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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งและพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น า
เครือข่ายประชาสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมผู้นาเครือข่ายประชาสังคม และเพื่อประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมผู้นาเครือข่าย
ประชาสังคมโดยศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันการทุจริต กระบวนการ
ดาเนินการแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสารวจความจาเป็นในการสร้างรูปแบบ ระยะที่ 2 การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร ระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร ระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้นาเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จานวน 120 คน
ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.71 ค่าความยากง่าย
รายข้อตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.70 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79 แบบวัดเจตคติต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 และ
แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่ าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.77 ค่า
ความเชื่ อ มั่น ทั้งฉบั บ เท่ ากั บ 0.88 แบบประเมิ นความสอดคล้ องและความเหมาะสมของหลั กสู ต ร
ฝึกอบรมเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ paired t – test
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า รูป แบบส าคัญ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คือ การ
ฝึก อบรมผู้นาเครือข่ายประชาสังคมโดยใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสารวจความจาเป็นในการ
สร้า งรูป แบบการพัฒ นาผู้ นาเครื อข่ า ยประชาสังคม โดยการวิเ คราะห์ เอกสาร แนวคิ ดทฤษฎี และ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจสังคมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สารวจความต้องการ
ฝึกอบรม 2) การสร้างและพัฒนาหลักสูตร มี 2 ขั้นตอนคือ การร่างหลักสูตรและการปรับปรุงร่า ง
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หลักสู ตรฝึก อบรมก่อนน าไปใช้จริ ง และการประเมินโครงร่า งหลั กสูตร 3) การทดลองใช้หลั กสูต ร
ฝึกอบรมและ4) การประเมิน ผลและปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยสาระ 5 หน่วย
คือ 1) เกี่ยวกับความรู้ด้านภาวะผู้นา 2) ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 3)
ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 4) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5) ความรู้เกี่ยวกับหลั กธรรมาภิบาล เป็นการพัฒนาภาวะผู้นาด้านความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของ
ผู้นาเครือข่ายประชาสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งวิเ คราะห์ข้อ มูล พบว่า หลังการ
ฝึกอบรมผู้นาองค์กรประชาสังคม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อยู่ในระดับมาก โดยมีความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นา เจตคติต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
พฤติกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยรวมหลังการฝึก อบรมเพิ่ม ขึ้น จากก่อ นฝึก อบรม
(p–value < 0.05)
คาสาคัญ : การพัฒนาผู้นาเครือข่ายประชาสังคม, การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Abstract
The objectives of this research were to design a model for developing the civil
society leaders to protect and anti-corruption by using the training curriculum
construction, to evaluate the implementation of the curriculum and to make a
comparative studying of knowledge, attitudes and behaviors on protect and anticorruption. The process consisted of four stages : 1) studying and surveying for
assessing needs : 2) constructing and developing the curriculum : 3) implementing the
curriculum and 4) evaluating and improving the curriculum. The samples consisted of
120 civil society leaders who were selected by the simple random sampling
technique. The research instruments were questionnaires for evaluating knowledge on
protection and anti-corruption with discrimination power of 0.29 - 0.71, difficulty index
of 0.26 - 0.70 and 0.79 of reliability. The questionnaires for evaluating attitude with
discrimination power of 0.34 to 0.78 and 0.77 of reliability, and evaluating behaviors
with discrimination power of 0.30 – 0.77, and 0.88 of reliability. The evaluation forms
were used to assess the congruence and appropriateness of training curriculum of 0.89.
The statistics were percentage, mean, standard deviation and paired t-test.
The study found that the most effective strategy of protect and anticorruption was curriculum construction to develop the civil society leaders. The
curriculum consisted of 4 stages : 1) studying and analyzing problems, literature
reviewing, studying the constitution of Thailand 2007, The 11th National Economic and
Social Development Plan (2012-2016), analyzing economic and social conditions in at
present and in the future, and organizing workshop for assessing needs ; 2)
constructing and developing the curriculum on two steps; drafting and improving the
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curriculum before the actual cause and evaluating the appropriateness and feasibility
of the curriculum; 3) implementing the curriculum 4) evaluating and improving the
curriculum. This strategy provided an opportunity for developing the leaders of
local organization to Protect and Anti-corruption through the training process. The
contents of training curriculum consisted of five units, namely, 1) knowledge on
leadership, 2) development of teamwork and network, 3) knowledge on Corruption
and 4) knowledge and skills on Protect and Anti-corruption 5) knowledge on good
government. The research results showed that the leaders of local organizations
had higher scores on Protect and Anti-corruption, the level of knowledge, attitudes
and behaviors on Protect and Anti-corruption after training as a whole than before
training (p-value < 0.05).
Keywords : Civil Society leaders, Protecting and Anti-corruption
บทนา
องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติ
ที่ก่อตั้งเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้จัดอันดับความโปร่งใสจากดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(Corruption Perception Index) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นประจาทุกปี ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วม
กิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน (2554) พบว่า 16 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยได้คะแนน
ความโปร่งใสที่ถือว่า “สอบผ่าน” แม้แต่ครั้งเดียว จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งถือว่ามีความโปร่งใสมากที่สุด
ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย 3.10 เคยได้คะแนนสูงสุดในปี พ.ศ. 2548 เพียง 3.80 คะแนน และได้
คะแนนต่าสุดในปี พ.ศ. 2538 เท่ากับ 2.79 คะแนน สาหรับในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยได้คะแนน
3.50 ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยมีการทุจริตอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ นายปาน
เทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “สถานการณ์การทุจริตคอร์
รัปชันในประเทศไทยขณะนี้ นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่กลไกการป้องกันและตรวจสอบตามไม่ทัน”
(Sathien Wiriyaphannaphongsa. 2010 : 2) อย่างไรก็ตาม มีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะแก้ไข
ปั ญ หาและหยุ ด ยั้ งการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น มี ก ารออกระเบี ย บกฎหมายและจั ด ตั้ งองค์ ก รต่ า งๆขึ้ น มา
รับผิดชอบ เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เป็นต้น แต่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นก็มิได้บรรเทาเบาบางลงแต่อย่างใดมีแต่
จะกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทุกขณะ ทั้งนี้เป็นเพราะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญ หา
ขนาดใหญ่มหึมาของชาติ เกินกว่าที่กลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแบกรับไว้ได้ ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นมีรากเหง้าที่มาหลายสาเหตุหลายมิติ เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนในสังคม
การแก้ไขปัญหาให้ได้ผลและยั่งยืนนั้น จาเป็นจะต้องดาเนินการอย่างเป็นกระบวนการ หลากหลายมิติ
ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาและทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้น เป็นเพียงหนึ่งในผู้รับผิดชอบและผู้ประสาน งานหลักเท่านั้น ทั้งนี้
[341]

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ .2562
Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 6 No.1 January-June 2019
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีอานาจหน้าที่และเป็นเจ้าภาพโดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในยุทธศาสตร์ที่ 2 “รวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตอย่างทั่วถึง และการสร้างความเข้มแข็งแก่
เครือข่ายอย่างยั่งยืน (Office of the National Anti-Corruption Commission. 2008 : 111)
การรณรงค์ปลูกจิตสานึกในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆกับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจั ด สั ม มนาครู อาจารย์ สถาบั น การศึ ก ษาโดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมค่ า ยเยาวชนสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
กัลยาณมิตร จัดทานิทานการ์ตูน สปอตวิทยุโทรทัศน์ ประกวดการพูด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม สานักงาน ป.ป.ช. ประสบปัญหาการดาเนินการดังนี้
ปัญหาประการแรก การจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สา
นักงาน ป.ป.ช. ที่ผ่านมาสามารถสร้างความสนใจและปลุกกระแสหรือจิตสานึกของสังคมไทยเพียงชั่ว
ระยะหนึ่ง ผลกระทบที่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณะของกลุ่มต่าง ๆ ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกิจ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังขาดการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างจริงจังในการกาหนดหลักสูตร
คุณธรรมจริยธรรม ขาดการติดตามและวัดผลสาเร็จของการป้องกันการทุจริตว่าสามารถส่งผลให้การ
ทุจริตลดลงมากน้อยในระดับใด
ปัญหาประการที่สอง การขาดแนวทางในการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาค
การเมือง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และสถาบันต่าง ๆ ในปัจจุบัน สานักงาน ป.ป.ช. มี
การดาเนินการสร้างเครื อข่า ยความร่ วมมื อกับ ภาครัฐโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายครู อาจารย์ ผู้บ ริหาร
สถานศึกษา ท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และห้องสมุดทั่วประเทศ แต่ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนอื่นยังไม่ได้ดาเนินการอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในปริมาณพอสมควร แต่ยังขาดการวางแผนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือและประสานการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูป ธรรม ตลอดจนขาดการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพลังการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาประการที่สาม ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
การไม่มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านสื่อสารสองทางที่ทาให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจในการปกปิด
ความลับของข้อมูล (Whistle Blower10) ส่งผลต่อการขาดความร่วมมือจากพยาน ตลอดจนการไม่มี
ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบางกรณี เช่น การดาเนินคดีอาญาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
รวมทั้ง ยังมีปัญหาอุปสรรคจากการที่ประชาชนเพิกเฉยและไม่ตระหนักถึงความเสียหายที่ เกิดขึ้นจาก
การคอร์รัปชัน ดังผลการสารวจของ สานักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเผยผลวิจัยศึกษา
ทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชั่น พบร้อยละ 63.2 ยอมรับรัฐบาลโกงกินได้ แต่ต้อง
ทางานให้ประเทศรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ประชาชนบางกลุ่มยังมุ่ง หวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ขาดการรวมพลังในการใช้อานาจต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ขาด
ความพร้อมและเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารของรัฐได้ยาก รวมทั้งผู้มีอิทธิพลครอบงาไม่ให้ประชาชนมี
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ส่วนร่วมและตรวจสอบ กลุ่มประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตขาด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านทุจริต นอกจากนี้ จากการขอความคิดเห็นของกรรมการ ป.ป.ช. (นายกล้านรงค์ จันทิก) ถึง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ยังพบว่า (1) การป้องกันการทุจริตหากจะให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วนั้น จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
โดยถือว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาของทุกคน หรือ ควรกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ แต่สังคมไทยเป็น
สังคมที่ยังมองประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และหากเห็นว่าการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตแล้ว จะเกิดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ต่อหน้าที่การงานแล้ว ก็
มักจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ทาให้การทุจริตเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย (2) ค่านิยมของสังคมไทย ยังให้การ
ยอมรับผู้ที่มีฐานะดีแม้จะทราบว่าร่ารวยมาอย่างไม่ถูกต้องก็ตาม ซึ่งปรากฏจากการสารวจความคิดเห็น
ขององค์กรต่าง ๆ ทาให้เป็นแบบอย่างที่เยาวชนนาไปปฏิบัติ ยิ่งทาให้สังคมไทยขาดความเข้มแข็งในการ
ที่จะจัดการกับปัญหาการทุจริต (3) การดาเนินการลงโทษผู้ที่ทุจริตยังไม่รวดเร็ว เนื่องจากต้อง
ดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ทาให้สังคมไทยไม่ค่อยเห็นการลงโทษผู้ทุจริตอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้
ที่จะทุจริตไม่ค่อยเกรงกลัวการที่จะทุจริต การป้องกันจึงทาได้ไม่เต็มที่นัก และ (4) การป้องกันการทุจริต
เป็นการดาเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลา เพราะเป็นการปรับเปลี่ยนแนว ความคิดของคน และอาจไม่ได้ผล
มากนัก เนื่องจากต้องต่อสู้กับผลประโยชน์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อป้องกันการทุจริต ในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
2. เพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อป้องกัน
การทุจริตในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
3. เพื่อศึกษาและทดลองใช้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อป้องกัน
การทุจริตในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการป้องกันการ
ทุจริต ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาผู้นาเครือข่ายประชาสังคม
4. นาผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปใช้ในการป้องกันการทุจริตในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และ
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป
สมมติฐานการวิจัย
ผู้ น าเครื อ ข่ า ยประชาสั งคมที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม โดยใช้ รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น า
เครือข่ายประชาสังคม มีความรู้ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยรวมหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
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1. ประชากรที่ศึกษาและสารวจหาความจาเป็นในการสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นา
เครือข่ายประชาสังคมในกลุ่มจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้แก่ ผู้นาเครือข่ายป.ป.ช.ภาค
ประชาสังคมในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 60 คน รวม 240 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นาเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น
มหาสารคามและกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 15 คน รวม 60 คน ได้มาโดยเจาะจง
3. พื้นที่ทดลอง ได้แก่ เครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม
ขอบเขตด้านเนื้อหา หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆ 5 ด้านคือ
1. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้นา
2. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย
3. ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคมจังหวัด
มหาสารคาม เกี่ยวกับความรู้ด้านภาวะผู้นา ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย
ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริ ต
ของผู้นาเครือข่ายประชาสังคมในกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าเครื อ ข่ า ยประชาสั งคมในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ผู้วิจัยวางลาดับการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. การวิจัยระยะที่ 1 การหาความจาเป็น และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการจัดประชุม
เสวนาแลกเปลี่ยนและสารวจความคิดเห็นผู้นาเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมในจังหวัดร้ อยเอ็ด
ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสิน ธุ์ จั งหวัด ละ 60 คน รวม 240 คน ดาเนิน การระหว่ า งวั นที่ 1
ธันวาคม 2560– 31 มกราคม 2561 (เวลา 2 เดือน)
2. การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชา
สังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาเนิ นการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561
(เวลา 2 เดือน)
3. การวิจัยระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กับผู้นาเครือข่าย จานวน
60 คน ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2561 (เวลา 4 เดือน)
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4. การวิจัยระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่าย
ประชาสั งคมเพื่ อป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตโดย ด าเนิ นการระหว่ า งวั นที่ 1 สิ งหาคม - 31
กันยายน 2561 (2 เดือน)
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการสร้างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดาเนินการระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ใช้เวลา 10
เดือน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจความจาเป็นในการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชา
สังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาเนินการระหว่างวันที่ 1- ธ.ค.60 -31ม.ค.61 ใช้เวลา 2
เดือน โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต จัดเวที
ประชุมสัมมนาผู้นากลุ่มเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อระดมความคิดเห็นและสารวจ
ข้อมูลความต้องการพัฒนาศักยภาพผู้นาองค์กรเครือข่ายประชาสังคม ซึ่งได้ข้อสรุปว่า รูปแบบการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ไ ด้ ผ ลอย่ า งยั่ งยื น จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ข้ ม แข็ งด้ ว ย
กระบวนการฝึกอบรมผู้นาให้มีความรู้ เจตนคติ และมีทักษะเชี่ยวชาญในพฤติกรรม 5 ด้านที่จาเป็น คือ
1) ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะผู้นา 2) ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การพัฒนาทีมงานและ
เครือข่าย 3) ด้านความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชัน 4) ด้านความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และ 5) ด้านความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ขั้นตอนที่ 2 การสร้า งและพัฒนาหลัก สูตรการฝึก อบรมผู้นาเครือ ข่ายประชาสังคมเพื่ อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2018 ใช้เวลา 2
เดือน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การร่างหลักสูตรและการปรับปรุงร่างหลักสูตรก่อนนาไปใช้จริงและ
การประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของโครงร่างหลักสูตรโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 3.86 SD. = 0.09)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31
กรกฎาคม 2018 ใช้เวลา 4 เดือน กระบวนการฝึกอบรมและปฏิบัติการจริงกับผู้นาเครือข่ายประชา
สังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดละ 30 คน รวม 120 คน จานวน 10 ครั้ง โดยใช้
เอกสาร 3 ชุดคือ 1) หลักสูตรการฝึกอบรม 2) ชุดกิจกรรมและสาระความรู้ และ 3) คู่มือวิทยากร
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาผู้นา เครือข่ายประชาสังคมเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 กันยายน 2561 ใช้เวลา 2
เดือน ประกอบด้วย การจัดเวทีประชุมสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นาองค์กรประชาสังคมใน
ภาคอีสาน จานวน 100 คน จานวน 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการวิจัย เพื่อเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับ
องค์กรชุมชน รวมทั้งการสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน/ถอดองค์ความรู้ (Lesson Learned) ด้วยวิธีการ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ Retrospect (ทาหลังจากเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้ว) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ และพัฒนาการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา โดยใช้ชุดกิจกรรมและสาระความรู้ จานวน 5
หน่วย มีประสิทธิผล ดังนี้
2.1 ภาคความรู้ความเข้าใจ ผู้นาองค์กรประชาสังคมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่ในระดับสูง และความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น (p-value <.01)
2.2 ภาคความรู้สึก ผู้นาองค์กรประชาสังคมมีเจตคติต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยรวม หลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น (p-value < 0.05)
2.3 ภาคปฏิบัติ ผู้นาองค์กรประชาสังคมมีพฤติกรรรมและทักษะการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยรวมหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนฝึกอบรม (p –value < 0.001)
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงประจักษ์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้
1. ผู้นาองค์กรประชาสังคมที่เข้ารับการฝึกอบรมมีภาวะผู้นาสูงขึ้น เป็นผู้นาและผู้ ตามที่ดี มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นาต้นแบบในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับโลก เช่น
ทองหล่อ ตันเสดี อดีตแกนนาป่าชุมชนโคกหินลาดที่เสียชีวิต ครูสว่าง หาญบาง ครูประเวียน บุญหนัก
สืบ นาคะเสถียร พระประจักษ์ สุคตโต ดร.ปรีดี พนมยงค์ พุทธทาสภิกขุ มหาตมะ คานธี พระเจ้าอโศก
มหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการให้ความรู้และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ผู้นาเหล่านี้อย่างกว้างขวาง
2. ผู้นาองค์กรประชาสังคมที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริตเป็นระบบมากขึ้น สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่เดิมเข้ากับองค์
ความรู้สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาเจตคติที่ดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้
สูงขึ้นจนกลายเป็นอุดมการณ์ มีพฤติกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สูงขึ้นจนมีทักษะ
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
3. ผู้นาองค์กรประชาสังคมที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถ ในการ
พัฒนาทีมงานและเครือข่าย มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ และมีพฤติกรรมในด้านประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล โดยได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดตั้ง
“เครือข่ายประชาชนป้องกัน และปราบปรามการทุจริต”
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. หลักสูตรการพัฒนาการพัฒนาผู้นา เครือข่ายประชาสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ตอนที่ 1 การส ารวจความจ าเป็ น ในการสร้ า งรู ป แบบโดย
การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมฯ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย
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2 ขั้ นตอน คื อ การร่า งหลัก สูต รฝึก อบรมและการปรับ ปรุ งร่ างหลัก สูต รก่ อนนาไปใช้จ ริง และการ
ประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และขั้นตอนที่ 4
การประเมิ นผลและปรั บปรุ งหลั กสู ตร เช่น เดี ยวกั บการศึ กษาของ Phasit Chanabun (2000) ;
Thipawan Nuamthong (2003) ; Sathien Paenlue (2007 : 123-124) ; Worawut Jerasujarittum
(2010 : 163-165) ซึ่งพบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การร่างหลักสูตรฝึกอบรม 3) การประเมินโครงร่างหลักสูตร 4) การ
ทดลองใช้และการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม และ 5) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
การที่ ผลการวิจั ยปรากฏเช่น นี้อ าจเนื่ อ งมาจากการสร้ างและพั ฒ นาหลั กสู ตรฝึ กอบรมต้ อ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญดังนี้ 1) การวิเคราะห์งานที่ต้องการเรียนรู้ เป็นภารกิจสาคัญของการสร้าง
หลักสูตรผลการวิเคราะห์งานจะบอกกรอบแนวคิดของหลักสูตรว่าเนื้อหาที่จาเป็น และความเหมาะสม
กับความต้องการฝึกอบรมคืออะไร เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยสิ่งใด ผู้สร้างหลักสูตรจะต้องเริ่ม
ด้วยการประเมินความต้องการฝึกอบรม Somchart Kitjayunyong (2001 : 45) ; Sa-ngad Utthranan
(1989 : 38) และ Kullaya Tuntiphalachiwa (1994 : 57-91) ด้วยการนาข้อมูลความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมมาศึกษาสภาพการทางานของกลุ่มผู้อบรม สอบถาม สัมภาษณ์หรือจัดเวที แล้ววิเคราะห์ความ
จาเป็น 3 ประเด็น คือ ปัญหาที่ต้องการให้มีการฝึกอบรมคืออะไร สาเหตุของปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วย
การฝึกอบรมหรือไม่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่องานและหน่วยงานเป็นอย่างไร 2) การเลือกรูปแบบการ
ฝึกอบรม รูปแบบการฝึกอบรมที่ได้ประโยชน์ต่อเป้าหมายของโครงการฝึกอบรมต้องตรงกับจุดประสงค์ที่
จาเป็นของการฝึกอบรม ตรงกับลักษณะและงานของของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ความมั่นใจแก้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมว่า เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถเรียนรู้และนาไปใช้ได้จริง ซึ่งอาจจะเน้นวิชาการ เน้น
ประสบการณ์ เน้นการแก้ปัญหา เน้นสมรรถนะ เน้นเทคโนโลยี หรือเน้นการวิจัย โดยมีหลักการ คือ
รูปแบบการฝึกอบรมต้องสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของหน่วยงาน สามารถแก้ปัญหาการ
ทางานได้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต้องเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่ วมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งจาเป็นมากสาหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จัดขึ้นต้องจูงใจ สร้างเสริมการเรียนรู้ ความคิดและการแสดงออกที่สามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ที่ได้รั บจากการเรียนรู้ใหม่ในระดับที่สามารถให้
ความกระจ่างชัดให้กับผู้อบรม สื่อการเรียนการสอนจะต้องเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงสถานที่ศึกษาดูงานที่
ต้องกาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินทั้ง 3 ระยะ คือ ประเมิน
ก่อนฝึกอบรม ระหว่างฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม (Sathien Paenlue. 2007 : 74)
2. ผู้นาองค์กรประชาสังคมมีคะแนนความรูเ้ กี่ยวกับภาวะผูน้ า อยู่ในระดับสูงและความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะผู้นา หลังการฝึก อบรมเพิ่มขึ้น (p-value <.01) สอดคล้องกับข้อค้นพบของชนะบุญ (2000) ;
Thidarat Supharb (2005) ; คอร์แนล (Cornell, 2007 : Abstract) ; Worawut Jerasujarittum
(2010 : 163-165) และ Srisuda Mana (2004) ซึ่งพบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะหรือความชานาญเกิดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับรวมถึง
ก่อให้เกิดเจตคติ ความตระหนักที่ดีต่อการปฏิบัติงาน (Chaiyong Promwong. 1994 : 7) อันจะส่งผล
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ให้ บุ ค ลากรแต่ ล ะคนมี ค วามสามารถเฉพาะตั ว สู งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างานส่ งผลให้ งานมี
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น (Silberman. 1998 : 1) เพราะว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการ การสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็ง ผู้นาองค์กรและเครือข่ายที่มีศักยภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Auychai Watha and Others. 2011 : 6 – 10 ; Phanudech
Phattanatham. 2003 : 77)) ที่ว่า เครือข่าย ป.ป.ช. ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพใน
เรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในด้ านความรู้และการปฏิบัติ ทาให้เครือข่ายขาดความ
เข้มแข็งในการดาเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ. จึงเห็นควรดาเนินการยกระดับความรู้ความเข้าใจของแกนนาและสมาชิกเครือข่ายใน
การต่อสู้กับปัญหาการทุจริต และการบริหารเครื อข่ายให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันการ
ทุจริตให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ป.ป.ช. โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการฝึกอบรมสัมมนา เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ ดังนั้น การจัดทาหลักสูตรกระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายประชาชน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับวิทยากรนาไปใช้ฝึกอบรมสัมมนา
แกนนาและเครือข่าย จะต้องประกอบด้วยเนื้อหาสาระ สาคัญคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจ
หน้าที่ของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ช. จังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจ ของเครือข่าย ป.ป.ช. การบริหารจัดการเครือข่า ย การเสริมสร้างเครื อข่ายให้มีประสิทธิภาพ
บทบาท หน้าที่ และภารกิจของเครือข่าย ป.ป.ช. คุณสมบัติของแกนนาเครือข่าย ป.ป.ช. และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีปฏิบัติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้นาหลักการพื้นฐานในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผใู้ หญ่เรียนรู้ได้ดีมาเป็นกาหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาหน่วยการฝึกอบรม (Vella. 1994 : 3–22) โดยเน้นขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการและ
ความจาเป็น สร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ ความไว้วางใจในสมรรถภาพของโปรแกรม
และผู้ฝึกอบรม ความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้การยินยอมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายชัดเจน มี
ความสัมพันธ์กับงานที่ทาและเชื่อมั่นในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ฝึกอบรมกับ
ผู้เรียนด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคคล ด้วยวิธีการแสวงหาและความกระตือรือร้น ให้ความสนใจอย่าง
ระมัดระวังต่อการจัดลาดับเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้และการเสริมแรงที่เหมาะสม ทั้ งโปรแกรมการเรียนรู้
ทางด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ และทั้งการเสริม แรง เพื่อให้เกิดการกระทาซ้าทางด้านความรู้ความ
จริงทักษะและเจตคติอย่างหลากหลายมีความ สัมพันธ์กันและมีความน่าสนใจ สร้างการปฏิบัติการและมี
ผลสะท้อนกลับที่รวมอยู่ด้วยกันภายใน เป็นการเรียนรู้ด้วยการกระทาเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะและเจต
คติ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการ ได้ แ ก่ การกระท า การสะท้ อ นกลั บ การตั ด สิ น ใจ การ
เปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติสิ่งใหม่ การยอมรับผู้เรียนในฐานะที่สิ่งที่ต้องเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันให้เกิดการตัดสินใจ ยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสาคัญ วิทยากรเป็นผู้อานวยความสะดวก ยึด
มั่นการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านความรูห้ รือความคิด เจตคติ หรือความรู้สึกและทักษะต่างๆ หรือ
การกระทา สร้างการเรียนรู้อย่างฉับพลันให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความรู้ เจตคติและทักษะ สร้างบทบาท
ที่ชัดเจนและบทบาทของการพัฒนา ทั้งทางด้านการสื่อสารระหว่างผู้รับการอบรมกับวิทยากร การ
เรียนรู้ร่วมกันด้วยการทางานเป็นกลุ่มโดยจัดให้เป็นกลุ่มที่เล็กจานวนหลายกลุ่ม ให้เกิดการช่วยเหลือกัน
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และกัน เกิดความรู้สึกปลอดภัยเป็นลักษณะเพื่อนช่วยเหลือเพื่อน ความผูกพันระหว่างผู้เรี ยนกับสิ่งที่ได้
เรียน ทั้งภาระการเรียนรู้ ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความผูกพันและสามารถประเมินและตรวจสอบได้
เป็นการสร้างความชัดเจนว่าสิ่งที่จัดให้เกิดการเรียนรู้สิ่งที่ควรได้รับการสร้างให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะที่
ได้รับการพัฒนาและอื่น ๆ
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้เลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม อาจเลือกจาก
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเหมาะกับการเพิ่มพูนความรู้ (Wibun Bunyatharokul. 2002 : 85-88) ได้แก่
การบรรยายและการสอนเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ใหม่ แ ละการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ การอภิ ป รายโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อมูลใหม่จากหลายมุมมอง การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม การอภิปรายกลุ่ม
เพื่อให้ข้อมูลใหม่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม และการแก้ปัญหาร่วมกัน การศึกษาดูงาน การได้
เห็นหลักการหรือทฤษฎีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การให้ทาโครงการ การผสมผสานความรู้เพื่อการ
แก้ปัญหา บริหารโครงการและการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทปวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์ เพื่อ
การให้ข้อมูลใหม่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยทั่วๆไป และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการพัฒนาตนเอง
3. เจตคติต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยรวมหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น (p-value<
0.05) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rattikorn Jongphisarn (2000 : 101) ; Srisuda Mana (2004)
; Naruemon Maneengarm (2004) ; Adisak Theerakaew (2005) ; Watcharakorn Phuenchot
(2006) ; Worawut Jerasujarittum (2010 : 163-165) ; Volk and Cheak. 2003) ; และ Cornell,
2007) ซึ่งพบว่า ประชาชนมีเจตคติและความตระหนักต่อการปฏิบัติงาน หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของ
ชาติ องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแบกรับไว้ได้ อีกทั้งเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนในสังคม การ
แก้ไ ขปั ญหาให้ได้ ผลและยั่ งยืน นั้น จ าเป็นจะต้ องดาเนิ นการอย่า งเป็นกระบวนการ ครอบคลุ มทุ ก
ประเด็นปัญหาและทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่และได้รับผลกระทบมากที่สุด (Office of the National Anti-Corruption Commission. 2010 :
111) นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้เลือกพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม และวิธีที่เหมาะกับ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม (Wibun Bunyatharokul. 2002 : 85-88) ได้แก่ การสื่อสารกับ
ผู้อื่น การปรับทัศคติค่านิยมและการสร้างความมั่นใจ การระดมความคิด การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การให้ข้อมูลใหม่
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้การเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึก อบรมอาจ
เลื อ กจากกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง และวิ ธี ที่ เ หมาะกั บ การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย ม (Wibun
Bunyatharokul. 2002 : 85-88) ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การสื่อสารกับผู้อื่น การรับรู้ความรู้สึก
นึกคิดของผู้อื่น การปรับ ทัศคติ ค่ านิยมและการสร้างความมั่นใจ การระดมความคิด การคิดอย่า ง
สร้างสรรค์ การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การอภิปรายกลุ่ม การให้
ข้อมูลใหม่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะในการฟังและการแก้ปัญหาร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มย่อย
การพัฒนาการเรียนรู้และการกาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน การระบุการแก้ปัญหา และการศึกษากรณี
ทักษะในการค้นหาสาเหตุและการแก้ปัญหา การตัดสินใจและทักษะในการฟัง
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4. พฤติกรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อน
ฝึกอบรม (p –value < 0.001) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sitthipol Klangmae (2003 : 155) ;
Cornell. 2007) ; Volk and Cheak. 2003) : 101) ; Thidarat Supharb (2005 : 137) และ
Worawut Jerasujarittum (2010 : 163-165) ซึ่งพบว่า ผู้นาองค์กรประชาสังคมมีพฤติกรรมการ
ป้องกันและปราบการทุจริตสูงกว่าก่อนการฝึก อบรม (p-value <.001)
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายองค์กร
ประชาสังคม ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เน้นการพัฒนาทักษะและพฤติกรรม โดยจัดให้มีวิธีที่เหมาะกับการพัฒนา
ทักษะ เช่น การสาธิต การสอนการปฏิบัติงานและการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน การสอนงาน การให้
ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงาน การปรับพฤติกรรมในการทางานและการเรียนรู้ในวิชาที่มีลักษณะ เฉพาะ
การศึกษากรณีทักษะในการค้นหาสาเหตุและการแก้ปัญหา การตัดสินใจและทักษะในการฟัง การทา
โครงงาน ทักษะการผสมผสานความรู้เพื่อแก้ปัญหา การบริหารโครงการ ความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างสถานการณ์จาลอง การวางแผน การจัดการและการแก้ปัญหา (Wibun Bunyatharokul. 2002 :
85-88)) นอกจากนั้ นอาจเป็นเพราะว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการทั้งการสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็ง ผู้นาองค์กรมีศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Chanchai Arjinsamajarn (2001) ที่สรุปว่า มนุษย์จาเป็นต้องอยู่ในสังคม จาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันไม่อาจจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพังได้ การทางานร่วมกันเป็นทีมทาให้มนุษย์มีโอกาสที่จะได้มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่น การทางานเป็นทีมจะทาให้เกิดผลของงานดีกว่าการทางานเป็นรายบุคคล
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลการวิจัย โดยการจัดเวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์
ท้องถิ่น ผู้นาองค์กรประชาสังคม และผู้นาเครือข่ายประชาสังคม ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
1.1 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในระหว่างการวิจัยควรมีการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ทัก ษะและความเชี่ ยวชาญ อาทิ ด้ า นการพั ฒนาบุ คลิ ก ภาพและภาวะผู้น า ด้ านศิ ล ปะการพู ด ในที่
สาธารณะ รวมทั้งความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่จาเป็นในชีวิตประจาวันและกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชัน
1.2 ในระหว่างการวิจัย ควรใช้สื่อให้ หลากหลายรูปแบบ เอกสารคู่ มือที่ใช้ ประกอบการ
ฝึกอบรมควรคานึงถึงความชัดเจน ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบและการใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งส่วนมาก เป็นผู้ใหญ่
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างผู้นาตามธรรมชาติหรือผู้นาองค์กรประชาสังคม กับ
ผู้นาภาคราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้นาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ร่วมกัน
2.2 ควรมีการวิจัย ต่อยอดขยายผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้นาเครือข่ายประชาสังคม
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ลึกซึ้ง โดยแยกย่อยวิจัยแต่ละด้านจากเนื้อหาสาระทั้ง 5 ด้าน
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้นาองค์กรประชาสังคมมากยิ่งขึ้น
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