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 I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอื 

เป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จติติ กิตตเิลิศไพศาล กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาแนะนำ เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ 

เอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลอืการทำวิจัยครั้งนีเ้ป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญ และคณะกรรมการสอบเค้าโครงและสอบป้องกัน  

ทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย พร้อมให้คำแนะนำ 

การพัฒนาวิธีดำเนนิการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทั้งบุคคลที่ผู้วจิัยได้อา้งอิง  

ทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 

 ขอขอบพระคุณ กำนันทุกตำบล ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทุกท่าน 

ที่ให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ตลอดจน 

ประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทุกท่าน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ

ร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี   

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลอืสนับสนุน  

ทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ

และคอยให้กำลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผูท้ี่ให้ความร่วมมอืช่วยเหลอือีกหลายท่าน   

ซึ่งผูว้ิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่าน้ันไว้ ณ โอกาส 

นีด้้วย  

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล

สำเร็จในปัจจุบัน 
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    ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน 
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ผู้วิจัย    อิงสราญ ศรีม่วง 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

    รองศาสตราจารย์ ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมของ

ผูน้ำหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน และประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาวะผู้นำ

เชงิจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล        

การป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร           

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน 398 คน             

ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =3.97) การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของ

ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.85) และประสิทธิผลการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.85) 

 2. ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมทุกตัวแปรย่อยสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับ

ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วงได้รอ้ยละ 

35.50 โดยด้านการแบ่งปันอำนาจ มีค่าเบต้า=.289 ด้านการดูแลผูอ้ื่น มีค่าเบต้า=.212 

และด้านความยุติธรรม มีค่าเบต้า=.116 สำหรับตัวแปรการมสี่วนร่วมของประชาชน



 

 

III 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของ

ประชาชนอำเภอบ้านม่วง ได้รอ้ยละ 37.00 โดยการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่า

เบต้า=.365 และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเบต้า=.228 
 

คำสำคัญ : ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, ประสิทธิผล,  

  การป้องกันการทุจรติ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study included the following: 1) study the ethical 

leadership level of village leaders. public participation and the effectiveness of 

preventing corruption at the village level of the people of Ban Muang District Sakon 

Nakhon Province 2) to study the influence of ethical leadership of village leaders. 

public participation Affecting the effectiveness of preventing corruption at the village 

level of the people of Ban Muang District. Sakon Nakhon The sample group was 

People in Ban Muang District Sakon Nakhon Province, a total of 398 people were used 

by landscape sampling method. by using questionnaires as a tool to collect data and 

the statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation. and multiple regression analysis 

 The study revealed these results: 

 1. Ethical Leadership of Village Leaders Overall, it was at a high level          
( X =3.97) people's participation in preventing corruption at the village level of 
the people. Overall, it was at a high level ( X =3.85) and the effectiveness of 
preventing corruption at the village level of the people. Overall, it was at a high 
level ( X =3.85). 
 2. Ethical Leadership All subvariables can jointly predict levels. 
The effectiveness of preventing corruption at the village level of the people  



 

 

V 

of Ban Muang District. Sakon Nakhon Province at 35.50%, in terms of power 
sharing, beta = .289, caring for others, beta = .212, and justice has a beta value of 
= .116. For the public participation variables, they could jointly predict the village 
level of anti-corruption effectiveness of the people of Ban Muang District. Sakon 
Nakhon Province was 37.00 percent by participating in the operation. with beta 
value=.365 and participation in the assessment with beta = .228. 
 

Keywords: Ethical leadership, Public participation, Effectiveness,  
  Corruption prevention 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 “ทุจรติคอรัปช่ัน” เป็นปัญหาที่ทุกคนในโลกให้การยอมรับว่ารา้ยแรงต่อ 

ทุกพืน้ส่วนของประเทศทั่วโลก ซึ่งสาเหตุมาจากความโลภเข้ามาครอบครองจิตใจ  

ความต้องการร่ำรวยมีฐานะที่ทุกคนทุกสังคมยอมรับเพราะผลประโยชน์ได้รับมากนั้นมี

มูลค่ามากมาย จงึเกิดการทุจรติขึน้โดยการกระทำมิชอบของตนเอง ซึ่งในการทุจริต 

ในแวดวงของการเมอืงจะมีให้เห็นบ่อยที่สุด จนทำให้ทรัพย์สินหรอืทรัพยากรของชาติ 

เสียหายไป การตดิสินบนก็เป็นการทุจริตเช่นกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นแทบทุกประเทศบนโลก  

โดยในต่างประเทศจะพบเห็นบ่อยมากที่สุด ทั้งประเทศที่เจริญแลว้ ประเทศที่กำลังพัฒนา

และประเทศด้อยพัฒนา (ปิยะธิดา อภัยภักดิ,์ 2560) 

 ในประเทศไทยถือได้ว่าปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในประเทศไทยเป็นปัญหา 

ที่สะสมมายาวนาน ซึ่งยากแก่การแก้ไข อีกทั้งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา

ประเทศทำให้รัฐตอ้งจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าที่เป็นจริง ทำให้ประชาชนต้องได้รับบริการ

สาธารณะที่ไม่มคีุณภาพอีกทั้งยังทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทย 

ที่มักจะมีการใช้อำนาจโดยมิชอบและมักมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนักลงทุน เพื่อแลก

กับการอนุญาตให้เอกชนดำเนินการในกิจการที่รัฐจะต้องทำ ซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถ

ตรวจสอบการกระทำดังกล่าวที่มปีระสิทธิภาพได้ ลักษณะโดยทั่วไปของการคอรัปช่ัน 

ในประเทศไทยนั้น คล้ายคลึงกับประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ เช่นในอดีตหลังจากสิน้สุด

ยุค จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งปกครองประเทศไทยด้วยระบอบเผด็จการทหาร ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2500-2506 พบว่า จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้สรา้งความร่ำรวยใหก้ับตนเอง 

อย่างมหาศาล มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินไว้มคี่าสูงถึง 2.8 พันล้านบาท (วิทยากร เชียงกูล, 

2549, หน้า 6) 

 ต่อมาในระหว่างปี 2531-2534 ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  

นำโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2534 สภารักษา

ความสงบแห่งชาติ (รสช.) ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาล เหตุผลหนึ่งของการยึดอำนาจ  
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และทำการรัฐประหาร คือ การคอรัปชั่นของรัฐบาล หลังจากนั้นได้ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินและประกาศให้นักการเมอืงทั้ง 10 ท่านเป็นบุคคลร่ำรวยผิดปกต ิ 

พร้อมทั้งประกาศยึดทรัพย์สินของนักการเมอืงทั้ง 10 ท่านนีด้้วยทรัพย์สินที่ยึด 

ประกอบด้วย เงินสดในธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น ๆ ในเวลาต่อมา คือในเดือน 

มีนาคม 2536 แมว้่าศาลฎีกาจะได้วนิิจฉัยให้การประกาศยึดทรัพย์เป็นโมฆะ การอภปิราย

ที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปช่ันกลับยิ่งได้รับความสนใจและได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญ 

ทางการเมอืง (วิทยากร เชียงกูล, 2549, หน้า 6) 

 สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์การทุจริตคอรัปชัน ต้ังแต่ระดับชุมชน

ไปจนถึงระดับประเทศ ปัญหาการทุจริตได้ส่งผลเสียทั้งในมิตขิองชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

และระดับโลก เพราะได้ก่อผลเสียในวงกว้าง จนทำให้องค์กรทั้งในระดับประเทศ และระดับ

โลกพยายามที่จะหาช่องทางปิดช่องโหว่ดังกล่าว โดยการวางกรอบระเบียบและกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ เอาไว้อย่างรอบด้านและรัดกุม เพื่อป้องกันมใิห้เกิดผลเสียในภาพรวมดัง 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวที่พระราชทานแก่ผูพ้ิพากษา ณ ศาลา 

ดุสิดาลัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2540 ว่า “...ในประเทศชาตินี้ ก็มีคนที่สุจริต และมีคน 

ที่ทุจริต ถ้าคนที่สุจริตซึ่งมาก ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวจากทุจรติชน ก็ทำให้ประเทศชาติ

ล่มจม”...” 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาการทุจรติ

คอรัปช่ันในบางพื้นที่ยังมิได้ลดลงตามความมุ่งม่ันของกลุ่มคนที่มหีน้าที่เกี่ยวข้อง 

ในการแสวงหามาตรการในการลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นปัญหาการทุจริต 

ที่เกิดขึน้ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเมื่อประเมินจากตัวชีว้ัดความโปร่งใส

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติแล้ว ตัวเลขของสังคมไทยโดยภาพรวมยังสะท้อนใหเ้ห็น 

ถึงการทุจรติอย่างต่อเนื่องกว้างขวางมากยิ่งขึน้ (วิชัย รูปขำด,ี 2552) 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง 

ความเจรญิก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหาย 

ในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมอืงการปกครอง

และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงาน 
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ในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหม้ีความเจรญิก้าวหน้า

สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมอื 

ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจรติ รับผดิชอบ  

มีวนิัย ตลอดจนค่านยิมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

(นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ, 2555) 

 ด้วยเหตุนี้ จึงทำใหส้ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

พยายามกระตุ้นเตอืนใหอ้งค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักรู้และให้ความสำคัญต่อ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กำลังเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้การพัฒนาไม่

สามารถก้าวหน้าต่อไปอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละองค์กรและหน่วยงาน และยิ่งไปกว่านั้น 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะทีส่อง โดยเน้นใหเ้กิดการสรา้งเครือข่าย  

รวมไปถึงการบูรณาการองค์ความรู ้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ, 2555) 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอีกมิติหนึ่งนั้นมิอาจดำเนินการ 

อย่างยั่งยนืและเป็นรูปธรรม หากไม่สามารถพัฒนาและให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับฐานราก

ของสังคม โดยเริ่มตน้ตั้งแต่ “หมู่บ้าน” ฉะนั้น คำตอบในการป้องกันและแก้ไขการทุจรตินั้น  

จงึเริ่มต้นที่หมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนกว่า 74,956 หมู่บ้านในสังคมไทย คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ประจำจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท

ภารกิจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มี

ความพรอ้มมากที่สุด เข้ามาร่วมโครงการเพื่อพัฒนาใหเ้ป็นหมู่บ้านช่อสะอาด ภายใต้

แนวคิดหลัก (Core Concept) ที่ว่า “ความสะอาดในสังคม และประเทศชาติ เริ่มตน้จาก 

จุดเล็ก ๆ ในชุมชน โดยการพัฒนาจากกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทั้งในมิติ 

ของกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของความ

ซื่อสัตย์สุจรติ (Integrity)”  ด้วยเหตุนี้ พลังร่วมของหมู่บ้านช่อสะอาดซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจ

สำคัญของการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดคือดึงพลังร่วม (Synergy) ของบ้าน วัด และ

โรงเรียน  ในขณะที่หมู่บ้านแห่งนี้จะเน้นคำขวัญภายใต้การดำเนินการที่ว่า “หมู่บ้านสะอาด 

สังคมสะอาด ประเทศเจรญิรุ่งเรอืง” สรุปแล้ว พลังของ “บวร” คือ บ้านวัด และโรงเรียน

จะนำไปสู่การสร้างภูมิคุม้กันต่อการป้องกันการทุจริตคดโกงของกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน 
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โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมอื (MOU) ในการใหก้าร

สนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด กับหน่วยงานหลักภาครัฐและภาคเอกชนไว้เรียบร้อย

แล้ว ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย สำนักงานสถิตแิห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ กรมทางหลวงชนบท กรมประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการกองทัพไทย สมาคม 

ร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และสมาคมหนังสอืพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิ

ต่อต้านการ ทุจริต จะสร้างวิทยากรตัวคูณเพื่อบูรณาการองค์ความรูด้้านการต่อต้านการ

ทุจรติ เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายในการต่อต้านการทุจรติ ตลอดจนการรู้จักการเฝา้

ระวังและการแจ้งเบาะแส และการสร้างความตระหนักรู้ ในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน

ในหมู่บ้านช่อสะอาด เป็นคนดีมคีุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี 

ต่อสถาบันชาติชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ มีความเสียสละ คำนึงถึงประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รู้จักการดำเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาใช้สร้างสันตสิุขในการอยู่ร่วมกัน

ของคนในหมู่บ้าน สำหรับหมู่บ้านช่อสะอาดที่ดำเนนิการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการ

ประกาศให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาด และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน 

ช่อสะอาดอื่น ๆ ในพืน้ที่ ของแต่ละจังหวัดต่อไป (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และคณะ, 

2558) 

 ชุมชน หน่วยงาน องค์กรระดับต่าง ๆ หรอืแม้แต่ประเทศชาติ จำเป็นต้องมีผู้นำ 

(leader) ที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางการดำเนนิการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(Objective and goal) ของหน่วยงานหรอืองค์กรของตน ผูน้ำมีอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่สังคม

หรอืหน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่หรอืหน่วยงานระดับชาติ ภาวะผู้นำ 

(leadership) ถือเป็นปัจจัยทีม่ีความสำคัญอย่างยิ่งและมีส่วนต่อความสำเร็จหรอื 

ความลม้เหลว หากองค์กรใดมีผู้นำ (leader) หรอืผูบ้ริหารที่มีคุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญฯลฯ องค์กรหรอืหน่วยงานนั้น ก็จะสามารถ

แข่งขันกับผูอ้ื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะ

จริยธรรมเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมทำหน้าที่เป็นบรรทัด

ฐานของความประพฤติ เป็นสิ่งที่กำหนดว่าอะไรควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความดี 
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และความถูกต้องในสังคมมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่คุณความดขีองสังคมในส่วนรวม ดังนัน้ 

ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม จึงถูกนำมาใช้ในองค์การเพื่อให้องค์การเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด (Robbins and Coulter, 2012) 

 นอกจากนั้นแล้ว การมสี่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ 

การพัฒนาชุมชน เพราะการพัฒนาชุมชนนั้นมีแนวคิดพื้นฐานอยู่ที่การสรรหากระบวนการ 

แนวทาง รูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการที่หนุนเสริมการพัฒนาโดยเปิดโอกาสใหชุ้มชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองการมสี่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจของ

การพัฒนาโดยยึดหลักของการมสี่วนร่วมที่ว่า ประชาชนมสี่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์  

ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะ

กล่าวได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนนั่นเอง 

(โกวิทย์ พวงงาม, 2553, หน้า 126-129) อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นอำเภอ 

ที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดสกลนคร อำเภอบ้านม่วงแบ่งพื้นที่ 

การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 98 หมู่บ้าน ซึ่งมีหลายหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาสู่การ 

เป็นต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งการที่หมู่บ้านเหล่านั้นจะพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบ

หมู่บ้านช่อสะอาดได้นั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเข้ามาสนับสนุน เช่น ภาวะผู้นำ 

ของกำนันผูใ้หญ่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชนภายในหมู่บ้าน เป็นต้น  

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ภาวะผูน้ำ 

ของผู้บริหาร ผูน้ำชุมชน และการมสี่วนร่วมของประชาชน ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานขององค์การ หมู่บ้านหรอืชุมชนต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของ ทัชเชษฐ์ นิยมสุข 

(2560) ได้ทำการศกึษาภาวะผูน้ำทางจรยิธรรมของนายกเทศมนตรีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำทางจรยิธรรมของ

นายกเทศมนตรีส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ ประกอบด้วย ความอ่อนโยน ความไม่โกรธ 

ความไม่เบียดเบียน บริจาค ความซื่อตรง ความเพียร ความยุติธรรม และความอดทน และ

งานวิจัยของ ธนิศร ยืนยง (2560) ได้ทำการศกึษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ในระดับสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

เป็นอันดับแรก คิดเป็นรอ้ยละ 84.40 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผูว้ิจัยจงึเกิดความสนใจที่จะศกึษาวิจัยถึง 

ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมและการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกัน 

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทดสอบว่า ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ในหมู่บ้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน 

ของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร หรอืไม่ ตลอดจนมคีวามสัมพันธ์กันอย่างไร 

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อสนเทศ 

ในการวางแผนพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติระดับหมู่บ้าน

ของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ที่สามารถสร้างภูมิคุม้กันในการป้องกัน 

การทุจริตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลประโยชน์สูงสุด 

ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยไดก้ำหนดคำถามของการวจิัย ไว้ดังนี ้

  1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน การมสี่วนร่วมของประชาชน  

และประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับใด 

  2. ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน และการมสี่วนร่วมของประชาชน  

มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร หรอืไม่ 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้าน การมสี่วนร่วม

ของประชาชน และประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
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  2. เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน การมีส่วน

ร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 

สมมตฐิานของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี ้

  1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ประกอบด้วย ด้านความยุติธรรม  

ด้านการแบ่งปันอำนาจ ด้านความชัดเจนในบทบาท ด้านการดูแลผู้อื่น ด้านความซื่อสัตย์  

ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม และด้านความใส่ใจในระยะยาว มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร 

  2. การมสี่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมสี่วนร่วม 

ในการประเมินผล มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
 

ความสำคัญของการวิจัย 

 จากการศกึษาครั้งนี ้ผลการศกึษามีความสำคัญดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้าน การมสี่วนร่วม

ของประชาชน และประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

  2. ได้ทราบถึงอิทธิพลของตัวแปรภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน 

และตัวแปรการมสี่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

  3. ผลจากการวิจัยทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงาน

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  

ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ตลอดจนหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันการทุจริตอย่างมั่นคง

และยั่งยืนในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ

ต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 

  1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร จำนวน 70,940 คน (สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง ณ เดือน มกราคม 

พ.ศ. 2562) 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร จำนวน 398 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการคำนวณจากสูตร 

ของยามาเน่ (Yamane,1973, p.127 อ้างถึงใน อรุณ จริวัฒน์กุล, 2557, หน้า 26) โดย

กำหนดค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 หรอืยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้รอ้ยละ 5 และจะทำ

การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 

   1.1 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร จำนวน 7 ด้าน ประกอบด้วย (ทฤษฎีของ Kalshoven et al., 2011, pp. 53-54) 

    1.1.1 ด้านความยุติธรรม  

    1.1.2 ด้านการแบ่งปันอำนาจ  

    1.1.3 ด้านความชัดเจนในบทบาท  

    1.1.4 ด้านการดูแลผูอ้ื่น  

    1.1.5 ด้านความซื่อสัตย์  

    1.1.6 ด้านการแนะนำด้านจรยิธรรม  

    1.1.7 ด้านความใส่ใจในระยะยาว 

   1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน 6 ดา้น ประกอบด้วย (รูปแบบขั้นตอนการมี 
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ส่วนร่วมของ International Association of Participation (2006), รูปแบบขั้นตอนการมี 

ส่วนร่วมของ John M Cohen and Norman T. Uphoff (1980, pp.219-222 อ้างถึงใน  

ถวิลวดี บุรีกุล, 2551, หนา้ 5-8), และรูปแบบขั้นตอนการมสี่วนร่วมของ อรพินท์ สพโชค

ชัย (2550, หน้า 1)) 

    1.2.1 การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

    1.2.2 การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

    1.2.3 การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

    1.2.4 การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน

การป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (ตัวชีว้ัดการ

พัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด คือ “อาศัยพลังของบวร” ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน ของ   

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) ประกอบด้วย 

   2.1 การพัฒนากายสะอาด 

   2.2 การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด 

   2.3 การพัฒนาจติใจสะอาด 

   2.4 การพัฒนาปัญญาสะอาด 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ของการวจิัย 

 พืน้ที่ที่ใชใ้นการศกึษา คอื อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย 

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562-เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับงานวิจัย ผูว้ิจัยได้นำทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของ Kalshoven et al. (2011, pp. 

53-54) รูปแบบขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ John M. Cohen and Norman T. Uphoff (1980,  

pp. 219-222 อ้างถึงใน ถวลิวดี บุรีกุล, 2551, หนา้ 5-8), รูปแบบขั้นตอนการมสี่วนร่วม

ของ อรพินท์ สพโชคชัย (2550, หน้า 1) และตัวชีว้ัดการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด คือ 

“อาศัยพลังของบวร” ได้แก่บ้าน วัด และโรงเรียน (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

2557) แล้วนำมาวเิคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย  
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ดังภาพประกอบ 1 

 

             ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม  

      (Independent Variable)                                   (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำและการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การดำเนินงานด้านการการป้องกันทุจรติระดับหมู่บ้าน ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร ผูว้ิจัยได้นิยามคำศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ที่พรอ้มจะรับฟัง มีการทำโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝนืมาตรฐานทาง

จรยิธรรม ปฏิบัติตนอย่างมีจรยิธรรมในการใช้ชีวติประจำวัน ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ดี

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน 

การป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน 

1. การพัฒนากายสะอาด 

2. การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด 

3. การพัฒนาจิตใจสะอาด 

4. การพัฒนาปัญญาสะอาด 

 

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 

1. ด้านความยตุิธรรม  

2. ด้านการแบ่งปันอำนาจ  

3. ด้านความชัดเจนในบทบาท  

4. ด้านการดูแลผู้อื่น  

5. ด้านความซื่อสัตย์  

6. ด้านการแนะนำด้านจรยิธรรม  

7. ด้านความใส่ใจในระยะยาว 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2. การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

3. การมสี่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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ที่สุดของประชาชนในหมู่บ้าน มีการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม สามารถเชื่อถือไว้วางใจได้ มีการ

กล่าวถึงจรยิธรรมหรอืค่านิยมในการทำงานกับประชาชนในหมู่บ้าน มีการกำหนดตัวอย่าง

ว่าควรจะกระทำอย่างไรจงึจะถูกต้องในเชิงจริยธรรม ไม่ตัดสินความสำเร็จจากเพียงแค่

ผลงาน แต่ยังดูวิธีการด้วยว่าผลงานนั้นสำเร็จได้อย่างไร เมื่อจะทำการตัดสินใจเรื่องใด 

มักจะถามประชาชนในหมู่บ้านว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องกระทำ 

   1.1 ดา้นความยุติธรรม หมายถึง ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติต่อประชาชน 

ในหมูบ่้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย ์และเท่าเทียมกัน  

ทั้งในด้านของการวางหลักการวางหลักเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านอย่างถูกต้องเหมาะสม

และการตัดสินใจในการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งรู้จักรับผดิชอบในการกระทำ 

ของตน 

   1.2 ด้านการแบ่งอำนาจ หมายถึง ผู้นำหมู่บ้าน อนุญาตคณะกรรมการ

หมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีส่วนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการ

ตัดสินใจในหมู่บ้านเมื่อมีการตัดสินใจเรื่องใด ๆ เกิดขึ้นฟัง การแสดงความคิดและความ

กังวลใจต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้นำหมู่บ้านมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อใหพ้วก

เขาสามารถควบคุมและพึ่งพาตนเองได้ 

   1.3 ด้านความชัดเจนในบทบาท หมายถึง ผู้นำหมู่บ้านใหค้วามกระจ่าง 

ในหน้าที่ที่รับผดิชอบ ความคาดหวัง และผลการปฏิบัติงานที่ต้องการแก่ประชาชน 

ในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเกิดความเข้าใจอย่าง

ชัดเจนได้ว่า ประชาชนในหมู่บ้านคาดหวังอะไรจากผูน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในหมู่บ้าน

และคณะกรรมการหมู่บ้านเกิดความเข้าใจว่าจะต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของการดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน 

   1.4 ด้านการดูแลผู้อื่น หมายถึง ผู้นำหมู่บ้านแสดงความเป็นห่วงเป็นใย

ประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ให้ความเคารพลูกน้อง และให้การ

สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับการตอบสนองความตอ้งการ 

ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน 

   1.5 ดา้นความซื่อสัตย์ หมายถึง ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์

สุจรติปฏิบัติในสิ่งที่พูดและรักษาคำมั่นสัญญา และกระทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคำพูด 

ของตนเองเสมอผ่านการพูดและการกระทำที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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   1.6 ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม หมายถึง ผูน้ำหมู่บ้านตั้งกฎระเบียบ

และการปฏิบัติในเชิงจริยธรรมให้กับประชาชนในหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย

การสื่อสาร การอธิบาย การสนับสนุน และให้รางวัล ที่แสดงพฤติกรรมตามหลักจริยธรรม

ที่ถูกกำหนดเอาไว้ รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างใหก้ับ

คณะกรรมการและประชาชนในหมู่บ้าน และปฏิบัติงานที่อยู่บนพืน้ฐานของคุณธรรม

จรยิธรรม 

   1.7 ด้านความใส่ใจในระยะยาว หมายถึง ผูน้ำหมู่บ้านมีการใส่ใจต่อ

สภาพแวดล้อม และกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนนำเอามาใช้ใหม่ดว้ยการคำนึงถึงผลจาก

การกระทำต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของกลุ่มทำงาน ใส่ใจต่อการดำเนินงานต่าง ๆ  

ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน รวมไปถึงการแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิการของ

สังคม 

  2. การมสี่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เข้าไปมีบทบาทในกระบวนการมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน 

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน ตัง้แต่การค้นพบปัญหา การคิดหาวิธีการแก้ไข 

การนำเสนอแนวทางเพื่อการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน การติดต่อประสานงาน  

การเข้าร่วมประชุม และการเสนอวิธีการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน ตลอดจนร่วม 

ลงแรง ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ

ดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย 

   2.1 การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเสนอแนวความคิด ความต้องการ/ความคิดเห็น เสนอ

ปัญหา แผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เสนอตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการ

ดำเนนิงานตามแผนงานหรือโครงการ ร่วมตัดสินใจการจัดลำดับโครงการแผนงานกิจกรรม

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

   2.2 การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมสี่วนร่วม 

ของประชาชน ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เช่น การสนับสนุนทางดา้นทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร

และการประสานขอความร่วมมอื 
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   2.3 การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ หมายถึง การมสี่วนร่วม 

ของประชาชนในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริต 

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น

ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางดา้นสังคม ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ

ผลประโยชน์ที่ในท้องถิ่นที่ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ 

   2.4 การมสี่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  3. ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต หมายถึง  

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง  

จังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ และบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ตามตัวชีว้ัด 

การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด คอื “อาศัยพลังของบวร” 

   3.1 การพัฒนากายสะอาด หมายถึง การพัฒนาความอยู่รอดในเชงิ

กายภาพโดยการกระตุ้นให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนนิชีวิตโดยการ 

“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส” เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง การทำ

อาชีพเสริม สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวติ ยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

ออมทรัพย์ และจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นระบบ 

   3.2 การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด หมายถึง การกระตุ้นให้หมู่บ้านได้

ตระหนักรู้ถึงผลเสียของการผิดศลีข้อ 2 ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพราะผลเสียที่ยิ่งใหญ่ 

ต่อการผิดศลีข้อนี้ จะทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมุ่งเน้นประโยชน์เฉพาะตน โดยไม่

ตระหนักรู้ถึงความอยู่รอดของสังคมโดยภาพรวม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เช่น ศีล 5 

และหลักการของศาสนาที่ตัวเองเคารพนับถือ ผูน้ำของหมู่บ้านกำหนดระเบียบและ

กฎเกณฑ์เพื่อสรา้งกลไกในการบริหารชุมชนให้เกิดสุจริต และความโปร่งใส 

   3.3 การพัฒนาจติใจสะอาด หมายถึง การจัดกิจกรรมการพัฒนาจติใจ

ของชาวบ้าน ทั้งผู้นำ ครู ชาวบ้าน และนักเรียน เพื่อพัฒนาจติของชาวบ้านใหม้ีคุณภาพ 

จติดี สุขภาพจิตดี และสมรรถภาพจิตดี เพื่อพัฒนาจติใจให้กลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งเยาวชนและ

ผูใ้หญ่ รวมถึงผู้นำชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงการละอายต่อการทำช่ัว และเกรงกลัวต่อการ

ทุจรติ รู้จักเสียสละ และแบ่งปัน ตระหนักรู้ถึงการละอายต่อการทำช่ัว และเกรงกลัวต่อ
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การทุจริต ซึ่งจะก่อใหเ้กิดบาปกรรมต่อตนเองและครอบครัว และส่งผลเสียโดยภาพรวม

ต่อหมู่บ้านในฐานะเป็นศัตรูของการพัฒนาหมู่บ้านในระยะสั้นและระยะยาว 

   3.4 การพัฒนาปัญญาสะอาด หมายถึง การพัฒนาโดยการทำให้กลุ่มคน

ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ได้ตระหนักรู้ถึงการไม่ใช้ปัญญาที่มไีปสู่การแสวงหาประโยชน์ หรือ

แสวงหาช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบ และทุจรติคิดมิชอบต่อชุมชนของตนเอง 

โดยใช้ทรัพยากรและทุนที่ประหยัดที่สุด ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาปัญญา 

จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิตได้อย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาปัญญาคิดไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบให้รูจ้ักเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และตระหนักว่าการใช้ปัญญา 

คิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรและทุนของชุมชนที่ประหยัดที่สุด 

  4. ผูน้ำหมู่บ้าน หมายถึง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน/

แพทย์ประจำตำบล/คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม./อาสาสมัครปศุสัตว์/อาสาสมัครเกษตรกร

หมู่บ้าน/คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/ผูน้ำอาสาพัฒนาชุมชน/สมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 



 

บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการการป้องกันทุจริตระดับหมู่บ้าน ในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ

ดังนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรม 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของประชาชน 

  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

ทุจรติระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

  4. บริบทของอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 

 ในหัวข้อนี ้เป็นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม 

ซึ่งผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ความหมายภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรม 

 การให้ความหมายหรือคำนิยามของภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรม (Ethical leadership) 

จากการศกึษาค้นคว้า เอกสารบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำเชงิจริยธรรม 

ทำให้ทราบว่ามีผูใ้ห้คำนิยามของภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 

  Freeman and Stewart (2006, p. 2) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม คือ 

การกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรอือย่างบริสุทธิ์ใจของผูน้ำที่แสดงออกถึงคุณลักษณะที่ดี

โดยมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ถูกต้อง (The right values) หรอืการเป็นผู้มีลักษณะน่าเชื่อถือ 

(Strong character) การเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น (The example for others) การมคีวามอดทน

อดกลั้นต่อสิ่งที่ล่อใจ (Withstand any temptations) 

 



 

 

16 

  Brown and Trevino (2006, p. 597) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมคอื 

คุณลักษณะของบุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์ เป็นห่วงเป็นใยคนอื่น และมหีลักการ เป็นบุคคล 

ที่ตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน มักแสดงการสื่อสารที่แฝงด้วย

จรยิธรรมต่อผูต้าม จัดตั้งมาตรฐานทางจรยิธรรม และจัดให้มกีารให้รางวัลหรอืลงโทษ 

เพื่อทำให้แน่ใจว่ามาตรฐานที่ถูกกำหนดขึน้จะได้รับการปฏิบัติตาม รวมทั้งยังเป็นบุคคล 

ที่สามารถทำได้ตามที่พูด และเป็นแบบอย่างของความประพฤติอันดงีาม 

  Brown (2007, p. 141) ได้อธิบายภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมว่าคนที่มคีุณธรรม

นั้นจะต้องมคีวามซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และความยุติธรรม ใช้การปฏิบัติที่มกีฎเกณฑ์  

มีการกำหนดกรอบความประพฤติปฏิบัติที่ควรจะเป็นในที่ทำงานว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะ

ถูกต้องเหมาะสมและมองว่าภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมจะต้องเป็นผู้จัดการเชิงคุณธรรม  

ซึ่งผูจ้ัดการเชิงคุณธรรมจะมีอทิธิพลต่อผู้ตามที่มีจริยธรรมและไร้จรยิธรรม จะสร้าง

จรยิธรรมที่เด่นชัดด้วยการสื่อสารถึงมาตรฐานเชิงจริยธรรม พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างเชิง

จรยิธรรมและมีการให้รางวัล มีการลงโทษและมีการเสริมสร้างหรอืพัฒนาวินัยด้วย เพื่อให้

ผูต้ามประพฤติอยู่ในกฎเกณฑ์ของคุณธรรม 

  Berghofer (2008) ผูน้ำเชิงจรยิธรรมจะเต็มไปด้วยความไว้วางใจ (Trust) 

การทำหน้าที่จะเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ (Honesty) การบังคับบัญชาจะทำด้วยความ

เคารพ (commands respect) จะมีวธิีปฏิบัติดว้ยความยุติธรรม (Fairness) เสมอรักษาไว้ซึ่ง

ความรับผดิชอบ เกียรตยิศชื่อเสียง (Honor) และความจงรักภักดี (Loyalty) ภาวะผู้นำเชงิ

จรยิธรรมจะเป็นผู้ที่เข้มแข็งน่าเชื่อถือ (Strong) ใจกว้างใจดีมเีมตตา (Generous) เต็มไปด้วย

ความรักความเอ็นดู (Full hearted) เป็นบุคคลที่น่าไว้เนื้อเชื่อใจ (Trustworthy) เป็นผู้ที่มี

ความแน่วแน่เด็ดเดี่ยว (Resolute) 

  Berghofer and Schwartz (2008, p. 2) อธิบายว่า ภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรม 

(Ethical leadership) เป็นความสัมพันธ์ในทางที่เป็นบวกเป็นมาตรฐานทองคำ (The gold 

standard) สำหรับองค์กรผู้นำเชงิจรยิธรรมจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดอีย่างมคีุณภาพภายใต้

หลักการของความเคารพ (Respect) ไม่สร้างขอ้ตกลงหรอืสัญญาหรือการยินยอมด้วยการ

บีบบังคับอย่างไม่มีทางเลือกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จขององค์กร ผูน้ำ

เชงิจรยิธรรมจะต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ จะนำไปสู่ความเจรญิเติบโตหรอื

ความก้าวหน้าสำหรับองค์กร ซึ่งโดยหลักการพืน้ฐานภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมจะ

ประกอบด้วย ความไว้วางใจ (Trust) ความเคารพ (Respect) ความซื่อตรง (Integrity)  
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ความซื่อสัตย์ (Honesty) ความยุติธรรม (Fairness) ความเสมอภาค (Equity) ความเที่ยง

ธรรม (Justice) และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Compassion) 

  Watts (2008, p. 5) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมเป็นสิ่งสำคัญมาก

สำหรับองค์กรเพราะว่ามันเป็นรากฐานสำหรับการเข้าใจถึงวธิีการตัดสินใจของผูน้ำที่จะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเขาว่าสิ่งไหนจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์สมรรถนะขององค์กร 

  Wayne State Colledge (2008, p. 12) ให้ความหมาย ภาวะผูน้ำ 

เชงิจรยิธรรมว่า ภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมเป็นการนำมารวมกันระหว่างการตัดสินใจ 

เชงิจริยธรรม (Ethical decision-making) กับพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม (Ethical behavior)  

มันเกิดขึ้นในแต่ละคนและในบริบทขององค์กรความรับผดิชอบ (Responsibility) เป็นสิ่งที่

สำคัญมาก สำหรับผูน้ำที่จะตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม ในวิถีทางจริยธรรม

และการตรวจสอบว่าองค์กรมคีวามเข้าใจหรือมีการปฏิบัตติ้องมีเกณฑ์ด้านจรยิธรรมของ

องค์กร 

  Heiskanen (2009) ให้ความหมาย ภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรม (Ethical 

leadership) ว่าหมายถึงผูน้ำ ที่ปฏิบัติแต่ “สิ่งด ีๆ จะมีความรับผิดชอบต่อบุคคลและ

ผลประโยชน์ของบุคคลหรือที่คนอื่นมักพูดว่า ผูน้ำที่ดจีะทำแต่สิ่งด ีๆ เสมอผูน้ำเชิง

จรยิธรรมจะมีความพยายามอย่างหนักสำหรับการได้มาซึ่งผลลัพธ์และสิ่งที่ดี ๆ เพราะว่า

เขาทั้งหลายจะมีวธิีการทำงานหรอืกำหนดเส้นทางเดินเพื่อความสำเร็จที่ชัดเจนยิ่งไปกว่า

นั้นผูน้ำ ที่ดจีะต้องทำแต่สิ่งดี ๆ และเป็นประโยชน์จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมนุษย์ที่ดี 

ทุก ๆ การตัดสินใจในการปฏิบัติ ของผูน้ำเชิงจรยิธรรมจะมีความหมายเสมอ 

  Josephson Institute of Ethics (2009) ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมว่า หมายถึง 

แนวทางปฏิบัติที่มคีุณค่าและเป็นมาตรฐานของการประพฤติทางจรยิธรรมซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วย ลักษณะที่สำคญั 6 ประการ ได้แก่ 1) ความคู่ควร

แก่การไว้วางใจ (Trustworthiness) 2) ความเคารพ (Respect) 3) ความรับผดิชอบ 

(Responsibility) 4) ความยุติธรรม (Fairness) 5) การห่วงใยผู้อื่น (Caring) 6) ความเป็น

พลเมอืงดี (Citizenship) 

  Khaire (2009) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม (Ethical 

leadership) หมายถึง ผูท้ี่ไม่ปฏิเสธสิ่งที่มีคุณลักษณะที่ดี ๆ ทีส่ำคัญและเห็นคุณค่าในสิ่งที่

ถูกต้อง ในความเป็นจรงิภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมเป็นผูท้ี่มคีวามคิดที่สลับซับซ้อนมาก ผูน้ำ

เชงิจรยิธรรมจะพบว่าเขาไม่ได้ทำงานเพียงแค่กับพนักงานหรอืคนงานเท่านั้น เขาค่อนข้าง
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จะถือผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญมีความมุมานะเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายที่เป็น

ของส่วนรวม มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผูน้ำที่จะบอกถึงการกระตุน้ให้เกิดความสนใจ

เกี่ยวกับคุณค่าทางคุณธรรม ผูน้ำเชิงจรยิธรรมต้องทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม

และสามารถนำไปใช้สำหรับการดำรงชีวติ 

  Neubert et al. (2009, p. 159) ได้กล่าวถึง ความหมายของภาวะผูน้ำเชิง

จรยิธรรมว่าหมายถึง ลักษณะของผูน้ำที่แสดงออกดังต่อไปนี้ คือ เป็นบุคคลที่มคีวามพินิจ

พิจารณาและเข้าใจในหลักการของจริยธรรมและคุณธรรมในการดำรงชีวติ เป็นผู้มี

พฤติกรรม พฤติกรรมการนำและพฤติกรรมการตัดสินใจจากการมสี่วนร่วมที่เห็นพ้อง

ต้องกันจากทุกฝ่าย และสามารถอธิบายในสิ่งที่ตนเองกระทำได้ 

  Prince and Tumlin (2009, p. 96) ให้ความหมายของภาวะผูน้ำเชิง

จรยิธรรม (Ethical leadership) ว่าภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม ต้องเป็นผูไ้ม่ทำความเสียหาย

เกี่ยวกับจรยิธรรม มีกระบวนการวางกฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันบนพืน้ฐานที่

ยอมรับร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในฐานะที่เราต่างก็เป็นสมาชิกของสังคมเดียวกัน การ

ช่วยเหลอืให้สมาชิกประสบความสำเร็จการบรรลุเป้าหมาย ด้วยวิธีการอย่างมีจริยธรรม 

ผูน้ำ 

เชงิจรยิธรรมจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเกลีย้กล่อมโน้มนา้วจูงใจและการชีแ้จงถึงสิ่งที่ดี 

ที่สามารถพิสูจน์ได้ยืนยันได้และเป็นคุณค่าที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ซึง่เป็นสัญลักษณ์ 

ของผูน้ำเชิงจรยิธรรมที่จะต้องอธิบาย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรม 

หมายถึง พฤติกรรม หรอืกระบวนการวิธีการต่าง ๆ ของผู้นำที่แสดงออกถึงค่านยิม 

คุณธรรมและจรยิธรรมของตนเองอย่างมอีุดมการณ์เพื่อส่วนรวม และกล้าหาญที่จะยึดมั่น

ต่อค่านยิมหลักเหล่านั้น ในการให้บริการที่ดีต่อส่วนรวม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ

องค์กรและสังคมส่วนรวมเป็นหลัก อีกทั้งยังสามารถจูงใจให้ผู้ตามมองไกลไปกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตัวไปที่เพื่อประโยชน์ขององค์การหรือเพื่อส่วนรวมแทน ซึ่งถือว่าเป็นการ

ยกระดับคุณธรรมของผูต้ามให้สูงขึ้นอกีด้วย 

 องค์ประกอบ และพฤติกรรมของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 

 ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนักวิชาการหลายท่าน

มองว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การเสริมสร้างให้เกิดขึน้ 

ในตัวบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผูน้ำองค์การ ดังนัน้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 
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ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมให้มากยิ่งขึน้ ผูว้ิจัยจึงได้รวบรวมเอาแนวคิดองค์ประกอบของภาวะ

ผูน้ำเชิงจริยธรรมเอาไว้ดังนี้ 

  ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมในทัศนะของ Hester (2003) กล่าวว่า องค์ประกอบ 

ที่เป็นพืน้ฐานของผูม้ีภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรม (Ethical leadership) ประกอบด้วย 

องค์ประกอบสำหรับการปฏิบัติของผูน้ำเชิงจรยิธรรม องค์ประกอบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติ 

ของผูน้ำเชิงจรยิธรรมและเนื่องจากภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมนัน้เป็นการแสดงออกในด้าน

พฤติกรรมการปฏิบัติ และคุณลักษณะของผูน้ำภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมจะต้องคำนึงถึง  

   1. การกำหนดเป้าหมาย  

   2. ความไว้วางใจ  

   3. ความเคารพ  

   4. ความรบัผดิชอบ  

   5. ความเอื้ออาทร  

   6. ความยุติธรรม  

   7. ยึดหลักการจูงใจ  

   8. หลักความร่วมมือ  

   9. เป็นผูน้ำ การเปลี่ยนแปลง และ 

   10. ความเป็นพลเมืองดี 

  ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมในทัศนะของ Dawn (2007) กล่าวว่า เขาอุทิศตัว 

ในการสร้างภาวะผูน้ำที่ฉลาดใหก้ับผูห้ญิงทั่วโลก ออกแบบสำหรับผูห้ญิงในการแสดง

บทบาทการเป็นผูน้ำ เขาให้ข้อเสนอแนะสำหรับผูน้ำเชิงจรยิธรรม โดยเขียนเป็นบทความ

เรื่องลักษณะของภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรม ได้แก่  

   1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Develop a vision)  

   2. มีวธิีการนำ หรอืพัฒนา (Lead the way) 

   3. ให้ความสำคัญกับความเคารพนับถือ (Esteem insight)  

   4. รักในการเรียนรู้ (Love learning)  

   5. การควบคุมจิตใจ (Guard your heart)  

   6. การมอบหมายงานหรอืให้อำนาจ (Invest wisely)  

   7. ความเชื่อถือและศรัทธา (Believe) 
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  ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมในทัศนะของ Wayne State Colledge (2008)  

ให้ความหมาย ภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรม (Ethical leadership) ว่าภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม  

เป็นการนำมารวมกันระหว่างการตัดสินใจเชิงจรยิธรรม (Ethical decision-making) กับ

พฤติกรรมเชิงจรยิธรรม (Ethical behavior)โดยผูน้ำเชิงจรยิธรรมจะต้องคำนึงถึง  

   1. เป้าหมายขององค์การหรือวัตถุประสงค์  

   2. การให้ความเคารพตนเอง  

   3. มีความอดทนอดกลั้นและ  

   4. เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง 

  ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมในทัศนะของ Berghofer (2008) สรุปสิ่งที่เป็น 

ความท้าทายที่สำคัญโดยกล่าวว่า ศตวรรษที ่21 จะมีสัญญาณใหมส่ำหรับการปกครอง  

การควบคุมบังคับบัญชาเช่น จะต้องมกีารพึ่งพาอาศัยกันมากขึน้ (Interdependence) 

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจจะถูกผสานเข้ากันและกล่าวถึง องค์ประกอบ ภาวะผูน้ำ 

เชงิจรยิธรรม ว่าประกอบด้วย  

   1. การเป็นผู้มีความไว้วางใจ 

   2. การสื่อสารเชงิจรยิธรรม  

   3. มีการสร้างสัมพันธ์เชื่อมต่อกัน  

   4. เห็นความสำคัญของคนอื่น  

   5. มีความอดทนอดกลั้น  

   6. การให้ความยุติธรรมกับผูเ้กี่ยวข้อง 

  ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมในทัศนะของ Josephson (2009) แห่งสถาบัน

จรยิธรรมโจเซฟสัน (The Josephson institute of ethics) กล่าวว่าเสาหลักคุณลักษณะ 6 

ประการของการมีภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรม (The six pillars of character) ซึ่งประกอบด้วย  

   1. ความไว้วางใจ(Trust)  

   2. ความเคารพ (Respect)  

   3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)  

   4. ความยุติธรรม (Fairness)  

   5. ความเอื้ออาทร (Caring) และ  

   6. ความเป็นพลเมืองดี (Ditizenship) 
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 ลักษณะภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม 

 R.Edward Freeman, Lisa Stewart, (2006, pp. 1-7) ได้กล่าวถึง ลักษณะ 

ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมไว้ 10 ประการ ประกอบด้วย  

  1. มีวาทศลิป์ในการสร้างค่านิยมขององค์กร  

  2. มุ่งความสำเร็จขององค์กรมากกว่าความตอ้งการส่วนบุคคล  

  3. ค้นหาและพัฒนาบุคคลที่ดทีี่สุด  

  4. สร้างบทสนทนาทางจริยธรรมและค่านิยมที่คงทน  

  5. สร้างกลไกในการคัดค้าน  

  6. ใจกว้างยอมรับค่านิยมอื่น ๆ  

  7. สร้างคำถามยาก ๆ และเกิดจินตนาการ  

  8. รู้จักข้อจำกัดของค่านิยมและหลักการจริยธรรมที่ยึดถือ  

  9. วางกรอบปฏิบัติทางจริยธรรม  

  10. ส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม 

 Kalshoven et al. (2011, pp. 53-54) ได้พัฒนาแบบสอบถามภาวะผู้นำเชิง

จรยิธรรมในงาน (Ethical Leadership at work Questionnaire) ด้วยการศกึษาแนวคิดและ

ทฤษฎีภาวะผูน้ำของ Brown et al.(2005) และ De Hough and Hartog (2008) ซึ่งจาก

การศกึษาในครั้งนี้ทำให้สามารถสรุปคุณลักษณะทางด้านพฤติกรรมสำหรับภาวะผูน้ำ 

ด้านจรยิธรรมออกมาได้ 7 ด้าน ดังนี้ 

  1. ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง การไม่แสดงความชอบพอบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเป็นพิเศษจะต้องปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความถูกต้องและเท่าเทียมกัน 

ความยุติธรรมโดยมากจะถือเป็นด้านที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับภาวะผูน้ำเชิง

จรยิธรรม ผูน้ำที่มีจริยธรรมจะต้องปฏิบัติต่อผูต้ามอย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียมทั้งในด้าน

ของการวางหลักการและการตัดสินใจ ผูน้ำเชิงจริยธรรมจะต้องมคีวามน่าเชื่อถือและ

ซื่อสัตย ์และต้องรูจ้ักรับผดิชอบในการกระทำ ของตน 

  2. การแบ่งอำนาจ (Power Sharing) หมายถึง การอนุญาตให้ผู้ตามมีส่วน

เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ รวมทั้งจะต้องรับฟังการแสดง

ความคิดและความกังวลใจต่าง ๆ นอกจากนี้ผูน้ำเชิงจริยธรรมจะต้องมอบอำนาจให้แก่ 

ผูต้าม เพื่อให้พวกเขาสามารถควบคุมและพึ่งพาตนเองได้ 
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  3. ความชัดเจนในบทบาท (Role Clarification) หมายถึง การให้ความกระจ่าง

ในหน้าที่ที่รับผดิชอบ ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังแก่ผู้ตาม เพื่อใหผู้ต้าม

เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนได้ว่าผูน้ำ กำลังคาดหวังอะไรจากพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้ผูต้าม

เกิดความเข้าใจว่าจะต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร 

  4. การดูแลผู้อื่น (People Orientation) หมายถึง การแสดงความเป็นห่วง 

เป็นใยเคารพและสนับสนุนผูต้าม การมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นอย่างแท้จริง ถือเป็น

คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม ด้วยการแสดงความเป็น

ห่วงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ให้ความเคารพผูต้ามและให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อทำให้

มั่นใจว่าผูต้ามได้รับการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นอย่างครบถ้วน 

  5. ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง การปฏิบัติในสิ่งที่พูด และรักษาคำมั่น

สัญญาความซื่อสัตย์ คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลอย่างหนึ่งที่การพูดและ

การกระทำ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผูน้ำเชิงจรยิธรรมจะต้องเป็นผู้ที่รักษาสัญญา และ

ปฏิบัติตามคำสัญญาของตน 

  6. การแนะนำด้านจริยธรรม (Ethical Guidance) หมายถึง การสนับสนุนและ

ให้รางวัลแก่การสร้างจริยธรรม ผูน้ำเชิงจริยธรรมจะต้องตัง้กฎระเบียบ และการปฏิบัติ 

ในเชิงจรยิธรรมใหก้ับผูต้ามด้วยการสื่อสาร การอธิบาย การสนับสนุน และให้รางวัล 

แก่ผูต้ามที่แสดงพฤติกรรมตามหลักจรยิธรรมที่ถูกกำหนดเอาไว้ 

  7. ความใส่ใจในระยะยาว (Concern for Sustainability) หมายถึง การใส่ใจ

ต่อสภาพแวดล้อม และกระตุ้นใหเ้กิดการหมุนเวียนนา เอามาใช้ใหม ่ด้านนี้จะหมายถึง 

การให้ความใส่ใจ และแสดงถึงความใส่ใจต่อความยั่งยืน (Sustainability) ของ

สภาพแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผลจากการกระทำต่าง ๆ ที่อยู่เหนอืการควบคุมของกลุ่ม

ทำงาน รวมไปถึงการแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิการของสังคม 

 โดยสรุป ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมหมายถึง 

การที่บุคคลมีคุณลักษณะของความซื่อสัตย์ ความน่าไว้วางใจ ความยุติธรรม ความเป็น

ห่วงเป็นใย และมีหลักการ โดยแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะดังกล่าวอย่าง

เหมาะสม ทั้งในด้านของพฤติกรรม การสื่อสาร การคิดตัดสินใจ และการจัดวางมาตรฐาน

ต่าง ๆ รวมทั้งจัดใหม้ีการให้รางวัลหรอืลงโทษ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการที่ดีอย่าง

สูงสุดทั้งต่อตนเองต่อผูอ้ื่นและต่อสังคม 
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 ในการวิจัย ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของ Kalshoven et al. (2011, pp. 53-54) 

มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปคุณลักษณะทางด้านพฤติกรรมสำหรับ

ภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 1) ความยุติธรรม (Fairness) 2) การแบ่งอำนาจ 

(Power Sharing) 3) ความชัดเจนในบทบาท (Role Clarification) 4) การดูแลผูอ้ื่น (People 

Orientation) 5) ความซื่อสัตย์ (Integrity) 6) การแนะนำด้านจรยิธรรม (EthicalGuidance)  

และ 7) ความใส่ใจในระยะยาว (Concern for Sustainability) 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 ในหัวข้อนี ้เป็นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของ

ประชาชน ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศกึษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับงานพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ โดยอาจส่งผลให้งานที่ทำสำเร็จหรอืล้มเหลวต่อ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ก็ได้ นอกจากนีแ้ล้วยังมีนักวิชาการได้ให้แนวคิดและใหค้วามหมาย

เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมไว้มากมายดังต่อไปนี้ 

  จักรพงษ์ สงวนชม (2549, หนา้ 24) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม 

หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผดิชอบกับการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน 

  สุเมธ พุทธนันท์เมธา (2549, หนา้ 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม 

หมายถึง การดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศกึษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด มาร่วมทำในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อคอยใหค้ำเสนอแนะ

ความคิดใหเ้ป็นจุดเชื่อมโยง อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน 

ทั้งนีทุ้กฝ่ายต้องสื่อสารแบบเปิดระดมความคดิเพราะชุมชนย่อมมีทรัพย์อันทรงคุณค่า 

แอบแฝงอยู่ ถ้าครูหรอืผูบ้ริหารใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน์แลว้สิ่งที่ตามมามากมาย  

เช่น การเกิดความสามัคคี ประสิทธิภาพงานและเป็นการสร้างสรรค์ในการปกครอง 

แบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชน 
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  อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17-18) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าไปร่วม 

ในการกำหนดกฎเกณฑ์นโยบายกระบวนการบริหารและการตัดสินใจของท้องถิ่น  

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริงทั้งนี้ต้องอยู่บนพืน้ฐานของ 

การที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรูค้วามสามารถในการกระทำและ 

มีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ โดยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้อง 

มีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรต้ังแต่ตน้จนสิ้นสุด ไม่ใช่การจัดเวทีการมีส่วนร่วม 

เพียงครั้งเดียวตัวอย่างเช่น ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 

เข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ 

  วิชัย ภู่โยธิน (2554, หน้า 108) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 

หมายถึง สิทธิของประชาชนที่จะเข้ามาทีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่อง

ต่าง ๆ ที่มผีลกระทบกับตัวประชาชน 

  อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี กิติโยดม (2555, หนา้ 15–26) รายงานไว้ว่า 

การมสี่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเริ่มตั้งแต่

การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนนิงาน ร่วมตดิตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 

นอกจากนีก้ารมสี่วนร่วมยังหมายถึงกระบวนการสื่อสารสองทางที่มเีป้าหมายเพื่อให้เกิด

การตัดสินใจที่ดขีึน้และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมี

ส่วนร่วมก็คือการให้ขอ้มูลต่อสาธารณชนและใหส้าธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

หรอืนโยบายรัฐและมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดทีี่สุดสำหรับทุกคน โดยเงื่อนไข

สำคัญของการมสี่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตัง้ใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะทำ

ให้เกิดความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 

รวมทั้ง 

อยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาค ประชาชนมสีิทธิเท่าเทียมกับผูเ้ข้าร่วมคนอื่น ๆ และ 

มีขดีความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน คือ การที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสมัครใจ
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เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของชุมชนตั้งแต่การค้นหาปัญหา การตัดสินใจ

วางแผนในกิจกรรม การร่วมดำเนินการตามแผน การได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

จากกิจกรรมและการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากบทเรียนรู้ร่วมกัน 

ของกิจกรรมการพัฒนานั้น ๆ 

 รูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การที่องค์กรจะสามารถดำเนินงานได้อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น บุคคลและสมาชิก

จะมีรูปแบบการมีส่วนร่วมดังที่นักวิชาการได้อธิบายรูปแบบการมสี่วนร่วมไว้ดังนี้ 

  อรพินท์ สพโชคชัย (2550, หนา้ 1) ได้นำเสนอแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งหากขาด

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปจะทำให้การมสี่วนร่วมของประชาชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน

ที่ยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์โดยทั้ง 5 ขั้นตอนนัน้ ได้แก่ 

   1. การมสี่วนร่วมในการรับรู้ สามารถใหค้วามคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

   2. การมสี่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ 

   3. การมสี่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

   4. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบ 

   5. การมสี่วนร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ 

  John M Cohen and Norman T. Uphoff Cohen and Uphoff (1980,  

pp. 219-222) อ้างถึงใน ถวลิวดี บุรีกุล, 2551, หนา้ 5-8) ได้จำแนกการมสี่วนร่วม

ออกเป็น 4 ระดับ คือ 

  1. การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งเป็นการตัดสินใจ 

ในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

   1.1 การเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาความตอ้งการของท้องถิ่น 

   1.2 การร่วมคิด และกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหา

ของท้องถิ่น 

   1.3 การร่วมวางแผนนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

   1.4 การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มจีำกัดให้เกิดประโยชน์ 

ต่อส่วนรวม 

  2. การมสี่วนร่วมในการดำเนินการ (Implementation) เป็นการเข้าร่วม 

โดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการเข้าร่วม 
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ในการร่วมแรงร่วมใจ 

   2.1 การร่วมมือปรับปรุงระบบการบริหารงาน เพื่อดำเนินการในกิจกรรม

โครงการของท้องถิ่น 

   2.2 การมสีนับสนุนทรัพยากรส่วนตัว เพื่อดำเนินการในกิจกรรม

โครงการของท้องถิ่น 

   2.3 การร่วมปฏิบัตินโยบาย แผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรมใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 

   2.4 การประสานขอความร่วมมอืระหว่างประชาชน กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

  3. การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) โดยอาจจะเป็น

ผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส่วนตัว 

   3.1 แผนงานหรอืโครงการที่ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

ในรูปวัตถุสิ่งของ 

   3.2 แผนงานหรอืโครงการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ในลักษณะของส่วนรวม 

   3.3 แผนงานหรอืโครงการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ในลักษณะส่วนบุคคล 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุมและ

ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมสี่วนร่วมต่อไป 

   4.1 การแต่งตั้งประชาชนเข้าเป็นกรรมการประเมินประสิทธิผลแผนงาน

หรอืโครงการ 

   4.2 การควบคุม การตรวจสอบโดยประชาชน 

  จนิตวีร ์เกษมศุข (2554, หน้า 21) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

ที่ดำเนินอยู่โดยทั่วไปสามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 

   1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) 

   2. การปรึกษาหารอื (Public Consultation) 

   3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) 

    3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) 

    3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) 
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    3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) 

   4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

  Sherry R. Arnstein (1969, p. 135) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 

ถือเป็นอำนาจประเภทหนึ่งของประชาชนและเป็นกระบานการจัดสรรอำนาจ 

(Redistribution of power) โดยส่งเสริมให้ประชาชนผูไ้ร้ซึ่งอำนาจ (The Have-Nots)  

ที่มักไม่มีโอกาสหรอืถูกกีดกันออกจากกระบวนการทางการเมอืงและเศรษฐกิจทั้งหลาย  

ใหเ้ข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกระบวนการดังกล่าว กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์

ให้ประชาชนไร้ซึ่งอำนาจสามารถกำหนดแนวทางในการรับรู้และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  

การกำหนดเป้าหมายและนโยบายสาธารณะ การจัดสรร การใช้จ่าย การดำเนินงาน

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ และการเปิดเผยและการกระจายผลประโยชน์ ทั้งนี้  

ตามแนวคิดดังกล่าว ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งออกได้เป็น

ทั้งหมด 8 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

   1. ระดับการจัดการได ้(Manipulation) กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ เปรียบเสมอืน 

“ตรายาง” ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างหรอืแสวงหาการสนับสนุน แทนที่ 

จะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จรงิ ลำดับขั้นต่ำสุดของขั้นบันไดแห่งการมี 

ส่วนร่วมนี้แสดงถึงการบิดเบือนการมสี่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนกลายเป็นเครื่องมือ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรอืนโยบายของผูม้ีอำนาจ 

   2. ระดับการบำบัดรักษา (Therapy) จากการทดลองพฤติกรรมกลุ่ม 

โดยผู้เช่ียวชาญด้านจติวิทยา ความไร้ซึ่งอำนาจ (The Powerless) เปรียบเสมอืน 

ความเจ็บป่วยทางจิตใจ ภายใต้สมมตฐิานนี้ เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมอย่างเข้มขน้จงึไม่เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยแต่อย่างใด 

   3. ระดับการให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) การให้ขอ้มูลเกี่ยวกับสิทธิ

หนา้ที ่ความรับผิดชอบและทางเลือกนโยบายต่าง ๆ แก่ประชาชนถือเป็นครั้งแรกของ 

การมสี่วนร่วมของประชาชนที่แท้จรงิ อย่างไรก็ดี จุดเด่นของการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ  

การไหลข้อมูลทางเดียว (One Way Flow Information) และมิได้มช่ีองทางสำหรับ 

การตอบสนองความต้องการหรอืการให้อำนาจแก่ประชาชนในการต่อรองแต่อย่างใด ดังนั้น

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมักอยู่ ณ ขั้นตอนท้ายสุดของการวางแผน แล้วประชาชน

แทบไม่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมและโครงการที่ถูกออกแบบมาและเครื่องมอื 
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ที่ใชใ้นการสื่อสารดังกล่าว ได้แก่ สื่อสารมวลชน เอกสารสรุปแผนงาน/โครงการ โปสเตอร์

และการใหข้้อมูลตามการร้องขอต่าง ๆ 

   4. ระดับการปรึกษาหารอื (Consultation) การชักชวนให้ประชาชนออกมา

แสดงความคิดเห็น เช่น การสำรวจความคิดเห็น การประชุมชุมชน การทำประชาพิจารณ์ 

ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีการพยายามดึงดูดประชาชนให้มาเข้าร่วมและปริมาณ 

การมสี่วนร่วมยังสามารถวัดผลออกเป็นเชงิปริมาณได้ เช่น จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม 

การประชุม จำนวนเอกสารที่แจกออกไป จำนวนแบบสอบถามที่ประชาชนตอบ ฯลฯ 

   5. ระดับการปลอบใจ (Placation) ประชาชนเริ่มที่จะมีอิทธิพล แต่ยังคงอยู่

ภายใต้สภาวะของการทำให้ประชาชนตระหนักถึงความชอบธรรมของภาครัฐ (Tokenism) 

กล่าวคือ ประชาชนสามารถให้คำปรึกษาหรอืเข้าร่วมในกระบวนการวางแผนได้อย่างไม่มี

ขอบเขตแต่การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายยังเป็นดุลยพินจิของผู้มอีำนาจที่สามารถนำเอา

คำปรึกษาหรอืคำแนะนำของประชาชนมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ทั้งนีโ้อกาส 

ที่ประชาชนจะได้รับการปลอบใจขึ้นอยู่กับ 

    5.1 คุณภาพความช่วยเหลอืทางเทคนิคระหว่างที่ประชาชนจัดลำดับ

นโยบาย (Policy Prioritization)  

    5.2 ระดับการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนเพื่อกดดันใหผู้ม้ีอำนาจ 

รับฟังและตัดสินใจตามการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายที่พวกเขาได้เสนอให้ไป 

   6. ระดับความร่วมมอื (Partnership) อำนาจถูกจัดสรรผ่านการต่อรอง

ระหว่างประชาชนกับผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบในการวางแผนและตัดสินใจ

ร่วมกัน ภายใต้รูปแบบของคณะกรรมการนโยบายร่วม (Joint Policy Boards) คณะกรรมการ

วางแผน รวมทั้งคณะกรรมการแก้ไขความขัดแย้งต่าง ๆ 

   7. ระดับอำนาจการเป็นตัวแทน (Delegated Power) ประชาชนสามารถ 

มีบทบาทในการตัดสินใจวางแผนและดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ได้ประกันถึง 

การรับผดิชอบต่อสังคม (Accountability) โดยภาครัฐซึ่งจะป้องกันมิได้เกิดการตัดสินใจ 

ในนโยบายของรัฐแตกต่างไปจากความคิดเห็นร่วมกันของประชาชนและภาครัฐ ที่เกิดจาก

การต่อรองกับประชาชนระหว่างกัน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนี้แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถที่จะตอบสนองปัญหาหรอืความตอ้งการของประชาชนแต่เนิ่น ๆ ไม่รอให้ถึง

กระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลนโยบายแต่อย่างใด 
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   8. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ประชาชนได้รับการ

ประกันว่านโยบายและการบริหารแผนงานหรอืโครงการใด ๆ ก็ตามที่ตนมีส่วนร่วมนั้น 

จะเป็นไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งยังสามารถต่อรองข้อกำหนด

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่มใีครสามารถมาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านั้นได้ภายหลัง 

  Cohen (1996, p. 41 อ้างถึงใน จนิตวีร์ เกษมศุข, 2559, หน้า 12)  

กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในงานพัฒนา สามารถกระทำได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 

   1. การมสี่วนร่วมในเชิงการกระทำ โดยที่สมาชกิในชุมชนได้อุทิศแรงกาย

ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

   2. การมสี่วนร่วมในเชิงเงนิงบประมาณ โดยที่สมาชิกในชุมชนได้อุทิศเงิน

ให้การดำเนินกิจกรรมของชุมชน 

   3. การมสี่วนร่วมในเชิงความรับผดิชอบ โดยมีการกระจายภารกิจ 

และความรับผดิชอบให้แก่สมาชิกในชุมชน 

   4. การมีส่วนร่วมในเชิงการตัดสินใจ โดยใหส้มาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการวางแผนและตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมใิจ

ให้กับสมาชิกชุมชนอีกด้วย 

  นอกจากนี ้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาชน ยังได้ถูกนำเสนอผ่านหลักการ 6 Cs ประกอบไปด้วย (Singhal, 2001 อ้างถึงใน 

จนิตวีร์ เกษมศุข, 2559, หน้า 12–13) 

   1. Co-operation การร่วมมือของคนในท้องถิ่น หมายถึง การดำเนิน

กิจกรรมใด ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนก็ตามตอ้งอาศัยความร่วมมือของทุกคน 

ในท้องถิ่นนั้น เป็นสำคัญ การพัฒนาจงึจะประสบความสำเร็จ 

   2. Compliance การยินยอมทำงานเพื่อคนในท้องถิ่น หมายถึง บุคคล 

ที่ได้รับมอบหมายภารกิจหรือหนา้ที่ในการพัฒนาท้องถิ่นตอ้งยินยอมที่ทำงานเพื่อท้องถิ่น

ของตนอย่างเต็มที่ 

   3. Consultation การใหค้ำปรึกษา หมายถึง การสอบถามความคดิเห็น

ของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการปรึกษาหารอื

ถือเปน็กระบวนการพดูคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึ่งกนัและกันโดยกระบวนการดงักล่าวนี้

ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) และการสื่อสาร 

ในแนวราบ (Horizontal Communication) 
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   4. Cooperation การให้ความร่วมมอื หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชน 

และบุคคลภายนอกทำงานร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาอย่างเหมาะสม  

   5. Co-learning การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชน 

และบุคคลภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรา้งความเข้าใจร่วมกัน อันจะนำไปสู่ 

การทำงานเป็นทีม 

   6. Collective Action การลงมอืกระทำร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิก 

ในชุมชนเป็นผูก้ำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง 

  International Fund for Agricultural Development (2001, p. 15) หรอื

เรียกว่า IFAD ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศขององค์การ

สหประชาชาติ ซึ่งมีพันธกิจเพื่อช่วยเหลอืประชาชนที่ยากจนในชนบทเพื่อแก้ไขปัญหา 

ความยากจน ได้แบ่งระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 8 ระดับนั้น ซึ่งขั้นรับฟัง

ความคิดเห็นสอดคล้องอยู่ในระดับที่ 3 การมสี่วนร่วมโดยใหค้ำปรึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

   1. การมสี่วนร่วมแบบเฉยเมย (Passive Participation) เป็นการมสี่วนร่วม

ในลักษณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพียงแค่ถูกบอกเล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอืจะเกิดขึ้น  

ไม่รับฟังการตอบสนองจากประชาชน 

   2. การมสี่วนร่วมในการให้ข่าวสาร (Participation in Information giving) 

ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตอบคำถามที่มาจากเจ้าหน้าที่หรอืนักวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม

หรอืแบบสำรวจหรือแนวทางอื่น ๆ ประชาชนไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการนำข้อมูล

ข่าวสารไปใช้ 

   3. การมสี่วนร่วมโดยให้คำปรึกษา (Participation by Consultation) 

ประชาชนมีส่วนร่วมในลักษณะที่ถูกปรึกษาโดยที่บุคคลภายนอกรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ 

จากประชาชน เจา้หน้าที่ภาครัฐอาจนำความคิดเห็นที่ได้มาจากประชาชน เพื่อนำมาใช้ใน

การวางแผนหรอืตัดสินใจหรอืแก้ไขปัญหาต่อไป การมีส่วนร่วมในลักษณะเช่นนีเ้จ้าหน้าที่

ของรัฐไม่ตกอยู่ภายใต้ขอ้ผูกพันที่จะทำตามความเห็นของประชาชน 

   4. การมีส่วนรว่มด้วยสิ่งจูงใจทางวัตถุ (Participation for material 

incentives) เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการนำทรัพยากรต่าง ๆ มาจูงใจ เช่น 

การให้ค่าจ้าง หรอืการให้อุปกรณ์ที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
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   5. การมีส่วนร่วมเชิงหนา้ที่ (Functional Participation) ประชาชนมีส่วนร่วม

โดยหน่วยงานภายนอกมาช่วยก่อตั้งกลุ่มให้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงาน

ภายนอกต้องการโดยใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ที่หรอืตามกฎหมาย 

ที่กำหนดไว้ 

   6. การมสี่วนร่วมเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Participation) เป็นระดับ 

ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและช่วย

ก่อตั้งสถาบันใหม่ ๆ ในท้องถิ่นหรอืเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ

สถาบันที่มีอยู่ มีการนำบุคคลที่มคีวามรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ มาทำงานร่วมกัน 

   7. การระดมตน (Self–Mobilization) เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โดยที่ไม่ขึน้กับสถาบันหรอืองค์กรภายนอก ประชาชนมีการตดิต่อสื่อสารกับภายนอก 

เพื่อนำมาซึ่งการได้มาทรพัยากรต่าง ๆ และคำแนะนำทางวิชาการที่ตนจำเป็น แตป่ระชาชน 

ยังสามารถระดมความคิดรเิริ่มของตนเอง ตลอดจนควบคุมวิธีใช้ทรัพยากรและการทำงาน 

ร่วมกันเอง 

   8. การเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (Catalyzing Change) เป็นการมสี่วน

ร่วม ของประชาชนที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนผลักดันให้คนอื่น ๆ ในชุมชนรเิริ่มการ

เปลี่ยนแปลงกันเอง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลักสำคัญ 

  International Association of Participation (2006) หรอืเรียกว่า IAP2 คือ

สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กล่าวถึงตัวแบบระดับการมสี่วนร่วม

ของประชาชนโดยนำเสนอการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขั้น ซึ่งเป็น 

ตามหลักการเดียวกับของ Aronstein คือ ยิ่งสูงขึ้นยิ่งสะท้อนอำนาจและอิทธิพลของ

ประชาชนในการบริหารหรอืตัดสินใจมากขึ้นด้วย จำแนกได้ดังนี้ 

   1. การมสีว่นร่วมในระดบัเสริมอำนาจให้ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาท 

กับประชาชนสูงที่สุดเพราะใหป้ระชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการตามผลการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมสี่วนร่วมในขั้นนีท้ี่เรารู้จัก 

กันดี คอื การลงประชามติ หรอืสภาเมือง การมีส่วนร่วมในรูปแบบนีส้ะท้อนความยินยอม

พร้อมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยอมรับอำนาจการตัดสินใจของประชาชน

หรอืชุมชน อย่างไรก็ตาม การมสี่วนร่วมในระดับนี้ องค์กรส่วนท้องถิ่นตอ้งมกีระบวนการ

เสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง เช่น ข้อมูลที่ครอบคลุม
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เพียงพอ การเสริมทักษะให้ประชาชนวิเคราะห์ขอ้มูลและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่มี

คุณภาพการใช้ การมีส่วนร่วมในระดับนี้สะท้อนใหเ้ห็นถึงอำนาจของประชาชนในระดับสูง 

   2. การมสี่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมอื เป็นการใหบ้ทบาทของ

ประชาชน ในระดับสูงโดยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำงานร่วมกัน 

ในกระบวนการของการตัดสินใจ ฉะนั้นความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมา 

ในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมสี่วนร่วมในขั้นนี ้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชน และคณะทีป่รึกษาฝ่ายประชาชน  ผลการตัดสินใจที่ออกมาเป็นผลการตัดสินใจ

ร่วมกัน เชื่อว่าจะนำไปสู่การเสริมสรา้งความสมานฉันท์ในสังคมเพราะประชาชนหรอื

ตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรตัดสินใจด้วยไม่ใช่เพียงใหค้วามคิดเห็น 

ต่อองค์กร 

   3. การมสี่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมาย

ชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่าง ๆ ระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนขั้นนีใ้กล้เคียงกับการมสี่วนร่วมในระดับการร่วมมอื เพียงแต่รูปแบบ

การมสี่วนร่วมแบบร่วมมอืมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ 

อำนาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ประชาชนมีส่วนร่วม

ตั้งแต่เริ่มต้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มขน้ ตัวอย่างเทคนิคการมี 

ส่วนร่วมที่ใชม้าก อาทิการประชุมเชงิปฏิบัติการตัง้คณะทำงานภาคประชาชน เป็นต้น 

   4. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคดิเห็น เป็นลักษณะการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการใหข้้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคดิเห็นประกอบ 

การตัดสินใจ ดังนัน้ ประชาชนมบีทบาทในฐานะเป็นผู้ใหข้้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาท 

ของหน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมสี่วนร่วมในลักษณะนี ้เช่น การสำรวจความคิดเห็น  

การประชุมสาธารณะ ปัจจุบันนีก้ฎหมายส่วนใหญ่ มักกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างนอ้ยในระดับการรับฟังความคิดเห็น 

   5. การมสี่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับต่ำที่สุดบทบาทของประชาชนน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน 

ปัจจุบันการที่ภาครัฐตัดสินใจในเรื่องที่กระทบประชาชน และแจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อน

ความลา้สมัยในการบริหารงาน ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องตระหนักว่า ไม่ว่าจะเปิดให้
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ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นใด การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก 

แต่ตอ้งไม่ใช่การให้ขอ้มูลลักษณะประชาสัมพันธ์โดยใหม้องแต่ด้านดีเท่านั้น หัวใจสำคัญคือ

การให้ขอ้เท็จจริง และตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ได้แก่ องค์กรประชาชนที่ตั้งขึน้อย่างไม่เป็นทางการมีการรวมตัวกันเองเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 

ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อร่วมทำประโยชน์ต่อส่วนร่วมหรือสมาชิก

กลุ่มส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากสว่นราชการหรือองค์กรเอกชน เช่น ลูกเสือชาวบ้าน 

กลุ่มออมทรัพย์ องค์กรประชาชนที่ตั้งขึน้อย่างเป็นทางการ เป็นองค์กรที่ประชาชนทำ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน หรอืตามที่กฎหมายบัญญัติบทบาทหนา้ที่ไว้ เช่น 

คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนบุคคลหรอืตัวแทน

องค์กรเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการประสานงานในกิจกรรมของ

รัฐบาล ส่วนขั้นตอน การมสี่วนร่วมในงานวิจัยเรื่องนีป้ระกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 3) การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

4) การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมในการวางแผน การรับฟังความ

คิดเห็น และ 6) การมสี่วนร่วมประชาสัมพันธ์ 
 

แนวคิดและเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริต 

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ในหัวข้อนี ้เป็นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการทำงาน 

ซึ่งผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ความหมายของประสิทธิผล 

  ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 30) ได้ใหค้วามหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ความสำเร็จในการที่สามารถดำเนินการก้าวหน้าไป และสามารถบรรลุเป้าหมายของ 

องค์กร  

  ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2543, หนา้ 23) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสทิธิผล 

หมายถึง การใชท้รัพยากรขององค์การใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์การ  

  อนันต์ เกตุวงศ์ (2543, หน้า 349) ได้ใหค้วามหมายไว้ว่า ประสิทธิผล 

หมายถึง ผลผลติหรือผลงานหรือผลลัพธ์เบือ้งตน้ของระบบการทำงานหรือโครงการ 

โดยการเปรียบเทียบกบัวัตถปุระสงค์หรือผลคาดว่าจะได้รับและเป้าหมาย   
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  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2544, หน้า 80-81) ได้ใหค้วามหมายไว้ว่า ประสิทธิผล 

หมายถึง ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย 

  สุวิมล ติรกานันท์ (2545, หน้า 74-75) ได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล

ขององค์กร ดังนี้ 

  แนวคิดที่หนึ่ง Parsons, caplow และ Katz and Khan ซึ่งสรุปได้ว่า

ประสิทธิผลขององค์กรประกอบด้วยประสิทธิภาพและการรักษาสภาพขององค์กร  

(อ้างถึงในณัฐฐินันท์ อนุพันธ์, 2551, หนา้ 9) ดังภาพประกอบ 2 

 

 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิประสิทธิผลขององค์กร 

ที่มา : ณัฐฐินันท์ อนุพันธ์ (2551, หนา้ 9) 

 

  ตามแนวคิดของ Parsons, caplow, Katz and Khan แนวคิดที่สอง แนวคิด

เกี่ยวกับตัวชีว้ัดประสิทธิผลขอองค์กรของ Steers (1977 อ้างถึงใน พรรณี ศิริวุฒิ, 2548) 

แนวความคิดนีเ้สนอว่าการวัดประสิทธิผลขององค์กรต้องคำนึงถึงแนวความคิดที่สัมพันธ์

กัน 3 ประการ ได้แก่ 

   1. แนวคิดด้านระบบ (System Perspective) การนำแนวคิดในเรื่องของ

ระบบมาพิจารณาที่เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้เป้าหมายขององค์กรไม่หยุดนิ่ง  

แต่จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา และการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นจะเป็น 

ตัวนำเข้า (Input) ของการปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายต่อไป มลีักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง  

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบองค์กร 

ประสิทธิผลขององค์กร 

(Effectivenss) 

ตัวชี้วัดประสิทธิผล 

(Efficiency) 

การรักษาสภาพในองค์กร 

(Organiization Maintenance) 
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   2. การเน้นเรื่องพฤติกรรม เป็นแนวคิดเรื่องเป้าหมายที่เหมาะสม 

(Optimized Goal) ยอมรับว่าเป้าหมายขององค์กรจะบรรลุได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของบุคคล

ในองค์กร ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรลักษณะปฏิบัติงาน  

   3. การบรรลุถึงเป้าหมายที่เหมาะสม (Goal Optimization) เป็นการใช้

เป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นเครื่องวัดประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นความสามารถขององค์กรในการได้มา และทรัพยากรที่มอียู่

จำกัดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากกการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 

แนวความคิดนีจ้ะยอมรับข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากร เช่น คน เงิน เทคโนโลยี จะไม่วัดว่า

องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุดเพียงใด (Maximized Goal Attainment) แต่จะวัดเพียง

เป้าหมายที่เมาะสม (Optimized Goal) จากทรัพยากรที่มอียู่ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจาก

แนวคิดเรื่องการบรรลุเป้าหมายอื่น ๆ 

  แนวคิดที่สามในการประเมินประสิทธิผลขององค์กร เป็นการนำมิติของเวลา 

เข้ามาร่วมพิจารณาตามแนวคิดของ Gibson, Ivancevich and Donjnelly (1979, p. 30  

อ้างถึงใน ณัฐฐินันท์ อนุพันธ์, 2551, หนา้ 9) โดยกำหนดตัวชี้วัดตามระยะเวลา ดังนี้ 

   3.1 ตัวชี้วัดในระยะสั้น (Short-run) ได้มาจากการวัดการผลิต 

(Production) ประสทิธิภาพ (Effiency) และความพอใจ (Satisfaction) 

   3.2 ตัวช้ีวัดในระยะกลาง (Intermediate) ได้มาจากการวัดการใช้

ความสามารถในการปรับตัว (Adap-tiveness) และการพัฒนา (Deveiopmant) 

   3.3 ตัวช้ีวัดในระยะยาว (Long-Run) คือ การอยู่รอด (Survival)         

ขององค์กร ดังภาพประกอบ 3 
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ตัวชี้วัดของการประเมินประสิทธิผลขององค์กรในระยะต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ตัวชีว้ัดของการประเมนิประสิทธิผลขององค์กรในระยะต่าง ๆ 

ที่มา : ณัฐฐินันท์ อนุพันธ์ (2551, หนา้ 9) 

 

  สมพงษ์ เกษมสิน (2546, หน้า 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสทิธิผล 

หมายถึง การพิจารณาผลของการทำงานที่สำเร็จลุล่วงดังประสงค์หรอืที่คาดไว้เป็นหลัก  

  ชาญณรงค์ สุราสา (2550, หนา้ 5) ได้อธิบายประสิทธิผลไว้ว่า ประสิทธิผล 

หมายถึง ผลการดำเนินงานตามแผนงานหลักประกอบด้วย การบริหารจัดการ การพัฒนา

คุณภาพด้านบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร และด้านระบบภาคีเครือข่าย 

  Mullins (2005, p. 260 อ้างถึงใน วิชัย วรสมุทรปราการ, 2553, หนา้ 22) 

ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง การเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง 

สัมพันธ์กับผลติผลของงาน และประสบความสำเร็จได้จริง 

  Minner (2007, pp. 337-338) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ความสามารถในการสร้างผลิตผลและการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

  Schein (1970, p. 8 อ้างถึงใน นุชรินทร์ เสมอโภค, 2558, หนา้ 46)  

ได้กล่าวไว้ว่า การปรับตัวขององค์การเกี่ยวขอ้งกับเรื่องประสิทธิผลขององค์การอย่าง 

แน่นแฟ้น Schein ได้อธิบายต่อไปว่าประสทิธิผลของระบบองค์การ หมายถึง สมรรถนะ 

  Steers, R.M. Steers (1977, pp. 1-5 อ้างถึงใน วิจติรตา อินธิแสง, 2556,  

หนา้ 35) อธิบายว่าประสิทธิผล หมายถึง คุณภาพในการทำงานของบุคลากร สำหรับ 

นักเศรษฐศาสตร์ ประสิทธิผล หมายถึง กำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นต้น และ

สามารถขององค์การที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรที่มคี่าและหายากและใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์การ 

ระยะสั้น   ระยะกลาง         ระยะยาว 

 

 

การผลิต   การปรับตัว         การอยู่รอด 

ประสิทธิภาพและความพอใจ 
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  กล่าวโดยสรุปประสิทธิผล หมายถึง ระดับของการสำเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตัง้แต่เริ่มตน้ของโครงการหรอืกิจกรรม ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าที่สุด ประหยัดที่สุด  

โดยการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ตรงตามนโยบายหรอืโครงการ และสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

  ประสิทธิผลขององค์การ 

  บัญชา แก้วส่อง (2545, หน้า 15) ได้ให้ความจำกัดความของประสิทธิผล

ขององค์การ สามารถพิจารณาได้ 3 ลักษณะ คือ  

   1. ประสิทธิผลระดับองค์การ เกิดจากสภาพแวดล้อมองค์การที่อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อประสิทธิผลแตกต่างกัน 

   2. ประสิทธิผลระดบับุคคล เกิดจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของบุคคล

ในการดำเนินการ นอกจากนีป้ระสิทธิผลยังมีสาเหตุมาจากทัศนคตทิี่มีต่อสิ่งหนึ่งด้วย  

โดยมีแรงจูงใจเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้บุคคลมีประสิทธิผลหรอืไม่ และขณะเดียวกัน 

ภาวะความบีบคั้น อาจเป็นสิ่งเร่งรัดหรอือุปสรรคต่อประสิทธิผลของบุคคลได้ 

   3. ประสทิธิผลระดับกลุ่ม เกิดจากความยึดเหนยีวผูกพัน เป็นความรูส้ึก

ของคนในกลุ่มที่มีความผูกพัน กลุ่มที่มกีารยึดเหนี่ยวผูกพันกันสูงจะมีประสิทธิผลสูง   

กลุ่มที่มีการยึดเหนี่ยวผูกพันกันต่ำจะมีประสิทธิผลต่ำไปด้วย 

  นงลกัษณ์ เรอืนทอง (2550, หนา้ 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์กรที่มี

ประสิทธิผล หมายถึง องค์กรที่ที่ประสบผลสำเร็จในการผลิตผลลัพธ์ที่มคีุณภาพด้วย

สมรรถนะเพื่อความอยู่รอดขององค์กร 

  ชาญชัย ไชยคำภา (2551, หนา้ 33) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทำงานของ

กลุ่มคนในองค์กรที่มุ่งใหเ้กิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนด

ไว้ ประสิทธิผลนั้นบางส่วนก็เน้นเฉพาะบางส่วนก็เน้นที่ระบบบางส่วนเป้าหมายขององค์กร  

 แต่การเน้นทั้งระบบครอบคลุมมากกว่าประสทิธิผลอาจจะไม่ประหยัดหรอืไม่เกิดประสทิธิภาพ

ก็ได้ 

  Schermerhorn, Hunt and Osborn, (2002, p. 57 อ้างถึงใน บัณฑติ   

ผังนิรันดร์, 2550, หน้า 18) ได้ให้ความจำกัดความของประสิทธิผลขององค์การ แบ่งเป็น  

3 ระดับ ตามพื้นฐานขององค์การ ได้แก่ ประสิทธิผลขององค์การ ประสทิธิผลของบุคคล 

และประสิทธิผลของกลุ่ม  
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  กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลขององค์การ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่           

1) ประสิทธิผลระดับองค์การ เกิดจากสภาพแวดล้อมองค์การที่อยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิผลแตกต่างกัน 2) ประสทิธิผลระดับบุคคล เกิดจาก

ความรู ้ความสามารถ ทักษะ ของบุคคลในการดำเนินการ และ 3) ประสิทธิผลระดับกลุ่ม 

เกิดจากความยึดเหนียวผูกพันเป็นความรู้สกึของคนในกลุ่มที่มีความผูกพัน 

  การวัดประสิทธิผลขององค์การ 

  เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551, หนา้ 102-103) กล่าวว่า การประเมินผล

หรอืการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตามระยะเวลาที่ทำการ

ประเมิน ดังนี้ 

   1. การประเมินระหว่างการดำเนนิงาน เป็นการประเมินเพื่อติดตาม 

ดูผลผลิตของโครงการในขณะที่โครงการนั้น ๆ กำลังดำเนินอยู่ การประเมินประเภทนี้ 

ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่จำเป็นแก่ผูจ้ัดการโครงการและผูต้ัดสินใจเพื่อปรับนโยบาย 

วัตถุประสงค์ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของโครงการ ผลจากการประเมินระหว่าง

ดำเนนิการนี ้อาจจะให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนโครงการใหม่ได้ดว้ย 

   2. การประเมนิเมื่อสิน้สุดโครงการ เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลผลติ

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสิน้สุดโครงการ การประเมินประเภทนีจ้ะให้สารสนเทศที่จำเป็น

ทั้งหมดแก่ผู้ตัดสินใจและผูว้างแผน สำหรับใช้เพื่อการวางแผนโครงการใหม่ และเพื่อเป็น

แนวทางการประเมินผลในอนาคตต่อไป 

   3. การประเมินย้อนหลัง เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบย้อนหลังเมื่อ

โครงการสิน้สุดไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่า มีผลกระทบจากโครงการหรอืไม่อย่างไร 

  ประสิทธิผลทั้งหมดขององค์การเป็นเรื่องที่วัดได้ยากมาก ทั้งนีเ้พราะขนาด 

ที่ใหญ่โตขององค์การความหลากหลายในด้านภารกิจ และการแยกย่องออกเป็น

ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่หลากหลายขององค์การขณะเดียวกันองค์การจะมีกิจกรรม 

ที่หลากหลาย และดำเนนิการเพื่อรองรับเป้าหมายหลาย ๆ ประการพร้อมกัน ทำให้เกิดผล

ต่าง ๆ มากขึ้นผลที่เกิดขึ้นมีทั้งผลจงใจให้เกิดขึ้น และผลที่ไม่ต้องการให้เกิดขึน้ ได้มี

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง การวัดประสิทธิผลไว้มากมาย ดังนี้ 

  Gibson (1972 อ้างถึงใน วิจิตรา อินธิแสง 2556, หนา้ 36-37) ได้นำ

ความหมายของประสทิธิผลขององค์การที่ Chris Argyris ได้ให้ไว้ว่าเป็นสภาวะซึ่ง 

“องค์การตามระยาวลาที่ผ่านไปเพิ่มผลผลติขึ้น (Outputs) ในขณะที่ตัวป้อน (Inputs) คงที่
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หรอืลดน้อยลงหรอืมีผลผลิตที่คงที่ในขณะที่ตัวป้อนลดลงมาผสมผสานกับมิติเวลา ทำให้

การวิเคราะห์องค์การจะต้องวิเคราะห์กระบวนการหรือวงจรของการนำทรัพยากร ซึ่งเป็น

ปัจจัยหรือตัวป้อนมาจัดการให้ออกมาเป็นผลกลับสู่สภาพแวดล้อมผ่านระยะเวลา โดยมี

เครื่องบ่งช้ีซึ่งสามารถจำแนกตามระยะเวลาได้ ดังนี้ 

   1. เครื่องบ่งชีร้ะยะสั้น (Short-Run) ซึ่งวัดได้จากการผลิต ประสิทธิภาพ

และความพอใจ 

   2. เครื่องบ่งชีร้ะยะกลาง (Intermediate) ซึ่งวัดได้จากความสามารถ 

ในการปรับตัว และการพัฒนา 

    3. เครื่องบ่งชีร้ะยะยาว (Long-Run) ซึ่งก็คือ ความอยู่รอดขององค์การ 

  Gibson และคณะ (1973 อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553, หนา้ 155) 

มีการพิจารณาในมติิดา้นเวลาผสมผสานกับองค์ประกอบภายในองค์การ เช่น ด้านการผลิต 

ความมีประสิทธิภาพความพงึพอใจกบัองคป์ระกอบภายในองค์การที่สัมพันธก์ับสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การ เช่น ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการพัฒนาตลอดจน

ความสามารถในการอยู่รอดขององค์การในระยะยาว ในขณะที่แนวคิดของ Negandhi และ

Reimann (1973) กลับมององค์ประกอบของประสิทธิผลในมิตดิ้านพฤติกรรมและมิติดา้น

เศรษฐกิจขององค์การ 

  Campbell (1977, pp. 36-41 อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553,  

หนา้ 155) ได้เสนอการสร้าง “เกณฑ์การวัดประสิทธิผลขององค์การ” ไว้ดังนี้  

   1. ประสิทธิผลโดยร่วมขององค์การ  

   2. ผลติภาพ 

   3. ประสิทธิภาพ  

   4. กำไร  

   5. คุณภาพ  

   6. อุบัติเหตุ  

   7. การเติบโต  

   8. อัตราการขาดงาน  

   9. อัตราการออกจากงาน  

   10. ความพึงพอใจในการทำงาน    

   11. การจูงใจในการทำงาน  
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   12. ขวัญกำลังใจในการทำงาน  

   13. การควบคุมในองค์การ       

   14. ความขัดแย้ง/ความผูกพัน  

   15. ความยึดหยุ่นในการทำงาน/การปรับตัว  

   16. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย  

   17. ความเห็นพ้องตอ้งกันในเป้าหมาย  

   18. เป้าหมายขององค์การในระดับนานาชาติ  

19. ความสอดคล้องกันระหว่างบทบาทและปทัสถานขององค์การ      

20. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ 

21. ทักษะด้านการทำงานของฝ่ายบริหาร      

22. การจัดการสารสนเทศ และการสื่อสาร  

23. ความพรอ้ม  

24. การใชส้ภาพแวดล้อมใหเ้กิดประโยชน์ต่อองค์การ  

25. การประเมินจากองค์การภายนอก  

26. เสถียรภาพขององค์การ  

27. ค่านยิมของทรัพยากรมนุษย์  

28. การมสี่วนร่วมและการใช้อทิธิผลร่วมกัน    

29. การเน้นหนักทางด้านการฝึกอบรม และการพัฒนา  

30. การเน้นหนักขององค์การไปสูค้วามสำเร็จ  

  อย่างไรก็ตามตามเกณฑ์การวัดประสิทธิผลขององค์การที่แบบแคมป์  

ได้นำเสนอไว้ขา้งตน้ แมว้่าจะมีผลประโยชน์ในการนำไปประเมินเพื่อช้ีวัดประสิทธิผล 

ขององค์การแต่เกณฑ์หลายข้อมคีวามขัดแย้งกันอยู่ หากจะนำไปใช้ใหไ้ด้ผลจำเป็นต้อง

ทบทวน และเลอืกเกณฑ์การประเมินที่มคีวามสอดคล้องกับองค์การมากที่สุด 

  จากความหมายประสิทธิผลของนักวิชาการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น  

ผูศ้กึษาสรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการทำงานร่วมกัน 

โดยใช้ทรัพยากรในองค์กรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใหไ้ด้ผลงานหรือผลผลติตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ให้สำเร็จลุลวงดังประสงค์ หรอืที่คาดหวังไว้ 

เป็นหลัก หรอืเป็นเครื่องตัดสินใจว่าบริหารองค์การประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด 

 



 

 

41 

 แนวคดิเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติระดับหมู่บ้าน 

(หมู่บ้านช่อสะอาด) 

 หมู่บ้านป้องกันการทุจริตหรอืหมู่บ้านช่องสะอาด มีจุดเริ่มตน้จาก หมู่บ้านศลี 5 

ซึ่งเกิดขึ้นครัง้แรกจากการดำเนินนโยบายโดยใช้ศาสนานำการเมืองของพระเด็จพระมหา

รัชมังคลาจารย์ ผูป้ฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้น

ที่จะเสริมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข  

มีความกลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สินของประชาชน โดยให้พุทธศาสนกิชนได้ยึดหลักศีล 5 มาเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวติ ดังที่โอวาทที่ท่านได้ประทานในวันที่ 17 พฤศจกิายน 

2557 ว่า “อันว่า ศีล 5 เป็นการสำคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมศีลี 5 ดว้ยกัน สังคมนัน้ ๆ คือ 

ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข  เมือ่เป็นไปได้ ขอให้ช่ือหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศลี 5 

(สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) 

 จากแนวทางดังกล่าวนั้น จงึเป็นแนวทางที่สอดรับกับนโยบายของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ดว้ยการให้ทุก

ภาคส่วนในประเทศร่วมมอืกันดำเนินการในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ และทำให้

ประชาชนมีความรักสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด  

ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน 

 ด้วยแนวทางที่สอดรับกันดังกล่าว จงึทำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ได้เสนอให้มหาเถรสมาคมได้มมีตเิห็นชอบ และออกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการ

ดำเนนิงานโครงการหมู่บ้านศลี 5 พ.ศ. 2557 โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ได้เป็นฝ่ายเลขานุการในการขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกันคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ 

สถานศกึษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน และ

องค์กรเครอืข่ายชาวพุทธ ดำเนินการในรูปคณะกรรมการในระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ 

ตำบล จนถึงหมู่บ้าน 

 ยิ่งไปกว่านั้น การที่จะทำให้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านศลี 5 เป็นไปอย่างมี 

หลักวิชา และมีหลักการในการประพฤติปฏิบัตินั้น กองพุทธศาสนศกึษา สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดทำหนังสอืชื่อ “คู่มอืศลี 5” ขึน้  โดยอธิบายความหมาย

ของศีล 5 ตัง้แต่ความรูเ้บือ้งตน้ จนถึงประเด็นการพัฒนามนุษย์ด้วยหลักศลีธรรมตาม
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กรอบของศีล เพื่อชีน้ำว่า ศีล  เป็น นัยหนึ่งของศลี ในหลักไตรสิกขา คอื ศลี สมาธิ ปัญญา 

เป็นวิธีการฝึกฝนอบรมตามหลักพระพุทธศาสนา ของการศกึษาตามหลัก

พระพุทธศาสนา  เป็นก้าวแรกของการเรียนรู้เพื่อการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้

ดำรงชีวติอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่เบียดเบียนกัน และทุจรติคด

โกง  และในอีกด้านหนึ่ง ศลียังเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส  ตัณหา ในใจมนุษย์  ศลี จงึเป็นทั้ง

สิ่งที่ควบคุมความประพฤติ และการขัดเกลาจิตใจตนเองของมนุษย์ไปพร้อม ๆ กัน สำหรับ

สาวกผูย้ังครองเรอืน มวีิถีฆราวาส พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกนำ ศลี 5 มาปฏิบัติ เพื่อ

การดำเนินชีวติในทางที่ดีงามเกือ้กูลการอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข และช่วยพัฒนาให้ก้าวสู่

การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   

 ในขณะเดียวกัน สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์การทุจริตคอรัปชัน 

ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ปัญหาการทุจริตได้ส่งผลเสียทั้งในมิติของชุมชน 

สังคม ประเทศชาติ และระดับโลก เพราะได้ก่อผลเสียในวงกว้าง จนทำให้องค์กรทั้งใน

ระดับประเทศ และระดับโลกพยายามที่จะหาช่องทางปิดช่องโหว่ดังกล่าว โดยการวาง

กรอบระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เอาไว้อย่างรอบด้านและรัดกุม เพื่อป้องกันมใิห้เกิดผล

เสียในภาพรวมดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ผู้

พิพากษา ณ ศาลาดุสิดาลัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2540 ว่า “...ในประเทศชาตินี ้ก็มีคนที่

สุจรติ และมีคนที่ทุจรติ ถ้าคนที่สุจริตซึ่งมาก ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวจากทุจรติชน  

ก็ทำให้ประเทศชาติล่มจม”...” 

 อย่างไรก็ตาม  แมว้่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับชาติ 

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาการทุจรติ

คอรัปช่ันในบางพื้นที่ยังมิได้ลดลงตามความมุ่งม่ันของกลุ่มคนที่มหีน้าที่เกี่ยวข้องในการ

แสวงหามาตรการในการลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นปัญหาการทุจริตที่เกิดขึน้ 

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเมื่อประเมินจากตัวชีว้ัดความโปร่งใส่ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติแล้ว ตัวเลขของสังคมไทยโดยภาพรวมยังสะท้อนใหเ้ห็นถึง 

การทุจริตอย่างต่อเนื่องและกินพืน้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 จากตัวแปรดังกล่าว จงึทำใหส้ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ปปช.) พยายามกระตุน้เตือนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักรู้ และให้

ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจรติที่กำลังเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้

การพัฒนาไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละองค์กรและหน่วยงาน 
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และยิ่งไปกว่านั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ จึงได้กำหนดแผน

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะทั้งสอง โดยเน้นใหเ้กิดการสร้าง

เครือข่าย รวมไปถึงการบูรณาการองค์ความรู ้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอีกมิติหนึ่งนั้น มิอาจดำเนินการอย่าง

ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม หากไม่สามารถพัฒนาและให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับฐานราก 

ของสังคม โดยเริ่มตน้ตั้งแต่ “หมู่บ้าน” ฉะนั้น คำตอบในการป้องกัน และแก้ไขการทุจรติ

นั้น จงึเริ่มตน้ที่หมู่บ้าน 

 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการกำหนดเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนา 

“หมู่บ้านช่อสะอาด”  อันเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการหมู่บ้านศลี 5 ที่เน้นการ

พัฒนาพฤติกรรมให้มหีลักประกัน 5 ด้าน คอื ประกันชีวิต ประกันทรัพย์สิน ประกัน

ครอบครัว ประกันสังคม และประกันสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความสะอาด

ทั้งสิ่งแวดล้อมและอาชีพ ความสะอาดทางพฤติกรรม ความสะอาดทางจิตใจ และความ

สะอาดทางปัญญา  โดยมุ่งเน้นใหป้ระชากรในหมู่บ้านร่วมกันปฏิเสธ และไม่ยอมรับค่านยิม

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคดโกง โดยการเริ่มปลูกฝังอุดมการณ์ และค่านิยมดังกล่าวใหแ้ก่

เยาวชนในโรงเรียน โดยพระสงฆ์ และกลุ่มคนชนช้ันนำในหมู่บ้านได้เป็นต้นแบบและย้ำ

เตือนแนวคิด และอุดมการณ์ดังกล่าว ภายใต้แนวคิดหลัก (Core Concept)ที่ว่า “ความ

สะอาดในสังคม และประเทศชาติ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ในชุมชน โดยการพัฒนาจากกลุ่ม

คนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทั้งในมติิของกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ให้

ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและ ความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจรติ (Integrity)” ด้วยเหตุนี ้ 

พลังร่วมของหมู่บ้านช่อสะอาดซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด

คือดงึพลังร่วม (Synergy) ของบ้าน วัด และโรงเรียน  ในขณะที่หมู่บ้านแห่งนีจ้ะเน้นคำขวัญ

ภายใต้การดำเนินการที่ว่า “หมู่บ้านสะอาด สังคมสะอาด ประเทศเจรญิรุ่งเรือง” สรุปแล้ว  

พลังของ “บวร” คือ บ้านวัด และโรงเรียนจะนำไปสู่การสร้างภูมคิุ้มกันต่อการป้องกัน 

การทุจรติคดโกงของกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน  

 การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดถือว่าเป็นการจัดการวิกฤติการณ์การทุจรติ 

ในลักษณะแนวราบ (Horizontal) มากกว่าการจัดการแบบแนวดิ่ง (Vertical) เป็นการเน้น 
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การพัฒนา และป้องกันโดยใช้พลังร่วม (Synergy) ทางสังคม เข้ามาเป็นฐานรองรับ ตัวแปร

สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาตามรูปแบบนี ้คอืการใชพ้ลังของ “บวร”  คือ บ้าน วัด และ

โรงเรียน โดยการทำหนา้ที่ในการเชื่อมประสาน และกล่อมเกลาศาสนิกต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

ให้เกิดการตระหนักรู้ เกิดความละอายชั่ว และเกรงกลัวการทุจริตคิดคดิชุมชนของตัวเอง 

หากคนในสังคมเกิดการตระหนักรู้ว่า การคดโกงทรัพยากรซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะใน

ชุมชนย่อมส่งผลต่อการคดโกงทรัพยากร หรือแย่งชิงอนาคตลูกหลานของตนเองแล้ว 

เชื่อมั่นชุมชนย่อมเกิดพลังในการรักษาทรัพยากร หรอืใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดความ

คุ้มค่ามากที่สุด อกีทั้งจะเป็นพลังสำคัญในการปกป้อง และคุ้มครองผลประโยชน์ของชุมชน

เอาไว้ โดยมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดแย่งชิงไปเป็นสมบัติส่วนตน   

 สรุปแล้ว พลังของบวรจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญต่อการป้องกันการทุจรติ

คดโกง โดยใช้บทบาทของศาสนาเข้ามาเสริมสร้างพลังสะอาดดังกล่าว เมื่อพลังของศาสนา

ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นพลังสะอาดเพื่อพัฒนาและป้องกันการทุจริตในหมู่บ้าน

แล้ว  หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ย่อมกลายเป็นหมู่บ้านสะอาด ไม่ว่าจะเป็นกายสะอาด 

พฤติกรรมสะอาด จติใจสะอาด และปัญญาสะอาด พัฒนาชาติไปสู่ความเจรญิรุ่งเรือง  

ดังคำขวัญที่ว่า “หมู่บ้านสะอาด สังคมสะอาด ประเทศชาติเจรญิรุ่งเรือง” 

 จุดกำเนิดของอุดมการณ์การพัฒนาหมู่บ้านป้องกันการทุจริต (หมู่บ้าน

ช่อสะอาด) 

 การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดเพื่อเป็นต้นแบบของหมู่บ้านของช่อสะอาดที่จะ

นำไปขยายผลต่อในประเทศไทยกว่า 70,000 บาท  เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 2 นั้น  คณะผูว้ิจัยได้ตกีรอบ

ในการศกึษาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึน้จริงในหมู่บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอ

ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ถึงกระนัน้ การที่จะลงพืน้ที่จรงิเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา

หมู่บ้านท่าคอยนางใหเ้ป็นหมู่บ้านต้นแบบช่อสะอาดนั้น จงึเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย

หลักการและเครื่องมอืต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอาศัยต้นแบบของหมู่บ้านที่เคยได้มี

การพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานในการรองรับการพัฒนาให้เป็นไปตาม

หลักวิชาการของการพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นหมู่บ้านช่อสะอาด (สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) 

 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุดมการณ์หมู่บ้านช่อสะอาดคือ พระราชดำรัส 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทาน ณ ตำหนักจติรลดา 
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รโหฐาน ในวันที่ 18 พฤศจกิายน 2530 ที่ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพืน้ฐานของความดี

ทุกอย่าง  จึงต้องฝกึฝนอบรมให้เกิดในตัวเอง เพื่อจักได้เป็นคนดีมปีระโยชน์ และมีชีวิต 

ที่สะอาด ที่เจริญมั่งคง”  จากพระราชดำรัสนีท้ำให้พบประเด็นของชุดความคิดใน 2 

ประเด็นใหญ่ คอื 1) ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพืน้ฐานของความดทีุกอย่าง และ 2) ชีวิตที่

สะอาด   หากเชื่อม 2 ชุดความคดินีเ้ข้าด้วยกัน จะพบว่า ความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากจะ

เป็นเป็นพืน้ฐานของความดีทุกอย่างแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องให้ชีวติมนุษย์มีความสะอาดด้วย 

ซึ่งความสะอาดนั้นมคี่าเท่ากับความซื่อสัตย์สุจริตสรุปได้ว่า บุคคลใดก็ตามดำเนินชีวิตด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมนับถือว่าสะอาด และเจริญมั่นคง 

 ด้วยเหตุดังกล่าว คำว่า “ชีวิตสะอาด” นั่นเอง จงึเป็นที่มา หรอืจุดเริ่มตน้ 

ของการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด  ในความเป็นจรงิ โดยเนื้อแท้แล้ว การพัฒนาหมู่บ้านช่อ

สะอาดเริ่มตน้ด้วยการพัฒนาชีวติของแต่ละคนในหมู่บ้าน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนากลุ่ม

บุคคลเชิงปัจเจกในครอบครัว คือ “พ่อ แม่ และลูก” เพื่อให้มชีีวติสะอาด  เมื่อนั้น 

ครอบครัวเหล่านั้นจะสะอาด ความสะอาดของแต่ละครอบครัวย่อมส่งผลทำใหห้มู่บ้าน

สะอาด  อันจะต่อเนื่องไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลกสะอาดมากยิ่งขึน้อันมผีลมาจาก

ชีวติของแต่ละคนในครอบครัวสะอาด 

 พบประเด็นของการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดดังที่ได้กล่าวแล้วในเบือ้งตน้ว่า  

มีจุดเริ่มตน้มาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีจะเห็น “ชีวิตสะอาด

คือชีวติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต” และหากขยายความของความว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” นั้น 

หมายถึง ความสุจรติทั้งกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพราะเมื่อกายมีอาชีพที่สุจริต 

พฤติกรรมไม่มุ่งแย่งชิง หรือทุจรติคดโกง จติใจไม่ละโมบโลภมาก และปัญญาที่ไม่แสวงหา

ช่องทางทุจริต ย่อมส่งผล ความสุจริตของครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ และลูกด้วย  ความสะอาด

ของแต่ละครอบครัวจึงส่งผลต่อความสะอาดของหมู่ในภาพรวมอันเป็นหน่วยนับรวมของ

ครอบครัว และจะส่งผลต่อสังคม ประเทศชาติใหม้ีความสะอาดต่อไป ดังนั้น หากหมู่บ้าน

สะสมความสะอาด ซื่อสัตย์สุจริตได้มากขึ้น ย่อมส่งผลต่อต่อประเทศชาติในฐานะที่จะมี

ภูมคิุ้มกันการทุจรติคดโกงต่อไป 

 จากจุดกำเนิดของช่อสะอาดดังกล่าว  จงึทำให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และทุจรติแห่งชาติได้พัฒนาคำว่า “หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อวางทิศทางการพัฒนาความ

ซื่อสัตย์สุจรติตั้งแต่ฐานราก โดยเน้นพัฒนาคำว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” ให้เกิดขึ้นตัง้แต่หมู่บ้าน 

ฉะนั้น จะเห็นว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ได้กำหนดคำว่า 
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“ซื่อสัตย์สุจรติ” ให้สอดรับกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในทุกบริบท

ของการนำเสนอหนังสือเรื่อง “หมู่บ้านช่อสะอาด” แต่หนังสอืเล่มดังกล่าว ได้เน้นอธิบายให้

ชาวบ้านได้เข้าใจถึงมิติของคำว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” ในกิจกรรมที่หลากหลาย แต่ยังไม่

สามารถตอบคำถามได้ว่า การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด นอกจากความเข้าใจความหมาย

และที่มาแล้ว มิติการพัฒนาระดับฐานรากควรจะเป็นไปในลักษณะใด  ถึงกระนั้น ถ้อยคำ

ดังกล่าวถือได้ว่าเป็น “พลังผลักสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดในระดับฐาน

ราก” เพื่อให้ครอบครัวได้เข้าใจมิตดิังกล่าว  

 ความหมายของหมู่บ้านป้องกันการทุจริต (หมู่บ้านช่อสะอาด) 

 สัญลักษณ์ “ช่อสะอาด” นี ้มีแนวคิดมาจากช่อดอกไม้ ซึ่งเป็นของขวัญที่นยิม

มอบใหก้ันในวาระสำคัญ และครัง้นี้ เป็นโอกาสที่จะร่วมมอบของขวัญอันยิ่งใหญ่แด่ผูต้ั้งมั่น 

และดำรงตนในความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการทำความดี ไม่โกง ไม่ทุจรติต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น 

ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตรยิ์ และประเทศชาติ โดยผ่านสัญลักษณ์

ส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งได้รวบรวมทุกล้านมอืขาวใสสะอาดของคนบนแผ่นดินไทย  

ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ทั้งสิน้ รวมเข้า

ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผูกด้วยโบว์สีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทำดีทุกคนเข้าไว้

ด้วยกัน ในขณะที่มอืสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสฟี้า กระจายออกมาโดยรอบหลายหลาย

ขนาด และรูปแบบ ผูกมัดเป็นช่อเดียวกันด้วยโบว์สีธงชาติไทย แทนคนทั้งประเทศ ทุกเพศ 

ทุกวัย เชื้อชาติ ศาสนา ที่รวมกันทำความดโีดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจรติ ผลลัพธ์ 

ที่ได้คือ พลังพิเศษที่เปล่งออกมาสู่คนรอบข้าง   

 เมื่อถอดสัญลักษณ์ของคำว่า “ช่อสะอาด” ที่สำคัญข้างต้น ทำให้พบ

ความหมายที่น่าสนใจว่า “ดำรงตนในความซื่อสัตย์สุจริต ดว้ยการทำความดี ไม่โกง  

ไม่ทุจรติต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตรยิ์ และ

ประเทศชาติ โดยผ่านสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึ่งได้รวบรวมทุกล้านมือขาวใส

สะอาดของคนบนแผ่นดินไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชือ้ชาติ 

และศาสนาใด ๆ ทั้งสิน้ ได้เปิดเผยความหมาย” ฉะนั้น จากการแทนค่าดอกช่อสะอาด

ดังกล่าว จึงเป็นการสะท้อนแง่มุมของคำว่า “ซื่อสัตย์สุจรติ” และคำนีส้อดรับกับพระราช

ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมนีัยสำคัญ  เชื่อมั่นว่า ผู้ออกแบบ หรอื

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประสงค์ที่จะให้คำนีเ้ป็นคำที่สะท้อน

การทำงาน และสะท้อนการทำงานให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการซื่อสัตย์สุจริต เพื่อน้อม
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ถวายเป็นราชพลีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังถ้อยคำที่ว่า “ล้างทุจรติให้สิน้ไป

แผ่นดินไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

 เมื่อกล่าวถึงความหมายของหมู่บ้านช่อสะอาด จึงสะท้อนนับที่สอดรับกับ

ความหมายของช่อสะอาดเช่นกัน ฉะนั้น หมู่บ้านช่อสะอาดจึงหมายถึง “หมู่บ้านที่

ประชาชนแต่ละคนได้ดำรงตนในความซื่อสัตย์สุจรติ ด้วยการทำความดี ไม่โกง ไม่ทุจรติต่อ

ตนเอง ต่อผูอ้ื่น ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตรยิ์ และประเทศชาติ”  ซึ่ง

ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เป็นความซื่อสัตย์สุจริตที่สะท้อนผ่านทั้ง 4 มิติ คือ  (สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) 

  1. กายซื่อสัตย์สุจรติ  

  2. พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

  3. จติใจซื่อสัตย์สุจรติ  และ  

  4. ปัญญาซื่อสัตย์สุจริต   

และดังที่ได้กล่าวแล้วในเบือ้งตน้ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตของชีวติแต่ละคนย่อมส่งผลต่อตัว

สถาบันครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ ต่อเนื่องไปถึงโลกนีเ้ช่นกัน 

 ค่านยิมหลัก (Core Value) ของคำว่า “หมู่บ้านช่อสะอาด” 

 ค่านยิมหลักในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดในงานนี ้คือ "ความสุจริตซื่อสัตย์

ของหมู่บ้าน คอื รากฐานของความซื่อสัตย์สุจรติของประเทศ”   ซึ่งค่านิยมนี้อยู่บนพืน้ฐาน

ของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวที่ว่า “ความซื่อสัตย์สุจรติเป็นพืน้ฐาน

ของความดีทุกอย่าง”  ฉะนั้น “ความสะอาดของหมู่บ้าน จึงเป็นรากฐานความสะอาดของ

ประเทศ”  ความสะอาดในสังคม และประเทศชาติ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ในชุมชน โดยการ

พัฒนาจากกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ทั้งในมิติของกาย พฤติกรรม จติใจ และ

ปัญญา ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 

 ความมุ่งหมายของการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด 

 ความมุ่งหมาย หรอืความคาดหวังในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดนั้น เกิดขึน้

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์ที่จะเห็นชีวติของแต่ละบุคคล 

ในหมู่บ้านมคีวามซื่อสัตย์สุจรติ  ดังที่พระองค์ทรงเน้นว่า “...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็น

พืน้ฐานของความดีทุกอย่าง”  ความซื่อตรงจงึเป็นเกณฑ์วัดสำคัญในการบ่งชี้ว่า “ความดี 

ที่มอียู่ในแต่ละชีวติของประชาชนในหมู่บ้าน” 
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 เมื่อประชาคมในหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาชีวิตให้อยู่บนเส้นทางของความดี โดย

ดำรงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจรติแลว้ ย่อมเชื่อมั่นได้ว่า “หมู่บ้านช่อสะอาด” ย่อมปรากฏ

ชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพืน้ฐานสำคัญในการชีว้ัด

หมู่บ้าน  จุดมุ่งหมายถัดไปคือ ความสะอาดของหมู่บ้านจะเป็นพืน้ฐานสำคัญในการพัฒนา

สังคม และประเทศชาติใหส้ะอาดมากยิ่งขึน้ด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อประเทศชาติสะอาด 

ย่อมจะทำให้ประชาชนช่วยเหลอืและแบ่งปันซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้สังคมอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป    

 ตัวแบบและองค์ประกอบของหมู่บ้านป้องกันการทุจริต (หมู่บ้าน 

ช่อสะอาด) 

 การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบผ่านตัว

แบบ “หมู่บ้านช่อสะอาด” จะเห็นว่า ตัวแบบ “หมู่บ้านช่อสะอาด” นั้น มีองค์ประกอบที่

สำคัญ 3 ประการ  

 ด้วยตัวแบบหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ

นั้น สามารถที่จะอธิบายโดยลำดับดังต่อไปนี้ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. และ

คณะ, 2558) 

  1. รากฐานของหมู่บ้านช่อสะอาด คอื “ความซื่อสัตย์สุจรติ” ฉะนั้น ความ

ซื่อสัตย์สุจรติจงึอุปมาเหมอืนกับ “เสาเข็ม” ของบ้านช่อสะอาด เพราะเสาเข็มที่ตัวยึดมิให้

บ้านทรุดพังลง หรอืโอนเอนตามแรงลม หรอืสิ่งยั่วยุที่เข้ามากระตุ้นจติใจใหห้ลงใหล จนทำ

ให้ละโมบโลภมาก 

  2. เสา 4 ตน้ คอื เสากายสะอาด เสาพฤติกรรมสะอาด เสาจติใจสะอาด 

และเสาปัญญาสะอาด ที่ผุดขึน้บนเสาเข็มคอืความซื่อสัตย์สุจริต ความเจรญิงอกงาม และ

แข็งแกร่งของเสาเข็มย่อมส่งผลต่อเข้มแข็งของเสาแต่ละต้นดว้ยเช่นกัน ฉะนั้น ความสะอาด

ของเสาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากรากฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริตไม่เข้มแข็งเพียงพอ 

  3. หลังคา คอื สัญลักษณ์ของ “บวร” อันได้แก่บ้าน วัด และโรงเรียน ที่จะ

ทำหนา้ที่มุงบังเพื่อมใิห้ฝนลมและแดนเผาลนจนเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านมิได้ ฉะนั้น การทำ

หนา้ที่ร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนอย่างสอดประสาน จะทำให้คนอยู่อาศัย และ

ตัวบ้านมคีวามคงทนมากยิ่งขึน้ 
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  4. ดอกช่อสะอาด คอื สัญลักษณ์ที่สื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตของ

ชาวบ้าน อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการผูท้ี่อยู่อาศัยอันได้แก่ พ่อ แม่ และลูก ได้ช่วยกันสร้าง

บ้านให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น โดยใส่ใจทั้งเสาเข็ม ใหค้วามสำคัญกับเสา และหลังคาบ้าน 

การรักษาบ้านดังกล่าว จงึทำให้ได้รางวัล คอื สัญลักษณ์ช่อสะอาด อันเป็นการสะท้อน

มาตรฐานของการเป็นบ้านช่อสะอาด เพื่อเติมเต็มความเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดต่อไป 

 ปัจจัยและตัวแปรในการในพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดสัมฤทธิ์ผล 

 การพัฒนาหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีคุณสมบัติที่โดดเด่นประการหนึ่ง 

ที่ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านแผ่นดิน

ธรรมแผ่นดินทาง คุณสมบัติดังกล่าว คือ การจัดวางสถานะให้การพัฒนาจติใจเป็นพืน้ฐาน

สำคัญในการพัฒนา โดยนำเอาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจมาเป็นองค์ประกอบซ้าย 

และขวา การพัฒนาหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั้น ได้ย้ำเน้นว่า รากฐานสำคัญคือ

การพัฒนาจติใจใหพ้ร้อมที่จะรองรับการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ทั้งนีม้ิได้หมายความว่ามิติอื่น ๆ 

ไม่สำคัญ  การพัฒนาเช่นนี ้สะท้อนผ่านรูปแบบการพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา 

จนถึง พ.ศ. 2517 ที่มองว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาตินัน้ เน้นไปที่การพัฒนา

วัตถุมากจนเกินไป ทำให้ขาดมิตทิี่สำคัญคือ มิติทางจติใจ ฉะนั้น นักคิด นักวิชาการ และ

นักพัฒนาจึงหันกลับมาพัฒนาเพื่อรองรับวัตถุ ให้รูเ้ท่าทันวัตถุ และอยู่กับวัตถุโดยไม่ตก

เป็นทาส  

 ทั้งนี ้การจัดวางสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดก็เช่นเดียวกัน แม้ว่า 

การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดจะเน้นทั้งบ้าน วัด และโรงเรียนก็ตาม  แต่การที่คณะผูว้ิจัย 

ได้จัดวางให้ “วัด” อยู่ด้านล่างนั้น เพราะมองว่า “วัด” จะเป็นฐานรองรับที่สำคัญในการ 

นำบ้าน และโรงเรียนมาร่วมพัฒนา เพราะมิติของวัด คือ มติิทางดา้นจติใจ  หากบ้าน และ

โรงเรียน ขาดวัด คอืมิติดา้นจติใจ นั่นย่อมหมายถึง มิติแห่งคุณธรรมและจรยิธรรมจะขาด

หายไป คงเหลอืแต่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้เดินรุดหน้าไป จนขาดมิติแห่ง

คุณธรรมจริยธรรม 

 สรุปแล้ว การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด เพื่อให้สะอาดทั้งกาย พฤติกรรม จิตใจ 

และปัญญานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพลังอ่อนนุ่ม (Soft Power) ของวัด หรือพลัง

ของศีลธรรมเข้ามาช่วยเสริมแรงในการป้องกันการทุจริต โดยใช้พลังของบ้านและโรงเรียน

เข้ามาช่วยเติมเต็ม  ในขณะเดียวกัน ก็อาจจะใช้อำนาจที่แข่งแกร่ง (Hard Power) ของบ้าน

และโรงเรียนเข้าช่วยป้องปราม และปราบปรามให้เข้มข้นมากยิ่งขึน้  ถึงกระนั้น พลังบวรทั้ง 
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3 คอื บ้าน วัด และโรงเรยีน ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้าง และพัฒนาหมู่บ้าน

ช่อสะอาด เพื่อให้สังคม และประเทศชาติสะอาดปราศจากการทุจริตคอรับชันต่อไป 

 กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้านป้องกันการทุจริต (หมู่บ้าน

ช่อสะอาด) 

 การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดเป็นการพัฒนาความสะอาดใหเ้กิดขึ้นตัง้แต่ฐาน

รากของสังคมไทย ฉะนั้น การพัฒนาจงึเริ่มตน้จากการพูดคุย การแสวงหาทางเลือกตั้งแต่

ระดับหมู่บ้าน  โดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาตามลำดับดังต่อนี้ 

  1. ควรเริ่มตน้ประชุมผู้นำระดับพืน้ที่ในหมู่บ้านให้ครบทั้งองค์ประกอบ 

“บวร” คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ประกอบด้วยเจา้อาวาส ผู้ใหญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ครู 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หัวหนา้คุ้ม เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด เพื่อให้ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ได้เข้าใจ 

และเห็นภาพในการพัฒนาร่วมกัน 

  2. ศกึษาและวิเคราะห์สภาพจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยง (SWOT 

Analysis) ของหมู่บ้านอย่างรอบด้าน เพื่อที่จะได้เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงว่า ทุกกลุ่ม 

ทั้งผูน้ำและชาวบ้านมองว่าเป็นปัญหาร่วมกัน ที่จะต้องบริหารจัดการแก้ไขหรอืไม่ และเมือ่

ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน จะนำปัญหาและอุปสรรคมาสรุป และนำเสนอ เพื่อแสวงหา

ทางออกร่วมกัน 

  3. จัดทำประชาคมหมู่บ้าน  โดยใหผู้น้ำในหมู่บ้านมาร่วมนำเสนอสภาพ

ปัญหา และอุปสรรคของหมู่บ้านเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง เพื่อให้

ชาวบ้านได้แสดงความเห็น และปรึกษาหารอืถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา  อันเป็นการ

เปิดพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ให้กลุ่มต่าง ๆ ได้เข้าถึงขอ้มูลโดยการสร้างการมี 

ส่วนร่วม (Public Participation) ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมรับผดิชอบ และร่วมรับประโยชน์ 

  4. กำหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกันว่า เป้าหมาย หรอืจุดมุ่งหมาย 

ที่ชาวบ้านในหมู่อยากประสงค์จะเห็นร่วมกันคืออะไร และทุกคนกำลังจะเดินทางไปใน

ทิศทางใด ทิศทางนัน้ไม่ควรจะกว้างมากเกินไป ควรจะจำกัดวงเฉพาะ หรอืตีกรอบให้

สะท้อนกับสภาพปัญหาที่หมู่บ้านกำลังประสบอยู่ 

  5. นำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านการออกแบบและปรับในเวทีต่าง ๆ  
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มาประยุกต์ และปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สอดรับกับ

สภาพปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านการวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็ง ที่หมู่บ้านกำลังเผชิญอยู่ 

และชาวบ้านมุ่งหวังที่จะแสวงหาทางออกร่วมกัน 

  6. กำหนดกิจกรรม และโครงการให้สอดรับกับสภาพปัญหาและอุปสรรคที่

ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผูน้ำกลุ่มต่าง ๆ และชาวบ้าน  ทั้งนี ้กิจกรรมและ

โครงการต่าง ๆ ต้องสอดรับกับบริบทที่แท้จริงของหมู่บ้าน ทั้งมิตดิ้านวิถีชีวติ 

ประวัติศาสตร์ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และงบประมาณ 

  7. ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึน้  ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของ

การทำงานตามหลักของ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การลงมือทำ (Do) การตรวจสอบ 

(Check) และการดำเนนิการปรับปรุง (Act) เพื่อให้ทุกกิจกรรมและโครงการได้รับการ

พัฒนาและต่อยอดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึน้  

 องค์ประกอบของการพัฒนาหมู่บ้านป้องกันการทุจรติ (หมู่บ้าน 

ช่อสะอาด) 

 แนวทางประกอบด้วย 4 แนวทางคอื เริ่มต้นจากการพัฒนากายใหส้ะอาด 

กล่าวคือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมลอ้มให้เอื้อต่อการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ  ต่อด้วยการพัฒนา

ร่างกายให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาอาชีพให้สามารถดำรงตนอยู่อยู่ได้อย่างม่ังมี

ศรสีุข รวมไปถึงการพัฒนาเรื่องการออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการพัฒนาสุขภาพ

ให้แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อเนื่องด้วยพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ

สังคม ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  พัฒนาจิตใจใหเ้ข้มแข็งมีสุขภาพจติใจ สมรรถภาพดี และ

คุณภาพดี รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาให้เข้มแข็งสามารถเข้าใจระบบและกลไกความ

ทุจรติคอรัปช่ัน จะส่งผลต่อการมอง และการกำหนดท่าทีให้สามารถเข้าใจ และหาแนวทาง

บริหารจัดการให้ชีวติและสังคมอยู่บนฐานของความสะอาด 

 การพัฒนา “หมู่บ้านสะอาด” ให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อที่จะสามารถป้องกัน

การทุจริตได้อย่างยั่งยืนน้ัน ควรดำเนินการอยู่บนแนวทางทั้ง 4 ประการ คอื  

(สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) 

  1. การพัฒนากายสะอาด (Physical Development) จุดเริ่มต้นในการพัฒนา

ควรมุ่งไปที่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยภายนอกใหเ้อือ้ดำรงชีวติของมนุษย์ จากตัว

แปรดังกล่าว รูปแบบการพัฒนาของประเทศจีนจงึพยายามย้ำเน้นว่า “อาหารมาก่อน 

พูดคุยกันคราวหลัง” (Food First Speech Later) สอดรับกับหลักการทางพระพุทธศาสนา 
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ที่เน้นในประเด็นเดียวกันว่า “ความหวิเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง” จะเห็นว่า  

ความหิวโหยหรอืความยากจนเป็นตัวแปรสำคัญที่ชุมชนจะต้องบริหารจัดการเพื่อ

แก้ปัญหาเรื่องความอยู่รอดทางกายภาพ มฉิะนั้น ประเด็นนีจ้ะนำไปสู่ปัญหาทางสังคม เช่น 

การปล้นจี้ หรอืขโมยเพื่อความอยู่รอดในเชิงกายภาพด้วยเหตุนี้ จงึจำเป็นจะต้องกระตุ้น

การพัฒนาความอยู่รอดในเชิงกายภาพโดยการกระตุ้นใหชุ้มชนสามารถสร้างรายได้ให้

เพียงพอต่อการดำเนินชีวติโดยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส” 

  2. การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด (Behavior Development) “ศลี 5 จัดได้ว่า

เป็นพืน้ฐานเบื้องต้นในการเสริมสร้างสันติภาพในหมู่บ้าน” เพราะศีล 5 จัดได้ว่าเป็น 

“อภัยทาน” ที่กระตุ้นใหผู้ป้ฏิบัติ และกลุ่มคนต่าง ๆ ไม่หวาดระแวง และหวาดกลัวซึ่งกัน

และกัน ด้วยเหตุนี ้เราจะเริ่มตน้ทำให้หมู่บ้านเป็น “เขตอภัยทาน” ซึ่งสะท้อนถึงการเป็น

หมู่บ้านแห่ง “การใหอ้ภัย” คือ “การไม่หวาดกลัวซึ่งกันและกัน” เพราะเป็นการอยู่ร่วมกัน

ที่เน้นความรัก เคารพ ให้เกียรติเพื่อนร่วมบ้าน การเคารพในทรัพยากรของบุคคล การ

เคารพในคู่ครอง การมีสัมมาวาจา และการมสีติไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขด้วยเหตุนี้ จงึควร

กระตุน้ให้หมู่บ้านได้ตระหนักรู้ถึงผลเสียของการผิดศลีข้อ 2 ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

เพราะผลเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อการผิดศลีข้อนี้ จะทำให้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลมุ่งเน้นประโยชน์

เฉพาะตน โดยไม่ตระหนักรู้ถึงความอยู่รอดของสังคมโดยภาพรวม  

  3. การพัฒนาจิตใจสะอาด (Mental Development) พระพุทธศาสนาถือว่า 

“จติที่ฝกึดีแล้วนำสุขมาให้” และเมื่อจติที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจะนำไปสู่ “สันติ

ภายใน” ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” จากหลักการนี ้ 

จงึนำไปสู่การจัดกิจกรรมการพัฒนาจติใจของชาวบ้าน ทั้งผู้นำ ครู ชาวบ้าน และนักเรียน 

เพื่อพัฒนาจิตของชาวบ้านให้มคีุณภาพจิตดี สุขภาพจิตดี และสมรรถภาพจิตดี เพื่อพัฒนา

จติใจใหก้ลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งเยาวชนและผูใ้หญ่ รวมถึงผู้นำชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงการละอาย

ต่อการทำช่ัว และเกรงกลัวต่อการทุจริต  โดยการย้ำว่า การทุจริตนอกจากจะก่อใหเ้กิด

บาปกรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว ยังส่งผลเสียโดยภาพรวมต่อหมู่บ้านในฐานะเป็นศัตรู

ของการพัฒนาหมู่บ้านในระยะสั้นและระยะยาว อกีทั้งจะต้องผลเสียต่อการเป็นแบบอย่าง

ที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในรุ่นต่อ ๆ ไปที่จะยึดถือเป็นแบบอย่าง 

  4. การพัฒนาปัญญาสะอาด (Intellectual Development) ในขณะที่

พระพุทธศาสนาเน้นว่า “ปัญญาเป็นแสวงสว่างในโลก”  ปัญญาที่เกิดจาการพัฒนานั้น  

จะทำให้กลุ่มคนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ได้ตระหนักรู้ถึงการไม่ใชป้ัญญาที่มไีปสู่การแสวงหา 
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ประโยชน์ หรอืแสวงหาช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบ และทุจริตคิดมิชอบต่อชุมชน 

ของตนเอง ปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจะนำไปสู่การแสวงหาช่องทางในพัฒนาประโยชน์ 

ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนอย่างสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรและทุนที่ประหยัดที่สุด  ไม่ว่าจะเป็น

ทรัพยากรในหมู่บ้านหรอืที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยของรัฐหรอืนอกรัฐก็ตามปัญญา 

ที่ถือได้ว่าทรงพลังต่อชุมชนมากที่สุดคือ “พลังปัญญาร่วม” (Wisdom with) ที่ชุมชนมุ่งมั่น 

ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันรับผลประโยชน์ และรักษา

ผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

 จากตัวชีว้ัดด้านการพัฒนาหมู่บ้านสะอาดทั้ง 4 ประการดังกล่าวนัน้  เชื่อมั่นว่า

จะก่อใหเ้กิดพลังของการป้องกันการทุจริตที่ฐานราก เพราะฐานรากของสังคม และ

ประเทศคอื “หมู่บ้าน” การพัฒนาหมู่บ้านให้ปลอดจากการทุจริต ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ

การพัฒนาสังคมให้ปลอดจากการทุจริต ซึ่งการจัดการกับปัญหาการทุจริตตั้งแต่พื้นฐาน

ของสังคมย่อมส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยนืมากกว่าการเข้า

ไปทำหนา้ที่ในการจัดการชนช้ันนำที่เป็นนักปกครอง เพราะนักปกครองเหล่านีส้ร้างตัว

ขึน้มาจากชุมชนฐานราก ทั้งกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอำนาจต่าง ๆ 

 แนวคดิการป้องกันการทุจริต 

 ในภาครัฐมสี่วนราชการจำนวนมาก ซึ่งแต่ละส่วนราชการมภีารกิจที่

หลากหลายและแตกต่างกัน รวมทั้งมอีำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดมากมาย โดย

อำนาจหน้าที่นัน้จะมอบใหข้้าราชการในส่วนราชการนั้นเป็นผู้มอีำนาจ บางครั้งอาจจะต้อง

ใช้ดุลพินจิในการตัดสินใจ ผูกขาดอำนาจซึ่งทำให้ ข้าราชการในส่วนราชการนั้น เล็งเห็น

ลู่ทางที่สามารถเรียกรับเงินหรอืสินบนต่าง ๆ ได้โดยง่าย ดังนัน้ จงึควรมีมาตรการหรอื

แนวทางในการป้องกันการทุจรติ อาจจะเป็นการปรับปรุงที่ตัวข้าราชการ ระบบการ

ปฏิบัติงานหรอืระบบการตรวจสอบการทำงานในส่วนราชการที่มีความเสี่ยงและความ

จำเป็นในอันดับแรก ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ออกมาอย่างชัดเจน เนื่องจากการป้องกันการ

ทุจรติเป็นเรื่องที่ยากในการดำเนนิการและยากต่อการเปลี่ยนแปลงใหเ้ห็นผลลัพธ์อออกมา

อย่างชัดเจน (เทศบาลตำบลหลักห้า, 2561, หน้า 10-11) 

 เมื่อพจิารณาจากกรณีตัวอย่างที่ดขีองต่างประเทศ ทั้งเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจนี) และประเทศสิงคโปร์ การป้องกันการทุจริตของเขต

ปกครองพเิศษฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจนี) จะเน้นการปรับปรุงระบบงานภายใน

หน่วยงานของรัฐมากกว่าที่ตัวข้าราชการ เนื่องจากเห็นว่าการขจัดโอกาสที่ทำให้เกิดการ
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ทุจรติจะทำให้เกิดการป้องกันได้มากกว่า และประเทศสิงคโปร์ จะเน้นการตรวจสอบและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดการที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการ

ทำงานของข้าราชการ ซึ่งทั้งสองประเทศจะเห็นได้ว่า การที่เปิดโอกาสใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐมี

อำนาจในการใช้ดุลพินจิหรือการผูกขาดอำนาจให้นอ้ยนั้น น่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 

 ในประเทศไทยภาครัฐได้มกีารนำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนงานให้มี

ความชัดเจน โปร่งใส ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มีการจัดทำโครงการนำร่อง โดยเลือกส่วน

ราชการขึน้มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการปรับปรุงวธิีการทำงาน (Re – engineering) และ

นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาปรับใช้ โดยนำทุกกระบวนงานเข้าสู่ระบบที่สามารถ

ตรวจสอบได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแนวทาง

ที่ดขีึน้ เนื่องจากประชาชนสามารถทราบถึงขัน้ตอนการดำเนนิการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

อย่างชัดเจน โดยไม่ตอ้งมกีารให้สินบนหรอืสินน้ำใจแก่เจา้หน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมของ

ประชาชน 

 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่น  

 โดยทั่วไปในภาพรวมเป็นผลลัพธ์ของปัจจัยอันเป็นที่มาของความรุนแรงของการ

ทุจรติกับด้านที่เป็นการต่อต้านการทุจริตหรอืลดปัญหาให้นอ้ยลงใหห้มดไปก็คือการ

ป้องกันและปราบปรามนั่นเอง ด้วยความพยายามวางแผนจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดอย่าง

จรงิจัง (อานันท์ ปันยารชุน, 2543 อ้างถึงใน ปิยะธิดา อภัยภักดิ์, 2560) ทำให้ประเทศ

ปลอดการทุจริตอยู่แนวหน้าของโลกในปัจจุบัน ดังนัน้แนวคิดในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต จงึเป็นส่วนสะท้อนในการจัดทาตัวชี้วัดด้านการทุจริตที่สาคัญอีกประการหนึ่ง 

เสนอแนวทางการบริหารจัดการไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล  

2) แนวทางตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 3) แนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  1. แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลัก

ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เหมาะสาหรับประเทศไทยเพราะสามารถตรวจสอบได้

อย่างมีประสิทธิผล เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม เพื่อเข้ามามีบทบาทตรวจสอบได้ 

ประกอบไปด้วย 6 ประการ คือ  

   1.1 หลักนิตธิรรม เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 

ที่เป็นธรรม เมื่อมีกฎหมายแล้วจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และให้ถูกต้อง 

ตามบทบัญญัติ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  
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   1.2 หลักคุณธรรม เป็นการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 

เสริมสรา้งความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ มีระเบียบวินัย และเป็นตัวอย่างได้  

   1.3 หลักความโปร่งใส เน้นความโปร่งใสในวิธีทำงาน ตรงไปตรงมา 

สามารถตรวจสอบได้  

   1.4 หลักการมีส่วนร่วม เน้นการมสี่วนร่วมของประชาชน และความ

ร่วมมอืเชิงเครือข่ายของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน 

   1.5 หลักความรับผดิชอบ เน้นการปฏิบัติต่อประชาชน มีความเอาใจใส่

ต่อปัญหา และมีความกระตือรอืร้นในการแก้ปัญหาให้บรรลุผลโดยไม่เลือกที่จะปฏิบัติ  

   1.6 หลักความคุ้มค่า เน้นประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยใช้

ทรัพยากรงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยการห่วงแหน

ทรัพยากรธรรมชาตขิองท้องถิ่นให้สมบูรณ์และยั่งยืน  

   กล่าวโดยสรุป หลักธรรมาภบิาล หมายถึง หลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล  

  2. แนวทางตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม คาว่า “คุณธรรมจริยธรรม” 

มักจะกล่าวควบคู่กันเสมอที่พบเห็นก่อนบ่อย ๆ ตามสถานศกึษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย 

สถานที่ราชการ ใช้เป็นคาปลูกฝังบรรดาเยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และ

นักการเมอืง ใหด้ารงตนอยู่ในสองคานี้ คาสองคานี้แตกต่างกัน คือ คุณธรรม คือ รากฐาน

ของจิตใจ ส่วนจรยิธรรม คือ รากฐานของการปฏิบัติ นั้นหมายความว่าการที่เรามี

คุณธรรมอยู่ภายใต้รากฐานของจิต ก็จะประพฤติตน ครองตนอยู่ในความดีงาม มีธรรมะ

ภายในจติใจตนเองตลอดเวลา ส่งผลใหบุ้คคลนั้นมีการปฏิบัติดอีย่างมีจรยิธรรมเพื่อ 

คุณงามความดี ความผาสุกมาสู่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

 แนวคิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยบทบาทของภาคประชาชน 

ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนภายใต้พื้นฐานความเข้าใจว่าคนไทยทุกคนต้องมสี่วนรับผดิชอบดูแลอนาคตและ

ความอยู่รอดของชาติไทย ในการที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความ

โปร่งใสของภาครัฐ ในฐานะ ป.ป.ช. ภาคประชาชนจงึมีหลักการทำงาน ดังนี้  

(เอือ้อารีย ์อึง้จะนิล, 2560).  

  1. ต้องมีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

จรงิ ๆ นั่นคือต้องมคีวามเป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ อดทน กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจรติ 
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มีความโปร่งใสไม่ใช้อำนาจหนา้ที่เพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรอืประโยชน์ใหแ้ก่

พรรคพวก หมายความว่า เราต้องมีภูมิคุ้มกันใหก้ับตัวเองโดยการดำเนินชีวติแบบปรัชญา

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  

  2. ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองตลอดเวลา นั่นคือตอ้งมคีวามรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหนา้ที่ของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน และตอ้งแสวงหาความรูใ้ห้เท่าทัน

เทคนิคกลโกง การทุจริตคอรัปชั่นด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักในการทำงานให้ถูกต้อง

และเป็นที่น่าเชื่อถอืของสังคม  

  3. ต้องสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนด้วย กันเอง การติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชน 

โดยการให้ความรู้หรอืการเสนอแนะช่องทางในการตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงาน

ของภาครัฐ การสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และการชีใ้ห้เห็นอันตรายของการทุจริตคอรัปช่ัน 

  4. การเฝา้ระวังพื้นที่ที่เห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ การสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ชอบมาพากลต่าง ๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติได้ทันการ  

  5. ดำเนนิกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจรติอย่างต่อเนื่องใน

ชุมชน หมู่บ้านตำบล และในทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศกึษาทุก

ระดับเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริต  

  6. ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการ

เลือกตั้งทุกระดับไม่ว่า ในระดับชาติหรอืในระดับท้องถิ่นเพื่อการคัดกรองคนดี มีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ ป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  

ให้ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ใหม้ีอำนาจไม่ให้ 

ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้  

  7. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองที่ใกล้ตัวของพี่น้อง

ประชาชนมากที่สุด โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบาย 

การบริการสาธารณะให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้เข้าร่วม

ตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดซือ้จัดจ้างให้ประชาชนประเมินการทำงานขององค์กร

ปกครองท้องถิ่นของตน เป็นต้น  
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  8. จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ 

ของสาธารณชนเพื่อนามาแก้ไขปรับปรุงการทำงานของ ป.ป.ช. ภาคประชาชน ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  

  9. จัดให้มกีิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่องใหก้าลังใจและช่วยกัน

รณรงค์ปกป้องคนที่ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อใหเ้ป็นตัวอย่างที่ดี 

ของสังคม  

  10. หามาตรการรองรับการทำงานและคุ้มครองความปลอดภัยใหแ้ก่ภาค

ประชาชน และเครือข่าย  

  11. ให้มกีารประชาสัมพันธ์ผลงานของ ป.ป.ช. ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและรณรงค์ใหป้ระชาชนเข้าร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกับ ป.ป.ช.ภาคประชาชนกันอย่างกว้างขวางซึ่งจะยัง

ประโยชน์ในการปลุกจิตสานึกให้ประชาชนด้วยกันเองได้ร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

 กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

 กระบวนการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในแต่ละส่วนราชการสามารถ 

แยกการดำเนินการได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2558) 

 ขั้นตอนที่ 1 สร้างจติสำนึกโดยมุ่งพัฒนาให้ข้าราชการทุกระดับมีคุณธรรม

จรยิธรรม  

  1) รณรงค์เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ใหต้ระหนักและรับรู้ ถึงพฤติกรรมที่แสดง

ให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในหน่วยงานภาครัฐ 

  2) ส่งเสริมการฝกึอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ

ในเรื่องต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และการ

ควบคุมภายใน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ได้  

  3) การจัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความสุจรติ โปร่งใส เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย 

ในหลวง หรอืดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันสถาบันการศกึษา ภาคเอกชนหรอืหน่วยงาน

ต่าง ๆ  

  4) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำโครงการทางดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรม และธรรมาภบิาล และคัดเลือกหน่วยงานเหล่านั้น เพื่อเป็นตัวอย่าง และเผยแพร่

ให้หน่วยอื่น ๆ นำไปศกึษาและประยุกต์ใช้ต่อไป  
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  5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการประชาชนของ

หน่วยงานภาครัฐใหม้ีพฤติกรรมและการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน  

 ขั้นตอนที่ 2 ผนึกกำลังกับหน่วยงานอื่น ๆ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

สื่อมวลชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ  

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในส่วนราชการ  

  2. สร้างให้มีการสอดส่อง และระบบเฝ้าระวังและรับข้อมูลเกี่ยวกับ 

การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

  3. มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำไป

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการให้มปีระสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า  

 ขั้นตอนที่ 3 ขับเคลื่อนในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ยอมรับและพร้อมใจ

ในการร่วมคิดร่วมทำ เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดขึน้แก่หน่วยงานด้วยความภูมใิจ  

  1. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไปปฏิบัติให้เกิดผล โดยเฉพาะการให้

ความสำคัญในการอำนวยความสะดวก และการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

  2. ส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการสร้างความโปร่งใส โดยการเปิด

โอกาสในการมสี่วนร่วมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติของมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดให้มขี้อมูลข่าวสาร

ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู พ.ศ. 2542  

  3. กำชับให้มกีารเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจา้งใหส้าธารณชนได้รับทราบ

อย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  

โดยเคร่งครัด 

 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผล เป็นเครื่องมือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ

และคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในส่วนราชการ  

  1. จัดให้มคีณะทำงานประเมินผลความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการภาครัฐ

ที่เบิกจ่ายเงนิงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ  

ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด  
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  2. ให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการอย่างทั่วถึง และรายงานให้หัวหนา้ส่วนราชการทราบ  

  3. มีมาตรการเอาผดิกับผูท้ี่กระทำการทุจริตอย่างเอาจริงเอาจัง  

 ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการพัฒนากระบวนงานภายใน และพัฒนาระบบการ

บริหารงานของหน่วยงานทีเน้นความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบ

ได้ในทุกขั้นตอน เพื่อจำกัดช่องทางสู่การทุจริตอาจปฏิรูปกระบวนงานใหเ้จา้หน้าที่พบกับ

ประชาชนให้น้อย เพื่อลดการเจรจาต่อรองหรอืการรับสินบน โดยอาจจะใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยทำให้ทุกกระบวนงานมีหลักฐานขั้นตอนที่ชัดเจน ประกอบกับ

หน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตช่วยปรับปรุงขอ้กฎหมายที่ง่ายต่อการใชแ้ละการ

เข้าใจ เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบทานได้ 

 แนวทางการเสรมิสร้างทัศนคติและค่านยิมในความซื่อสัตย์สุจรติ  

 การทุจริตในภาคราชการปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งอาจเป็นเรื่องของพฤติกรรม

มนุษย์ อาจจะเกิดจากความเคยชินที่พบเห็นการกระทำนั้นที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือาจเกิด

จากการมทีัศนคติ ค่านิยม ที่เน้นวัตถุมากกว่าการมจีริยธรรม ดังนัน้ แนวทางการแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคตแิละค่านยิมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติราชการของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานราชการ จงึควรมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ (สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2558) 

 1. ระยะสั้น  

  1. ผูบ้ริหารควรสอดส่องดูแลเรื่องการทุจริตในระบบราชการอย่างใกล้ชิด 

และต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เช่น ต้องมีความซื่อสัตย์สุจรติต่อการปฏิบัติราชการ และต้อง

พยายามให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริต 

ในหน่วยงานของตน ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน  

  2. หน่วยงานราชการควรยกย่องเจา้หน้าที่ของรัฐในสังกัดที่มคีวามประพฤติ

ชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยจัดใหม้ีคณะกรรมการทำหน้าที่ยกย่องผู้ประพฤติตน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

  3. หน่วยงานราชการประสานงานกับหน่วยงานภายในสังกัดใหจ้ัดกิจกรรม

ประเภทอบรมศลีธรรม และจรยิธรรม เป็นประจำและต่อเนื่อง  
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  4. หน่วยงานราชการควรนำมาตรการในการปลูกฝังทัศนคติและอุดมการณ์

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ใหม้ีความซื่อสัตย์สุจรติ โดยการรักษาวินัยคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

 2. ระยะยาว  

  1. ภาคราชการควรเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต 

ต่อการปฏิบัติราชการ โดยคำนงึถึงว่าทัศนคติและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอายุ

ต่างกัน เพศต่างกัน ระดับการศกึษาต่างกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ต่างกัน และอายุราชการ 

ที่ต่างกันนั้น ย่อมมีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจรติต่อการปฏิบัติราชการ 

ที่แตกต่างกัน  

  2. ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวม

ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ รัฐบาลต้อง

ตระหนักถึงการพัฒนาทางด้านจรยิธรรม คุณธรรมของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระดับเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มิใช่มุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้าน

เดียว 

 แนวทางการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาค

ประชาชน  

 แนวคิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาท

ของภาคประชาชน (ป.ป.ช.ภาคประชาชน) เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของ

ชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้พื้นฐานความเข้าใจว่าคนไทยทุกคนต้องมี

ส่วนรับผดิชอบดูแลอนาคตและความอยู่รอดของชาติไทยของเรา ในการที่ประชาชนจะเข้า

มามีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ ในฐานะ ป.ป.ช.ภาคประชาชนนั้น 

จงึตอ้งมีหลักการทำงาน ดังนี ้(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ, 2558) 

  1. ต้องมีความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

จรงิ ๆ นั่นคือต้องมีความเป็นผู้มจีิตอาสา มีความเสียสละ อดทน กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์ 

สุจรติ มีความโปร่งใส ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรอืประโยชน์

ให้แก่พรรคพวกนั่นหมายความว่าเราต้องมภีูมิคุม้กันใหก้ับตนเองโดยการดำเนินชีวิตแบบ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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  2. ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองตลอดเวลา นั่นคือตอ้งมคีวามรูท้ี่

เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ป.ป.ช. ภาคประชาชน และต้องแสวงหาความรูใ้ห้เท่าทันเทคนิค

กลโกง การทุจริตคอร์รัปชันด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักในการทำงานให้ถูกต้องและ

เป็นน่าเชื่อถอืของสังคม  

  3. ต้องสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างเครือข่ายภาคประชาชนด้วยกันเอง การติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนโดยการ

ให้ความรู้หรอืการเสนอแนะช่องทางในการตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานของ

ภาครัฐ การสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และการชีใ้ห้เห็นอันตรายของการทุจริตคอร์รัปชัน  

  4. การเฝา้ระวังพื้นที่ที่เห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ การสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ชอบมาพากลต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติได้ทันการ 

  5. ดำเนนิกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องใน

ชุมชน หมู่บ้านตำบลและในทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ศึกษาทุก

ระดับเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชัน  

  6. ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการ

เลือกตั้งทุกระดับ ไม่ว่าในระดับชาติหรอืในระดับท้องถิ่นเพื่อคัดกรองคนดี มีความรู้

ความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ส่งเสริมคนดี 

ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ใหม้ีอำนาจก่อความเดือนรอ้นวุ่นวายได้  

  7. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองที่ใกล้ตัวของพี่น้อง

ประชาชนมากที่สุดโดยการส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบาย

การบริการสาธารณะให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนให้ประชาชนได้เข้าร่วม

ตรวจสอบความโปร่งใส่ของการจัดซือ้จัดจ้าง ให้ประชาชนประเมินการทำงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของตน เป็นต้น  

  8. จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ 

ของสาธารณะชนเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานของ ป.ป.ช. ภาคประประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
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  9. จัดให้มกีิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่องใหก้ำลังใจ และช่วยกัน

รณรงค์ปกป้องคนที่ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพื่อใหเ้ป็นตัวอย่างที่ดีของ

สังคม  

  10. หามาตรการรองรับการทำงานและคุ้มครองความปลอดภัยใหแ้ก่ ป.ป.ช. 

ภาคประชาชน และเครือข่าย  

  11. ให้มกีารประชาสัมพันธ์ผลงานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและรณรงค์ใหป้ระชาชนเข้าร่วมกันเป็นเครือข่ายป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกับ ป.ป.ช. ภาคประชาชนกันอย่างกว้างขวางซึ่งจะยัง

ประโยชน์ในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนด้วยกันเองได้ร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 

บริบทของอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 อำเภอบ้านม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร มีพืน้ที่ 850 ตาราง

กิโลเมตร มีประชากร 70,940 คน มีความหนาแน่นของประชากร 83.45 คน/ตาราง

กิโลเมตร 

 ประวัติความเป็นมาของอำเภอบ้านม่วง  

 บ้านม่วง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาประมาณ 100 ปีเศษ ชนกลุ่มแรกที่มาอาศัยอยู่

ที่บ้านม่วงอพยพมาจากท้องที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ส่วนมากเป็นเผ่าภูไท 

ที่ได้ตัง้ช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านม่วง”เพราะขณะที่มาตั้งหมู่บ้านครั้งแรกมีตน้มะม่วงขนาดใหญ่  

จำนวน 3 ต้น อยู่ในบริเวณที่ตัง้หมู่บ้าน เดิมบ้านม่วงเป็นที่ตั้งของเมอืง “จำปาน้ำพ่น” ช่วง

ประมาณปี พ.ศ. 2440 มีพระบำรุงนคิมเขตเป็นเจ้าเมือง ประมาณว่าตั้งอยู่ได ้10 ปี จึงได้

ย้ายเมอืงไปตั้งที่บ้านนาเหมือง (อำเภอพังโคนปัจจุบัน) ต่อมาทางราชการได้ประกาศตัง้

อำเภอวานรนวิาส  บ้านม่วงจึงเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลมาย ขึน้ตรงต่ออำเภอวานร

นิวาส  เนื่องจากตำบลมายมีอาณาเขตกว้างขวาง และอยู่ไกลจากที่ตัง้ที่ว่าการอำเภอวานร

นิวาส ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเฉพาะการตดิต่อคมนาคมกับอำเภอเป็นไปด้วยความ

ยากลำบาก ด้วยสาเหตุดังกล่าว ในวันที่ 20 มนีาคม พ.ศ. 2511 กระทรวงมหาดไทยจึงได้

ตั้งกิ่งอำเภอบ้านม่วงขึ้น ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ยกฐานะเป็นอำเภอ 

บ้านม่วง เมื่อวันที่ 17 พฤศจกิายน 2514 เป็นต้นมา 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 อำเภอบ้านม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืสุดของจังหวัด มอีาณาเขต

ติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี ้ 

  ทิศเหนอื ตดิต่อกับอำเภอโซ่พิสัยและอำเภอพรเจรญิ (จังหวัดบึงกาฬ) 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรเจรญิ (จังหวัดบึงกาฬ) และอำเภอ             

คำตากล้า 

  ทิศใต้ ตดิต่อกับอำเภอวานรนวิาสและอำเภอเจริญศลิป์ 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง (จังหวัดอุดรธานี) และอำเภอเฝ้าไร่ 

(จังหวัดหนองคาย) 

 การปกครองส่วนภูมิภาค 

 อำเภอบ้านม่วงแบ่งพืน้ที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 98 หมู่บ้าน ได้แก่  

  1. ตำบลม่วง  จำนวน 11 หมู่บ้าน 

  2. ตำบลห้วยหลัว  จำนวน 9 หมู่บ้าน 

  3. ตำบลมาย  จำนวน 10 หมู่บ้าน 

  4. ตำบลโนนสะอาด จำนวน 10 หมู่บ้าน 

  5. ตำบลดงหมอ้ทอง จำนวน 11 หมู่บ้าน 

  6. ตำบลหนองกวั่ง จำนวน 11 หมู่บ้าน 

  7. ตำบลดงเหนอื  จำนวน 12 หมู่บ้าน 

  8. ตำบลบ่อแก้ว  จำนวน 14 หมู่บ้าน 

  9. ตำบลดงหมอ้ทองใต้ จำนวน 10 หมู่บ้าน 

 การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ท้องที่อำเภอบ้านม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง 

ได้แก่  

  1. เทศบาลตำบลบ้านม่วง ครอบคลุมพืน้ที่บางส่วนของตำบลม่วง 

  2. เทศบาลตำบลห้วยหลัว ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลห้วยหลัวทั้งตำบล 

  3. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วง (นอกเขต

เทศบาลตำบลบ้านม่วง) 

  4. องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลมายทั้งตำบล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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  5. องค์การบริหารส่วนตำบลดงหมอ้ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหม้อทอง

ทั้งตำบล 

  6. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนอื ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลดงเหนอื 

ทั้งตำบล 

  7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงหมอ้ทองใต้ ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลดงหม้อ

ทองใต้ทั้งตำบล 

  8. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาด

ทั้งตำบล 

  9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลหนองกวั่ง 

ทั้งตำบล 

  10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพืน้ที่ตำบลบ่อแก้ว 

ทั้งตำบล 
 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผูว้ิจัยได้ทำการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  สุธีญา พรหมมาก (2554) ได้ทำการศึกษา ภาวะผูน้ำกับการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบล 

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การศกึษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูน้ำกับการส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

ของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน”  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 2. เพื่อศกึษาระดับภาวะ

ผูน้ำของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3. เพื่อศกึษาภาวะผู้นำ 

ที่มผีลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คอื ประชาชน 

ที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่ ตำบลเขาชัยสน จำนวน 384 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ระดับช้ัน ผูว้ิจัยเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต้นมผีลต่อปัจจัยตาม จากการศกึษาวิจัยพบว่า 1) ระดับ 
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การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบล 

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับภาวะผูน้ำของสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตำบล เขาชัยสน ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 3) ภาวะผูน้ำได้แก่ การสร้าง

บารม ีการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการสร้าง

แรงบันดาลใจ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ข้อเสนอแนะจากการวิจัย องค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อใหเ้กิด

ความเข้มแข็ง รู้ถึงสทิธิ และกระบวนการ การเข้ามีส่วนร่วม จัดให้มีการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพิ่มช่องทางการเข้ามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 

  สิรอิร นิยมเดช (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การมสี่วนร่วม 

ของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 

2555 บ้านหนองออ้ หมู ่3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี การศกึษาเรื่อง  

การมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบปี 2555 บ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านหนองอ้อ หมู ่3 ตำบลมะขาม อำเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านหนองออ้ หมู่ 3 

ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี้ คือ ตัวแทนครัวเรือน 

ในหมู่บ้านหนองออ้ จำนวน 125 ครัวเรือน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณ

ของยามาเน่ (Yamane) และทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นใช้สถิตคิ่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ค่าสถิต ิt-test สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 

กลุ่มและใช้สถิติ One-way ANOVA สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร

อิสระที่ม ี3 กลุ่มขึน้ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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  ผลการศกึษา พบว่า ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านหนองออ้ หมู่ 3 

ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการร่วม

รับผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ ด้านการร่วมในการ

ประเมินผลและด้านการร่วมปฏิบัติตามกิจกรรม เป็นอันดับสุดท้าย ผลการทดสอบ

สมมตฐิานเพื่อเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบปี 2555 บ้านหนองออ้ หมู ่3 ตำบลมะขาม 

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ตัวแทนครัวเรือน 

ที่มเีพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านหนองออ้ หมู่ 3 

ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน จงึปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

และตัวแทนครัวเรือนที่มอีาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านหนองอ้อ หมู ่3 ตำบลมะขาม อำเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จงึยอมรับสมมตฐิานการวิจัย 

  พระมหาประกาศติ สิรเิมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556, บทคดัย่อ)  

ได้ทำการศกึษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การวจิัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย

เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

  ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลอง ใหม่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดย ด้านที่ประชาชนมสี่วนร่วมมาก

ที่สุด คือ ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การเปรียบเทียบระดับการมสี่วนร่วม 

ของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ จำแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนที่มี เพศ 

อายุ ระดับการศกึษา และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน จงึปฏิเสธสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ขณะที่ประชาชนที่มี รายได้ต่อ

เดือน ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน 

ต่างกัน มีส่วนร่วมใน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จงึยอมรับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  3) ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ของชุมชนบ้านคลองใหม่ พบว่า อุปสรรคหรอืปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ องค์การ ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆเริ่มตั้งแต่ให้ประชาชนร่วมรับรู้ รับทราบ 

ร่วม วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ร่วมกันเป็น

อย่างด ี 

  อนึ่ง ชุมชนมรีวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครือข่ายประชาชน เครือข่ายกลุ่ม

กิจกรรมในชุมชน ทำให้สะดวกต่อการตดิต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ผูบ้ริหารชุมชน ผูน้ำชุมชน พัฒนากร องค์การบริหารส่วน

ตำบล มีบทบาทเป็นผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุน

วิทยากรใหค้วามรู้ การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนผลผลติ หรอืผลงานที่เกิดขึ้น 

อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยการรวมกลุ่ม 

กิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วมที่ดีของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน

ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาพื้นที่ ด้านการพัฒนาแหล่งรายได้ 

และด้านการพัฒนาแผนชุมชน ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ชุมชน แก่ประชาชนในชุมชนโดยการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็น

รูปธรรมและตรงประเด็นความตอ้งการ หรอืปัญหาของชุมชน อย่างเห็นได้ชัด ชุมชนบ้าน

คลองใหม่นับว่า แบบอย่างการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมแก่

สังคมไทยตามบริบทชุมชนที่มลีักษณะคล้ายคลึงกันนี้ 

  ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี (2557) ได้ทำการศกึษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ 

เชงิจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย ในภาคใต้ตอนล่าง การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อ 1) ศกึษาองค์ประกอบภาวะผูน้ำ เชิงจริยธรรมของ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้

ตอนล่าง 2) เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ เชิงจริยธรรม ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย

ในภาคใต้ตอนล่างไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวแปร มีขอ้คำถามจำนวน 70 ข้อ กลุ่มตัวอย่าง คือ 

คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนล่าง 6 สถาบัน จำนวน 1,000 คน วิเคราะห์ ข้อมูล

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิสำรวจและการ 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
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   1. องค์ประกอบภาวะผูน้ำ เชิงจรยิธรรมของ คณาจารย์ มหาวิทยาลัย 

ในภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยเรียงลำดับความสำคัญดังนี้  

1) องค์ประกอบด้านการดูแล 2) องค์ประกอบด้านความเป็นพลเมืองดี 3) องค์ประกอบ

ด้านสัมพันธภาพ 4) องค์ประกอบด้าน ความเป็นมอือาชีพ และ 5) องค์ประกอบด้านความ

มีเหตุผลเชิงจริยธรรม  

   2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำ เชงิจรยิธรรมของคณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ตอนล่าง ไปสู่การปฏิบัติมี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การเสริมสร้าง 

การมสี่วนร่วมในรูปแบบภาคี เครือข่ายการพัฒนาจรยิธรรม 2) การปรับปรุงหลักสูตรด้าน

จรยิธรรมโดยการบูรณาการเนือ้หาด้าน จรยิธรรมในหลักสูตรให้มคีวามต่อเนื่องตั้งแต่

ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศกึษาโดยเน้น จริยธรรมด้านการเรียนการสอน 

จรยิธรรมในการวิจัย ตลอดจนจริยธรรมในการจัดโครงการเพื่อ พัฒนาคณาจารย์  

3) การรณรงค์ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาจริยธรรม  

อย่างเป็นระบบ 

  วิษณุ หยกจนิดา (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งนำ้ร้อน จังหวัด

จันทบุรี การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร 

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุร ีโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งนำ้ร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ 

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้านการมสี่วนร่วมในการ

รับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการมสี่วนร่วมเป็นอันดับแรก 

รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ด้านการมี 

ส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

   พิชัย โสวจัสสตากุล (2557) ได้ทำการศึกษาภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรม 

ของนายกเทศมนตรกีับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี การศกึษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ำ 

เชงิจริยธรรมของนายกเทศมนตรเีทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และระดับ

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และศกึษาสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำเชงิจริยธรรม

ของนายกเทศมนตรกีับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอ
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เมือง จังหวัดชลบุรี วิธีการศกึษาใช้วจิัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

สถิตทิี่ใชค้ือ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

   ผลการศกึษาพบว่า ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ส่วนระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เทศบาลตำบล 

นาป่า อำเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับความผูกพันต่อองค์การในทุกด้านอยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงาน 

เพื่อประโยชน์ขององค์การ รองลงมาได้แก่ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ 

ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ตามลำดับผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ภาวะผูน้ำ

เชงิจรยิธรรมของนายกเทศมนตรมีีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 

ของพนักงาน เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมอืงจังหวัดชลบุรี อย่างมนีัยสำคัญที่ 0.05  

โดยมีระดับของความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ (r=0.391) 

  ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, ทิพย์ลัดดา ชานิกุล และยุมร ีศรสีุรัตน์ (2559)  

ได้ทำการศกึษา กระบวนการประชาสังคม“บวร”หลักในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน เพื่อ

สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการประชาสังคม “บวร” ได้แก่การนำเอารูปแบบและ แนวคิด 

การพัฒนาแบบ“บวร” (บ้าน วัด และโรงเรียน) มาใช้ในการพัฒนาชุมชนกล่าวคือเป็น

แนวคิดที่มุ่งพยายามที่จะนำเอาองค์กร หรอืสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมาเป็น

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่าจะสามารถนำชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จรงิหรอืไม่ 

สถาบันหลักที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน 3 สถาบัน ได้แก่ 1.สถาบัน

ทางสังคม (บ้าน) ซึ่งประกอบไปด้วย กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การ

บริหารส่วนตำบล สาธารณสุขตำบล เกษตรตำบล รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มา

จากรัฐในรูปอื่น ๆ 2.สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภกิษุ สามเณร 

อุบาสก อุบาสิกา และ กลุ่มชมรมทางศาสนา 3. สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) 

ประกอบด้วย ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ คณะครู นักวิชาการและบุคลากรทางการศกึษาอื่น ๆ 

การนำเอาสถาบันหลักในชุมชนมาเป็นกลไกในการพัฒนา และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทำ
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หนา้ที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ติดสนิใจแก้ปัญหาตนเองและชุมชนจึงเป็นทุนทางจิต

วิญญาณ (Spiritual capital) และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) ที่มอียู่ในชุมชน 

  ยุรธร จนีา และ รมิตา จนีา (2560) ได้ทำการศึกษา บวรสันติสุข : รูปแบบ

การมสี่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน ในการส่งเสริมคุณธรรมค่านยิม 12 ประการ จังหวัด

เชยีงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พระสงฆ์ ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน

ตำบลแมส่า คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัด

เชยีงใหม่ ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวข้องในโครงการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิจัย

เชงิเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 

มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงการบวรสันติสุข เกิดจากแนวคิดการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเชิงรุกในศตวรรษที่ 21 ของคณะสงฆ์ตำบลแม่สา โดยปรับใหส้อดคล้อง 

กับบริบทของชุมชนและยุคสมัยปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน 2) รูปแบบ

การมสี่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน ในการส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ 

ในโครงการบวรสันติสุข มีการบูรณาการในชุมชนทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนตามบทบาท

หนา้ที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 

(คสช.) 3) แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการโครงการบวรสันติสุข 

อาศัยหลัก 5 บ. ได้แก่ 1. บารมีผูน้ำ 2. บำเพ็ญทำด้วยจติอาสา 3. บวรชนสนทนา  

4. บูรณาการสัมพันธ์ และ 5. บริหารความยั่งยืนซึ่งจะเป็นต้นแบบของชุมชนที่สนใจ 

นำไปใช้ส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นองค์กร

หลักแห่งการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืนสบืไป 

  ธนิศร ยืนยง (2560) ได้ทำการศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล 

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนีเ้พื่อศกึษาการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก มีประชากร 

ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดนครนายก ประกอบด้วย อำเภอเมอืงนครนายก อำเภอบ้านนา 

อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี จำนวน 264,162 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี้ 

จำนวน 399 คน โดยทำการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่  

(Tora Yamane , 1973) เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิตทิี่ใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

   ผลการศกึษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง

ตามลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก  

การมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ใน

ระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 

2) การพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

พัฒนาและส่งเสริมความรูแ้ละทักษะในการประกอบอาชีพให้สังคมมีความสงบสุข อยู่ใน

ระดับมาก การส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม อยู่ในระดับ

มาก และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก สินค้า 

บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ  3) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ในระดับสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

เป็นอันดับแรก คิดเป็นรอ้ยละ 84.40 

  ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวริศา ศรนีา (2560) ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่มอีิทธิพล 

ต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย

พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม = 10.81  จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และ

สัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) สัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม มคีวามแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า สัมฤทธิผล

ของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .00 3) การมสี่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการ
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พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .694 โดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชน สามารถพยากรณ์ระดับสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้รอ้ยละ 48.20 สำหรับความรูเ้กี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีอิทธิพล

ต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

  ตฤณนภสสร์ พิพัฒน์มงคลฉาย (2560) ได้ทำการศกึษา อิทธิพลของภาวะ

ผูน้ำใฝ่บริการและจิตสาธารณะที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชนบางลำพู กรุงเทพมหานคร การศกึษาวิจัยในครั้งนี้เป็น

การศกึษาเกี่ยวกับอิทธิพลของภาวะผู้นำใฝ่บริการ และจติสาธารณะที่ส่งผลต่อการมสี่วน

ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ของชุมชนบางลำพู 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประชากร เลือกโดยวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง

ตามประเภทของประชากร ข้อมูลที่ใชใ้นการวิจัยได้จากแบบประเมินที่มีค่าความเชื่อมั่น 

ร้อยละ 92.5 จำนวน 400 ราย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สรุป

ได้ว่า ภาวะผูน้ำใฝ่บริการ การมจีิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

จากค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางและค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลระหว่างปัจจัยในศกึษาทั้งสาม

ตัวแปร สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำใฝ่บริการ การมจีติสาธารณะ มีอิทธิพล 

ต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติ และจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม สามารถเลือกใช้การประเมินเพียงตัวแปรด้านการ

เยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ และการลงมอืกระทำ หรอืร่วมมอืกันในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสังคมแค่เพียง 2 ด้าน ก็สามารถจะทำนายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมได้ถึงร้อยละ 45.8 

  ทัชเชษฐ์ นิยมสุข (2560) ได้ทำการศกึษาภาวะผูน้ำทางจรยิธรรมของ

นายกเทศมนตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ การวิจัยครั้งนีไ้ด้ตัง้วัตถุประสงค์ไว้ 

เพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ำทางจริยธรรมของนายกเทศมนตรี ศกึษาประสิทธิภาพองค์การ

ของเทศบาล และศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำทางจริยธรรมของนายกเทศมนตรี

กับประสิทธิภาพองค์การ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

ของเทศบาล พืน้ที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 19 แห่ง มีประชากรทั้งสิน้ 176 คน และได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 123 คน พบผลการวิจยัดังนี้ ภาวะผูน้ำทางจริยธรรมของนายกเทศมนตรี 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อนำมาจำแนกรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำทางจรยิธรรมด้าน

ความอ่อนโยน อยู่ในระดับสูงที่สุด และอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก โดยสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้คอื ด้านความไม่โกรธ ด้านความไม่

เบียดเบียน ด้านบริจาค ด้านความซื่อตรง ด้านความเพียร ด้านความยุติธรรม ด้านความ

อดทน ด้านศลี และด้านทาน ตามลำดับ สำหรับประสิทธิภาพขององค์การ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อนำมาพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ อยู่ในระดับสูง

ที่สุด คืออยู่ในระดับมาก รองลงมาทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยสามารถเรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อยได้คือ การมคีวามอดกลั้น การบริหารจัดการ ความพึงพอใจในงาน และ

การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร ตามลำดับ โดยปัจจัยภาวะผูน้ำทางจริยธรรมของ

นายกเทศมนตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ ที่มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ

ประสิทธิภาพขององค์การ ประกอบด้วย ความอ่อนโยน ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน 

บริจาค ความซื่อตรง ความเพียร ความยุติธรรม และความอดทน 

  รัตนา กาญจนพันธุ์ (2560) ได้ทำการศกึษาการพัฒนาภาวะผูน้ำเชงิ

จรยิธรรมของผูบ้ริหารผูบ้ริหารในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพของผูน้ำทาง

การศกึษา เป็นวิชาชีพของที่ต้องมีเหตุผลทางจริยธรรม ปัจจุบันมคีวามสำนกึด้าน

จรยิธรรมนอ้ยลง การขาดจริยธรรมของผูบ้ริหารย่อมนำมาซึ่งความขัดแย้ง ความสับสน

ระหว่างความดีและความเลว ความควรไม่ควร ความถูกต้อง ไม่ถูกต้อง พัฒนา 

ไปสู่การใชก้ำลังเข้าทำร้ายทำลายกันการศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรม (Ethical 

leadership) เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่มีการกล่าวถึงในประเด็นของการวิจัยอย่าง

ชัดเจนนัก ดังเช่น การศกึษาของ Burns (1978) และ Gardner (1995) ต่อมาในระยะหลัง 

จงึเริ่มมีความชัดเจนขึน้ ซึ่งจะเห็นได้จากของ Sergiovanni (1992) ที่กล่าวถึงภาวะ 

ผูน้ำเชิงจริยธรรม ซึ่ง Jossey-Bass จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือในปี ค.ศ.1992 ในระยะต่อมา 

การศกึษาเกี่ยวกับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้น เช่น งานของ Cole 

(2002) ที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Ethical leadership ว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากความแตกต่าง

ของการพัฒนาจรยิธรรมซึ่งมีผลกระทบกับคนทุกคน ความน่าสนใจในงานของโคลส์ 

ในหนังสอื คือ โคลส์ ได้นำเสนอแนวคิดภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม โดยมิได้กล่าวถึงทฤษฎี 

ทางจิตวทิยา แต่นำเสนอในเชงิบรรยายเกี่ยวกับชีวติและเหตุการณ์ผ่านบทสนทนาที่

สะท้อนสาระเกี่ยวกับจรยิธรรมของผูน้ำ ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 จึงปรากฏข้อเขยีนเกี่ยวกับ
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ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากหนังสอืของ Fullan (2003) มีความ

จำเป็นต้องพัฒนาภาวะผู้นำเชงิจริยธรรมของผูบ้ริหาร 

  เจตจันทร์ ผาจันทร์ยอ (2561) ได้ทำการศกึษาอิทธิพลของปัจจัยทางการ

บริหารต่อประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น ตำบล

คำพี ้อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดับของ

ปัจจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบบ้านมูลอ้น 2) อิทธิพลของปัจจัยทางการบริหารต่อประสทิธิผลการดำเนินงาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านมูลอ้น 3) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านมูลอ้น ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18ปีขึ้นไปและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตบ้านมูลอ้น 

ตำบลคำพี ้อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน 341 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   และสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าถดถอยพหุคูณ 

   ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยทางการบริหารหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.57) เมื่อพจิารณาราย

ด้าน พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คอื ดา้นทรัพยากรมนุษย์ ( =3.78) ด้านเทคนิค

การบริหาร ( =3.75) ด้านงบประมาณ ( =3.67) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( =3.53)  

ด้านการบริหารงานทั่วไป (  =3.42) และด้านการบริหารจรยิธรรม ( =3.11) 

2) ประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( =3.75) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  

ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสังคม ( =3.80) รองลงมาคือด้าน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ( =3.77) ด้านวัฒนธรรม ( =3.72) และด้าน

เศรษฐกิจ ( =3.71) 3) ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านมูลอ้น ได้แก่ ดา้นการบริหารงบประมาณ ด้านวัสดุ

อุปกรณ์ และด้านเทคนิคการบริหาร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารจรยิธรรม ไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านมูลอ้น ซึ่งปัจจัยทางการ

บริหารด้านการบริหารงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และดา้นเทคนิคการบริหาร สามารถ

ร่วมกันทำนายระดับประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ 
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บ้านมูลอ้น ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 35.60 4) ระดับ

ประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านมูลอ้น ที่ควรนำไปศกึษา

หาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ 

บ้านมูลอ้น ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีจำนวน 2 ด้าน คือ  

(1) ดา้นเศรษฐกิจ และ (2) ด้านวัฒนธรรม 

  สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง พิศดาร แสนชาติ และ ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

(2563) ได้ทำการศึกษา วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต การวิจัยครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การและภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตทั้งอิทธิพล

ทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หมู่บ้านต้นแบบ

ด้านการป้องกันการทุจริตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำนวน 3 หมู่บ้าน 

โดยใช้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น จำนวน 300 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ัน

ภูม ิเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ที่มคี่าความเชื่อม่ันระหว่าง 0.895-0.970 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อเท่ากับ 0.456-0.864 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับ 

การทดสอบสมมตฐิานผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เส้นทาง 

เพื่อศกึษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามโดยผ่านตัวแปรคั่นกลาง ผลการวิจัย 

พบว่า วัฒนธรรมองค์การและภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน

ของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตได้ร้อยละ 51.40 และ 61.70 ตามลำดับ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 นอกจากนีย้ัง พบว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผล

ทางออ้มต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตผ่านภาวะผู้นำเชิง

จรยิธรรมได้รอ้ยละ 42.40 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  สุจิตรา สงิห์หันต์ (2563) ได้ทำการศึกษา ภาวะผูน้ำเชิงกลยุทธ์และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการภาครัฐของส่วนราชการ ในเขต

อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ำ

เชงิกลยุทธ์ การมสี่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิผลการบริการภาครัฐ ของส่วน

ราชการในเขตอำเภอเต่างอย 2) เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริการภาครัฐ ของส่วนราชการในเขตอำเภอเต่างอย 3) เพื่อศกึษาอิทธิพล



 

 

76 

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริการภาครัฐ ของส่วนราชการ

ในเขตอำเภอเต่างอย ผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำ

เชงิกลยุทธ์ของเจา้หนา้ที่รัฐ ในเขตอำเภอเต่างอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.71) 

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน อำเภอเต่างอย โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =3.62) และประสิทธิผลการบริการภาครัฐของส่วนราชการ ในเขต

อำเภอเต่างอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.62) 2) ตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปรของ

ภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม คอื ประสทิธิผล 

การบริหารภาครัฐของส่วนราชการในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 69.60 

(R2=.690) และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(F=180.649) โดยที่การปฏิบัติอย่างมคีุณภาพ (LEA4) มีค่าเบต้ามากที่สุด (β=.355) 

รองลงมาคือ การควบคุมองค์การให้สมดุล (LEA5) การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มี

ประสิทธิภาพ (LEA3) และการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (LEA1) ตามลำดับ (β=.294, .154, 

.143) ยกเว้นการบริหารทรัพยากรในองค์การ (LEA1) 3) ตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร ของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล

การบริการภาครัฐของส่วนราชการในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 46.80 

(R2=.468) และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(F=87.311) โดยที่การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (PAR3) มีค่าเบต้ามากที่สุด  

(β=.441) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (PAR4) และการมสี่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ (PAR1) (β=.167, .138) ยกเว้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (PAR2)  

4) ตัวแปรภาวะผูน้ำเชงิกลยุทธ์ (LEA) และการมสี่วนร่วมของประชาชน (PAR) ส่งผล

ทางตรงต่อประสิทธิผลการบริการภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าเบต้า 

.725 และ .193 ตามลำดับ นอกจากนีย้ังพบว่า ภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์ (LEA) ส่งผลทางออ้ม

ต่อประสิทธิผล การบริการภาครัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผ่านการมีส่วน

ร่วมของประชาชน (PAR) ค่าเบต้า=.143  

  ขนิจฐา ชัยบิล (2563) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วม 

ของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอ 

นาทม จังหวัดนครพนม การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม  

จังหวัดนครพนม 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม 
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การท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม จำแนกตามคุณลักษณะ      

ส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP    

นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 4) เพื่อศกึษาแนวทางในการพัฒนา 

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี        

ในเขตอำเภอนาทม ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =4.04) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม ในภาพรวม เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ด้านระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ 

และอายุ ไม่มีความแตกต่างกัน 3) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีอทิธิพลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์=.890 โดยสามารถร่วมกันทำนาย

ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP  

นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม ได้รอ้ยละ 80.90 4) แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอ 

นาทม จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ควรที่จะส่งเสริมกระตุน้ให้ประชาชนในระดับชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ชีใ้ห้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จะต้องสร้างความ

ตระหนักใหป้ระชาชนเห็นประโยชน์ในการสนับสนุนปัจจัย เช่น เงนิ สิ่งของ แรงงาน ฯลฯ 

ตามกำลังความสามารถของตนเอง เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำมา

ซึ่งรายได้ของประชาชนในอนาคต ควรส่งเสริมใหป้ระชาชนในท้องถิ่นดึงเอาวัฒนธรรม 

ในท้องถิ่น กิจกรรมในท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าโดยชุมชน ให้แสดงความคิดเกี่ยวกับ 

การนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ นอกจากนั้น หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีการ

ฝกึอบรมเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหก้ับประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้น 

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
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2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Homburger, Keefer, และ McGrath (2000, pp. 177-207) ได้ศึกษาวิจัย

โครงการจัดการองค์การที่มีผลต่อชุมชนท้องถิ่น โดยสรุปว่าโครงสร้างพืน้ฐานต้อง

ตอบสนองความตอ้งการที่มีสูงของประชาชน ตอ้งมีการวางแผนให้สอดคล้อง  

ความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สิ่งที่ต้องพิจารณาในเรื่องการใหบ้ริการ 

การปรับปรุงประสทิธิภาพตามนโยบาย โดยองค์กรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน การสนับสนุน

ด้านอื่น ๆ เช่น สวัสดิการ และ ด้านองค์ความรู้ ลดขั้นตอนและค่าดำเนินการของนักลงทุน 

ช่วยสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

  Morren (2002, p. 1152) ไดศ้กึษาการรวมเอาแนวคิดประชาสังคมมา

อภปิราย ซึ่งได้ถูกหยิบยกมาเป็นคำถามสำคัญหลายประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและ

ประชาธิปไตย การนยิามคำว่าประชาสังคมจะสะท้อนแนวคิดของเราว่า เราคาดหวังว่า 

การมสี่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นที่ไหน และประชาธิปไตย

จงึควรต้องแบ่งแยก กำหนดแน่ชัดระหว่างภาครัฐกับเอกชนมากน้อยเพียงใด สังคมและรัฐ

ควรมีโครงสร้างอย่างไร เพื่อที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพอันเป็นหัวใจสำคัญของระบอบ

ประชาธิปไตย และแนวคิดประชาสังคมสามารถถ่ายทอดไปไม่เฉพาะแค่พืน้ที่หนึ่งและรัฐ

หนึ่งไปสู่ที่อื่นได้หรอืไม่ การปกครองและประชาธิปไตยซึ่งอยู่เบือ้งหลังแนวคิด สามารถ 

ที่จะนำไปใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ทฤษฎีการพัฒนาและปฏิบัติได้

เพียงใด การศกึษาวิจัยครั้งนีไ้ด้สำรวจถึงวธิีการเข้าถึงหลักธรรมาภิบาล และแสดงถึง

สังคมที่เป็นตัวอย่างในการเข้าถึงแนวคิดประชาสังคมที่ถูกใช้โดย CIDA และธนาคารโลก 

  Curland (2003) นักศกึษาปริญญาเอกแห่ง University of Maryland and 

college park ได้ศกึษาบทบาทของการใช้เหตุผลเชิงจรยิธรรม (Moral reasoning) ในภาวะ

ผูน้ำแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational leadership) โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมภาวะผูน้ำ กับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของผูน้ำนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประธานชมรมนักศกึษา 74 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ

อเมริกา จำแนกชมรมออกเป็น 4 ชมรม ประกอบด้วย ชมรมกรีก ชมรมกีฬา ชมรม

วัฒนธรรม และชมรมการเมอืง พฤติกรรมภาวะผูน้ำ วัดจากแบบวัด Multifactor 

leadership Questionnaire (MLQ) ส่วนแบบวัดการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมใช้แบบวัด 

Defining issues test ฉบับปรับปรุง (DIT2) ผลการวิจัยที่สำคัญ พบว่า การใชเ้หตุผลเชิง 

จรยิธรรมมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติกับองค์ประกอบ 3 ประการ 
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จากทั้งหมด 9 ประการของภาวะผูน้ำอันประกอบด้วย การใชอ้ิทธิพลจากคุณลักษณะ  

(Idealized influence attribute) การดลใจ (Inspiration motivation) และการบริหารแบบ 

วางเฉยเชิงรุก (Manage by exception active) เมื่อพจิารณาเฉพาะด้านพฤติกรรมภาวะ

ผูน้ำ พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศแต่พบความแตกต่างระหว่างประเภทของชมรม

ในด้านพฤติกรรมการใชอ้ิทธิพล จากคุณลักษณะโดยประธานชมรมกรีกจะมีการใช้อิทธิพล

จากคุณลักษณะสูงกว่าประธานชมรมวัฒนธรรม ประธานชมรมการเมอืงมกีารใชอ้ิทธิพล

จากคุณลักษะสูงกว่าชมรมกีฬา แตส่ำหรับพฤติกรรมผู้นำ ด้านการกระตุ้นการใชป้ัญญา 

(Intellectual stimulation) ประธานชมรมชาวกรีก และชมรมวัฒนธรรมมพีฤติกรรมระดับสูง

กว่าชมรมกีฬา เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม ไม่พบความแตกต่าง

ระหว่างเพศ และประเภทของชมรม อย่างไรก็ตามผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ภายหลัง (Post-hoc analysis) ประธานชมรมการเมอืงมีการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่า

ประธานชมรมกรีกและชมรมกีฬา นอกจากนี้ยังพบว่า คุณลักษณะภาวะผูน้ำด้านการ 

ดลใจ เพศ และการใชเ้หตุผลเชิงจรยิธรรม อธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้นำแบบ

เปลี่ยนสภาพ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติแต่ขณะเดียวกัน การใชเ้หตุผลเชิงจรยิธรรม

สามารถอธิบายความแปรปรวนของการดลใจได้ หลังจากควบคุมตัวแปรเพศให้คงที่ 

  Kamuzora and Gilson (2006) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการดำเนินงาน

ของกองทุนสุขภาพชุมชนในแทนซาเนีย ผลการศกึษาพบว่า ผูจ้ัดการระดับอำเภอมีอิทธิพล

ต่อการลงทะเบียนต่ำจากรูปแบบการจ่ายเงนิล่วงหน้าในแทนซาเนีย และมีผลต่อการ

ดำเนนิงานตามนโยบาย ผูป้ฏิบัติตามนโยบายมีความสำคัญที่จะทำให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามจะทำให้ได้แนวนโยบายใหม่ในขณะที่ปฏิบัติและจะส่งผล

กระทบจากผลลัพธ์ของนโยบาย 

  Bell and Jayne (2010) ได้ทำการศึกษาเรื่อง The creative countryside: 

Policy and practice in the UK rural cultural economy เพื่อศกึษาถึงความสร้างสรรค์ใน

ด้านเศรษฐกิจของชนบท โดยได้ให้ความหมายไว้ว่า อุตสาหกรรมที่มีต้นกำเนิดในความคิด

สร้างสรรค์และความสามารถทักษะที่มีศักยภาพในการสร้างงานผ่านการผลติและใช้

ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา โดยประกอบด้วยการโฆษณา สถาปัตยกรรม ศลิปะ

และตลาดโบราณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฝีมือ ออกแบบ เสือ้ผา้แฟช่ัน ภาพยนตร์และ

วิดีโอ ซอฟต์แวร์ ดนตร ีศลิปะการแสดง โทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น 
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 ผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง  

ผูว้ิจัยได้นำตัวชีว้ัดการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด คอื “อาศัยพลังของบวร” ได้แก่ บ้าน วัด  

และโรงเรียน มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกัน 

การทุจรติระดับหมู่บ้าน ของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งการที่หมู่บ้าน

เหล่านัน้จะมีการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตที่มปีระสิทธิผลนั้น จะต้องอาศัยปัจจัย

หลายอย่างเข้ามาสนับสนุน เช่น ภาวะผูน้ำของกำนันผูใ้หญ่บ้าน การมสี่วนร่วม 

ของประชาชนภายในหมู่บ้าน เป็นต้น 

 

 



 

 

 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัย ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วธิีการสำรวจ (Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถาม ผูว้ิจัยกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 

ดังนี้ 

  1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

   2.2 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

  3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร (Population) 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร จำนวน 70,940 คน (สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง ณ เดือน มกราคม 

พ.ศ. 2562) 

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร จำนวน 398 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการคำนวณจากสูตรของ 

ยามาเน่ (Yamane,1973, p.127 อ้างถึงใน อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2557, หนา้ 26) โดยมีวิธี 

การคำนวณจากสูตร ดังต่อไปนี้ 
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   n  = 
2)(1 eN

N

+
 

 

      แทนค่า   N  = จำนวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา 

                   e  = ค่าความคาดเคลื่อนของตัวอย่างไม่เกินร้อยละ .05 

                  n  = จำนวนขนาดตัวอย่างที่กำหนดได้ 

 จะได้ 

                  n  =         70,940 

       1 + 70,940(0.05)2 

                     n  = 397.76  

        398 

 ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดความสะดวกแก่การคำนวณและตัวอย่างที่ได้สามารถเป็น

ตัวแทนของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นผู้วจิัยจงึใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 398 คน 

 การสุ่มตัวอย่าง ใช้วธิีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) เพื่อให้

ได้จำนวนตัวอย่างมากน้อยตามสัดส่วนของจำนวนประชากรในแต่ละตำบล แลว้ทำการ 

จับสลากรายชื่อ ทำการสุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่จนครบจำนวนตามที่กำหนด รายละเอียด 

ดังตาราง 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

ตาราง 1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 

ตำบล 
จำนวน (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

     1. ตำบลม่วง 8,419 47 

     2. ตำบลมาย 7,076 40 

     3. ตำบลดงหม้อทอง 6,475 36 

     4. ตำบลดงเหนอื 7,506 42 

     5. ตำบลดงหม้อทองใต้ 9,491 53 

     6. ตำบลห้วยหลัว 9,961 56 

     7. ตำบลโนนสะอาด 6,304 36 

     8. ตำบลหนองกวั่ง 6,763 38 

     9. ตำบลบ่อแก้ว 8,944 50 

รวม 70,940 398 

ที่มา : สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 ลักษณะของเครื่องมือ 

 เครือ่งมอืที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วจิัย

สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่ง

ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนในเขตอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน 398 คน อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ ลักษณะคำถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(Check List) 

  ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดย

ผูว้ิจัยกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับ ภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้านใน
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เขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทั้งนี ้ผูว้ิจัยกำหนด คะแนนในการตอบแบบสอบถาม

ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

     5    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

                    4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

      3    หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

      2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 

      1    หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด     

                 โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้  

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553, หน้า 197) คือ  

       ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

              อยู่ในระดับมากที่สุด 

                 ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

                    อยู่ในระดับมาก 

                 ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

              อยู่ในระดับปานกลาง 

                 ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

              อยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50  หมายถึง  มภีาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

              อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน

ของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบ 

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยผู้วิจัยกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุระดับ

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจรติระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ทั้งนี ้ผู้วจิัยกำหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น  

5 ระดับ ดังนี้ 

     5    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

                   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

      3    หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

      2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 
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      1    หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด     

  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้  

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553, หน้า 197-208) 

   4.50-5.00  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 

   3.50-4.49  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

   2.50-3.49  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.50-2.49  หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 

   1.00-1.49   หมายถึง  การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน

ของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบประมาณ

ค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยผู้วจิัยกำหนดให้ผูต้อบแบบสอบถาม ระบุระดับประสิทธิผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร ทั้งนี ้ผูว้ิจัยกำหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ 

ดังนี้ 

     5    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 

                   4    หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 

      3    หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 

      2    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 

      1    หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด     

  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้  

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553, หน้า 197-208) 

   4.50-5.00  หมายถึง  มีประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 

              การทุจริตอยู่ในระดับมากที่สุด 

   3.50-4.49 หมายถึง   มีประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 

              การทุจริตอยู่ในระดับมาก 

   2.50-3.49  หมายถึง  มีประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 

              การทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.50-2.49  หมายถึง   มีประสิทธิผลการดำเนนิงานด้านการป้องกัน 

              การทุจริตอยู่ในระดับน้อย 
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   1.00-1.49  หมายถึง   มีประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 

              การทุจริตอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป ลักษณะแบบสอบถาม 

ในตอนที่ 5 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form) 

 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร นยิามศัพท์เฉพาะ และ

งานวิจัยเกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบของ

แบบสอบถาม และข้อคำถาม 

 2. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โดยนำ  1) ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

มากำหนดเป็นตัวแปรอิสระ  2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มากำหนดเป็นตัวแปรคั่นกลาง และ 

3) ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มากำหนดเป็นตัวแปรตาม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทำการประเมิน

ค่าตามความคิดเห็น 

 3. กำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของข้อคำถามโดยการสังเคราะห์ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ออกมาเป็นข้อคำถามวัดระดับ 

 4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ

แก้ไขเนื้อหา และความถูกต้อง 

 5. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมอื กระทำโดย 

นำแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน  ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิ

เนือ้หา  (Content  Validity)  หลังจากนั้นนำมาหาดัชนคีวามสอดคล้อง  (IOC)  โดยใช้สูตร 

ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541, หน้า 253-254) 
 

   IOC = 
N

R  
 

   เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item   

          congruency) 
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     R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  โดยที่ ค่า +1  

          หมายถึงข้อคำถามสามารถนำไปวัดได้อย่าง 

          แน่นอน, ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้  

          และค่า -1 หมายถึง ขอ้คำถามไม่สามารถนำไป 

          วัดได้อย่างแน่นอน   

     N  หมายถึง  จำนวนทรงคุณวุฒิ 

   โดยเลือกข้อที่มคี่า IOC มากกว่า 0.5 ส่วนข้อใดมีค่าน้อยกว่า  0.5  

ผูว้ิจัยนำมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ ดังนั้น ขอ้คำถามทุกข้อ 

จงึผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านที่ได้ตรวจสอบและเห็นว่ามีความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว 

ดังมรีายชื่อต่อไปนี้ 

  โดยผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  

  5.1 ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5.3 ผศ.ดร.ละมัย ร่มเย็น  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5.3 ผศ.ดร.สามารถ อัยกร  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  5.4 นายนิพนธ์ สามิตสมิตพงษ์   อดีตรองผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

  5.5 นายสมเกียรต ิศรีษะเนตร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

 6. นำแบบสอบถามไปเสนอขอจริยธรรมวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่คณะกรรมการจรยิธรรมวิจัยเสนอแนะมา (เลขที่

ใบรับรอง 120/2564) ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก 

 7. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่จะศกึษาจำนวน 30 ชุด คือ ประชาชนในเขตอำเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 
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 8. นำข้อคำถามที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination Power) 

โดยใช้วธิีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) คิดข้อคำถาม

ที่มคี่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.361 ขึน้ไป ค่าวิกฤตของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน

ที่ระดับนัยสำคัญ .05 จากสูตรต่อไปนี ้(ทรงศักดิ์ ภูสอี่อน, 2551, หนา้ 22) 
 

     
f

RR
p LU

2

+
=  

     
f

RR
r LU −=  

 

   เมื่อ   p    หมายถึง ค่าความยากง่าย 

    r     หมายถึง ค่าอำนาจจำแนก 

    UR  หมายถึง จำนวนผูท้ี่ตอบถูกในกลุ่มสูง 

    LR   หมายถึง จำนวนผูท้ี่ตอบถูกในกลุ่มต่ำ 

    f    หมายถึง จำนวนผู้ที่เข้าสอบในกลุ่มสูง   

  ซึ่งแบบสอบถามได้ค่าอำนาจจำแนกระหว่างในข้อคำถาม  ดังนี้ 

  1) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.398-

.895 

  2) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่าง 0.399-0.842 

  3) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่าง 

0.398-0.787 

  4) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามประสิทธิผลการดำเนนิงานด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่าง 

0.402-0.895 

 7. นำข้อคำถามจากแบบสอบถามตอนที่ 2-ตอนที่ 4 มาหาค่าความเชื่อมั่น  

(Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีการ

ของ Cronbach  ทั้งนี้ทำการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดย

กำหนดค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ต้องมากกว่า 0.70 จงึจะถือว่าแบบสอบถามนัน้

ใช้ได้ โดยมีสูตร ดังนี้ (Alpha Coefficient Method อ้างใน นพพร ธนะชัยขันธ์, 2555,  
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หนา้ 19)          
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  เมื่อ      แทน ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 

   k   แทน จำนวนข้อของแบบสอบถาม 

   
2

is แทน ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อของแบบสอบถาม 

   2s   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบต่อละคน 

      
)1n(n

)X()X(n
s

22

2

−

−
=

  

  โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบดังนี้ 

  1) แบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อม่ัน .855 

  2) แบบสอบถามภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้าน

ม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ค่าความเช่ือมั่น .981 

  3) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ค่าความเชื่อม่ัน .982 

  4) แบบสอบถามประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ค่าความเชื่อม่ัน .973 

 8. นำแบบสอบถามดังกล่าว ที่ผ่านการทดลองใช้ และหาค่าความเชื่อม่ัน มาทำ

การปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ผู้วจิัยนำหนังสอืขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวจิัยจากบัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ถึงกำนันทุกตำบล ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

เพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
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  2. ผูว้ิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามไปให้ประชาชน

กลุ่มเป้หามายพร้อมชี้แจงรายละเอียด ความมุ่งหมายของการออกแบบสอบถามนี ้เพื่อทำ

ความเข้าใจให้ตรงกันในการตอบแบบสอบถาม 

  3. ดำเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วจิัยดำเนินการเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง 

และการลงพืน้ที่จริง เพื่อนำแบบสอบถามไปแจกแก่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 398 

คน พร้อมทั้งชีแ้จงรายละเอียด ความมุ่งหมายของการออกแบบสอบถาม 

  4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อนำ

แบบสอบถามไปประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจัยมีขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้ 

  1.  นำแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 

นำมาลงรหัสเลข (Code) ตามเกณฑ์ของเครื่องมอืแต่ละส่วน 

  2.  นำแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสำเร็จรูป 

ทางสถิติ เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บและคำนวณหาค่าทางสถิติแล้วนำผลที่ได้มา

วิเคราะห์เพื่อตอบคำถามวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยนำเสนอผลในรูปแบบตาราง

ประกอบความเรยีงและนำผลการศกึษาที่วเิคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ

เขียนข้อเสนอแนะ 

  3. ลักษณะการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชน

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่  

(Frequencies)   

   3.2 การวิเคราะหร์ะดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิตริะดับค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอ้คำถามเป็นรายข้อและรายด้าน 

   3.3 การวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

การทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ วเิคราะห์ข้อมูล 
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โดยใช้สถิตริะดับค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ของขอ้คำถามเป็นรายข้อและรายด้าน 

   3.4 การวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 

การทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ วเิคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้สถิตริะดับค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ของขอ้คำถามเป็นรายข้อและรายด้าน 

   3.5 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน 

การมสี่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 

การทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยใชก้าร

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

   3.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป จากแบบสอบถาม

ปลายเปิด (Open ended)  ผูว้ิจัยนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพรรณนาข้อค้นพบจากการวิจัย และทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 

โดยแยกสถิตอิอกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. สถิตพิรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก ่

  1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 

บรรยายลักษณะของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

ประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ 

  1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  

วิเคราะห์ระดับ 1) ภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร  2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของ

ประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  และ 3) ประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน 

การป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
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 2. สถิตเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานอิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิ

จรยิธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน การมสี่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร 

  2.1 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใช้ 

ในการศกึษา เพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือการมีสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัว

แปรอิสระ ซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลให้สมการ

ตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจงึต้องตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่า ตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ 

ตัวแบบได้ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที ่0.05  

   การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้าน 

การมสี่วนร่วมของประชาชน กับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีสูตร 

ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หนา้ 168) 
 

   xyr
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  เมื่อ  xyr
 แทน ค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

   N แทน จำนวนข้อมูลของชุดที่ 1 หรือ  2 

   X  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 

   Y  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 

   XY  แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนนแต่ละคู่ของชุดที่ 1 และ 2 

    
2

X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนนชุดที่ 1 

   
2

Y   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนนชุดที่ 2 

   
2)(X  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1  ยกกำลังสอง 
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2)(Y   แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2  ยกกำลังสอง 

    โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1.00 ถึง + 1.00 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1. คา่ r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ข้าม คอื ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

    2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า X ลด Y จะลดด้วย 

    3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันและมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

    4. ค่า r เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ข้ามมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

    5. ถ้า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

    6. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า 

Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กัน ในทาง

ตรงกันข้าม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มี

ความสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะ

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (อโนทัย ตรวีานชิ, 2552)  

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

    ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0  แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรง 



 

 

94 

  2.2 ตรวจสอบตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) 

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553, หน้า 370) พิจารณาจากค่า Varianec Inflation Factor (VIF) 

ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 10 พบว่า ค่า VIF สูงสุดที่ได้มคี่าเท่ากับ 2.023 และ พิจารณาค่า 

Tolerance ซึ่งต้องมคี่าอยู่ระหว่าง 0 > 1 พบว่า ค่า Tolerance มีค่าน้อยที่สุดคือ .494 แสดง

ว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง  

   2.2.1 กราฟ Normal Prob. Plot มีการแจกแจงแบบปกติ มีการเรียงตัว

ใกล้เส้นตรงเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น  

   2.2.2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 โดยพิจารณาจากค่า Residual มีค่าเฉลี่ย 

ความคาดเคลื่อน (Residual) เท่ากับ .000 ซึ่งใกล้เคียงกับหรอืเท่ากับศูนย์ เป็นไปตาม 

ข้อตกลงเบือ้งตน้  

   2.2.3 มีความแปรปรวนคงที่ โดยพิจารณาจากกราฟ Scatterplot 

ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน (Autocorrelation) พิจารณาค่า Durbin-Watson เท่ากับ 

1.889 ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 2 สรุปได้ว่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน เป็นไปตามข้อตกลง 

เบือ้งตน้ 

  2.3 การศกึษาอิทธิพลของภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน การมี

ส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยทำการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

   การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็น

การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรตน้หรอืตัวแปร

อิสระ (Independent variable) แทนด้วย X อีกตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent 

variable) แทนด้วย Y เป็นการดูความสัมพันธ์ว่าถ้า ตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปแล้วตัวแปรตาม

เปลี่ยนไปด้วยหรอืไม่   ซึ่งสองตัวแปรนั้นจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ 

การถดถอยสามารถเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรได้ในรูปของสมการ 

การถดถอย  ซึ่งสามารถพยากรณ์ค่าได้ในอนาคต  หรอืสามารถดูแนวโน้มของตัวแปรตาม

ได้เมื่อเราทราบค่าตัวแปรอิสระ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557) 

   การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อมีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรและตัวแปรตาม

หนึ่งตัวแปร แต่ถ้าหากตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร จะ
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เรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอย

เชงิเส้นอย่างง่าย เขียนความสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้   
 

 ii0i XY ++=  
 

เมื่อ    0    แทนระยะตัดแกน y  ( y-intercept) 

                แทนความชันของเส้นถดถอย (slope) 

  
ii bXbY +=

+=





0

ββ             XY i0i
หรอืจะได้ว่า 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติระดับ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยได้อันดับการวิเคราะห์ขอ้มูล ไว้ดังนี้ 

  1.  สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ 

ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้  

 x     แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

 S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 r     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 R    แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 R2    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

 R2Adj.   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว 

 b     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ 

 β     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวพยากรณ์ 

 L    แทน  ผลรวมของภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม 

 L1    แทน  ด้านความยุติธรรม 

 L2    แทน  ด้านการแบ่งปันอำนาจ 

 L3    แทน  ด้านความชัดเจนในบทบาท 

 L4    แทน  ด้านการดูแลผู้อื่น 

 L5    แทน  ด้านความซื่อสัตย์ 
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 L6    แทน  ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม 

 L7    แทน  ด้านความใส่ใจในระยะยาว 

 P    แทน  ผลรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 P1    แทน การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 P2    แทน การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

 P3    แทน การมสี่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ 

 P4    แทน การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 

 E    แทน  ผลรวมของประสิทธิผลการดำเนนิงานด้านการป้องกัน 

       การทุจริตระดับหมู่บ้าน 

 E1    แทน ด้านการพัฒนากายสะอาด 

 E2    แทน ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสะอาด 

 E3    แทน ด้านการพัฒนาจติใจสะอาด 

 E4    แทน ด้านการพัฒนาปัญญาสะอาด 

 P-Value  แทน  ค่านัยสำคัญทางสถิติ/ค่าความน่าจะเป็น 

 Sig.   แทน   ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

  *    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  **    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  ***   แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .00 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับขั้นตอน แยกออกเป็น 5 ตอน  

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้านใน

เขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
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  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำ

หมู่บ้าน การมสี่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 สำหรับรายละเอียดในแต่ละตอน  มีดังนี้ 

 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และตำบลที่อาศัยอยู่ รายละเอียดดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=398) 

ขอ้มูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

  -ชาย 93 23.37 

  -หญิง 305 76.63 

2. อายุ   

  -ไม่เกิน 30 ปี 121 30.40 

  -31-40 ปี 104 26.13 

  -41-50 ปี 132 33.17 

  -51-60 ปี 30 7.54 

  -มากกว่า 60 ปี 11 2.76 

3. ระดับการศกึษา   

  -ประถมศึกษา 95 23.87 

  -มัธยมศกึษา/ปวช. 125 31.41 

  -ปวส./อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า 91 22.86 

  -ปริญญาตรีขึน้ไป 87 21.86 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 (n=398) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 

4. อาชีพ   

  -เกษตรกร 144 36.18 

  -ค้าขาย 67 16.83 

  -ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 53 13.32 

  -รับจ้างทั่วไป 24 6.03 

  -พนักงานบริษัทเอกชน 9 2.26 

  -รับราชการ 24 6.03 

  -อาชีพอื่น ๆ  77 19.35 

5. รายได้ต่อเดือน   

  -ไม่เกิน 10,000 บาท 169 42.46 

  -10,001-15,000 บาท 156 39.20 

  -15,001-20,000 บาท 60 15.08 

  -ตั้งแต่ 20,001 บาทขึน้ไป 13 3.26 

6. ตำบลที่อาศัยอยู่   

  -ตำบลม่วง 47 11.81 

  -ตำบลมาย 40 10.05 

  -ตำบลดงหม้อทอง 36 9.05 

  -ตำบลดงเหนือ 42 10.55 

  -ตำบลดงหม้อทองใต้ 53 13.31 

  -ตำบลห้วยหลัว 56 14.07 

  -ตำบลโนนสะอาด 36 9.05 

  -ตำบลหนองกวั่ง 38 9.55 

  -ตำบลบ่อแก้ว 50 12.56 

รวม 398 100.00 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9F
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 จากตาราง 2 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีจำนวนทั้งสิ้น 398 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 305 คน คิดเป็นรอ้ยละ 76.63 และเพศชาย จำนวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.37 

 เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 

ปี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.17 รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 121 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.13 อายุระหว่าง 

51-60 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.54 และอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 11 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 2.76 

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มกีารศกึษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 125 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.41 รองลงมาคือ

ระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.87 ระดับปวส./อนุปริญญาหรอื

เทียบเท่า จำนวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.86 และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 87 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 21.86 

 เมื่อจำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกร จำนวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.18 รองลงมาคืออาชีพอื่น ๆ จำนวน 77 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 19.35 อาชีพค้าขาย จำนวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.83 อาชีพธุรกิจ

ส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.32 อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 

24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.03 อาชีพรับราชการ จำนวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.03 และ

พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 

 เมื่อจำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 

ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.46 รองลงมาคือ มี

รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท จำนวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.20 มี

รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 และมี

รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.26 

 เมือ่จำแนกตามตำบลที่อาศัยอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่

ในตำบลห้วยหลัว จำนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.07 รองลงมาคือ ตำบลดงหมอ้ทองใต้ 

จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.56 

ตำบลม่วง จำนวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.81 ตำบลดงเหนอื จำนวน 42 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 10.55 ตำบลมาย จำนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.05 ตำบลหนองกวั่ง จำนวน  
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38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.55 ตำบลดงหมอ้ทอง จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.05 และ 

ตำบลโนนสะอาด จำนวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.05 

 โดยสรุป ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนในเขตอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มีจำนวนทั้งสิน้ 398 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

76.63 มอีายุระหว่าง 41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.17 มีการศกึษาในระดับมัธยมศึกษา/

ปวช. คิดเป็นรอ้ยละ 31.41 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นรอ้ยละ 36.18 มรีายได้ต่อ

เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 42.46 อาศัยอยู่ในตำบลห้วยหลัว คิดเป็นรอ้ยละ 

14.07 

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 3-10 

 

ตาราง  3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

 ของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

(n=398) 

ด้าน

ที ่
ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ด้านความยุติธรรม 4.03 0.49 มาก 

2 ด้านการแบ่งปันอำนาจ 4.12 0.51 มาก 

3 ด้านความชัดเจนในบทบาท 4.03 0.53 มาก 

4 ด้านการดูแลผู้อื่น 3.99 0.51 มาก 

5 ด้านความซื่อสัตย์ 3.89 0.55 มาก 

6 ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม 3.92 0.56 มาก 

7 ด้านความใส่ใจในระยะยาว 3.82 0.52 มาก 

รวม 3.97 0.41 มาก 
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 จากตาราง 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97) 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการแบ่งปันอำนาจ ( X =4.12) รองลงมาคือ ด้านความยุติธรรม 

( X =4.03) ด้านความชัดเจนในบทบาท ( X =4.03) ด้านการดูแลผู้อื่น ( X =3.99) 

ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม ( X =3.92) ด้านความซื่อสัตย์ ( X =3.89) และด้านความ 

ใส่ใจในระยะยาว ( X =3.82) ตามลำดับ 

 
ตาราง  4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

 ของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความยุติธรรม 

 รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติต่อประชาชนในหมู่บา้นทุกคน

อย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียมกัน 4.07 0.57 มาก 

2 ผูน้ำหมู่บ้านตัดสินใจดำเนินการในเรื่อง 

ต่าง ๆ ดว้ยข้อมูลที่ถูกต้อง 4.00 0.66 มาก 

3 ผูน้ำหมู่บ้านวางหลักเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้าน

อย่างถูกต้องเหมาะสม 4.05 0.64 มาก 

4 ผูน้ำหมู่บ้านรับผิดชอบในการกระทำของตน 3.99 0.60 มาก 

รวม 4.03 0.49 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X =4.03) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับ

มาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติต่อประชาชนในหมู่บ ้านทุก

คนอย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียมกัน ( X =4.07) รองลงมาคือ ผู้นำหมู่บ้านวางหลักเกณฑ์ 

การพัฒนาหมู่บ้านอย่างถูกต้องเหมาะสม ( X =4.05) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ  
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ผูน้ำหมู่บ้านรับผิดชอบในการกระทำของตน ( X =3.99) 

 

ตาราง  5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

 ของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการแบ่งปันอำนาจ 

 รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ผูน้ำหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน

หมู่บ้าน 4.32 0.62 มาก 

2 ผูน้ำหมู่บ้านเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการหมู่บ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น 4.14 0.66 มาก 

3 เมื่อตอ้งมกีารตัดสินใจดำเนินการเรื่องใด ๆ ผู้นำ

หมู่บ้านจะมีการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนในหมู่บ้าน 3.99 0.59 มาก 

4 ผูน้ำหมู่บ้านมักมอบอำนาจให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านและประชาชนตัดสินใจ 4.02 0.69 มาก 

รวม 4.12 0.51 มาก 

 

 จากตาราง 5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการแบ่งปันอำนาจ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X =4.12) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมอยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูน้ำหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน

หมู่บ้าน ( X =4.32) รองลงมาคือ ผูน้ำหมู่บ้านเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการหมู่บ้านร่วม

แสดงความคิดเห็น ( X =4.14) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ เมื่อตอ้งมีการตัดสินใจ

ดำเนนิการเรื่องใด ๆ ผูน้ำหมู่บ้านจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน 

( X =3.99) 
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ตาราง  6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

 ของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความชัดเจน 

 ในบทบาท รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ผูน้ำหมู่บ้านอธิบายและชีแ้จงเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงานที่ต้องการให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาและ

ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบอย่างชัดเจน 4.01 0.59 มาก 

2 ผูน้ำหมู่บ้านชีแ้จงรายละเอียดของงาน เพื่อให้

เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้อง 4.04 0.65 มาก 

3 ผูน้ำหมู่บ้านชีแ้จงความสำคัญถึงหนา้ที่ความ

รับผิดชอบต่าง ๆ ของผูใ้ต้บังคับบัญชาและ

คณะกรรมการหมู่บ้านว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เป้าหมายของการบริหารงานในหมู่บ้านอย่างไร 4.05 0.67 มาก 

รวม 4.03 0.53 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความชัดเจนในบทบาท โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =4.03) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมอยู่ใน

ระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูน้ำหมู่บ้านชี้แจงความสำคัญถึงหนา้ที่

ความรับผดิชอบต่าง ๆ ของผูใ้ต้บังคับบัญชาและคณะกรรมการหมู่บ้านว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

กับเป้าหมายของการบริหารงานในหมู่บ้านอย่างไร ( X =4.05) รองลงมาคือ ผูน้ำหมู่บ้าน

ชีแ้จงรายละเอียดของงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้อง ( X =4.04) ส่วนข้อ 

ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูน้ำหมู่บ้านอธิบายและชีแ้จงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในหมู่บ้านรับทราบอย่างชัดเจน ( X =4.01) 
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ตาราง  7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

 ของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการดูแลผู้อื่น 

 รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความเป็นห่วงเป็นใยประชาชน

ในหมู่บ้านอย่างแท้จริง 4.09 0.64 มาก 

2 ผูน้ำหมู่บ้านยินดีรับฟังและให้ความเคารพ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชน 3.97 0.58 มาก 

3 ผูน้ำหมู่บ้านให้การสนับสนุนช่วยเหลอืประชาชน

ในหมู่บ้านอย่างเต็มใจในเรื่องต่าง ๆ 3.95 0.63 มาก 

4 ผูน้ำหมู่บ้านทำให้ท่านมั่นใจว่าได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการที่จำเป็นอย่างครบถ้วน 3.94 0.67 มาก 

รวม 3.99 0.51 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการดูแลผู้อื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X =3.99) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมอยู่ในระดับมาก  

ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความเป็นห่วงเป็นใยประชาชน 

ในหมู่บ้านอย่างแท้จริง ( X =4.09) รองลงมาคือ ผู้นำหมู่บ้านยินดีรับฟังและใหค้วาม

เคารพผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชน ( X =3.97) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูน้ำ

หมู่บ้านทำให้ท่านมั่นใจว่าได้รับการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นอย่างครบถ้วน  

( X =3.94) 
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ตาราง  8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

 ของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความซื่อสัตย์ 

 รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจรติ 3.99 0.58 มาก 

2 ผูน้ำหมู่บ้านรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับ

ประชาชน 3.82 0.66 มาก 

3 ผูน้ำหมู่บ้านกระทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคำพูด

ของตนเองเสมอ 3.87 0.65 มาก 

รวม 3.89 0.55 มาก 

 

 จากตาราง 8 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X =3.89) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมอยู่ในระดับมาก  

ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจรติ ( X =3.99) 

รองลงมาคือ ผูน้ำหมู่บ้านกระทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคำพูดของตนเองเสมอ ( X =3.87) 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูน้ำหมู่บ้านรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน 

( X =3.82) 
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ตาราง  9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

 ของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการแนะนำ 

 ด้านจรยิธรรม รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ผูน้ำหมู่บ้านตั้งกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงาน

ที่เหมาะสมในเชิงจรยิธรรมใหก้ับประชาชนใน

หมู่บ้าน 4.08 0.68 มาก 

2 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมเพื่อเป็น

แบบอย่างใหก้ับคณะกรรมการและประชาชนใน

หมู่บ้าน 3.82 0.62 มาก 

3 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติงานทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของ

คุณธรรมจริยธรรม 3.86 0.74 มาก 

4 ผูน้ำหมู่บ้านสนับสนุนและใหร้างวัลประชาชนใน

หมู่บ้านที่ประพฤติตนตามหลักจรยิธรรม 3.91 0.71 มาก 

รวม 3.92 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( X =3.92) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมอยู่ใน

ระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูน้ำหมู่บ้านตั้งกฎระเบียบ มาตรฐาน 

การทำงานที่เหมาะสมในเชิงจรยิธรรมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ( X =4.08) รองลงมาคือ  

ผูน้ำหมู่บ้านสนับสนุนและใหร้างวัลประชาชนในหมู่บ้านที่ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม  

( X =3.91) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างมีจรยิธรรมเพื่อเป็น

แบบอย่างใหก้ับคณะกรรมการและประชาชนในหมู่บ้าน ( X =3.82) 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

 ของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความใส่ใจในระยะ 

 ยาว รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ

ที ่
ขอ้คำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ผูน้ำหมู่บ้านใส่ใจการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่

ดีในหมู่บ้าน 3.85 0.70 มาก 

2 ผูน้ำหมู่บ้านกระตุ้นใหค้ณะกรรมการหมู่บ้าน

และประชาชนในหมู่บ้านเกิดการหมุนเวียน

สิ่งของ เครื่องใช้ ให้นำกลับมาใช้ใหม่ 3.75 0.70 มาก 

3 ผูน้ำหมู่บ้านใส่ใจต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ที่

ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน 3.82 0.59 มาก 

4 ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิการของ

สังคมที่ประชาชนหมู่บ้านจะได้รับ 3.88 0.63 มาก 

รวม 3.82 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมของผูน้ำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความใส่ใจในระยะยาว โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( X =3.82) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มีภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับ

มาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิการ 

ของสังคมที่ประชาชนหมู่บ้านจะได้รับ ( X =3.88) รองลงมาคือ ผูน้ำหมู่บ้านใส่ใจการดูแล

รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน ( X =3.85) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูน้ำหมู่บ้าน

กระตุน้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านเกิดการหมุนเวียนสิ่งของ 

เครื่องใช้ ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ( X =3.75) 

 

 

 

 



 

 

109 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แสดงรายละเอียดดังตาราง 11-15 

 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  

 โดยรวมและรายด้าน 

 (n=398) 

ด้าน

ที ่
การมสี่วนร่วมของประชาชน 

X  S.D. ความหมาย 

1 การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.83 0.63 มาก 

2 การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 3.80 0.67 มาก 

3 การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.91 0.56 มาก 

4 การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 3.88 0.63 มาก 

รวม 3.85 0.55 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =3.85) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้าน 

ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X =3.91) รองลงมาคือ  

การมสี่วนร่วมในการประเมินผล ( X =3.88) การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ ( X =3.83) 

และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ( X =3.80) ตามลำดับ 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง  

 จังหวัดสกลนคร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รายข้อ 

 (n=398) 

ข้อ 

ที ่
ขอ้คำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านได้เข้าร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกัน

การทุจริตของหมู่บ้าน 4.04 0.73 มาก 

2 ท่านมสี่วนร่วมเสนอแนะข้อปัญหาเกี่ยวกับการ

ป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน 3.75 0.75 มาก 

3 ท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมใน

หมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของ

หมู่บ้าน 3.76 0.79 มาก 

4 ท่านได้เข้าร่วมคิดวิเคราะห์เสนอแนะข้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน 3.80 0.71 มาก 

5 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ 

ของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของ

หมู่บ้าน 3.78 0.80 มาก 

รวม 3.83 0.63 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านได้เข้าร่วมในการกำหนดแนวทาง 

การป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน ( X =4.04) รองลงมาคือ ท่านได้เข้าร่วมคิดวิเคราะห์

เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน ( X =3.80) ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมเสนอแนะข้อปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 

ของหมู่บ้าน ( X =3.75) 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง  

 จังหวัดสกลนคร ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน รายข้อ 

 (n=398) 

ข้อ 

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านมีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงานในการ 

ดำเนนิการป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านของท่าน 4.03 0.79 มาก 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน       

การทุจริตของหมู่บ้านโดยการสนับสนุนทางดา้น

ทรัพยากร บริจาคเงิน ฯลฯ 3.77 0.72 มาก 

3 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน       

การทุจริตของหมู่บ้านโดยการเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการในการบริหารงานในหมู่บ้าน 3.71 0.85 มาก 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการ

ทุจรติของหมู่บ้านโดยการเข้าไปเป็น

คณะกรรมการเพื่อกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ป้องกันการทุจริตในหมู่บ้าน 3.67 0.78 มาก 

5 ท่านมีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงานในการ

ประสานงานให้แก่หมู่บ้านในการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านของท่าน 3.82 0.80 มาก 

รวม 3.80 0.67 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มสี่วนร่วมอยู่ใน

ระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านมีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงาน 

ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านของท่าน ( X =4.03) รองลงมาคือ ท่านมี 

ส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงานในการประสานงานให้แก่หมู่บ้านในการดำเนินการป้องกัน 
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การทุจริตในหมู่บ้านของท่าน ( X =3.82) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วม 

ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้านโดยการเข้าไปเป็นคณะกรรมการเพื่อ

กำหนดขอ้บังคับเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหมู่บ้าน( X =3.67) 

 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง  

 จังหวัดสกลนคร ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ รายข้อ 

 (n=398) 

ข้อ 

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน 3.85 0.70 มาก 

2 ท่านได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ของหมู่บ้านด้วยความโปร่งใส 3.86 0.71 มาก 

3 ท่านได้รับผลประโยชน์จากการพิจารณา

คัดเลือกดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการเพื่อการ

พัฒนาของหมู่บ้านด้วยความโปร่งใส 4.18 0.74 มาก 

4 ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการ

ดำเนนิงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับชุมชน 3.93 0.67 มาก 

5 ท่านได้มโีอกาสสร้างรายได้ อันเป็นผลมาจาก

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชน 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเต็มที่ 3.75 0.81 มาก 

รวม 3.91 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการมสี่วนร่วมได้รับ 

ผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
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มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านได้รับผลประโยชน์ 

จากการพิจารณาคัดเลือกดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาของหมู่บ้าน 

ด้วยความโปร่งใส ( X =4.18) รองลงมาคือ ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการ

ดำเนนิงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับชุมชน 

( X =3.93) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านได้มโีอกาสสร้างรายได้ อันเป็นผลมาจาก

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเต็มที่ 

( X =3.75) 

 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง  

 จังหวดัสกลนคร ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล รายข้อ 

 (n=398) 

ข้อ 

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามกิจกรรมการดำเนินงานของหมู่บ้าน 3.92 0.73 มาก 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามโครงการ

พัฒนาของหมู่บ้าน 3.86 0.75 มาก 

3 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส

ของการบริหารงานโครงการพัฒนาของหมู่บ้าน 3.77 0.79 มาก 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดทำ

งบประมาณและบัญชรีับจ่ายของหมู่บ้าน 3.94 0.80 มาก 

5 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

แผนงานโครงการพัฒนาของหมู่บ้านให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.92 0.78 มาก 

รวม 3.88 0.63 มาก 
 

 จากตาราง 15 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมินผล  



 

 

114 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มสี่วนร่วม 

อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านมสี่วนร่วมในการควบคุมการ

จัดทำงบประมาณและบัญชีรับจ่ายของหมู่บ้าน ( X =3.94) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วม 

ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการดำเนินงานของหมู่บ้าน  

( X =3.92) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านมสี่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส

ของการบริหารงานโครงการพัฒนาของหมู่บ้าน ( X =3.77) 

 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการ 

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 16-20 

 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการดำเนินงาน 

 ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 โดยรวมและรายด้าน 

(n=398) 

ด้าน

ที ่

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้าน X  S.D. ความหมาย 

1 การพัฒนากายสะอาด 3.98 0.54 มาก 

2 การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด 4.17 0.54 มาก 

3 การพัฒนาจติใจสะอาด 4.16 0.57 มาก 

4 การพัฒนาปัญญาสะอาด 4.13 0.49 มาก 

รวม 4.11 0.45 มาก 

 

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =4.11) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน  

โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาพฤติกรรมสะอาด ( X =4.17) รองลงมาคือ  
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ด้านการพัฒนาจติใจสะอาด ( X =4.16) ด้านการพัฒนาปัญญาสะอาด ( X =4.13) และ

ด้านการพัฒนากายสะอาด ( X =3.98) ตามลำดับ 

 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการดำเนินงาน 

 ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ด้านการพัฒนากายสะอาด รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ 

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านสามารถลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวน

ครัวไว้กินเอง 4.13 0.58 มาก 

2 ท่านสามารถเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริม 3.95 0.61 มาก 

3 ท่านสามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการดำเนิน

ชีวติในปัจจุบัน 3.83 0.78 มาก 

4 ท่านยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลีย้ง

ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 4.04 0.77 มาก 

5 ท่านมกีารออมทรัพย์ และจัดทำบัญชคีรัวเรือน

อย่างเป็นระบบ 3.95 0.72 มาก 

รวม 3.98 0.54 มาก 

 

 จากตาราง 17 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการพัฒนากายสะอาดโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.98) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ

มาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านสามารถลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวน

ครัวไว้กินเอง ( X =4.13) รองลงมาคือ ท่านยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลีย้ง

ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ( X =4.04) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ท่านสามารถสร้าง

รายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวติในปัจจุบัน ( X =3.83) 
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการดำเนินงาน 

 ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสะอาด รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ 

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านยึดมั่นในคุณธรรมจรยิธรรม เช่น ศีล 5 และ

หลักการของศาสนาที่ตัวเองเคารพนับถือ 4.31 0.73 มาก 

2 ระเบียบและกฎเกณฑ์เพื่อสร้างกลไกในการ

บริหารชุมชนให้เกิดสุจริต และความโปร่งใส 4.09 0.54 มาก 

3 ท่านประพฤติตนอยู่ในศลีธรรมอันดีงาม และ

ห่างไกลอบายมุข 4.14 0.74 มาก 

4 ท่านมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตัว 4.16 0.73 มาก 

รวม 4.17 0.54 มาก 

 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสะอาด 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีประสิทธิผล 

อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านยึดมั่นในคุณธรรมจรยิธรรม 

เช่น ศลี 5 และหลักการของศาสนาที่ตัวเองเคารพนับถือ ( X =4.31) รองลงมาคือ ท่าน

มุ่งเนน้ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ( X =4.16) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

คือ ระเบียบและกฎเกณฑ์เพื่อสรา้งกลไกในการบริหารชุมชนให้เกิดสุจริต และความ

โปร่งใส ( X =4.09) 
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการดำเนินงาน 

 ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ด้านการพัฒนาจติใจสะอาด รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ 

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านซื่อสัตย์สุจรติ รูจ้ักเสียสละ และแบ่งปัน 4.15 0.72 มาก 

2 ท่านตระหนักรู้ถึงการละอายต่อการทำช่ัว และ

เกรงกลัวต่อการทุจริต  4.14 0.70 มาก 

3 ท่านตระหนักว่าการทุจริตจะก่อใหเ้กิดบาปกรรม

ต่อตนเองและครอบครัว 4.13 0.65 มาก 

4 ท่านตระหนักว่าการทุจริตจะก่อใหส้่งผลเสียโดย

ภาพรวมต่อหมู่บ้านในฐานะเป็นศัตรูของการ

พัฒนาหมู่บ้านในระยะสั้นและระยะยาว 4.22 0.65 มาก 

รวม 4.16 0.57 มาก 

 

 จากตาราง 19 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการพัฒนาจติใจสะอาด โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.16) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มปีระสิทธิผลอยู่ใน

ระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านตระหนักว่าการทุจริตจะก่อให้ส่งผล

เสียโดยภาพรวมต่อหมู่บ้านในฐานะเป็นศัตรูของการพัฒนาหมู่บ้านในระยะสั้นและระยะ

ยาว ( X =4.22) รองลงมาคือ ท่านซื่อสัตย์สุจรติ รูจ้ักเสียสละ และแบ่งปัน ( X =4.15) 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านตระหนักว่าการทุจริตจะก่อใหเ้กิดบาปกรรมต่อตนเอง

และครอบครัว ( X =4.13) 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการดำเนินงาน 

 ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ด้านการพัฒนาปัญญาสะอาด รายข้อ 

(n=398) 

ข้อ 

ที ่
ข้อคำถาม 

X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา

ปัญญาจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิตได้อย่าง

ยั่งยืน 4.21 0.62 มาก 

2 ท่านสามารถไตร่ตรองอย่างรอบคอบให้รูจ้ัก

เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.02 0.56 มาก 

3 ท่านตระหนักถึงการไม่ใช้ปัญญาว่าจะนำไปสู่การ

แสวงหาช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบ 4.13 0.71 มาก 

4 ท่านตระหนักเสมอว่าการไม่ใช้ปัญญาคิด

ไตร่ตรองจะนำไปสู่การทุจริตคิดมชิอบต่อชุมชน

ของตนเอง 4.14 0.63 มาก 

5 ท่านตระหนักเสมอว่าการใช้ปัญญาคิดไตร่ตรอง

อย่างรอบครอบจะนำไปสู่การใชท้รัพยากรและ

ทุนของชุมชนที่ประหยัดคุ้มค่า 4.18 0.63 มาก 

รวม 4.13 0.49 มาก 

 

 จากตาราง 20 พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการพัฒนาปัญญาสะอาด โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.13) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มปีระสิทธิผลอยู่ใน

ระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการ

พัฒนาปัญญาจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติได้อย่างยั่งยืน ( X =4.21) รองลงมาคือ 

ท่านตระหนักเสมอว่าการใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบจะนำไปสู่การใชท้รัพยากร

และทุนของชุมชนที่ประหยัดคุ้มค่า ( X =4.18) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ท่านสามารถ

ไตร่ตรองอย่างรอบคอบให้รู้จักเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ( X =4.02) 
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 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมของผู้นำ

หมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการ 

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน การมี 

ส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 21-23 

 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใชใ้น

การศกึษา เพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร

อิสระ ซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลให้สมการ 

ตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงตอ้งตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่า ตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ 

ตัวแบบได้ โดยกำหนด ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig.  

(2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม 

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์

กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะพิจารณาจาก

ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (อโนทัย ตรวีานิช, 2552)  

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูงมาก 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับต่ำ 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชงิเส้นตรง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน การมสี่วนร่วม

ของประชาชน กับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังตาราง 21
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ตาราง 21 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน การมสี่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

 การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
ตัวแปร L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P1 P2 P3 P4 E1 E2 E3 E4 E 

Mean 4.03 4.12 4.03 3.99 3.69 3.92 3.62 3.63 3.60 3.91 3.68 3.98 4.17 4.16 4.13 4.11 

S.D. 0.49 0.51 0.53 0.51 0.55 0.56 0.52 0.63 0.67 0.56 0.63 0.54 0.54 0.57 0.49 0.45 

L1 1 .498** .527** .445** .458** .549** .421** .316** .293** .345** .300** .219** .346** .295** .357** .357** 

L2  1 .576** .637** .409** .433** .514** .271** .370** .281** .217** .197** .410** .511** .488** .469** 

L3   1 .504** .553** .556** .543** .397** .366** .428** .354** .276** .256** .244** .272** .312** 

L4    1 .668** .577** .604** .413** .441** .357** .378** .319** .333** .399** .430** .438** 

L5     1 .686** .609** .387** .294** .353** .407** .284** .219** .203** .292** .299** 

L6      1 .689** .502** .454** .498** .486** .300** .320** .214** .301** .336** 

L7       1 .426** .399** .465** .429** .266** .267** .212** .345** .324** 

L        .496** .481** .498** .469** .339** .397** .383** .457** .466** 

P1        1 .626** .654** .627** .487** .201** .154** .246** .335** 

P2         1 .683** .677** .535** .348** .350** .396** .491** 

P3          1 .611** .422** .337** .312** .423** .447** 

P4           1 .591** .289** .229** .379** .454** 

P            .583** .334** .297** .409** .492** 

E1            1 .504** .428** .546** .655** 

E2             1 .642** .681** .682** 

E3              1 .624** .672** 

E4               1 .672** 

E                1 
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 จากตาราง 21 พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม โดยภาพรวม (L) มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (E) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.466) 

 เมือ่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (E) กับภาวะ

ผูน้ำเชิงจริยธรรม เป็นรายด้าน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทุกด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านความยุติธรรม (L1) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.357) 

  2. ด้านการแบ่งปันอำนาจ (L2) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.469) 

  3. ด้านความชัดเจนในบทบาท (L3) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.312) 

  4. ด้านการดูแลผูอ้ื่น (L4) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r=.438) 

  5. ด้านความซื่อสัตย์ (L5) มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และมีความสัมพันธ์

ทางบวก (r=.299) 

  6. ด้านการแนะนำด้านจรยิธรรม (L6) มีความสัมพันธ์กันในระดับ 

ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.336) 

  7. ด้านความใส่ใจในระยะยาว (L7) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.324) 

 ส่วนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวม (P) มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (E) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.492) 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (E) กับการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ที่ระดับ .05 ทุกด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ (P1) มีความสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.335) 

  2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน (P2) มีความสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.469) 

  3. ด้านการมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (P3) มีความสัมพันธ์กันใน

ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.312) 

  4. ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมินผล (P4) มีความสัมพันธ์กันในระดับปาน

กลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.438) 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม โดยภาพรวม (L)  

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของ

ประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (E) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.466) 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวม (P) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

โดยภาพรวม (E) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ 

ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r=.492) ซึ่งตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันใน

ระดับที่อยู่ในเกณฑ์ข้อจำกัดหรอืต่ำกว่า 0.80 (Stevens, 2002, p. 189) ไม่ทำให้เกิด

ปัญหาภาวะพหุสัมพันธ์ร่วม (Multicollinearity) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบรุนแรงในการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุ และไม่ส่งผลใหส้มการตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปร 

ขณะเดียวกันตัวแปรอิสระไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เนื่องจากค่า 

VIF (Variance inflation factor) ไม่เกิน 10 และค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน การมี 

ส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แสดงรายละเอียดดังตาราง 22-23 
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้านที่ส่งผลต่อ 

 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต 

 อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std.error (β) t P-value 
Collinearity 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.933 .198  9.783 .000   

ความยุติธรรม (L1) .106 .053 .116 2.020 .044* .300 3.333 

การแบ่งปันอำนาจ (L2) .256 .057 .289 4.472 .000*** .378 2.642 

ความชัดเจนในบทบาท (L3) .031 .052 .037 .595 .552 .252 3.456 

การดูแลผูอ้ื่น (L4) .187 .062 .212 3.028 .003** .286 4.526 

ความซื่อสัตย์ (L5) .035 .056 .042 .613 .540 .289 3.968 

การแนะนำด้านจรยิธรรม (L6) .084 .067 .105 1.267 .206 .201 4.967 

ความใส่ใจในระยะยาว (L7) .033 .066 .038 .497 .620 .246 4.062 

R=618, R2=.368, R2Adj=.355, F=30.446, Sig.=.000** 

 

 จากตาราง 22 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์อิทธิพลของภาวะ

ผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่า ตัวแปรภาวะผูน้ำ 

เชงิจริยธรรมสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 35.50  

(R2Adj=.355) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่า ด้านการแบ่งปันอำนาจ (L2)  

มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์ =.289 โดยด้านการดูแลผู้อื่น (L4) มคี่าสัมประสิทธิพยากรณ์ 

=.212 และดา้นความยุติธรรม (L1) มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์ =.116 อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ดา้นความชัดเจนในบทบาท (L3) ดา้นความซื่อสัตย์ (L5)  

ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม (L6) และด้านความใส่ใจในระยะยาว (L7) อธิบายได้ว่า  

ผูน้ำหมู่บ้านยิ่งมกีารแบ่งปันอำนาจมาก ยิ่งมีการดูแลผู้อื่นมาก และยิ่งมีความยุติธรรมมาก

ย่อมจะทำให้ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มากยิ่งขึน้ ขณะเดียวกันตัวแปรอิสระไม่เกิดปัญหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เนื่องจากค่า VIF (Variance inflation factor) ไม่เกิน 10 
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 และค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 ดังนัน้ จงึนำมาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน 

ดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังต่อไปนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

   Y  = 1.933 + .106*(L2) + .256*(L2) + .187*(L4) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = .116*(L1) + .289*(L2) + .212*(L4) 

 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ 

 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต 

 อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std.error (β) T P-value 
Collinearity 

Tolerance VIF 

(Constant) 2.625 .144  18.213 .000   

การมสี่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ (P1) .091 .046 .128 1.960 .051 .325 3.387 

การมสี่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน (P2) .246 .053 .365 4.647 .000* .336 2.875 

การมสี่วนร่วมในการ

รับผลประโยชน์ (P3) .067 .061 .083 1.099 .272 .289 3.685 

การมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล (P4) .162 .046 .228 3.514 .000* .298 4.264 

R=626, R2=.377, R2Adj=.370, F=47.666, Sig.=.000** 

 

 จากตาราง 23 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์อิทธิพลของการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ 

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่า ตัวแปรการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการ

ทุจรติระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 37.00 (R2Adj.=..370) 

โดยการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์=..365 และด้านการมี 
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ส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์=.228 โดยด้านการมสี่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงาน (P2) มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์=.365 และด้านการมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล (P4) มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ=์.228 ยกเว้นด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(P1) และด้านการมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (P3) อธิบายได้ว่า ยิ่งประชาชนมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติงานมาก และมีส่วนร่วมในการประเมินผลมาก ย่อมจะทำให้ประสิทธิผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันตัวแปรอิสระไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระ เนื่องจากค่า VIF (Variance inflation factor) ไม่เกนิ 10 และค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 

ดังนัน้ จึงนำมาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังต่อไปนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

   Y  = 2.625 + .246* (P2) + .162* (P4) 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = .365*(P2) + .228*(P4) 

 ทั้งนี ้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานภาวะผูน้ำ 

เชงิจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน และการมสี่วนร่วมของประชาชน มอีิทธิพลต่อประสิทธิผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร รายละเอียดดังตาราง 24 
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ตาราง 24 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ด้านความ

ยตุิธรรม มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน

การป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 

2. ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ด้านการ

แบ่งปันอำนาจ มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้าน

ม่วง จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 

3. ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ด้านความ

ชัดเจนในบทบาท มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

4. ภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ด้านการดูแล

ผูอ้ื่น มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 

5. ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ด้านความ

ซื่อสัตย ์มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

6. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ด้านการ

แนะนำด้านจริยธรรม มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

7. ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ด้านความใส่

ใจในระยะยาว มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้าน

ม่วง จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

8. การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

9. การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 

10. การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปฏิเสธ 

11. การมสี่วนร่วมในการประเมินผล มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยอมรับ 

 

 จากตาราง 23 ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

  1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน ด้านความยุติธรรม  

ด้านการแบ่งปันอำนาจ และด้านการดูแลผูอ้ื่น มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน 

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จึงยอมรับ

สมมตฐิาน 

   ภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมของผูน้ำหมู่บ้านด้านความชัดเจนในบทบาท  

ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม และด้านความใส่ใจในระยะยาว ไม่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จึงปฏิเสธสมมตฐิาน 
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  2. การมสี่วนร่วมของประชาชน ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน 

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จึงยอมรับ

สมมตฐิาน 

   การมสี่วนร่วมของประชาชนด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ  

และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จึงปฏิเสธ

สมมตฐิาน 



 

บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอ 

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ผลสรุป ดังนี้ 

  1. สรุปผลการวิจัย 

  2. อภิปรายผลการวิจัย 

  3. ขอ้เสนอแนะการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร มจีำนวนทั้งสิ้น 398 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

76.63 มอีายุระหว่าง 41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.17 มีการศกึษาในระดับมัธยมศึกษา/

ปวช. คิดเป็นรอ้ยละ 31.41 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นรอ้ยละ 36.18 มรีายได้ต่อ

เดือน ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 42.46 อาศัยอยู่ในตำบลห้วยหลัว คิดเป็นรอ้ยละ 

14.07 

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพจิารณารายด้าน 

พบว่า มีภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

ด้านการแบ่งปันอำนาจ ( X =4.12) รองลงมาคือ ด้านความยุติธรรม( X =4.03) ด้านความ

ชัดเจนในบทบาท ( X =4.03) ด้านการดูแลผู้อื่น ( X =3.99) ดา้นการแนะนำด้านจริยธรรม 

( X =3.92) ดา้นความซื่อสัตย์ ( X =3.89) และดา้นความใส่ใจในระยะยาว ( X =3.82)  

 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.85) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า มสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  
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การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X =3.91) รองลงมาคือ การมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล ( X =3.88) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( X =3.83) และการมสี่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงาน ( X =3.80) 

 4. ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.11) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 

ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสะอาด ( X =4.17) รองลงมาคือ ดา้นการพัฒนาจติใจสะอาด 

( X =4.16) ดา้นการพัฒนาปัญญาสะอาด ( X =4.13) และด้านการพัฒนากายสะอาด 

( X =3.98)  

 5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้าน การมี

ส่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

  5.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์อิทธิพลของภาวะผูน้ำ 

เชงิจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่า ตัวแปรภาวะผูน้ำ 

เชงิจริยธรรมสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 35.50 (Adjusted 

R2 = .355) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่า ด้านการแบ่งปันอำนาจ (L2) มคี่า 

สัมประสิทธิพยากรณ์ =.289 โดยด้านการดูแลผู้อื่น (L4) มคี่าสัมประสิทธิพยากรณ์ =.212 

และด้านความยุติธรรม (L1) มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์ =.116 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความชัดเจนในบทบาท (L3) ดา้นความซื่อสัตย์ (L5) ด้านการ

แนะนำด้านจริยธรรม (L6) และดา้นความใส่ใจในระยะยาว (L7) อธิบายได้ว่า ผูน้ำหมู่บ้าน

ยิ่งมกีารแบ่งปันอำนาจมาก ยิ่งมีการดูแลผู้อื่นมาก และยิ่งมคีวามยุติธรรมมากย่อมจะทำ

ให้ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร มากยิ่งขึน้ 

  5.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์อิทธิพลของการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่า ตัวแปรการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนสามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 
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การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 37.00 (Adjusted 

R2 = .370) โดยการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์=.365 และด้าน

การมสี่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์=.228 โดยด้านการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงาน (P2) มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์ =.365 และด้านการมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล (P4) มีค่าสัมประสิทธิพยากรณ์ =.228 ยกเว้นด้านการมสี่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ (P1) และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (P3) อธิบายได้ว่า ยิ่งประชาชน

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมาก และมีส่วนร่วมในการประเมินผล มาก ย่อมจะทำให้

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร มากยิ่งขึน้ 
 

อภิปรายผลการวจิัย 

 จากผลสรุปการวิจัย สามารถนำมาอภปิรายผลได้ ดังนี ้

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่า ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผู้นำ

หมู่บ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มีภาวะผูน้ำ

เชงิจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการแบ่งปัน

อำนาจ ( X =4.12) รองลงมาคือ ดา้นความยุติธรรม( X =4.03) ด้านความชัดเจน 

ในบทบาท ( X =4.03) ด้านการดูแลผู้อื่น ( X =3.99) ดา้นการแนะนำด้านจรยิธรรม  

( X =3.92) ดา้นความซื่อสัตย์ ( X =3.89) และด้านความใส่ใจในระยะยาว ( X =3.82) 

ตามลำดับ 

  โดยด้านการแบ่งปันอำนาจ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อพิจารณา 

รายข้อ พบว่า มีภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ ผูน้ำหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน ( X =4.32) รองลงมาคือ ผูน้ำ

หมู่บ้านเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการหมู่บ้านร่วมแสดงความคิดเห็น ( X =4.14) ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ เมื่อต้องมกีารตัดสินใจดำเนินการเรื่องใด ๆ ผู้นำหมู่บ้านจะมีการรับ

ฟังความคดิเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน ( X =3.99) ส่วนด้านความใส่ใจในระยะยาว ซึ่ง

เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มภีาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมอยู่ใน

ระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความห่วงใยต่อ

สวัสดิการของสังคมที่ประชาชนหมู่บ้านจะได้รับ ( X =3.88) รองลงมาคือ ผู้นำหมู่บ้านใส่
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ใจการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน ( X =3.85) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 

ผูน้ำหมู่บ้านกระตุ้นใหค้ณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านเกิดการหมุนเวียน

สิ่งของ เครื่องใช้ ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ( X =3.75) 

   จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร เป็นบุคคลที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในดำเนินชีวติ

และการบริหารงานในหมู่บ้าน พร้อมจะรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากประชาชน 

ในหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะให้กับผู้นำหมู่บ้าน

ได้รับทราบและนำเสนอแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เป็นผูป้ฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างมี

จรยิธรรม โดยผู้นำหมู่บ้านส่วนใหญ่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

เป็นผู้มคีวามยุติธรรม และเป็นบุคคลที่ไว้วางใจได้ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับ

งานวิจัยของ พิชัย โสวจัสสตากุล (2557) ได้ทำการศกึษาภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของ

นายกเทศมนตรีกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี ผลการศกึษาพบว่า ระดับภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัชเชษฐ์ นิยมสุข (2560) ได้ทำการศกึษาภาวะผูน้ำทาง

จรยิธรรมของนายกเทศมนตรทีี่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ การวิจัยครั้งนี้ได้ตั้ง

วัตถุประสงค์ไว้เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ำทางจรยิธรรมของนายกเทศมนตรี ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผูน้ำทางจริยธรรมของนายกเทศมนตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อนำมา

จำแนกรายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ำทางจรยิธรรมด้านความอ่อนโยน อยู่ในระดับสูงที่สุด และ

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับจากมากไป

หาน้อยได้คือ ด้านความไม่โกรธ ด้านความไม่เบียดเบียน ด้านบริจาค ด้านความซื่อตรง 

ด้านความเพียร ด้านความยุติธรรม ด้านความอดทน ด้านศลี และด้านทาน ตามลำดับ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง พิศดาร แสนชาติ และ ชาติชัย 

อุดมกิจมงคล (2563) ได้ทำการศึกษา วัฒนธรรมองค์การและภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรม 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจรติ 

ในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 โดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.27) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การยืนหยัดถึงความ
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ซื่อสัตย ์( X =4.29) การสรา้งชุมชน ( X =4.29) การบริการผู้อื่น ( X =4.29) รองลงมา คือ 

การให้ความเคารพผูอ้ื่น ( X =4.18) การแสดงความยุติธรรม ( X =4.08) ตามลำดับ 

 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาระดับการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่า  

การมสี่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.85) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้านพบว่า มสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  

การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X =3.91) รองลงมาคือ การมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล ( X =3.88) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( X =3.83) และการมสี่วนร่วม 

ในการปฏิบัติงาน ( X =3.80) ตามลำดับ 

  โดยด้านการมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ที่สุด คอื ท่านได้รับผลประโยชน์จากการพิจารณาคัดเลือกดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ

เพื่อการพัฒนาของหมู่บ้านด้วยความโปร่งใส ( X =4.18) รองลงมาคือ ท่านได้รับ

ผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ ให้เหมาะสมกับชุมชน ( X =3.93) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ท่านได้มี

โอกาสสร้างรายได้ อันเป็นผลมาจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชน  

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเต็มที่ ( X =3.75) ส่วนด้านการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านมีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงานในการ

ดำเนนิการป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านของท่าน ( X =4.03) รองลงมาคือ ท่านมสี่วนร่วม

โดยการเป็นคณะทำงานในการประสานงานให้แก่หมู่บ้านในการดำเนินการป้องกัน 

การทุจริตในหมู่บ้านของท่าน ( X =3.82) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ท่านมสี่วนร่วม 

ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้านโดยการเข้าไปเป็นคณะกรรมการเพื่อ

กำหนดขอ้บังคับเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหมู่บ้าน ( X =3.67) 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ สุจติรา สิงห์หันต์ (2563)  

ได้ทำการศกึษา ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริการภาครัฐของส่วนราชการ ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

ผลการวิจัยพบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชน ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.62) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ย 
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มากที่สุด คอื การมสี่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ ( X =3.95) รองลงมาคือ  

การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X =3.63) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  

( X =3.62) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( X =

3.23) ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิจฐา ชัยบิล (2563) ได้ทำการศกึษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า การมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตอำเภอนาทม 

จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.04) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มี

ส่วนร่วม 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมสี่วนร่วมในการคิดและ

ตัดสินใจ ( X =4.11) รองลงมาคือ การมสี่วนร่วมในการประเมินผล ( X =4.09)  

การมสี่วนร่วมในการดำเนินการ ( X =4.07) และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

( X =3.91) ตามลำดับ ครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิศร ยืนยง (2560)  

ได้ทำการศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัด

นครนายก วัตถุประสงค์ของการวจิัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก ผลการศกึษาพบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชน

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณา

เป็นรายด้านเรยีงตามลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

อยู่ในระดับมาก การมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก การมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง และการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวริศา ศรนีา (2560)  

ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 3 พบว่า การมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านร่วมรับผลประโยชน์ ( X =3.81) รองลงมาคือ ด้านร่วมคิด 

ร่วมตัดสินใจ ( X =3.77) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านร่วมตดิตามและ

ประเมินผล ( X =3.56) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุ หยกจนิดา (2557, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน 
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ทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งนำ้ร้อน จังหวัดจันทบุรี การมสี่วนร่วมของประชาชน 

ในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งนำ้ร้อน จังหวัดจันทบุรี  

โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร 

อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณา 

ในรายละเอียด พบว่าประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบล 

ทับไทรอำเภอโป่งนำ้ร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้านการมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

การมสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการมสี่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ด้านการมสี่วนร่วม 

ในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

 3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลการดำเนินงาน 

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่า 

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( X =3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มปีระสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 

โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ดา้นการพัฒนาพฤติกรรมสะอาด ( X =4.17) รองลงมาคือ 

ด้านการพัฒนาจติใจสะอาด ( X =4.16) ดา้นการพัฒนาปัญญาสะอาด ( X =4.13) และ

ด้านการพัฒนากายสะอาด ( X =3.98) ตามลำดับ 

  โดยด้านการพัฒนาพฤติกรรมสะอาด ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ย 

สูงที่สุด คือ ท่านยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เช่น ศีล 5 และหลักการของศาสนาที่ตัวเอง

เคารพนับถือ ( X =4.31) รองลงมาคือ ท่านมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตัว ( X =4.16) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ระเบียบและกฎเกณฑ์เพื่อสร้างกลไก 

ในการบริหารชุมชนให้เกิดสุจรติ และความโปร่งใส ( X =4.09) ส่วนด้านการพัฒนากาย

สะอาด ซึ่งเป็นด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า มีประสิทธิผลอยู่ใน

ระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ท่านสามารถลดรายจ่ายโดยการปลูก

พืชผักสวนครัวไว้กินเอง ( X =4.13) รองลงมาคือ ท่านยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ( X =4.04) สว่นข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ท่านสามารถ

สร้างรายได้เพียงพอต่อการดำเนนิชีวิตในปัจจุบัน ( X =3.83) 
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  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร มกีารดำเนินโดยยึดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด 

ซึ่งแนวทางประกอบด้วย 4 แนวทางคอื เริ่มตน้จากการพัฒนากายใหส้ะอาด กล่าวคือ  

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมล้อมให้เอือ้ต่อการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ  ต่อด้วยการพัฒนาร่างกาย 

ให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาอาชีพให้สามารถดำรงตนอยู่อยู่ได้อย่างมั่งมีศรสีุข 

รวมไปถึงการพัฒนาเรื่องการออม การจัดทำบัญชคีรัวเรือน และการพัฒนาสุขภาพ 

ให้แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อเนื่องด้วยพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ

สังคม ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  พัฒนาจิตใจใหเ้ข้มแข็งมีสุขภาพจติใจ สมรรถภาพดี และ

คุณภาพดี รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาให้เข้มแข็งสามารถเข้าใจระบบและกลไกความ

ทุจรติคอรัปช่ัน จะส่งผลต่อการมอง และการกำหนดท่าทีให้สามารถเข้าใจ และหาแนวทาง

บริหารจัดการให้ชีวติและสังคมอยู่บนฐานของความสะอาด ซึ่งการพัฒนา “หมู่บ้าน

สะอาด” ให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อที่จะสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างยั่งยืนน้ัน  

ควรดำเนินการอยู่บนแนวทางทั้ง 4 ประการ คอื ((สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

2557) 1) การพัฒนากายสะอาด (Physical Development) จุดเริ่มต้นในการพัฒนาควร 

มุ่งไปที่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรอืปัจจัยภายนอกให้เอือ้ดำรงชีวติของมนุษย์ จากตัวแปร

ดังกล่าว รูปแบบการพัฒนาของประเทศจีนจงึพยายามย้ำเน้นว่า “อาหารมาก่อน พูดคุย

กันคราวหลัง” (Food First Speech Later) สอดรับกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่เน้น 

ในประเด็นเดียวกันว่า “ความหวิเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง” จะเห็นว่า  

ความหิวโหยหรอืความยากจนเป็นตัวแปรสำคัญที่ชุมชนจะต้องบริหารจัดการเพื่อ

แก้ปัญหาเรื่องความอยู่รอดทางกายภาพ มฉิะนั้น ประเด็นนีจ้ะนำไปสู่ปัญหาทางสังคม เช่น 

การปล้นจี้ หรอืขโมยเพื่อความอยู่รอดในเชิงกายภาพด้วยเหตุนี้ จงึจำเป็นจะต้องกระตุ้น

การพัฒนาความอยู่รอดในเชิงกายภาพโดยการกระตุ้นใหชุ้มชนสามารถสร้างรายได้ 

ให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตโดยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส”  

2) การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด (Behavior Development) “ศลี 5 จัดได้ว่าเป็นพืน้ฐาน

เบือ้งตน้ในการเสริมสร้างสันติภาพในหมู่บ้าน” เพราะศีล 5 จัดได้ว่าเป็น “อภัยทาน”  

ที่กระตุ้นใหผู้ป้ฏิบัติ และกลุ่มคนต่าง ๆ ไม่หวาดระแวง และหวาดกลัวซึ่งกันและกัน  

ด้วยเหตุนี้ เราจะเริ่มตน้ทำใหห้มู่บ้านเป็น “เขตอภัยทาน” ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นหมู่บ้าน 

แห่ง “การให้อภัย” คือ “การไม่หวาดกลัวซึ่งกันและกัน” เพราะเป็นการอยู่ร่วมกันที่เน้น

ความรัก เคารพ ให้เกียรติเพื่อนร่วมบ้าน การเคารพในทรัพยากรของบุคคล การเคารพ 
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ในคู่ครอง การมีสัมมาวาจา และการมสีติไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขด้วยเหตุนี้ จงึควรกระตุน้

ให้หมู่บ้านได้ตระหนักรู้ถึงผลเสียของการผดิศีลขอ้ 2 ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพราะ

ผลเสียที่ยิ่งใหญ่ต่อการผิดศีลข้อนี้ จะทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมุ่งเน้นประโยชน์ 

เฉพาะตน โดยไม่ตระหนักรู้ถึงความอยู่รอดของสังคมโดยภาพรวม 3) การพัฒนาจติใจ

สะอาด (Mental Development) พระพุทธศาสนาถือว่า “จติที่ฝกึดีแล้วนำสุขมาให้” และ

เมื่อจิตที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจะนำไปสู่ “สันติภายใน” ดังที่พระพุทธเจา้ทรงตรัสว่า 

“สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” จากหลักการนี้ จึงนำไปสู่การจัดกิจกรรมการพัฒนาจติใจ

ของชาวบ้าน ทั้งผู้นำ ครู ชาวบ้าน และนักเรียน เพื่อพัฒนาจติของชาวบ้านใหม้ีคุณภาพจิต

ดี สุขภาพจิตด ีและสมรรถภาพจิตดี เพื่อพัฒนาจติใจให้กลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งเยาวชนและ

ผูใ้หญ่ รวมถึงผู้นำชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงการละอายต่อการทำช่ัว และเกรงกลัวต่อการ

ทุจรติ  โดยการย้ำว่า การทุจรตินอกจากจะก่อใหเ้กิดบาปกรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว 

ยังส่งผลเสียโดยภาพรวมต่อหมู่บ้านในฐานะเป็นศัตรูของการพัฒนาหมู่บ้านในระยะสั้นและ

ระยะยาว อกีทั้งจะต้องผลเสียต่อการเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในรุ่นต่อ ๆ ไป

ที่จะยึดถือเป็นแบบอย่าง 4) การพัฒนาปัญญาสะอาด (Intellectual Development) ในขณะ

ที่พระพุทธศาสนาเน้นว่า “ปัญญาเป็นแสวงสว่างในโลก”  ปัญญาที่เกิดจาการพัฒนานั้น 

จะทำให้กลุ่มคนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ได้ตระหนักรู้ถึงการไม่ใชป้ัญญาที่มไีปสู่การแสวงหา

ประโยชน์ หรอืแสวงหาช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบ และทุจริตคิดมิชอบต่อชุมชน 

ของตนเอง  ปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจะนำไปสู่การแสวงหาช่องทางในพัฒนาประโยชน์ 

ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนอย่างสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรและทุนที่ประหยัดที่สุด  ไม่ว่าจะเป็น

ทรัพยากรในหมู่บ้านหรอืที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยของรัฐหรอืนอกรัฐก็ตามปัญญา 

ที่ถือได้ว่าทรงพลังต่อชุมชนมากที่สุดคือ “พลังปัญญาร่วม” (Wisdom with) ที่ชุมชนมุ่งมั่น 

ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันรับผลประโยชน์ และรักษา

ผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

พิศดาร แสนชาติ และ ชาติชัย อุดมกิจมงคล (2563) ได้ทำการศึกษา วัฒนธรรมองค์การ

และภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนนิงานของหมู่บ้านต้นแบบ 

ด้านการป้องกันการทุจริต ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน

ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจรติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยรวม 
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.02) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คอื ด้านผลลัพธ์การดำเนินงาน/นวัตกรรม ( X =4.04) รองลงมา คือ ด้านการมสี่วน

ร่วม ( X =4.03) และด้านการบริหารจัดการภายในโครงการ ( X = 3.99) ตามลำดับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตจันทร์ ผาจันทร์ยอ (2561) ได้ทำการศกึษาอิทธิพลของ

ปัจจัยทางการบริหารต่อประสิทธิผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ 

บ้านมูลอ้น ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผล 

การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบบ้านมูลอ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( =3.75) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มสี่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านสังคม ( =3.80) รองลงมาคือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ( =3.77) ด้านวัฒนธรรม ( =3.72) และด้านเศรษฐกิจ ( =3.71) และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวริศา ศรนีา (2560) ได้ทำการศกึษา ปัจจัย 

ที่มอีิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดน

ดิน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า สัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =3.98) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มสีัมฤทธิ์ผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยด้าน 

ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ด้านการลดรายจ่าย ( X =4.21) รองลงมาคือ ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ( X =4.01) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ดา้นการเรียนรู้  

( X =3.79) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มสีัมฤทธิ์ผลอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื สมาชิกในครัวเรือนประพฤติตนอยู่ในศลีธรรมอันดงีาม ห่างไกล

อบายมุข รองลงมาคือ ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมกีารปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง ส่วนข้อ 

ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื หมู่บ้านมีการสบืทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การบันทึก 

ภูมิปัญหาไว้ในรูปแบบต่าง ๆ 

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมของผูน้ำ

หมู่บ้าน การมสี่วนร่วมของประชาชน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน 

การป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่า 

  4.1 ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมด้านการแบ่งปันอำนาจ (β =.289) ดา้นการดูแล

ผูอ้ื่น (β =.212) และด้านความยุติธรรม (β =.116) มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้ว่าองค์ประกอบดังกล่าวสามารถร่วมกัน



 

 

139 

พยากรณ์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 35.50 (Adjusted R2=.355)  

   ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่าผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้าน

ม่วง จังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน เปิดโอกาส 

ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ มักมอบอำนาจใหค้ณะกรรมการ

หมู่บ้านและประชาชนตัดสินใจ แสดงความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จรงิ 

รับฟังและใหค้วามเคารพผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนในหมู่บา้นทุก

คนอย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียมกัน และมีการผูน้ำหมู่บ้านวางหลักเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้าน

อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งภาวะผูน้ำ (Ldership) ถือเป็นปัจจัยที่มคีวามสำคัญอย่างยิ่งและ 

มีส่วนต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว หากองค์กรใดมีผู้นำ (Lder) หรอืผูบ้ริหารที่มี

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญฯลฯ องค์กร

หรอืหน่วยงานนั้น ก็จะสามารถแข่งขันกับผูอ้ื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะจริยธรรมเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน

ในสังคมทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานของความประพฤติ เป็นสิ่งที่กำหนดว่าอะไรควรประพฤติ

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความดีและความถูกต้องในสังคมมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่คุณความดี

ของสังคมในส่วนรวม ดังนัน้ ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม จึงถูกนำมาใช้ในองค์การเพื่อให้

องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (Robbins & Coulter, 2012) ซึ่งภาวะผูน้ำ

เชงิจริยธรรม จะเป็นการที่บุคคลมีคุณลักษณะของความซื่อสัตย์ ความน่าไว้วางใจ ความ

ยุติธรรม ความเป็นห่วงเป็นใย และมีหลักการ โดยแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะดังกล่าวอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของพฤติกรรม การสื่อสาร การคิดตัดสินใจ 

และการจัดวางมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มกีารให้รางวัลหรือลงโทษ เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ในการที่ดีอย่างสูงสุดทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม  

   ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ สุจติรา สงิห์หันต์ 

(2563) ได้ทำการศึกษา ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริการภาครัฐของส่วนราชการ ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปรของภาวะผู้นำเชงิกลยุทธ์สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารภาครัฐของส่วนราชการในเขตอำเภอ

เต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้รอ้ยละ 69.60 (R2=.690) และมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยที่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ (L4) มีค่าเบต้ามาก
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ที่สุด (β=.355) รองลงมาคือ การควบคุมองค์การให้สมดุล (L5) การสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์การที่มปีระสิทธิภาพ (L3) และการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (L1) ตามลำดับ (β=.294, 

.154, .143) ยกเว้นการบริหารทรัพยากรในองค์การ (L1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา

ศรณ ์สวัสดิ์ไธสง พิศดาร แสนชาติ และ ชาติชัย อุดมกิจมงคล (2563) ได้ทำการศึกษา 

วัฒนธรรมองค์การและภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของ

หมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมส่งผล

ต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตได้รอ้ยละ 

61.70 ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทัชเชษฐ์ นิยมสุข (2560) ได้ทำการศกึษาภาวะผูน้ำทางจรยิธรรมของนายกเทศมนตรี 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภาวะผูน้ำทางจริยธรรมของ

นายกเทศมนตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพองค์การ ที่มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

กับประสิทธิภาพขององค์การ ประกอบด้วย ความอ่อนโยน ความไม่โกรธ ความไม่

เบียดเบียน บริจาค ความซื่อตรง ความเพียร ความยุติธรรม และความอดทน 

   ส่วนภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมด้านความชัดเจนในบทบาท ดา้นความ

ซื่อสัตย์ ดา้นการแนะนำด้านจริยธรรม และด้านความใส่ใจในระยะยาว ไม่มีอทิธิพลต่อ

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน

การป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขึน้อยู่กับปัจจัย

ส่วนอื่น ๆ เป็นสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านต่างก็รู้หนา้ที่ความรับผดิชอบต่าง ๆ ของ

ตนเองอยู่แล้ว การที่ผูน้ำหมู่บ้านอธิบายและช้ีแจงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานจึงไม่ส่งผล 

ต่อการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน มากนัก ผู้นำหมู่บ้านมักใส่ใจ 

ต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน ตามบทบาทหนา้ที่ของ

ตนเอง รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต อยู่แล้ว จงึไม่ส่งผลต่อการดำเนินการด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน มากนัก ซึ่งถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะทำให้เกิดการ

ร้องเรียน ถูกสอบสวน และดำเนนิการทางวินัย ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ

พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 

11) พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติกําหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน ต้องพ้นจากตําแหน่ง ด้วยเหตุไม่ผ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทํา อย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ซึ่งต้องกําหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของผูใหญ่บ้านด้วย  

  4.2 การมสี่วนร่วมของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

(β=.365) และดา้นการมสี่วนร่วมในการประเมินผล (β=.228) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้ว่าองค์ประกอบดังกล่าว

สามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 37.00 (Adjusted R2=.370)  

   ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ สุจติรา สิงห์หันต์ (2563) 

ได้ทำการศกึษา ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์และการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริการภาครัฐของส่วนราชการ ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรย่อยทั้ง 5 ตัวแปร ของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม คอื ประสิทธิผลการบริการภาครัฐของส่วนราชการ

ในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้ร้อยละ 46.80 (R2=.468) และมีความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ (P3) มีค่าเบต้ามากที่สุด (β=.441) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล (P4) และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (P1) (β=.167, .138) ยกเว้น 

การมสี่วนร่วมในการดำเนินการ (P2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปวริศา   

ศรนีา (2560) ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศกึษา ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า การมสี่วนร่วม 

ของประชาชนมอีิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่า

ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .694 โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน สามารถพยากรณ์ระดับ

สัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้รอ้ยละ 48.20 สำหรับความรู้

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีอทิธิพลต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 
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   จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ย่อมจะ

ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นอย่างมาก เพราะหลักการมสี่วนร่วมของประชาชน ถือเป็น

กระบวนการที่มีสวนช่วยให้การสื่อสารหรอืการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกในชุมชน

เป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น หากสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการตดิต่อสื่อสาร พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนภายในชุมชนนี่เอง จะเป็นกลไก

สำคัญในการขับเคลื่อนพลังภายในชุมชนให้กลายเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” การพัฒนาชุมชน

ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นความสำคัญของประชาชน ชาวบ้าน 

หรอืสมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการ

วางแผน การดำเนินการตามแผน การติดตามประเมินผล และการรับผลประโยชน์จากการ

พัฒนาน้ัน ซึ่ง อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี กิติโยดม (2555, หนา้ 15–26) รายงานไว้ว่า 

การมสี่วนร่วมของประชาชน (Public Pticipation) หมายถึง การที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเริ่มต้ังแต่การร่วมคิด 

ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมตดิตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ นอกจากนี้

การมสี่วนร่วมยังหมายถึงกระบวนการสื่อสารสองทางที่มเีป้าหมายเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ

ที่ดขีึน้และได้รบัการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมสี่วนร่วมก็คือ

การให้ขอ้มูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรอืนโยบาย

รัฐและมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดทีี่สุดสำหรับทุกคน โดยเงื่อนไขสำคัญ 

ของการมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะทำให้เกิด

ความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้ง 

อยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาค ประชาชนมสีิทธิเท่าเทียมกับผูเ้ข้าร่วมคนอื่น ๆ และ 

มีขดีความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

   ส่วนการมสี่วนร่วมของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ไม่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน 

ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า การตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ ๆ ของหมู่บ้านและ

ชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจของผูน้ำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นหลัก 

ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้รับฟัง ผลของการตัดสินใจนัน้แล้ว และ



 

 

143 

ประชาชนส่วนใหญ่ก็มักจะยอมรับและเห็นด้วยกับการการตัดสินใจของผูน้ำหมู่บ้านและ

คณะกรรมการหมู่บ้าน จงึไม่ส่งผลต่อการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตระดับ

หมู่บ้าน มากนัก 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ขอ้เสนอแนะการวิจัยดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) 

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของผูน้ำ

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านความใส่ใจในระยะยาว โดยการ

ส่งเสริมใหผู้้นำหมู่บ้านรู้จักกระตุน้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านเกิด

การหมุนเวียนสิ่งของ เครื่องใช ้ให้นำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งผูน้ำหมู่บ้านต้องใส่ใจต่อการ

ดำเนนิงานต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน อยู่เสมอ และด้านความซื่อสัตย์ 

โดยการปลูกฝั่งให้ผู้นำหมู่บ้านรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยใหไ้ว้กับประชาชน และกระทำ 

ในสิ่งที่สอดคล้องกับคำพูดของตนเองเสมอ 

  1.2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) 

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอ้บังคับเกี่ยวกับการป้องกันการทุจรติ 

ในหมู่บ้าน รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารงานในหมู่บ้าน ให้มากขึ้น 

และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะ 

ข้อปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน และเข้าร่วมรับฟังการประชุม

ประชาคมในหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน ให้มากขึ้น 

  1.3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) 

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านการพัฒนา 

กายสะอาดให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด โดยการส่งเสริมให้

ประชาชนสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินชีวติในปัจจุบัน ส่งเสริมให้
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ประชาชนประกอบอาชีพเสริม และส่งเสริมให้ประชาชนมกีารออมทรัพย์ และจัดทำบัญชี

ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ 

  1.4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) 

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ

เชงิจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน ด้านการแบ่งปันอำนาจ ด้านการดูแลผู้อื่น และด้านความ

ยุติธรรม เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ตามลำดับ 

  1.5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) 

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนด้านการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และด้านการมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน

การทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ตามลำดับ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรทำการศกึษาถึงปัจจัยหรอืตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานด้านการป้องกันการทุจรติระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

เช่น การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัย 

ด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  2.2 ควรทำการศกึษาวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยทำการเปรียบเทียบกบั 

พืน้ที่อำเภออื่น ๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะได้ทราบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและ 

การมสี่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน 

การทุจรติระดับหมู่บ้าน ของแต่ละพื้นที่ 

  2.3 ควรมีการศกึษาเชงิคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลกึเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ  

ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติระดับหมู่บ้านในเขต

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น โดยใช้การสังเกต  

การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interviews) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group 

discussion) เป็นต้น 
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 3. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง 

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการการป้องกันทุจรติระดับหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

******************************* 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คำตอบของท่านจะเก็บเป็น

ความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ถูกต้องจึงขอความ

อนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ 

 2.  แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 3 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป 

 3. คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างองค์ความรู้และ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในระดับหมู่บ้าน 

 

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมอืในการวิจัยครั้งนี้*** 

            นางสาวอิงสราญ ศรีม่วง 

                                       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 11 

                  คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หรอืข้อความลงในช่องว่าง ตาม

ความเป็นจริง 

 

1. เพศ 

  1.  ชาย     2.  หญิง 

2. อายุ 

  1.  ไม่เกิน 30 ปี    2.  31 – 40  ปี    

   3.  41 – 50  ปี     4.  51 – 60  ปี    

   5.  มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศกึษา 

   1.  ประถมศกึษา    2.  มัธยมศกึษา/ปวช. 

   3.  ปวส./อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า  4.  ปริญญาตรขีึน้ไป 

4. อาชีพ 

   1.  เกษตรกร    2.  ค้าขาย 

   3.  ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  4.  รับจา้งทั่วไป 

   5.  พนักงานบริษัทเอกชน   6.  รับราชการ 

   7.  อาชีพอื่น ๆ (ระบุ)..................................................................... 
5. รายได้ต่อเดือน 

  1.   ไม่เกิน 10,000 บาท   2.  10,001-15,000 บาท 

  3.   15,001-20,000 บาท   4.  ตั้งแต่ 20,001 บาทขึน้ไป 

6. ตำบลทีอ่าศัยอยู่ 

  1.   ตำบลม่วง    2.  ตำบลมาย 

  3.   ตำบลดงหม้อทอง   4.  ตำบลดงเหนอื 

  5.   ตำบลดงหม้อทองใต้   6.  ตำบลห้วยหลัว 

  7.   ตำบลโนนสะอาด   8.  ตำบลหนองกวั่ง 

  9.   ตำบลบ่อแก้ว 
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 ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง  

จังหวัดสกลนคร 

 คำชี้แจง ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผูน้ำหมู่บ้าน 

ของท่าน ภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรม อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยใหท้่านทำเครื่องหมาย 

✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับภาวะผูน้ำเชงิ

จรยิธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สุด) 

ด้านความยุติธรรม      

1 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติต่อประชาชนในหมู่บา้น 

ทุกคนอย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียมกัน 

     

2 ผูน้ำหมูบ่้านตัดสินใจดำเนินการในเรื่อง 

ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

     

3 ผูน้ำหมู่บ้านวางหลักเกณฑ์การพัฒนา

หมู่บ้านอย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

4. ผูน้ำหมู่บ้านรับผิดชอบในการกระทำของตน      
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สุด) 

ด้านการแบ่งอำนาจ      

1 ผูน้ำหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนในหมู่บ้าน 

     

2 ผูน้ำหมู่บ้านเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการ

หมู่บ้านร่วมแสดงความคิดเห็น 

     

3 เมื่อตอ้งมกีารตัดสินใจดำเนินการเรื่องใด ๆ 

ผูน้ำหมู่บ้านจะมีการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนในหมู่บ้าน 

     

4 ผูน้ำหมู่บ้านมักมอบอำนาจให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านและประชาชนตัดสินใจ 

     

ด้านความชัดเจนในบทบาท      

1 ผูน้ำหมู่บ้านอธิบายและชีแ้จงเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงานที่ต้องการให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาและ

ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบอย่างชัดเจน 

     

2 ผูน้ำหมู่บ้านชีแ้จงรายละเอียดของงาน 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่าง 

ถูกต้อง 

     

3 ผูน้ำหมู่บ้านชีแ้จงความสำคัญถึงหนา้ที่ความ

รับผิดชอบต่าง ๆ ของผูใ้ต้บังคับบัญชาและ

คณะกรรมการหมู่บ้านว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เป้าหมายของการบริหารงานในหมู่บ้าน

อย่างไร 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สุด) 

ด้านการดูแลผู้อื่น      

1 ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความเป็นห่วงเป็นใย

ประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง 

     

2 ผูน้ำหมู่บ้านยินดีรับฟังและให้ความเคารพ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชน 

     

3 ผูน้ำหมู่บ้านให้การสนับสนุนช่วยเหลอื

ประชาชนในหมู่บ้านอย่างเต็มใจในเรื่อง 

ต่าง ๆ 

     

4 ผูน้ำหมู่บ้านทำให้ท่านมั่นใจว่าได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการที่จำเป็นอย่าง

ครบถ้วน 

     

ด้านความซื่อสัตย์      

1 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต      

2 ผูน้ำหมู่บ้านรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับ

ประชาชน 

     

3 ผูน้ำหมู่บ้านกระทำในสิ่งที่สอดคล้องกับ

คำพูดของตนเองเสมอ 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สุด) 

ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม      

1 ผูน้ำหมู่บ้านตั้งกฎระเบียบ มาตรฐานการ

ทำงานที่เหมาะสมในเชิงจริยธรรมให้กับ

ประชาชนในหมู่บ้าน 

     

2 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมเพื่อ

เป็นแบบอย่างใหก้ับคณะกรรมการและ

ประชาชนในหมู่บ้าน 

     

3 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติงานที่อยู่บนพืน้ฐานของ

คุณธรรมจริยธรรม 

     

4 ผูน้ำหมู่บ้านสนับสนุนและใหร้างวัล

ประชาชนในหมู่บ้านที่ประพฤติตนตามหลัก

จรยิธรรม 

     

ด้านความใส่ใจในระยะยาว      

1 ผูน้ำหมู่บ้านใส่ใจการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมที่ดใีนหมู่บ้าน 

     

2 ผูน้ำหมู่บ้านกระตุ้นให้คณะกรรมการหมู่บ้าน

และประชาชนในหมู่บ้านเกิดการหมุนเวียน

สิ่งของ เครื่องใช้ ให้นำกลับมาใช้ใหม่ 

     

3 ผูน้ำหมู่บ้านใส่ใจต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ที่

ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้าน 

     

4 ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิการ

ของสังคมที่ประชาชนหมู่บ้านจะได้รับ 

     

 

 

 



 

 

175 

 ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต 

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 คำชี้แจง ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจรติระดับหมู่บ้านของ

ท่าน อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      

1 ท่านได้เข้าร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกัน
การทุจริตของหมู่บ้าน 

     

2 ท่านมสี่วนร่วมเสนอแนะข้อปัญหาเกี่ยวกับการ

ป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน 

     

3 ท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมใน

หมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของ

หมู่บ้าน 

     

4 ท่านได้เข้าร่วมคิดวิเคราะห์เสนอแนะข้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน 

     

5 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ 

ของหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของ

หมู่บ้าน 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน      

1 ท่านมีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงาน          

ในการดำเนินการป้องกันการทุจรติในหมู่บ้าน 

ของท่าน 

     

2 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน       

การทุจริตของหมู่บ้านโดยการสนับสนุนทางดา้น

ทรัพยากร บริจาคเงิน ฯลฯ 

     

3 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน       

การทุจริตของหมู่บ้านโดยการเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการในการบริหารงานในหมูบ่้าน 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการ

ทุจรติของหมู่บ้านโดยการเข้าไปเป็น

คณะกรรมการเพื่อกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ป้องกันการทุจริตในหมู่บ้าน 

     

5 ท่านมีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงานในการ

ประสานงานให้แก่หมู่บ้านในการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านของท่าน 

     

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์      

1 ท่านได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน 

     

2 ท่านได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

ของหมู่บ้านด้วยความโปร่งใส 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

3 ท่านได้รับผลประโยชน์จากการพิจารณาคัดเลือก

ดำเนนิงานในกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนา

ของหมู่บ้านด้วยความโปร่งใส 

     

4 ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการ

ดำเนนิงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับชุมชน 

     

5 ท่านได้มโีอกาสสร้างรายได้ อันเป็นผลมาจาก

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชน 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเต็มที่ 

     

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล      

1 ท่านมสี่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตามกจิกรรมการดำเนนิงานของ

หมู่บ้าน 

     

2 ท่านมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามโครงการ

พัฒนาของหมู่บ้าน 

     

3 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส

ของการบริหารงานโครงการพัฒนาของหมู่บ้าน 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดทำ

งบประมาณและบัญชรีับจ่ายขอหมูบ่้าน 

     

5 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

แผนงานโครงการพัฒนาของหมู่บ้านให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับ 

หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 คำชี้แจง ท่านมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการ

ป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านของท่าน ว่ามีประสิทธิผล อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดย

ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนด

ระดับประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจรติ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สุด) 

การพัฒนากายสะอาด      

1 ท่านสามารถลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผัก

สวนครัวไว้กินเอง 

     

2 ท่านสามารถเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริม      

3 ท่านสามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการ

ดำเนนิชีวิตในปัจจุบัน 

     

4 ท่านยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 

     

5 ท่านมกีารออมทรัพย์ และจัดทำบัญชี

ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สุด) 

การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด      

1 ท่านยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เช่น ศีล 5 

และหลักการของศาสนาที่ตัวเองเคารพนับถือ 

     

2 ระเบียบและกฎเกณฑ์เพื่อสร้างกลไกในการ

บริหารชุมชนให้เกิดสุจริต และความโปร่งใส 

     

3 ท่านประพฤติตนอยู่ในศลีธรรมอันดงีาม และ

ห่างไกลอบายมุข 

     

4 ท่านมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตัว 

     

การพัฒนาจิตใจสะอาด      

1 ท่านซื่อสัตย์สุจรติ รูจ้ักเสียสละ และแบ่งปัน      

2 ท่านตระหนักรู้ถึงการละอายต่อการทำช่ัว 

และเกรงกลัวต่อการทุจริต  

     

3 ท่านตระหนักว่าการทุจริตจะก่อใหเ้กิด

บาปกรรมต่อตนเองและครอบครัว 

     

4 ท่านตระหนักว่าการทุจริตจะก่อใหส้่งผลเสีย

โดยภาพรวมต่อหมู่บ้านในฐานะเป็นศัตรูของ

การพัฒนาหมู่บ้านในระยะสั้นและระยะยาว 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคดิเห็น 

5 

(มาก

ที่สุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ที่สุด) 

การพัฒนาปัญญาสะอาด      

1 ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา

ปัญญาจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิตได้

อย่างยั่งยนื 

     

2 ท่านสามารถไตร่ตรองอย่างรอบคอบให้รูจ้ัก

เสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

     

3 ท่านตระหนักถึงการไม่ใช้ปัญญาว่าจะนำไปสู่

การแสวงหาช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบ 

     

4 ท่านตระหนักเสมอว่าการไม่ใชป้ัญญาคิด

ไตร่ตรองจะนำไปสู่การทุจริตคิดมชิอบต่อ

ชุมชนของตนเอง 

     

5 ท่านตระหนักเสมอว่าการใช้ปัญญาคิด

ไตร่ตรองอย่างรอบครอบจะนำไปสู่การใช้

ทรัพยากรและทุนของชุมชนที่ประหยัดคุ้มค่า 
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 ตอนที่ 5 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 คำชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา 

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง 

จังหวัดสกลนคร อย่างไรบ้าง โปรดเขียนแสดงความคิดเห็น 

           

           

            

           

           

            

           

           

            

           

           

            

           

           

            

 

***ขอขอบคุณทุกท่านให้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี*** 

 

************************* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

(จากการทดลองใช้แบบสอบถาม 30 ชุด) 

เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการการป้องกันทุจรติระดับหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น แปลผล 

1. ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของผูน้ำหมู่บ้านในเขตอำเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร .981 ใช้ได้ 

 1.1 ด้านความยุติธรรม .950 ใช้ได้ 

 1.2 ด้านการแบ่งปันอำนาจ .902 ใช้ได้ 

 1.3 ด้านความชัดเจนในบทบาท .937 ใช้ได้ 

 1.4 ด้านการดูแลผู้อื่น .933 ใช้ได้ 

 1.5 ด้านความซื่อสัตย์ .947 ใช้ได้ 

 1.6 ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม .921 ใช้ได้ 

 1.7 ด้านความใส่ใจในระยะยาว .944 ใช้ได้ 

2. 

 

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจรติ

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร .982 ใช้ได้ 

 2.1 การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ .944 ใช้ได้ 

 2.2 การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน .897 ใช้ได้ 

 2.3 การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ .959 ใช้ได้ 

 2.4 การมสี่วนร่วมในการประเมินผล .944 ใช้ได้ 

3. ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร .973 ใช้ได้ 

 3.1 การพัฒนากายสะอาด .936 ใช้ได้ 

 3.2 การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด .899 ใช้ได้ 

 3.3 การพัฒนาจติใจสะอาด .909 ใช้ได้ 

 3.4 การพัฒนาปัญญาสะอาด .932 ใช้ได้ 

ภาพรวมทั้งฉบับ .855 ใช้ได้ 
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 1. ภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมของผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัด

สกลนคร ในภาพรวม 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.981 27 

 

  1.1 ด้านความยุติธรรม  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.950 4 

 

  1.2 ด้านการแบ่งปันอำนาจ  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.902 4 

 

  1.3 ด้านความชัดเจนในบทบาท  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.937 4 

 

  1.4 ด้านการดูแลผูอ้ื่น  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.933 4 
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  1.5 ด้านความซื่อสัตย์  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.947 3 

 

  1.6 ด้านการแนะนำด้านจรยิธรรม  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.921 4 

 

  1.7 ด้านความใส่ใจในระยะยาว 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.944 4 

 

 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.982 21 

 

  2.1 การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.944 5 
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  2.2 การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.897 5 

 

  2.3 การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.959 5 

 

  2.4 การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.944 6 

 

 3. ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.973 18 

 

  3.1 การพัฒนากายสะอาด 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.936 5 
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  3.2 การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.899 4 

 

  3.3 การพัฒนาจติใจสะอาด 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.909 4 

 

  3.4 การพัฒนาปัญญาสะอาด 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.932 5 

 

 แบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.855 66 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
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ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการการป้องกันทุจรติระดับหมู่บ้าน 

ในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

******************************* 

 ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้นำหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง  

จังหวัดสกลนคร 

ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

ด้านความยุติธรรม  

1 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติต่อประชาชนในหมู่บา้น ทุกคนอย่างซื่อสัตย์

และเท่าเทียมกัน .739 

2 ผูน้ำหมู่บ้านตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่

ถูกต้อง .750 

3 ผูน้ำหมู่บ้านวางหลักเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านอย่างถูกต้อง

เหมาะสม .692 

4 ผูน้ำหมู่บ้านรับผิดชอบในการกระทำของตน .799 

ด้านการแบ่งปันอำนาจ  

1 ผูน้ำหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน .706 

2 ผูน้ำหมู่บ้านเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการหมู่บ้านร่วมแสดง

ความคิดเห็น .737 

3 เมื่อตอ้งมกีารตัดสินใจดำเนินการเรื่องใด ๆ ผู้นำหมู่บ้านจะมี

การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหมู่บ้าน .687 

4 ผูน้ำหมู่บ้านมักมอบอำนาจให้คณะกรรมการหมู่บ้านและ

ประชาชนตัดสินใจ .784 

 

 



 

 

190 

ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

ด้นความชัดเจนในบทบาท  

1 ผูน้ำหมู่บ้านอธิบายและชีแ้จงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่

ต้องการให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาและประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ

อย่างชัดเจน .875 

2 ผูน้ำหมู่บ้านชีแ้จงรายละเอียดของงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันอย่างถูกต้อง .844 

3 ผูน้ำหมู่บ้านชีแ้จงความสำคัญถึงหนา้ที่ความรับผดิชอบต่าง ๆ 

ของผู้ใต้บังคับบัญชาและคณะกรรมการหมู่บ้านว่ามีส่วน

เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการบริหารงานในหมู่บ้านอย่างไร .828 

ด้านการดูแลผู้อื่น  

1 ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนในหมู่บ้าน

อย่างแท้จริง .873 

2 ผูน้ำหมู่บ้านยินดีรับฟังและให้ความเคารพผูใ้ต้บังคับบัญชาและ

ประชาชน .777 

3 ผูน้ำหมู่บ้านให้การสนับสนุนช่วยเหลอืประชาชนในหมู่บ้าน

อย่างเต็มใจในเรื่องต่าง ๆ .840 

4 ผูน้ำหมู่บ้านทำให้ท่านมั่นใจว่าได้รับการตอบสนองความ

ต้องการที่จำเป็นอย่างครบถ้วน .829 

ด้านความซื่อสัตย์  

1 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจรติ .883 

2 ผูน้ำหมู่บ้านรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน .888 

3 ผูน้ำหมู่บ้านกระทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคำพูดของตนเองเสมอ .862 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

ด้านการแนะนำด้านจริยธรรม  

1 ผูน้ำหมู่บ้านตั้งกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงานที่เหมาะสมใน

เชงิจริยธรรมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน .877 

2 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ

คณะกรรมการและประชาชนในหมู่บ้าน .789 

3 ผูน้ำหมู่บ้านปฏิบัติงานที่อยู่บนพืน้ฐานของคุณธรรมจริยธรรม .863 

4 ผูน้ำหมู่บ้านสนับสนุนและใหร้างวัลประชาชนในหมู่บ้านที่

ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม .777 

ด้านความใส่ใจในระยะยาว  

1 ผูน้ำหมู่บ้านใส่ใจการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดใีนหมู่บ้าน .873 

2 ผูน้ำหมู่บ้านกระตุ้นให้คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน

หมู่บ้านเกิดการหมุนเวียนสิ่งของ เครื่องใช ้ให้นำกลับมาใช้ใหม่ .844 

3 ผูน้ำหมู่บ้านใส่ใจต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในหมู่บ้าน .829 

4 ผูน้ำหมู่บ้านแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิการของสังคมที่

ประชาชนหมู่บ้านจะได้รับ .744 
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 ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต 

ระดับหมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ  

1 ท่านได้เข้าร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตของ
หมู่บ้าน .788 

2 ท่านมสี่วนร่วมเสนอแนะข้อปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการ

ทุจรติของหมู่บ้าน .907 

3 ท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมในหมู่บ้านเกี่ยวกับการ

ป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน .877 

4 ท่านได้เข้าร่วมคิดวิเคราะห์เสนอแนะข้อคิดเห็น 

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน .891 

5 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน .872 

การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

1 ท่านมีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงานในการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านของท่าน .875 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน

โดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร บริจาคเงิน ฯลฯ .902 

3 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน

โดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารงานในหมู่บ้าน .915 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหมู่บ้าน

โดยการเข้าไปเป็นคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอ้บังคับเกี่ยวกับ

การป้องกันการทุจริตในหมู่บ้าน .823 

5 ท่านมีส่วนร่วมโดยการเป็นคณะทำงานในการประสานงาน

ให้แก่หมู่บ้านในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในหมู่บ้านของ

ท่าน .852 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  

1 ท่านได้รับประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ของหมู่บ้าน .885 

2 ท่านได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านด้วยความ

โปร่งใส .795 

3 ท่านได้รับผลประโยชน์จากการพิจารณาคัดเลือกดำเนินงานใน

กิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาของหมู่บ้านด้วยความโปร่งใส .839 

4 ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการดำเนินงานใน

กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสม

กับชุมชน .873 

5 ท่านได้มโีอกาสสร้างรายได้ อันเป็นผลมาจากการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเต็มที่ .868 

การมสี่วนร่วมในการประเมินผล  

1 ท่านมสี่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตามกจิกรรมการดำเนนิงานของหมู่บา้น .707 

2 ท่านมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามโครงการพัฒนาของหมู่บ้าน .740 

3 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการ

บริหารงานโครงการพัฒนาของหมู่บ้าน .756 

4 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดทำงบประมาณและบัญชี

รับจ่ายขอหมู่บ้าน .738 

5 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนงานโครงการ

พัฒนาของหมู่บ้านให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล .833 
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 ตอนที่ 4 ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตระดับ 

หมู่บ้านของประชาชนอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

การพัฒนากายสะอาด  

1 ท่านสามารถลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง .793 

2 ท่านสามารถเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริม .837 

3 ท่านสามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวติในปัจจุบัน .783 

4 ท่านยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลีย้งครอบครัวได้

อย่างยั่งยนื .748 

5 ท่านมกีารออมทรัพย์ และจัดทำบัญชคีรัวเรือนอย่างเป็นระบบ .859 

การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด  

1 ท่านยึดมัน่ในคุณธรรมจรยิธรรม เช่น ศีล 5 และหลักการของ

ศาสนาที่ตัวเองเคารพนับถือ .785 

2 ระเบียบและกฎเกณฑ์เพื่อสร้างกลไกในการบริหารชุมชนให้เกิด

สุจรติ และความโปร่งใส .828 

3 ท่านประพฤติตนอยู่ในศลีธรรมอันดงีาม และห่างไกลอบายมุข .919 

4 ท่านมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว .834 

การพัฒนาจติใจสะอาด  

1 ท่านซื่อสัตย์สุจรติ รูจ้ักเสียสละ และแบ่งปัน .854 

2 ท่านตระหนักรู้ถึงการละอายต่อการทำช่ัว และเกรงกลัวต่อการ

ทุจรติ  .871 

3 ท่านตระหนักว่าการทุจริตจะก่อใหเ้กิดบาปกรรมต่อตนเองและ

ครอบครัว .813 

4 ท่านตระหนักว่าการทุจริตจะก่อใหส้่งผลเสียโดยภาพรวมต่อ

หมู่บ้านในฐานะเป็นศัตรูของการพัฒนาหมู่บ้านในระยะสั้นและ

ระยะยาว .858 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 
ค่าอำนาจจำแนก

รายข้อ 

การพัฒนาปัญญาสะอาด  

1 ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาปัญญาจะนำไปสู่

การพัฒนาคุณภาพชวีิตได้อย่างยั่งยนื .912 

2 ท่านสามารถไตร่ตรองอย่างรอบคอบให้รูจ้ักเสียสละและเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม .833 

3 ท่านตระหนักถึงการไม่ใช้ปัญญาว่าจะนำไปสู่การแสวงหา

ช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบ .882 

4 ท่านตระหนักเสมอว่าการไม่ใชป้ัญญาคิดไตร่ตรองจะนำไปสู่

การทุจรติคิดมิชอบต่อชุมชนของตนเอง .850 

5 ท่านตระหนักเสมอว่าการใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองอย่างรอบ

ครอบจะนำไปสู่การใชท้รัพยากรและทุนของชุมชนที่ประหยัด

คุ้มค่า .824 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ - สกุล   อิงสราญ ศรีม่วง 

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2533 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 556/3 ถนนรัฐบำรุง ตำบลธาตุเชิงชุม 

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 

โทรศัพท์ 09-4526-2134 

ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปกครอง  

สถานที่ทำงาน  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (กลุ่มงานการเงินและบัญช)ี 

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ช้ัน 3 ตำบลธาตุเชงิชุม  

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2552 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

   อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2559 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2558–2560 เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานที่ดนิจังหวัดนครพนม 

สาขาศรีสงคราม ส่วนแยกนาหว้า อำเภอนาหว้า  

จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2560-2561  เจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง  

    จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร  

   (กลุ่มงานการเงนิและบัญช)ี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  

   อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 


