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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทุจริตคอรัปช่ันในประเทศไทย 

                                  By Joana Stella Kompa, Bangkok, August 2012 
 

 

             1.   รายละเอียดของพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่ 
 พฤติกรรมอันพึงประสงคท่ีเปล่ียนในวัฒนธรรมไทย  ก็คือ  พฤติกรรมการติดสินบนแกขาราชการ 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนหนึ่งในสวนใหญของการทุจรติของรัฐบาล 
 การติดสินบน เปนส่ิงผิดกฎหมายท่ีเกิดจากการใหผลประโยชนตอบแทน  การติดสินบนใหแก

เจาหนาท่ีเพ่ือการบรรลุซ่ึงประโยชน , ผลกําไร  ซ่ึงผูใหสินบนก็จะไดบรรลุผลประโยชนเร็วกวาผูอ่ืน 
 จากนี้  เราจะแยกพฤตกิรรมการติดสินบนของคนจน  เปนพฤติกรรม A พฤติกรรมการติดสินบน

ของชนช้ันสูง  เปนพฤติกรรม  B  ซ่ึงมีผลตอการทุจริตทางการเมือง  ขอบเขตของกรณีศึกษานี้จะไมรวมถึง

สมาชิกในครอบครวัของเจาหนาท่ีผูรับสินบน 
 

 2.  ความหมายของพฤตกิรรมการทุจริตคอรัปชั่น 

 ในสังคมไทยสวนใหญมองเห็นวาการทุจริตคอรัปช่ันเปนเรื่องปกติ  โดยมีวัฒนธรรมเปนตัวกําหนด  

พฤติกรรมการติดสินบนเปนเรื่องของการใหรางวัลหรือส่ิงตอบแทน , according to Thorndike’s Law of 

Effect ,  เปนการกระทําซํ้า ๆ และผานการสนับสนนุทางสังคม  เง่ือนไขของการใหสินบนเริม่ตนคลายกับ

การท่ีครูช้ันประถมยอมรับของฝากจากผูปกครองของเดก็  เพ่ือท่ีจะใหเด็กไดผานช้ันเรียนไป  เปนสาเหตุท่ี

เกิดมานานแลว  The locus of control shifts for the briber from an external institution and its objective 

norms with outcomes based on perceived luck (Weiner, 2010,  p. 30) 
 

ความสัมพันธสวนตวักับเจาหนาท่ีผูรับสินบนและอัตวิสัยสวนตัวก็เปนส่ิงท่ีไกลเกนิจะควบคุม   

พฤติกรรมการทุจรติจะประสบความสําเร็จอยางสูงเชนเดียวกับการบรรลุเปาหมายของตน  เม่ือพฤติกรรม

การติดสินบนเริ่มตนการถูกดูหม่ินเหยียดหยามก็ยังเปนเรื่องปกติและยังคงเปนเรื่องท่ีเส่ียงและยุงยาก 

Attributing an internal causal locus for success leads to high personal pride for the briber (Weiner, p.31) 

การไดรับแรงกระตุนจากภายนอก , เหตุผลสวนตัวและการอางเหตุผลเปนความชํานาญ , ความสามารถหรือ

บุคลิกภาพสวนตัว 
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 Primary motivation for bribing behavior is extrinsic since the rewards are external. Motivation 
and subsequently cognitive situational focus (Borgida & Mobilio,2000, p.349) is amplified if the goal is 
based on social pressure (Armitage & Christian, 2003 , p. 190) and includes interest of the family or an 
associated group. 
 

 สําหรับ  พฤติกรม  A  เจาหนาท่ีผูรับสินบนนั้นอยูภายใตการควบคุมของผูใหสินบนในสถานะผูให

ความอนุเคราะหแกเจาหนาท่ี  นี่คือการทุจรติในระดับลาง  เปนการจายเพ่ือใหไดรับการบรกิารจากรัฐบาล  

เปนการหาเงินไดอยางงาย  โดยการเรียกรองสินบนจากผูอ่ืนหรือการยอมรับสินบน 

ส่ิงกระตุนนี้คอนขางเล็กเปนกระบวนการภายในซ่ึงสัมพันธกัน 

 พฤติกรรม  B  เจาหนาท่ีผูรับสินบนอยูภายใตการควบคุมโดยคนช้ันสูงผูใหสินบน  และคนผูนั้นมี

อิทธิพลและมีอํานาจท่ีจะคุกคาม , ขูเข็ญ  เจาหนาท่ีโดยตรงและทางออม  อํานาจเงินตรายังไมใชส่ิงท่ีนา

พอใจ  เม่ือมีแรงกระตุนหรือจุดมุงหมายในผลประโยชนนัน้มากพอเจาหนาท่ีผูทุจริตกจ็ะเริ่มแบงปนสินบน

แกผูรวมงาน  เม่ือชนช้ันสูง ( ชนช้ันปกครอง ) ในสังคมไทยสามารถควบคุมได  พวกเขาอาจจะยับยั้งการติด

สินบนได  ถาผลลัพธท่ีออกมาไมนาพึงพอใจ   

Strong attitudes of high - society persons attesting their own subjective right of the law favoring them 
make them a strong predictor for corruptive behavior (Armitage & Christian, p.188). Actual 
determinants are however the involved intentions such as plans to circumvent the law (p.190) 

 

 3.   สาเหตุของพฤตกิรรม  การทุจริตคอรัปชัน่ 

 พฤติกรรมการทุจรติ  คือ  พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู  โดยมีเง่ือนไขทางวฒันธรรมของการ

แลกเปล่ียน  การตอบแทนบุญคุณ  มีกระบวนการรับรูท่ีสอดคลองกันซ่ึงเปนการรับรองความถูกตองของ 

อัตวิสัยมาตรฐาน  พฤติกรรมของแตละบุคคลไดรับการสนบัสนุนจากสภาพแวดลอมทางสังคม  การท่ีจะ

ควบคุมในแตละบุคคลตองเปนไปตามแนวทางท่ีสอดคลองกับการปฏิบัตใินวัฒนธรรม 

 Behavior is encouraged by injunctive and descriptive norms (Nigbur et. al, 2010, p.262) falling 
into congruence .  

 จากทัศนวิสัยผูศึกษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมมนุษย , in particular Maslow’s hierarchy of needs  

( Maslow,1970 )  การทุจริตเปนผลมาจากความตองการทําใหพอใจและการตองการความปลอดภัย  เราจะ

เห็นการคอรัปช่ันนอยลงในสังคมท่ีความตองการขั้นพ้ืนฐานของประชากรไดรับการตอบสนอง , ความ

ตองการการมีอํานาจเหนือกวา  เชนเดียวกับความตองการการเคารพตนเองและดําเนินการโดยตนเอง  จะไม

ประสบความสําเร็จเลย  ถาเจาหนาท่ีของรัฐเพิกเฉยละเลย  ดังนั้นดวยมาตรฐานของหลักศีลธรรมของผูมี

อํานาจเหนือกวา  และการยึดถือหลักคณุธรรม  การใหอํานาจกับประชาชนไดบรรลุถึงความตองการขั้น

พ้ืนฐาน  เปนส่ิงท่ีตองการเปนอยางแรก ; otherwise a person is forced to revert to strategic behavior which 

is merely instrumental ( Lars & Oliver, 2010 ) 
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 4.   วิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 การจะเปล่ียน  พฤตกิรรม  A , เจาหนาท่ีตองมีความโอบออมอารีและมีการขจัดแรงกระตุนท่ีจะรับ

สินบนเพ่ือใหมีชีวิตอยูรอด  อยางไรก็ดี  ในประเทศท่ียากจนและมีการขยายตัวของสังคม  การไมมีเงิน

เพียงพอจะใชจายเปนส่ิงท่ีเปนไปได  การใหเงินเดือนท่ีเหมาะสม  มีเงินชวยเหลือ  เปนการทําลายการทุจริต

ขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงนับวาเปนการกระทําท่ีกลาหาญ 

 การฝกของเจาหนาท่ีในนโยบายการตอตานทุจริต  และสถานการณทุจริต  โดยผานทางบทบาทและ

หนาท่ี  สามารถเปล่ียนไดท้ังกลุมและพฤติกรรมภายใตเง่ือนไขของเจาหนาท่ีรัฐ (Toropov , 2011)  การเอา

จริงเอาจัง , มีกฎเกณฑ  และการติดตามการฝก  เปนส่ิงจําเปนสําหรับการสนับสนุนเง่ือนไขเฉพาะตัวบุคคล

และกลุม 

 การลงโทษสําหรับเจาหนาท่ีท่ีไมยอมออนขอ  เชน  การยกเวนเงินโบนัส , การตัดเงินเดือนไปจนถึง

การไลออก  ซ่ึงเปนผลลัพธของการทําผิดกฎหมายหรือการขัดขวางการกระทํา 

 สําหรับผูติดสินบน  จุดเริ่มตนของขอตกลงสามารถยกระดบัโดยนโยบาย  หรือคําเตือนของรัฐบาล  

สําหรับบางสถานการณ  สามารถสราง ‘ขอตกลงลับ’  ซ่ึงเปนไปไดท่ีจะเพ่ิมคุณคาอยางดีเยี่ยม  การผาน

กระบวนการอยางถูกตอง  มีความตองการเปนอยางเรงดวน  ท้ังนี้ขึน้อยูกับการประเมินคาโดยปราศจากการ

ใหสินบน  โดยการมีผูตอตานในกรณฉีุกเฉนิ , กําหนดเง่ือนไขซํ้า ๆ ในพฤตกิรรมระยะยาว 

 This could be introduced in a more gentle and spiral pattern of change (Prochaska et al., 1992)  
A newly found causal stability serves as the basis of reliable expectancy shifts (Weiner, p.31). 
 

 การเปล่ียนพฤติกรรม  B  เปนเรื่องยากท่ีจะเปล่ียน  การทุจริตคอรัปช่ันจะหยุดได เม่ือผูนําใน

ตําแหนงสูงสุดไมทุจริต  อีกประการหนึ่ง  การติดสินบนจากเจาหนาท่ีช้ันผูนอยเพ่ือแลกเปล่ียนกับ

ผูบังคับบัญชาโดยตรงสําหรับเจาหนาท่ี  เพ่ือจะเล่ือนไปตําแหนงท่ีสูงขึ้น  ถาทําดวยคุณงามความดแีละมี

หลักฐานท่ีบันทึกและพิสูจนได  กจ็ะเปนการปองกนัการทุจริตในบุคคลตําแหนงผูนําและการปฏิบัติตามการ

เปล่ียนแปลงในสังคมระยะยาว  การเปดเผยนโยบาย  สามารถปองกันเจาหนาท่ีท่ีอยูในระดับลาง  แตก็

เกดิขึน้อีก โครงสรางงานนีจ้ะสามารถดําเนินตอไปได  เม่ือผูบริหารพิสูจนไดถึงความซ่ือสัตย  และยึดถือ

หลักคุณธรรม 

 To build a broad consensus between government, the private sector and civil society is a 
facilitating process to constitute rational consensus as the guiding normative cognitive and behavioral set  
(Organisation for Economic Cooperation and Development and Asian Development Bank, 2007)  
 

 การตัดสินใจอยางแนวแน คือกลวิธีสุดทาย  ส่ิงท่ีนาตกใจ  คือ  คนไทยมากกวา  60% ยอมกับกับ

พฤติกรรมการทุจรติของรัฐบาล  (Bangkok  Post, 2012)  จากผลการสํารวจโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

(ABAC)  ส่ิงเหลานี้เปนการลดภาพของการตอตานการทุจรติในระดับบนของรัฐบาล  เปนเง่ือนไขท่ีตองทํา

กอนท่ีจะตอตานการทุจริต  ตองมีการพิสูจน  เชนเดียวกับพฤติกรรมการตอตานทางสังคม , การตอตานทาง
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จริยธรรม  เพ่ือจะเปนพ้ืนฐานในการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง  การใหความรูแกสาธารณชน  สามารถ

ทําโดยผานทางการรณรงคทางการศึกษาและโครงการท่ีเหมาะสม 
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