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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง การสะทอ้นปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ผา่นภาพยนตร์สั้นประกวดของส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เขา้ใจถึงสัญลกัษณ์การสะท้อนปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นผ่านภาพยนตร์สั้ นประกวดของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติและ
องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ท่ีดี ท่ีมีต่อส่ือประกวดภาพยนตร์สั้นทั้ ง7 เร่ือง โดยมีแนวคิดและทฤษฎีการทุจริต
คอรัปชั่น แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยา และแนวการวิเคราะห์ภาษาภาพเชิงเทคนิค เป็นแนวทางในการเขา้สู่
ปัญหาน าวิจยัประกอบกับการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาทางด้านภาพยนตร์โดยผลการวิจยัพบว่า สัญลกัษณ์เพ่ือการ
รณรงคต์่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ทางผลงานชนะเลิศการประกวดประเภทภาพยนตร์สั้นสามารถจ าแนกได ้3ประเภท
คือ 1) สัญลกัษณ์ภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย ก) สัญลกัษณ์ภาพการแสดงออกดา้นสีหนา้และอารมณ์ไดแ้ก่ ภาพการแสดงสี
หน้าต่ืนตระหนก เม่ือมีผู ้พบว่าตนเองกระท าการทุจริต การแสดงสีหน้าคัดค้านไม่ยินยอมเม่ือเห็นการทุจริต                
ข) สัญลกัษณ์ภาพท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่ ประกอบไปดว้ยสัญลกัษณ์ เก่ียวกับพฤติกรรมการโกง 
ได้แก่ ภาพส่วนแบ่งทางธุรกิจท่ีมีประโยชน์อย่างมิชอบ ภาพโครงการท่ีมีสัมพนัธบทกับการโกงและการทุจริต
คอรัปชั่นในเชิงนโยบาย ภาพการประพฤติมิชอบของขา้ราชการ, และ ภาพการเป็นใจรับผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผูก้ระท าผิด 2) สัญลกัษณ์ผ่านบทสนทนา ท่ีสะทอ้นปัญหาทุจริตคอรัปชัน่พบได ้7 ลกัษณะไดแ้ก่บทสนทนา จ่ายให้
ท่าน ให้ฉันเท่าไหร่ เงินส่วนแบ่ง  แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ ฮั้ว ใครๆก็ท ากนั และ เขียนตวัเลขเพ่ิมจากของเดิมลงไปและ       
3) สัญลกัษณ์ภาพเชิงเทคนิค ดว้ยการส่ือความหมายแฝงของภาษาภาพเก่ียวกบัการทุจริต ไดแ้ก่ การใชภ้าพโครงทึบ  
การใชภ้าพเงาสะทอ้น มิติแสงในเชิงสญัลกัษณ์ การตดัต่อและการล าดบัภาพ ระดบัมุมกลอ้ง และ แสงแบบ Low key 

 

ค ำส ำคญั:การสะท้อนปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ต่อต้านการทุจริต ภาพยนตร์ส้ัน 
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Abstract 
The main purpose of thise study is to create a better understanding of the symbols reflected in the 

corruption problem through the short film contest as well as creative elements over seven short films. Besides, anti-
corruption concepts and various theories including Semiotics Approach, Technical Visual Language Analysis, and  
Group Interview in Film and Digital Media Students  were utilized as a model for analysis. Based on the results, it 
was found that the symbols for anti-corruption campaign through the short film contest could be divided into three 
categories. The first category was Visual Symbols consisting of facial and emotion al expression, a panic or an 
objection during investigation. Corruption Behavior, comprising symbols and corruption behaviors, was also 
considered as  Visual Symbols such as photos regarding corruption in business allocation or a project, political 
corruption, and illegitimate private. The second category was Symbols through Conversation. There were bribery, 
collusion, embezzlement, and allocation. Finally, the third one was Technical Visual Symbols with disguisable 
image about corruption such as Silhouette, Reflection, Symbolic Dimensional Lighting, a sequence of shot and 
Parallel Cutting, Camera Angles as well as Low Key Lighting. 
 
Keywords : The Reflection in corruption problem through anti-corruption, Short film. 
 

1. บทน า 
“ทุจริตคอรัปชัน่” ในความจริงแลว้เป็นค าเดียวกนั โดยทุจริตนั้นตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ “Corruption” ซ่ึง

ค าวา่ “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายไวว้า่ ความประพฤติชัว่ ถา้เป็นความประพฤติชัว่
ทางกาย เรียกวา่ กายทุจริต ถา้เป็นความประพฤติชัว่ทางวาจา เรียกวา่ วจีทุจริต ถา้เป็นความพฤติชัว่ทางใจ เรียกวา่ มโน
ทุจริต (กฤษณ์ วงศว์เิศษธร, 2559) 

ปัญหาคอรัปชัน่ถือไดว้า่เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้
หรือประเทศท่ีดอ้ยพฒันา และการคอรัปชัน่ไดก้ลายมาเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัท่ีสุดปัญหาหน่ึงของหลายประเทศ 
โดยปัญหาน้ียงัไม่มีทีท่าวา่จะหมดไป อีกทั้งยงัทวีความรุนแรงและซบัซอ้นมากข้ึนเร่ือยๆ แมว้า่หลายประเทศไดก้า้ว
เขา้สู่ความทันสมยั มีระบบการบริหารราชการสมยัใหม่ มีการรณณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ 
อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาคประชาชน ท่ีต่างเห็นพอ้งกันว่าการคอรัปชั่นเป็นปัญหาท่ี
น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาอยา่งแทจ้ริง (จารุวรรณ สุขมุาลพงษ,์ 2556)  

ส าหรับประเทศไทย ท่ีผ่านมาแมค้นส่วนใหญ่จะตระหนักถึงผลเสียจากการคอรัปชัน่ โดยเสียงสะท้อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือไม่ยอมรับการโกงกินโดยเฉพาะในภาครัฐ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศชาติโดยตรง 
แต่ในความเป็นจริงยงัคงพบวา่ ปัญหาการหักค่าหวัคิวหรือเรียกเก็บเงินใตโ้ตะ๊ ไม่ไดล้ดนอ้ยลงตามกระแสสงัคม ท่ีหัน
มาใหค้วามส าคญักบัประเด็นทุจริตการคอรัปชัน่  

ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์ (2553,:142-143) กล่าวว่า การคอรัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนและมีปรากฏอยู่ทั่วโลก มีลกัษณะท่ี
หลากหลายและแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสงัคมของ
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ประเทศนั้น ๆ ตลอดทั้งโอกาสหรือสถานการณ์ของการคอรัปชัน่ การเขา้ถึงขอ้มูลและการตระหนกัถึงการควบคุมการ
คอรัปชัน่ของปะชาชนในประเทศซ่ึงเรา 

การคอรัปชัน่ท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งและมีกลวิธีท่ีแยบยลในการแสวงหาผลประโยชน์สู่พวกพอ้งหรือ
กลุ่มทุนทางธุรกิจ และนกัการเมืองเขา้ไปเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดคือ การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย ทั้งน้ี นวลนอ้ย ตรีรัตน์(2547) 
กล่าววา่ คอรัปชัน่เชิงนโยบาย มีความเก่ียวพนักบัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้นค่อนขา้งมาก โดยมีเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล 
เป็นการคอรัปชัน่ท่ีมีการด าเนินการอยา่งสลบัซบัซอ้นเป็นเครือข่ายท่ีมีความสมัพนัธ์กนั เพ่ือสร้างอ านาจในการผกูขาด
ใหก้บักลุ่มธุรกิจ โดยใชโ้ครงสร้างทางอ านาจของรัฐเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์กบับุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการก าหนดและบริหารนโยบาย  

การทุจริตส่งผลกระทบในวงกวา้งและมีกลวธีิท่ีแยบยลในการแสวงหาผลประโยชน์สู่พวกพอ้งหรือกลุ่มทุน
ทางธุรกิจ และนักการเมืองเขา้ไปเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดคือ การคอรัปชัน่เชิงนโยบาย การแกปั้ญหาการคอรัปชัน่จ าเป็น
จะตอ้งรู้ถึงมูลเหตุของการคอรัปชัน่ก่อน การคอรัปชัน่มีมูลเหตุหลายอยา่ง เช่น โครงสร้างทางการเมืองและสังคมมี
ความไม่เป็นธรรม (การเมืองเต็มไปดว้ยการทุจริต เศรษฐกิจท าให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคมมีปัญหามากมาย 
ศีลธรรมตกต ่า คนในสงัคมแตกความสามคัคี) วฒันธรรมประชาธิปไตยไม่หยัง่รากลึก (เพิกเฉยต่อการทุจริตคอรัปชัน่) 
ค่านิยมและจิตส านึกของคนในชาติวิปริต (ยอมรับได้กับการทุจริตคอรัปชั่น) ความไม่เคร่งครัดในการบังคบัใช้
กฎหมาย (การบงัคบัใชก้ฎหมายสองมาตรฐานองคก์รอิสระขาดความเขม้แขง็) และระบบอุปถมัภ ์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน่ หลายปีมาน้ีมีความพยายามแกปั้ญหาการคอรัปชัน่โดยการลดความเขม้ขน้ของ
เหตุปัจจยัเหล่าน้ีลงจนถึงหมดไปในท่ีสุดซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลมากเพราะภายใตบ้รรยากาศของสงัคมท่ีเตม็ไป
ดว้ยความอยุติธรรม เราคง  ไม่สามารถรณรงค์ให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมร่วมกนัต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่นกบัเรา      
ได ้ตอ้งเปล่ียนความคิดของประชาชนท่ีไดรั้บการสั่งสมบ่มเพาะมาจากความเส่ือมของสังคม ควรจะระดมสรรพก าลงั
ในการฟ้ืนฟูศีลธรรมผา่นระบบการศึกษาของประเทศภายใตฐ้านคิดท่ีวา่ “ความรู้คือคุณธรรม (Knowledge is Virtue)”    
ยิง่กวา่ฐานคิดท่ีวา่ “ความรู้คือพลงั (Knowledge is Power)” (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ, 2552) 

กิจกรรมหน่ึงท่ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ความร่วมมือกบัภาคประชาชนและส่ือมวลชน คือ “การประกวดส่ือป้องกนัการทุจริต” ท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 โดยเปิดโอกาสใหท้ั้งนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และประชาชน ไดร่้วมส่งประกวดผลงานส่ือประเภท
ภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์โฆษณา ภายใตว้ตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างกระแสใหเ้กิดการรวมพลงัในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อนัเป็นการปลุกจิตส านึก
ใหมี้ทศันคติและค่านิยมในความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกวา่การทุจริตเป็นการท าลายชาติ ซ่ึงส าหรับ
เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกและตดัสินผลงาน “การประกวดส่ือป้องกนัการทุจริต” ท่ีส าคญัประกาศหน่ึงคือ การส่ือสาร
ความเขา้ใจดว้ยภาพ เสียง และการก ากบัศิลป์ ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีผูช้มหรือ ผูต้ดัสินตอ้งวิเคราะห์และตีความการส่ือสาร
ความหมายนั้น ผา่นสญัลกัษณ์ท่ีมีทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง  

สญัลกัษณ์ภาพสะทอ้นปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีสะทอ้นให้เห็นผ่านส่ือรณรงคต์่างๆ เช่น การรับซองขาว 
การรับเงินใตโ้ตะ๊ การโกงโครงการก่อสร้าง การประพฤติมิชอบของขา้ราชการ หรือบทสนทนาต่างๆท่ีส่ือถึงการทุจริต 
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คอรัปชัน่ ลว้นแลว้แต่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดผ่านส่ือเพ่ือใหผู้รั้บชมเกิดความเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหาการทุจริต
ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทย  สญัลกัษณ์ภาพมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆใหก้บัผูรั้บสาร 

ดว้ยเหตุ“การสะทอ้นปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ผ่านส่ือประกวดของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”โดยเน้นศึกษากระบวนการประกอบสร้างความหมายผ่านส่ือภาพยนตร์สั้นท่ีได้รับ
รางวลัชนะเลิศ ประจ าปี 2558-2560 เพื่อเป็นการวเิคราะห์และท าความเขา้ใจการผลิตและประกอบสร้างความหมายส่ือ
เพ่ือการป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ อนัเป็นการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนในการพฒันาองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
สร้างสรรค์ส่ือท่ีมีคุณภาพและช่วยสร้างตระหนักรู้และปลุกจิตส านึกการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่
ออกสู่สงัคมต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือให้เขา้ใจถึงสัญลกัษณ์การสะทอ้นปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ผ่านภาพยนตร์สั้นประกวดของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ตวับทเพื่อศึกษากระบวนการ
ประกอบสร้างความหมายผ่านส่ือภาพยนตร์สั้ นท่ีได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจ าปี 2558-2560 โดยแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ี จ าแนกได้เป็น 2 
แหล่งคือ ขอ้มูลประเภทส่ือประกวด และขอ้มูลประเภทบุคคลดงัน้ี 

1) แหล่งขอ้มูลประเภทส่ือประกวด  โดยส่ือประกวดท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ภาพยนตร์สั้นท่ีไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศอนัดบั 1 ในการประกวดส่ือป้องกนัการทุจริต ประจ าปี 2558-2560 โดยส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซ่ึงผูว้ิจยัประสานไปยงัส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือภาพยนตร์สั้นท่ีเขา้ร่วมการประกวดส่ือป้องกนัการ
ทุจริต ประจ าปี 2558-2560 จากนั้ นท าการคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผลงานท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศ ซ่ึงมีผลงาน
ภาพยนตร์สั้น จ านวน 7 เร่ือง 

2) ขอ้มูลประเภทบุคคลเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักศึกษาดา้นภาพยนตร์วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รังสิตจ านวน 15 คน โดยเปิดส่ือประกวดท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศทั้ง 7เร่ืองของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ชม และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพ่ือ
สอบถามถึงทศันะเชิงวจิารณ์ท่ีมีต่อส่ือประกวดดงักล่าว  

3) ผูว้ิจยัท าการวเิคราะห์กระบวนการประกอบสร้างความหมายผ่านส่ือภาพยนตร์สั้นท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
อนัดบั 1 จากการประกวดส่ือป้องกนัการทุจริต ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ประจ าปี 2558-2560 โดยใชแ้นวทางการศึกษาเชิงสญัญะวทิยา และแนวทางการศึกษาวเิคราะห์ภาพเชิงเทคนิค
เป็นแนวทางในการวเิคราะห์  
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4. ผลการวจิยั 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การสะทอ้นปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ผา่นภาพยนตร์สั้นประกวดของส านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ” น้ี เพ่ือให้เขา้ใจถึงสัญลกัษณ์การสะท้อนปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ผ่านส่ือ
ประกวดของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติมีลกัษณะอย่างไร ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการวเิคราะห์ผา่นภาพยนตร์สั้นประกวดทั้ง 7 เร่ือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การศึกษาสญัลกัษณ์ภาพท่ีสะทอ้นปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ในการวเิคราะห์เป็น 2 องคป์ระกอบอนัไดแ้ก่ 
1.1 ลกัษณะของสีหนา้ อารมณ์ท่ีสะทอ้นปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ การแสดงออกทางดา้นสีหนา้และอารมณ์

ของผูแ้สดง มีอิทธิพลโดยตรงต่อความรู้สึกของมนุษย ์ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการตีความและเช่ือมโยงเร่ืองราว
ต่างๆ ท่ีเกิดจากสีหน้าของตวัละคร ทั้งสะทอ้นความรู้สึกในแง่บวกและแง่ลบออกมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเด็นเร่ือง
องคป์ระกอบของงานรณรงคต์่อตา้นการทุจริต ไดแ้ก่ ภาพการแสดงสีหนา้ต่ืนตระหนกตกใจ เม่ือถูกคนพพบวา่ตนเอง
กระท าผิดกระท าการทุจริต การแสดงสีหนา้คดัคา้นไม่ยินยอมเม่ือเห็นการทุจริตเกิดข้ึน สีหนา้และอาการลงัเลไม่แน่ใจ
เม่ือถูกยื่นขอ้เสนอให้กระท าการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงลกัษณะภาพดงักล่าวเป็นภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบั การแสดงออกถึง
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต  

อย่างไรก็ตามการแสดงออกทางสีหน้า และความซับซ้อนทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากบทบาทของตวัละคร
ดงักล่าว ไดรั้บการถ่ายทอดสู่ระบบการส่ือสารเชิงสญัลกัษณ์ภาพเพ่ือใหเ้กิดความซบัซอ้นมีจุดประสงคท่ี์จะส่ือใหผู้รั้บ
สารสามารถรับรู้และน าไปสู่การประกอบการสร้างความหมายท่ีตอ้งการส่ือสารให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องงานนั้นๆ 
และเป็นการส่ือความหมายเชิงสญัลกัษณ์ถึงคุณค่าเชิงลบต่อผูท่ี้มีพฤติกรรมการทุจริต 

1.2 สัญลกัษณ์จากภาพท่ีส่ือถึงการทุจริต คอรัปชั่น ประเด็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอรัปชั่น
ไดรั้บการถ่ายทอดในเชิงสัญลกัษณ์ของภาษาภาพของตวัละคร ผลการวิจยัพบว่าสัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ทุจริต คอรัปชัน่ โดย พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชัน่มีค  าเรียกท่ีใชใ้นการส่ือความหมายอยา่งง่ายว่า “โกง” 
โดยสามารถจ าแนกระบบสัญลกัษณ์ได ้5 ลกัษณะ คือ 1) ภาพส่วนแบ่งจากการจดัซ้ือ ท่ีส่ือแสดงท่ีมาของเงินโดยมา
จากส่วนแบ่งทางธุรกิจท่ีมีประโยชน์อย่างมิชอบร่วมกัน 2) ภาพโครงการท่ีมีสัมพนัธ์บทกับการโกงและการทุจริต
คอรัปชัน่ในเชิงนโยบาย เช่น ภาพอาคารก่อสร้างท่ีไม่เสร็จสมบูรณ์ 3) การประพฤติมิชอบของขา้ราชการ เช่น การรับ
สินบนของผูอ้  านวยการโรงเรียน ภาพเจา้หน้าท่ีต ารวจปล่อยปะละเลยหน้าท่ี ให้ความสะดวกสบายกบัผูท่ี้มีอ านาจ
มากกวา่ ภาพของนักการเมืองท่ีตั้งใจลงนามในเอกสารเพ่ือเอ้ือดึงผลประโยชน์เขา้ตวั 4) การปลอมแปลงเอกสารเท็จ 
เพื่อรับผลประโยชน์เขา้ตวัเอง 5) ภาพการรู้เห็นเป็นใจรับผลปะโยชน์ร่วมกบัผูก้ระท าผิดเพ่ือหวงัเงินทอง และช่ือเสียง 
โดยไม่ไดม้าจากความถูกตอ้งโดยชอบธรรม ซ่ึงสัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ดงักล่าวน้ีมีลกัษณ์
ของการส่ือความหมายในเชิงอนุนามนยั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นภาพตวัแทนถึงปัญหาการคอรัปชัน่ในสังคมไทย และเป็น
การส่ือความหมายท่ีอิงล าดบัเหตุการณ์ตามแบบแผนการเล่าเร่ือง ท่ีระบบสัญลกัษณ์นั้นตอ้งมีการเรียนรู้ทางสงัคม ซ่ึง
คือกระบวนการทางสงัคมใหก้บัเยาวชนเก่ียวกบัคา่นิยมท่ีมีตอ่การคอรัปชัน่ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนหากสงัคม
มีการทุจริตคอรัปชัน่เกิดข้ึน ให้เยาวชนตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอยา่ง นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการการ
อุปมาเปรียบเทียบผลจากการโกง ท่ีโยงกบัภาพสญัลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบัจุดจบคนทุจริตต่อบา้นเมือง คือ การ
ถูกพิพากษาจ าคุก ซ่ึงเป็นความผิดในคดีอาญา 
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2. การศึกษาสญัลกัษณ์ผา่นบทสนทนาท่ีสะทอ้นปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ การศึกษาเชิงสัญญะวิทยา คือ ระบบ
ของการสร้างความหมายของภาษา สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ ภาษา และการพดูหรือการใชภ้าษาของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงการสร้างความหมายในระบบสัญญะวิทยาจึงมีลกัษณะท่ีไม่แน่นอนตายตวั และไม่มีความหมายในตวัเอง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นเร่ืองของการก าหนดข้ึน ความหมายท่ีไดจึ้งข้ึนอยู่กบัการ
เลือกรูปสัญญะเขา้มาคู่กบัความหมายสัญญะท่ีได้รับการยอมรับจากชุมชนหรือสังคม ความหมายของสัญญะต่างๆ 
สามารถเปล่ียนแปลงไปไดต้ามบริบทของสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในยคุสมยั บทสนทนา หรือ ค าพูดท่ีใช้
โตต้อบหรือส่ือสารกนัระหวา่งบุคคล 2 คนข้ึนไป เพ่ือพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น อาจเป็นการโตแ้ยง้ สนบัสนุนท่ี
เกิดการปะทะกนัทางความคิด เป็นการสร้างระบบความหมายดว้ยวธีิการทางสญัญะวิทยาจึงนบัวา่เป็นวิธีการทางภาษา
ท่ีมีความส าคญัในการส่ือสารความคิดของมนุษย ์ซ่ึงจากการศึกษาพบการสะทอ้นปัญหาทางจริต คอรัปชัน่ จากส่ือ
ประกวดภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เร่ือง ผ่านทางบทสนทนาไดห้ลายกรณี ดงัน้ี จ่ายให้ท่าน ใหฉ้ันเท่าไหร่ เงินส่วนแบ่ง แบ่ง
เปอร์เซ็นตใ์ห ้ฮั้ว ใครๆก็ท ากนั และ เขียนตวัเลขเพ่ิมเติม จากของเดิมเขา้ไป 

จากสญัลกัษณ์ผ่านบทสนทนาขา้งตน้ส่งผลต่อการรับรู้ถึงสารท่ีตอ้งการจะส่ือของผูช้มไดอ้ยา่งชดัเจน ค าพูด
ในบทสนทนาต่างเป็นเน้ือหา สาระส าคญัท่ีช้ีให้ และตอกย  ้าให้ผูรั้บสารเขา้ใจในส่ิงท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่ือสาร ให้
ถูกตอ้งงครบถว้น และเป็นไปอยา่งท่ีผูส้ร้างตอ้งการจูงใจให้ผูช้มรู้สึกอยา่งไร อีกทั้งค  าพูด และบทสนทนาในบริบท
ต่างๆของภาพยนตร์สั้น ยงัช้ีใหผู้รั้บสาร หรือผูช้มตระหนกัถึง บทบาท และความส าคญัของของภยัการทุจริต คอรัปชัน่
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งง่ายท่ีสุด  

3.การศึกษาสญัลกัษณ์ภาพเชิงเทคนิคท่ีสะทอ้นปัญหาทุจริตคอรัปชัน่  
สญัลกัษณ์เชิงเทคนิคไม่วา่จะเป็นมุมกลอ้ง หรือมิติของแสงในส่ือประกวดภาพยนตร์สั้น ตา่งมีบทบาทในการ

ส่ือสารสะท้อนมุมมองของ ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงงานรณรงค์ภาพยนตร์สั้ นดงักล่าวสามารถ ถ่ายทอด และ
แสดงมุมมอง ของการทุจริตออกมาไดห้ลากหลาย ท าใหรู้้รับสาร หรือผูช้มเขา้ใจผา่นมุมมองเหล่านั้นไดง่้ายข้ึน อีกทั้ง
เป็นการช่วยเปิดมุมมอง ในการดึงเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการทุจริต คอรัปชัน่มาไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการใชแ้สง
ในภาพยนตร์สั้นงานรณรงคต์่อตา้นการทุจริต สามารถท าให้จิตใจของบุคคลท่ีดูภาพดงักล่าวรู้สึกถึงอารมณ์ท่ีสะทอ้น
จากมิติดา้นองคป์ระกอบของแสง ไม่วา่เป็นความรู้สึกหดหู่ เสียใจ หมดความหวงั หรือ ความรู้สึกท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง 
ปริศนา ความคลุมเครือไม่ชดัเจน จึงท าใหผู้ช้มผลงานรู้สึก และตระหนกัไดถึ้งผลของการทุจริตคอรัปชัน่ ลกัษณะของ
สญัลกัษณ์เชิงเทคนิคท่ีพบจากการศึกษามีดงัน้ี 1) การใชภ้าพโครงทึบ โดยในภาพยนตร์สั้นมีการใชภ้าพโครงทึบเพื่อ
เสริมสร้างบรรยายกาศความอึมครึม ความสลวัของปรากฎการณ์ทางสังคมท่ีขาดความโปร่งใส ตรวจสอบไดย้าก ซ่ึง
เป็นท่ีมาของปรากฏการณ์คอรัปชัน่ 2) การใชภ้าพเงาสะทอ้น แฝงถึงความก ากวมระหวา่งส่ิงท่ีเป็นจริงกบัส่ิงท่ีไม่มีอยู่
จริงหรือเงาของความจริง เม่ือพิจารณาร่วมกบัแนวคิดของงานรณรงคจ์ะเห็นไดว้า่ภาพเงาสะทอ้นเป็นเทคนิคทางภาพท่ี
ตอกย  ้าถึงการมีอยู่ของปัญหาคอรัปชัน่ แต่เป็นส่ิงท่ียากท่ีจะจบัตอ้งตวัตนของการทุจริตได ้มิติแสงในเชิงสัญลกัษณ์
สามารถท าให้จิตใจของบุคคลท่ีดูภาพดงักล่าวรู้สึกถึงอารมณ์ท่ีสะทอ้นจากมิติดา้นองค์ประกอบของแสง ไม่ว่าเป็น
ความรู้สึกหดหู่ เสียใจ หมดความหวงั หรือ ความรู้สึกท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง ปริศนา ความคลุมเครือไม่ชดัเจน 3) การตดั
ต่อและการล าดบัภาพ ลกัษณะเด่นของล าดบัการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์สั้นต่อตา้นคอรัปชัน่คือ วิธีการตดัต่อท่ีน าเอา
ภาพแต่ละสถานท่ี รวมทั้ งกิจกรรมท่ีมีความแตกต่างกนัมาจดัวางในแนวเทียบเคียงกนั ก่อให้เกิดความหมายในเชิง
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เปรียบเทียบท่ีเกิดจากภาพในล าดบัตน้และภาพในล าดบัหลงัเช่น การน าเสนอภาพของพฤติกรรมทุจริตของพ่อ ลูก 
เทียบเคียงใหเ้ห็นความเส่ือมโทรม การกระท าผิดท่ีเกิดจากตน้แบบท่ีไม่ดี สืบเน่ืองต่อไปเป็นวฎัจกัร โดยเทคนิคการตดั
ต่อดังกล่าวเป็นการตัดชนภาพแบบรวดเร็ว มีความหมายแฝงในการกระตุ ้น เร่ง ความรุนแรง ซ่ึงท าให้ผูช้มเกิด
ความรู้สึกถึงผลเสียจากการคอรัปชั่นในทันที ถือเป็นรหัสความต่อเน่ืองของภาษาภาพท่ีสร้างความหมายในเชิง
เปรียบเทียบให้กบัผูช้ม 4) ระดบัมุมกลอ้งโดยระดบัมุมกลอ้งท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริต คอรัปชัน่มี      
2 ลกัษณะคือ 1) ภาพมุมต ่า ใช้กบัตวัละครท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความหมายแฝงถึงความยิ่งใหญ่ความน่ายกย่อง   
เชิดชู 2) ภาพมุมสูงส่ือการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีชัว่ร้ายใชก้บัตวัละครท่ีประพฤติมิชอบ หรือมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุจริต ให้ความหมายแฝงถึงความพ่ายแพ ้การไม่น่ายกยอ่ง การตกอยูใ่ตอ้  านาจของส่ิงไม่ดี ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่น
ผูใ้ชอ้  านาจในทางมิชอบ อีกทั้งเป็นมุมองสายตาท่ีท าให้เห็นวา่ต่อให้ไม่มีใครเห็นพฤติกรรมดงักล่าว แต่เบ้ืองบนก็
สามารถเห็นพฤติกรรมท่ีไม่ดีดงักล่าวได ้เป็นการตอกย  ้าถึงการเป็นภาพตวัแทนของการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีชัว่ร้าย และ  
3) แสงแบบ Low key การจัดแสงแบบ Low key เป็นการใช้แสงเพ่ือให้มีพ้ืนท่ีเงาเป็นส่วนใหญ่ท าให้เกิดภาพ
บรรยากาศแบบโทนมืดเพื่อส่ือความหมายถึง ความลึกลบัความน่ากลวั การมองโลกในแง่ร้าย เม่ือพิจารณาจากบริบท
ของการรณรงคต์า้นคอรัปชัน่ สามารถส่ือไดถึ้งปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่วา่เป็นความชัว่ร้ายและเป็นดา้นมืดในสงัคมท่ี
ทุกคนควรร่วมกนัแกไ้ข 

สญัลกัษณ์ภาพเชิงเทคนิคท่ีแสดงผา่นภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เร่ือง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิด การวเิคราะห์
ภาษาภาพเชิงเทคนิคซ่ึงภาษาภาพเชิงเทคนิคท่ีแสดงผ่านภาพยนตร์สั้ นจดัเป็นส่วนท่ีส าคญัในการผลิตงานเพ่ือการ
ส่ือสารโดยท่ีเทคนิคภาพต่างๆ ยอ่มมีผลต่อจิตวิทยาการรับรู้ของผูช้มไม่วา่จะเป็น การจดัแสงการ จดัองคป์ระกอบของ
ภาพ เช่น สมดุลของภาพ องคป์ระกอบเร่ืองเส้น สี ความลึกการเน้นจุดเด่น ตลอดจนถึงเทคนิคทางภาพท่ีเกิดจากการ
เคล่ือนกลอ้ง การเลือกใช้ต าแหน่งมุมกลอ้งเลนส์ การเลือกระยะชัด เป็นต้น การวิเคราะห์ภาพเชิงเทคนิคเป็นผล
สืบเน่ืองจากหลกัจิตวทิยาในการรับรู้ภาษาภาพซ่ึงผลทางการรับรู้ในเชิงจิตวิทยาก่อให้เกิดการส่ือสารความหมายแฝง 
(connotative meaning) ต่อภาษาภาพโดยท่ีกระบวนการประกอบสร้างดงักล่าวน้ี มีความหมายแฝงจากภาษาภาพเชิง
เทคนิคร่วมอยูด่ว้ย ตอ้งตระหนกัวา่ความหมายแฝงของภาษาภาพเชิงเทคนิคเป็นกลยทุธ์อยา่งหน่ึงท่ีน ามาสู่การตอกย  ้าา
ความเช่ือท่ีผูรั้บสารมีต่อส่ิงท่ีเห็น 

 
5. การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การสะท้อนปัญหาทุจริตคอรัปชั่นผ่านภาพยนตร์สั้ นประกวดของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ” น้ี เพ่ือให้เขา้ใจถึงสัญลกัษณ์การสะท้อนปัญหาการทุจริต
คอรัปชัน่ผ่านภาพยนตร์สั้นประกวดของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติมีลกัษณะ
อยา่งไร รวมถึงเพ่ือทราบถึงทศันะเชิงวจิารณ์ท่ีมีต่อส่ือประกวดดงักล่าว โดยศึกษาการรับรู้ท่ีเป็นผลจากการตีความของ
กลุ่มนกัศึกษาจ านวน 3 กลุ่ม 15 คน ผลการวเิคราะห์และจดักลุ่มค าตอบ ออกไป ผูว้จิยัไดแ้ยกการอภิปรายผลการวจิยัท่ี
น่าสนใจ ขององค์ประกอบของงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทางส่ือภาพยนตร์สั้ นในงานชุดรณรงค์
ดงัต่อไปน้ี  
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1) ด้านสีหน้าและอารมณ์ โดยอารมณ์ไม่ใช่พฤติกรรมภายนอกหรือความคิดเฉพาะอย่าง แต่อารมณ์เป็น
ประสบการณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคล อารมณ์เป็นความรู้สึกท่ีรุนแรงและมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีแตกต่างไปจาก
การ กระท าปกติทัว่ไป โดยปกติแลว้อารมณ์มีความซบัซอ้นกวา่ความรู้สึกทางร่างกายอ่ืน ๆ สามารถการประเมินหรือ
แปล ความหมายของสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ไดจ้ากอารมณ์นั้นๆ ส่วนมากอารมณ์จะเกิดร่วมกบัการเปล่ียนแปลง
ทางสรีระ เช่น การเปล่ียนสีหนา้ การแสดงออกทางสีหนา้ แววตา ท่าทางบางประกาย หรือการตอบสนองของร่างกาย
โดนอตัโนมติั สีหนา้และอารมณ์ของผูแ้สดง ถือวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีมีผลต่อการรับสารจากภาพ จากท่าทาง รวมถึงการ
รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีสะทอ้นออกจากความรู้สึกในแง่บวกหรือแง่ลบออกมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการวิเคราะห์ 
ทศันะเชิงวิจารณ์ของกลุ่มในประเด็นเร่ืององคป์ระกอบของงานรณรงคต์่อตา้นการทุจริตดงัขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่การ
แสดงออกทางสีหนา้และอารมณ์ของตวัละครในภาพยนตร์สั้น อยา่งเช่นการทุจริตคอรัปชัน่ ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ไม่วา่ตวั
ละครใดท่ีมีความเช่ือมโยงหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการกระท าทุจริต จะแสดงสีหนา้ออกมาในทางท่ีไม่ดี มี
ปฏิกิริยาท่ีต่ืนตระหนก ตกใจ คลา้ยกบัคนมีชะนกัติดหลงั พฤติกรรมดงักล่าว ท าให้ผูรั้บสาร หรือผูช้มภาพยนตร์สั้น 
สามารถวิเคราะห์ และรับรู้ไดถึ้งสารท่ีผูส้ร้างตอ้งการจะส่ือออกมา อีกทั้งการแสดงออกทางสีหนา้และอารมณ์ของตวั
ละคร ท าให้ผูช้มรับรู้ไดว้า่ พฤติกรรมแบบใดท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีดี และพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดี ไม่ควรเอา
เป็นเยีย่งอยา่ง 

2) ดา้นสัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือความหมายถึงการทุจริตคปรัปชัน่ในภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เร่ือง พบวา่มีการใชภ้าพ
พฤติกรรมการโกง ภาพส่วนแบ่งจากการจดัซ้ือ  ภาพโครงการท่ีมีสมัพนัธ์บทกบัการโกงและการทุจริตคอรัปชัน่ในเชิง
นโยบาย เช่น ภาพอาคารก่อสร้างท่ีไม่เสร็จสมบูรณ์  การประพฤติมิชอบของข้าราชการ เช่น การรับสินบนของ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ภาพเจา้หนา้ท่ีต ารวจปล่อยปะละเลยหน้าท่ี ให้ความสะดวกสบายกบัผูท่ี้มีอ านาจมากกวา่ ภาพ
ของนักการเมืองท่ีตั้ งใจลงนามในเอกสารเพ่ือเอ้ือดึงผลประโยชน์เข้าตัว การปลอมแปลงเอกสารเท็จ เพ่ือรับ
ผลประโยชน์เขา้ตวัเอง ภาพการรู้เห็นเป็นใจรับผลปะโยชน์ร่วมกบัผูก้ระท าผิดเพ่ือหวงัเงินทอง และช่ือเสียง โดยไม่ได้
มาจากความถูกตอ้งโดยชอบธรรม ซ่ึงสญัลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชัน่  ส่ือใหเ้ห็นถึงการทุจริตออกมา
อยา่งชดัเจนท าให้ผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจและรับรู้ ตระหนักวา่การทุจริตไม่ดี  และรับรู้ถึงบทลงโทษของการทุจริต
คอรัปชัน่ เป็นการปลูกฝังใหเ้ยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกรงกลวัต่อการกระท าการทุจริตคอรัปชัน่ 

3) ดา้นบนสนทนาท่ีสะทอ้นถึงปัญหาการทุจริต คอรัปชัน่แมว้า่การส่ือสารดว้ยภาพจะมีความส าคญัในการ
สร้างความหมายในภาพยนตร์ หรือสามารถแสดงความหมายโดยนับเพื่อให้ผูรั้บสามารถตีความ ทอดความหมายจาก
ภาพดว้ยตนเองแลว้ แต่ในบางคร้ังภาพก็ไม่อาจจะสามารถส่ือสารความหมายท่ีซ่อนอยูไ่ดท้ั้งหมด ดงันั้นเสียงจึงเป็นอีก
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบหน่ึงท่ีจะสามารถส่งเสริมอารมณ์และให้ขอ้มูลรายละเอียด ทดแทนส่ิงท่ีภาพไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดท่ีเป็นถอ้ยค าของตวัละคร ท่ีเปล่งออกมา ทั้ งลีลาและท่วงท านอง 
รวมทั้งจงัหวะในการพูด ก็จะสะทอ้นให้เห็นบริบทและอารมณ์ของค าพูดนั้นๆ นอกจากน้ียอ่มหมายถึง การสนทนา
ของตวัละครท่ีเกิดข้ึนในภาพยนตร์ ท่ีจะช่วยให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และทิศทางของเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นในทางท่ีดี
หรือไม่ดีก็ตาม การสนทนาของตวัละครยงัสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงบุคลิก นิสยัใจคอ ทศันคติ ปูมหลงั และลกัษณะ
ดา้นอ่ืน ๆ ของตวัละครไดอี้กเช่นกนั  
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4) ดา้นมุมกลอ้งในเชิงสัญลกัษณ์มุมมองภาพเป็นเคร่ืองมือในการแสดงถึงความคิดเห็นของผูส้ร้างสรรค์
ผลงาน วา่ตอ้งการน าเสนอส่ิงใหใ้ห้กบัผูรั้บสาร โดยมุมกลองแต่ละมุมก็ใหอ้ารมณ์และความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ทั้งน้ีมุมกลอ้งท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานของผูส้ร้างก็จะช่วยใหผู้รั้บสาร สามารถมองเห็นวตัถุ หรือตวัละคร ไดอ้ยา่ง
หลากหลาย เป็นการเปิดให้ผูรั้บจินตนาการ วิเคราะห์ถึงนัยท่ีสะท้อนออกมาต่างกนั ตามประสบการณ์และทศันะท่ี
ต่างกนัของผูรั้บสารแต่ละคน จะกล่าวไดว้า่ มุมมองเดียวกนัท่ีผูส้ร้างสรรคถ่์ายทอดออกมา ผูรั้บสารอาจจะรับสารและ
ตีความต่างกนัไป ดังนั้นมุมกลอ้งจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีท าให้ทิศทางของสารท่ีตอ้งการแสดงออกนั้น เป็นไป
ตามท่ีผูส้ร้างตอ้งการ  

5) ดา้นมิติของแสงในเชิงสัญลกัษณ์การใชแ้สงในภาพยนตร์สั้นงานรณรงคต์่อตา้นการทุจริต สามารถท าให้
จิตใจของบุคคลท่ีดูภาพดงักล่าวรู้สึกถึงอารมณ์ท่ีสะทอ้นจากมิติดา้นองคป์ระกอบของแสง ไม่วา่เป็นความรู้สึกหดหู่ 
เสียใจ หมดความหวงั หรือ ความรู้สึกท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง ปริศนา ความคลุมเครือไม่ชดัเจน  

6) การน าเสนอแบบอยา่งของบุคคลท่ีไม่พึงประสงคจ์ากประเด็นค าให้สมัภาษณ์ขา้งตน้น้ีจะเห็นไดว้า่ผูท่ี้ได้
ชมส่ือต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่นดงักล่าวมีความรู้สึกถึงหลกัในการท าผิดตอ้งถูกลงโทษ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการปลูก
จิตส านึกผิดชอบชัว่ดีใหก้บัเยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงมองเห็นปัญหาการเป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีของบุคคลในสังคม ท่ี
ไม่ควรเอาเป็นเยีย่งอยา่ง พร้อมสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปลูกฝังจิตส านึกท่ีใหแ้ก่เยาวชนรุ่นหลงั 
 
6. บทสรุป 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การสะท้อนปัญหาทุจริตคอรัปชั่นผ่านภาพยนตร์สั้ นประกวดของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เขา้ใจถึงสัญลกัษณ์เพื่อการรณรงค์
ต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ท่ี และเพ่ือให้เขา้ใจถึงองค์ประกอบทางการสร้างสรรค์ของการรณรงคต์่อตา้นการทุจริต 
คอร์รัปชนัผ่านภาพยนตร์สั้น  ท่ีกระตุน้ให้เยาวชนตระหนกัถึงปัญหาการทุจริต คอรัปชัน่ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ี
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการเขา้สู่ปัญหาน าวจิยั ซ่ึงสะทอ้นผ่านผลงานชนะเลิศการประกวดประเภทภาพยนตร์สั้น ทั้ง 7 
เร่ืองจากการศึกษาวิจัยช้ินน้ีสรุปได้ว่าสัญลกัษณ์ภาพถูกสร้างเพ่ือเป็นตวัแทนของส่ิงต่าง ๆ หรือกิจกรรม เพ่ือส่ือ
ความหมายให้คนส่วนใหญ่เขา้ใจตรงกนั สามารถ จ าแนกออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ คือ ภาพสัญลกัษณ์ไอคอน (Icon) ภาพ
สญัลกัษณ์ช้ีน า (Indexical) ท่ีท าใหเ้กิดความเหมือนจริง และภาพตวัแทน (Symbols) ซ่ึงมีความเป็นนามธรรมมากท่ีสุด 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดด้านสัญญะวิทยาของ Ferdinand de Saussure ผู ้เสนอแนวทางการศึกษาสัญญะวิทยา 
(semiology) โดยเสนอว่า กระบวนการสร้างความหมาย (process of signification) อาศัยองค์ประกอบของสัญญะ 2 
ประการคือ รูปสัญญะ (signifier) และความหมายสัญญะ (signified) รวมเขา้กนัเป็นสัญญะ (sign) (ศิริชยั ศิริกายะ และ 
กาญจนา แกว้เทพ,2531) 

การน าถอ้ยค า ภาพหรือภาพเคล่ือนไหว มาประกอบกบัแนวความคิดใดแนวความคิดหน่ึง เช่น ความเศร้า 
ความยนิดีถอ้ยค า/ภาพนั้นๆ  จะกลายเป็นแนวสญัญะของแนวความคิดนั้น ระบบภาษาจึงเป็นการจดัระบบสญัญะต่างๆ 
ข้ึนมา และมีการถ่ายถอดจนเป็นท่ีรับรู้ เขา้ใจ และยอมรับในความหมายท่ีใช ้มนุษยทุ์กยคุทุกสมยัลว้นมีระบบคิดและมี
การสร้างภาษา (ระบบสญัญะ) ข้ึนมา เพ่ือส่ือความคิด/ความหมายต่างๆ ให้เกิดการส่ือสารกนัได ้นอกจากน้ียงัสะทอ้น
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ให้เห็นถึง ประเด็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจรติ คอรัปชัน่ไดรั้บการถ่ายทอดในเชิงสัญลกัษณ์ของภาษาภาพของ
ตวัละคร  

นอกจากน้ีผลการวิจยัพบว่าสัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ ท่ีแฝงอยูใ่นส่ือภาพยนตร์สั้น
ประกวดทั้ง  7 เร่ือง โดยพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชัน่มีค  าเรียกท่ีใชใ้นการส่ือความหมายอยา่งง่ายวา่ “โกง” 
สามารถจ าแนกระบบสัญลกัษณ์ได ้5 ลกัษณะ คือ 1) ภาพส่วนแบ่งจากการจดัซ้ือ ท่ีส่ือแสดงท่ีมาของเงินโดยมาจาก
ส่วนแบ่งทางธุรกิจท่ีมีประโยชน์อยา่งมิชอบร่วมกนั 2) ภาพโครงการท่ีมีสมัพนัธ์บทกบัการโกงและการทุจริตคอรัปชัน่
ในเชิงนโยบาย เช่น ภาพอาคารก่อสร้างท่ีไม่เสร็จสมบูรณ์ 3) การประพฤติมิชอบของขา้ราชการ เช่น การรับสินบนของ
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ภาพเจา้หนา้ท่ีต ารวจปล่อยปะละเลยหน้าท่ี ให้ความสะดวกสบายกบัผูท่ี้มีอ านาจมากกวา่ ภาพ
ของนักการเมืองท่ีตั้ งใจลงนามในเอกสารเพ่ือเอ้ือดึงผลประโยชน์เข้าตัว 4) การปลอมแปลงเอกสารเท็จ เพื่อรับ
ผลประโยชน์เขา้ตวัเอง 5) ภาพการรู้เห็นเป็นใจรับผลปะโยชน์ร่วมกบัผูก้ระท าผิดเพ่ือหวงัเงินทอง และช่ือเสียง โดย
ไม่ไดม้าจากความถูกตอ้งโดยชอบธรรม ทั้งน้ีสัญลกัษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการทุจริต คอรัปชัน่ดงักล่าวน้ีมีลกัษณ์ของ
การส่ือความหมายในเชิงอนุนามนยั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นภาพตวัแทนถึงปัญหาการคอรัปชัน่ในสงัคมไทย และเป็นการ
ส่ือความหมายท่ีอิงล าดบัเหตุการณ์ตามแบบแผนการเล่าเร่ือง ท่ีระบบสัญลกัษณ์นั้นตอ้งมีการเรียนรู้ทางสังคม ซ่ึงคือ
กระบวนการทางสงัคมให้กบัเยาวชนเก่ียวกบัค่านิยมท่ีมีต่อการคอรัปชัน่ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนหากสงัคมมี
การทุจริตคอรัปชัน่เกิดข้ึน ให้เยาวชนตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการการ
อุปมาเปรียบเทียบผลจากการโกง ท่ีโยงกบัภาพสญัลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบัจุดจบคนทุจริตต่อบา้นเมือง คือ การ
ถูกพิพากษาจ าคุก ซ่ึงเป็นความผิดในคดีอาญา 

ทั้งน้ีจากการศึกษายงัพบอีกวา่ สัญลกัษณ์ภาพท่ีส่ือความหมายแฝงของภาษาภาพเชิงเทคนิคท่ีส่ือความหมาย
เก่ียวกบัการทุจริต คอรัปชัน่ มีความหมายในเชิงภาษาภาพเชิงเทคนิคท่ีแสดงผ่านภาพยนตร์สั้นท่ีจดัเป็นส่วนท่ีส าคญั
ในการผลิตงานเพื่อการส่ือสารและยอ่มมีผลต่อจิตวทิยาการรับรู้ของผูช้มไม่วา่จะเป็น การจดัแสงการ จดัองคป์ระกอบ
ของภาพ เช่น สมดุลของภาพ องคป์ระกอบเร่ืองเส้น สี ความลึกการเนน้จุดเด่น ตลอดจนถึงเทคนิคทางภาพท่ีเกิดจาก
การเคล่ือนกลอ้ง การเลือกใชต้  าแหน่งมุมกลอ้งเลนส์ การเลือกระยะชดั เป็นตน้ การวิเคราะห์ภาพเชิงเทคนิคเป็นผล
สืบเน่ืองจากหลกัจิตวิทยาในการรับรู้ภาษาภาพซ่ึงผลทางการรับรู้ในเชิงจิตวิทยาก่อให้เกิดการส่ือสารความหมายแฝง 
(connotative meaning) ต่อภาษาภาพโดยท่ีกระบวนการประกอบสร้างดงักล่าวน้ี มีความหมายแฝงจากภาษาภาพเชิง
เทคนิคร่วมอยูด่ว้ย ตอ้งตระหนกัวา่ความหมายแฝงของภาษาภาพเชิงเทคนิคเป็นกลยทุธ์อยา่งหน่ึงท่ีน ามาสู่การตอกย  ้าา
ความเช่ือท่ีผูรั้บสารมีต่อส่ิงท่ีเห็น  ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

1. ควรมีการศึกษาผ่านส่ืออ่ืนๆ ท่ีมีการน าเสนอเก่ียวกบัการณรงค์เพ่ือการต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ ใน
ลกัษณะ การจดันิทรรศการ ฯ เพ่ือศึกษาวา่ส่ือดงักล่าวนั้นมีองคป์ระกอบทางการสร้างสรรคใ์ดบา้งท่ีสามารถดึงดูดใจ
ผูรั้บสารได ้ 

2. ควรมีการส่ือสารโดยใชส่ื้อบุคคลท่ีมีต่อการปลูกฝังแนวคิดในการต่อตา้นทุจริต คอรัปชัน่ในเยาวชนใน
สงัคม เช่น การอบรมสัง่สอน บ่มเพาะจากครูอาจารย ์และบุคคลในครอบครัว เน่ืองจากส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีมีพลงัในการ
เพ่ิมพลงัของการส่ือสาร และสะทอ้นใหเ้ห็นผลจากการปลูกฝังไดดี้ และชดัเจน  
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3. ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ข รวมถึงแนวทางการพฒันาส่ือการรณรงคก์ารทุจริต คอรัปชัน่ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการส่ือสารมากข้ึน 

4. การศึกษาการสะทอ้นปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ผา่นส่ือการต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ในแง่การสมัภาษณ์ควร
สมัภาษณ์นกัวิชาการ ผูป้ฏิบติังานดา้นภาพยนตร์สั้น บุคคลทัว่ไปท่ีบริโภคส่ือ เพ่ือให้สะทอ้นปัญหาไดห้ลายประเด็น
และมีความลุ่มลึกสมบูรณ์ครบถว้นในดา้นของเน้ือหา 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและการให้ค  าปรึกษาท่ีดีจากรองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ทองเลิศ  
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  รวมทั้ งขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้และค าแนะน าท่ีดีตลอด
การศึกษาในระดบัปริญญาโท วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต อีกทั้งผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณแม่ 
ครอบครัว เพ่ือนๆ ทุกคน และผูท่ี้คอยใหก้ าลงัใจท่ีดีเสมอมา ตลอดจนผูท่ี้ใหค้วามกรุณาท่านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง จน
ท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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