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ค าน า 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิด 
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ขึ้น 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม ก าหนดแผนหรือ
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 

 คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน  
การทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร 
ดังนี้   ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา  
(วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและ
ต ารวจ ๔. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ช 
เพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการใช้ในกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education  
จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอบรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริต
เกิดข้ึนในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยทีไ่ม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
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หลักสูตรโค้ช 
ชื่อหลักสูตร 

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 

หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)          
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิด     
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต และเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตทีไ่ด้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ และต้องมีการขยายผลไปในทุกภาคส่วน 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะเพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช.  
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยเทคนิคและวิธีการ 
ที่เหมาะสม จะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริตให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ
รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียน  
 3. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นแบบอย่างทีด่ีในด้านการต้านทุจริต 

รายละเอียดเนื้อหา ประกอบด้วย 2 ส่วน 

ส่วนที ่1 
 วิชาที ่1 แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
          วิชาที ่2 กลไกและกระบวนการโค้ช 

วิชาที ่3 เรียนรู้ผู้เรียน 
 วิชาที ่4 เทคนิคส าคัญในการโค้ช 
          วิชาที ่5 การประเมินผลการเรียนรู้ทีเ่สริมพลังต้านทุจริต 

 ส่วนที ่2  
 วิชาที ่1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 วิชาที ่2 ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 
 วิชาที ่3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 วิชาที ่4 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
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ระยะเวลาหลักสูตร 

 4 วัน 3 คืน  

การวัดและประเมินผล  

1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & 
Post Test) 

2. ร้อยละของจ านวนชั่วโมงทีเ่ข้ารับการอบรม 
3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 
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ส่วนที่ 1 การสร้างโค้ช 
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต  
 

วิชาที ่1.1  :  เรื่อง  แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 
เรื่อง : แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านการทุจริต 

 
สาระส าคัญ 

 การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม         
เพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการ
ต้านทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อัน
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้างชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมือง        
ส่งต่ออนาคตทีด่ีใหลู้กหลานอย่างยั่งยืน” 
 
วัตถุประสงค ์ 

 1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ 

รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียน  
 3. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม 
 
รายละเอียดเนื้อหา  

 แนวคิดหลักการโค้ชเพ่ือการรู้คิดเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาหลัก ได้แก ่
 

1. ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
การโค้ชเพ่ือการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นบทบาทของผู้สอน ในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่  

ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ที่ผู้สอนท าหน้าที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ ให้ค าตอบที่ถูกต้อง  
ใช้สื่อสารทางเดียว ก าหนดทิศทางการเรียน ก าหนดงานให้ผู้เรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้และเกณฑก์ารวัดประเมินผลการเรียนรู้ อนึ่งค าว่า “ผู้โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้หมายถึง ผู้สอนที่ใช้การโค้ช
ใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

 

2. ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
การโค้ชเพื่อการรู้คิด หมายถึง กระบวนการฝึกสอน โดยผู้สอน ซึ่งท าหน้าที่เป็นโค้ช ดึงศักยภาพของ

ผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การโค้ช 
(coaching) เป็นกลไกเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher – 
order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาตนเองได้ 
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3. เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
การโค้ชเพ่ือการรู้คิด มีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน การใคร่ครวญตรวจสอบ

ตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรง แต่เป็นการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ 
 

4. หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
หลักการโค้ช (coaching) กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้

บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และ
หาค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่การบอกค าตอบให้กับผู้เรียน การโค้ชเพ่ือการรู้คิด เป็นมากกว่า
การสอน (teaching) 

 

5. ทักษะเสริมการโค้ชใหมี้ประสิทธิภาพ 
มีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะทางสังคม (soft skills) เป็นทักษะทางสังคม และความ

ฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทางสมองซีกขวา เป็นความสามารถทางสังคม การจัดการ
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การติดต่อสื่อสาร และความเป็นมิตร และ 2) ทักษะด้านความรู้ทาง
วิชาการ (hard skills) จะต้องมีความรู้ ความสามารถทีก่ าหนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
2. การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา  
3. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. การอภิปรายกลุ่ม 
5. การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 3. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและปราชญ์ชาวบ้านผู้น าชุมชน 
 

การวัดและประเมินผล  
 1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post Test) 
 2. ร้อยละของจ านวนชั่วโมงทีเ่ข้ารับการอบรม 
 3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 
 

ข้อเสนอแนะ  
 การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส

ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ทั้งนี้ หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า และการสนับสนุนแก่โค้ช เพ่ือลดความรู้สึกของ
ความโดดเดี่ยวทีโ่ค้ชได้รับและสนับสนุนการท างานของโค้ชให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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 เนื้อหาโดยสังเขป  
 

วิชาที ่1.1  :  เรื่อง  แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 
รายละเอียดเนื้อหา  
 

1. แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

การโค้ชเพ่ือการรู้คิด (cognitive coaching) เป็นบทบาทของผู้สอน ในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่  
ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ที่ผู้สอนท าหน้าที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ ให้ค าตอบที่ถูกต้อง  
ใช้สื่อสารทางเดียว ก าหนดทิศทางการเรียน ก าหนดงานให้ผู้เรียน ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดกิจกรรม 
การเรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ อนึ่งค าว่า “ผู้โค้ช” ในหนังสือเล่มนี้หมายถึง ผู้สอนที่ใช้การ
โค้ชใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

นอกจากนี้การโค้ชเพ่ือการรู้คิดยังเป็นมากกว่าการเป็นผู้เ อ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
(facilitator) ที่ผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้คิดและตั้งค าถามสื่อสาร 
สองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถก าหนด
วัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผล
การเรียนรู้ การโค้ชเพ่ือการรู้คิด มุ่งเน้นการฝึก (training) หรือกระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน (individual) 
ให้มีความรู้ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติแบบดั้งเดิม ที่ผู้สอน
เป็นผู้ท าหน้าทีจ่ัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน ด้วยวิธีการเดียวกันภายในระยะเวลาทีเ่ท่ากัน 

การโค้ชเพ่ือการรู้คิด มุ่งให้ผู้โค้ชใช้วิธีการฝึกสอนที่หลากหลาย ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จุดอ่อน และจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีความต้องการพัฒนาที่แตกต่างกัน ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

 

ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

การโค้ช หมายถึง การเป็นคู่คิดของผู้ได้รับการโค้ชในกระบวนการพัฒนาที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้
ได้รับการโค้ชได้น าศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวและอาชีพ การโค้ชเน้นการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านดีทีเ่ป็นรูปธรรม 

การโค้ชเพื่อการรู้คิด หมายถึง กระบวนการฝึกสอน โดยผู้สอน ซึ่งท าหน้าที่เป็นโค้ช ดึงศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การโค้ช 
(coaching) เป็นกลไกเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง (higher – 
order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาตนเองได้ 
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เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

การโค้ชเพ่ือการรู้คิด มีเป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการคิดของผู้เรียน  การใคร่ครวญ
ตรวจสอบตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรง แต่เป็นการใช้เทคนิค
วิธีการต่างๆ เช่น การตั้งค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าแนะน า การให้หลักคิด วิธีการคิด วิธีการเรียนรู้ 
ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (inspiration) และน าไปสู่การแสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะ 
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ของ
การเรียนรู้ 

 

หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

หลักการโค้ช (coaching) กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้
บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และ
หาค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่การบอกค าตอบให้กับผู้เรียน การโค้ชเพ่ือการรู้คิด เป็นมากกว่า 
การสอน (teaching) การโค้ชเพ่ือการรู้คิด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการ แรงจูงใจ ความปรารถนา ทักษะและกระบวนการคิด ที่จะน าไปสู่
การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้น (transformative learning) 

2. ตั้งค าถามผู้เรียนด้วยเทคนิคต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการคิด ที่น าไปสู่การวางแผน การ
แก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ 

3. สนับสนุนผู้เรียนให้มีการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการวางแผน และการ
ประเมินผลความส าเร็จ 

4. สังเกตและประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนทีเ่ป็นจุดเน้นของการโค้ชในแต่ละครั้ง 
5. ประยุกต์เทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ในการโค้ชผู้เรียน ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการ

ของแต่ละคนในลักษณะการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือผู้เรียน (scaffolding) ชี้แนะและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเชื่อม่ัน ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติทีน่ าไปสู่การพัฒนาทีด่ีขึ้น 
7. ด ารงรักษาสิ่งที่ดีๆ ของผู้เรียน และให้การสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ตัดสิน วิพากษ์ 

วิจารณ์ จับผิด 
8. ประเมินผลการโค้ช ด้วยวิธีการทีห่ลากหลายตามสภาพจริง และน าสารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
9. การด าเนินการโค้ชบนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ความเชื่อของผู้รับการโค้ช เช่น คนอเมริกันตรงไปตรงมา กล้าแสดงออก มีความยุติธรรม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ต่อสู้เพื่อสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิคนอ่ืน คนญี่ปุ่น มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความภักดีต่อ
องค์กรมีความสามารถท างานเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่มีความประหยัด มีความภูมิใจทีเ่กิดเป็นชาวญี่ปุ่น 
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ตาราง 1 บทบาท teacher , facilitator และ cognitive coaching 
 

บทบาทของผู้สอน 
(teacher) 

บทบาทผู้เอ้ืออ านวยความสะดวก 
ในการเรียนรู ้(facilitator) 

บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
(cognitive coaching) 

1. ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ 
2. ให้ค าตอบที่ถูกต้อง 
3. สื่อสารทางเดียว 
และทิศทางการเรียน 
4. ก าหนดงานให้ผู้เรียน 
5. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และเกณฑ์การวัดประเมินผล 
การเรียนรู้ 

1. กระตุ้นให้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. กระตุ้นให้คิดและตั้งค าถาม 
3. สื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์ 
กับผู้สอนและผู้เรียน 
4. ประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู้ 
กับผู้เรียน 
5. ผู้เรียนสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ 
และทิศทางการเรียนรู้ 
6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้และเกณฑ์การวัด 
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1. พัฒนาความสามารถในการรับรู้ 
การคิด และการตัดสินใจ 
2. สร้างความรู้ใหม่จากการคิด
ไตร่ตรองและการสะท้อนคิด 
(reflective thinking) 
3. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
4. ใช้สุนทรียสนทนา (dialogue) 
เพ่ือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(transformative learning) 
5. ใช้ค าถามทีท่รงพลัง (power 
questions) 
6. ถอดบทเรียน (lesson learned) 
7. ผู้เรียนวางแผนพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง 

 
ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ 

มีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะทางสังคม (soft skills) เป็นทักษะทางสังคม และความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านทาง EQ ซึ่งอยู่ทางสมองซีกขวา เป็นความสามารถทางสังคม การจัดการ
ตนเอง การควบคุมอารมณ์ การมองบวก การติดต่อสื่อสาร และความเป็นมิตร และ 2) ทักษะด้านความรู้ทาง
วิชาการ (hard skills) จะต้องมีความรู้ ความสามารถทีก่ าหนดโดยเชาว์ปัญญา (IQ) ซึ่งอยู่ทางสมองซีกซ้าย 

 
1. ทักษะทางสังคม (soft skills)   

ผู้สอนที่จะเป็นโค้ชที่ดี ควรมี soft skills ในการโค้ชดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น
ต่อการโค้ชเพราะท าให้ผู้เรียนเปิดใจรับฟังผู้โค้ช เกิดการรู้คิด พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ และปฏิบัติตาม
ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
การคิด และคุณลักษณะต่างๆ  ส าหรับการโค้ชเพ่ือการรู้คิด ควรมีทักษะ ดังต่อไปนี้ 

1.1 มีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพ คือ ภาพที่ประทับใจผู้เรียนและชวนให้ติดตามบทเรียน เช่น 
การแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดด้วยค าสุภาพ และให้เกียรติผู้รับการโค้ช เป็นต้น
บุคลิกภาพทีด่ีของผู้โค้ชท าให้เกิดความเจริญใจของผู้เรียน 

1.2 มีมารยาททางสังคม เคารพสิทธิของบุคคล เช่น การกล่าวค าขอบคุณ ค าขอโทษ  
กับผู้เรียน การสนทนาพูดคุยด้วยภาษาสุภาพ เป็นต้น การที่ผู้โค้ชมีมารยาททางสังคมที่ดี เป็นการสอนผู้เรียนให้
มีมารยาททางสังคมทีด่ีตามไปด้วย เสมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 
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1.3 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญของการโค้ช การสื่อสารที่ดี
จะต้องมีความชัดเจน กระชับ ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ เชื่อถือได้ และมีความสมบูรณ์ การสื่อสารแบบดู
กาลเทศะ อาจไม่พูดอย่างที่คิด สื่อสารตรงไปตรงมา คิดอะไรพูดอย่างนั้น สื่อสารอ้อม สื่อสารเป็นทางการ 
สื่อสารเป็นกันเอง 

1.4 มีความสามารถในการใช้ภาษา โดยการใช้ภาษาทางบวกในการโค้ช ที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
ก าลังใจ เกิดความเชื่อม่ันและความภาคภูมิใจในตนเอง 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สัมพันธภาพทีด่ีเป็นปัจจัยท าให้การโค้ชประสบความส าเร็จ เพราะการ
โค้ชเป็นเรื่องของความสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้โค้ชและผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งไม่สามารถใช้อ านาจใน
การบังคับได ้

1.6 การบริหารเวลา การวางแผนการท างานในเวลาที่มีอยู่นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ด้วยการท าสิ่งต่างๆ ทีละอย่าง การท างานหลายๆ อย่างพร้อมกัน มีผลเสียต่อคุณภาพของาน การมี
สติอยู่กับงานทีป่ฏิบัติ ณ ปัจจุบัน คือสิ่งทีดี่ทีสุ่ด ไม่ยึดติดอยู่กับอดีต และไม่ฟุ้งซ่านกับอนาคต 

1.7 การตั้งค าถามและการฟัง เป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้โค้ชจะต้องมีการตั้งค าถามที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยกระตุ้นการคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ค าถามที่มีพลัง (power questions) มุ่งถาม
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตลอดจนค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและเกิดค าถามในการ
เรียนรู้ต่อไป ส่วนการฟังนั้นเป็นการเคารพผู้รับการโค้ช เปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ และเป็นทักษะที่ท าให้ 
ผู้โค้ชเข้าใจแนวความคิดและวิธีการคิดของผู้รับการโค้ช การฟังให้เข้าใจ และจับประเด็นส าคัญได้ จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศทีดี่ส าหรับการให้ค าแนะน า ชี้แนะ ในขณะทีท่ าการโค้ช 

1.8 การคิด การโค้ชเพ่ือการรู้คิดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้โค้ช จะต้องมีทักษะด้านการคิด 
เพราะถ้าผู้โค้ชมีทักษะการคิดแล้วจะสามารถกระตุ้นให้ผู้รับการโค้ช มีทักษะการคิดตามไปด้วย ทักษะการคิดที่
ส าคัญ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็น
ระบบ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การตั้ง
ค าถาม การสังเกต การสะท้อนคิด (reflection) 

1.9 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะส าคัญส าหรับการโค้ชเพ่ือการรู้คิด ผู้เรียนซึ่ง
เป็นผู้รับการโค้ชจะต้องได้รับการกระตุ้นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะท าให้สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้แล้ว ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมอีกด้วยหากผู้โค้ชเองมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้ว 
ย่อมท าการโค้ชให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน 
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แผนภาพ 1 ทักษะทางสังคม (soft skills)  ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
 

การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ soft skills ผู้โค้ชที่มีประสิทธิภาพมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ soft skills ต่างๆ 
เพ่ือให้การโค้ชบรรลุความส าเร็จ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. การตระหนักรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม ผู้โค้ชควรตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้โค้ช 
(ผู้สอนคนอ่ืนๆ) ซึ่งผู้สอนทุกคน คือ ทีมโค้ช ที่จะช่วยกันพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ 
ความเป็นทีมมีลักษณะเป็นทีมเรียนรู้ (team learning) ที่มีการวิเคราะห์เป้าหมาย ด าเนินการ และประเมินผล
ด้วยความรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน 
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2. การมีวินัยในตนเอง เคารพ อดทน โค้ชต้องพัฒนาตนเองในด้านความมีวินัยในตนเอง (self - 
discipline) ซึ่งประกอบด้วยการน าตนเอง (self - direction) การควบคุมตนเอง (self - control) และการ
ก ากับตนเอง (self - regulation) ความเคารพบุคคลอ่ืนซึ่งท าให้การท าหน้าที่โค้ชเป็นไปด้วยความเท่าเทียมกัน
ระหว่างผู้โค้ชและผู้เรียน ผู้โค้ชและผู้เรียนร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้โค้ชยังต้องพัฒนาตนเองในด้าน
ความอดทนและความใจเย็น เพราะการโค้ชแต่ละครั้งอาจต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ ดังนั้นหากผู้โค้ช
ขาดความอดทน และใจร้อน จะท าให้การโค้ชไม่ประสบความส าเร็จ 

3. ทักษะแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับบุคคลรอบข้าง โค้ชควรพัฒนาตนเองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล
อ่ืน เพ่ือเป็นการจัดการความรู้ทีไ่ด้รับจากการโค้ช เช่น การแลกเปลี่ยนความส าเร็จในการโค้ชผู้เรียน เทคนิคการ
จูงใจผู้เรียน เป็นต้น ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะย่อย ประกอบด้วย ทักษะการน าเสนอ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการฟัง 

4. การด าเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา การพัฒนาตนเองด้านนี้มีความส าคัญมาก โค้ชต้องพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลา สติ คือ การรู้ตัว รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเอง ส่วน
ปัญญา คือ การคิดเป็น ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการมีเหตุผล และการมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม การพัฒนาสติและ
ปัญญานั้น สามารถท าได้ทุกเวลา ทุกสถานที ่และทุกกิจกรรมโดยไม่จ าเป็นต้องละท้ิงหน้าที่การงานแต่อย่างใด 

นอกจากการพัฒนาตนเองทางด้านทักษะดังกล่าวแล้ว โค้ชยังต้องมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมอีกดังต่อไปนี้ 
1. การยอมรับ (acceptance) ผู้โค้ชควรให้การยอมรับความหลากหลายของผู้เรียน ทั้งทางกายภาพ 

และทางความคิด การยอมรับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนส าคัญ 
2. ความเข้าใจ (understanding) ผู้โค้ชควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน เคารพสิทธิ  

มองผู้เรียนด้วยใจทีม่ีเมตตาโดยไม่ด่วนสรุปและตัดสินผู้เรียน เอาใจของผู้เรียนมาเป็นใจของตนเองให้มาก 
3. ความจริงใจ (sincerity) ผู้โค้ชมีความจริงใจในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 

นอกจากการเรียนรู้ของผู้เรียนคุณลักษณะ และคุณภาพด้านต่างๆ ทีเ่ป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตในอนาคต 
4. มีจริยธรรม (ethics) ด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นครูที่ดี คิด พูด ท า ในสิ่งที่ตรงกัน รัก

และเมตตาผู้เรียนอย่างเสมอภาค สิ่งส าคัญประการหนึ่งทีต่้องม ีคือ การให้ความยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน เพราะ
ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของคุณธรรมด้านอื่นๆ 

5. มีความม่ันคงทางอารมณ์ (maturity) สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ การแสดงออกทาง
อารมณ์ด้วยการมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนานร่าเริง เบิกบาน ช่วยท าให้จิตใจของผู้เรียนแช่มชื่น เอ้ือต่อ
การโค้ชมากขึ้น 

6. มีความยืดหยุ่น (flexibility) โดยการไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ หรือกรอบกติกามากจนเกินไป ท าให้
ผู้เรียนไม่ตึงเครียดผ่อนคลาย และมีความสุขเมื่ออยู่กับผู้โค้ช และผู้เรียนสามารถรับรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่
เป้าหมายได ้

7. การประเมินทีเ่สริมพลัง (empowerment evaluation) เป็นการประเมินที่เน้นการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความสุขจากการได้รับการสะท้อนผลการประเมิน สามารถใช้สารสนเทศน าไป
พัฒนาเรียนรู้ต่อยอดได้ 
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2. ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills) 

นอกจากผู้โค้ชจะต้องมี “จรณ” หรือ soft skills แล้วยังต้องมีทักษะเชิงวิชาการ หรือ วิชา (hard 
skills) อีกด้วย ซึ่งทั้ง soft skills และ hard skills เป็นปัจจัยเอ้ือให้การโค้ชด าเนินไปอย่างราบรื่นและประสบ
ความส าเร็จ ทักษะเชิงวิชาการ หรือวิชา (hard skills) ทีผู่้โค้ชต้องมีมีดังต่อไปนี้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย (research knowledge) 
  - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  - การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการโค้ชทีม่ีประสิทธิภาพ 
  - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (technological knowledge) 
  - การเข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  - การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับการโค้ช 
  - การน าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการเรียนรู้ 
 3. ความรู้ในวิธีการสอน (pedagogical knowledge) 
  - การคัดสรรวิธีการจัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะกับผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที ่
  - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีต่อบสนองความสนใจ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  - การให้ผลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ 
 4. ความรู้เกี่ยวกับสาระทีส่อน รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ (content knowledge) 
  - การบูรณาการสาระส าคัญ (main concept) ทีเ่หมาะกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
  - การปรับ (modify) สาระส าคัญให้ง่าย ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
 

 สรุปแผนภาพองค์ประกอบของความรู้ทางวิชาการของผู้โค้ชดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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การใช้สัปปุริสธรรม 7 ในการด าเนินการโค้ช 

เนื่องจากการโค้ชเป็นกระบวนการที่อาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การรับฟัง และการยอมปฏิบัติตาม
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ดังนั้นผู้โค้ชจึงจ าเป็นต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความเก่งในเชิงวิชาการ 
ซึ่งหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 คือ หลักธรรมที่ช่วยชี้แนวทางให้ผู้โค้ช สามารถปฏิบัติการโค้ชได้ประสบ
ความส าเร็จ และเกิดการพัฒนาทีย่ั่งยืน ดังนี้ 
 1. รู้จักเหตุ สามารถคิดไตร่ตรองตามความเป็นจริงรู้ถึงสาเหตุทีเ่กิด 
 2. รู้จักการคาดผล สามารถคาดการณ์ถึงสิ่งทีจ่ะเกิดขึ้น 
 3. รู้จักตน ส ารวจวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตน และพัฒนาจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ 
 4. รู้จักประมาณ การรู้จักประมาณตนในการด าเนินชีวิต 
 5. รู้จักกาล สามารถบริหารเวลาของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. รู้จักชุมชน เข้าใจและเรียนรู้สังคม น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 7. รู้จักบุคคล การวางตน การเข้าสังคม ได้อย่างเหมาะสม 
 จากการที่ได้กล่าวถึง จรณทักษะ (soft skills) ทักษะเชิงวิชาการ (hard skills) และการใช้สัปปุริสธรรม 7 
ของการโค้ช สามารถแสดงเป็นองค์ประกอบของการโค้ชเพื่อการรู้คิด ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 

วิชาที ่1.2  :  เรื่อง  กลไกและกระบวนการของการโค้ช 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 
เรื่อง : กลไกและกระบวนการของการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านการทุจริต 

 
สาระส าคัญ 
 การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม         
เพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการ
ต้านทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อัน
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้างชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมือง        
ส่งต่ออนาคตทีด่ีใหลู้กหลานอย่างยั่งยืน” 
 
วัตถุประสงค ์ 

 1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ 

รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียน  
3. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม 
 
รายละเอียดเนื้อหา  
 
 1. กลไกของการโค้ช 
 การโค้ชมีกลไกที่น าไปสู่กระบวนการโค้ชและความส าเร็จของการโค้ช ได้แก่ 1. สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียน (inspiring  your learners)  2. ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน (encouraging your learners)   
3. แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน (correcting your learners) 4. สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน 
(challenging your learners)  5. ภาวะผู้น าทางวิชาการ (academic leadership) 6. สุนทรียสนทนา 
(dialogue) 7. การถอดบทเรียน (lesson learned) 8. ความผูกพันของผู้เรียนกับผู้โค้ช (engagement)  9. การ
ต้ังค าถามกระตุ้นการคิด  (thinking questions)  

2. กระบวนการโค้ช 
 ขั้นตอนของการโค้ชที่จะบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การตรวจสอบ
สภาพจริง 3) การก าหนดทางเลือก 4) การตัดสินใจ และ 5) การประเมินผลการโค้ช  

3. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 ขั้นตอนการพัฒนาโค้ชและผู้ เรียนอย่างยังยืน คือการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ต่างจากการรับรู้ ไม่ใช่เพียงรับทราบ ต้องเกิดการ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ  ด้วยโมเดล  KUSAB 
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 K knowledge  ความรู้ 
 U understanding  ความเข้าใจ 
 S skill   ทักษะ  ความช านาญ ความคล่องแคล่ว 
 A attitude  ทัศนคติ  การให้คุณค่า ความชอบ 
 B behavior  พฤติกรรม  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 

1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
2. การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา  
3. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. การอภิปรายกลุ่ม 
5. การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 
 2. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
 3. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และปราชญ์ชาวบ้านผู้น าชุมชน 
 
การวัดและประเมินผล  

1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post 
Test) 
2. ร้อยละของจ านวนชั่วโมงทีเ่ข้ารับการอบรม 
3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

 
ข้อเสนอแนะ  

 การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส
ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา  ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ทั้งนี้หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า และการสนับสนุนแก่โค้ช เพ่ือลดความรู้สึกของ
ความโดดเดี่ยวทีโ่ค้ชได้รับ และสนับสนุนการท างานของโค้ชให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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เนื้อหาโดยสังเขป  
 

วิชาที ่1.2  :  เรื่อง  กลไกและกระบวนการของการโค้ช 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 
รายละเอียดเนื้อหา  
 
1.กลไกของการโค้ช 

 การโค้ชมีกลไกทีน่ าไปสู่กระบวนการโค้ชและความส าเร็จของการโค้ชดังต่อไปนี้ 
 1. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน (inspiring  your learners) ผู้โค้ชต้องใช้กลวิธี เทคนิคต่างๆ ในการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ และอยากปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยเหตุผลว่าเป็นสิ่งทีม่ีความส าคัญและมีประโยชน์   
 2. ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน (encouraging your learners) ผู้โค้ชมีความจริงใจในการชมเชยผู้เรียน 
เมื่อผู้เรียนท าสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จ และให้ก าลังใจเมื่อประสบกับความล้มเหลว โดยใช้ค าถาม เพ่ือการรู้คิดในการ
พัฒนาและปรับปรุง โดยไม่วิพากษ์ วิจารณ์ 
 3. แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้เรียน (correcting your learners) ผู้โค้ชที่มีประสบการณ์สูง  
จะสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้กับผู้เรียนได้ โดยใช้ค าถามหรือการให้ผู้เรียน 
คิดหาแนวทางด้วยตนเอง การเสนอแนวความคิด โดยไม่ลงมือท าให้ เพราะท าให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ 
 4. สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน (challenging your learners) ผู้โค้ชจ าเป็นต้องท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกท้าทายในการเรียนรู้ เพราะเม่ือผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้
ความสามารถของเขา จะท าให้เกิดความมุ่งมั่น ความอุตสาหพยายามในการทีจ่ะเรียนรู้ให้ส าเร็จ 
 5. ภาวะผู้น าทางวิชาการ (academic leadership) ผู้โค้ชที่จะท าการโค้ชได้ดีนั้น จ าเป็นต้องมีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ คือการมีความรู้ในเนื้อหาสาระที่ตนเองจัดการเรียนรู้ และมีความสามารถในการน าความคิด
รวบยอด หรือ concept ของความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
 6. สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการสื่อสารกับผู้เรียน ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ใช้เหตุผลหรือปัญญา 
ในการพูด โดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก รับฟังผู้เรียนด้วยใจทีเ่ป็นกลางปราศจากอคติ ไม่ด่วนสวนกลับ ไม่ด่วน
สรุป สุนทรียสนทนาเป็นปัจจัยของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning) 
 7. การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง 
เกี่ยวกับการโค้ช เช่น เทคนิคการตั้งค าถาม วิธีการจูงใจ วิธีการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เป็นต้น ผลจากการถอด
บทเรียนจะท าให้ผู้โค้ชมีองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือเรียกว่า ปัญญาปฏิบัติ และสามารถน าไปเรียนรู้ต่อยอด 
 8. ความผูกพันของผู้เรียนกับผู้โค้ช (engagement) การโค้ชเป็นความผูกพันส่วนบุคคล คือ เป็นสิ่งที่ไม่
สามารถออกค าสั่งหรือบังคับให้ปฏิบัติตามได้ ผู้เรียนที่มีความผูกพันกับผู้โค้ช จะรับฟังค าโค้ช (ค าแนะน า) และ
น าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
 9. การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด (thinking questions) เป็นหัวใจที่ส าคัญของการโค้ช เพราะการโค้ช 
ที่ดีจะต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การโค้ชที่ดีเป็นมากกว่าการให้ค าตอบ 
ทีถู่กต้อง หากแต่อยู่ทีก่ารดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมา แล้วให้เขาพัฒนาด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ 
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ตาราง 2 ตัวอย่างค าถามจ าแนกตามระดับการคิด 

สาระส าคัญ ระดับการคิด/ตัวอย่างค าถาม 
ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ 

ประเมินค่า 
การ

สร้างสรรค์ 
การทุจริต การทุจริตคือ

อะไร 
การทุจริตท า
ให้เกิดผลเสีย
ต่อท่าน/
สังคมอย่างไร 

เรามีวิธีการ
หลีกเลี่ยง
และป้องกัน
ตนเองให้
ห่างไกลจาก
การทุจริต
อย่างไร 

การทุจริต
ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อตัว
ท่านและ
ครอบครัว
อย่างไร 

ท่านคิดว่าคน
ทุจริตแต่ท าให้
ประเทศชาติ
พัฒนา เป็น
ความคิดที่
ถูกต้อง
หรือไม่  
เพราะเหตุใด 

เรามีวิธีใหม่ๆ 
ในการ
ป้องกันการ
ทุจริตอย่างไร 

 
2. กระบวนการโค้ช 
 ขั้นตอนของการโค้ชทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย  
 1) การก าหนดเป้าหมาย  
 2) การตรวจสอบสภาพจริง 
 3) การก าหนดทางเลือก 
 4) การตัดสินใจ  
 5) การประเมินผลการโค้ช  

 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดเป้าหมาย (goal) 
  การก าหนดเป้าหมายของการโค้ชผู้เรียนแต่ละบุคคล มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งด้านการรู้คิด 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิธีการตั้งเป้าหมายควรก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ในลักษณะทีเ่ป็นรูปธรรม สามารถสังเกตได้หรือวัดได้ เช่น 
  - ผู้เรียนสามารถระบุสระในภาษาอังกฤษได้ 
  - ผู้เรียนบวกเลขสองหลักได้ 
  - ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
  - ผู้เรียนใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน 
  - ผู้เรียนช่วยเหลือแบ่งปันความรู้กับเพ่ือนๆ 
  การก าหนดเป้าหมายของการโค้ชที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมส าหรับผู้เรียนแต่ละคน  
จะช่วยท าให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือท าให้ผู้โค้ชที่ท าหน้าที่โค้ชมองเห็นเป้าหมายในการโค้ชของ
ตนเองด้วย อีกท้ังยังช่วยท าให้การประเมินผลการโค้ชท าได้ง่ายและตรงประเด็น 
 2. การตรวจสอบสภาพจริง (reality) 
  การทบทวนสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไร มีความ
ต้องการพัฒนาหรือต้องได้รับการโค้ชในประเด็นใด ซึ่งวิธีการตรวจสอบอาจเป็นการพิจารณาผลการเรียนรู้ที่ผ่านมา 
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พฤติกรรมการเรียนรู้ที่สังเกตพบ หรือใช้วิธีการซักถามแบบไม่เป็นทางการ ผลของการตรวจสอบสภาพจริงจะ
เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการก าหนดทางเลือกวิธีการโค้ช อีกทั้งการตรวจสอบสภาพจริงช่วยยืนยันความ
ถูกต้องของเป้าหมายการโค้ชได้อีกด้วย 

3. การก าหนดทางเลือก (option) 
  การก าหนดเทคนิควิธีการโค้ชบนพ้ืนฐานของสภาพจริงและตอบสนองเป้าหมายของการโค้ช 
เช่น การเลือกใช้เทคนิคสร้างความไว้วางใจ ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส พูดด้วยค าสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน หรือ
เทคนิคการตั้งค าถามทีก่ระตุ้นให้ผู้เรียนคิด แสวงหาค าตอบ ค้นหาทางเลือก การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา เป็นต้น 
  การก าหนดทางเลือกในการโค้ช ควรมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการได้รับการโค้ชของ
ผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกันตลอดจนสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน สภาพอารมณ์ในขณะนั้น 
(จริตในการเรียนรู้ หรือลีลาการเรียนรู้) 
  การก าหนดทางเลือกของการโค้ชที่ถูกต้อง ช่วยสนับสนุนให้การโค้ชประสบความส าเร็จ คือ 
การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน 
 4. การตัดสินใจ (will, way, forward) 
  will คือ การตั้งเป้าหมาย การมุ่งมั่นในการโค้ชเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  way คือ แนวทางการปฏิบัติทีน่ าไปสู่ความส าเร็จ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และก าหนดขั้นตอน
การประสบความส าเร็จ (milestone) ทีจ่ะบรรลุในแต่ละข้ัน 
  forward คือ การทบทวนผลการปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด 
  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับการโค้ช และลงมือปฏิบัติการโค้ชเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย คือ การเรียนรู้และการคิดของผู้เรียน เกณฑก์ารตัดสินใจทางเลือกทีดี่ทีสุ่ดมีดังนี้ 
  - เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
  - ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
  - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจ 
  - โค้ชแล้วผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
  - โค้ชแล้วผู้เรียนเกิดก าลังใจและพลังการเรียนรู้ 
 5. การประเมินผลการโค้ช (evaluation) 
  การประเมินผลการโค้ช มีแนวคิดเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนที่ได้รับการโค้ช มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
หรอืไม่ ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง เป็นรายบุคคล เช่น การทดสอบ การซักถาม การประเมินผลงาน การ
สังเกตพฤติกรรม การสอบถามจากเพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียน เป็นต้น แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
3. หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยั่งยืน   

หลักการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยังยืนมีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1) หลักการเสริมสร้างความเชื่อถือ และศรัทธา 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลักการที่ส าคัญ คือ จะต้องให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 
รวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความเชื่อถือและศรัทธาเกิดขึ้นก่อน เมื่อทุกฝ่ายเกิดความเชื่อถือและศรัทธาแล้ว 
ก็จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้ เช่น 
ความเชื่อถือและศรัทธาที่มีต่อหน่วยงานที่เป็นผู้ด าเนินงาน ความเชื่อถือและศรัทธาในชื่อเสียงและ
ประสบการณ์ของวิทยากร เป็นต้น 
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2) หลักการรักษาระดับความสนใจให้อยู่ในระดับทีสู่งอยู่เสมอ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการที่ส าคัญ คือ จะต้องท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 
ทีก่ าลังด าเนินการอยู่นั้น ให้อยู่ในระดับที่สูงเพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม เกิดความสนในในเรื่องที่
ก าลังรับรู้และรับฟัง โดยเฉพาะวิทยาการ ควรทีจ่ะมีความสามารถในการสร้างความสนใจผู้ที่รับการพัฒนาและ
ฝึกอบรม เช่น มีการให้ท ากิจกรรมต่างๆ มกีารใช้เทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น 

3) หลักการเสริมสร้างภาวะสมอง 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการทีส่ าคัญคือ จะต้องท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมได้
มีการเสริมสร้างภาวะสมองด้วยการฝึกให้รู้จักคิด ฝึกให้มีการปฏิบัติ ฝึกให้มีการโต้ตอบ หรือฝึกให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ซึ่งวิธีการฝึกต่างๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมเกิดความรู้ความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างภาวะสมองของผู้ทีเ่ข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมด้วย 

4) หลักการเสริมสร้างภาพพจน์ทีด่ีในหัวข้อต่างๆ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการที่ส าคัญ คือ จะต้องท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 
ได้รับรู้และเข้าใจถึงความส าคัญ ประโยชน์ และความจ าเป็น ที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่อง หัวข้อ และเนื้อหาต่างๆ  
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของการพัฒนาและฝึกอบรม จึงเป็นหลักการส าคัญที่ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จะต้องยึดหลักการเพื่อเสริมสร้างภาพพจนท์ีด่ีในหัวข้อต่างๆ ให้กับผู้ทีเ่ข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 

5) หลักการเสริมสร้างความเข้าใจ 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการที่ส าคัญ คือ จะต้องท าให้ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม เกิด
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
กล่าวคือผู้ทีร่ับการพัฒนาและฝึกอบรม เมื่อได้ความรู้จากการพัฒนาและฝึกอบรมแล้ว จะต้องมีความเข้าใจได้
ด้วยว่าจะน าความรู้ที่ได้นั้น ไปใช้หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้อย่างไรท าไมถึงต้องท าเช่นนั้น ดังนั้น 
จึงเป็นหลักการส าคัญทีว่่าจะต้องเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้ทีเ่ข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมด้วย 

6) หลักการเน้นหรือย้ า 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหลักการที่ส าคัญ คือจะต้องท าให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 
สามารถทีจ่ะจดจ าจากสิ่งทีไ่ด้รับจากการพัฒนาและฝึกอบรมให้ได้ การที่จะท าให้สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาและ
ฝึกอบรมสามารถจดจ าได้ดีนั้นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ การเน้นหรือการย้ านั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น การที่
บุคคลบางคนร้องเพลงบางเพลงได้ทั้งๆ ที่ไม่เคยเห็นเนื้อเพลงนั้นเลย ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะบุคคลผู้นั้นได้ยิน
และได้ฟังเพลงนั้นบ่อยๆ จึงท าให้จดจ าเนื้อเพลงและร้องเพลงนั้นได้ในที่สุด นี่คือหลักการส าคัญที่ว่าจะต้องมี
การเน้นหรือย้ ากับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม 

จากหลักการที่ส าคัญในขั้นตอนการพัฒนาโค้ชและผู้เรียนอย่างยังยืน คือการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ต่างจากการรับรู้ ไม่ใช่เพียงรับทราบ 
ต้องเกิดการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ  ด้วยโมเดล  KUSAB 
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  K knowledge  ความรู้ 
  U understanding  ความเข้าใจ 
  S skill   ทักษะ  ความช านาญ ความคล่องแคล่ว 
  A attitude  ทัศนคติ  การให้คุณค่า ความชอบ 
  B behavior  พฤติกรรม 
 
1. ความรู้ (knowledge) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องครอบคลุมปัจจัยท า ให้ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม มีความรู้ 
ในหัวข้อ เนื้อหาสาระหรือหลักสูตรทีเ่ข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม และสามารถที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได ้

 
2. ความเข้าใจ (understanding) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่ท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม มีความ
เข้าใจว่าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาและฝึกอบรม มีความจ าเป็นอย่างไร ท าไมต้องปฏิบัติเช่นนั้น สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างไร กล่าวได้ว่า นอกจากจะรู้ในเรื่องนั้นๆ แล้ว จะต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นๆ ด้วย 

 
3. ทักษะ (skill) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม  
มีทักษะ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกหลัก ถูกวิธี และถูกต้อง จะเป็นการลดความสูญเสียและ
ปัญหาต่างๆ ขององค์การ เพ่ือจะท าให้เกิดผลจากการปฏิบัติงานทีด่ีและมีประสิทธิภาพต่อองค์การมากทีสุ่ด 

 
4. ทัศนคติ (attitude) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมมีความ
เข้าใจในองค์การ หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน และการปฏิบัติงานมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อบุคลากรมีทัศนคติที่ดี 
ต่องาน เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงาน และองค์การแล้ว จะท าให้ปัญหาต่างๆ ในองค์การลดน้อยลง ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง ระบบการท างาน การบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากการก าหนด
นโยบายขององค์การต่างๆ เหล่านี้ ก็จะลดลงไปได้ในทีสุ่ด 
 
5. พฤติกรรม (behavior) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องครอบคลุมปัจจัยที่จะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม  
มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เป็นไปตามความต้องการขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรม 
ส่วนบุคคล พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมที่เกิดจากวัฒนธรรมองค์การ เมื่อมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแล้ว จะท าให้ผู้รับการพัฒนาและฝึกอบรม มีพฤติกรรมที่ถูกที่ควร ถูกต้อง
เหมาะสม และในที่สุดก็จะเป็นวัฒนธรรมขององค์การและเอกลักษณ์ขององค์การต่อไป  
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เทคนิคทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

1. ท าให้เขาได้คิดระลึกถึงสิ่งทีท่ ามาในอดีตที่ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันและส่งต่อในอนาคต (ในกรณีที่ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองต่อไป) 

2. ท าให้เขาได้เรียนรู้ เข้าใจ  ในอุปสรรค์ที่ท าให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เพ่ือเอาชนะได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ 

3. สร้างความม่ันใจในตนเอง  ชมตนเอง  ท าให้เกิดความกล้าในการเปลี่ยนแปลงตนเอง  เกิดความเชื่อใหม่ๆ 
กระท า  ฝึกฝน  จนเป็นพฤติกรรมประจ าของแต่ละบุคคล 

4. การฝึกฝน  น าเรื่องทีต่นเองอยากเปลี่ยนแปลงไปฝึกฝน  ปฏิบัติจนเป็นนิสัยและวิถีชีวิต  ก้าวข้ามอุปสรรค
จนเป็นอุปนิสัยใหม่ของตนเอง 
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 

วิชาที ่1.3  :  เรื่อง เรียนรู้ผู้เรียน 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 
เรื่อง : เรียนรู้ผู้เรียน 

 
สาระส าคัญ 
 การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม         
เพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการ
ต้านทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อัน
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้างชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมือง        
ส่งต่ออนาคตทีด่ีใหลู้กหลานอย่างยั่งยืน” 
 
วัตถุประสงค ์ 

 1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ 

รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียน  
3. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม 
 

รายละเอียดเนื้อหา  
      โดยธรรมชาติของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสนใจ ความเชื่อ 
รวมถึงประสบการณ์ในแต่ละบุคคลด้วย การโค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริตนั้น โค้ชจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ธรรมชาติ
ของผู้เรียนในแต่ละประเภท และสามารถน าเทคนิควิธีตลอดจนเครื่องมือต่างๆ มาใช้ ให้เหมาะสมและสามารถ
ถ่ายทอดการรู้คิดต้านทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรายละเอียดเนื้อหาของหลักการเรียนรู้ผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ดังนี้ 

1. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต 6 
 การโค้ชเป็นกระบวนการที่จะต้องให้ความส าคัญกับทั้งโค้ชและผู้เรียน ซึ่งการดึงศักยภาพของผู้เรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรู้คิดต้านทุจริตนั้น เป็นผลมาจากการสังเกตและเรียนรู้ผู้เรียนเป็นส าคัญ การน าเอา 
หลักจริต 6 มาใช้ในการก าหนดประเภทและอธิบายลักษณะของผู้เรียน จะช่วยให้โค้ชสามารถเลือกวิธีการที่
เหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านตัวแทนของสัตว์ที่มีลักษณะนิสัยต่างๆ ทั้ง 6 ลักษณะ เพ่ือให้สามารถ
น าไปใช้ได้เป็นการทั่วไปและง่ายต่อการเข้าใจ 

2. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation 
    ในปัจจุบัน หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ได้ให้ความส าคัญ เรื่อง Generation มากขึ้น การแบ่งกลุ่มคน
ตามช่วงอายุ ตาม Generation จะเป็นการอธิบายว่า Generation คืออะไร มีพฤติกรรมและความสนใจในสิ่ง
ใดบ้าง เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าหรับการโค้ชในการท าความเข้าใจและปรับใช้เทคนิคให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม 
3. การถอดบทเรียน (lesson - learned)  

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จ รูปแบบสื่อผสม เกมส์ การ์ตูน 
นิทาน ฯลฯ 
 
การวัดและประเมินผล  
 1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post 
Test) 
 2. ร้อยละของจ านวนชั่วโมงทีเ่ข้ารับการอบรม 
 3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

 
ข้อเสนอแนะ  
 การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส
ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ทั้งนี้หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า และการสนับสนุนแก่โค้ช เพ่ือลดความรู้สึกของ
ความโดดเดี่ยวทีโ่ค้ชได้รับ และสนับสนุนการท างานของโค้ชให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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เนื้อหาโดยสังเขป  
 

วิชาที ่1.3  :  เรื่อง เรียนรู้ผู้เรียน 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  
 
รายละเอียดเนื้อหา  

 โดยธรรมชาติของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสนใจความเชื่อ 
รวมถึงประสบการณ์ในแต่ละบุคคลด้วย การโค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริตนั้น โค้ชจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ธรรมชาติ
ของผู้เรียนในแต่ละประเภท และสามารถน าเทคนิควิธีตลอดจนเครื่องมือต่ างๆ มาใช้ให้เหมาะสมตามและ
สามารถถ่ายทอดการรู้คิดต้านทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยรายละเอียดเนื้อหาของหลักการเรียนรู้
ผู้เรียน ประกอบด้วย 2 หัวข้อ ดังนี้ 

1. เรียนรู้ผู้เรียนด้วยจริต 6 
 การโค้ชเป็นกระบวนการที่จะต้องให้ความส าคัญกับทั้งโค้ชและผู้เรียน ซึ่งการดึงศักยภาพของผู้เรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรู้คิดต้านทุจริตนั้น เป็นผลมาจากการสังเกตและเรียนรู้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื้อหา
ของวิชาที่ 1.3 นี้ จึงเป็นการน าเอา หลักจริต 6 มาใช้ในการก าหนดประเภทและอธิบายลักษณะของผู้เรียน
เพ่ือให้โค้ชสามารถเลือกวิธีการทีเ่หมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านตัวแทนของสัตว์ที่มีลักษณะนิสัยต่างๆ 
ทั้ง 6 ลักษณะ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้เป็นการทั่วไปและง่ายต่อการเข้าใจ 
 จริต 6 

โค้ชเรียนรู้และสังเกตผู้เรียน ธรรมชาติของผู้เรียนด้วยหลักจริตทั้ง 6 จริต หรือ จริยา แปลว่า ความ
ประพฤติ พ้ืนเพของจิต อุปนิสัย หรือแบบประเภทใหญ่แห่งพฤติกรรมของคน โดยจริตในการเรียนรู้  จริตของ
ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่าง กัน ซึ่งมีอยู่ 6 แบบ ได้แก่  

 
 ผู้เรียน บทบาทโค้ช 

กระทิง 
(โทสะจริต) 

ชอบความเร็ว ชอบให้สรุป ไม่ชอบเยิ่นเย้อ 
พูดเร็ว พูดเสียงดัง 

สื่อสารรวดเร็ว ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่อ้อม
ค้อม กระชับ ไม่ขยายรายละเอียดมาก
จนเกินไป 

หมีโคอาล่า 
(โมหะจริต) 

ง่วงเหงาหาวนอน ชอบหลับ ขาดความ
คล่องแคล่ว 

ต้องกระตุ้นให้ตื่นตัว กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง 
สร้างความสนุกสนานและท้าทาย 

กระต่าย 
(ศรัทธาจริต) 

ตื่นเต้น เชื่อง่าย ตัดสินใจเชื่ออย่างเดียวโดย
ไม่ได้พิจารณาถ่ีถ้วน 

อธิบายให้เหตุผล ยกตัวอย่างสนับสนุน แสดง
ตัวอย่างประกอบให้เห็นจริง ชี้น าให้เกิดการ
ปฏิบัติ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ 

สิงโต 
(พุทธจริต) 

ใฝ่รู้ ช่างสงสัย ชอบซักถาม ชอบคิด พิจารณา
ด้วยเหตุผลอย่างลึกซึ้ง ชอบใช้ปัญญา
พิจารณาตามความเป็นจริง ไม่เชื่ออะไรโดยไม่
มีเหตุผลรองรับ 

อธิบายสาระส าคัญ แนะน าแหล่งความรู้  
ชี้แนะให้ลองปฏิบัติ ตั้งค าถามกระตุ้นให้คิด 
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ลิง 
(วิตกจริต) 

ลังเล คิดเรื่องนี้ทีเรื่องนั้นที เปลี่ยนไปเปลี่ยน
มา ไม่สามารถยึดเกาะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้
นานๆ ไมต่ัดสินใจ 

ให้ก าลังใจ เสริมแรงทางบวก ชมเชย กระตุ้น
ให้เกิดการตัดสินใจ ส่งเสริมให้ใช้เหตุผล 

นกยูง 
(ราคะจริต) 

ชอบความสวยงาม ความสุภาพอ่อนหวาน 
เรียบร้อย มองภาพรวม   

ใช้ภาษาสุภาพ ให้ความส าคัญกับอารมณ์
และความรู้สึก 

 
2. เรียนรู้ผู้เรียนตาม Generation 

    ในปัจจุบัน หน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ได้ให้ความส าคัญ เรื่อง Generation มากขึ้น การแบ่งกลุ่มคน
ตามช่วงอายุ ตาม Generation จะเป็นการอธิบายว่า Generation คืออะไร มีพฤติกรรมและความสนใจในสิ่ง
ใดบ้าง เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าหรับการโค้ชในการท าความเข้าใจและปรับใช้เทคนิคให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

Generation 
Generation คือ ยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมีลูกคนแรก

ของแม่กับการมีลูกคนแรกของลูก ดังนั้นในแต่ละ Generation ก็จะห่างกันประมาณ 20 กว่าปี ซึ่งในเรื่อง 
Generation นี้มีคนศึกษากันมากมายโดยเฉพาะสายทางด้านสังคมศาสตร์ ทีจ่ะศึกษาทั้งในด้านพฤติกรรม สังคม 
การใช้ชีวิต ความคิดต่างๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ในด้านการตลาดเองก็ ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ไม่น้อย เนื่องจาก
พฤติกรรมต่างๆ ส่งผลต่อการบริโภคอย่างเห็นได้ชัด 
               ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่ง Generation ไว้ถึง 7 Generation ด้วยกัน คือ 
               1) Lost Generation 
               2) Greatest Generation 
               3) Baby Boomers 
               4) Generation Jones 
               5) Generation X 
               6) Generation Y 
              7) New Silent Generation 
              อย่างไรก็ตาม การแบ่งโดยทั่วไปจะมีเพียง 4 Generation คือ Baby Boomer, Generation X, 
Generation Y และ Generation Z 
              ในแต่ละกลุ่มของ Generation มีความแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งในด้านความคิด ค่านิยม ลักษณะ
นิสัย ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน สาเหตุที่คนแต่ละช่วงวัยมีความคิดและพฤติกรรม
ต่างกันเป็นเพราะว่าสภาพสังคมในช่วงนั้นๆ เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมความคิดและท าให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น
ขึ้นมา เช่น ในสมัยก่อนมีค่านิยมว่าคนทีร่ับราชการจะดูดี เป็นอาชีพทีม่ีเกียรติ จึงส่งผลให้ปัจจุบันรุ่นพ่อรุ่นแม่มัก
สนับสนุนให้ลูกรับราชการ ทั้งๆ ทีใ่นปัจจุบันมีอาชีพทีส่ร้างความม่ันคงได้อีกหลายอาชีพ 

Baby Boomer หรือ Gen B 
          กลุ่ม Baby Boomer คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 โดยมีอายุประมาณ 49 ปีขึ้นไป 
หากนับจากอายุแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มทีเ่ริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วนั่นเอง 
           สาเหตุที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่า Baby Boomer นั้นมีผลมาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้ชายต้องถูกไป
เกณฑท์หาร พอสงครามจบลงก็กลับมาแต่งงานและมีลูกกันเป็นจ านวนมาก ดังนั้นคน Gen B ส่วนใหญ่จึงเกิดมา



- 26 - 
 

 

 

ภายหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงนั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า Boom เพราะเด็กเกิดใหม่มีจ านวนมาก 
พ่อแม่ของคนกลุ่มนี้เจอแต่เรื่องล าบากทั้งเรื่องสงคราม การเมืองและเศรษฐกิจ ท าให้ครอบครัวใช้ชีวิตกันอย่าง
แร้นแค้น ด้วยเหตุนี้คนกลุ่ม Gen B จึงมีลักษณะนิสัยอดทน จริงจัง เพราะอยู่ทันช่วงที่ได้เห็นความล าบากของ
พ่อแม ่
          ในด้านการท างานกลุ่ม Gen B ถือว่าเป็นคนที่สู้งานมากที่สุด มีความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ มีความอดทน ให้ความส าคัญกับงาน มุ่งมั่นท าจนกว่าจะประสบความส าเร็จ ชอบพิสูจน์ความสามารถ
ของตนเอง เนื่องจากเป็น Generation ทีจ่ านวนประชากรเยอะ ต้องแข่งขันกันท างาน หางานท า จึงจะเห็นได้ว่า
คน Gen B ยอมท างานหนักเพ่ือได้เห็นตัวเองประสบความส าเร็จ วางรากฐานให้กับครอบครัวในอนาคต โดยอาจ
คาดหวังว่าไม่อยากให้คนรุ่นต่อไปยากล าบากเหมือนตัวเอง และข้อดีของคน Gen B ที่ผู้บริหารในองค์กรชอบ
มากที่สุดคือ ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่หวือหวา รัก
ครอบครัว 

Generation X หรือ Gen X 
                Gen X คือ กลุ่มคนทีม่ีอายุลดหลั่นลงมาอีกช่วงหนึ่ง เกิดประมาณปี พ.ศ.2508-2522 อายุ 34-
48 ปี คนกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงที่ไม่ล าบากเท่ารุ่น Baby boomer และยังเป็นช่วงของสันติภาพ สภาวะโลกสงบ
เรียบร้อย หลายๆ ประเทศเริ่มมีความมั่งคั่ง ดังนั้นการใช้ชีวิตของคนรุ่นนี้จึงเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง
เล็กน้อย เช่น คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกม วอล์คแมน เป็นต้น 
                ในด้านการท างาน ยุคนี้เริ่มมีทัศนคติในการท างานเปลี่ยนไป โดยมองว่างานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต 
คน Gen X มีความทะเยอทะยานก็จริง แต่ก็รู้สึกว่าชีวิตควรอิสระ ดังนั้นการท างานจึงท าไปตามหน้าที่ หากท า
แล้วไม่ก้าวหน้าก็เปลี่ยนงาน ไม่ได้ภักดีต่อองค์กรเหมือนคนรุ่นก่อน แต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ของคนกลุ่มนี้คือ หันมาให้
ความส าคัญกับครอบครัวมากขึ้น มองว่าครอบครัวส าคัญที่สุด จะเห็นได้ว่าคนรุ่นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่มักจะรัก
คนในครอบครัว ท าอะไรก็คิดถึงครอบครัว ห่วงลูกหลาน นอกจากนี้สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างของคน Gen X คือรู้จัก
การพักผ่อน หาความสุขให้ตัวเองมากขึ้น 
                อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนรุ่นนี้จะเติบโตมาในยุคที่เริ่มมีเทคโนโลยี แต่ก็พบว่าพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีไม่ได้ใช้พร่ าเพรื่อ หรือเน้นความสนุก แต่เขาเน้นใช้เพ่ือการท างาน ในทางที่มีประโยชน์ ใช้อย่าง
เหมาะสมพอดีกับความจ าเป็น อาจเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ได้เข้าถึงทุกครัวเรือนเหมือนปัจจุบันนี้ 

Generation Y หรือ Gen Y 
               ปัจจุบันเป็นยุคของคนเจน Y หรือคนรุ่นใหม่นั่นเอง โดยคนเจน Y คือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.
2523-2543 หรือมีอายุประมาณ 13-33 ปี หากนับดูอายุแล้วก็พบว่าคนกลุ่มนี้เป็นลูกของคนทีเ่กิด Gen X 
                ช่วง พ.ศ.นี้ คือช่วงที่วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเริ่มเข้ามา และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากรุ่นแรกๆ 
คอมพิวเตอร์มีราคาสูงถึง 50,000-60,000 บาทต่อเครื่อง บ้านใครมีคอมพิวเตอร์ใช้ถือว่ามีฐานะทางบ้านดี
ทีเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมีมากขึ้น ท า ให้ราคาเริ่มถูกลงจนปัจจุบันใครๆ ต่างก็ครอบครอง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือถือ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์แอลซีดี ไอแพด เกมส์ ฯลฯ ได้อย่าง
ง่ายดายขึ้น ดังนั้นคน Gen Y จึงเกิดมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ไอทีและอินเทอร์เน็ต 
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว 
                ด้วยสภาพแวดล้อมที่เกิดมาท่ามกลางเทคโนโลยี ท าให้คนรุ่น Generation Y มีความสามารถด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือจะใช้ท างาน ติดต่อสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกันการให้ความส าคัญกับสังคมรอบข้างก็น้อยลง 
โดยไปเพ่ิมความส าคัญในโลกไซเบอร์แทน นอกจากนี้ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ยังใจร้อน กล้าแสดงออก กล้า
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แสดงความคิดเห็น มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ชอบความท้าทาย ไม่ชอบการขู่เข็ญบังคับ หากเจอพ่อแม่หรือ
ผู้ใหญ่ที่ชอบบังคับหรือไม่เข้าใจในตัวตนก็มักจะมีอาการไม่พอใจ มีค่านิยมที่ต่างจากคนรุ่นก่อนทั้งในเรื่องการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน 
                ในด้านการท างานคน Gen Y ถือว่าเป็นก าลังส าคัญขององค์กรยุคใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะคนกลุ่มนี้
เน้นการท างานเชิงรุก ใช้ทักษะทางความคิด มีระบบการจัดการทีด่ีในแบบฉบับของคน Gen Y แม้นิสัยจะไม่ชอบ
งานหนักแต่รับรองเถอะว่าการใช้ความคิดบวกกับการต่อสู้กับความท้าทาย มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
และน าเสนอข้อมูล ท าให้ผลงานของคน  Gen Y เข้าตาไม่มากก็น้อย แต่ในเรื่องความภักดีต่อองค์กรอาจสู้คนรุ่น 
Baby Boomer ไม่ได้ เพราะคนรุ่นใหม่ยิ่งท างานเก่งยิ่งต้องการความก้าวหน้า หากที่เดิมท าแล้วรู้สึกไม่ขยับไปไหน
หรือไม่มีคนเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น คน Gen Y ก็พร้อมทีจ่ะหาทีท่ างานใหม่ทันที 

Generation Z หรือ Gen Z 
Gen Z หรือ Silent Generation การสื่อสารระหว่างคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านข้อความบน

หน้าจอมือถือ หรือคอมพิวเตอร์แทนการพูด สมาร์ทโฟนเป็นอวัยวะของชาว Gen Z โทรศัพท์มือถือ ทั้งกลุ่ม
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตถือว่าเป็นอวัยวะที่ 33  โดยได้มีการให้ลักษณะของ Gen Z ว่า Digital in their DNA 
โลกดิจิทัลส าหรับคนรุ่นนี้จึงส าคัญยิ่งกว่าตัวเงิน 

Gen Z รับข้อมูลข่าวสารมากกมายอย่างรวดเร็ว ทั้งข่าวทันโลก และวิเคราะห์สถิติเรื่องต่างๆ เพ่ือ
คาดการณ์อนาคต เป็นผลให้ตัดสินใจท าอะไรอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบรอคอย แต่ก็เป็นคนที่กลัวอนาคตด้วย เรียน
อะไรดีไม่ตกงาน อาชีพอะไรมั่นคง  

คน Gen Z เปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึ้น เพราะเพียงลัดนิ้วเดียว ก็สามารถ
คุยกับเพ่ือนต่างชาติที่มีจากอีกซีกโลกได้ แม้ว่าจะต่างพ้ืนฐานวัฒนธรรมก็อาจมีความชอบความบันเทิงเดียวกัน 
ซึ่งการเชื่อมโลกแบบนี้ ท าให้ Gen Z มีความรู้สึกเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่างได้ง่ายมากขึ้น มีแนวโน้ม
ที่จะปรับทัศนคติได้ดี ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา หรือประเพณีที่แตกต่าง แต่ก็อาจจะยิ่งเทิดทูนความเป็นทุน
นิยมมากขึ้น 

ด้วยชีวิตดิจิทัลที่รวดเร็วท าให้เด็กรุ่น Gen Z มีความอดทนรอคอยต่ า ชอบท างานหลายๆ อย่างพร้อม
กัน  ต้องการค าอธิบายมากข้ึน ต้องมีเหตุผล ต้องรู้สึกว่าได้เข้าใจกับทุกเรื่องในชีวิต อยากมีส่วนร่วมในครอบครัว 
ต้องการตัดสินใจชีวิตตัวเอง ดังนั้นจึงกล้าคิดและกล้าถามมากขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน หมดยุคของการที่วัยรุ่น Gen Z 
(และ Gen Y ตอนปลาย) จะยอมรับเหตุผลแค่ว่า “ไม่ต้องยุ่งหรอก เรื่องของผู้ใหญ่” แล้ว ผู้ใหญ่จึงควรเปิด
โอกาสให้ Gen Z คิด และแสดงความคิดเห็นเรื่องในครอบครัวด้วย หากกีดกันหรือไม่อธิบายอะไรจะระเบิดได้
ง่ายๆ หรือหากไม่พอใจค าอธิบาย เขาก็จะไปหาค าอธิบายจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไป 
ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ได้คิด สอนการแสดงเหตุผลอย่างถูกต้อง อธิบายอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า 

การเรียนรู้ของ Gen Z เน้นผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ถ้าสามารถจัดห้องเรียนโดยน าเอา
เทคโนโลยีมาเสริมกับกิจกรรม ให้แรงจูงใจ มีการแข่งขัน มีรางวัล จะช่วยให้ชาว Gen Z กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากขึ้น  Gen Z ไม่เหมาะกับการเรียนแบบบรรยายมากๆ แต่สนใจในข้อมูลแนวกราฟ ภาพ สถิติชัดเจน 
เน้นข้อมูลสั้นๆ ที่เข้าใจง่ายๆ เพราะมีแนวโน้มว่าชาว Gen Z จะเริ่มต้นจดจ าข้อมูลได้ดีจากข้อมูลสั้นๆ เหล่านี้ 
ตามแบบฉบับโลกออนไลน์ทีข่้อมูลไหลเร็ว 
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 

วิชาที ่1.4  :  เรื่อง เทคนิคส าคัญในการโค้ช 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 
เรื่อง : เทคนิคส าคัญในการโค้ช 

 
สาระส าคัญ 
 การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม         
เพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการ
ต้านทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อัน
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้างชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมือง        
ส่งต่ออนาคตทีด่ีใหลู้กหลานอย่างยั่งยืน” 
 
วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ 

รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียน  
 3. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม 
 

รายละเอียดเนื้อหา  
      แนวคิดหลักการโค้ชเพ่ือการรู้คิดเพ่ือการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาหลัก  
5 ประการ ดังนี้ 
 1. การสื่อสารเชิงบวก (positive communication) 
         การใช้การสื่อสารเชิงบวก ในระหว่างการสะท้อนผลการประเมินไปสู่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  
 
 2. ค าถามทีท่รงพลัง (power questions) 

ค าถามที่ทรงพลัง เป็นค าถามกระตุ้นการคิด และน าไปสู่การเรียนรู้ เป็นค าถามที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เป็นค าถามแบบเปิด การตั้งใจฟัง เปิดโอกาสรับฟัง รอคอยการรับฟังอย่างจริงจัง  
 

 3. การสะท้อนคิด (reflection) 
การสะท้อนคิด หมายถึง การให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง ทบทวน (reflective thinking) พิจารณาสิ่งต่างๆ 

อย่างรอบคอบมีเหตุผล ด้วยสติและปัญญา เป็นวิธีการทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบัติของตนเอง เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ การสร้างความรู้ การค้นพบจุดเด่น และจุดทีต่้องปรับปรุงแก้ไข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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4. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการน านวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช 
          นวัตกรรม (innovation) เป็นการน าความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นแนวคิด แนวทาง ระบบ 
รูปแบบ วิธีการ กระบวนการสื่อและเทคนิคต่างๆ ที่น ามาใช้ เพ่ือเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน
ได้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต อาทิ ชุดการเรียน
การสอน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จรูปแบบสื่อผสม เกมส์ การ์ตูน นิทาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 
 5. การถอดบทเรียน (lesson - learned)  
   การถอดบทเรียน (lesson - learned) เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยเป็นกระบวนการ 
ดึงเอาความรู้จากการท างานออกมาใช้เป็นทุนในการท างานเพ่ือยกระดับให้ดียิ่งขึ้นการถอดบทเรียนจึงเป็นการ
สกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็นบทเรียน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกระบวนการ ซึ่งผลที่ได้จาก
การถอดบทเรียน ท าให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ที่เป็นรูปธรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วม
กระบวนการอันน ามาซึ่งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานทีส่ร้างสรรค์มีพลังและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 

1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
2. การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม 
3. การถอดบทเรียน (lesson - learned)  

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 เอกสารประกอบการบรรยาย ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จรูปแบบสื่อผสม เกมส์ การ์ตูน 
นิทาน ฯลฯ 
 
การวัดและประเมินผล  
 1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post 
Test) 
 2. ร้อยละของจ านวนชั่วโมงทีเ่ข้ารับการอบรม 
 3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

 
ข้อเสนอแนะ  
 การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส
ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ทั้งนี้หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า และการสนับสนุนแก่โค้ช เพ่ือลดความรู้สึกของ
ความโดดเดี่ยวทีโ่ค้ชได้รับ และสนับสนุนการท างานของโค้ชให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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เนื้อหาโดยสังเขป  
 

วิชาที ่1.4  :  เรื่อง เทคนิคส าคัญในการโค้ช 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 
รายละเอียดเนื้อหา  
 

      เทคนิคส าคัญในการโค้ช ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้ 
 

1. การสื่อสารเชิงบวก (positive communication) 
         การใช้การสื่อสารเชิงบวก ในระหว่างการสะท้อนผลการประเมินไปสู่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาล
ใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

1) ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ให้ความส าคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นมนุษย์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่
ต้องให้ความเคารพ ให้ความส าคัญกับมิติทางด้านจิตใจ 

2) ใช้ภาษากายที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึก ถึงความห่วงใย ความรักและ
ความปรารถนาดีต่อผู้เรียน 

3) ใช้ภาษาเชิงบวก หลีกเลี่ยงค าต าหนิ 
4) การสื่อสารในแนวราบ เป็นการสื่อสารด้วยภาษาที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างผู้โค้ชและผู้เรียน 

ท าให้ผู้เรียนไม่มีความหวาดกลัว และพร้อมทีจ่ะได้รับค าแนะน าจากผู้โค้ช 
5) การชื่นชมเห็นคุณค่า (appreciation skills) เป็นทักษะส าคัญของผู้โค้ชที่ท าหน้าที่โค้ช การชื่นชม

และเห็นคุณค่าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้โค้ชและผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ท าให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดี่ 

6) การติดตามพัฒนาการของผู้เรียน โค้ชให้ความเอาใจใส่พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลทีม่ีคุณค่าเป็นความหวังของผู้โค้ช เป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

2. ค าถามทีท่รงพลัง (power questions) 
ค าถามที่ทรงพลัง เป็นค าถามกระตุ้นการคิด และน าไปสู่การเรียนรู้ เป็นค าถามที่สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เป็นค าถามแบบเปิด การตั้งใจฟัง เปิดโอกาสรับฟัง รอคอยการรับฟังอย่างจริงจัง  
โดยโค้ชต้องมีกลยุทธ์การตั้งค าถามทีท่รงพลัง และมีกลยุทธ์การตอบสนองต่อค าตอบของผู้เรียน ดังนี้ 

กลยุทธ์การตั้งค าถามทีท่รงพลัง กลยุทธ์การตอบสนองต่อค าตอบของผู้เรียน 
1. วางแผนการตั้งค าถามล่วงหน้า โดยเป็นค าถามที่
ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับ
การถามในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า คิด
วิจารณญาณ คิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค ์

1. ผู้โค้ชตั้งข้อตกลงเบื้องต้นกับตนเองว่า ค าตอบของ 
ผู้เรียนเป็นสิ่งทีม่ีคุณค่า ไมว่่าจะเป็นค าตอบที่ถูกหรือ
ผิด ผู้โค้ชจะให้ความสนใจกับทุกค าตอบ 
 

2. หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ชี้น าค าตอบ (leading 
questions) เพราะจะท าให้ผู้เรียนไม่ต้องใช้ความคิด 

2. ไม่ขัดจังหวะการตอบค าถามของผู้เรียนโดยไม่
จ าเป็น  
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กลยุทธ์การตั้งค าถามทีท่รงพลัง กลยุทธ์การตอบสนองต่อค าตอบของผู้เรียน 
 
 

โดยเปิดโอกาสให้ตอบค าถามได้อย่างเต็มที่ และถ้าสิ่งที่
ผู้เรียนตอบนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจ ผู้โค้ชอาจตั้ง
ค าถามต่อเนื่องไปได ้

  3. เว้นระยะเวลาให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบ โดยการตั้ง
ค าถามแต่ละค าถามจะต้องเว้นช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดแสวงหาค าตอบ 
 

3. แสดงท่าทางให้ความสนใจกับค าตอบของผู้เรียน ไม่
ว่าค าตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม่ก็ตาม การแสดงท่าทาง
ให้ความสนใจดังกล่าว เป็นการให้แรงเสริมกับผู้เรียน
ให้ตอบค าถามได้มากๆ 

4. ไม่ย้ าค าถาม การย้ าค าถามหรือการถามซ้ าจะท าให้
ผู้เรียนขาดความสนใจในค าถามของผู้โค้ช เพราะเกิด
การเรียนรู้ว่าผู้โค้ชจะต้องถามซ้ าๆ ดังนั้นจึงไม่
จ าเป็นต้องสนใจค าถามของผู้โค้ช 

4. ไม่ด่วนสรุปตัดสินค าตอบของผู้เรียน ว่าเป็นค าตอบ 
ทีไ่ม่ถูกต้อง หรือเป็นค าตอบที่ไม่เข้าท่า แต่ผู้โค้ชควร
ให้ค าแนะน าหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองเพ่ิมเติม 
เพ่ือท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทีถู่กต้อง 

5. ถามด้วยค าถามทีช่ัดเจน (clear) มีความ
เฉพาะเจาะจง (specific)  

5. ถ้าผู้เรียนไม่ตอบค าถามใดๆ ผู้โค้ชควรตั้งค าถาม
ใหม่ที่ง่ายกว่าค าถามเดิม และเมื่อผู้เรียนตอบค าถามที่
ง่ายนั้นได้แล้วจึงกลับมาถามค าถามเดิมที่ผู้เรียนไม่ตอบ
อีกครั้ง 

6. ถามทีละหนึ่งค าถาม ไม่ถามหลายค าถามในครั้ง
เดียวกัน เพราะท าให้ค าถามลดความส าคัญลง และยัง
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนอีกด้วย 

 

7. ใช้ค าถามที่หลากหลาย ได้แก่ ค าถามปลายปิด
ค าถามปลายเปิด ตลอดจนการเชื่อมโยงสาระที่ถามให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง เป็นเรื่องใกล้ตัว
ผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนให้ความสนใจค าถามมากยิ่งขึ้น 

 

 

ทั้งนี้ ค าถามที่ทรงพลังมี 5 ประเภท ดังนี้ 
1. ค าถามกระตุ้นให้มีจุดหมายในการคิด (focus questions) เป็นค าถามที่ใช้ถามเพ่ือให้ผู้เรียน

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการคิดอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งการก าหนดจุดมุ่งหมายในการคิดเป็นสิ่งส าคัญของ
กระบวนการใช้ความคิด  

2. ค าถามกระตุ้นความปรารถนา (passion questions) เป็นค าถามที่ท าให้ผู้เรียนก าหนด
เป้าหมายทางการเรียนรู้ของตนเอง หรือความปรารถนาทีจ่ะเรียนรู้  

3. ค าถามที่เสริมพลัง (empowerment questions) เป็นค าถามที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านการคิด การกระท า และการตัดสินใจ  

4. ค าถามกระตุ้นแรงบันดาลใจ (inspiration questions) เป็นค าถามที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจในการทีจ่ะคิด และกระท าสิ่งต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากภายนอก  



- 32 - 
 

 

 

5. ค าถามเชิงลึก (depth questions) เป็นค าถามที่ท าให้ผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา รวมทั้ง การสะท้อนคิด (reflection)  
 
 

3. การสะท้อนคิด (reflection) 
     การสะท้อนคิด หมายถึง การให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง ทบทวน (reflective thinking) พิจารณาสิ่งต่างๆ 

อย่างรอบคอบมีเหตุผล ด้วยสติและปัญญา เป็นวิธีการทบทวนประสบการณ์จากการปฏิบัติของตนเอง เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ การสร้างความรู้ การค้นพบจุดเด่น และจุดทีต่้องปรับปรุงแก้ไข เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การสะท้อนคิด เป็นกระบวนการช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ คิดผ่านประสบการณ์ที่มีผลต่อ
อารมณ์และความรู้สึก ช่วยให้เกิดการหยั่งรู้และค้นพบตนเอง การเขียนบันทึกการสะท้อนคิดยังช่วยให้ค้นพบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ทีน่ าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การสะท้อนคิดมีประโยชน์ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 6 ขั้นดังต่อไปนี้ 
1) สร้างความตระหนัก ใช้สถานการณ์กระตุ้นความรู้สึกและความคิด 
2) ทบทวนและตระหนักถึงความรู้สึก บันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) ทบทวนข้อเท็จจริง เขียนบันทึก และน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) หาข้อมูล วิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจเหตุการณ์นั้น 
5) ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ปรับมุมมอง ความคิดซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
6) การน าความรู้จากการสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

 

การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการประมวลผลทางสมองเรียกว่า Mental Model เริ่มจากการรับข้อมูล
ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ น าไปสู่การสังเกตข้อมูลและประสบการณ์ การเลือกข้อมูล การแปลระบบความหมาย
ประมวลผลข้อมูล การก าหนดสมมติฐานการสรุปและเกิดการยอมรับและความเชื่อ นอกจากนี้การสะท้อนคิดยัง
ช่วยให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ ที่มองเห็นความเป็นองค์รวมซึ่งถือว่าเป็นระบบใหญ่ และส่วนที่เป็นองค์ประกอบ
ต่างๆ คือระบบย่อย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กระบวนการสะท้อนคิดของ Mental Model แสดงได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
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4. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการน านวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช 
 

          นวัตกรรม (innovation) เป็นการน าความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นแนวคิด แนวทาง ระบบ 
รูปแบบ วิธีการ กระบวนการสื่อและเทคนิคต่างๆ ที่น ามาใช้ เพ่ือเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้
กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต อาทิ ชุดการเรียนการ
สอน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ บทเรียนส าเร็จรูปแบบสื่อผสม เกมส์ การ์ตูน นิทาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
 

5. การถอดบทเรียน (lesson - learned)  
   การถอดบทเรียน เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการ
ท างานออกมาใช้เป็นทุนในการท างานเพ่ือยกระดับให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียน จึงเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวคนออกมาเป็นบทเรียน และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกระบวนการ ซึ่งผลที่ได้จากการถอดบทเรียน ท า
ให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดความรู้ที่เป็นรูปธรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกระบวนการอันน ามา
ซึ่งการปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานที่สร้างสรรค์มีพลังและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการถอด
บทเรียน ประกอบด้วย 
    1) การถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพ่ือน ( Peer Assist - PA)  
    เป็นการเรียนรู้ก่อนการท ากิจกรรมโดยเป็นการเรียนรู้จากเขา เขาเรียนรู้จากเรา ทั้งเราและเขา
เรียนรู้ร่วมกัน และสิ่งที่เราร่วมกันสร้าง (เกิดความรู้ใหม่) โดยมีลักษณะเป็นการประชุม /ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     2) การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (Story Telling)  

     เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือระหว่างการท ากิจกรรม ด้วยการให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติปลดปล่อย
ความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวตนออกมาแลกเปลี่ยนความรู้ โดยผู้เล่าจะเล่าความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในตัวที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ ซึ่งผู้ฟังสามารถตีความได้โดยอิสระ และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผลการตีความแล้ว จะท าให้ได้ความรู้ที่
สามารถบันทึกไว้เป็นชุดความรู้ ซึ่งการถอดบทเรียนในลักษณะนี้จะเป็นการสกัดความรู้จากเรื่องที่เล่าออกมาว่ามี
คุณค่าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  
    3) การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) 

AAR เป็นการจับความรู้ที่เกิดข้ึนสั้นๆ ภายหลังการท ากิจกรรมแล้วน าไปสู่การวางแผนในครั้งต่อไป 
ท าให้คนรู้สึกตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพันกับงาน ซึ่ง AAR สามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการท ากิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุง/แก้ไขระหว่างการท างานหรือ “การท าไป คิดไป แก้ไขไป” และภายหลังสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมเพ่ือน าไป
วางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป 
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โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 

วิชาที ่1.5  :  เรื่อง  การประเมินผลการเรียนรู้ทีเ่สริมพลังต้านทุจริต 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 

เร่ือง : การประเมินผลการเรียนรู้ทีเ่สริมพลังต้านทุจริต 
 

สาระส าคัญ 
 การสร้างโค้ชที่มีความสามารถและทักษะในการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม         
เพ่ือเป็นตัวแทนของส านักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่านิยมการ
ต้านทุจริตไปสู่ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อัน
จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต้านทุจริต “ช่วยกันสร้างชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมือง        
ส่งต่ออนาคตทีด่ีใหลู้กหลานอย่างยั่งยืน” 
 
วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือสร้างโค้ชด้านการรู้คิดต้านทุจริต  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนเกี่ยวกับบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับผู้เรียน โดยสามารถกระตุ้นการ 

รู้คิดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เรียน  
 3. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของผู้สอนให้สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม 
 

รายละเอียดเนื้อหา  

 

 หลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังต้านทุจริต คือ วิธีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง  
(authentic  assessment)  มีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้ 
 1)  ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย  เช่น ผู้เรียน เพ่ือน ตนเอง ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง 
 2)  ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต การปฏิบัติจริง การทดสอบ   
 3)  วัดและประเมินหลายๆ ครั้ง ในช่วงเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน  
ติดตามผล 
 4)  สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนา ผู้เรียน  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง    
 
กิจกรรมการเรียนรู้ / กิจกรรมการอบรม 
 1. การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 2. การยกตัวอย่างและวิเคราะห์กรณีศึกษา  
 3. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
 4. การอภิปรายกลุ่ม 
 5. การฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 
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สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
3. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และปราชญ์ชาวบ้านผู้น าชุมชน 

 
การวัดและประเมินผล  

1. ร้อยละผลการทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังการเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน (Pre & Post 
Test) 

2. ร้อยละของจ านวนชั่วโมงทีเ่ข้ารับการอบรม 
3. การผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการภาคสนาม 

 
ข้อเสนอแนะ  
 การปรับตัวของโค้ชในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและฝืนกระแส
ปฏิบัติของสังคมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกันมา ดังนั้นโค้ชพึงเป็นบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจและการ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ทั้งนี้หน่วยงานที่ผลิตโค้ชพึงให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า และการสนับสนุนแก่โค้ช เพ่ือลดความรู้สึกของ
ความโดดเดี่ยวทีโ่ค้ชได้รับและสนับสนุนการท างานของโค้ชให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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เนื้อหาโดยสังเขป  
 

วิชาที ่1.5  :  เรื่อง  การประเมินผลการเรียนรู้ทีเ่สริมพลังต้านทุจริต 
จ านวนชั่วโมง :  3 ชั่วโมง  

 
รายละเอียดเนื้อหา  
 

  หลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลัง คือ วิธีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง (authentic  
assessment)  มีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้ 
 1)  ใช้ผู้ประเมินหลายๆ  ฝ่าย  เช่น ผู้เรียน  เพื่อน  ตนเอง  ผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้อง 
 2)  ใช้วิธีการและเครื่องมือหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต  การปฏิบัติจริง  การทดสอบ   
 3)  วัดและประเมินหลายๆ  ครั้ง  ในช่วงเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  หลัง
เรียน ติดตามผล 
 4)  สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนา ผู้เรียน  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง    
 จากหลักการประเมินผลการเรียนรู้ทีเ่สริมพลัง ทั้ง  4  ข้อ ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 8 รูปแบบการประเมินผล
การเรียนรู้ทีเ่สริมพลัง
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การประเมินในศตวรรษที ่21 
 กระบวนทัศน์การประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวความคิดในการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทีเ่น้นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา (assessment  for  improvement) โดยแบ่งแนวทางการประเมิน
ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่  1) การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning)  2) การประเมินขณะ
เรียนรู้ (assessment as learning) และ  3)  การประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning)  

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) 
 กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือ
ระบุและวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ และให้ข้อติชมที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ ให้ดีขึ้น โดยใช้
วิธีการประเมินทีห่ลากหลาย และเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างรอบด้าน อันจะน าไปสู่การปรับ
การเรียนและเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือการวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับปรุงวิธีการ
เรียนรู้หรือวิธีการท างานของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่ควบคุมก ากับและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้  
วางแผนการเรียนในขั้นตอนต่อไปให้บรรลุผลส าเร็จ และค้นหาการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้สอนท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วยการให้ข้อมูลกระตุ้น
การเรียนรู้ (feed - up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และการให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด (feed - 
forward) การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) เป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ภาระงาน ( job and task) ตลอดจน
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่ผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนที่ จะเริ่มการเรียนการสอน นอกจากนี้
ผู้สอนยังต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่เน้นแรงจูงใจภายใน (inner motivation) ชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
สิ่งที่จะเรียน การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้มีความส าคัญมาก เพราะผู้เรียนได้ทราบข้อมูลที่ส าคัญก่อนที่จะเริ่ม
เรียน มีแรงจูงใจและอยากเรียนรู้  เห็นเป้าหมายการเรียนรู้ และภาระงานที่ต้องปฏิบัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เป็นการให้ข้อมูลในระหว่างและภายหลังที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการท างานต่างๆ 
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพของผลงาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทราบจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของตนเอง การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี ผู้สอน
ควรใช้การสื่อสารเชิงบวก (positive communication) ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ตนเอง มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) เป็นการให้ข้อมูล
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning) เพ่ิมเติมภายหลังการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการชี้แนะ
แนวทางและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล เพ่ิมแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  ให้ก าลังใจผู้เรียน และ
เสริมพลังของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองและสามารถน าไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
 

การประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as learning) 
 กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะเรียนรู้เพ่ือช่วย ให้
ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้ของตน สามารถวางแผนการเรียนรู้ ก ากับการเรียนรู้ วินิจฉัย ประเมิน และปรับปรุง
การเรียนรู้ของตน การให้ผู้เรียนออกแบบแผนการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดทบทวนเกี่ยวกับการเรียนรู้ และกลยุทธ์ 
ในการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 การประเมินลักษณะนี้ มีจุดเน้นคือการให้ผู้ เรียนได้ใช้การประเมินตนเองและการประเมินเพ่ือน  
เป็นกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง  การประเมินทีเ่กิดข้ึนเป็นระยะๆ ในระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะ
ได้ประเมินตนเองและแสวงหาแนวทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโอกาสการประเมินเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนหลายประการ ได้แก่ 1) กระตุ้นคุณลักษณะ
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  2) ได้เรียนรู้วิธีการประเมินตนเอง การประเมินเพ่ือน การรับฟัง 
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ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู้  3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตั้งค าถามเกี่ยวกับ 
การเรียนรู้ของตนเอง และพยายามตอบค าถามนั้นด้วยตนเอง  4) ผู้เรียนได้ใช้ผลการประเมินตนเองทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ส าหรับตนเอง  5)  กระตุ้นผู้เรียนให้สะท้อนผลการ
เรียนรู้ให้กับตนเอง (self - reflection) ส าหรับการประเมินตนเองโดยผู้เรียนนั้น ผู้เรียนควรตั้งค าถามตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้  1) จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ของเราคืออะไร  2) เราได้ความรู้อะไรบ้างจากการ
เรียนรู้ในครั้งนี้  3) มีวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไร  4) มีความเข้าใจสาระส าคัญที่เรียนนี้ว่าอย่างไร  5) มีเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้ของเราอย่างไร และประสบความส าเร็จตามเกณฑ์นั้นหรือไม่  6) จะมีวิธีการยกระดับ 
ผลการเรียนรู้ของเราในการเรียนครั้งต่อไปอย่างไร ซึ่งค าถามทั้ง 6 ประการนี้ สามารถปรับใช้กับการประเมินโดย
เพ่ือนไดด้้วย  
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประเมินตนเองและการประเมินเพ่ือนขณะเรียนรู้ ผู้สอนควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ที่ผู้สอนก าหนดไว้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้  การให้ข้อมูลย้อนกลับ ต่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการตั้งค าถามชี้แนะทางปัญญา (cognitive guided questions) เพ่ือให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดต่างๆ 
ในการประเมินตนเองและแสวงหาแนวทางการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning) 
 กระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือตัดสินคุณค่า 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานทาง
วิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดังกล่าวน าไปใช้ในการก าหนดระดับคะแนนให้
ผู้เรียน รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 การประเมินผลการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ ที่มี
บทบาทหลักในการประเมิน โดยการประเมินจะมีลักษณะเป็นการประเมินรวบยอด (summative  assessment) 
ที่ใช้วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นมาตรฐานการประเมิน ตลอดจนใช้วิธีการและเครื่องมือประเมิน ที่มี
คุณภาพเชื่อถือได้ มีความเป็นทางการมากกว่าการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) และการ
ประเมินขณะเรียนรู้ (assessment as learning)  
 บทบาทของผู้สอนในการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) เป็นพี่เลี้ยงโดยการให้ข้อมูลย้อนกลับเชิง
สร้างสรรค์ต่อผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้  2) เป็นผู้ชี้แนะโดยการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียน
และน ามาสู่การดูแลช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้  3) บันทึกผลการประเมินที่สะท้อนความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  4) สื่อสารผลการประเมินไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
เป็นต้น และ 5) เป็นผู้จัดการคุณภาพ โดยน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งผู้สอนควรใช้การประเมินผลการเรียนรู้ ควบคู่กับการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ และการประเมิน
ขณะการเรียนรู้ เพ่ือให้มีผลการประเมินที่หลากหลาย สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็น
สารสนเทศจากการประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
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การประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเป็นโค้ช 
 ผู้สอนสามารถประเมินตนเองเกี่ยวกับความพร้อมที่จะเป็นผู้โค้ชได้จากประเด็นการประเมิน 5 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 ระดับที ่1  ไม่สนใจ  ไม่ใส่ใจ  คนเราก็เหมือนๆ กัน 
 ระดับที ่ 2  สนใจ  แต่ไม่ยอมรับ  ยังเชื่อว่าวิธีคิดของตนเองดีกว่า 
 ระดับที ่ 3  สนใจและยอมรับในความแตกต่าง  แต่ยังไม่อยากท า 
 ระดับที ่ 4  สนใจและอยากเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงตนเอง วิธีคิดการติดต่อสื่อสารให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมนั้น 
 ระดับที ่ 5  สนใจอยากเรียนรู้ มองเชิงรุก และสามารถน าความแตกต่างมาสร้างพลังร่วม (synergy) 
 

แบบประเมินความมีวินัย 
ค าชี้แจง   1.    แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ  ตนเอง เพ่ือน และครู ข้อมูลการประเมินมาจาก  
3  ฝ่าย เพ่ือพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน 
  2.  จงเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมิน  ดังนี้ 

 1  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับค าสั่ง 
2  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น 
3  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง 
 

แบบประเมินจิตอาสา 
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ค าชี้แจง    1.  แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพ่ือน และครู ข้อมูลการประเมินมาจาก  
3  ฝ่าย เพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน 
  2.  จงเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมิน ดังนี้ 
   1  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการร้องขอ 
   2  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้น 
   3  คะแนน    หมายถึง    แสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง 
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แบบประเมินการแก้ปัญหา 
กลุ่มที ่ .......  ชื่อผู้เรยีน    
1. ……………………………………………........................................................ 
2. …………………………………………...........................................................  
3. ……………………………………………........................................................  
4. ……………………………………………..................... ... ................................ 
ค าชี้แจง   บันทึกการปฏิบัติงานของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มตามเกณฑท์ีร่ะบุ โดยเขียนเลขระบุระดับคุณภาพ 
1  คะแนน    หมายถึง  ลงมือปฏิบัติได้เม่ือมีตัวอย่าง 
2  คะแนน    หมายถึง  ลงมือปฏิบัติได้เม่ือได้รับค าแนะน า 
3  คะแนน    หมายถึง  ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง 
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งานวัด 
 ร้านเล่นเกมแห่งหนึ่งในงานวัด การเล่นเกมนี้เริ่มด้วยหมุนวงล้อ ถ้าวงล้อหยุดที่เลขคู่ ผู้เล่นจะได้หยิบ 
ลูกหินในถุง วงล้อและลูกหินในถุง แสดงได้ดังรูปข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเมื่อหยิบได้ลูกหินสีด า ถ้าสมพรเล่นเกม 1  ครั้ง ความเป็นไปได้ทีส่มพรจะได้รับ
รางวัล  เป็นอย่างไร 
ก.  เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะได้รับรางวัล  
ข.  เป็นไปได้น้อยมากทีจ่ะได้รับรางวัล 
ค.  จะได้รับรางวัลประมาณ  50% 
ง.  เป็นไปได้มากทีจ่ะได้รับรางวัล 
จ.  ได้รับรางวัลแน่นอน 
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจรติ 
(โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทจุริต) 
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ตารางวิเคราะห์ชุดวิชาด้านการป้องกันการทุจริต 

ที ่ เรื่อง เนื้อหา ชั่วโมง กระบวนการ วัด/
ประเมิน 

๑ การคิดแยกแยะ
ระหว่าง
ประโยชน์ส่วน
ตนและ
ประโยชน์
ส่วนรวม 

    1.1 สาเหตุของการทุจริตฯ 
    1.2 ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
    1.3 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการขัดกันฯ 
    1.4 วิธีคิดแบบ Analog Thinking (ฐาน 10) / 
Digital Thinking (ฐาน 2) 
    1.5 บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าทีข่องรัฐ (มาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)  
    1.6 กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

6 การบรรยาย   
การคิด
วิเคราะห์
กรณีศึกษา  
การท า
กิจกรรมกลุ่ม  
การอภิปราย
กลุ่ม 

สอบ
เนื้อหา 
(20 
คะแนน) 

๒ ความอายและ
ความไม่ทนต่อ
การทุจริต 

    2.1 การทุจริต 
          - ความหมาย/รูปแบบการทุจริต 
          - สาเหตุการเกิดการทุจริต 
          - สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย 
          - ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ 
          - ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          - กรณีตัวอย่างผลทีเ่กิดจากการทุจริต 
    2.2 ความอายต่อการทุจริต 
 - ความเป็นพลเมือง 
 - แนวคิดเก่ียวกับความอายต่อการทุจริต 
    2.3 ความไม่ทนต่อการทุจริต 
 - แนวคิดเก่ียวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 
    2.4 ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต  
    2.5 ลงโทษทางสังคม 
    2.6 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต 
    2.7 มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานและการกัน
บุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 
          - มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
          - การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 
          - กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการการให้
บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และ
การให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

3 การบรรยาย 
การคิด
วิเคราะห์
กรณีศึกษา  
การท า
กิจกรรมกลุ่ม  
การอภิปราย
กลุ่ม 

สอบ
เนื้อหา 
(20 
คะแนน) 



- 45 - 
 

 

 

๓ การประยุกต์
หลักความ
พอเพียงด้วย
โมเดล 
STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

    3.1 ทีม่า ความหมายของโมเดล STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต 
    3.2 การน าโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ไปประยุกต์ในบริบทต่างๆ 

3 การอภิปราย  
กรณีโครงการ 
STRONG 
การบรรยาย 

สอบ
เนื้อหา 
(20 
คะแนน) 

๔ การฝึก
ปฏิบัติการเป็น
วิทยากร 

     การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามที่ก าหนดได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  
       - ความหมายของวิทยากร 
       - บทบาทและหน้าที่ของวิทยากร 
       - คุณสมบัติของวิทยากรทีดี่ 
       - การเป็นผู้น าเสนอทีดี่ 
       - เทคนิคการเตรียมตัวที่ดีของวิทยากร 
 
 
 
 
 

6 - 3 ชั่วโมงแรก  
ให้ผู้เข้าร่วม
ทุกคน
แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการเป็น
วิทยากรโดย
สุ่มหัวข้อ
วิชาการ
บรรยายจาก 
3 วิชา โดยให้
วิทยากร
ประเมิน  
- ๓ ชั่วโมงหลัง 
วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะ
กระบวนการ
หลากหลาย 

การ
ประเมิน
ฝึก
ปฏิบัติ 
การเป็น
วิทยากร 
(40 
คะแนน) 
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 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
วิชาที ่2.1  :  เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
จ านวนชั่วโมง :  6 ชั่วโมง  

 
เรื่อง    การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

สาระส าคัญ  

 วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถน าไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. เพ่ือสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

รายละเอียดเนื้อหา 
1. ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบของการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544, ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. 2543) 

3. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog Thinking) / ฐาน 2 (Digital Thinking)  
4. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าทีข่องรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น)  
 5. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  
วิธีการฝึกอบรม 

 การบรรยาย  การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม  
 

สื่อการเรียนรู้ 
 PowerPoint  วิดีโอ  ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออ่ืนๆ ทีเ่หมาะสม 
 

การวัดและประเมินผล  

 การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
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เนื้อหาโดยสังเขป 
 

วิชาที่ 2.1  :  เร่ือง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
จ านวนชั่วโมง :  6 ชั่วโมง  

 
รายละเอียดเนื้อหา 

1. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย 

การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน  
ยากต่อการจัดการ และเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้นทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรเพ่ือการกุศล ในปัจจุบันการ
กล่าวหาและการฟ้องร้องคดีการทุจริตยังมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลในหลายประเทศ
มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควร องค์กรระดับโลกหลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องมาจากเหตุผลด้าน
ความโปร่งใส สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น าเสนอข่าวอ้ือฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรมด้านการทุจริต 
โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตเป็น
หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างเป็นที่ทราบกันดีว่าการทุจริตควรเป็น
ประเด็นแรกๆ ทีค่วรให้ความส าคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ  

เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 
ทีก่ าลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วยเช่นเดียวกัน 
โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ที่ก าลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าว
ไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาทีค่วรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วทีสุ่ด 

การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อก าหนด
จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดเศรษฐผล หรือมูลค่าเพ่ิมหรือ
ก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อก าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ 
เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการ
เลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ านาจใด กับใครก็ได้ 3) ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพหรือองค์กรที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแลและจัดการต่อการกระท าใดๆ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก าลังพัฒนา การทุจริต
มีแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึ้นได้อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนที่พัฒนาแล้ว 
หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศทีก่ าลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่างๆ ที่เอ้ือหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ 
1) แรงขับเคลื่อนที่อยากมีรายได้เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่ า หรือมีสภาวะ
ความเสี่ยงสูงในด้านต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมีกฎระเบียบต่างๆ ทีอ่าจน าไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากรในประเทศ
ยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 6) ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านง 
ทางการเมืองทีไ่ม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม 
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ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความ
โปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบท าให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของ
ประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ 
กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริตยังท าให้การสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินทีร่้ายแรงได้อีกด้วย  

การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (paradigm shift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า“การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความส าคัญมากในศตวรรษ 
ที ่21 ผู้น าโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการ
ทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและน าทรัพย์สินกลับคืน ให้กับประเทศต้นทางที่ ถูกขโมยไป…”ทั้ งนี้ 
ไม่เพียงแต่ผู้น าโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้นกับการต่อต้านการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน  โดยทั่วไปอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  
แต่แท้ที่จริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ 
หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง 
เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์ การกระท าใดเป็น
การกระท าที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนทีจ่ะค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ 
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริต
โดยการท าลายระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การกระท าทีเ่ป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์
ทับซ้อน และการทุจริตเชิงนโยบาย  

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก 
และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2551 
จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ 
ให้ทุกภาคส่วนของสังคม   

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นองค์กรที่ต้องบูรณาการการท างานด้านการต่อต้านการทุจริต
เข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญทีม่ีความเชื่อมโยงกับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี ้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
1. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ  
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2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
4. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชน 
ชาวไทยว่า“...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้ง
แรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนี ้ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที ่5 หน้าทีข่องรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม
ให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวก มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการ
ป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการ
พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็น
หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มี
คุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้าย
แต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์
แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการ
บริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
ก าหนดเอาไว้ 

 2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์
การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง” เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรท า 
อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์
การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบ 
ภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อ
กรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่
กล้าทีจ่ะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
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 3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ก าหนดให้
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลัก
แห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การสร้างความโปร่งใสและ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ  

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดกรอบแนวทางที่ส าคัญ 6 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการ
รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทีม่ีหน้าทีเ่สนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้  
ได้ก าหนดกรอบ แนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการส่งเสริม และพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทาน ต่อโอกาส
และการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุน 
ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิ
บาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้  
การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ  
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (strength from within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทางและเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (human wisdom)  
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง 
(hope) สังคมทีเ่ปี่ยมสุข (happiness) และสังคมทีม่ีความสมานฉันท์ (harmony)  
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 6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) 
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล (Digital Thinking)  
ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

 สาระส าคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการด้านต่อต้าน
การทุจริตของประเทศโดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน 
และเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(conflict of interest) 

ค าว่า conflict of Interest มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์” 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า Conflict of Interest นั้นก็มี
ลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การ
กระท าใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะ
กระท า แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน 
อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่องบางคน
อาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ ติฉิน นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ 
แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 

โดยพ้ืนฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรม
ประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัว
หรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอทีจ่ะมีผลเป็นการห้ามการกระท าดังกล่าว และ
ในที่สุดเพ่ือหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึ้นๆ และ
เป็นเรื่องทีส่ังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 

คู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
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“ประโยชน์ส่วนตน (private interest) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือ
ของกลุ่มในสังคมทีม่ีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือ
หาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น” 

“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (public interest) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก
การด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมี
วัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ
การท าหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ
ความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของบุคคลในสถานะเอกชน 
เพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายทีแ่ตกต่างกัน” 

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of 
interest) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ทีม่ีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือ
น าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจหน้าที่หรือดุยลพินิจ 
ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใดๆ หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในการทางเงิน
หรือประโยชน์อื่นๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” และ  
“การทุจริต 
 

 “จริยธรรม” เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย  

 แต่ตรงกันข้าม การกระท าใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 
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การทุจรติ 
Corruption 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
Conflict of Interests 

จรยิธรรม 
Ethics 

“จริยธรรม” เป็นหลักส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เปรียบเสมือนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ  
 

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่
อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิดทางกฎหมาย
มีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย  

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่าง
ชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือ
เป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐทีข่าดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระท าการ
ใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการ
ทุจริตต่อไป” 
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รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะ 
ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ไดส้่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

๒) การท าธุรกิจกับตนเอง (self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (contracts) เป็นการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด 
โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือ
เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (post - employment) 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่ง 
ในหน่วยงานเดิมนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง 

๔) การท างานพิเศษ (outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลาย
ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความ
น่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ทีป่รึกษาสังกัดอยู่  

๕) การรู้ข้อมูลภายใน (inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์
จากการทีต่นเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะ
ไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง 

๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (using your employer’s 
property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ท างานส่วนตัว 

๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (pork - 
barreling) เป็นการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิด
ของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

๘) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (nepotism) หรือ
อาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตนเข้า
ท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
 
ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ 

 

 
 

๑.๑ นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนทีจ่ังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันดังกล่าว 
นายรวย นายก อบต. แห่งหนึ่ง ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของทีร่ะลึก  

 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น 
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

 ๑.๓ การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา 
และปีนี้เจ้าหน้าทีเ่ร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืนๆ เพราะคาดว่าจะได้รับ
ของขวัญอีก 

 ๑.๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิง 
ในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะทีเ่ป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะ
ทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ 

 ๑.๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนทีเ่คยได้รับของขวัญมา 
 
 

 
 

 2.1 การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัททีต่นเองมีหุ้นส่วนอยู่ 
 ๒.2 ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่
ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 

 2.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของ
หน่วยงาน  

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 

2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 
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 2.4 ผู้บริหารของหน่วยงาน ท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อทีด่ินของตนเองในการสร้างส านักงานแห่งใหม่  

 ๒.๕ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อทีด่ินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าที่
ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อขายที่ดิน 
ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 
 

 
 ๓.๑ อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทผลิต
หรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากทีเ่คยด ารงต าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทที่ตนเอง
เป็นที่ปรึกษาอยู่ พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 

 ๓.๒ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างาน 
ในบริษัทผลิตหรือขายยา 

 ๓.๓ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ 
รับเป็นทีป่รึกษาให้บริษัทเอกชนทีต่นเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น 

 ๓.๔ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
 

 ๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท า
บัญชีและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัดทีร่ับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสีย
ภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดงรายการ
ช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง 
และปฏิบัติหน้าทีร่าชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

4. การท างานพิเศษ   
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 4.2 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้
พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดภาษีอากรค้าง
ผู้ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ประกอบการ
ดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะที่ตนก าลังด าเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง 
พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็น
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 

 ๔.3 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนทีว่่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 

 ๔.4 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืนๆ ทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 4.5 การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 

 
 ๕.๑ นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้น าข้อมูล 
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ะบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อ่ืน จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไป
ปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติชี้มูล
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ มาตรา 164 และมีความผิดวินัย ข้อบังคับ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 46 

๕.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณ
โครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาทีสู่งขึ้น 

 ๕.๓ การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ 
ทีจ่ะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 

 5.4 เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่ส าคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า
ให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์ ท าให้ฝ่ายทีม่ายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ 

 

 

 ๖.๑ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่น าเก้าอ้ีพร้อมผ้าปลอก
คุมเก้าอ้ี เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว 
รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและ งานฉลอง
มงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ การกระท าของจ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ต่อมาเรื่อง 

5. การรู้ข้อมูลภายใน   

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย เป็นการทุจริตต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต 
อันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 
และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
คดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 

 ๖.๒ การทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และน าเงิน
มาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าว
ถือเป็นการทุจริต เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ๖.๓ การที่ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติ ให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

 6.4 การที่เจ้าหน้าที่รัฐน าวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตน หรือน ารถส่วนตนมาล้างทีห่น่วยงาน 
 

 
 ๗.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ ในต าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับ
งานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่ก าหนด รวมทั้งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก การ
กระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ มีมูลความผิดทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  แต่งตั้งถอดถอน 
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

 ๗.๒ การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด 
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 

 ๗.๓ การทีร่ัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนทีห่รือบ้านเกิดของตนเอง 
 

 

พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม  ท าขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้า
ส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึกการจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับ
โทษน้อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 
 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 
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 ๙.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ 
ให้ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  

 ๙.๒ นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการอีก
แห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้ สังกัด
ของนายบี 

 
 

 ๑๐.๑ การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่างเหมาะสม 
อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็นการเดินทาง
ท่องเทีย่วในสถานทีต่่างๆ 

 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

 ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นอย่าง
แท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจา้หน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ 
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3. กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

 

 มาตรา 100 ห้ามมใิห้เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที ่
ในฐานะทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททีร่ับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่ง
อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด หรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
 
 มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าทีข่องรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์
และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาททีป่ฏิบัติกันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้น
แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 ข้อ 5 เจ้าหน้าทีข่องรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่ง ให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่
ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทีก่ารให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคา
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้เจ้าหน้าทีผู่้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที 

 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรือ มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

 ในกรณีทีผู่้บังคับบัญชาหรอืผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
โดยทันที ในกรณทีีไ่ม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ
ของหน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ 
เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 
แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 

 

 
 โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียน
ข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพงทั้งยังเป็น
ช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืนๆ ในวงราชการอีกด้วยและในการก าหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทต่างๆ ก็มีการก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพ่ือเสริม
มาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

 "ของขวัญ" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และ 
ให้หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือ 
ให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือ
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า 
หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการ ให้ของขวัญกัน และ 
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาททีถ่ือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

 "ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับ
ดูแลด้วย 

 "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน 

 ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 

 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า
เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิได ้

 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหา
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไมว่่ากรณีใดๆ มิได้ 

 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีทีก่ าหนดไว้ใน ข้อ 8 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
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  (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นการขอใบรับรอง การขอให้
ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียนเป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การ
ประกอบกิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และ
ของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้
ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ 
ในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าทีด่ าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความ
ยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ ประเพณี
นิยมใหเ้จ้าหน้าทีข่องรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดง
ความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง  
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจ 
ทีจ่ะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 
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 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ
สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่า 
มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด หรือ
บางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี การ
เรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา หรือใน
ฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 

 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการ
เรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ กคร. 
จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 

 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย รอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี  ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็น
กรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กคร. จะแต่งตั้ งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่ เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี  
จะพิจารณาอนุมัตใิห้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการเรี่ยไรทีห่น่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรทีห่น่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล 
ทีไ่ด้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 

 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก 
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
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 (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได ้
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหาย
หรือบรรเทาความเสียหายทีเ่กิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดทีส่ าคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือ
มูลค่าตามที ่กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 (6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนทีไ่ด้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ 
ตามระเบียบนี้แล้ว 

 ข้อ 20 ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (2) ก าหนดสถานทีห่รือวิธีการทีจ่ะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะ
แห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
 (4) จัดท าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินทีไ่ด้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องและปิด
ประกาศเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้
ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการ
ค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง 
ให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 

 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดประโยชน์ทีผู่้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ทีห่น่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
 (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดย
สภาพ มีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น 
 (3) กระท าการใดๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระท าการในลักษณะ
ที่ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอ่ืนออกท าการเรี่ยไร 
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 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระท าการดังต่อไปนี้ 
 (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือกระท าใน
ลักษณะทีท่ าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่
ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
4. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog Thinking) / ฐาน 2 (Digital Thinking)  

แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการ
คิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า… 

  
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม” 

ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่น ามาปะปนกัน ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 
ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องกระท าการหรือใช้ดุลยพินิจ 
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วน
ตนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้ว ย่อมต้องเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests) ขึ้นแน่นอน และความเสียหายก็จะตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาติ
นั่นเอง 
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 ระบบคิดทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้… เป็นการน ามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าไปเป็น 
“หลักคิด” ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ 

 
 
 
 
 
 

ท าไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต 

เรามาท าความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”  
กับ  

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)” 
 
 

 
 

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 
10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิต 
ประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่
ต่อเนื่อง (continuous) 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มี
สัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่
มีลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF (discrete) ตัด
เด็ดขาด 
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 จากที่กล่าวมา... เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital” มาปรับใช้
เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital” จะเห็นไดว้่า... 

 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น 
คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง,  
ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด 
และไม่กระท าการทีเ่ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 “การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยัง
แยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
ไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

 “การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิด 
ที่สามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด  
สิ่งไหนท าได้สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น า
บุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่
ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 
 

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” 
Vs 

ระบบคิด “ฐานสอง Digital” 
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5. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที ่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าทีข่องรัฐในระดับสากล ซึ่งองค์กรในระดับสากลต่างก็
ให้ความส าคัญ ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากลส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศขององค์การ
สหประชาชาติ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 
Against Corruption - UNCAC) ค.ศ. 2003 ที่ก าหนดให้การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่เป็น
มาตรฐานความประพฤติส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐแต่ละรัฐ และระหว่างรัฐ 

 จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

จรรยาบรรณระหว่างประเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุในภาคผนวกของมติสหประชาชาติ ครั้งที ่
51/59 เมื่อวันที ่12 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539)  

- ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ 

4. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรือผลประโยชน์ทางการเงินอันไม่สมควรส าหรับตนหรือสมาชิกในครอบครัว  ไม่พึงประกอบธุรกรรมเข้ารับ
ต าแหน่งหรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน์ทางการเงิน การค้า หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในท านองเดียวกันซึ่งขัดกับ
ต าแหน่ง บทบาทหน้าที ่หรือการปฏิบัติในต าแหน่ง หรือบทบาทหน้าทีน่ั้น 
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5. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามขอบเขตที่ก าหนดโดยต าแหน่งหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายหรือ
นโยบายในการบริหาร พึงแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ การค้า และการเงิน หรือกิจการอันท าเพ่ือ
ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันได้ในสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดหรือที่ดูเหมือนว่าได้
เกิดกรณีผลประโยชน์ขัดกันขึ้นระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นพึงปฏิบัติตามมาตรการทีก่ าหนดไว้เพ่ือลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น 

6. เจ้าหน้าทีข่องรัฐไม่พึงใช้เงิน ทรัพย์สิน บริการ หรือข้อมูลซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน หรือเป็น
ผลมาจากการปฏิบัติงาน เพ่ือกิจการอ่ืนใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งหน้าทีโ่ดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาด 

 7. เจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงปฏิบัติมาตรการซึ่งก าหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร เพ่ือมิให้
ผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าทีเ่ดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจากต าแหน่งหน้าทีไ่ปแล้ว 

 - การรับของขวัญหรือของก านัล 

9. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง หรือรับของขวัญหรือของก านัลอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท การด าเนินงานตามหน้าทีห่รือการวินิจฉัยของตน 

 
6. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต 

 

คิดได้ 

คิดดี 

คิดเป็น 
- คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกัน
อย่างชัดเจน 
- คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน 
- คิดท่ีจะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
มาก้าวก่ายกัน 
- คิดท่ีจะไมเ่อาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน  
- คิดท่ีจะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน  
- คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ 
และพวกพ้อง 
- คิดฐานสองและท้ิงฐานสิบ  

 

- คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่
เบียดเบียนประเทศชาติ 
- คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ 
- คิดตามคุณธรรม ว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” 

- คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต)  
- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับ
ประเทศในทุกๆ ด้าน) 
- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน) 
- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง (จะต้องอยู่กับความ
เสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก) 
- คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 
- คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
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บรรณานุกรม 
 

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
- หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที ่3 ส านักงาน ป.ป.ช. 
- ก าชัยจงจักรพันธ์“การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช.”จัดพิมพ์และเผยแพร่

โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
- สุทธินันท์ สาริมาน. การก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามด าเนินกิจการอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามบทบัญญัติมาตรา 100 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
ภาควิชานิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 

- สุวรรณาตุลยวศินพงศ์ และคณะ. (2546). รายงานผลการวิจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 

- เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (www.nacc.go.th) 
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 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 

วิชาที ่2.2  :  เรื่อง ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
จ านวนชั่วโมง  :  3 ชั่วโมง  

 
เรื่อง : ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 

สาระส าคัญ 
 วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเก่ียวกับความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความเป็นพลเมืองที่
ไม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต กรณีศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่สะท้อนถึงความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
และน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ
ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 

 2. เพ่ือสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตให้ผู้เรียน
น าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 

รายละเอียดเนื้อหา 
 1. ความอายต่อการทุจริต 

 - แนวคิดเก่ียวกับความอายต่อการทุจริต 
2. ความไม่ทนต่อการทุจริต 

 - ความเป็นพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 - แนวคิดเก่ียวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 

3. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต  
     4. ลงโทษทางสังคม 
   5. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต 
 6. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของส านักงาน ป.ป.ช. และกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้การคุ้มครองพยานฯ  
 

วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยาย การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 PowerPoint  วิดีโอ  หรือสื่ออ่ืนๆ ทีเ่หมาะสม 
 

การวัดและประเมินผล  
 การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
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เนื้อหาโดยสังเขป 
 

วิชาที ่2.2  :  เรื่อง ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
จ านวนชั่วโมง  :  3 ชั่วโมง  

 
รายละเอียดเนื้อหา 

 
1. การทุจริต 

ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก ปัญหาการทุจริตจะท า
ให้เกิดความเสื่อมในด้านต่างๆ เกิดขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนับวันปัญหาดังกล่าวก็จะรุนแรงมากขึ้น 
และมีรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อน ยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น จากเดิมที่กระท าเพียงสองฝ่าย ปัจจุบันการทุจริตจะ
กระท ากันหลายฝ่าย ทั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน โดยประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ 
คือ ผู้ให้ผลประโยชน์กับผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้จะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตราบใดที่ผลประโยชน์
สมเหตุสมผลต่อกัน ก็จะน าไปสู่ปัญหาการทุจริตได้ บางครั้งผู้ทีร่ับผลประโยชน์ก็เป็นผู้ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยผู้รับ
ผลประโยชน์และผู้ให้ผลประโยชน์ คือ 
 1. ผู้รับผลประโยชน์ จะเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ซึ่งมีอ านาจ หน้าที่ในการกระท า การด าเนินการต่างๆ และ
รับประโยชน์จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์โดยตรง การก าหนดระเบียบ
หรือคุณสมบัติทีเ่อ้ือต่อตนเองและพวกพ้อง 
 2. ผู้ให้ผลประโยชน์ เช่น ภาคเอกชน โดยการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงิน สิทธิพิ เศษ
อ่ืนๆ เพ่ือจูงใจให้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหน้าที ่
ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนต่อระเบียบหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น 
 

๑.๑ ทุจริต คืออะไร 
 ค าว่าทุจริต มีการให้ความหมายได้มากมาย หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการให้ความหมายดังกล่าวไว้ว่า
อย่างไร โดยทีค่ าว่าทุจริตนั้น จะมีการให้ความหมายโดยหน่วยงานของรัฐ หรือการให้ความหมายโดยกฎหมายซึ่งไม่ว่า
จะเป็นการให้ความหมายจากแหล่งใด เนื้อหาส าคัญของค าว่าทุจริตก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกันอยู่ นั่นคือ การ
ทุจริตเป็นสิ่งทีไ่ม่ดี มีการแสวงหาหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว ทั้งๆ ที่ตนเองไม่ได้มีสิทธิใน
สิ่งๆ นั้น การยึดถือเอามาดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งทีผ่ิด ทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม 
 ในแง่ของกฎหมายนั้น ประเทศไทยได้มีการก าหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ในกฎหมาย  
2 ฉบับ คือ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น”  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  
มาตรา 4 ค าว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ทีอ่าจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าทีน่ั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที ่ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทีม่ิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น”  



- 78 - 
 

 

 

นอกจากนี้ ค าว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติให้ความหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2542 โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”  

ในค าภาษาอังกฤษ ค าว่าทุจริตจะตรงกับค าว่า Corruption (คอร์รัปชัน) โดยในประเทศไทยมักมีการ
กล่าวถึงค าว่าคอร์รัปชันมากกว่าการใช้ค าว่าทุจริต โดยการทุจริตนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของเอกชน หากเกิดกรณีการยึดเอา ถือเอาซึ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่ค านึงถึงว่า
สิ่งๆ นั้นเป็นของของตนเอง หรือเป็นสิทธิที่ตนเองควรจะได้มาหรือไม่แล้วนั้น ก็จะเรียกได้ว่าเป็นการทุจริต เช่น 
การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การกระท าเช่นนี้ก็ถือเป็นทุจริต 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์รัปชันมิได้เกิดเฉพาะในวงราชการเท่านั้น ดังนั้น ในอีกมุมหนึ่ง คอร์รัปชัน 
จึงต้องหมายรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปของการ ให้สินบนหรือสิ่งตอบแทน 
แก่นักการเมืองหรือข้าราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเองอยากได้ในรูปแบบของการประมูล การสัมปทาน 
เป็นต้น รูปแบบเหล่านี้จะสามารถสร้างก าไรให้แก่ภาคเอกชนเป็นจ านวนมากหากภาคเอกชนสามารถเข้ามา
ด าเนินงานได้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความต้องการทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับ
ตามปกติ เมื่อเหตุผลของทั้งสองฝ่ายสามารถบรรจบหากันได้ การทุจริตก็เกิดขึ้นได้ 

จากนิยามของการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่จะกินความถึงการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการ เท่านั้น 
แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสั งคมในภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งอาจกล่าว 
ไดว้่าการทุจริตคอร์รัปชันคือ การทุจริต และ การประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

ดังนั้น การทุจริต คือ การคดโกง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต การกระท าที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน การใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพ่ือแสวงหาประโยชน์หรือให้ได้รับสิ่งตอบแทน การให้หรือการรับ
สินบน การก าหนดนโยบายทีเ่อ้ือประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย 
 

1.๒ รูปแบบการทุจริต 
รูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามกระบวนการ 

ทีใ่ช้ และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม ดังนี้คือ 
 1) แบ่งตามผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่าง
ผู้ทีใ่ห้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถูกอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ) โดยในกระบวนการการทุจริตจะมี 
2 ประเภทคือ  

(1) การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึง การกระท าที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพ่ือมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดยลักษณะ
ของการทุจริตโดยข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้ 

ก) การคอร์รัปชันตามน้ า (corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องการ
สินบนโดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ ให้เพ่ิมสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่ายค่าบริการของ
หน่วยงานนั้นๆ โดยทีเ่งินค่าบริการปกติทีห่น่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เช่น การจ่ายเงินพิเศษให้แก่
เจ้าหน้าทีใ่นการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติทีต่้องจ่ายอยู่แล้ว เป็นต้น 

ข) การคอร์รัปชันทวนน้ า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะเรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานนั้นไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่อย่างใด เช่น  
ในการออกเอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แต่กรณีนี้มีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ทีม่าใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
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(2) การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการโดย
บรรดานักการเมืองเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ
เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดยข้าราชการ แต่จะเป็นในระดับที ่
สูงกว่า เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เป็นต้น 
 2) แบ่งตามกระบวนการที่ใช้ มี 2 ประเภทคือ (1) เกิดจากการใช้อ านาจในการก าหนด กฎ กติกาพ้ืนฐาน 
เช่น การออกกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง และ (2) เกิด
จากการใช้อ านาจหน้าทีเ่พ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด ารงอยู่ ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของ
กฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความคิดเห็นของตนได้ และการใช้ความคิดเห็นนั้นอาจไม่
ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางทีผ่ิดหรือไม่ยุติธรรมได้ 
 3) แบ่งตามลักษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบคือ  

(1) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของ 
ในหน่วยงาน โดยมีการคิดราคาเพ่ิมหรือลดคุณสมบัติแต่ก าหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม  

(2) คอร์รัปชันจากการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น การให้
เอกชนรายใดรายหนึ่งเข้ามามีสิทธิในการจัดท าสัมปทานเป็นกรณีพิเศษต่างกับเอกชนรายอื่น 

(3) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบัติ (Privatization Corruption) เช่น การขายกิจการของ
รัฐวิสาหกิจ หรือการยกเอาที่ดิน ทรัพย์สินไปเป็นสิทธิการครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น 

(4) คอร์รัปชันจากการก ากับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก ากับดูแลในหน่วยงานแล้ว
ท าการทุจริตต่างๆ เป็นต้น 
 นักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ได้มีการก าหนดหรือแบ่งประเภทของการทุจริต 
เป็นรูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น การวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ ได้แบ่งการทุจริตคอร์รัปชัน
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือลด
ต้นทุนการท าธุรกิจ 2) การใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิ่งของ และบริการ หรือสิทธิให้แก่เอกชน 
และ 3) การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและ
ผลตอบแทนในระบบราชการต่ าเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการท างาน  

นอกจากนี้ จากผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและ
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา (วิชา มหาคุณ) มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น  
5 ประเภท ได้แก่ 
 1) การทุจริตเชิงนโยบาย 

เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตทีแ่ยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติ
ของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระท าที่
ถูกต้องชอบธรรม 

2) การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
เป็นการใช้อ านาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ือประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง พ่อค้า
และข้าราชการประจ า  
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3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
การทุจริตประเภทนี้จะพบได้ทั้งรูปแบบของการสมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก าหนด

รายละเอียดหรือสเปคงาน ก าหนดเงื่อนไข ค านวณราคากลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบการรับและ
เปิดซอง การประกาศผลการอนุมัติ การท าสัญญาทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ ให้มีการ
ทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีการทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน  
จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริงผลประโยชน์จากการรับงานและเงินที่ได้จากการ 
รับงานไม่ได้น าส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้าง
บริษัทเอกชน 

4) การทุจริตในการใหส้ัมปทาน 
เป็นการแสวงหาหรือเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐ ซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้

เอกชนด าเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การท าสัญญาสัมปทานโรงงานสุรา 
การท าสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม เป็นต้น 

5) การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
เป็นการพยายามด าเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในอันที่จะเข้าไป

ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เช่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ท า ให้องค์กรเหล่านี้ 
มีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบการให้อ านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.๓ สาเหตทุีท่ าใหเ้กิดการทุจริต 
จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของ เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ได้ระบุ 

เงื่อนไข/สาเหตุทีท่ าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก ดังนี้ 
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้ไม่รู้จัก

พอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ าร้อนน้ าชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” จากผู้มาติดต่อ
ราชการ ขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 

(๒) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ ามากไม่ได้สัดส่วนกับการครองชีพที่

สูงขึ้น การเติบโตของระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนิสัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็ต้อง
หาทางใช้อ านาจไปทุจริต  
  ๒) ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ ารวย และไม่สนใจว่าเงินนั้นได้มา
อย่างไร  เกิดลัทธิเอาอย่าง อยากได้สิ่งทีค่นรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ  

๓) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการที่ต้องการความสะดวก
รวดเร็ว หรือการบริการทีดี่กว่าด้วยการลดต้นทุนทีจ่ะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

4) ด้านการเมือง ได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนักการเมือง การร่วมมือของคน
สองกลุ่มนี้เกิดขึ้นได้ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตัดสินพิจารณาโครงการของรัฐ  

5) ด้านระบบราชการ ได้แก่  
- ความบกพร่องในการบริหารงานเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต 
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- การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอ านาจจะท าให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง 
- การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมีมากเกินไป ท าให้ผู้ที่ไปติดต่อต้องเสียเวลามาก  

จึงเกิดการสมยอมกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ   
- การตกอยู่ใต้ภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะท าการ

ทุจริตด้วย   
- การรวมอ านาจ ระบบราชการมีลักษณะที่รวมศูนย์ ท าให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็น

จริงและมีประสิทธิภาพ  
- ต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะอ านวยต่อการกระท าผิด เช่น อ านาจในการอนุญาต  

การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็ว  
   - การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วไม่ถูกลงโทษข้าราชการชั้นผู้น้อย
จึงเลียนแบบกลายเป็นความเคยชิน และมองไม่เห็นว่าการกระท าเหล่านั้นจะเป็นการคอร์รัปชัน หรือมีความสับสน
ระหว่างสินน้ าใจกับคอร์รัปชันแยกออกจากกัน 

6) กฎหมายและระเบียบ ได้แก่ 
- กฎหมายหลายฉบับทีใ่ช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ทีท่ าให้เกิดการทุจริตทีด่ ารงอยู่ได ้
- การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยาก 

ยิ่งกว่านั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผยความ
จริงในเรื่องนี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้งเอาไว้ อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ ให้สินบนเท่าๆ 
กับผู้รับสินบน จึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบนรายใดกล้าด าเนินคดีกับผู้รับสินบน 

- ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทก์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหาย ยิ่งกว่านั้น 
กระบวนการพิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทุจริต 

- ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก ท า ให้เกิด
ช่องทางให้ข้าราชการหาประโยชน์ได้   

7) การตรวจสอบ ได้แก่ 
- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ท าให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่าย

ประชาชนไม่เข้มแข็งเท่าทีค่วร 
- การขาดการควบคุมตรวจสอบของหน่วยงานทีม่ีหน้าทีต่รวจสอบหรือก ากับดูแลอย่างจริงจัง 

8) สาเหตุอ่ืนๆ  
- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามีอันเป็นตัวการส าคัญ 

ทีส่นับสนุนและส่งเสริมให้สามีของตนท าการทุจริตเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัว 
 - การพนัน ท าให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากข้ึน 

 
1.๔ ระดับการทุจริตในประเทศไทย 

 1) การทุจริตระดับชาติ เป็นรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองที่ใช้อ านาจในการบริหารราชการ รวมถึง
อ านาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ โดยการอาศัยช่องว่าง
ทางกฎหมาย 
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 2) การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจเพ่ือให้บริการ
ต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น แต่การด าเนินการในรูปแบบของท้องถิ่น
ก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่
ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนักการเมือง และเมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็เป็นโอกาสในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองและพวกพ้องได้  
 ระดับการทุจริตในประเทศไทยทีแ่บ่งออกเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบการทุจริต
ที่คล้ายกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายต าแหน่ง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่มีข่าวจ านวนมาก
เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น โดยการทุจริต
ทีเ่กิดข้ึนอาจจะไม่ใช่การทุจริตทีเ่ป็นตัวเงินให้เห็นได้ชัดเจนเท่าใด แต่จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆ หากไม่พิจารณา
ให้ดีแล้วอาจมองได้ว่าการกระท าดังกล่าวไม่ใช่การทุจริต แต่แท้จริงแล้วการกระท านั้นเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง และ
ร้ายแรงมากพอที่จะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผู้บังคับบัญชาให้คะแนนประเมินพิเศษแก่ลูกน้องที่ตนเองชอบ ท าให้ได้รับเงินเดือน 
ในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ เป็นต้น การกระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัย  
ซึ่งเจ้าหน้าทีข่องรัฐจะมีบทบัญญัติเก่ียวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว  
 

1.๕ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย 
การทุจริตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมีการทุจริตน้อยจะส่งผลให้

ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี นักลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศ
จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมีการทุจริตเป็นจ านวนมากนักธุรกิจย่อมไม่กล้าที่จะลงทุนในประเทศ
นั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจทีม่ากกว่าปกติ แต่หากสามารถด าเนินธุรกิจดังกล่าวได้ผลที่เกิดขึ้น
ย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สินค้าและบริการที่ไม่มี
คุณภาพ ดังนั้น จึงได้มีการวัดและจัดอันดับประเทศต่างๆ เพ่ือบ่งบอกถึงสถานการณ์การทุจริต ซึ่งการทุจริตที่ผ่านมา
นอกจากจะพบเห็นข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับ คือ ตัวชี้วัดขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจ าปี 2560 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที ่
96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศท่ัวโลก หากเทียบกับปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน  
อยู่ล าดับที่ 101 เท่ากับว่าประเทศไทย มีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการ
ทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคะแนนของประเทศไทยมีดังตารางนี้ 
ตารางที ่1 แสดงภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ระหว่างปี 2547 – 2560 

ปี พ.ศ. คะแนน อันดับ จ านวนประเทศ 
2547 3.60 (คะแนนเต็ม 10) 64 146 
2548 3.80 (คะแนนเต็ม 10) 59 159 
2549 3.60 (คะแนนเต็ม 10) 63 163 
2550 3.30 (คะแนนเต็ม 10) 84 179 
2551 3.50 (คะแนนเต็ม 10) 80 180 
2552 3.40 (คะแนนเต็ม 10) 84 180 
2553 3.50 (คะแนนเต็ม 10) 78 178 

http://www.transparency-thailand.org/thai/
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2554 3.40 (คะแนนเต็ม 10) 80 183 
2555 37 (คะแนนเต็ม 100) 88 176 
2556 35 (คะแนนเต็ม 100) 102 177 
๒๕๕๗ ๓๘ (คะแนนเต็ม 100) ๘๕ ๑๗๕ 
๒๕๕๘ ๓๘ (คะแนนเต็ม 100) ๗๖ ๑๖๘ 
2559 35  (คะแนนเต็ม 100) 101 176 
2560 37  (คะแนนเต็ม 100) 96 180 

และเมื่อจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์  
คอร์รัปชันในปี พ.ศ. 2560 ประเทศสิงคโปร์ยังคงอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกับ ปี พ.ศ. 2559 ตาม
ตารางด้านล่างนี้ 
ตารางที ่2 แสดงภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี 2558 - 2560 ในภูมิภาคอาเซียน 

 ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตที่ผ่านมา จะถูกประเมินจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ครอบคลุมด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การจัดการของรัฐบาล ความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับรู้การทุจริต ประสิทธิภาพของภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินงานและการวัดด้านความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนว่าประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อย 
แค่ไหน เช่น การมีส่วนร่วม ความเป็นเอกฉันท์ การเลือกตั้ง ความเท่าเทียม ความเป็นเสรี โดยทั้งหมดนี้จะใช้
รูปแบบของการสอบถามจากนักลงทุนชาวต่างชาติทีเ่ข้ามาท าธุรกิจในประเทศ 
 
 1.๖ ผลกระทบจากการทุจริตต่อการพัฒนาประเทศ 
 การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน เป็นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคน 
ในชาติ จากการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต และ
ผลกระทบอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือประกอบกิจการต่างๆ 

อันดับใน
อาเซียน 

ประเทศ 
คะแนนปี ๒๕60 

คะแนนปี ๒๕๕9 คะแนนปี ๒๕๕๘ 

๑ สิงคโปร์ 84 ๘4 ๘๕ 
2 บรูไน 62 58 - 
3 มาเลเซีย 47 49 ๕๐ 
4 อินโดนีเซีย 37 ๓7 ๓๖ 
5 ไทย 37 ๓5 ๓๘ 
6 เวียดนาม 35 ๓3 ๓๑ 
7 ฟิลิปปินส์ 34 ๓๕ ๓๕ 
8 พม่า 30 28 ๒๒ 
9 ลาว 29 30 ๒๖ 

10 กัมพูชา 21 ๒๑ ๒๑ 
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ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนจาก
ต่างประเทศจะใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนประกอบกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ หากต้นทุนที่ต้องเสียจากการ
ทุจริตมีต้นทุนที่สูง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสินใจการลงทุนไปยังประเทศอ่ืน ส่งผลให้การ 
จ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็น
รายได้ของรัฐลดลง จึงส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 ,400 ตัวอย่าง 
จากประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการภาคเอกชน และข้าราชการ/ภาครัฐ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 พบว่า หาก
เปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ตอบว่ารุนแรงเพ่ิมขึ้นมี 38% 
รุนแรงเท่าเดิม 30% ส่วนสาเหตุการทุจริตอันดับหนึ่ง คือ กฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจที่เอ้ือต่อการ
ทุจริต อันดับสอง ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย อันดับสาม กระบวนการทางการเมืองขาดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ยาก ส่วนรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด อันดับหนึ่ง คือ การให้สินบน ของก านัล หรือ
รางวัล อันดับสอง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อันดับสาม การใช้ต าแหน่งทาง
การเมืองเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พรรคพวก 

ส าหรับความเสียหายจากการทุจริต โดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ที่ 2.72 ล้านล้านบาท 
ว่าแม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ แต่อัตราการจ่ายอยู่ที่เฉลี่ย 1-15%  โดยหากจ่ายที่ 5% ความเสียหายจะอยู่ที ่
59,610 ล้านบาท หรือ 2.19% ของงบประมาณ และมีผลท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.42% แต่
หากจ่ายที่ 15% คิดเป็นความเสียหาย 178,830 ล้านบาท หรือ 6.57% ของเงินงบประมาณ และมีผลท าให้
เศรษฐกิจลดลง 1.27% โดยการลดการเรียกเงินสินบนลงทุกๆ 1% จะท าให้มูลค่าความเสียหายจากการทุจริตลดลง 
10,000 ล้านบาท 
 ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลักที่ด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับส านักงาน ป.ป.ช. เช่น ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกหลาย
หน่วยงาน และส าหรับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเป็นมาตรการ แนวทางการด าเนินงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  
 

1.๗ ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
ได้มีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระท าความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือท าหน้าที่
ในการด าเนินคดีกับบุคคลที่ท าการทุจริต นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 3 มีก าหนดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ คือ สร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที ่3 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ เป็นการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันการทุจริตโดยใช้กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ผ่าน
กิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการทุจริตเชิงระบบ นอกจากนี้รวมไปถึงการด าเนินการในส่วน
การตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เป็นการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะมี
แนวทางในการด าเนินงานอย่างไร และด้านการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้การด าเนินการด้านปราบปรามการทุจริต
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการยกระดับค่า CPI ให้ได้คะแนน 50 คะแนน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมี
รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค์ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 : ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติ ให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายรัฐบาลในแต่ละช่วง 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์ 
สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต พัฒนากระบวนการ
ท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการ 
บูรณาการการท างานระหว่างองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
ในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต การตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปราม
การทุจริตมีประสิทธิภาพ บูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และ
เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์  
 ยุทธศาสตร์ที ่6 : ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไปเป็น
เป้าหมายที่ต้องการยกระดับคะแนนให้มีค่าสูงขึ้น หากได้รับคะแนนมากจะหมายถึงการที่ประเทศนั้นมีการทุจริตน้อย 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้ จึงถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการที่จะต้องมุ่งมั่นในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
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1.๘ กรณีตัวอย่างผลทีเ่กิดจากการทุจริต 
คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร 

 แต่เดิมภารกิจด้านการดับเพลิงเป็นภารกิจของต ารวจดับเพลิง มีฐานะเป็นกองบังคับการต ารวจดับเพลิง
ปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยจนกระทั่งได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้างของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของกองบังคับการต ารวจดับเพลิง ให้มีขนาดเล็กลง  
โดยมีแนวคิดที่จะโอนภารกิจที่ไม่ใช่หน้าที่ของต ารวจโดยตรงให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง งานด้านดับเพลิงและกู้ภัย ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มิใช่หน้าที่โดยตรงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึง
เห็นควรทีจ่ะโอนภารกิจดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร รับไปด าเนินการ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติถ่ายโอนภารกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กรุงเทพมหานคร มีสถานะเป็นส านัก ชื่อว่า 
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร มีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน โดย
เอกชนที่เข้ามาท าธุรกิจการขายรถและเรือดับเพลิงคือบริษัท ส. โดยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.  2546 บริษัท  
สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ ากัด ถูกบริษัท General Dynamics Worldwide Holdings, Inc. 
ของสหรัฐอเมริกาซ้ือกิจการทั้งหมด แต่ยังคงเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรีย บริษัทสไตเออร์ 
เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ ากัด ว่าจ้างบริษัท Somati Vehicle N.V. ของประเทศเบลเยี่ยมเป็นผู้รับจ้างจัดหา 
ผลิตและประกอบรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย (ยกเว้นเรือดับเพลิง) ให้กับกรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้าง
ผลิตราว 28 ล้านยูโร หรือราว 1,400 ล้านบาท บริษัท สไตเออร์ฯ จึงไม่ใช่ผู้ผลิตและประกอบสินค้าเพ่ือเสนอขาย
โดยตรง แต่เป็นเพียงนายหน้าและบริหารจัดการในการจัดหาสินค้าให้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2546 เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ าประเทศไทยได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการขายรถดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของ บริษัท สไตเออร์  
เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ จ ากัด โดยเป็นข้อเสนอให้ด าเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ และบริษัท สไตเออร์ฯ ได้เชิญ 
นาย ป. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูงานโรงงานผลิตของบริษัท MAN ซึ่งผลิตตัวรถดับเพลิงให้ บริษัท 
สไตเออร์ฯ ที่ประเทศออสเตรียและเบลเยี่ยม และนาย ส. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจการดับเพลิง ตามที่ พล.ต.ต. อ. ผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานครเสนอ ได้แก่ รถดับเพลิงชนิดต่างๆและรถบรรทุกน้ ารวม 315 คัน และเรือดับเพลิง 30 ล าตลอดจน
อุปกรณ์สาธารณภัยอื่นๆ ซึ่งตรงกันกับรายการในใบเสนอราคาของบริษัท สไตเออร์ฯ ผ่านเอกอัครราชทูตออสเตรีย 
จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการโดยมีการจัดท า A.O.U. (Agreement of Understanding) และ
ข้อตกลงซื้อขาย (Purchase/Sale Agreement) โดยทูตพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐออสเตรียยื่นร่าง A.O.U. ให้แก่
พล.ต.ต. อ. ซึ่งน าเสนอต่อนาย ส. โดยตรงโดยไม่ผ่านปลัดกรุงเทพมหานคร นาย ส.  ลงนามรับทราบบันทึกและ
เสนอต่อนาย ภ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหลังจากที่ได้มีการลงนามร่วมกันคุณหญิง ณ. ปลัด
กรุงเทพมหานคร ได้ส่งร่างข้อตกลงซื้อขายยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่างกรุงเทพมหานครกับ บริษัท 
สไตเออร์ฯ ให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
โครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงในวงเงิน 6,687,489,000 บาท และอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
ค่าธรรมเนียมในการเปิด Letter of Credit (L/C) อีกจ านวน 20,000,000 บาท หรือตามจ านวนที่จ่ายจริง  
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รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการค้าต่างตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2547 โดยให้เน้นไก่ต้มสุกเป็นสินค้าทีจ่ะด าเนินการเป็นล าดับแรก  

 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนาย อ. และก่อนมอบหมายงาน
ในหน้าที่ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิม ได้มี
หนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเปิด L/C วงเงิน 133,749,780 ยูโรให้กับบริษัท สไตเออร์ฯ โดย
กรุงเทพมหานครช าระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 20,000,000 บาท และมอบอ านาจให้ พล.ต.ต. อ. ผู้อ านวยการ
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการและลงนาม  

 ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ด าเนินการไต่สวนการด าเนินการดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร 
และยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จากการกระท าดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เสียหายและรุนแรง โดยราคาของรถและเรือดับเพลิงที่กรุงเทพมหานครซื้อมานั้นมีราคาที่สูงมาก ส่งผล
ให้รัฐสูญเสียงบประมาณไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งความเสียหายทีเ่กิดขึ้นมีดังนี้ 

 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบราคาจากการจัดซื้อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ พ.ศ. 2547 กับ 

กรุงเทพมหานคร 

รถดับเพลิง 4x4 + สูบน้ าแบกหาม 
รายละเอียด 
โครงประธานรถเครื่องยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ 2,500 ซีซี 
4x4 ประกอบโดย บริษัท กาญจนาอิควิปเม้นท์ จ ากัด 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามจากญี่ปุ่น 

ความแตกต่าง 
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ 
2,154,050 บาท รวม 72 คัน เป็นเงินแพงกว่า
154,875,600 บาท 

รถดับเพลิง + บันได 13 เมตร 
รายละเอียด 
โครงประธานรถผลิตภัณฑ์ฟินแลนด์  
ซื้อจาก บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จ ากัด
มาตรฐานใกล้เคียงกันเครื่องสูบน้ าสมรรถนะสูงกว่า 

ความแตกต่าง 
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ 17,143,200 บาท
รวม 9 คัน เป็นเงินแพงกว่า 154,875,600 บาท 

รถดับเพลิง 2,000 ลิตร 
รายละเอียด 
ซื้อจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ากัด  

ความแตกต่าง 
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ 15,455,370 บาท
รวม 144 คัน เป็นเงิน แพงกว่า 2,225,573,280 บาท 

รถถังน้ า 20,000 ลิตร 
รายละเอียด 
ขนาด 10,000 ลิตรซื้อจาก  
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

ความแตกต่าง 
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ  
15,189,100 บาท รวม 72 คัน เป็นเงิน แพงกว่า
1,093,615,200 บาท 
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รถไฟฟ้าส่องสว่าง 30 KVA 
รายละเอียด 
ซื้อจาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

ความแตกต่าง 
กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่า คันละ  
56,577,250 บาท รวม 7 คัน เป็นเงิน แพงกว่า
396,040,750 บาท 

 
ตารางที ่4 เปรียบเทียบข้อมูลและราคาเรือดับเพลิง 

ข้อมูลเรือดับเพลิง 
บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ 
จ ากัด ซื้อเรือดับเพลิงจาก บริษัท ซีทโบ๊ต จ ากัด  
ผลิตและประกอบที่เมืองพัทยา ราคาล าละ 
14,300,000 บาท 

บริษัท สไตเออร์เดมเลอร์พุคสเปเชียลฟาห์รซอยก์ 
จ ากัด ขายให้ กรุงเทพมหานคร ราคาล าละ  
25,462,100 บาท 

 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากจะ
สามารถแสดงเป็นตัวเลขให้ได้เห็นว่าสูญเสียงบประมาณจ านวนเท่าไร แต่การสูญเสียดังกล่าวแทนที่รัฐ และประชาชน
จะได้ใช้ประโยชน์จากรถและเรือดับเพลิง ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยในการป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย 
โดยเฉพาะอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อมีการทุจริตแล้วยังส่งผลให้ไม่สามารถน ารถและเรือดับเพลิงมาใช้งานได้ 
เท่ากับว่าสูญเสียงบประมาณแล้วยังไม่สามารถน าสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อีก  

 

2. ความอายต่อการทุจริต 

 แนวคิดเกี่ยวกับความอายต่อการทุจริต  

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่าละอาย หมายถึง การรู้สึกอายที่จะท าในสิ่งที ่
ไม่ถูก ไม่ควร เช่น ละอายทีจ่ะท าผิด ละอายใจ 
 ความละอาย เป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษ
หรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท านั้น จึงไม่กล้าที่จะกระท า ท าให้ตนเองไม่หลงท าในสิ่งที่ผิด นั่นคือ  
มีความละอายใจ ละอายต่อการท าผิด 

 ลักษณะของความละอายต่อการทุจริต 

 ลักษณะของความละอายสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ความละอายระดับต้น หมายถึง ความละอาย 
ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ท าลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษ 
หรือได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งทีต่นเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด และในระดับที่สองเป็นระดับที่สูง คือ 
แม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งทีต่นเองได้ท าลงไป ก็ไม่กล้าทีจ่ะท าผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับผลกระทบ
แล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย บางครั้ง
การทุจริตบางเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การลอกข้อสอบ อาจจะไม่มีใครใส่ใจหรือสังเกตเห็น แต่หากเป็นความ
ละอายขั้นสูงแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่กล้าท า 
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3. ความไม่ทนต่อการทุจริต 

 3.1 ความเป็นพลเมือง 

 ค าว่า “พลเมือง” มีนักวิชาการให้ความหมาย สรุปได้พอสังเขป  

 พจนานุกรมนักเรียนฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย “พลเมือง” หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ
ประชาชน “วิถี” หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน และ “ประชาธิปไตย” หมายถึง แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็น
ใหญ่ ดังนั้น ค าว่า “พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” จึงหมายถึง พลเมืองทีม่ีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึด
มั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

 วราภรณ์ สามโกเศศ  อธิบายว่า ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นคนที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง 
มีความส านึกในสันติวิธี  มีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  

 ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การที่สมาชิก 
มีอิสรภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีอิสรเสรีภาพควบคู่กับ “หน้าที ่” 

     จากความหมายของนักวิชาต่างๆ พอสรุปได้ว่า “พลเมือง” หมายถึง ประชาชนที่นอกจากเสียภาษีและ
ปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทในทางการเมือง คือ อย่างน้อยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกว่า
นั้นคือมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อทางการหรือรัฐได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับรัฐและ
อาจเป็นฝ่ายรุกเพ่ือเรียกร้องกฏหมาย นโยบายและกิจกรรมของรัฐตามที่เห็นพ้อง พลเมืองนั้นจะเป็นคนที่รู้สึกเป็น
เจ้าของในสิ่งสาธารณะ มีความกระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วม เอาใจใส่การท างานของรัฐ และเป็นประชาชน 
ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องรอให้รัฐมาแก้ไขให้เท่านั้น 

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ทน หมายถึง การอดกลั้นได้ ทานอยู่ได้ เช่น  
ทนด่า ทนทุกข์ ทนหนาว ไม่แตกหักหรือบุบสลายง่าย 

ความอดทน คือ การรู้จักรอคอยและคาดหวัง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอคอย 
หรือสิ่งทีจู่งใจให้กระท าในสิ่งที่ไม่ด ี

ไม่ทน หมายถึง ไม่อดกลั้น ไม่อดทน ไม่ยอม  

ดังนั้น ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระท าทีเ่กิดข้ึนกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคม 
ในลักษณะทีไ่ม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบของ
กริยาท่าทางหรือค าพูด 

 ความไม่ทนต่อการทุจริตหรือการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น 
การแซงคิวเพ่ือซื้อของ การแซงคิวเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง ผู้ถูกแซงคิวจึงต้องแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้ว่า
ตนเองไม่พอใจ โดยแสดงกิริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบ เพ่ือให้ผู้ที่แซงคิวยอมที่จะต่อท้ายแถว กรณีนี้แสดงให้เห็น
ว่าผู้ทีถู่กแซงคิว ไม่ทนต่อการกระท าทีไ่ม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แซงคิวไปต่อแถวก็จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความ
ละอายต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
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 ความไม่ทนต่อการทุจริต บุคคลจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมาก – น้อย เพียงใด ขึ้นอยู่กับจิตส านึก 
ของแต่ละบุคคลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ แล้วมีพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งการแสดงกริยา
หรือการกระท าจะมีหลายระดับ เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การประกาศให้สาธารณชนรับรู้ การแจ้งเบาะแส  
การร้องทุกข์กล่าวโทษ การชุมนุมประท้วงซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการรวมตัวของคน
จ านวนมาก และสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นกัน 

 ความไม่ทนของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ส่งผลในทางไม่ดีต่อตนเองโดยตรง สามารถพบเห็นได้ง่าย  
ซ่ึงปกติแล้วทุกคนมักจะไม่ทนต่อสภาวะสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและส่งผลกระทบต่อตนเองแล้ว มักจะแสดงปฏิกิริยา
ออกมา แต่การที่บุคคลจะไม่ทนต่อการทุจริตและแสดงปฏิกิริยาออกมานั้นอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากปัจจุบัน
สังคมไทยมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์หรือให้งานสามารถด าเนินต่อไปสู่ความส าเร็จ 
ซึ่งการยอมรับการทุจริตในสังคมไม่เว้นแม่แต่เด็กและเยาวชน และมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัวและไม่มี
ผลกระทบกับตนเองโดยตรง 

 3.3 ลักษณะของความไม่ทนต่อการทุจริต 

ความไม่ทนต่อการทุจริต จากความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดข้ึน เพ่ือให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อบุคคลหรือการกระท าใดๆ ทีท่ าให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริตสามารถ
แบ่งระดับต่างๆ ได้มากกว่าความละอาย ใช้เกณฑค์วามรุนแรงในการแบ่งแยก เช่น หากเพ่ือนลอกข้อสอบเรา และ
เราเห็นซึ่งเราจะไม่ยินยอมให้เพ่ือนทุจริตในการลอกข้อสอบ เราก็ใช้มือหรือกระดาษมาบังส่วนที่เป็นค าตอบไว้ 
เช่นนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากการแสดงออกด้วยวิธีดังกล่าวที่ถือเป็นการแสดงออก
ทางกายแล้ว การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุมประท้วง ถือว่าเป็นการ
แสดงออกซ่ึงการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต ความตื่นตัวของประชาชน 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต โดยท้ายบทนี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีสาเหตุมาจากการทุจริต ท าให้
ประชาชนไม่พอใจและรวมตัวต่อต้าน 

 ความจ าเป็นของการทีไ่ม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ดังเช่นตัวอย่างคดีรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครผลของ
การทุจริตสร้างความเสียหายไว้อย่างมาก รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณไป
โดยเปล่าประโยชน์ และประชาชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากเกิดเพลิงไหม้พร้อมกันหลายแห่ง รถ เรือ
และอุปกรณ์ดับเพลิงจะไม่มีไม่เพียงพอที่จะดับไฟได้ทันเวลา เพียงแค่คิดจากมูลค่าความเสียหายที่รัฐสูญเสีย
งบประมาณไปยังไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่เกิดจากความเดือดร้อนหากเกิดเพลงไม้แล้ว ถือเป็นความเสียหายที่สูง
มาก ดังนั้น หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริต ยินยอมให้มีการทุจริตโดยเห็นว่าเป็นเรื่องของคนอ่ืน เป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้ายความสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่
ทางตรงก็เป็นทางอ้อม 

4. ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากในด้านต่างๆ หากน าเอาเงิน
ที่ทุจริตไปมาพัฒนาในส่วนอ่ืน ความเจริญหรือการได้รับโอกาสของผู้ที่ด้อยโอกาสก็จะมีมากขึ้น ความเหลื่อมล้ า
ทางด้านโอกาส ทางด้านสังคม ทางด้านการศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศก็จะลดน้อยลง ดัง ที่เห็น 
ในปัจจุบันว่าความเจริญต่างๆ มักอยู่กับคนในเมืองมากกว่าชนบท ทั้งๆ ที่คนชนบทก็คือประชาชนส่วนหนึ่งของ



- 91 - 
 

 

 

ประเทศ แต่เพราะอะไรท าไมประชาชนเหล่านั้นถึงไม่ได้รับโอกาสให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับคนในเมือง ปัจจัย
หนึ่งคือการทุจริต สาเหตุการเกิดทุจริตมีหลายประการตามทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ท าอย่างไรถึงท าให้มีการทุจริตได้
มาก อย่างหนึ่งคือการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็ย่อมมีงบประมาณ เมื่อมีงบประมาณก็เป็นสาเหตุให้บุคคลที่คิดจะทุจริต
สามารถหาช่องทางดังกล่าวในทางทุจริตได้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ปราบปรามการทุจริต แต่นั่นก็คือตัวหนังสือทีไ่ด้เขียนเอาไว้ แต่การบังคับใช้ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร และยิ่งไปกว่านั้น 
หากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็มักจะไปอยากเข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากตนเองก็ไม่ได้รับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่การคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิด เนื่องจากว่าตนเองอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการที่มีคน
ทุจริต แต่โดยอ้อมแล้วถือว่าใช่ เช่น เมื่อมีการทุจริตมาก งบประมาณของประเทศที่จะใช้พัฒนาหรือลงทุนก็น้อย  
อาจส่งผลให้ประเทศไม่สามารถจ้างแรงงานหรือลงทุนได้  

 ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต หากเป็นการทุจริตในโครงการใหญ่ๆ แล้ว ปริมาณเงินที่ทุจริตย่อมมีมาก 
ความเสียหายก็ย่อมมีมากตามไปด้วย โดยในบทนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทุจริตไว้ในท้ายบท ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่ามากมาย และนี่เป็นเพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากรวมเอาการทุจริตหลายๆ 
โครงการ หลายๆ กรณีเข้าด้วยกัน จะพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นมากมายมหาศาล ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้
แล้ว ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวในการที่จะร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การร่วมมือกัน 
ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ สถานการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้ เมื่อประชาชนรวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจมีความ
ตื่นตัวที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาการทุจริตจะถือเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยของประเทศไทย 
เพราะไม่ว่าจะท าอย่างไรก็จะมีการสอดส่อง ติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแล้วสิ่งส าคัญ 
สิ่งแรกทีจ่ะต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความตระหนักรู้ถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริต สร้างให้เกิดความตื่นตัวต่อการ
ปราบปราบการทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 

 เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท าให้เกิดกระแสการต่อต้าน
ต่อการกระท าทุจริต และคนที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท าทุจริตต่อไป เช่น หากพบเห็นว่ามีการ
ทุจริตเกิดขึ้นอาจมีการบันทึกเหตุการณ์หรือลักษณะการกระท า แล้วแจ้งข้อมูลเหล่านั้นไปยังหน่วยงานหรือ
สื่อมวลชนเพ่ือร่วมกันตรวจสอบการกระท าที่เกิดขึ้น และยิ่งในปัจจุบันเป็นสังคมสมัยใหม่ และก าลังเดินหน้า
ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่การจะเป็น 4.0 ให้สมบูรณ์แบบได้นั้น ปัญหาการทุจริตจะต้องลดน้อยลงไป
ด้วย เมื่อประชาชนมีความตื่นตัวต่อการที่ไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างที่จะน ามา
กล่าวถึงต่อไปนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชนได้ลุกขึ้นมา
ต่อสู้ ต่อต้านต่อนักการเมืองที่ท าทุจริต จนในที่สุดนักการเมืองเหล่านั้นหมดอ านาจทางการเมืองและได้รับ
บทลงโทษทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ดังนี้ 
 1. ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในด้านของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ก็ยังคงมีปัญหา
การทุจริตเกิดข้ึนอยู่บ้าง เช่น  
                เมื่ อปี  พ.ศ.  2559 มีข่ าวกรณีของ
ประธานาธิบดีถูกปลดออกจากต าแหน่งเพราะเข้าไปม ี
ส่วนเกี่ยวข้องในการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการ ที่มา : http://www.bbc.com/thai/international-39227441 
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ถูกกล่าวหาว่าให้เพ่ือนสนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
ประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริตและใช้อ านาจ
หน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กรณีที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลีใต้ได้มีการรวมตัวกัน
ประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากต าแหน่งหลังมีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง  

 อีกกรณีที่จะกล่าวถึงเพ่ือเป็นตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้เข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่ เรียนมานั้นไม่ได้สูง และการที่
คุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงกับการคัดเลือกโควต้า
นักกีฬาที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องผ่านการแข่งขันประเภทเดี่ยว แต่นักศึกษาคน
ดังกล่าวผ่านการแข่งขันประเภททีม เท่ากับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องแต่ได้
รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท าเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้ค าตอบทีช่ัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้  

      จนในทีสุ่ด ประธานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออกจากต าแหน่ง 
 
2. ประเทศบราซิล ปลายปี พ.ศ. 2559 ประชาชนใน

ประเทศบราซิลได้มีการชุมนุมประท้วงการทุจริตที่ เกิดขึ้น  
เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรมการโกงของ
ระบบราชการของประเทศ โดยมีประชาชนจ านวนหลายหมื่นคน
เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนูเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ในการประณามต่อนักการเมืองที่ทุจริต การประท้วง
ดังกล่าวยังถือว่ามีขนาดเล็กกว่าครั้งก่อน เพราะที่ผ่านมาได้มี
การทุจริตเกิดขึ้นและมีการประท้วง จนในที่สุดประธานาธิบดี 
ไดถู้กปลดจ าต าแหน่ง เนื่องจากการกระท าทีล่ะเมิดต่อกฎระเบียบ 
เรื่องงบประมาณ 
 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาต่อต้านต่อการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น
การทุจริตในระดับหน่วยเล็กๆ หรือระดับประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริต การไม่ทนต่อการ
ทุจริตสามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ท าทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่พอใจ มีการส่งเรื่อง
ตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุม ประท้วง ตามตัวอย่างที่ได้น ามาแสดงให้เห็นข้างต้น ตราบใดที่
สามารถสร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตได้ เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง แต่หากจะให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
จะต้องสร้างให้เกิดความละอายต่อการทุจริต ไม่กล้าทีจ่ะท าทุจริต โดยน าเอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือ
ในการสั่ งสอน อบรม ในขณะเดียวกันหากมีการทุจริ ตเกิดขึ้ นกระบวนการในการแสดงออกต่อการ 
ไม่ทนต่อการทุจริตจะต้องเกิดขึ้น และมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ทุจริตให้กับสาธารณะชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
เมื่อสังคมมีทั้งกระบวนการในการป้องกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริตทีด่ี รวมถึงการสร้างให้สังคมเป็นสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายต่อการท าทุจริตแล้ว ปัญหาการทุจริตจะลดน้อยลง ประเทศชาติ 
จะสามารถพัฒนาได้มากขึ้น 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/ foreign/540734 

ที่มา : https://teen.mthai.com/education / 
119903.html 

https://teen.mthai.com/
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 ส าหรับระดับการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติทั้งสิ้น บางครั้งการทุจริตเพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่การทุจริตอย่างอ่ืนที่มากกว่าเดิมได้ การมีวัฒนธรรม 
ค่านิยม หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้เช่นกัน เช่น การมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพ่ือให้
บุตรของตนได้เข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น หากพิจารณาแล้วอาจพบว่าเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาเพ่ือที่
สถานศึกษาแห่งนั้นจะได้น าเงินที่ได้ไปพัฒนาสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนของทางสถานศึกษาต่อไป แต่การ
กระท าดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม และต่อไปหากกระท าเช่นนี้เรื่อยๆ จะมองว่า
เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนท ากัน ไม่มีความผิดแต่อย่างใด จนท า ให้แบบแผนหรือพฤติกรรมทางสังคมที่ ดี 
ถูกกลืนหายไปกับการกระท าที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ ตัวอย่างการมอบเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษายังคงเกิดขึ้นในประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งหลายคนอยากให้บุตรของตนเข้าศึกษาในสถานที่แห่งนั้น 
แต่ด้วยข้อจ ากัดที่ไม่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้ทั้งหมด จึงท าให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้เงินกับสถานศึกษา 
เพ่ือให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียน 
 
5. การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) 

ค าว่า “การลงโทษโดยสังคม” หรือเรียกว่า “การลงโทษทางสังคม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า “Social 
Sanction” 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 - 362) ได้ให้ความหมายของ ค าว่า 
“Social Sanctions” เป็นภาษาไทยว่า สิทธานุมัติทางสังคม หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญาว่าจะให้
รางวัลตามที่กลุ่มก าหนดไว้ส าหรับการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกเพ่ือชักน าให้สมาชิกกระท าตามข้อบังคับและ
กฎเกณฑ ์

Radcliffe-Brown (1952 : 205) อธิบายการลงโทษโดยสังคมว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคม
อย่างหนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมทีเ่ป็นด้านตรงกันข้ามระหว่างการเห็นชอบกับการไม่เห็นชอบ พูดอีก
อย่างหนึ่งก็คือการลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภาษ (dialectic) คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ภายใน
ความหมายของตัวเองส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้
การสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ ให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับปทัสถาน
ของชุมชนหรือของสังคม จากการศึกษายังพบด้วยว่าการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่สังคม เพ่ือยกระดับปทัสถานของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถานใหม่ในระดับระหว่างประเทศ 

Whitmeyer (2002 : 630-632) กล่าวว่า การลงโทษโดยสังคม มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นการ
ท างานตามกลไกของสังคม การลงโทษโดยสังคมเป็นมาตรการควบคุมทางสังคมที่ต้องการให้สมาชิกในสังคม
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน เมื่อสมาชิกปฏิบัติตามก็จะมีการให้รางวัลเป็น
แรงจูงใจ และลงโทษเมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมและจะแสดงการไม่ยอมรับสมาชิกคนหนึ่งหรือ
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง  

โดยสรุปแล้ว การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) หมายถึง ปฏิกิริยาปฏิบัติทางสังคม เป็น
มาตรการควบคุมทางสังคมทีต่้องการให้สมาชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนด 
โดยมีทั้งด้านลบและด้านบวก การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) เป็นการลงโทษ โดย
การกดดันและแสดงปฏิกิริยาต่อต้านพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ท าให้บุคคลนั้นเกิด
ความอับอายขายหน้า ส าหรับการลงโทษโดยสังคมเชิงบวกหรือการกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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Sanctions) เป็นการแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ เพ่ือให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑข์องสังคม 

การลงโทษทางสังคม เป็นการลงโทษกับบุคคลทีป่ฏิบัติตนฝ่าฝืนกับธรรมเนียม ประเพณี หรือแบบแผนที่
ปฏิบัติต่อๆ กันมาในชุมชน มักใช้ในลักษณะการลงโทษทางสังคมเชิงลบมากกว่าเชิงบวก การฝ่าฝืนดังกล่าวอาจจะ
ไม่ผิดกฎหมาย แต่ด้วยธรรมเนียมทีป่ฏิบัติสืบต่อกันมานั้นถูกละเมิด ถูกฝ่าฝืน หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับความเชื่อของ
ชุมชน ก็จะน าไปสู่การต่อต้านจากคนในชุมชน แม้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะไม่ผิดกฎหมายก็ตาม และที่ส าคัญไปกว่า
นั้น หากการกระท าดังกล่าวผิดกฎหมายด้วยแล้ว อาจสร้างให้เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ในชุมชนนั้น แต่อาจ
เกี่ยวเนื่องไปกบัชุมชนอ่ืนรอบข้าง หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ ประชาชนทั้งประเทศซึ่งการลงโทษทางสังคม
มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้  

การลงโทษโดยสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanctions) จะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนหรือ
การสร้างแรงจูงใจ หรือการให้รางวัล ฯลฯ แก่บุคคลและสังคม เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับปทัสถาน (norm) 
ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม  

การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social Sanctions) จะอยู่ในรูปแบบของการใช้มาตรการต่างๆ 
ในการจัดระเบียบสังคม เช่น การว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งเป็นมาตรการข้ันต่ าสุดเรื่อยไปจนถึงการกดดันและบีบคั้นทาง
จิตใจ (moral coercion) การต่อต้าน (resistance) และการประท้วง (protest) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดย
ปัจเจกบุคคลหรือการชุมนุมของมวลชน 

การลงโทษทางสังคมทางลบ จะสร้างให้เกิดการลงโทษต่อบุคคลที่ถูกกระท า การลงโทษประเภทนี้เป็น
การลงโทษเพ่ือให้หยุดกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดการเข็ดหลาบ ไม่กล้าที่จะท าในสิ่งนั้นอีก 
การลงโทษประเภทนี้มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน การนินทา การประจาน การชุมนุมขับไล่ 
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการไม่ทน ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอ่ืนได้กระท าไป ดังนั้น เมื่อมีใครที่ท าพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้น 
จึงเป็นการสร้างให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลรอบข้าง หรือสังคม จนน าไปสู่การต่อต้านดังกล่าว 
 การลงโทษทางสังคมจะมีความรุนแรงมากหรือน้อย ก็ข้ึนอยู่กับการกระท าของบุคคลนั้นว่าร้ายแรงขนาด
ไหน หากเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้านน้อย แต่หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง เรื่องที่เกิดขึ้นประจ า หรือมี
ผลกระทบต่อสังคม การลงโทษก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เช่น หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจน าไปเป็นประเด็น
ทางสังคมจนน าไปสู่การต่อต้านจากสังคมได้ เพราะการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย และผิดต่อ
ศีลธรรม บ่อยครั้งทีม่ีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุของการชุมนุมประท้วง เพ่ือกดดัน ขับไล่ให้บุคคลนั้นหยุดการ
กระท าดังกล่าว หรือการออกจากต าแหน่งนั้นๆ หรือการน าไปสู่ การตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมาย โดยใน
หัวข้อสุดท้ายของชุดวิชานี้ ได้น าเสนอตัวอย่างที่ได้แสดงออกถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่มีการชุมนุมประท้วง 
บางเหตุการณ์ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งการลาออกจากต าแหน่งนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่าง
หนึ่งและเป็นการแสดงออกถึงความละอายในสิ่งที่ตนเองได้กระท า 
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6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต 

 สามารถร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ช. ได้โดยมีวิธีการดังนี้ 

  1) ท าเป็นหนังสือ “เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.” และส่งไปที่ส านักงาน ป.ป.ช. เลขที ่
361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือส่งมาที่ตู้ ปณ. 100 ถนนพิษณุโลก 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งมาทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดใกล้บ้านของท่าน 
       2) กล่าวหาด้วยวาจาโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. สว่นกลาง หรือส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าทีท่ าการบันทึกค ากล่าวหาไว้เป็นพยานหลักฐาน 
      3) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4800 – 49 หรือสายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205 
  4) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช.  www.nacc.go.th  หัวข้อ “ร้องเรียน” 
โดยในค ากล่าวหา ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) ชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา 
  ๒) ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา 
  ๓) ระบุข้อกล่าวหาการกระท าความผิด  
  4) บรรยายการกระท าความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 
     4.1 หากเป็นการกระท าความผิดต่อหน้าที่ การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จะต้องระบุว่า การกระท าความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด มีขั้นตอน
หรือรายละเอียดการกระท าความผิดอย่างไร มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่  มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ (ถ้าไม่สามารถน ามาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บรักษา) และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดบ้าง เมื่อใด 
และผลเป็นประการใด 
   4.2 หากเป็นการกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ จะต้องระบุ
ว่า ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหา และภรรยาหรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร ผู้ถูกกล่าวหา 
และภรรยาหรือสามี มีอาชีพอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีอาชีพอ่ืนแล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด และทรัพย์สินที่จะแสดงให้
เห็นว่าร่ ารวยผิดปกติมีอะไรบ้าง เช่น  
         - บ้าน มีจ านวนกี่หลัง ตั้งอยู่ที่ใด (เลขที่บ้าน ถนน ซอย ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต 
จังหวัด) ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด 
   - ที่ดิน มีจ านวนกี่แปลง ตั้งอยู่ที่ใด (ถนน ซอย ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด)  
ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด 
   - รถยนต์ มีจ านวนกี่คัน ยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียนรถ ซื้อเมื่อใด จากใคร และราคา
ขณะซื้อเท่าใด 
   - มีเงินฝากทีธ่นาคารใด สาขาใด   
   รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ 

 ส าคัญทีสุ่ด คือ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อ
ได้อย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อกลับเพ่ือยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ให้
ชัดเจนจนสามารถด าเนินการต่อไปได้ และรายงานผลให้ผู้กล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด 
ถ้าไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยชื่อ ก็ให้บอกด้วยว่าให้ปกปิดชื่อ - ทีอ่ยู่ไว้เป็นความลับ ตอนท าค าสั่งไต่สวนจะได้ระบุ
ไว้ตามความประสงค์ 
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       กรณีการร้องเรียนโดยไม่แจ้งชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” จะต้องระบุพยานหลักฐานให้
ชัดเจนเพียงพอทีจ่ะด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจจะรับไว้พิจารณา 

 ทั้งนี ้ส านักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งกลับไปให้ผู้กล่าวหาทราบว่ารับเรื่องไว้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่หากประสงค์จะติดตามเรื่องร้องเรียน ก็สามารถติดตามได้ทางนี้  

        1) ติดต่อด้วยตนเองทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
 2) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4800 – 49 หรือสายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205 
 3) ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อ “ติดตามเรื่องร้องเรียน” 
 

          ทั้งนี้ โปรดจ าเลขรับเรื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. /วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่อง / ชื่อ – สกุล เรื่อง ของผู้ถูก
กล่าวหา 

 นอกจากนี้ ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้ 

  1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สายด่วน) ท าเนียบรัฐบาล
หมายเลข 1111 บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทาง โทร. 0 2283 1271 - 84 
   2) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โทร. 0 2271 8000 
  3) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
สายด่วน โทร. 1206 
  4) ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน โทร. 1567 หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
  5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในแต่ละจังหวัด 
  6) แจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีต ารวจในเขตอ านาจสอบสวน 
โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องที่หากอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
 
7. มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน และการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

 7.1 มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน (ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/2 และระเบียบ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554) 

 - ผู้ทีมี่สิทธิร้องขอใหคุ้้มครองช่วยเหลือพยาน 

 ส าหรับผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน ได้แก่ ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์
กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ ารวยผิดปกติ การ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน หรือข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดานของบุคคลดังกล่าว และผู้ทีม่ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว 
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 - การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยาน 

 การร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานท าได้โดยยื่นค าร้องต่อส านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดด้วยตนเองได้เลย หรือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน (ส านักงานคุ้มครอง
พยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ) หากมาด้วยตนเองไม่ได้ สามารถยื่นค าร้องเป็น
หนังสือหรือจดหมาย หรือทางโทรศัพท์ หรืออาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนได้ โดยระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ของ
ผู้ร้องขอ และพฤติการณ์ทีแ่สดงให้เห็นว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 

 7.2 การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีมาตรการการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี (ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/6 และ
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน
โดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. 2554) มีรายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ถูกกล่าวหารายใดทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอ่ืน และยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อ
กล่าวหา คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเห็นสมควรกันไว้เป็นพยานโดยไม่ต้องด าเนินคดีก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวมี
ลักษณะดังนี้ 
  1) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอ่ืนที่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง หรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง  
  2) เป็นผู้ให้ถ้อยค าที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ
จนสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลความผิดเจ้าหน้าทีข่องรัฐรายอื่นทีเ่ป็นตัวการส าคัญ  
  3) เต็มใจที่จะให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามข้อ 2 พร้อมกับรับรองว่าจะไปเบิกความ
เป็นพยานในชั้นศาลตามทีใ่ห้การหรือให้ถ้อยค าไว้ 

 - การร้องขอใหก้ันตนเองไว้เป็นพยานในคดี 

 สามารถมคี าขอด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอกันตนเองไว้เป็นพยาน
ในคดีนั้นนับแต่วันที่ได้ทราบเหตุแห่งการกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาค าขอโดยค านึงถึงเหตุ
ดังต่อไปนี้ 
  1) หากไม่กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาคนใดคนหนึ่งเป็นพยานแล้ว พยานหลักฐานที่มีอยู่อาจไม่
เพียงพอและไม่อาจแสวงหาพยานหลักฐานอ่ืนแทนเพ่ือให้เพียงพอในการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืนที่เป็น
ตัวการส าคัญ  

  2) บุคคลนั้นจะต้องเบิกความตามทีใ่ห้การไว้ 

       เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นไว้เป็นพยานแล้ว ถือว่าบุคคลดังกล่าว
อยู่ในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีนั้น และอาจได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป 
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 7.3 กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการใหบ้ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ 
และการใหค้วามคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยาน ต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  อันเป็นประโยชนและเป็นผลดียิ่งต่อ 
ทางราชการ ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ซึ่งได้รับความคุ้มครองพยานและอาจได้รับบ าเหน็จความชอบเป็น 
กรณีพิเศษ ตามกฎ  ก.พ. นี้  

 ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นประโยชนและเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการต่อเมื่อ เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ด าเนินการทางวินัยได ้หรือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลงโทษทางวินัยแกผู้กระท า ความผิดได้ และมีผล
ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมากหรือมีผลท าให้สามารถ รักษาไวซึ่งระบบบริหารราชการที่
ดีโดยรวมได ้

 ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม ในการ
กระท าผิดวินัยนั้นด้วย  ไมให้ไดร้ับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อนี้  

 ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระท าผิดวินัย กับข้าราชการ
อ่ืน  ถ้าได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามาต่อบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีมี่หน้าทีส่ืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ ของทางราชการ และข้อมูลหรือถ้อยค า
นั้นเป็นปัจจัยส าคัญจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนทางวินัยแก ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิด  อาจไดร้ับการกันเป็น 
พยาน การลดโทษ หรือการให้ความคุ้มครอง พยานตามกฎ ก.พ. นี้    

 ข้อ ๕ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่จะได้รับประโยชนตามกฎ ก.พ. นี้ จะต้องเป็น 
ความเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระท าผิดวินัยหรือเป็นไปตามที่ตนเองเชื่อว่าเป็นความจริง  และไมมีการกลับถ้อยค า
นั้นในภายหลัง 

 การให้ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่ง  ไมถือเป็นการเปดิเผยความลับของทางราชการ และไมเป็น การ
กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  

 ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นที่ได้รับข้อมูลมีหน้าที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มี อ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองพยาน  
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ไมเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลใดๆ ทีจ่ะท าให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า    
  (๒) ไมใช้อ านาจไมว่าในทางใดหรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไมเป็นธรรม  
ซึ่งอาจมีผลท าให้กระทบสิทธิหรือหน้าทีข่องผู้นั้นในทางเสียหาย    
  (๓) ให้ความคุ้มครองมใิห้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขูเ่พราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือถ้อยค า 
  (๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพ่ือเป็นทนายแกต่างคดีให้ถ้าผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดตี่อศาล    
 ในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ  ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะพิจารณาย้ายผู้นั้น หรือ
พิจารณาด าเนินการอ่ืนใดที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครอง  โดยไมต้องได้รับ ความยินยอมหรือ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น และไมต้องปฏิบัติตามข้ันตอนหรือกระบวนการ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติไวก็ได ้ 
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 ข้อ ๘ พยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นยังไมได้ให้การคุ้มครองตามข้อ ๗ หรือการให้การคุ้มครอง
ดังกล่าวยังไมเพียงพอ  อาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

 ข้อ ๙ เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้รับค าร้องตามข้อ ๘ แลว หากมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยาน
กล่าวอ้าง ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังด าเนินการให้ความคุ้มครองพยาน ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าได ้ 

 ข้อ ๑๐ พยานผู้ใดเห็นว่าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งยังไมได้ให้การคุ้มครองตามหมวดนี้ หรือการให้
การคุ้มครองดังกล่าวยังไมเพียงพอ อาจยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อส านักงาน ก.พ.  ได ้ 

 ข้อ ๑๑ เมื่อส านักงาน ก.พ. ได้รับค าร้องตามข้อ ๑๐ แลว หากมีมูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่ พยานกล่าว 
อ้างให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินการให้มีการย้ายหรือโอน หรือด าเนินการอ่ืนใดตามที่ เห็นสมควรเพ่ือให้ผู้นั้นได้รับ
ความคุ้มครอง โดยไมต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งก่อน หรือไมต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือกระบวนการตามทีก่ฎหมายก าหนด   
 ในกรณีทีผู่้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังไมด าเนินการตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ตามวรรคหนึ่ง หรือ
ในกรณีทีเ่ห็นสมควร ให้ส านักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๙ ต่อไป  
 ข้อ ๑๒ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ให้พิจารณาด าเนินการในโอกาสแรก ที่สามารถกระท าได้  
และให้เริ่มตั้งแตม่ีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการ
ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แกผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น 
 ข้อ ๑๓ ก่อนมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย ถ้าผู้ให้ ข้อมูลหรือให้
ถ้อยค าตามข้อ ๔ ไม ใช่ผู้ เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิดวินัยในเรื่องนั้น และเป็นกรณี ที่ไมอาจแสวงหา 
ข้อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดเพ่ือด าเนินการทางวินัยแกผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าความผิดวินัยในเรื่องนั้นได้
นอกจากจะไดข้้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจกันผู้นั้นเป็นพยานได 
 ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพยานตามข้อ ๑๓ ไมมาให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือมาแต่ไมให้ถ้อยค า หรือให้ถ้อยค า
แต่ไมเป็นประโยชนต่อการด าเนินการ หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือกลับค าให้การ ให้การกันผู้นั้นไวเป็นพยานเป็น 
อันสิ้นสุดลง  
 ข้อ ๑๕ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแจง้เรื่องการกันข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามข้อ  
๑๓ ไวเป็นพยาน หรอืการสิ้นสุดการกันเป็นพยานตามข้อ ๑๔ ให้บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและข้าราชการผู้นั้นทราบ 
 ข้อ ๑๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๔ ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าที่
ส าคัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษทางวินัยแกผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิดได้ และผู้นั้นต้องถูกลงโทษทางวินัยเพราะ
เหตุที่ได้ร่วมกระท าผิดวินัยนั้นด้วย ถ้าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุแห่ง 
การกระท าความผิดวินัยนั้น หรือได้ร่วมกระท าความผิดวินัย ไปเพราะตกอยู่ในอ านาจบังคับ หรือกระท าไปโดย 
รเูท่าไมถ่ึงการณ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง อาจพิจารณาลดโทษให้ผู้นั้นต่ ากว่าโทษที่ควรได้รับจริงได้ แต่ทั้งนี้
ต้องไมต่ ากว่าการลดโทษ ทีอ่าจกระท าไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 
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 ข้อ ๑๗ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ แกผู้ให้ 
ข้อมูลหรือถ้อยค าตามข้อ ๓ ไดด้ังนี้   
  (๑) ให้ถือว่าการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค านั้นเป็นข้อควรพิจารณาอ่ืนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนทีผู่้บังคับบัญชาต้องน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
  (๒) เครื่องหมายทีเ่ห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ  
  (๓) รางวัล    
  (๔) ค าชมเชยเป็นหนังสือ 

 ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อ ๑๗ แก
ผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ ๓ ตามระดับความมากน้อยของประโยชนและผลดียิ่งต่อทางราชการ ที่ได้รับจาก
การให้ข้อมูลหรือถ้อยค านั้น 
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 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 

วิชาที ่2.3  :  เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
จ านวนชั่วโมง  :  3 ชั่วโมง  

 
เรื่อง    การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 
สาระส าคัญ  
 วิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมายของโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต การน า
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ไปประยุกต์ในบริบทต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้องและน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ
การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 2. เพ่ือสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้ผู้เรียนน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
รายละเอียดเนื้อหา 

1. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
2. ความหมายของการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่ง

คิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560 
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 ค าอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”  

๑) S (sufficient) : ความพอเพียง  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและ
ส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน  

ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่าความ
พอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise) 

๒) T (transparent) : ความโปร่งใส  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย 
ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise) 

๓)  R  (realize) : ความตื่นรู้  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ ความตื่นรู้จะ
บังเกิดเม่ือได้พบเห็นสถานการณ์ทีเ่สี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด
ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบ
ต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 

 ๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วม
สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 
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๕) N (knowledge) : ความรู้  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่อง สถานการณ์การทุจริต 
ผลกระทบทีม่ีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้าท าทุจริตและความไม่ทนเมื่อ
พบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต   
 ๖) G (generosity) : ความเอ้ืออาทร คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา น้ าใจ ต่อกันบนฐานของจิต
พอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 
 

วิธีการฝึกอบรม 

 การอภิปราย กรณีโครงการ STRONG การบรรยาย 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 PowerPoint  สารคดี หรือสื่ออ่ืนๆ ทีเ่หมาะสม 
 

การวัดและประเมินผล  

 การทดสอบเนื้อหา (20 คะแนน) 
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เนื้อหาโดยสังเขป 
 

วิชาที ่2.3  :  เรื่อง การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
จ านวนชั่วโมง  :  3 ชั่วโมง  

 
รายละเอียดเนื้อหา 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นเวลา 70 ปี ทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชปณิธาณที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์และความสุขของอย่างทั่วถึงกันทั้ง
ประเทศ โดย “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะขจัดปัญหาต่างๆ ทั้ง อาทิ ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม การศึกษา เป็นต้น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยสามารถ
พ่ึงพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวพระราชด าริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วันพฤหัสบดีที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น
ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์
ทีป่ระหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็ว
แต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  
ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศ
หลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ ในเวลานี้ . . . ” ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ราษฎร มานานกว่า 40 ปี เพ่ือให้ราษฎร
สามารถด ารงชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง มีสติอยู่อย่างประมาณตนสามารถด ารงชีพปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN) โดยนายโคฟีอันนัน  
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(The Human Development Lifetime Achievement Award)  เพ่ือ
เทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนายโคฟีอันนันได้กล่าวสุดดี 
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น
หลักการที่มุ่งเน้นการกลั่นกรองในการบริโภคเน้นความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันในตัวสามารถต้านทาน
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์  "ทางสายกลาง" จึงเป็นการตอกย้ าแนวทางที่สหประชาชาติที่มุ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) ได้กล่าวถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิมพ์ในรายงานประจ าปี 2007 เพ่ือเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประเทศ
สมาชิกกว่า 150 ประเทศท่ัวโลก  
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STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)             
ไดม้ีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการ
ทุจริตมากข้ึน มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น มีการ
แสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะ
ผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดทีท่ าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้
ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่
ยอมใหผู้้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม 

 เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้อง ให้ความส าคัญอย่าง
แท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ
เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก 
“STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”  ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน  
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 ค าอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”  

 ๑) S (sufficient) : ความพอเพียง  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน  การด ารงชีวิต การพัฒนา
ตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน  

ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่า
ความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize) 

๒) T (transparent) : ความโปร่งใส  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้อง
ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 
กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize) 

๓)  R  (realize) : ความตื่นรู้  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ 
ความตื่นรู้จะบังเกิดเม่ือได้พบเห็นสถานการณ์ทีเ่สี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการ
ทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 

๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มุ่งพัฒนา
และปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 

๕) N (knowledge) : ความรู้  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่อง สถานการณ์การ
ทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความอายไม่กล้าท าทุจริตและ
ความไม่ทนเม่ือพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต   

 ๖) G (generosity) : ความเอ้ืออาทร คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา น้ าใจ ต่อกันบนฐาน
ของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 
 
S (sufficient) : ความพอเพียง  
พระราชด ารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที ่4 ธันวาคม 2541  
 “.. .ค าว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้ของตัวเอง                    
มีความหมายว่าพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ป ี
ใช่ไหม วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง 
ถ้าแต่ละคนพอม ีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม่พอมี  พอกิน 
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บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะท า
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือทีจ่ะให้ทุกคนมีพอเพียงได้...”  

 “...ค าว่าพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความ
โลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ท าอะไรต้องพอเพียง 
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็
พอเพียง…” 

 “...อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอ้ีของผู้ที่
อยู่ข้างๆ อันนั้นไม่พอเพียงและท าไม่ได้ ถ้าอยากนั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด จะท าให้ทะเลาะกัน 
และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์เลย ฉะนั้นควรทีจ่ะคิดว่าท าอะไรพอเพียง...” 

 “...ถ้าใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอ่ืนมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูก อันนี้ก็ไม่
พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณา
ว่าที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน  
ก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึ่งในที่สุดก็น ามาสู่ความ
เสียหาย เสียหายแก่คนสองคนทีเ่ป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน ถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรง ซึ่งจะ
ท าให้คนอ่ืนอีกมากเดือดร้อน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...” 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมวลและกลั่นกรองจาก   
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทาน  
พระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามทีข่อพระมหากรุณาโดยมีใจความว่า  

 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง
ยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 
 คุณลักษณะที่ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทาง               
การด าเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพ้นจากภัยและวิกฤติการณ์ต่างๆ             
ทีเ่กิดข้ึน ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตทีด่ีอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
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 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน โดย
ค านึงถึงผลทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทีจ่ะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 

 เงื่อนไขในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบทีจ่ะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ   
 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิตทางสายกลาง การพ่ึงตนเอง รู้จักประมาณตนอย่าง 
มีเหตุผล อยู่บนพ้ืนฐานความรู้และคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการไม่ได้
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังครอบคลุมไปถึงการด าเนินชีวิตด้านอ่ืนๆ ของมนุษย์ให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างเช่น หากเรามีความพอเพียง เราจะไม่ทุจริต คดโกง ไม่ลักขโมยของ 
เบียดเบียนผู้อ่ืน ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน สังคมก็อยู่ได้อย่างปกติสุข  
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 แบบอย่างในเรื่องของความพอเพียง 

 เรื่อง ฉลองพระองค์ บนความ “พอเพียง”: หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 24 ตุลาคม 2559 

 นายสุนทร ชนะศรีโยธิน เจ้าของร้านสูท “วินสัน เทเลอร์” ได้บอกเล่าพระราชจริยวัตรในด้าน             
“ความพอเพียง”ที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ว่า “นายต ารวจน ามาให้ผมซ่อม เป็นผ้ารัดอกส าหรับ
เล่นเรือใบสภาพเก่ามากแล้ว นายต ารวจท่านนั้นบอกว่าไม่มีร้านไหนยอมซ่อมให้เลย ผมเห็นว่ายังแก้ไขได้ก็รับมา
ซ่อมแซมให้ไม่คิดเงิน เพราะแค่นึกอยากบริการแก้ไขให้ดีให้ลูกค้าประทับใจ แต่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ใน
พระราชส านักตอนนั้นผมบอกไม่คิดค่าตัดบอกเขาว่าไม่รับเงิน แก้ไขแค่นี้ ผมมีน้ าใจ ผมเปิดร้านเสื้อเพราะต้องการ
ให้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและบริการลูกค้ามากกว่า แก้ไขนิดเดียวก็อยากท าให้เขาดีๆ ไม่ต้องเสียเงิน ตอนนั้นเขา
ถามผมอีกว่า แล้วจะเอามาให้ท าอีกได้ไหม เราก็บอกได้เลยผมบริการให้ จากนั้นเราก็รับแก้ชุดให้ให้นายต ารวจ
ท่านนี้เรื่อยๆ เขาขอให้คิดเงินก็ไม่คิดให้ พอครั้งที ่5 นี่สิ ท่านเอาผ้ามา 4-5 ผืน จะให้ตัดถามผมว่า เท่าไหร่ๆ แล้ว
ก็รีบควักนามบัตรมาให้ผม ท่านชื่อ พล.ต.ต.จรัส สุดเสถียร ต าแหน่งเขียนว่า เป็นนายต ารวจประจ าราชส านัก ท่าน
บอกว่า “สิ่งทีเ่ถ้าแก่ท าให้เป็นของพระเจ้าอยู่หัวนะ” ผมอ้ึงมากรีบยกมือท่วมหัว ดีใจที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้ว” 
นายสุนทรเล่าด้วยน้ าเสียงตื้นตันใจแต่ละฉลองพระองค์ที่ได้รับมาให้ซ่อมแซม ถ้าเป็นคนอ่ืนผ้าเก่าขนาดนั้นเขาไม่
ซ่อมกันแล้ว เอาไปทิ้งหรือให้คนอ่ืนๆ ได้แล้ว แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีความมัธยัสถ์แต่ละองค์ที่เอามา 
เก่ามาก เช่น เสื้อสูทสีฟ้าชัยพัฒนา ผ้าเก่าสีซีดมากแล้ว ตรงตราชัยพัฒนามัวหมอง ตรงดิ้นทองก็หลุดเกือบหมด ผม
เอามาแกะหมดเลยให้โรงงานปักใหม่ให้เหมือนแบบเดิม เพราะเข้าใจว่าท่านอยากได้ฉลองพระองค์องค์เดิม แต่
เปลี่ยนตราให้ดูใหม่ ถ้าสมมุติวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งซ่อม พรุ่งนี้เย็นๆ ผมก็ท าเสร็จส่งคืนเข้าไป เจ้าหน้าที่ที่มารับ
ฉลองพระองค์ชอบถามว่า ท าไมท าไว ผมตอบเลยว่า เพราะตั้งใจถวายงานครับ ผมอยู่ผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีของ
พระองค์ ผมก็อยากได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสักเรื่อง ผมเป็นแค่ช่างตัดเสื้อ ได้รับใช้ขนาดนี้ผมก็ปลื้มปีติทีสุ่ดแล้ว 

 “ผมถือโอกาสน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ตลอด เสื้อผ้าเก่าๆ ที่ได้รับมาวันแรกท า
ให้รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ทรงเป็นแบบอย่างความพอเพียงให้แก่ประชาชน และเมื่อได้ถวาย
งานบ่อยครั้งท าให้ผมตระหนักว่าคนเราวันหนึ่งต้องคิดพิจารณาตัวเองว่าสิ่งไหนบกพร่องก็ต้องแก้ไขสิ่งนั้น ทุกคน
ต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องก่อน งานถึงจะบรรลุเป้าหมาย และเมื่อประสบความส าเร็จแล้วอย่าลืมตั้งใจท าสิ่งดีๆ ให้
ประเทศชาติตลอดไป” ข้อคิดและข้อปฏิบัติดีๆ ทีไ่ด้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของช่างสุนทร 

 
ฉลองพระบาท ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท รอยเท้าในหลวง ร. 9 รอยเท้าของความพอเพียง 
นายศรไกร แน่นศรีนิล หรือช่างไก่ ช่างนอกราชส านักผู้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9  

มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันยังเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้า ก.เปรมศิลป์ บริเวณสี่แยกพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
ประมาณปี 2546 มีลูกค้าสวมชุดพระราชส านักมา 2 คน เดินประคองถุงผ้าลายสก๊อต ด้านในเป็นรองเท้าเข้ามา
ในร้าน พอวางรองเท้าลงก็ก้มลงกราบ เลยถามว่า เอาอะไรมาให้ ลูกค้ารายนั้นตอบว่า ฉลองพระบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ยินเท่านั้น ท าตัวไม่ถูก ขนลุก พูดอะไรไม่ถูก ในใจคิดแต่เพียง ว่าโชคดีแล้ว  
ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมรองเท้าของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ช่างไก่ เล่าว่า รองเท้าคู่แรกที่ในหลวง ร. 9 ทรง
น ามาซ่อม เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู แบรนด์ไทย เป็นฉลองพระบาทคู่โปรดของพระองค์ เบอร์ 43 เท่าที่
สังเกตสภาพช ารุดทรุดโทรม ราวกับใส่ใช้งานมาแล้วหลายสิบปี ภายในรองเท้าผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง  
ถ้าเป็นคนทั่วไปจะแนะน าใหท้ิ้งแล้วซื้อใหม่ 
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“จริงๆ ผมใช้เวลาซ่อมรองเท้าคู่นั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เสร็จ แต่ด้วยความที่อยากให้รองเท้าคู่นั้นอยู่ในบ้าน
ให้นาน เลยบอกเจ้าหน้าทีว่่า ใช้เวลาซ่อม 1 เดือน ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ ทรงโปรดใช้ทรงดนตรี” 

 นับจากนั้นเป็นต้นมาช่างไก่ยังมีโอกาสได้ถวายงานซ่อมฉลองพระบาทอีกหลายคู่ ซึ่งคู่ ที่ 2 และคู่ที่ 3 
เป็นรองเท้าหนังสีด า ทรงคัทชู คู่ที่ 4 ฉลองพระบาทหนังวัว ทรงฮาฟ มักใส่ในงานราชพิธี ซึ่งฉลองพระบาทคู่นี้ มี
รอยพระบาทติดมากับแผ่นรองเท้า ช่างไก่เก็บแผ่นรองเท้าไว้ทีร่้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนฉลองพระบาทคู่ที่ 5 
ทรงน ามาเปลี่ยนพ้ืน ฉลองพระบาทคู่ที ่6 เป็นรองเท้าเปิดส้น ซึ่งคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงกัด รวมแล้วทั้งหมด 6 คู ่

“ผมซ่อมฉลองพระบาททุกคู่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งรองเท้าของพระองค์จะน าไปวางปนกับของลูกค้าคนอ่ืน
ไม่ได้ เลยซื้อพานมาใส่พร้อมกับผ้าสีเหลืองมารอง แล้วน าไปวางไว้ที่สูงที่สุดในร้าน เพราะท่านคงทรงโปรดมาก 
สภาพรองเท้าช ารุดมาก ซับในรองเท้าหลุดออกมาหมด ถ้าเป็นเศรษฐีทั่วไปคงจะไม่น ามาใช้แล้ว แต่นี่พระองค์ยัง
ทรงใช้คู่เดิมอยู่” 

 ประการส าคัญที่ท าให้ชายผู้นี้ได้เรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ 
“ความพอเพียง” ขนาดฉลองพระบาทขาดและเก่ายังส่งมาซ่อม หากคนไทยเดินตามรอยของพระองค์ท่าน ชีวิตไม่
ฟุ้งเฟ้อจะเป็นสุขกันมากกว่านี้ 

“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 “...พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ดูแค่ฉลองพระบาทเป็นต้น พวกตามเสด็จฯ  ทั้งหลาย 
ใส่รองเท้านอก และยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดี พระองค์กลับทรงรองเท้าที่ผลิตในเมืองไทยคู่ละร้อยกว่า
บาทสีด าเหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน แม้กระท่ังพวกเรายังไม่ซื้อใส่เลย...” 
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 

นาฬิกาบนข้อพระกร 

 วันงานเปิดตัวรายการทีวี “ธรรมดีที่พ่อท า” และงานสัมมนา “ถอดรหัส”ธรรมดีที่พ่อท าพอเริ่มบรรยาย 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามผู้ฟังว่า พวกเรามีเสื้อผ้าคนละกี่ชุด ใส่นาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ หลายคนแย่งกันตอบ และ
พากันอ้ึง เมื่อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เล่าว่า "ครั้งหนึ่ง ผมพยายามจะแอบดูว่า พระองค์ท่านใส่นาฬิกายี่ห้ออะไร จน
พระองค์ท่านรู้สึกได้ว่าผมพยายามอยากจะดูยี่ห้อ ท่านจึงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดูตรงหน้า จึงทราบว่าพระองค์ท่าน
ใส่นาฬิการาคาเพียงเรือนละ 750 บาทเท่านั้นซึ่งก็เดินตรงเหมือนกันกับนาฬิกาเรือนแพง  แม้กระทั่ง 
ฉลองพระองค์ก็ทรงมีไม่ก่ีชุด ทรงใช้จนเปื่อยซีด แต่พวกเรามักคิดว่า การมีแบบเหลือกินเหลือใช้จึงจะดี เพราะคน
สมัยนี้เริ่มไม่เอาเกษตรกรรม แต่เลือกทีจ่ะท าอุตส่าหากรรม (เป็นศัพท์ทีบ่ัญญัติขึ้นเอง สุดท้ายอนาคตก็จะอดกิน" 

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ถามอีกว่า คนในห้องนี้มีรองเท้าคนละกี่คู่ ก็มีนักธุรกิจสตรีตอบว่า ร้อยกว่าคู่  
ดร.สุเมธ จึงถามต่อว่า วันนี้ใส่มาก่ีคู่ ถ้าจะใช้ให้คุ้ม ท าไมไม่เอามาแขวนคอด้วย (ท าเอาบรรยากาศในห้องเงียบสงัด
เพราะโดนใจกันเต็มๆ) ก่อนจะบอกว่า พระองค์ทรงฉลองพระบาทคู่ละ 300-400 บาท ขณะที่ข้าราชบริพาร  
ใส่รองเท้าคู่ละ 3-4 พัน แต่เวลาที่พระองค์ทรงออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ที่สุดแล้วข้าราชบริพารก็เดินตาม
พระองค์ไม่ทันอยู่ดี เวลาเดินคนเราใส่รองเท้าได้คู่เดียว อีกทั้งฉลองพระบาทของพระองค์ยังถูกน าส่งไปซ่อมแล้ว
ซ่อมอีก 
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ดินสอทรงงาน 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 หมวด พระบารมีบันดาล ตอน ดินสอของพระเจ้าอยู่หัว  

 ดินสอธรรมดาซึ่งคนทั่วไปอาจหาซื้อได้ด้วยราคาเพียงไม่กี่บาทนี้เป็นดินสอชนิดเดียวที่ปรากฏอยู่บนพระ
หัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดินสอไม้ธรรมดาๆ โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่งๆ 
ทรงเบิกดินสอใช้เพียง 12 แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่งเท่านั้น เมื่อดินสอสั้นจะทรงใช้กระดาษมาม้วนต่อ
ปลายดินสอให้ยาวเพ่ือให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งดินสอนั้นกุดใช้ไม่ได้แล้ว  เนื่องจาก พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีแนวพระราชด าริที่เป็นเหตุเป็นผล ดินสอ 1 แท่ง ท่านไม่ได้มองว่าเราต้อง
ประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ท่านมองว่าดินสอ 1 แท่ง ต้องใช้ทรัพยากรหรือพลังงานเท่าไหร่ ต้องใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติคือไม้ แร่ธาตุที่ท าไส้ดินสอ การน าเข้าวัตถุดิบที่น าเข้าต่างประเทศ พลังงานในกระบวนการผลิตและ
ขนส่ง ดังนั้น การผลิตดินสอทุกแท่งมีผลต่อรายรับรายจ่ายของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสินค้าน าเข้าด้าน
วัตถุดิบและเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความประหยัดไม่ใช่หมายถึงการ
ไม่ใช้ แต่ยังรวมถึงการใช้สิ่งต่างๆ อย่างมีสติและมีเหตุผล อันเป็นสิ่งส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 “ท่านผู้หญิงบุตรี” บอกผมมาว่า ปีหนึ่งท่านทรงเบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใคร
อย่าได้ไปทิ้งของพระองค์ท่านนะ จะทรงกริ้ว ทรงประหยัดทุกอย่าง ทรงเป็นต้นแบบทุกอย่าง ของทุกอย่างมีค่าส าหรับ
พระองค์ท่านทั้งหมด ทุกบาท ทุกสตางค์ จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง ทรงสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...  
 
 หลอดยาสีพระทนต์  

 หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะแบนราบเรียบ
คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยิ่งปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะพระองค์ท่านทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋ม ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง 
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจ าพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้เขียนเล่าว่า "ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจ าพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย 
เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าทีท่ราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้
กระเป๋าทีผ่ลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน 
ก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ" 

           "เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และ
ยังทรงรับสั่งต่อไปอีกด้วยว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้ว
จึงได้น าหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขาน ายาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืนและ
พระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่าง
ยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพ่ือราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ" 
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           "พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัด 
ในการใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจ าพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสี
พระทนต์หลอดนั้น เพ่ือน าไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพ่ือประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป" 

           "ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์
เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน ทันตแพทย์ประจ าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้
พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วท าให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์
หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึง
เกลียวคอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ อีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับค าอธิบายจากพระองค์ว่า หลอดยาสีพระทนต์
ทีเ่ห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และเพ่ือที่จะ
ขอน าไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตา
ด้วยความเต็มพระราชหฤทัย" 

 ภาพหลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีที่มาจากทันตแพทย์ประจ าพระองค์ (ท่าน
ผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช) ได้กราบถวายบังคมทูลพระองค์ท่านเรื่องลูกศิษย์บางคนมีค่านิยมใช้ของต่างประเทศ 
และของมีราคาแพง แม้บางรายไม่มีเงินพอที่จะซื้อหาก็ยังขวนขวายไปเช่ามาชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งเท่าที่ทราบมา
แตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้
ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้จนยาสีฟันพระทันต์ของพระองค์ท่านก็ใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบน จน
แน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า “...ของเรา
ก็มี วันก่อนยังใช้ไม่หมด มหาดเล็กมาท าความสะอาดห้องสรง คิดว่าหมดแล้วมาเอาไป แล้วเปลี่ยนหลอดใหม่มาให้ 
เราบอกให้ไปตามกลับมา เรายังใช้ต่อได้อีก ๕ วัน...” จึงได้กราบพระบาทของทูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์
หลอดนั้น หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้จนแบนราบเรียบโดยตลอด คล้าย
แผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งได้รับค าอธิบายจาก
พระองค์ภายหลังว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกด
จนเป็นรอยบุ๋มอย่างทีเ่ห็นนั่นเอง 
 
 รถยนต์พระทีน่ั่ง  
 นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ได้ให้สัมภาษณ์รายการตีสิบ เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2552 โดยมีใจความว่า "ครั้งหนึ่งผมต้องซ่อมรถตู้เชฟโรเลต ซึ่งเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สมัยท่านเรียนจบที่จุฬาฯ และเป็นคันโปรดของท่านด้วย ก่อนซ่อม
ข้างประตูด้านทีท่่านประทับเวลาฝนตกจะมีน้ าหยด แต่หลังจากที่ซ่อมแล้ว วันหนึ่งท่านก็รับสั่งกับสารถีว่า วันนี้รถ
ดูแปลกไป น้ าไม่หยด อย่างนี้ก็ไม่เย็นน่ะสิ แต่ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเอากระป๋องมารอง" นายอนันต์เปิดเผยว่า 
ภายในรถยนต์พระทีน่ั่งของแต่ละพระองค์นั้น เรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก มีแต่ถังขยะ
เล็กๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ส่วนการได้มีโอกาสดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ท าให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั้น นายอนันต์กล่าวว่า ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งที่เพ่ิงทรงใช้ในพระราชกรณียกิจ
มาท า เห็นว่าพรมใต้รถมีน้ าแฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ท่านทรงน ารถไปทรงพระราชกรณียกิจ
ในที่ทีน่้ าท่วม แถมน้ ายังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย แสดงว่าน้ าก็ต้องเปียกพระบาทมาตลอดทาง จึงถามสารถีว่า 
ท าไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้ค าตอบว่าต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน เมื่อพิธีกรถามว่า จากการที่ได้มี
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โอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นถึงความพอเพียงของพระองค์อย่างไร นายอนันต์ ตอบว่า "ปกติถ้าทรงงาน
ส่วนพระองค์ ท่านก็ใช้รถคันเล็กเพ่ือประหยัดน้ ามัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอกรอบ
คันรถ กว่าทีท่่านจะน ามาท าสีใหม่ก็รอบคันแล้ว แต่คนใช้รถอย่างเราแค่รอยนิดเดียวก็รีบเอามาท าสีแล้ว และครั้ง
หนึ่งระหว่างที่ผมก าลังประสานงานไปรับรถพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ก็มีวิทยุของข้าราชบริพารบอกกัน
ว่ารถติดมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ ขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้ว" 
 
 ห้องทรงงาน  

 ห้องทรงงานพระต าหนักจิตรลดารโหฐานไม่ได้หรูหราประดับด้วยของแพงแต่อย่างใด เวลาทรงงานจะ
ประทับบนพ้ืนพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน มิได้ประทับพระเก้าอ้ีเวลาทรงงาน เพราะทรงวางสิ่งของต่างๆ ได้
สะดวก ห้องทรงงานเป็นห้องเล็กๆ ขนาด 3 x 4 เมตร ภายในห้องทรงงานจะมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ เทเล็กซ์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์อากาศ เพื่อจะได้ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที  
โดยผนังห้องทรงงานโดยรอบมีแผนทีท่างอากาศแสดงถึงพ้ืนทีป่ระเทศ 

ห้องทรงงานของพระองค์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่เตือนสติคนไทยได้อย่างมาก โต๊ะทรงงานหรือเก้าอ้ีโยก
รูปทรงหรูหราไม่เคยมีปรากฏในห้องนี้ ดังพระราชด ารัสของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่ง
ที่ว่า “...ส านักงานของท่าน คือห้องกว้างๆ ไม่มีเก้าอ้ี มีพ้ืน และท่านก็ก้มทรงงานอยู่กับพ้ืน...” นั่นเอง นับเป็น
แบบอย่างของความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อโดยแท้ 

“ห้องทรงงาน” เป็นเพียงห้องขนาดธรรมดา กว้างยาวรวม ๕ คูณ ๑๐ เมตร โปร่งๆ โล่งๆ พ้ืนที่เป็นไม้
ปาร์เกต์ ผมกราบบังคมทูลและถวายต ารา จากนั้นได้ทรงสอบถามรายละเอียดของต าราพร้อมทั้งเรื่องราวความ
คืบหน้างานอื่นทีก่ าลังด าเนินเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมง 

 
 เครื่องประดับ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองพระองค์ธรรมดา ห้อยกล้องถ่ายภาพไว้ที่พระศอ 
มิทรงโปรดการสวมใส่เครื่องประดับอ่ืน เช่น แหวน สร้อยคอหรือของมีค่าต่างๆ เว้นแต่นาฬิกาบนข้อพระกรเท่านั้น 
ซึ่งก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใด 

“...เครื่องประดับ พระองค์ก็มิทรงโปรดที่จะสวมใส่สักชิ้น นอกเสียจากว่าจะทรงแต่งองค์เพ่ือเสด็จฯ ไป
งานพระราชพิธีต่างๆ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น...”  

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลเขียนไว้ในหนังสือ “ใต้เบื้องพระยุคลบาท” 
 
“...เมื่อปี ๒๕๒๔ ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปถวายงาน ผมตื่นเต้นมาก สังเกตรายละเอียดรอบๆ ตัว

ไปเสียทุกอย่าง มองไปที่ข้อพระหัตถ์ว่า ทรงใช้นาฬิกาอะไร มองจนพระองค์ทรงยื่นข้อพระหัตถ์มาให้ดู ทรงตรัส
อย่างมีพระอารมณ์ขันว่า “ยี่ห้อใส่แล้วโก้” ผมจ าแบบไว้ เพราะอยากรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้
นาฬิกาเรือนละเท่าไร พอวันหยุดก็รีบไปทีร่้าน ก็ทราบว่ามีราคาเพียงแค่ ๗๕๐ บาท...”  
“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เขียนเล่าไว้ใน “ประสบการณ์สนองพระราชด าริเรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว” 
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 พระต าหนักจิตรลดา 
 พระต าหนักจิตรลดา “...ไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระต าหนักจิตรลดา และบริเวณสวนจิตรลดา
ที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา และไร่นาทดลอง อีกทั้งผองโคนม ผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลากหลาย จึงพูดได้เต็ม
ปากว่า ในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงท างานอย่าง "หลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดิน” 
ด้วยพระองค์เอง” 
 
 ซองเอกสารต่างๆ ทีจ่ะส่งขึ้นทูลเกล้า 
  “... แต่หากเป็นเรื่อง “งานในราชการ” แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทมายังข้าราชบริพารในพระองค์ว่า “เอกสารต่างๆ ทีจ่ะส่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากเป็นซองแล้ว ก็ขอให้ติด
กาวเฉพาะตรงหัวมุม หรือหากจ าเป็นต้องใช้เทปกาวติด ก็ให้ติดแค่สองนิ้วก็พอ ไม่ใช่ปิดทั้งหมด เพราะเป็นการ
เปลืองเทปและเปิดยาก” พระองค์จะไม่พอพระราชหฤทัย เพราะไม่เป็นการประหยัด ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งส าคัญ 
นอกจากนี้ กระดาษและซองจดหมายภายใน หากไม่ใช่เอกสารส าคัญ ก็ควรใช้กระดาษรีไซเคิล แต่หากเป็น
จดหมายลับหรือส าคัญก็สามารถใช้ของใหม่ได้” 
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บรรณานุกรม 
 
https://www.youtube.com/watch?v=buvNmqtbz_g   
http://www.amarin.com/royalspeech/speech41.htm 
http://www.tsdf.or.th/th/kingspeech.aspx 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=buvNmqtbz_g
http://www.amarin.com/royalspeech/speech41.htm
http://www.tsdf.or.th/th/kingspeech.aspx
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 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 

วิชาที ่2.4  :  เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
จ านวนชั่วโมง  :  6 ชั่วโมง  

 
เรื่อง    การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
 
สาระส าคัญ  

 วิชานี้เป็นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยมีบทบาทในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งจาก 3 ประเด็น โดยเลือกใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา 
 
วัตถุประสงค์  

  เพ่ือฝึกทักษะการเป็นวิทยากรทีถ่่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 
รายละเอียดเนื้อหา 

 การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามทีก่ าหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
วิธีการฝึกอบรม 

 - 3 ชั่วโมงแรก ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยสุ่มหัวข้อวิชาการบรรยายจาก 
3 วิชา โดยให้วิทยากรประเมิน  
 - ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะกระบวนการหลากหลาย 
 
สื่อการเรียนรู้ 

 PowerPoint  ฝึกปฏิบัติ หรือสื่ออ่ืนๆ ทีเ่หมาะสม 
 
การวัดและประเมินผล  

 การประเมินฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร  (40 คะแนน) 
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 เนื้อหาโดยสังเขป 
 

วิชาที ่2.4  :  เรื่อง การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
จ านวนชั่วโมง  :  6 ชั่วโมง  

 
รายละเอียดเนื้อหา 

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
 
การที่บุคคลใดก็ตามที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นวิทยากรได้นั้น จ าเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนและการ

ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม การทีจ่ะเป็นวิทยากรฝึกอมรมทีด่ีต้องเป็นผู้ทันสมัยอยู่เสมอ มีความ
รอบรู้ในวิทยาการใหม่ๆ ใฝ่หาความรู้อยู่เป็นนิจ มีศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ 

 
ความหมายของวิทยากร 

วิทยากร คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นตัวการส าคัญ ที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ  
เกิดทักษะ เกิดทัศนคติทีด่ีเกี่ยวกับเรื่องทีอ่บรม จนกระท่ังผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกาย
ความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือวิชานั้นๆ 

วิทยากร หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในภาษาอังกฤษเรียกวิทยากรว่า Resource Person 
วิทยากร มาจาก วิทยา แปลว่า ความรู้ กร แปลว่า มือ หรือ ผู้ถือ วิทยากรก็คือ ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ 
นั่นก็คือ บุคคลที่เป็นวิทยากรได้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ และความสามรถในการท าให้ผู้อ่ืนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องนั้นๆ ตามทีต่นต้องการ วิทยากรจึงหมายถึงผู้รู้และผู้มีความสามารถในการท าให้ผู้อื่นมีความรู้ความเข้าในเรื่อง
นั้นๆ 

วิทยากร หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามรถ ตลอดจนการพูดหรือน าเสนอและใช้เทคนิคต่างๆ  
ในเรื่องนั้นๆ ในการถ่ายทอดอันจะท าให้ผู้รับการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ (knowledge) ความเข้าใจ (understand) 
เจตคติ (attitude) ความสามารถ (skill) จนสามารถท าให้ผู้รับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ทีต่้องการ 

 
บทบาทและหน้าที่ท่ีส าคัญของวิทยากร มีดังนี้  

 1. วิทยากร คือ ผู้ทีท่ าใหเ้กิดการเรียนรู้ (instructor) บทบาทแรกของวิทยากร คือ ค าว่า “ท าให้เกิด
การเรียนรู้” หมายความว่า วิทยากรจะต้องท าให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือหลักสูตรที่วิทยากร
ถ่ายทอด จนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ ดังนั้น 
บทบาทนี้วิทยากรจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหรือหลักสูตรที่ถ่ายทอดนั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้ หาก
วิทยากรมีความรู้ไม่มากพอ ก็ยากที่จะท าให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดการเรียนรู้ได้ ดังนั้นการเป็นวิทยากรบทบาทแรก 
จะต้องหาความรู้เยอะๆ ในทุกๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่องทีจ่ะต้องให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาเกิดการเรียนรู้  

 

 



- 119 - 
 

 

 

 2. วิทยากร คือ ผู้ฝึก (trainer) บทบาทที่ 2 มีความส าคัญต่อการเป็นวิทยากรที่สมบูรณ์แบบอีก
บทบาทหนึ่ง การเป็นผู้ฝึกไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรที่อบรมแล้ว วิทยากร
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เข้าสัมมนาด้วยว่ามีคุณสมบัติหรือพ้ืนความรู้เป็นอย่างไร การเป็นวิทยากร
ในบทบาทนี้ส่วนใหญ่ คือ หลักสูตรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการอบรมเชิงฝึกปฏิบัติ เช่น หลักสูตรศิลปะการพูดสร้าง
แรงจูงใจ เทคนิคการเป็นพิธีกร หรือ วิทยากรมืออาชีพ ฯลฯ วิทยากรผู้อบรม ท าหน้าที่ในบทบาทนี้ ต้องอดทน  
ใจเย็น รอคอย ฝึกฝนจนผู้เข้าอบรมสัมมนาบรรลุผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เปรียบเสมือน โค้ช !!! ต้อง
รอบรู้ รู้ลึก รู้จริง และรู้กว้าง  

 3. วิทยากร คือ พี่เลี้ยง (mentor) ในบทบาทนี้วิทยากรต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา  
ให้ก าลังใจ แนะแนวทางต่างๆ เพ่ือท าให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ จุดประกายความคิด สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปฏิบัติตาม จนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของการอบรม – สัมมนา ที่วางไว้ในบทบาท
พ่ีเลี้ยงของวิทยากรนี้ วิทยากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี จึงจะสามารถท าบทบาทนี้ได้ดี  

 4. วิทยากร คือ ผู้สอน (teacher) บทบาทนี้เป็นบทบาทที่ส าคัญอีกบทบาทหนึ่งของวิทยากร  
การถ่ายทอดความรู้เพื่อท าให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความเข้าใจนั้น วิทยากรต้องท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนด้วย การพูดด้วย
เสียงที่ดังชัดเจน สอนด้วยการยกตัวอย่างประกอบ เปรียบเทียบ จะท าให้ผู้เข้าสัมมนา เปลี่ยนแปลงทัศนคติจน
สามารถจุดประกายความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ ได้ การท า
หน้าที่ของวิทยากรในบทบาทครูผู้สอน จะท าให้ผู้ฟัง เชื่อและเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด ในบทบาทนี้วิทยากร
จ าเป็นต้องฝึกฝนอย่างมากในจิตวิญญาณของการเป็นครู 

 5. วิทยากร คือ ผู้บรรยาย (lecturer) ในบทบาทนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งของวิทยากร การบรรยายของ
วิทยากรนั้นเป็นบทบาทหลักเลยก็ว่าได้ แต่ที่ส าคัญวิทยากรจะบรรยายอย่างไร ที่จะท าให้ผู้ฟังหรือผู้เข้าสัมมนา 
ไม่เบื่อ หรือหลับเสียก่อน บรรยายอย่างไร ทีจ่ะท าให้สนุกสนานตื่นเต้น เรียงล าดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 
และได้เนื้อหาสาระครบถ้วน บทบาทนี้ก็ต้องได้รับการฝึกฝน 

 องค์กรหรือหน่วยงานใดมีวิทยากรทีค่รบเครื่องท าได้ทุกบทบาทก็ถือว่าส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง หรือท่านใด
ที่เป็นวิทยากรอยู่แล้ว ท าได้ทุกบทบาทก็ถือได้ว่าสุดยอดแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังท าไม่ได้ทุกบทบาทหรือท าได้เพียง
บางบทบาท ก็ฝึกฝนกันต่อไป ฝึกบ่อยๆ ก็จะเก่งและช านาญ เป็น วิทยากรมืออาชีพ ได้ในที่สุด การเป็นคนช่าง
สังเกต ช่างพูด ชอบการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ จะต้องหมั่นสังเกตผู้ฟัง ว่า รู้สึกเช่นไร การเรียนรู้ภาษากาย มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้เราสามารถรู้ได้ว่า ผู้ฟังตอบรับการพูดของวิทยากรได้มากน้อยแค่ไหน  
 
คุณสมบัติของวิทยากรทีด่ี มีดังนี ้

 ๑. ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน การเป็นวิทยากร เป็นนักพูดที่เก่งนั้น ต้องมี
ความรู้เยอะ มีความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องที่จะบรรยาย ต้องรู้ชนิดทะลุปรุโปร่ง สามารถเข้าใจเรื่องที่จะ
ถ่ายทอดได้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน ส่วนความรู้อ่ืนๆ ก็ต้องมีรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นนิทาน เรื่องตลกข าขัน ความรู้
รอบตัวอ่ืนๆ อีกมากมาย การเป็นคนรักการเรียนรู้จะสามารถท าให้เราเป็นวิทยากรที่เก่ง มีค่าตัวแพงๆ ได้ เพราะ
วิทยากรคือผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ จึงมีค ากล่าวที่ว่า “อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ 1 เล่ม ย่นย่อระยะเวลาของ
ประวัติศาสตร์นับ 100 ปี”  
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 ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดของคนเรามี 2 ด้าน ด้านหนึ่งบวก อีกด้านหนึ่งลบ การคิดลบ 
ท าให้จิตใจหดหู่ ห่อเหี่ยว หมดความหวัง หมดก าลังใจ การคิดบวกก่อให้เกิดความหวัง พลังใจ มีแรงที่จะต่อสู้
ปัญหาอุปสรรค มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งแปลกๆ สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา คุณสมบัติของผู้ ที่ต้องการฝึกฝนเป็น
วิทยากรในข้อนี้ก็คือการคิดบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะจะท าให้เรามีอะไร แปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา 
เวลาถ่ายทอดให้ความรู้ ก็จะเป็นความรู้ที่ดีๆ ความรู้ที่สร้างสรรค์ ผู้เข้าสัมมนาก็จะได้แนวความคิดจากการฟัง
บรรยาย น าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ท าให้ผู้ที่เป็นวิทยากรได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการฝึกฝนเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นอีกข้อหนึ่งทีว่ิทยากรพึงมี  

 ๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การเป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ท าให้มีเสน่ห์ มีแต่คนอยากเข้าใกล้ 
เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ควรมีส าหรับการเป็นวิทยากร รอยยิ้มของวิทยากรจะท าให้ผู้เข้าสัมมนาฟังอย่างตั้งใจ  
คงไม่มีใครอยากฟังวิทยากรหน้าบึ้ง หรือหน้าบอกบุญไม่รับ ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้เพื่อเป็นวิทยากรทีด่ีในวันหน้า  

 ๔. ช่างสังเกต การพูด การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังรู้สึกเช่นไร การเรียนรู้ภาษากาย  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้สามารถรู้ได้ว่า ผู้ฟังตอบรับการพูดของวิทยากรได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้น
คุณสมบัติข้อนี้คือต้องฝึกเป็นคนช่างสังเกต  

 ๕. มีไหวพริบปฏิภาณ วิทยากรต้องมีความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่ง คุณสมบัติข้อนี้
ขาดไม่ได้ ใครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ฝึกฝนได้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบางครั้งเกินความคาดหมาย การมีไหวพริบ
ปฏิภาณคิดไวท าไว แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของวิทยากรทีต่้องฝึกฝน  

 ๖. มีความเชื่อม่ันในตนเอง วิทยากรเป็นยิ่งกว่าผู้น า เนื่องจากผู้น าสามารถน าคนอ่ืนได้ แต่ผู้น าอาจจะ
ไม่ใช่วิทยากรที่ดี แต่ผู้น ามีความเชื่อมั่น ดังนั้น วิทยากรจึงต้องมีความเชื่อมั่นมากกว่า หากไม่มีความเชื่อมั่น ไม่มี
ความมั่นใจในเรื่องทีบ่รรยายในเรื่องที่ถ่ายทอดแล้วใครจะเชื่อ ความเชื่อมั่นจะแสดงออกมาทางน้ าเสียง สีหน้า แววตา 
ข้อมูล ค าพูด ท่าทาง บุคลิกภาพ การพูดที่มีหลักการ การพูดที่มีน้ าเสียงทรงพลังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้
เกิดข้ึนได้ ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งทีค่วรมีการฝึกฝน 

 ๗. มีการวางแผนที่ดี นักพูดที่ดีหรือวิทยากรที่ดีต้องมีคุณสมบัติเรื่องการวางแผน การวางแผนการพูด 
ให้ไปตามล าดับขั้นตอนถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการถ่ายทอด เพราะจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอด
อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน การขาดการวางแผนจะท าให้การพูดวกไปวนมา ท าให้เกิดการล้มเหลวในการพูด  
ไม่ประสบความส าเร็จในการเป็นวิทยากร ดังนั้นการวางแผนเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งทีค่วรมีการฝึกฝน  

 ๘. มีความจริงใจตั้งใจให้ความรู้ คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
ความจริงใจตั้งใจมากน้อยแค่ไหนสัมผัสได้ไม่ยาก ระหว่างวิทยากรกับผู้ฟังการสัมมนา  

 ๙. มีลีลาแบบฉบับเป็นของตัวเอง ลีลาแบบฉบับของนักพูด หรือวิทยากรที่เป็นตัวของตัวเองจะท าให้ 
ผู้ฟังจ าได้แม่นย า โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น วิทยากรต้องหาลีลาทีเ่ป็นแบบฉบับของตัวเอง  

 1๐. ท าให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย การพูดคือการสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แต่การ
บรรยายคือการพูดสื่อสารระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าสัมมนา หากวิทยากรพูดไป ผู้ฟังก็เงียบ นานเข้าบรรยากาศก็จะ
กร่อย สุดท้ายคนก็จะหายหมดทั้งห้อง ดังนั้นการสร้างบรรยากาศ ให้ผู้ ฟังหรือ ผู้ เข้าสัมมนามีส่วนร่วม  
เป็นคุณสมบัติข้อส าคัญที่ต้องฝึกฝนอย่างหนัก เพราะการท าให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมเป็นจุดแจ้งเกิดของวิทยากร
มืออาชีพ  
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 1๑.บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร การแต่งกายที่เหมาะสม 
บุคลิกภาพดูดี โดดเด่น เป็นทีเ่คารพเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรืออยู่ข้างล่างเวทีนับว่ามีความส าคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้นวิทยากรก็ต้องฝึกฝนเช่นกัน  

 ๑๒. ถ่ายทอดเป็น  

  ๑๒.๑  มีเทคนิคต่างๆ เช่น การบรรยาย การน าอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา การจัดกิจกรรม ฯลฯ 
เพ่ือท าใหเ้กิดความรู้ เข้าใจง่าย ได้สาระ 

  ๑๒.๒ พูดเป็น คือ พูดแล้วท าให้ผู้ฟังเข้าใจตามทีพู่ดได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดเรื่องยาก ซับซ้อน
ให้เข้าใจง่าย  

  ๑๒.๓ ฟังเป็น คือ ตั้งใจฟัง ฟังให้ตลอด ขณะที่ฟังต้องควบคุมอารมณ์ ขณะที่ฟังอย่าคิดค าตอบ
ทันที จงฟังเอาความหมายมากกว่าถ้อยค า 

  ๑๒.๔ น าเสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน  

  ๑๒.๕  มีอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศในการอบรมได้อย่างเหมาะสม  

  ๑๒.๖  มีประสิทธิภาพในการอบรม สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้ดี มองเห็นเป็น
รูปธรรม  

  ๑๒.๗ ใช้ภาษาพูดได้ดี ใช้ภาษาง่ายๆ รู้จักเลือกภาษาให้ตรงกับเนื้อหาและตรงกับความต้องการ
และพ้ืนฐานความรู้ของผู้ฟัง  

 ๑๓. มีหลักจิตวิทยาในการสอนผู้ใหญ่  

  ๑๓.๑  ความสนใจในการรับฟังจะเกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงเรื่องทีว่ิทยากรจะพูดหรือบรรยาย  
  ๑๓.๒  มุ่งประโยชน์ในการรับฟังเป็นส าคัญ  
  ๑๓.๓  จะตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดี ถ้าวิทยากรแยกเรื่องทีส่อนออกเป็นประเด็น/ขั้นตอน  
  ๑๓.๔  จะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยพร้อมๆ กับการรับฟัง  
  ๑๓.๕  จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าฝึกแล้วได้ทราบผลของการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  
  ๑๓.๖  จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการฝึกหัดอยู่เสมอ  
  ๑๓.๗ จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเปิดโอกาสให้ใช้เวลาในการท าความเข้าใจ อย่าเร่งรัด เพราะแต่ละคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน  

 ๑๔. มีจรรยาบรรณของวิทยากร  

  ๑๔.๑  เมื่อจะสอนต้องมั่นใจว่ามีความรู้จริงในเรื่องทีจ่ะสอน  
  ๑๔.๒  ต้องมุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นทีต่ั้ง  
  ๑๔.๓ ไม่ควรฉกฉวยโอกาสในการเป็นวิทยากรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  
  ๑๔.๔  ความประพฤติและการปฏิบัติตนของวิทยากร ควรจะสอดคล้องกับเรื่องทีส่อน 
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การเป็นผู้น าเสนอทีด่ี 

 การเป็นวิทยากรที่ดี วิทยากรจะต้องเป็นผู้น าเสนอที่ดีด้วย เพ่ือให้การบรรยายบรรลุวัตถุประสงค์ 
ทีก่ าหนดไว้ โดยวิทยากรจะต้องมีการเตรียมการทีป่ระกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑. การวางแผน (planning) 

  เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความมั่นใจของการเป็นผู้น าเสนอที่ดีนั้นคือ การวางแผนเตรียม
ความพร้อม โดย 
  - ส ารวจตัวเอง 
  - วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งตนเอง 
  - สร้างความเชื่อม่ันตนเอง 
  - ก าหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๒. การด าเนินการ (doing) 

  การด าเนินการเป็นไปตามแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งอาจพบปัญหาหรืออุปสรรค 
ทีต่้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

 ๓. การตรวจสอบ (checking) 

  บุคคลทีจ่ะประสบความส าเร็จในอาชีพการงานต่างๆ ได้นั้น จะต้องคอยตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของตนเองเป็นระยะๆ โดยประเมินความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการมาทั้งหมดว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
ทีต่้องการให้เป็นหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความส าเร็จในการก้าวขึ้นสู่เวทีของ “ผู้น าเสนอหรือวิทยากร” 

 ๔. การลงมือปฏิบัติจริง (acting) 

  เมื่อมีความพร้อมในทุกอย่าง ก็เริ่มก้าวสู่เวทีของการเป็นผู้น าเสนอทีดี่ 
 
เทคนิคการเตรียมตัวทีด่ีของวิทยากร 

 ก่อนการฝึกอบรม 

 ก่อนที่จะมีการฝึกอบรมเกิดขึ้น วิทยากรจะต้องมีภารกิจในการเตรียมตัว เพราะวิทยากรจะต้องทราบ
ล่วงหน้าว่าตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องใด ดังนั้นในขั้นตอนนี้วิทยากรควรจะด าเนินการเตรียมการเพ่ือการ
ถ่ายทอดและเปลี่ยนทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเตรียมการทีด่ีย่อมส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะจะท าให้
วิทยากรเกิดความมั่นใจในการฝึกอบรม และเมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น ย่อมแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
การเตรียมการในขั้นนี้เกี่ยวข้องกับ 

 1. การประสานงานกับหน่วยงานที่จะฝึกอบรม เพ่ือขอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม ได้แก่ 
หลักสูตร กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

 2. การเขียนแผนการฝึกอบรม ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากหน่วยงานจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนแผนการ
ฝึกอบรม แผนการฝึกอบรมเป็นแนวทางส าหรับวิทยากรว่าจะถ่ายทอดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้สื่อและเทคนิค
การฝึกอบรมอย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอบรม 
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 3. การเตรียมอุปกรณ์ สื่อต่างๆ วิทยากรควรจะเตรียมอุปกรณ์และสื่อต่างๆ เช่น ไฟล์น าเสนอ กระดาษ ฯลฯ 
ให้เรียบร้อย เหมาะสมกับฐานะของวิทยากร 

 ระหว่างการฝึกอบรม 

 เมื่อวิทยากรมาถึงสถานที่จัดฝึกอบรม ควรตรวจสอบสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้และ
สอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น บรรยากาศในการฝึกอบรม ใครเป็นผู้น ากลุ่ม วิทยากรคนก่อนๆ พูดเกี่ยวกับอะไร ฯลฯ 
เมื่อถึงเวลาการฝึกอบรม จะต้องด าเนินการต่างๆ ทีส่ าคัญได้แก่ 

 1. การถ่ายทอดความรู้ ควรมีความสามารถในการถ่ายทอด โดยอาศัยเทคนิคและใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆ  
ให้เป็นประโยชน์ 

 2. การเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น วิทยากรจะต้องคอยกระตุ้น ให้
ผู้รับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น รวมถึงต้องคอยชี้แนะ สรุปประเด็นและน าเสนอแนวทางที่
เหมาะสมด้วย 

 3. การเสริมสร้างบรรยากาศ วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ทั้งด้านกายภาพ 
ได้แก่ อุปกรณ์ สื่อให้เหมาะสม และด้านจิตภาพ หมายถึง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 

 4. การมีมนุษยสัมพันธ์ วิทยากรจะต้องอาศัยหลักการด้านมนุษยสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการช่วยลดช่องว่าง
วิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประทับใจ 
 5. การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหาบางอย่างวิทยากรสามารถรู้ หรือคาดเดาได้ล่วงหน้า แต่ปัญหา
บางอย่าง เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วิทยากรมืออาชีพจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
หรือบรรเท าให้ลดน้อยลง 

 หลังการฝึกอบรม 

 อาจจะกระท าได้โดย 

 1. การประเมินผลการอบรม วิทยากรควรจะขอข้อมูล จากผู้จัดฝึกอบรม นอกเหนือจากประเมินโดยการ
สังเกต เพื่อจะได้ทราบผลการปฏิบัติงานของตน และน ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 2. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความจ าเป็น วิทยากรควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่เห็นสมควร 
เช่น การมอบวุฒิบัตร การเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น 

 3. การติดตามผลการฝึกอบรม ต้องติดตามดูว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้น าความรู้ที่ได้ฝึกฝนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่เขาเท่าทีจ่ าเป็น 
 
บันได 13 ขั้นสู่ความส าเร็จการเป็นวิทยากร 

 1. เตรียมให้พร้อม 
 2. ซักซ้อมให้ดี 
 3. ท่าทใีห้สง่า 
 4. หน้าตาให้สุขุม 
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 5. ทักทีป่ระชุมไม่วกวน  
 6. เริ่มต้นให้โน้มน้าว  
 7. เรื่องราวให้กระชับ 
 8. ตาจับทีผู่้ฟัง 
 9. เสียงดังให้พอดี 
 10. อย่าให้มีเอ้ออ้า 
 11. ดูเวลาให้พอครบ 
 12. สรุปจบให้จับใจ 
 13. ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดการพูด 
 
10 ประการ ทะยานสู่ความส าเร็จในการพูด 
 ๑. รู้เรื่องดี ก็พูดได้ 
 ๒. เตรียมตัวไว้ ก็พูดดี 
 ๓. พูดทั้งทีต้องเชื่อมั่น 
 ๔. แต่งกายนั้น ต้องเหมาะสม 
 ๕. ปรากฏโฉม กระตือรือร้น 
 ๖. ไม่ลุกลน ใช้ท่าทาง 
 ๗. สบตาบ้าง อย่างท่ัวถึง 
 ๘. ภาษาซึ้ง เข้าใจง่าย 
 ๙. น้ าเสียงไซร้ เป็นธรรมชาติ 
 ๑๐. อย่าให้ขาดรูปธรรม 
 
หลักการพัฒนาค าพูด 9 ประการ 

 ๑. อ่านหนังสือพบประโยค หรือวลีมีคุณค่า จดไว้เป็นเสบียงกรัง 
 2. จัดล าดับความคิดทีจ่ะพูดให้คล้องจองเหมือนเรียงความ 
 3. พูดจากหัวใจ จริงใจ 
 4. วิเคราะห์สถานการณ์การพูด คนฟัง สถานที ่เวลา เรื่องทีจ่ะพูด 
 5. ก่อนพูดเตรียมร่างกายให้ดี 
 6. ตรวจดูความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน 
 7. พูดเหมือนการเขียน – ค าน า เนื้อเรื่อง สรุป  
 8. ระลึกว่าการพูดเป็น “ศาสตร์” และ “ศิลป์” พูดให้สอดคล้องสีหน้าและอารมณ์ 
 9. ก าหนดสารบัญการพูดในใจ จากใจ ทีข่ึ้นใจ 
 
 
 
 
การเตรียมตัวพูดในทีชุ่มชน 
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 1. ก าหนดจุดมุ่งหมาย ให้ชัดเจนว่าจะพูดอะไร เพ่ืออะไร มีขอบข่ายกว้างขวางมากน้อยเพียงใด  
 2. วิเคราะห์ผู้ฟัง พิจารณาจ านวนผู้ฟัง เพศ วัย การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ ความสนใจ 
ความมุ่งหวัง และทัศนคติ ทีก่ลุ่มผู้ฟังมีต่อเรื่องที่พูด และตัวผู้พูด เพ่ือน าข้อมูลมาเตรียมพูด เตรียมวิธีการใช้ภาษา
ให้เหมาะกับผู้ฟัง  
 3. ก าหนดขอบเขตของเรื่อง โดยค านึงถึงเนื้อเรื่องและเวลาทีจ่ะพูด ก าหนดประเด็นส าคัญให้ชัดเจน 
 4. รวบรวมเนื้อหา ต้องจัดเนื้อหาที่ผู้ฟังได้รับประโยชน์มากที่สุด การรวบรวมเนื้อหาท าได้ หาได้จาก
การศึกษาค้นคว้าจากการอ่าน การสัมภาษณ์ ไต่ถามผู้รู้ ใช้ความรู้ความสามารถ แล้วจดบันทึก  
 5. เรียบเรียงเนื้อเรื่อง ผู้พูดจัดท าเค้าโครงเรื่องให้ชัดเจนเป็นตามล าดับจะกล่าวเปิดเรื่องอย่างไร 
เตรียมการใช้ภาษาให้เหมาะสม กะทัดรัด เข้าใจง่าย ตรงประเด็น พอเหมาะกับเวลา  
 6. การซ้อมพูด เพื่อให้แสดงความมั่นใจต้องซ้อมพูด ออกเสียงพูด อักขรวิธี มีลีลาจังหวะ ท่าทาง สีหน้า 
สายตา น ้าเสียง มีผู้ฟังช่วยติชม การพูด มีการบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อม 
 
ข้อคิดนักพูด 

 ๑. นักพูดทีด่ี...ต้องเป็นนักฟังทีดี่ 
 2. ความส าเร็จของนักพูด ไม่ได้วัดจากเสียงฮา 
 3. ควรพูดให้ได้ สาระ และ บันเทิง  
 4. อ่านหนังสือดีๆ 1 เล่ม ประหยัดเวลาชีวิตไป 10 ปี ฟังนักพูดดีๆ 1 ชั่วโมง ประหยัดเวลาอ่านหนังสือ
ไป 10 เล่ม  
 5. จะเป็นนักพูด ต้องใช้หัวใจนักปราชญ์ “สุ จิ ปุ ลิ” 
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ค าสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ที.่. 646/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 
---------------------------------------- 

 ด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 855-26/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้
เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมทีไ่ม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคม 
ไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที ่3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต  

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (16) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
2.  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายประหยัด  พวงจ าปา)    
3.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายกิตติ  ลิ้มพงษ์) 
4.  ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.   อนุกรรมการ 

      (นายอุทิศ  บัวศรี) 
 5.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง อนุกรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการ 
        และธุรกิจเอกชน  
 7.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม อนุกรรมการ 
         และการพัฒนาเครือข่าย 
 8.  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุกรรมการ 

      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
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9.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุกรรมการ 
      (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
10.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
11.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
12.  ผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
13.  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ อนุกรรมการ 

        การศึกษาตามอัธยาศัย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
14.  ผู้แทนส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
15.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
16.  ผู้แทนทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
17.  ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการ 

        เทคโนโลยีราชมงคล  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
18.  ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  อนุกรรมการ 

        กองบัญชาการกองทัพไทย  
        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
19.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารบก   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
20.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
21.  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
22.  ผู้แทนกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

        (ด้านการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้) 
23.  พลโท ดร.ชัยฤกษ์  แก้วพรหมมาลย์   อนุกรรมการ 
24.  นายเสฏฐนันท์  อังกูรภาสวิชญ์   อนุกรรมการ 
25.  นายสุเทพ พรหมวาศ    อนุกรรมการ 

          26.  ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
         27.  นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28.  นางสาวกัลยา  สวนโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 29.  นายสราวุฒ ิ เศรษฐกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.  นายกาญจน์บัณฑิต  สนนุช ผู้ช่วยเลขานุการ 
 31.  นายเทอดภูมิ  ทัศนพิมล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.  นายธนวัฒน์  มะแม้น ผู้ช่วยเลขานุการ 

     โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าทีด่ังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ 

สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ

เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหา
สาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
 4. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้  ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 

5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้  
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

  ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   

                                  สั่ง  ณ  วันที ่26 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 

 

 
พลต ารวจเอก        

(วัชรพล  ประสารราชกิจ) 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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รายช่ือกลุ่มหลักสูตรโค้ช 

1.   นายสุเทพ  พรหมวาศ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ   

2.   นายสมชัย ถิระวันธุ์ 
 ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

3.  นางสาวสุทธิกานต์ วัฒนเศรษฐกุล  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

4.  นายติณณภพ  พัฒนะ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

5.  นางสาวชลธิชา  ทั่งทอง 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

6.  นางสาวศิริพร เต็มรัศมี 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุร ีต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุี 11000 
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