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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค? เ พื่ อ ศึ ก ษา ประเภทของปR ญ หาคอร? รั ป ชั น ภายใตS ร ะบอบ
ประชาธิปไตย และกลยุทธ?ในการลดปRญหาคอร?รัปชันภายใตSระบอบประชาธิปไตย งานวิจัยนี้เป`น
งานวิจัยเชิงคุณภาพใชSวิธีการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวขSองของประเทศภายใตS
ระบอบประชาธิปไตย แลSวนํามาวิเคราะห? จําแนกจัดหมวดหมูYเพื่อคSนหาคําตอบการวิจัย
ผลการวิจัยพบวYา
1) ประเภทของปRญ หาคอร?รัปชันภายใตSระบอบประชาธิปไตย ประกอบดSวยคอร?รัปชันใน
กระบวนการยุติธรรม คอร?รัปชันในทางธุรกิจ คอร?รัปชันทางการเมือง คอร?รัปชันในการปกครอง คอร?
รัปชันในการบังคับใชSกฎหมาย คอร?รัปชันในการศึกษา คอร?รัปชันในสาธารณสุข คอร?รัปชันในการ
บริหาร
2) กลยุทธ?ในการลดปRญหาคอร?รัปชันภายใตSระบอบประชาธิปไตย ประกอบดSวย กลยุทธ?การ
บังคับใชSกฎหมาย กลยุทธ?การผสานกฎหมายและขSอบังคับ การตYอตSานการคอร?รัปชันโดยวิธีการศึกษา
และการสรSางวัฒนธรรมและ การใชSกลไกการรายงานการดําเนินการลดการคอร?รัปชัน
คําสําคัญ: กลยุทธ?ในการลดปRญหาคอร?รัปชัน ระบอบประชาธิปไตย ประเภทคอร?รัปชัน
Abstract
The objectives of this research are to study types of corruption problems and
strategies for reducing corruption under the democratic system. This research is a
qualitative research, using the method of studying document review and related
documents of democratic countries. Therefore, the data wereanalysed and classified
by using the contents analysis methods.
The results of the research show that:
1) Types of corruption problems under the democratic system consist of
corruption in the judicial process,business corruption, political corruption, corruption
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in government, corruption in law enforcement,corruption in education,and corruption
in public health and management corruption.
2) Strategies for reducing corruption under the democracy consist of law
enforcement strategies, strategic integration laws and regulations, anticorruption
byeducation and culture building and the use of accountable reporting mechanisms.
Keywords: Strategy for reducing corruption, Democracy, Type of Corruption
บทนํา
ปRญหาการทุจริตคอร?รัปชันเป`นสาเหตุที่กYอใหSเกิดความยากจนและเป`นอุปสรรคสําคัญในการ
ลดความยากจนใหSประสบความสําเร็จ ยิ่งไปกวYานั้น การทุจริตคอร?รัปชันยังทําลายความพยายามใน
การพัฒนาประเทศเพื่อลดความยากจน อีกทั้งยังเหนี่ยวรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและฉุดรั้งความ
ยากจนใหSจมดิ่ง ในอีกทางหนึ่งความยากจนก็จะทําใหSเกิดการทุจริตคอร?รัปชันเพราะเหตุวYาสถาบัน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความอYอนแอ (Negin et al., 2010) การทุจริตคอร?รัปชันเป`นหนึ่งใน
ปRจจัยที่กYอใหSเกิดความยากจน ดังนั้น การตYอตSานการทุจริตคอร?รัปชันจึงเป`นสYวนสําคัญ ในการลด
ปRญหาความยากจน ยิ่งมีการทุจริตคอร?รัปชันมากเพียงใด ก็ยิ่งลดทอนกระบวนการการตัดสินใจของ
ประชาชนที่มีสYวนเกี่ยวขSองกับโครงการของรัฐลงไปเพียงนั้น ซึ่งเป`นอันตรายตYอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การทุ จริตคอร?รัป ชันในภาครัฐยั งทํ าใหSโครงการตY างๆ เชY น โครงการเกี่ ยวกั บ
การศึกษา การสาธารณสุขไมYมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการทุจริตภายในโครงการที่มีผลประโยชน?
มหาศาล ในอีกทางหนึ่ง ความไมYเทYาเทียมกันในสังคมและรายไดSยYอมทําใหSเกิดความไมYสมดุลมากขึ้น
ในการกระจายอํ า นาจและยั ง เป` น การสนั บ สนุ น ใหS เกิ ด การทุ จ ริ ต คอร? รั ป ชั น และถึ ง แมS วY า จะมี
ผลงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ?ระหวYางการทุจริตคอร?รัปชันกับความยากจน แตYก็มีคําถาม
ที่นYาสนใจเกิดขึ้นวYา จะมีกลยุทธ?ประเภทใดหรืออยYางไรที่เหมาะสมสําหรับลดปRญหาการทุจริตคอร?รัป
ชนลงไดS ซึ่งถSาหากไดSมีการศึกษาอยYางจริงจังแลSว ก็นYาจะเป`นประโยชน?ตYอประเทศไทยในการลด
ปRญหาการทุจริตคอร?รัปชันใหSนSอยลงไดS ดังนั้นผูSศึกษาจึงสนใจศึกษากลยุทธ?ในการลดปRญหาคอร?รัป
ชันภายใตSระบอบประชาธิปไตย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห?วรรณกรรมที่เกี่ยวขSองกับประเภทของคอร?รัปชันภายใตSระบอบและ
กระบวนการประชาธิปไตย
2) เพื่ อ เสนอแนะกลยุ ท ธ? ใ นการลดปR ญ หาคอร? รั ป ชั น ภายใตS ร ะบอบและกระบวนการ
ประชาธิปไตย

