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บทคัดย่อ

  งานวิจัยเรื่อง ความเหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่มีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

จงัหวัดชยัภูม ิมวีตัถุประสงค์คือ1.เพ่ือศึกษาสภาพความเหลือ่มล�า้และความไม่เท่าเทียมทางสงัคมในจงัหวัด

ชยัภูม ิ2.เพ่ือศกึษาความเหลือ่มล�า้ ความไม่เท่าเทยีมทางสงัคม และปัจจยัอืน่ๆทีม่ผีลต่อการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

ในจงัหวัดชยัภมูแิละ 3.เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ ความไม่เท่าเทยีม และการทุจรติ

คอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิจ�านวน  

400 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจากประชากรใน 16 อ�าเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ โดยท�าการวิจัยต้ังแต่เดือน 

ตลุาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดอืน กนัยายน พ.ศ.2560ผลการวิจยัพบว่า ยังมคีวามแตกต่างในด้านรายได้ คนรวย

รวยมากขึ้น คนจนกลับยิ่งจนลงหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างรายได้ของ

คนจนและคนรวยในจงัหวัดชยัภูมเิพ่ิมขึน้ คนรวยทีค่วบคมุเศรษฐกิจของจงัหวดัชยัภมูจิะเป็นกลุม่ลกูหลาน

เจ้าเมอืงชยัภมู ิและกลุม่พ่อค้าท่ีมเีชือ้สายจนีทีบ่างส่วนแต่งงานกันเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ประชากรใน

จงัหวัดชยัภูมส่ิวนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจ้างและเกษตรกรรม ความเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษายังมปีระชากร

บางส่วนไม่ได้รับการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเนื่องจากฐานะยากจนจบการศึกษา

เพียงประถมศกึษาและต้องท�างานในโรงงานและรบัจ้างทัว่ไปเช่นตดัอ้อยบางคนต้องย้ายถ่ินฐานไปท�างาน

ยังจังหวัดอื่น เช่น ระยอง ชลบุรี กทม. นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมทาง

สงัคมและการทจุรติคอร์รปัชัน่ในจงัหวัดชยัภูม ิได้แก่ แนวคดิทุนนิยม ระบบอปุถัมภ์ การตดิสินบน เศรษฐกิจ

ชุมชน คนในชุมชนเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆ ผู้น�า ครอบครัวขาดความอบอุ่นมีการทะเลาะวิวาทกัน

ในครอบครัว ผลกระทบที่เกิดจากความเหลื่อมล�้า ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ด้านการศึกษาประชาชนได้รับการศึกษาไม่ทั่วถึง เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ทีม่รีายได้สงูหรอืเพียงพอต่อการด�ารงชพี เป็นช่องทางในการทุจรติของผู้มอี�านาจได้ง่าย ปัญหาอาชญากรรม 

การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้น ฆ่า ข่มขืน การค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแนวทางในการแก้ไข 
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รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมเป็นพิเศษเพ่ือให้คนจนและคนรวยมีคุณภาพชีวิตท่ีใกล้เคียงกัน ปฏิบัติตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการกระท�าความผิดต้องได้รับการลงโทษทางกฎหมายเหมือนกัน ปลูกฝัง 

ค่านิยมไม่โกง มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นข้ึน และพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ผู้น�าชุมชน ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนนักการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง 

ให้โตขึ้นไม่โกงไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นรู้จักแบ่งปันและเอื้อเฟื้อมีน�้าใจแก่กัน

ค�าส�าคัญ : ความเหลื่อมล�้า, ความไม่เท่าเทียมทางสังคม, คอร์รัปชั่น

ABSTRACT

  Research of The Disparity and Social Inequality that Affects Corruption in Chaiyaphum 

Province. The purpose is 1. To study state of the Disparity and Social Inequality in Chaiyaphum 

Province. 2. To study the Disparity, Social Inequality and other factors that affect corruption  

In Chaiyaphum Province. And 3. To find solutions to the problem of the Disparity, Social Inequality 

and corruption In Chaiyaphum Province. The population was 400 people living in Chaiyaphum 

Province, with a simple random sample from 16 Districts in Chaiyaphum Province. The research 

was conducted from October 2016 to September 2017. The research found that There are also 

differences in income, more rich people the poor are back down.Increased debt, especially 

informal debt. As a result, the gap between the income of the poor and the rich in Chaiyaphum 

increased. The rich man who controls the economy of Chaiyaphum will be the descendants of 

Chaiyaphum and some Chinese merchants marry for business interests. Most of the people in 

Chaiyaphum Province are engaged in hiring and farming. Education disparity, some of them are 

uneducated to secondary and tertiary levels due to poor status. Graduated only primary school 

and worked in factory and general contractor, such as cane cut. Some people have moved to 

work in other provinces such as Rayong, Chonburi. In addition, factors affecting the Disparity and 

Social Inequality that Affects Corruption in Chaiyaphum Province include, Capitalism, Patronage 

System, Bribery, Community Economy, People in the community have conflicts in various matters, 

Leader, Family lack of warmth, Family spat. The effect of the Disparity, Social inequality, and 

Corruption in Chaiyaphum Province include in education, people are not well educated. Lack of 

opportunities to earn a living or enough to live. It is easy to corrupt the authority. Crime Issues, 

theft, robbery, robbery, murder, rape, drug trafficking and other illegal activities. Solutions The 
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state should have special measures to ensure that the poor and the rich have a similar quality of 

life. Strictly comply with the law. If the offense is punishable by the same law. Implanted values 

do not cheat. Have fear and shame on sin if corruption is caused. And parents, 

communityleaders,Government officials the politicians must be good examples for the younger 

generations to grow up not cheating, corruption, sharing and generosity are kind to each other.

Keywords : Disparity, Social inequality, Corruption

บทน�า

  ปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล�้า ความไม่

เท่าเทียมกนัในสงัคมไทย มคีวามแตกต่างกันอย่าง

มาก อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการพัฒนาประเทศตาม

แนวทางทุนนิยม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น 

ช่องว่างระหว่างรายได้เพ่ิมขึน้ เหน็ความส�าคัญของ

เงินวัตถุนิยมมากกว่าคุณธรรม ศีลธรรม ก่อให้เกิด

การหาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ในหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

ตามมาอย่างมากมาย จนเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาประเทศ น�าไปสูค่วามขดัแย้งในคนไทยด้วย

กันเอง ในที่สุดประเทศชาติก็เสียหายเสียโอกาส 

ในการพัฒนาประเทศ

  จังหวัดชัยภูมิก็เช่นเดียวกัน ยังมีความ

เหลื่อมล�้าและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม 

อยู่มาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนขาดเงิน

ทุนในการศึกษาต่อ เมื่อการศึกษาแตกต่างกัน 

อาชีพก็จะมีความแตกต่างกัน ส่งผลไปถึงรายได้ 

ที่ได้รับในแต่ละเดือนก็จะมีความแตกต่างกัน  

คนที่ร�่ารวยมากในจังหวัดชัยภูมิมีเพียงไม่กี่ตระกูล 

ในขณะท่ีคนยากจนมรีายได้น้อยมเีป็นจ�านวนมาก 

ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญของปัญหา

ความเหล่ือมล�้าและความไม่เท่าเทียมทางสังคม 

โดยผู้วิจัยสนใจว่าความเหลื่อมล�้าและความไม ่

เท่าเทียมทางสังคมมีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ในจังหวัดชัยภูมิอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาสภาพความเหล่ือมล�้าและ

ความไม่เท่าเทียมทางสังคมในจังหวัดชัยภูมิ

 2.เพ่ือศกึษาความเหล่ือมล�า้  ความไม่เท่าเทียม

ทางสังคม และปัจจัยอื่นๆท่ีมีผลต่อการทุจริต

คอร์รัปชั่น ในจังหวัดชัยภูมิ

 3.เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมล�้า ความไม่เท่าเทียม และการทุจริต

คอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเหล่ือมลํา้

และความไม่เท่าเทยีมทางสังคม 

    (Ludwig von Mises,1966) นกัเสรีนิยม

สายคลาสสิก (Classical Liberal)และสายลิเบอ

ทาเรียน (Libertarian)โดยทั่วไปจะไม่มีจุดยืน

เก่ียวกบัความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก

เช่ือวา่รัฐควรปลอ่ยให้มนษุย์ทกุคนมีเสรีภาพท่ีจะ

ทําอะไรเอง เพราะมองว่าเสรีภาพของปัจเจกคือ

คณุค่าและคณุธรรมท่ีสําคญัท่ีสดุ ความยตุิธรรม

ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของเสรีภาพ รัฐมีหน้าท่ีอํานวย

ให้เกิด “ความเท่าเทียมกนัภายใต้กฎหมาย” โดย

ไม่ต้องสนใจว่าความเท่าเทียมดงักลา่วจะนําไปสู่

ความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจหรือไม่เพียงใด 

เน่ืองจาก “กลไกตลาด” (ผลรวมของการกระทํา

โดยเสรีของปัจเจก) คือกลไกท่ี ดี ท่ีสุดหรือมี

ข้อบกพร่องน้อยท่ีสุดแล้วในการสร้างประโยชน์

สาธารณ ะ ลุดวิก  วอน  มิ เซส  (Ludwig von 

Mises,1966)ซึ่งมีชีวิตในช่วงปี(1881-1973) นัก

เศรษฐศาสตร์เสรีนิยมคลาสสิกผู้ ทรงอิทธิพล 

เสนอในปี ค.ศ. 1949 ว่า “นักเสรีนิยมท่ีรณรงค์

ความเท่าเทียมกนัภายใต้กฎหมายนัน้ตระหนกัดี

วา่ มนษุย์เกิดมาไม่เท่าเทียมกนั และความไม่เท่า

เทียมกนันีเ้องท่ีเป็นบอ่เกิดของการร่วมมือกนัทาง

สงัคมและอารยธรรม 

  

ความยุตธิรรมทางสังคม (Social Justice) 

     (Patrick Diamond,2009),และ(Anthony 

Giddens,1991) นักคิดจํานวนไม่ น้อยมองว่า

โครงสร้างสังคมทุกสังคมล้วนเป็นผลผลิตของ

ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมในอดีตท่ี

สะสมทับถมกันมานานหลายชั่วอายุคน นัก

เศ รษ ฐ ศ า ส ต ร์  แ พ ท ริค ได ม อ น ด์  (Patrick 

 

แนวคดิทนุนิยม 

ระบบอปุถมัภ์ 

การตดิสนิบน 

เศรษฐกิจชมุชน 

ผู้ นํา 

คนในชมุชนเกิดความขดัแย้งกนั 

ความเหล่ือมลํา้และความไม่เทา่

เทียมทางสงัคมท่ีมีผลตอ่การทจุริต

คอร์รัปชัน่ในจงัหวดัชยัภมิู 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับความเหลือ่มล�า้และ

ความไม่เท่าเทียมทางสังคม

  (Ludwig von Mises,1966) นักเสรีนิยม

สายคลาสสกิ (Classical Liberal)และสายลเิบอทาเรยีน 

(Libertarian)โดยทัว่ไปจะไม่มจีดุยืนเก่ียวกับความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเชื่อว่ารัฐควร

ปล่อยให้มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะท�าอะไรเอง 

เพราะมองว่าเสรีภาพของปัจเจกคือคุณค่าและ

คุณธรรมท่ีส�าคัญท่ีสุด ความยุติธรรมต้องอยู่บน 

พ้ืนฐานของเสรีภาพ รัฐมีหน้าท่ีอ�านวยให้เกิด 

“ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย” โดยไม่ต้อง

สนใจว่าความเท่าเทียมดังกล่าวจะน�าไปสู่ความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจหรือไม่เพียงใด เนื่องจาก 

“กลไกตลาด” (ผลรวมของการกระท�าโดยเสรี 

ของปัจเจก) คือกลไกท่ีดีที่สุดหรือมีข้อบกพร่อง 

น้อยที่สุดแล้วในการสร้างประโยชน์สาธารณะ  

ลุดวิก วอน มิเซส (Ludwig von Mises,1966) 

ซึ่งมีชีวิตในช่วงปี(1881-1973) นักเศรษฐศาสตร์

เสรีนิยมคลาสสิกผู้ทรงอิทธิพล เสนอในปี ค.ศ. 

1949 ว่า “นักเสรีนิยมที่รณรงค์ความเท่าเทียมกัน

ภายใต้กฎหมายน้ันตระหนักดีว่า มนุษย์เกิดมา 

ไม่เท่าเทียมกัน และความไม่เท่าเทียมกันน้ีเอง 

ที่ เป็นบ่อเกิดของการร่วมมือกันทางสังคมและ

อารยธรรม

 

ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice)

  (Patrick Diamond,2009),และ(Anthony 

Giddens,1991) นักคดิจ�านวนไม่น้อยมองว่าโครงสร้าง

สงัคมทกุสงัคมล้วนเป็นผลผลติของความไม่เท่าเทยีม

และความอยุ ติธรรมในอดีต ท่ีสะสมทับถม 

กันมานานหลายชั่วอายุคน นักเศรษฐศาสตร์  

แพทริคไดมอนด์ (Patrick Diamond,2009) และ 
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นักสังคมวิทยา แอนโธนี กิดเดนส์ (Anthony 

Giddens,1991) มองว่าสงัคมแบบ “คณุธรรมนิยม

สมบูรณ์” Pure Meritocracy หมายถึงสังคม 

ท่ีสมาชิกทุกคนเลื่อนฐานะได้ด้วยความสามารถ

ของตนเองล้วนๆ ไม่ใช่ด้วยอภิสทิธ์ิหรอืเส้นสายใด) 

ที่ปราศจากการกระจายความมั่งคั่งไม่ใช่สังคม 

ที่พึงปรารถนา เนื่องจากกลุ ่มบุคคลที่ประสบ 

ความส�าเร็จในรุ่นของตัวเองจะกลายเป็น “ชนชั้น” 

ท่ีฝังรากลึกส�าหรับคนรุ่นต่อไป เก็บความมั่งคั่ง 

ที่ตนสะสมเอาไว้เป็นทุนส�าหรับลูกหลาน เมื่อเป็น

อย่างนีล้กูหลานของคนจนก็จะย่ิงเสยีเปรยีบคนรวย 

และความเหลื่อมล�้าก็จะย่ิงถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ 

เพียงเพราะพวกเขาเกิดมาในครอบครัวท่ียากจน 

นักคิดท่ีรณรงค์ความยุติธรรมทางสังคมมองว่า  

นีค่อืความ อยุตธิรรมทางสงัคมท่ีต้องหาทางบรรเทา

หรือก�าจัดให้ได้มากที่สุด

ความเสมอภาคทางสังคม

  (Kurian,2011:515) ความเสมอภาค 

(Equality) เป็นมโนทศัน์พ้ืนฐานทีส่ดุเรือ่งหนึง่ไม่ว่า

จะกล่าวในมิติทางการเมืองหรือในทางเศรษฐกิจ 

คนท่ัวไปมกัสบัสนค�าว่า “เสมอภาค” กับ “เหมอืนกัน” 

(sameness) กล่าวคอื คดิว่าการรบัรองความเสมอ

ภาคของมนษุย์เท่ากับการท�าให้มนุษย์ทุกคนเท่ากัน 

จนมักโต้แย้งว่าความเสมอภาคไม่มีทางเป็นไปได้ 

จงึควรท�าความเข้าใจเบือ้งต้นว่าหลกัการของความ

เสมอภาค ไม่ได้และไม่เคยเรยีกร้องให้มนุษย์ทกุคน

ต้องเหมือนกันหมด เพราะมนุษย์ย่อมแตกต่างกัน

เป็นธรรมชาติทั้งโดยชาติพันธุ์ รูปร่าง ผิวพรรณ  

เพศสภาพ บคุลกิ ความเชือ่ ศาสนา วัฒนธรรม และ

อื่นๆ แต่ความแตกต่างนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลท�าให้

มนุษย์ต้องไม่เสมอภาคกัน เพราะความเสมอภาค 

(Equality) ตรงข้ามกับความไม่เสมอภาค (Inequality) 

ไม่ได้ตรงข้ามกับค�าว่าความแตกต่าง (Difference) 

อย่างทีห่ลายคนทกึทัก นัน่หมายความว่า มนษุย์เรา

แตกต่างกันโดยธรรมชาติ แต่ก็สามารถและควร 

เท่าเทียมกันได้ (Different but Equal) ดังนั้น 

เมื่อกล่าวว่า คนเสมอภาคกัน จึงไม่ได้หมาย 

ความว่าคนเหมือนกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นชาติ

ตระกูล หน้าตา ความสามารถ สติปัญญา แต่การ

ที่บอกว่าเสมอภาคกันมีความหมายว่า มนุษย ์

เท่าเทียมกันทั้งในความเป็นมนุษย์ และตาม

กฎหมายของรัฐ (Kurian,2011:515) ดังท่ีม ี

วลีส�าคัญท่ีสะท้อนความเสมอภาคคือ “Equality 

Before the Law” ซึ่งหมายความว ่าบุคคล 

ทุกผู ้ทุกนามย่อมมีสิทธิได ้ รับความคุ ้มครอง 

ตามกระบวนของกฎหมายอย่างเป็นธรรม หรือ 

ความเสมอภาคกัน

แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น 

  (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2544) ได้จ�าแนก

คอรัปชั่นออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านการใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน 

คอรัปชั่น หมายถึง การใช ้อ�านาจหน้าท่ีเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตวัโดยมชิอบ เป็นเร่ืองของการรับเงนิ

หรือสิ่งมีค่าเป็นเงิน

  2. ด้านที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์

ของส่วนรวม คอรัปชั่นหมายถึง การกระท�าของ 

ผู้มีอ�านาจที่ถูกชักน�าด้วยเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่น 

ซึ่งไม่พึงจะมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย โดยให้

ประโยชน์แก่ผู้ที่ให้สิ่งตอบแทนนั้น 
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 3. ด้านกฎหมาย คอรัปชั่นตามกฎหมาย 

หมายถึง คอรัปชั่นของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล 

เกิดข้ึนก็ต่อเมือ่การไหลเวียนของรายรบัของรฐับาล

หรือรายได้ประชาชาติไปในทิศทางที่เป็นการ 

เพ่ิมความมัน่คงส่วนบคุคลให้กับสมาชกิของรฐับาล

ชุดนั้นๆ ซึ่งนับว่าเป็นการกระท�าซึ่งผิดกฎหมาย 

 4.  ด ้านศีลธรรมคอรัปชั่น  หมายถึง  

การกระท�าซึง่ละเมดิหลกัแห่งศีลธรรมในเรือ่งต่างๆ 

 

แนวคิดทฤษฎีวิพากษ์ของมาร์กซิสม์

  (เสกสรร ทายะรังษี, 2556)

  การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของมาร์กน้ัน 

วางอยู่บนความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยการผลิต  

ซึง่หมายถึงสิง่ของเช่นทีดิ่นหรอืทรพัยากรธรรมชาติ 

รวมไปจนถึงเทคโนโลยี ที่จ�าเป็นต่อการผลิตสินค้า

ท่ีเป็นวัตถุ และ ความสมัพันธ์เชงิสงัคมของการผลติ 

ท่ีกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีผู ้คน 

ถูกดึงเข้าไปร่วม เมื่อเขาได้เป็นเจ้าของและได้ใช้

ป ัจจัยการผลิต ปัจจัยสองประการน้ีรวมเป็น  

รูปแบบการผลิต มาร์กสังเกตว่าในสังคมหน่ึง  

รูปแบบการผลิตน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย 

ส�าหรับสังคมทางยุโรปน้ันมีรูปแบบในการพัฒนา

โดยเริ่มจากรูปแบบการผลิตแบบศักดินา ไปจนถึง

รูปแบบการผลิตแบบทุนนิยม โดยท่ัวไปแล้ว  

มาร์กเชื่อว่าปัจจัยการผลิตน้ันเปลี่ยนแปลงได้

รวดเร็วมากกว ่าความสัมพันธ ์ของการผลิต  

ยกตัวอย่างเช่นเราได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น

อินเทอร์เน็ต แต่ต้องใช้เวลาหลังจากนั้น ก่อนที่ 

เราจะได้พัฒนากฎหมายท่ีควบคุมเทคโนโลยีนั้น 

ส�าหรับมาร ์กแล้วการไม่เข ้ากันของฐานทาง

เศรษฐกิจกับ โครงสร้างส่วนบน (superstructure) 

ทางสังคม คือสิ่งที่ท�าให้เกิดความระส�่าระสายและ

ความขัดแย้งในสังคมในการพิจารณาความสัมพันธ์

เชิงสังคมของการผลิตนั้น มาร์กไม่ได้มองแค่ความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคน แต่ยังรวมไปถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน หรือ กลุ่มชนชั้น  

มาร์กมิได้นิยาม “ชนชั้น” ขึ้นมาโดยอาศัยใช้เพียง

แค่การบรรยายแบบอัตวิสัย (subjective) เท่านั้น 

หากแต่ว่าเขายังพยายามจะนิยามชนชั้นด้วย

เงื่อนไขที่เป็นแบบวัตถุวิสัย (objective) ด้วย เช่น

การเข้าถึงทรัพยากรในการผลิต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  อารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ.(2555). 

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง “พลวัตการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจไทยในเชิงพ้ืนที่กับปัญหาความเหลื่อม

ล�้า” ผลการศึกษาพบความเชื่อมโยงกันระหว่าง

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยกับลักษณะ

เฉพาะตัวของปัจจัยเชิงสถานท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคสมยัโดยการศกึษาได้ใช้หลกัฐานงานเขยีน

เชิงประวัติศาสตร์มาร่วมวิเคราะห์ควบคู่กับทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เน่ืองจากว่าช่วงเวลา 

ดงักล่าวยังไม่มกีารจัดท�าฐานข้อมลูสถิตทิีเ่ก่ียวข้อง

อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาใน

ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล�้าทางด้านการศึกษา 

และความเหลื่อมล�้าในเชิงพื้นที่

  พรเทพ จันทรนิภ.(2558).ได้ท�าการวิจัย

เร่ือง“การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปช่ันในภาครัฐเพ่ือการบรหิารจัดการบ้านเมอืง

ที่ดีในสังคมไทย” โดยวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์สาเหตแุละพัฒนารูปแบบการปอูงกัน

การทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ เพ่ือการบริหาร

จดัการบ้านเมอืงท่ีดใีนสงัคมไทย ผลการวิจยัพบว่า 

สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐมาจาก
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กฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่าง  

ขาดผู้น�าที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้อ�านาจของ

นักการเมือง ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการ

มีหลายขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

เข้าสู่ระบบเน้นด้านความรู้ไม่มุ่งเน้นด้านคุณธรรม

จริยธรรม มีระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการ 

ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม มีรายได้น้อย 

ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประชาชนมีส่วน

สนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชั่นเพ่ือลดขั้นตอน 

การติดต ่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  

จากข้อค้นพบดังกล่าว รูปแบบการป้องกันการ 

ทจุรติคอร์รปัชัน่เพ่ือการบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีดี่

ในสังคมไทยควรมีหลักการคือสถาบันครอบครัว

และสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทส�าคัญในการ

ปลูกฝังจิตส�านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรม 

สั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ความซือ่สตัย์ ความมรีะเบยีบวินัย และความรบัผดิชอบ

ต่อหน้าท่ี ผู ้บริหารประเทศและผู้บริหารองค์กร 

ต้องประพฤติตวัเป็นแบบอย่างทีดี่ นอกจากน้ีคนใน

สังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อโดยให้การ

เคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรมรวมทั้งสื่อมวลชน 

ต้องยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติดี ก�าหนดเกณฑ์

มาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่

ระบบ และองค์กรต้องสร้างและปลูกฝังจิตส�านึก

ด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร จัดอบรมสัมมนา  

มีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ

  จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.(2558).ได้ท�า 

การศกึษาวจิยัเรือ่ง“การสร้างความเข้มแขง็ทีมวจิยั

ขององค ์กรคนพิการเ พ่ือลดความเหลื่อมล�้า 

ในสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้ค�าแนะ

น�าปรึกษาจัดกระบวนการสนับสนุน การส่งเสริม

องค์กรคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้สามารถท�า

การวิจัยด ้วยตนเองได ้อย ่างมีคุณภาพ และ 
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จากการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพชีวิต องค์กร

คนพิการ องค์กรของผูด้แูลคนพิการ ควรใช้การวิจยั

เพ่ือท้องถ่ิน และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กร 

และการสร้างองค์ความรู้ในการจดัการปัญหาความ

พิการ โดยควรมีการขยายการวิจัยให้ไปยังองค์กร

คนพิการและองค์กรของผู้ดูแลคนพิการให้ครบทุก

ประเภทความพิการ
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การด�าเนินการวิจัย
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คอร์รัปชั่น ในจังหวัดชัยภูม ิ

 ขอบเขตด้านเวลา 

 ท�าการศกึษาวิจยัตัง้แต่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 

2559 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
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โดยการค�านวณจากสูตร ของ ทาโร ยามาเน่  

(Taro Yamane ) ( พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2551)
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ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ 
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เค รือข่ายเพ่ือดําเนินงานวิจัยให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้จริง ผลการวิจัยพบว่าโครงการวิจัย

ย่อย 8 โครงการ สามารถตอบคําถามการวิจัย

ท่ีตัง้ไว้ได้ชัดเจน บรรลวุตัถปุระสงค์ของการวิจัย

ท่ีตัง้ไว้และสามารถนําผลการวิจยัไปสูก่ารปฏิบตัิ

ได้ทุกโครงการ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้

คือ1.องค์กร คนพิการมีความรู้ความสามารถใน

การทํางานวิจยัและ2.การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบ

มีส่วนร่วมและการวิจยัเพ่ือท้องถ่ินสามารถช่วย

สร้างความเข้มแข็งให้นกัวิจยัคนพิการได้จากผล

ของการวิจยัดงักลา่ว ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะให้กรม

ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการควรให้

ความสําคัญในการใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือใน

การเสริมพลงัผ่านการศกึษาเรียนรู้และใช้ความรู้

จากการวิจัยเพ่ือพัฒ นาระบบคุณ ภาพชีวิต 

องค์กรคนพิการ องค์กรของผู้ดแูลคนพิการ ควร

ใช้การวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน และกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ

เข้มแข็งองค์กร และการสร้างองค์ความรู้ในการ

จัดการปัญหาความพิการ โดยควรมีการขยาย

การวิจยัให้ไปยงัองค์กรคนพิการและองค์กรของ

ผู้ดแูลคนพิการให้ครบทกุประเภทความพิการ 

 

การดาํเนินการวจิัย 

ขอบเขตในด้านเนือ้หา 

 - ทําการศึกษาลักษณะสภาพความ

เหล่ือมลํา้และความไม่เท่าเทียมทางสังคมใน

จงัหวดัชยัภมิู 

 - ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ในจงัหวดัชยัภมิู 

 - หาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาความ

เหล่ือมลํา้ ความไม่ เท่าเทียมและการทุจ ริต 

คอร์รัปชัน่ ในจงัหวดัชยัภมิู   

ขอบเขตด้านเวลา  

ทําการศึกษาวิจัยตัง้แต่เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2559 – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 

ขอบเขตด้านพืน้ที่ ทําการศึกษาวิจัย

ในพืน้ท่ี จงัหวดัชยัภมิู 

ขอบเขตด้านประชากร ( ประชากร

และกลุม่ตวัอยา่ง )ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือ

ประชากรในจงัหวดัชัยภูมิ ท่ีได้สญัชาติไทยจาก

จํานวนประชากรทัง้หมด 1,127,423 คน โดยการ

คํานวณ จากสูตร ของ ทาโร ยามาเน่  ( Taro 

Yamane ) ( พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551) 

       21 Ne
Nn

+
=    

      n แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ 

    e แทน  ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ี

ยอมให้เกิดขึน้ได้ 

    N แทน  ขนาดประชากร 

แทนคา่ในสตูร     

 

        2)05.0)(423,127,1(1
423,127,1

+
=n  = 400    

                           

ดังนัน้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ี

ต้องการคือ 400 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจาก
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การสร้างเครือ่งมือและการตรวจสอบเครือ่งมือ

การวิจัย

 การทดสอบแบบสัมภาษณ์(Pretest) 

โดยการน�าแบบสัมภาษณ์ไปให้กลุ ่มประชากร 

ท่ีมีลักษณะคล้ายกันกรอกข้อมูลก่อนที่จะมีการ

สัมภาษณ์จริง หลังจากน้ันน�าแบบสัมภาษณ์ 

มาแก้ไขในข้อบกพร่องต่างๆโดยการตรวจสอบ 

แบบสัมภาษณ์จาก ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

 (สรุพล กาญจนะจติรา,2549 ) โดยน�าแบบ

สัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน 

พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แล้วน�ามา 

หาค่าเฉลี่ยตามความคิดเห็นของผู ้ เชี่ยวชาญ  

ถ้าค�านวณค่าเฉลี่ยได้ตั้งแต่ 0.5ถึง 1.0 แสดงว่า

แบบสัมภาษณ์นั้นมีความเที่ยงตรง ส�าหรับข้อท่ี

น้อยกว่า 0.5 ผูวิ้จยัได้น�าไปปรบัปรงุแก้ไขใหม่ให้ดขีึน้ 

และในการหาครั้งนี้ได้ค่าเฉลี่ย 0.6

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

และอภิปรายผล

  1. ในจังหวัดชัยภูมิยังมีความแตกต่างใน

ด้านรายได้ หนี้สินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ 

ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนจนและ

คนรวยในจังหวัดชัยภูมิเพ่ิมข้ึน คนรวยท่ีควบคุม

เศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิจะเป็นกลุ่มลูกหลาน 

เจ้าเมืองชัยภูมิ และกลุ ่มพ่อค้าท่ีมีเชื้อสายจีน 

ท่ีบางส่วนแต่งงานกันเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

ประชากรในจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รับจ้างและเกษตรกรรม 

  ความเหลื่ อมล�้ าด ้านการศึกษายังมี

ประชากรบางส่วนไม่ได้รับการศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเนื่องจากฐานะ

ยากจนจบการศึกษาเพียงประถมศึกษาและต้อง

ท�างานในโรงงานและรับจ้างทั่วไปเช่นตัดอ้อยบาง

คนต้องย้ายไปท�างานยังจังหวัดอื่นเช่น ระยอง 

ชลบุรี กรุงเทพมหานคร

  ความเหล่ือมล�้าด้านการรักษา พยาบาล  

มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน คนรวย

รักษาโรงพยาบาลเอกชนคนจนรักษาโรงพยาบาล

รัฐบาล ถ้าจนมากหน่อยก็รักษาตามมีตามเกิด 

ต้มยาหม้อรักษากันเองหรือใช้พืชสมุนไพรในการ

รักษา คุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

  ความเหลื่อมล�้าด้านสังคม ยังมีคนชัยภูมิ

เป็นจ�านวนมากที่ไม่มีท่ีดินท�ากินต้องเช่าที่ดินใน

การท�ากิน โดนเอารัดเอาเปรียบ ที่ส�าคัญยังมีคน

ชัยภูมิอีกเป็นจ�านวนมากที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย 

การเข้าถึงบริการของรัฐก็มีขีดจ�ากัดเน่ืองจากไม่มี

บัตรประชาชน ไม่สามารถรับสิทธิต่างๆท่ีรัฐย่ืนให้

ได้ แม้กระทัง่การรบัเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุก็ไม่สามารถ

รับได้เน่ืองจากไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีบัตร

ประชาชน คนรวยทีม่ฐีานะดใีนจงัหวัดชยัภูมมิกัจะ

ส่งลูกหลานไปเรียนยังเมืองใหญ่ เช่น ขอนแก่น 

นครราชสีมา กรงุเทพมหานคร ฯลฯ ในขณะท่ีคนจน

เรียนโรงเรียนวัดตามบ้าน เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

แต่บุคคลเหล่านี้กลับกลายมาเป็นก�าลังส�าคัญใน

การพัฒนาจงัหวัดชยัภูมใินปัจจบุนั นอกจากนียั้งมี

ปัญหาข้าราชการเลือกข้าง เลือกที่รักมักท่ีชัง  

รับสินบน ทุจริตคอร์รัปชั่น เอื้อประโยชน์พวกพ้อง 

  ผลกระทบที่ เ กิดจากความเหลื่อมล�้า  

ความไม ่ เท ่าเ ทียมทางสังคมและการทุจริต

คอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ประชาชนได้รับ

การศกึษาไม่ท่ัวถึง บางคนขาดโอกาสในการศกึษา

ต่อระดับท่ีสูงข้ึนท�าให้ประชากรในจังหวัดชัยภูมิ

ไม่มีคุณภาพ เสียโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีมี

รายได้สูงหรือเพียงพอต่อการด�ารงชีพ ต้องอพยพ
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ไปท�างานจังหวัดอื่นที่มีรายได้สูงกว่า ส่งผลให้เกิด

ปัญหาทางด้านครอบครัว ได้แก่ ปัญหาครอบครัว

ขาดความอบอุ่น เยาวชนติดยาเสพติด ท้องก่อน 

วัยเรยีน ท�าแท้ง ฆ่าข่มขืน ความรนุแรงในครอบครวั 

เนื่องจากผู้ปกครองต้องอพยพไปท�างานยังจังหวัด

อื่นจึงไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน  

เด็ก เยาวชน ขาดท่ีพ่ึงท่ีปรึกษา โดยเพ่ือนมีส่วน

ส�าคัญในการท�าให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบใน 

สิ่งท่ีไม่ดี ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อรายได ้

แตกต่างกัน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ในจังหวัดชัยภูมิก็มีความแตกต่างกันคนรวยมี

สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี คนจนต้องด้ินรนเพ่ือให้มี

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เป็นอุปสรรคต่อ 

การพัฒนาประเทศในระยะยาวรัฐต้องสูญเสีย 

งบประมาณในการช่วยเหลอืคนจนหรอืผูท้ีม่รีายได้

น้อย ผ่านโครงการช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐ และ

เป็นช่องทางในการทุจริตของผู ้มีอ�านาจได้ง่าย  

ผลกระทบด้านสังคมได้แก่ปัญหาอาชญากรรม  

การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้น ฆ่า ข่มขืน การค้า

ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รู้สึกถูกเอารัด

เอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรม ต่อต้านการ

ท�างานของภาครัฐ ความขัดแย้งกันในสังคม  

ผลกระทบด้านการรกัษาพยาบาล การเข้าถึงบรกิาร

ด้านการรักษาพยาบาลของรัฐไม่ทั่วถึง ยาท่ีได้รับ

เป็นยาคณุภาพต�า่ สขุภาพประชาชนย�า่แย่ อายุสัน้

ลง ชีวิตความเป็นอยู่แย่ลง เชื่อมโยงไปถึงสูญเสีย

โอกาสในการท�างานท�าให้ไม่มีรายได้มาใช้จ่ายใน

การรักษาตนเองจากโรคภัยต่างๆ รัฐต้องสูญเสีย 

งบประมาณจ�านวนมากในการอุดหนุนการรักษา

พยาบาลของรัฐในโรงพยาบาลต่างๆประชาชน 

ที่มีรายได้ดีได้รับประโยชน์จากบริการของรัฐดีกว่า

ประชาชนที่มีรายได้ต�่า

  2. ความเหลื่อมล�้า ความไม่เท่าเทียมทาง

สงัคม และปัจจยัอืน่ๆทีม่ผีลต่อการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

ในจังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะดังน้ีคือ เมื่อมีความ

เหลื่อมล�้าเกิดข้ึนก็จะเกิดการเปรียบเทียบกันว่า

ท�าไมคนอื่นมีท�าไมเราไม่มี ท�าอย่างไรเราถึงจะมี

เหมือนคนอื่นโดยลืมค�านึงไปว่าช่องทางที่จะท�าให้

มนีัน้ถูกต้องถูกกฎหมายหรือผดิคุณธรรมจริยธรรม

หรือไม่ ในท่ีสุดก็เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันเพ่ือท่ีจะ

ให้ตนเองมีเหมือนคนอื่น กระท�าทุกวิถีทางเพ่ือ 

ให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น บ้าน รถ  

ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สิน 

เงินทอง สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ การแบ่งชนชั้นม ี

ส่วนส�าคัญในการก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ย่ิงสังคมมีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจสูงก็จะ 

ส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นสูงตามไปด้วย  

ทัง้นีเ้พ่ือสนองตอบต่อความต้องการของตนเองและ

สังคมเนื่องจากสังคมยกย่องคนรวย อาจกล่าวได้

ว่าความเหลื่อมล�้าในด้านต่างๆเป็นสาเหตุของการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นนั่นเอง

  ส ่ วนป ัจจัยอื่นๆที่ มีผลต ่อการทุจ ริต

คอร์รัปชั่น ในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่

  แนวคิดทุนนิยม  เนื่องจากทุนนิยม 

ให้ความส�าคัญกับวัตถุนิยมและเงินตรา ยกย่อง 

ให้เกียรติคนรวยในขณะเดียวกันก็ดูถูกคนจน

  ระบบอุปถัมภ์ เน่ืองจากเป็นค่านิยม 

ของสังคมไทย ท่ีให้ความส�าคัญกับเครือญาติ  

พวกพ้อง ผลประโยชน์ต่างตอบแทน เส้นสาย

  การติดสินบน เนื่องจากมีการสัญญาว่า

หากช่วยเหลือตนเองจะตอบแทนการช่วยเหลือ

อะไรบ้าง ซึ่งเป็นช่องทางส�าคัญในการทุจริต

  เศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากหากเศรษฐกิจ

ในชมุชนดโีอกาสในการทจุริตก็จะน้อยตามไปด้วย
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หรือไม่มีเลย แต่หากเศรษฐกิจในชุมชนไม่ดี  

สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนราคาตกต�่า  

ก็จะส่งผลให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมากข้ึนตาม 

ไปด้วย

  คนในชมุชนเกิดความขดัแย้งกันในเรือ่ง

ต่างๆ เมื่อเกิดความขัดแย้งกัน ก็เกิดการขัดกัน  

ชิงดีชิงเด่นกัน เล่นพรรคเล่นพวกกัน เกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่นได้ง่าย

  ผู้น�า เนื่องจากผู้น�าชุมชนหรือแม้กระท่ัง

ข้าราชการระดบัสงูหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน

ผู้น�าทางการเมือง นักการเมืองท้องถ่ินและระดับ

ชาติ มีส ่วนส�าคัญในการก่อให้เกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่น เนื่องมีโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ

ของรัฐ เข้าถึงงบประมาณมีมากกว่าประชาชนโดย

ทั่วไป ครอบครัวขาดความอบอุ่นมีการทะเลาะ

วิวาทกันในครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวมีส่วน

ส�าคัญ เป็นอย่างมากท่ีเป็นสาเหตุของการทุจริต

คอร์รัปชั่น

  3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาความ

เหลื่อมล�้า ความไม่เท ่าเทียม และการทุจริต

คอร์รปัชัน่ในจงัหวัดชยัภูม ิได้แก่ รฐัควรมมีาตรการ

ส่งเสริมเป็นพิเศษเพ่ือให้คนจนและคนรวยมี

คุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกัน เช่น ถ้าคนจนหรือคนที่

มีรายได้น้อยให้รักษาพยาบาลฟรี หรือเรียนฟรี

เป ็นต้น ส ่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆแก่

ประชาชนและการอบรมให้ความรู้ในการประกอบ

อาชีพแก่ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการท�างานของภาครฐัให้มากขึน้ แนะน�า

การท�าบญัชคีรวัเรอืนแก่ประชาชน เช่นบญัชรีายรบั 

รายจ่าย ของประชาชนในแต่ละเดือน การให้สนิเชือ่

ดอกเบี้ยต�่าแก ่คนจนและคนท่ีมีรายได ้น ้อย  

ท่ีส�าคัญรัฐควรฟังเสียงประชาชนว่าประชาชน

ต ้องการอะไร จะได ้แก ้ไขป ัญหาได ้ตรงจุด  

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 

ในสิ่งท่ีประชาชนต้องการ ในขณะเดียวกันก็เปิด

โอกาสให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้วิพากษ์วิจารณ์ 

ความเหมาะสมของนโยบายท่ีภาครัฐให้ความ 

ช่วยเหลือว่าทีความเหมาะสมกับประชาชนและ 

ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละกลุ่ม

หรือไม่ ซ่ึงรัฐบาลต้องมกีารเปิดกว้างและยอมรับฟัง

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่แตกต่าง ระดม

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุม

ประชากรมากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ 

เร่งรัดการจัดเก็บภาษีของคนรวยให้ได้ตรงตาม 

เป้าและอาจเพ่ิมการเก็บภาษีของคนรวยบาง

ประเภท เช่น ภาษีมรดกเพ่ือลดความเหล่ือมล�้า 

ในด้านรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชนและการสร้าง

งานในชุมชน เพ่ือลดการท�างานในจังหวัดอื่นๆ  

เพ่ือทีพ่่อแม่ผูป้กครองจะได้มเีวลาในอบรมสัง่สอน

เล้ียงดูบุตรหลาน เป็นการลดปัญหาด้านสังคมลง 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ใน

จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด หากมีการกระท�าความผิดต้องได้รับการ

ลงโทษทางกฎหมายเหมือนกนัไม่ว่าจะเป็นคนรวย

หรอืคนจน ผูม้อี�านาจข้าราชการ นักการเมอืงปฏบิตัิ

หน้าทีต่รงไปตรงมาไม่เลอืกข้าง มหีน่วยงานภาครฐั

เข้ามาควบคมุตรวจสอบชดัเจน เปิดโอกาสให้มกีาร

ตรวจสอบการท�างานของภาครัฐโดยประชาชนให้

มากข้ึน การออกกฎหมายป้องกันและลงโทษ 

ผู้กระท�าผิดในการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้จ่าย 

งบประมาณของภาครฐั โดยเฉพาะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินต้องเป็นที่ เป ิดเผย ตรวจสอบได้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการรบัรูแ้ละวางแผนในการ
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ใช้จ่ายเงินของรัฐ ในขณะเดียวกันบุคลากรของรัฐ

ก็จะต้องได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ เงินเดือน 

จากรฐัทีด่แีละเพียงพอ เพ่ือไม่ให้มแีรงจงูใจในการ 

ทุจริตคอร ์รัปชั่น ส ่งเสริมการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมแก่บคุลากรของรฐั ข้าราชการ นักการเมอืง 

ประชาชนให้มคีณุธรรมและจรยิธรรม มธีรรมาภิบาล 

รู ้สึกเกรงกลัวและละอายต่อบาป ชี้ให้เห็นถึง 

ผลกระทบโทษ ผลเสียและอันตรายที่เกิดจากการ 

ทุจรติคอร์รปัชัน่ ก�าหนดให้มกีารรายงานการใช้จ่าย

เงินประจ�าปีแก่ประชาชนและท้องถ่ินให้รับรู  ้

ถึงแนวทางในการใช้จ่ายเงินและความคุ้มค่าของ

เงินและงบประมาณท่ีใช้ไป ไม่ให้ความส�าคัญ 

กับทุนนิยมและวัตถุนิยมเกินไปแต ่ส ่ง เสริม 

ความเอื้ออาทรและการแบ่งปันในสังคมแทน

ข้อเสนอแนะ

  รฐับาลและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องควรแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในด้านต่างๆของประชาชน

อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันก็ต้อง

ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นไปพร้อมๆ 

กันด้วย แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้

ควรรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของ

ประชาชนในพ้ืนที่ ว่าประชาชนมีความต้องการ

อะไร อยากให้ภาครัฐช่วยเหลืออะไร ภาครัฐและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้แก้ไขปัญหาตรงจุด 

นอกจากน้ีควรส่งเสรมิสวัสดกิารของข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน เพ่ือเป็นการลดแรงจงูใจในการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ควรมีการขยายโอกาส

ทางการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบให้

กับประชาชนมากขึ้น การอบรมและให้ค�าแนะน�า

ในการประกอบอาชพีแก่ประชาชน การให้ค�าแนะน�า

ในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายแก่

ประชาชน ปลูกจิตส�านึกในการรักชาติ ปลูกฝัง 

ค่านิยมไม่โกง ให้ประชาชนรู ้สึกผิดชอบชั่วด ี

รักประเทศชาติ  ส ่วนรวมมากกว ่ารักตนเอง  

มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปหากมีการ 

ทจุรติคอร์รปัชัน่ขึน้ และพ่อแม่ผูป้กครองผูน้�าชมุชน 

ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนนักการเมือง 

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นหลังให้โต

ขึ้นไม่โกง ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ

มีน�้าใจแก่กัน
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