บทที่ 1
บทนำ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั ญหาคอร์ รัป ชันถื อได้ว่า เป็ นปั ญหาใหญ่ ที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศต่ า งๆ ทัว่ โลก ไม่ ว่า จะเป็ น
ประเทศที่ พ ฒ
ั นาแล้ว หรื อประเทศที่ ด้อยพัฒนา และการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ได้ก ลายมาเป็ นปั ญ หา
ที่มีความสาคัญที่ สุดปั ญหาหนึ่ งของหลายประเทศ โดยปั ญหานี้ ยงั ไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อี กทั้งยัง
ทวีความรุ นแรง และซับซ้อนมากขึ้น (เกริ กศักดิ์ กองศิลป์ , 2515) แม้วา่ หลายประเทศได้กา้ วเข้าสู่ ความ
ทันสมัย มีระบบการ บริ หารราชการสมัยใหม่ มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรื อองค์กรอิสระ
ต่างๆ เช่น องค์การ สหประชาชาติธนาคารโลกและภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอร์ รัปชัน
เป็ นปั ญหาที่นาไปสู่ ความยากจน และเป็ นอุปสรรคที่ขดั ขวางการพัฒนาอย่างแท้จริ ง สาหรับประเทศ
ไทยปั ญหาคอร์ รัปชันมีแนวโน้มที่จะพบปั ญหาดังกล่าวเกื อบทุกภาคส่ วน ถึ งแม้บางหน่ วยงานจะมี
การป้ องกัน และแก้ไขมาโดยตลอด แต่ปัญหาการคอร์ รัปชัน ก็ไม่ได้ถูกแก้ไขได้ทนั ใด เนื่องจากการ
รายงานผลการจัดอันดับค่าดรรชนี ภาพลักษณ์ คอร์ รัปชันของประเทศไทย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2544)
กล่ าวว่า “ในอดี ตตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2541 จนถึ ง ปี พุทธศักราช 2554 พบว่าค่าดรรชนี ภาพลักษณ์
คอร์ รัปชันยังอยู่ในระดับต่ า มาโดยตลอด ซึ่ งเป็ นการสะท้อนให้เห็ นว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเป็ น
ประเทศที่ มี ปั ญ หาทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ในระดับ ที่ สู ง ซึ่ งน่ า เป็ นห่ ว งอย่า งยิ่ ง และท าให้เ ห็ น ถึ ง การ
ดาเนิ นงานในการต่อต้านการคอร์ รัปชันของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถึ งปั จจุบนั ” ในปี พุทธศักราช
2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (Asean Economics Community: AEC)
จึงมีการเตรี ยมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ที่จะเป็ นผูน้ าในภูมิภาคนี้ แต่ในภาพรวมแล้วประเทศใน
กลุ่มอาเซี ยนส่ วนใหญ่ จานวน 8 ประเทศ มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยดัชนี ภาพลักษณ์คอร์ รัปชันของโลก
ดังนั้นประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซี ยนจะต้องร่ วมมือ และใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดที่จะมาแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว (จารุ วรรณ สุ ขุมาลพงษ์, 2556) มิเช่นนั้นการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในอนาคต
คงไม่ ป ระสบผลส าเร็ จเหมื อนกลุ่ ม สหภาพยุโรป และยุโรปตะวันตกที่ มีค่ า เฉลี่ ยดัช นี ภาพลักษณ์
คอร์ รัปชันอยูใ่ นระดับที่สูง
ปั จจุบนั ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ถือว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ของสังคมไทยสื บเนื่องเป็ นเวลานาน
และทวีความรุ นแรงขึ้นในปั จจุบนั ทาให้เกิดความเสี ยหายทางเศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง ซึ่ งได้
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ลุกลามเข้าไปสู่ สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล หรื อเอกชนมีความสลับซับซ้อน และยากแก่
การตรวจสอบเช่ นเดี ยวกับการคอร์ รัปชันในสังคมอื่นๆ สังคมปั จจุบนั ยอมรับว่าการ คอร์ รัปชันใน
ประเทศไทยเป็ นปั ญหามาก แม้จะมีมาตรการป้ องกันการแก้ไขก็ไม่สามารถขจัดปั ญหาคอร์ รัปชันให้
หมดไปจากสังคมไทยได้ ตราบใดที่คนไทยยังมีการดารงชี วิตอย่างฟุ่ มเฟื อย ใช้เงินมากกว่ารายได้ขาด
การดารงชี วิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงทาให้เกิดการทุจริ ตขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากปั ญหาเศรษฐกิจกระแส
บริ โภคนิ ยมการคอร์ รัปชันในสายตาของคนไทยส่ วนใหญ่อาจมองเป็ นเรื่ องปกติ ไม่เป็ นเรื่ องใหญ่
จึงส่ งผลต่อเยาวชนที่เห็น และเอาเป็ นแบบอย่าง แนวทางการแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตในสถานศึกษา
การสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็ นคนเก่ง คนดี ไม่คดโกง จึงได้ตระหนักถึ งความสาคัญในการแก้ไข
ปั ญหาทุจริ ตและเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรมต่อเยาวชน ส่ งเสริ มการป้ องกันการทุจริ ต และปลูก
จิตสานึกให้เยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็ นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของชาติ
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประสบการณ์ที่ได้พบเห็น เช่ น การติด
สิ นบนเจ้าหน้าที่พนักงาน การขับรถบนทางเท้า การลอกข้อสอบ การแซงคิว ทิ้งขยะลงแม่น้ า จอดรถ
ในที่ ห้า มจอด เป็ นต้น คณะผูจ้ ดั ท าจึ งมีความสนใจเกี่ ย วกับปั ญหาการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน เนื่ องจาก
สถานศึกษาเป็ นสังคมจาลองสังคมใหญ่ เป็ นสถานที่หล่อหลอมอุปนิ สัยของคนอีกรุ่ นหนึ่ งให้เติบโต
มาเป็ นพลเมื อ งของประเทศ การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นชั้น เรี ย น วิ ถี ชี วิ ต และแบบอย่า งของบุ ค ลากร
ในโรงเรี ยน การปราศจากการทุจริ ต คดโกงกัน คณะผูจ้ ดั ทาจึงเห็นถึงความสาคัญที่จะเริ่ มต้นจัดการ
ป้ องกันหรื อรณรงค์การจัดการกับพฤติกรรมเล็กๆ ในสถานศึกษาจากพฤติกรรมเหล่านี้ ที่จะส่ งเสริ ม
ให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ ปลูก ฝังนิ สัยอันพึงประสงค์ไม่มากก็น้อย ปราศจากการคอร์ รัปชัน
เมื่อพิจารณาถึ งการทุจริ ตคอร์ รัปชันในโรงเรี ยน ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นถึ งปั ญหาที่ กล่ าวมา
ข้างต้น จึงเกิ ดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน อินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง
ขึ้ นมา เพื่อเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ สาหรับเยาวชน เพื่อลดปั ญ หาการคอร์ รัปชันในอนาคต รณรงค์แก้ไข
ปั ญหาการทุจริ ต ปลูกฝังนิ สัยอันพึงประสงค์ การรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม
สะท้อนปั ญหาของสัง คมไทย โดยมี อินโฟกราฟิ กเป็ นภาพเคลื่ อนไหว และมีเสี ยงพากย์ประกอบ
แต่ละฉากในการดาเนินเรื่ อง โดยการสื่ อให้เห็นถึงวิถีชีวติ และปั ญหาการทุจริ ตที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
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วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบ และพัฒนาอินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง
กลุ่มเป้ าหมาย
เยาวชน อายุ 10 ปี ขึ้นไป
ขอบเขตโครงงาน
1.

คุณสมบัติทวั่ ไปของ อินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง
1.1 นาเสนอโครงงานด้วยภาพเคลื่ อนไหว อินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ อง โตไปไม่
โกง ความยาว 3 นาที
1.2 มีฉากหลักในการดาเนินเรื่ องราวทั้งหมด 22 ฉาก
1.3 อิ น โฟกราฟิ ก แอนิ เ มชัน เรื่ อ ง โตไปไม่ โ กง นั้น มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน อัตราการทุจริ ตของอาเซียน การแก้ไขปั ญหาทุจริ ต เป็ นต้น
1.4 การนาเสนอเป็ น อิน โฟกราฟิ ก แอนิ เ มชัน ในรู ป แบภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิติ
มีเสี ยงบรรยาย และเนื้อหาประกอบภาพ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการจัดท าอิ น โฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ อง โตไปไม่ โกง คณะผูจ้ ดั ท าได้ร่ วมกันวางแผน
ดาเนินงานไว้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วางแผนการดาเนินโครงงานโดยแบ่งหน้าที่ต่างๆ ให้ทีมงานแต่ละท่านรับผิดชอบ
ศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้เกิ ดการทุจริ ต รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมของสังคมไทย
ออกแบบวัตถุประกอบฉาก และเขียนพล็อตเรื่ อง
จัดทา Storyboard และเนื้อหาภายในอินโฟกราฟิ ก
เริ่ มทาการวาดวัตถุ ประกอบฉากทุ กอย่างลงในโปรแกรม ส่ วนของการทาแอนิ เมชัน
ภาพเคลื่อนไหว และฉากภายในอินโฟกราฟิ ก
นาวัตถุประกอบฉาก และฉากที่วาดมารวมกัน
พากย์เสี ยงที่เกี่ยวกับเนื้อหาการทุจริ ต และใส่ เสี ยงเอฟเฟกต์ต่างๆ ภายในเรื่ อง
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8. ทดสอบหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไข แล้วนาแต่ละส่ วนมาทดสอบอีกครั้ง
9. แปลงไฟล์เป็ น MP4 อินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง
10. นาเสนอภาคนิพนธ์ อินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.

เยาวชนมีทศั นคติที่ดีข้ ึนในเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ให้บุคคลทัว่ ไปตระหนักถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
สะท้อนปัญหาทุจริ ตของสังคมไทยในปัจจุบนั

