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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3) สร้ำงและ

ยืนยันรปูแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ใน

เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำค

ประชำสังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน อยู่ในระดับ

มำกที่สุด ทุกด้ำนเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต กำรรณรงค์

กำรเสริมจิตสสำนึก กำรเฝ้ำระวังสอดส่อง กำรเสริมสร้ำงขวัญกสำลังใจซึ่งกันและกัน กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำร

ป้องกันกำรทุจริต กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินผลกำรดสำเนินงำน  

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำ

สังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ปัจจัยด้ำนกำรมีจิตใจที่สุจริต (x
1
) ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  

(x
3
) และปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม (x

10
) สำมำรถพยำกรณ์ กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่

ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสำมร่วมกันพยำกรณ์ กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังสมกำร Y = (2.984) + (.132)(x
1
) + (.128)(x

3
) +   

(.076)(x
10

) 3) รูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำ

สังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 1) ด้ำนกำรมีจิตใจที่สุจริต ได้แก่ (1) ทสำเพื่อส่วนรวม รู้จักกำรให้เพื่อสังคม 

(2) มีจิตสสำนึก มีควำมตระหนักรู้และคสำนึงถึงสังคมส่วนรวม (3) ยึดมั่นในควำมสัตย์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงำม (4) 

มีจิตสสำนึกในบทบำทหน้ำที่และปฏิบัติหน้ำที่ให้ดีที่สุด (5) มีระเบียบวินัย เคำรพกติกำ ทสำในสิ่งที่ถูกต้อง  2) ด้ำนกำร

วำงแผนเชงิกลยทุธ์ ได้แก่  (1) กสำหนดวัตถุประสงค์ชดัเจน (2) จุดมุ่งหมำยในกำรทสำงำนเป็นไปในทำงทศิเดยีวกนั (3)

จดัทสำแผนระยะสัน้ระยะยำว (4) กำรวำงแผนเพือ่ค้นหำทำงเลอืกให้บรรลวุตัถปุระสงค์  (5) ตรวจสอบ/ผลกระทบเพือ่

^
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หำแนวทำงแก้ไข (6) กำรประสำนงำน (7) แนวทำงในกำรหำทำงเลือก/วำงแผนสสำรอง (8) วำงแผนให้มีควำมยืดหยุ่น

ตำมสถำนกำรณ์ 3) ด้ำนกำรมส่ีวนร่วม ได้แก่ (1) มส่ีวนร่วมในกำรให้ข้อมลูข่ำวสำร/เปิดเผย (2) มส่ีวนร่วมในกำรรบัฟัง

ควำมคดิเหน็บุคคลภำยนอก (3) ปรบัปรงุกำรทสำงำน/โดยมส่ีวนร่วมรบัฟังข้อเสนอแนะ (4) มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ 

ของเครือข่ำย (5) มีส่วนร่วมในกระบวนกำรใช้เสียงส่วนใหญ่ในกำรตัดสินใจ (6) มีส่วนร่วมรับรู้ผลกำรปฏิบัติงำน 

(7) มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลเพื่อพัฒนำเครือข่ำย

ค�าส�าคัญ : ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

Abstract

 The purposes of this research were : 1. to study the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of CivilSociety 

Organization Network in the Northeast of Thailand 2) to study the factor saffecting for Operation to Anti-Corruption 

and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast of Thailand 3) to develop and confirm the 

Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast of Thailand. 

 The findings were as follows : 1) The Operation to Anti-Corruption and Misconduct of Civil Society 

Organization Network in the Northeast of Thailand was at the high level At the high level, all aspect. ranked in 

descending was develop Innovative anti-corruption promote to raise awareness, Surveillance Strengthening mutual 

morale Anti-Corruption Knowledge Management Collaboration operational standards And performance evaluation 

2) The factor affect for the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network 

in the Northeast of Thailand Factor of Trustworthy (x
1
) Strategic planning (x

3
) And factors of participation (x

10
)

predict the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Networkin the Northeast of 

Thailand. Statistically Significance at the 0.05 level for the Operation to Anti- Corruption and Misconduct of Civil 

Society Organization Network in the Northeast of Thailand  Y = (2.984)  +  (.132)(x
1
)  +  (.128)(x

3
)  +  (.076)(x

10
) 

3) The Operation Model to Anti-Corruption and Misconduct of Civil Society Organization Network in the Northeast 

of Thailand were : 1) The mind is a good faith, such as (1)  the collective knowledge for social (2) conscious mind 

to awareness  and take into the public. (3) the truthfulness and goodness. (4) conscious mind to awareness the roles 

and duties. (5) respect the rules the right. 2) Strategic planning : such as (1) define clear objectives. (2) the objectives 

to work in the direction. (3) short and long-term planing (4) Planning to find alternatives to achieve objectives. (5) 

Monitoring / Impact to find solutions (6) Coordination (7) Alternative / alternative planning approaches (8) Plan to 

be flexible according to the situation. 3) Participation : (1) Participation in information / disclosure. (2) Participation 

of external opinion. (3) develop for Work / Participating in the feedback. (4) Participate of decision for network. 

(5) Participate of process for decision. (6) Participation in the work. (7) Participate in the decision making process 

to provide information for develop the network.

Keywords : Anti-corruption
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บทน�า

 ประเทศไทยต้องเผชญิหน้ำกบัควำมเปลีย่นแปลง

ในกระแสโลกำภิวัตน์อย่ำงต่อเน่ืองโดยในปัจจุบัน

ควำมเปลี่ยนแปลงมีกำรปรับเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว

และมีควำมสลับซับซ้อน ทสำให้ประเทศต้องเผชิญกับ

ปัญหำมำกมำย ในยุคที่ประเทศต้องกำรกำรแข่งขัน

เพื่อที่จะยืนหยัดในสังคมโลกได้อย่ำงเต็มภำคภูมินั้น 

ประเทศไทยต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมและมีกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แต่เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำปัญหำหน่ึง

ที่ทสำให้กระบวนกำรพัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ 

ขำดควำมสมดุลและก่อให้เกิดสภำพปัญหำท่ีต่อเน่ือง

เกี่ยวพันกันหลำยด้ำน คือ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่

สัง่สมตดิต่อกนัมำยำวนำนตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั และได้

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสงัคม เศรษฐกจิ กำรเมอืง 

และควำมมั่นคงของประเทศ รวมถึงภำพลักษณ์และ

ควำมเชือ่มัน่ต่อสำยตำของประชำคมโลกโดยองค์กรเพือ่

ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International)

ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์ปัญหำคอร์รัปชั่นของ

ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) 

โดยดัชนีคอร์รัปชั่นของรำชอำณำจักรไทยตกลงจำก

อันดับที่ 88 ในปี 2555 มำอยู่อันดับท่ี 102 จำก 177 

ประเทศ ในปี 2556 และตสำ่กว่ำอกีหลำยประเทศในทวปี

เอเชยี เช่น สงิคโปร์ มำเลเซยี ฟิลปิปินส์และเมือ่พจิำรณำ

จำกเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก รำชอำณำจักรไทย

อยู่ในลสำดับที่ 7 จำก 16 ประเทศ ถึงแม้ว่ำในปี 2557 

ประเทศไทยจะมีอันดับที่ดีขึ้น กล่ำวคือ ได้ขึ้นมำอยู่ที ่

อนัดบัที ่85 จำกกำรจดัอนัดบัทัง้หมด 175 ประเทศทัว่โลก 

และเป็นอันดับที่  12 จำก 28 ประเทศในภูมิภำค 

เอเชียแปซิฟิก แต่ถ้ำดูคะแนนท่ีได้รับคือ 38 จำก 100  

ก็ยังถือว่ำเป็นประเทศที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ตส่ำ [1]

 สสำนักคณะกรรมกำรงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทจุรติแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) จดัโครงกำรสนบัสนนุและ

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต กิจกรรม

สนับสนุนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน 

กำรทจุริตภำคประชำสงัคม (50 เขต กทม.) กำรขบัเคลือ่น 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตภำคประชำสังคมและส่ือมวลชนโครงกำร

สนับสนุนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำร

ทุจริต เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือ

กับเครือข่ำยภำคประชำสังคมอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถ

ตรวจสอบได้ เพือ่นสำไปสูก่ำรพฒันำคณุธรรม จรยิธรรม 

และส่งเสรมิควำมซือ่สตัย์สจุรติให้เกดิขึน้ในสงัคม ผ่ำน

กลไกกำรทสำงำนร่วมกันกับเครือข่ำยภำคประชำสังคม

ของสสำนักงำน ป.ป.ช. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย

ประชำชนทัว่ไป โดยอำศยักำรขบัเคลือ่นกำรดสำเนนิงำน

ไปสู่เป้ำหมำยด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย เปิด

โอกำส ให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกำรป้องกัน

กำรทุจริตได้ทุกรูปแบบตำมควำมเหมำะสมกับบริบท

ทำงสงัคมของกลุม่เครอืข่ำยอย่ำงยัง่ยนื สำมำรถนสำไปสู่

กำรรบัรูอ้ย่ำงเข้ำใจ เกดิกำรเรยีนรู ้ตระหนกัและกระตุ้น

ให้เกิดกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมที่ดีงำมแห่ง

คณุธรรม จรยิธรรมในกำรดสำเนนิชวีติประจสำวนั เพือ่ให้

เครือข่ำย ภำคประชำสังคมของสสำนักงำน ป.ป.ช. ร่วม

เป็นกสำลงัสสำคญัในกำรขบัเคลือ่นสงัคมทีถ่กูต้องโปร่งใส 

พร้อมให้ตรวจสอบได้ เพือ่สร้ำงสงัคมแห่งควำมซือ่สตัย์

สุจริตจำกกำรมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่ำงยั่งยืน

ต่อไป สสำหรับโครงกำรสนับสนุนและสร้ำงกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรป้องกนักำรทุจรติ กจิกรรมสนบัสนนุและ 

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตภำค 

ประชำสงัคม (50 เขต กทม.) จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

เสรมิสร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำสงัคม  

ในกำรดสำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

และขยำยกลุ่มเครือข่ำย แนวร่วมในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติ มกีลุม่เป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรม

ประกอบด้วย หน่วยงำน องค์กรสำธำรณประโยชน์  

ทั้งภำครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร [2]

 ผู ้วิจัยมองว่ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจะ

กระทสำได้ยำกหำกประชำชนผู้มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้

ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรปกป้องผลประโยชน์

ขององค์กรและประเทศชำติ หำกแต่โดยสอดส่องดูแล

ร้องเรียนกำรกระทสำอันเป็นกำรป้องปรำมและแก้ไข

กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ทีผ่่ำนมำมกีำรดสำเนนิงำน
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เป็นเรือ่งของบคุคลผูด้สำเนนิกำรมกัทสำไม่ได้ผลเนือ่งจำก

กลไกของรัฐซับซ้อน อีกทั้งเกิดผลกระทบทำงลบกับ 

ผูด้สำเนนิกำรหลำยครัง้มกีำรคกุคำมจนถงึสญูเสยีชวีติ แม้

ในระยะหลังรัฐโดยสสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชำติจะได้มีกำรจัด

ตั้งในรูปแบบเครือข่ำยภำคประชำสังคม เพ่ือป้องกำร 

กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มีกำรดสำเนินงำนจัดตั้งเครือข่ำยในระดับต่ำง ๆ ทั้งส่วน

กลำงและภูมิภำค แต่กำรดสำเนินงำนยังเป็นรูปแบบที่

ต่ำงคนต่ำงทสำ อีกท้ังยังเกิดปัญหำในทำงปฏิบัติของ

องค์กรเครอืข่ำยเอง เช่นกำรดสำเนนิงำนทีผ่กูตดิกบับคุคล 

มำกกว่ำกำรดสำเนินกำรในรูปแบบเครือข่ำยที่แท้จริง  

กำรดสำเนนิงำนเฉพำะกจิมำกกว่ำกำรดสำเนนิกำร เป็นต้น

 กำรศึกษำหำรูปแบบดสำเนินงำนเครือข่ำยภำค

ประชำสังคม ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ จึงมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อจะได้

รูปแบบกำรดสำเนินงำนของเครือข่ำยภำคประชำสังคม 

ให้มีควำมเข้มแข็ง มีประสิทธิภำพในกำรสอดส่องดูแล

ป้องปรำมและกสำจดักำรทจุรติและประพฤตมิชิอบสมดงั

เจตนำรมณ์ ศึกษำบริบทของเครือข่ำยภำคประชำสังคม

ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรูปแบบดังกล่ำว 

จะมีประสิทธิภำพได้ต้องมำจำกหลักวิชำกำรและควำม

เห็นของภำคประชำสังคม และผู้มีส่วนร่วมในทุกภำค

ส่วนประชำสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อ

สงัเครำะห์เป็นรปูแบบเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ระเบียบวิธีวิจัย

 กำรวิจัยเรื่องรูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือ

ข่ำยภำคประชำสังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำนวิธีท้ังเชิงปริมำณและ

คุณภำพ ซึ่งแบ่งระยะของกำรวิจัยออกเป็นกำรวิจัย 2 

ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1 เพ่ือศึกษา การด�าเนินงานป้องกันและ

ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือ

ข่ายภาคประชาสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยมีวัตถุประสงค์ (1)

ระดับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม (2)

ระดบัปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรดสำเนนิงำนป้องกนัปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำ

สังคมและ (3) วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัย 

ระยะที่ 1

  1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยัเชงิปรมิำณ 

ได้แก่ เครือข่ำยกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ จำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด ๆ ละ 9 คน 

จสำนวน 198 คน และกรรมกำรอสำเภอ ๆ  ละ 2 คน จสำนวน 

898 คนรวมทั้งหมด 1,096 คน

  1.2 กลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเชิง

ปรมิำณได้แก่ เครอืข่ำยกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบ

ปรำมกำรทุจริตภำคประชำสังคมในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ จำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด ๆ ละ 9 คน 

จสำนวน 198 คน และกรรมกำรอสำเภอ ๆ  ละ 2 คน จสำนวน 

898 คน รวมทั้งหมด 1,096 คน โดยใช้วิธีกสำหนดขนำด

กลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำง ของ เคซี่และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan. 1970 : 607-610 [3] อ้ำงถึงใน รังสรรค์  

สิงหเลิศ. 2551 : 71) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 278 คน

 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.1 ลักษณะของเครื่องมือ

  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมลูกำรวจิยัในระยะที ่1 มลีกัษณะดงัต่อไปนี้
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   ส่วนที ่1 ผลกำรวเิครำะห์กำรดสำเนนิ

งำนป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ประกอบด้วย

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถำม เป็นแบบสอบถำมประเภทตรวจสอบ

รำยกำร (ChecList )

   ตอนท่ี 2 วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนกำรดสำเนินงำนป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสังคม เป็นแบบสอบถำมประเภทมำตรำ 

ส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)

   ตอนท่ี 3 วิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย และ

ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิงำน

ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เครือข่ำยภำคประชำสังคม เป็นแบบสอบถำมประเภท

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)

   ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม

  2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

   2.1.1 ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำค

ประชำสังคม และปัจจัยที่มีผลกำรดสำเนินงำนในกำร

ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เครือข่ำยภำคประชำสังคม เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดที่

ครอบคลุมกับปัญหำกำรวิจัย

   2.2.2   ศกึษำแนวคดิเกีย่วกบักำรสร้ำง

แบบสอบถำม โดยเฉพำะประเภทแบบสอบถำมประเภท

ตรวจสอบรำยกำร (ChecList ) มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 

ระดับ (Rating Scale) และปลำยเปิด (Opened End)

   2.2.3   ร่ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลมุ 

กับปัญหำกำรวิจัย

   2.2.4 นสำแบบร่ำงแบบสอบถำมไป

เสนอผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่ตรวจสอบควำมสอดคล้องระหว่ำง

ข้อคสำถำมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัย

   2.2.5 นสำแบบสอบถำมไปเก็บ

รวบรวมข้อมูล

 3. สถิติที่ใช้และกำรวิเครำะห์ข้อมูล

  3.1  กำรวเิครำะห์ข้อมลูทัว่ไป ใช้สถติิเชิง

พรรณนำ ประกอบด้วย กำรแจกแจงควำมถี ่(Frequency) 

โดยแสดงเป็นจสำนวน และค่ำร้อยละ (Percentage) 

  3.2 วิ เครำะห์ระดับ กำรดสำเนินงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม และปัจจัยที่ส่งผลต่อ

กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม โดยค่ำ

เฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 

Deviation) 

  3.3 วเิครำะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิ

งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤต ิ

มชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม ใช้กำรวเิครำะห์ค่ำ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีรสนั (Pearson Correlation) 

เพื่ออธิบำยควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงป ัจจัยต ่ ำง  ๆ  

โดยกสำหนดระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่  0 .5 และ 

กำรวิเครำะห์พหุคุณถดถอยเชิงเส้น Multiple Linear 

Regression Analysis [4] (Joreskog and Sorbom,1998 : 70)

 ระยะที่ 2 เพื่อสร้างและยืนยันรูปแบบการด�าเนิน

งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มชิอบของเครอืข่ายภาคประชาสงัคม ในเขตภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรสร้ำงและยืนยัน

รปูแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 

และประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม 

ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัย 

ระยะที่ 2

  1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยัเชิงคณุภำพ 

ได้แก่ เครือข่ำยกำรดสำเนินงำนป้องกัน และปรำบปรำม

กำรทุจริตภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร และผู้บริหำร
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ของสสำนกังำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ หรอืผูท้ีม่คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรดสำเนนิงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จสำนวน 20 คน 

  1.2 กลุ ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเชิง

คุณภำพ ได้แก่ กลุ่มเป้ำหมำย โดยกำรวิเครำะห์เอกสำร

และงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ศกึษำบรบิททีเ่กีย่วข้อง บคุลำกร

ผูเ้ชีย่วชำญ นกัวชิำกำร และคณะกรรมกำรของสสำนกังำน

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤต ิ

มิชอบ หรือผู้ที่มีควำมรู้เก่ียวกับกำรดสำเนินงำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จสำนวน 

20 คน ใช้กำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive 

Sampling)

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยระยะที่ 2 คือ 

แบบตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” รูปแบบ

กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขต

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีผู้วิจัยนสำผลมำจำกกำรวิจัย

ในระยะที่ 1 มำสร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นร่ำงในกำรพิจำรณำ 

ในกำรตรวจสอบยืนยัน “Connoisseurship” เพื่อให้

บคุลำกรผูเ้ชีย่วชำญ นกัวชิำกำร และคณะกรรมกำรของ

สสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต หรือผู้ที่มี

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำ-

สังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ทสำกำรวิพำกษ์ 

พร้อมให้ค่ำคะแนน รปูแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง รูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสงัคม ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผูว้จิยั

สรุปกำรวิจัยตำมลสำดับ ดังนี้

 

 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาการด�าเนินงาน ป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่าย 

ภาคประชาสงัคม ปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานป้องกนั 

และปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่าย 

ภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์กำรดสำเนินงำนป้องกัน

และปรำบปรำบกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

เครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียง

เหนือประกอบด้วย

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จสำนวน 

219 คน คดิเป็นร้อยละ 78.8 และเป็นหญงิ จสำนวน 59 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.2 ตำมลสำดับอำยุระหว่ำง 50-59 ปี 

จสำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมำมีอำยุ

ระหว่ำง 30-39 ปี จสำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 

อำยุระหว่ำง 40-49 ปี จสำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.2 อำยุระหวำ่ง 20-29 ปี จสำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.2 และอำยุที่มีจสำนวนน้อยที่สุดคือ อำยุระหว่ำง 60 ป ี

ขึน้ไป จสำนวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0 กำรศกึษำส่วนใหญ่ 

มีกำรศึกษำตส่ ำกว ่ ำปริญญำตรี /หรือปริญญำตรี 

จสำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 และปริญญำโท  

ข้ึนไป จสำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ตสำแหน่งกำรปฏบัิติ

งำนคณะกรรมกำรเครือข่ำย ป.ป.ช. ภำคประชำสังคม 

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ระดับจังหวัดจสำนวน 155 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.8 และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ระดับ

อสำเภอ จสำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 

 ตอนที่ 2 วิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกัน

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกันปรำบ

ปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำค

ประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ใน

ระดับมำกที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุทกุด้ำน เรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่จำกมำก

ไปหำน้อย คือ กำรจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว ( Χ =4.63)  
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รองลงมำควำมปรำรถนำดีและช่วยพัฒนำองค์กร  

( Χ = 4.62) กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ( Χ = 4.61)  

กำรทสำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ( Χ = 4.61) กำรสร้ำง

ภำคเีครือข่ำย (Χ = 4.59) กำรมจีติใจทีส่จุรติ (Χ = 4.58) 

กำรมีส่วนร่วม ( Χ = 4.53) กำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง  

(Χ = 4.51) กำรอทุศิตน(Χ = 4.51) และลสำดบัสดุท้ำยกำร

แจ้งเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริต ( Χ = 4.46) ตำมลสำดับ 

 ตอนที่ 3 วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำนระดับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข ่ ำยภำค 

ประชำสังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

  กำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ

และประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำสังคม 

ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม อยู่ในระดับ

มำกที่สุด ( Χ = 4.52) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน อยู่ใน

ระดับมำกที่สุด ทุกด้ำนเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไป

หำน้อย คือกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริต  

( Χ = 4.57) กำรรณรงค ์กำรเสริมสร ้ำงจิตสสำนึก  

(Χ = 4.56) กำรเฝ้ำระวงัสอดส่อง (Χ = 4.55) กำรเสรมิสร้ำง 

ขวัญกสำลังใจซึ่งกันและกัน ( Χ = 4.55) กำรจัดกำร 

ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ( Χ = 4.53) กำรสร้ำง

ควำมร่วมมอื (Χ = 4.51) กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน 

( Χ = 4.47)  และกำรประเมินผลกำรดสำ เนินงำน  

( Χ = 4.41) ตำมลสำดับ

 ส ่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ 

การด�าเนินงานป้องกันและปราบปราบการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคม  

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ในภำพรวมสำมำรถสรปุได้ว่ำ ค่ำสมัประสทิธิข์อง

ตวัพยำกรณ์กำรวเิครำะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือที่มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ.05 มีจสำนวน 3 

ตัวแปร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยท่ีตั้งไว้ 

เรียงลสำดับตัวแปรที่มีผลต่อกำรแปรผันในตัวแปรตำม

ในแบบคะแนนมำตรฐำนมำกที่สุดได้ไปหำน้อย ดังนี้ 

(1) ปัจจยัด้ำนกำรมจีติใจทีส่จุรติ (Χ
1
)(Beta = .198) (2)

ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ( Χ
3
) (Beta = .176) 

(3) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ( Χ
10

) (Beta = .132)

 ดังนั้น เมื่อทรำบค่ำคงที่ (Constant) เท่ำกับ 2.984 

ทรำบค่ำนส้ำหนักควำมสสำคัญของตัวพยำกรณ์ ซึ่งอยู ่

ในรูปคะแนนดิบ (b) และทรำบนส้ำหนักควำมสสำคัญ

ของตัวพยำกรณ์ ซ่ึงอยู่ในรูปคะแนนมำตรฐำน (Beta)  

จึงสำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ ได้ดังนี้

 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ

 Y = (2.984) + (.132)( Χ
1
) + (.128)( Χ

3
) + (.076)

( Χ
10

)

 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน

 Z = (.198)( Χ
1
) + (.176) ( Χ

3
) + (.132)( Χ

10
)

 ระยะที ่2 เพือ่สร้างและยนืยนัรปูแบบการด�าเนนิงาน 

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของ 

เครอืข่ายภาคประชาสงัคมในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

 กล่ำวโดยสรปุ รปูแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของเครอืข่ำย

ภำคประชำสงัคม ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้ข้อ

ค้นพบจำกกำรวิจัยในปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ ดังนี้

 1. ปัจจัยที่นสำมำศึกษำ มีควำมสัมพันธ์พหุคูณกับ

กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขต

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เท่ำกบั .313 ( R = .313) แสดง

ว่ำ ตัวแปรอิสระรวมกันมีอิทธิพลต่อกำรดสำเนินงำน

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

 2. ปัจจัยที่นสำมำศึกษำ มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง

หรือกำรผันแปร กับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำค

ประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ำกับ 

.098 (R2 = .098) 
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 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกับกำรดสำเนินงำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของเครอื

ข่ำยภำคประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 มจีสำนวน 3 ตวัแปร 

สอดคล้องกับสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ตั้งไว้เรียงลสำดับ

จำกตวัแปรทีม่ีผลต่อกำรแปรผันในตวัแปรตำมในแบบ

คะแนนมำตรฐำนมำกที่สุดไปหำน้อย ดังนี้ (1) ปัจจัย

ด้ำนกำรมีจิตใจท่ีสุจริต (2) ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผนเชิง 

กลยุทธ์ (3) ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม

อภิปรายผล

 ในกำรศึกษำรูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ ของเครอืข่ำย

ภำคประชำสงัคม ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผูว้จิยั

ได้พบประเด็นสสำคัญที่ควรนสำมำอภิปรำยผล ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การด�าเนินงานป้องกัน

และปราบปราบการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอื

ข่ายภาคประชาสังคม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบด้วย

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

สำมำรถอภปิรำยผลได้ว่ำ จำกข้อมลูด้ำนกสำลงัคน พบว่ำ 

ส่วนใหญ่กำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำบกำร

ทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม 

เป็นเพศชำย และตัวแทนของภำคประสังคมหรือกลุ่ม

ต่ำง ๆ ยังให้เกียรติเพศชำยกว่ำเพศหญิง อำจเน่ืองจำก

ในสังคมยังมองว่ำเพศชำยมีภำวะผู้นสำมำกกว่ำเพศหญิง 

และเพศชำยจะได้รับกำรนับถือในกำรให้เป็นผู้นสำ

มำกกว่ำเพศหญิง ช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำง ส่วนใหญ่

ระหว่ำง 50 -59 ปีจสำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 

ถือว่ำเป็นช่วงวัยที่มีประสบกำรณ์ในกำรทสำงำนและได้

รับกำรพัฒนำศักยภำพโดยกำรเข้ำรับกำรอบรมต่ำง ๆ 

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับทฤษฎีองค์กรและ

กำรตัดสินใจในองค์กรโดยเฉพำะงำนด้ำนกำรดสำเนิน

งำนป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตและประพฤติ 

มชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำสงัคม เพือ่ปฏบิตังิำนให้

มปีระสิทธภิำพและประสทิธผิล บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ 

และในควำมคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่ำ เป็นช่วงอำยุที่มี

ควำมพร้อมในเรือ่งของควำมเชีย่วชำญองค์ควำมรูต่้ำง ๆ  

พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ มีอุดมกำรณ์เป้ำหมำยในกำร

ดสำเนินงำนอย่ำงชัดเจน

 ตอนที่ 2 วิเครำะห์ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินงำนป้องกัน

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำย

ภำคประชำสังคม

 สำมำรถอภิปรำยผลได้ว ่ำ ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

กำรดสำเนินงำนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ คอืกำรจดักจิกรรมเคลือ่นไหว เป็นองค์

ประกอบหนึง่ทีจ่ะก่อให้เกดิผลในกำรปฏบิตังิำน มคีวำม

ปรำรถนำดีในกำรช่วยพัฒนำองค์กร มีควำมจสำเป็นที่

จะต้องดสำเนินงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำร

ดสำเนินงำนของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่ำยภำคประชำ

สงัคม ควบคูก่นัไปอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ ซึง่สอดคล้องกบั 

กชพร ลิขิตมำศกุล [3] พบว่ำ เครือข่ำยภำคประชำชนฯ

มส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนและมส่ีวนร่วมในกำรประเมนิ

ผลกำรดสำเนินงำนของ ปปง. อยู่ในระดับตส่ำ สสำหรับ

ประเดน็วธิกีำรหรอืรปูแบบกำรมส่ีวนร่วมของเครอืข่ำย

ภำคประชำชนฯ ที่เหมำะสมได้แก่ กำรสร้ำงเครือข่ำย

ภำคประชำชนฯ ในระดับประเทศ 

  ตอนที่ 3 วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนระดับกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบของเครอืข่ำยภำคประชำ-

สังคมในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สำมำรถอภิปรำยผลได้ว่ำกำรดสำเนินงำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม เป็นกำรสร้ำงนวัตกรรม

กำรป้องกันกำรทุจริต และกำรรณรงค์กำรเสริมสร้ำง

จิตสสำนึก คือกำรมีจิตสำธำรณะ และกำรมีส่วนร่วม

ของกิจกรรมเครือข่ำยภำคประชำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 

ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิทย์ กังสนันท์ และคณะ [4]  

กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับ

ทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
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ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำ-

สังคมในกำรติดตำม กำรตรวจสอบกำรทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในภำครัฐ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือ

ข่ำยภำคประชำสงัคม ในกำรดสำเนนิงำนให้เป็นกลไกใน

กำรตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกบัสสำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน [5] กล่ำวถึง ยุทธศำสตร์ชำต ิ

ว ่ำด ้วยกำรป ้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 4 

ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปลูกจิตสสำนึก ค่ำ

นิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงวินัยแก่ทุกภำคส่วน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปรำบ

ปรำมกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำม

แขง็แกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทจุรติ ยทุธศำสตร์ที ่4 

: สร้ำงบุคลำกรมืออำชีพป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริต 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเครือข่ายภาคประชาสังคมในเขตภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

 สรุปจำกที่ผู้วิจัยนสำผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ที่ได้ 

จำกกำรวิจัยระยะที่  1 นสำมำจัดกลุ ่ม (Grouping)  

สร้ำงรูปแบบกำรดสำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำค 

ประชำสังคม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ

ใช้เป็นร่ำงรูปแบบในกำรพิจำรณำ และเป็นแนวทำง

ในกำรสร้ำงแบบสอบถำมในกำรตรวจสอบยืนยัน 

รูปแบบกำรดสำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ

และประพฤติมิชอบ ของเครือข่ำยภำคประชำสังคม  

ในเขตภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ดงันี ้(1) ด้ำนกำรมจีติใจ 

ที่สุจริต (2) ด้ำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (3) ด้ำนกำร 

มีส่วนร่วม 
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