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หน่วยที่ ๒ 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๒	ชื่อหน่วย	ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑	เรื่อง	ลักษณะควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต เวลา	๒	ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้ 

	 ๑.๑		มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต

	 ๑.๒		ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ

	 ๑.๓		ตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

๒.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

	 ๒.๑		นักเรียนมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต

	 ๒.๒		นักเรียนสำมำรถตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

๓. สาระการเรียนรู้

 ๓.๑  ความรู้

		 	 ลักษณะควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต

 ๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)

	 	 ๑)		ควำมสำมำรถในกำรคิด

		 	 ๒)		ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร	

		 	 ๓)		ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต

 ๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม

		 	 กำรใฝ่เรียนรู้	

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้

  ชั่วโมงที่ ๑

	 	 ๑)	 ครูอ่ำน	กรณีตัวอย่ำง	ควำมละอำย	และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต	ในประเทศเกำหลีใต้	

ให้นักเรียนฟัง

	 	 ๒)	 สนทนำ	 อภิปรำย	 ร่วมกันจำกเหตุกำรณ์	 ตัวอย่ำงควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ 

กำรทุจริตในประเทศเกำหลีใต้	โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจำกกำรทุจริต	และควำมรับผิดชอบที่ต้องรับ

จำกผลของกำรกระท�ำ
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	 	 ๓)	 ชมคลิปวีดีโอ	 เรื่อง	 น้องใหม่ร้ำยบริสุทธิ์	 ตอน	 เกรด	๔	 วิชำลอก	 ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับ 

กำรวำงแผน	 กำรทุจริตในกำรสอบ	 (ที่มำของคลิปวีดิโอ	 https://www.youtube.com/watch?v= 

Wf1XMWcU72g)

	 	 ๔)	 สนทนำ	อภิปรำย	คลิปวีดีโอ	 เรื่อง	น้องใหม่ร้ำยบริสุทธิ์	 ตอน	 เกรด	๔	วิชำลอก	 เพื่อ 

ชี้ให้นักเรียนได้เล็งเห็นและตระหนักถึงกำรทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี	โดยอำจใช้ประเด็นต่อไปนี้

	 	 	 ๔.๑	 นักเรียนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวีดีโอ

	 	 	 ๔.๒	 นักเรียนคิดว่ำสำเหตุใดบ้ำงที่ท�ำให้ลอกข้อสอบ	 (ครูพยำยำมชี้ให้เห็นว่ำส่วนหนึ่ง

มำจำกสำเหตุกำรไม่ท�ำกำรบ้ำน	/	ชิ้นงำนเอง)

	 	 	 ๔.๓	 นักเรียนคิดว่ำเรำจะมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงไร

	 	 ๕)	 กิจกรรมระดมสมอง	 โดยให้นักเรียนศึกษำในควำมรู้	 เรื่อง	 ลักษณะควำมละอำยและ 

ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต	 จำกนั้นสนทนำ	 อภิปรำย	 โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและ 

เห็นควำมส�ำคัญของ	กำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต		

  ๔.๒  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

	 	 ๑)		คลิปวิดิโอน้องใหม่ร้ำยบริสุทธิ์	ตอน	เกรด	๔	วิชำลอก	ที่มำของคลิปวิดิโอ	คือ

		 	 	 https://www.youtube.com/watch?v=Wf1XMWcU72g	

	 	 ๒)		ใบควำมรู้	เรื่อง	ลักษณะควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต	

	 	 ๓)		กระดำษชำร์ต	

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

 ๕.๑  วิธีการประเมิน

		 	 สังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

 ๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

		 	 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

 ๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน

		 	 นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับดีขึ้นไปถือว่ำ	ผ่ำน
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
	 .......................................................................................................................................................
	 .......................................................................................................................................................
	 ......................................................................................................................................................

	 ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
	 (.......................................)

	 ............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

ใบความรู้

เรื่อง ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

ลักษณะของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

	 ลกัษณะของควำมละอำยสำมำรถแบ่งได้	๒	ระดบั	คอื	ควำมละอำยระดบัต้น	หมำยถงึ	ควำมละอำย	

ไม่กล้ำที่จะท�ำในสิ่งที่ผิด	 เนื่องจำกกลัวว่ำเมื่อตนเองได้ท�ำลงไปแล้วจะมีคนรับรู้	 หำกถูกจับได้จะได้รับ

กำรลงโทษหรือได้รับควำมเดือดร้อนจำกสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไป	 จึงไม่กล้ำที่จะกระท�ำผิด	 และในระดับ

ที่สองเป็นระดับที่สูง	 คือ	 แม้ว่ำจะไม่มีใครรับรู้	 หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท�ำลงไปก็ไม่กล้ำที่จะท�ำผิด	

เพรำะนอกจำกตนเองจะได้รับผลกระทบแล้ว	 ครอบครัว	 สังคมก็จะได้รับผลกระทบตำมไปด้วย	

ทั้งชื่อเสียงของตนเอง	 และครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย	 บำงครั้ง	 กำรทุจริตบำงเรื่องเป็นสิ่งเล็กๆ	 น้อยๆ	

เช่น	กำรลอกข้อสอบ	อำจจะไม่มีใครใส่ใจ	หรือสังเกตเห็น	แต่หำกเป็น	ควำมละอำยขั้นสูงแล้วบุคคลนั้น

ก็จะไม่กล้ำท�ำ	

	 ส�ำหรับควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต	จำกควำมหมำยที่ได้กล่ำวมำแล้ว	คือ	เป็นกำรแสดงออกอย่ำงใด	

อย่ำงหนึ่งเกิดขึ้น	เพื่อให้รับรู้ว่ำจะไม่ทนต่อบุคคล	หรือกำรกระท�ำใดๆ	ที่ท�ำให้เกิดกำรทุจริต	ควำมไม่ทน

ต่อกำรทุจริตสำมำรถแบ่งระดับต่ำงๆ	 ได้มำกกว่ำควำมละอำย	 ใช้เกณฑ์ควำมรุนแรงในกำรแบ่งแยก	

เช่น	 หำกเพื่อนลอกข้อสอบเรำ	 และเรำเห็นซึ่งเรำจะไม่ยินยอมให้เพื่อนทุจริตในกำรลอกข้อสอบ	

เรำก็ใช้มือหรือกระดำษมำบังส่วนที่เป็นค�ำตอบไว้	 เช่นนี้	 ก็เป็นกำรแสดงออกถึงกำรไม่ทนต่อกำรทุจริต	

นอกจำกกำรแสดงออกด้วยวธิดีงักล่ำวทีถ่อืเป็นกำรแสดงออกทำงกำยแล้ว	กำรว่ำกล่ำวตกัเตอืนต่อบคุคล

ทีท่จุรติ	กำรประณำม	กำรประจำน	กำรชมุนมุประท้วง	ถอืว่ำเป็นกำรแสดงออกซึง่กำรไม่ทนต่อกำรทจุรติ

ทั้งสิ้น	แต่จะแตกต่ำงกันไปตำมระดับของกำรทุจริต	ควำมตื่นตัวของประชำชน	และผลกระทบที่เกิดขึ้น

จำกกำรทจุรติ	โดยท้ำยบทนีไ้ด้ยกตวัอย่ำงกรณศีกึษำทีม่สีำเหตมุำจำกกำรทจุรติ	ท�ำให้ประชำชนไม่พอใจ

และรวมตัวต่อต้ำน

	 ควำมจ�ำเป็นของกำรที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตถือเป็นสิ่งส�ำคัญ	 เพรำะกำรทุจริตไม่ว่ำระดับเล็ก	 หรือ

ใหญ่ย่อมก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม	 ประเทศชำติ	 ดังเช่นตัวอย่ำง	 คดีรถและเรือดับเพลิงของ

กรุงเทพมหำนคร	 ผลของกำรทุจริตสร้ำงควำมเสียหำยไว้อย่ำงมำก	 รถและเรือดับเพลิงก็ไม่สำมำรถน�ำ

มำใช้ได้	 รัฐต้องสูญเสียงบประมำณไปโดยเปล่ำประโยชน์	 และประชำชนเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเช่น

กนั	หำกเกดิเพลงิไหม้พร้อมกนัหลำยแห่ง	รถ	เรอืและอปุกรณ์ดบัเพลงิจะไม่มไีม่เพยีงพอทีจ่ะดบัไฟได้ทนั

เวลำ	ดังนั้น	หำกยังมีกำรปล่อยให้มีกำรทุจริต	ยินยอมให้มีกำรทุจริต	โดยเห็นว่ำเป็นเรื่องของคนอื่น	เป็น

เรื่องของเจ้ำหน้ำที่รัฐ	ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว	สุดท้ำย	ควำมสูญเสียที่จะได้รับตนเองก็ยังคงที่จะได้รับ

ผลนั้นอยู่แม้ไม่ใช่ทำงตรงก็เป็นทำงอ้อม
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	 ดังนั้น	 กำรที่บุคคลจะเกิดควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตได้จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง 

สร้ำงให้เกิดควำมตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริตในทุกรูปแบบ	 ทุกระดับ	 ซึ่ง 

หำกสังคมเป็นสังคมที่มีควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตแล้วจะท�ำให้เกิดสังคมที่น่ำอยู่	 และ 

มีกำรพัฒนำในทุกๆ	ด้ำน
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แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๒	ชื่อหน่วย	ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒	เรื่อง	กำรลงโทษทำงสังคมในระดับโลก เวลา	๑	ชั่วโมง

๑. ผลการเรียนรู้ 

	 ๑.๑		มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต

	 ๑.๒		ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ

	 ๑.๓		ตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

	 ๒.๑	 นักเรียนสำมำรถมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงสังคมในระดับโลก

	 ๒.๒	 นักเรียนสำมำรถตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

๓. สาระการเรียนรู้

 ๓.๑ ความรู้

		 	 ๑)		ตัวอย่ำงกำรลงโทษทำงสังคมในระดับโลก

		 	 ๒)		ควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

 ๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)

	 	 ๑)		ควำมสำมำรถในกำรคิด

		 	 ๒)		ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร	

		 	 ๓)		ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต

 ๓.๓  คุณลักษณะที่พึงประสงค์/ค่านิยม

		 	 มีวินัย

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

	 	 ๑)	 นักเรียนอ่ำนกรณีตัวอย่ำงควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต	ในประเทศบรำซิล	

ให้เพื่อนนักเรียนฟัง

	 		 ๒)	 สนทนำ	 อภิปรำย	 ร่วมกันจำกเหตุกำรณ์ตัวอย่ำงควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ 

กำรทุจริตในประเทศบรำซิล	 โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจำกกำรทุจริต	 และควำมรับผิดชอบที่ต้องรับ

จำกผลของกำรกระท�ำ

	 	 ๓)	 ชมคลิปวีดีโอ	เรื่อง	ครูที่ปรึกษำท�ำเวรแทนนักเรียน	|	๒๒-๐๑-๕๙	|	เช้ำข่ำวชัดโซเชียล	|	

ThairathTV	โดยมีที่มำจำก	https://www.youtube.com/watch?v=nJYXPHtWzyc
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	 	 ๔)	 กิจกรรมระดมสมอง	 โดยให้นักเรียนช่วยกันศึกษำใบควำมรู้	 เรื่อง	 กำรลงโทษทำง

สังคมด้วยกำรสนทนำ	 อภิปรำย	 โดยครูเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญ 

ของกำรลงโทษทำงสังคมที่เกิดจำกกำรทุกจริตในระดับโลก	

  ๔.๒ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

	 	 ๑)		คลิปวีดีโอ	 เรื่อง	ครูที่ปรึกษำท�ำเวรแทนนักเรียน	 |	๒๒-๐๑-๕๙	 |	 เช้ำข่ำวชัดโซเชียล	 |	

ThairathTV	โดยมีที่มำจำก	https://www.youtube.com/watch?v=nJYXPHtWzyc

	 	 ๒)		กรณีตัวอย่ำงควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต	ในประเทศ

	 	 ๓)		ใบควำมรู้เรื่อง	กำรลงโทษทำงสังคม

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

 ๕.๑  วิธีการประเมิน

	 	 สังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

 ๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

		 	 แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
	 .......................................................................................................................................................
	 .......................................................................................................................................................
	 ......................................................................................................................................................

	 ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
	 (.......................................)

	 ............./............./.............
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๗. ภาคผนวก

กรณีตัวอย่าง

ความละอาย และความไม่ทนต่อการทุจริต

ในประเทศบราซิล

	 ประเทศบรำซิล	 ปลำยปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ประชำชนในประเทศบรำซิลได้มีกำรชุมนุมประท้วง

กำรทุจริต	 ที่เกิดขึ้นเป็นกำรแสดงออกถึงควำมไม่พอใจต่อวัฒนธรรม	 กำรโกงของระบบรำชกำรของ

ประเทศ	 โดยมีประชำชนจ�ำนวนหลำยหมื่นคนเข้ำร่วมกำรชุมนุมในครั้งนี้	 และมีกำรแสดงภำพหนู	 เพื่อ

เป็นสัญลักษณ์ในกำรประณำมต่อนักกำรเมืองที่ทุจริต	 กำรประท้วงดังกล่ำวยังถือว่ำมีขนำดเล็กกว่ำ

ครั้งก่อน	 เพรำะที่ผ่ำนมำได้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นและมีกำรประท้วง	 จนในที่สุดประธำนำธิบดีได้ถูกปลด

จำกต�ำแหน่ง	เนื่องจำกกำรกระท�ำที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมำณ

ที่มำ	:	https://wwwdailynews.co.th/Foreign/540734
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ใบความรู้

เรื่อง การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)

การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions)

	 ค�ำว่ำ	 “กำรลงโทษโดยสังคม”	 หรือเรียกว่ำ	 “กำรลงโทษทำงสังคม”	 ซึ่งตรงกับภำษำอังกฤษ

ค�ำว่ำ	“Social	Sanction”

	 พจนำนุกรมศัพท์สังคมวิทยำฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	 (๒๕๓๒	 :	๓๖๑	-	๓๖๒)	ได้ให้ควำมหมำย

ของค�ำว่ำ	 “Social	 Sanctions”	 เป็นภำษำไทยว่ำ	 สิทธำนุมัติทำงสังคม	 หมำยถึง	 กำรขู่ว่ำจะลงโทษ	

หรือกำรสัญญำว่ำจะให้รำงวัลตำมที่กลุ่มก�ำหนดไว้ส�ำหรับกำรประพฤติปฏิบัติของสมำชิก	 เพื่อชักน�ำ

ให้สมำชิกกระท�ำตำมข้อบังคับและกฎเกณฑ์

	 Radcliffe	 -	 Brown	 (1952	 :	 205)	 อธิบำยกำรลงโทษโดยสังคมว่ำเป็นปฏิกิริยำตอบสนอง

ทำงสังคมอย่ำงหนึ่ง	 และเป็นกำรแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เป็นด้ำนตรงกันข้ำมระหว่ำงกำรเห็นชอบ

กับกำรไม่เห็นชอบพูดอีกอย่ำงหนึ่งก็คือกำรลงโทษโดยสังคมนั้นมีคุณลักษณะวิภำษ	 (Dialectic)	 คือ

มีทั้งด้ำนบวก	 และด้ำนลบอยู ่ภำยในควำมหมำยของตัวเองส�ำหรับกำรลงโทษโดยสังคมเชิงบวก	

(Positive	 Social	 Sanctions)	 จะอยู่ในรูปของกำรให้กำรสนับสนุนหรือกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่

ปัจเจกบุคคล	 และสังคมให้ประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับปทัสถำนของชุมชน	 หรือของสังคมจำก

กำรศึกษำยังพบด้วยว่ำกำรลงโทษโดยสังคมเชิงบวกนั้นอำจเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่สังคม	 เพื่อ

ยกระดับปทัสถำนของสังคมในระดับท้องถิ่นให้ไปสอดคล้องกับปทัสถำนใหม่ในระดับระหว่ำงประเทศ

	 Whitmeyer	 (2002	 :	 630-632)	 กล่ำวว่ำ	 กำรลงโทษโดยสังคม	 มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

เป็นกำรท�ำงำนตำมกลไกของสังคม	 กำรลงโทษโดยสังคมเป็นมำตรกำรควบคุมทำงสังคมที่ต้องกำรให้

สมำชิกในสังคมประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำน	 หรือกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับร่วมกัน	 เมื่อสมำชิกปฏิบัติ

ตำมก็จะมีกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจ	 และลงโทษเมื่อสมำชิกไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของสังคมและจะ

แสดงกำรไม่ยอมรับสมำชิกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง	

	 โดยสรุปแล้ว	 กำรลงโทษโดยสังคม	 (Social	 Sanctions)	 หมำยถึง	 ปฏิกิริยำปฏิบัติทำงสังคม	

เป็นมำตรกำรควบคมุทำงสงัคมทีต้่องกำรให้สมำชกิในสงัคมประพฤตปิฏบิตัติำมมำตรฐำนหรอืกฎเกณฑ์

ที่สังคมก�ำหนด	 โดยมีทั้งด้ำนลบและด้ำนบวก	 การลงโทษโดยสังคมเชิงลบ (Negative Social 

Sanction) เป็นกำรลงโทษ	 โดยกำรกดดันและแสดงปฏิกิริยำต่อต้ำนพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ปฏิบัติ

ตำมกฎเกณฑ์ของสังคม	ท�ำให้บุคคลนั้นเกิดควำม	อับอำยขำยหน้ำ	ส�ำหรับกำรลงโทษโดยสังคมเชิงบวก

หรือ	การกระตุ้นสังคมเชิงบวก (Positive Social Sanction)	เป็นกำรแสดงออกในเชิงสนับสนุนหรือ

ให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจ	เพื่อให้บุคคลในสังคมประพฤติปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของสังคม
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	 กำรลงโทษทำงสังคม	 เป็นกำรลงโทษกับบุคลที่ปฏิบัติตนฝ่ำฝืนกับธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือ

แบบแผนที่ปฏิบัติต่อๆ	 กันมำในชุมชน	 มักใช้ในลักษณะกำรลงโทษทำงสังคมเชิงลบมำกกว่ำเชิงบวก	 

กำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวอำจจะไม่ผิดกฎหมำย	แต่ด้วยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำนั้นถูกละเมิด	ถูกฝ่ำฝืน	

หรือถูกดูหมิ่นเกี่ยวกับควำมเชื่อของชุมชน	 ก็จะน�ำไปสู่กำรต่อต้ำนจำกคนในชุมชน	 แม้ว่ำกำรฝ่ำฝืน 

ดังกล่ำวจะไม่ผิดกฎหมำยก็ตำม	 และที่ส�ำคัญไปกว่ำนั้น	 หำกกำรกระท�ำดังกล่ำวผิดกฎหมำยด้วยแล้ว	 

อำจสร้ำงให้เกิดควำมไม่พอใจขึ้นได้ไม่เพียงแต่	 ในชุมชนนั้น	 แต่อำจเกี่ยวเนื่องไปกับชุมชนอื่นรอบข้ำง	 

หรือเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด	 นั่นคือ	 ประชำชนทั้งประเทศซึ่งกำรลงโทษทำงสังคมมีทั้งด้ำนบวกและ 

ด้ำนลบ	ดังนี้	

	 กำรลงโทษโดยสังคมเชิงบวก	(Positive	Social	Sanctions)	จะอยู่ในรูปของกำรให้กำรสนับสนุน

หรือ	กำรสร้ำงแรงจูงใจ	หรือกำรให้รำงวัล	ฯลฯ	แก่บุคคลและสังคม	เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับ

ปทัสถำน	(Norm)	ของสังคมในระดับชุมชนหรือในระดับสังคม	

	 กำรลงโทษโดยสังคมเชิงลบ	 (Negative	 Social	 Sanctions)	 จะอยู่ในรูปแบบของกำรใช้ 

มำตรกำรต่ำงๆ	 ในกำรจัดระเบียบสังคม	 เช่น	 กำรว่ำกล่ำวตักเตือน	 ซึ่งเป็นมำตรกำรขั้นต�่ำสุดเรื่อยไป

จนถึงกำรกดดันและบีบคั้นทำงจิตใจ	 (Moral	Coercion)	กำรต่อต้ำน	 (Resistance)	และกำรประท้วง	

(Protest)	ในรูปแบบต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะโดยปัจเจกบุคคลหรือกำรชุมนุมของมวลชน

	 กำรลงโทษทำงสงัคมทำงลบ	จะสร้ำงให้เกดิกำรลงโทษต่อบคุคลทีถ่กูกระท�ำ	กำรลงโทษประเภทนี้ 

เป็นลงโทษเพื่อให้หยุดกระท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 และบุคคลที่ถูกลงโทษจะเกิดกำรเข็ดหลำบ	 ไม่กล้ำ 

ที่จะท�ำในสิ่งนั้นอีก	 กำรลงโทษประเภทนี้มีควำมรุนแรงแตกต่ำงกัน	 ตั้งแต่	 กำรว่ำกล่ำวตักเตือน	 

กำรนินทำ	กำรประจำน	กำรชุมนุมขับไล่	ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถึงกำรไม่ทน	ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่บุคคลอื่น 

ได้กระท�ำไป	 ดังนั้น	 เมื่อมีใครที่ท�ำพฤติกรรม	 เหล่ำนั้นขึ้น	 จึงเป็นกำรสร้ำงให้เกิดควำมไม่พอใจแก่ 

บุคคลรอบข้ำง	หรือสังคม	จนน�ำไปสู่กำรต่อต้ำนดังกล่ำว

	 กำรลงโทษทำงสังคมจะมีควำมรุนแรงมำกหรือน้อย	 ก็ขึ้นอยู่กับกำรกระท�ำของบุคคลนั้นว่ำ 

ร้ำยแรงขนำดไหน	 หำกเป็นเรื่องเล็กน้อยจะถูกต่อต้ำนน้อย	 แต่หำกเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ำยแรง	 เรื่อง 

ทีเ่กดิขึน้ประจ�ำ	หรอืมผีลกระทบต่อสงัคม	กำรลงโทษกจ็ะมคีวำมรนุแรงมำกขึน้ด้วย	เช่น	หำกมกีำรทจุรติ 

เกิดขึ้นก็อำจน�ำไปเป็นประเด็นทำงสังคมจนน�ำไปสู่กำรต่อต้ำนจำกสังคมได้	 เพรำะกำรทุจริตถือว่ำ 

เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 ผิดกฎหมำย	 และผิดต่อศีลธรรม	 บ่อยครั้งที่มีกำรทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นสำเหตุของ 

กำรชมุนมุประท้วง	เพือ่กดดนั	ขบัไล่ให้บคุคลนัน้หยดุกำรกระท�ำดงักล่ำว	หรอืกำรออกจำกต�ำแหน่งนัน้ๆ	 

หรือกำรน�ำไปสู่กำรตรวจสอบและลงโทษโดยกฎหมำย	 โดยในหัวข้อสุดท้ำยของชุดวิชำนี้	 ได้น�ำเสนอ

ตัวอย่ำงที่ได้แสดงออกถึงควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตที่มีกำรชุมนุมประท้วง	 บำงเหตุกำรณ์ผู้ที่ถูกกล่ำวหำ 

ได้ลำออกจำกต�ำแหน่ง	 ซึ่งกำรลำออกจำกต�ำแหน่งนั้นถือเป็นควำมรับผิดชอบอย่ำงหนึ่งและเป็น 

กำรแสดงออกถึงควำมละอำยในสิ่งที่ตนเองได้กระท�ำ
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แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยที่ ๒	ชื่อหน่วย	ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓	เรื่อง	ตัวอย่ำงของควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ เวลา	๒	ชั่วโมง

 กำรทุจริตของประเทศต่ำง	ๆ	ในระดับโลก

๑. ผลการเรียนรู้ 

	 ๑.๑		มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต

	 ๑.๒		ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ

	 ๑.๓		ตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

	 ๒.๑		นักเรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์ถึงผลเสียจำกกำรศึกษำตัวอย่ำงของควำมละอำยและควำม 

ไม่ทนต่อกำรทุจริตของประเทศต่ำงๆ	ในระดับโลก

	 ๒.๒	 นักเรียนสำมำรถตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

๓. สาระการเรียนรู้

 ๓.๑  ความรู้

		 	 ๑)		ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต

	 		 ๒)		ผลเสียจำกกำรทุจริตในกำรสอบ

		 	 ๓)		ควำมส�ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต

 ๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด)

	 	 ๑)		ควำมสำมำรถในกำรคิด	(ทักษะกำรสังเกต	ทักษะกำรระบุ)

		 	 ๒)		ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร	(อ่ำน	ฟัง	พูด	เขียน)

		 	 ๓)		ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต	(วิเครำะห์	จัดกลุ่ม	สรุป)

 ๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม

		 	 ๑)		ใฝ่เรียนรู้

		 	 ๒)		ซื่อสัตย์สุจริต

๔. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๔.๑  ขั้นตอนการเรียนรู้ 

  ชั่วโมงที่ ๑

	 	 ๑)	 ชมคลิปวีดีโอ	 เรื่อง	 ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกลตัว	 โดยมีที่มำของคลิป 

https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s
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	 	 ๒)		สนทนำ	 อภิปรำย	 ซักถำม	 จำกกำรชมคลิปวีดีโอ	 เรื่อง	 ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ไม่ใช่เรื่องไกลตัว	โดยใช้ค�ำถำม	เช่น

	 	 	 ๒.๑	 นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรจำกกำรรับชมคลิปวีดีโอ

	 	 	 ๒.๒	 นักเรียนพบเห็นกำรคอร์รัปชันที่อยู่ใกล้ๆ	 ตัวนักเรียน	 เช่น	 เรื่องใดบ้ำง	 นักเรียน 

เกิดควำมรู้สึกอย่ำงไร	และนักเรียนจะแก้ไขอย่ำงไร	ฯลฯ

	 	 ๓)		ชมคลิปวีดีโอ	เรื่อง	พูดต่อต้ำนกำรทุจริต	รำงวัลชนะเลิศ	ปี	๒๕๕๙	โดยมีที่มำของคลิป 

https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8	พร้อมทัง้แจกใบควำมรู	้เรือ่ง	สถำนกำรณ์กำร

ทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศต่ำงๆ	ในโลก

	 	 ๔)		สนทนำ	 อภิปรำย	 ซักถำม	 จำกกำรชมคลิปวีดีโอ	 พร้อมทั้งแจกใบควำมรู ้	 เรื่อง	 

สถำนกำรณ์กำรทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศต่ำงๆ	ในโลก

	 	 ๕)		แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	 กลุ่มละ	 ๔-๕	 คน	 ศึกษำและวิเครำะห์ใบควำมรู้	 เรื่อง	

สถำนกำรณ์กำรทจุรติทีเ่กดิขึน้ในประเทศต่ำงๆ	ในโลก	แล้วส่งตวัแทนกลุม่ออกมำน�ำเสนอผลกำรวเิครำะห์

  ๔.๒  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

	 		 ๑)		คลิปวีดีโอ	 เรื่อง	 ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกลตัว	 โดยมีที่มำของคลิป 

https://www.youtube.com/watch?v=f2oscZsL3ZM&t=14s

	 	 ๒)		คลิปวีดีโอ	 เรื่อง	 พูดต่อต้ำนกำรทุจริต	 รำงวัลชนะเลิศ	 ปี	 ๒๕๕๙	 โดยมีที่มำของคลิป	 

https://www.youtube.com/watch?v=GnhRyr9lTZ8

	 	 ๓)		ใบควำมรู้	เรื่อง	สถำนกำรณ์กำรทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศต่ำงๆ	ในโลก

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

 ๕.๑  วิธีการประเมิน

	 	 ๑)		สังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

	 	 ๒)		สังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

	 	 ๓)		กำรน�ำเสนอผลงำน

 ๕.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

	 	 ๑)		แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล

	 	 ๒)		แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท�ำงำนกลุ่ม

	 	 ๓)		แบบบันทึกกำรน�ำเสนอผลงำน

 ๕.๓  เกณฑ์การตัดสิน

		 	 นักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับดีขึ้นไป	ถือว่ำผ่ำน
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ที่มำ	:	https://wwwdailynews.co.th/Foreign/540734

๖. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
	 .......................................................................................................................................................
	 .......................................................................................................................................................
	 ......................................................................................................................................................

	 ลงชื่อ........................................ครูผู้สอน
	 (.......................................)

	 ............./............./.............

๗. ภาคผนวก

ใบความรู้

เรื่อง สถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในโลก

กรณีศึกษาประเทศบราซิล 

		 ปลำยปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ประชำชนในประเทศบรำซิลได้มีกำรชุมนุมประท้วงกำรทุจริตที่เกิดขึ้น	

เป็นกำรแสดงออกถงึควำมไม่พอใจต่อวฒันธรรม	กำรโกงของระบบรำชกำรของประเทศ	โดยมปีระชำชน

จ�ำนวนหลำยหมื่นคนเข้ำร่วมกำรชุมนุมในครั้งนี้	 และมีกำรแสดงภำพหนูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในกำร

ประณำมต่อนักกำรเมืองที่ทุจริต	 กำรประท้วงดังกล่ำวยังถือว่ำมีขนำดเล็กกว่ำครั้งก่อน	 เพรำะที่ผ่ำนมำ

ได้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นและมีกำรประท้วงจนในที่สุดประธำนำธิบดีได้ถูกปลดจ�ำต�ำแหน่ง	 เนื่องจำก

กำรกระท�ำที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมำณ








