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ความส าคัญในการที่ต้องจัดการความรู้ : มาตรการทางกฎหมายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของ
รัฐซึ่ งงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ 2559 การทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปกครองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่สร้างความสัมพันธ์
เชิงอ านาจสังคมแนวดิ่ งระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง
(VerticalRelations) มีการอ้ือเฟ้ือ เอ้ือประโยชน์ จุนเจือกันใน     
วงญาติ (Nepotism) ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดการคอร์รัปชั่นใน
สังคมไทยซึ่งการคอร์รัปชั่นเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังกัดกินการพัฒนา
ประเทศมาโดยตลอด โดยประเทศไทยต้องมีการสูญเสียงบประมาณ
ไปกว่าปีละแสนล้าน หรือประมาณร้อยละ 10-30 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศท่ีมีการคอร์รัปชั่นน้อยอย่าง นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ 
และสิงคโปร์ เมื่อศึกษาสถานการณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย
จากการจัดอันดับขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติพบว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2554 หรือตลอด15ปีดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย3.31ซึ่งถือว่า
สถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง
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กว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดีอาทิ สิงคโปร์และ
ฮ่องกง  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ กองประเมินผลและจัดการความรู้การ
วิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นอย่างสูงที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ประเภทโครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ 2561
ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย มาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
มหาวิทยาลัยของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ตคอร์ รั ปชั่ น ในมหาวิทยาลั ยของรั ฐ ถ่ ายทอดสู่ ส ถาน
ประกอบการ หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย ที่สังกัดในมหาวิทยาลัย
นครพนม 

 
                 
                                            คจรศักดิ์ สิงหันต์                                          
                                            บุญเลิศ โพธิ์ข า  
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1. บทน า 

ตัวช้ีวัดส าหรับผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     1. ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ประกอบการ 

มีองค์ความรู้และนําผลการวิจัยมาตรการทางกฎหมายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ไปใช้ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาตลอดจนสร้างมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีสถิติการกระทํา
ความผิดลดลง       

2. เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
การปฏิบัติหน้าที่  ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา
ผู้ประกอบการ  

      3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ความสําคัญในการที่ต้องจัดการความรู้ : มาตรการทางกฎหมายใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของ
รัฐซึ่ งงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจําปีงบประมาณ 2559 การทุจริต
คอร์รัปชั่นได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปกครองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่สร้างความสัมพันธ์
เชิงอํานาจสังคมแนวดิ่ งระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง
(VerticalRelations) มีการเอ้ือเฟ้ือ เอ้ือประโยชน์ จุนเจือกันใน     
วงญาติ(Nepotism) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดการคอร์รัปชั่นใน
สังคมไทยซึ่งการคอร์รัปชั่นเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังกัดกินการพัฒนา
ประเทศมาโดยตลอด โดยประเทศไทยต้องมีการสูญเสียงบประมาณ
ไปกว่าปีละแสนล้าน หรือประมาณร้อยละ 10-30 ของงบประมาณ
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รายจ่ายประจําปี ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นน้อยอย่าง นิวซีแลนด์  เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ และสิงคโปร์ เมื่อศึกษาสถานการณ์การคอร์รัปชั่นของ
ประเทศไทยจากการจัดอันดับขององค์การเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ(Transparency International-TI) พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 
2538 ถึง พ.ศ. 2554 หรือตลอด15ปีดชันีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
(Corruption Perceptions Index: CPI)ของประเทศไทยได้คะแนน
เฉลี่ย3.31(ประเทศที่มีการจัดการคอร์รัปชั่นดีขึ้นแล้วต้องมีคะแนน
ขั้นต่ําไม่น้อยกว่า5 คะแนน) ซึ่งถือว่าสถานการณ์คอร์รัปชั่นของ
ประเทศไทยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
การบริหารจัดการที่ดีอาทิ สิงคโปร์และฮ่องกง(Transparency 
International, 2011)1  

ปัจจัยที่ทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้แก่  1) คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสํานึกความรับผิดชอบและวินัยที่จะควบคุมบังคับ
ตนเอง นั่นคือหิริโอตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาปความละอาย     
ต่อบาปไม่มีซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล 2) ค่านิยมของสังคม 
ถ้าเราไม่ไปบูชาคนมีเงิน มีทอง คือติดกับวัตถุ และยึดถือคุณความดี 
ใครคดโกง อย่าไปยอมรับ อย่าไปให้เกียรติ รุมประณามพวกนี้จะไป
โผล่หน้าที่ไหนเผาพริกเผาเกลือไล่ มีสิ่งที่เรียกว่าการปิดล้อมทาง
สังคม(Social Sanction)ก็จะทําให้คนที่คิดจะทําอะไรไม่ดีต่อ
ประเทศชาติต้องคิดหนัก เพราะจะกระทบไปถึงลูกหลานของตนเอง
                                                           

1ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง .2555. สถานการณ์การคอร์รัปชั่นของ
ประเทศไทย.ปทุมธานี : วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ปีที่2 ฉบับที่ 
1 มกราคม-มิถุนายน2555.        
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ด้วย  3) การมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยเฉพาะอํานาจทาง
การเมือง อํานาจในการปกครอง อํานาจทางการยุติธรรม เพราะถ้า
มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มันมีแนวโน้มตามจิต ใฝ่ต่ําที่จะโกง 
ปราชญ์ชาวตะวันตกกล่าวว่า ABSOLUTE POWER CORRUPTS 
ABSOLUTELY หมายความว่าถ้ามีอํานาจเบ็ดเสร็จก็จะโกงอย่าง
เบ็ดเสร็จเช่นกัน ดังนั้นจะต้องมีการคานอํานาจแม้ว่าจะทําให้การ
ทํางานล่าช้าไปบ้างก็ยังดี ฉะนั้นการที่ประชาชนจะมอบอํานาจ
อธิปไตยซึ่งเป็นของตนให้ใคร ต้องมั่นใจว่ามีการคานอํานาจกันได้                              
4) ขาดมาตรการทางกฎหมายที่เด็ดขาด ในการจัดการกับพวกทุจริต
คอร์รัปชั่น ในประเทศจีน ถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วจับได้ โทษ
ถึงประหาร สมัยก่อนยุคเติ้งเสี่ยวผิง เขาแห่ประจานก่อนประหาร 
แต่กระนั้นก็ยังไม่หมด แม้ในแผ่นดินจีนที่มีการปกครองที่เข้มงวด
ตามระบอบคอมมิวนิสต์2  

สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรอบ
การวิจัยมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐสรุปได้นี้ 

1. บุคคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157
ได้แก่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเจตนาทุจริต 

2. อาศัยความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยเอ้ือประโยชน์
ให้พวกพ้อง 
                                                           

2 ทหารประชาธิปไตย .(2557). คอรัปชั่นเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้
ชาติหายนะ.[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก :  http://www.democratic-
army.com 

http://www.democratic-army.com/index.php/21-articles-2013/jul-2013/41-2013-07-02-12-02-25
http://www.democratic-army.com/index.php/21-articles-2013/jul-2013/41-2013-07-02-12-02-25
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3. ระบบตรวจสอบภายในขององค์กรขาดประสิทธิภาพและ
บุคคลากรผู้มีส่วนได้เสียขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ  

4. ระบบการลงโทษไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวในการกระทํา
ความผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากระบบการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ  

5. การทุจริตในมหาวิทยาลัยเกี่ยวโยงกับภาคเอกชน ภาค
การเมืองและภาคราชการ 

6. การทุจริตมีปัญหารากฐานจากทัศนคติของผู้คนในสังคม 
ทัศนคติ วัฒนธรรมและความแข็งในทางคุณธรรมของสังคมเป็นภาค
สะท้อนถึงปัญหาการทุจริตของ สังคมไทย 

        
2. การกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
 

เนื่องจากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าพนักงานนั้นถูกกําหนดให้มีบทบาทใน
สังคมที่เหนือกว่าบุคคลธรรมดาบางประการซึ่งมีผลมาจากอํานาจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายจึงต้องมีการ
บัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองและควบคุมบุคคลผู้เป็นเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ท้ังนี้ในการคุ้มครองเจ้าพนักงานจะต้อง
มีกฎหมายบัญญัติให้อํานาจเจ้าพนักงานปฏิบัติการในหน้าที่หากมี
การต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้กระทําต้องรับโทษ
ในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือการทําร้ายเจ้า
พนักงานผู้ปฏิบัติตามหน้าที่มีผลให้ผู้กระทําความผิดต้องรับโทษ
หนักขึ้นเป็นต้นในขณะที่การควบคุมเจ้าพนักงานกฎหมายก็ได้
บัญญัติขึ้นมาเพ่ือจํากัดขอบเขตการใช้อํานาจของเจ้าพนักงานไม่ให้
กระทําการเกินกรอบที่กฎหมายกําหนดไว้ ซึ่งการควบคุมการปฏิบัติ
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หน้าที่ของเจ้าพนักงานนี้ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด 2 เรื่อง ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

จะเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานนั้นเป็นบุคคลที่กฎหมายกําหนดให้ทั้ง
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดในการปฏิบัติการ ซึ่งอาจได้รับทั้งคุณ
และโทษจากบทบัญญัติของกฎหมายจึงต้องกระทําการด้วยความ
ระมัดระวัง และหากกระทําการนอกขอบเขตที่กฎหมายให้ไว้ ก็มี
มาตรการลงโทษเจ้าพนักงานไว้เป็นการเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษที่หนัก
ยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปในส่วนการกระทําผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 ของบุคลที่สังกัดในมหาวิทยาลัยของรัฐ
จะกล่าวเป็นประเด็นดังนี้ 
 

2.1 รูปแบบในการกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 1573 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มีเจตนารมณ์มาจาก
การแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะออกจากกันซึ่ง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นต้องกระทําเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
การที่เจ้าพนักงานนําเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่จึงเป็นเรื่องที่ไม่พึงประสงค์และเป็นความผิดตามมาตรา157 
บุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานนั้นมีฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดา
บางประการ เนื่องจากผลของอํานาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีผลในทาง
คุ้มครองและในทางควบคุมผลที่กล่าวมานี้จะมีก็ต่อเมื่อเป็นกรณี
                                                           

3ปีติพันธ์ จันทรพงศ์กุล.(2556).ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
157 กับปัญหาความไม่ชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย.รุงเทพมหานคร 
: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์.หน้า.6-9. 
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เกี่ยวเนื่องอยู่ ในหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงานบทกฎหมายที่
คุ้มครองหรือควบคุมเจ้าพนักงานจึงต้องมีความหมายเฉพาะที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่การงานไม่เกี่ยวไปถึงการกระทําใน
เรื่องส่วนตัว  

ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 อาจแยกวิเคราะห์ตามองค์ประกอบการกระทําตาม
บทบัญญัติดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  

2. การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
2.1.1 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
1. องค์ประกอบภายนอก 

1) “ผู้กระทํา”คือเจ้าพนักงาน 
ในประมวลกฎหมายอาญามิได้ให้คํานิยามคําว่า 

“เจ้าพนักงาน” ว่าหมายความถึงบุคคลใดบ้าง แต่ตามแนวคํา
พิพากษาฎีกาให้ความหมายคําว่า เจ้าพนักงาน ไว้ว่า คําว่า เจ้า
พนักงานตามความหมายของกฎหมายลักษณะอาญานั้น ย่อมมี
ความหมายถึง “ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางการของรัฐไทย ให้
ปฏิบัติราชการของรัฐไทย”4จากคําวินิจฉัยดังกล่าว เจ้าพนักงาน จึง
มีหลักเกณฑ์สําคัญ 2 ประการคือ 

(1) ต้องมีการแต่งตั้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานนั้น 
ต้องมีกฎหมายกําหนดหรือแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานจึงจะเป็นเจ้า
                                                           

4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 700/2490 (เนติ) ตอน 1 น. 848. 
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พนักงานได้โดยกฎหมายที่ว่านี้อาจเป็นกฎหมายทั่วไป หรือกฎหมาย
เฉพาะก็ได ้

(2) ต้องมีการปฏิบัติราชการบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งหรือระบุให้เป็นเจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
จึงจะถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ไม่ว่า
จะเป็นประจําหรือชั่วคราว และไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทน
เพ่ือการนั้นหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้ง แม้จะได้ปฏิบัติราชการก็ไม่
เป็นเจ้าพนักงานความเป็นเจ้าพนักงานตามแนวคําพิพากษาฎีกานั้น 
ใช้หลักเกณฑ์ด้านการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและหลักเกณฑ์ด้าน
การได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนจากงบประมาณรายจ่ายหมวด
เงินเดือนเป็นหลัก อันเป็นการนําเอา “ความเป็นข้าราชการ” มา
เป็นเงื่อนไขในการพิจารณา “ความเป็นเจ้าพนักงาน” 
                         2) “การกระทํา”คือการปฏิบัติหน้าที่หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ ต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเฉพาะหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานผู้นั้นโดยตรงตามที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่นั้นๆ 
เท่านั้น ถ้าไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นโดยตรงแล้วย่อม
ไม่เป็นความผิดฐานนี้ 

2. องค์ประกอบภายใน 
1) เจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็น
เจตนาธรรมดาตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งหาก
เจ้าพนักงานขาดเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กรณีย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรา 157 
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2) มูลเหตุชักจูงใจเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใดคําว่า “เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด” หมายความ
ว่า เจ้าพนักงานต้องประสงค์ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
โดยตรง เพียงแต่เล็งเห็นว่าจะเกิดความเสียหายยังไม่เพียงพอที่จะ
ถือว่ามีมูลเหตุชักจูงใจเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและ
เนื่องจากมูลเหตุชักจูงใจไม่ใช่ผลของการกระทําดังนั้นแม้ความ
เสียหายอาจยังไม่เกิดขึ้นแต่เจ้าพนักงานมุ่งประสงค์จะให้ความ
เสียหายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนก็เป็นความผิดสําเร็จ
แล้ว 

การใช้และการตีความประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 ในกรณีเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมีข้อสังเกตดังนี้ 

1. เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบจะมีความผิดตามมาตรา 157 ทุกกรณีหรือไม่เจ้า
พนักงานที่ไม่มีเจตนาทุจริตแต่กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะมี
ความผิดตามมาตรา 157 ก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานมีเจตนา“กลั่น
แกล้ง”ผู้อ่ืนเท่านั้น หากไม่มีข้อเท็จจริงเรื่องเจตนากลั่นแกล้งผู้อ่ืน5

ดังกล่าว แม้เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 157 เช่น
ในกรณีที่ตํารวจไม่จับผู้กระทําความผิด แม้จะเป็นการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่หากโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่า
ตํารวจมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อ่ืนตํารวจก็ไม่มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 
                                                           

5คําพิพากษาฎีกาท่ี 1787/2524 (เนติ) ตอน 7 น. 1323.  
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2. มาตรา 157 เป็นความผิดที่ต้องมีเจตนาพิเศษ 
ถ้อยคําที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ว่า 
“เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด” เป็นเจตนาพิเศษ 
(Specific Intent) หรือมูลเหตุจูงใจ (Motive) ที่ขาดเสียไม่ได้ใน
การจะเอาผิดกับเจ้าพนักงาน และเมื่อเป็นเจตนาพิเศษจึงไม่มีการ
เล็งเห็นผลดังนั้นจึงไม่มีกรณีที่เจ้าพนักงานจะผิดประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157 โดยปฏิบัติหน้าที่แบบเล็งเห็นผลว่าอาจเกิดความ
เสียหายกับผู้อ่ืน หากมีข้อสงสัยว่าการปฏิบัติหรือการละเว้นปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบนั้นมี เจตนากลั่นแกล้งผู้ อ่ืนหรือไม่ก็ต้องยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับเจ้าพนักงานมิใช่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เจ้าพนักงานกลั่นแกล้ง ซึ่งเป็นการขัดกับ “หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
จําเลยบริสุทธิ์” ที่ได้รับการเคารพกันทั่วไป  

3.  คําว่า “ผู้หนึ่งผู้ใด”ในมาตรา 157 
หมายความรวมถึง “รัฐ”ด้วยหรือไม่หลักการตีความกฎหมายอาญา
นั้นต้องตีความโดยเคร่งครัด จะเทียบเคียง (Analogy) ไปลงโทษ
บุคคลมิได้ ดังนั้น คําว่า “ผู้หนึ่งผู้ใด”ในความหมายของประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 จึงหมายถึงเฉพาะตัวบุคคล มิได้
หมายถึง “รัฐ” 

2.1.2 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
1. องค์ประกอบภายนอก  

1)“ผู้กระทํา” คือ เจ้าพนักงาน  
2)“การกระทํา” คือ การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่  
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2. องค์ประกอบภายใน  
1) เจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย

มิชอบ คือการที่ผู้กระทํารู้ว่าหน้าที่ของตนมีอย่างไร และผู้กระทํา
ต้องการฝ่าฝืนหน้าที่นั้น  

2)มูลเหตุชักจูงใจโดยทุจริต ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 1 (1) บัญญัติว่า “โดยทุจริต”หมายความว่า เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผู้อื่น  

ความผิดอาญาในส่วนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริตนั้นไม่พบว่ามีปัญหาในการตีความคําว่า“ทุจริต” ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (1) คือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

 
ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาการกระท าผิดมาตรา 157 

1) มีเจตนาแกล้งผู้อ่ืน  
คําพิพากษาฎีกาที่ 4243/25426 จําเลยเป็นเจ้าพนักงาน

ตํารวจเข้าจับกุมผู้เสียหายได้ก่อการทะเลาะวิวาทก่อนหน้านั้น แต่
เหตุแห่งการทะเลาะวิวาทได้ยุติลงแล้ว และยังไม่ชัดแจ้งว่าฝ่ายใด
เป็นฝ่ายผิด มิใช่การกระทําผิดซึ่งหน้า โดยมีคู่กรณีกับผู้เสียหายชี้ให้
จับแต่มิได้ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบอีกทั้งไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสงสัยว่า
กระทําความผิดมาแล้วจะหลบหนีจําเลยซึ่งไม่มีหมายจับไม่มีอํานาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะจับผู้เสียหายจําเลยจับผู้เสียหายโดยไม่
แจ้งข้อหาไม่ทําการบันทึกการจับกุม ไม่ส่งมอบตัวให้พนักงาน
                                                           

6
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 4243/2542 
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สอบสวนดําเนินคดี กลับนําไปควบคุมที่ด่านตรวจชี้เจตนาจําเลยว่า
กระทําโดยโกรธแค้น แสดงอํานาจเพ่ือข่มขู่กลั่นแกล้งผู้เสียหายให้
เดือดร้อนเสียหาย การกระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทําให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพใน
ร่างกายพฤติการณ์แห่งคดี เป็นเรื่องรุนแรงต่อความรู้สึกของ
ประชาชน ไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษ  

คําพิพากษานี้วินิจฉัยว่าตํารวจเข้าจับกุมโดยไม่มีอํานาจโดย
เจตนาจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและศาลฎีกาชี้ชัดว่ามี
เจตนาพิเศษข่มขู่กลั่นแกล้งเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายจึง
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157   

2) ท าให้ราชการเสียหาย  
คําพิพากษาฎีกาที่ 999/25277ศาลพิพากษาว่า“จําเลยเป็น

เจ้าพนักงานตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาและจับกุม
ผู้กระทําผิดกฎหมายในกรณีที่มีผู้กระทําผิดซึ่งหน้า แม้ในที่รโหฐาน
จําเลยก็มีอํานาจจับโดยไม่ต้องมีทั้งหมายจับและหมายค้นดังนั้นการ
ที่จําเลยเข้าไปในห้องเล่นการพนันพบผู้เล่นกําลังเล่นการพนันเอา
ทรัพย์สินกันแล้วไม่ทําการจับกุมย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการกรมตํารวจจําเลยจึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ  

4) เจตนาละเลยหน้าที่ แม้ไม่มีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหาย  
คําพิพากษาฎีกาที่ 2754/25368 ศาลฎีกาพิพากษาว่า 

“ผู้เสียหายแจ้งให้จําเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตํารวจจับกุม ส. เมื่อ
                                                           

7คําพิพากษาฎีกาท่ี 999/2527 
8
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2754/2536 
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จําเลยจับตัว ส. ได้แล้ว จําเลยมีหน้าที่ต้องรีบนําตัว ส.ส่งพนักงาน
สอบสวนทันทีโดยไม่ชักช้า การที่จําเลยยอมให้ ส.แวะพบญาติแล้ว
เป็นเหตุให้ ส. หลบหนีไประหว่างควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน 
ถือว่าจําเลยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้ เสียหายและกรมตํารวจ”
ข้อเท็จจริงตามคําพิพากษา นี้วางแนวว่า หากเป็นเจ้าพนักงานจงใจ
ฝ่าฝืนจากหน้าที่แล้วทําให้เกิดความเสียหายที่นอกเหนือความรับรู้
ของตัวเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานก็มีความผิดตามมาตรา157ได ้ 

5) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย  
คําพิพากษาฎีกาที่ 7630/25499 ศาลฎีกาพิพากษาว่า 

“โจทก์เมาสุราจนครองสติไม่ได้ประพฤติตนวุ่นวายในทางสาธารณะ
หรือสาธารณสถาน และโจทก์ได้ชาระค่าปรับตามที่พนักงาน
สอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว ทําให้คดีอาญาที่โจทก์ถูกกล่าวหาเป็น
อันเลิกกันตาม ป.วิ.อ. มาตรา 37 (2) แต่เมื่อโจทก์ กล่าวหาต่อ
จําเลยในฐานะพนักงานสอบสวนว่าจ่าสิบตํารวจ ป .ทําร้ายร่างกาย
โจทก์ทําให้โจทก์เสียหายโดยมีเจตนาจะให้จ่าสิบตํารวจ ป.ได้รับโทษ 
จึงเป็นคําร้องทุกข์ตามมาตรา 2(7) และเป็นการกระทําที่แยก
ต่างหากจากการกระทําที่โจทก์ถูกกล่าวหาดังกล่าวจําเลยในฐานะ
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับคําร้องทุกข์ของโจทก์ไว้ เพ่ือ
ดําเนินการสอบสวนตามอํานาจหน้าที่ต่อไป การที่จําเลยไม่รับคํา
ร้องทุกข์ของโจทก์ในข้อหาทําร้ายร่างกาย อ้างเพียงคดีว่าเลิกกัน
แล้วโดยไม่มีกฎหมายให้อํานาจ จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

                                                           
9คําพิพากษาฎีกาท่ี 7630/2549  
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โดยมิชอบทําให้โจทก์ได้รับความเสียหายมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157  

6) ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพี่อช่วยผู้อ่ืน  
การไม่ได้กลั่นแกล้งแต่กลับช่วยผู้อ่ืนโดยเจตนาโดยมิชอบด้วย

กฎหมายน่าจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผู้อื่น  

คําพิพากษาฎีกาที่ 4436/253110การที่จําเลยซึ่งเป็นเจ้า
พนักงาน ตํารวจมีอํานาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้รับแจ้งความ
จาก ช.ว่ามีคนร้ายลักเรือและเครื่องยนต์ของผู้เสียหายไปแต่ไม่ยอม
ลงรับแจ้งความในประจําวันเป็นหลักฐานและเมื่อจับคนร้ายที่ลัก
ทรัพย์ดังกล่าวแล้ว จําเลยกลับปล่อยตัวคนร้ายไปเสีย ถือได้ว่า
จําเลยได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
และยังเป็นการกระทําการในตําแหน่งหน้าที่อันเป็นการมิชอบเพ่ือ
จะช่วยคนร้ายมิให้ต้องรับโทษตามมาตรา 200 วรรคแรกการกระทํา
ของจําเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตาม
มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนัก  
                     
 
 
        

                                                           
10คําพิพากษาฎีกาท่ี 2105/2544  
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2.2 ผลกระทบเนื่องจากการกระท าผิดของบุคคลากรตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 

ผลกระทบต่อตัวเจ้าพนักงาน  
1. การที่เจ้าพนักงานต้องตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาหรือ

จําเลยในศาล ย่อมก่อให้เกิดภาระในการต่อสู้คด ี 
2. การปฏิบัติราชการต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อการ

พิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนชั้นเงินเดือน  
3. สูญเสียโอกาสและความเจริญในหน้าที่ราชการ 

บางครั้งเจ้าพนักงานผู้นั้นกําลังอยู่ในระหว่างจะเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น  
4. ถูกตําหนิจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดี หรืออาจถูกมองว่า

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่
ผิด  

ผลกระทบต่อระบบราชการ  
1. ทําให้หน่วยราชการขาดบุคลากรเพราะตําแหน่ง    

ว่างลง  
2. ทําให้บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดความ

วิตกกังวลว่าจะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ อันมี
ผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานราชการ  

3. ไม่มีผู้ใดกล้าทําสิ่งใหม่ๆ คงทําเหมือนที่เคยปฏิบัติมา 
ทําให้ไม่มีการพัฒนาระบบงาน ทํา ให้ระบบราชการล่าช้าและ
อ่อนแอ ไม่เหมาะสมต่อการบริการประชาชน  

4. เจ้าพนักงานเกิดความสับสนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเป็นการใช้อํานาจในทางปกครอง หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามมาตรา 157  
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2.3 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐการกระท าผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 

1. กําหนดเป็นมาตรการให้หน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรื่องพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบว่ามีการจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นมาแล้วและเปิด
ดําเนินการแล้ววันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2559 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลางแต่ยังไม่มีในส่วนภูมภาคเพ่ือให้ผู้ที่จะตัดสินใจ
ในการกระทําผิดจะได้เกิดความเกรงกลัวเพราะมีศาลโดยตรงที่จะ
ตัดสินคดีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง  

2. กําหนดให้องค์กรภายนอกได้แก่ ป.ป.ช.  สตง. และ 
ป.ป.ท. เข้ามาตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวในการ
จะกระทําผิดโดยการตรวจสอบเป็นไปตามอํานาจแต่ละองค์กรนั้นๆ 

3. รัฐควรดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายรวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับให้สอดคล้อง
ในการต่อต้านการทุจริต 

4. รัฐควรดําเนินการออกกฎหมายพิเศษหากมีการทุจริตใด
เกดิขึ้นให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุมจะต้องรับผิดชอบ
และตกเป็นจําเลยร่วมในกรณีที่จะต้องชดใช้จํานวนเงินที่เสียหาย
นั้นๆโดยถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ 

5.  เ พ่ิมบทลงโทษกรณีการสมคบคิดกันทุจริต  โดย
กําหนดให้เป็นความผิดตามแนวทางของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้สามารถใช้กฎหมายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีการสมคบคิดกันทุจริตได้ 
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6. ออกกฎหมายหรือระเบียบให้มีการตรวจสอบระหว่าง
พนักงานในองค์กรกับบุคคลภายนอกองค์กร หรือระหว่างพนักงาน
ด้วยกันเองได้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้ และลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริต เพราะหากจะกระทําการทุจริตต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคคลหลายคนหรือหลายกลุ่ม 

7. กําหนดมาตรการให้กระบวนการปราบปรามการทุจริต
เป็นไปอย่างกระชับรวดเร็วมีประสิทธิภาพหาก “ล่าช้า” ย่อมจะ
กลายเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ตัดสินใจจะกระทําผิดสามารถเลือก
ตัดสินใจทุจริตต่อโดยไม่เกรงกลัวโทษที่รุนแรงขึ้น 

8. ควรมีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ
ภาครัฐเพ่ือให้เกิดระบบที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 

9. ควรมีการบูรณาการการปราบปรามการทุจริตระหว่าง
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและองค์กร
ระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพลังร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การร่วมมือปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีความเชื่อมโยงอย่าง
เป็นระบบ 

10. การกําหนดโทษให้หนักระหว่างผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ ควร
มีการกําหนดบทลงโทษหรือการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นทั้งสองฝ่าย เช่น 
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชั่นต้องรับโทษเพ่ิมขึ้นให้
มากกว่าปกติจากความผิดทั่วไป ในขณะที่บริษัทภาคเอกชนจะมีการ
ถูกปรับและมีโทษทางอาญา ควรมีการจัดทําเป็นบัญชีดําที่ ไม่
สามารถรับการจัดสรรผลประโยชน์จากภาครัฐอีกต่อไป 
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11. การจัดตั้งหน่วยข่าวที่รับแจ้งเบาะแส โดยเฉพาะภาค
ประชาชนควรร่วมกันจัดตั้งระบบแจ้งงานข่าวที่เกี่ยวกับระบบ
ราชการ ให้เป็นศูนย์กลางของงานข่าวที่มีข้อมูลแม่นยําและเชื่อถือ
ได้ เช่น มีการประสานกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการรับแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการกระทําผิดของหน่วยงานราชการ และเปิดเป็นสายตรง
เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นหรือส่ง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทําให้หน่วยงานของรัฐที่ถูกพาดพิงต้อง
ระมัดระวังในการใช้อํานาจหน้าที่ 

12. ให้สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองเช่น ให้มี
อํานาจเด็ดขาดในการออกบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 
3. อาศัยความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยอ้ือประโยชน์ให้
พวกพ้อง 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา3611ให้
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคลและ
อาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ยกเว้น
สถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21 และ ให้สถานศึกษาดังกล่าว
ดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ 

                                                           
11พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 
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และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ12 

นิติบุคคล คือ คณะบุคคลธรรมดาคณะหนึ่งกองทรัพย์กองหนึ่ง
หรือกิจการใดกิจการหนึ่งซึ่งกฎหมายรับรองให้เป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง 
แยกต่างหากจากบุคคลธรรมดาที่เข้ามาหรือที่เกี่ยวข้องในกอง
ทรัพย์สินหรือในกิจกรรมนั้นๆ โดยกฎหมายรับรองให้คณะบุคคล
ธรรมดาคณะนั้ นหรื อกองทรั พย์ สิ นนั้ น  หรื อกิ จ กา รนั้ นมี
ความสามารถในการมีสิทธิหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายเช่นเดียวกับ
บุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิหน้าที่ต่างๆซึ่งโดยสภาพแล้วจะพึงมีพึง
เป็นเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น 

นิติบุคคลถึงจะมีสิทธิเหมือนบุคคลธรรมดา การใช้สิทธิหรือ
หน้าที่ที่ได้มาแล้ว นิติบุคคลหาอาจกระทําได้ด้วยตัวเอง จําเป็นต้อง
มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทําการดังกล่าวแทนตน และในนามตน 
บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลเรียกว่า ผู้แทนหรือองค์กรนิติบุคคล 
เปรียบเสมือนอวัยวะสมองหรือหัวใจของบุคคลธรรมดา เจตนาหรือ
ความประสงค์ของนิติบุคคลจะมีอยู่อย่างไร ย่อมแสดงให้ปรากฏ
ออกมาโดยผู้แทนหรือองค์กรนิติบุคคล 
 

3.1 ความรับผิดชอบของนิติบุคคลในทางแพ่ง   
3.1.1 ความรับผิดทางแพ่งของผู้แทนนิติบุคคลต่อบุคคล 

ภายนอก  
ความรับผิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนิติบุคคล สามารถ

ปฏิเสธความผูกพัน หรือ ความรับผิดที่มีต่อบุคคลภายนอกได้ ตาม
                                                           

12พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา36 
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 วรรค 2 “ถ้าความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืนเกิดจากการกระทําที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ 
หรืออํานาจหน้าที่ของ นิติบุคคล บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
(ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ) ที่ได้
เห็นชอบในการกระทํา หรือได้เป็นผู้กระทําการดังกล่าว ต้องร่วมกัน
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหายนั้น” ก็คือ

ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งได้เห็นชอบ หรือเป็นผู้กระทําการ
6 
มาตรา 1169 

บัญญัติว่า “ถ้ากรรมการทําให้เกิดเสียหายแก่บริษัทๆ จะฟ้องร้อง
เรียกเอาสินไหมทดแทนแก่กรรมการก็ได้ หรือในกรณีที่บริษัทไม่
ยอมฟ้องร้อง ผู้ถือหุ้นคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นว่าก็ได้  

อนึ่งการเรียกร้องเช่นนี้ เจ้าหนี้ของบริษัทจะเป็น
ผู้เรียกบังคับก็ได้เท่าที่เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิเรียกร้องแก่บริษัทอยู่”จึง
จะปฏิเสธความรับผิดอันมีต่อบุคคลภายนอกไม่ได้ เช่น กรรมการ
สหกรณ์ลงมติให้กระทําการนอกขอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
กรรมการก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว  

3.1.2 ความรับผิดทางแพ่งของผู้แทนนิติบุคคลต่อนิติ
บุคคล  

ความรับผิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลนั้นไม่
สามารถปฏิเสธความผูกพัน หรือความรับผิดที่มีต่อบุคคลภายนอก
ได้ แม้ว่าการนั้นจะอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ผู้ที่
ได้รับความเสียหายก็คือนิติบุคคลนั้นเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1167 “ความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการ
และบริษัทและบุคคลภายนอกนั้น ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยตัวแทน” ในเรื่องของบริษัท จึงนําเอา
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บทบัญญัติในเรื่องตัวแทนมาบังคับใช้ ผลมีว่าการที่ผู้บริหารทําไปอัน
เป็นการนอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท ย่อมต้องถือว่าเป็นการ
กระทําโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนือขอบอํานาจของ
ผู้บริหารอยู่แล้ว  

เหตุผลมีอยู่ว่า เมื่อนิติบุคคลเองยังไม่มีอํานาจ
กระทําได้ ผู้แทนนิติบุคคลจะมีอํานาจทําได้อย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่เข้าเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  812 
บัญญัติว่า“ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใดๆ เพราะความประมาท
เลินเล่อของตัวแทนก็ดี เพราะ ไม่ทําการเป็นตัวแทนก็ดี หรือเพราะ
ทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจก็ดีท่านว่าตัวแทน
จะต้องรับผิด” ตัวแทนต้องรับผิดในที่นี้ ก็คือต้องรับผิดต่อตัวการ 
ถ้าเอามาปรับกับนิติบุคคลโดยถือว่านิติบุคคลเป็นตัวการและผู้แทน
นิติบุคคลเป็นตัวแทนแล้วผู้แทนนิติบุคคลย่อมต้องรับผิดนิติบุคคล
อย่างตัวแทนตัวการ  

นอกจากนั้นถ้านิติบุคคลนั้นเป็นบริษัทประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1169 ก็ได้บัญญัติให้อํานาจบริษัท
ที่จะฟ้องร้องเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการได้ ถ้า
บริษัทไม่ยอมฟ้องร้องเอง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นว่าก็
ได ้ 

ในส่วนของความเป็นมหาวิทยาลัยในการที่จะกระทํา
ผิดจะเป็นในส่วนของตัวแทนนิติบุคคลถ้าหากมีการกระทําผิด
เกิดขึ้นโดยนอกกรอบวัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ
ได้แก่อธิการบดีซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1046/253613เมื่อเช็คพิพาท
เป็นเช็คท่ีจําเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์สั่งจ่ายเพ่ือชําระหนี้ค่าขายสินค้า
ของบริษัทจําเลยที่ 1 ให้แก่จําเลยที่ 1และจําเลยทั้งสองโดยไม่มี
อํานาจและมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ได้จัดให้มีการเขียนวันที่สั่ง
จ่ายลงในเช็คนั้นเพ่ือให้จําเลยที่ 1ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับชําระหนี้อัน
อยู่ในวัตถุประสงค์ของจําเลยที่ 1 ที่ได้จดทะเบียนไว้และเพ่ือให้
จําเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น จึงเป็นการร่วมกันทํา
เอกสารปลอมขึ้นบางส่วนโดยการเติมข้อความในเอกสารสิทธิและ
ตั๋วเงินที่แท้จริง เพ่ือให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารแท้จริงที่โจทก์ทํา
ขึ้นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ จําเลยทั้งสองจึงมี
ความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและตั๋วเงิน ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 83,264,265,266(4) เมื่อจําเลยทั้งสองนํา
เช็คปลอมไปเข้าบัญชีเพ่ือเรียกเก็บเงิน จึงมีความผิดฐานร่วมกันใช้
เอกสารสิทธิและตั๋วเงินปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
83,268 จําเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะกรรมการผู้จัดการ
ของจําเลยที่ 1 เบิกความต่อศาลในคดีอาญาว่า โจทก์ไม่ใช่พนักงาน
ของจําเลยที่ 1 โจทก์ได้ซื้อสินค้าไปจากจําเลยที่ 1 แล้วสั่งจ่ายเช็ค
เพ่ือชําระค่าสินค้าโดยเช็คดังกล่าวได้เขียนรายการครบถ้วนซึ่งความ
จริงแล้วปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของจําเลยที่ 1 ได้สั่ง
จ่ายเช็คโดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่ายให้จําเลยทั้งสองไว้เพ่ือเป็นประกัน
หนี้ไม่ใช่เพ่ือชําระหนี้ และวันที่สั่งจ่ายในเช็คถือเป็นข้อสําคัญในคดี
เพราะหากผู้สั่งจ่ายไม่ลงวันที่สั่งจ่ายก็ถือว่าไม่ได้ระบุวันในการ
กระทําผิด ผู้สั่งจ่ายเช็คไม่อาจมีความผิดได้ จําเลยที่ 2 จึงมีความผิด
                                                           

13คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1046/2536  
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ฐานเบิกความเท็จ ในการพิจารณาคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 177 วรรคสอง สําหรับจําเลยที่ 1ถึงแม้จะเป็นนิติ
บุคคล แต่การที่จําเลยที่ 2 เบิกความดังกล่าวเป็นการเบิกความแทน
จําเลยที่ 1 ด้วย ทั้งนี้สังเกตได้จากการที่จําเลยที่ 1 โดยจําเลยที่ 2 
มอบอํานาจให้ ศ. ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนมีการ
ดําเนินคดีแก่โจทก์ทางอาญา และพนักงานอัยการฟ้องโจทก์เป็น
จําเลยในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็คฯ การที่จําเลยที่ 2 เบิกความในคดีดังกล่าวจึงเป็นการ
กระทําเพ่ือประโยชน์ของจําเลยที่ 1 แม้ในการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทจําเลยที่ 1 จะไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเบิกความไว้
แต่นิติบุคคลอาจเป็นโจทก์ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจําเลยในกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลได้ ดังนั้นผู้จัดการของนิติบุคคลย่อมต้อง
เบิกความต่อศาล และถือได้ว่าเป็นการกระทําตามวัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคลนั้น เมื่อจําเลยที่ 2 เบิกความแทนจําเลยที่ 1 เป็นเท็จก็ถือ
ได้ว่าเป็นการกระทําของจําเลยที่ 1 ด้วย จําเลยทั้งสองจึงมีความผิด
ฐานร่วมกันเบิกความเท็จ 

 
3.2 ความรับผิดของนิติบุคคลในทางอาญา    

การที่นิติบุคคลต้องรับผิดในทางอาญา กฎหมายไม่ได้
บัญญัติไว้ชัด คงถือเอาโดยปริยายได้จากกฎหมายบางฉบับว่านิติ
บุคคลนั้นกระทําผิดทางอาญาได้เช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 7 ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าว พอจะเห็นได้ว่านิติ
บุคคลนั้น อาจจะทําผิดทางอาญาและมีการดําเนินคดีทางอาญาได้
ด้วย แต่ในทางปัจจุบันได้มีกฎหมายหลายฉบับบัญญัติไว้ชัดว่า นิติ
บุคคลนั้นสามารถทําความผิดทางอาญาได้ เช่น พระราชบัญญัติ
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หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 238 และ
มาตรา 239 เป็นต้น 

การที่นิติบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเพียงใดหรือไม่นั้น14

แต่เดิมมานักนิติศาสตร์มีความเห็นแตกต่างกันเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง
เห็นว่าควรต้องรับผิด อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ควรต้องรับผิด เหตุผล
โดยละเอียด ท่านศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์ ได้อธิบายไว้แล้วใน
หนังสือคําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอนที่ 1 ซึ่ง
จัดพิมพ์โดยสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
สําหรับกฎหมายอังกฤษนั้น แต่เดิมมาถือว่า นิติบุคคลไม่ต้องรับผิด
ทางอาญา หากมีการกระทําผิดทางอายาโดยเจ้าหน้าที่หรือคนงาน
ของนิติบุคคล ผู้ซึ่ งกระทําไปตามคําสั่ งของนิติบุคคล เฉพาะ
เจ้าหน้าที่หรือคนงานผู้กระทําความผิดเท่านั้นที่ต้องรับผิด นิติบุคคล
หาต้องรับผิดด้วยไม่ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่า คดีอาญาจําเลย
จะต้องปรากฏตัวต่อหน้าศาล จะให้ผู้ อ่ืนมาแทนมิได้ ต่อมาก็มี
เหตุผลสนับสนุนความเห็นนี้อีกว่า นิติบุคคลไม่มีตัวตน ไม่มีเจตนา 
ฉะนั้นจึงจะมีเจตนาทําผิดอาญามิได้ หรือหากจะฟังว่ามีเจตนาได้
โดยถือเอาเจตนาของผู้แทนของนิติบุคคลเป็นเจตนาของนิติบุคคล 
เจตนาเช่นว่านั้นก็จะต้องอยู่ในขอบวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคล แต่
การกระทําผิดทางอาญาย่อมอยู่นอกขอบวัตถุที่ประสงค์ของนิติ
บุคคลอย่างแน่นอน และยังมีเหตุผลสนับสนุนต่อไปอีกว่า นิติบุคคล
ไม่มีตัวตน ฉะนั้นจะถูกลงโทษได้อย่างไร 

                                                           
14บัญญัติ สุชีวะ.(2559).ความรับผิดของนิติบุคคลในทาง

อาญา.[ออนไลน์], เข้าถึงไดจ้าก : www.lawonline.co.th 
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เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น กิจการค้าและพาณิชย์ได้ดําเนินโดย
นิติบุคคลมากขึ้น นักนิติศาสตร์ส่วนใหญ่จึงมีความเห็นว่า หากยังคง
ให้นิติบุคคลไม่ต้องรับผิดทางอาญาแล้ว จะเป็นผลเสียหายต่อ
บ้านเมืองและประชาชนอย่างมาก จึงได้เปลี่ยนความเห็นเป็นว่า นิติ
บุคคลอาจต้องรับผิดทางอาญาในคดีประเภทที่กฎหมายบัญญัติว่า 
การละเว้นกระทําการเป็นความผิดทางอาญา (nonfeasant) คดี
แรกท่ีนิติบุคคลต้องรับผิดทางอาญาในความผิดดังกล่าว คือ คดี R.v. 
Birmingham and Gloucester Ry. Co. (1840) ซึ่งเป็นความผิด
ฐานละเลยการซ่อมแซมทางหลวง ต่อมาความเห็นก็ก้าวหน้าต่อไป
โดยยอมรับว่า แม้ความผิดที่เกิดจากการกระทํา (misfeasant) 
ไม่ใช่เพียงแต่ความผิดประเภทละเว้นกระทํา นิติบุคคลก็อาจรับผิด
ทางอาญาได้ คดีที่วินิจฉัยดังกล่าวได้แก่คดี R.v. The Grent North 
of England Ry. Co. (1846) ซึ่งมีความผิดฐานกีดขวางทางหลวง 
หลังจากคดีทั้งสองนี้แล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติของอังกฤษก็ได้รับรอง
คว าม เห็ นดั ง กล่ า ว โ ดย ได้ ออกกฎหมายมาฉบั บหนึ่ ง  คื อ 
Interpretation Act, 1889 บัญญัติว่าในการตีความกฎหมายต่าง ๆ 
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา คําว่า “บุคคล” หากไม่มีข้อความ
บัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอ่ืนในกฎหมายนั้น ๆ แล้ว ให้หมายความ
รวมถึงนิติบุคคลด้วย ต่อมาก็ได้มีการวางหลักไว้ในคดี Mousell 
Brothers v. London and North Western Ry. Co. (1917) ว่า
ในคดีอาญาที่บุคคลธรรมดาอาจต้องรับผิดในการกระทําของผู้อ่ืนได้ 
เช่นเป็นผู้จ้าง วาน ใช้ นิติบุคคลก็อาจต้องรับผิดในกรณีดังกล่าวได้
เช่นกัน คดีนี้เป็นกรณีที่ลูกจ้างของบริษัทจําเลยแจ้งเท็จในการ
บรรทุกสินค้าเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียม ถือว่าบริษัทจําเลย
ต้องรับผิดด้วย จากหลักที่วินิจฉัยในคดีนี้ จึงมีคดีต่อมาว่า นิติบุคคล
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ต้องรับผิดทางอาญาในคดีที่หมิ่นประมาท เพราะคดีหมิ่นประมาท
นั้นบุคคลธรรมดาก็ต้องรับผิดในการกระทําของผู้อ่ืนที่ตนจ้าง วาน 
ใช้ได้ คดีนี้คือ Triples Safety Glass Co. Ltd. v. Lancegaye 
Safety Glass Ltd. (1939) 

แต่อย่างไรก็ตามแม้นิติบุคคลอาจต้องรับผิดทางอาญา แต่
เนื่องจากนิติบุคคลไม่มีตัวตน ฉะนั้นโทษที่จะลงแก่นิติบุคคลได้ จึงมี
เฉพาะโทษปรับเท่านั้น ความผิดใดที่มีโทษเฉพาะจําคุกหรือประหาร
ชีวิต ย่อมจะให้นิติบุคคลรับผิดมิได้ หรือความผิดบางอย่างที่มีโทษ
ปรับ แต่ถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับการใช้กําลัง เช่น ทําร้ายร่างกาย 
นิติบุคคลก็ย่อมจะไม่ต้องรับผิดเช่นกัน เพราะขัดกับสภาพของนิติ
บุคคล กล่าวโดยสรุป ตามแนวคําพิพากษาของศาลอังกฤษและหลัก
กฎหมายอังกฤษในปัจจุบัน นิติบุคคลย่อมมีความรับผิดทางอาญา
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่ความผิดซึ่งโดยสภาพจะพึง
กระทําได้เฉพาะแต่บุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น ความผิดฐานเบิก
ความเท็จ และความผิดฐานมีคู่สมรสหลายคนในขณะเดียวกัน 
(bigamy) หรือความผิดซึ่งมีโทษเฉพาะจําคุกหรือประหารชีวิต เช่น 
ความผิดฐานฆ่าคน ทั้งนี้โดยถือว่าการกระทําและเจตนาของผู้แทน
ของนิติบุคคลนั้น เป็นการกระทําและเจตนาของนิติบุคคลด้วย 

สําหรับประเทศไทยนั้น นิติบุคคลอาจต้องรับผิดทางอาญา
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติโดยตรงให้นิติบุคคลใดต้องรับผิด
ทางอาญา นิติบุคคลนั้นก็ย่อมจะต้องรับผิดตามที่กฎหมายนั้น
บัญญัติไว้ เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิด
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
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2. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้นิติบุคคลใดต้องรับผิดในการ
กระทําของผู้อ่ืนซึ่งนิติบุคคลจะต้องรับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติ
สมุดเอกสารแลหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2470 ซึ่งใช้อยู่ในขณะนั้นให้
เจ้าของต้องรับผิดในความผิดที่ได้กระทําลงด้วยการโฆษณาสมุด 
หรือเอกสาร หรือหนังสือพิมพ์ ฉะนั้นบริษัทจํากัดนิติบุคคลซึ่งเป็น
เจ้าของหนังสือพิมพ์ จึงต้องรับผิดในความผิดฐานหมิ่นประมาทอัน
เนื่องจากข้อความที่ตีพิมพ์ได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ 265/2473) หรือ
ตามพระราชบัญญัติการทําเหมืองแร่ พ.ศ. 2461 ซึ่งใช้อยู่ ใน
ขณะนั้น ผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ยื่นบัญชีแร่ไม่ถูกต้อง ก็มี
ความผิด แม้ผู้ถือประทานบัตรนั้นจะเป็นบริษัทจํากัด ซึ่งเป็นนิติ
บุคคล และแม้ผู้จัดการของบริษัทจะเป็นผู้ทําบัญชีก็ตาม (คํา
พิพากษาฎีกาท่ี 185/2489) 

3. หากไม่มีกฎหมายบัญญัติโดยตรงให้นิติบุคคลต้องรับ
ผิด หรือต้องรับผิดในการกระทําของผู้อ่ืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว นิติ
บุคคลจะรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อความผิดทางอาญานั้นได้กระทําไป
ในการดําเนินงานตามวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ๆ และนิติ
บุคคลได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้นแล้ว ทั้งนี้จะเห็นได้จากคํา
พิพากษาฎีกาที่ 1669/2506 และ 584/2508 ซึ่งวินิจฉัยว่า บริษัท
นิติบุคคลแม้ไม่สามารถกระทําการทุกอย่างได้เช่นบุคคลธรรมดาก็
ตาม แต่ถ้าการกระทํานั้นเป็นไปตามความประสงค์ซึ่งได้จดทะเบียน
ไว้ และได้รับประโยชน์อันเกิดจากการกระทํานั้นแล้ว ก็ย่อมมีเจตนา
ในการรับผิดทางอาญาได้ (ข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกาที่ 
1669/2506 เป็นเรื่องกรรมการผู้จัดการของบริษัทจํากัด ปลอมและ
ใช้เอกสารปลอมในการส่งแร่ไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัทจํากัด และข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกาที่ 584/2508 เป็น



27 
   

เรื่องปลอมเอกสารในกิจการของนิติบุคคล) คําพิพากษาฎีกาที่ 
59/2507 นิติบุคคลย่อมแสดงความประสงค์จากทางผู้แทน เมื่อ
ผู้แทนออกเช็คโดยเจตนาจะมิให้มีการใช้เงินตามเช็ค นิติบุคคลนั้น
ต้องรับผิดร่วมกับผู้แทนของนิติบุคคลด้วย คําพิพากษาฎีกาที่ 
1620/2508 พบอาหารกระป๋องไม่บริสุทธิ์ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2484 ในร้านค้าของบริษัทจํากัด 
บริษัทจํากัดต้องมีความผิด คําพิพากษาฎีกาที่ 637/2509 บริษัท
จํากัดที่ตัง้ที่ตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการอันเป็นกุศลหรือสงเคราะห์ผู้ถือหุ้น
อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 และ 889 จะต้องได้รับอนุญาต 
มิฉะนั้นมีความผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอัน
กระทบถึงความปลอดภัยและผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 
มาตรา 7 และ 8 แต่ถ้าการกระทําความผิดนั้นมิได้กระทําไปใน
กิจการที่อยู่ในขอบวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคลแล้ว แม้ผู้แทนของ
นิติบุคคลกระทําไป ก็หาทําให้นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดด้วยไม่ ผู้แทน
ของนิติบุคคลเท่านั้นต้องรับผิดทางอาญาเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ ดังที่
วินิจฉัยไว้ในคําพิพากษาฎีกาท่ี 1050/2504 ว่า เมื่อบริษัทจํากัดไม่มี
วัตถุประสงค์ในการรับประกันภัย แต่ผู้จัดการไปกระทํากิจการคล้าย
การรับประกันภัย อันเป็นความผิดต่อ พระราชบัญญัติควบคุม
กิจการค้ าขายอันกระทบถึ งความปลอดภัยและผาสุกแห่ ง
สาธารณชน พ.ศ. 2471 บริษัทจํากัดไม่มีความผิด เพราะเป็นการ
กระทํานอกวัตถุท่ีประสงค์ แต่ผู้จัดการที่กระทํามีความผิด 

การกระทําผิดทางอาญา ตามปกติผู้กระทําจะต้องกระทํา
โดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาท ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้
ต้องรับผิด หรือมีกฎหมายบัญญัติว่าต้องรับผิด แม้กระทําโดยไม่มี
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เจตนาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ดังนั้น 
เมื่อนิติบุคคลแสดงเจตนาเองมิได้ จึงต้องถือเอาเจตนาของผู้แทน
ของนิติบุคคลซึ่งแสดงออกตามอํานาจหน้าที่และซึ่งอยู่ในขอบ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 75 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเจตนาของนิติบุคคล       
คําพิพากษาฎีกาที่อธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดตลอดคือ คําพิพากษา
ฎีกาที่ 787 – 788/2506 ซึ่งได้วินิจฉัยว่า เจตนาของนิติบุคคลย่อม
แสดงออกทางผู้แทนของนิติบุคคล ตามนัยแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 เมื่อผู้แทนของนิติบุคคลแสดงเจตนา
อันใดซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของผู้แทนในทางการของการดําเนิน
กิจการ ตามวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคล เจตนานั้นก็ผูกพันนิติ
บุคคล และต้องถือว่าเป็นเจตนาของนิติบุคคลนั้นเอง ฉะนั้นนิติ
บุคคลจึงอาจมีเจตนาอันเป็นองค์ประกอบความผิดในทางอาญา 
และกระทําความผิดซึ่งผู้กระทําต้องมีเจตนา รวมทั้งต้องรับโทษทาง
อาญาเท่าที่ลักษณะแห่งโทษเปิดช่องให้ลงแก่นิติบุคคลได้ ซึ่งทั้งนี้
ต้องพิจารณาตามลักษณะความผิด พฤติการณ์แห่งการกระทําและ
อํานาจหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคล ประกอบกับวัตถุที่ประสงค์ของ
นิติบุคคลเป็นราย ๆ ไป (ข้อเท็จจริงคดีนี้เป็นเรื่องผู้จัดการห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของนิติบุคคล
อ่ืน ซึ่งได้กระทําไปในอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการในทางการค้ายา อัน
เป็นวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) 

ตามแนวคําพิพากษาฎีกาดังกล่าว เป็นเรื่องความผิดที่
กระทําโดยเจตนาทั้งสิ้น จึงมีปัญหาว่า ถ้าเป็นความผิดที่กระทําโดย
ไม่ต้องมีเจตนาก็ดี ความผิดที่กระทําโดยประมาทและมีกฎหมาย
บัญญัติให้ต้องรับผิดก็ดี นิติบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเพียงใด
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หรือไม่ สําหรับความผิดที่กระทําโดยไม่ต้องมีเจตนานั้น หากการ
กระทํานั้นเป็นของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งได้กระทําไปตามอํานาจ
หน้าที่ ภายในขอบวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคล และนิติบุคคลได้รับ
ประโยชน์จากการกระทํานั้น นิติบุคคลย่อมจะต้องรับผิดทางอาญา
สําหรับการกระทํานั้นอย่างไม่มีปัญหา เพราะการกระทําของผู้แทน
ของนิติบุคคลดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการกระทําและความประสงค์
ของนิติบุคคลตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
75 แล้ว ส่วนความผิดที่กระทําโดยประมาทนั้น ความประมาทของ
ผู้แทนของนิติบุคคลจะถือว่าเป็นความประสงค์ของนิติบุคคลน่าจะ
ไม่ได้ เพราะการกระทําโดยประมาทนั้นมิใช่การกระทําโดยเจตนาที่
ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นความ
ประสงค์ของนิติบุคคล 

มีปัญหาต่อไปว่า นิติบุคคลจะรับผิดทางอาญาในฐานะเป็น
ผู้ใช้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ได้หรือไม่ ปัญหานี้อาจ
ตอบได้ว่า บุคคลธรรมดาต้องรับผิดเป็นผู้ใช้ได้ฉันใด นิติบุคคลก็ต้อง
รับผิดเป็นผู้ใช้ได้ฉันนั้น หากการใช้นั้นเป็นการกระทําของผู้แทนซึ่ง
ได้กระทําไปภายในขอบวัตถุที่ประสงค์ของนิติบุคคล และนิติบุคคล
ได้รับประโยชน์จากการกระทํานั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เห็นว่า แม้แต่
ความผิดฐานเบิกความเท็จ นิติบุคคลก็อาจมีความผิดเป็นผู้ใช้ได้ ถ้า
นิติบุคคลได้ใช้ให้ผู้ใดเบิกความเท็จที่เกี่ยวกับวัตถุที่ประสงค์ของนิติ
บุคคล และนิติบุคคลได้รับประโยชน์จากการเบิกความเท็จนั้น แม้ว่า
นิติบุคคลโดยลําพังเอง จะกระทําผิดฐานเบิกความเท็จมิได้ เพราะ
ขัดกับสภาพของนิติบุคคลก็ตาม 

แม้ว่านิติบุคคลอาจต้องรับผิดทางอาญาดังกล่าวมาแล้วก็
ตาม แต่โทษที่จะลงแก่นิติบุคคลก็มีได้เพียงโทษปรับหรือริบทรัพย์
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เท่านั้น โทษอ่ืนที่เกี่ยวกับร่างกายคือประหารชีวิต จําคุก และกักขัง 
หากอาจลงแก่นิติบุคคลได้ไม่ ฉะนั้นความผิดใดซึ่งมีโทษประหาร
ชีวิต จําคุก หรือกักขังแต่อย่างเดียวแล้ว หาอาจฟ้องนิติบุคคลให้รับ
ผิดในความผิดนั้นได้ไม่ 

การดําเนินคดีอาญากับนิติบุคคลนั้น ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 7 ให้ออกหมายเรียกผู้จัดการหรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลไปยังพนักงานสอบสวน หรือศาลแล้วแต่กรณี 
หากผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลขัดขืนหมายเรียก ผู้มีอํานาจ
ออกหมายจับของพนักงานสอบสวน หรือศาล จะออกหมายจับผู้นั้น
ให้ไปยังพนักงานสอบสวนหรือศาลก็ได้ แต่จะขัง จําคุก หรือใช้
วิธีการปล่อยชั่วคราวแก่ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลมิได้เลย 
และในการฟ้องนิติบุคคลก็จะต้องระบุชื่อนิติบุคคลโดยระบุว่าผู้ใด
เป็นผู้แทนของนิติบุคคลด้วย ทั้งนี้เพ่ือจะได้เรียกผู้แทนนั้นไปศาลได้
ถูกต้อง 

ในส่วนของความเป็นมหาวิทยาลัยในการที่จะกระทําผิดจะ
เป็นในส่วนของตัวแทนนิติบุคคลถ้าหากมีการกระทําผิดเกิดขึ้นโดย
นอกกรอบวัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ที่จะต้องรับผิดชอบได้แก่
อธิการบดีซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 

 
3.3 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอรัปชั่นอาศัยความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยหา
ประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้อง 

1. การกําหนดโทษให้หนักระหว่างผู้ให้และผู้รับทั้งนี้ ควรมี
การกําหนดบทลงโทษหรือการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นทั้งสองฝ่าย เช่น 
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชั่นต้องรับโทษเพ่ิมขึ้นให้
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มากกว่าปกติจากความผิดทั่วไป ในขณะที่บริษัทภาคเอกชนจะมีการ
ถูกปรับและมีโทษทางอาญา ควรมีการจัดทําเป็นบัญชีดําที่ไม่
สามารถรับการจัดสรรผลประโยชน์จากภาครัฐอีกต่อไป 

2. ออกกฎหมายหรือระเบียบให้มีการตรวจสอบระหว่าง
พนักงานในองค์กรกับบุคคลภายนอกองค์กร หรือระหว่างพนักงาน
ด้วยกันเองได้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้ และลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริต เพราะหากจะกระทําการทุจริตต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคคลหลายคนหรือหลายกลุ่ม 

3. กําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือ
เปิดเผยข้อมูลการทุจริตหรือการกระทําอันมิชอบเพ่ือให้การ
ปราบปรามการทุจริตโดยอาศัยความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย
หาประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้องมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

4.กํ าหนดหลักเกณฑ์การ เปิด เผยข้อมูลข่ าวสารใน
กระบวนการบริหารจัดการองค์กร อาทิกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในแต่ละขั้นตอน
ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

5. เพ่ิมบทลงโทษกรณีการสมคบคิดกันทุจริตโดยกําหนดให้ 
กําหนดให้เป็นความผิดตามแนวทางของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้สามารถใช้กฎหมายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีการสมคบคิดกันทุจริตได้ 

6. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังรายงานผลสู่สาธารณะ 
รวมทั้งการร่วมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
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7. การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในชั้นหัวหน้า
จะต้องสอบประวัติความเป็นมาและการทํางานว่ามีความซื่อสัตย์ 
และมีสมรรถภาพเพียงใดถ้าเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับการเงินควรต้องมี
ประกันตามสมควร 

8. รายชื่อพนักงานผู้กระทําหรือการเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หากปรากฏว่ามีขึ้นให้มีหนังสือเวียนแจ้งชื่อบุคคลนั้นพร้อมทั้งเล่า
พฤติการณ์ที่กระทําเวียนให้มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วไปทราบและห้าม
รับเข้าทํางาน 

9 . เมื่ อปรากฏการทุจ ริ ต เกิ ดขึ้ น ให้ เป็ นหน้ าที่ ของ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือรายงานผลดําเนินคดีต่อกระทรวงเจ้าสังกัด
ตามลําดับและติดตามผลดําเนินคดีจนถึงท่ีสุด 

10. ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือที่จะพิจารณา
สอดส่องฐานะความประพฤติและความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุว่ามีความเป็นอยู่
พอควรแก่ฐานะหรือร่ํารวยผิดปกติมีหนี้สินรุงรังชอบอบายมุข
หรือไม ่

11. การสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง จะเห็นว่าการคอร์รัปชั่นเป็น
ปัญหาระดับค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น ในการแก้ไขการ
คอร์รัปชั่นนั้น จะต้องจัดการแก้ไขในระดับค่านิยมโดยการสร้าง
ค่านิยมของคนไทยในเรื่องของการเห็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากกว่าการช่วยเหลือพวกพ้องในการทําผิดกฎหมาย หรือการสร้าง
ความสําเร็จในชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และมีความเพียร 

 12. กําหนดให้องค์กรภายนอกได้แก่ ป.ป.ช.  สตง. และ 
ป.ป.ท. เข้ามาตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวในการ
จะกระทําผิดโดยการตรวจสอบเป็นไปตามอํานาจแต่ละองค์กรนั้นๆ 
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4. ระบบตรวจสอบภายในขององค์กรขาดประสิทธิภาพและ
บุคคลากรผู้มีส่วนได้เสียขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ 
 

4.1 ตรวจสอบภายใน 
สถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทย  
ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นตลอด 16 

ปี(พ.ศ. 2538- 2554) ของประเทศไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.31 
(ประเทศที่มีการจัดการคอรัปชั่นดีขึ้นแล้วต้องมีคะแนน ขั้นต่ําไม่
น้อยกว่า 5 คะแนน) ซึ่งถือว่าสถานการณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ
ไทยยังมีแนวโน้มอยู่ใน ระดับสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการ
บริหารจัดการดีอาทิ สิงคโปร์และฮ่องกง15 

ตัวอย่างปัญหาการคอรัปชั่นคดียักยอกเงินพันล้าน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กองบังคับการปราบปรามส่งสํานวนคดียักยอกเงินพันล้าน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหนากว่า 
8,000 หน้า ส่งฟ้องต่ออัยการศาลมีนบุรีสั่งฟ้องผู้ต้องหา 14 ราย 5 
ข้อหาหนักรายงานความคืบหน้าคดียักยอกเงิน 1,474 ล้านบาท 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกอง
บังคับการปราบปราม พันตํารวจเอกอัคราเดช พิมลศรี รักษา
ราชการแทนผู้บังคับการตํารวจกองปราบปรามได้มอบหมายให้ พัน
ตํารวจเอก ณษ เศวตเลข รอง ผู้บังคับการตํารวจกองปราบปรามใน
ฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดียักยอกเงินสถาบัน
                                                           

15ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง.(2555).สถานการณ์การคอร์รัปชั่นของ
ประเทศไทย. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.ปีที2่ ฉบับที1่. หน้า 6. 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนําสํานวนคดี
ดังกล่าวซึ่งมีทั้งหมด 25 แฟ้ม ความหนา 8,700 หน้า ส่งฟ้องต่อ
พนักงานอัยการศาลจังหวัดมีนบุรี โดยมี พันตํารวจเอก พงษ์ไสว 
แช่มลําเจียก พนักงานสอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ กองกํากับการ 6 กอง
ปราบปรามพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าว ร่วมตรวจสอบ
ความเรียบร้อยก่อนขนแฟ้มสํานวนคดีจํานวน 3 ลังใหญ่ เดินทางไป
ยังศาลจังหวัดมีนบุรี พันตํารวจเอก ณษ เศวตเลข เปิดเผยว่า คดีนี้
เป็นไปตามมติของคณะพนักงานสอบสวนซึ่งมีความเห็นสั่งฟ้อง
ผู้ต้องหา 14 ราย ได้แก่ นายทรงกลด ศรีประสงค์ น.ส.อําพร น้อย
สัมฤทธิ์ นายพูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์ นายจริวัฒน์ สหพรอุดมการ นาง
สมบัติ โสประดิษฐ์ น.ส.จันทร์จิรา โสประดิษฐ์  นางระดม มัทธุจัด  
นายภาดา บัวขาว  นายกิตติศักดิ์ มัทธุจัด นายสมพงษ์ สหพร 
อุดมการ นายธวัชชัย ยิ้มเจริญ   ศ.ดร. ถวิล พ่ึงมา อดีตอธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรุต 
ราชบุรี และ ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

พันตํารวจเอก ณษ เศวตเลข กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง 5 
ข้อหาหลัก ได้แก่ 1.ร่วมกันลักทรัพย์ 2. ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ
ปลอม 3.เป็นเจ้าพนักงานรัฐซึ่งมีหน้าที่ทําหรือจัดการหรือรักษา
ทรัพย์เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือผู้อ่ืนโดยทุจริต ยอมให้ผู้อ่ืน
เอาทรัพย์นั้นไป 4.เป็นเจ้าพนักงานรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต และ 5.ข้อหาฟอกเงิน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 147 ประกอบมาตรา 157, 264, 265, 
268,334 ประกอบมาตร 83, พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของเจ้า
พนักงานรัฐและ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน      
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มาตรา 5(1) สําหรับผู้ต้องหาที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ทางพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดีในข้อหาให้การสนับสนุนเจ้าพนักงานรัฐกระทํา
ผิดฐานลักทรัพย์ โดยแต่ละรายจะถูกแจ้งข้อหาไม่เท่ากัน ตามแต่
ความเกี่ยวข้องว่าได้กระทําความผิดในส่วนใด16 
 

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ข้อ 1210 A2: ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรเป็นผู้ที่มีความรู้และใช้วิจารณญาณในการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพที่จะสามารถบ่งชี้ร่องรอยการทุจริต 
แต่ทั้งนี้ไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ   เทียบเท่ากับผู้ที่มีหน้าที่
รบัผิดชอบในการสืบหาหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง 

การทุจริตนับเป็นอุปสรรคสําคัญในการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาจเกิดข้ึนได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าองค์กร
นั้นจะมีระบบควบคุมภายในที่ดีเลิศเพียงใดอย่างไรก็ตาม โดย
ขอบเขตและความรับผิดชอบนั้น ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีหน้าที่ใน
การค้นหาหรือป้องกันการทุจริตแต่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของ
มาตรการควบคุมภายในที่กําหนดโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนต้องมี
ความระมัดระวังในการรับรู้ที่รวดเร็วและแม่นยําถึงสัญญาณเตือน
หรือข้อบ่งชี้ที่การทุจริตอาจเกิดขึ้นเนื่องจากบทบาทหนึ่งของผู้

                                                           

16หนังสือพิมพ์ไทรัฐ. (2559).มหากาพย์โกงพันล้าน สจล. 
[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก :www.thairath.co.th/content/476369. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilhZfw8azQAhUCTI8KHUwVDgwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fcontent%2F476369&usg=AFQjCNG-cA9gFj1RB_jhfywU8Mvh6_oOeg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilhZfw8azQAhUCTI8KHUwVDgwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thairath.co.th%2Fcontent%2F476369&usg=AFQjCNG-cA9gFj1RB_jhfywU8Mvh6_oOeg
http://www.thairath.co.th/content/๔๗๖๓๖๙.
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ตรวจสอบภายในคือผู้ให้คําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน และเพ่ิมประสิทธิผลตลอดจนดูแลให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

การทุจริต ความหมายที่เหมาะสมในเรื่องการตรวจสอบ
ภายใน คือ การกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์ จงใจหลอกลวงเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น รวมทั้งการตั้งใจบิดเบือนการเสนอความจริง เช่น การแต่งเติม
หรือแก้ไขบัญชีหรือเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง การบิดเบือนละเว้นผล
ของรายการทุจริตในบัญชีหรือเอกสาร การบันทึกรายการโดยไม่มี
หลักฐาน ความตั้งใจบิดเบือนการรายงานผลการดําเนินงานของ
องค์กรโดยผู้บริหารหรือพนักงานเพ่ือหวังประโยชน์จากการบิดเบือน
ในรูปของการเลื่อนตําแหน่ง โบนัสหรือผลประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้
อาจรวมถึงการใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ผิด เพ่ือประโยชน์
ของผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลอ่ืน 

ตัวอย่างการทุจริต เช่นการใช้ทรัพย์สินขององค์กรในทางที่
ผิด หรือการยักยอกทรัพย์สินขององค์กร/การโยกย้ายถ่ายเท
สินทรัพย์ หรือความตั้งใจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการปรับเปลี่ยน
วิธีการบันทึกบัญชี หรือการแก้ไขเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการจัดทํางบ
การเงิน โดยการตกแต่ง การปลอม หรือการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
หรือหลักฐานทางบัญชี/การบิดเบือน หรือเจตนาบิดเบือนเหตุการณ์ 
รายการ หรือข้อมูลสําคัญอ่ืนๆ ที่ใช้ในการบันทึกหรือจัดทํางบ
การเงิน โดยการบันทึกรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง การปกปิดรายการ
หรือละเว้นการบันทึกรายการในบัญชี หลักฐาน หรือเอกสาร/ความ
ตั้งใจที่จะบิดเบือน หรือการพยายามตีความนโยบายบัญชีต่างๆ ที่ใช้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับจํานวนเงิน การแยกประเภทรายการ
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และการนํา เสนอหรือการเปิดเผยข้อมูล เ พ่ือให้ เป็นไปตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการ 

จากบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเป็นระบบที่ผู้บริหาร
สร้างและจัดให้มีข้ึนเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดความ
เสี่ยงจากลักษณะการบริหารองค์กร ระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ย่อมประกอบด้วยการควบคุมทั้งในด้านการป้องกัน 
(Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทํามิ
ชอบและการทุจริตให้น้อยลง การสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ควรมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ การแบ่งแยกหน้าที่การทํางาน
ระหว่างบุคลากรในองค์กรเป็นหลักเบื้องต้นที่สําคัญอย่างหนึ่งของ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น คนสั่งจ่ายกับคนอนุมัติสั่งจ่ายและ
คนจ่ายเช็คได้มีการแยกออกจากกัน นอกจากนี้ ในระบบการควบคุม
ภายในที่ดีย่อมมีกระบวนการติดตามประเมินผล หากกระบวนการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารย่อมจะได้รับรายงานและรับทราบ
ถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้
ทันท่วงที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่าง
เหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ฝ่าย
ตรวจสอบภายในมักเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

หากระบบตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์กรที่
รับผิดชอบขาดประสิทธิภาพยกตัวอย่างกรณีศึกษาคดียักยอกเงิน
พันล้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทํา
ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรอย่างมหาศาลแทนที่จะนําเงินไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กรกลับเสียไปกับการทุจริตคอรัปชั่นหากระบบการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพย่อมเป็นหลักประกันได้
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ว่าจะไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นหรือหากมีการทุจริตคอรัปชั่นก็
จะไม่ส่งผลทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นที่ร้ายแรงพอที่จะแก้ไข
เยียวยาได ้
 

4.2 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากองค์กรอื่น 
จากกรณีศึกษาตัวอย่างคดียักยอกเงินพันล้านของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแสดงให้เห็นว่าขาด
ขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากองค์กรอ่ืนจนปล่อยปละ
ละเลยทําให้เกิดกระบวนการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นหากมีการตรวจสอบ
จากองค์กรภายนอกเช่นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินปัญหาที่
เกิดขึ้นคงจะไม่รุนแรงถึงขั้นร้ายแรงดังนั้นการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบจากองค์กรอื่นจึงมีความสําคัญในการป้องกันการคอรัปชั่น
ที่สําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรอีกทางหนึ่ง 
 

4.3 ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ตรวจสอบ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร คือ บุคลากรภายในองค์กรที่
เพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรหรือรับผลกระทบจาก กิจกรรมขององค์กร 
ทุกองค์กรมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีความ
ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แยกได้คร่าวๆทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น ทางตรงบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย   นักศึกษา ผู้ปกครองเป็นต้นส่วนผู้มีส่วนได้เสีย
ทางอ้อม ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน นักวิชาการเป็นต้น 

หากผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การตรวจสอบย่อมไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารองค์กรได้
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เลยทําให้ผู้บริหารองค์เกิดความย่ามใจว่าคนในองค์ไม่มีความรู้
ความสามารถสามารถจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้องการที่ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรขาดความรู้
ความเข้าใจในการตรวจสอบนับว่ามีผลเสียหายอย่างยิ่งเมื่อเกิดการ
คอรัปชั่นเกิดขึ้นในองค์กรมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้
ความรู้ในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการคอรัปชั่นในองค์กร 
 

4.4 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่นของระบบระบบตรวจสอบภายในขององค์กรขาด
ประสิทธิภาพและบุคคลากรผู้มีส่วนได้เสียขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการตรวจสอบ 

1. กําหนดมาตรการในการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนห้าม
ก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกันอย่างเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืนให้มีบท
กําหนดโทษและลงโทษอย่างจริงจัง การแบ่งแยกหน้าที่การทํางาน
ระหว่างบุคลากรในองค์กรเป็นหลักเบื้องต้นที่สําคัญอย่างหนึ่งของ
ระบบการควบคุมภายในที่ดีเช่น คนสั่งจ่ายกับคนอนุมัติสั่งจ่ายและ
คนจ่ายเช็คได้มีการแยกออกจากกัน  

2. กําหนดให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ หากกระบวนการมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารย่อมจะ
ได้รับรายงานและรับทราบถึ งสา เหตุของข้อบกพร่องหรือ
สถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันท่วงที รวมทั้งสามารถปรับปรุง
ระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในฝ่ายตรวจสอบภายในมักเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของ
กระบวนการติดตามประเมินผล 
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3. การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือที่จะบรรจุแต่งตั้ งเป็น
พนักงานในมหาวิทยาลัยของรัฐต้องออกเป็นกฎหมายหรือระเบียบ
ให้มีการตรวจสอบประวัติ รวมถึงการตรวจสอบประวัติการก่อ
อาชญากรรมหรือการกระทําผิดทางด้านจรรยาบรรณสําหรับ
ตําแหน่งงานที่สําคัญๆ 

4. ออกกฎหมายหรือระเบียบให้มีการตรวจสอบระหว่าง
พนักงานในองค์กรกับบุคคลภายนอกองค์กร หรือระหว่างพนักงาน
ด้วยกันเองได้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้ และลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริต เพราะหากจะกระทําการทุจริตต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคคลหลายคนหรือหลายกลุ่ม 

5. ให้มีข้อบังคับทางจรรยาบรรณ ความประพฤติ เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน
การที่องค์กรมีกฎข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติทางด้านจรรยาบรรณ 
ทําให้ทราบว่าสิ่งใดควรปฏิบัติหรือสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติหากมีการฝ่า
ฝืนให้มีบทกําหนดโทษตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ ์

6. มหาวิทยาลัยของรัฐต้องกําหนดข้อบังคับทางวินัย 
รวมถึงกระบวนการสื่อสารในเรื่องการกระทําความผิดโดยเจตนา
ของผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างชัดเจน พนักงานทุกคน
ควรจะรับทราบถึงบทลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นหากมีการกระทําการ
ทุจริต รวมทั้งทัศนคติอย่างแรงกล้าของผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต จะช่วยทําให้คนในองค์กรลดการกระทําผิดลงได้อย่างมาก 

7. กําหนดมาตรการให้ความรู้ในการตรวจสอบการบริหาร
จัดการขององค์ให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการ
ทุจริต คอรัปชั่นในองค์กร 
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8. ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือที่จะพิจารณา
สอดส่องฐานะความประพฤติและความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุว่ามีความเป็นอยู่
พอควรแก่ฐานะหรือร่ํารวยผิดปกติมีหนี้สินรุงรังชอบอบายมุข
หรือไม ่

9. วางระเบียบให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจํา 
10. ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายงานการตรวจสอบบัญชี

อย่างกว้างขวางถึงการดําเนินการด้วย 
11. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
5. ระบบการลงโทษไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวในการกระท า
ความผิด17 
  

เมื่อมีการกระทําผิดขึ้นในสังคม สังคมจะต้องหาวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่งในการจัดการกับคนที่ทําผิด ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม
เพราะหากสังคมไม่จัดการกับคนที่ทําผิดก็เท่ากับว่าสังคมยอมรับ
การกระทําผิดดังกล่าว การที่สังคมจะจัดการกับคนที่ทําผิดอย่างไร
นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเกี่ยวกับ
สาเหตุของการกระทําผิดและเหตุผลที่จะต้องจัดการหรือปฏิบัติกับ
คนที่ทําผิด ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ตามสถานการณ์ของแต่
ละยุค โดยสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีจุดเน้นในวัตถุประสงค์และ

                                                           
17มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .(2559).ทฤษฎีการลงโทษ . 

[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก : www.stou.ac.th 



42 
   

วิธีการที่จะปฏิบัติต่อคนที่ทําผิดหรือการลงโทษผู้กระทําผิดที่
แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษผู้กระทําผิดที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพอ
สรุปได้ดังนี้คือ 

 
5.1 การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution) 

การลงโทษเพ่ือเป็นการแก้แค้นทดแทนเป็นวัตถุประสงค์ใน
การลงโทษที่เก่าแก่มีมาแต่สมัยที่มนุษย์ยังเป็นสังคมดั้งเดิมโดยมี
ความเชื่อกันว่าผู้ที่ทําผิดเป็นผู้ที่มีความชั่วร้าย จึงเป็นที่จะต้อง
ลงโทษให้สาสมกับความชั่วร้าย รูปแบบการลงโทษจึงมีลักษณะ
รุนแรง ป่าเถื่อน เช่น การตัดอวัยวะ การเฆี่ยนตี ทรมาน และการ
ประหารชีวิต แต่การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนก็เป็นวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เสียหายและประชาชนโดยทั่วไปที่
ต้องการจะเห็นคนที่ทําร้ายผู้อ่ืน ได้รับผลร้ายตอบแทนเช่นกันจึงจะ
เกิดความยุติธรรม โดยเป็นการลงโทษที่ทดแทนและสาสมกับ
ความผิด ตามหลัก   “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (An eye for an eye, 
a tooth for a tooth) คือเมื่อไปปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไรก็ควรได้รับ
การปฏิบัติเช่นกันตอบแทน 

 
5.2 การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับย้ัง(Deterrence) 

ความแนวคิดของวัตถุประสงค์ของการลงโทษแบบนี้ เป็น
ผลมาจากแนวความคิดของสํานักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical 
School) ซึ่งเชื่อว่าการกระทําผิดเกิดข้ึนจากคนไม่เกรงกลัวกฎหมาย
หรือการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีเหตุมีผล และ
มีเจตจํานงอิสระ (Free Will) ที่จะเลือกหรือไม่เลือกทําสิ่งใดก็ได้ 
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โดยเลือกทําในสิ่งที่จะทําให้ตนเองได้รับประโยชน์และพอใจ แต่ไม่
เลือกทําสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์และความเจ็บปวดมนุษย์จึงต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง การทําความผิดจึงเกิดจากการ
เลือกกระทําของเขาเองเนื่องจากเห็นว่าได้ประโยชน์มากกว่าจึงกล้า
เสี่ยงทําผิด การลงโทษจึงควรมีขึ้นเพ่ือป้องกันการกระทําความผิด 
โดยการทําให้ผู้กระทําความผิดรู้สึกว่าผลการกระทําก่อให้เกิดความ
เจ็บปวดและไม่ก่อให้เกิดผลดีเลย เมื่อมนุษย์ได้รับความเจ็บปวดจาก
การกระทําความผิดมากกกว่าได้รับความพอใจแล้วเขาก็จะ
หลีกเลี่ยงที่จะกระทําความผิด 
 

5.3 การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระท าผิด (Incapacitation) 
การป้องกันสังคมหรือการตัดโอกาสกระทําผิดนี้ มีหลักการ

ว่าอาชญากรรมย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอาชญากรหรืออาชญากรไม่มี
โอกาสที่จะทําผิด การลงโทษเพ่ือเป็นการตัดโอกาสกระทําผิดมี
วัตถุประสงค์ที่คล้ายกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือข่มขวัญ
ยับยั้ง คือ เพ่ือการป้องกันอาชญากรรม แต่แตกต่างกันว่าตาม
หลักการของการลงโทษเพ่ือการข่มขวัญยับยั้งมุ่งให้เกิดความเกรง
กลัวไม่กระทําผิดขึ้นอีก ส่วนการลงโทษเพ่ือตัดโอกาสมุ่งป้องกันการ
กระทําผิดซ้ําโดยการทําให้เขาหมดโอกาสที่จะกระทําผิดขึ้นได้ ซึ่ง
วิธีการที่จะขจัดผู้กระทําผิดอาจทําได้โดยการเนรเทศเพ่ือป้องกัน
สังคมจากอาชญากรโดยการกันอาชญากรไปอยู่ที่อ่ืนเพ่ือให้สังคม
ปลอดภัย เช่น อังกฤษเคยส่งนักโทษไปไว้ที่ออสเตรเลีย หรือโดยการ
ทํ าลายอวั ยวะ เ พ่ือตั ด โอกาสผู้ ก ระทํ าผิ ด ใน การประกอบ
อาชญากรรม เช่น ตัดมือพวกลักขโมย ทําให้หมดโอกาสลักขโมย 
หรือการประหารชีวิต 



44 
   

5.4 การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation)แนวคิด
เกี่ยวกับการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดเป็นแนวคิดของ
สํานักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซึ่งเชื่อในเรื่อง
เกีย่วกับเจตจํานงกําหนด (Determinism) กล่าวคือ การกระทําของ
มนุษย์ถูกกําหนดจากปัจจัยต่าง ๆ มนุษย์ไม่สามารถเลือกกระทําได้
อย่างอิสระ ใช้เหตุผลในการเลือก แต่มนุษย์ถูกกดดัน หล่อหลอม
จากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ จนมีบุคลิกภาพที่บกพร่องและหัน
ไปสู่การกระทําผิด ดังนั้น การกระทําของมนุษย์เป็นผลมาจากปัจจัย
หลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางชีวภาค และ
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของมนุษย์ ดังนั้น การกระทําความผิดจึงเกิดจากปัจจัย
หลายอย่างร่วมกันด้วย ซึ่งอาจแตกต่างต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นที่การกระทําความผิดเป็นหลัก แต่ควร
พิจารณาจากสาเหตุที่ทําให้เกิดการกระทําผิดและการแก้ไขไปที่
สาเหตุนั้น 

จากวัตถุประสงค์ในการลงโทษมีหลักการหรือเป้าหมายคือ
การลงโทษผู้กระทําผิดให้เหมาะสมกับโทษที่ได้รับหากพิจารณาใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยของรัฐเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นมี
กระบวนการในการดําเนินการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แก่การ
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากการสอบสวนข้อเท็จจริงมีมูล
กระบวนการต่อมาก็มาพิจารณาว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่
หากมีความผิดวินัยร้ายแรงก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
ต่อไปประเด็นปัญหามันอยู่ตรงกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อ
มีการกระทําผิดเกิดขึ้นที่โยงใยไปสู่ผู้มีอํานาจในระบบบริหารของ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับกอง ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยเมื่อ
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ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็จะตั้งพรรคพวกของตนที่สามารถเอ้ือ
ประโยชน์ในการสอบสวนทําให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงมี
การบิดเบือนทําให้ได้ข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์หรือถึงขนาดมีการ
บิดเบือนข้อเท็จจริงไปทั้งหมดทําให้ประเด็นในการสอบข้อเท็จจริง
ไม่มีมูลของการกระทําความผิดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ที่กระทําความผิด
ย่อมไม่เกรงกลัวต่อกฎระเบียบที่จะปฏิบัติไม่เกรงกลัวต่อโทษที่จะ
ได้รับเพราะคิดว่าสามารถที่จะบิดเบือนกระบวนการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต้องมาพิจารณามาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชั่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป     

ระบบการลงโทษไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวในการกระทํา
ความผิดสาเหตุหนึ่งในการไม่เกรงกลัวการกระทําผิดของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยของรัฐต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ามีการช่วยเหลือกันใน
การสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏหรือมีการบิดเบือน
ข้อเท็จจริงเป็นสาเหตุให้กระบวนการสอบสวนทางวินัยไม่เกิดขึ้น
คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะมาตรการการลงโทษให้เกิดความเกรงกลัว
และหลาบจําโดยใช้หลักทฤษฎีการลงโทษเ พ่ือทดแทนโดย
ความสําคัญของวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพ่ือทดแทนต่อการ
ลงโทษนั้น ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีหลักในการที่ฝ่ายนิติบัญญัตินํามาใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดกรอบอัตราโทษในลักษณะความผิด
ต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ เนื่องจากตามทฤษฎีการลงโทษ
เพ่ือให้สาสมหรือเพ่ือทดแทน มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่สําคัญ
คือ เพ่ือทดแทนความผิดหรือลบล้างความชั่วที่ผู้กระทําผิดได้
ก่อให้เกิดขึ้น อันเป็นการรักษาความยุติธรรมไว้ โดยมีแนวคิดและ
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หลักการตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่ง
หลักการดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและแสวงหา  

ดังนั้นการลงโทษเพ่ือทดแทนจึงสามารถใช้ได้เสมอไปและ
ตลอดไป ไม่ว่าสถานที่ ใด โดยไม่ต้องคํานึงถึงกาลเทศะหรือ
สิ่งแวดล้อมใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในประเทศเยอรมนีเรียกการลงโทษเพ่ือ
ทดแทนนี้ว่า ทฤษฎีเด็ดขาด (absolute theory) ซึ่งถือว่าการ
ลงโทษเป็นการตอบแทนการกระทําความผิด หรืออาจถือได้ว่าเป็น
การใช้บาปที่ผู้กระทําผิดได้กระทําลงไป นอกจากนี้วัตถุประสงค์ใน
การลงโทษเพ่ือทดแทนยังมีหลักการที่สําคัญในการลงโทษอีกคือ 
การลงโทษนั้นควรต้องให้โทษได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่ง
หลักการนี้มีผลทําให้นํามาใช้เป็นกรอบในการบัญญัติโทษไว้ใน
กฎหมายอาญา เช่น การกําหนดโทษขั้นสูงหรือขั้นต่ําและขั้นสูง
เอาไว้ในบทบัญญัติของมาตราต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งยังนํามาใช้เป็น
กรอบในการใช้ดุลพินิจกําหนดโทษของผู้พิพากษาอีกด้วย เช่น      
ผู้พิพากษาจะต้องกําหนดโทษหนักเบาตามความชั่วของผู้กระทํา
ความผิดซึ่งปรากฏทางจิตใจและผลที่เกิดขึ้นจากในการกระทํา
ความผิดนั้นๆ กล่าวคือ ถ้ามีความชั่วหรือผลร้ายที่เกิดจากการ
กระทําผิดมากก็ลงโทษหนัก หรือหากมีความชั่วน้อยก็ลงโทษเบา 
เป็นต้น  

ด้วยเหตุดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ในการ
ลงโทษเพ่ือทดแทนมีความสําคัญต่อการลงโทษผู้กระทําความผิดเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องนํามาเป็นหลักในการลงโทษ
ผู้กระทําความผิดด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคม หรืออาจ
เรียกว่าเป็นทฤษฎีแห่งความยุติธรรม (Justice Theory) ที่สังคมยัง
ต้องการให้นํามาใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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5.5 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่นของระบบการลงโทษไม่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว
ในการกระท าความผิด 

1. ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการ
กระทําผิดต้องมีการลงโทษอย่างเคร่งครัดเด็ดขาดเพ่ือให้ผู้กระทําผิด
เกิดความเกรงกลัวในโทษที่จะได้รับและไม่กล้าที่จะกระทําผิด 

2. ต้องกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องปราม
สําหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและผู้ที่มีอํานาจสั่ง
การขององค์กรหากมีการกระทําผิดโดยช่วยเหลือผู้ถูกร้องต้องได้รับ
โทษสถานหนักกว่าการรับโทษปกติ 

3 .  กํ าหนดมาตรการคุ้ มครองทางกฎหมายให้ กั บ
สื่อสารมวลชนในการทําข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นหากมีการ
ละเมิดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกรณีคดีทุจริตคอรัปชั่น 

4. ออกกฎหมายหรือระเบียบให้มีการตรวจสอบระหว่าง
บุคลากรในองค์กรกับบุคคลภายนอกองค์กร หรือระหว่างบุคลากร
ด้วยกันเองได้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตได้ และจะทําให้เกิด
ความเกรงกลัวในการที่จะกระทําผิดเพราะมีการตรวจสอบจาก
บุคคลภายนอกองค์กร  

5. กําหนดมาตรการให้กระบวนการปราบปรามการทุจริต
เป็นไปอย่างกระชับรวดเร็วมีประสิทธิภาพหาก “ล่าช้า” ย่อมจะ
กลายเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ตัดสินใจจะกระทําผิดสามารถเลือก
ตัดสินใจทุจริตต่อโดยไม่เกรงกลัวโทษที่รุนแรงขึ้น 
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6. การกําหนดโทษให้หนักระหว่างผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ ควรมี
การกําหนดบทลงโทษหรือการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นทั้งสองฝ่าย เช่น 
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชั่นต้องรับโทษเพ่ิมขึ้นให้
มากกว่าปกติจากความผิดทั่วไป ในขณะที่บริษัทภาคเอกชนจะมีการ
ถูกปรับและมีโทษทางอาญา ควรมีการจัดทําเป็นบัญชีดําที่ไม่
สามารถรับการจัดสรรผลประโยชน์จากภาครัฐอีกต่อไป 

7. กําหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาในการฝ่าฝืน
จรรยาบันวิชาชีพที่ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมของสังคมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 

8. หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีในองค์การของรัฐนั้น 
จะต้องมีความโปร่งใสในการทํางานในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล 
หรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 หน่วยงานราชการต้องเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการปกปิด
ข้อมูลจากเดิมท่ีเคยผิดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่มีเหตุผลเพียงพอในการ
เปิดเผย โดยหันมาใช้หลักที่ว่าข้อมูลทุกอย่างเปิดเผยได้หมด และ
หากมีข้อมูลใดที่ไม่เปิดเผยจะต้องมีเหตุผลสนับสนุนการปกปิดที่
เพียงพอ 
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6. การทุจริตในมหาวิทยาลัยเกี่ยวโยงกับภาคเอกชน ภาค
การเมืองและภาคราชการ  
 
ตารางที่ 1 ประเภทบุคลากร สังกัดกระทรงศึกษาธิการถูกกล่าวหา 
พ.ศ.2542-2551 
ประเภท
บุคคล 

ประเภทการทจุริต 

ประเภท
บุคคล 

ไม่
ระ
บุ 

การ
จัดซื้อ/
จัดจ้าง 

การเบิก
จ่ายเงิน

ทาง
ราชการ 

การ
เบียด
บังของ
หลวง 

การ
ปฏิบัติ

หน้าที่โดย
มิชอบ 

ร่ํารวย
ผิดปกติ 

การ
เรียก
รับ
เงิน 

รวม 

ไม่ระบุ 10 24 24 6 44  6 114 
คณาจารย ์  9 9 1 9  5 33 

ครู  5 12 6 16  6 45 
ผู้บริหาร
การศึกษา 

 14 12 1 117 9 6 159 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4 90 120 26 239 7 33 519 

ผู้สนับสนุน
การศึกษา 

 86 14 6 42 2 5 145 

รวม 14 218 191 46 467 18 61 1015 

 
ที่มา: (จิตนา พลอยภัทรภิญโญ,2554:7) 

ความสําคัญของปัญหาการทุจริตการทุจริตเป็นปัญหาและภัยที่
ร้ายแรงสําหรับประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคงของชาติ 
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และเป็นการทําลายคุณค่าประชาธิปไตยและคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของประเทศ 

วอลลิส (Wallis, 2006) ได้กล่าวไว้ว่า รัฐบาลที่คอร์รัปชั่นจะเป็น
รูปแบบของรัฐบาลที่ “ปกครองโดยมุ่งผลประโยชน์ตน” เพราะการ
คอร์รัปชั่นเป็นความผิดตั้งแต่คุณธรรม จริยธรรมของชนชั้นปกครอง 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงระบบ เมื่อระบุปัญหาได้ ก็มีทางแก้ปัญหาได้ 
และผลที่ได้รับคือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่การจัดการ
เศรษฐกิจเพ่ือหวังผลทางการเมือง คือ การคอร์รัปชั่นเชิงระบบ
(Systematic Corruption) หรือการทุจริตทางเศรษฐกิจผ่าน
การเมือง (Politics Corrupts Economics) เป็นปัญหาเชิง
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ (Constitutional Problem) ต้องใช้
วิธีแก้ไขเชิงกฎหมายและรัฐธรรมนูญ (Constitutional Solution)
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเสรีช่วยลดความสามารถของ
กลุ่มการเมืองที่สร้างค่าเช่า (Rent)การคอร์รัปชั่นในอีกความหมาย
หนึ่ง คือ การคอร์รัปชั่นจากการรับสินบน(Venal Corruption) ซึ่ง
หมายถึงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวผ่านกระบวนการทาง
การเมือง (Economics Corrupts Politics) ชาวอเมริกันในช่วงต้น
ศตวรรษที่  20 ได้ค้นพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่มีความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นทางการเมือง ผ่านการได้รับสิทธิพิเศษ 
และผู้กระทําการรุนแรงจะปฏิรูปวงจรอุบาทว์ได้อย่างไร นักปรัชญา
คลาสสิก มีความกังวลเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นจากการรับสินบน ใน
เชิงศีลธรรม และจริยธรรมของประชาชนและสังคม รวมถึงรัฐบาล 
การรับสินบนจึงเป็นผลจากธรรมชาติของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
นักปรัชญาจึงมุ่งไปที่ปัญหาการคอร์รัปชั่น ด้วยการออกแบบรูปแบบ
ของรัฐบาลที่สามารถต้านทานการคอร์รัปชั่นเชิงระบบได้ เมื่อ
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สามารถกําจัดการคอร์รัปชั่นเชิงระบบได้ ก็ช่วยบรรเทาปัญหาการ
คอร์รัปชั่นจากการรับสินบนได้ด้วยเช่นกัน การทุจริตคอร์รัปชั่นเชิง
ระบบมีมูลค่าและจํานวนมากกว่า เมื่อเทียบกับการคอร์รัปชั่นจาก
การรับสินบน รัฐบาลที่มีการคอร์รัปชั่นเชิงระบบถือเป็นการสร้างค่า
เช่าโดยรัฐบาล (Rent Creating Government)การคงอยู่ของการ
คอร์รัปชั่นเชิงระบบขึ้นอยู่กับ ระดับการจํากัดการเข้าถึงทรัพยากร
เพ่ือสร้างค่าเช่า (Rent) ซึ่งเกี่ยวโยงรัฐบาลผสมเข้าด้วยกันกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงระบบ ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาใด ๆ ไม่สามารถ
เกิดผลประโยชน์ใดแก่ประเทศกําลังพัฒนา หากรัฐบาลของประเทศ
นั้น ๆ ยังมีการคอร์รัปชั่นเชิงระบบ (Systematic Corruption) 
ข้ อมู ล จากคํ ากล่ า วของกองทุ นการ เ งิ นระหว่ า งประ เทศ 
(International Monetary Fund :IMF) 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงระบบมีความคล้ายคลึงกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบายของรัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาสอบสวนและศึกษา “ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบัน” ของวุฒิสมาชิกปี 2545(รัฐสภาไทย) ได้ระบุว่า การทุจริต
เชิงนโยบายโดยอิงกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือมติกรรมการ 
นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายบริหาร 
ซึ่งมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ด้วยการจัดสรรโครงการขนาดใหญ่
(Mega Projects) โดยอ้างว่าเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติพร้อมทั้ งได้ เตรียมการจัด ปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎเกณฑ์ และกฎหมายให้สอดคล้องกับผลประโยชน์อันมหาศาลที่
เ อ้ือให้กลุ่มตน และพรรคพวกของตนจากการเป็น “เจ้าของ
โครงการ” เพ่ือให้มีความชอบธรรม ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการ
ครอบงําฝ่ายนิติบัญญัติ และข้าราชการประจํา โดยกลุ่มตนเองไม่
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ต้องรับผิด ซึ่งตรงกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงระบบ (Systematic 
Corruption)และสอดคล้องกับคํากล่าวในหนังสือ“คอร์รัปชั่นเเบบ
เบ็ดเสร็จ (Integrative Corruption)” 

งานศึกษาของมาร์กิต ทาวิตส์(Margit Tavits, 2005) พบว่า
สาเหตุที่ทําให้บุคคลตัดสินใจกระทําการคอร์รัปชั่นมีปัจจัยสําคัญ
จากนิยามการคอร์รัปชั่นของแต่ละบุคคล ตามความเชื่อและการ
เลียนแบบ คําอธิบายที่ได้รับความนิยมด้านงานวิจัยทางรัฐศาสตร์
เกี่ยวกับความยินยอม ความไว้วางใจทางการเมือง และสังคม มี
ประสิทธิภาพน้อยกว่าการตัดสินใจของบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรม
การคอร์รัปชั่น เพราะการคอร์รัปชั่นเป็นผลโดยตรงจากการตัดสินใจ
ทางเลือก และพฤติกรรมในระดับบุคคล ถึงแม้จะมีการปรับ
โครงสร้างเชิงสถาบัน หรือระบบการเมืองการปกครองหากยังไม่
เข้าใจถึงแรงจูงใจ ในระดับบุคคลต่อพฤติกรรมการคอร์รัปชั่น การ
ปรับโครงสร้างอาจจะไม่เกิดผล สาเหตุของการคอร์รัปชั่นในระดับ
บุคคลมักเข้าใจว่าเป็น “การใช้ประโยชน์จากหน้าที่ราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว” การคอร์รัปชั่นอาจหมายถึง พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และความเต็มใจของประชาชนในการติดสินบน จะมี
ส่วนช่วยกระตุ้นระบบการคอร์รัปชั่นสําหรับประเทศไทยขบวนการ
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะสําเร็จผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของบุคคลทั้ง 3 ฝ่ายได้แก่ 1) มีหัวหน้า 2) ตัวแทนและ   
3) ผู้ให้สินบน  

หัวหน้า (Principal) คือนักการเมือง ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทน
(Agent) คือข้าราชการระดับผู้บริหารและที่ขาดไม่ได้ คือ นักธุรกิจ
ภาคเอกชนผู้ให้สินบน (Briber) ทั้ง 3 ฝ่ายได้ร่วมมือกันจัดทํา
โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ขอเงิน
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งบประมาณ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงรายเดียว แต่งตั้ง
กรรมการหลายคณะ เพ่ือดําเนินงานครบวงจร จนบรรลุผลสําเร็จ 
เรียกว่าเป็น “เจ้าของโครงการ”แต่ละโครงการขนาดใหญ่ จึง
ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน และเรื่ องถึงคณะกรรมการ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมของผู้ที่เป็นบุคคลสาธารณะ 
เช่น สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือ สส. มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนประชาชนจึงเป็นหัวหน้า (Principal)ซึ่งได้เลือกตัวแทน 
คือ สส. มาเป็นผู้แทนประชาชน เพ่ือทําหน้าที่บําบัดทุกข์บํารุงสุข
ให้แก่ประชาชน หาก สส. ผู้นั้นได้รับเลือกมาเป็นผู้บริหาร หรือเป็น
รัฐมนตรี จะเปลี่ยนสถานภาพของตนเองจากตัวแทนมาเป็นหัวหน้า 
(Principal)ประจํากระทรวง ส่วนข้าราชการประจําระดับสูงเป็น
ตัวแทนของรัฐมนตรีในเวลาเดียวกัน ก็เป็นหัวหน้า (Principal)ของ
ข้าราชการระดับรองลงไปเป็นต้น18  

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างสถิติค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของ
สิงคโปร์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาสร้างมาตรการทางกฎหมายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น19  
                                                           

18เครือวัลย์ สมนะและคณะ.(2555). นวัตกรรมการจัดการ
ปัญหาการทุจริตตามระบบเชิงพฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.
กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา.หน้า330-331. 

19ฐากูร จุลินทร.(2558).การแก้ไขปัญหาการทุจริตผ่านบทเรียน
ของสิงคโปร์.กรุงเทพมหานคร :  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสํานัก
วิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.หน้า1-3. 
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ปัจจุบันมีการประเมินภาพรวมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับนานาชาติโดยใช้ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perceptions index : CPI) เป็นตัวชี้วัดและเป็น
ตัวชี้วัดที่จัดทําขึ้น โดยองค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ 
(Transparency International : TI) ซึ่งเป็นองค์กรประชาสังคม
หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีสํานักงานอยู่ที่ประเทศเยอรมนี โดยมี
ภารกิจต่อต้านการทุจริต และมีการจัดทําดัชนี  ดังกล่าวเพ่ือ
ประเมินผลระดับการทุจริตในประเทศต่าง ๆ ด้วยการกําหนดให้มี
ระดับค่าดัชนีคะแนนเต็ม หนึ่งร้อย โดยหากประเทศใดมีค่าดัชนีเข้า
ใกล้ระดับหนึ่งร้อย แสดงว่ามีปัญหาการทุจริตอยู่ในระดับต่ํา แต่ถ้า
ค่า ดัชนีเข้าใกล้ระดับศูนย์ แสดงว่ามีปัญหาการทุจริตอยู่ในระดับสูง 
ทั้งนี้เริ่มดําเนินการสํารวจตั้งแต่ปี 2538 เป็น ต้นมา ระหว่าง พ.ศ. 
2538–2554 โดยกําหนดให้มีระดับค่าดัชนีเต็มสิบ ต่อมาในปี 2555 
ได้มีการเปลี่ยนแปลง การกําหนดให้ระดับค่าดัชนีคะแนนเต็มร้อย 
ส่วนการสํารวจใช้วิธีการสํารวจทั้งระดับและความถี่ของการทุจริต 
ซึ่งเป็นการสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจและเป็นการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันต่าง ๆ ทําให้ดัชนี ภาพลักษณ์ฯ ได้รับความ
น่าเชื่อถือและถูกนํามาอ้างอิงต่อสาธารณชน ตลอดจนนํามาจัดทํา
เป็นรายงานทาง วิชาการ การสํารวจภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นมีขึ้นครั้ง
แรกในปี 2538 และมีการสํารวจต่อเนื่องกันมาจนถึง ปัจจุบัน และ
จากผลการสํารวจพบว่า ค่าดัชนีระหว่างปี 2538–2557 นั้น ปรากฏ
ตามตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศ
สิงคโปร์ ระหว่าง พ.ศ. 2538–2557  
 

พุทธศักราช
(พ.ศ.) 

จํานวน
ประเทศที่มี
การสํารวจ 

ลําดับที่ ค่าดัชนี 

2538 41 3 9.26 
2539 54 7 8.80 
2540 52 9 8.66 
2541 85 7 9.1 
2542 99 7 9.1 
2543 90 6 9.1 
2544 91 4 9.2 
2545 102 5 9.3 
2546 133 5 9.4 
2547 146 5 9.3 
2448 159 5 9.4 
2549 163 5 9.4 
2550 180 4 9.3 
2551 180 4 9.2 
2552 180 3 9.2 
2553 178 1 9.3 
2554 183 5 9.2 
2555 176 5 87 
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2556 177 5 86 
2667 175 7 84 

หมายเหตุ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ค่าดัชนีปรับจากคะแนน
เต็มสิบมาเป็นคะแนนเต็มหนึ่งร้อย 
ที่มา: (ฐากูร จุลินทร,2558:2) 

จากตารางแสดงค่าดัชนีข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ 
เป็นประเทศที่มีลําดับและค่าดัชนีฯ อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด 
กล่าวคือ ค่าดัชนีฯ ระหว่าง 8.66–9.26 ในช่วงปี 2538–2554 และ
มีค่าดัชนี ระหว่าง 84–87 ในช่วงปี 2555–2557 จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ค่าดัชนีฯ ของสิงคโปร์อยู่ในระดับสูงกว่า 8 หรือร้อย ละ 80 ทั้งเมื่อ
พิจารณาลําดับที่ของประเทศซึ่งสิงคโปร์อยู่ในระดับต้น ๆ มาโดย
ตลอด แม้ว่าในปี 2538 ซึ่งมี ประเทศที่ได้รับการสํารวจจํานวน 41 
ประเทศ และปี 2557 ซึ่งมีประเทศที่ได้รับการสํารวจจํานวน 175 
ประเทศแต่ลําดับที่ของสิงคโปร์ไม่เคยต่ํากว่าลําดับที่ 9 ยิ่งไปกว่านั้น
ในปี 2553 สิงคโปร์เคยเป็นประเทศที่มีค่า ดัชนีฯ สูงสุดโดยอยู่ใน
ลําดับที่ 1 ร่วมกับประเทศเดนมาร์กและนิวซีแลนด์ ซึ่งปีนั้นมี
ประเทศที่รับการสํารวจ จํานวน 178 ประเทศ นอกจากนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชียได้พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศ
ที่มีค่า ดัชนีฯ สูงสุด ซึ่งแสดงถึงการมีปัญหาการทุจริตอยู่ในระดับต่ํา
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชีย 

สถานการณ์การทุจริตของประเทศสิงคโปร์ สภาพปัญหาการ
ทุจริตของสิงคโปร์ก่อนปี 2503 อยู่ในสภาพร้ายแรงเหมือนกับ
สถานการณ์ของ หลายประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีการทุจริต
อย่างกว้างขวางในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ 
เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร ฯลฯ จนกระทั่งการทุจริต
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กลายเป็นวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันของ ชาวสิงคโปร์ ปัญหา
ดังกล่าวมสีาเหตุจากโครงสร้างทางกฎหมายและองค์กรทางราชการ
ของสิงคโปร์ในช่วงเวลา ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
แก้ปัญหาการทุจริตได้ แต่เมื่อพรรคกิจประชา เข้ามาบริหาร
ประเทศเมื่อ ปี 2502 พร้อมกับความตระหนักว่า สิงคโปร์เป็น
ประเทศเล็กจึงมีความจําเป็นต้องปรับโครงสร้างของประเทศ ด้วย
การกําจัดภัยคอร์รัปชั่น เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติซึ่งจะส่งผล
ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน ที่สุด ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้ง
องค์กรและตรากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสิงคโปร์ ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น ประกอบกับหลักคิดสําคัญ
ของรัฐบาลสิงคโปร์ประการหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาทุจริต ต้อง
เริ่มต้นจากสาเหตุของปัญหา คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีเงินเดือนที่
ค่อนข้างสูงเพ่ือให้เพียงพอต่อการครอง ชีพและไม่มีแรงจูงใจสําหรับ
การทุจริต เช่น รายได้ต่อปีของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประมาณ 2.2 
ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์หรือประมาณ 53.24 ล้านบาท ขณะที่รายได้
ต่อปีของนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งคํานวณได้จากเงินเดือนและ เงิน
ประจําตําแหน่งมีประมาณ 1.50 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 
2.82 ของรายได้ต่อปีของนายกรัฐมนตรี สิงคโปร์เท่านั้น ใน
ขณะเดียวกันก็ได้มีการวางระเบียบเพ่ือควบคุมพฤติกรรมเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เช่น การห้าม ยืมเงินจากบุคคลที่มีการติดต่อธุรกิจกับ
ราชการ การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อรัฐ การห้ามก่อ
หนี้ที่ ไม่มีหลักประกันเกินกว่า 3 เท่าของเงินเดือน เป็นต้น ที่มา : 
Corrupt Practices Investigation Bureau (2015 b) 5 
นอกจากนี้ บทบัญญัติทางกฎหมายของสิงคโปร์ได้มุ่งหวังต่อการ
ปราบปราบการทุจริตอย่าง รุนแรง เช่น จําเลยในคดีทุจริตจะถูก
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สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ทําผิดทุจริตและถูกลงโทษต่อเมื่อไม่สามารถ
อธิบาย ต่อศาลได้ ซึ่งต่างกับระบบกฎหมายไทยที่ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่า จําเลยไม่มีความผิดจนกว่าจะมีคําพิพากษา  เป็นที่สิ้นสุด 
หรือการให้อํานาจต่อศาลในการมีคําสั่งให้ผู้รับสินบนต้องจ่ายเงินต่อ
รัฐเป็นจํานวนเงินที่ได้รับมา จากการทุจริต เช่น ได้รับเงินสินบน
จํานวน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จะต้องจ่ายเงินให้รัฐเป็นจํานวนเงิน 
1 ล้าน ดอลลาร์สิงคโปร์ 

โครงสร้างท่ีเอื้อต่อการคอรัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
                  อ านาจ                    ระบบอุปถัมภ์ 
 
 
                                อ านาจ-เงิน 
 
 
 
  
      

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างที่เอ้ือต่อการคอรัปชั่น 
ที่มา: (สุพรรณี  ไชยอําพรและศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ,2549:196) 

-ใช้อํานาจ
บริหารสั่งการ 
-แสวงหา
ประโยชน์
ร่วมกันทั้ง
เงินและวัตถุ 
-ต้องการ
เลื่อน

นักการเมือง 

-สนับสนุนทุน
เลือกตั้ง 
-อนุมัติโครงการ
ตอบ 

ข้าราชการเจ้า
พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

ผู้ประกอบการธุรกิจ 

-ใช้อํานาจตามกฎหมายริเริ่มประมูลโครงการ 
-ใช้อํานาจเงินสั่งการล็อคสเป็คตามความต้องการ
แสวงหาประโยชน์ร่วมกัน 
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พิจารณาในส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐก็จะเห็นได้จากการที่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปวิ่งเต้นของบประมาณจากนักการเมืองพอ
ได้โปรเจคมาก็จะมีการประมูลงานโดยนักธุรกิจในการประมูลงานก็มี
การจ่ายสินบนให้กับนักการเมือง ผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติการ
หลายครั้งในหน้าข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ต่างๆพุดถึงการทุจริต
คอรัปชั่นที่โยงใยภาคเอกชน ภาคการเมืองและภาคราชการ 
 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวโยงกับภาคเอกชน ภาคการเมืองและภาค
ราชการ  

1 .  กํ า หนดกล ไกการกลั่ น กรอง เ ลื อ กสรรผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยให้มีความโปร่งใสไม่เล่นพรรคเล่นพวกนําคนดีเป็นผู้ใช้
อํานาจในการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. กําหนดมาตรการการตรวจสอบการใช้อํานาจในการ
บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นระยะโดยมีวิธีการดําเนินงานที่สําคัญ
ได้แก่ 1) การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดย ป.ป.ช.       
2) การตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินของผู้มีอํานาจรัฐ และ 3) การ
ตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

3. กําหนดบทลงโทษผู้กระทําผิดเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของ กระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการ
คอร์รัปชั่นให้เพ่ิมมากขึ้น มีวิธีการดําเนินงานคือการสร้างบทลงโทษ 
การทุจริตการเสนอราคาและการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมและการ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
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4. กําหนดกลไกและกระบวนการร้องเรียนเพ่ือตรวจสอบ 
อํานาจรัฐโดยประชาชน  

5. การกําหนดมาตรการทางกฎหมายให้มีกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูล การทุจริตหรือการกระทํา
อันมิชอบด้วยกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ                    

6 . ควรเพ่ิมบทลงโทษกรณีการสมคบคิดกันทุจริต โดย
กําหนดให้เป็นความผิดตามแนวทางของ กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้สามารถใช้กฎหมายใน
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตที่มีการสมคบคิดกันทุจริตได้ 

7. ความผิดทางจริยธรรมของนักการเมือง ควรกําหนดให้มี
องค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ หากอาศัยเกณฑ์เฉพาะ
ความผิดในทางกฎหมายอาญาเพียงอย่างเดียวมาใช้จะทําให้
กระบวนการในการพิจารณา และการรวบรวมพยานหลักฐานมี
ข้อจํากัดในการเอาผิดต่อฝ่ายการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง                                 

8. เพ่ิมบทลงโทษกรณีการสมคบคิดกันทุจริต โดยกําหนดให้
เป็นความผิดตามแนวทางของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้สามารถใช้กฎหมายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่มีการสมคบคิดกันทุจริตได้ 

9. รัฐควรดําเนินการออกกฎหมายพิเศษหากมีการทุจริตใด
เกิดข้ึนให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุมจะต้องรับผิดชอบ
และตกเป็นจําเลยร่วมในกรณีที่จะต้องชดใช้จํานวนเงินที่เสียหาย
นั้นๆโดยถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ 

10. การกําหนดโทษให้หนักระหว่างผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ ควรมี
การกําหนดบทลงโทษหรือการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นทั้งสองฝ่าย เช่น 
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ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชั่นต้องรับโทษเพ่ิมขึ้นให้
มากกว่าปกติจากความผิดทั่วไป ในขณะที่บริษัทภาคเอกชนจะมีการ
ถูกปรับและมีโทษทางอาญา ควรมีการจัดทําเป็นบัญชีดําที่ไม่
สามารถรับการจัดสรรผลประโยชน์จากภาครัฐอีกต่อไป 

11. หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีในองค์การของรัฐนั้น 
จะต้องมีความโปร่งใสในการทํางานในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล 
หรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 หน่วยงานราชการต้องเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการปกปิด
ข้อมูลจากเดิมท่ีเคยผิดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่มีเหตุผลเพียงพอในการ
เปิดเผย โดยหันมาใช้หลักที่ว่าข้อมูลทุกอย่างเปิดเผยได้หมด และ
หากมีข้อมูลใดที่ไม่เปิดเผยจะต้องมีเหตุผลสนับสนุนการปกปิดที่
เพียงพอ 
 
7. รากฐานการทุจริตมีปัญหามาจากทัศนคติ  วัฒนธรรมและ
ความแข็งในทางคุณธรรมของสังคม 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 252520 ให้ความหมาย
ว่า” คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี”  

วศิน อินทสระ21 กล่าวตามหลักจริยศาสตร์ว่า คุณธรรม คือ 
อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัยอันนี้ได้มาจากความ

                                                           
20ราชบัณฑิตยสถาน.(2525).พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2525.กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน.หน้า189. 



62 
   

พยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานานคุณธรรม
สัมพันธ์กับหน้าที่อย่างมาก เพราะการทําหน้าที่จนเป็นนิสัย จะ
กลายเป็นอุปนิสัยอันดีงามที่สั่งสมในดวงจิตเป็นบารมี มีลักษณะ
อย่างเดียวกันนี้ ถ้าเป็นฝ่ายชั่ว เรียกว่า “อาสวะ” คือ กิเลสที่
หมักหมมใน 

ดวงจิ ต  ย้ อมจิต ให้ เศร้ าหมอง เกรอ ะกรั งด้ วยความชั่ ว
นานาประการกลายเป็นสันดานชั่ว ทําให้แก้ไขยากสอนยาก กล่าว
โดยสรุป คุณธรรมคือความล้ําเลิศแห่งอุปนิสัยซึ่งเป็นผลของการ
กระทําหน้าที่จนกลายเป็นนิสัยนั่นเอง  

คุณธรรมจริยธรรมนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของคนทุกคนและ
ทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
หลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จแห่งตนและแห่ง
วิชาชีพนั้นๆ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วน
บุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลร้ายต่อตนเอง สังคมและวงการ
วิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย ดังจะพบเห็นได้จากการเกิดวิกฤติ
ศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งวงการวิชาชีพครู แพทย์ 
ตํารวจ ทหาร นักการเมืองการปกครอง ฯลฯ จึงมีคํากล่าวว่าเราไม่
สามารถสร้างครูดีบนพื้นฐานของคนไม่ดี และไม่สามารถสร้างแพทย์ 
ตํารวจ ทหารและนักการเมืองที่ดี ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีพ้ืนฐานทาง
นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หั วภูมิพลอดุลย เดชฯ ในพระราชพิธีบวงสรวง        

                                                                                                                
21วศิน อินทสระ. (2541). พุทธจริยศาสตร กรงเทพมหานคร  ุ : 

โรงพิมพทองกวาว.หน้า106,113. 
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สมเด็จพระมหากษัตริ-ยาธิราช ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 
เมษายน พ. ศ.2525 ไว้ ดังนี้  

“การจะทํางานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือให้เป็นประโยชน์
และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ 
จําเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็น
ธรรม ประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรู้นั้น เสมือนเครื่องยนต์ที่ทํา
ให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว 
เป็นเสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นําทางให้
ยวดยานดําเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ ปลอดภัย บรรลุ
จุดประสงค์” จริยธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญในสังคม ที่จะนําความสุข
สงบและความและความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้นๆ เพราะเมื่อคน
ในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูงส่ง มีความสะอาด และสว่างใน
จิตใจ จะทําการงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไมก่อให้เกิด
ทุกข์แก่ตนเองและผู้ อ่ืน เป็นบุคคลมีคุณค่ามีประโยชน์ และ
สร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อไป  

วศิน อินทสระ22 ได้กล่าวถึงความสําคัญและประโยชน์ของ
จริยธรรมดังจะกล่าวโดยย่อดังนี้  

1. จริยธรรมเป็นรากฐานอันสําคัญแห่งความเจริญรุ่งเรือง 
ความมั่นคงและความสงบสุขของปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติ
อย่างยิ่ง รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรมเป็นอันดับแรก 
เพ่ือให้ เป็นแกนกลางของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ทั้ ง เศรษฐกิจ 
การศึกษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ การพัฒนาที่ขาดจริยธรรม
เป็นหลักยึดย่อมเกิดผลร้ายมากกว่าดี  เพราะผู้มีความรู้แต่         
                                                           

22วศิน อินทสระ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่33,หน้า 6-9. 
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ขาดคุณธรรม ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้ด้อยความรู้ 
โดยท่านกล่าวว่า “ ผู้มีความรู้แต่ไม่รู้วิธีที่จะประพฤติตน ย่อม
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้มีความรู้น้อย ถ้าเปรียบความรู้
เหมือนดิน จริยธรรมย่อมเป็นเหมือนน้ํา ดินที่ไม่มีน้ํายึดเหนี่ยวเกาะ
กุมย่อมเป็นฝุ่นละอองให้ความรําคาญมากกว่าให้ประโยชน์ คนที่มี
ความรู้แต่ไม่มีจริยธรรมจึงมักเป็นคนที่ก่อความรําคาญหรือ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอยู่เนืองๆ”  

2. การพัฒนาบ้านเมือง ต้องพัฒนาจิตใจคนก่อน หรืออย่าง
น้อยก็ให้พร้อมๆไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
วิชาการอ่ืนๆ เพราะการพัฒนาที่ไม่มีจริยธรรมเป็นแกนนํานั้นจะสูญ
เปล่าและเกิดผลเสียเป็นอันมากทําให้บุคคลลุ่มหลงในวัตถุและ
อบายมุข การท่ีเศรษฐกิจต้องเสื่อมโทรม ประชาชนทุกข์ยาก เพราะ
คนในสังคมละเลยจริยธรรม กอบโกยทรัพย์สินเป็นประโยชน์ส่วนตัว
มากเกินไปขาดความเมตตาปราณี แล้งน้ําใจในการดําเนินชีวิตซึ่งกัน
และกัน  

3. จริยธรรม มิได้หมายถึง การถือศีล กินเพล เข้าวัดฟังธรรม 
จําศีลภาวนา โดยไม่ช่วยเหลือทําประโยชน์ให้แก่สังคม แต่จริยธรรม
หมายถึงความประพฤติ การกระทําและความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม
การทําหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นสิ่งควรเว้น ทําสิ่งควร
ทํา ด้วยความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกต้องตามกาลเทศะและ
บุคคล ดังนั้นจะเห็นว่าจริยธรรมจึงจําเป็นและมีคุณค่าสําหรับทุกคน
ในทุกวิชาชีพทุกสังคม สังคมจะอยู่รอดด้วยจริยธรรม  

4.การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนกันในรูปแบบต่างๆอัน
เป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของ
คนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้น่าจะพอเลี้ยงชาวโลกไปได้



65 
   

อีกนาน ถ้าชาวโลกช่วยกันละทิ้งความละโมบโลภมาก แล้วมามีชีวิต
อยู่อย่างเรียบง่าย ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ยึดเอาจริยธรรมเป็นทาง
ดําเนินชีวิต ไม่ใช่ยึดเอาลาภยศความมีหน้ามีตาในสังคมเป็น
จุดหมาย ถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ถือเป็นเพียงผลพลอยได้และนํามาใช้
เป็นเครื่องมือในการประพฤติธรรม เช่น อาศัยลาภผลเป็นเครื่องมือ
ในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อาศัยยศและความมีหน้ามีเกียรติ
ในสังคมเป็นเครื่องมือในการจูงใจคนผู้เคารพนับถือเข้าหาธรรม  

5. จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนจน ให้เอาใจใส่ดูแล
เอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุพการีของชาติ สอนให้เราถ่อมตัวเพ่ือ
เข้าหากันได้ดีกับคนทั้งหลาย และไม่วางโตโอหังอวดดีหรือก้าวร้าว
ผู้อ่ืน สอนให้เราลดทิฐิมานะลงให้มากๆเพ่ือจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆ
ตามความจริง ไม่หลงสําคัญตัวว่ารู้ดีกว่า มีความสามารถกว่าใคร 
ผู้นําที่มีจริยธรรมสูงย่อมเป็นที่เคารพกราบไหว้ของทั้งหลายได้อย่าง
สนิทใจ เราควรเลือกผู้นําที่สามารถนําความสงบสุขทางใจมาสู่
มวลชนได้ด้วย เพ่ือสันติสุขจะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ความ
แข็งแกร่งทางกําลังกายกําลังทรัพย์และอาวุธนั้น ถ้าปราศจากความ
แข็งแกร่งทางจริยธรรมเสียแล้ว บุคคลหรือประเทศชาติจะมั่นคงอยู่
ได้ไม่นาน สังคมที่เจริญมั่นคงต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องรับรอบหรือ
เป็นแกนกลาง เหมือนถนนที่มั่นคงหรือตึกที่แข็งแรง เขาใช้คอนกรีต
เสริมเหล็กแม้เหล็กจะไม่ปรากฏออกมาให้เห็นภายนอก แต่มี
ความสําคัญอยู่ภายในนายช่างย่อมรู้ดี ทํานองเดียวกันกับบัณฑิต
ย่อมมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าจริยธรรมมีความสําคัญในสังคม
เพียงใด  

"ซูเปอร์โพล" โดยนายนพดล กรรณิกา ประธานชมรม
ขับเคลื่อนวิชาการ เ พ่ือวิจัยความสุขชุมชนและผู้ อํานวยการ
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สํานักวิจัยซูเปอร์โพล ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั่วประเทศจํานวน 1,452 คน ระหว่าง 10–29 ก.ค. 2559“
ทัศนคติอันตรายที่เปลี่ยนไปของสาธารณชน 23 ยอมรับรัฐบาล
คอร์รัปชั่น ถ้าตนเองได้ประโยชน์ด้วย”นั่นคือหัวข้อที่ถามความเห็น
ของประชาชนปรากฏพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.0 ไม่
ยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น แม้จะนําผลประโยชน์มาแบ่งให้หรือ
ที่พูดกันว่า “คอร์รัปชั่นไม่เป็นไร ถ้านํามาแบ่งปันกัน” ทํานองนั้น
ร้อยละ 37.0 ระบุว่ายอมรับได้ ถ้าคอร์รัปชั่นและนําผลประโยชน์มา
แบ่งให้แต่เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลสํารวจช่วงก่อนที่ คสช.จะเข้า
มาควบคุมการปกครองประเทศ ปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 69.8 ยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่นเมื่อเอาผลประโยชน์มา
แบ่งให้นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 อยากเห็น
การเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมนักการเมืองด้วยความเห็นเหล่านี้
ระหว่างที่ คสช.และรัฐบาลกําลังแก้ปัญหาอยู่นี้ พบแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนดีขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของสังคม
ประเทศ ที่แม้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า
หากรัฐบาลไม่ว่าชุดไหนก็ตาม หากมองเห็นปัญหานี้ด้วยความเข้าใจ 
และสามารถดําเนินการด้วยมาตรการต่างๆทั้งการป้องกัน การแก้ไข
ปัญหาที่สอดรับกับความเป็นจริง ก็สามารถที่จะแก้ไขได้หรืออย่าง
น้อยก็ทําให้ความเลวร้ายลดลงได้“คอร์รัปชั่น” นั้นถือว่าเป็นมะเร็ง
ร้ายของประเทศ ที่ทําให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายจนไม่สามารถที่
จะพัฒนาไปข้างหน้าได้ที่เห็นชัดเจนอย่างจีน ซึ่งแม้จะเป็นประเทศ
                                                           

23นายนพดล กรรณิกา.(1 สิงหาคม พ.ศ. 2559).ทัศนคติที่
เปลี่ยนไป.ไทยรัฐ,หน้า11. 



67 
   

ระดับอภิมหาอํานาจ มีเศรษฐกิจโตเป็นอันดับ 2 ของโลก มี
ประชากรมากที่สุดในโลกแม้เศรษฐกิจจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ประชาชนอยู่ดีกินดีมากกว่าที่ผ่านมา แต่ปัญหาใหญ่คงยังไม่พ้นเรื่อง
นี้“สี เจิ้น ผิง” ประธานาธิบดีของจีน ก็มองเห็นเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
การประกาศนโยบายที่จะขจัดคอร์รัปชั่น จึงเป็นเรื่องใหญ่และให้
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาเล็งเห็นว่าหากแก้ปัญหาทุจริต
ไม่ได้ ก็จะทําให้เศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตไปได้อย่างที่ควรจะเป็น
ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ําในสังคมได้ จะเกิดช่องว่างระหว่างคน
จน-คนรวยที่แตกต่างกันมากข้ึนที่สุดประเทศก็ไปไม่รอด ไม่สามารถ
สู้หรือแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้รัฐบาล คสช.ได้มุ่งเน้นในการแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปชั่นมีการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ข้าราชการและภาคเอกชน
อย่างเป็นรูปธรรมแม้จะไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ได้เห็นถึงความเอาจริงเอา
จังที่สําคัญก็คือ ทําให้การทุจริตลดน้อยลงจนทําให้โครงการต่างๆ
ของรัฐบาลเดินหน้าไปได้ค่อนข้างรวดเร็ว เพราะไม่มีใครกล้าที่จะ
กระทําอย่างที่ผ่านๆมาดีที่สุดก็คือการทําให้ประชาชนได้เปลี่ยน
ทัศนคติมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่เลวร้าย ซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงเพราะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือด้วยก็เป็นเรื่องยากที่
จะประสบผลสําเร็จได้ 

รากฐานของวัฒนธรรม24 (Foundation of Culture) มี
องค์ประกอบสําคัญคือกลุ่มรูปธรรมภายนอก ได้แก่ สถาปัตยกรรม
โครงสร้าง (Structure) ซึ่งค่อนข้างคงที่ (Static) เช่น กฎ ระเบียบ
                                                           

24ปิยะพันธ์ ทยานิธิ.  (1 สิงหาคม 2559). วัฒนธรรม แหล่งบ่ม
เพาะทุจริต.โพสต์ทูเดย์,หน้า13. 
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ข้อบังคับ กติกา สัญญาข้อตกลง เป็นต้น สัณฐานรูปลักษณ์ (Style) 
เช่น ธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม พิธีการ เป็นต้น กับกลุ่ม
นามธรรมภายใน ได้แก่ สถานการณ์ขั้นตอน (Sequence) ซึ่งขยับ
เขยื้อนเคลื่อนที่ (Dynamic) เช่น การสั่งการ การสื่อความ การ
ตัดสินใจ การประเมินผล การรายงาน เป็นต้น สาระหน้าที่ 
(Substance) เช่น หลักการ แนวคิด นโยบาย เป็นต้น และสํานึก 
(Spirit) เช่น จิตสํานึก ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น คือ
แหล่งกําเนิดของจริต จึงเป็นจุดป้องกันโดยตรงที่สุด ซึ่งฝังลึกและ
บอบบางอ่อนไหวที่สุดด้วย 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสามเหลี่ยมจิตสํานึก (A 
Spirit Triangle) จุดอ่อนของจิตใจเริ่มต้นที่ทิฐิ (Concern) เจตนา 
ตั้งใจ (Intention) กฎหมายตัวอักษรมีช่องโหว่ สังคมค่านิยมมีช่อง
เว้น ชีวิตจิตใจมีช่องว่าง ทุกทางเลือกต้องมีสติ (Consciousness) 
จิตตะ โยนิโสมนสิการ ระวังรักษาใส่ใจ รั้งใจ ( Inspection) และ
สัมปชัญญะ (Conscience) มโนธรรม หิริโอตตัปปะ ยั้งใจ 
(Inhibition) คือละอาย (Shame) และเกรงกลัว (Fear) ต่อผลตาม
กฎหมายหรือกฎแห่งกรรมอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความเชื่อศรัทธา
เลื่อมใสนิยมชมชอบในสิ่งที่ดีกับความเกลียดรังเกียจเกรงกลัวในสิ่งที่
ไม่ดี วัฒนธรรมจึงต้องวิวัฒน์อย่างต่อเนื่อง บ่มเพาะปลูกฝัง ปกป้อง
คุ้มครอง ถนอมดูแล บําบัดรักษา ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าได้ทัน
สถานการณ ์

ขอบเขตความหมายและวิจารณญาณการตีความที่ต่างกัน 
ย่อมทําให้เกิดความเข้าใจ มุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับทุจริต
แตกต่างกันไป โดยปกติการกระทําย่อมมีทั้งดีและชั่วปะปนกันไป 
คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุจริตมักเกิดขึ้นร่วมอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่าแบบใด
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แบบหนึ่ง หนักบ้างเบาบ้าง ถี่บ้างห่างบ้าง หัวใจจึงอยู่ที่การรักษา
จิตใจไม่ให้สกปรกมากขึ้น ให้ทุจิตหรือจิตใจทุจริตบรรเทาเบาลง 
และขัดเกลาจิตใจให้ผ่องแผ้วสะอาดบริสุทธิ์ขึ้น โดยลดความเป็นเรา
เป็นของเราลง 

วัฒนธรรมทางสายกลางที่เน้นการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญา คือสิ่งที่จําเป็นที่สุด
ในการจัดการปัญหาทุจริต สังคมถึงจะดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

จากข้อความที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าทัศนคติ  วัฒนธรรม     
คุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน ปัญหาของ
สังคมไทยที่ประสบพบเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจาก “คน” ปัญหาเริ่มต้น
ที่ “คน” และมีผลกระทบถึง “คน “ การแก้ปัญหาสังคมไทยจึงต้อง
แก้ด้วย “การพัฒนาคน” เพ่ือให้คนมีปัญญา มีความรู้มีคุณธรรม
และมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาคน
อย่างไรเพ่ือให้คนมีชีวิตที่ดีงามสามารถใช้ความรู้และแก้ปัญหาได้ 
สร้างสรรค์ได้ ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง อยู่ในระบบการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจได้ บริโภคผลผลิตด้วยปัญญา รู้อะไรดี อะไรชั่ว 
มีทัศนคติทางจริยธรรมที่เหมาะสม  

ดั ง นั้ น ก า ร แก้ ไ ขปั ญหาการทุ จ ริ ต ใ น ระยะย าว ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝัง ทัศนคติ 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มองเห็นว่าการ
ทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่เลวร้ายทําให้องค์กรเกิดความเสื่อมถอย 
ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเรื่องกินตามน้ําซึ่งก่อนหน้ามองว่าเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในทางคุณธรรม จริยธรรมให้มอง
ว่าการทุจริตเป็นเรื่องของบาปบุญอย่าได้กระทํามีแต่จะพาไปหา
หนทางแห่งความเสื่อมถอยเมื่อองค์กรสามารถปลูกฝังทัศนคติ 
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คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐได้แล้ว       
ความเข้มแข็งในด้าน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยย่อม
กลับมาเข้มแข็งดังเดิม 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตคอรัปชั่ นรากฐานการทุจริ ตมีปัญหามาจากทัศนคติ  
วัฒนธรรมและความแข็งในทางคุณธรรมของสังคม ทัศนคติ  
วัฒนธรรม     คุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนา
คน ปัญหาของสังคมไทยที่ประสบพบเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจาก “คน” 
ปัญหาเริ่มต้นที่ “คน” และมีผลกระทบถึง “คน “ การแก้ปัญหา
สังคมไทยจึงต้องแก้ด้วย “การพัฒนาคน” เพ่ือให้คนมีปัญญา มี
ความรู้มีคุณธรรมและมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า
เราจะพัฒนาคนอย่างไรเพ่ือให้คนมีชีวิตที่ดีงามสามารถใช้ความรู้
และแก้ปัญหาได้ สร้างสรรค์ได้ ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง อยู่
ในระบบการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ บริโภคผลผลิตด้วยปัญญา รู้
อะไรดี อะไรชั่ว มีทัศนคติทางจริยธรรมที่เหมาะสม  

การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระยะยาวในมหาวิทยาลัยของ
รัฐจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝัง ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มองเห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็น
เรื่องที่เลวร้ายทําให้องค์กรเกิดความเสื่อมถอย ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ
เรื่องกินตามน้ําซึ่งก่อนหน้ามองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งในทางคุณธรรม จริยธรรมให้มองว่าการทุจริต
เป็นเรื่องของบาปบุญอย่าได้กระทํามีแต่จะพาไปหาหนทางแห่ง
ความเสื่อมถอยเมื่อองค์กรสามารถปลูกฝังทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐได้แล้ว       ความ



71 
   

เข้มแข็งในด้าน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยย่ อม
กลับมาเข้มแข็งดังเดิม 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชั่นในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ เกิดจากทัศนคติ  
วัฒนธรรมและความแข็งในทางคุณธรรมของสังคม 

1. ควรมีการอบรมปลูกฝังจิตสํานึกแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นกลไก
การขับเคลื่อนระบบบริหารราชการแผ่นดินที่สําคัญและข้าราชการที่
เป็นระดับผู้บริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งการบริหารงานบุคคลเชิงรุกโดยเน้นการคัดเลือกสร้างและ
รักษาคนดีไม่ยอมรับคนโกง 

2. กําหนดมาตรการในการนิยามและความคิดของการ
ทุจริตคอรัปชั่นตามแนวขององค์กรความโปร่งใสสากลให้มี
ความหมายนําไปสู่การสร้างกระบวนการปรับทัศนคติและค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

3. กําหนดมาตรการในการรณรงค์การสร้างนิยามและ
ความคิดอย่างต่อเนื่องในสังคมด้วยการใช้สื่อทุกประเภทเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้เป็นไปตามทัศนะ
ที่พึงประสงค ์

4. กําหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาในการฝ่าฝืน
จรรยาบันวิชาชีพที่ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมของสังคมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 

6. ความผิดทางจริยธรรมของนักการเมือง ควรกําหนดให้มี
องค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ หากอาศัยเกณฑ์เฉพาะ
ความผิดในทางกฎหมายอาญาเพียงอย่างเดียวมาใช้จะทําให้
กระบวนการในการพิจารณา และการรวบรวมพยานหลักฐานมี
ข้อจํากัดในการเอาผิดต่อฝ่ายการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. การจัดตั้งหน่วยข่าวที่รับแจ้งเบาะแส โดยเฉพาะภาค
ประชาชนควรร่วมกันจัดตั้งระบบแจ้งงานข่าวที่เกี่ยวกับระบบ
ราชการ ให้เป็นศูนย์กลางของงานข่าวที่มีข้อมูลแม่นยําและเชื่อถือ
ได้ เช่น มีการประสานกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการรับแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการกระทําผิดของหน่วยงานราชการ และเปิดเป็นสายตรง
เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นหรือส่ง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทําให้หน่วยงานของรัฐที่ถูกพาดพิงต้อง
ระมัดระวังในการใช้อํานาจหน้าที่ 

8. การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือการปลูก-ปลุก 
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

9. มหาวิทยาลัยของรัฐต้องกําหนดข้อบังคับทางวินัย 
รวมถึงกระบวนการสื่อสารในเรื่องการกระทําความผิดโดยเจตนา
ของผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างชัดเจน พนักงานทุกคน
ควรจะรับทราบถึงบทลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นหากมีการกระทําการ
ทุจริต รวมทั้งทัศนคติอย่างแรงกล้าของผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต จะช่วยทําให้คนในองค์กรลดการกระทําผิดลงได้อย่างมาก 

10. การปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่ประชาชนโดยเฉพาะใน
ระดับเยาวชน หรือการที่หน่วยงานภาครัฐพัฒนาเทคโนโลยีคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาสืบค้นการ
ดําเนินการของภาครัฐได้โดยการทําทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลการดําเนินการของภาครัฐในโครงการต่างๆของ
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ภาครัฐได้สะดวกมากยิ่ งขึ้น สุดท้ายคือการที่ภาครัฐจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กรของตนเพ่ือเอ้ือผลดีต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

11. สร้างมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานเพ่ือเป็นการ
ประเมินระดับจริยธรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทํางานระหว่าง
หน่วยงานที่มีหน้าที่ เฉพาะด้านจริยธรรมเพ่ือช่วยเหลือและ
สนับสนุนการทํางาน 

12. การสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง จะเห็นว่าการคอร์รัปชั่นเป็น
ปัญหาระดับค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น ในการแก้ไขการ
คอร์รัปชั่นนั้น จะต้องจัดการแก้ไขในระดับค่านิยมโดยการสร้าง
ค่านิยมของคนไทยในเรื่องของการเห็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
มากกว่าการช่วยเหลือพวกพ้องในการทําผิดกฎหมาย หรือการสร้าง
ความสําเร็จในชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และมีความเพียรมากกว่าใน
การได้ทรัพย์สินมาจากการฉ้อราษฎร์หรือคดโกง 

13. เชิดชูบุคคลต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์และทําความดี 
ทั้งนี้ แบบอย่างการกระทํานับว่าเป็นสิ่งสําคัญและย่อมมีความหมาย
มากยิ่งกว่าคําพูด ดังนั้น สังคมไทยจะต้องร่วมกันเชิดชูบุคคล
ต้นแบบซึ่งไม่เพียงเชิดชูรูปแบบหรือตามพิธีการเท่านั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคคลต้นแบบในเรื่องของความซื่อสัตย์และความดีงาม เช่น
โดยเริ่มจากที่โรงเรียน สถาบันการทํางาน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ 
หากสังคมไทยเต็มไปด้วยคนต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์และทําความ
ดี และมีการสนับสนุนยกย่องแล้วสังคมนั้นจะเต็มไปด้วยคนเลียบน
แบบในการทําความดีต่อไป 

14. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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