1 การทดสอบความตรงและความน่าเชื่อถือได้ของชุดคำถาม
ในส่วนนี้ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพชุดคำถามที่ใช้วัดตัวแปรแฝง โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบและการวิเคราะห์ความตรงและความน่าเชื่อถือได้
3.7.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis)
จากข้อคำถาม (ตัวแปรที่สังเกตได้) จำนวนทั้งสิ้น 59 ข้อคำถาม ใช้วัดตัวแปรแฝงจำนวน 12 ตัวแปร
วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ วิธีการสกัดข้อมูลด้วยวิธี Principal Axis Factoring หมุน
แกนด้วยวิธี Varimax เพื่อรวมตัวแปรที่สังเกตุได้เป็นตัวแปรแฝง ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า ข้อคำถามที่มี
Factor Loading ต่ำมากและไม่สามารถวัดตัวแปรที่ต้องการวัดได้ จำนวน 11 ข้อคำถาม จึงพิจารณาตัดข้อ
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คำถามดังกล่าวออก อันได้แก่ ข้อคำถามที่ใช้วัดการต่อต้านการคอร์รัปชัน 1 ข้อ โอกาสในการคอร์รัปชัน 2 ข้อ
ผลประโยชน์จากการคอร์รัปชัน 3 ข้อ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ 1 ข้อ ความเป็นชาย 1 ข้อ
การให้ความสำคัญกับผลระยะยาว 2 ข้อ และการคำนึงถึงตนเองอีก 1 ข้อ นอกจากนีผ้ ลการวิเคราะห์ยังพบอีก
ว่า ข้อคำถามจำนวน 8 ข้อที่ใช้วัดตัวแปรแฝง การเห็นแก่ผู้อื่น และ การมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มี
ความสัมพันธ์กันสูง factor loading รวมอยู่ในตัวแปรแฝงเดียวกัน ดังนั้นจึงพิจารณาใช้ข้อคำถามทั้ง 8 ข้อ
เพื่อวัดตัวแปรแฝงเพียงตัวเดียว และเรียกตัว แปรแฝงใหม่นี้ว่า การเห็นการผู้อื่นและธรรมชาติ ดังนั้น ข้อ
คำถามทีเ่ หลือจำนวน 48 ข้อ ใช้วัดตัวแปรแฝงทั้งสิ้น 11 ตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 แสดงจำนวนข้อคำถามในการวัดลักษณะซ่อนเร้น
ตัวแปรแฝง (latent variables)
การต่อต้านการคอร์รัปชัน
บรรทัดฐานส่วนตน
โอกาสในการคอร์รัปชัน
การรับรู้ผลประโยชน์จากการคอร์รัปชัน
การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม
ความเป็นชาย
การให้ความสำคัญกับผลระยะยาว
การคำนึงถึงตนเอง
การเห็นแก่ผู้อื่นและธรรมชาติ
รวม

จำนวนข้อคำถาม
6
5
4
6
5
5
6
4
6
4
8
59

จำนวนข้อคำถามที่
ตัดออก
1
2
3
1
1
2
1
11

จำนวนข้อทีน่ ำไป
วิเคราะห์
5
5
2
3
5
4
6
3
4
3
8
48

ตารางที่ 3-4 แสดงค่า factor loading ข้อคำถาม พบกว่า ค่า factor loading ของข้อคำถามทุกข้อมี
ค่ามากกว่า 0.50 ยกเว้น factor loading ของ UA1 และ Masculine1 มีค่าต่ำกว่า 0.5 เล็กน้อย เมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบเสร็จเรีย บร้อยแล้ว จึงทำการสร้างตัวแปรแฝงขึ้นด้วยวิธี summated scale ด้วยการเฉลี่ ย
คะแนนของข้อคำถามที่ใช้วัดตัวแปรแฝง (Hair, Black, Babin, Anderson, and Tatham, 2006; Hartmann,
Plouffe, Kohsuwan and Cote, 2020; Jewon Lyu and Jihyun Kim, 2020; Weitzl and Einwiller,
2020) และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
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ตารางที่ 3-4 แสดงค่าน้ำหนักปัจจัย (factor loading) ของข้อคำถาม
การต่อต้าน
คอร์รปั ชัน

AntiC2
AntiC3
AntiC4
AntiC5
AntiC6
PNrm1
PNrm2
PNrm3
PNrm4
PNrm5
OpEn1
OpEn2
Bfit4
Bfit5
Bfit6
PD1
PD2
PD3

บรรทัดฐาน
ส่วนตน

โอกาส
ในการ
คอร์รปั ชัน

ผลประโยชน์ การยอมรับ การหลีกเลีย่ ง
ทางจิตใจ ความเหลือ่ ม
ความไม่
ล้ำทาง
แน่นอนใน
อำนาจ
กระบวนการ

0.737
0.705
0.831
0.828
0.831
0.809
0.846
0.840
0.808
0.748
0.797
0.812
0.837
0.935
0.919
0.770
0.819
0.860
77

การยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความเป็น
การให้
ชาย
ความสำคัญ
กับผลระยะ
ยาว

การคำนึงถึง
ตนเอง

การเห็นแก่
ผูอ้ นื่ และ
ธรรมชาติ

การต่อต้าน
คอร์รปั ชัน

PD4
PD5
UA1
UA3
UA4
UA5
Collect1
Collect2
Collect3
Collect4
Collect5
Collect6
Masculine1
Masculine2
Masculine3
Longterm1
Longterm2
Longterm3
Longterm4
Egoi2

บรรทัดฐาน
ส่วนตน

โอกาส
ในการ
คอร์รปั ชัน

ผลประโยชน์ การยอมรับ การหลีกเลีย่ ง
ทางจิตใจ ความเหลือ่ ม
ความไม่
ล้ำทาง
แน่นอนใน
อำนาจ
กระบวนการ
0.822
0.788
0.449
0.613
0.835
0.792

การยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความเป็น
การให้
ชาย
ความสำคัญ
กับผลระยะ
ยาว

การคำนึงถึง
ตนเอง

0.576
0.768
0.816
0.791
0.681
0.736
0.416
0.545
0.631
0.678
0.747
0.638
0.776
0.652
78

การเห็นแก่
ผูอ้ นื่ และ
ธรรมชาติ

การต่อต้าน
คอร์รปั ชัน

บรรทัดฐาน
ส่วนตน

โอกาส
ในการ
คอร์รปั ชัน

ผลประโยชน์ การยอมรับ การหลีกเลีย่ ง
ทางจิตใจ ความเหลือ่ ม
ความไม่
ล้ำทาง
แน่นอนใน
อำนาจ
กระบวนการ

Egoi3
Egoi4
Altru1
Altru2
Altru3
Altru4
Biosp1
Biosp2
Biosp3
Biosp4

การยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความเป็น
การให้
ชาย
ความสำคัญ
กับผลระยะ
ยาว

การคำนึงถึง
ตนเอง

การเห็นแก่
ผูอ้ นื่ และ
ธรรมชาติ

0.901
0.595
0.570
0.737
0.767
0.817
0.844
0.859
0.799
0.845
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3.6.1.2 การตรวจสอบความตรง (validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability)
หลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว จึงทำการตรวจสอบคุณภาพของชุดคำถามด้วยการตรวจสอบ
ความตรง (validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability) โดย Hair et al. (2006:137) ให้ความหมายของ
ความตรง (validity) ว่ า “the extent to which a scale or set of measures accurately represents
the concept of interest.” (เป็นการประเมินความสามารถของมาตรวัดในการวัดตัวแปรแฝง) ความตรง
ประกอบด้วย ความตรงเหมือน (convergent validity) ซึ่งหมายถึง “the degree to which two measures
of the same concept are correlated.” (Hair et al, 2006:137) (ระดับความสัมพันธ์ของข้อคำถามที่ใช้
วัดตัวแปรแฝงเดียวกัน ควรมีความสัมพันธ์กันสูง) และความตรงต่าง (discriminant validity) หมายถึง “the
degree to which two conceptually similar concepts are distinct.” (Hair et al, 2006:137) (ตัวแปร
แฝงใด ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ตัวแปรเดียวกันควรมีความต่างกัน) ส่วนความน่าเชื่อถือได้ (reliability
analysis) เป็นการตรวจสอบว่า เครื่องมือวัดมีความสม่ำเสมอหรือคงเส้นคงวาหรือไม่ (ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
และศิริชัย กาญจนวาสี, 2561)
ในการตรวจสอบความตรงเหมือน (convergent validity) Hair et al. (2006) แนะนำให้ตรวจสอบ
ค่าสถิติ 3 ค่า คือ 1) ค่า factor loading สูงกว่า 0.5 เป็นอย่างน้อย 2) average variance extracted (ค่า
ความแปรปรวนที่อธิบายได้เฉลี่ย) มีค่ามากกว่า 0.5 และ 3) construct reliability มีค่าสูงกว่า 0.7
จากตารางที่ 3-4 พบว่า factor loading ของข้อคำถาม 48 ข้อ มี factor loading ของ UA1 และ
Masculine4 จำนวน 2 ข้อคำถามที่มี factor loading เท่ากับ 0.449 และ 0.416 ตามลำดับที่มีค่าต่ำกว่า 0.5
ส่วนข้อคำถามที่เหลืออีก 46 ข้อมี factor loading สูงกว่า 0.5 ทั้งหมด ตารางที่ 3-5 แสดงค่าความแปรปรวน
ที่อธิบายได้เฉลี่ย (average variance extracted) ของตัวแปรแฝง พบว่า มีค่ามากกว่า 0.5 ตามต้องการ
ยกเว้น การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการและความเป็นชายทีม่ ีค่าความแปรปรวนที่อธิบายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 0.475 และ 0.289 ตามลำดับ ส่วนค่า construct reliability ของตัวแปรแฝงทุกตัวแปรมีค่าสูงกว่า
0.7 ทุกตัวแปร ยกเว้น ความเป็นชายที่มีค่า construct reliability เท่ากับ 0.543 ซึง่ ต่ำกว่า 0.7
ส่ ว นค่ า สถิ ต ิ ท ี ่ ใ ช้ ต รวจสอบความตรงต่ า ง (discriminant validity) Hair et al. (2006) กล่ า วว่ า
Average variance Explained ของ 2 ปัจจัยแฝงใด ๆ หากมีค่าสูงกว่ากำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ปัจจัยแฝงนั้น แสดงว่า ตัวแปรแฝง 2 ตัวนั้นมีความตรงต่าง กล่าวคือ เป็นตัวแปร 2 ตัวที่แตกต่าง
กัน จากตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และกำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ค่า Average
Variance Explained ของตัวแปรแฝงทุกตัวแปรมีค่าสูงกว่า กำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทุกค่า
รวมทั้งค่า Average Variance Explained ของความเป็นชายซึ่งที่ค่าเท่ากับ 0.289 แต่ยังสูงกว่ากำลังสองของ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายกับตัวแปรแฝงอื่น ๆ ทุกค่า
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จากการวิเคราะห์ความตรง (validity) ทั้งความตรงเหมือนและความตรงต่าง อาจสรุปได้ว่า ความตรง
ของมาตรวัดตัวแปรแฝงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม มีตัวแปรแฝง 2 ตัว คือ การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวน และความเป็นชาย มีค่า Average Variance Explained ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย
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ตารางที่ 3-5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) และค่าสถิติในการทดสอบความตรง (validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability)

บรรทัดฐาน
ส่วนตน
โอกาสในการ
คอร์รัปชัน
การรับรู้
ผลประโยชน์จาก
คอร์รัปชัน
การยอมรับความ
เหลื่อมล้ำทาง
อำนาจ
การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนใน
กระบวนการ
การยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของ
กลุ่ม
ความเป็นชาย

โอกาส
ในการ
คอร์รปั ชัน

การรับรู้
ผลประโยชน์
จากการ
คอร์รปั ชัน

การยอมรับ
การ
ความเหลือ่ ม หลีกเลีย่ ง
ล้ำทาง
ความไม่
อำนาจ
แน่นอน

การ
ต่อต้าน
คอร์รปั ชัน

บรรทัด
ฐานส่วน
ตน

0.012
(0.000)
0.133*
(0.018)

0.109*
(0.012)

-0.002
(0.000)

0.023
(0.001)

0.370**
(0.137)

-0.242*
(0.059)

0.414*
(0.171)

-0.137*
(0.019)

0.037 (0.001)

-0.094*
(0.009)

0.185*
(0.034)

0.039
(0.002)

-0.034
(0.001)

-0.161*
(0.026)

0.237*
(0.056)

0.092
(0.008)

0.014
(0.000)

-0.002
(0.000)

-0.122*
(0.015)

0.264*
(0.070)

-0.169*
(0.029)

0.401*
(0.161)

0.024
(0.001)

0.062 (0.004)

0.583*
(0.340)

0.028
(0.001)
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การยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

0.196*
(0.038)

การให้
ความ ความสำคัญ การคำนึงถึง
เป็นชาย กับผลระยะ
ตนเอง
ยาว

การเห็นแก่
ผูอ้ นื่ และ
ธรรมชาติ

การให้ความสำคัญ
กับผลระยะยาว
การคำนึงถึง
ตนเอง
การเห็นแก่ผู้อื่น
และธรรมชาติ
Average
Variance
Explained (AVE)
construct
reliability
ค่าสัมประสิทธิ์
ของ Cronbach’s
alpha

การรับรู้
ผลประโยชน์
จากการ
คอร์รปั ชัน

การยอมรับ
การ
ความเหลือ่ ม หลีกเลีย่ ง
ล้ำทาง
ความไม่
อำนาจ
แน่นอน
-0.127*
0.474*
0.088 (0.008)
(0.016)
(0.225)
0.053
0.101*
0.015 (0.000)
(0.003)
(0.010)
-0.049
0.102*
0.265**
(0.002)
(0.010)
(0.070)

0.226*
(0.051)
-0.026
(0.001)
0.251*
(0.063)

การให้
ความ ความสำคัญ การคำนึงถึง
เป็นชาย กับผลระยะ
ตนเอง
ยาว
-0.009
(0.000)
0.015
0.301*
(0.000)
(0.091)
0.179*
0.186*
0.097*
(0.032)
(0.035)
(0.009)

0.536

0.289

การ
ต่อต้าน
คอร์รปั ชัน

บรรทัด
ฐานส่วน
ตน

โอกาส
ในการ
คอร์รปั ชัน

-0.045
(0.002)
-0.137*
(0.019)
0.035
(0.001)

0.027
(0.001)
-0.182*
(0.033)
0.363*
(0.132)

0.052
(0.003)
-0.151*
(0.023)
-0.038
(0.001)

0.621

0.658

0.647

0.806

0.660

0.906

0.786

0.926

0.906

0.775

0.873

0.943

0.836

0.910

0.927

0.797

0.885

0.891

0.902

0.475

การยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

0.543

0.844

0.507

0.530

0.803

0.766

0.831

0.772

* p-value < 0.05 ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ส่วนในวงเล็บ หมายถึง กำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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การเห็นแก่
ผูอ้ นื่ และ
ธรรมชาติ

0.616
0.927

0.930

สำหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ (reliability) ของข้อคำถามที่ใช้วัดตัวแปรแฝง จากตารางที่
3-5 ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟาอยู่ระหว่าง 0.772 - 0.930 ซึ่งสูงกว่า 0.7 ทุกค่า จึงสรุปได้ว่า ชุดคำถามที่
ใช้วัดตัวแปรแฝงมีความน่าเชื่อถือได้ (reliability) อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3.7.2 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ในส่ ว นนี ้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ล ั ก ษณะทั ่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจำนวน 445 คน ตามลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา การรับรู้หรือพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ “การ
คอร์รัปชัน” ของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของตัว
แปรแฝง เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
3.6.2.1 การจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศและอายุ
จากการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน Good Society Expo 2019 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม พ.ศ.
2562 และสมาชิกโครงการปฏิบัติการหมาเผ้าบ้าน และ กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ
“คิด พูด ทำ เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน” ได้รับแบบสอบถามคืนพร้อมทั้งระบุข้อมูลเพศและช่วงอายุครบถ้วน
จำนวน 445 ตัวอย่าง ประกอบด้ว ย ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย 168 คน (38.0%) และเพศหญิง 274
(62.0%) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามกระจายอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปีในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
คือ ช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี 66 คน (14.9%) 21-25 ปี 68 คน (15.4%) 26-30 ปี 74 คน (16.7%) 3135 ปี 60 คน (13.6%) 36-40 ปี 39 คน (8.8%) 41-45 ปี 45 คน (10.2%) 46-50 ปี 43 คน (9.7%) ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนที่น้อยลง คือ น้อยกว่าร้อยละ 5 ในทุกช่วงอายุ
51-55 ปี 13 คน (2.9%) 56-60 ปี 19 คน (4.3%) และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 15 คน (3.4%) ดังแสดงในตาราง
3-6
ตารางที่ 3-6 แสดงการจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามเพศกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชาย

หญิง

รวม

18 20 ปี
29
17.30
%
37
13.50
%
66
14.90
%

21 –
25 ปี
17
10.10
%
51
18.60
%
68
15.40
%

26 –
30 ปี
17
10.10
%
57
20.80
%
74
16.70
%

31 – 36 – 41 – 46 – 51 – 56 – 60 ปี รวม
35 ปี 40 ปี 45 ปี 50 ปี 55 ปี 60 ปี ขึน้ ไป
29
13
23
13
8
11
8
168
17.30 7.70% 13.70 7.70% 4.80% 6.50% 4.80% 100.0
%
%
0%
31
26
22
30
5
8
7
274
11.30 9.50% 8.00% 10.90 1.80% 2.90% 2.60% 100.0
%
%
0%
60
39
45
43
13
19
15
442
13.60 8.80% 10.20 9.70% 2.90% 4.30% 3.40% 100.0
%
%
0%
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3.6.2.2 การจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษากับระดับรายได้
หากจำแนกกลุ่มตัวอย่างด้วยระดับการศึกษาและระดับรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึ กษาหรือ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คือ 335 คน (76.0%) รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี 57 คน
(12.9%) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 26 คน (5.9%) และมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 คน (4.3%)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้กระจายระดับรายได้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยเรีย งลำดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้ระหว่าง 55,001 - 70,000 บาท มีจำนวน 93 คน (21.1%)
10,001 - 25,000 บาท 87 คน (19.7%) 40,001 - 55,000 บาท 71 คน (16.1%) 25,001 - 40,000 บาท 64
คน (14.5%) ต่ ำ กว่ า 10,000 บาท 51 คน (11.6%) 70,001 - 85,000 บาท 46 คน (10.4%) และมากกว่า
85,000 บาท 29 คน (6.6%) ดังแสดงในตารางที่ 3-7
ตารางที่ 3-7 แสดงการจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษากับระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ำกว่า
10,000
บาท
ต่ำกว่ามัธยม
1
ปลาย
33.30%
มัธยมปลาย
8
42.10%
อนุปริญญาหรือ
2
เทียบเท่า
7.70%
ปริญญาตรี
38
11.30%
สูงกว่าปริญญา
2
ตรี
3.50%
อื่น ๆ
0
0.00%
รวม
51
11.60%

10,001 25,000
บาท
1
33.30%
3
15.80%
10
38.50%
68
20.30%
5
8.80%
0
0.00%
87
19.70%

25,001 - 40,001 - 55,001 40,000 55,000 70,000
บาท
บาท
บาท
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
3
1
2
15.80% 5.30% 10.50%
3
3
8
11.50% 11.50% 30.80%
47
53
77
14.00% 15.80% 23.00%
11
13
6
19.30% 22.80% 10.50%
0
1
0
0.00% 100.00% 0.00%
64
71
93
14.50% 16.10% 21.10%

70,001 85,000
บาท
1
33.30%
2
10.50%
0
0.00%
41
12.20%
2
3.50%
0
0.00%
46
10.40%

มากกว่า
85,000
บาท
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
3.30%
18
31.60%
0
0.00%
29
6.60%

รวม

3
100.00%
19
100.00%
26
100.00%
335
100.00%
57
100.00%
1
100.00%
441
100.00%

3.6.2.3 การรับรู้เกี่ยวกับ “การคอร์รัปชัน” ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างว่า หากกล่าวถึงคำว่า “คอร์รัป ชัน” ผู้ตอบแบบสอบถามนึกถึงการคอร์รัปชัน
ประเภทใดบ้าง ประเภทการคอร์รัปชันที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่านึกถึงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ “การ
ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” จำนวน 407 ครั้ง (91.5%) “การใช้อำนาจโดยมิชอบ/การเอื้อประโยชน์ให้
85

ตนเองเพื่อแสวงหาประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน” จำนวน 404 ครั้ง (90.8%) และ “การให้หรือรับ
สินบน/เงินใต้โต๊ะ ของกำนัล หรือรางวัล เพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือสิทธิพิเศษบางประการ” จำนวน 402
ครั้ง (90.3%) แม้กระทั่งประเภทการคอร์รัปชันที่ผู้ตอบแบบสอบถามนึ กถึงต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการคอร์รัปชัน
อื่น ๆ ก็ยังถือว่ามีการนึกถึงในจำนวนที่สูง คือ จำนวน 338 ครั้ง (76.0%) ได้แก่ “การเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย
ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง
จากประเภทการคอร์รัปชันที่นึกถึง เมื่อถูกถามว่าผู้ตอบแบบสอบถาม “ได้รับรู้หรือเห็น” การคอร์รัป
ชันประเภทใดบ่อยที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า รับรู้หรือเห็นบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ “การใช้อำนาจ
โดยมิชอบ/การเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง เพื่อแสวงหาประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน” จำนวน 72 ครั้ง
(16.2%) “การให้หรือรับสินบน/เงินใต้โต๊ะ ของกำนัล หรือ รางวัลเพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือสิทธิพิเศษบาง
ประการ” และ “การยักยอกเงิน เช่น การเอาเงินรัฐ/องค์กร/ส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว” ในจำนวนที่เท่ากันคือ 54
ครั้ง (12.1%) “การโกงกิน/ฉ้อโกง/ทุจริต เช่น ไม่ซื่อตรง คดโกง โกงเงินคนอื่นมาเป็นเงินของตัวเอง เป็นต้ น”
จำนวน 51 ครัง้ (11.5%)
ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้หรือเห็น ประเภทการคอร์รัปชัน มาก/บ่อยเป็นอันดับ 2 ได้แก่ “การใช้
งบประมาณไม่ถูกต้อง เช่น ใช้งบประมาณไม่ตรงตามระเบียบและขั้นตอน ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า” จำนวน 76
ครั้ง (17.1%) “การใช้อำนาจโดยมิชอบ/การเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง เพื่อแสวงหาประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน” 66 ครั้ง (14.8%) และระบุประเภทการคอร์รัปชัน “การให้หรือรับสินบน/เงินใต้โต๊ะ ของกำนัล
หรือรางวัล เพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือสิทธิพิเศษบางประการ” และ “การโกงกิน/ฉ้อโกง/ทุจริต เช่น ไม่
ซื่อตรง คดโกง โกงเงินคนอื่นมาเป็นเงินของตัวเอง เป็นต้น” ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันคือ 50 ครั้ง (11.2%) และ
49 ครั้ง (11.0%) ตามลำดับ
“การประพฤติมิชอบ/ทำไม่ดี/ทำผิดต่อหน้าที่ เช่น โกงเวลาทำงาน ทำงานไม่ครบตามกำหนด เป็น
ต้น” เป็นประเภทการคอร์รัปชันที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า รั บรู้หรือเห็นมากเป็นอันดับ 3 ในจำนวน 63
ครั้ง (14.2%) รองลงมา ได้แก่ “การโกงกิน/ฉ้อโกง/ทุจริต เช่น ไม่ซื่อตรง คดโกง โกงเงินคนอื่นมาเป็นเงินของ
ตัวเอง เป็นต้น” จำนวน 57 ครั้ง (12.8%) “การใช้อำนาจโดยมิชอบ/การเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน” และ “การใช้งบประมาณไม่ถูกต้อ ง เช่น ใช้งบประมาณไม่ตรงตาม
ระเบียบและขั้นตอน ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า” ถูกระบุในจำนวนที่เท่ากัน คือ 52 ครั้ง (11.7%)
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ตารางที่ 3-8 แสดงการรับรู้เกี่ยวกับ “การคอร์รัปชัน” ของผู้ตอบแบบสอบถาม
กล่าวถึง
“คอร์รปั ชัน”
นึกถึงเรือ่ งใด
ไม่ม/ี ไม่ได้รับรูห้ รือเห็นการคอร์รัปชันใด ๆ
การยักยอกเงิน เช่น การเอาเงินรัฐ/องค์กร/ส่วนรวมไปใช้
ส่วนตัว
การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้ หรือ รับสินบน/เงินใต้โต๊ะ ของกำนัล หรือ รางวัล
เพื่อความสะดวกรวดเร็วหรือสิทธิพิเศษบางประการ
การโกงกิน/ฉ้อโกง/ทุจริต เช่น ไม่ซื่อตรง คดโกง
โกงเงินคนอื่นมาเป็นเงินของตัวเอง เป็นต้น
การใช้อำนาจโดยมิชอบ/การเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
การใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง เช่น ใช้งบประมาณไม่ตรง
ตามระเบียบและขั้นตอน ใช้งบประมาณไม่คมุ้ ค่า
การประพฤติมิชอบ/ทำไม่ด/ี ทำผิดต่อหน้าที่ เช่น
โกงเวลาทำงาน ทำงานไม่ครบตามกำหนด เป็นต้น
การเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง

378
(84.9%)
407
(91.5%)
402
(90.3%)
391
(87.9%)
404
(90.8%)
375
(84.3%)
357
(80.2%)
338
(76%)

อื่น ๆ
รวม

ท่านได้รบั รู/้ เห็น/การคอร์รปั ชันบ่อยมาก
ทีส่ ดุ
เป็น
เป็น
เป็น
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
33
3
3
(7.4%)
(0.7%)
(0.7%)
54
23
34
(12.1%)
(5.2%)
(7.6%)
42
40
41
(9.4%)
(9.0%)
(9.2%)
54
50
39
(12.1%)
(11.2%)
(8.8%)
51
49
57
(11.5%)
(11.0%)
(12.8%)
72
66
52
(16.2%)
(14.8%)
(11.7%)
32
76
52
(7.2%)
(17.1%)
(11.7%)
42
46
63
(9.4%)
(10.3%)
(14.2%)
36
32
44
(8.1%)
(7.2%)
(9.9%)
29
59
59
(6.5%)
(13.3%)
(13.3%)
445
445
445
(100%)
(100%)
(100%)

3.6.2.3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของตัวแปรแฝง
ตารางที่ 3-9 แสดงค่าสูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแฝงของการศึกษา
นี้ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น การศึกษานี้จึง กำหนดเกณฑ์เพื่อระบุความหมายของระดับค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้น
หรือตัวแปรแฝง ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย

5.00 - 6.00

หมายถึง ระดับสูงมาก

ค่าเฉลี่ย

4.00 - 4.99

หมายถึง ระดับสูง
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ค่าเฉลี่ย

3.00 - 3.99

หมายถึง ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

2.00 - 2.99

หมายถึง ระดับต่ำ

ค่าเฉลี่ย

1.00 - 1.99

หมายถึง ระดับต่ำมาก

จากตาราง 3-9 พบว่า ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.838)
ค่าเฉลี่ยมิติวัฒนธรรม 3 ด้านอยู่ในระดับสูง อันได้แก่ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.423) การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.391) และการให้ความสำคัญกับผลระยะ
ยาว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.245) ส่วนการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.297) และความ
เป็นชาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.441) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ
ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงด้านค่านิยม (Value) การคำนึงถึงตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.777) ส่วนการเห็นแก่ผู้อื่นและธรรมชาติอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.397) ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงด้าน
จิตวิทยา ได้แก่ บรรทัดฐานส่วนตนอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.078) โอกาสในการคอร์รัปชันและการ
รับรู้ผลประโยชน์จากการคอร์รัปชันอยู่ในระดับต่ำมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.722 และ 1.387 ตามลำดับ)
ตารางที่ 3-9 แสดงค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแฝง
จำนวน

ค่าต่ำสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ความหมาย

ปานกลาง
445

1.400

6.000

3.838

1.045

บรรทัดฐานส่วนตน

สูง
444

1.000

6.000

4.078

1.476

444

1.000

6.000

1.722

1.039

444

1.000

6.000

1.387

0.791

โอกาสในการคอร์รัปชัน
การรั บ รู ้ ผ ลประโยชน์ จ าก
การคอร์รัปชัน
การยอมรับความเหลื่อมล้ำ
ทางอำนาจ
การหลี ก เลี ่ ย งความไม่
แน่นอนในกระบวนการ
การยึ ด มั ่ น ในผลประโยชน์
ของกลุ่ม
ความเป็นชาย

ต่ำมาก
ต่ำมาก
ต่ำ

440

1.000

6.000

2.297

1.268
สูง

443

1.500

6.000

4.423

0.997
สูง

443

1.330

6.000

4.391

0.937
ต่ำ

442

1.000

5.330
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2.441

1.101

จำนวน

การให้ ค วามสำคั ญ กั บ ผล
ระยะยาว
การคำนึงถึงตนเอง

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

สูง
442

1.250

6.000

4.245

0.930
ปานกลาง

443
การเห็นแก่ผู้อื่นและ
ธรรมชาติ

ค่าต่ำสุด

1.000

6.000

3.777

1.036
สูงมาก

442

2.500

6.000

5.397

0.692

3.7.3 การวิเคราะห์การจำแนกกลุ่ม
หลังจากการทดสอบคุณภาพของชุดคำถามที่ใช้วัด ตัวแปรแฝง 12 ตัวแปร อันประกอบด้วยลักษณะ
ซ่อนเร้น 11 ตัวแปร และการต่อต้านการคอร์รัปชันอีก 1 ตัวแปร ผลการทดสอบความตรงและความน่าเชื่อถือ
ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีชุดคำถามวัดความเป็นชายที่มีค่า Average Variance Explained และ Construct
Reliability ต่ำกว่าเกณฑ์อยู่เล็กน้อย แต่มีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคอัลฟาสูงกว่าเกณฑ์ ขั้นตอนถัดไปเป็น
การนำลักษณะซ่อนเร้นหรือตัวแปรแฝงที่ได้ไปจำแนกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี Latent Profile Analysis โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป Mplus 8.3
ในการจำแนกกลุ่มคนด้วยลักษณะซ่อนเร้น 11 ตัวแปร เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติ
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เป็นปัจจัยที่งานวิจัยในอดีตได้ศึกษาว่า มีความสัมพันธ์กับ “การคอร์รัปชัน”
เหตุที่ไม่สามารถนำปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” โดยตรงมาศึกษา เพราะจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาในลักษณะดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะนำลักษณะซ่อนเร้นมา
จำแนกกลุ่มคนจึงเห็นควรพิจารณาคัดกรองลักษณะซ่อนเร้นที่นำมาศึกษาว่า มีความสัมพันธ์กับ “การต่อต้าน
การคอร์รัปชัน” หรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ตามพื้นฐานความคิดที่ว่า ลักษณะซ่อนเร้ นที่ใช้
จำแนกกลุ่มควรมีความสัมพันธ์กับ การต่อต้านการคอร์รัปชัน หากลักษณะซ่อนเร้นไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ผลการจำแนกกลุ่มจะไม่มีความหมายใดต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนั้น ขั้นตอน
ต่อไปเป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุ เพื่อคัดกรองลักษณะซ่อนเร้นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
หลังจากนั้นจะเป็นการนำลักษณะซ่อนเร้นที่ได้คัดกรองมาจำแนกกลุ่ม
3.6.3.1 การคัดกรองลักษณะซ่อนเร้นในการจำแนกกลุ่ม
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะซ่อนเร้นกับการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ ตารางที่ 3-10 ด้านล่าง พบว่า ลักษณะซ่อนเร้นด้านทัศนคติ คือ บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการ
คอร์รัปชัน และด้านวัฒนธรรม คือ การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนใน
กระบวนการ การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม และความเป็นชาย มีความสัมพันธ์ ต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถติโดยการยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม มีความสัมพันธ์ เชิงบวกสูงที่สุด (Beta =
0.284, p-value < 0.001) รองลงมาคือ บรรทัดฐานส่วนตน (Beta = 0.147, p-value < 0.05) และโอกาสใน
การคอร์รัปชัน (Beta = 0.103, p-value < 0.05) ส่วนความสัมพันธ์เชิงลบที่มีต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานใกล้เคียงกัน (Beta =
-0.206, p-value < 0.001) การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (Beta = -0.200, p-value < 0.05) และ
ความเป็นชาย (Beta = -0.165, p-value < 0.05) สำหรับการรับรู้ ผลประโยชน์ จากการคอร์รัปชัน การให้
ความสำคัญกับผลระยะยาว การคำนึงถึงตนเองและการเห็ นแก่ผู้อื่นและธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์ไม่พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ตารางที่ 3-10 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
ค่าสัมประสิทธิก์ าร
ถดถอย
(Unstandardized
Coefficient)
ค่าคงที่
บรรทัดฐานส่วนตน
โอกาสในการคอร์รัปชัน
การรับรูผ้ ลประโยชน์
จากการคอร์รัปชัน
การยอมรับความ
เหลื่อมล้ำทางอำนาจ
การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการ
ความยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของกลุ่ม
ความเป็นชาย
การให้ความสำคัญกับ
ผลระยะยาว
การคำนึงถึงตนเอง
การเห็นแก่ผู้อื่นและ
ธรรมชาติ
Adjusted R-square

ค่าสัมประสิทธิก์ าร
ถดถอยมาตรฐาน
(Standardized
Coefficient)

3.631
0.105 **
0.104 **
-0.029

ความคลาด
เคลือ่ น
มาตรฐาน
(Standard
Error)
0.445
0.040
0.049
0.063

tvalue

pvalue

-0.166 **

0.147 **
0.103 **
-0.022

8.162
2.649
2.094
-0.467

0.000
0.008
0.037
0.640

1.623
1.278
1.197

0.051

-0.200 **

-3.241 0.001

2.000

-0.217 ***

0.056

-0.206 ***

-3.903 0.000

1.467

0.316 ***

0.055

0.284 ***

5.778

0.000

1.270

-0.156 **
-0.040

0.055
0.059

-0.165 **
-0.035

-2.835 0.005
-0.670 0.503

1.772
1.471

-0.049
0.060

0.049
0.075

-0.048
0.039

-0.987 0.324
0.794 0.428

1.249
1.284

17.00%

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
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VIF

ในการคัดกรองลักษณะซ่อนเร้นข้างต้ นเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าลักษณะซ่อนเร้นมีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน
กันจึงได้ทดสอบความสัมพันธ์กันของลักษณะซ่ อนเร้น ซึ่งเป็นตัวแปรต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ด้วย
ค่า Variance Inflation Factor (VIF) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่า VIF ของลักษณะซ่อนเร้นในตารางที่ 3-10 มีค่าระหว่าง 1.197 – 2.000 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์คือ
5 (Studenmund, 2001) และตารางที่ 3-11 ด้านล่าง แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะซ่อน
เร้น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจและความเป็นชายมี ค่าสูง
ที่สุดคือ เท่ากับ 0.583 สะท้อนว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุในครั้งนี้ ไม่มีปัญหาความซ้อนซ้อนกันของ
ลักษณะซ่อนเร้นในระดับที่สูงมากจนเกิดปัญหาได้ ดังนั้น จึงใช้ลักษณะซ่อนเร้น 6 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
การต่อต้านการคอร์รัปชันในการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มต่อไป
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ตารางที่ 3-11 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะซ่อนเร้น
บรรทัดฐาน โอกาสในการ
ส่วนตน
คอร์รปั ชัน

การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน

บรรทัดฐานส่วนตน

โอกาสในการ
คอร์รัปชัน

การรับรู้
ผลประโยชน์จาก
การ
คอร์รัปชัน

0.012

การรับรู้
ผลประโยชน์
จาก
การคอร์รปั ชัน

0.133*

-0.002

การ
ยอมรับ
ความ
เหลือ่ มล้ำ
ทาง
อำนาจ
-0.242*

การหลีกเลีย่ ง
ความไม่
แน่นอนใน
กระบวนการ

ความยึดมัน่
ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความเป็นชาย

-0.094*

0.237*

-0.169**

-0.045

-0.137**

0.035

0.109*

0.023

0.414*

0.185*

0.092

0.401*

0.027

-0.182*

0.363*

0.370*

-0.137*

0.039

0.014

0.024

0.052

-0.151*

-0.038

0.037

-0.034

-0.002

0.062

0.088

0.015

-0.049
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การให้
การคำนึงถึง
ความสำคัญกับ
ตนเอง
ผลระยะยาว

การเห็นแก่
ผูอ้ นื่ และ
ธรรมชาติ

บรรทัดฐาน โอกาสในการ
ส่วนตน
คอร์รปั ชัน

การยอมรับความ
เหลื่อมล้ำทาง
อำนาจ

การรับรู้
ผลประโยชน์
จาก
การคอร์รปั ชัน

การ
ยอมรับ
ความ
เหลือ่ มล้ำ
ทาง
อำนาจ

การหลีกเลีย่ ง
ความไม่
แน่นอนใน
กระบวนการ

ความยึดมัน่
ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความเป็นชาย

-0.161*

-0.122*

0.583*

-0.127*

0.053

0.102*

0.264*

0.028

0.474*

0.101*

0.265*

0.196*

0.226*

-0.026

0.251*

-0.009

0.015

0.179*

การหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนใน
กระบวนการ
ความยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของ
กลุ่ม
ความเป็นชาย
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การให้
การคำนึงถึง
ความสำคัญกับ
ตนเอง
ผลระยะยาว

การเห็นแก่
ผูอ้ นื่ และ
ธรรมชาติ

บรรทัดฐาน โอกาสในการ
ส่วนตน
คอร์รปั ชัน

การรับรู้
ผลประโยชน์
จาก
การคอร์รปั ชัน

การ
ยอมรับ
ความ
เหลือ่ มล้ำ
ทาง
อำนาจ

การหลีกเลีย่ ง
ความไม่
แน่นอนใน
กระบวนการ

การให้ความสำคัญ
กับผลระยะยาว

ความยึดมัน่
ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความเป็นชาย

การให้
การคำนึงถึง
ความสำคัญกับ
ตนเอง
ผลระยะยาว

0.301*

การคำนึงถึงตนเอง

การเห็นแก่
ผูอ้ นื่ และ
ธรรมชาติ

0.186*

0.097*

* p-value < 0.05
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3.6.3.2 ผลการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่ม
จากการคัดกรองลักษณะซ่อนเร้น 11 ตัวแปร พบว่า มีเพียง 6 ตัวแปรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน คือ บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางเชิง
อำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ ม และความเป็นชาย
ดังนั้น ในการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มจึงนำลักษณะซ่อนเร้น 6 ตัวแปรนี้มาจำแนกกลุ่มตัวอย่าง
ในการจำแนกกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ ว ิ ธ ี Latent Profile Analysis ด้ ว ยโปรแกรม Mplus 8.3 Latent
Profile Analysis จะให้ ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสม 3 ชนิด คือ 1) ค่าสถิติ LogLikelihood ประกอบด้ ว ย ค่ า Akaike Information Criteria (AIC) Bayesian Information Criteria (BIC)
และ Sample-Adjusted Bayesian Information Criteria (ABIC) หากค่าสถิต ิ ทั ้ง 3 นี้ มีค่า ลดลงหมายถึ ง
โมเดลมีความกลมกลืน (Goodness of Fit) กันสูงขึน้ 2) ค่า Entropy เป็นค่าดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของการ
จำแนกกลุ่มค่า Entropy สูงขึ้นหมายถึง คุณภาพการจำแนกกลุ่มสูงขึ้น และ 3) สถิติทดสอบ Likelihood
Ratio Test (LRT) ซึ่งประกอบด้วย Lo-Mendel Rubin Likelihood Ratio Test (LMR LRT) และ Bootstrap
Likelihood Ratio Test (BLRT) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
H0:

โมเดลที่ k ไม่ได้กลมกลืนกว่าโมเดลที่ k-1

H1:

โมเดลที่ k มีความกลมกลืนกว่าโมเดลที่ k-1

ค่า p-value ของสถิติ LMR LRT และ/หรือ BLRT น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลจำนวนกลุ่มที่
มากกว่ามีความกลมกลืนสูงกว่าโมเดลที่มีจำนวนกลุ่มน้อยกว่า 1 กลุ่ม
ตารางที่ 3-12 แสดงผลการวิเคราะห์การจำแนกลุ่มโมเดล 3 กลุ่มถึงโมเดล 5 กลุ่ม โดยค่าสถิติ AIC
BIC และ SABIC ลดลงตามลำดับ ส่วนค่า Entropy อยู่ระหว่าง 0.887 – 0.908 เมื่อพิจารณา ค่าสถิติ BLRT
ทุ ก โมเดลมี ค ่ า p-value น้ อ ยกว่ า 0.05 ทุ ก โมเดล แต่ เ มื ่ อ พิ จ ารณาค่ า LMR LRT พบว่ า โมเดล 3 กลุ่ ม
(p-value = 0.009) และโมเดล 4 กลุ่ม (p-value = 0.010) มีค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ส่วนโมเดล 5 กลุ่ม
มีค่า p-value มากกว่า 0.05 (p-value = 0.262) จึงพิจารณาโมเดล 3 กลุ่ม และโมเดล 4 กลุ่ม เนื่องจาก
โมเดล 4 กลุ่มสามารถจำแนกกลุ่มได้มากกว่า และแต่ละกลุ่มย่อยมีจำนวนสมาชิกในสัดส่วนที่สูง (ระหว่าง
17.12% ถึง 36.94%) จึงเลือกโมเดล 4 กลุ่มเป็นโมเดลที่เหมาะสม
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ตารางที่ 3-12 แสดงผลการวิเคราะห์ Latent Profile Analysis
Log-Likelihood

โมเดล

Entropy

3 กลุ่ม

AIC
7,559

BIC
7,666

SABIC
7,583

0.906

4 กลุ่ม
5 กลุ่ม

7,379
7,246

7,515
7,410

7,410
7,283

0.887
0.908

Likelihood Ratio
Test (LRT)
LMR LRT BLRT
0.009
0.000
0.010
0.262

0.000
0.000
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Latent Class Rate (%)
1
52.70%

2
30.18%

3
17.12%

4

5

18.24%
17.12%

27.70%
27.70%

36.94%
14.87%

17.12%
33.78%

6.53%

6

3.7.4 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและลักษณะซ่อนเร้นของกลุม่
ย่อยทั้ง 4 กลุ่ม
เมื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่มแล้วต่อไปเป็นการทดสอบระดับการต่อต้านคอร์รัป
ชันและลักษณะซ่อนเร้นของกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มว่าอยู่ในระดับใดมีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยการศึกษานี้
กำหนดเกณฑ์เพื่อระบุความหมายของระดับค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้นหรือตัวแปรแฝงที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
ค่าเฉลี่ย
5.00 - 6.00 หมายถึง ระดับสูงมาก
ค่าเฉลี่ย
4.00 - 4.99 หมายถึง ระดับสูง
ค่าเฉลี่ย
3.00 - 3.99 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
2.00 - 2.99 หมายถึง ระดับต่ำ
ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.99 หมายถึง ระดับต่ำมาก
3.6.4.1 การทดสอบความแตกต่างของการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ตารางที่ 3-13 แสดงค่าเฉลี่ยของลักษณะซ่อนเร้นของกลุ่มย่อย 4 กลุ่มที่จำแนกได้จากการวิเคราะห์
การจำแนกกลุ่ม จะเห็นได้ว่ากลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มมีความแตกต่างกันตามลักษณะซ่อนเร้น และมีการต่อต้านการ
คอร์รัปชันที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย จากตารางที่ 3-13 พบว่า ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันกลุ่มที่ 1
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.183) อยู่ในระดับสูงและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนกลุ่มที่ 2 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.400) และกลุ่มที่
3 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.942) กลุ่มที่ 4 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.353) อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด ขณะที่กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ค่าเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งในส่วนถัดไปจะได้ทดสอบสถิ ติเพื่ อ
ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าว
ตารางที่ 3-13 แสดงลักษณะซ่อนเร้นกลุ่มย่อยโมเดล 4 กลุ่มเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ค่าเฉลีย่

การต่อต้าน
คอร์รปั ชัน

บรรทัด
ฐานส่วน
ตน

กลุ่มที่ 1 (18.2%)
กลุ่มที่ 2 (27.7%)
กลุ่มที่ 3 (36.9%)
กลุ่มที่ 4 (17.1%)
กลุ่มตัวอย่างรวม

4.183
3.400
3.942
3.971
3.841

1.578
5.049
4.459
4.353
4.078

โอกาส การยอมรับ การหลีกเลีย่ ง
ในการ ความเหลือ่ ม
ความไม่
คอร์รปั ชัน
ล้ำทาง
แน่นอนใน
อำนาจ
กระบวนการ
1.309
1.331
3.867
1.293
3.968
4.356
1.345
1.679
4.739
3.671
1.911
4.444
1.722
2.300
4.423

การยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความ
เป็น
ชาย

4.062
4.274
4.671
4.330
4.391

1.510
3.550
2.039
2.502
2.441

การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-13 และตารางที่ 3-14พบว่า ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่ม 1 ที่มีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบ
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กับทุกกลุ่มย่อย และอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.183) แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.400) และกลุ่มที่ 3 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.942) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.10 ตามลำดับ แต่ไม่
พบว่ามีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 4 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.971) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 จะมีค่าใกล้เคียงกันมากก็ตาม และไม่พบว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่ม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
จากผลการทดสอบนี้ ชี้ให้เห็นว่า อาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มคนที่มีมีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ใกล้เคียงหรือแตกต่างกันเล็กน้อย อาจมีลักษณะซ่อนเร้นที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบลักษณะ
ซ่อนเร้นของกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มในส่วนถัดไป
ตารางที่ 3-14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มย่อย
กลุม่ ที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

5.284 (0.000)***
1.756 (0.080)*
1.278 (0.203)

กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 3

-4.580 (0.000)***
-3.905 (0.000)***

-0.217 (0.829)

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
3.6.4.2 การทดสอบความแตกต่างของลักษณะซ่อนเร้นระหว่างกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม
ในส่วนนี้เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้ น 6 ตัวแปร คือ บรรทัดฐานส่วนตน
โอกาสในการคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม และความเป็นชาย โดยเรียงลำดับการทดสอบรายตัวแปรแฝงดังต่อไปนี้
“บรรทัดฐานส่วนตน” (ดูตารางที่ 3.13 และ 3-15 ประกอบ) กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตน
(ค่าเฉลี่ย 1.578) ในระดับต่ำมาก และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เมื่อเทียบกับกลุ่มย่อย
อื่นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง คือ ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 3 เท่ากับ 4.459 และกลุ่มที่ 4 เท่ากับ 4.353 และอยู่ใน
ระดับสูงมาก คือ กลุ่มที่ 2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.049 มีเพียงค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 คู่เดียวเท่านั้นที่ไม่
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างการต่อต้านการ
คอร์รัปชันที่พบว่า กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 ที่มีค่าสูงที่สุดและทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อ
พิจารณาลักษณะซ่อนเร้น “บรรทัดฐานส่วนตน” พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ 0.05
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ตารางที่ 3-15 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “บรรทัดฐานส่วนตน” ระหว่างกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 3

-32.325 (0.000)***
-31.391 (0.000)***
-22.683 (0.000)***

5.473 (0.000)***
5.104 (0.000)***

0.889 (0.375)

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“โอกาสในการคอร์รปั ชัน” (ดูตารางที่ 3-13 และ 3.16ประกอบ) ค่าเฉลี่ยโอกาสในการคอร์รัปชันของ
กลุ่มที่ 1 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.309) กลุ่มที่ 2 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.293) และกลุ่มที่ 3 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.345) อยู่
ในระดับต่ำมาก และไม่พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ส่วนกลุ่มที่ 4 เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.671) และมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญโอกาส
ในการคอร์รัปชันเป็นอีกลักษณะซ่อนเร้นหนึ่งที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 (กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัป
ชันสูงที่สุดและไม่แตกต่างกัน) มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ตารางที่ 3-16 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “โอกาสในการคอร์รัปชัน” ระหว่างกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

กลุม่ ที่ 1
0.261 (0.794)
-0.560 (0.576)

กลุม่ ที่ 2
-0.993 (0.322)

-21.236 (0.000)***

-22.559 (0.000)***

กลุม่ ที่ 3

-22.003 (0.000)***

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ” (ดูตารางที่ 3-13 และ 3.17 ประกอบ) จำนวนกลุ่มย่อย
ทั้งหมด 4 กลุ่ม มีคู่เปรียบเทียบทั้งหมด 6 คู่ พบว่า ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
หรือ 0.001 โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ กลุ่มที่ 2 มีการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.968) อีก 3 กลุ่มที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำมาก คือ กลุ่มที่ 4 มีค่าเท่ากับ 1.911 กลุ่มที่
3 มีค่าเท่ากับ 1.679 และกลุ่มที่ 1 มีค่าเท่ากับ 1.331) เช่นเดียวกันกับลักษณะซ่อนเร้นข้างต้น ค่าเฉลี่ยการ
ยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 ถึงแม้ว่าอยู่ในระดับต่ำมากทั้ง 2 กลุ่ม แต่
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 3-17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ” ระหว่าง
กลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 3

-29.977 (0.000)***
-4.755 (0.000)***
-5.480 (0.000)***

26.288 (0.000)***
17.579 (0.000)***

-2.323 (0.021)**

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ” (ดูตารางที่ 3-13 และ 3.18 ประกอบ) จากจำนวนคู่
เปรียบเทียบทั้งหมด 6 คู่ของกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม มีเพียงกลุ่มที่ 2 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.356) และกลุ่มที่ 4 (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.444) เพียงคู่เดียวที่ไม่พบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่อนอนในกระบวนการ ส่วน
คู่เปรียบเทียบอื่นพบความแตกต่างระหว่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ 0.001 โดยกลุ่มที่
3 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.739) กลุ่มที่ 4 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.444) และกลุ่มที่ 2 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.444) ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง ส่วนกลุ่มที่ 1 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.867) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
ในกระบวนการเป็นอีกลักษณะซ่อนเร้นหนึ่งที่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ
ตารางที่ 3-18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ”
ระหว่างกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 2

-3.478 (0.001)*
-7.418 (0.000)*
-3.579 (0.000)*

-3.403 (0.001)*
-0.578 (0.564)

กลุม่ ที่ 3

2.085 (0.038)*

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม” (ดูตารางที่ 3-13 และ 3.19 ประกอบ) ค่าเฉลี่ยการยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของทั้ง 4 กลุ่มอยู่ในระดับสูงทุกกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (เท่ากับ) กลุ่มที่ 2 (เท่ากับ
4.274) กลุ่มที่ 4 (เท่ากับ 4.330) และกลุ่มที่ 4 มีค่าสูงที่สุด (เท่ากับ 4.671) ผลการทดสอบความแตกต่าง
พบว่า มี 2 คู่ที่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม คู่แรก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 1 (เท่ากับ 4.062) และกลุ่มที่ 4
(เท่ากับ 4.391) คู่ที่ 2 ได้แก่ ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 2 (เท่ากับ 4.274) และกลุ่มที่ 4 (เท่ากับ 4.391) “การยึดมั่นใน
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ผลประโยชน์ของกลุ่ม” เป็นลักษณะซ่อนเร้นเพียงปัจจั ยเดียวที่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม
ที่ 4 (กลุ่มที่มีการต่อต้านการคอร์รัปชันไม่แตกต่างกัน) ลักษณะซ่อนเร้นอื่นอีก 5 ปัจจัย 2 กลุ่มดังกล่าวมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ตารางที่ 3-19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม” ระหว่างกลุ่ม
ย่อย
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 2

-1.963 (0.051)*
-4.758 (0.000)***

-4.080 (0.000)***

-1.652 (0.101)

-0.386 (0.700)

กลุม่ ที่ 3

2.271 (0.025)**

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“ความเป็นชาย” ลักษณะซ่อนเร้นสุดท้าย จากตารางที่ 3-13 พบว่า ทุกคู่เปรียบเทียบพบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยความเป็นชายของทั้ง 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำมาก (เท่ากับ 1.510) กลุ่ม
ที่ 2 เท่ากับ 2.039 กลุ่มที่ 3 เท่ากับ 2.502 ทั้ง 2 กลุ่มนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มที่ 4 กลุ่มสุดท้ายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.550 อยู่ในระดับปานกลาง และความเป็นชายระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.001
ตารางที่ 3-20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “ความเป็นชาย” ระหว่างกลุ่มย่อย
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 3

-25.169 (0.000)***
-5.265 (0.000)***
-7.249 (0.000)***

17.272 (0.000)***
8.207(0.000)***

3.391 (0.001)**

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
กล่าวโดยสรุป จากผลการทดสอบความแตกต่างการต่อต้านการคอร์รัปชันและลัก ษณะซ่อนเร้นทั้ง 6
ปัจจัยที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มย่อย สามารถชี้นำไปสู่ข้อสรุปสำคัญได้ดังนี้ คือ 1) ลักษณะ
ซ่อนเร้น 6 ปัจจัยสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกได้เป็น 4 กลุ่มย่อยที่มีความแตกต่างกัน 2) กลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม
มีการต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกั น คือ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 มีการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
และกลุ่มที่ 2 มีการต่อต้านการคอร์รัปชัน อยู่ในระดับปานกลาง และเป็นกลุ่มที่มีระดับการต่อต้านคอร์รัปชัน
ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น และ 3) ถึงแม้ว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 ที่มีการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่แตกต่างกัน
แต่ ล ักษณะซ่อนเร้น ของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน ยกเว้นลักษณะซ่อนเร้นเดียวคือ “การยึดมั่นใน
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ผลประโยชน์ของกลุ่ม” ที่ 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ข้อค้นพบนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ผู้ที่มีระดับการต่อต้าน
การคอร์รัปชันสูงเหมือนกัน อาจมีลักษณะซ่อนเร้นที่แตกต่างกันได้
เมื่อได้ตรวจสอบคุณลักษณะของแต่ละกลุ่มย่อยที่จำแนกได้แล้วว่า มีความต่างกันในลักษณะซ่อนเร้น
และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในส่วนถัดไปจะได้อธิบายคุณลักษณะของแต่ละกลุ่มย่อย
3.7.5 การอธิบายคุณลักษณะกลุม่ ย่อย 4 กลุม่
ในส่วนนี้เป็นการอธิบายคุณลักษณะของกลุ่มย่อย 4 กลุ่มว่า มีลักษณะซ่อนเร้นและลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์อย่างไร
กลุ่มที่ 1 - The Engaged เป็นกลุ่มที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.183) และเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น The Engaged คือ เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความ
เท่าเทียมกันทางอำนาจและเพศ กล่าวคือ เป็นผู้ที่ยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.331)
และความแตกต่างระหว่างเพศอยู่ในระดับต่ำมาก (ค่าเฉลี่ยความเป็นชายเท่ากับ 1.573) เป็นผู้ที่เห็นว่าในการ
ตัดสินใจใด ๆ ไม่ควรมาจากผู้ที่มีตำแหน่งหรืออำนาจสูงกว่าเท่านั้นแต่ควรเป็นการปรึกษาหารือระหว่างกันของ
ผู้มีหน้าที่ในทุกระดับ ผู้มีตำแหน่งสูงกว่าควรรับฟังความเห็นจากผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า และเห็นว่า ชายและหญิง
ไม่ควรมีความแตกต่างกัน ความสามารถในการประกอบอาชีพ การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ของหญิงมี
ความเท่าเทียมกับชาย ดังนั้น โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของหญิงจึงควรเท่าเทียมผู้ชาย
นอกจากนี้ The Engaged เป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบ คำสั่ง กระบวนการหรือ
ขั้นตอนต่ำ (การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.867) ใน
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ไม่มีขั้นตอนหรือคำแนะนำใด ๆ ต่อสถานการณ์นั้น The Engaged จะมีความกังวล
อยู่บ้างในระดับที่น้อยกว่ากลุ่มย่อยอื่น The Engaged เห็นว่าตนเองมีโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การ
คอร์รัปชันในระดับต่ำมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.309) และเป็นผู้ที่เห็นว่า การให้สิ่งตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อ
แลกกับสิทธิพิเศษบางอย่าง ไม่เป็นการกระทำที่ผิดใด ๆ (บรรทัดฐานส่วนตนอยู่ในระดับต่ำมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.578)
The Engaged ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง (55.80%) ชาย (43.20%) อายุระหว่าง 26 ถึง 35
ปี 24.70% รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31 – 35 ปี (18.50%) และ 21 – 25 ปี (13.60%) การศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ระดับปริญญาตรี (83.80%) ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (49.40%) รองลงมามีกลุ่มที่มีธุรกิจ
ส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการ (21.00%) ระดับรายได้อยู่ในช่วง 25,001 – 40,000 บาท (27.20%) และมี
รายได้ตั้งแต่ 55,001 บาทขึ้นไปสูงถึง (40.70%) The Engaged สัดส่วนของกลุ่มเท่ากับ 18.24% ของกลุ่ม
อย่างทั้งหมดในการศึกษานี้ (ดูตารางที่ 3-21 ประกอบ)
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กลุ่มที่ 2 The Secluded Sensible มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.400) และเป็นระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มย่อยอื่น เป็นกลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตนเกี่ยวกับคอร์รัป
ชันสูงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.049) และเป็นผู้ที่เห็นว่ามีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในระดับต่ำมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.293) เป็นผู้ที่ยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.968) และความแตกต่าง
ระหว่างเพศ (ค่าเฉลี่ยความเป็นชายเท่ากับ 3.550) ในระดับปานกลาง แต่เป็นระดับที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ย่อยอื่น จึงเรียกกลุ่มนี้ว่า The Secluded Sensible
The Secluded Sensible รู้สึกผิดเมื่อจะต้อง “จ่าย” เพื่ อแลกกับสิทธิพิเศษบางอย่าง (ค่าเฉลี่ ย
บรรทัดฐานส่วนตนเท่ากับ 5.049) เป็นผู้ที่การยอมรับว่าผู้มีตำแหน่งสูงกว่า อาวุโสกว่า มีอำนาจมากกว่า
(ค่าเฉลี่ยการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจอยู่ในระดับปานกลางเกือบสูง เท่ากับ 3.968) และยอมรับว่า
ชายและหญิงมีความแตกต่างกั น (ค่าเฉลี่ยความเป็นชายอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3.550) เห็นว่าชาย
มักใช้การคิ ดวิ เคราะห์แ ก้ป ั ญหา ส่ว นหญิงมักจะใช้ส ัญชาติญ าณในการตัดสิน ใจเป็นผู้ ที ่ยึ ดในขั้ น ตอน
กฎระเบียบมาก จะมีความกังวลใจหากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย (การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนใน
กระบวนการในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.356)
The Secluded Sensible ประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งหญิ ง (66.70%) และชาย (33.30%) อายุ
ระหว่าง 18 – 20 ปี (17.90%) ระหว่าง 21 – 25 ปี (15.40%) ระหว่าง 26 - 30 ปี (16.30%) และระหว่าง
31 - 35 ปี (18.70%) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 68.3% ของกลุ่ม The Secluded Sensible มีอายุระหว่าง 18
ถึง 35 ปี มี The Secluded Sensible เป็นผู้ที่จบหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่ส ุด 85.40%
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (43.10%) รองลงมาเป็น นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการ (22.00%) ระดับ
รายได้ระหว่าง 55,001 – 70,000 บาท มีสัดส่วนสูงที่สุด (36.30%) รองลงมามีรายได้ระหว่าง 40,001 –
55,000 บาท (26.80%) The Secluded Sensible มีสัดส่วนเท่ากับ 27.70% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
กลุ่มที่ 3 The Collective Mass มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันสูง ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.942) และเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (36.94%) ลักษณะที่โดดเด่นของ The Collective Mass คือ
เป็นผู้ที่ยึดมั่นในประโยชน์ของกลุ่ม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.739) และหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.671) ในระดับสูง และเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น กล่าวคือ The Collective
Mass จะมีความกังวลสูง หากต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่น อน ดังนั้น จึงต้องการกฎระเบียบ คำสั่ง
ขั้นตอนสูงกว่า หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ The Collective Mass อาจไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร ถูกคาดหวังไว้อย่างไรบ้าง
The Collective Mass มองว่าผลประโยชน์ของกลุ่มสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยเหตุที่เป็นกลุ่มใหญ่
ที ่ ส ุ ด และเป็ น ผู ้ ที่ ต ้ อ งการกฎระเบี ย บและยึ ด มั ่ น ในผลประโยชน์ ข องกลุ ่ ม จึ ง เป็ น ที ่ ม าของชื ่ อ กลุ ่ ม ว่ า
The Collective Mass
นอกจากนี้ The Collective Mass เป็นผู้ที่มีบรรทัดฐานส่วนตนในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.459) โอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันในระดับต่ำมาก (ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 1.345) และยอมรับความแตกต่างทางอำนาจและเพศได้ในระดับต่ำมากและต่ำ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.679
และ 2.039 ตามลำดับ)
The Collective Mass เป็น กลุ่มที่ ม ี ขนาดใหญ่ ที ่ส ุ ด คือ มากกว่า หนึ่ ง ในสามของกลุ ่ มตัว อย่ า ง
(36.94%) ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างหญิง 62.20% และชาย 37.40% อายุระหว่าง 18 – 35 ปี รวมกันสูงถึง
60.90% ซึ่งหากแบ่งออกเป็นช่วงอายุย่อยจะพบว่ามีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกล่าวคือ อายุ 18 - 20 ปี (16.60%)
21 – 25 ปี (16.60%) 26 – 30 ปี (16.0%) และ 31 – 35 ปี (11.70%) 71.20% ของ The Collective Mass
จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และอีก 17.80% จบหรือกำลังศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
The Collective Mass เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 30.70% รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา 26.40% และ
เป็นผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการ 17.80% ระดับรายได้ของ The Collective Mass ในช่วง
10,001 – 25,000 บาท ในสัดส่วนสูงที่สุด (23.90%) รองลงมาต่ำกว่า 10,000 บาท (17.80%) และ 55,001
- 70,000 บาท (16.00%)
กลุ่ม ที่ 4 The Challenged เป็น กลุ่มย่อยกลุ่ มที ่มี ค่า เฉลี่ยโอกาสในการคอร์ร ัปชัน อยู่ในระดั บ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.671) ซึ่งเป็น ค่าเฉลี่ยที่ส ูงที่ส ุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นที่อยู่ในระดับต่ำมาก
ขณะเดียวกัน The Challenged มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.971
และไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับ The Engaged ที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันสูงที่สุด
(เท่ากับ 4.183) ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่า The Challenged เป็นกลุ่มที่ถูกท้าทายด้วยโอกาสในการคอร์รัปชัน และ
เลือกที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน The Challenged เป็นผู้ที่นิยมความเท่าเทียมกันทาง
อำนาจ (ค่าเฉลี่ยการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจอยู่ในระดับต่ำมาก เท่ากับ 1.911) เป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย
กับการบริหารงานแบบ top-down ที่ไม่ได้รับฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในการตัดสินใจใด ๆ และ
ยอมรับ ความแตกต่ างระหว่า งชายและหญิง ได้ใ นระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย ความเป็ นชายเท่า กั บ 2.502) The
Challenged ยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.391) และการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการในระดับสูงอีกเช่นกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.444)
The Challenged ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างหญิง 58.70% และชาย 41.30% อายุระหว่าง 21 - 25
ปี ระหว่าง 36 – 50 ปี และระหว่าง 41 – 45 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ 14.70% รองลงมาคือ อายุระหว่าง
18 – 20 ปี และระหว่าง 46 – 50 ปี (12.00%) กลุ่มตัวอย่างรวมส่วนใหญ่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาใน
ระดับปริญญาต่ำ (76.00%) The Challenged เป็นกลุ่มที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
สัดส่วนที่ต่ำที่สุดเมื่อเทีย บกับ กลุ่มอื่น (62.70%) และประกอบด้วยผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึก ษาใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสัดส่วนที่สูงที่สุด (22.70%) กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่มหลักของ The Challenged ได้แก่
พนักงานบริ ษั ท เอกชน (33.30%) ผู้มีธ ุร กิจส่ว นตัว หรื อมีเ จ้ า ของกิจ การ (22.70%) นักเรียน/นั กศึ ก ษา
(21.30%) รายได้ของกลุ่ม The Challenged อยู่ในช่วง 10,001 - 25,000 บาทในสัดส่วนที่สูงที่สุด (34.70%)
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รองลงมาอยู่ในช่วง 55,001 – 70,000 บาท (16.00%) The Challenged มีสัดส่วนเท่ากับ 17.12% ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
ภาพที่ 3-3 ด้านล่าง แสดงค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้นและการต่อต้านการคอร์รัปชั นของกลุ่มย่อยทั้ง 4
กลุ่มเปรียบเทียบกัน
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ตารางที่ 3-21 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มย่อยโมเดล 4 กลุ่ม

ชาย
หญิง
รวม
อายุ 18 - 20 ปี
อายุ 21 - 25 ปี
อายุ 26 - 30 ปี
อายุ 31 - 35 ปี
อายุ 36 - 40 ปี
อายุ 41 - 45 ปี
อายุ 46 - 50 ปี
อายุ 51 - 55 ปี
อายุ 56 - 60 ปี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
รวม
ต่ำกว่ามัธยมปลาย
มัธยมปลาย
อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า

กลุม่ ที่ 1
The Engaged
(18.24%)
จำนวน
ร้อยละ
35
43.20%
46
55.80%
81
8
9.90%
11
13.60%
20
24.70%
15
18.50%
4
4.90%
6
7.40%
9
11.10%
4
4.90%
2
2.50%
2
2.50%
81
0
0.00%
1
1.30%
3

3.80%

กลุม่ ที่ 2
The Secluded Sensible
(27.70%)
จำนวน
ร้อยละ
41
33.30%
82
66.70%
123
22
17.90%
19
15.40%
20
16.30%
23
18.70%
10
8.10%
9
7.30%
10
8.10%
3
2.40%
4
3.30%
3
2.40%
123
0
0.00%
3
2.40%
13

กลุม่ ที่ 3
The Collective Mass
(36.94%)
จำนวน
ร้อยละ
61
37.40%
102
62.20%
163
27
16.60%
27
16.60%
26
16.00%
19
11.70%
14
8.60%
19
11.70%
15
9.20%
3
1.80%
8
4.90%
5
3.10%
163
1
0.60%
10
6.10%

10.60%

7
106

4.30%

กลุม่ ที่ 4
The Challenged (17.12%)
จำนวน
31
44
79
9
11
8
3
11
11
9
3
5
5
75
2
5

ร้อยละ
41.30%
58.70%

3

กลุม่ ตัวอย่างรวม

ร้อยละ
38.01%
61.99%

2.70%
6.70%

จำนวน
168
274
442
66
68
74
60
39
45
43
13
19
15
442
3
19

4.00%

26

5.90%

12.00%
14.70%
10.70%
4.00%
14.70%
14.70%
12.00%
4.00%
6.70%
6.70%

14.90%
15.40%
16.70%
13.60%
8.80%
10.20%
9.70%
2.90%
4.30%
3.40%
0.70%
4.30%

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ระบุ
รวม
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐทีไ่ ม่ใช่
ราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ
อื่น ๆ
รวม
ต่ำกว่า 10,000 บาท
10,001 - 25,000 บาท
25,001 - 40,000 บาท
40,001 - 55,000 บาท
55,001 - 70,000 บาท
70,001 - 85,000 บาท
มากกว่า 85,000 บาท
รวม

กลุม่ ที่ 1
The Engaged
(18.24%)
67
83.80%
9
11.30%
0
0.00%
80
15
18.50%
5
6.20%

กลุม่ ที่ 2
The Secluded Sensible
(27.70%)
105
85.40%
2
1.60%
0
0.00%
123
36
29.30%
1
0.80%

กลุม่ ที่ 3
The Collective Mass
(36.94%)
116
71.20%
29
17.80%
0
0.00%
163
43
26.40%
7
4.30%

กลุม่ ที่ 4
The Challenged (17.12%)
47
17
1
75
16
2

62.70%
22.70%
1.30%

กลุม่ ตัวอย่างรวม

76.00%
12.90%
0.20%

21.30%
2.70%

335
57
1
441
110
15

24.90%
3.40%

1
40

1.20%
49.40%

2
53

1.60%
43.10%

8
50

4.90%
30.70%

3
25

4.00%
33.30%

14
168

3.20%
38.00%

17
3
81
6
13
22
7
10
11
12
81

21.00%
3.70%

27
4
123
8
9
10
33
45
16
2
123

22.00%
3.30%

29
26
163
29
39
22
22
26
15
10
163

17.80%
15.80%

17
12
75
8
26
10
9
12
5
5
75

22.70%
16.00%

90
45
442
51
87
64
71
93
47
29
442

20.40%
10.20%

7.40%
16.00%
27.20%
8.60%
12.30%
13.60%
14.80%

6.50%
7.30%
8.10%
26.80%
36.60%
13.00%
1.60%
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17.80%
23.90%
13.50%
13.50%
16.00%
9.20%
6.10%

10.70%
34.70%
13.30%
12.00%
16.00%
6.70%
6.70%

11.50%
19.70%
14.50%
16.10%
21.00%
10.60%
6.60%

ผู้เข้าร่วมงาน
สมาชิกปฏิบตั ิการหมา
เฝ้าบ้าน
รวม

กลุม่ ที่ 1
The Engaged
(18.24%)
79
97.50%
2
81

2.50%

กลุม่ ที่ 2
The Secluded Sensible
(27.70%)
119
96.70%
4
123

3.30%

กลุม่ ที่ 3
The Collective Mass
(36.94%)
146
89.00%
18
164

108

11.00%

กลุม่ ที่ 4
The Challenged (17.12%)

กลุม่ ตัวอย่างรวม

61

80.30%

405

91.20%

15
76

19.70%

39
444

8.80%

ภาพที่ 3-3 ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและลักษณะซ่อนเร้นกลุ่มย่อย

3.7.6 บทสรุป ข้อจำกัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
การศึกษาที่ 1 พบว่า จากการจำแนกผู้เข้ าร่วมงาน Good Society Expo 2019 ในงานแสดงผลงาน
และกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สมาชิก
โครงการปฎิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “คิด พูด ทำ เพื่อการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน” รวมจำนวนทั้งสิ้น 445 คน ด้วยลักษณะซ่อนเร้น 6 ตัวแปร อันได้แก่ บรรทัดฐานส่วนตน
โอกาสในการคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม และความเป็นชาย ผลการจำแนกพบกลุ่มย่อยแตกต่างกัน 4 กลุ่ม ที่มี
ลักษณะซ่อนเร้นที่สำคัญแตกต่างกัน คือ กลุ่ม The Engaged ที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับสูงมี
ขนาดเท่ากับ 18.24% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ให้ความสำคัญกับ ความเท่าเทียมกันเชิงอำนาจและเพศ มี
ความกังวลอยู่บ้าง (ในระดับปานกลาง) หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีแบบแผนชัดเจน กลุ่มที่ 2 The Secluded
Sensible มี ข นาดเท่ า กั บ 27.70% เป็ น กลุ ่ ม ที ่ ม ี บ รรทั ด ฐานส่ ว นตนอยู ่ ใ นระดั บ สู ง มาก กลุ ่ ม ที ่ 3 The
Collective Mass เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่ากับ 36.94% จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นกลุ่มที่ยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของกลุ ่ม และหลี กเลี่ย งความไม่ แ น่น อนในกระบวนการอยู ่ในระดับ สูง และกลุ่ม ที่ 4 The
Challenged เป็นกลุ่มที่มองเห็นโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในระดับปานกลาง แต่เมื่อ
เทียบกับกลุ่มอื่นแล้วThe Challenged เห็นโอกาสนี้สูงที่สุด จึงเป็นกลุ่มที่ถูกท้าทายจากปัญหาการคอร์รัปชัน
มากกว่ากลุ่มอื่น ขนาดของ The Challenge มีสัดส่วนเท่ากับ 16.89%
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จากการทดสอบความแตกต่างการต่อต้านการคอร์รัปชันและลักษณะซ่อนเร้น 6 ปัจจัยของกลุ่มย่อย
ทั้ง 4 กลุ่ม เผยถึงข้อค้นพบที่น่าสนใจ 3 ประการ คือ 1) ลักษณะซ่อนเร้น 6 ปัจจัยสามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่าง
ออกได้เป็น 4 กลุ่มย่อยที่มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2) กลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มที่จำแนกได้
มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 มีการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง และกลุ่มที่ 2 มีการต่อต้านคอร์รัปชัน อยู่ในระดับปานกลาง และเป็นกลุ่มที่มีระดับการต่อต้านการ
คอร์รัปชันต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น และ 3) ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่ 1 และ
กลุ่มที่ 4 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ลักษณะซ่อนเร้นของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง มีเพียงลักษณะซ่อนเร้นเดียวคือ “การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม” ที่ 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กัน ข้อค้นพบนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ผู้ที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันสูงเหมือนกัน อาจมีลักษณะซ่อนเร้นที่
แตกต่างกันได้
ผลการจำแนกนี้ได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน (กลุ่มปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน) หรืออย่างน้อยเป็นผู้ที่สนใจงานการต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนั้น จึง
ไม่สามารถอาจกล่าวได้ว่า ข้อค้นพบนี้ เป็นข้อค้นพบที่สามารถแบ่งกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชันของ “คนไทย”
ทั้งประเทศได้
จากการค้นคว้าการศึกษาและงานวิจัยในอดีตของคณะผู้วิจัย ยังไม่ปรากฎว่ามีการศึก ษาในลักษณะที่
คล้ายคลึงกับการศึกษาที่ 1 นี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การจำแนกกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนั้น ปัจจัยหรือ
ลักษณะซ่อนเร้นที่นำมาจำแนกกลุ่ม จึงต้ องอ้างอิงพัฒนามาจากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ “การคอร์รัปชัน”
แทนที่จะเป็น “การต่อต้านการคอร์รัปชัน ” โดยตรง การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสามารถในการจำแนก
กลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชันของลักษณะซ่อนเร้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ประเด็นวิจัยที่น่าสนใจของการศึกษาครั้ งต่อไป คือ มีลักษณะซ่อนเร้นอื่นใดอีกหรือไม่ที่สามารถ
จำแนกกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชัน เช่น ความเชื่ ออำนาจในตน (internal locus of control) และความกลัว
ความเสี่ยง หรือความเกลียดชังความเสี่ยง (risk aversion) จากข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ง
ต่อไป นำไปสู่การศึกษาที่ 2 เพื่อจำแนกกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชัน ในคนไทยทั่วไปทั้งประเทศ และปรับปรุง
ลักษณะซ่อนเร้นในการจำแนกกลุ่มผู้ต่อต้านคอร์รัปชันด้วย
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บทที่ 4
การศึกษาที่ 2
จากการศึกษาที่ 1 ที่จำแนกกลุ่มผู้ต่อต้านการคอร์รัปชันตามลักษณะซ่อนเร้นทาง 6 ตัวแปรแฝง
(บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการคอร์รัป ชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอน การยึดมั่นในกลุ่ม และความเป็นชาย) โดยเก็บข้อมูลจำนวน 445 ตัวอย่าง จากผู้เข้าร่วมงาน Good
Society Expo 2019 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สมาชิกโครงการปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “คิด พูด ทำ เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน” ผลการจำแนกพบกลุ่ม
ย่อยจำนวน 4 กลุ่มที่มีลักษณะซ่อนเร้นแตกต่างกัน
กลุ่มย่อย 4 กลุ่มที่จำแนกได้จากกลุ่มตัวอย่างมีความตื่นตัวหรืออย่างน้อยสนใจต่อการต่อต้ านการ
คอร์รัปชันจะสอดคล้องกันหรือ ไม่ หากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนทั่วไปนำไปสู่วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่ 2 ข้อที่ 1 คือ เพื่อจำแนกกลุ่มคนทั่ว ไปตามลักษณะการต่อต้านการคอร์รัปชันด้ว ยลั ก ษณะ
ซ่อนเร้นทางวัฒนธรรม สังคม และทัศนคติ นอกจากนี้ จากชุดคำถามที่ใช้วัด “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ใน
การศึกษาที่ 1 เป็นชุดข้อคำถามที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช้คำนิยามในการจัดกลุ่มสมาชิกปฏิบัติการหมาเฝ้า
บ้ า นและการสำรวจทั ศ นคติ ข องผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ต่ อ องค์ ก รต่ อ ต้ า นการคอร์ ร ั ป ชั น (ประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของการศึกษานี้ คือ ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กลุ่มคนทั่วไป
ที่มีโอกาสจะเข้ามามีส่วนร่วมในการต้านการคอร์รัปชัน และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การต่อต้านการคอร์รัปชันของคนในกลุ่มทั่วไปที่มีการตื่นตัวต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
หัวข้อถัดไป เป็นอธิบายการออกแบบชุดคำถามในการวัด “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ระเบียบวิธี
วิจัยและผลการจำแนกกลุ่ม
4.1 การออกแบบชุดคำถามในการวัด “การต่อต้านการคอร์รัปชัน”
จากคำจำกั ดความของการศึ ก ษานี้ ที ่ว ่ า “การคอร์ร ัปชัน ” เป็น “การกระทำของเจ้ าหน้า ที ่ รั ฐ
ข้าราชการ นักการเมือง รวมไปถึงนักธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ทั้ง
ของรัฐและของเอกชน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว” และ “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” คื อ “การกระทำของทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ต้านทานหรือ
ระงับการคอร์รัปชัน Cheema (อ้างถึงใน Kowit Kangsanan, 2016) กล่าวว่า การปฏิรูปเพื่อการต่อต้านการ
คอร์รัปชันให้ประสบความสำเร็จควรดำเนินการ 4 มิติ ดังนี้ คือ 1) มิติในการป้องกัน (prevention) 2) มิติใน
การบังคับใช้ (enforcement) 3) มิติการสร้างการรับรู้และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (public awareness
and support) และ 4) มิติของการก่อตั้งองค์กรเพื่อการป้องกัน ต่อต้านและ/หรือติดตามปัญหาการคอร์รัปชัน
(institution building) กล่าวคือ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ควรเริ่มตั้งแต่การป้องกันก่อนคอร์รัปชันจะเกิดขึ้น
เช่น การให้การศึกษาแก่เยาวชน ประชาชนถึงความเสียหายที่เกิดจากคอร์รัปชัน ประชาชนควรมีส่วนร่วมใน

การต่อต้านการคอร์รัปชัน การรับรู้ถึงหน้าที่และสิทธิของประชาชน การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิ จ รวมถึ ง การปลู ก ฝั ง สร้ า งค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมในการท ำงานที ่ ถ ู ก ต้ อ ง (Transparency
International, 2000, อ้างถึงใน Kowit Kangsanan, 2016) สร้างอุปสรรคขัดขวางการคอร์รัปชัน เป็นต้น แต่
หากมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้ว การดำเนินการเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยการบังคับใช้เป็นสิ่งที่จำเป็น เช่น
การชี ้ เ บาะแสกิ จ กรรมที่ อ าจมี ก ารคอร์ ร ั ป ชั น (Transparency International, 2000, อ้ า งถึ ง ใน Kowit
Kangsanan, 2016) การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การให้ข้ อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความก้ า วหน้ า ในการต่ อ ต้ า น (ปราบปราม) การคอร์ ร ั ป ชั น แก่ ส าธารณะ การจั ด ตั ้ ง หน่ ว ยงานสืบสวน
ปราบปรามการคอร์รัปชันที่มีอำนาจอย่างเพียงพอ เป็นต้น (Cheema, 2003, อ้างถึงใน Kowit Kangsanan,
2016) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ วน สาธารณะ ประชาชนทั่วไปในการร่วมมือกันต่อต้านการคอร์รัปชัน จะ
นำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การเพิ่มการรับรู้และการสนับสนุนจากประชาชนจึงเป็ นสิ่งจำเป็น ตัวอย่างเช่น การ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ความเป็นอิสระของสื่อมวลชน รวมถึงการขับเคลื่อนพลังสังคม เป็นต้น (Cheema, 2003,
อ้างถึงใน Kowit Kangsanan, 2016) สุดท้ายเพื่อให้การต่อต้านคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความ
ยั่งยืน จึงควรมีการก่อตั้งหน่วยงาน องค์กรที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่จำเป็นในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน หน่วยงานที่ดูแลค่าจ้างค่าแรง
สภาพแวดล้อมในการทำงาน การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน คุณภาพการบริการ เป็นต้น (Cheema,
2003, อ้างถึงใน Kowit Kangsanan, 2016)
การออกแบบชุดคำถามเพื่อวัด “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ในการศึกษาที่ 2 นี้ นำแนวคิดของ
Cheema (2003) มาเป็นกรอบในการพัฒนาโดยกำหนดให้มี 4 มิติ ดังนี้
1. มิติการรับรู้ถึง ประเด็นปัญหาการคอร์รัปชัน (perception of corruption) สะท้อนให้เห็นถึง
“การรับรู้ถึงความสำคัญของปัญหาการคอร์รัปชัน ผลกระทบของการคอร์รัปชัน ทั้งที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน องค์กร และสังคม ความจำเป็นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน”
2. มิติการป้อ งกัน (corruption prevention) “เป็นการเผยแพร่ ปลุกฝังทัศนคติและค่านิย มที่
ถูกต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการคอร์รัปชันและการต่อต้านการคอร์รัปชัน”
3. มิติการยืนหยัด (corruption persistence) เป็นมิติที่สะท้อนถึง “การต่อสู้ ต้านทานกับ การ
คอร์รัปชัน การยืนหยัดเพื่อความความถูกต้อง”
4. มิติการระงับและปราบปราม (corruption enforcement) เป็นมิติที่สะท้อนถึง “การมีส่วนร่วม
ในการระงับและปราบปรามการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ”
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่องค์กรเกี่ยวกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน จำนวน 10 ท่าน เพื่อนำความคิดเห็นมาใช้ในการออกแบบข้อคำถาม ประกอบกับการใช้ผล
สำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2562 จัดทำโดย
บริษัทวิจัยการตลาด SIM Research และคำนิยามในการจัดกลุ่มสมาชิกปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
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เมื่อได้ข้อคำถามชุดแรกแล้ว คณะผู้วิจัยได้นำข้อคำถามเหล่านั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่านได้ตรวจสอบ
เนื้อหา (content Validity) อีกครั้ง ตารางที่ 4-1 แสดงข้อคำถามหลังจากการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ตารางที่ 4-1 แสดงชุดข้อคำถามในการวัดมิติย่อย 4 มิติของ “การต่อต้านการคอร์รัปชัน”
1. มิติการรับรู้

2. มิติการป้องกัน

3. มิติการยืนหยัด

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)

4. มิ ต ิ ก ารระงั บ และ 1)
ปราบปราม
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ฉันรู้สึกไม่ดี เมื่อได้รับรู้ถึงเหตุการณ์การคอร์รัปชันในหน่วยงาน
ฉันตระหนักดีถึง ผลกระทบของปัญหาการคอร์รัปชันที่มีต่อสังคม
ฉันเห็นด้วยกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ถึงแม้ว่า ฉันจะยังไม่ได้เริ่มทำกิจกรรมใด ๆ
ฉันเห็นด้วยว่า การคอร์รัปชันเป็นปัญหาของทุกคนในสังคมและตัวฉันด้วย
ฉันคิดว่า ฉันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันดีกว่าคนทั่วไป
ฉันสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่นให้ตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชัน
ฉันเห็นว่า ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ฉันสนับสนุนให้มีกิจกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ฉันเห็นว่า ควรมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการคอร์รัปชันในชั้นเรียน
ถ้าฉันถูกบังคับให้ทำการบางอย่างที่ไม่ซื่อตรง ฉันจะไม่ยอมทำฝืนใจทำ
ฉันไม่รับเงินทอง ของกำนัลจากผู้ที่ต้องการให้ฉันดำเนินการบางอย่างเป็นพิเศษ
เมื่อมีประเด็น เกี่ยวกับการคอร์รัปชันในที่ทำงานของฉัน ฉันเป็นผู้ที่ยืนหยัดในความถูกต้อง
ถึงแม้ว่าอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของฉัน
ถ้าฉันรู้ว่า เพื่อนร่วมงานของฉันกำลังจะทำการคอร์รัปชัน ฉันจะเข้าไปห้ามปราม
ถ้ามีข้อสงสัยว่า อาจมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในที่ทำงานของฉัน ฉันจะไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การคอร์รัปชันนั้น
ฉันเป็นผู้ที่สืบหาเบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับการคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กรที่ฉันสังกัด
ฉันเป็นผู้ที่ติดตาม เสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่ฉันรับรู้มา
ฉันเป็นกระบอกเสียง สื่อสารข้อมูลการคอร์รัปชันให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและ/หรือสังคมได้รับรู้
ถ้าฉันพบเห็นการคอร์รัปชัน ฉันจะเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างเพื่อเปิดโปงคอร์รัปชันนั้น
ฉันมีเครือข่ายผู้ที่ทำงานในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
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ภาพที่ 4-1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ 2
การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ (Y1)
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
(Y2)
การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม (Y3)

ความเป็นชาย (Y4)

C
(จำนวน
กลุ่ม)

บรรทัดฐานส่วนตน (Y5)
โอกาสในการคอร์รัปชัน (Y6)
ความเชื่ออำนาจในตน (Y7)
การกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ (Y8)

4.2 ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึกษาที่ 2 นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบ quota sampling method
กำหนดจำนวนตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 720 ตัวอย่าง การสุ่มเลือกตัวอย่างด้วยวิธี purposive sampling method
ตามเจเนเรชั น และภู ม ิล ำเนาของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยแบ่ง เจนเนอเรชั น ออกเป็ น 3 เจเนเรชัน คื อ
เจเนเรชัน X (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965 – 1980) เจนเนเรชัน Y (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981- 1996) และ
เจเนเรชัน Z (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1997-2015) ส่วนภูมิลำเนาของผู้ตอบแบบสอบถามกระจายตามภูมภิ าค
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลางและกรุงเทพฯ ตารางที่ 4-2 แสดงจำนวน
ตัวอย่าง 720 คน กระจายเจนเนอเรชันและภูมิภาค

114

ตารางที่ 4-2 แสดงตัวอย่างที่ 720 คน โดยเก็บข้อมูลกระจายตามเจเนเรชันและภูมิภาค

Gen X
Gen Y
Gen Z

กรุงเทพฯ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคอีสาน

40
40
40
120

40
40
40
120

40
40
40
120

40
40
40
120

ภาค
ตะวันออก
40
40
40
120

ภาคกลาง

รวม

40
40
40
120

240
240
240
720

หมายเหตุ
- กลุ่มคนเจเนเรชัน X หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965 - 1980 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง
39 –54 ปี
- กลุ่มคนเจเนเรชัน Y หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981- 1996 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง
23 – 38 ปี
- กลุ่มคนเจเนเรชัน Z หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1997-2015 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง
4 –22 ปี
วิธีการเก็บรวบรวมเป็นแบบ Face to Face โดยใช้อุปกรณ์ tablet ในการบันทึกข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวนตัวอย่างที่เก็บได้หลังจากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 719
ตัวอย่าง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2563) เช่นเดียวกับการศึกษา
ที่ 1 การศึกษานี้ใช้ Latent Profile Analysis ด้วยโปรแกรม Mplus 8.3 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.3 การพัฒนาเครือ่ งมืองวิจยั (แบบสอบถาม)
ชุ ด คำถามในแบบสอบถามของการศึ ก ษาที ่ 2 ปรั บ ปรุ ง จากแบบสอบถามของการศึ ก ษาที ่ 1
รายละเอียดการปรับปรุงประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. ปรับปรุงข้อคำถามที่ใช้วัด ความเป็นชาย (masculinity) และโอกาสในการคอร์รัปชัน (perceived
opportunity to engage in corruption)
2. เพิ่มชุดคำถามในการวัดความเชื่อในอำนาจในตน (locus of control) และ ความกลัวความเสี่ยงใน
ผลลัพธ์ (risk aversion)
3. เปลี่ยนชุดคำถามในการวัด “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” ตามที่ได้อธิบายหัวข้อ 4.1
งานวิจัยใช้ Rating Scale 6 ระดับ ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 3
หมายถึง เห็นด้วยเล็กน้อย 4 หมายถึง เห็นด้วย 5 เห็นด้วยอย่างมาก และ 6 เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อได้ร่าง
แบบสอบถามแล้ว จึงนำแบบสอบถามดังกล่าวไป pre-test กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ดังแสดงในตาราง
ที่ 4-3
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ตารางที่ 4-3 ผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ (reliability analysis) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคอัลฟา
ตัวแปรแฝง

มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับและปราบปราม

บรรทัดฐานส่วนตน

โอกาสในการคอร์รัปชัน

Cronbach’s alpha
coefficient
มิตกิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชัน
0.748
1)
0.591
0.731
0.902

พัฒนา/ดัดแปลงจาก

พัฒนาขึ้นจาก
การสำรวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่ วน
เสี ย ต่ อ องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น
(ประเทศไทย) ปี 2562 จัดทำโดย SIM
Research
2) ค ำ น ิ ย า ม ใน กา ร จ ั ด กล ุ ่ ม ส ม า ชิ ก
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
3) จากแนวคิดของ Cheema (2003) อ้าง
ถึงใน Kowit Kangsanan, (2016)
4) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ใน
องค์กรเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์ รัป
ชัน

ลักษณะซ่อนเร้น
0.792

0.669

ความเชื่ออำนาจในตน

0.645

ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์

0.771

การยอมรับความเหลี่ยมล้ำทางอำนาจ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม
ความเป็นชาย

0.527
0.752
0.749
0.763

Madelijne Gorsira, Linda Steg,
Adriaan Denkers, and Wim
Huisman (2018)
Madelijne Gorsira, Linda Steg,
Adriaan Denkers, and Wim
Huisman (2018)
Lumpkin (1985) Lumpkin and Hunt
(1989) Fielding and Head (2012)
Carter A. Mandrik and Yeqing Bao
(2005)
Kriengsin Prasongsukran (2009)
Kriengsin Prasongsukran (2009)
Kriengsin Prasongsukran (2009)
Kriengsin Prasongsukran (2009)

หลังจากได้ ปรับปรุง แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยนำได้แบบสอบถามยื่นคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงนำแบบสอบถาม
ที่ได้การอนุมัตไิ ปเก็บข้อมูลต่อไป

116

ตารางที่ 4-4 แสดงข้อคำถามและที่มาของข้อคำถามในการวัดตัวแปร
ตัวแปร
บรรทัดฐานส่วน
ตน (personal
norm)

โอกาสในการ
คอร์รัปชัน
(opportunity
to engage in
corruption)

ความเชื่ออำนาจ
ในตน

คำจำกัดความ
ชุดข้อคำถาม
“ความรู้สึกทีฝ่ ังลึกถาวร
1. ฉันจะรูส้ ึกผิด หากฉันได้มอบสตางค์แก่
และที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานใน
คนนอกองค์กรเพื่อให้ได้รับการดูแลเป็น
การประเมินพฤติกรรมของ
พิเศษ
บุคคล” (Onwezen et al. 2. ฉันจะรูส้ ึกผิด หากฉันได้มอบสิ่งของ
2013; Schwartz, 1977,
บางอย่างแก่คนนอกองค์กรเพื่อให้ได้รับ
อ้างถึงใน Gorsira,
การดูแลเป็นพิเศษ
Denkers, and Huisman, 3. ฉันจะรูส้ ึกผิด หากฉันได้ให้บริการพิเศษ
2018)
บางอย่างแก่คนนอกองค์กรเพื่อให้ได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ
4. ฉันรู้สึกว่า การพยายามให้คนรอบตัวทำ
ตามกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับการรับของขวัญ
เป็นความรับผิดชอบของฉัน
5. ฉันรู้สึกว่า การพยายามให้คนรอบตัวทำ
ตามกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับการให้ของขวัญ
เป็นความรับผิดชอบของฉัน
“การรับรู้ถึงโอกาสที่จะเข้า 1. ฉันมีโอกาสบ่อยครั้งที่ฉันสามารถให้
ไปมีส่วนร่วมในคอร์รัปชัน”
สินบนแก่เจ้าหน้าที่ได้
(Gorsia et al., 2018)
2. ฉันมีโอกาสบ่อยครั้งที่ฉันจะสามารถรับ
สินบน
3. ฉันเชื่อว่า ถ้าฉันจะทำ ฉันสามารถหลบ
เลี่ยงกฎระเบียบข้อห้ามเกีย่ วกับการให้
หรือรับสินบนได้
4. ฉันเห็นว่า กฎระเบียบข้อห้ามเกี่ยวกับ
การให้สินบนยังมีช่องว่างให้หลีกเลี่ยง
ได้
“ผลดีหรือผลเสียต่าง ๆ ที่ 1. เมื่อได้วางแผนแล้ว ฉันมั่นใจว่าฉันทำ
เกิดขึ้นกับตนนั้น มีสาเหตุ ที่
ตามแผนที่วางไว้ให้เกิดขึ้นจริงได้
สำคัญมาจากการกระทำของ 2. ฉันคิดว่า “การทำในสิ่งที่ถูกต้อง”
ตนเอง” (Rotter 1966, อ้าง
อยู่ในความสามารถและความตั้งใจ
ถึงในดุจเดือน พันธุมนาวิน ,
ไม่เกี่ยวกับโชคชะตาหรือโอกาส
2549)
3. ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีต่อปัญหาการ
คอร์รัปชันได้
4. ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถผลักดันให้มกี าร
แก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันได้
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ทีม่ า/ดัดแปลงจาก
Madelijne Gorsira,
Linda Steg, Adriaan
Denkers, and Wim
Huisman (2018)

Madelijne Gorsira,
Linda Steg, Adriaan
Denkers, and Wim
Huisman (2018)

ตัวแปร

คำจำกัดความ
5.

ความกลัวความ
เสี่ยงต่อผลลัพธ์

“เป็นทัศนคติของบุคคลที่มี 1.
ต่อความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจาก
ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ 2.
ที่เกิดขึ้น” Mandrik and
Bao (2005)
3.

4.
5.

6.
การยอมรับความ
เหลื่อมล้ำทาง
อำนาจ
(power
distance)

“ระดั บ ความคาดหวั งและ 1.
การยอมรั บ ของสมาชิ ก ใน
องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยสั ง คม
(เช่น ครอบครัว) ที่มีต่อการ 2.
กระจายอำนาจที ่ ไ ม่ เ ท่ า
เ ท ี ย ม ก ั น ” ( Hofstede,
2011: 9)
3.

4.
5.

การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน
ในกระบวนการ
(uncertainty
avoidance)

“ความรู้สึกที่กังวลต่อ
สถานการณ์ที่ไม่รู้มาก่อน
หรือสถานการณ์ทไี่ ม่
แน่นอน” (Hofstede,
2011:10)

1.

2.

ชุดข้อคำถาม
ฉันเป็นเพียงคน ๆ หนึ่ง ฉันไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันได้ (กลับ
ค่าตัวแปร)
ฉันรู้สึกกังวลใจ เมื่อต้องตัดสินใจใน
เรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้
ฉันจะตัดสินใจ เมื่อฉันคาดการณ์
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเท่านั้น
ก่อนการตัดสินใจใด ๆ ฉันมักจะทำให้
แน่ใจก่อนว่า ผลที่ออกมาจะเป็นตามที่
ฉันคาดไว้
ฉันหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มคี วามเสี่ยง
ฉันชอบอยู่ในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ฉันไม่เคยพบมา
ก่อน (กลับค่าตัวแปร)
ฉันรู้สึกเครียด เมื่อต้องตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เห็นผลอย่างชัดเจน
บุคคลที่มีตำแหน่งสูงโดยมากแล้วควร
ตัดสินใจโดยไม่ต้องปรึกษาบุคคลที่มี
ตำแหน่งต่ำกว่า
บุคคลทีม่ ีตำแหน่งสูงไม่ควรที่จะถาม
ความเห็นของผู้ที่มตี ำแหน่งต่ำกว่าบ่อย
จนเกินไปนัก
บุคคลที่มีตำแหน่งสูงควรหลีกเลี่ยงการ
มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับบุคคลทีม่ ี
ตำแหน่งต่ำกว่า
บุคคลที่มีตำแหน่งต่ำไม่ควรโต้แย้งการ
ตัดสินใจของบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่า
บุคคลที่มีตำแหน่งสูงไม่ควรมอบหมาย
งานสำคัญให้กับบุคคลที่มตี ำแหน่งต่ำ
กว่ารับผิดชอบ
การให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดเป็น
สิ่งสำคัญ เพราะฉันจะได้รตู้ ลอดเวลาว่า
ฉันถูกคาดหวังให้ทำอะไร
มันเป็นสิ่งสำคัญในการทำตามคำสั่ง
และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
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ทีม่ า/ดัดแปลงจาก

Kriengsin
Prasongsukran
(2009), Hofstede
(2011)

Kriengsin
Prasongsukran
(2009), Hofstede
(1980, 1991)

ตัวแปร

คำจำกัดความ
3.

4.
5.
การยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของ
กลุ่ม
(collectivism)

“ความรู้สึกแน่นแฟ้นต่อ
กลุ่มของสมาชิกที่รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มสังคม โดยกลุม่ ทำ
หน้าที่ปกป้องสมาชิกกลุ่ม
เพื่อแลกเปลีย่ นกับความ
จงรักภักดีอย่างไม่มีข้อกังขา
ใด ๆ” (Hofstede,
2011:11)

1.

2.

3.
4.
5.

6.

ความเป็นชาย
(masculinity)

“บทบาท หน้าที่ ค่านิยมที่ 1.
ถูกกำหนดให้ชายและหญิงที่
มีความแตกต่างกันในแต่ละ
สังคม” เช่น “ชาย” คือ การ 2.
แข่งขัน ความมุ่งมั่น ขณะที่
“หญิง” หมายถึง ความอ่อน
น้ อ ม เห็ น ใจผู ้ อ ื ่ น เป็ น ต้ น 3.
(Hofstede, 2011)

4.

ชุดข้อคำถาม
กฎและข้อบังคับเป็นสิ่งสำคัญเพราะมัน
เป็นสิ่งที่บอกให้ฉันรู้ว่าฉันถูกคาดหวัง
ให้ทำอะไรบ้าง
ขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์
คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการทำงาน
เป็นสิ่งสำคัญ
บุคคลควรเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน
เพื่อส่วนรวม (ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน
หรือที่ทำงาน)
บุคคลควรที่จะยึดติดกับกลุ่ม แม้วา่ จะ
อยู่ในช่วงที่ประสบความยาก ลำบากก็
ตาม
ความสุขสบายของกลุ่มสำคัญกว่า
ผลตอบแทนของแต่ละบุคคล
ความสำเร็จของกลุ่มสำคัญกว่า
ความสำเร็จของตัวบุคคล
บุคคลควรดำเนินเป้าหมายส่วนตัว
หลังจากคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่ม
แล้วเท่านั้น
ความจงรักภักดีต่อกลุม่ ควรได้รบั การ
สนับสนุน แม้ว่าเป้าหมายส่วนบุคคลจะ
ถูกบั่นทอนไป
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
(Professional career) มีความสำคัญ
ต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ในการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ผู้ชายมัก
ใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผล ส่วนผูห้ ญิง
จะนิยมแก้ปญ
ั หาโดยใช้สัญชาตญาณ
การแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก โดยปกติแล้ว
ต้องอาศัยความกระตือรือร้นและวิธีการ
ที่มีพลัง ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะอย่าง
หนึ่งของผู้ชาย
มีงานบางประเภท ผู้ชายทำได้ดีกว่า
ผู้หญิงอยู่เสมอ
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Kriengsin
Prasongsukran
(2009)

Kriengsin
Prasongsukran
(2009)

ตัวแปร
คำจำกัดความ
การต่อต้านการ “การกระทำของทุ ก ภาค
คอร์รัปชัน (anti- ส ่ ว น ท ั ้ ง ภ า ค รั ฐ เ อกชน
corruption)
ป ร ะ ช า ส ั ง ค ม ร ว ม ทั้ ง
ป ร ะ ช า ช น ท ั ่ ว ไ ป ท ี ่ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อ ป้ อ งกั น
ต้ า นทานหรื อ ระงั บ การ
คอร์รัปชัน” (ดัดแปลงและ
เรียบเรียงใหม่จากงานวิจัย
เกี ่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชัน)

ชุดข้อคำถาม
1.
2.
3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

มิตกิ ารรับรู้
ฉันรู้สึกไม่ดี เมื่อได้รับรู้ถึงเหตุการณ์การ
คอร์รัปชันในหน่วยงาน
ฉันตระหนักดีถึง ผลกระทบของปัญหา
การคอร์รัปชันที่มตี ่อสังคม
ฉันเห็นด้วยกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน ถึงแม้ว่า ฉันจะยังไม่ได้
เริ่มทำกิจกรรมใด ๆ
ฉันเห็นด้วยว่า การคอร์รัปชันเป็น
ปัญหาของทุกคนในสังคมและตัวฉัน
ด้วย
ฉันคิดว่า ฉันมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคอร์รัปชันดีกว่าคนทัว่ ไป
มิตกิ ารป้องกัน
ฉันสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
ผู้อื่นให้ตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชัน
ฉันเห็นว่า ประชาชนทุกคนควรมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ฉันสนับสนุนให้มีกจิ กรรมการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
ฉันเห็นว่า ควรมีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการคอร์รปั ชัน
ในชั้นเรียน
มิตกิ ารยืนหยัด
ถ้าฉันถูกบังคับให้ทำการบางอย่างที่ไม่
ซื่อตรง ฉันจะไม่ยอมทำฝืนใจทำ
ฉันไม่รับเงินทอง ของกำนัลจากผู้ที่
ต้องการให้ฉันดำเนินการบางอย่างเป็น
พิเศษ
เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการคอร์รัปชันใน
ที่ทำงานของฉัน ฉันเป็นผู้ที่ยืนหยัดใน
ความถูกต้อง ถึงแม้ว่าอาจมีผลกระทบ
ต่อหน้าที่การงานของฉัน
มิตกิ ารระงับและปราบปราม
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ตัวแปร

คำจำกัดความ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ชุดข้อคำถาม
ถ้าฉันรู้ว่า เพื่อนร่วมงานของฉันกำลัง
จะทำการคอร์รัปชันฉันจะเข้าไปห้าม
ปราม
ถ้ามีข้อสงสัยว่า อาจมีการคอร์รัปชัน
เกิดขึ้นในที่ทำงานของฉันฉันจะไปสืบ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชันนัน้
ฉันเป็นผู้ที่สืบหาเบาะแสใหม่ๆ เกีย่ วกับ
การคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กรที่
ฉันสังกัด
ฉันเป็นผู้ที่ตดิ ตาม เสาะหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่ฉนั รับรู้
มา
ฉันเป็นกระบอกเสียง สื่อสารข้อมูลการ
คอร์รัปชันให้แก่ผู้เกีย่ วข้องและ/หรือ
สังคมได้รับรู้
ถ้าฉันพบเห็นการคอร์รัปชัน ฉันจะเข้า
ไปจัดการอะไรบางอย่างเพื่อเปิดโปง
การคอร์รัปชันนั้น
ฉันมีเครือข่ายผู้ที่ทำงานในการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน

ทีม่ า/ดัดแปลงจาก

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการ
ทดสอบความตรง (validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability) ของชุดคำถามที่ใช้วัดตัวแปรแฝงในการศึกษา
โดยเริ่มจากชุดคำถามที่ใช้วัดการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีมิติย่อย 4 มิติ ตามด้วยชุดคำถามที่ใช้วัดลักษณะ
ซ่อนเร้น 8 ตัวแปร หลังจากนั้นเป็นการอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนสุดท้ายเป็นผลการ
จำแนกกลุ่ม
4.4.1 การทดสอบความตรงและความน่าเชื่อถือได้ของชุดคำถามในการวัดการต่อต้านคอร์รัปชัน
ในส่วนนี้รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือ
ได้ของชุดคำถามในการวัดการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้ง 4 มิติ

121

4.4.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจชุดข้อคำถามจำนวน 19 ข้อ ที่ใช้วัดมิติย่อย 4 มิติของการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน ด้วยวิธีสกัดแบบ Principal Axis Factoring หมุนแกนด้วยวิธี Varimax พบว่า factor loading
ของข้อคำถาม 4 ข้อไม่ได้โหลดในมิติที่ต้องการวัด จึงพิจารณาตัดข้อคำถามออก ข้อคำถามที่ตัดออกได้แก่ ข้อ
คำถามที่ใช้วัดมิติการรับรู้ 1 ข้อ มิติการป้องกันอีก 2 ข้อ และมิติการระงับและปราบปราม 1 ข้อ เหลือจำนวน
ข้อคำถาม 15 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 แสดงจำนวนข้อคำถามในการวัดมิติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5
4
3
7

จำนวนข้อคำถามทีต่ ดั
ออก
1
2
1

จำนวนข้อทีน่ ำไป
วิเคราะห์
4
2
3
6
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4

15

การต่อต้านการคอร์รปั ชัน

จำนวนข้อคำถาม

มิติการรับรู้ (perception of corruption)
มิติการป้องกัน (corruption prevention)
มิติการยืนหยัด (corruption persistence)
มิติระงับและการปราบปราม
(corruption enforcement)
รวม

ตารางที่ 4-6 แสดง factor loading ของข้อคำถามในการวัดมิติการต่อต้านการคอร์รัปชัน
มิตกิ ารรับรู้

CorrPercv1
CorrPercv2
CorrPercv3
CorrPercv4
CorrPrevnt3
CorrPrevnt4
CorrPersist1
CorrPersist2
CorrPersist3
CorrEnfrce2
CorrEnfrce3
CorrEnfrce4
CorrEnfrce5

มิตกิ ารป้องกัน

มิตกิ ารยืนหยัด

มิตกิ ารระงับและ
ปราบปราม

0.777
0.855
0.681
0.736
0.881
0.436
0.642
0.792
0.526
0.740
0.893
0.898
0.785
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มิตกิ ารรับรู้

มิตกิ ารป้องกัน

มิตกิ ารระงับและ
ปราบปราม

มิตกิ ารยืนหยัด

CorrEnfrce6
CorrEnfrce7

0.852
0.727

4.4.1.2 การตรวจสอบความตรง (validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability)
ในการวิเคราะห์ความตรง (validity) พบว่า factor loading ของข้อคำถามจำนวน 15 ข้อ มีค่าสูงกว่า
0.5 ยกเว้น factor loading ของข้อคำถามที่ใช้วัดมิติการป้องกันจำนวน 1 ข้อที่มีค่าต่ำกว่า 0.5 เล็กน้อย (มีค่า
เท่ากับ 0.436) ดังแสดงในตารางที่ 4-10
ค่า Average Variance Explained (AVE) ของชุดคำถามวัดมิติการรับรู้และการระงับและปราบปราม
มีค่า สูงกว่ า เกณฑ์ 0.5 ดังแสดงในตารางที่ 4-7 ส่ว นของมิต ิ การป้ อ งกั นและการยืน หยั ด มี ค่ า Average
Variance Explained เท่ากับ 0.483 และ 0.439 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ เล็ กน้ อย เช่นเดียวกัน ค่า
construct reliability ของมิติการรับรู้ (เท่ากับ 0.849) และมิติการระงับและปราบปราม (เท่ากับ 0.924) มี
ค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.7 ส่วนของมิติการป้องกัน (เท่ากับ 0.627) และการยืนหยัด (เท่ากับ 0.695) มีค่าต่ำกว่ า
เกณฑ์เล็กน้อย ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความตรงเหมือน (convergent validity) ของมิติย่อยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้
ส่ว นการตรวจสอบความตรงต่าง (discriminant validity) พบว่า Average Variance Explained
(AVE) ของมิติย่อยทั้ง 4 มิติสูงกว่ากำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างมิติย่อยนั้นทุกมิติ จึงสรุปได้
ว่า มิติย่อยทั้ง 4 มีความตรงต่าง (discriminant validity) ดังแสดงในตารางที่ 4-11 และเมื่อวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือของชุดคำถาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคอัลฟสูงกว่า 0.7 ทุกมิติ จึงสรุปได้ว่า ชุดคำถามมี
ความน่าเชื่อถือได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
โดยสรุป การตรวจสอบคุณภาพของชุดคำถามในการวัดมิติย่อย 4 มิติของการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ความตรงเหมือน ความตรงต่าง และความน่าเชื่อถือได้ของชุดคำถามอยู่ในเกณฑ์พอใจ ถึงแม้ว่าจะมีบางมิติ คือ
มิติการป้ องกันและมิติการยืนหยัดจะมีค่ า Average Variance Explained และ Construct Reliability ต่ำ
กว่าเกณฑ์เล็กน้อย แต่ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคอัลฟามีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 0.7
ตารางที่ 4-7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) และค่าสถิติในการทดสอบความตรง
(validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability) ของ 4 มิติการต่อต้านการคอร์รัปชัน
มิตกิ ารรับรู้

มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน

มิตกิ ารป้องกัน

มิตกิ ารยืนหยัด

มิตกิ ารระงับและปราบปราม

0.540* (0.292)

0.508* (0.258)
0.505* (0.255)

0.163* (0.027)
0.329* (0.108)
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มิตกิ ารรับรู้

มิติการยืนหยัด
Average Variance
Explained (AVE)
construct reliability
ค่าสัมประสิทธิ์ของ
Cronbach’s alpha

มิตกิ ารป้องกัน

มิตกิ ารยืนหยัด

มิตกิ ารระงับและปราบปราม

0.351* (0.123)
0.585

0.483

0.439

0.670

0.849

0.627

0.695

0.924

0.874

0.751

0.779

0.927

* p-value < 0.05 ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ส่วนในวงเล็บ หมายถึง กำลังสอง
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
4.4.2 การทดสอบความความตรงและความน่าเชื่อถือได้ของลักษณะซ่อนเร้น (latent variables)
4.4.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง สำรวจ (exploratory factor analysis)
เช่นเดียวกับมิติย่อยของการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพชุดคำถามที่ใช้
วัดลักษณะซ่อนเร้น (latent variables) ของการศึกษาในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 8 ตัวแปร วัดด้วยข้อคำถาม
41 ข้อ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ใช้วิธี Principal Axis Factoring ในการสกัดข้อมูล และหมุน
แกนด้วยวิธี Varimax พบว่า มีข้อคำถาม 5 ข้อที่ไม่สามารถใช้วัดลักษณะซ่อนเร้นที่ต้องการได้ เนื่องจากข้อ
คำถามไม่โหลดในตัวแปรแฝงที่ต้องการ จึงดำเนินการตัดข้อคำถาม 5 ข้อดังกล่าว อันได้แก่ ข้อคำถามที่ใช้วัด
บรรทัดฐานส่วนตน 2 ข้อ ความเชื่ออำนาจในตน 2 ข้อ และความกลัวความเสี่ยง 1 ข้อ เหลือจำนวนข้อคำถาม
36 ข้อที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป
ตารางที่ 4-8 แสดงจำนวนข้อคำถามในการวัดลักษณะซ่อนเร้น
ตัวแปรแฝง (latent variables)

จำนวนข้อคำถาม

จำนวนข้อคำถามที่
ตัดออก

จำนวนข้อทีน่ ำไป
วิเคราะห์

บรรทัดฐานส่วนตน (personal norm)
โอกาสในการคอร์รัปชัน
(opportunity to engage in
corruption)
ความเชื่ออำนาจในตน (locus of control)
ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์
(risk aversion)

5
4

2

3
4

6
6

2
1

4
5
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ตัวแปรแฝง (latent variables)

จำนวนข้อคำถาม

การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ
(power distance)
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนใน
กระบวนการ (uncertainty avoidance)
การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม
(collectivism)
ความเป็นชาย (masculinity)
รวม

จำนวนข้อคำถามที่
ตัดออก

จำนวนข้อทีน่ ำไป
วิเคราะห์

5

5

5

5

6

6

4
41

4
36

5

ตารางที่ 4-8 แสดงค่า factor loading ของข้อคำถาม 36 ข้อ พบว่า factor loading ของโอกาสใน
การคอร์รัปชัน 1 ข้อ ความเชื่ออำนาจในตน 2 ข้อ มีค่าต่ำกว่า 0.5 เล็กน้อย คือ มีค่าเท่ากับ 0.413 0.432
และ 0.465 ตามลำดับ ส่วนข้อคำถามอื่นอีก 33 ข้อมีค่า factor loading สูงกว่า 0.5 ทุกข้อ
ตารางที่ 4-9 แสดง factor loading ของข้อคำถามในการตัวแปรแฝง (latent variables)
บรรทัด
โอกาส
ความ ความ
ฐานส่วน ในการ
เชื่อ
กลัว
ตน
คอร์รปั ชัน อำนาจ ความ
ในตน เสีย่ งต่อ
ผลลัพธ์

PersNorm1 0.923
PersNorm2 0.923
PersNorm3 0.606
OpptEnCorr1
OpptEnCorr2
OpptEncorr3
OpptEncorr4
LocContrl2
LocContrl3
LocContrl4
LocContrl5
RiskAver1

0.810
0.811
0.675
0.413
0.432
0.465
0.766
0.636
0.718
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การ
การ
ยอมรับ หลีกเลีย่ ง
ความ
ความไม่
เหลือ่ มล้ำ แน่นอนใน
ทาง
กระบวน
อำนาจ
การ

การยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความเป็น
ชาย

บรรทัด
โอกาส
ความ ความ
ฐานส่วน ในการ
เชื่อ
กลัว
ตน
คอร์รปั ชัน อำนาจ ความ
ในตน เสีย่ งต่อ
ผลลัพธ์

RiskAver2
RiskAver3
RiskAver4
RiskAver6
PowerDis1
PowerDis2
PowerDis3
PowerDis4
PowerDis5
UnAvoid1
UnAvoid2
UnAvoid3
UnAvoid4
UnAvoid5
Collect1
Collect2
Collect3
Collect4
Collect5
Collect6
Masculine1
Masculine2
Masculine3
Masculine4

การ
การ
ยอมรับ หลีกเลีย่ ง
ความ
ความไม่
เหลือ่ มล้ำ แน่นอนใน
ทาง
กระบวน
อำนาจ
การ

การยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์
ของกลุม่

ความเป็น
ชาย

0.774
0.625
0.535
0.517
0.761
0.818
0.831
0.786
0.795
0.657

0.726
0.700
0.746
0.692
0.533
0.671
0.792
0.766
0.688
0.674
0.544
0.828
0.902
0.596
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4.4.2.2 การตรวจสอบความตรง (validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability)
จากตารางที่ 4-14 ค่า Average Variance Explained (AVE) ของลักษณะซ่อนเร้นที่ ส ูงกว่า 0.5
ได้แก่ Average Variance Explained ของบรรทัดฐานะส่วนตนการยอมรับความเหลื่อมล้ ำทางอำนาจ และ
ความเป็นชายส่วนโอกาสในการคอร์รัปชัน ความเชื่ออำนาจในตน ความกลังความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ การ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ และการยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มมีค่าต่ำกว่า 0.5 เล็กน้อย คือ
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.349 ถึง 0.497 ส่วนค่า construct reliability มีเพียงความเชื่ออำนาจในตนเท่านั้นที่ต่ำกว่า
0.7 คือ มีค่าเท่ากับ 0.670 ตัวแปรแฝงอื่นอีก 7 ตัวแปร มีค่า construct reliability สูงกว่า 0.7 ทุกค่า ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า ลักษณะซ่อนเร้นทั้ง 8 ตัวแปรมีความตรงเหมือน (convergent validity) ในระดับน่าพอใจ
ความตรงต่าง (discriminant validity) ของลักษณะซ่อนเร้นทั้ง 8 ตัวแปรอยู่ในระดับที่น่า พอใจ
เช่นกัน กล่าวคือ ค่า Average Variance Explained (AVE) ของตัวแปรแฝง 2 ตัวแปรมีค่าสูงกว่ากำลังของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรนั้น ถึงแม้ว่าค่า Average Variance Explained ของความ
เชื่ออำนาจในตนจะมีค่าต่ำที่สุดคือ 0.349 ก็ยังมีค่าสูงกว่ากำลังสองของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความ
เชื่ออำนาจในตนกับลักษณะซ่อนเร้นอื่นที่มีค่าระหว่าง 0.001 (ความเชื่ออำนาจในตนกับการยอมรับความ
เหลื่อมล้ำทางอำนาจ) ถึง 0.255 (ความเชื่ออำนาจในตนกับความกลังความเสี่ยงต่อผลลัพธ์) ดังแสดงในตาราง
ที่ 4-14 แสดงค่า Average Variance Explained (AVE) และกำลังของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
ทั้ง 8 ตัว
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรแฝงทั้ง 8 มีความตรงเหมือน (convergent validity) และมี
ความตรงต่าง (discriminant validity) นอกจากนี้ทั้ง 8 ตัวแปรแฝงมีความน่าเชื่อถือในระดับที่น่าพอใจเช่นกัน
กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคอัลฟาสูงกว่า 0.7 ทุกตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 4-10 จึงสรุปได้ว่า ชุด
คำถามที่ใช้ในการวัดลักษณะซ่อนเร้นทั้ง 8 ตัวแปรอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
ตารางที่ 4-10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) และค่าสถิติในการทดสอบความ
ตรง (validity) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability) ของตัวแปรแฝง (latent variables)
บรรทัดฐาน โอกาส ความเชือ่ ความกลัว การยอมรับ
ส่วนตน ในการ อำนาจใน ความเสีย่ งต่อ ความเหลือ่ ม
คอร์รปั ชัน
ตน
ผลลัพธ์
ล้ำทาง
อำนาจ
บรรทัดฐานส่วนตน
0.130* 0.441*
0.289*
-0.011
(0.017) (0.194) (0.084)
(0.000)
โอกาสในการ
0.272*
0.302*
0.383*
คอร์รัปชัน
(0.074) (0.091)
(0.147)
ความเชื่ออำนาจ
0.505*
0.038
ในตน
(0.255)
(0.001)
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การหลีกเลีย่ ง
ความไม่
แน่นอนใน
กระบวนการ
0.322*
(0.104)
0.003
(0.000)
0.443*
(0.196)

การยึดมัน่ ใน ความเป็น
ผล
ชาย
ประโยชน์
ของกลุม่
0.238* -0.005
(0.057) (0.000)
0.081* 0.362*
(0.007) (0.131)
0.396* 0.135*
(0.157) (0.018)

บรรทัดฐาน โอกาส ความเชือ่ ความกลัว การยอมรับ
ส่วนตน ในการ อำนาจใน ความเสีย่ งต่อ ความเหลือ่ ม
คอร์รปั ชัน
ตน
ผลลัพธ์
ล้ำทาง
อำนาจ
ความกลัวความเสีย่ ง
0.219*
ต่อผลลัพธ์
(0.048)
การยอมรับความ
เหลื่อมล้ำทางอำนาจ
การหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนใน
กระบวนการ
การยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของกลุ่ม
Average Variance
0.690
0.485
0.349
0.412
0.638
Explained (AVE)
construct
0.866
0.781
0.670
0.773
0.898
reliability
ค่าสัมประสิทธิ์ของ
0.886
0.820
0.780
0.844
0.919
Cronbach’s alpha

การหลีกเลีย่ ง
ความไม่
แน่นอนใน
กระบวนการ
0.507*
(0.257)
0.167*
(0.028)

การยึดมัน่ ใน ความเป็น
ผล
ชาย
ประโยชน์
ของกลุม่
0.470* 0.244*
(0.221) (0.060)
0.176* 0.561*
(0.031) (0.315)
0.649* 0.165*
(0.421) (0.027)
0.269*
(0.072)

0.497

0.479

0.538

0.831

0.845

0.817

0.897

0.904

0.865

* p-value < 0.05 ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ส่วนในวงเล็บ หมายถึง กำลังสอง
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
4.4.3 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากจำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 719 ชุด เก็บจากผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มเจเนเรชัน Z (พ.ศ. 2540
- 2545) จำนวน 241 ตัวอย่าง (33.52%) กลุ่มเจเนเรชัน Y (พ.ศ. 2524 - 2539) จำนวน 245 ตัวอย่าง
(34.08%) และกลุ่มเจเนเรชัน X (พ.ศ. 2508 - 2523) จำนวน 233 ตั ว อย่าง (32.40%) ซึ่งในแต่ล ะกลุ่ม
เจเนเรชันแบ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในพื้นที่ภาคต่าง ๆ 6 ภาค คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ พื้นที่ภาคละประมาณ 40 ตัวอย่างตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ ดัง
แสดงในตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-11 แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามภาคและช่วงอายุ

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

เจเนเรชัน Z
(พ.ศ. 2540 - 2545)
40
16.60%

เจเนเรชัน Y
(พ.ศ. 2524 - 2539)
40
16.30%
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เจเนเรชัน X
(พ.ศ. 2508 - 2523)
39
16.70%

รวม
119
16.60%

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคใต้
รวม

เจเนเรชัน Z
(พ.ศ. 2540 - 2545)
41
17.00%
39
16.20%
40
16.60%
41
17.00%
40
16.60%
241
100.00%

เจเนเรชัน Y
(พ.ศ. 2524 - 2539)
40
16.30%
43
17.60%
40
16.30%
40
16.30%
42
17.10%
245
100.00%

เจเนเรชัน X
(พ.ศ. 2508 - 2523)
38
16.30%
36
15.50%
40
17.20%
42
18.00%
38
16.30%
233
100.00%

รวม
119
16.60%
118
16.40%
120
16.70%
123
17.10%
120
16.70%
719
100.00%

ตารางที ่ 4-12 แสดงการจำแนกผู ้ ต อบแบบสอบถามตามเพศและระดั บ การศึ ก ษาของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 719 ตัวอย่าง เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเพศและระดับการศึกษา
ครบถ้วนจำนวน 699 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย 287 คน (41%) และเพศหญิง
411 คน (58.80%) โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สูงที่สุด คือ 421 คน (60.23%) ผู้ตอบแบบสอบถามที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับต่ำกว่ามัธยมปลาย
จำนวน 68 คน (9.73%) มัธยมปลายจำนวน 90 คน (12.88%) และระดับปวส./อนุปริญญาจำนวน 83 คน
(11.87%) ตามลำดับ
ตารางที่ 4-12 แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศและระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
รวม

ต่ำกว่า
มัธยมปลาย

มัธยมปลาย

ปวส./
อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญา
ตรี

รวม

31
45.60%
37
54.40%
0
0.00%
68
100.00%

40
44.40%
49
54.40%
1
1.10%
90
100.00%

38
45.80%
45
54.20%
0
0.00%
83
100.00%

165
39.20%
256
60.80%
0
0.00%
421
100.00%

13
35.10%
24
64.90%
0
0.00%
37
100.00%

287
41.00%
411
58.80%
1
0.10%
699
100.00%
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จากตารางที่ 4-13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียน/นั กศึกษาจำนวน 222 คน (31.30%
จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ข้อมูล รายได้และอาชีพครบถ้ว นซึ่งมีจำนวนเท่ ากั บ 709 ตัว อย่าง)
รองลงมาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 163 คน (23.00%) ส่วนตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่รับที่ไม่ใช่ข้าราชการและ
ตัวอย่างที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการมีจำนวนใกล้เคียงกันคือ 89 คน (12.60%) และ 87 คน
(12.30%) ตามลำดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีร ายได้ส่วนตัวต่ำกว่า 40,000 บาทต่อเดือน จำนวน 673 (94.92%)
โดยแบ่งเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 238 คน (33.57%) ระหว่าง 10,001 – 25,000 บาท
จำนวน 332 คน (46.83%) และระหว่าง 25,001 - 40,000 จำนวน 103 คน (14.53%) ดังแสดงในตารางที่
4-13
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ตารางที่ 4-13 แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพและระดับรายได้ส่วนตัว

นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐทีไ่ ม่ใช่
ข้าราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ
อาชีพอิสระ
(freelance)
ไม่ได้ทำงาน/ว่างงาน
อื่น ๆ
รวม

ต่ำกว่า 10,000
บาท
179
75.20%
1
0.40%
6
2.50%
10
4.20%
4
1.70%
15
6.30%
16
6.70%
7
2.90%
238
100.00%

10,001 25,000 บาท
43
13.00%
17
5.10%
62
18.70%
107
32.20%
48
14.50%
36
10.80%
1
0.30%
18
5.40%
332
100.00%

25,001 40,000 บาท
0
0.00%
15
14.60%
15
14.60%
37
35.90%
24
23.30%
9
8.70%
0
0.00%
3
2.90%
103
100.00%

40,001 55,000 บาท
0
0.00%
5
22.70%
5
22.70%
8
36.40%
3
13.60%
1
4.50%
0
0.00%
0
0.00%
22
100.00%
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55,001 70,000 บาท
0
0.00%
3
42.90%
1
14.30%
0
0.00%
3
42.90%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
100.00%

70,001 85,000 บาท
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
100.00%

85,001 100,000 บาท
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
100.00%

มากกว่า
100,000 บาท
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%

รวม
222
31.30%
41
5.80%
89
12.60%
163
23.00%
87
12.30%
61
8.60%
17
2.40%
29
4.10%
709
100.00%

จากตารางที่ 4-14 แสดงค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและตัวแปรแฝง (latent variables) แยก
ตามเพศ พบว่า ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มตัวอย่างรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.453
โดยที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย (เท่ากับ 4.511) มีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง
(เท่ากับ 4.416) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.10 เมื่อพิจารณามิติย่อย 4 มิติของการต่อต้านการคอร์รัปชัน พบว่า
ในกลุ่มตัวอย่างรวม มีทั้ง 4 มิติอยู่ในระดับสูง และสูงมาก โดยมิติการรับรู้มีค่าเฉลี่ย ในระดับสูงมากเท่ากับ
5.034 รองลงมาคือ มิติการป้องกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.887) และมิติการยืนหยัด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.858) ที่อยู่
ในระดับสูง ส่วนมิติการระงับและปราบปรามมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับมิติย่อยอื่น แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.013) ทั้งนี้มีมิติย่อย 2 มิติของการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่กลุ่มตัวอย่างเพศชายมี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ในกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
มิติการรับรู้มีค่าเท่ากับ 5.113 ส่วนในเพศหญิงมีค่าเท่ากับ 4.979 และมิตกิ ารระงับและปราบปรามในเพศชาย
เท่ากับ 4.148 ในเพศหญิงซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.932 ส่วนมิติการป้องกันและมิติการยืนหยัดของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2
กลุ่มอยู่ในระดับสูงทัง้ คูแ่ ละไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ส่วนตัวแปรลักษณะซ่อนเร้น (latent variables) 8 ตัวแปร พบว่า ในกลุ่มตัว อย่างรวม ค่าเฉลี่ ย
บรรทัดฐานส่วนตนในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.738) และค่าเฉลี่ยโอกาสในการคอร์รัปชันในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.446) โดยที่ค่าเฉลี่ยโอกาสในการคอร์รัปชันของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.625) แตกต่างจากเพศหญิง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.333) อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน
ค่าเฉลี่ยความเชื่ออำนาจในตนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มอยู่ในระดับสูง และกลุ่ มตัวอย่างเพศชายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.669แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.560 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.10 ส่วนความ
กลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.476) และไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สำหรับลักษณะซ่อนเร้นด้านวัฒนธรรม 4 มิติ กลุ่มตัวอย่างรวมมีค่าเฉลี่ยการยอมรับความเหลื่อมล้ำ
ทางอำนาจในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.747) ความเป็นชายในระดับปานกลาง (เท่ากับ 2.747) การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนในกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.536) และความยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.447) อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้นทางวัฒนธรรมมิติย่อยทั้ง 4 มิติของกลุ่มตัวอย่างเพศ
ชายและหญิงมีค่าใกล้เคียงกันเกือบทุกมิติ กล่าวคือ มีเพียงมิติความเป็นชายเท่านั้น ที่กลุ่มตัวอย่างเพศชายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.214 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.854)
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ตารางที่ 4-14 แสดงค่าเฉลี่ยการต่อต้านคอร์รัปชัน มิติย่อยการต่อต้านการคอร์รัปชันและตัวแปรแฝงจำแนกตามเพศ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน
- มิติการรับรู้
- มิติการป้องกัน
- มิติการยืนหยัด
- มิติการระงับและปราบปราม
บรรทัดฐานส่วนตน
โอกาสในการคอร์รัปชัน
ความเชื่ออำนาจในตน
ความกลัวความเสีย่ งต่อผลลัพธ์
การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนใน
กระบวนการ
ความยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม
ความเป็นชาย

N
283
287
286
289
287
287
288
285
284
289

ชาย
ค่าเฉลีย่
4.511
5.113
4.913
4.848
4.148
4.750
3.625
4.669
4.497
2.786

N
402
410
408
410
408
406
412
404
407
411

หญิง
ค่าเฉลีย่
4.416
4.979
4.874
4.867
3.932
4.731
3.333
4.560
4.464
2.720

SD
0.686
0.838
0.861
0.945
1.020
1.010
1.278
0.818
0.887
1.402

284

4.582

282
287

4.450
3.214

SD
0.690
0.920
0.880
0.868
1.119
1.072
1.341
0.884
0.870
1.353

1.022

409

4.508

0.994

0.948

1.041
1.312

408
409

4.461
2.854

0.876
1.360

-0.138
3.493

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
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การทดสอบความแตกต่าง
ค่าสถิติ t
p-value
1.772
0.077*
1.962
0.050**
0.577
0.564
-0.273
0.785
2.589
0.010**
0.243
0.808
2.895
0.004**
1.647
0.100*
0.484
0.629
0.619
0.536

N
702
714
712
717
713
711
718
707
709
718

รวม
ค่าเฉลีย่
4.453
5.034
4.887
4.858
4.013
4.738
3.446
4.600
4.476
2.747

SD
0.685
0.885
0.874
0.902
1.082
1.049
1.316
0.852
0.869
1.368

0.343

710

4.536

1.000

0.890
0.001**

708
714

4.447
3.008

0.943
1.349

4.4.4 ผลการวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มตัวอย่าง
การจำแนกกลุ่มตัวอย่างจำแนกด้วยโปรแกรม Mplus 8.3 เงื่อนไขในการจำแนกได้แก่ ลักษณะซ่อน
เร้น 8 ตัวแปร อันได้แก่ บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการคอร์รัปชัน ความเชื่ออำนาจในตน ความกลัวความ
เสี่ยงต่อผลลัพธ์ การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ การยึด
มั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม และความเป็นชาย
ตารางที่ 4-15 แสดงผลการจำแนกด้วย 8 ตัวแปรแฝงดังกล่าว พบว่า โมเดล 4 กลุ่มมีความเหมาะสม
ที่สุด กล่าวคือ p-value ของ BLRT มีค่าต่ำกว่า 0.000 และ LMR LRT มีค่าต่ำกว่า 0.10 (มีค่าเท่ากับ 0.098)
ถึงแม้ว่า ค่า p-value ของ LMR LRT ของโมเดล 5 กลุ่ม และ 6 กลุ่มมีค่าน้อยกว่า 0.05 แต่สัดส่วนจำนวน
สมาชิกของกลุ่มย่อยมีค่าต่ำมากคือ เท่ากับ 1.53% และ 1.43% ตามลำดับ
ส่วนโมเดล 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มย่อยมีสัดส่วนสมาชิกกลุ่มมากกว่า 5% กล่าวคือ 39.77% 38.24% และ
21.97% ตามลำดับ ขณะที่โมเดล 4 กลุ่มจำแนกกลุ่มที่แตกต่างกันได้มากกว่า และด้วยวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้
คือ เพื่อจำแนกกลุ่มคนที่แตกต่างกัน การที่โมเดล 4 กลุ่มจำแนกกลุ่มคนได้มากกว่า ถึ งแม้ว่า p-value ของ
LMR LRT มีค่าเท่ากับ 0.098 ซึ่งมากกว่า 0.05 แต่น้อยกว่า 0.10 ดังนั้น จึงเห็นว่า โมเดล 4 กลุ่มมีความ
เหมาะสมมากที่สุด

134

ตารางที่ 4-15 แสดงผลการจำแนกกลุ่มตัวอย่างด้วย 8 ตัวแปรแฝง
AIC
3 กลุ่ม
4 กลุม่
5 กลุ่ม
6 กลุ่ม

15,807
15,586
15,377
15,193

BIC
15,963
15,783
15,615
15,473

SABIC
15,855
15,646
15,450
15,279

Entropy
0.799
0.816
0.855
0.856

Likelihood Ratio
Test (LRT)
LMR
BLRT
LRT
0.000
0.000
0.098
0.000
0.036
0.000
0.005
0.000
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Latent class rate (%)
1

2

3

4

5

6

39.77%
45.34%
8.35%
27.62%

38.24%
9.88%
1.53%
6.65%

21.97%
17.10%
47.43%
26.66%

27.68%
26.00%
1.43%

16.69%
24.02%

13.62%

4.4.4.1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่ม
หลังจากได้ผลการจำแนกกลุ่มย่อยออกมาเป็น 4 กลุ่มแล้ว ต่อไปเป็นการตรวจสอบว่า แต่ละกลุ่มย่อย
มีการต่อต้านการคอร์รัปชันแตกต่างกันหรือไม่ และแต่ละกลุ่มมีลักษณะซ่อนเร้นแตกต่างกันอย่างไร โดยใน
ส่วนนี้จะเป็นการทดสอบความแตกต่างการต่อต้านการคอร์รัปชันของ 4 กลุ่มย่อยเป็นลำดับแรก
จากตารางที่ 4-16 พบว่า การตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.270) กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชัน อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.814) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นกลุ่มย่อยที่ 3 และกลุ่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงมีค่าใกล้เคียงกันมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.791 และ 4.764 ตามลำดับ) และ
จากผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันของทั้ง 4 กลุ่ม (ดังแสดงในตารางที่ 4-17)
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 กลุ่ม จะมีคู่เทียบทั้งสิ้น 6 คู่ มีเพียงคู่เทียบเดียว คือ กลุ่มที่ 3
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.791) และกลุ่มที่ 4 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.764) ที่ไม่พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ส่วนคู่เทียบอื่นอีก 5 คู่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.001 ทุกคู่ ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ย
การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 จะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรทดสอบค่าเฉลี่ยมิติย่อย
ของการต่อต้านคอร์รัปชัน 4 มิติของแต่ละกลุ่มย่อยด้วย
ตารางที่ 4-16 แสดงค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและค่าเฉลี่ยมิติย่อย 4 มิติของการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
มิตกิ ารรับรู้

กลุ่ม 1
(45.34%)
กลุ่ม 2
(9.88%)
กลุ่ม 3
(17.10%)
กลุ่ม 4
(27.68%)
กลุ่ม
ตัวอย่าง
รวม

มิตกิ ารป้องกัน

มิตกิ ารยืนหยัด

มิตกิ ารระงับและ
ปราบปราม
ค่า
ส่วน
เฉลีย่
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

การต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน
ค่า
ส่วน
เฉลีย่
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ค่า
เฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ค่า
เฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ค่า
เฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

4.884

0.764

4.726

0.763

4.690

0.825

3.782

0.950

4.270

0.546

4.166

1.278

4.401

1.283

4.197

1.239

3.456

1.321

3.814

1.049

5.026

0.732

5.069

0.761

5.125

0.679

4.915

0.647

4.791

0.539

5.596

0.586

5.211

0.784

5.205

0.796

4.028

1.093

4.764

0.532

5.034

0.885

4.887

0.874

4.858

0.902

4.013

1.082

4.453

0.685
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ตารางที่ 4-17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มย่อย
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

3.480 (0.001)**
-8.997 (0.000)***
-10.034 (0.000)***

-7.167 (0.000)***
-7.149 (0.000)***

0.433 (0.666)

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
ตารางที่ 4-18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “มิติการรับรู้” พบว่า ค่าเฉลี่ยมิติการรับรู้
ของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.884 และ 4.166 ตามลำดับ) ส่วนกลุ่มที่ 3 และ
กลุ่มที่ 4 ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ สูงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.026 และ 5.596 ตามลำดับ) (ดูตารางที่ 4-16
ประกอบ) ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมิติการรับรู้ของทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า ทุกคู่เทียบมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.10) จากผลการ
ทดสอบนี้ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 จะไม่แตกต่างกันแต่
เมื่อพิจารณามิติย่อย มิติการรับรู้ของ 2 กลุ่มดังกล่าว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลุ่มที่ 4 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมากและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น (เท่ากับ 5.596) โดยกลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยมิติการ
รับรู้อยู่ในระดับสูงและมีค่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น (เท่ากับ 4.166)
ตารางที่ 4-18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “มิตกิ ารรับรู้”
มิตกิ ารรับรู้
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

4.557 (0.000)***
-1.784 (0.075)*
-11.958 (0.000)***

-5.204 (0.000)***
-9.093 (0.000)***

-7.298 (0.000)***

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
สำหรับ “มิติการป้องกัน” พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยมิติการป้องกันในระดับสูง (เท่ากับ 4.726) กลุ่มที่
2 อยู่ในระดับสูงเช่นกัน (เท่ากับ 4.401) กลุ่มที่ 3 อยู่ในระดับสูงมาก (เท่ากับ 5.069) และกลุ่มที่ 4 อยู่ใน
ระดับสูงมาก (เท่ากับ 5.211) (ดูตารางที่ 4-16) เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างมิติการป้องกันของ
ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า ทุกคู่เทียบมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ 0.001 ยกเว้นกลุ่มที่ 3
และกลุ่มที่ 4 ที่ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมิติป้องกันที่ระดับ 0.05 ดังข้อมูลในตารางที่ 4-19
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ตารางที่ 4-19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “มิตกิ ารป้องกัน”
มิตกิ ารป้องกัน
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

2.051 (0.043)**
-4.245 (0.000)***
-6.901 (0.000)***

-3.997 (0.000)***
-4.988 (0.000)***

-1.589 (0.113)

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
ค่าเฉลี่ย “มิติการยืนหยัด” ในตารางที่ 4-20 พบว่า กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยมิติการยืนหยัดอยู่ในระดับสูง
(เท่ากับ 4.690) กลุ่มที่ 2 อยู่ในระดับสูงเช่นกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.197) ส่วนกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ค่าเฉลี่ย
มิติการยืนหยัดอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.125 และเท่ากับ 5.205 ตามลำดับ) หลังจากการทดสอบ
ความแตกต่างมิติการยืนหยัดของทั้ง 4 กลุ่ม 6 คู่เทียบ พบว่า มีเพียงกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 เท่านั้นที่ไม่พบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมิติการยืนหยัดระหว่าง 2 กลุ่มที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่เทียบอื่นมีความ
แตกต่างกันทั้งหมด ดังตารางที่ 4-20
ตารางที่ 4-20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมิติย่อย “การยืนหยัด”
มิตกิ ารยืนหยัด
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

3.202 (0.000)***
-5.681(0.000)***
-7.018 (0.000)***

-5.822 (0.000)***
-6.399 (0.000)***

-0.968 (0.334)

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
ค่าเฉลี่ย “มิติการระงับและปราบปราม” ในตาราง 4-21 พบว่า กลุ่มที่ 1 อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.782) เช่นเดียวกันกลุ่มที่ 2 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.456) ซึ่งมีค่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
ขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.915 และเท่ากับ 4.028 ตามลำดับ)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ 3 ค่าเฉลี่ยมิติการระงับและการปราบปรามมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่ นผล
การทดสอบความแตกต่างในตารางที่ 4-21 พบว่า ค่าเฉลี่ยมิติการระงับและปราบปรามทั้ง 4 กลุ่มมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการทดสอบความแตกต่างข้างต้นระหว่างกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4
ที่ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันมีค่าใกล้เคียงกันมากและไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่จาก
การทดสอบความแตกต่างมิติย่อยพบกว่า มิติการรับรู้แ ละมิติการระงับและปราบปรามของกลุ่มที่ 3 และกลุ่ม
ที่ 4 มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 4-21 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “มิตกิ ารระงับและปราบปราม”
มิตกิ ารระงับและ
ปราบปราม
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

1.934 (0.057)*
-14.382 (0.000)***
-2.617 (0.009)**

-8.556 (0.000)***
-3.213 (0.002)**

9.123 (0.000)***

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
โดยสรุป จากการทดสอบสถิติความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติ ย่อย 4 มิติของ
กลุ่ม 4 กลุ่มที่จำแนกได้ กลุ่มที่ 2 มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับต่ำ และมีค่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ
กลุ่มอื่น ถัดมาเป็นกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับสูง และกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 การ
ต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 กลุ่ม และค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณามิติย่อยของทั้ง 4 กลุ่มย่อย พบว่า มิติการรับรู้ มิติการ
ป้องกัน และมิติการยืนหยัดของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อยู่ในระดับสูง ขณะที่กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 4 อยู่ใน
ระดับสูงมาก ส่วนมิติการระงับและการปราบปรามของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่ม
ที่ 3 และกลุ่มที่ 4 อยู่ในระดับสูง
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 4 มิติ
ระหว่างกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยทุกคู่มี ความแตกต่างอย่างมีนั ยสำคัญอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
หรือ 0.10 มีเพียงกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ที่พบว่า ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชัน มิติการป้องกัน มิติการ
ยืนหยัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่มิติการรับรู้และมิติการระงับและปราบปรามมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยที่มิติการรับรู้ กลุ่มที่ 4 มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ 3 ขณะที่มิติการระงับและ
ปราบปราม กลุ่มที่ 3 มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ 4 ซึ่งหากพิจารณาถึงความหมายและชุดคำถามของมิติ ย่อยทั้ง 4 มิติ
อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีการต่อต้านการคอร์รัปชันแบบ Proactive คือ มีการห้ามปรามเพื่อน
ร่วมงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน มีการสืบหาเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน หรือเป็นผู้ที่
สื่อสารข้อมูลการคอร์รัปชันให้แก่ผู้ อื่นทราบ รวมทั้งมีเครือข่ายผู้ที่ทำงานการต่อต้านการคอร์รัปชันอีกด้วย
สำหรับกลุ่มที่ 4 อาจเป็นผู้ที่มีการต่อต้านแบบ Reactive คือ เป็นผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชัน และ
พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชัน
แต่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมกระบวนการระงับและปราบปรามการคอร์รัปชันมากเท่ากับกลุ่ม ที่ 3 อย่างไรก็ตามทั้ง
กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันสูงค่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ในทุกมิติย่อย
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4.4.4.2 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้นระหว่างกลุ่ม
ในส่วนนี้เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้นที่ใช้จำแนกกลุ่มทั้ง 8 ตัวแปรแฝง เพื่อ
ตรวจสอบว่า กลุ่มย่อย 4 กลุ่มที่จำแนกได้มีลักษณะซ่อนเร้นทั้ง 8 ตัวแปรมีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 4-22 แสดงค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้น 8 ตัวแปรแฝงของกลุ่มย่อยในโมเดล 4 กลุ่ม
การ
บรรทัด โอกาส
ต่อต้าน ฐานส่วน ในการ
การ
ตน
คอร์รปั ชัน
คอร์รปั ชัน

ความ
เชื่อ
อำนาจ
ในตน

ความ
กลัว
ความ
เสีย่ งต่อ
ผลลัพธ์

กลุ่มที่ 1
(45.34%)

4.270

4.563

3.262

4.247

4.205

การ
ยอมรับ
ความ
เหลือ่ ม
ล้ำทาง
อำนาจ
2.653

กลุ่มที่ 2
(9.88%)

3.814

3.657

2.810

3.746

3.206

กลุ่มที่ 3
(17.10%)

4.791

4.978

4.852

5.074

กลุ่มที่ 4
(27.68%)

4.764

5.248

3.104

กลุ่ม
ตัวอย่าง
รวม

4.453

4.738

3.446

การ
การยึดมัน่
หลีกเลีย่ ง
ในผล
ความไม่ ประโยชน์
แน่นอนใน ของกลุม่
กระบวนการ

ความ
เป็น
ชาย

4.196

4.085

2.780

1.901

2.806

3.034

2.060

5.115

4.833

5.093

5.030

4.701

5.199

4.969

1.913

5.379

5.163

2.666

4.600

4.476

2.747

4.536

4.447

3.008

“บรรทัดฐานส่วนตน” จากตารางที่ 4-22 ข้างต้น พบว่า ค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตนของกลุ่มที่ 2 อยู่
ในระดับ ปานกลาง (เท่ากับ 3.657) กลุ่มที่ 1 และกลุ่ม ที ่ 3 อยู่ในระดั บสูง (เท่ากับ 4.563 และ 4.978
ตามลำดับ) ส่วนกลุ่มที่ 4 อยู่ในระดับสูงมาก (เท่ ากับ 5.248) และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
บรรทัดฐานส่วนตนของทั้ง 4 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 4-23 ด้านล่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ 0.05 หรือ 0.001 ทุกคู่เปรียบเทียบ

140

ตารางที่ 4-23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “บรรทัดฐานส่วนตน”
บรรทัดฐานส่วนตน
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

5.483 (0.000)***
-5.170 (0.000)***
-8.018 (0.000)***

-7.864 (0.000)***
-9.324 (0.002)**

-2.961 (0.003)**

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“โอกาสในการคอร์รัปชัน” ค่าเฉลี่ยโอกาสในการคอร์รัปชันของกลุ่มที่ 2 ในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.810) ดังแสดงในตารางที่ 4-22 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.262 และ 3.104 ตามลำดับ) กลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยโอกาสในการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง (เท่ากับ 4.852) ซึ่ง
เป็นค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นอีก 3 กลุ่ม ตารางที่ 4-24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ย กลุ่มที่ 4 ไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยคู่เทียบอื่น ผลการทดสอบพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
หรือ 0.001 ทุกคู่เทียบ
ตารางที่ 4-24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “โอกาสในการคอร์รปั ชัน”
โอกาสในการคอร์รปั ชัน
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

2.601 (0.011)**
-17.810 (0.000)***

-11.701 (0.000)***

1.427 (0.154)

-1.614 (0.108)

กลุม่ 3

15.592 (0.000)***

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“ความเชื่ออำนาจในตน” ค่าเฉลี่ยความเชื่ออำนาจในตนของกลุ่มที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง (เท่ากับ
3.746) กลุ่มที่ 1 อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.247) กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 อยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ5.074 และ 5.199 ตามลำดับ) จากตารางที่ 4-25 พบว่า ค่าเฉลี่ยความเชื่ออำนาจในตนของทั้ง 4 กลุ่ม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.10 (กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ที่ระดับ 0.10)
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ตารางที่ 4-25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “ความเชือ่ อำนาจในตน”
ความเชือ่ อำนาจในตน
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

3.663 (0.000)***
-12.727 (0.000)***
-16.438 (0.000)***

-9.382 (0.000)***
-10.371 (0.000)***

-1.827 (0.069)*

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์” กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง (เท่ากับ 3.206) ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น เช่นเดียวกับลักษณะซ่อนเร้น 3 ตัวแปรที่ได้
กล่าวมาข้างต้น กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (เท่ากับ 4.205 และ 4.969 ตามลำดับ) กลุ่มที่
5 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก (เท่ากับ 5.115) ผลการทดสอบทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 4-26 พบว่า ค่าเฉลี่ย
กลุ่มย่อยทั้ง 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทุกคูเ่ ทียบ
ตารางที่ 4-26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์”
ความกลัวความเสีย่ งต่อผลลัพธ์
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

10.358 (0.000)***
-14.372 (0.000)***
-12.088 (0.000)***

-18.707 (0.000)***
-16.935 (0.000)***

2.048 (0.000)***

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“การยอมรับความเหลือ่ มล้ำทางอำนาจ” จากตารางที่ 4-22 พบว่า กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4 มีค่าเฉลี่ย
การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจอยู่ในระดับต่ำมาก (เท่ากับ 1.901 และ 1.913 ตามลำดับ) กลุ่มที่ 1 มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ (เท่ากับ 2.653) และกลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (เท่ากับ 4.833) ผลการทดสอบ
ความแตกต่าง ดังแสดงในตารางที่ 4-27 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ 4 กลุ่มย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ทุกคูเ่ ทียบ ยกเว้นกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4 ที่ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 4-27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “การยอมรับความเหลือ่ มล้ำทางอำนาจ”
“การยอมรับความเหลือ่ มล้ำ
ทางอำนาจ”
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

6.181 (0.000)***
-27.655 (0.000)***
8.661 (0.000)***

-24.751 (0.000)***
-0.092 (0.0.927)

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
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กลุม่ 3

36.084 (0.000)***

“การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ” ตารางที่ 4-22 ค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการของกลุ่มที่ 2 อยู่ในระดับต่ำ (เท่ากับ 2.806) กลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (เท่ากับ
4.196) กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก (เท่ากับ 5.093 และ 5.379 ตามลำดับ) ผลการ
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยในตารางที่ 4-28 พบว่า ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.001 ทุกคูเ่ ทียบ
ตารางที่ 4-28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “การหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอนในกระบวนการ”
“การหลีกเลีย่ งความไม่
แน่นอนในกระบวนการ”
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

-13.230 (0.000)***
-15.615 (0.000)***
-20.675 (0.000)***

-21.010 (0.000)***
-23.681 (0.000)***

-4.475 (0.000)***

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“การยึด มั่น ในผลประโยชน์ข องกลุ่ม ” ตารางที่ 4-22 พบว่า กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยการยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของกลุ่มในระดับปานกลาง (เท่ากับ 3.034) กลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (เท่ากับ 4.085) กลุ่ม
ที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก (เท่ากับ 5.030 และ 5.163 ตามลำดับ) ตารางที่ 4-29 แสดงผล
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 กลุ่มมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทุกคูเ่ ทียบ ยกเว้นค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 แตกต่าง
กันที่ระดับ 0.10)
ตารางที่ 4-29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “การยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของกลุม่ ”
การยึดมัน่ ในผลประโยชน์ของ
กลุม่
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

กลุม่ 2

กลุม่ 3

8.659 (0.000)***
-15,262 (0.000)***
-17.822 (0.000)***

-15.895 (0.000)***
-16.771 (0.000)***

-1.940 (0.053)*

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
“ความเป็นชาย” ค่าเฉลี่ยความเป็นชายของกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4 อยู่ในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.780 2.060 และ 2.666 ตามลำดับ) ดังแสดงในตารางที่ 4-22 ส่วนค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มเดียวที่
มีค่าเฉลี่ยความเป็นชายอยู่ในระดับสูง (เท่ากับ 4.701) ตารางที่ 4-30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของ
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ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มดังกล่าว พบว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มย่อยทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ยกเว้นค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 ที่ไม่พบความแตกต่าง
ตารางที่ 4-30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย “ความเป็นชาย”
ความเป็นชาย
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4

กลุม่ 1

4.855 (0.000)***
-19.888 (0.000)***
1.087 (0.277)

กลุม่ 2

กลุม่ 3

-19.266 (0.000)***
-3.936 (0.000)***

18.629 (0.000)***

หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าสถิติ t ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่า p-value
* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
โดยสรุป ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้นที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มทั้ ง 8 ตัวแปร
ออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น พบว่า กลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มมีลักษณะซ่อนเร้นที่แตกต่างกัน มีลักษณะ
ซ่อนเร้นเพียง 3 กลุ่มคู่เท่านั้นที่ไม่พบความแตกต่าง ได้แก่ ค่าเฉลี่ยโอกาสในการคอร์รัปชันของกลุ่มที่ 1 กับ
กลุ่มที่ 4 และค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มที่ 4 ค่าเฉลี่ยการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจของกลุ่มที่ 2 และ
กลุ่มที่ 4 ค่าเฉลี่ยความเป็นชายระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4
ภาพที่ 4-3 แสดงลักษณะซ่อนเร้น และการต่อต้านการคอร์รัปชัน พบว่า กลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของ
ลักษณะซ่อนเร้นทุกตัวแปรอยู่ในระดับต่ ำกว่ากลุ่มอื่น กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้นในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มที่ 2 แต่อยู่ต่ำกว่ากลุ่มที่ 3 ลักษณะซ่อนเร้นของกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ที่มีระดับการต่อต้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ พบว่า ลักษณะซ่อนเร้นระหว่างทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ง 8 ตัวแปร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโอกาสคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ และความเป็นชายของกลุ่มที่ 4 อยู่ในระดับต่ำกว่า
กลุ่มที่ 3 อย่างมาก อันสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการต่อต้านอยู่ในระดับสูง อาจมีลักษณะซ่อน
เร้นที่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ใน
ภาพที่ 4-2 พบว่า มิติการรับรู้ของกลุ่มที่ 3 ต่ำกว่ากลุ่มที่ 4 แต่มิติการระงับและปราบปรามมีอยู่ในระดับที่ สูง
กว่า ซึ่งจากความหมายและข้อคำถามของมิติการระงับและปราบปรามตามที่การศึกษาที่ 2 พัฒนาขึ้น อาจ
กล่าวได้ว่า กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันแบบ Proactive ขณะที่กลุ่มที่ 4 เป็นแบบ
Reactive
จากผลการศึกษาที่ 2 สามารถสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1) ลักษณะซ่อนเร้น 8 ปัจจัยสามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกได้เป็น 4 กลุ่มย่อยที่มีความแตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
2) กลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่มที่จำแนกได้ มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
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3) ถึงแม้ว่าการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยรวมจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาในมิติย่อยของ
การต่อต้านคอร์รัปชันทั้ง 4 มิติ ที่วัดด้วยข้อคำถามที่ได้พัฒนาขึ้นสำหรับการศึกษาที่ 2 นั้น จะพบ
ลักษณะหรือมิติการต่อต้านที่แตกต่างกันได้ ซึ่งจะได้อธิบายโดยละเอียดในส่วนต่อไป
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ภาพที่ 4-2 แสดงค่าเฉลี่ยมิติย่อยการต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มย่อยในโมเดล 4 กลุ่ม
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ภาพที่ 4-3 แสดงค่าเฉลี่ยลักษณะซ่อนเร้น 8 ตัวแปรแฝงของกลุ่มย่อยในโมเดล 4 กลุ่ม
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4.4.4.3 การอธิบายคุณลักษณะกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม
เพื่อเข้าใจถึงคุณลักษณะของกลุ่มย่อย 4 กลุ่มที่จำแนกได้ ในส่วนนี้เป็นการอธิบายลักษณะซ่อนเร้น
และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม พร้อมทั้งตั้งชื่อกลุ่มที่สะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะ
ของกลุ่มโดยเรียงลำดับจากกลุ่มที่มีการต่อต้านการคอร์รัปชันสูงไปสู่กลุ่มที่มีการต่อต้านต่ำ
กลุ่มที่ 3 The Frontline เป็นกลุ่มที่มีลักษณะซ่อนเร้นและการเป็นผู้ต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ชัดเจน
และโดดเด่น The Frontline มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และยอมรับความแตกต่างทางอำนาจ
และระหว่างเพศในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.852 4.833 และ 4.701 ตามลำดับ) กล่าวคือ เป็นผู้เห็นว่า
ตนเองมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันได้สูง และเป็นระดับที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ
กลุ่มอื่น เป็นผู้ยอมรับรูปแบบการทำงานแบบ top-down ยอมรับได้หากการตัดสินใจใด ๆ ถูกกำหนดมาจากผู้
มีอำนาจ โดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับผู้ที่มีอำนาจต่ำกว่า เป็นผู้ที่เห็นว่าชายและหญิงมีความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานไม่เท่าเทีย มกัน อัน อาจสืบ เนื่องมาจากความสามารถการคิดวิ เคราะห์ข องทั ้ง 2 เพศไม่เหมื อ นกั น
ขณะเดียวกัน The Frontline เป็นผู้ที่มีมิติการระงับและปราบปรามสูงที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น (ค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.915) ซึ่งสะท้อนว่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันแบบ Proactive เป็นผู้ที่ไม่เพียง
รับรู้ ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชัน แต่เข้ามามีส่วนร่วมในการระงับเหตุและปราบปรามการคอร์รัปชัน และ
เป็นผู้ที่ระบุว่า มีโอกาสในเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ จึง
เรียกกลุ่มนี้ว่า The Frontline
The Frontline มีความเชื่อว่า ปัญหาการคอร์รัปชันสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกระทำ
ของตน (ค่าเฉลี่ยความเชื่ออำนาจในตนอยู่ในระดับสูงมากเท่ากับ 5.074) เป็นผู้ที่เห็นว่า การให้สิ่งของ/เงินทอง
เพื่อแลกกับการได้รับสิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่ผิด (ค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในระดับสู งเท่ากับ
4.978) และยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มสูงกว่าผลประโยชน์ส่วนตนในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.030)
ในการตัดสินใจใด ๆ ของ The Frontline ต้องการความมั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่จะออกเป็นจะเป็นไปตามที่คาดไว้
หากมีการตัดสินใจที่ไม่สามารถคาดเดาผลที่ออกมาได้ และจะรู้สึกกังวลใจ (ค่าเฉลี่ยความกลัวความเสี่ยงต่อ
ผลลัพธ์อยู่ในระดับสูงมากมีค่าเท่ากับ 5.115) ด้วยเหตุนี้ The Frontline จึงต้องการความระเบียบ กฎเกณฑ์
ในการทำงาน ต้องการความชัดเจนของคำสั่ง คำอธิบายกระบวนการทำงาน (ค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการอยูใ่ นระดับสูงมากเท่ากับ 5.093)
The Frontline ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างหญิง 55.40% และชาย 44.60% กระจายในช่วงอายุที่
หลากหลายในสัดส่วนมากกว่า 10% ได้แก่ ช่วงอายุ 18 – 20 ปี (13.80%) ช่วงอายุ 21 – 23 ปี (32.50%)
ช่วงอายุ 24 – 29 ปี (17.10%) ช่วงอายุ 30 – 34 ปี (11.40%) หรือประมาณสามในสี่ (74.80%) อายุระหว่าง
18 – 34 ปี ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 55.70% จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (15.60%) กลุ่ม The Frontline มากกว่าครึ่ง (51.20%) สถานภาพโสดยังไม่มีแฟน
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หรือคู่รัก (51.20%) รองลงมาเป็นกลุ่มที่สมรสแล้ว (21.10%) อาชีพของ The Frontline กระจายอยู่ใน 3
กลุ่มอาชีพหลัก คือ เป็นนักเรียน/นักศึกษา 35.80% เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 26.00% และมีธุรกิจส่วนตัว
หรือเป็นเจ้าของกิจการ 17.10% The Frontline 87.80% มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 25,001 บาท กล่าวคือ
รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท (38.20%) และระหว่าง 10,001 – 25,000 บาทต่อเดือน (49.60%)
The Frontline มีสัดส่วนเท่ากับ 17.10% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
กลุ่มที่ 3 The Exemplar เป็ น อีกกลุ่ม หนึ่ง ที่มีค่าเฉลี่ย การต่อต้านการคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.764) เช่นเดียวกันกลุ่ม The Frontline ความแตกต่างอยู่ที่ The Exemplar มีมิติการรับรู้
มิติการป้องกัน และมิติการยืนหยัดอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.596 5.211 และ 5.205) และเป็น
ค่าที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น แต่มิติการระงับและปราบปรามอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.028) แต่ยัง
ต่ำกว่ากลุ่ม The Frontline (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.915) อันสะท้อนให้เห็นว่า The Exemplar เป็นผู้ที่มีระดับการ
ต่อต้าการคอร์รัปชันสูง และโดดเด่นในมิติการรับรู้ ป้องกัน และยืนหยัดซึ่งเป็นมิติที่เป็นการปลูกฝังทัศนคติ
ป้องปราม มากกว่าจะเป็นการระงับเหตุและปราบปราม จึงมีลักษณะเป็นการต่อต้านแบบ Reactive
ลักษณะซ่อนเร้นของ The Exemplar ที่แตกต่างจาก The Frontline อย่างเห็นได้ชัด 3 ประการ คือ
The Exemplar เห็นว่า ตนเองมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยโอกาสใน
การคอร์รัปชันเท่ากับ 3.104) ยอมรับในความแตกต่างเชิงอำนาจระหว่างผู้ที่มีตำแหน่งต่างกันในระดับ ต่ำมาก
(ค่าเฉลี่ยการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ 1.913 และยอมรับความแตกต่างระหว่างชายหญิงได้ในระดับ
ต่ำเช่นกัน The Exemplar เห็นว่า ชายและหญิงควรมีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เชิงเหตุผลเท่าเทีย มกัน และยอมรับว่า ชายและหญิงมีความสามารถในการทำงานทุก ประเภท
ใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ยความเป็นชายเท่ากับ 2.666)
The Exemplar เห็นว่า การให้ “สินน้ำใจ” ยังเป็นสิ่งที่ผิด (ค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตนอยู่ในระดับสูง
มาก มีค่าเท่ากับ 5.248) เชื่อในความสามารถของตนเองว่าสามารถทำงานตามแผนงานให้เกิดผลลัพธ์ได้
(ค่าเฉลี่ยความเชื่ออำนาจในตนอยู่ในระดับสูง มาก มีค่าเท่ากับ 5.199) เป็นผู้ที่ต้องการความชัดเจนของ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ (ค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในการกระบวนการอยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเท่ากับ
5.379) และมีความกังวลใจหากต้องตัดสินใจในสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ (ค่าเฉลี่ยความกลัวความ
เสี่ยงต่อผลลัพธ์อยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 4.969) อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มสู งกว่าประโยชน์
ของตนในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ยการยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มเท่ากับ 5.163) สามารถสรุปลักษณะซ่อน
เร้นของ The Exemplar ได้ว่าเป็นผู้ที่มีบรรทัดฐานส่วนตนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในระดับสูงมาก เป็นผู้ที่นิยม
ความเท่าเทียมกันระหว่างอำนาจและเพศยึดในผลประโยชน์ของกลุ่มเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
The Exemplar มีส ัดส่ว นระหว่างหญิง (57.40%) และชาย (42.60%) มี ช ่ว งอายุ ในหลายช่ว งใน
สัดส่ว นที่ใกล้เคีย งกัน คือ อายุ ร ะหว่าง 21 – 23 ปี (18.70%) อายุระหว่าง 24 – 29 ปี (18.20%) อายุ
ระหว่าง 40 – 44 ปี (15.70%) และระหว่าง 45 – 49 ปี (13.60%) มากกว่าครึ่งหนึ่ง (56.10%) ของกลุ่ ม
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The Exemplar จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา คือ มัธยมปลาย (17.20%) หนึ่งใน
สาม (32.30%) ของ The Exemplar มี ส ถานภาพโสด (ไม่ ม ี แ ฟนหรื อ คู ่ ร ั ก ) และอี ก หนึ ่ ง ในสามเช่ น กั น
(34.80%) มีสถานภาพสมรส23.40% เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา 21.30% เป็นนักเรียน/นักศึกษา
15.20% มีธุรกิจส่วนตัว /เป็นเจ้าของกิจการ 14.20% เป็นเจ้าหน้าที่รับที่ไม่ใช่ราชการ ส่วนรายได้ต่อเดือน
The Exemplar ประมาณครึ่งหนึ่ง (49.50%) มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 25,000 บาท และอีก 26.30% มี
รายได้ต่ำว่า 10,000 บาทต่อเดือนThe Exemplar ขนาดเท่ากับ 27.68% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
กลุ่มที่ 1 The Mass กลุ่ม The Mass เป็นผู้ที่มีค่ าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับ สูง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.270) และมีมิติการรับรู้ การป้องกัน การยืนหยัดอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.884
4.726 และ 4.690) เช่นกัน แต่มีมิติการระงับและปราบปรามในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.782) การ
ต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อยของกลุ่ม The Mass อยู่ระดับต่ำกว่ากลุ่ม The Frontline และกลุ่ม The
Exemplar
The Mass มี บ รรทั ด ฐานส่ ว นตนในระดั บ สู ง (ค่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 4.563) ความเชื ่ อ อำนาจในตน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.247) ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.205) การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
ในกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.196) และการยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.085) อยู่ใน
ระดับสูง เป็นผู้ที่เห็นว่าตนมีโอกาสในการคอร์รัปชันในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.262) ยอมรับ
ความเหลื่อมล้ำทางอำนาจและทางเพศได้ต่ำ (ค่าเฉลี่ยการยอมรับ ความเหลื่อมล้ำทางอำนาจเท่ากับ 2.653
ค่าเฉลี่ยความเป็นชายเท่ากับ 2.780) โดยทั่วไป The Mass มีค่าเฉลี่ยของลักษณะซ่อนเร้นทุกด้านต่ำกว่ากลุ่ม
The Frontline และ The Exemplar แต่สูงกว่ากลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่ม The Individualist (ซึ่งจะได้อธิบาย
ต่อไป) (ดูภาพที่ 4-3 ประกอบ) ดังนั้น จึงเห็นว่า หากต้องการดำเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน กลุ่ม The Mass นี้อาจจะยังไม่ใช่ทางเลือกแรก ๆ เนื่องจากยังไม่มีลักษณะซ่อน
เร้นที่เด่นชัด
The Mass ประกอบด้วยกลุ่ มตัวอย่างเพศหญิง (60.30%) และชาย (39.40%) มีอายุระหว่าง 21 –
23 ปี มากที่สุด (24.50%) รองลงมาอายุ 40 – 44 ปี (18.10%) อายุ 24 – 29 ปี (16.00%) และอายุ 30 – 34
ปี กั บ อายุ 18 – 20 ปี ใ นสั ด ส่ ว นที ่ ใ กล้ เ คี ย งกั น (10.10% และ 10.70% ตามลำดั บ ) ประมาณ 2 ใน 3
(66.20%) ของ The Mass จบการศึ ก ษาหรื อ กำลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และจำนวน 43.90%
มีสถานภาพโสด (ไม่มีแฟนหรือคู่รัก) จำนวน 29.40% มีสถานภาพสมรสแล้ว 1 ใน 3 (32.80%) เป็นนักเรียน/
นักศึกษา 21.70% เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและ 14.90% ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ใช่ราชการ เกือบ
ครึ่งหนึ่งของกลุ่ม The Mass (45.70%) มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 25,000 บาท อีกประมาณ 1 ใน
3 (35.10%) มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน The Mass เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ 45.34% ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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กลุ่มที่ 2 The Individualist เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและลักษณะซ่อนเร้นทั้ง
8 ตัวแปรต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับอีก 3 กลุ่มที่จำแนกได้ กล่า วคือ ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันเท่ากับ
3.814 The Individualist เห็นว่า ความพยายามของตนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาการคอร์รัปชัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยความเชื่ออำนาจในตนเท่ากับ 3.746) มีบรรทัดฐานส่วนตนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันใน
ระดับปานกลางเช่นกัน (ค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตนเท่ากับ 3.657) เป็นผู้ที่มีความกังวลใจในระดับปานกลาง
หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด (ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์เท่ากับ 3.206)
The Individualist มองว่า ตนเองมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.810) ไม่เห็นว่า ตนมีช่องทางในการหลบเลี่ยงกฎระเบียบ ข้อห้ามในการคอร์รัปชัน ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมของ The Individualist แตกต่างจากกลุ่มอื่น คือ การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยการยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มเท่ากับ 3.034) เป็นผู้ที่ยอมรับต่อความเหลื่อมล้ำทาง
อำนาจได้ต่ำมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.901) และเป็นผู้ที่ยอมรับความแตกต่างระหว่างชายกับหญิงอยู่ในระดับต่ำ
เช่นกัน (ค่าเฉลี่ยความเป็นชายเท่ากับ 2.060) และเมื่อจะทำอะไรแล้ว The Individualist ให้ความสำคัญกับ
ระเบียบ แบบแผน ขั้นตอนในระดับต่ำ (ค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในการดำเนินการเท่ากับ 2.806)
ด้วยคุณลักษณะซ่อนเร้นของ The Individualist ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของกลุ่มในระดับปานกลาง
ให้ความสำคัญกับระเบียบ แบบแผน ขั้นตอนในระดับต่ำ สะท้อนถึงความเป็นปัจเจกที่สูงกว่ากลุ่มอื่น The
Individualist ยอมรับความแตกต่างทางอำนาจและระหว่างเพศได้ในระดับต่ำมากและต่ำ ตามลำดับ จึงเป็น
ที่มาของชื่อกลุ่มนี้ว่า The Individualist
The Individualist ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง (60.60%) และชาย (39.40%) มีอายุระหว่าง
21 – 23 ปี มากที่สุด (43.70%) รองลงมาอายุ 40 – 44 ปี (21.10%) อายุ 24 – 29 ปี (12.70%) และอายุ
30 – 34 ปี (9.90%) ประมาณ 2 ใน 3 (66.20%) จบการศึ ก ษาหรื อ กำลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
The Individualist จำนวน 43.90% มีสถานภาพโสด (ไม่มีแฟนหรือคู่รัก) และจำนวน 29.40% มีสถานภาพ
สมรสแล้ว ประมาณ 1 ใน 3 (32.80%) ของกลุ่ม The Individualist เป็นนักเรียน/นักศึกษา 21.70% เป็น
พนักงานบริษัทเอกชนและ 14.90% เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ The Individualist จำนวน 45.70%
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 25,000 บาท และจำนวน 35.10% มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
The Individualist มีสัดส่วนเท่ากับ 9.88% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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ตารางที่ 4-31 แสดงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มย่อยโมเดล 4 กลุ่ม

ชาย
หญิง

กลุม่ ที่ 1
The Mass
(45.34%)
จำนวน
ร้อยละ
124
39.40%
190
60.30%
1
0.30%

กลุม่ ที่ 2
The Individualist
(9.88%)
จำนวน
ร้อยละ
28
39.40%
43
60.60%
0
0.00%

กลุม่ ที่ 3
The Frontline (17.10%)
จำนวน
54
67
0

ร้อยละ
44.60%
55.40%
0.00%

กลุม่ ที่ 4
The Exemplar
(27.68%)
จำนวน
ร้อยละ
83
42.60%
112
57.40%
0
0.00%

กลุม่ ตัวอย่างรวม

จำนวน
289
412
1

ร้อยละ
41.20%
58.70%
0.10%

Total

315

18 - 20 ปี
21 - 23 ปี
24 - 29 ปี
30 - 34 ปี
35 - 39 ปี
40 - 44 ปี
45 - 49 ปี
50 - 55 ปี
56 - 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป

35
80
52
33
21
59
26
19
1
0
326

10.70%
24.50%
16.00%
10.10%
6.40%
18.10%
8.00%
5.80%
0.30%
0.00%

2
31
9
7
3
15
1
3
0
0
71

2.80%
43.70%
12.70%
9.90%
4.20%
21.10%
1.40%
4.20%
0.00%
0.00%

17
40
21
14
8
11
5
7
0
0
123

13.80%
32.50%
17.10%
11.40%
6.50%
8.90%
4.10%
5.70%
0.00%
0.00%

10
37
36
22
14
31
27
19
1
1
198

5.10%
18.70%
18.20%
11.10%
7.10%
15.70%
13.60%
9.60%
0.50%
0.50%

64
188
118
76
46
116
59
48
2
1
718

8.90%
26.20%
16.40%
10.60%
6.40%
16.20%
8.20%
6.70%
0.30%
0.10%

ต่ำกว่ามัธยมปลาย
มัธยมปลาย

25
41

7.70%
12.60%

2
5

2.80%
7.00%

16
14

13.10%
11.50%

27
34

13.60%
17.20%

70
94

9.80%
13.10%

71

121

152

195

702

กลุม่ ที่ 1
The Mass
(45.34%)
39
12.00%
204
62.80%
16
4.90%
325

กลุม่ ที่ 2
The Individualist
(9.88%)
13
18.30%
47
66.20%
4
5.60%
71

โสด (ยังไม่มีแฟน)
โสด (มีแฟน อยู่ร่วมกัน)
โสด (มีแฟน ไม่ได้อยู่ร่วมกัน)
สมรส
หม้าย/แยกกันอยู่

143
42
27
96
18
326

43.90%
12.90%
8.30%
29.40%
5.50%

42
5
7
15
2
71

นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐทีไ่ ม่ใช่ราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
อาชีพอิสระ
ไม่ได้ทำงาน
อื่น ๆ

106
23
48
70
24
27
7
18
323
113

32.80%
7.10%
14.90%
21.70%
7.40%
8.40%
2.20%
5.60%

32
0
3
16
12
4
1
2
70
27

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ต่ำกว่า 10,000 บาท

35.10%

กลุม่ ที่ 3
The Frontline (17.10%)

กลุม่ ที่ 4
The Exemplar
(27.68%)
13
6.60%
111
56.10%
13
6.60%
198

กลุม่ ตัวอย่างรวม

84
430
38
716

11.70%
60.10%
5.30%

19
68
5
122

15.60%
55.70%
4.10%

59.20%
7.00%
9.90%
21.10%
2.80%

63
17
10
26
7
123

51.20%
13.80%
8.10%
21.10%
5.70%

64
35
14
69
16
198

32.30%
17.70%
7.10%
34.80%
8.10%

312
99
58
206
43
718

43.50%
13.80%
8.10%
28.70%
6.00%

45.70%
0.00%
4.30%
22.90%
17.10%
5.70%
1.40%
2.90%

44
3
11
32
21
5
6
1
123
47

35.80%
2.40%
8.90%
26.00%
17.10%
4.10%
4.90%
0.80%

42
15
28
46
30
25
3
8
197
52

21.30%
7.60%
14.20%
23.40%
15.20%
12.70%
1.50%
4.10%

224
41
90
164
87
61
17
29
713
239

31.40%
5.80%
12.60%
23.00%
12.20%
8.60%
2.40%
4.10%

38.60%
153

38.20%

26.30%

33.50%

10,001 - 25,000 บาท
25,001 - 40,000 บาท
40,001 - 55,000 บาท
55,001 - 70,000 บาท
70,001 - 85,000 บาท
85,001 - 100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท

กลุม่ ที่ 1
The Mass
(45.34%)
147
45.70%
49
15.20%
10
3.10%
1
0.30%
1
0.30%
1
0.30%
0
0.00%
322

กลุม่ ที่ 2
The Individualist
(9.88%)
28
40.00%
12
17.10%
1
1.40%
1
1.40%
0
0.00%
0
0.00%
1
1.40%
70

154

กลุม่ ที่ 3
The Frontline (17.10%)
61
12
3
0
0
0
0
123

49.60%
9.80%
2.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

กลุม่ ที่ 4
The Exemplar
(27.68%)
98
49.50%
30
15.20%
9
4.50%
5
2.50%
1
0.50%
2
1.00%
1
0.50%
198

กลุม่ ตัวอย่างรวม

334
103
23
7
2
3
2
713

46.80%
14.40%
3.20%
1.00%
0.30%
0.40%
0.30%

4.4.5 บทสรุปเบื้องต้นของผลการศึกษาที่ 2 เพื่อดำเนินการศึกษาที่ 3
การเก็บข้อมูลในการศึ กษาที่ 2 จำแนกกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 719 ตัวอย่างที่กระจายตามเจเนเรชัน
และภูมิภาค ลักษณะซ่อนเร้น ที่ใช้ในการจำแนกกลุ่ม ปรับปรุงเพิ่มเติมจากการศึกษาที่ 1 ผลการเก็บข้อมูล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายค่อนข้างดี ทั้งในด้านเพศ สัดส่วนอายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สำหรับชุดคำถาม ผลการวิเคราะห์ความตรงและความเชื่อถือได้ของข้อคำถามที่ใช้วัดลักษณะซ่อนเร้นทั้ง
8 ตัวแปร โดยพบว่า ค่าสถิติต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ในการวัด มิติย่อย 4 มิติของการต่อต้านคอร์รัปชัน
ค่าสถิติสะท้อนให้เห็นว่า ข้อคำถามที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้วัดการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ โดยสามารถวัดมิติ
ต่าง ๆ ออกมาได้ทั้ง 4 มิติ ทำให้ทราบถึง รายละเอียดของการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่เริ่มจากความรู้จักรับรู้ (cognition) ความ
ชื่นชอบ (affection) และการเร้าให้เกิดพฤติกรรม (conation) ซึ่งความเข้มข้นจะน้อยลงตามลำดับ
จากคำถามงานวิจัยที่ว่าสามารถจำแนกคนไทยตามการต่อต้านการคอร์รัปชันและลักษณะซ่อนเร้นได้
หรือไม่ หากจำแนกได้ จะจำแนกออกเป็นกี่กลุ่มที่แตกต่างกัน โดยในเบื้องต้นในการศึกษาที่ 2 นี้สามารถ
จำแนกคนไทยตามการต่อต้านคอร์รัปชันออกได้เป็น 4 กลุ่ม ด้วยลักษณะซ่อนเร้นทั้งสิ้น 8 ตัวแปรแฝง อัน
ได้แก่ บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการคอร์รัปชัน ความเชื่ออำนาจในตน ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ การ
ยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่น อนในกระบวนการ การยึดมั่นในผลประโยชน์
ของกลุ่ม และความเป็นชาย กลุ่มย่อยที่จำแนกได้ 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มแรก The Frontline เป็นกลุ่มที่มี
การต่อต้านการคอร์รัปชัน แบบ Proactive โดยเห็นได้จากมิติการระงับและปราบปรามอยู่ในระดับสูง The
Frontline เห็นว่า ตนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและเป็นผู้ที่ยอมรับความแตกต่างทางอำนาจและ
เพศในระดับสูงเช่นกัน กลุ่มที่ 2 The Exemplar เป็นผู้ที่มีการต่อต้านการคอร์รัปชันแบบ Reactive กล่าวคือ
เป็นผู้ที่มีการรับรู้ การป้องกันและการยืนหยัดในการต่อต้านการคอร์รัปชันระดับสูงมาก แต่ มีการระงับและ
ปราบปรามที่ต่ำกว่ากลุ่ม The Frontline The Exemplar ยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจในระดับต่ำมาก
และความแตกต่างระหว่างเพศในระดับต่ำ มีบรรทัดฐานส่วนตนในระดับสูงมากกลุ่มที่ 3 The Mass เป็นกลุ่มที่
มีสัดส่วนใหญ่ที่สุด การต่อต้านการคอร์รัปชันและลักษณะซ่อนเร้นส่วนใหญ่มีลักษณะที่ไม่ชัดเจนหรือโดดเด่น
ลักษณะซ่อนเร้นของ The Mass มีค่าคะแนนอยู่ระหว่างกลุ่มอื่น ส่วนกลุ่มสุดท้าย The Individualist เป็น
กลุ่มที่มีความเป็นปัจ เจกสูงกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มียึด มั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มในระดับ
ปานกลาง เห็นความสำคัญของกฎระเบีย บ ขั้นตอนหรือแบบแผนในระดับต่ำ และเชื่ออำนาจของตนใน
เปลี่ยนแปลงปัญหาการคอร์รัปชันระดับปานกลาง แต่เป็นค่าที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอืน่
จากผลการศึกษาเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าจากผลการศึกษาที่ 2 กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการต่อต้าน การ
คอร์รัปชันที่แตกต่างกัน มีปัจจัยซ่อนเร้นที่แตกต่างกันทั้งปัจจัยเชิงวัฒนธรรม สังคม และทัศนคติส่วนบุคคล
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า การศึกษาที่ 2 จะใช้ลักษณะซ่อนเร้นทั้ง 8 ปัจจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกมาได้ แต่การศึกษา
นี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ปัจจัยใดหรือลักษณะซ่อนเร้นใดที่มีอิทธิพลต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
จึงนำไปสู่การศึกษาที่ 3 ซึ่งการศึกษาแบบการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
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ระหว่างตัวแปรเหตุ (cause) และตัวแปรผล (effect) ซึ่งในที่นี้คือ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ผลการศึกษาจะ
สามารถชี้ให้เห็นถึง ปัจจัยที่จะนำไปกระตุ้นการต่อต้านการคอร์รัปชันของบุคคล อันจะนำไปเป็นแนวทางใน
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านการคอร์รัปชันมากขึ้น
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บทที่ 5
การศึกษาที่ 3
การศึกษาที่ 2 ได้จำแนกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 719 ตัวอย่างที่กระจายตามเจเนเรชันและภูมิภาค ด้วย
ลักษณะซ่อนเร้นที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากการศึกษาที่ 1 และพัฒนาชุดคำถามที่ใช้วัดการต่อต้านคอร์รัปชัน
โดยได้แบ่งออกได้เป็นมิติย่อย 4 มิติ ทำให้ทราบรายละเอียดของลักษณะการต่อต้านคอร์รัปชันได้ดียิ่งขึ้นว่า
การต่อต้านการคอร์รัปชันของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีลักษณะใดบ้าง
โดยในการศึกษาที่ 2 สามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะซ่อนเร้น 8 ตัวแปร
แฝง อันได้แก่ บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการคอร์รัปชัน ความเชื่ออำนาจในตน ความกลัวความเสี่ยงต่อ
ผลลัพธ์ การยอมรับความเหลื่อมล้ำ ทางอำนาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ การยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของกลุ่ม และความเป็นชาย และพบว่า กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
มีปัจจัยซ่อนเร้นที่แตกต่างกันทั้งปัจจัยเชิงวัฒนธรรม สังคม และทัศนคติส่วนตน
อย่างไรก็ดี ทั้งการศึกษาที่ 1 และการศึกษาที่ 2 ไม่สามารถระบุได้ว่า ปัจจัยใดหรือลักษณะซ่อนเร้นใด
ที่มีอิทธิพลต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การศึกษาที่ 3 จึง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุร ะหว่างตัว แปรเหตุ (cause) และตัวแปรผล (effect) โดยคัดเลือกตัว แปรเหตุ 3
ตัว แปร คือ ความเป็ น ชาย (masculinity) การหลีกเลี่ย งความไม่ แน่น อนในกระบวนการ (uncertainty
avoidance) และบรรทัดฐานส่วนตน (personal norm) ส่วนตัวแปรผล ได้แก่ การต่อต้านการคอร์รัปชันทั้ง 4
มิติ
5.1 สมมติฐานในการศึกษา
ในการวิจัยเชิงสาเหตุไม่สามารถศึกษาตัวแปรเหตุ (cause) จำนวนมากได้ จึงจำเป็นต้องคัดเลือก
ลักษณะซ่อนเร้นมาเป็นตัวแปรเหตุเพื่อใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้ผลการศึกษาที่ 1 และ 2 มาประกอบใน
การคัดเลือก ลักษณะซ่อนเร้น ที่จะนำมาศึกษา ได้แก่ ความเป็นชาย (masculinity) การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่ น อนในกระบวนการ (uncertainty avoidance) และบรรทั ด ฐานส่ ว นตน (personal norm) เป็ น
ตัวแปรเหตุ ส่วนตัวแปรผล ได้แก่ มิติการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้ง 4 มิติ ด้านล่างเป็นคำอธิบายที่มาของ
สมมติฐาน 4 สมมติฐานที่ต้องการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 จากการศึกษาที่ 2 ผลการจำแนกกลุ่มพบว่า กลุ่มที่มีระดับการต่อต้านคอร์ รัปชันใน
ระดับสูง 2 อันดับแรก คือ กลุ่ม The Frontline (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.791) และกลุ่ม The Exemplar (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.764) ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยความเป็นชายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ The Frontline มีความเป็น
ชายเท่ากับ 4.701 ขณะที่ The Exemplar เท่ากับ 2.666 อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาที่ 1 พบว่า กลุ่ม 1 คือ
The Engaged เป็นกลุ่มที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.183)

มีค่าเฉลี่ยความเป็นชายอยู่ในระดับต่ำมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.573) ขณะเดียวกันกลุ่ม 2 The Secluded
Sensible ที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.400) มีความเป็น
ชายอยู่ในสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นเช่นกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.550) ดังนั้น จากผลวิจัยนี้จึงนำไปสู่สมมติฐาน
ที่ 1 ดังนี้

การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีความเป็นชาย “สูง” แตกต่างจากกลุ่มที่มีความเป็นชาย “ต่ำ”
สมมติฐานที่ 2 จากการศึกษาที่ 1 พบว่า กลุ่ม The Engaged และ The Challenged เป็น 2 กลุ่มที่
จำแนกได้และมีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นและไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย The Engaged มีค่าเท่ากับ 4.183 และ The Challenged มีค่าเท่ากับ
3.971 แต่กลับพบว่า การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการของ The Engaged มีค่าเท่ากับ 3.867 ซึ่ง
เป็นค่าทีต่ ่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ อีก 3 กลุ่มที่จำแนกได้ ส่วนการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ของ The
Challenged มีค่าเท่ากับ 4.444
ในการศึกษาที่ 2 กลุ่ม The Frontline และกลุ่ม The Exemplar เป็น 2 กลุ่มที่มีการต่อต้านการ
คอร์รัปชันสูงที่สุด (เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.791 และ 4.764 และมีค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนในกระบวนการอยู่ในระดับที่สูงที่สุดเช่นกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.093 และ 5.379 ตามลำดับ)
ขณะที่กลุ่ม The Individualist ทีม่ ีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ
เท่ากับ 3.814 และ 2.806 ซึง่ ระดับทีต่ ่ำที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
ดังนั้น จากทั้ง 2 การศึกษาจึงนำไปสู่งการตั้งสมมติฐานที่ 2 ดังนี้

การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ “สูง” แตกต่าง
จากกลุ่มที่มกี ารหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ “ต่ำ”
สมมติฐานที่ 3 ในทำนองเดียวกันกับสมมติฐานที่ 1 ความเป็นชาย และสมมติฐานที่ 2 การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนในกระบวนการ การศึกษาที่ 1 พบว่า กลุ่ม The Engaged (การต่อต้านการคอร์รัปชันสูงที่สุด)
มีค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตนอยู่ในระดับ ที่ต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.578) ขณะที่กลุ่ม The Secluded
Sensible มีค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตนสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.049)
สำหรับ การศึกษาที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบผลในทิศทางตรงกับข้าม กล่าวคือ กลุ่ม The
Frontline และกลุ่ม The Exemplar (กลุ่มที่มีการต่อต้านการคอร์รัปชันสูงที่สุด ) มีค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วน
ตนอยู่ในระดับที่สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.978 และ 5.248 ตามลำดับ) ส่วนกลุ่ม The Individualist (การ
ต่อต้านการคอร์รัปชันต่ำที่สุด) มีค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตนอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นเช่นกัน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.657)
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ดังนั้น จึงนำไปสู่การตั้งสมมติฐานที่ 3 ดังนี้

การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตน “สูง” แตกต่างจากกลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วน
ตน “ต่ำ”
สมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 4 เป็นการทดสอบอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) ระหว่างความเป็นชายและการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการโดยบทบาทสมมติให้แก่กลุ่มตัวอย่างแต่ละบทบาทแตกต่างกันที่ความ
เป็นชายและการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ซึ่งเป็นปัจจัยเหตุ (cause) เพื่อทดสอบว่า การต่อต้านการคอร์รัป
ชัน หรือปัจจัยผล (effect) แตกต่างกันหรือไม่ ดังนั้น สมมติฐานที่ 4 ได้แก

การต่อต้านการคอร์รัปชันของผู้ที่ได้รับมอบหมายบทบาท A B C และ D มีความแตกต่างกัน
5.2 วิธีการดำเนินการวิจัย
ในการทดสอบอิทธิพลของความเป็นชาย การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ และบรรทัด
ฐานส่วนตน ที่มีต่อการต่อต้านคอร์รัปชันในครั้งนี้ ดำเนินการทดสอบโดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experiental
Design) โดยจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองสวมบทบาทเป็นตัวละครที่มีบุคคลิกภาพแตกต่างกัน
4 บุคคลิกภาพ คือ
1) ตัวละครที่ 1 บุคลิกลักษณะมีความเป็นชาย (masculinity) สูง และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
(uncertainty avoidance) สูง
2) ตัวละครที่ 2 บุคลิกลักษณะมีความเป็นชาย (masculinity) สูง และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
(uncertainty avoidance) ต่ำ
3) ตัวละครที่ 3 บุคลิกลักษณะมีความเป็นชาย (masculinity ต่ำ และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
(uncertainty avoidance) สูง
4) ตัวละครที่ 4 บุคลิกลักษณะมีความเป็นชาย (masculinity ต่ำ และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
(uncertainty avoidance) ต่ำ
เมื่อตัวละครทั้ง 4 อยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันที่สมมติขึ้น เป็นสถานการณ์ที่ไม่ชอบ
มาพากลอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานหรือองค์กรที่ตนสังกั ดอยู่ ผู้เข้าร่วมการทดลองที่สวม
บทบาทเป็นตัวละครตามได้ที่รับมอบหมาย จะมีการตอบสนองต่อการคอร์รัปชันนั้นอย่างไร เหตุการณ์จำลองนี้
จัดทำขึ้นเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดลองได้สวมบทบาทและการดำเนิการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
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ผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นกลุ่มนิ สิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 240 คน (ตัว
ละครละประมาณ 50 คน) โดยหน่วยทดลองที่กำหนดมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ด้านสังคมศาสตร์ในสาขาที่ใกล้เคียงกัน คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยมีระดับ
อายุและความรู้พื้นฐานใกล้เคียงกัน ซึ่งการใช้นักศึกษาเป็นตัวแทนของกลุ่มทดลองเพื่อควบคุมให้ปัจจัยตั้งต้น
ดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น อายุ หรือความรู้มีความใกล้เคียงกัน พวกเขาจึงได้รับ intervention แตกต่างกันเฉพาะ
ข้อความที่แตกต่างกันก่อนเข้าร่วมการทดลอง นอกจากนี้ การทดลองกับนั กศึกษายังช่วยให้เกิดการทำซ้ำได้
มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบผลการทดลองได้อีกด้วย
ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะได้รับลิงค์ในการทำแบบสอบถามผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ โดยใน
การทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกผู้เข้าร่วมการทดลองจะตอบแบบสอบถามในฐานะตัวละครที่มี
บุคลิกใดบุคลิกหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามรอบแรกจะถูกเก็บไว้ หลังจากนั้น
ประมาณ 2 สัปดาห์ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับแบบสอบถามไปให้ทำอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลอง
จะตอบแบบสอบถามในฐานะตัวละครที่มีบุคลิกตรงกันข้ามกับบุคลิกของตัวละครในรอบแรกการเก็บข้อมูล
จากหน่วยทดลองคนเดิมนั้น คณะผู้วิจัย ระมัดระวังเรื่องการเกิด Learning Effect อย่างยิ่ง โดยได้ศึกษาแนว
ทางการทดลองลั ก ษณะ With-in-subject Design จากงานวิ จ ั ย ในอดี ต เช่ น Mak et al. (2015) พบว่ า
สามารถลดปัญหาเรื่อง Learning Effect โดยการกำหนดให้มี Interval คั่นกลางอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อน
ทดลองรอบที่สอง จึงได้กำหนด Interval ดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย ได้พิจารณาทางเลือกการวิจัยรอบเดียว
และวัดความแตกต่างระหว่างกลุ่มแบบ Between-subject Design ด้วย แล้วแต่แนวทาง Between-subject
Design พบว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องตัวแปรแทรกซ้อน (confounding) ได้มาก เนื่องจากการมีพฤติกรรม
ต่อต้านคอร์รัปชันอาจได้ขึ้นได้จากปัจจัยกระทบที่หลากหลายตั้งต้น เช่น หากพบว่ากลุ่มตัวอย่างคนหนึ่งมี
ความสนใจในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่สูง อาจสรุปผลได้ยากว่า เป็นเพราะพวกเขามีความสนใจอยู่ แล้ว
ตั้งแต่ต้น หรือเป็นเพราะถูกกระตุ้นจากข้อความที่ได้รับ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องใช้การออกแบบ
งานวิจัยแบบ With-in-subject Design ข้างต้น เพราะการทดลองมากกว่า 1 รอบจะช่วยควบคุมให้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่ทำการทดลองทั้งสองครั้งนั้นมีความสนใจตั้งต้นคงที่ และแตกต่างกันเฉพาะข้อความที่กระตุ้นการ
ตัดสินใจ
การเก็บ ข้ อ มูล ทั ้ง 2 รอบจะใช้แบบสอบถามชุ ดเดี ยวกัน ซึ่งประกอบด้ว ย บรรทัดฐานส่ ว นตน
(personal norm) ในฐานะตัวแปรกำกับ และการต่อต้านการคอร์รัปชัน (anti-corruption) 4 มิติในฐานะตัว
แปรตาม การตรวจสอบ Treatment (manipulation check) ชุดคำถามวัดตัวแปรวัฒนธรรม 2 มิติที่ศึกษา
คือ ลักษณะความเป็นชาย และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการทดลอง ดังนี้
(1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความเป็นชายการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ และบรรทัดฐานน
ส่วนตน
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(2) ตัวแปรตาม คือ มิติการต่อต้านคอร์รัปชัน 4 มิติ โดยในงานวิจัยนี้จะใช้การวัด post-test และ
วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดแทนการวัดแบบ pre-test เนื่องจากคณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่า
การวัด Pre-test ในงานวิจัยนี้อาจนำสู่ความไม่เที่ยงตรงของผลวิจัยเนื่องจากอาจถือเป็นการนำ Treatment
ใหม่เข้าสู่งานวิจัยได้ ทั้งนี้การวัด post-test แล้วเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตรงกับการออกแบบงานวิจัยเชิง
ทดลองประเภท Post-test Equivalent Groups Design ซึ ่ ง ใช้ ก ั น แพร่ ห ลายในงานด้ า น Behavioral
Economics
(3) กลุ่มทดลอง (Treatment) เป็นกลุ่มที่ได้รับจากการกระตุ้นหรือเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอิสระถูก
ทดสอบ (intervention) ค่าของตัวแปรอิสระและผลที่ได้ของในตัวแปรตามจะถูกบันทึกไว้ การออกแบบการ
ทดลองครั้งนี้กำหนดให้กลุ่มทดลองได้รับ intervention โดยการ priming ในตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้แก่ ความ
เป็นชายและการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ การทดลองยังมีการทำ manipulation check เพื่อ
ตรวจสอบผลจากการ priming กับผลที่เกิดขึ้นจริง
5.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการเก็บข้อมูลทั้ง 2 รอบ โดยแต่ละรอบมอบหมายผู้ตอบแบบสอบถามได้รับมอบหมายแบบสุ่ม
(random assignment) ให้สวมบทบาทที่แตกต่างกัน 4 บทบาท รอบที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างระหว่างระหว่าง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ 240 ชุด
หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ ผู้ตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 จะได้รับอีเมลเพื่อเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม (ชุดเดิม
กับรอบที่ 1) แต่ในรอบที่ 2 นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับมอบหมายบทบาทที่แตกต่างออกไป เช่น ผู้ที่ได้รับ
บทบาท A (มีความเป็นชาย “สูง” และมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ “สูง”) ในรอบที่ 1 จะ
ได้รับมอบบทบาท D (มีความเป็นชาย “ต่ำ” และมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ “ต่ำ”) การ
เก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่ 2 ดำเนินการเก็บ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.
2563 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์คืนมาทั้งสิ้นจำนวน 91 ตัวอย่าง ตามตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 แสดงสัดส่วนตัวอย่างตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
ผลเก็บข้อมูลรอบที่ 1
บทบาททีไ่ ด้รบั
จำนวน
บทบาท A
60 (25.0%)
บทบาท B
65 (27.1%)
บทบาท C
56 (23.3%)
บทบาท D
59 (24.6%)
รวม
240

ผลเก็บข้อมูลรอบที่ 2
บทบาททีไ่ ด้รบั
จำนวน
บทบาท D
24 (26.4%)
บทบาท C
26 (28.4%)
บทบาท B
24 (26.4%)
บทบาท A
17 (18.7%)
91
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บทบาท 4 บทบาทที่มอบหมายให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ บทบาท A เป็นบทบาทที่กำหนดให้
ความเป็นชาย “สูง” และการหลีกเลี่ยงไม่ความไม่แน่นอนฯ “สูง” เช่นกัน บทบาท B มีความเป็นชาย “สูง”
และการหลีกเลี่ยงไม่ความไม่แน่นอนฯ “ต่ำ” บทบาท C มีความเป็นชาย “ต่ำ” และการหลี กเลี่ยงไม่ความไม่
แน่นอนฯ “สูง” และบทบาท D มีความเป็นชาย “ต่ำ” และการหลีกเลี่ยงไม่ความไม่แน่นอนฯ “ต่ำ” ตารางที่
5-2 แสดงคำอธิบายบุคลิกภาพที่มอบหมายให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามได้สวมบทบาทที่แสดงใน platform
ตารางที่ 5-2 บุคลิกลักษณะของบทบาทที่มอบหมายให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม
บทบาท

ความเป็นชาย

บทบาท A

“สูง”

การหลีกเลีย่ งไม่ความ
ไม่แน่นอนในกระบวนการ
“สูง”

บทบาท B

“สูง”

“ต่ำ”

บทบาท C

“ต่ำ”

“สูง”

บทบาท D

“ต่ำ”

“ต่ำ”
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คำอธิบายบทบาท Platform
ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามได้รบั
A เป็นทหารที่เชื่อว่า “คำสั่งของผู้บังคับบัญชา คือ
เสียงจากสวรรค์” A มุ่งมั่นทำงานด้วยความกระตือรือร้น
และเต็มเปี่ยมด้วยพลังเสมอ ที่ผ่านมา ในหน่วยงานของ
คุณเคยมีการลงโทษคนที่ถูกจับได้ว่าทุจริตไปแล้ว 50%
และตอนนี ้ คุ ณ กำลั ง พบความไม่ ช อบมาพากลใน
หน่วยงาน
B เป็นทหารที่เชื่อว่า “คำสั่งของผู้บังคับบัญชา คือ
เสียงจากสวรรค์” B มุ่งมั่นทำงานด้วยความกะตือรือร้น
และเต็มเปี่ยมด้วยพลังเสมอ ที่ผ่านมา ในหน่วยงานของ
คุณเคยมีการลงโทษคนที่ถูกจับได้ว่าทุจริตไปแล้ว 10%
และตอนนี ้ คุ ณ กำลั ง พบความไม่ ช อบมาพากลใน
หน่วยงาน
C เป็นนักบริหารที่เชื่อว่า “การได้รับคำแนะนำ จะทำ
ให้ ร ู ้ ว ่ า ตนเองถู ก คาดหวั ง ให้ ท ำอะไรบ้ า ง” C มุ ่ งมั่ น
ทำงานตามคำสั่งและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และรับฟัง
คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการทำงานเสมอ ที่ผ่านมา ใน
หน่วยงานของคุณเคยมีการลงโทษคนที่ถูกจับได้ว่าทุจริต
ไปแล้ว 50% และตอนนี้ คุณกำลังพบความไม่ชอบมาพา
กลในหน่วยงาน
D เป็นนักบริหารที่เชื่อว่า “การได้รับคำแนะนำ จะทำ
ให้ ร ู ้ ว ่ า ตนเองถู ก คาดหวั ง ให้ ท ำอะไรบ้ า ง” C มุ ่ งมั่ น
ทำงานตามคำสั่งและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และรับฟัง
คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการทำงานเสมอ ที่ผ่านมา ใน
หน่วยงานของคุณเคยมีการลงโทษคนที่ถูกจับได้ว่าทุจริต
ไปแล้ว 10% และตอนนี้ คุณกำลังพบความไม่ชอบมาพา
กลในหน่วยงาน

จากการเก็บข้อมูลทั้ง 2 รอบ ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 91 ตัวอย่าง ประกอบด้วย
1) ตัวอย่างที่ได้รับบทบาท A ในรอบที่ 1 และได้รับบทบาท D ในรอบที่ 2 มีจำนวน 24
(เท่ากับ26.4%)
2) ตัวอย่างที่ได้รับบทบาท B ในรอบที่ 1 และได้รับบทบาท C ในรอบที่ 2 จำนวน 26 คน
(เท่ากับ28.4%)
3) ตัวอย่างที่ได้รับบทบาท C ในรอบที่ 1 และได้รับบทบาท B ในรอบที่ 2 จำนวน 24 คน
(เท่ากับ26.4%)
4) ตัวอย่างที่ได้รับบทบาท D ในรอบที่ 1 และได้รับบทบาท A ในรอบที่ 2 จำนวน 17 คน
(เท่ากับ 18.7%)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้ข้อมูลจำนวน 91 ตัวอย่าง โดยมีแผนการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปได้ การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นด้วยการอธิบายลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิเคราะห์ความตรงและความน่าเชื่อได้ของชุดคำถาม และสุดท้ายเป็นการทดสอบสมมติฐาน โดย
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นที ่ 1 เป็ น การทดสอบอิท ธิ พ ลหลั ก (Main Effect) เพื ่ อ ทดสอบสมมติฐ าน
ที่ 1 – 3 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันตามกลุ่มที่มีความเป็นชาย การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนในกระบวนการและบรรทัดฐานส่วนตนที่แตกต่างกัน (เช่น กลุ่มที่มีความเป็นชาย “สูง” ตาม
บทบาทที่ได้ ร ับ มอบหมาย เปรีย บเทีย บกับกลุ่มที่มีความเป็นชาย “ต่ำ”) วิเคราะห์ด้ว ยเครื่องมือ สถิ ติ
Independent t-test ส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบอิทธิพลของบทบาท 4 บทบาท เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4
เป็นการทดสอบว่า การคอร์รัปชันจะแตกต่างไปหรือไม่ หากบทบาทที่สมมติขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไป
5.3.1 ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 91 คน มีไม่ระบุ เพศจำนวน 1 คน ส่วนที่เหลือ 90 คนประกอบด้ว ย
ตัวอย่างเพศหญิงจำนวน 26 คน (เท่ากับ 28.90%) และเพศชายจำนวน 64 คน (เท่ากับ 71.10%) ตัวอย่าง
เพศหญิงได้รับบทบาท A (65.20%) และบทบาท B (61.50%) หรือประมาณ 2 ใน 3 และได้รับบทบาท C
(79.20%) และบทบาท D (82.40%) หรือประมาณ 4 ใน 5 ของแต่ละบทบาท
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ตารางที่ 5-3 แสดงจำนวนตัวอย่างตามบทบาทที่ได้รับและเพศ

ชาย
หญิง
รวม

A
8
34.80%
15
65.20%
23

บทบาททีไ่ ด้รบั (Assigned Role)
B
C
10
5
38.50%
20.80%
16
19
61.50%
79.20%
26
24

D
3
17.60%
14
82.40%
17

รวม
26
28.90%
64
71.10%
90

กลุ่มตัว อย่างจำนวน 45 คน (เท่ากับ 50.0%) เป็นนิส ิตสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รองลงมาสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 15 คน (เท่ากับ 16.7%) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 5 คน
(เท่ากับ 5.6%) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน (เท่ากับ 4.4%) ที่เหลือเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และคณะจิตวิทยา และมีนิสิตที่ไม่ระบุสังกัดจำนวน 15 คน (เท่ากับ 16.7%)
ตารางที่ 5-4 แสดงจำนวนตัวอย่างตามบทบาทที่ได้รับและคณะที่สังกัด

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะจิตวิทยา
ไม่ระบุ
รวม

A
2
13.3%
13
28.9%
0
0.0%
1
25.0%
0
0.0%
2
40.0%
0
0.0%
5
33.3%
23
25.6%

บทบาททีไ่ ด้รบั (Assigned Role)
B
C
D
5
4
4
33.3%
26.7%
26.7%
12
11
9
26.7%
24.4%
20.0%
1
1
0
50.0%
50.0%
0.0%
1
1
1
25.0%
25.0%
25.0%
0
2
1
0.0%
66.7%
33.3%
3
0
0
60.0%
0.0%
0.0%
0
1
0
0.0%
100.0%
0.0%
4
4
2
26.7%
26.7%
13.3%
26
24
17
28.9%
26.7%
18.9%
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รวม
15
100.0%
45
100.0%
2
100.0%
4
100.0%
3
100.0%
5
100.0%
1
100.0%
15
100.0%
90
100.0%

ตารางที่ 5-5 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงระหว่างการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ย
การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มตัวอย่างของการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 (เท่ากับ 4.710) และครั้งที่ 2 (เท่ากับ
4.658) อยู่ในระดับสูง และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย paired t-test ไม่พบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยทั้งสองอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05 สำหรับมิติย่อย 4 มิติ การรับรู้ (ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 เท่ากับ 5.278
ครั้งที่ 2 เท่ากับ 5.181) และการป้องกัน (ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 เท่ากับ 5.071 ครั้งที่ 2 เท่ากับ 5.006) อยู่ใน
ระดับสูงมากทั้ง 2 ครั้งของการเก็บข้อมูล และไม่พบว่าค่าเฉลี่ยระหว่างการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ครั้งมีความแตกต่าง
กันที่ระดับ 0.05 สำหรับมิติการยืนหยัด (ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 เท่ากับ 4.582 ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.462) อยู่ใน
ระดับสูง และไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระหว่างการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ครั้ง มิติสุดท้ายคือ การระงับและ
ปราบปราม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 เท่ากับ 3.955 ครั้งที่ 2 เท่ากับ 3.985) ไม่พบ
ความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ค่าเช่นกัน
ค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตน (ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 เท่ากับ 4.832 ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.652) อยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ครั้งการเก็บข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการ พบว่า ในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 5.092 ส่วนครั้งที่ 2 เท่ากับ 5.260
ซึ่งอยู่ในระดับสูงมากและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.10 (p-value = 0.056) ค่าเฉลี่ยความ
เป็นชายของตัวอย่างจากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 เท่ากับ 2.153 และจาการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เท่ากับ 2.920
และอยู่ในระดับต่ำ ผลการทดสอบทางสถิติ พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ค่าอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
0.001
ตารางที่ 5-5 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวแปรแฝงระหว่างการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

การต่อต้านการคอร์รัปชัน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับและ
ปราบปราม
บรรทัดฐานส่วนตน
การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการ
ความเป็นชาย

การเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 1
ส่วน
จำนวน ค่าเฉลีย่ เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
88
4.710
0.673
90
5.278
0.829
91
5.071
0.912
91
4.582
0.933

การเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 2
ค่าสถิติ
ส่วน
t
จำนวน ค่าเฉลีย่ เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
91
4.658
0.896
0.580
91
5.181
0.817
0.904
91
5.006
0.968
0.591
91
4.462
1.206
0.821

pvalue
0.564
0.368
0.556
0.414

89
91

3.955
4.832

0.986
1.182

91
91

3.985
4.652

1.169
1.279

-0.137
1.159

0.891
0.250

91

5.092 *
2.153
***

0.720

91

0.743

-1.935

0.056

1.159

91

5.260 *
2.920
***

1.505

-4.793

0.000

90

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
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5.3.2 การทดสอบความตรงและความน่าเชือ่ ถือได้ของมิตยิ อ่ ยการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ในการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อได้ของชุดคำถามในการศึกษาที่ 3 แบ่งการวิเคราะห์เป็น
การวิเคราะห์ชุดคำถามที่ใช้วัด มิติย่อยการต่อต้านการคอร์รัปชัน 4 มิติ และการวิเคราะห์ชุดคำถามที่ใช้วัด
ตัวแปรแฝงบรรทัดฐานส่วนตน การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ และความเป็นชาย ผลการ
วิเคราะห์มีรายละเอียดต่อไปนี้
5.3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
ในการศึกษาที่ 3 ได้นำชุดข้อคำถามที่ใช้วัดมิติย่อย 4 มิติที่ได้จากการศึกษาที่ 2 ข้อคำถามทั้งสิ้น 19
ข้อที่ใช้วัดมิติย่อย 4 มิติ คือ มิติการรับรู้ มิติการป้องกัน มิติการยืนหยัด และมิติการระงับและปราบปราม การ
วิเคราะห์องค์ประกอบในครั้งนี้ใช้วิธี Principal Axis Factoring หมุนแกนด้วยวิธี Varimax ในการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อคำถามที่ใช้ว ัดมิติการรับรู้ 1 ข้อ มิติการป้องกัน 1 ข้อ และมิติการระงับและ
ปราบปราม 1 ข้อ มีค่า Factor Loading ต่ำกว่า 0.5 ในตัวแปรแฝงที่ต้องการวัด จึงพิจารณาตัดข้อคำถาม 3
ข้อดังกล่าวออก ตารางที่ 5-6 และตารางที่ 5-7 แสดงจำนวนข้อคำถามที่ใช้วั ดมิติย่อยการต่อต้านการคอร์รัป
ชันและค่า Factor Loading ของข้อคำถามที่เหลือ 16 ข้อที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตารางที่ 5-6 แสดงจำนวนข้อคำถามในการวัดมิติการต่อต้านการคอร์รัปชัน
การต่อต้านการคอร์รปั ชัน

จำนวนข้อคำถาม

จำนวนข้อคำถามที่
ตัดออก

จำนวนข้อทีน่ ำไป
วิเคราะห์

มิติการรับรู้ (perception of corruption)
มิติการป้องกัน (corruption prevention)
มิติการยืนหยัด (corruption persistence)
มิติการระงับและปราบปราม
(corruption enforcement)
รวม

5
4
3
7

1
1
1

4
3
3
6

19

3

16

ตารางที่ 5-7 แสดง factor loading ของข้อคำถามในการวัดมิติการต่อต้านการคอร์รัปชัน
มิตกิ ารรับรู้
PerCorr1
PerCorr2
PerCorr3
PerCorr4
PrevCorr3
PrevCorr4

มิตกิ ารป้องกัน

0.678
0.681
0.716
0.831
0.517
0.643
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มิตกิ ารยืนหยัด

มิตกิ ารระงับและ
ปราบปราม

มิตกิ ารรับรู้

มิตกิ ารป้องกัน

PrstCorr1
PrstCorr2
PrstCorr3
EnfrCorr2
EnfrCorr3
EnfrCorr4
EnfrCorr5
EnfrCorr6
EnfrCorr7

มิตกิ ารยืนหยัด

มิตกิ ารระงับและ
ปราบปราม

0.692
0.587
0.585
0.759
0.757
0.861
0.677
0.647
0.602

5.3.4 การตรวจสอบความตรง (validity) และความน่าเชือ่ ถือได้ (reliability)
การตรวจสอบความตรง (validity) ประกอบด้ว ย ความตรงเหมือน (convergent validity) และ
ความตรงต่าง (discriminant validity) ในการทดสอบความตรงเหมือนพบว่า ค่า Factor Loading มีค่าสูง
กว่า 0.5 ทุกข้อคำถาม ส่วน Average Variance Extracted (AVE) ของชุดคำถามอยู่ระหว่าง 0.340 – 0.532
ดังแสดงในตาราง 5-8 ค่า Average Variance Extracted ของมิติการป้องกันและการยืนหยัดต่ำกว่า 0.5 และ
Construct reliability มีค่าระหว่าง 0.505 – 0.818 ค่า Construct Reliability ของมิติการป้องกันและการ
ยืนหยัดมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 0.7 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า มิติย่อยทั้ง 4 มีความตรงเหมือน (convergent validity) อยู่
ในระดับพอใช้
ส่ว นการตรวจสอบความตรงต่ าง (discriminant validity) พบว่า Average Variance Extracted
(AVE) ของมิติย่อยสูงกว่ากำลังสองของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของมิติย่อยนั้น (ตัวเลขในวงเล็บในตารางที่ 58) ทุกมิติ จึงสรุปได้ว่า มิติย่อยทั้ง 4 มีความตรงต่าง (discriminant validity)
สำหรับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ ตารางที่ 5-8 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ ของครอนบัคอัล ฟาอยู่
ระหว่าง 0.813 – 0.925 กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคอัฟาของชุดคำถามวัดมิติการรับรู้ มิติการยืน
หยัด และมิติการระงับและปราบปราม มีค่าสูงว่า 0.7 ส่วนมิติการป้องกันมีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคอัลฟา
เท่ากับ 0.609 ซึง่ ต่ำกว่าเกณฑ์ 0.7 เล็กน้อย จึงกล่าวได้ว่า ชุดคำถามมีความน่าเชื่อถือได้อยู่ในระดับพอใช้
จากผลการวิเคราะห์ความตรงเหมือน (convergent validity) ความตรงต่าง (discriminant validity)
และความน่าเชื่อถือได้ (reliability) แสดงให้เห็นว่าชุดข้อคำถามในการวัดมิติย่อย 4 มิติของการต่อต้านการ
คอร์รัปชันมีความตรงและความน่าเชื่อถือในระดับพอใช้
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ตารางที่ 5-8 แสดงค่าสถิติในการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือได้ของชุดคำถามในการวัดมิติย่อยของ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน
มิตกิ ารรับรู้
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
Average Variance
Explained (AVE)
Construct Reliability
ค่าสัมประสิทธิ์ของ
Cronbach’s alpha

มิตกิ ารระงับและ
ปราบปราม
0.294* (0.086)
0.395* (0.156)
0.548* (0.300)

มิตกิ ารป้องกัน

มิตกิ ารยืนหยัด

0.487* (0.237)

0.278* (0.077)
0.305* (0.093)

0.532

0.340

0.389

0.522

0.818

0.505

0.654

0.866

0.817

0.609

0.737

0.884

* p-value < 0.05 ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ส่วนในวงเล็บ หมายถึง กำลังสอง
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
5.3.5 การทดสอบความความตรงและความน่าเชือ่ ถือได้ของตัวแปรแฝง (latent variables)
ในส่วนนี้แสดงผลการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือได้ของตัวแปรแฝง บรรทัดฐานส่วนตน
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ และความเป็นชาย ซึ่งวัดด้วยข้อคำถามทั้งสิ้น 14 ข้อ
5.3.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยมาใช้วิธี Principal Axis Factoring ในการสกัดข้อมูลและหมุนแกน
ด้วยวิธี Varimas ข้อคำถาม 14 ข้อ (จากการศึกษาที่ 2) ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร คือ บรรทัดฐานส่วนตน
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ และความเป็นชาย พบว่า ข้อคำถามที่ใช้วัดบรรทัดฐานส่วนตน
จำนวน 2 ข้อ และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการอีก 2 ข้อ ไม่สามารถใช้วัดตัวแปรแฝงตามที่
กำหนดไว้ได้ เพราะมีค่า Factor Loading ต่ำว่า 0.5 ดังนั้นจึงเหลือข้อคำถาม 10 ข้อในการวัดตัวแปรแฝงทั้ง
3 ตัวแปร ซึ่งค่า Factor Loading ของข้อคำถามทั้ง 10 ข้อที่เหลือมีค่าสูงกว่า 0.5 ทุกข้อคำถาม (มีค่าระหว่าง
0.586 – 991) ดังแสดงในตารางที่ 5-9 และตารางที่ 5-10
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ตารางที่ 5-9 แสดงจำนวนข้อคำถามในการวัดตัวแปรแฝง (latent variables)
ตัวแปรแฝง (latent variables)

จำนวนข้อคำถาม
5
5

จำนวนข้อคำถามที่
ตัดออก
2
2

จำนวนข้อทีน่ ำไป
วิเคราะห์
3
3

บรรทัดฐานส่วนตน (personal norm)
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
(uncertainty avoidance)
ความเป็นชาย (masculinity)
รวม

4
14

4

4
10

ตารางที่ 5-10 แสดง factor loading ของข้อคำถามในการตัวแปรแฝง (latent variables)
บรรทัดฐานส่วนตน
PersNorm1
PersNorm2
PersNorm3
UnAvoid2
UnAvoid3
UnAvoid4
Masculine1
Masculine2
Masculine3
Masculine4

การหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอน
ในกระบวนการ

ความเป็นชาย

0.921
0.991
0.930
0.922
0.837
0.618
0.752
0.869
0.950
0.586

5.3.7 การตรวจสอบความตรง (validity) และความน่าเชือ่ ถือได้ (reliability)
ขั ้ น ตอนต่ อ ไปเป็ น การตรวจสอบความตรงเหมื อ น ( convergent validity) ความตรงต่ า ง
(discriminant validity) และความน่า เชื ่ อ ถื อ ได้ (reliability) ของตัว แปรแฝงทั ้ง 3 ตัว แปร บรรทัด ฐาน
ส่วนตน การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ และความเป็นชาย
การตรวจสอบความตรงเหมือน (convergent validity) ของตัว แปรแฝงทั้ง 3 พบว่า ค่า factor
Loding ของข้อคำถามทั้ง 10 ข้อมีค่าสูงกว่า 0.5 ทุกข้อ (ตารางที่ 5-11) ค่า Average Variance Explained
(AVE) (ตารางที่ 5-11) อยู่ระหว่าง 0.644 – 0.898 มีค่าสูงกว่า 0.5 ทุกค่า และค่า Construct Reliability อยู่
ระหว่าง 0.841 – 0.964 มีค่าสูงกว่า 0.7 ทุกค่า จึงสรุปได้ว่า ค่าสถิตที่ใช้ตรวจสอบความตรงเหมือนของชุด
คำถามที่ใช้วัดตัวแปรแฝงทั้ง 3 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
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ตัวเลขในวงเล็บในตารางที่ 5-11 แสดงค่า กำลังสองของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่า Average Variance Explained ของตัวแปรแฝงทั้งสิ้น จึงสรุปว่า ความตรงต่างของชุด
คำถามที่ใช้วัดตัวแปรแฝงทั้ง 3 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s alpha ของบรรทัดฐานส่วนตน การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ
และความเป็นชายมีค่าเท่ากับ 0.968 0.829 และ 0.859 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.7 ทุกค่า
จากค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความตรงเหมือน ความตรงต่างและความน่าเชื่อถือได้ที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชุดคำถามที่ใช้วัดบรรทัดฐานส่วนตน การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ และความเป็น
ชายมีความตรงและความน่าเชื่อถือได้ในระดับที่น่าพอใจ
ตารางที่ 5-11 แสดงค่าสถิติในการตรวจสอบความตรงและความน่าเชื่อถือได้ของชุดคำถามในการวัดตัวแปร
แฝง
บรรทัดฐานส่วนตน
บรรทัดฐานส่วนตน
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
Average Variance Explained (AVE)
Construct Reliability
ค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s alpha

0.898
0.964
0.968

การหลีกเลีย่ งความไม่
แน่นอนในกระบวนการ
0.073 (0.005)
0.644
0.841
0.829

ความเป็นชาย
-0.200 (0.040)
0.027 (0.001)
0.789
0.874
0.859

* p-value < 0.05 ตัวเลขนอกวงเล็บ หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ส่วนในวงเล็บ หมายถึง กำลังสอง
ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
5.4 การทดสอบสมมติฐาน
หลังจากการทดสอบชุดคำถามในการวัดตัวแปรแฝงที่ใช้ในการศึกษาที่ 3 ซึ่งพบว่า มีความตรง
(Validity) และความน่าเชื่อถือได้ (Reliabilty) อยู่ในระดับพอใช้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการทดสอบสมมติฐาน โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบอิทธิพลหลัก (Main Effect) แบบ between-subject เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 – 3 เป็นทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันตามกลุ่มที่มีความเป็น
ชาย การหลีกเลี่ยงความไม่แน่น อนในกระบวนการและบรรทัดฐานส่วนตนที่แตกต่างกัน (เช่น กลุ่มที่มีความ
เป็นชาย “สูง” ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเทียบกับ กลุ่มที่มีความเป็นชาย “ต่ำ”) วิเคราะห์ด้วย
เครื ่ อ งมื อ สถิ ต ิ Independent t-test ส่ ว นที ่ 2 เป็ น การทดสอบอิ ท ธิ พ ลของบทบาท 4 บทบาทแบบ
within-subject เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4 เป็นการทดสอบว่า การคอร์รัปชันจะแตกต่างไปหรือไม่ หาก
บทบาททีส่ มมติขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไป
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5.4.1 การวิเคราะห์การต่อต้านการคอร์รัปชันตามกลุ่มที่มี “ความเป็นชาย” แตกต่างกัน (Main
Effect)
ในการวิเคราะห์อิทธิพลหลักของ “ความเป็นชาย” ในแต่ละรอบของการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างจะ
ได้รับมอบหมายบทบาทสมมติที่แตกต่างกัน 4 บทบาท ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลรอบที่ 1
บทบาท A และบทบาท B เป็นผู้ที่ได้รับบทบาทที่มีความเป็นชายสูง ส่วนบทบาท C และบทบาท D เป็นผู้ที่
ได้รับบทบาทที่มีความเป็นชายต่ำ ดังนั้น จึงรวมเอาตัวอย่างผู้ได้รับบทบาท A และ B เข้าด้วยกันเป็น 1 กลุ่ม
เป็น “กลุ่มสูง” เปรียบเทียบกับผู้ได้รับบทบาท C และบทบาท D หรือ “กลุ่มต่ำ” เช่นเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างที่
เคยเป็น “กลุ่มสูง” ในการเก็บ ข้อมูล รอบที่ 1 จะเป็น “กลุ่มต่ำ” ในการเก็บข้อมูล รอบที่ 2 และนำไป
เปรียบเทียบกับ “กลุ่มต่ำ” ในรอบที่ 1 และเป็น “กลุ่มสูง” ในรอบที่ 2
5.4.1.1การเก็บข้อมูลรอบที่ 1
บทบาท A และบทบาท B
ความเป็นชายสูง

บทบาท C และบทบาท D
ความเป็นชายต่ำ

การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 “กลุ่มสูง” คือ กลุ่มทีไ่ ด้รับบทบาท A และบทบาท B ที่คาดหวังให้มีความเป็น
ชายสูงจากตารางที่ 5-12 พบว่า “กลุ่มสูง” มีค่าเฉลี่ยความเป็นชายอยู่ในระดับ สูงมีค่าเท่ากับ 2.367 เมื่อ
เทียบกับ “กลุ่มต่ำ” ค่าเฉลี่ยความเป็นชายอยู่ในระดับต่ำมากเท่ากับ 1.896 ผลการทดสอบความแตกต่าง
ความเป็นชายของทั้ง 2 กลุ่มพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความเป็นชาย
ของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ทั้ง 2 กลุ่ม มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ไม่
แตกต่างกัน คือ “กลุ่มสูง” มีค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเท่ากับ 5.073 และ “กลุ่มต่ำ” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ “5.114” อยู่ในระดับสูงมาก และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
จากสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีความเป็นชาย “สูง” แตกต่างจากกลุ่ม
ที่มีความเป็นชาย “ต่ำ” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 5-12 พบว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย
4 มิติมีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือ กลุ่มที่มีความเป็นชายสูง มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติต่าง ๆ
ต่ำกว่ากลุ่มที่มีความเป็นชายต่ำ โดยค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติการยืนหยัดแตกต่างกันที่
นัยสำคัญ 0.05 มิติการระงับและปราบปรามแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.10 กล่าวคือ การต่อต้านการ
คอร์รัปชันของ “กลุ่มต่ำ” มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.865 ส่วน “กลุ่มสูง” อยู่ในระดับสูงเช่นกันเท่ากับ 4.580 และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.047) มิติการยืนหยัดของ “กลุ่มต่ำ” มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับสูงเท่ากับ 4.846 แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของ “กลุ่มสูง” เท่ากับ 4.367 ที่ระดับ 0.05 (p-value เท่ากับ
0.014) และมิติการระงับและปราบปรามของ “กลุ่มต่ำ” อยู่ในระดับสูง เท่ากั บ 4.150 แตกต่างจากของ
“กลุ่มสูง” ทีอ่ ยู่ระดับปานกลางมีค่าเท่ากับ 3.796 ที่ระดับ 0.10 (p-value = 0.092)
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ตารางที่ 5-12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มความเป็นชาย “สูง” กับ
“ต่ำ” จากการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 1
ความเป็น
ชาย
การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับและ
ปราบปราม
บรรทัดฐานส่วนตน
การหลี กเลี่ยงความไม่
แน่นอนฯ
ความเป็นชาย

"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"

จำนวน ค่าเฉลีย่
40
48
41
49
41
50
41
50
40
49
41
50
41
50
41
49

4.865
4.580
5.384
5.189
5.146
5.010
4.846
4.367
4.150
3.796
5.065
4.640
5.114
5.073
1.896
2.367

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.619
0.695
0.638
0.958
0.924
0.906
0.975
0.847
0.952
0.994
1.121
1.206
0.784
0.671
0.905
1.305

ความแตกต่าง
ค่าเฉลีย่

0.285*

การทดสอบความ
แตกต่าง
pค่าสถิติ t value
2.011
0.047

0.195

1.154

0.252

0.136

0.708

0.481

0.479**

2.506

0.014

0.354*

1.703

0.092

0.425*

1.726

0.088

0.040

0.265

0.791

-0.471**

-2.013

0.047

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
สำหรับมิติการรับรู้ “กลุ่มต่ำ” เท่ากับ 5.384 และ “กลุ่มสูง” เท่ากับ 4.189 (p-value = 0.252) มิติ
การป้องกัน “กลุ่มต่ำ” เท่ากับ 5.146 และกลุ่มสูงเท่ากับ 5.010 (p-value = 0.481) ทั้ง 2 มิตินี้ค่าเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า จากการเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 ยืนยัน
สมมติฐานที่ 1 ได้บางส่วน ต่อไปเป็นการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ด้วยข้อมูลจากการเก็บในรอบที่ 2
การเก็บข้อมูลรอบที่ 2 กลุ่มที่ได้รับบทบาท A และ B ในรอบที่ 1 (ความเป็นชายสูง) ได้รับบทบาท D
และ C ในรอบที่ 2 (ความเป็นชายต่ำ) ขณะเดียวกันผู้ที่ได้บทบาท C และ D (ความเป็นชายต่ำ) ในรอบที่ 1 จะ
ได้รับบทบาท B และ A (ความเป็นชายสูง) ตามลำดับในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ด้วยข้อมูลจากการเก็บรอบ
ที่ 2 หากผลการทดสอบเป็นในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลในรอบแรกข้างต้ นสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างคน
เดิมเมื่อได้รับมอบหมายบทบาทที่ต่างจากเดิมออกไป ผลที่ตามมาคือ ระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันแตกต่าง
กันออกไปตามบทบาทที่ได้รับด้วย
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จากตารางที่ 5-13 ค่าเฉลี่ยความเป็นชายของ “กลุ่มต่ำ” มีค่าเท่ากับ 2.660 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ส่วน
“กลุ่มสูง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.238 อยู่ในระดับสูง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.10 (pvalue = 0.068) จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเมื่อได้รับบทบาทที่แตกต่างกันออกไป คือ บทบาทที่มีความเป็น
ชายต่ำกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง (สูงกว่า) กลุ่มตัวอย่างสวมบทบาทนั้นตามที่ได้คาดหวังไว้ได้ ส่วนการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนฯ กลุ่มความเป็นชายต่ำมีค่าเท่ากับ 5.273 และค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ความเป็นชายสูงเท่ากับ 5.244 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.718)
ตารางที่ 5-13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มความเป็นชาย “สูง” กับ
“ต่ำ” จากการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 2

การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับและ
ปราบปราม
บรรทัดฐานส่วนตน
การหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนฯ
ความเป็นชาย

ความเป็น
ชาย

จำนวน

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ความแตกต่าง
ค่าเฉลีย่

"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"

41
50
41
50
41
50
41
50
41
50
41
50
41
50
41
50

4.438
4.839
5.049
5.290
4.695
5.260
4.244
4.640
3.764
4.167
4.333
4.913
5.244
5.273
3.238
2.660

1.012
0.751
0.888
0.746
1.036
0.834
1.364
1.039
1.212
1.112
1.398
1.120
0.813
0.689
1.466
1.501

-0.401**

การทดสอบความ
แตกต่าง
ค่าสถิติ
pt
value
-2.169 0.033

-0.241

-1.408

0.163

-0.565**

-2.881

0.005

-0.396

-1.531

0.130

-0.402

-1.650

0.103

-0.580**

-2.197

0.031

-0.029

-0.187

0.852

0.578*

1.846

0.068

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
ในตารางที่ 5-13 เช่นกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มี
ทิศทางเดียวกัน คือ กลุ่มที่มีความเป็นชายต่ำ มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 4 มิติสูงกว่ากลุ่ม
ที่มีความเป็นชายสูง อย่างไรก็ดี ผลการทดสอบพบการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติก ารป้องกันเท่ากับที่มี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
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“กลุ่มต่ำ” มีค่าเฉลี่ย การต่อต้านการคอร์รัปชัน เท่ากับ 4.839 ซึ่งอยู่ในระดับสูงและแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญที่ 0.05 จากค่าเฉลี่ยของ “กลุ่มสูง” ที่มีค่าเท่ากับ 4.438 (p-value = 0.033) ค่าเฉลี่ยมิติการป้องกัน
ของ “กลุ่มต่ำ ” มีค่าเท่ากับ 5.260 ส่ว น “กลุ่ มสูง ” เท่ากับ 4.695 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน
(p-value = 0.005) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1
อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยมิติย่อยอื่นอีก 3 มิติ คือ มิติการรับรู้ มิติการยืนหยัด และมิติการระงับและ
ปราบปรามของ “กลุ่มต่ำ” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.290 4.640 และ 41.67 ตามลำดับ) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
“กลุ่มสูง” (มีค่าเท่ากับ 5.049 4.244 และ 3.764 ตามลำดับ) แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (pvalue เท่ากับ 0.163 0.130 และ 0.103 ตามลำดับ) ดังนั้น การทดสอบสมมติฐานจากข้อมูลที่ได้ในรอบที่ 2
ยืนยันสมมติฐานที่ 1 บางส่วน
แต่ไม่ปรากฎความสัมพันธ์ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในตอนแรก ก็คือ การต่อต้าน
การคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีความเป็นชาย “สูง” แตกต่างจากกลุ่มที่มีความเป็นชาย “ต่ำ” โดยกลุ่มผู้ที่มีความ
เป็น ชาย “สูง” มีการต่อต้านการคอร์ร ั ป ชัน “ต่ำ” กว่ากลุ่มผู้ ที่ม ีความเป็นชาย “ต่ำ” และกลุ่มผู้ ท ี ่ มี
ความเป็นชาย “ต่ำ” มีการต่อต้านการคอร์รัปชัน “สูง” กว่ากลุ่มผู้ที่มีความเป็นชาย “สูง”
หากตีความความเป็นชายตามนิยามแล้ว มันคือความกล้าหาญ ความชอบความท้าทาย และความกล้า
เสี่ยง ซึ่งผลการทดลองในส่วนนี้กำลังบอกว่า การกระตุ้นความกล้าหาญ ความชอบความท้าทาย และความกล้า
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับความเต็มใจในการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มตัวอย่าง
5.4.2 การวิเคราะห์การต่อต้านการคอร์รปั ชันตามกลุ่มที่มี “การหลีกเลีย่ งความไม่แน่นอนใน
กระบวนการ” แตกต่างกัน (Main Effect)
ในทำนองเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
จำนวน 2 รอบ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการ “สูง” แตกต่างจากกลุ่มที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ “ต่ำ”
การเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 ผู้ที่ได้บทบาท A และ C เป็นบทบาทที่การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ สูง
หรือ “กลุ่มสูง” ขณะที่ผู้ที่ได้บทบาท B และ D เป็นบทบาทที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ต่ำ “กลุ่มต่ำ”
บทบาท A และบทบาท C
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ “สูง”

บทบาท B และบทบาท D
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ “ต่ำ”

การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ในตารางที่ 5-14 พบว่า ค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ของกลุ่ม
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ำ (เท่ากับ 5.031) และกลุ่มหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ สูง (เท่ากับ 5.146) อยู่ใน
ระดับสูงมากถึงแม้ว่า “กลุ่มต่ำ” มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า “กลุ่มสูง” แต่ผลการทดสอบค่าเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-value เท่ากับ 0.451) ซึ่งไม่เป็นไปตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้กลุ่มตัวอย่าง
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นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 3 มิติ (คือ มิติการป้องกัน มิติการยืนหยัด
และมิติการระงับและปราบปราม) ระหว่างกลุ่มหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน “ต่ำ” และ “สูง” มีค่าไม่แตกต่างกัน
มากนัก และค่า p-value มากกว่า 0.05 ทุกค่า ส่วนมิติการรับรู้เพียงมิติเดียวที่ พบกว่า “กลุ่มต่ำ” มีค่าเฉลี่ย
มิติการรับรู้ (เท่ากับ 5.429) อยู่ในระดับสูงมากและมีค่าสูงกว่า “กลุ่มสูง” (เท่ากับ 5.146) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.10 (p-value เท่ากับ 0.097) จึงสรุปได้ว่า การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ด้วยข้อมูลที่ได้จาก
รอบที่ 1 ไม่สามารถยืนยันสมมติฐานที่ 2 ได้
ตารางที่ 5-14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการ “สูง” กับ “ต่ำ” จากการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 1

การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับและ
ปราบปราม
บรรทัดฐานส่วนตน
การหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนฯ
ความเป็นชาย

การหลีกเลีย่ ง
ความไม่แน่นอนฯ

จำนวน

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"

41
47
42
48
43
48
43
48
42
47
43
48
43
48
43
47

4.717
4.704
5.429
5.146
5.093
5.052
4.481
4.674
3.980
3.933
4.674
4.972
5.031
5.146
2.314
2.005

0.610
0.730
0.608
0.970
0.881
0.947
0.862
0.993
0.904
1.064
1.068
1.269
0.705
0.737
1.318
0.981

0.013

ผลการทดสอบความ
แตกต่าง
ค่าสถิติ
p-value
t
0.087
0.931

0.283*

1.677

0.097

0.041

0.213

0.832

-0.193

-0.985

0.327

0.048

0.226

0.822

-0.298

-1.203

0.232

-0.115

-0.758

0.451

0.309

1.267

0.209

ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
การเก็บข้อมูลรอบที่ 2 ในการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 ผู้ที่ได้บทบาท A และ C (การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนสูง) ในการเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ได้บทบาท D และ B ในรอบที่ 2 ตามลำดับ (การหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนต่ำ) เช่นเดียวกัน ผู้ที่ได้บทบาท B และ D ในรอบที่ 1 ได้บทบาท C และ A ในรอบที่ 2
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ผลการทดสอบทางสถิติ ในตารางที่ 5-14 พบว่า ค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของกลุ่ ม
ตัวอย่างไม่แตกต่างกันตามบทบาทที่ได้รับ กล่าวคือ “กลุ่มสูง” มีค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ
เท่ากับ 5.279 ส่วน “กลุ่มต่ำ” เท่ากับ 5.243 และค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value
เท่ากับ 0.819)
สอดคล้องกันการทดสอบสมมติฐานด้วยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรอบที่ 1 ผลการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลใน
รอบที่ 2 ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 4 มิติระหว่าง “กลุ่มสูง” และ
“กลุ่มต่ำ” ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ทุกค่า และเป็นทีน่ ่าสังเกตุว่า ค่านัยสำคัญของมิติการรับรู้มีค่าเท่าก้บ 0.106
ใกล้กับ 0.10 มาก และ “กลุ่มสูง” มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ (เท่ากับ 5.035) ต่ำกว่า “กลุ่มต่ำ” (เท่ากับ 5.313) ซึ่งมี
ทิศทางสอดคล้องกับข้อมูลรอบที่ 1
โดยสรุป การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ด้วยข้อมูลที่เก็บในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่สามารถยืนยัน
สมมติฐานได้ และบทบาทที่มอบหมายให้กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
จากนิยามของการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ ซึ่งหมายถึงการมีข้อกำหนดหรือแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ชัดเจน ไม่มีความสัมพันธ์กับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างมีนัยสำคัญ
นั้น อาจชี้นำไปในแนวทางที่ทำให้เห็นว่าการต่อต้านการคอร์รัปชันของคนในสังคมอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์
และความรู้สึกมากกว่ากระบวนการ
ตารางที่ 5-15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มการหลีก เลี่ยงความไม่
แน่นอนในกระบวนการ “สูง” กับ “ต่ำ” จากการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 2

การต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชัน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิ ต ิ ก ารระงั บ และ
ปราบปราม
บรรทัดฐานส่วนตน

การหลีกเลีย่ ง
ความไม่แน่นอน
ฯ

จำนวน

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"

43
48
43
48
43
48
43
48
43
48
43
48

4.579
4.730
5.035
5.313
4.907
5.094
4.372
4.542
4.000
3.972
4.612
4.688

0.968
0.829
0.834
0.788
1.037
0.903
1.314
1.108
1.142
1.204
1.224
1.339
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ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่
-0.152

ผลการทดสอบความ
แตกต่าง
pค่าสถิติ t
value
-0.804 0.423

-0.278

-1.632

0.106

-0.187

-0.919

0.361

-0.170

-0.668

0.506

0.028

0.113

0.911

-0.075

-0.278

0.782

การหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนฯ
ความเป็นชาย

การหลีกเลีย่ ง
ความไม่แน่นอน
ฯ

จำนวน

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

"สูง"
"ต่ำ"
"สูง"
"ต่ำ"

43
48
43
48

5.279
5.243
3.023
2.828

0.709
0.780
1.431
1.578

ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่
0.036
0.195

ผลการทดสอบความ
แตกต่าง
pค่าสถิติ t
value
0.230 0.819
0.615

0.540

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
5.4.3 การวิเคราะห์การต่อต้านการคอร์รปั ชันตามกลุ่มที่มบี รรทัดฐานส่วนตนแตกต่างกัน (Main
Effect)
สมมติฐานที่ 3 ที่ว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตน “สูง” แตกต่างจาก
กลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตน “ต่ำ” การแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่มีบรรทัดฐานสู งและกลุ่มที่มีบรรทัดฐานต่ำ
เพื่อทดสอบสมมติฐานนี้ แบ่งด้วยค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตน ซึ่งในการเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 ค่าเฉลี่ยบรรทัด
ฐานส่วนตนมีค่าเท่ากับ 4.832 การเก็บข้อมูลในรอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตนเท่ากับ 4.652
การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 กลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตนต่ำ มีค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตนเท่ากับ 3.683 อยู่
ในระดับที่ต่ำกว่ากลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตนสูงที่มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 5.732 และค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ (p-value เท่ากับ 0.000) ตามคาด ดังแสดงในตารางที่ 5-16 ด้านล่าง
จากตาราง 5-16 แสดงค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 4 มิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยดังกล่าว
ของ “กลุ่มต่ำ” อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ “กลุ่มสูง” อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกค่า โดยมีค่า p-value
น้อยกว่า 0.05 หรือ 0.001 ทุกค่า ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากรอบที่ 1 ยืนยันสมมติฐานที่ 3
ตารางที่ 5-16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มบรรทัดฐานส่วนตน “สูง”
กับ “ต่ำ” จากการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 1

จำนวน

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

"ต่ำ"

39

4.364

0.652

"สูง"

49

4.985

0.557

บรรทัดฐานส่วนตน
(ค่าเฉลีย่ = 4.832)

การต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชัน
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ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่
-0.621***

ผลการทดสอบ
ความแตกต่าง
ค่าสถิติ
t

pvalue

-4.82

0.000

จำนวน

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

"ต่ำ"

40

5.056

0.872

"สูง"

50

5.455

0.755

"ต่ำ"

40

4.825

0.896

"สูง"

51

5.265

0.885

"ต่ำ"

40

3.967

0.863

"สูง"

51

5.065

0.667

"ต่ำ"

39

3.620

1.025

"สูง"

50

4.217

0.879

"ต่ำ"

40

3.683

0.777

"สูง"

51

5.732

0.400

บรรทัดฐานส่วนตน
(ค่าเฉลีย่ = 4.832)
มิติการรับรู้

มิติการป้องกัน

มิติการยืนหยัด

มิ ต ิ ก ารระงับและ
ปราบปราม
บรรทัดฐาน
ส่วนตน

ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่

ผลการทดสอบ
ความแตกต่าง
ค่าสถิติ
t

pvalue

-0.399**

-2.322

0.023

-0.440**

-2.34

0.022

-1.099***

-6.852

0.000

-0.597**

-2.955

0.004

-2.049***

-15.173 0.000

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
การเก็บ ข้อ มูล รอบที่ 2 การทดสอบสมมติฐ านที่ 3 ด้ว ยข้อมูล จากการเก็บในรอบที่ 2 กลุ่มที่มี
บรรทัดฐานส่วนตนต่ำ มีค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานส่วนตน (เท่ากับ 3.377) อยู่ในระดับต่ำกว่ากลุ่มที่มีบรรทัดฐาน
ส่วนตนสูงที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.321 ค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p-value เท่ากับ 0.000)
ดังแสดงในตารางที่ 5-17 ด้านล่าง
ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 4 มิติ ในตารางที่ 5-17 พบว่า ค่าเฉลี่ย “กลุ่มต่ำ” อยู่
ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ “กลุ่มสูง” อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกค่า ค่า p-value น้อยกว่า 0.05 หรือ
0.001 ทุกค่า สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บในรอบที่ 1 ดังนั้น ผบการรวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากรอบที่ 1
และรอบที่ 2 สามารถยืนยันสมมติฐานที่ 3
ผลการทดลองในส่วนนี้ยิ่งส่งเสริมความชัดเจนในการตีความผลการทดลองในหัวข้อก่อนหน้านี้ว่า
อารมณ์และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างในการต่อต้ านคอร์รัปชันอาจสำคัญกว่ากระบวนการในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน หรืออาจกล่าวได้ว่า อารมณ์และความรู้สึกมีความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชันไม่น้อยกว่า (หรือ
อาจจะมากกว่า) การใช้เหตุผล ดังนั้น บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งหมายถึงทัศนคติว่าคนในสังคมจำนวนมากหรือ
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น้อยเพียงใดที่ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันจึงมีความสำคัญกับการตอ่ต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม
ตัวอย่างรายนั้น ๆ ด้วย
ตารางที่ 5-17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างกลุ่มบรรทัดฐานส่วนตน “สูง”
กับ “ต่ำ” จากการเก็บข้อมูลในครั้งที่ 2
ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่

4.126

0.922

53

5.041

0.654

"ต่ำ"

38

4.704

0.844

"สูง"

53

5.524

0.603

"ต่ำ"

38

4.526

0.965

"สูง"

53

5.349

0.818

"ต่ำ"

38

3.754

1.229

"สูง"

53

4.969

0.902

มิติการระงับและ
ปราบปราม

"ต่ำ"

38

3.518

1.159

"สูง"

53

4.321

1.065

บรรทัดฐานส่วนตน

"ต่ำ"

38

3.377

0.881

"สูง"

53

5.566

0.492

บรรทัดฐานส่วนตน
(ค่าเฉลีย่ = 4.652)

จำนวน

การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน

"ต่ำ"

38

"สูง"

มิติการรับรู้

มิติการป้องกัน

มิติการยืนหยัด

ค่าเฉลีย่

ผลการทดสอบความ
แตกต่าง
ค่าสถิติ t

pvalue

-0.915***

-5.543

0.000

-0.820***

-5.122

0.000

-0.823***

-4.387

0.000

-1.214***

-5.172

0.000

-0.803**

-3.419

0.001

-2.189*** -13.849

0.000

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
5.4.4 การวิเคราะห์การต่อต้านการคอร์รัปชันตามบทบาททีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ในการทดสอบสมมติฐานที่ 4 การต่อต้านการคอร์รัปชันของผู้ที่ได้รับมอบหมายบทบาท A B C หรือ
D มีความแตกต่างกัน เป็นการทดสอบแบบ within-subject เพื่อตรวจสอบว่า เมื่อบทบาทตัวละครที่ได้รับ
เปลี่ยนไปแล้ว การต่อต้านการคอร์รัปชันจะแตกต่างออกไปหรือไม่ กล่าวคือ การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้รับบทบาทที่แตกต่างกันออกไป 4 บทบาท และในการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะได้รับบทบาทตัวละครที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับที่เคยได้รับในการเก็บข้อมูลครั้งก่อน
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5.4.4.1 การทดสอบอิทธิพลของบทบาท A (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) เทียบกับ บทบาท D (การเก็บ
ข้อมูลรอบที่ 2)
ตารางที่ 5-18 แสดงค่าเฉลี่ยความเป็นชาย การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ การต่อต้านการคอร์รัปชัน
และมิติย่อยทั้ง 4 มิติของผู้ที่ได้รับบทบาท A จากการเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ที่คาดหวังให้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็น
ชายและการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ในระดับสูง และได้รับบทบาท D จากการเก็บข้อมูลในรอบที่ 2 และ
คาดหวังให้กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นชายและการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ อยู่ในระดับต่ำ ข้อมูลจากตาราง
พบว่า ค่าเฉลี่ยความเป็นชายในรอบที่ 1 เท่ากับ 1.978 รอบที่ 2 เท่ากับ 2.348 ผลการทดสอบความแตกต่าง
ไม่พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัย สำคัญ (p-value เท่ากับ 0.310) การหลีกเลี่ยงความไม่แน่น อนฯ
ค่าเฉลี่ยในรอบที่ 1 เท่ากับ 5.208 ในรอบที่ 2 เท่ากับ 5.208 ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p-value
เท่ากับ 1.000) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าจากบทบาทที่มอบหมายให้ ไม่พบว่า ความเป็นชายและการหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนฯ แตกต่างกันตามที่ต้องการ
เมื่อเปรียบเทียบการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 4 มิติจากการเก็บข้อมูล ทั้ง 2 รอบ พบว่า
ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชัน มิติการรับรู้ และมิติการระงับและปราบปรามในรอบที่ 2 มีค่าสูงเท่ากับ
4.886 5.427 และ 4.065 ซึ่ งมีค่าสูง กว่า ข้ อ มูล จากรอบที่ 1 (เท่ากับ 4.525 4.927 และ 3.659) อย่ า งมี
นัย สำคัญ ที่ระดับ 0.05 และ 0.10 (p-value เท่ากับ 0.055 0.044 และ 0.091) ส่ว นมิติการป้องกั น และ
การยืนหยัดไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้ง 2 มิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าจากบทบาทที่มอบหมายให้ ไม่พบว่า ความเป็นชายและการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนฯ แตกต่างกันตามที่ต้องการ ที่สมมติฐานกำหนดไว้
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ตารางที่ 5-18 ค่าเฉลี่ยตัวแปรของบทบาท A (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) และบทบาท D (การเก็บข้อมูลรอบที่ 2)
บทบาท A (รอบที่ 1)

บทบาท D (รอบที่ 2)

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

23
24
24
24

4.525
4.927
5.021
4.486

0.794
1.185
0.903
0.932

4.886
5.427
5.333
4.639

23

3.659

1.034

24
23

5.208
1.978

0.680
0.974

จำนวน
การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับและ
ปราบปราม
การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนฯ
ความเป็นชาย

ผลการทดสอบความ
แตกต่าง

ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่

ค่าสถิติ t p-value

0.677
0.697
0.803
0.879

-0.361*
-0.500**
-0.313
-0.153

-2.027
-2.136
-1.625
-0.678

0.055
0.044
0.118
0.504

4.065

1.176

-0.406*

-1.768

0.091

5.208
2.348

0.734
1.496

0.000
-0.370

0.000
-1.039

1.000
0.310

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
5.4.4.2 การทดสอบอิทธิพลของบทบาท B (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) เทียบกับ บทบาท C (การเก็บ
ข้อมูลรอบที่ 2)
บทบาท B กำหนดให้ความเป็น ชายสูง และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ต่ำ ส่ว นบทบาท C
กำหนดให้ความเป็นชายต่ำ และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ สูง จากตารางที่ 5-19 พบว่า ค่าเฉลี่ยการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ในรอบที่ 1 (เท่ากับ 4.947) และในรอบที่ 2 ที่สูงขึ้น (เท่ากับ 5.347) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (p-value เท่ากับ 0.007) ซึ่งเป็นไปตามบทบาทที่มอบหมายแต่ค่าเฉลี่ยความ
เป็นชายในรอบที่ 1 (เท่ากับ 2.720) และรอบที่ 2 (เท่ากับ 2.970) ผลการทดสอบความแตกต่างไม่พบค่าเฉลี่ย
มีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญ (p-value เท่ากับ 0.478) ดังนั้น ผู้ได้รับบทบาท B ในการเก็บข้อมูล
รอบที่ 1 และบทบาท C ในรอบที่ 2 มีคุณลักษณะทีไ่ ม่เป็นตามที่คาดหวังไว้
ตารางที่ 5-19 พบว่ามีเพียงค่าเฉลี่ยมิติการยืนหยัดเท่า นั้นที่มีความแตกต่างกับอย่างมีนัยสำคัญที่
0.10 (ค่าเฉลี่ยรอบที่ 1 เท่ากับ 4.240 รอบที่ 2 เท่ากับ 4.680 p-value เท่ากับ 0.063) ส่วนค่าเฉลี่ยการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อยอื่นอีก 3 มิติ ไม่พบว่า ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น จึงสรุปว่า การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบบทบาท B (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) และบทบาท
C (การเก็บข้อมูลรอบที่ 2) ไม่ยืนยันสมมติฐานที่ 4
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ตารางที่ 5-19 ค่าเฉลี่ยตัวแปรของบทบาท B (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) และบทบาท C (การเก็บข้อมูลรอบที่ 2)
บทบาท B (รอบที่ 1)
จำนวน

การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับและ
ปราบปราม
การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนฯ
ความเป็นชาย

บทบาท C (รอบที่ 2)

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

24
24
25
25

4.624
5.427
4.980
4.240

0.613
0.606
0.941
0.773

4.811
5.167
5.160
4.680

0.863
0.813
0.875
1.192

25

3.940

0.974

4.280

25
25

4.947
2.770

0.664
1.474

5.347
2.970

ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่

ผลการทดสอบความ
แตกต่าง
ค่าสถิติ
t

pvalue

-0.187
0.260
-0.180
-0.440*

-1.144
1.471
-1.122
-1.948

0.264
0.155
0.273
0.063

1.108

-0.340

-1.641

0.114

0.663
1.480

-0.400**
-0.200

-2.969
-0.723

0.007
0.476

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
5.4.4.3 การทดสอบอิทธิพลของบทบาท C (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) เทียบกับ บทบาท B (การเก็บ
ข้อมูลรอบที่ 2)
บทบาท C กำหนดให้ความเป็น ชายต่ำ และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ สูง ส่ว นบทบาท B
กำหนดให้ความเป็นชายสูง และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ต่ำ จากตารางที่ 5-20 พบว่า ค่าเฉลี่ยการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ในรอบที่ 1 (เท่ากับ 5.083) และในรอบที่ 2 ที่สูงขึ้น (เท่ากับ 5.278) ค่าเฉลี่ยทั้ง 2
ค่าไม่แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญ (p-value เท่ากับ 0.424) ส่วนค่าเฉลี่ยความเป็นชายในรอบที่ 1 (เท่ากับ
2.031) และรอบที่ 2 (เท่ากับ 3.365) และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p-value เท่ากับ 0.000) ดังนั้น จึง
สรุปว่า คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เป็นตามที่คาดหวัง
และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่ อย 4 มิติระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่า p-value สูงกว่า
0.05 ทั้งสิ้น) จึงไม่สามารถยืนยันสมมติฐานที่ 4 ได้
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ตารางที่ 5-20 ค่าเฉลี่ยตัวแปรของบทบาท C (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) และบทบาท B (การเก็บข้อมูลรอบที่ 2)
บทบาท C (รอบที่ 1)

24
24
24

4.876
5.365
5.083

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.633
0.647
1.007

24

4.861

24
24
24

จำนวน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับ
และปราบปราม
การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน
ความเป็นชาย

บทบาท B (รอบที่ 2)

ความ
แตกต่าง
ค่าเฉลีย่

ผลการทดสอบ
ความแตกต่าง

4.596
5.198
4.854

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.958
0.869
0.950

1.035

4.444

1.310

0.417

1.259

0.221

4.194

1.046

3.889

1.275

0.306

0.964

0.345

5.083
2.031

0.800
1.009

5.278
3.365

0.838
1.507

-0.194
-1.333***

-0.813
-4.471

0.424
0.000

ค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่

ค่าสถิติ
t

pvalue

0.280
0.167
0.229

1.258
0.969
0.983

0.221
0.343
0.336

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
5.4.4.4 การทดสอบอิทธิพลของบทบาท D (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) และบทบาท A (การเก็บข้อมูล
รอบที่ 2)
บทบาท D กำหนดให้ความเป็น ชายต่ำ และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ต่ำ ส่ว นบทบาท A
กำหนดให้ความเป็นชายสูง และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ สูง ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 5-21
พบว่า ค่าเฉลี่ยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p-value เท่ากับ 0.811)
ค่าเฉลี่ยรอบที่ 1 เท่ากับ 5.157 และค่าเฉลี่ยรอบที่ 2 เท่ากับ 5.196 ขณะที่ค่าเฉลี่ยความเป็นชายแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ (p-value เท่ากับ 0.001) ค่าเฉลี่ยรอบที่ 1 เท่ากับ 1.706 และค่าเฉลี่ยรอบที่ 2 เท่ากับ
3.059 ดังนั้น จึงสรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รั บบทบาท D ในการเก็บข้อมูลรอบที่ 1 และบทบาท A ใน
การเก็บข้อมูลรอบที่ 2 ไม่เป็นตามที่คาดหวัง
ส่วนการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 4 มิติ พบว่า ค่าเฉลี่ย
การต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อยทั้ง 4 มิติจากการเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 (ที่มีความเป็นชายต่ำ) สูงกว่า
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลในรอบที่ 2 ค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชัน มิติการรับรู้ มิติการป้องกัน มิติการ
ยืนหยัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนมิติการระงับและปราบปรามแตกต่างที่ระดับ
0.10 โดยอย่างไรก็ตามบุคลิกลักษณะของบทบาท D ในรอบที่ 1 และบทบาท D ในรอบที่ 2 ไม่แตกต่างกัน
ตามที่คาดหวัง จึงสรุปว่า การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ยืนยันสมมติฐานที่ 4
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อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า การทดสอบบทบาท D (รอบที่ 1) และบทบาท A (รอบที่ 2) ในครั้งนี้จะไม่
สามารถยืนยันสมมติฐานที่ 4 ได้ แต่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ บทบาท D ที่มคี วามเป็นชาย “ต่ำ” จากการเก็บ
ข้อมูลในรอบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อย 4 มิติที่ลดลงและแตกต่างจากบทบาท A ที่มี
ความเป็นชาย “สูง” ในรอบที่ 2 ทั้งสิ้น ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า การต่อต้านการ
คอร์รัปชันของกลุ่มผู้ที่มีความเป็นชายสูงแตกต่างจากกลุ่มผู้ที่มีความเป็นชายต่ำ
ตารางที่ 5-21 ค่าเฉลี่ยตัวแปรของบทบาท D (การเก็บข้อมูลรอบที่ 1) และบทบาท A (การเก็บข้อมูลรอบที่ 2)
บทบาท D (รอบที่ 1)
จำนวน

การต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
มิติการรับรู้
มิติการป้องกัน
มิติการยืนหยัด
มิติการระงับและ
ปราบปราม

การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนฯ
ความเป็นชาย

ผลการทดสอบ
ความแตกต่าง

บทบาท A (รอบที่ 2)

ความแตกต่าง
ค่าเฉลีย่
ค่าสถิติ pt
value

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลีย่

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

16
17
17
17

4.849
5.412
5.235
4.824

0.619
0.643
0.812
0.914

4.132
4.838
4.471
3.961

1.050
0.897
1.138
1.428

0.717**
0.574**
0.765**
0.863**

2.569
2.435
2.685
2.349

0.021
0.027
0.016
0.032

16

4.083

0.821

3.490

1.089

0.594*

1.923

0.074

17
17

5.157
1.706

0.783
0.719

5.196
3.059

0.800
1.432

-0.039
-1.353**

-0.243 0.811
-4.082 0.001

* p-value < 0.10 ** p-value < 0.05 *** p-value < 0.001
5.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 4 สมมติฐานในการศึกษาที่ 3 นี้ สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานได้ในตารางที่ 5-22 ด้านล่าง โดยยืนยันสมมติฐานที่ 1 บางส่วน และยืนยืนสมมติฐานที่ 3
ส่วนสมมติฐานที่ 2 และ 4 ไม่สามารถยืนยันได้
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ตารางที่ 5-22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีความเป็นชาย “สูง” แตกต่าง
จากกลุ่มที่มีความเป็นชาย “ต่ำ”
สมมติฐานที่ 2 การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนใน
กระบวนการ “สูง” แตกต่างจากกลุ่มที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
“ต่ำ”
สมมติฐานที่ 3 การต่อต้านการคอร์รัปชันของกลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตน “สูง”
แตกต่างจากกลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตน “ต่ำ”
สมมติฐานที่ 4 การต่อต้านการคอร์รัปชันของผู้ที่ได้รับมอบหมายบทบาท A B C และ
D มีความแตกต่างกัน

ยืนยันบางส่วน
ไม่ยืนยัน

ยืนยัน
ไม่ยืนยัน

นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ 3 ชี้ให้เห็นสิ่งต่อไปนี้
1. ในการศึกษาที่ 3 สามารถวางกรอบ (framing) ความเป็นชายให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ และความเป็น
ชายที่สูงขึ้นหรือต่ำลงนี้จะส่งผลให้การต่อต้านการคอร์รัปชันเปลี่ยนแปลงไป
2. จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 (between-subject) และสมมติฐานที่ 4 (within-subject) ให้ผล
ยื น ยัน ถึงอิทธิพลของความเป็น ชายที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ในการทดสอบสมมติฐ านที่ 1 ( betweensubject) กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับบทบาทความเป็นชายสูงเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความชายต่ำ ในการเก็บ
ข้อมูลทั้ง 2 รอบ พบว่า กลุ่มที่มีความเป็นชายสูง การต่อต้านการคอร์รัปชันและมิติย่อยอยู่ในระดับต่ำกว่ากลุ่ม
ที่มีความเป็นชายต่ำ
ส่วนสมมติฐานที่ 4 (within-subject) กลุ่มตัวอย่างคนเดียวกันเมื่อได้รับบทบาทความเป็นชายใน
ทิศทางตรงกันข้าม โดยมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ การต่อต้านการคอร์รัปชัน มีความแตกต่า งกัน
อย่างชัดเจนตามบทบาทความเป็นชายที่ได้รับ คือ ในกลุ่มที่มีความเป็นชายต่ำ การต่อต้านการคอร์รัปชันและ
มิติย่อยสูงกว่าในกลุ่มที่มีความเป็นชายสูง เช่นเดียวกับสมมติฐานที่ 1
5.6 อภิปรายผลการศึกษาที่ 3
จากผลการทดสอบสมมุติฐานที่สรุปมาแล้วข้างต้น คณะผู้วิจัยจึง ได้นำมาอภิปรายเป็นบทเรียนสำคัญ
ดังนี้
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(1) ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นชายและบรรทัดฐานทางสังคมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจต่อต้าน
การคอร์รัปชัน โดยความเป็นชายตามนิยามหมายถึง บทบาท หน้าที่ ค่านิยมที่ถูกกำหนดให้ “ชาย” แตกต่าง
จาก “หญิง” โดย “ชาย” ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีความสามารถในวิเคราะห์ การใช้
เหตุผล และมีความสามารถในการทำงานบางอย่างได้ดีกว่าผู้หญิง ในขณะที่บรรทัดฐานส่วนตนตามคำนิยาม
หมายถึง ความรู้สึกที่ฝังลึกและถูกใช้ในการประเมินสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อันรวมถึงพฤติกรรมการคอร์รัปชัน การ
กระทำบางอย่างเช่น การให้ของกำนัลหรือของขวัญเล็กน้อยแก่ผู้อื่น เพื่อให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาจถูก
มองว่าเป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่ง ขณะที่คนอีกจำหนวนหนึ่งมองว่า ไม่เป็นการคอร์รัปชัน ทั้งความเป็นชาย
และบรรทัดฐานส่วนตนล้วนเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ เรียกว่า system
1 คือ ความคิดที่มาจากอารมณ์และความรู้สึกเป็นหลัก ดังนั้น กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
คอร์รัปชันในสังคมอาจไม่ใช่แค่การใช้เหตุผลที่นำเสนอเฉพาะปัญหาและความเสียหายจากการคอร์รัปชัน
เท่านั้น แต่จำเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นความแตกต่างระหว่าง “ความเป็นชาย” และ “ความเป็นหญิง” ลดลง
(เน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง) ซึ่งจากผลการศึกษาที่ 3 ระดับความเป็นชายต่ำ จะทำให้
เกิดการต่อต้านการคอร์รัปชันที่สูงกว่า อย่างน้อยในระยะสั้น เพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกในการต่อต้าน
คอร์รัปชันร่วมกันควบคู่กับการใช้เหตุผลด้วย
ในทำนองเดียวกัน การกระตุ้น “บรรทัดฐานส่วนตน” ให้ความชัดเจนขึ้น กล่าวคือ เป็นการบอกว่า สิ่ง
ใดถูก สิ่งใดผิด จะช่วยให้บุคคลสามารถประเมินพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกพิจารณาว่าเป็น การ
คอร์รัปชันได้อย่างตรงประเด็นและชัดเจน เป็ นการสร้างบรรทัดฐานส่วนตนของแต่ละบุคคลให้เหมือนหรือ
ใกล้เคียงกัน เป็นการสร้างทิศทางความเห็นของสังคมร่วมกัน
(2) ในขณะที ่ ก ารศึ ก ษาที ่ 3 ไม่ ส ามารถทดสอบอิ ท ธิ พ ลของการหลี ก เลี ่ ย งความไม่ แ น่ น อนใน
กระบวนการ และอิทธิพลร่วมระหว่างความเป็นชายกับการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (บทบาทที่มอบหมาย
ให้แก่ผู้เข้าร่วมการทดลอง) ที่มีต่อ การต่อต้านคอร์รัปชันได้ อันเนื่องมาจากการ priming ตัวแปรดังกล่าวอาจ
ไม่ชัดเจนเพียงพอ งานวิจัยในอนาคตอาจทดสอบอิทธิพลดังกล่าว โดยกำหนดวิธีการ priming การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนในกระบวนการและอิทธิพลร่วมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น
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บทที่ 6
การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา
จากการดำเนินงานโครงการวิจัย “การตลาดเชิงประยุกต์สำหรับการกระตุ้นและจำแนกกลุ่มประชาชน
ที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน” ผ่านการศึกษาที่ 1-3 พบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กลุ่มคน
ที่ต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกันทำให้สามารถจัดกลุ่มคนตามลักษณะที่ซ่อนเร้น รวมถึงการจัดลำดับความ
เข้มข้นของแต่ละกลุ่มที่มีการตื่นตัวต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกันได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันของคนในแต่ละกลุ่มได้ กล่าวคือ โครงการวิ จัยนี้สามารถตอบตำถามงานวิจัย
ทุกข้อที่กำหนดไว้ได้ครบถ้วน ซึ่ งสามารถอภิปรายผลการวิจัยไล่เรียงตามการศึกษาต่าง ๆ และสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
6.1 การอภิปรายผลการวิจัย
ในที่นี้จะอภิปรายผลการวิจัยไล่เรียงไปตามการศึกษาทั้งสาม แล้วจึงสรุปการอภิปรายผลการวิจัยทั้ ง
สามตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ตั้งไว้ 4 ประการตามที่ปรากฏในบทที่ 1
6.1.1 อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาที่ 1
การศึกษาที่ 1 เป็น การศึกษาเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ส ำคัญของงานวิจัยนี้ คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กลุ่มคนที่ต่อต้านคอร์รัปชัน และใช้องค์ประกอบดังกล่าวจำแนกคนเป็นกลุ่มย่อย ๆ
ตามแนวโน้มด้านพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงาน Good Society Expo
2019 สมาชิกโครงการปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “คิด พูด ทำ
เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน” การเก็บข้อมูลในการศึกษานี้ ทำได้ตามแผนที่วางไว้ครบถ้วนและข้ อมูลที่ได้มามี
การกระจายดี คือ มีสัดส่วนอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกระจายได้เหมาะสม โดยมีเพศหญิง
มากกว่าชาย และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่
จากการวิเคราะห์ตัวแปรแฝงพบว่าข้อมูลที่ได้ มามีตัวแปรแฝงหรือลักษณะซ่อนเร้น 11 ตัวแปร จาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ความตรงเหมือน ความตรงต่างและความเชื่อถือได้ของข้อมูลพบว่าพบว่าการใช้ตัว
แปรแฝงเพียง 6 ตัวมีความเหมาะสม และสามารถใช้ตัวแปรแฝงทั้ง 6 แบ่งคนเป็นกลุ่มย่อยที่มีความแตกต่าง
กันในด้านแนวโน้มการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างชัดเจนเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม The Engaged (18.24% ของ
กลุ่มตัวอย่าง) ที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันในระดับสูง ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันเชิงอำนาจ
และเพศกลุ่มที่ 2 The Secluded Sensible (27.70% ของกลุ่มตัวอย่าง) เป็นกลุ่มที่มีบรรทัดฐานส่วนตนอยู่
ในระดับสูงมาก กลุ่มที่ 3 The Collective Mass (36.94% ของกลุ่มตัวอย่าง) เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
เท่ากับ เป็นกลุ่มที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มและหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการอยู่ในระดับสูง
และกลุ่มที่ 4 The Challenged เป็นกลุ่มที่มองเห็นโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในระดับ

ปานกลาง แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นแล้ว The Challenged (16.89% ของกลุ่มตัวอย่าง) เห็นโอกาสนี้สูงที่สุด
จึงเป็นกลุ่มที่ถูกท้าทายจากปัญหาการคอร์รัปชันมากกว่ากลุ่มอื่น
ทั้งนี้ อาจอภิปรายได้ว่าการศึกษาที่ 1 สามารถแสดงถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยซ่อนเร้น
ของพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันได้ โดยองค์ประกอบซ่อนเร้นที่สำคัญ 6 องค์ประกอบ คือ บรรทัดฐานส่วนตน
โอกาสในการเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจ ความยึดมั่นในกลุ่ม การ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และความเป็นชาย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวสามารถนำไปแบ่งกลุ่มคน
ได้เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งมีพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและลักษณะซ่อนเร้นที่แตกต่างกัน ในภาพรวม พบว่า ใน
กลุ่มตัวอย่างนี้ ผู้ที่มีพฤติกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันสูงมักเป็นผู้ที่ยอมรับความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจได้ต่ำ นิยม
ความเท่าเทียมกันทางสังคม เห็นความสำคัญในบทบาทและความสามารถที่เท่าเทียมกันของทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชาย นอกจากนั้น การผู้ที่เห็นประโยชน์ส่วนตนสูงกว่าประโยชน์ของสังคมจะมีลักษณะที่ต่อต้านคอร์รัปชัน
น้อยกว่าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ข้อค้นพบสำคัญอีกประการของการศึกษาที่ 1 คือ การที่ค่าเฉลี่ยการต่อต้าน
การคอร์รัปชันของบางกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่กลับมีลักษณะซ่อนเร้นที่ความแตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิง นำไปสู่ข้อสรุปอีกประการสำคัญที่ว่า ผู้ที่มีระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันสูงเหมือนกั น อาจมี
ลักษณะซ่อนเร้นที่แตกต่างกันได้
การอภิปรายผลข้างต้นจากการศึกษาที่ 1 นี้ นำไปสู่ประโยชน์หลายประการทั้งเชิงทฤษฎี ระเบียบวิจัย
และนโยบายโดยจะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ 6.2 อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลการศึกษาที่ 1 จะสามารถแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนได้ว่าสามารถสกัดปัจจัยซ่อนเร้น และแบ่งกลุ่มประชากรตามแนวโน้มการต่อต้านคอร์รัปชันได้โดย
ใช้ลักษณะซ่อนเร้นหรือปัจจัยแฝงที่ได้มา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ แต่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาที่มาจากประชากรที่เข้าชมงานนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชันและกลุ่มคนที่ ทำงานเกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านคอร์รัปชันอยู่แล้ว การศึกษาที่ 2 จึงถูกดำเนินการขึ้นเพื่อศึกษาลักษณะซ่อนเร้นอื่น ๆ เพิ่มเติมกับ
กลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อลดปัญหาความลำเอียงของผลการวิจัยจากกรอบตัวอย่างของการศึกษาที่ 1
ที่อาจเกิดขึ้นได้
6.1.2 อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาที่ 2
การศึกษาที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแฝงและจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะพฤติกรรมต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยมีขนาดตัวอย่าง 719 คน กระจายใน 3 กลุ่มเจเนเรชัน คือ เจเนเรชัน Z เจเนเรชัน Y และ
เจเนเรชัน X จาก 6 ภูมิภาคของประเทศ คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ
ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยเก็บตัวอย่างได้พอ ๆ กันทุกกลุ่มย่อยซึ่งเป็นไปถามแผนการวิจัย ในภาพรวมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา
และพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนตัวระหว่าง 10,001 – 25,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้การวิเคราะห์ปัจจัยในการศึกษานี้ได้ใช้ลักษณะซ่อนเร้นที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มตัวอย่างของ
การศึกษาที่ 1 คือ บรรทัดฐานส่วนตน โอกาสในการคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ การ
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หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ การยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่ม และความเป็นชาย และวิเคราะห์
เพิ่มเติม พบว่ามีลักษณะซ่อนเร้นอีก 2 ตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน คือ ความ
เชื่อในอำนาจในตน และความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ นอกจากนี้ในการศึกษาที่ 2 ยังได้ดำเนินการพั ฒนา
เครื่องมือวัด “การต่อต้านการคอร์รัปชัน” โดยพบว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันประกอบด้วย 4 มิติย่อย ได้แก่
มิติการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา ซึ่งสะท้อนการเห็นถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชัน มิติการป้องกันซึ่งแสดงถึง
การร่วมเผยแพร่ความรู้ค่านิยมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ผู้อื่น มิติการยืนหยัดซึ่งหมายรวมถึงการ
ต่อสู้และยืนหยัดต่ออำนาจที่ไม่ถูกต้อง และมิติการระงับและปราบปรามซึ่งเน้นถึงการเข้าร่วมกับกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
จากการวิเคราะห์เพื่อนำมาแบ่งกลุ่มคน พบว่าตัวแปรแฝงทั้ง 8 ตัวแปรสามารถนำมาใช้จำแนกกลุ่ม
คนเป็ น กลุ ่ ม ย่ อ ยที ่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น ในการต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนเป็ น 4 กลุ ่ ม คื อ
กลุ่ม The Frontline และ กลุ่ม The Examplar ซึ่งมีระดับการต่อต้านคอร์รัปชันสูงที่สุด แต่มีลักษณะของ
ตั ว แปรแฝงแตกต่ า งกั น โดยมี ก ลุ ่ ม The Mass และ กลุ ่ ม The Individualist เป็ น กลุ ่ ม ที ่ ม ี ก ารต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชันน้อย แต่มีสัดส่วนต่อกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีแนวโน้มต่อต้านคอร์รัปชันมาก
ในภาพรวมลักษณะทางประชากรศาสตร์ของทั้งสี่กลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน คือ กระจัดกระจายทั้งเพศ อายุ
อาชีพ ระดับรายได้ การศึกษา การแบ่งกลุ่มคนโดยใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์จึงทำได้ยาก
ทั้งนี้ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยการต่อต้านการคอร์รัปชันสูงที่สุดกลุ่มหนึ่ง คือ The Frontline (17% ของกลุ่ม
ตัวอย่าง) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์มิติต่าง ๆ ของการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว พบว่านอกจาก The Frontline จะมีมิติ
การต่อต้านการคอร์รัปชันต่าง ๆ สูงแล้ว กลุ่มนี้มีมิติการระงับและปราบปรามสูงที่สุด ซึ่งสะท้อนว่า เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันแบบ Proactive เป็นผู้ที่ไม่เพียงรับรู้ ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชัน แต่
เข้ามามีส่วนร่วมในการระงับเหตุและปราบปรามการคอร์รัปชันด้วย The Frontline มีลักษณะซ่อนเร้นที่
น่าสนใจหลายประการ คือ เป็นผู้เห็นว่าตนเองมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันได้สูง
เป็นผู้ยอมรับรูปแบบการทำงานแบบ top-down ยอมรับได้หากการตัดสินใจใด ๆ ถูกกำหนดมาจากผู้มีอำนาจ
เป็นผู้ที่เห็นว่าชายและหญิงมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานไม่เท่าเที ยมกัน มีความเชื่อว่า ปัญหาคอร์รัปชัน
สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกระทำของตน มีบรรทัดฐานเกี่ยวกับการคอร์รัปชันสูง เห็นว่าการให้
สิ่งของ/เงินทองเพื่อแลกกับการได้รับสิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่ผิดมาก ต้องการความระเบียบ กฏเกณฑ์ในการทำงาน
ต้องการความชัดเจนของคำสั่ง คำอธิบายกระบวนการทำงาน
ในขณะที่กลุ่ม The Exemplar (27.68% ของกลุ่มตัวอย่าง) เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการต่อต้านการ
คอร์รัปชันสูงที่สุดเช่นเดียวกันกับ The Frontline แต่แตกต่างอยู่ที่ The Exemplar มีมิติการรับรู้ มิติการ
ป้องกัน และมิติการยืนหยัดอยู่ในระดับสูงมาก แต่มิติการระงับและปราบปรามที่ถึงแม้จะสูง แต่ยังต่ำกว่ากลุ่ม
The Frontline จึงมีลักษณะเป็นการต่อต้านแบบ Reactive The Exemplar มีลักษณะซ่อนเร้นที่โดดเด่นอยู่
หลายประการ คือ มีบรรทัดฐานส่วนตนสูง เห็นว่าการให้ “สินน้ำใจ” เป็นสิ่งที่ผิด เชื่อในความสามารถของ
ตนเองว่าสามารถทำงานตามแผนงานให้เกิดผลลัพธ์ได้ เป็นผู้ที่ต้องการความชัดเจนของกฎระเบียบ ข้อบังคับ
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และมีความกังวลใจหากต้องตัดสินใจในสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์
ของกลุ่มสูงกว่าประโยชน์ของตนในระดับสูงมาก
กลุ่ม The Mass (45.43% ของกลุ่มตัวอย่าง) เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มที่มีระดับการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันต่ำ มีลักษณะซ่อนเร้นของกลุ่มทั้ง 8 ตัวแปรแฝงไม่โดดเด่นในด้านใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งทำให้เห็นว่ากลุ่มคนจำนวนมากมิได้สนใจต่อต้านคอร์รัปชัน การจะผลักดันให้คนกลุ่มใหญ่
ต่อต้านการคอร์รัปชันนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะต้องพัฒนาลักษณะแฝงในหลายมิติมาก
กลุ่ม The Individualist (9.88% ของกลุ่มตัวอย่าง) มีคุณลักษณะซ่อนเร้นทั้งหมดต่ำกว่ากลุ่มย่อย
อื่น ๆ ทั้งสิ้น โดยกลุ่มนี้ไม่ได้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญนักและไม่เกี่ยวข้องอะไรมากกับตน ทั้งยัง
เห็นว่าเห็นว่าตนไม่มีอำนาจมากพอที่จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาการคอร์รัปชันได้ ทั้งยังยึดมั่นใน
ประโยชน์ของสังคมน้อย มีความเป็นปัจเจกสูง ยอมรับต่อความเหลื่ อมล้ำทางอำนาจ และความแตกต่างของ
ความเป็นหญิงชายได้น้อย ไม่ได้ให้ความสำคัญกับระเบียบ แบบแผน ทั้งยังหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของผลที่
จะเกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สนใจประโยชน์ส่วนตนมาก และไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาเชิง
สังคมนัก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ
ทั้งนี้ พบว่าลักษณะแฝงร่วมที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านคอร์รัปชันสูงนั้น ประกอบด้วย บรรทัดฐาน
ส่วนตน ความเชื่อในอำนาจของตน ความกลัวความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ ความหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของ
กระบวนการ และยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มที่อยู่ในระดับสูงทั้งสิ้น และพบว่าลักษณะแฝงร่วมที่ชัดเจน
ระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านคอร์รัปชันต่ำประกอบด้วยบรรทัดฐานส่วนตน ความเชื่อในอำนาจของตน ความกลัว
ความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ ความหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของกระบวนการ และยึดมั่นในผลประโยชน์ของกลุ่มที่
ล้วนอยู่ในระดับต่ำทั้งสิ้น
การอภิปรายผลข้างต้นจากการศึกษาที่ 2 นี้ นำไปสู่ประโยชน์หลายประการทั้งเชิงทฤษฎี ระเบียบวิจัย
และนโยบายโดยจะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อ 6.2 เช่นเดียวกับการอภิปรายผลการศึกษาที่ 1 อย่างไรก็ดี แม้ว่า
ผลการศึกษาที่ 2 จะสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถสกัดปัจจัยซ่อนเร้นได้อย่ าง
ละเอียดรัดกุม และสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามแนวโน้มการต่อต้านคอร์รัปชันได้โดยใช้ลักษณะซ่อนเร้นหรือ
ปัจจัยแฝงที่ได้มา รวมถึงการจัดลำดับความเข้มข้นของแต่ละกลุ่มที่มี การตื่นตัวต่อต้านคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน
ได้อย่างชัดเจน แต่ยังจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาต่อไป เพื่อยืนยันถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการ
คอร์รัปชันของคนในแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนมากขึ้น จึงต้องดำเนินการศึกษาที่ 3 เพื่อทดลองหาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะซ่อนเร้นหรือปัจจัยแฝงบางประการกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
6.1.3 อภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาที่ 3
จากผลการศึกษาที่ 1 และ 2 พบว่าลักษณะซ่อนเร้นบางประการน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการต่อต้าน
คอร์รัปชัน คณะผู้วิจัย จึงได้เลือกลักษณะซ่อนเร้นที่น่าสนใจและสอดคล้องกับวรรณกรรมในอดีตมาทำการวิจัย
เชิงทดลองเพื่อยืน ยัน ความสัมพัน ธ์ในลักษณะเหตุ -ผล (causal research) โดยได้เลือกลักษณะซ่อนเร้น
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บรรทั ด ฐานส่ ว นตน (personal norm) การหลี ก เลี ่ ย งความใม่ แ น่ น อนในกระบวนการ (uncertainty
aviodance) และความเป็ นชาย (masculinity) มาศึกษาโดยออกแบบงานวิจัยแบบ with-in-subject เพื่อ
ขจัดปัญหาอันอาจจะเกิดจากตัวแปรแทรกซ้อน (confounding variables) โดยการให้กลุ่มตัวอย่างร่วมงาน
วิจัย 2 ครั้งโดยมีช่วงเวลาคั่นระหว่างครั้งที่ 1 และ 2 นาน 2 สัปดาห์ (Pattaratanakun and Mak, 2016)
ผลการศึกษา พบว่า บรรทัดฐานส่วนตนมีความสัมพันธ์ ทางตรงกับการต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวคือ
ผู้ที่มีบรรทัดฐานส่วนตนด้านคอร์รัปชันต่ำจะต่อต้านคอร์รัปชันต่ำ และเมื่อบรรทัดฐานส่วนตนสูงขึ้นการ
ต่อต้านคอร์รัปชันก็จะสูงขึ้นด้วย การให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมด้านคอร์รัปชัน
จึงมีความสำคัญอย่า งยิ่ง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแนวทางที่หน่วยงานจำนวนหนึ่งได้พยายามสื่อสารความรู้ด้าน
คอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรดำเนินการให้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากต้องการให้คน
ร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน
นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มผู้ที่มีความเป็นชายสูงจะมีการต่ อต้านการคอร์รัปชันต่ำ และกลุ่มที่มีความ
เป็นชายต่ำจะมีการต่อต้านการคอร์รัปชันสูง ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่าการปลุกจิตสำนึกและทัศนคติด้านความ
เท่าเทียมระหว่างชายและหญิงทั้งในแง่ความสามารถ การได้รับความยอมรับ อาชีพ หน้าที่ และอื่น ๆ สามารถ
เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างให้เกิดต่อต้านคอร์รัปชันได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความพยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการ
สูงต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันในการศึกษานี้นั้นไม่พบผลที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจหมายถึงว่า การหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนมิได้มีความสัมพันธ์กับการต่อต้านการคอร์รัปชันดังที่คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตไว้ จากผลการศึกษาที่ 1
และ 2 หรือ อาจเกิดจากการที่นักวิจัยไม่สามารถสร้างการกระตุ้น (stimuli) ให้เกิดความแตกต่างของการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในกระบวนการระหว่างกลุ่มได้ดีเพียงพอก็ได้
ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้มานั้น ดีเพียงพอที่จะสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีลักษณะซ่อนเร้นบางประการ
คือ บรรทัดฐานส่วนตน และความเป็นชายที่สามารถนำไปใช้กระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันได้ในอนาคต
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งนักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนานโยบาย และองค์ กรหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อที่ 6.2
6.2 ประโยชน์เชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และนโยบาย
จากการอภิปรายผลการวิจัยข้างต้นสามารถแสดงประโยชน์เชิงทฤษฎี ประโยชน์เชิงระเบียบวิธีวิจัย
และการนำไปประยุกต์เชิงนโยบายได้ดังนี้
6.2.1 ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions)
ผลจากการวิจัยทั้งหมดทำให้ทราบถึงลักษณะซ่อนเร้นของการเกิดพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รั ปชันซึ่ง
ยังไม่มีงานวิจัยด้านคอร์รัปชันในอดีตใด ๆ เท่าที่คณะผู้วิจัยค้นพบได้กล่าวถึงมาก่อน เป็นการเปลี่ยนมุมมองเชิง
วิชาการของการศึกษาด้านคอร์รัปชันไปในอีกมิติหนึ่ง กล่าวคือ จากการเน้นการศึกษาเรื่องความหมายของการ
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คอร์รัปชัน เหตุของการคอร์รัปชัน รูปแบบของการคอร์รัปชัน กรณีศึกษาและสถานการคอร์รัปชันในพื้นที่ต่าง ๆ
กลายเป็นมิติการเข้าใจคนในสังคมเชิงลึกในมุมพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั นว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่ม และแต่ละ
กลุ่มมีปัจจัยซ่อนเร้นอะไรบ้างที่นำสู่การต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งพบว่าในบางกลุ่มย่อยมีลักษณะการต่อต้านการ
คอร์รัปชันคล้ายคลึงกันแต่ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะซ่อนเร้นที่คล้ายกันแต่อย่างใด
ในการศึกษาที่ 2 นักวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือวัดการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งประกอบด้วย 4 มิติย่อย ได้แก่
มิติการรับรู้ถึงประเด็นปัญหา มิติการป้องกัน มิติการยืนหยัด และมิติการระงับและปราบปรามโดยใช้ข้อคำถาม
19 ข้อ เครื่องมือนี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่นักวิจัยในอนาคตสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การต่อต้านคอร์รัปชันได้อีกมาก
จากการศึกษาศึกษาที่ 3 ทำให้ทราบว่าบรรทัดฐานส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการต่อ ต้าน
การคอร์รัปชัน และความเป็นชายมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นครั้งแรกที่นักวิชาการ
สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของปัจจัยแฝงที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของคนต่อพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน
ได้ และถือเป็นการขยายขอบเขตองค์ความรู้ทั้งด้านคอร์รัปชันและด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด
6.2.2 ประโยชน์เชิงระเบียบวิธีวิจัย (Methodological Contributions)
การศึกษาที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นตัวอย่างของการใช้แนวคิดระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
และการตลาดมาประยุกต์เข้ากับการวิจัยในด้านคอร์รัปชันเป็นครั้งแรก ทำให้เห็นว่าการวิเคราะห์ปัจจัย และ
การจำแนก กลุ่มคนมีความน่าสนใจและมีความสำคัญต่อการวิจัยด้านคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ซึ่งมี
ความแตกต่างและมีปัจจัยซ่อนเร้นอยู่มากในพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ
ผลการวิจัยจากการศึกษาที่ 1 และ 2 ยังแสดงให้เห็นว่าการศึกษาวิจัยด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมี
มุมมองของกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มเดียวนั้นอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะที่ซ่อนเร้น
ต่าง ๆ กลุ่มคนอาจทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเกิดการ “หักลบกลบหนี้” (offset) ในการคิดคำนวณผล
ทำให้ผลการวิจัยที่ออกมามีความลำเอียงและขัดความเป็นจริง ดังนั้นการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการคอร์รัปชันจึงควรต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มเสมอก่อนที่จะดำเนินการวิจัย
นอกจากนั้นผลจากการศึกษาที่ 3 แสดงให้เห็นการประยุกต์แนวคิดระเบียบวิธีวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
พฤติ ก รรม (behavioral economics) โดยใช้ ว ิ ธ ี ก าร priming สามารถสร้ า งให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ท าง
คอร์รัปชันได้ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเกมส์ (gamification) สามารถทำให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการร่วมทำงานวิจัย และสามารถเก็บข้อมูลวิจัยได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น
6.2.3 การนำไปประยุกต์เชิงนโยบาย (Policy Implications)
จากผลการวิจัยผู้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ได้
อย่างน้อยสามประการดังนี้
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1) การแบ่งกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าใจถึงปัจจัยแฝงที่ถูกนำมาใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบายเลี่ยงจากการใช้
ปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ อาชีพ ระดับรายได้ ในการแบ่งกลุ่มคนที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน จากการศึกษาที่ 1 และ 2 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของแต่ละ
กลุ่มคนที่แบ่งไว้นั้นปะปนกันอย่างมาก ปัจจัยที่ควรนำมาใช้ในการแบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชัน คือ ปัจจัยเชิงสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ชัดเจนเหมาะสมกว่า
2) การลดต้นทุนการกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชัน
การเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะทำให้ผู้ที่กำหนดนโยบายไม่หว่านทรัพยากรที่มีไปกับทุกคน
เพื่อสร้างให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องจากกลุ่มคนบางกลุ่มนั้นการลงทุนเพื่อสร้างพฤติกรรมการต่อต้าน
คอร์รัปชันอาจจะไม่คุ้มค่าในระยะแรกของการสื่อสาร เช่น กลุ่ม The Mass ในการศึกษาที่ 2 แม้จะมีจำนวน
มากแต่มีลักษณะซ่อนเร้นที่ไม่โดดเด่นในด้าน ใด ๆ ทำให้อาจต้องลงทุนลงแรงจำนวนมากในการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน เช่นเดียวกับกลุ่ม The Individualist ในการศึกษาที่ 2 ซึ่งมิได้สนใจการต่อต้าน
คอร์รัปชันแต่อย่างใด แต่สนใจเรื่องประโยชน์ส่วนตนมากที่สุด การให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้อาจจะยังไม่
คุ้มค่าในช่วงแรก ในทางกลับกันกลุ่ม The Attentive Mass ในการศึกษาที่ 1 เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะมี
ลักษณะต่อต้านคอร์รัปชันอยู่เดิม หากเพิ่มการกระตุ้นหรือให้แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมก็จะ
สามารถสร้างให้คนกลุ่มใหญ่มาเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันได้ โดยใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงกว่า
3) การกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาที่ 3 พบว่า บรรทัดฐานส่วนบุคคลและความเป็นชายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่อต้าน
คอร์รัปชันและสามารถกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม การต่อต้านคอร์รัปชันจึงควรให้
ความรู้ด้านบรรทัดฐานด้านคอร์รัปชันแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เน้นให้กลุ่มเป้าหมายเห็นปัญหาของคอร์รัปชันที่
ชัดเจน และต้องกำหนดกรอบบรรทัดฐานทางสังคมของการคอร์รัปชันให้เข้าใจง่ายและถูกต้องเพื่ อปลุ ก
จิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดบรรทัดฐานส่ว นบุคคลด้านคอร์รัปชันในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนั้นการสื่อสารให้
เกิดความรู้ส ึกถึงความสำคัญของความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ทั้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด
ความเชื่อ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันได้
ทั้งนี้ ยังมีลักษณะแฝงอีกหลายประการที่น่าสนใจดำเนินการศึกษาวิจั ยเพิ่มเติมในอนาคต เช่น ความ
เชื่อในอำนาจของตน โอกาสในการเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การยอมรับความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจ ความยึ ด
มั่นในกลุ่ม ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าจะนำสู่ประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ได้อีกมาก
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6.2.4 การนำไปประยุกต์เชิงปฏิบตั ิดา้ นกลยุทธ์การตลาด (Practical Strategic Marketing
Implications)
จากผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นกิจกรรมทางการตลาด และกิจการสื่อสารที่สามารถ
นำไปใช้ปฏิบัติได้จริงหลายมิติ ในที่นี้จะใช้แนวคิดองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยการ
การวางแผน (plan) การนำไปใช้ (execution) การกำหนดยุ ท ธวิ ธ ี (tactics setting) และการวั ด ผล
(measurement) ทางการตลาดมาเป็นแกนหลักในการกำหนดกลยุทธ์โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การวางแผน (plan)
การวางแผนการตลาดเริ่มต้น จากการกำหนดการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (segmentation) และการ
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (targeting) ที่เหมาะสมจึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ได้ จากผล
การศึกษาที่ 1 และ 2 ในงานวิจัยนี้ทำให้นักการตลาดตระหนักว่ารูปแบบการบางกลุ่มเป้าหมายแบบเดิมที่ใช้
กับกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันที่มีมาตลอดนั้นไม่เหมาะสมและอาจทำให้การกระตุ้นในเกิดการต่อต้าน การ
คอร์รัปชันเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในอดีตการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การต่อต้านคอร์รัปชันนั้นมักจะใช้เกณฑ์ทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ อาชีพ และระดับรายได้ หรือ
เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ เช่น เขตจังหวัด เป็นเครื่องมือสำคัญ
ภาพที่ 6-1 แสดงตั ว อย่ า งของโครงการเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั น ซึ ่ ง เน้ น การแบ่ ง
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์อายุ และโครงการจังหวัดแพร่ต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มเป้าหมายทาง
ภูมิศาสตร์
ภาพที่ 6-1 แสดงตัวอย่างกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันในอดีตที่แบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์ และภูมิศาสตร์

ที่มา: เชียงใหม่นิวส์ (2563)
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ผลจากการวิจ ัย นี้แสดงให้เห็นว่าการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะมีประสทธิภาพมากกว่า คือการ
แบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ ปัจจัย ด้านวัฒ นธรรม และปัจจัยด้านทัศนคติและจิตวิทยา เช่น ความเป็นชาย
(masculinity) และบรรทัดฐานส่วนตน (personal norm) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ มีอิทธิพลและสะท้อนวิถีชีวิต
(lifestyle-based) ของกลุ่มประชากรได้มากกว่า ทั้งนี้การแบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ปัจจัย ที่สะท้อนวิถีชีวิต
ดังกล่าวนี้เป็นแนวทางสำคัญของหลักการตลาดยุคใหม่ที่ เห็นว่าคนที่มีอายุ เพศ อาชีพที่เหมือนกันอาจจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน หรือคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ใช่ว่าจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกัน ดังนั้นปัจจัยที่
สะท้อนวิถีช ีวิต ของประชาชนจึง เป็นปัจ จัยที่ส ามารถแบ่งกลุ่ มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภ าพมากกว่า
แบ่งกลุ่มตามปัจจัยเชิงประชากรศาสตร์
นอกจากการแบ่งกลุ่มเป้าหมายแล้วการกำหนดกลุ่มเป้าหมายก็เป็นอีกกระบวนการวางแผนการตลาด
ที่สำคัญ ในอดีตนั้นการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นกิจกรรมที่เน้นจับตลาดกว้าง
(mass) แต่จากงานวิจัยนี้พบอย่างชัดเจนว่าการทำกิจกรรมที่เน้นการตลาดกว้างนั้นเป็นการสูญเสียทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพน้อย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มอาจจะมิได้พร้อมในการต่อต้านคอร์รัปชัน การ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (niche) จึงมีความสำคัญและมีประสิทธิภาพกว่า เช่น การกลุ่ม The Engage
และ The Challenge ที่พบในการศึกษาที่ 1 และ 2 นั้นควรเป็นกลุ่มเป้าหมายต้น ๆ ที่นักการตลาดต้องให้
ความสำคัญเพราะสามารถกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันได้ง่ายและรวดเร็วมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจาก
มีความพร้อมในการต่อต้านคอร์รัปชันอยู่เดิมแล้วเป็นต้น
2) การนำไปใช้ (execution)
เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมแล้วนักการตลาดจะได้กำหนดกลยุทธ์รูปแบบการทำ
การตลาดขึ้นให้สอดคล้องกัน ในอดีตรูปแบบการกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชันนั้นมักออกมาในรู ปของ
การเน้นที่ผู้บริหารระดับสูงพยายามทำตนให้เป็นตัวอย่างหรือออกนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันดัง
แสดงในภาพที่ 6-2
ภาพที่ 6-2 แสดงการใช้ push ในการกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชัน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (2562)
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จากงานวิจัยนี้พบว่าแนวทางแบบบนลงล่าง เน้นการผลักดันของผู้บริหาร (push) ใช้คำสั่งหรือออก
นโยบายเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แนวทางที่เน้นให้เกิดความเท่าเทียมและเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถมีสิทธิมีเสียงและสะท้อนความต้องการของตนได้ (pull) น่าจะ
เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าทั้งนี้เพราะผลการวิจัยพบว่าความรู้สึกว่าเท่าเที ยมนั้นมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้โครงการตัวอย่างที่พยายามใช้แนวคิดแบบล่างขึ้นบนได้สำเร็จในประเทศไทย
มีหลายชิ้น เช่น โครงการหมาเฝ้าบ้านซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอำนาจในการสร้างสรรค์สังคมอย่างเท่าเทียม
สามารถชี้เบาะแสการคอร์รัปชันในสังคมหรือชุมชนได้ดังแสดงในภาพที่ 6-3
ภาพที่ 6-3 แสดงการใช้ pull ในการกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี
ประสิทธิภาพดีกว่า

ที่มา: เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน (ม.ป.ป.)
นอกจากนั้นจากการศึกษาที่ 3 พบว่าการต่อต้านคอร์รัป ชันนั้นสามารถถูกสร้างให้เกิ ดขึ้นได้ผ่าน
เทคนิค priming โดยให้กลุ่มเป้าหมายอ่านบทความหรือเห็นภาพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาย (masculinity)
ที่น้อยลงหรือการเน้นบรรทัดฐานส่วนตน (personal norm) ให้มากขึ้น หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือในกรณีของ
การต่อต้านคอร์รัปชันนั้นการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (customer behavior understanding) ไม่เพียงพอแต่การ
กระตุ้นการต่อต้านคอร์รัปชันอาจใช้กระบวนการบางอย่างเพื่อ “ออกแบบ” พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ตามที่เราต้องการ (customer behavior design)
กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การทำกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มที่มีรูปแบบการ
ดำเนิน ชีว ิตที่มีความสัมพัน ธ์กับการต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวคือ กลุ่มที่มีความเป็นชายต่ำและกลุ่มที่มี
บรรทัดฐานส่วนตนสูง
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จากแนวคิดของ Hofstede (2011) กลุ่มที่มีความเป็นชายต่ำจะมีกิจกรรมที่ไม่เน้นความรุนแรง เน้น
สุนทรียภาพ และศิลปะ เช่น การรื่นเริง การทำอาหาร การชื่นชมศิลปะ การชมดนตรี การทำสวน การชอปปิ้ง
การเล่นกีฬาที่ไม่เน้นความรุนแรง การดูละคร การนวด การตกแต่งบ้าน การชมแฟชั่น การเลี้ยงสัตว์ การทำ
กิจกรรมและสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบในกิจกรรมเหล่านี้จะสามารถดึงดูดใจและกระตุ้น
ให้เกิดการร่วมปราบปรามคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นควรเลี่ยงการทำกิจกรรมและสื่อสาร
การตลาดเพื่อส่งเสริมการปราบปรามคอร์รัปชันไปยังกลุ่มที่มีความเป็นชายสูงซึ่งจะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่
เน้นความหนักหน่วงรุนแรง ไม่เน้นคุณประโยชน์เชิงสุนทรียภาพ เช่น การตกปลา การแข่งขันกีฬา การขับรถ
วิบาก การแล่นเรือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ
ในด้านบรรทัดฐานส่วนตนที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่สูงนั้นสามารถสะท้อนออกมาจากเครื่องมือวิจัย
เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตหลายประการ กล่าวคือ การไม่มอบสินน้ำใจ การไม่ชอบการดูแลในฐานะคนพิเศษ
การเลี่ยงการให้และการมอบของขวัญ เป็นต้น
ในปัจจุบันการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นทำได้อย่าง
สะดวกขึ้นเนื่องจากกลุ่มที่มีลักษณะการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ ม ๆ บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ดังเช่นแสดงในภาพที่ 6-4 ซึ่งเป็น Facebook Group ของกลุ่มรักหมาจัง ซึ่งถือเป็นรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตที่มีความเป็นชายต่ำ โดยกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนผู้ติดตามอยู่มากกว่า 1,000,000 คน นักการตลาด
สามารถสร้างการสื่อสารการตลาดที่แสดงให้เห็นว่าการคอร์รัปชันบางรูปแบบสามารถส่งผลร้ายต่อสุนัขที่
ยากไร้น ่าสงสารอย่างไรบ้าง ซึ่ง จะทำให้สามารถกระตุ้นให้เกิดการร่วมปราบปรามคอร์รัปชันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับกลุ่มส่งต่อชุดคลุมท้อง.ชุดให้นม มือ1 มือ2 ราคาถูกที่แสดงในภาพที่ 6-5 ซึ่งเป็นกลุ่มรวม
คุณแม่ลูกอ่อนที่โดยธรรมชาติจะมีความเป็นชายต่ำ และมีสมาชิกอยู่มากกว่า 180,000 คน การสื่อสารว่าการ
คอร์รัปชันส่งผลร้ายต่ออนาคตของเยาวชนซึ่งก็คือบรรดาลูก ๆ ของเหล่าคุณแม่ในกลุ่มนี้อย่างไรจะเป็นทาง
หนึ่งที่สามารถสร้างให้เกิดพฤติกรรมร่วมปราบปรามคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 6-4 แสดงถึงเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มรักหมาจังที่รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบความเป็นชายต่ำ

ที่มา: เพจรักหมาจัง (ม.ป.ป.)
ภาพที่ 6-5 แสดงถึงกลุ่มในเฟซบุ๊กของกลุ่มส่งต่อชุดคลุมท้อง.ชุดให้นม มือ1 มือ2 ราคาถูกที่รูปแบบการดำเนิน
ชีวิตแบบความเป็นชายต่ำ

ที่มา: กลุ่มส่งต่อชุดคลุมท้อง.ชุดให้นม มือ 1 มือ 2 ราคาถูก (,ม.ป.ป.)
3) การกำหนดยุทธวิธี (Tactics Setting)
ยุทธวิธีทางการตลาดที่ใช้สร้างให้เกิดพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันมักเป็นการสื่อสารข้อมูลในเรื่อง
คอร์รัปชันโดยตรง เช่น ผลที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน การเติบโตขึ้นของการคอร์รัปชันในประเทศไทยดังเช่นที่
แสดงในภาพที่ 6-6
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ภาพที่ 6-6 แสดงแนวทางการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันในปัจจุบัน

ที่มา: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (2562)
จากงานวิจัยนี้พบว่ายุทธวิธีข้างต้นมิใช้เป็นเพียงแนวทางเดียวที่สามารถใช้เพื่อกระตุ้นการต่อต้านการ
คอร์รัปชันได้ แต่สามารถใช้แนวทางการสื่อสารข้อความที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความเป็นชายต่ำลง หรือสร้าง
บรรทัดฐานส่วนบุคคลให้มากขึ้นดังที่ใช้ในการศึกษาที่ 3 การดำเนินการดังกล่าวอาจทำได้โดยใช้รูปแบบการ
สื่อสารที่ลดความแข็งกร้าวเพื่อลดระดับ ความเป็นชาย หรือการใช้สุภ าพสตรีในสื่อมากขึ้น ในการสร้าง
บรรทัดฐานนั้นการเรียนการสอนในครอบครัว หรือสถาบันการศึกษาปลูกฝังบรรทัดฐานส่วนบุคคลด้านการ
คอร์รัปชันให้มากขึ้น หรือโดยอาจทำเป็นรายวิชา ทำเป็นบทเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อบ่มเพาะ
บรรทัดฐานการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบก็ได้
4) การวัดผล (Measurement)
การวัดผลการต่อต้านคอร์รัปชันในอดีตมักวัดเป็นจำนวนชิ้นงาน เช่น มีการจัดทำงานประชาสัมพันธ์กี่
ชิ้นงาน มีการออกงานจัดแสดงนิทรรศการกี่ค รั้ง หรือการออกค่ายให้ความรู้มากเพียงใด ซึ่งถือเป็นรูปแบบ
output-based และอาจมิได้เน้นที่ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่ต่อต้านคอร์รัปชันโดยตรง จากการศึกษาที่ 2 พบว่า
การวัดพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันนั้นสามารถทำได้โดยใช้มิติที่หลากหลายและได้เกิดเครื่องมื อวัด
พฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น ดังนั้นการวัดผลกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน
จึงสามารถทำได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมขึ้น มีลักษณะที่เน้นถึงผลลัพธ์ หรือ outcome-based โดยแท้จริง
จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยชิ้นนี้ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารทั้ง
ในด้านการวางแผน การนำไปใช้ การกำหนดยุทธวิธี และการวัดผล โดยการวางแผน (planning) นั้นทำให้การ
แบ่งกลุ่มเป้าหมายต้องปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม คือ การใช้ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์
(demographic and geographic) ไปเป็นการใช้ปัจจัย ที่สะท้อนแนวทางการดำเนินวิถีชีวิต (lifestyle) มาก
ขึ้น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะปรับจากตลาดกว้าง (mass) ไปเป็นกลุ่มเฉพาะ (niche) มากขึ้น ด้านการ
นำไปใช้นั้นจะเปลี่ยนจากการผลักดันจากผู้บริหาร (push) หรือบนลงล่าง เป็นรูปแบบที่เน้นความเท่าเทียม
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มากขึ้น (pull) ด้านการกำหนดยุทธวิธีนั้นจะปรับจากการกระตุ้นระยะสั้น (short-term) ที่เน้นข้อมูลด้านการ
คอร์รัปชันโดยตรงไปเน้นเรื่องของการสื่อสารเพื่อกระตุ้นปัจจัยแฝง เช่น บรรทัดฐานส่วนตน และลดความเป็น
ชายซึ่งจะส่งผลระยะยาว (long-term) มากขึ้น และท้ายที่สุดคือการวัดผลซึ่งผลงานวิจัยนี้ทำให้มีเครื่องมือ
วัดผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมต่อต้านคอร์รัปชันได้เป็นครัง้ แรก
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