
ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

ความคิดเห็นในสิ่งตีพิมพ�ฉบับนี้เป�นของผู�วิจัย/คณะผู�วิจัยและไม&จําเป�นต�องสะท�อนถึงความคิดเห็นของ
สํานักงาน ป.ป.ช. หรือหน&วยงานสังกัดของผู�วิจัย/คณะวิจัย สํานักงาน ป.ป.ช. ไม&ต�องรับผิดชอบต&อความ
สูญเสีย ความเสียหาย หรือสิ่งใดๆ อันเป�นผลจากข�อมูลหรือความคิดเห็นจากสิ่งตีพิมพ�ฉบับนี้ และสํานักงาน
ป.ป.ช. ไม&ต�องรับผิดชอบต&อความผิดพลาดหรือผลท่ีตามมาท่ีเกิดจากการใช�ข�อมูลท่ีปรากฏอยู&ในรายงานฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัย โดย  

รศ.ดร.โกวิทย�  กังสนันท� ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

นายณัฐวุฒิ  สมบูรณ�ยิ่ง หัวหน�าโครงการวิจัย 

นางสาวธีรวรรณ  เอกรุณ นักวิจัย 

นายภัทรวุฒิ  เฉยศิริ ผู�ช&วยนักวิจัย 

 

 

 

 

นําเสนอต&อ  

สํานักงาน ป.ป.ช. 

361 ถนนนนทบุรี – สนามบินน้ํา ตําบลท&าทราย  

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

i 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห"งผลประโยชน' 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทยสําเร็จลุล"วงได�ด�วย  
แรงบันดาลใจและความกรุณาจากหลายท"าน 

  คณะผู�วิจัยขอขอบพระคุณองค'การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทยและเจ�าหน�าท่ีทุกท"าน
ท่ีให�ความร"วมมือในการสํารวจเป=นอย"างดี ขอขอบพระคุณกรมส"ง เสริมการปกครองส"วนท�องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย และศูนย'ประมวลข�อมูล สํานักงาน ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนข�อมูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวข�อง
กับองค'การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทย 

  ตลอดการเดินทางของการศึกษาวิจัย คณะผู�วิจัยขอขอบพระคุณท"านอนุกรรมการดําเนิน 
การวิจัยประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกรรมการส"งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สํานักงาน ป.ป.ช.    
ทุกท"านท่ีตรวจสอบทางวิชาการและให�ข�อเสนแนะในการพัฒนางานวิจัย อีกท้ังยังเข�าใจและอดทนต"อความ
ล"าช�าในการส"งงานของคณะผู�วิจัยท่ีมีภาระงานมากอยู"เนืองๆ และขอขอบพระคุณท"านรองศาสตราจารย'     
ดร.โกวิทย'  กังสนันท' ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยท่ีจุดประเด็น แนะนําแง"มุม ความรู� และวิธีวิทยาในการศึกษาด�าน
การขัดกันแห"งผลประโยชน'นี้  

  คณะผู�วิจัยหวังเป=นอย"างยิ่งว"าผลจาการศึกษาเรื่องนี้จะเป=นประโยชน'ในการแก�ไขปKญหา   
การส"งเสริม หรือสนับสนุนให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐในองค'การบริหารส"วนจังหวัดมีความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องใน
ประเด็นของการขัดกันแห"งผลประโยชน' ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปMองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยอย"างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดความสุ"มเสี่ยงในการขัดกันแห"งผลประโยชน'ท่ีจะส"งผลต"อการกระทําการทุจริต
และความเสียหายต"อประเทศชาติตามมา คุณงามความดีท่ีเกิดจากงานชิ้นนี้ หากมี คณะผู�วิจัยขอมอบคุณงาม
ความดีเหล"านั้นตอบแทนความกรุณาของทุกท"านข�างต�น. 
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บทคัดย�อ 

 

ส�วนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ 

  ชื่อโครงการ: การสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห งผลประโยชน$ (Conflict of Interest) 
          ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค$การบริหารส วนจังหวัดของประเทศไทย 

  ชื่อผู�ศึกษาวิจัย: รองศาสตราจารย$ ดร.โกวิทย$ กังสนันท$  ท่ีปรึกษาโครงการ 

   นายณัฐวุฒิ สมบูรณ$ยิ่ง    หัวหน�าโครงการ 

   นางสาวธีรวรรณ เอกรุณ    นักวิจัย 

   นายภัทรวุฒิ เฉยศิริ    ผู�ช วยวิจัย 

  ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท วิจัยสถาบัน  ประจําปC 2560 จํานวนเงิน 175,000  บาท 

  ระยะเวลาทําการวิจัย 12 เดือน ต้ังแต วันท่ี 5 เมษายน 2560 ถึง วันท่ี 4 เมษายน 2561 

 
ส�วนท่ี 2 บทคัดย�อ 

  การเกิดแรงกดดันในด�านต างๆ อย างต อเนื่องและแนวโน�มการยอมรับในหลักการปกครอง
ตนเองในระดับท�องถ่ินในประเทศไทยมากข้ึน เปNนปOจจัยสําคัญท่ีผลักดันให�เกิดทิศทางและแนวโน�มในการ
กระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางไปสู องค$กรปกครองส วนท�องถ่ินมากข้ึน ในขณะเดียวกันอํานาจและ
ผลประโยชน$ท่ีมากข้ึนขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ินก็เปNนส วนสําคัญท่ีจะผลักดันให�เกิดความเสี่ยงด�านการ
ทุจริตคอร$รัปชันและความขัดกันแห งผลประโยชน$ส วนตัวและผลประโยชน$ส วนรวมมากข้ึนตามมาด�วย 
ปรากฏการณ$ดังกล าวนี้เปNนแรงกระตุ�นท่ีอยากตรวจสอบว าผู�บริหารองค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะใน
ระดับองค$การบริหารราชการส วนจังหวัด (อบจ.) มีการรับรู�และความเข�าใจอย างไรในด�านการขัดกันแห ง
ผลประโยชน$ (Conflict of Interest) โดยการวิจัยเน�นกรอบวัตถุประสงค$เพ่ือสํารวจสถานะการรับรู�และความ
เข�าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห งผลประโยชน$ของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค$การบริหารราชการส วนจังหวัด รวมถึงการจัดทําข�อเสนอแนะการส งเสริมความรู�ความ
เข�าใจท่ีนําไปสู แนวปฏิบัติท่ีถูกต�อง ในด�านรูปแบบการศึกษาใช�การวิจัยแนวการสํารวจโดยแบบสอบถามท่ีเน�น
การเก็บข�อมูลความคิดเห็นเชิงปริมาณ (Quantitative Survey) จากกลุ มตัวอย างเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค$การ
บริหารส วนจังหวัด 76 จังหวัด และท่ีมาจากฝ\ายการเมือง (นายกและรองนายกองค$การบริหารส วนจังหวัด 
สมาชิกสภาจังหวัด) และจากฝ\ายข�าราชการและบุคลากรประจํา (ข�าราชการ/พนักงานส วนท�องถ่ิน 
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง) จํานวน 912 คน วิธีการเก็บข�อมูลดําเนินการโดยการส งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย$ 

  การศึกษานี้มีข�อค�นพบหลักคือ ในภาพรวม เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค$การบริหารส วนจังหวัดมี
ระดับการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห งผลประโยชน$ระดับปานกลาง หรือคิดเปNนร�อยละ 52.89 และเจ�าหน�าท่ีรัฐ
ในองค$การบริหารส วนจังหวัดมีระดับความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห งผลประโยชน$ระดับปานกลาง หรือคิด
เปNนร�อยละ 46.09 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในรายมิติ การศึกษานี้ยังพบว า เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค$การบริหารส วน
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จังหวัดมีความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน$ส วนตัวในระดับปานกลาง หรือคิดเปNนร�อยละ 45.20 เจ�าหน�าท่ีรัฐใน
องค$การบริหารส วนจังหวัดมีความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย างเปNนทางการระดับปานกลาง 
หรือคิดเปNนร�อยละ 45.40 และเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค$การบริหารส วนจังหวัดมีความความเข�าใจเก่ียวกับการ
ขัดแย�งในผลประโยชน$ส วนตัวและผลประโยชน$ส วนรวมในระดับปานกลาง หรือคิดเปNนร�อยละ 47.68 

  ข�อค�นพบจากการศึกษานี้สะท�อนให�เห็นนัยสําคัญหลายด�านท่ีเก่ียวโยงกับการกําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร$/นโยบายป̀องกันปOญหาการขัดกันแห งผลประโยชน$ส วนตัวและและผลประโยชน$ส วนรวม และ
การทุจริตคอร$รัปชันในภาครัฐ โดยเฉพาะในระดับการปกครองและการบริหารท�องถ่ิน การพัฒนาข�อเสนอแนะ
เชิงนโยบายสําหรับสํานักงาน ป.ป.ช. จึงครอบคลุมท้ังในด�านการเร งรัดการประชาสัมพันธ$เพ่ือการส งเสริมให�
เกิดการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห งผลประโยชน$ในทุกระดับขององค$กร สํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัดควรเปNนหัวหอกในการรณรงค$แผนงานดังกล าว และศูนย$วิจัยเพ่ือต อต�านการทุจริต ปaวย อ๊ึงภากรณ$ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ควรเน�นความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาแผนงานการศึกษา (Educational Programs) 
เก่ียวกับเรื่องนี้อย างจริงจัง 
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Abstract 

 

  Continuous pressures from various sides and more recognition in the 
principles of local self- management have increasingly paved a direction and trend toward 
more decentralized local governments in Thailand. Simultaneously, more power and 
financial interests of local government and administration also become key factors that 
generate risks of corruption and conflicts of interest between private and public gains. This 
phenomenon is thus a crucial impetus in examining local administrators and officers, 
especially related to their perception and understanding of conflicts of interest issues. This 
research therefore aims at investigating provincial local officers’ status of perception and 
understanding of conflicts of interest, including drawing some suggestions for proper 
promotion and regulation of conflicts of interest. The study method of this research 
employs a quantitative questionnaire-based survey of 912 samples which are selected from 
76 provincial local administration offices. These sampled PLA officers are both politically 
elected officers and appointed civil servants. 

  Key findings of this research are the following. First, overall, PLA officers have 
relevant perception of conflicts of interest concepts at the medium level or approximately 
53.89 % and relevant understanding of conflicts of interest at the medium level or 
approximately 46.09 %. Second, in more specific aspects, this study also finds that PLA 
officers understanding about private interests concepts at the medium level or 45.20%, PLA 
officers’ understanding of formally official duties at the medium level or approximately 
45.40%, and PLA officers’ relevant understanding of conflicts of private and public interests 
at the medium level or approximately 47.68%. 

  The results of this research obviously reflect some critical implications with 
respect to the setting of direction and strategies for prevention of conflicts of interest as 
well as corruption in the public-sector domain, especially at the local government level.  
For policy development of the National Anti-corruption Commission, it should intensify more 
attention on the accelerated promotion of conflicts of interest campaign and public 
relations to all levels of NACC organization, national and provincial. The Puey Ungphakorn 
Anti-Corruption Research Center should undertake conflicts of interest research and 
educational programs as its priority. 
 

Keywords;  Conflict of Interest, Public Corruption, Corruption in Local Government,  
  Perceived Corruption 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
1. ช่ือโครงการวิจัย 

  โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน (Conflict of 
Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

  (A Survey of Provincial Local Administration Officers’ Perception and 
Understanding on Conflicts of Interest in Thailand) 

 
2. ช่ือผูวิจัย 

  2.1 รองศาสตราจารย  ดร.โกวิทย  กังสนันท   ท่ีปรึกษาโครงการ 

  2.2 นายณัฐวุฒิ สมบูรณ ยิ่ง   หัวหน�าโครงการ 

  2.3 นางสาวธีรวรรณ เอกรุณ   นักวิจัย 

  2.4 นายภัทรวุฒิ เฉยศิริ    ผู�ช�วยวิจัย 

 
3. ท่ีมาและความสําคัญของป&ญหา 

  ในประเทศไทย ประเด็นการขัดกันแห�งผลประโยชน ท่ีเพ่ิงได�รับความสนใจ มีหลายกรณีท่ีโยง
ใยถึงปXญหาการทุจริตคอร รัปชัน หลายกรณีเกิดข้ึนโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ  ไม�มีความรู�ความเข�าใจ ไม�สนใจ และมี
พฤติกรรมหรือการกระทําบางอย�างท่ีเก่ียวข�องกับวัฒนธรรมความเชื่อในสังคมไทย เช�นวัฒนธรรมการให�
ของขวัญ สินน้ําใจ ค�านิยมจ�าวขุนมูลนาย ระบบเครือญาติและพรรคพวกในระบบราชการ เป]นต�น พฤติกรรม
บางอย�างมีการปฏิบัติการอย�างต�อเนื่องจนเกิดความเคยชินและเป]นท่ียอมรับ (เช�น การใช�ทรัพย สินของส�วน
ราชการ การรับเลี้ยง การเรียกร�องหรือรับสิ่งตอบแทน เป]นต�น) 

  ขณะท่ีในปXจจุบันมีการยอมรับในหลักการปกครองตนเองในระดับท�องถ่ินของประเทศไทย 
อันเป]นปXจจัยสําคัญให�เกิดทิศทางและแนวโน�มการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางไปสู�องค การปกครองส�วน
ท�องถ่ินมากข้ึน ขณะเดียวกัน ด�วยอํานาจขององค การปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมากข้ึนก็อาจเป]นส�วนสําคัญท่ีจะ
ผลักดันให�เกิดความเสี่ยงด�านการทุจริตและการขัดกันแห�งผลประโยชน ตามมา ซ่ึงจากสถานการณ การทุจริต
ของประเทศไทย พบว�า เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การปกครองส�วนท�องถ่ินมีความสุ�มเสียงในการเข�าไปเก่ียวข�องกับ
พฤติกรรมท่ีเป]นความขัดแย�งแห�งผลประโยชน โดยรู�หรือไม�รู�เท�าทัน ซ่ึงพฤติกรรมเหล�านี้เป]นจุดกําเนิดของการ
ทุจริตคอร รัปชันในวงราชการ องค การปกครองส�วนท�องถ่ินจึงเป]นหน�วยในการศึกษาท่ีสําคัญ โดยในระยะแรก
นี้จํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะองค การบริหารส�วนจังหวัด เนื่องด�วยองค การบริหารส�วนจังหวัดในแต�ละ
จังหวัดมีโครงสร�างการบริหารงานครอบคลุมและสร�างผลกระทบได�ท่ัวท้ังจังหวัด กอรปกับได�รับการจัดสรร
งบประมาณจํานวนมากเม่ือเทียบกับองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบอ่ืนๆ จึงมีแนวโน�มและสุ�มเสี่ยงต�อการ
มีพฤติกรรมการขัดกันแห�งผลประโยชน ส�วนตัวและส�วนรวม การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จึงเป]นการศึกษาและสํารวจ
ข�อมูลระดับการรับรู�ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดท่ีมีต�อความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับความ
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ขัดแย�งแห�งผลประโยชน  (Conflict of Interest) ซ่ึงเป]นงานสําคัญท่ีจะนําไปสู�การกําหนดมาตรการปaองกัน 
การกําหนดหลักการข�อบังคับ กฎหมาย ตลอดจนการกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเพ่ือลดพฤติกรรมความ
ขัดแย�งแห�งผลประโยชน ในอนาคต 

 
4. วัตถุประสงค*ของการวิจัย 

  4.1 เพ่ือสํารวจการรับรู�และความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัด
เก่ียวกับแนวความคิด หลักการและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflict 
of Interest) 

  4.2 เพ่ือทราบระดับการรับรู�และความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัด
เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflict of Interest) 

  4.3 เพ่ือจัดทําข�อเสนอแนะเพ่ือการแก�ไขปXญหาการส�งเสริม หรือสนับสนุนให�เจ�าหน�าท่ีของ
รัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดมีความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องในประเด็นของการขัดกันแห�งผลประโยชน   

 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการ
สํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐใน
องค การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย คณะผู�วิจัยจึงได�นําแนวคิดท่ีสังเคราะห ได�มาใช�เป]นกรอบแนว
ทางการวิจัยการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflicts of Interest) โดย
มีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังรูป 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะท่ัวไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหน�งหน�าท่ีในปXจจุบัน
- ระยะเวลาในการทํางาน
ประเภทบุคลากร

เจาหนาท่ี อบจ. ของประเทศไทย

ขนาดของ อบจ. ของประเทศไทย
ความสนใจ

มิติการสํารวจการรับรูและความเขาใจดานการขัดกันแห5งผลประโยชน*

ด�านการรับรู�เก่ียวกับ
ประเด็นการขัดกัน
แห�งผลประโยชน 
(Conflicts of 
Interest)

ด�านผลประโยชน ส�วนตัว (private or personal interest)

ด�านการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเป]นทางการ (public or official duty)

ด�านการขัดแย�งในผลประโยชน 

ความเขาใจการรับรู
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6. วิธีการศึกษา 

  งานศึกษาชิ้นนี้เป]นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจโดยแบบสอบถามท่ีเน�นการเก็บข�อมูลความ
คิดเห็นในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงปริมาณอย�างเป]นรูปธรรมในประเด็นท่ี
ศึกษา และสามารถวิเคราะห ความสัมพันธ  หรือความแตกต�างออกมาเป]นตัวเลขได�อย�างชัดเจน เกิดความ
เชื่อม่ันในการเก็บข�อมูลและการวิเคราะห ข�อมูล อันทําให�ทราบข�อมูลและสถานภาพท่ีเก่ียวกับการรับรู�และ
ความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดเก่ียวกับแนวความคิด หลักการและมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflict of Interest) เพ่ือนําข�อมูลดังกล�าวไปใช�
ประโยชน ในการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการ แนวทาง การดําเนินงาน ตลอดจนการแก�ไขและพัฒนาเพ่ือลด
ปXญหาอุปสรรคและข�อจํากัดของการรับรู�ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดเก่ียวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน  (conflict of Interest) และการลดความเสี่ยงการมีพฤติกรรมการขัดกันแห�งผลประโยชน ของ
เข�าเจ�าหน�าท่ีรัฐ โดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัด โดยวิธีการศึกษามี 3 ระยะ คือ 

  ระยะท่ี 1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับการ
คอร รัปชัน แนวความคิดการขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflicts of Interest) และความเชื่อมโยงกับการ   
คอร รัปชัน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน ในการต�อต�านการทุจริตองค การบริหารส�วนจังหวัด
ของไทย งานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู�และความเข�าใจ เพ่ือสร�างกรอบ
แนวคิดในการศึกษา การออกแบบการศึกษาวิจัย และการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 

  ระยะท่ี 2 การเก็บรวบรวมข�อมูลปฐมภูมิจากกลุ�มตัวอย�างของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหาร
ส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

  ระยะท่ี 3 การวิเคราะห และแปรความหมายข�อมูลท่ีได�จากเก็บรวบรวมข�อมูล โดยระบุปXญหา
อุปสรรคและข�อจํากัดของการรับรู�และความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดเก่ียวกับการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflict of Interest) และจัดทําข�อเสนอแนะเพ่ือการแก�ไขปXญหาการส�งเสริม หรือ
สนับสนุนให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดมีความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องในประเด็นของการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน ต�อไป 

 
7. ผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษา พบว�า  

  (1) เจ�าหน�าท่ีองค การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทยมีการรับรูเกี่ยวกับการขัดกันแห5ง
ผลประโยชน*ในระดับปานกลาง คิดเป]นร�อยละ 52.89  

  (2) เจ�าหน�าที่องค การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทยมีความเขาใจเก่ียวกับการขัดกัน
แห5งผลประโยชน*ในภาพรวมในระดับปานกลาง คิดเป]นร�อยละ 46.0 

  เม่ือพิจารณาเป]นรายมิติ พบว�า 

  (1) มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน*ส5วนตัว (Private or Personal Interest) มี
ความเข�าใจในระดับปานกลาง คิดเป]นร�อยละ 45.20  
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  (2) มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดอย5างเป<นทางการ (Public or 
Official Duty) มีความเข�าใจในระดับปานกลาง คิดเป]นร�อยละ 45.40  

  (3) มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับการขัดแยงในผลประโยชน*ส5วนตัวและส5วนรวม มีความ
เข�าใจในระดับปานกลาง คิดเป]นร�อยละ 47.68 

  การศึกษาความสัมพันธ ระหว�างการรับรูเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน กับตัวแปรอิสระ 
พบว�า ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในปXจจุบัน ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค การบริหารส�วนจังหวัด และขนาด
องค การบริหารส�วนจังหวัด มีความสัมพันธ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน  (Conflict of Interest)  

  การศึกษาความสัมพันธ ระหว�างความเขาใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflict of 
Interest) กับตัวแปรอิสระ พบว�า ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในปXจจุบัน ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค การ
บริหารส�วนจังหวัด และขนาดองค การบริหารส�วนจังหวัด มีความสัมพันธ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติกับความเข�าใจ
ด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflict of Interest) รวมท้ังยัง พบว�า การรับรูและความเขาใจด�านการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflict of Interest) กับการศึกษาข�อมูลองค ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน  (Conflict of Interest) และการเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค ความรู�เก่ียวกับการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน  (Conflict of Interest) มีความสัมพันธ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
8. ขอเสนอแนะ 

  ข�อเสนอแนะแนวทางสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการสร�างการรับรู�และความเข�าใจด�าน
การขัดกันแห�งผลประโยชน ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย ประกอบไปด�วย 

  (1) สํานักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะสํานัก/สถาบัน/ศูนย /สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดท่ี
ดําเนินงานด�านการปaองกันการทุจริต และกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน กระทรวงหมาดไทย ควรให�
ความสําคัญและเร�งเผยแพร�ประชาสัมพันธ เพ่ือการสร�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดเป]นอย�างยิ่ง เนื่องจากผลการสํารวจพบว�า กลุ�ม
ตัวอย�างมีการรับรู�ในระดับปานกลาง คิดเป]นร�อยละ 52.89 ยังไม�ถึงร�อยละ 60 ขณะท่ีมีความเข�าใจในระดับ
ปานกลาง คิดเป]นร�อยละ 46.09 ซ่ึงยังไม�ถึงก่ึงหนึ่ง จากผลการสํารวจดังกล�าว จึงมีความจําเป]นต�องให�
ความสําคัญและเร�งเผยแพร�และประชาสัมพันธ เพ่ือการสร�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค การบริหารส�วนจังหวัดเป]นอย�างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ�มองค การบริหารส�วน
จังหวัดขนาดใหญ�เป]นอันดับแรก ท่ีได�รับรายได�จํานวนมาก แต�มีระดับการรับรู�และความเข�าใจในระดับน�อย 
อันเป]นสัญญาณสะท�อนความสุ�มเสี่ยงของแนวโน�มท่ีอาจนําไปสู�สถานการณ การขัดกันแห�งผลประโยชน ตามมา 
ในอีกแง�นหนึ่งก็อาจนําไปสู�การทุจริตตามมา  

  (2) สํานักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะสํานัก/สถาบัน/ศูนย /สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดท่ี
ดําเนินงานด�านการปaองกันการทุจริต ควรพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับทิศทางการดําเนินงานสร�างการ
รับรู�และความเข�าใจ โดยมุ�งเน�นการสร�างและทําความเข�าใจในแนวคิดพ้ืนฐานของการขัดกันแห�งผลประโยชน 
ในกลุ�มท่ีมีระดับการศึกษาน�อย กลุ�มเจ�าหน�าท่ีรัฐในระดับปฏิบัติ และกลุ�มองค การบริหารส�วนจังหวัดขนาด
ใหญ�  
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  (3) ในระยะแรกของการสร�างการรับรู�และความความเข�าด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน ควร
มุ�งเน�นและให�ความสําคัญกับช�องทางการเผยแพร� ประชาสัมพันธ ท่ีควรเข�าถึงง�ายและไม�ซับซ�อน โดยเฉพาะตัวสื่อ
ประชาสัมพันธ ควรมีลักษณะทันสมัยและย�อยองค ความรู�ให�สามารถเข�าใจง�าย และการสร�างการรับรู�และความ
เข�าใจอาจดําเนินการโดยการจัดอบรม สัมมนาและการเข�าร�วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องของเจ�าหน�าท่ีรัฐควบคู�กัน ซ่ึง
สามารถส�งผลต�อระดับการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน ด�วย 

  (4) สํานักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะศูนย วิจัยเพ่ือต�อต�านการทุจริต ปpวย อ๊ึงภากรณ  ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีต�อการขัดกันแห�งผลประโยชน ท้ังในแง�การรับรู� และความเข�าใจ 
เป]นระยะทุกๆ 2 ปr เหตุเพราะในอนาคตร�างพระราชบัญญัติว�าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว�าง
ผลประโยชน ส�วนบุคคลกับประโยชน ส�วนรวม พ.ศ. ... จะมีการบังคับใช�เกิดข้ึน จึงควรศึกษาวิจัยและสํารวจถึง
สภาพการณ ของพฤติกรรมการรับรู�และความเข�าใจเพ่ือประโยชน ในการเผยแพร� ประชาสัมพันธ  การสร�างการ
รับรู�และความเข�าใจ การบังคับใช�กฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงในการกระทําท่ีอาจเข�าข�ายการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน  และความเสี่ยงในการทุจริตตามมา 
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Executive Summary 

 

1. Research Title: A Survey of Provincial Local Administration Officers’ Perception and 
Understanding on Conflicts of Interest in Thailand  

    
2. Researchers: 

  2.1 Assoc. Professor Dr. Kowit  Kangsanan  Project Advisor 

  2.2 Mr. Nuttavut  Somboonying   Project Director 

  2.3 Miss Theerawan  Akrun    Researcher 

  2.4 Mr. Pattarawut  Choeisiri    Research Assistant 

 
3. Background and Rationale of Research 

  In Thailand, the issue of conflicts of interest has been recently acknowledged 
as part of and related with corruption risks. Cases of conflicts of interest may occur through 
unawareness, lack of knowledge, disinterest, and some kinds of cultural behaviors, norms or 
belief system in Thailand; for example, gift and mindful cultures, aristocratic values, 
cronyism and patronage in Thai public services. Some of such behaviors have been 
constantly practiced to the extent that they become normative and acceptable habits such 
as usage of public resources for private purposes, feast offering to public officials, and gifted 
returns. 

  At present, the principles of self and locally decentralized administration 
have been more recognized and adopted in Thailand and a trend toward more 
decentralized authorities from central to local governments are clearly witnessed. Based 
upon this direction, it can be consequently anticipated that local governments at any level 
are leading toward risks of corruption and conflicts of interest as well. Some empirical 
studies have indicated that local officials jeopardize in both intended and un-intended risks 
of conflicts of interest and more importantly these are conducive to administrative 
corruption at the later stage. Justifiably, this leads to a relevant unit of analysis for the 
survey study of perception and understanding of conflicts of interest among provincial local 
administration officers. Hopefully, the study will help to illuminate the status of 
acknowledgement and awareness related to conflicts of interest issues among provincial 
local officers that might lead to future preventive measures and actions for conflicts of 
interest reduction and moral standards. 
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4. Research Objectives 

  a. To conduct a survey on provincial local officers’ perception and 
understanding of concepts of conflicts of interest 

  b. To acknowledge provincial local officers’ perception and understanding 
levels of conflicts of interest 

  c. To generate recommendations for improved cognition and sound 
awareness and problems of provincial local officers’ conflicts of interest 

 

5. Conceptual Framework of the Research 

 

 

 
6. Methodology 
  This research is carried out through a survey methodology using closed-ended 
quantitative-data questionnaires as its instrument.  The target population are identified from 
small, medium and large sizes of PLA offices and high-level politically-elected and 
bureaucratically-appointed 11,991 officers who are randomly drawn to include 912 cases. 
The development of research instrument is done through 3 stages of literature review, 
questionnaire construction and measurement, and testing with a simulated small group. 
With regard to data collection and analysis of the research, most questionnaires are 
distributed through post and electronic mails before organizing and editing the returned data 
with specifically statistical procedures of frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and t-Test One-Way ANOVA. 
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7. Results / Findings of the research 

  The key findings of the survey can be described as the following: 

  Overall findings; 

   (1) Provincial Local Administration Officers in Thailand have perceived 
or a clear acknowledgment of concepts of conflicts of interest at the medium level or 
approximately 52.89 %.  

   (2) Provincial Local Administration Officers in Thailand have an 
understanding of overall conflicts of interest at the medium level or approximately 46.0 %.  

  Dimensional findings; 

   (1) With respect to the aspect of understanding, Provincial Local 
Administration officers have a clear understanding of private or personal interests at the 
medium level or approximately 45.20 %. 

   (2) With respect to the aspect of formal public duties), Provincial Local 
Administration Officers have a clear understanding of formal public or official duties at the 
medium level or approximately 45.40%. 

   (3) With respect to the aspect of conflicts of private and collective 
interests, Provincial Local Administration Officers have a clear understanding at the medium 
level or approximately 47.68%. 

  Tests of hypotheses; 

   In analyzing the relationships of demographic factors of research 
participants and perception and understanding of conflicts of interest concepts, this research 
can summarize the following views. 

   First, level of education, current position, and work tenure of PLA 
officers obviously have clear relationships with the perception of conflicts of interest with 
statistical significance. 

   Second, level of education, current position, work tenure, and size of 
organization have clear relationships with the understanding of conflicts of interest with 
statistical significance. 

   Third, participation in conflicts of interest activities, seminars, and 
training programs also have clear relationships with the perception and understanding of 
conflicts of interest with statistical significance. 
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8. Suggestion 

  Based upon the presented results or findings, this research can inferentially draw 
some advises or recommendations to pave ways for improvement and development of PLA 
officers’ perception and understanding of conflicts of interest concepts and principles in the future 
as what follows. 

  a. Anti-corruption-related institutions such as the Office of National Anti-corruption 
Commission (ONACC) with specific focus on its operational bureaus, centers and provincial offices 
and Department of Local Administration Promotion, Ministry of Interior (MOI) should place more 
significance on accelerating public information and relations to promote clear perception and 
understanding of conflicts of interest concepts and practice, especially with special attention to 
various local administration agencies. 

  b. The Office of National Anti-Corruption Commission (ONACC) and its operational 
units such as bureaus, centers and provincial offices should add more concentration on directional 
changes in developing, improving, and promoting its conflicts of interest programs toward low-
education and operational officer groups and large-size provincial local administration offices all 
over the country. 

  c. At the early stage of promoting perception and understanding of conflicts of 
interest knowledge, the involved operational agencies should consider more viable and accessible 
channels of public relations that are less complex, easy to understand and more attentive to 
particular target groups. These can be done through training, seminars and activity-based program 
participation of public personnel. 

  d. The Puey Ungphakorn Anti-Corruption Research Center, NACC should explore 
possible studies related to the issues of perception and behaviors of people toward conflicts of 
interest in Thai society. In the near future, the conflicts of interest act will be surely enacted and 
implemented and such informational and knowledge resources will be of valuable asset for 
designing and planning programs to cope with conflicts of interest risks and problems. 
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 ผนวก 5 หนังสือขอความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถาม    
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ประวัติคณะวิจัย   
 

 
 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

xvi 
 

สารบัญตาราง 
 
 หน�า 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตน    16 
 และผลประโยชน�ส�วนรวมกับคอร�รัปชัน   

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการกระทําความผิดตามร�างพระราชบัญญัติว�าด(วยความผิดเก่ียวกับ 17 
 การขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม พ.ศ. (...)  
 กับกฎหมายท่ีเก่ียวข(องกับการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ตารางท่ี 3  จํานวนบุคลากรฝ4ายการเมือง       38 

ตารางท่ี 4  จํานวนบุคลากรฝ4ายฝ4ายประจํา      38 

ตารางท่ี 5  กลุ�มองค�การบริหารส�วนจังหวัดขนาดใหญ�     39 

ตารางท่ี 6  กลุ�มองค�การบริหารส�วนจังหวัดขนาดกลาง     40 

ตารางท่ี 7  กลุ�มองค�การบริหารส�วนจังหวัดขนาดเล็ก     41 

ตารางท่ี 8  ผังคําถามของเครื่องมือการวิจัย      57 

ตารางท่ี 9  แผนการดําเนินการวิจัย       62 

ตารางท่ี 10  จํานวน และร(อยละของกลุ�มตัวอย�างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา   63 
 ตําแหน�งหน(าท่ีในปBจจุบัน และระยะเวลาในการทํางานท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

ตารางท่ี 11 จํานวนและร(อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามระดับการรับรู(เก่ียวกับ  65 
 การขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) ของเจ(าหน(าท่ีรัฐใน 
 องค�การบริหารส�วนจังหวัด 

ตารางท่ี 12  จํานวน และร(อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีรับรู(ว�าเปPนการขัดกันแห�งผลประโยชน�  65 
 (Conflict of Interest) 

ตารางท่ี 13  จํานวนและร(อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามระดับความเข(าใจเก่ียวกับ  67 
 การขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) ของเจ(าหน(าท่ีรัฐใน 
 องค�การบริหารส�วนจังหวัด 

ตารางท่ี 14 จํานวน และร(อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข(าใจว�าเปPนผลประโยชน�ส�วนตัว   68 
 (Private or Personal Interest) 

ตารางท่ี 15  จํานวน และร(อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข(าใจว�าเปPนการปฏิบัติหน(าท่ีท่ีกําหนด 68 
 อย�างเปPนทางการ (Public or Official Duty) 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

xvii 
 

ตารางท่ี 16  จํานวน และร(อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข(าใจว�าเปPนการขัดกันระหว�าง  69 
 ผลประโยชน�ส�วนตัวและส�วนรวม 

ตารางท่ี 17  จํานวนและร(อยละของกลุ�มตัวอย�างด(านความสนใจเก่ียวกับการขัดกัน  70 
 แห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) 

ตารางท่ี 18  จํานวนและร(อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามความสัมพันธ�ระหว�างการรับรู( 71 
 เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) กับ ตัวแปรอิสระ 

ตารางท่ี 19  จํานวนและร(อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามความสัมพันธ�ระหว�างความเข(าใจ 74 
 ด(านการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) กับ ตัวแปรอิสระ 

ตารางท่ี 20  จํานวนและร(อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามความสัมพันธ�ระหว�างการรับรู( 77 
 เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) กับ ความสนใจ 
 เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน� 

ตารางท่ี 21  จํานวนและร(อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามความสัมพันธ�ระหว�างความเข(าใจ 78 
 ด(านการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) กับ ความสนใจเก่ียวกับ 
 การขัดกันแห�งผลประโยชน� 

ตารางท่ี 22  สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหว�างการรับรู( และความเข(าใจ  79 
 ด(านการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) กับตัวแปรต�าง ๆ   

ตารางท่ี 23 ขนาดองค�การบริหารส�วนจังหวัดกับจํานวนเรื่องร(องเรียนในป[ พ.ศ. 2559 – 2561 90 

 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

xviii 
 

สารบัญรูปภาพ 
  
 หน�า 

รูปท่ี 1 ภาพจําลองสถานการณ� COI       13 

รูปท่ี 2 ขบวนการรับรู�         43 

รูปท่ี 3 กระบวนการรับรู�        45 

รูปท่ี 4 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย       51 

รูปท่ี 5 ข้ันตอนของกระบวนการรับรู�       54 

รูปท่ี 6  พฤติกรรมความเข�าใจ        55  

รูปท่ี 7 กรอบแนวคิดในการสํารวจ       56 

รูปท่ี 8  กรอบแนวทางการดําเนินการวิจัย      61 
 

 
 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

 

 

 

 

 

1. บทนํา 

 

 

 

 

 

 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

 

1 
 

1. บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

  ป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป�นป�ญหาท่ีหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยได$พยายาม
กําหนดมาตรการในการปราบปราม การป'องกันและแก$ไขป�ญหา ซ่ึงในกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบหรือการ
คอร/รัปชันท่ีเก่ียวข$องกับข$าราชการท่ีเป0ดเผยแล$วหลายกรณีจะพบว2าผู$กระทําผิดไม2ว2าจะเป�นข$าราชการ
การเมืองข$าราชการระดับสูง หรือข$าราชการระดับอ่ืนๆ ทุกระดับ มักจะมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห2ง
ผลประโยชน/ (conflicts of interest) หรือมีการกระทําท่ีเป�นการขัดแย$งระหว2างผลประโยชน/ส2วนตนและ
ผลประโยชน/ส2วนรวม  พฤติกรรมความขัดแย$งของผลประโยชน/มีหลายระดับหลายประเภท พฤติกรรมบาง
ประเภทยังไม2ถือว2าเป�นการทุจริตคอร/รัปชัน แต2ในกรณีการทุจริตคอร/รัปชันแทบทุกกรณีจะมีเรื่องความขัดแย$ง
แห2งผลประโยชน/ท้ังสิ้น 

  ในหลายประเทศท่ีให$ความสําคัญในการปราบปรามและป'องกันป�ญหาการทุจริตคอร/รัปชัน 
ถือว2าพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการขัดแย$งแห2งผลประโยชน/เป�นพฤติกรรมเสี่ยงต2อการเกิดป�ญหาทุจริตคอร/รัปชัน 
จะระบุอย2างชัดเจนว2าพฤติกรรมประเภทใดบ$างท่ีเป�นการกระทําท่ีขัดแย$งแห2งผลประโยชน/ ผู$ท่ีเป�นข$าราชการ
หรือเจ$าหน$าท่ีของรัฐจะต$องพึงตระหนักและต$องหลีกเลี่ยง หรือละเว$นจากการกระทําหรือเข$าไปเก่ียวข$องกับ
การกระทําดังกล2าว ท้ังยังกําหนดบทลงโทษไว$อย2างชัดเจน รวมถึงการกําหนดมาตรการต2างๆ ท่ีจะป'องกัน
ป�ญหาความขัดแย$งแห2งผลประโยชน/ ท่ีจะนําไปสู2การทุจริตในข้ันท่ีรุนแรงกว2า 

  สําหรับประเทศไทย ประเด็นการขัดแย$งของผลประโยชน/เพ่ิงได$รับความสนใจเนื่องจากมี
หลายกรณีท่ีโยงใยถึงป�ญหาการทุจริตคอร/รัปชัน หลายกรณีเกิดข้ึนโดยรู$เท2าไม2ถึงการณ/ ไม2มีความรู$ความเข$าใจ 
ไม2สนใจ และมีพฤติกรรมหรือการกระทําบางอย2างท่ีเก่ียวข$องกับวัฒนธรรมความเชื่อในสังคมไทย เช2น
วัฒนธรรมการให$ของขวัญ สินน้ําใจ ค2านิยมจ$าวขุนมูลนาย ระบบเครือญาติและพรรคพวกในระบบราชการ 
เป�นต$น พฤติกรรมบางอย2างมีการปฏิบัติการอย2างต2อเนื่องจนเกิดความเคยชินและเป�นท่ียอมรับ (เช2น การใช$
ทรัพย/สินของส2วนราชการ การรับเลี้ยง การเรียกร$องหรือรับสิ่งตอบแทน เป�นต$น) 

  ตัวอย2างของป�ญหาการขัดกันแห2งผลประโยชน/ ท่ีนําไปสู2ป�ญหาการทุจริตคอร/รัปชันในภาครัฐ 
กรณีประเทศไทย และความเก่ียวโยงกับบุคคลท่ีเข$าดํารงตําแหน2งทางการเมืองเป�นเจ$าหน$าท่ีของรัฐ จนเป�น
ท่ีมาของการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว2าด$วยการป'องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดข$อห$ามไว$ในมาตรา 100 ท่ีบัญญัติห$าม
เจ$าหน$าท่ีของรัฐดําเนินกิจการท่ีเป�นการขัดกันระหว2างผลประโยชน/ส2วนตนและผลประโยชน/ส2วนรวม ซ่ึงได$มี
บางประกาศกําหนดตําแหน2งเจ$าหน$าท่ีรัฐท่ีต$องห$ามดังกล2าว คือเจ$าหน$าท่ีของรัฐท่ีเป�นข$าราชการการเมือง 
ได$แก2 ผู$ดํารงตําแหน2ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข$าราชการการเมืองอ่ืนๆ รวมถึงข$าราชการการเมืองระดับ
ท$องถ่ินต2างๆ  

  ประเด็นความขัดแย$งแห2งผลประโยชน/ เป�นประเด็นใหม2สําหรับสังคมไทย ท่ีมีความอ2อนไหว 
ในบางครั้งขาดความชัดเจน นําไปสู2การถกเถียงถึงความถูกต$อง โดยเฉพาะกรณีท่ีเป�นพฤติกรรมท่ีเก่ียวข$องกับ
วัฒนธรรม ค2านิยม และประเพณีท่ีถือปฏิบัติด้ังเดิม เป�นต$น มีการตีความ ความเข$าใจ และมีมุมมองท่ีแตกต2าง
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กันไป ซ่ึงนําไปสู2การกระทําท่ีเสี่ยงต2อการมีพฤติกรรมความขัดแย$งของผลประโยชน/ จากสถานการณ/การทุจริต
ของประเทศไทย พบว2า เจ$าหน$าท่ีรัฐในองค/การปกครองส2วนท$องถ่ินมีความสุ2มเสียงในการเข$าไปเก่ียวข$องกับ
พฤติกรรมท่ีเป�นความขัดแย$งแห2งผลประโยชน/โดยรู$หรือไม2รู$เท2าทัน ซ่ึงพฤติกรรมเหล2านี้เป�นจุดกําเนิดของการ
ทุจริตคอร/รัปชันในวงราชการ องค/การปกครองส2วนท$องถ่ินจึงเป�นหน2วยในการศึกษาท่ีสําคัญ โดยในระยะแรก
นี้จํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะองค/การบริหารส2วนจังหวัด เนื่องด$วยองค/การบริหารส2วนจังหวัดในแต2ละ
จังหวัดมีโครงสร$างการบริหารงานครอบคลุมและสร$างผลกระทบได$ท่ัวท้ังจังหวัด กอรปกับได$รับการจัดสรร
งบประมาณจํานวนมากเม่ือเทียบกับองค/กรปกครองส2วนท$องถ่ินรูปแบบอ่ืนๆ จึงมีแนวโน$มและสุ2มเสี่ยงต2อการ
มีพฤติกรรมการขัดกันแห2งผลประโยชน/ส2วนตัวและส2วนรวม การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จึงเป�นการศึกษาและสํารวจ
ข$อมูลการรับรู$ของเจ$าหน$าท่ีรัฐในองค/การบริหารส2วนจังหวัดท่ีมีต2อความรู$และความเข$าใจเก่ียวกับความขัดแย$ง
แห2งผลประโยชน/ (Conflict of Interest) ซ่ึงเป�นงานสําคัญท่ีจะนําไปสู2การกําหนดมาตรการป'องกัน การ
กําหนดหลักการข$อบังคับ กฎหมาย ตลอดจนการกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเพ่ือลดพฤติกรรมความ
ขัดแย$งแห2งผลประโยชน/ในอนาคต 

 
1.2 วัตถุประสงค�การศึกษา 

  1) เพ่ือสํารวจการรับรู$และความเข$าใจของเจ$าหน$าท่ีรัฐในองค/การบริหารส2วนจังหวัดเก่ียวกับ
แนวความคิด หลักการและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการขัดกันแห2งผลประโยชน/ (Conflict of 
Interest) 

  2) เพ่ือทราบระดับการรับรู$และความเข$าใจของเจ$าหน$าท่ีรัฐในองค/การบริหารส2วนจังหวัด
เก่ียวกับการขัดกันแห2งผลประโยชน/ (Conflict of Interest) 

  3) เพ่ือจัดทําข$อเสนอแนะเพ่ือการแก$ไขป�ญหาการส2งเสริม หรือสนับสนุนให$เจ$าหน$าท่ีของรัฐ
ในองค/การบริหารส2วนจังหวัดมีความรู$ความเข$าใจท่ีถูกต$องในประเด็นของการขัดกันแห2งผลประโยชน/  

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

  มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมดังต2อไปนี้ 

  1) เนื้อหาท่ีศึกษา: สํารวจการรับรู$และความเข$าใจเก่ียวกับแนวความคิด หลักการและ
มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการขัดกันแห2งผลประโยชน/ (Conflict of Interest) 

  2) ระดับองค/กรของการศึกษา: เจ$าหน$าท่ีรัฐในองค/การบริหารส2วนจังหวัดของประเทศไทยท้ัง
ฝWายการเมืองและฝWายประจํา  

  3) พ้ืนท่ีของการศึกษา: ประเทศไทย  

  4) กรอบเวลาท่ีจําทําการศึกษา: 12 เดือน 
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1.4 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข$องกับการสํารวจการรับรู$และความเข$าใจด$านการขัดกัน
ของผลประโยชน/ (Conflict of Interest) ของเจ$าหน$าท่ีรัฐในองค/การบริหารส2วนจังหวัดของประเทศไทย การ
กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมีรายละเอียดดังนี้ 

  การขัดกันของผลประโยชน� คือ การขัดกันระหว2างผลประโยชน/ส2วนตนและผลประโยชน/
ส2วนรวม เป�นสถานการณ/ท่ีบุคคล (เจ$าหน$าท่ีรัฐ หรือผู$ประกอบวิชาชีพ) มีผลประโยชน/ส2วนตัวในระดับท่ี
เพียงพอท่ีอาจจะหรือเข$ามามีอิทธิพลต2อการตัดสินใจหรือการใช$ดุลยพินิจตามตําแหน2งหน$าท่ี โดยการขัดกัน
ระหว2างผลประโยชน/ส2วนตนกับผลประโยชน/ส2วนรวมมีสาเหตุหลายประการ แต2มีองค/ประกอบหลักท่ีก2อให$เกิด
การขัดกันระหว2างผลประโยชน/ส2วนตัวกับผลประโยชน/ส2วนรวมอยู2 3 ประการ คือ 

  องค/ประกอบท่ี 1 มีผลประโยชน/ส2วนตัว (private or personal interest) ท้ังในรูปของตัว
เงิน หรือผลประโยชน/ในรูปแบบอ่ืนก็ได$ และเป�นผลประโยชน/ของตนเองหรือผลประโยชน/ของผู$อ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธ/ใกล$ชิด 

  องค/ประกอบท่ี 2 มีการปฏิบัติหน$าท่ีท่ีกําหนดอย2างเป�นทางการ (public or official duty) 
โดยต$องดํารงตําแหน2งสาธารณะ และปฏิบัติหน$าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีมีความเป�นกลาง และยึด
ผลประโยชน/ส2วนรวมเป�นสําคัญ 

  องค/ประกอบท่ี 3 มีความขัดแย$งในผลประโยชน/ กล2าวคือ เม่ือผู$ดํารงตําแหน2งสาธารณะ ได$
ปฏิบัติหน$าท่ีตามตําแหน2งดังกล2าว แต2ในการปฏิบัติหน$าท่ีนั้น มีการแทรกแซง ขาดความเป�นอิสระ มีอคติ และ
ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลประโยชน/ส2วนตัว 

  ระดับการรับรู. หมายถึง ระดับการตีความหมายจากตัวอย2างสถานการณ/รูปแบบการขัดกัน
แห2งผลประโยชน/ 

  ระดับความเข.าใจ หมายถึง ระดับการตีความหมายและแยกแยะสถานการณ/การขัดกันแห2ง
ผลประโยชน/อย2างเป�นระบบ 

  เจ.าหน.าท่ีรัฐในองค�การบริหารส2วนจังหวัดของประเทศไทย หมายถึง เจ$าหน$าท่ีรัฐใน
องค/การบริหารส2วนจังหวัดของประเทศไทยท้ังฝWายการเมืองและฝWายประจําคือ บุคลากรฝWายการเมือง 
(ประกอบด$วย นายกองค/การบริหารส2วนจังหวัด รองนายกองค/การบริหารส2วนจังหวัด และสมาชิกสภา) และ
บุคลากรฝWายประจํา (ประกอบด$วย ข$าราชการ/พนักงานส2วนท$องถ่ิน ลูกจ$างประจํา และพนักงานจ$าง) ของ
องค/การบริหารส2วนจังหวัด 76 แห2ง 

  จากนิยามเชิงปฏิบัติการข$างต$น การรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห2งผลประโยชน�
ของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค�การบริหารส2วนจังหวัด จึงหมายถึง ระดับการตีความหมายและแยกแยะอย2างเป�น
ระบบจากตัวอย2างรูปแบบและสถานการณ/ท่ีเจ$าหน$าท่ีรัฐมีผลประโยชน/ส2วนตัวในระดับท่ีเพียงพอท่ีอาจจะหรือ
เข$ามามีอิทธิพลต2อการตัดสินใจหรือการใช$ดุลยพินิจตามตําแหน2งหน$าท่ีของเจ$าหน$าท่ีรัฐในองค/การบริหารส2วน
จังหวัดของประเทศไทยท้ังฝWายการเมืองและฝWายประจํา 
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1.5 ประโยชน�ท่ีคาดว2าจะได.รับ 

  1) ได$รับทราบข$อมูลและสถานภาพท่ีเก่ียวกับการรับรู$และความเข$าใจของเจ$าหน$าท่ีรัฐใน
องค/การบริหารส2วนจังหวัดเก่ียวกับแนวความคิด หลักการและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการขัดกัน
แห2งผลประโยชน/ (Conflict of Interest) 

  2) สามารถนําข$อมูลท่ีได$จากการศึกษาไปกําหนดมาตรการ แนวทาง การดําเนินงาน 
ตลอดจนการแก$ไขและพัฒนาเพ่ือลดป�ญหาอุปสรรคและข$อจํากัดของการรับรู$และความเข$าใจของเจ$าหน$าท่ีรัฐ
ในองค/การบริหารส2วนจังหวัดเก่ียวกับการขัดกันแห2งผลประโยชน/ (Conflict of Interest) 

  3) ข$อเสนอแนะจากการศึกษาสามารถนําไปใช$เพ่ือการลดความเสี่ยงการมีพฤติกรรมการ
ขัดกันแห2งผลประโยชน/ของเข$าเจ$าหน$าท่ีรัฐ โดยเฉพาะเจ$าหน$าท่ีรัฐในองค/การบริหารส2วนจังหวัด 
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2. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข'อง 
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2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข�อง 

 
  ในบทนี้ จะเปนการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�าน
การขัดกันแห#งผลประโยชน' (Conflicts of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส#วนจังหวัด เพ่ือทํา
ความเข�าใจเก่ียวกับโครงการสร�าง อํานาจหน�าท่ีและข�อมูลท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับองค'การบริหารส#วนจังหวัด องค'
ความรู�และทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับการคอร'รัปชัน และการขัดกันแห#งผลประโยชน' (Conflicts of Interest) 
รวมท้ังการรับรู�และความเข�าใจ ท้ังในเชิงแนวความคิด ทฤษฏี และกระบวนการ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญ
แบ#งเปน 
  2.1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับการคอร'รัปชัน 
  2.2 แนวความคิดการขัดกันแห#งผลประโยชน' (Conflicts of Interest)  และความเชื่อมโยง
กับการคอร'รัปชัน 
  2.3 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห#งผลประโยชน'ในการต#อต�านการทุจริต 
  2.4 องค'การบริหารส#วนจังหวัดของไทย 
  2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู�และความเข�าใจ 
  2.6 งานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 
2.1 แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการคอร รัปชัน 

  ความหมาย 

  คําว#า "ทุจริต" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความว#า "ประพฤติชั่วคดโกง" 
และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 คําว#า "โดยทุจริต" หมายความว#า "เพ่ือแสวงหาประโยชน'ท่ีมิควรได�
โดยชอบธรรมด�วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน" 

  คําว#า “ทุจริต” หรือ “ทุจริตคอร'รัปชัน” มีความหมายท่ีแตกต#างกันออกไปตามความหมาย 
ของแต#ละประเทศ แต#ละสังคมหรือวัฒนธรรม แต#หากพิจารณาจาก Black’s Law Dictionary ได�ให�
ความหมายว#า เปนการกระทําท่ีไม#ชอบด�วยกฎหมายและเปนการกระทําท่ีชั่วช�า เจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
รวมท้ังเปนการกระทําท่ีขัดต#อตําแหน#งหน�าท่ีและสิทธิของผู�อ่ืน นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการท่ีบุคคลใด
บุคคลหนึ่งกระทาผิดต#อตําแหน#งหน�าท่ีราชการ โดยการรับหรือยอมรับผลประโยชน'สาหรับตนเองหรือผู�อ่ืน1 

  Edward Van Roy ให�ความหมายของการคอร'รัปชันว#า เปนการใช�อํานาจเพ่ือให�ได�มาซ่ึงการ
ได�รับฉันทามติ หรืออภิสิทธิ์หรือเพ่ือผลประโยชน'ของกลุ#มหรือชนชั้น ซ่ึงออกมาในลักษณะเปนการกระทําท่ี
ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดมาตรฐานความประพฤติทางศีลธรรมจรรยาท่ีเทิดทูนกัน2 

                                                           

1 พรศักด์ิ ผ#องแพ�ว และคณะ อ�างในธีรภัทร' เสรีรังสรรค', นักการเมืองไทย: จริยธรรม ผลประโยชน'ทับซ�อน การคอร'รัปช่ัน: สภาพปdญหา สาเหตุ 
ผลกระทบ แนวทางแก�ไข, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร, 2549), น. 117.   
2 ธีรภัทร' เสรีรังสรรค', อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 1, น. 118.   
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  Arnold A. Rogow อธิบายว#า การคอร'รัปชันเปนการฝjาฝkนหรือละเมิดความรับผิดชอบต#อ
กฎข�อบังคับท่ีพลเมืองพึงปฏิบัติ และเปนสิ่งท่ีไม#สอดคล�องกับระบบสาธารณประโยชน'โดยท่ัวไป และการฝjาฝkน
ผลประโยชน'เพ่ือให�ได�มาซ่ึงความได�เปรียบเปนพิเศษนั้นถือว#าเปนการคอร'รัปชันด�วย3 

  สังศิต พิริยะรังสรรค' เห็นว#า คอร'รัปชันเก่ียวข�องกับเรื่องคุณธรรมของนักการเมืองและ
ข�าราชการมากท่ีสุด การใช�อํานาจใด ๆ ของรัฐบาลโดยขาดคุณธรรม ไม#ว#าจะเปนเรื่องถูกต�อง ตามกฎหมาย
หรือไม#ถูกต�องตามกฎหมายก็ตาม ไม#ว#าจะเปนเพ่ือผลประโยชน'ของตัวเอง ครอบครัว พวกพ�องและคนใกล�ชิด 
หรือเพ่ือผลประโยชน'ทางการเมืองก็ตาม ไม#ว#าผลประโยชน'เช#นว#านี้ จะเก่ียวข�องกับเงินทองหรือโภคทรัพย'ก็
ตาม โดยมาตรฐานของอารยประเทศในปdจจุบันแล�วก็ถือว#าเปนการคอร'รัปชันท้ังสิ้น4 นอกจากนี้ สังศิต พิริยะ
รังสรรค' ยังให�ความหมายของการคอร'รัปชัน ว#าหมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลสาธารณะมุ#งแสวงหา
ผลประโยชน'ให�แก#ตัวเอง ครอบครัว วงศาคณาญาติ พวกพ�องและคนใกล�ชิด โดยอาศัยตําแหน#งหน�าท่ี 
กฎหมาย อํานาจท่ีได�รับมอบหมาย สถานะในระบบราชการหรืออิทธิพลในทางส#วนตัวเปนเครื่องมือ ไม#ว#าการ
กระทําดังกล#าวจะผิดกฎหมายหรืออาจไม#ผิดกฎหมาย ไม#ว#าการกระทําดังกล#าวจะนํามาซ่ึงผลประโยชน'
ทางด�านเงินทองหรือสิ่งของตอบแทนหรือไม#ก็ตาม ถ�าหากการกระทําดังกล#าวขัดกับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคคลสาธารณะ (ท่ีจะต�องตัดสินปdญหาหรือการกําหนดนโยบายด�วยความสุจริตและเท่ียงธรรม) 
ขัดกับมาตรฐานความคาดหวังของสาธารณชนท่ีมีต#อบุคคลสาธารณะ ขัดกับผลประโยชน'ของประชาชนจํานวน
มาก และขัดกับหลักการแห#งการมีผลประโยชน'ทับซ�อนก็ถือเปนการคอร'รัปชั่นท้ังสิ้น5 

  นิพนธ' พัวพงศกร เห็นว#า ความหมายของคอร'รัปชันท่ีแพร#หลายมากท่ีสุด คือ การใช�อํานาจ
หน�าท่ีของรัฐไปในทางท่ีไม#ถูกต�องเพ่ือแสวงหาประโยชน'ส#วนตัว (Gray Kaufmann 1998; Jayawickrama 
1998; Bardhan 1997) ซ่ึงรวมถึงการคอร'รัปชั่นของเจ�าหน�าท่ีของรัฐโดยไม#มีฝjายอ่ืนเก่ียวข�อง เช#น การ
ยักยอกเงินของรัฐ การใช�ทรัพย'สินของรัฐนอกเวลาราชการ   

  ผาสุก พงษ'ไพจิตร และนวลน�อย ตรีรัตน' เห็นว#า คอร'รัปชันหมายความว#า การแสวงหา
ผลประโยชน'ส#วนตนหรือให�กับพรรคพวกโดยอาศัยตําแหน#งหน�าท่ีหรืออํานาจท่ีได�รับมอบหมายเปนเครื่องมือ 
พฤติกรรมดังกล#าวอาจผิดกฎหมายหรืออาจไม#ผิดกฎหมาย แต#ขัดกับหลักจริยธรรมหรือขัดกับมาตรฐานความ
คาดหวังท่ีสาธารณชนมีต#อบทบาทบุคคลสาธารณะ6 

  ความหมายของการทุจริตคอร'รัปชั่นตามอนุสัญญาขององค'การสหประชาชาติเพ่ือต#อต�าน 
การทุจริต (United Nation Convention against Corruption) ตามอนุสัญญาดังกล#าวมิได�ให�ความหมาย
ของการทุจริตคอร'รัปชั่นไว�แต#อย#างใด อย#างไรก็ตาม จากการศึกษาหมวด 3 “การกําหนดให�เปนความผิดทาง
อาญาและการบังคับใช�กฎหมาย” (Chapter 3 Criminalization and Law enforcement) ได�กําหนดให�การ
กระทําต#อไปนี้เปนความผิดตามอนุสัญญาฯ กล#าวคือ 

  1) การให�สินบน ซ่ึงแบ#งออกเปน การให�สินบนแก#เจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ต#างประเทศ (ข�อ 15 และข�อ 1) และการให�สินบนในภาคเอกชน (ข�อ 21) 

                                                           
3 เพิ่งอ�าง.   
4 สังศิต พิริยะรังสรรค', คอร'รัปช่ันแบบเบ็ดเสร็จ, พิมพ'คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: ร#วมด�วยช#วยกัน, 2549), น. 14.   
5 สังศิต พิริยะรังสรรค', ทฤษฎีคอร'รัปช่ัน, (กรุงเทพมหานคร: ร#วมด�วยช#วยกัน, พ.ศ. 2549), น. 80.   
6 ผาสุก พงษ'ไพจิตร และนวลน�อย ตรีรัตน', คอร'รัปช่ัน ค#าเช#า และการพัฒนาเศรษฐกิจ, “วารสารเศรษฐศาสตร'ธรรมศาสตร'”, น. 3.   
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  2) การยักยอก การใช�เงินทุนหรือทรัพย'สินโดยมีวัตถุประสงค'ผิดกฎหมายหรือการยักย�าย
ทรัพย'สินโดยวิธีการอ่ืนของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ข�อ 17) และการยักยอกทรัพย'สินในภาคเอกชน (ข�อ 22) 

  3) การใช�อิทธิพล อํานาจหน�าท่ีในทางท่ีผิดและการร#ารวยผิดปกติ (ข�อ 18 - ข�อ 20) และ 

  4) การฟอกทรัพย'สิน การบังคับและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ข�อ 23 - ข�อ 25) 

  จากอนุสัญญาว#าด�วยการต#อต�านการทุจริตฯ ดังกล#าวแม�จะไม#ได�นิยามคําว#าการทุจริตก็ตาม 
แต#จากการพิจารณาการกําหนดให�เปนความผิดทางอาญาได�พยายามกําหนดกรอบให�ครอบคลุม ท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยให�รวมการกระทําในลักษณะต#าง ๆ เช#น การให�สินบน การยักยอกทรัพย' การใช�อิทธิพล 
อํานาจหน�าท่ีในทางท่ีผิด การร่ํารวยผิดปกติ การฟอกทรัพย'สิน การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หลักเกณฑ'
ตามอนุสัญญาถือว#าเปนมาตรฐานข้ันตํ่า ซ่ึงแต#ละประเทศอาจกําหนดมาตรฐานหรืออาจกําหนดการกระทําใน
ลักษณะอ่ืน ๆ เปนการกระทําท่ีถือว#าเปนการทุจริตก็ได� 

  จากความหลากหลายในความหมายของคําว#า “การทุจริต” หรือ “คอร'รัปชัน” จึงได�มีความ
พยายามท่ีจะให�ความหมายท่ีสามารถอาจแยกได� 3 กลุ#ม7 คือ กลุ#มท่ีหนึ่ง คอร'รัปชั่นท่ีใช�นิยามของหน�าท่ีของ
หน#วยงานราชการเปนศูนย'กลาง (Public - Office - Centered Definitions) กลุ#มท่ีสอง คอร'รัปชั่นท่ีใช�นิยาม
ของตลาดเปนศูนย'กลาง (Market - Centered Definitions) และ กลุ#มท่ีสาม คอร'รัปชั่นท่ีใช�นิยามของ
ผลประโยชน'สาธารณะเปนศูนย'กลาง (Public – Interest - Centered Definitions) 
 

  ลักษณะ รูปแบบและทฤษฏี 

  การพิจารณาลักษณะของการคอร'รัปชัน อาจแบ#งออกเปน 3 ด�านใหญ#ๆ  

  การคอร รัปชันจากการบริหารราชการแผ'นดิน เปนการใช�อิทธิพลท่ีเกินกว#าอํานาจของ
กฎหมาย (Extra - legal influence) เพ่ือไปกําหนดนโยบายและทําให�เกิดผล เช#น การทําโครงการการจัดซ้ือ
จัดจ�างให�แก#สมัครพรรคพวกของตน การซ้ือขายตําแหน#ง การโยกย�ายตําแหน#งโดยไม#คํานึงถึงหลักการเรื่อง
ความสามารถและคุณธรรม แต#กลับอาศัยความเปนเครือญาติหรือสมัครพรรคพวกเปนท่ีตั้ง 

  การคอร รัปชันจากการสร�างส'วนเกินทางเศรษฐกิจ เปนการแสวงหากําไรส#วนเกินหรือ ท่ีนัก
เศรษฐศาสตร'เรียกว#า “ค#าเช#าทางเศรษฐกิจ” (Economic Rent) หรือเรียกสั้น ๆ ว#า “ค#าเช#า” ค#าเช#าถูกสร�าง
ข้ึนเม่ือรัฐเข�าไปจํากัดการทํางานของตลาด ค#าเช#าจึงหมายถึง รายได� หรือค#าตอบแทนท่ีสูงกว#าปกติโดยถือเอา
สภาพของตลาดแข#งขันเปนเกณฑ'ความปกติ หรืออาจหมายถึงรายได�ซ่ึงสูงกว#ารายได�ข้ันตํ่าซ่ึงบุคคลหรือบริษัท
จะได�มาจากทางเลือกอ่ืน โดยสรุปค#าเช#าอาจแบ#งเปน ชนิดหลักด�วยกัน8 คือ (1) ค#าเช#าจากการผูกขาด 
(Monopoly Rents) (2) ค#าเช#าจากการโอนย�ายทรัพยากร (Rents Based on Transfer) (3) ค#าเช#าจากการ
ผูกขาดทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Rents) (4) ค#าเช#าจากนวัตกรรม (Schumpeterian Rents) 
(5) ค#าเช#าจากการเรียนรู� (Rents for Learning) และ (6) ค#าเช#าจากการกากับดูแลและจัดการ (Monitoring 
and Management Rents)9 

                                                           

7 สังศิต พิริยะรังสรรค', อ�างแล�ว 
8 ผาสุก พงษ'ไพจิตร และนวลน�อย ตรีรัตน', อ�างแล�ว เชิงอรรถท่ี 6 , น. 3.   
9 เพิ่งอ�าง, เชิงอรรถ 6 
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  ค#าเช#าหรือผลกําไรเกินปกติอยู#ได�โดยมีโครงสร�างของสิทธิทางเศรษฐกิจรองรับ เช#น ค#าเช#า
ผูกขาดถูกรองรับด�วยโครงสร�างแห#งการผูกขาดสิทธิท่ีไม#สามารถแบ#งแยกสินทรัพย'ได� หรือสิทธิตามกฎหมายท่ี
เปนผู�ผลิตรายเดียวในตลาด ขณะท่ีค#าเช#าจากนวัตกรรมมาจากสิทธิเหนือทรัพย'สิน ทางปdญญาท่ีรัฐให�การ
รับรอง เนื่องจากค#าเช#าคือค#าตอบแทนท่ีสูงเปนพิเศษ จึงก#อเกิดแรงจูงใจท่ีจะสร�างและคงไว�ซ่ึงค#าเช#าเหล#านั้น
ต้ังแต#การให�สินบน การบังคับขู#เข็ญ ไปจนถึงกิจกรรมการเมือง ท่ีถูกกฎหมาย ทรัพยากรท่ีใช�ไปในการแสวงหา
ค#าเช#า (เงิน กําลังคน เวลา ของขวัญ ของกํานัล ฯลฯ) โยงใยกับการคอร'รัปชัน ผู�แสวงหาค#าเช#าแสวงหา
นักการเมืองหรือข�าราชการระดับสูง ให�เปนผู�อุปถัมภ'พวกเขาและช#วยให�เขาได�ค#าเช#าตอบแทนกับเงินสินบน
หรือของกํานัล การแสวงหา ค#าเช#า การคอร'รัปชันและการแลกเปลี่ยนเชิงอุปถัมภ' (Patron - Client 
Exchanges) จึงโยงใยและคาบเก่ียวกันอย#างหลีกเลี่ยงไม#ได�10 

  การคอร รัปชันจากกระบวนการทางการเมืองเปนการใช�อํานาจของรัฐบาลโดยขาดคุณธรรม
หรืออย#างผิดกฎหมายเพ่ือผลประโยชน'ของตนเอง หรือเพ่ือผลประโยชน'ทางการเมือง และผลประโยชน'
ดังกล#าวไม#จําเปนต�องเปนวัตถุหรือเงินทองเสมอไป  

  ขณะท่ี  Robert Klitgaard ผู�เชี่ยวชาญด�านด�านการทุจริตคอร'รัปชัน มองว#า การคอร'รัปชัน
เปนการบิดเบือนการใช�อํานาจหรือทรัพยากรของส#วนร#วมเพ่ือประโยชน'ส#วนตน โดยเจ�าหน�าท่ีของหน#วยงาน
ภาครัฐและไม#ใช#ภาครัฐ รวมท้ังการบิดเบือนเพ่ือผลประโยชน'ในทางธุรกิจด�วย โดย Klitgaard ได�อธิบาย
ปรากฏการณ'การคอร'รัปชันเกิดจากการใช�อํานาจในการผูกขาดและการใช�ดุลยพินิจอย#างไม#รับผิดชอบดังสูตร
ดังนี้ 

 

 

 

   
  นอกจากนี้ Arnold Heidenheimer ได�แบ#งประเภทของคอร'รัปชัน ไว� 3 ประเภทคือ 

  1) คอร'รัปชันสีขาว (White Corruption) เปนพฤติกรรมท่ีประชาชนยอมรับและเห็นว#าไม#
ควรลงโทษผู�กระทําผิด เพราะมองว#าเปนเรื่องท่ีไม#สําคัญ เนื่องจากเปนการรับผลประโยชน'ท่ีอิงแอบ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมิได�เกิดจาการร�องเรียนจากผู�รับ เช#น กรณีการให�สินน้ําใจของผู�น�อยต#อผู�ท่ีอยู#
ในตําแหน#งให�คุณให�โทษได�หรือผู�บังคับบัญชา, กรณีการให�ซ่ึงเปนการตอบแทนการปฏิบัติหรืองดเว�นการ
ปฏิบัติของผู�ท่ีอยู#ในตําแหน#งและเปนคุณประโยชน'แก#ผู�ให�โดยผู�รับมิได�เรียกร�อง เปนต�น ตัวอย#างเช#น การให�
ของขวัญในโอกาสพิเศษต#างๆ ไม#ว#าจะเปน งานแต#งงาน งานวันเกิด งานข้ึนบ�านใหม# หรือเปนเจ�าภาพในงาน
กุศลของผู�มีอํานาจ เปนต�น 

  2) คอร'รัปชันสีเทา (Grey Corruption) เปนพฤติกรรมท่ีสังคมบางส#วนเห็นว#าเปนความผิด 
แต#สังคมท่ัวไปยังไม#แน#ใจว#าเปนความผิดหรือไม# การคอร'รัปชันประเภทนี้จะเปนการใช�อํานาจหน�าท่ีเพ่ือ
แสวงหาประโยชน'ให�ตนเองและพวกพ�อง ขณะเดียวกันประชาชนก็สมยอมต#อการกระทําดังกล#าวด�วย 

                                                           

10 เพิ่งอ�าง น.5 

C (Corruption) = M (Monoply) + D (Discretion) - A (Accountibility) 
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ตัวอย#างเช#น การให�ค#านายหน�า หรือการเรียก รับ ประโยชน'เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรวดเร็วข้ึน หรือ
ลดหย#อนกฎเกณฑ' ข�อบังคับ เปนต�น 

  3) คอร'รัปชันสีดํา (Black Corruption) เปนพฤติกรรมการคอร'รัปชันท่ีเปนความผิดอย#างชัด
แจ�งและสังคมเห็นว#าต�องได�รับโทษตามกฎหมาย ตัวอย#างเช#น การมีเจตนาฝjาฝkนกฎหมายเพ่ือผลประโยชน'ต#อ
ตนเองหรือพวกพ�อง การทุจริตโดยไม#คํานึงถึงความผิดตามกฎหมาย เปนต�น 

 
2.2 แนวความคิดการขัดกันแห'งผลประโยชน  (Conflicts of Interest) และความเช่ือมโยงกับการคอร รัปชัน 

  ความหมาย 

  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนกับผลประโยชน'
ส#วนรวม พบว#า มีการให�ความหมายท่ีหลากหลาย ซ่ึงสะท�อนถึงความไม#ชัดเจนของความหมายและขอบเขต
ของผลประโยชน'ทับซ�อน ซ่ึงอาจส#งผลถึงนโยบายและมาตรการในการแก�ไขปdญหาการขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน'ส#วนตนกับผลประโยชน'ส#วนรวมท่ีแตกต#างกัน ตัวอย#างของความหมายการขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน'ส#วนตนกับผลประโยชน'ส#วนรวมท่ีสําคัญ เช#น11 

  Michael McDonald ให�ความหมายว#า สถานการณ'ท่ีบุคคล (เจ�าหน�าท่ีรัฐ หรือผู�ประกอบ
วิชาชีพ) มีผลประโยชน'ส#วนตัวในระดับท่ีเพียงพอท่ีอาจจะหรือเข�ามามีอิทธิพลต#อการตัดสินใจตามตําแหน#ง
หน�าท่ี12 

  Gerard Carney13 ให�ความหมายว#า Conflict of Interests เกิดข้ึนเม่ือผลประโยชน'ส#วนตัว
ของนักการเมืองหรือข�าราชการขัดแย�งกับผลประโยชน'ส#วนรวม ความขัดแย�งนี้ก#อให�เกิดความขัดแย�งทาง
จริยธรรม (Ethical Dilemma) เม่ือความสนใจส#วนตัวมีมากพอท่ีจะมีอิทธิพลต#อการทํางานในหน�าท่ีราชการ14 

  นิยามของธนาคารโลก Conflict of Interest เปนสถานการณ'ท่ีบุคคล หรือสถาบันท่ีอยู#ใน
ฐานะท่ีต�องใช�ดุลยพินิจในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใช�ดุลยพินิจดําเนินการแตกต#างไปจากผลประโยชน'
ขององค'กร เช#น ผลประโยชน'ของเจ�าหน�าท่ีธนาคารโลกต#างไปจากผลประโยชน'ขององค'กรธนาคารโลก ซ่ึง
เจ�าหน�าท่ีจําเปนต�องหลีกเลี่ยงและระมัดระวังไม#ให�มีแนวโน�ม หรือมีสถานการณ' หรือกระทําการท่ีอาจเปนการ
ขัดกันระหว#างผลประส#วนตัวกับผลประโยชน'ส#วนรวม15 

  องค'กรเพ่ือความร#วมมือและการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจของกลุ#มประเทศพัฒนา
อุตสาหกรรม (Organization of Economic Cooperation and Development : OECD)16 “เปนความ

                                                           

11 สํานํางานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) การประชุมสัมมนาเผยแพร#ผลการวิจัยเร่ือง “ความขัดแย�งกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตน
และผลประโยชน'ส#วนรวม (Conflict of Interests) (2546), หน�า 11 และ 60 - 61 
12 Ethics and Conflict of Interest  by Michael McDonald  http://ethics.ubc.ca/peoplemcdonaldconflict-htm/ 
13 http://ww1.transparency.org/working_papers/carney/index.html 
14 Gerard Carney, Conflict of Interest : Legislators, Ministers and Public Officials (Online), 1998  www.transparency.org 
15http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/ORGUNITS/EXTETHICS/0,,contentMDK:2038280
8~menuPK:780665~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:593304,00.html 
16 OECD) OECD, “Managing Conflict of Interest in the Public Service”, OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES, 
2003. 
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ขัดแย�งระหว#างหน�าท่ีต#อสาธารณะ และผลประโยชน'ส#วนตัวของเจ�าหน�าท่ีรัฐเกิดข้ึน เม่ือเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจ
และผลประโยชน'ส#วนตัวสามารถจะใช�อํานาจของเขาปฏิบัติงานตามหน�าท่ีและความรับผิดชอบของเขาอย#างไม#
เหมาะสมได�” 

  จะเห็นได�ว#าจากความหมายของการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'
ส#วนรวมท่ีมีการให�ความหมายหลากหลายนี้ สะท�อนจุดเน�นอยู# 2 ประการคือ ประการท่ีหนึ่ง เน�นท่ีบริบทของ
การกระทําการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตัวและผลประโยชน'ส#วนรวม กล#าวคือ การพิจารณาข�อเท็จจริง
ในการกระทําว#าไปลิดรอนผลประโยชน'ส#วนรวมหรือไม# ประการท่ีสอง เน�นท่ีการดํารงตําแหน#งของเจ�าหน�าท่ี
รัฐท่ีไม#ควรมีการขัดกันแห#งผลประโยชน' โดยสรุป การขัดกันแห#งผลประโยชน'ส#วนตัวและผลประโยชน'ส#วนรวม 
เปนส#วนหนึ่งของการคอร'รัปชัน ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐใช�อํานาจในตําแหน#งหน�าท่ีเข�ามาแสวงหาประโยชน'แก#
ตนเองหรือผู�อ่ืน ซ่ึงทําให�กระทบต#อผลประโยชน'ส#วนรวม 

 

  แนวคิดพ้ืนฐานของการขัดกันระหว'างผลประโยชน ส'วนตนกับผลประโยชน ส'วนรวม 

  การขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนกับผลประโยชน'ส#วนรวมมีแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ ท่ี
เก่ียวข�องประกอบด�วย 

  1) หลักการประชาธิปไตย (Democracy) มีวิวัฒนาการมาจากหลักการกรีกโบราณ โดยถือ
ว#าอํานาจอํานาจอธิปไตย (อํานาจปกครอง) เปนของประชาชน ซ่ึงหลักการประชาธิปไตยมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ี
สําคัญดังนี้ 

   1.1) อํานาจของประชาชน  (Popular Sovereignty) หลักการประชาธิปไตยถือว#า
อํานาจสูงสุดเปนของประชาชน ซ่ึงประชาชนอาจใช�อํานาจของตนในฐานะเจ�าของอํานาจผ#านทางช#องทาง
ต#างๆ เช#น การเลือกผู�แทนของตนเข�าไปบริหารประเทศ การเสนอร#างกฎหมาย การลงประชามติ การมีข�อ
เรียกร�องเพ่ือแก�ไขปdญหาต#างๆ หรือการตรวจสอบผู�แทนท่ีตนเลือกเข�าไปใช�อํานาจแทนตน เปนต�น 

   1.2) สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของปdจเจกบุคคล (Right, Liberty and 
Equality) เปนแนวคิดหลักของลัทธิเสรีนิยม (Liberalism) สิทธิและเสรีภาพเปนภายใต�ขอบเขตของกฎหมาย
และต�องไม#ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู�อ่ืน ปdจจุบันสิทธิและเสรีภาพถูกรับรองไว�ในหลายแหล#ง เช#น ปฏิญญา
สากลว#าด�วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) ส#วนแนวคิดว#าด�วยความเสมอ
ภาค (Equality) คือการท่ีปdจเจกบุคคลเสมอภาคในสิทธิและศักด์ิศรีแห#งความเปนมนุษย' (Equality of Right 
and Dignity) ซ่ึงไม#ได�หมายความว#าทุกคนจะได�รับการปฏิบัติอย#างเท#าเทียมกันในทุกเรื่องทุกโอกาส 

   1.3) ฉันทานุมัติ (Consent) คือ การได�รับความยินยอมจากประชาชนผู�เปนเจ�าของ
อํานาจในการท่ีประชาชนจะถูกปกครอง กล#าวคือ ด�วยประชาชนเปนเจ�าของอํานาจสูงสุด มีสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคในอํานาจการปกครอง ในการท่ีประชาชนเจ�าของอํานาจจะไม#ปกครองหรือใช�อํานาจด�วย
ตนเองโดยตรง แต#จะให�บุคคลหรือกลุ#มบุคคลอ่ืนมาทําหน�าท่ีปกครองแทนตน ก็จะต�องได�รับความยินยอมหรือ
ฉันทานุมัติจากประชาชนเจ�าของอํานาจ บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเข�ามาใช�อํานาจปกครอง (รัฐบาล) โดยฝkนใจ
ประชาขนจึงจะกระทํามิได� ประชาชนจึงย#อมมิสิทธิในการท่ีจะเปลี่ยนผู�ปกครองหรือรัฐบาลท่ีไม#ได�รับ
ฉันทานุมัติจากประชาชนได� 
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   1.4) สาธารณประโยชน' หรือผลประโยชน'สาธารณะ (Public interest) การท่ี
ประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ีอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน และเปนการปกครองท่ีทํา “เพ่ือประชาชน” 
นั่นเปนท่ีมาของคําว#า “สาธารณะประโยชน'หรือผลประโยชน'สาธารณะ (Public Interest) ซ่ึงก็คือ
ผลประโยชน'ท่ีประชาชนทุกคนในรัฐควรจะได�รับประโยชน' เปรียบเสมือนเจตตํานงร#วมท่ีประชาชนทุกคนร#วม
ทําสัญญา ดังเช#น เจตจํานงท่ัวไป (General Wiil) ของรุสโซ17 ท่ีประชาชนต#างแสดงออกเพ่ือประโยชน'
สาธารณะหรือผลประโยชน'ของทุกคน การปฏิเสธเจตจํานงท่ัวไป คือ การละเมิดกฎหมาย ซ่ึงเท#ากับการต้ังตน
อยู#เหนือเจตนารมณ'ร#วมและนําไปสู#การทําลายล�างสังคมท้ังหมด และเปนการปล�นเอาเสรีภาพท่ีมีคุณค#าทาง
ศีลธรรมของส#วนรวมไป ซ่ึงตรงข�ามกับผลประโยชน'ส#วนตัว (Private Interest) ท่ีมองว#ามนุษย'เปนสัตว'ท่ี
ถือเอาประโยชน'ส#วนตนเปนท่ีต้ัง และดําเนินชีวิตโดยยึดหลักการดังกล#าวอย#ามีเหตุผล โดยอยู#บนพ้ืนฐานหลัก
ประโยชน'นิยม (Utilitarianism) ท่ีมองว#า การกระทําท่ีดีท่ีสุด คือ การกระทําท่ีก#อให�เกิดความสุขมากท่ีสุดของ
คนจํานวนมากท่ีสุด (The greatest happiness of the greatest number) 

   1.5) การปกครองโดยกฎหมาย (The rule of law) คือ เปนการยึดถือกฎหมายเปน
หลักสูงสุดในการปกครองท่ีถือว#าทุกคนในรัฐเสมอภาคกันทุกคน ประชาชนทุกคนในรัฐ ท้ังผู�บัญญัติกฎหมาย
และบังคับใช�กฎหมายก็จะต�องอยู#ภายใต�กฎหมายแบบเดียวกัน ไม#มีข�อยกเว�น เจ�าหน�าท่ีของรัฐทุกคนไม#ว#าจะ
มาจากการเลือกต้ังหรือแต#งต้ังก็ตามล�วนต�องรับผิดชอบทางกฎหมายต#อศาลเช#นเดียวกันประชาชนในรัฐทุกคน 
และกฎหมายจะต�องควบคุมความประพฤติของคนท้ังประเทศ คนทุกคนต�องอยู#ภายใต�กฎหมายเดียวกัน และ
จะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดและขอบเขตของกฎหมาย โดยมิใช#การยึดถือ “กฎหมู#” อยู#เหนือ “กฎหมาย” 

  2) ศีลธรรมคุณธรรมของประชาธิปไตย (Democratic Morality) การดําเนินงานในระบอบ
ประชาธิปไตยจะต�องมีศีลธรรม คุณธรรม เปนเครื่องกํากับด�วยอยู#เสมอ เพ่ือเปนหลักประกันว#าผลประโยชน'
ส#วนรวมของประชาชนจะได�รับการตอบสนอง และการแสดงออกทางประชาธิปไตยจะดําเนินการถูกต�องตาม
ครรลองคลองธรรม ซ่ึงเปนเครื่องการันตีว#าเสียงข�างมากจะไม#ตัดสินหรือดําเนินการใดๆ ท่ีขัดต#อศีลธรรม 
คุณธรรม และเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะไม#กระทําการใดๆ ท่ีเปนไปเพ่ือผลประโยชน'ส#วนตัว 

  3) รัฐบาลแบบเปAดและตรวจสอบได� (Open and Accountable Government) รัฐบาล
แบบเป�ดและตรวจสอบได� คือการท่ีรัฐบาลจะต�องจัดหาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายของรัฐบาลไว�ให�ประชาชน
ได�ศึกษาและพิจารณาการดําเนินงาน และจะต�องให�เป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�าถึงเอกสารข�อมูลของรัฐบาล
และเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท้ังทางตรงและทางอ�อม และจะต�องถูกตรวจสอบ (Accountable Government) ท้ัง
ทางกฎหมาย ทางการเมือง และทางการคลัง ช#วยให�ประชาชนเห็นว#าตัวแทนของตนหรือรัฐบาล และ
เจ�าหน�าท่ีรัฐได�ดําเนินการบริหารประเทศแทนตนอย#างไรบ�าง มีการคอร'รัปชันหรือดําเนินการผิดพลาดอะไร
หรือไม# ซ่ึงจะช#วยให�ประชาชนได�ทราบสถานการณ'ของประเทศได�อย#างทันท#วงที นอกจากนี้ รัฐบาลท่ีแบบเป�ด
และตรวจสอบได�ยังช#วยพิทักษ'เสรีภาพให�แก#ประชาชนท้ังหลายผู�เปนเจ�าของอํานาจด�วย 

  4) การทํางาน/หน�าท่ีในกิจการของรัฐ (Official Duties) คือการท่ีปdจเจกบุคคลได�รับความ
ไว�วางใจ ให�มีเข�ามาปฏิบัติงานในหน#วยงานของรัฐ มีหน�าท่ี ความรับผิดชอบ บทบาทเปนเหจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ี
ต�องมีพันธสัญญา และมาตรฐานความประพฤติท่ีดีงาม การดําเนินการใด ๆ จะต�องถูกต�องตามระเบียบ
กฎหมาย 

                                                           

17 สมบัติ จันทรวงศ'. สัญญาประชาคมของรุสโซ. รัฐศาสตร'สาร ฉบับท่ี 2, พฤศจิกายน 2520. 
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  5) หลักการไม'มีส'วนได�เสีย หรือหลักความเปนกลาง ไม#มีอคติ สําหรับการปฏิบัติหน�าท่ีของ
รัฐ อันเปนส#วนหนึ่งของหลักความยุติธรรมธรรมชาติ (Natural Justice) หลักการไม#มีส#วนได�เสียมีความคิด
พ้ืนฐานว#า หากเจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อํานาจในเรื่องท่ีตนมีส#วนได�เสีย เจ�าหน�าท่ีรัฐผู�นั้นก็จะไม#มีความเปนกลางและไม#
อาจใช�ดุลยพินิจวินิจฉับสั่งการได�โดยปราศจากอคติในเรื่องดังกล#าว หลักการนี้ได�นํามาใช�ในการพิจารณาตัดสิน
ของภาครัฐ เช#น หลักความเปนกลางของผู�พิพากษา การห�ามเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง
พิจารณาสั่งการ ร#วมประชุม หรือลงมติในเรื่องท่ีตนมีส#วนได�เสีย เปนต�น 

 
  องค ประกอบ 

  การขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนกับผลประโยชน'ส#วนรวมมีสาเหตุหลายประการ แต#มี
องค'ประกอบหลักท่ีก#อให�เกิดการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตัวกับผลประโยชน'ส#วนรวมอยู# 3 ประการ 
คือ18 

  องค'ประกอบท่ี 1 มีผลประโยชน'ส#วนตัว (Private or Personal Interest) ท้ังในรูปของตัว
เงิน หรือผลประโยชน'ในรูปแบบอ่ืนก็ได� และเปนผลประโยชน'ของตนเองหรือผลประโยชน'ของผู�อ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธ'ใกล�ชิด 

  องค'ประกอบท่ี 2 มีการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย#างเปนทางการ (Public or Official Duty) 
โดยต�องดํารงตําแหน#งสาธารณะ และปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีมีความเปนกลาง และยึด
ผลประโยชน'ส#วนรวมเปนสําคัญ 

  องค'ประกอบท่ี 3 มีความขัดแย�งในผลประโยชน' กล#าวคือ เม่ือผู�ดํารงตําแหน#งสาธารณะ ได�
ปฏิบัติหน�าท่ีตามตําแหน#งดังกล#าว แต#ในการปฏิบัติหน�าท่ีนั้น มีการแทรกแซง ขาดความเปนอิสระ มีอคติ และ
ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลประโยชน'ส#วนตัว 

 
 

                                                           

18 อ�างแล�ว, ท่ีเชิงอรรถท่ี 12 
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  การแบ'งประเภทของการขัดกันระหว'างผลประโยชน ส'วนตนกับผลประโยชน ส'วนรวม 

  Kenneth Kernaghan and John Langford ได�ประมวลการกระทําท่ีเปนการขัดกัน
ระหว#างผลประโยชน'ส#วนตัวและผลประโยชน'ส#วนรวม19 พบว#า การขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนกับ
ผลประโยชน'ส#วนรวม มีหลายรูปแบบ เช#น 

  1) การรับผลประโยชน'ต#างๆ (Accepting Benefits) เช#น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ 
บริษัทขายยาหรืออุปกรณ'การแพทย' สนับสนุนค#าเดินทางให�ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีไปประชุมเรื่องอาหารและ
ยาท่ีต#างประเทศ หรือหน#วยงานราชการรับเงินบริจาคสร�าง สํานักงานจากธุรกิจท่ีเปนลูกค�าของหน#วยงาน 
หรือแม�กระท่ังในการใช�งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ�าง แล�วเจ�าหน�าท่ีได�รับของแถม หรือผลประโยชน'อ่ืน
ตอบแทน เปนต�น 

  2) การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self - Dealing) หรือ เปนคู#สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ'ท่ีผู�ดํารงตําแหน#งสาธารณะมีส#วนได�ส#วนเสียในสัญญาท่ีทํากับหน#วยงานท่ีตนสังกัด ตัวอย#างเช#น 
การใช�ตําแหน#งหน�าท่ีทําให�หน#วยงานทําสัญญาซ้ือสินค�าจากบริษัทของตนเอง หรือจ�างบริษัทของตนเปนท่ี
ปรึกษาของตนเปนท่ีปรึกษา หรือ ซ้ือท่ีดินของตนเองในการจัดสร�างสํานักงาน สถานการณ'เช#นนี้เกิดบทบาทท่ี
ขัดแย�งในการเปนท้ังผู�ซ้ือและผู�ขายในเวลาเดียวกัน 

  3) การทํางานหลังจากออกจากตําแหน#งหน�าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - 
Employment) หมายถึงการท่ีบุคคลลาออกจากหน#วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน เช#น เปนผู�บริหารหรือเจ�าหน�าท่ีขององค'การอาหารและยาลาออกจากงานราชการและไป
ทํางานในบริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู�บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทํางานเปนผู�บริหารของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร 

  4) การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได�หลาย
ลักษณะเช#น ผู�ดํารงตําแหน#งสาธารณะต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีเปนการแข#งขันกับหน#วยงานหรือองค'การ

                                                           

19 Kenneth Kernaghan and John Langford, The Responsible Public Servant, The Institutional of Public 
Administration of Canada, 2014 

องค�ประกอบที่ 1
(ผลประโยชน�ส,วนตัว) 

องค�ประกอบที่ 2
(การปฏิบัตหิน5าที่)

องค�ประกอบที่ 3
(เกิดความขัดแย5ง)

รูปท่ี 1 ภาพจําลองสถานการณ' COI 
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สาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ�างท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหน#งในราชการสร�างความ
น#าเชื่อถือว#าโครงการของผู�ว#าจ�างจะไม#มีปdญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน#วยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู# หรือใน
กรณีท่ีเปนผู�ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเปนท่ีปรึกษาหรือเปนผู�ทําบัญชีให�กับบริษัทท่ีต�อง
ถูกตรวจสอบ 

  5) การรู�ข�อมูลภายใน (Inside Information) หมายถึงสถานการณ'ท่ีผู�ดํารงตําแหน#ง
สาธารณะใช�ประโยชน'จากการรู�ข�อมูลภายในเพ่ือประโยชน'ของตนเอง เช#น ทราบว#าจะมีการตัดถนนตรงไหน ก็
รีบไปซ้ือท่ีดิน โดยใส#ชื่อของภรรยา หรือ ทราบว#าจะมีการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐ ก็รีบไปซ้ือท่ีดิน
เพ่ือเก็งกําไรและขายให�กับรัฐในราคาท่ีสูงข้ึน 

  6) การใช�สมบัติราชการเพ่ือประโยชน'ของธุรกิจส#วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช#น การนําเครื่องใช�สํานักต#างๆ กลับไปใช�ท่ีบ�าน การนํารถยนต'ใน
ราชการไปใช�ในงานส#วนตัว 

  7) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน'ในทางการเมือง (Pork-
Barrelling) เช#น การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนท่ีหรือบ�านเกิดตนเอง หรือการใช�งบประมาณสาธารณะ
เพ่ือหาเสียง 

  ขณะท่ี Kenneth Kernaghan ได�ชี้ให�เห็นประเด็นท่ีอยู#ในข#ายการขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน'ส#วนตัวกับผลประโยชน'ส#วนรวม 8 ประการ คือ 

  1) การรับสินบน การยอมรับเงินท่ีผิดกฎหมาย หรือการยอมรับคุณค#าอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับสิ่งท่ีต�องการจากข�าราชการท่ีได�มีการกระทําตามหน�าท่ี ผู�ให�สินบนมีเจตนาท่ีจะบิดเบือนวัตถุประสงค' การ
ปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี และผู�รับมีเจตนายินยอมท่ีกระทําตาม ดังนั้น เม่ือเจ�าหน�าท่ีต�องเผชิญกับ
ผลประโยชน'ส#วนตัว ผลประโยชน'ทางการเงิน หรือผลประโยชน' อ่ืนๆ ในการท่ีจะขัดต#อกฎหมาย นโยบาย
ตลอดจนวิธีการของการปฏิบัติหน�าท่ี จนเปนเหตุให�เขาได�ทําไปเพ่ือตนเอง 

  2) การใช�อิทธิพลส#วนตัว ผู�ดํารงตําแหน#งสาธารณะพยายามท่ีจะเข�าไปมีอิทธิพลต#อการ
ตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนแก#บุคคลภายนอก ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะได�รับประโยชน'ตอบแทน การใช�
อิทธิพลในรูปแบบนี้อาจเปนการเข�ามีส#วนโน�มน�าวการตัดสินใจด�านนโยบายสําคัญทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเจ�าหน�าท่ี
นั้นมีส#วนได�ส#วนเสียอยู# เช#น การวางแผนพัฒนาท่ีดินซ่ึงพนักงานเปนเจ�าของอยู# หรือฝากเด็กเรียนในโรงเรียน
ของรัฐโดยพนักงานมีโอกาสได�รับผลประโยชน' สิ่งเหล#านี้เปนผลประโยชน'ขัดแย�งกัน 

  3) การใช�ข�อมูลลับ เจ�าหน�าท่ีมีส#วนรู�เห็นในข�อมูลลับของทางราชการ ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีนั้นได�ใช�
ข�อมูล เพ่ือประโยชน'ของเจ�าหน�าท่ีไม#ว#าจะเปนประโยชน'ทางการเงิน หรือประโยชน'อ่ืน ๆ โดยปกติแล�ว 
ผลประโยชน'ขัดแย�งกันจะเกิดข้ึนเม่ือข�อมูลนั้นเปนความลับ มีความสําคัญเปนอย#างมาก และเจ�าหน�าท่ีผู�นั้น
เปนผู�รับผิดชอบในหน�าท่ีท่ีจะรักษาความลับนั้นไว� 

  4) การดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับทางการเงิน ข�าราชการท่ีมีผลประโยชน'เก่ียวกับหน�าท่ีการงาน 
ไม#ว#าจะทางตรงหรือทางอ�อม ซ่ึงมีความขัดแย�งโดยตรงต#องานท่ีรับผิดชอบอยู#ผลประโยชน'ขัดกันนี้ แสดงให�
เห็นขอบเขตท่ีว#าเจ�าหน�าท่ีต�องควบคุมตนเองในการตัดสินใจในประโยชน'ท่ีคาดว#าจะได�รับ ประเด็นนี้
เหมือนกับการใช�อิทธิพลส#วนตัว ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นจะเปนผู�ควบคุมผลลัพธ'นั้นเอง 
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  5) การรับของขวัญ เปนการยอมรับของขวัญและความสะดวกสบายท่ีอาจส#งอิทธิพลต#อ
พนักงานให�มีอคติต#อการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ประเด็นนี้ในความเข�าใจท่ัวไปอาจมองว#าเปนเรื่องสินบน ซ่ึงการ
รับของขวัญทํากันในหลายรูปแบบ เช#น การลดราคาของท่ีซ้ือ การมอบต๋ัวหนัง ต๋ัวพาหนะเดินทาง การเลี้ยง
อาหารอย#างฟุjมเฟkอย ตลอดจนการให�ความบันเทิงในรูปแบบต#าง ๆ ลักษณะของขวัญท่ีให�นี้ไม#ได�ต�องการท่ีจะ
ให� แต#อาจมีเจตนาท่ีจะก#อให�เกิดความเอนเอียงในการกระทําบางอย#างอันเนื่องจากการให�นั้น 

  6) การทํางานนอกเวลา การเปนท่ีปรึกษาและการจ�างงานตนเอง ซ่ึงอาจเปนสาเหตุของ
ผลประโยชน'ขัดกันในตําแหน#งหน�าท่ี สถานการณ'ขัดแย�งนี้รวมถึงการใช�ตําแหน#งสถานภาพการทํางาน
สาธารณะ ในการท่ีจะเข�าไปเปนนายจ�างของภาคเอกชน หรือเปนเจ�านายของตัว ตลอดจนการใช�เครื่องมือ
เครื่องใช�ของรัฐเพ่ือการทํางานภายนอก 

  7) อดีตพนักงาน หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีพ�นจากตําแหน#งไปได�รับการว#าจ�างให�มาทํางานกับ
บริษัทเอกชน โดยการว#าจ�างนี้เกิดจากการท่ีผู�ดํารงตําแหน#งสาธารณะเคยมีหน�าท่ีเก่ียวข�องหรือติดต#อกับบริษัท
นั้นๆ อยู# ในประเด็นนี้ในสหรัฐอเมริกา เรียกการกระทําเช#นนี้ว#า Revolving Door ซ่ึงการกระทํานี้ก#อให�เกิด
ผลประโยชน'ขัดกันเปนอย#างมาก ท้ังนี้ เพราะเนื่องมาจากบุคคลผู�เคยดํารงตําแหน#งใดในสาธารณะมาก#อน
มักจะรู�ข�อมูลความลับ ตลอดจนข้ันตอนวิธีการทํางาน มีอิทธิพลต#อเจ�าหน�าท่ีท่ียังดํารงตําแหน#งอยู# ความสนิท
สนม คุ�นเคย ความเกรงใจ จะมีต#อบริษัท ท่ีตนทํางานอยู# 

  8) การเก่ียวพันทางเครือญาติ สถานการณ'ท่ีบุคคลสาธารณะอาจอยู#ในตําแหน#งท่ีอาจทําในสิ่ง
ท่ีต�องการให�แก#เครือญาติ หากคิดในประเด็นของผลประโยชน'ขัดแย�งกัน อาจจะเรียกได�ว#า เปนระบบอุปถัมภ'
พิเศษท่ีมีการใช�อิทธิพลส#วนตัว เพราะมูลเหตุจูงใจคล�ายกับเรื่องท่ีกล#าวมาแล�วข�างต�น กล#าวคือ เปนการ
เก่ียวข�องกับการใช�อิทธิพลท่ีจะให�ได�รับการส#งเสริมได�รับรางวัลจาก การทําสัญญา หรือการอ่ืนใด ซ่ึงญาติของ
ตนมีส#วนเก่ียวข�องกับผลประโยชน'นั้น 

 
  ความเช่ือมโยงระหว'างการขัดกันระหว'างผลประโยชน ส'วนตัวและผลประโยชน ส'วนรวม 
กับการคอร รัปชัน 

  จากลักษณะ รูปแบบและทฤษฏีการคอร'รัปชัน จะเห็นได�ว#า การขัดกันแห#งผลประโยชน'จะมี
ลักษณะเปนการคอร'รัปชันประเภทสีขาวและสีเทา ท่ีสังคมมองว#าการคอร'รัปชันประเภทนี้สามารถกระทําได� 
หากไม#ได�เปนการฝjาฝkนต#อกฎหมาย อันเปนพฤติกรรมท่ีเปนรอยต#อระหว#างความผิดทางอาญากับประเด็นทาง
จริยธรรม ท่ีเปนการพิจารณาความเหมาะสม และมาตรฐานทางจริยธรรม ท่ีแตกต#างจากการคอร'รัปชันสีดําท่ี
เปนการทุจริตอย#างชัดแจ�ง และสังคมมองว#าต�องได�รับโทษตามกฎหมาย นอกจากนี้ หากพิจารณาข�อแตกต#าง
ในการกระทําผิดในระดับบุคคลแล�ว จะพบว#า การขัดกันแห#งผลประโยชน'จะอยู#ในสถานการณ'ท่ีเจ�าหน�าท่ีมี 2 
บทบาท เช#น บริษัทของเจ�าหน�าท่ีหรือเครือญาติชนะการประมูลงานในหน#วยงานท่ีเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นปฏิบัติหน�าท่ี
อยู# นั่นหมายความเจ�าหน�าท่ีผู�นั้นมีบทบาทในบริษัท และบทบาทในหน#วยงานรัฐ ขณะท่ีการคอร'รัปชัน
เจ�าหน�าท่ีจะมีบทบาทเดียว เช#น การท่ีเจ�าหน�าท่ีรับสินบนเพ่ือทําให�บริษัทใดบริษัทหนึ่งชนะการประมูลงาน
ของหน#วยงานรัฐ เปนต�น อาจดูความแตกต#างกันในตารางเปรียบเทียบความขัดแย�งกันระหว#างผลประโยชน'
ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวมกับคอร'รัปชัน ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวมกับคอร'รัปชัน20 

ประเด็นเปรียบเทียบ การขัดกันระหว'างผลประโยชน ส'วนตนและผลประโยชน 
ส'วนรวม (Conflict of Interests) 

คอร รัปชัน (Corruption) 

1. กฎหมาย - เปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย บางกรณีปฏิบัติถูกต�องตาม
กฎหมาย 

- ไม#มีการบัญญัติกฎหมายท่ีชัดเจน 

- เปนการปฏิบัติโดยมิชอบด�วย
กฎหมาย 

- มี ก ฎ ห ม า ย ป� อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (Anti-Corruption Law) 

2. จิตสํานึกและค#านิยม
และศีลธรรม 

- การขาดจิตสํานึก ขาดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- การมีค#านิยมท่ีผิดๆ เช#น ยกย#องเงิน ยกย#องตําแหน#งและ
วัตถุ การรักพวกพ�อง 

- การขาดจิตสํานึก ขาดศีลธรรม 

- การมีค#านิยมท่ีผิดๆ เช#น ยกย#อง
เงิน ยกย#องตําแหน#งและวัตถุ การ
รักพวกพ�อง 

3. ผลประโยชน' - เปนการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลกับ
ผลประโยชน'ส#วนสาธารณะ 

- ผลประโยชน'ส#วนรวมเสียหาย 

- ความเสียหายของผู�อ่ืนอาจไม#ชัดเจน 

- เปนการมุ# งผลประโยชน'ของ
ส#วนรวมมาเปนผลประโยชน'ส#วน
บุคคล อาจไม#มีประเด็นของความ
ขั ดแย� ง ร ะหว# า ง บุ คคล เ ข� า ม า
เก่ียวข�อง 

- ผลประโยชน'ส#วนรวมเสียหาย 

4. การใช�ดุลยพินิจในการ
ใช�อํานาจหน�าท่ี 

- เกิดจากการใช�ดุลยพินิจของผู�ท่ีมีอํานาจในการให�คุณให�
โทษ 

- เก่ียวข�องกับวิชาชีพ 

- เปนการใช�อํานาจหน�าท่ีเบียดบังผลประโยชน'ส#วนรวมมา
เปนผลประโยชน'ส#วนตน 

- เปนการใช�อํานาจท่ีไม#ชอบด�วย
กฎหมาย 

- ไม#จําเปนต�องเกิดจากการใช�ดุลย
พินิจ 

- เปนการใช�อํานาจเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
กําไร ตําแหน#ง ช่ือเสียง เกียรติยศ 
หรือผลประโยชน'เฉพาะกลุ#มโดย
วิ ถี ท า ง ท่ี ฝj า ฝk น กฎ หมา ยหรื อ
มาตรฐานทางศีลธรรม 

5 .  การตรวจสอบจาก
สังคม 

- ขาดกลไกการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ขาดการตื่นตัวจากสังคม ขาดการตระหนักจากสังคม 

- ขาดการติดตามประเมินผลจากหน#วยงานและสังคม 

- สังคมมองว#าเปนประเด็นปdญหาระดับปdจเจกบุคคล 

- มีองค'กรตรวจสอบและมีกลไกใน
การป�องกันชัดเจนกว#า 

- สั งคมตระหนักชัดเจนว#า เปน
ประเด็นปdญหาในสังคมไทย และ
เปนปdญหาขององค'กร 

                                                           

20
 ไพโรจน' ภัทรากุล และคณะ.รายงานการวิจัยเร่ืองความขัดแย�งระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวม: ศึกษากลุ#มวิชาชีพ 

ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีหน#วยงานของรัฐ, 2546 
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  หากพิจารณาประเภท/ลักษณะการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วน
ร#วมตามท่ีได�ทบทวนตามหลักวิชาการในแง#มุมการเข�าข#ายการกระทําความผิดทางกฎหมายตามร#าง
พระราชบัญญัติว#าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลกับประโยชน'ส#วนรวม พ.ศ. 
(...) และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย ผู�วิจัย พบว#า การขัดกัน
ระหว#างผลประโยชน'บางประเภท/ลักษณะอาจเข�าข#ายการกระทําความผิดตามกฎหมายร#างพระราชบัญญัติว#า
ด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลกับประโยชน'ส#วนรวม พ.ศ. (...) และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติอาจต�องพิจารณาองค'ประกอบ
และรายละเอียดของข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายท่ีเข�าข#ายการกระทําความผิดด�วย ดังตารางท่ี 2 คือ 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการกระทําความผิดตามร#างพระราชบัญญัติว#าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน'ส#วนบุคคลกับประโยชน'ส#วนรวม พ.ศ. (...) กับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ลําดับท่ี ประเภท ร#างพระราชบัญญัติว#าด�วยความผดิเก่ียวกับการขัดกัน
ระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลกับประโยชน'ส#วนรวม 

พ.ศ. (...) 

กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1 การรับ
ผลประโยชน'
ต#างๆ 

มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 7  - หมวดท่ี 9 การขัดกันแห#งผลประโยชน' 
ตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 

- ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว#าง
ประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 

- ความผิดฐานทุจริตต#อหน�าท่ี ความผิดต#อ
ตําแหน#งหน�าท่ีราชการ ความผดิต#อตําแหน#ง
หน�าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

- ความผิดเก่ียวกับวินัยตามกฎหมายว#าด�วย
การน้ัน 

2 การทําธุรกิจกับ
ตัวเอง หรือ เปน
คู#สัญญา  

มาตรา 4, มาตรา 11 มาตรา 12 - หมวดท่ี 9 การขัดกันแห#งผลประโยชน' 
ตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 

- ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว#าง
ประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 
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ลําดับท่ี ประเภท ร#างพระราชบัญญัติว#าด�วยความผดิเก่ียวกับการขัดกัน
ระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลกับประโยชน'ส#วนรวม 

พ.ศ. (...) 

กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- ความผิดฐานทุจริตต#อหน�าท่ี ความผิดต#อ
ตําแหน#งหน�าท่ีราชการ ความผดิต#อตําแหน#ง
หน�าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

- ความผิ ด เ ก่ี ยว กับการเสนอราคาต# อ
หน#วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว#า
ด�วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต#อ
หน#วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

- ความผิดเก่ียวกับวินัยตามกฎหมายว#าด�วย
การน้ัน 

3 การทํางาน
หลังจากออก
จากตําแหน#ง
หน�าท่ีสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ  

มาตรา 4, มาตรา 9 - ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว#าง
ประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 

- ความผิดเก่ียวกับวินัยตามกฎหมายว#าด�วย
การน้ัน 

4 การทํางานพิเศษ 
การทํางานนอก
เวลา การเปนท่ี
ปรึกษาและการ
จ�างงานตนเอง 

มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 17 - ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว#าง
ประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 

- ความผิดเก่ียวกับวินัยตามกฎหมายว#าด�วย
การน้ัน 

5 การรู�ข�อมลู
ภายใน 

มาตรา 4, มาตรา 9, มาตรา 10 - ความผิดฐานทุจริตต#อหน�าท่ี ความผิดต#อ
ตําแหน#งหน�าท่ีราชการ ความผดิต#อตําแหน#ง
หน�าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

- ความผิดเก่ียวกับวินัยตามกฎหมายว#าด�วย
การน้ัน 

6 การใช�สมบัติ
ราชการเพ่ือ
ประโยชน'ของ
ธุรกิจส#วนตัว 

มาตรา 4, มาตรา 5 - ความผิดฐานทุจริตต#อหน�าท่ี ความผิดต#อ
ตําแหน#งหน�าท่ีราชการ ความผดิต#อตําแหน#ง
หน�าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 
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ลําดับท่ี ประเภท ร#างพระราชบัญญัติว#าด�วยความผดิเก่ียวกับการขัดกัน
ระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลกับประโยชน'ส#วนรวม 

พ.ศ. (...) 

กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- ความผิดเก่ียวกับวินัยตามกฎหมายว#าด�วย
การน้ัน 

7 การรับของขวัญ
หรือความ
สะดวกสบาย 

มาตรา 4, มาตรา 7 - หมวดท่ี 9 การขัดกันแห#งผลประโยชน' 
ตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 

- ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว#าง
ประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 

- ความผิดฐานทุจริตต#อหน�าท่ี ความผิดต#อ
ตําแหน#งหน�าท่ีราชการ ความผดิต#อตําแหน#ง
หน�าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

- ความผิดเก่ียวกับวินัยตามกฎหมายว#าด�วย
การน้ัน 

8 การใช�อิทธิพล
แสวงหา
ผลประโยชน'
ให�แก#เครือญาต ิ

มาตรา 4, มาตรา 5 - หมวดท่ี 9 การขัดกันแห#งผลประโยชน' 
ตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 

- ความผิดฐานทุจริตต#อหน�าท่ี ความผิดต#อ
ตําแหน#งหน�าท่ีราชการ ความผดิต#อตําแหน#ง
หน�าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

- ความผิดเก่ียวกับวินัยตามกฎหมายว#าด�วย
การน้ัน 
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2.3 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน ในการต'อต�านการทุจริต 

  อนุสัญญาสหประชาชาติว'าด�วยการต'อต�านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations 
Convention against Corruption 2003)21  

  อนุสัญญาสหประชาชาติว#าด�วยการต#อต�านการทุจริต ค.ศ.2003 ได�วางหลักเก่ียวกับการ
ป�องกันการขัดกันแห#งประโยชน'ไว� คือ รัฐภาคีแต#ละรัฐต�องพยายามรับเอา คงไว� และเสริมสร�างระบบท่ี
ส#งเสริมความโปร#งใสและป�องกันความขัดแย�งกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวม ท้ังนี้ 
โดยสอดคล�องกับหลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายภายในของตน 
 

   รัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

   ปdญหาเรื่องการขัดกันแห#งผลประโยชน'เปนประเด็นท่ีได�รับการกล#าวถึงต้ังแต#การประกาศใช�
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยท่ีใจความสําคัญของแนวคิดดังกล#าวนั้นก็คือ การท่ีบุคคล องค'กร หรือหน#วยงาน
ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับผลประโยชน'ท่ีหลากหลาย ทรัพย'สิน หรืออ่ืนใดก็ตาม ต�องตัดสินใจดําเนินการภายใต�
ความเก่ียวพันซ่ึงแยกออกได�ยากระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนกับผลประโยชน'สาธารณะ ซ่ึงภายใต�
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นั้น ก็ได�มีวางหลักท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห#งผลประโยชน'ไว� คือ 

   หมวดท่ี 9  การ ขัดกันแห# งผลประโยชน'  โดยเนื้ อหาในส#วนดังกล# าวใช� บั ง คับแก#
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ดังจะเห็นได�จากมาตราท่ี 184 ซ่ึงได�ระบุไว�ดังนี้ 

   มาตรา 184 สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต�อง 

   (1) ไม#ดํารงตําแหน#งหรือหน�าท่ีใดในหน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ตําแหน#งสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 

   (2) ไม#รับหรือแทรกแซงหรือก�าวก#ายการเข�ารับสัมปทานจากรัฐ หน#วยราชการหน#วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข�าเปนคู#สัญญากับรัฐ หน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
เปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุ�นส#วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส#วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข�าเปน
คู#สัญญาในลักษณะดังกล#าว ท้ังนี้ ไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอ�อม 

   (3) ไม#รับเงินหรือประโยชน'ใด ๆ จากหน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปน
พิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต#อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการ
งานปกติ 

   (4) ไม#กระทําการใด ๆ ไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอ�อม อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการ
ใช�สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ'หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

   มาตรานี้มิให�ใช�บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบ้ียหวัด 
บําเหน็จบํานาญ เงินป�พระบรมวงศานุวงศ' หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให�ใช�บังคับในกรณีท่ี
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน#งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู�แทนราษฎร

                                                           

21
 อนุสัญญาสหประชาชาติว#าด�วยการต#อต�านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption 2003) 
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หรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได�รับแต#งต้ังในการบริหารราชการแผ#นดินท่ีเก่ียวกับกิจการของสภา หรือ
กรรมการตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว�เปนการเฉพาะ 

   ให�นํา (2) และ (3) มาบังคับใช�แก#คู#สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา และบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช#คู#สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นท่ี
ดําเนินการในลักษณะผู�ถูกใช� ผู�ร#วมดําเนินการ หรือผู�ได�รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภาให�กระทําการตามมาตรานี้ด�วย 

   มาตรา 185 สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต�องไม#ใช�สถานะหรือตําแหน#งการ
เปนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ อันมีลักษณะท่ีเปนการก�าวก#ายหรือ
แทรกแซงเพ่ือประโยชน'ของตนเอง ของผู�อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอ�อมในเรื่อง
ดังต#อไปนี้ 

   (1) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน�าท่ีประจําของข�าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ�างของหน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ�นใหญ# หรือราชการส#วนท�องถ่ิน 

   (2) กระทําการในลักษณะท่ีทําให�ตนมีส#วนร#วมในการใช�จ#ายเงินงบประมาณหรือให�ความ
เห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหน#วยงานของรัฐ เว�นแต#เปนการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา 

   (3) การบรรจุ แต#งต้ัง โยกย�าย โอน เลื่อนตําแหน#ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให�พ�นจากตําแหน#ง
ของข�าราชการซ่ึงมีตําแหน#งหรือเงินเดือนประจําและมิใช#ข�าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ�างของ 

หน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ�นใหญ# หรือราชการส#วนท�องถ่ิน 

   มาตรา 186 ให�นําความในมาตรา 184 มาใช�บังคับแก#รัฐมนตรีด�วยโดยอนุโลม เว�นแต#กรณี
ดังต#อไปนี้ 

   (1) การดํารงตําแหน#งหรือการดําเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติให�เปนหน�าท่ีหรืออํานาจของ
รัฐมนตรี 

   (2) การกระทําตามหน�าท่ีและอํานาจในการบริหารราชการแผ#นดิน หรือตามนโยบายท่ีได�
แถลงต#อรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

   นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต�องไม#ใช�สถานะหรือตําแหน#งกระทําการใดไม#ว#าโดย
ทางตรงหรือทางอ�อม อันเปนการก�าวก#ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐเพ่ือประโยชน'
ของตนเองของผู�อ่ืน หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามท่ีกําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

   มาตรา 187 รัฐมนตรีต�องไม#เปนหุ�นส#วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส#วนหรือบริษัทหรือไม#คงไว�ซ่ึง
ความเปนหุ�นส#วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส#วนหรือบริษัทต#อไปตามจํานวนท่ีกฎหมายบัญญัติ และต�องไม#เปน
ลูกจ�างของบุคคลใดในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู�ใดประสงค'จะได�รับประโยชน'จากกรณีตามวรรคหนึ่งต#อไป ให�แจ�ง
ประธานกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต#วันท่ีได�รับแต#งต้ัง 
และให�โอนหุ�นในห�างหุ�นส#วนหรือบริษัทดังกล#าวให�แก#นิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพย'สินเพ่ือประโยชน'ของผู�อ่ืน 
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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   รัฐมนตรีจะเข�าไปเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการหุ�นหรือกิจการของห�างหุ�นส#วนหรือบริษัท
ตามวรรคสองไม#ว#าในทางใด ๆ มิได� 

   มาตรานี้เฉพาะในส#วนท่ีเก่ียวกับความเปนหุ�นส#วนหรือผู�ถือหุ�น ให�ใช�บังคับแก#คู#สมรสและ
บุตรท่ียังไม#บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ�นของรัฐมนตรีท่ีอยู#ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอ่ืนไม#ว#าโดยทางใด ๆ ด�วย 

   การหยิบยกประเด็นท่ีปรากฏในหมวดดังกล#าวข้ึนมานําเสนอนั้นทําให�เห็นถึงความพยายาม
ในการกําจัดรูปแบบพฤติกรรมท่ีอาจนําไปสู#การการขัดกันแห#งผลประโยชน'ของฝjายการเมืองเปนสําคัญ  และ
เม่ือพิจารณาต#อในส#วนอ่ืน ๆ ก็จะพบประเด็นเรื่องการขัดกันแห#งผลประโยชน'นั้น ได�ถูกให�ความสําคัญโดย
คณะผู�ร#างรัฐธรรมนูญเปนอย#างมาก ดังจะเห็นได�จากการท่ีระบุไว�ในหมวด/มาตราท่ีเก่ียวข�องกับหน#วยงาน
ต#าง ๆ ดังท่ีปรากฏต#อไปนี้ 

   หมวดท่ี 13 องค'กรอัยการ มาตรา 248 วรรคสาม “ต�องมีมาตรการป�องกันมิให�พนักงาน
อัยการกระทําการหรือดํารงตําแหน#งใด อันอาจมีผลให�การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน�าท่ีไม#เปนไปตามวรรคสอง 
หรืออาจทําให�มีการขัดกันแห#งผลประโยชน'ท้ังนี้ มาตรการดังกล#าวต�องกําหนดให�ชัดแจ�งและใช�เปนการท่ัวไป 
โดยจะมอบอํานาจให�มีการพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปมิได�” 

   หมวด 14 การปกครองส#วนท�องถ่ิน มาตรา 250 วรรคห�า “กฎหมายตามวรรคหนึ่งและ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการส#วนท�องถ่ิน ต�องให�องค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินมีอิสระในการบริหาร 
การจัดทําบริการสาธารณะ การส#งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกํากับ
ดูแลองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินซ่ึงต�องทําเพียงเท#าท่ีจําเปนเพ่ือการคุ�มครองประโยชน'ของประชาชนใน
ท�องถ่ินหรือประโยชน'ของประเทศเปนส#วนรวม การป�องกันการทุจริตและการใช�จ#ายเงินอย#างมีประสิทธิภาพ 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต#างขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินแต#ละรูปแบบ และต�องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการป�องกันการขัดกันแห#งผลประโยชน' และการป�องกันการก�าวก#ายการปฏิบัติหน�าท่ีของ
ข�าราชการส#วนท�องถ่ินด�วย” 

   อาจกล#าวได�ว#า ประเด็นเรื่องการขัดกันแห#งผลประโยชน'นั้น เปนปdญหาสําคัญอันนําไปสู#การ
กําหนดแนวทางเพ่ือใช�สําหรับป�องกันพฤติกรรมดังกล#าวซ่ึงอาจเกิดข้ึนกับผู�กําหนดนโยบาย หน#วยงานท่ีมี
หน�าท่ีตรวจสอบ รวมไปถึงหน#วยงานในการจัดบริการสาธารณะอย#างองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินต#อไป 

  
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว'าด�วยการป̀องกันและปราบปรามการทุจริต
แห'งชาติ พ.ศ. 2561 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ 
พ.ศ. 2561 ได�กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการขัดกันระหว#างประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวมไว�ดังนี้ 

  มาตรา 126  นอกจากเจ�าพนักงานของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว�เปนการเฉพาะแล�ว ห�ามมิ
ให�กรรมการ ผู�ดํารงตําแหน#งในองค'กรอิสระ และเจ�าพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 
ดําเนินกิจการดังต#อไปนี้ 
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  (1) เปนคู#สัญญาหรือมีส#วนได�เสียในสัญญาท่ีทํากับหน#วยงานของรัฐท่ีเจ�าพนักงานของรัฐผู�นั้น 
ปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะท่ีเปนเจ�าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไม#ว#าโดยตรงหรือโดยอ�อมในการกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

  (2) เปนหุ�นส#วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส#วนหรือบริษัทท่ีเข�าเปนคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐท่ี
เจ�าพนักงานของรัฐผู�นั้นปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะท่ีเปนเจ�าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไม#ว#าโดยตรงหรือโดยอ�อมใน
การกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว�นแต#จะเปนผู�ถือหุ�นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ไม#เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว�ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส#วนท�องถ่ิน หรือเข�าเปนคู#สัญญากับรัฐ หน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส#วนท�องถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุ�นส#วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส#วนหรือบริษัทท่ีรับ
สัมปทานหรือเข�าเปนคู#สัญญาในลักษณะดังกล#าว ในฐานะท่ีเปนเจ�าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไม#ว#าโดยตรง
หรือโดยอ�อมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว�นแต#จะเปนผู�ถือหุ�นในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไม#เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  (4) เข�าไปมีส#วนได�เสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ�างในธุรกิจ
ของเอกชนซ่ึงอยู#ภายใต�การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน#วยงานของรัฐท่ีเจ�าพนักงานของรัฐผู�นั้น
สังกัดอยู#หรือปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะเปนเจ�าพนักงานของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน'ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย�งต#อประโยชน'ส#วนรวม หรือประโยชน'ทางราชการ หรือกระทบต#อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน�าท่ีของเจ�าพนักงานของรัฐผู�นั้น 

  ให�นําความในวรรคหนึ่ง มาใช�บังคับกับคู#สมรสของเจ�าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด�วยโดย
ให�ถือว#าการดําเนินกิจการของคู#สมรสเปนการดําเนินกิจการของเจ�าพนักงานของรัฐ เว�นแต#เปนกรณีท่ีคู#สมรส
นั้นดําเนินการอยู#ก#อนท่ีเจ�าพนักงานของรัฐจะเข�าดํารงตําแหน#ง 

  คู#สมรสตามวรรคสองให�หมายความรวมถึงผู�ซ่ึงอยู#กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได�จดทะเบียน
สมรสด�วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ'ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดเจ�าพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (2) หรือ 
(3) ต�องดําเนินการไม#ให�มีลักษณะดังกล#าวภายในสามสิบวันนับแต#วันท่ีเข�าดํารงตําแหน#ง 

  มาตรา 127 ห�ามมิให�กรรมการ ผู�ดํารงตําแหน#งในองค'กรอิสระ ผู�ดํารงตําแหน#งระดับสูงและ
ผู�ดํารงตําแหน#งทางการเมืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา 126 (4) ภายในสองป�
นับแต#วันท่ีพ�นจากตําแหน#ง 

  มาตรา 128 ห�ามมิให�เจ�าพนักงานของรัฐผู�ใดรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดอันอาจคํานวณ
เปนเงินได�จากผู�ใด นอกเหนือจากทรัพย'สินหรือประโยชน'อันควรได�ตามกฎหมาย กฎ หรือข�อบังคับท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห#งกฎหมาย เว�นแต#การรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ'และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย'สินหรือประโยชน' อ่ืนใดจากบุพการี 
ผู�สืบสันดานหรือญาติท่ีให�ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป    
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  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดของผู�ซ่ึงพ�นจาก
การเปนเจ�าพนักงานของรัฐมาแล�วยังไม#ถึงสองป�ด�วยโดยอนุโลม 

  มาตรา 129 การกระทําอันเปนการฝjาฝkนบทบัญญัติในหมวดนี้ให�ถือว#าเปนการกระทํา
ความผิดต#อตําแหน#งหน�าท่ีราชการหรือความผิดต#อตําแหน#งหน�าท่ีในการยุติธรรม 

  มาตรา 168 เจ�าพนักงานของรัฐผู�ใดฝjาฝkนมาตรา 126 ต�องระวางโทษจําคุกไม#เกินสามป� 
หรือปรับไม#เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  กรณีความผิดตามมาตรา 126 วรรคสอง ถ�าพิสูจน'ได�ว#าเจ�าพนักงานของรัฐนั้นรู�เห็นยินยอม
ด�วย เจ�าพนักงานของรัฐนั้นต�องระวางโทษจําคุกไม#เกินสามป� หรือปรับไม#เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา 169 เจ�าพนักงานของรัฐผู�ใดฝjาฝkนมาตรา 128 ต�องระวางโทษจําคุกไม#เกินสามป� 
หรือปรับไม#เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา 170 เจ�าพนักงานของรัฐผู�ใดฝjาฝkนมาตรา 127 ต�องระวางโทษจําคุกไม#เกินหกเดือน 
หรือปรับไม#เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

  ประกาศคณะกรรมการป̀องกันและปราบปรามการทุจริตแห'งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การับ
ทรัพย สินหรือประโยชน อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

  ตามประกาศคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ'การับ
ทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ได�กําหนดหลักเกณฑ'ท่ี
เก่ียวข�องกับการรับสินหรือประโยชน'อ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีรัฐไว� ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได�ดังนี้ 

  “การรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว#า การรับทรัพย'สินหรือ
ประโยชน'อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให�กันในโอกาสต#าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให�กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

  “ญาติ” หมายความว#า ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน พ่ีน�องร#วมบิดามารดาหรือร#วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป�า น�า อา คู#สมรส ผู�บุพการีหรือผู�สืบสันดานของคู#สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู�รับบุตรบุญธรรม 

  “ประโยชน'อ่ืนใด” หมายความว#า สิ่งท่ีมีมูลค#า ได�แก# การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝ�กอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

  ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย'สินหรือประโยชน'อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห#ง
กฎหมาย เว�นแต#การรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศนี้ 

  เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได� ดังต#อไปนี้ 

   (1) รับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให�โดยเสน#หาตามจํานวนท่ีเหมาะสม
ตามฐานานุรูป  
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   (2) รับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช#ญาติมีราคาหรือมูลค#าใน
การรับจากแต#ละบุคคล แต#ละโอกาสไม#เกินสามพันบาท 

   (3) รับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดท่ีการให�นั้นเปนการให�ในลักษณะให�กับบุคคล
ท่ัวไป 

  การรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดจากต#างประเทศ ซ่ึงผู�ให�มิได�ระบุให�เปนของส#วนตัวหรือ
มีราคาหรือมูลค#าเกินกว#าสามพันบาท ไม#ว#าจะระบุเปนของส#วนตัวหรือไม# แต#มีเหตุผลความจําเปนท่ีจะต�องรับ
ไว�เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ'อันดีระหว#างบุคคล ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นรายงานรายละเอียด
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย'สินหรือประโยชน'ดังกล#าวให�ผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู�บังคับบัญชา
เห็นว#าไม#มีเหตุท่ีจะอนุญาตให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นยึดถือทรัพย'สินหรือประโยชน'ดังกล#าวนั้นไว�เปนประโยชน'ส#วน
บุคคล ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นส#งมอบทรัพย'สินให�หน#วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยทันที 

  การรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดท่ีไม#เปนไปตามหลักเกณฑ' หรือมีราคาหรือมีมูลค#า
มากกว#าท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�รับมาแล�วโดยมีความจําเปนอย#างยิ่งท่ีต�องรับไว�เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ'อันดีระหว#างบุคคล เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นต�องแจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับ
การรับทรัพย'สินหรือประโยชน'นั้นต#อผู�บังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหน�าส#วนราชการ ผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู�บริหารสูงสุดของหน#วยงาน สถาบัน หรือองค'กรท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระทํา
ได� เพ่ือให�วินิจฉัยว#ามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นรับทรัพย'สิน
หรือประโยชน'นั้นไว�เปนสิทธิของตนหรือไม# 

  ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน#วยงานหรือสถาบันหรือองค'กร
ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัด มีคําสั่งว#าไม#สมควรรับทรัพย'สินหรือประโยชน'ดังกล#าว ก็ให�คืนทรัพย'สินหรือ
ประโยชน'นั้นแก#ผู�ให�โดยทันที ในกรณีท่ีไม#สามารถคืนให�ได� ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นส#งมอบทรัพย'สินหรือ
ประโยชน'ดังกล#าวให�เปนสิทธิของหน#วยงานท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยเร็ว เม่ือได�ดําเนินการแล�ว ให�ถือ
ว#าเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นไม#เคยได�รับทรัพย'สินหรือประโยชน'ดังกล#าวเลย 

  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ได�รับทรัพย'สินไว�เปนผู�ดํารงตําแหน#งผู�บังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหน�า
ส#วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท#า หรือเปนกรรมการหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปน
กรรมการ หรือผู�บริหารสูงสุดของหน#วยงานของรัฐ ให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย'สินหรือ
ประโยชน'นั้นต#อผู�มีอํานาจแต#งต้ังถอดถอน ส#วนผู�ท่ีดํารงตําแหน#งประธานกรรมการและกรรมการในองค'กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู�ดํารงตําแหน#งท่ีไม#มีผู�บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนให�แจ�งต#อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามท่ีกําหนดไว� 

  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ได�รับทรัพย'สินไว� เปนผู�ดํารงตําแหน#งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท�องถ่ิน ให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย'สินหรือ
ประโยชน'นั้น ต#อประธานสภาผู�แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท�องถ่ินท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น
เปนสมาชิก แล�วแต#กรณี เพ่ือดําเนินการตามท่ีกําหนดไว� 
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  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว'าด�วยการให�หรือของขวัญของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด�วยการให�หรือของขวัญของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
ได�กําหนดหลักเกณฑ'ท่ีเก่ียวข�องกับการให�หรือของขวัญของเจ�าหน�าท่ีของรัฐไว� ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได�ดังนี้ 

  “ของขวัญ” หมายความว#า เงิน ทรัพย'สิน หรือประโยชน'อ่ืนใดท่ีให�แก#กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี 
และให�หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย'สิน หรือประโยชน'อ่ืนใดท่ีให�เปนรางวัล ให�โดยเสน#หาหรือเพ่ือการ
สงเคราะห' หรือให�เปนสินน้ําใจ การให�สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช#เปนสิทธิท่ีจัดไว�สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได�รับการลด
ราคาทรัพย'สิน หรือการให�สิทธิพิเศษในการได�รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค#าใช�จ#ายในการ
เดินทางหรือท#องเท่ียว ค#าท่ีพัก ค#าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียว และไม#ว#าจะให�เปนบัตร ต๋ัว หรือ
หลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินให�ล#วงหน�า หรือการคืนเงินให� ในภายหลัง 

  “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว#า เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการให�ของขวัญกัน และ
ให�หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต�อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให�ความช#วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด�วย 

  “ผู�บังคับบัญชา” ให�หมายความรวมถึง ผู�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�าหน#วยงาน ท่ีแบ#งเปนการ
ภายในของหน#วยงานของรัฐ และผู�ซ่ึงดํารงตําแหน#งในระดับท่ีสูงกว#าและได�รับมอบหมายให�มีอํานาจบังคับ
บัญชาหรือกํากับดูแลด�วย 

  “บุคคลในครอบครัว” หมายความว#า คู#สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน�องร#วมบิดามารดาหรือ
ร#วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

  ระเบียบนี้ไม#ใช�บังคับกับกรณีการรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใด ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงอยู#
ภายใต�บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว#าด�วยการป�องกันและปราบปรามทุจริต 

  เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะให�ของขวัญแก#ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว ของผู�บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให�ของขวัญแก#กันมิได�  

  การให�ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะให�ของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค#าเกิน
จํานวนท่ีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติกําหนดไว� สําหรับการรับทรัพย'สินหรือ
ประโยชน'อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว#าด�วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิได� 

  เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย'สินอ่ืนใดหรือใช�เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให�
หรือจัดหาของขวัญให�ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู�บังคับบัญชาไม#ว#า ในกรณีใด ๆ มิได� 

  ผู�บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู�เห็นเปนใจให�บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญจาก
เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงเปนผู�อยู#ในบังคับบัญชามิได� เว�นแต#เปนการรับของขวัญตามท่ีกําหนด 

  เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู�เห็นเปนใจให�บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญจากผู�ท่ี
เก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐมิได� ถ�ามิใช#เปนการรับของขวัญตามกรณีท่ีกําหนดไว� 

  ผู�ท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ได�แก# ผู�มาติดต#องานหรือผู�ซ่ึงได�รับ
ประโยชน'จากการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีของรัฐในลักษณะดังต#อไปนี้ 
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   (1) ผู� ซ่ึงมีคําขอให�หน#วยงานของรัฐดําเนินการอย#างหนึ่งอย#างใด เช#น การขอ
ใบรับรอง การขอให�ออกคําสั่งทางปกครอง หรือการร�องเรียน เปนต�น 

   (2) ผู�ซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีส#วนได�เสียในธุรกิจท่ีทํากับหน#วยงานของรัฐ เช#น การ
จัดซ้ือจัดจ�าง หรือการได�รับสัมปทาน เปนต�น 

   (3) ผู�ซ่ึงกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหน#วยงานของรัฐเปนผู�ควบคุมหรือกํากับดูแล 
เช#น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย' เปนต�น 

   (4) ผู�ซ่ึงอาจได�รับประโยชน'หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

  เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู�เห็นเปนใจให�บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญจากผู�ท่ี
เก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�เฉพาะกรณีการรับของขวัญ ท่ีให�ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค#าไม#เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ
กําหนดไว� สําหรับการรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว#าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

  ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ�าหน�าท่ีของรัฐรับของขวัญแล�ว เจ�าหน�าท่ีของรัฐทราบใน
ภายหลังว#าเปนการรับของขวัญโดยฝjาฝkนระเบียบนี้ ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ'ท่ีคณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติกําหนดไว�สําหรับการ รับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลค#าเกินกว#า ท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว#า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการให�ของขวัญหรือ รับของขวัญโดยฝjาฝkน
ระเบียบนี้ ให�ดําเนินการดังต#อไปนี้ 

   (1) ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเปนข�าราชการการเมือง ให�ถือว#าเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ผู�
นั้นประพฤติปฏิบัติไม#เปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให�ดําเนินการตามระเบียบ ท่ีนายกรัฐมนตรี
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว#าด�วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข�าราชการ
การเมือง 

   (2) ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเปนข�าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงาน
ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให�ถือว#าเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นเปนผู�กระทํา
ความผิดทางวินัย และให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีดําเนินการให�มีการลงโทษทางวินัยเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น 

   ให�สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน�าท่ีสอดส#อง และให�คําแนะนํา ในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้แก#หน#วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผู�ร�องเรียนต#อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีว#า
เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดปฏิบัติในการให�ของขวัญหรือรับของขวัญฝjาฝkนระเบียบนี้ ให�สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีแจ�งไปยังผู�บังคับบัญชาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นเพ่ือดําเนินการตามระเบียบนี้ 

  เพ่ือประโยชน'ในการเสริมสร�างให�เกิดทัศนคติในการประหยัดแก#ประชาชนท่ัวไป ในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต�อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต#าง ๆ 
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ตามปกติประเพณีนิยม ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐพยายามใช�วิธีการแสดงออกโดยใช�บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพร หรือใช�บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให�ของขวัญ ให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีเสริมสร�างค#านิยมการ
แสดงความยินดี การแสดง ความปรารถนาดี การแสดงการต�อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด�วยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอย#าง แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู�อยู#ใน
บังคับบัญชาให�เปนไปในแนวทางประหยัด 
 

  ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว'าด�วยการเรี่ยไรของหน'วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

   ตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว#าด�วยการเรี่ยไรของหน#วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ได�กําหนด
หลักเกณฑ'ท่ีเก่ียวข�องกับการเรี่ยไรของหน#วยงานของรัฐ ไว� ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปได�ดังนี้ 

  “การเรี่ยไร” หมายความว#า การเก็บเงินหรือทรัพย'สิน โดยขอร�องให�ช#วยออกเงินหรือ
ทรัพย'สินตามใจสมัคร และให�หมายความรวมถึงการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใช� หรือบริการซ่ึงมีการแสดง
โดยตรงหรือโดยปริยายว#ามิใช#เปนการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใช�หรือบริการธรรมดา แต#เพ่ือรวบรวมเงินหรือ
ทรัพย'สินท่ีได�มาท้ังหมดหรือบางส#วนไปใช�ในกิจการอย#างใดอย#างหนึ่งนั้นด�วย 

  “เข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไร” หมายความว#า เข�าไปช#วยเหลือโดยมีส#วนร#วมในการจัด
ให�มีการเรี่ยไรในฐานะเปนผู�ร#วมจัดให�มีการเรี่ยไร หรือเปนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ท่ี
ปรึกษา หรือในฐานอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 

  หน#วยงานของรัฐจะจัดให�มีการเรี่ยไรหรือเข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไรมิได� เว�นแต#เปน
การเรี่ยไรตามข�อ 19 หรือได�รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล�วแต#กรณี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ'ท่ี
กําหนดไว�ในระเบียบนี้ 

  หน#วยงานของรัฐซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว#าด�วย การควบคุมการ
เรี่ยไร นอกจากจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว#าด�วยการควบคุมการเรี่ยไรแล�ว จะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ'ท่ี
กําหนดไว�ในระเบียบนี้ด�วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหน#วยงานของรัฐดังกล#าวให�
สอดคล�องกับกฎหมายว#าด�วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได� 

  ให�มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน#วยงานของรัฐ เรียกโดยย#อว#า “กคร.” 
ประกอบด�วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ ผู�แทนสํานักนายกรัฐมนตรี ผู�แทนกระทรวงกลาโหม ผู�แทนกระทรวงการคลัง ผู�แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู�แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต#งต้ังอีกไม#เกินสี่คน เปนกรรมการ และผู�แทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ  กคร. จะแต#งต้ังข�าราชการในสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจํานวนไม#เกินสองคน เปนผู�ช#วยเลขานุการก็ได� 

  การเรี่ยไรหรือเข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไรท่ี กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล�วแต#กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให�ตามข�อ 6 ได�นั้นจะต�องมีลักษณะและวัตถุประสงค'อย#างหนึ่งอย#างใด ดังต#อไปนี้ 

   (1) เปนการเรี่ยไรท่ีหน#วยงานของรัฐเปนผู�ดําเนินการเพ่ือประโยชน'แก#หน#วยงานของ
รัฐนั้นเอง 
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   (2) เปนการเรี่ยไรท่ีหน#วยงานของรัฐเปนผู�ดําเนินการเพ่ือประโยชน'แก#การป�องกัน
หรือพัฒนาประเทศ 

   (3) เปนการเรี่ยไรท่ีหน#วยงานของรัฐเปนผู�ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน' 

   (4) เปนกรณีท่ีหน#วยงานของรัฐเข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว#าด�วย การควบคุมการเรี่ยไรแล�ว 

  การเรี่ยไรหรือเข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไรดังต#อนี้ให�ได�รับยกเว�น ไม#ต�องขออนุมัติจาก 
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล�วแต#กรณี 

   (1) เปนนโยบายเร#งด#วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให�เรี่ยไรได� 

   (2) เปนการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหน#วยงานของรัฐจําเปนต�องดําเนินการเพ่ือช#วยเหลือ
ผู�เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ'ใดท่ีสําคัญ 

   (3) เปนการเรี่ยไรเพ่ือร#วมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ�าพระกฐินพระราชทาน 

   (4) เปนการเรี่ยไรตามข�อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให�ได�เงินหรือทรัพย'สิน ไม#เกินจํานวน
เงินหรือมูลค#าตามท่ี กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   (5) เปนการเข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไรตามข�อ 18 (4) ซ่ึง กคร. ได�ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษายกเว�นให�หน#วยงานของรัฐดําเนินการได�โดยไม#ต�องขออนุมัติ 

   (6) เปนการให�ความร#วมมือกับหน#วยงานของรัฐอ่ืนท่ีได�รับอนุมัติหรือได�รับยกเว�นใน
การขออนุมัติตามระเบียบนี้แล�ว 

  ในกรณีท่ีหน#วยงานของรัฐได�รับอนุมัติหรือได�รับยกเว�นตามข�อ 19 ให�จัดให�มีการเรี่ยไรหรือ
เข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไร ให�หน#วยงานของรัฐดําเนินการดังต#อไปนี้ 

   (1) ให�กระทําการเรี่ยไรเปนการท่ัวไป โดยประกาศหรือเผยแพร# ต#อสาธารณชน 

   (2) กําหนดสถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพย'สินจากการเรี่ยไร 

   (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย'สินให�แก#ผู�บริจาค ทุกครั้ง เว�นแต#
โดยลักษณะแห#งการเรี่ยไรไม#สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล#าวได� ก็ให�จัดทําเปนบัญชีการรับเงินหรือ
ทรัพย'สินนั้นไว�เพ่ือให�สามารถตรวจสอบได� 

   (4) จัดทําบัญชีการรับจ#ายเงินหรือทรัพย'สินท่ีได�จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของ
ทางราชการภายในเก�าสิบวันนับแต#วันท่ีสิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีท่ีเปน การเรี่ยไรท่ีกระทํา
อย#างต#อเนื่องและป�ดประกาศโดยเป�ดเผย ณ ท่ีทําการของหน#วยงานของรัฐท่ีได�ทําการเรี่ยไรไม#น�อยกว#าสามสิบ
วันเพ่ือให�บุคคลท่ัวไปได�ทราบและจัดให�มีเอกสารเก่ียวกับการดําเนิน การเรี่ยไรดังกล#าวไว� ณ สถานท่ีสําหรับ
ประชาชนสามารถใช�ในการค�นหาและศึกษาข�อมูลข#าวสารของทางราชการด�วย 

   (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร�อมท้ังส#งบัญชีตาม (4) ให�สํานักงานการตรวจ
เงินแผ#นดินภายในสามสิบวันนับแต#วันท่ีจัดทําบัญชีตาม (4) แล�วเสร็จ หรือในกรณีท่ีเปน การเรี่ยไรท่ีได�กระทํา
อย#างต#อเนื่องให�รายงานการเงินพร�อมท้ังส#งบัญชีดังกล#าวทุกสามเดือน 
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  ในการเรี่ยไรหรือเข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไร ห�ามมิให�หน#วยงานของรัฐดําเนินการ
ดังต#อไปนี้  

   (1) กําหนดประโยชน'ท่ีผู�บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได�รับซ่ึงมิใช#ประโยชน'ท่ีหน#วยงาน
ของรัฐได�ประกาศไว� 

   (2) กําหนดให�ผู�บริจาคต�องบริจาคเงินหรือทรัพย'สินเปนจํานวนหรือมูลค#าท่ีแน#นอน 
เว�นแต# โดยสภาพมีความจําเปนต�องกําหนดเปนจํานวนเงินท่ีแน#นอน เช#น การจําหน#ายบัตรเข�าชมการแสดง
หรือบัตรเข�าร#วมการแข#งขัน เปนต�น 

   (3) กระทําการใด ๆ ท่ีเปนการบังคับให�บุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือ
กระทําในลักษณะท่ีทําให�บุคคลนั้นต�องตกอยู#ในภาวะจํายอมไม#สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม#ช#วยทําการ
เรี่ยไรหรือบริจาคไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอ�อม 

   (4) ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช� สั่ ง ขอร�อง หรือบังคับให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนออกทําการเรี่ยไร 

  เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเข�าไปมีส#วนเก่ียวข�องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือ นิติบุคคลท่ีได�รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว#าด�วยการควบคุม การเรี่ยไรซ่ึงมิใช#หน#วยงานของรัฐจะต�อง
ไม#กระทําการดังต#อไปนี้ 

   (1) ใช�หรือแสดงตําแหน#งหน�าท่ีให�ปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไร ไม#ว#าจะเปนการ
โฆษณาด�วยสิ่งพิมพ'ตามกฎหมายว#าด�วยการพิมพ'หรือสื่ออย#างอ่ืน หรือด�วยวิธีการอ่ืนใด 

   (2) ใช� สั่ง ขอร�อง หรือบังคับให�ผู�ใต�บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช#วยทํา การเรี่ยไรให� 
หรือกระทําในลักษณะท่ีทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต�องตกอยู#ในภาวะจํายอมไม#สามารถปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม#ช#วยทําการเรี่ยไรให�ได�ไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอ�อม 
 

  กฎหมายเก่ียวกับองค กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

  กฎหมายท่ีเก่ียวกับองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวมดังนี้ 

  (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมการแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มีข�อบัญญัติห�ามผลประโยชน'ขัดกันของท้ังสมาชิกสภาเทศบาลและฝjายบริหาร 

  กําหนดให�สมาชิกสภาเทศบาลต�องไม#เปนผู�มีส#วนได�เสียไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอ�อมใน
สัญญาท่ีเทศบาลนั้นเปนคู#สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให�แก#เทศบาลนั้น หรือท่ีเทศบาลนั้นจะกระทํา (มาตรา 
18 ทวิ) การฝjาฝkนทําให�สมาชิภาพสิ้นสุดลง (มาตรา 19) 

  กําหนดให� นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ต�องไม#ดํารงตําแหน#ง ปฏิบัติหน�าท่ี  รับเงินหรือประโยชน'อ่ืนใด หรือเปนผู�มีส#วนได�เสียไม#ว#า
ทางตรงหรือทางอ�อม ในส#วนราชการ หน#วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว�นแต#ตําแหน#งท่ีดํารงตามบทบัญญัติ
แห#งกฎหมาย (มาตรา 48 จตุทศ)  การฝjาฝkนทําให�สมาชิภาพสิ้นสุดลง (มาตรา 48 ปdญจทศ) 
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  (2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค'การบริหารส#วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552  

  กําหนดให�สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนตําบลสิ้นสุดลง เม่ือสมาชิกสภา
องค'การบริหารส#วนตําบลเปนผู�มีส#วนได�เสียไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอ�อม ในสัญญาท่ีองค'การบริหารส#วน
ตําบลนั้นเปนคู#สัญญา หรือในกิจการท่ีกระทําให�แก#องค'การบริหารส#วนตําบลนั้น หรือท่ีองค'การบริหารส#วน
ตําบลนั้นจะกระทํา (มาตรา 47 ตรี (6)) 

  (3) พระราชบัญญัติองค'การบริหารส#วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552 

  กําหนดให�สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค'กรบริหารส#วนจังหวัดสิ้นสุดลง เม่ือสมาชิกสภา
องค'การบริหารส#วนจังหวัดเปนผู�มีส#วนได�ส#วนเสียไม#ว#าทางตรงหรือทางอ�อม ในในสัญญาท่ีองค'การบริหารส#วน
จังหวัดนั้นเปนคู#สัญญา หรือในกิจการท่ีกระทําให�แก#องค'การบริหารส#วนจังหวัดนั้น หรือท่ีองค'การบริหารส#วน
จังหวัดนั้นจะกระทํา (มาตรา 11 (5)) 

  (4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

  กําหนดให�สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต�องไม#ดํารงตําแหน#ง หรือปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดในส#วน
ราชการหรือหน#วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน#งผู�บริหารท�องถ่ินหรือพนักงานส#วนท�องถ่ิน (มาตรา 
22) การฝjาฝkนทําให�สมาชิกภาพสิ้นสุดลง (มาตรา 23 (5)) 

  กําหนดให�ผู�ว#าราชการกรุงเทพมหานครต�องไม#ดํารงตําแหน#งหรือปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใด ไม#รับเงิน
หรือประโยชน'อ่ืนใด ไม#เปนคู#สัญญาหรือมีส#วนได�เสียในสัญญา ในส#วนราชการหรือหน#วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย'ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ�น (มาตรา 51) การฝjาฝkน
เปนเหตุให�พ�นจากตําแหน#ง (มาตรา 52 (5)) 

  (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

  กําหนดให�สมาชิกสภาเมืองพัทยาต�องไม#เปนผู�มีส#วนได�เสียไม#ว#าทางตรงหรือทางอ�อม ใน
สัญญาท่ีเมืองพัทยาเปนคู#สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให�แก#เมืองพัทยาหรือท่ีเมืองพัทยากระทํา (มาตรา 18) 
การฝjาฝkนทําให�สมาชิกภาพสิ้นสุดลง (มาตรา 19) 

  กําหนดให�นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาต�องไม#เปนผู�มีส#วนได�เสียไม#ว#าทางตรง
หรือทางอ�อมในสัญญาท่ีทํากับเมืองพัทยา หรือการพาณิชย'ของเมืองพัทยา หรือบริษัทท่ีเมืองพัทยาถือหุ�น 
(มาตรา 49) 
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  สาระสําคัญของร'างพระราชบัญญัติว'าด�วยความผิดเ ก่ียวกับการขัดกันระหว'าง
ผลประโยชน ส'วนบุคคลกับประโยชน ส'วนรวม พ.ศ. ...22 

  เหตุผลและความจําเปcน 

  การบริหารงานของรัฐจะต�องเปนไปด�วยความโปร#งใสและเกิดประโยชน'สูงสุดต#อประชาชน 
รวมท้ังต�องให�ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซ่ือสัตย'สุจริตของผู� มีหน�าท่ีในการ
บริหารงานของรัฐ จึงต�องห�ามการกระทําอันเปนการขัดกันแห#งผลประโยชน'ส#วนบุคคลของผู�มีหน�าท่ีดังกล#าว
กับประโยชน'ส#วนรวม ประกอบกับประเทศไทยได�ให�สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว#าด�วยการต#อต�านการ
ทุจริต สมควรกําหนดหลักเกณฑ'และมาตรการป�องกันและปราบปรามการกระทําอันเปนการขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน'ส#วนบุคคลกับผลประโยชน'ส#วนรวมให�ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงจําเปนต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

  สาระสําคัญ 

  กําหนดนิยาม: “เจ�าหน�าท่ีรัฐ” “หน#วยงานของรัฐ” “ผู�ดํารงตําแหน#งทางการเมือง” “กฎ” 
“คู#สมรส” “โดยทุจริต” “ประโยชน' อ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินได�” “ปกติประเพณีนิยม” และ 
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” 

  การปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีรัฐ: กําหนดหลักการของร#างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให�
เจ�าหน�าท่ีของรัฐต�องปฏิบัติหน�าท่ีหรือกระทําการโดยยึดประโยชน'ส#วนรวมของรัฐและประชาชนเปนสําคัญ 
สุจริตและเท่ียงธรรม ไม#กระทําการท่ีจะก#อให�เกิดความไม#เชื่อถือหรือความไม#ไว�วางใจ และไม#กระทําการอันมี
ลักษณะเปนการขัดกันระหว#างประโยชน'ส#วนบุคคลกับประโยชน'ส#วนรวม 

  การขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวม:  กําหนดห�ามเจ�าหน�าท่ีรัฐ 
คู#สมรสหรือบุตรของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนโดยอาศัยอิทธิพลของเจ�าหน�าท่ีรัฐ เข�ามีส#วนได�เสียไม#ว#า
ทางตรงหรือทางอ�อมเพ่ือประโยชน'ของตนเองหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเปนการขัดกันระหว#างประโยชน'ส#วนบุคคลกับ
ประโยชน'ส#วนรวม 

  กรณีบุคคลได�รับประโยชน'จากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีรัฐของรัฐ คู#สมรสหรือบุตรของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน: กําหนดโทษกรณีบุคคลใดรับประโยชน'จากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีรัฐ คู#
สมรสหรือบุตรของเจ�าหน�าท่ีรัฐ หรือบุคคลอ่ืน โดยรู�เห็นเปนใจด�วยในการกระทําดังกล#าว 

  ของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรัพย'สิน หรือประโยชน'อ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินได�ท่ีมีผู�มอบ
ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ: กําหนดห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐรับของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืน
ใดอันอาจคํานวณเปนเงินได�ท่ีมีผู�มอบให�ในโอกาสท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐปฏิบัติงานตามตําแหน#งหน�าท่ีของตนหรือ
ตามท่ีได�รับมอบหมาย และกําหนดห�ามคู#สมรสและญาติของเจ�าหน�าท่ีของรัฐรับของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน 
ทรัพย'สิน หรือประโยชน'อ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินได�เนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐด�วย 
ท้ังนี้ เว�นแต#เปนสิ่งท่ีอาจได�รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเปนสิ่งท่ีได�รับตามจํานวนท่ีสมควรตามปกติประเพณี

                                                           

22
 บันทึกวิเคราะห'สรุปสาระสําคัญของร#างพระราชบัญญัติว#าด�วยความผิดเกี่ยวกบัการขัดระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวม 

พ.ศ. ..., สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
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นิยมในการปฏิบัติหน�าท่ี หรือเปนการรับการให�ในลักษณะให�แก#บุคคลท่ัวไป หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศกําหนด 

  การไต#สวนข�อเท็จจริงและวินิจฉัยการกระทําความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.:  กําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สําหรับดําเนินการกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือผู�ใดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในกรณีท่ีมีพฤติการณ'ปรากฏ
แก#คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล#าวหาว#าเจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือผู�ใดมีพฤติการณ'ส#อว#ากระทําความผิด 

  การห�ามเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงพ�นจากตําแหน#งหน�าท่ีทํางานในธุรกิจของเอกชน: กําหนดห�ามมิ
ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงพ�นจากตําแหน#งหน�าท่ียังไม#ถึง 2 ป� เปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ�าง 
ผู�รับจ�าง หรือดํารงตําแหน#งอ่ืนในธุรกิจของเอกชน ซ่ึงเคยอยู#ภายใต�อํานาจหน�าท่ีของตนในการกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี และรับเงินหรือประโยชน'อ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินได�จากธุรกิจของ
เอกชนดังกล#าวเปนพิเศษนอกเหนือไปจากธุรกิจนั้นปฏิบัติต#อบุคคลอ่ืนๆ ในกิจการงานตามปกติ  

  การห�ามเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงพ�นจากตําแหน#งหรือออกจากราชการหรือหน#วยงานของรัฐ 
กระทําการใดๆ ให�ผู�อ่ืนล#วงรู�ความลับของทางราชการหรือหน#วยงานของรัฐ หรือใช�ความลับดังกล#าวไปโดย
ทุจริต เว�นแต#ความนั้นไม#ได�เปนความลับอีกต#อไป  

  กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได�ว#าร#างสัญญาของรัฐทําข้ึนโดยทุจริตหรือมีลักษณะเปนการขัดกันของ
ผลประโยชน': ให�สํานักงานอัยการสูงสุดแจ�งความเห็นไปยังหน#วยงานของรัฐซ่ึงจะเปนคู#สัญญาและหน#วยงานท่ี
เจ�าหน�าท่ีของรัฐนั้นสังกัดอยู# และให�เสนอร#างสัญญานั้นและแจ�งความเห็นต#อคณะรัฐมนตรีหรือองค'กรท่ีมี
อํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหน#วยงานนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี
ต#อไป ท้ังนี้ ในระหว#างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค'กรดังกล#าว ให�ระงับการทําสัญญาไว�ก#อนจนกว#า
คณะรัฐมนตรีหรือองค'กรดังกล#าวจะมีมติหรือสั่งให�ดําเนินการอย#างหนึ่งอย#างใด 

  ผลของสัญญาของรัฐท่ีกระทําโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจหน�าท่ีในการทําหรือให�ความ
เห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริตหรือทําข้ึนโดยมีลักษณะเปนการขัดกันของผลประโยชน': กําหนดให�มีผลเปนโมฆะ 
หรือให�ดําเนินการตามสัญญาต#อไป หรือให�มีผลเปนโมฆะเฉพาะส#วน แล�วแต#กรณี และกําหนดให�
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจไต#สวนข�อเท็จจริงเพ่ือยื่นคําร�องต#อศาลอุทธรณ'แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเปนผู�พิจารณาและมีคําสั่งต#อไป 

  กรณีท่ีผู�ว#าการตรวจเงินแผ#นดินตรวจพบว#าสัญญาใดทําข้ึนโดยทุจริตหรือโดยมีลักษณะเปน
การขัดกันของผลประโยชน': ให�เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยถือว#าเอกสารและหลักฐานท่ีผู�ว#าการ
ตรวจเงินแผ#นดินตรวจสอบหรือจัดทําข้ึนเปนส#วนหนึ่งของสํานวนการไต#สวนข�อเท็จจริงของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการต#อไป 

  การยื่นคําร�องต#อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให�ไต#สวนข�อเท็จจริงเพ่ือระงับสัญญาสัมปทาน
ของรัฐ หรือสัญญาท่ีรัฐให�จัดทําบริการสาธารณะหรือจัดให�มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน'จาก
ทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดหรือบางส#วน: กําหนดให�บุคคลมีสิทธิยื่นคําร�องต#อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให�ไต#
สวนข�อเท็จจริงเพ่ือยื่นคําร�องต#อศาลปกครองสูงสุด และกําหนดระยะเวลาไต#สวนข�อเท็จจริงของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. รวมท้ังกําหนดเก่ียวกับการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
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  การยื่นคําร�องต#อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให�ไต#สวนข�อเท็จจริงเพ่ือระงับโครงการของรัฐท่ีมี
ลักษณะเปนการขัดกันแห#งผลประโยชน': ให�คณะกรรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคําร�องต#อศาลอุทธรณ'แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภายในสองป�นับแต#วันเริ่มโครงการ เพ่ือสั่งให�ยุติโครงการหรือสั่งให�นําโครงการดังกล#าว
กลับไปทบทวนใหม# เพ่ือแก�ไขให�รัฐไม#เสียประโยชน'  

  การพิจารณาคดี: กําหนดให�การพิจารณาและการมีคําสั่งของศาลอุทธรณ'แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม 

  การเป�ดเผยข�อมูลและรายได�: กําหนดให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐต�องแสดงข�อมูลและรายได�จากการ
ดํารงตําแหน#ง การประกอบอาชีพ วิชาชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ต#อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงของข�อมูลและรายได�ดังกล#าวด�วย 

  การจัดต้ังหน#วยงานพิเศษ: กําหนดให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให�มีหน#วยงานพิเศษข้ึน
ภายในสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือรับผิดชอบในการกํากับดูแลและการบังคับใช�พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดให�
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทําข�อกําหนดและคู#มือการปฏิบัติของหน#วยงานของรัฐ และเจ�าหน�าท่ีของรัฐ รวมท้ัง
เอกชน และมีหน�าท่ีตอบข�อหารือท่ีหน#วยงานของรัฐ หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐหารือเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนการ
ขัดกันระหว#างประโยชน'ส#วนบุคคลกับประโยชน'ส#วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้ 

  การบังคับใช�กฎหมาย: กําหนดให�นําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#าด�วยการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาบังคับใช�แก#การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

  บทกําหนดโทษ: กําหนดบทกําหนดโทษกรณีฝjาฝkนหรือไม#ปฏิบัติตาม 

  อํานาจศาล: กําหนดให�บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให�อยู#ในอํานาจของศาลอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  บทกําหนดโทษของเจ�าหน�าท่ีรัฐ: กําหนดกรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. 
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต�องได�รับโทษหนักข้ึน (สองเท#า) 

  ผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้: กําหนดให�ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
และประธาน ป.ป.ช. รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในส#วนท่ีเก่ียวข�องกับอํานาจหน�าท่ีของตน 

 
2.4 องค การบริหารส'วนจังหวัดของไทย 
  ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ#นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 7023 ได�กําหนดให�มีการจัด
ระเบียบบริหารราชการส#วนท�องถ่ินไว� 4 รูปแบบ ดังนี้  

  (1) องค'การบริหารส#วนจังหวัด  

  (2) เทศบาล  

  (3) องค'การบริหารส#วนตําบล  

                                                           

23
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ#นดิน พ.ศ.2534 
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  (4) ราชการส#วนท�องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด ซ่ึงมีอยู# 2 รูปแบบคือ กรุงเทพมหานคร24 
และเมืองพัทยา25 

  ซ่ึงในส#วนขององค'การบริหารส#วนจังหวัดนั้น ได�มีการจัดต้ังองค'การบริหารส#วนจังหวัดจัดต้ัง
เปนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2498 ตามพระราชบัญญัติองค'การบริหารส#วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และมีการแก�ไขโดย
พระราชบัญญัติและประกาศคณะปฏิวัติจํานวน 11 ครั้ง ในครั้งล#าสุดได�มีการแก�ไขตามพระราชบัญญัติท่ีใช�ใน
ปdจจุบันคือ พระราชบัญญัติองค'การบริหารส#วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 
31 ตุลาคม 2540 โดยได�มีการวางโครงสร�างและอํานาจหน�าท่ีคือ26 

 
  โครงสร�างองค การบริหารส'วนจังหวัด 

  พระราชบัญญัติองค'การบริหารส#วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได�กําหนดให�ในจังหวัดหนึ่งให�มี
องค'การบริหารส#วนจังหวัด ซ่ึงประกอบด�วย สภาองค การบริหารส'วนจังหวัดและนายกองค การบริหารส'วน
จังหวัด และมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน และให�องค'การบริหาร
ส#วนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการส#วนท�องถ่ิน โดยมีเขตขององค'การบริหารส#วนจังหวัดได�แก#เขต
จังหวัด 

  1) สภาองค การบริหารส'วนจังหวัด มีจํานวนสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดและมี
อํานาจหน�าท่ีดังนี้ 

   1.1) จํานวน: จังหวัดใดจะมีสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดจํานวนเท#าใดนั้น 
ให�เปนไปตามเกณฑ'ดังนี้ 

   (1) จังหวัดใดมีราษฎรไม#เกินห�าแสนคน ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค'การบริหาร
ส#วนจังหวัดได�ยี่สิบสี่คน 

   (2) จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ห�าแสนคนแต#ไม#เกินหนึ่งล�านคน ให�มีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดได�สามสิบคน  

   (3) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล�านคนแต#ไม#เกินหนึ่งล�านห�าแสนคน ให�มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดได�สามสิบหกคน  

   (4) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล�านห�าแสนคนแต#ไม#เกินสองล�านคน ให�มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดได�สี่สิบสองคน  

   (5) จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล�านคนข้ึนไป ให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค'การ
บริหารส#วนจังหวัดได�สี่สิบแปดคน สภาองค'การบริหารส#วนจังหวัด 

 

                                                           

24
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528   

25
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

26
 พระราชบัญญัติองค'การบริหารส#วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
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   1.2) อํานาจหน�าท่ี:  

  (1) การออกข�อบัญญัติจังหวัด 

   (2) การต้ังกระทู�ถามนายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดในการบริหารงานองค'การ
บริหารส#วนจังหวัด 

   (3) เสนอข�อสอบถามต#อประธานสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดให�ผู�ว#าราชการ
จังหวัดและหัวหน�าหน#วยงานราชการตามกฎหมายว#าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ#นดินซ่ึงมาปฏิบัติหน�าท่ีใน
เขตจังหวัดชี้แจงข�อเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของราชการส#วนภูมิภาค 

   (4) เลือกสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดเปนคณะกรรมการสามัญ และเลือก
บุคคลซ่ึงมิได�เปนสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดร#วมเปนคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระทํากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู#ในวงงานของสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดแล�วรายงานต#อสภาองค'การ
บริหารส#วนจังหวัด 

   (5) อํานาจในการออกข�อบัญญัติชั่วคราว 

 2) นายกองค การบริหารส'วนจังหวัด  

   2.1) นายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว#าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน โดยนายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดดํารง
ตําแหน#งนับต้ังแต#วันเลือกต้ังและมีระยะการดํารงตําแหน#งคราวละ 4 ป�นับแต#วันเลือกต้ัง 

   นายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดอาจแต#งต้ังรองนายกองค การบริหารส'วนจังหวัด
ซ่ึงมิใช#สมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดเปนผู�ช#วยเหลือในการบริหารราชการขององค'การบริหารส#วน
จังหวัดตามท่ีนายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดมอบหมายได� ตามเกณฑ'ดังต#อไปนี้ 

   (1) ในกรณีท่ีสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วน
จังหวัดสี่สิบแปดคน ให�แต#งต้ังรองนายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดได�ไม#เกินสี่คน 

   (2) ในกรณีท่ีสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วน
จังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ให�แต#งต้ังรองนายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดได�ไม#เกินสามคน 

   (3) ในกรณีท่ีสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค'การบริหารส#วน
จังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน ให�แต#งต้ังรองนายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดได�ไม#เกินสองคน 

   นายกองค'การบริหารส#วนจังหวัดอาจแต#งต้ังเลขานุการนายกองค การบริหารส'วน
จังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค การบริหารส'วนจังหวัดซ่ึงมิใช#สมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัดได�
จํานวนรวมกันไม#เกินห�าคน 

  2.2) อํานาจหน�าท่ี: 

   (1) กําหนดนโยบายโดยไม#ขัดต#อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค'การบริหารส#วนจังหวัดให�เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ข�อบัญญัติ และนโยบาย 

   (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค'การบริหารส#วนจังหวัด 
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   (3) แต#งต้ังและถอดถอนรองนายกองค'การบริหารส#วนจังหวัด เลขานุการนายก
องค'การบริหารส#วนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค'การบริหารส#วนจังหวัด 

   (4) วางระเบียบเพ่ือให�งานขององค'การบริหารส#วนจังหวัดเปนไปด�วยความเรียบร�อย 

   (5) รักษาการให�เปนไปตามข�อบัญญัติองค'การบริหารส#วนจังหวัด 

   (6) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

 
  อํานาจหน�าท่ีองค การบริหารส'วนจังหวัด 

  องค'การบริหารส#วนจังหวัดมีอํานาจหน�าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค'การบริหารส#วน
จังหวัด ดังต#อไปนี้ 

  (1) ตราข�อบัญญัติโดยไม#ขัดหรือแย�งต#อกฎหมาย 

  (2) จัดทําแผนพัฒนาองค'การบริหารส#วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

  (3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส#วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน 

  (4) ประสานและให�ความร#วมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีของสภาตําบลและราชการส#วนท�องถ่ิน
อ่ืน 

  (5) แบ#งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต�องแบ#งให�แก#สภาตําบลและราชการส#วนท�องถ่ินอ่ืน 

  (6) อํานาจหน�าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส#วนจังหวัด พ.ศ. 
2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

  (7) คุ�มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

  (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปdญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 

  (9) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหน�าท่ีของราชการส#วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีอยู#ในเขตองค'การ
บริหารส#วนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรให�ราชการส#วนท�องถ่ินอ่ืนร#วมกันดําเนินการหรือให�องค'การ
บริหารส#วนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  (10) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให�เปน
อํานาจหน�าท่ีขององค'การบริหารส#วนจังหวัด 

  บรรดาอํานาจหน�าท่ีใดซ่ึงเปนของราชการส#วนกลาง หรือราชการส#วนภูมิภาค อาจมอบให�
องค'การบริหารส#วนจังหวัดปฏิบัติได�  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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  จํานวนบุคลากรองค การบริหารส'วนจังหวัดและบุคลากร 

  จํานวนองค'การบริหารส#วนจังหวัด 76 แห#ง มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 24,096 คน แบ#งเปน
บุคลากรฝjายการเมืองและฝjายประจํา ดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 427 

ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรฝjายการเมือง 

ท่ี ตําแหน'ง จํานวน 

1 นายกองค'การบริหารส#วนจังหวัด 70 

2 รองนายกองค'การบริหารส#วนจังหวัด 150 

3 สมาชิกสภาองค'การบริหารส#วนจังหวัด 2,556 

 รวม 2,476 

  

ตารางท่ี 4 จํานวนบุคลากรฝjายประจํา 

ท่ี ตําแหน'ง จํานวน 

1 ข�าราชการ/พนักงานส#วนท�องถ่ิน 9,217 

2 ลูกจ�างประจํา 1,348 

3 พนักงานจ�าง 11,055 

รวม 21,620 

   
 
  กลุ'มองค การบริหารส'วนจังหวัด 

  การแบ#งขนาดหรือกลุ#มองค'การบริหารส#วนจังหวัดของประเทศไทย คณะผู�วิจัยได�แบ#งกลุ#ม
องค'การบริหารส#วนจังหวัด ออกเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ# ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีเกณฑ'การ
พิจารณาจากรายได�ในป�งบประมาณ พ.ศ. 255928 ดังนี้ 

  ๑) รายได�จัดเก็บเองของ อบจ. 

  ๒) รายได�รัฐจัดสรรของ อบจ. 

  ๓) รายได�เงินอุดหนุนของ อบจ. 

 

 

                                                           

27
 ข�อมูลองค'กรปกครองส#วนท�องถิ่นและบุคลากร ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560, กรมส#งเสริมการปกครองส#วนท�องถิ่น กระทรวงหมาดไทย 

28 จากฐานข�อมูลสารสนเทศ ข�อมูลด�านการเงิน การคลังท�องถิ่น สํานักบริหารคลังท�องถิ่น กรมส#งเสริมการปกครองท�องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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  อบจ. ขนาดใหญ' หมายถึง อบจ. ท่ีมีรายได�รวมจากเกณฑ'การพิจารณามากกว#า 1,000 ล�าน
บาท โดยมีรายชื่อดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 กลุ#มองค'การบริหารส#วนจังหวัดขนาดใหญ# 
 

ลําดับท่ี รายช่ือ อบจ. รายได�รวม (ล�านบาท) 
1 นครราชสีมา                 3,609.42  
2 ชลบุร ี                 3,295.90  
3 นนทบุรี                 2,360.28  
4 สมุทรปราการ                 2,280.63  
5 ขอนแก#น                 2,062.69  
6 ระยอง                 1,931.53  
7 เชียงใหม#                 1,864.01  
8 ศรีสะเกษ                 1,684.99  
9 ปทุมธานี                 1,591.57  
10 อุบลราชธานี                 1,505.53  
11 สงขลา                 1,497.21  
12 ชัยภูมิ                 1,405.34  
13 ภูเก็ต                 1,365.21  
14 สุราษฎร'ธานี                 1,345.08  
15 อุดรธานี                 1,331.57  
16 พระนครศรีอยุธยา                 1,262.92  
17 นครศรีธรรมราช                 1,152.28  
18 สระบุรี                 1,142.15  
19 กาฬสินธุ'                 1,020.24  
20 ลําปาง                 1,010.12  
21 นครสวรรค'                 1,002.29  
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  อบจ. ขนาดกลาง หมายถึง อบจ. ท่ีมีรายได�รวมจากเกณฑ'การพิจารณารายได�ระหว#าง 501 
- 999 ล�านบาท โดยมีรายชื่อดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 กลุ#มองค'การบริหารส#วนจังหวัดขนาดกลาง 
 

ลําดับท่ี รายช่ือ อบจ. รายได�รวม (ล�านบาท) 
1 พิษณุโลก                959.31  
2 เชียงราย                958.71  
3 นครปฐม                935.77  

4 สกลนคร                898.80  
5 ฉะเชิงเทรา                891.89  
6 ร�อยเอ็ด                887.91  
7 บุรีรัมย'                864.95  
8 สมุทรสาคร                856.17  
9 กําแพงเพชร                850.49  

10 ราชบุรี                817.79  
11 ปราจีนบุรี                809.99  
12 สุพรรณบุรี                807.01  
13 เลย                780.86  
14 เพชรบูรณ'                764.23  
15 มหาสารคาม                757.83  

16 พัทลุง                743.71  
17 สระแก�ว                739.72  
18 กาญจนบุรี                733.40  
19 สุรินทร'                728.55  
20 ลพบุรี                680.23  
21 สุโขทัย                667.15  

22 ตรัง                617.22  
23 ชุมพร                609.86  
24 ประจวบคีรีขันธ'                600.79  
25 นครพนม                579.91  
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ลําดับท่ี รายช่ือ อบจ. รายได�รวม (ล�านบาท) 
26 แพร#                568.75  
27 จันทบุรี                555.46  
28 ปdตตานี                555.07  
29 กระบ่ี                550.14  
30 อํานาจเจริญ                549.70  

31 น#าน                548.28  
32 เพชรบุรี                501.32  
33 ตาก                501.01  

 
  อบจ. ขนาดเล็ก หมายถึง อบจ. ท่ีมีรายได�รวมจากเกณฑ'การพิจารณารายได�รายได�ตํ่ากว#า 
500 ล�านบาท โดยมีรายชื่อดังตารางท่ี 7 กลุ'มองค การบริหารส'วนจังหวัดขนาดเล็ก 
 
ตารางท่ี 7 กลุ#มองค'การบริหารส#วนจังหวัดขนาดเล็ก 
 

ลําดับท่ี รายช่ือ อบจ. รายได�รวม (ล�านบาท) 
1 ลําพูน  478.08  

2 ยโสธร  476.79  
3 พิจิตร  472.22  
4 พะเยา  464.26  
5 หนองคาย  456.46  
6 อุตรดิตถ'  446.78  
7 นครนายก  423.50  

8 ยะลา  385.71  
9 หนองบัวลําภู  385.46  
10 ชัยนาท  381.11  
11 อุทัยธานี  370.11  
12 นราธิวาส  363.02  
13 มุกดาหาร  345.34  

14 พังงา  343.33  
15 บึงกาฬ  340.31  
16 อ#างทอง  328.46  
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ลําดับท่ี รายช่ือ อบจ. รายได�รวม (ล�านบาท) 
17 ตราด  296.46  
18 แม#ฮ#องสอน  291.00  
19 สิงห'บุรี  268.26  
20 สตูล  248.96  
21 ระนอง  245.11  

22 สมุทรสงคราม  233.76  

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู�และความเข�าใจ  

  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู� 

  การรับรู�เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญ เพราะเม่ือมีการรับรู�ท่ีถูกต�องจะทําให�มีความเข�าใจ
ในเรื่องราวต#างๆได�ดี การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการรับรู� ผู�วิจัยได�จัดแบ#งหัวข�อดังสาระสําคัญ ดังนี้ 

  ความหมาย 

  จากการค�นคว�าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู� มีผู�ให�ความหมายของการรบรู�ไว� 
ดังนี้ 

  นวลศิริ เปาโรหิตย' ให�ความหมายของการรับรู�ว#า หมายถึง กระบวนการแปรความหมายของ
สิ่งเร�าท่ีมากระทบกับประสาทสัมผัสต#างๆ ของคน และการแปลความหมายข้ึนอยู#กับประสบการณ'ในอดีตและ
สภาพจิตในปdจจุบัน29  

  Zereno and Bodacane ให�ความหมายว#า “การรับรู� คือการท่ีบุคคลใช�ระบบภายในของ
เขารับรู�เอาข�อมูลจากสิ่งแวดล�อมภายนอกเข�ามาโดยจิตวิสัยและมีการสร�างสรรค' ทําให�เกิดกระบวนการ 3 
อย#าง คือ การเลือก สิ่งเร�า การจัดหมู#ให�แก#สิ่งเร�าและการตีความหรือการประเมินค#า” 

  Schiffman and Kanuk ให�ความหมายของการรับรู�ว#า หมายถึง“กระบวนการซ่ึงแต#ละ
บุคคลเลือกสรร จัดระเบียบและตีความหมายสิ่งกระตุ�นออกมา และเปนภาพรวมของโลก”30  

  การรับรู� เปนผลมาจากการนําเข�าของสิ่งกระตุนทางกายภาพจากสิ่งแวดล�อมภายนอก และ
ประสบการณ'ในอดีต เปนแนวโน�มการจูงใจ แต#ละบุคคลจะเลือกสรรการรับรู�ต#อสิ่งกระตุ�นซ่ึงเขาจําได� จากนั้น
จะตีความ และปรับความเห็นส#วนตัวให�สอดคล�องกับความต�องการและประสบการณ'ของตน 

  รัจรี นพเกตุ ให�ความหมายของการรับรู�ว#า หมายถึงกระบวนการประมวลและตีความข�อมูล
ต#างๆ ท่ีอยู#รอบๆตัวเราท่ีได�จากความรู�สึก31  

                                                           

29 นวลศิริ เปาโรหิตย', จิตวิทยาท่ัวไป, ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร' มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2532. 
30

 อ�างถึงใน จิตรา วุฒิสุทธิกุลกิจ, การรับรู�ของลูกจ�างและนายจ�างท่ีมีต#อส่ือประชาสัมพันธ'ของสํานักงานประกันสังคม, 2535. 
31

 รัจรี นพเกตุ,จิตวิทยาท่ัวไปเร่ืองการรับรู�. พิมพ'คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ'ประกายพรึก), 2539. 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

 

43 

 

  ทรงพล ภูมิพัฒน' ให�ความหมายของการรับรู�ว#า หมายถึง การรู� รู�จักสิ่งต#างๆ สภาพต#างๆ ท่ี
เปนสิ่งเร�ามาทําปฏิกิริยากับตัวเรา เปนการแปลอาการสัมผัสให�มีความหมายข้ึน เกิดเปนความรู�สึกเฉพาะตัว
สําหรับบุคคลนั้น32 

  สร�อยตระกูล อรรถมานะ ให�ความหมายของการรับรู�ว#า กระบวนการรับรู�เก่ียวข�องกับ
ปฏิสัมพันธ'ท่ีสลับซับซ�อนของการคัดเลือก(selection) การจัดระเบียบ(organization) และการตีความ
(interpretation) ข�อมูลดิบต#างๆ หรือความรู�สึกต#างๆของบุคคล บุคคลหนึ่ง33  

  พจนานุกรมเวบเตอร' ระบุว#า การรับรู� หมายถึง“ความเข�าใจ จดจํา การสํานึกได� การสังเกต 
และการทราบ รู�ได�โดยผ#านการมองเห็น การได�ยิน ได�สัมผัส การรับรส หรือการได�กลิ่น”ส#วนคํานามของการ
รับรู�ได�นิยามว#าหมายถึง “ความเข�าใจความรู� ซ่ึงเกิดจากการรับรู�หรือตามความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของตน
ตามแนวคิด ความประทับใจต#างๆและมีการจัดระบบแบบแผนข้ึนมา”34 

  Greenberg and Baron ให�ความหมายการรับรู�ไว�ว#า “การรับรู�เปนกระบวนการซ่ึงบุคคล
เลือกรับ จัดองค'ประกอบและแปลข�อมูลนั้นออกมาเพ่ือให�เข�าใจได�35 

  Robbins ให�ความหมายไว�ว#า การรับรู�เปนกระบวนการซ่ึงบุคคลจัดองค'ประกอบ และแปล
ความหมายสิ่งรับรู�โดยผ#านประสาทสัมผัสเพ่ือให�มีความหมายความเข�าใจได�ภายใต�สภาพแวดล�อมของเขา36 

  กิฟลี วรรณจิยี กล#าวว#า การรับรู� หมายถึง กระบวนการท่ีร#างกายได�รับความรู�จากสิ่งต#างๆ 
รอบตัว แล�วแปรความใหม#ให�เกิดความรู�ความเข�าใจ การรับรู�จึงหมายรวมถึงประสบการณ'ต#างๆ ดังนั้นแต#ละ
คนจึงรับรู�ในสิ่งเร�าเดียวกันแตกต#างกันได�แล�วแต#ประสบการณ'โดยไม#มีการตัดสินว#าผู�ใดมีการรับรู�ผิด37  

  สรุปได�ว#าการรับรู� หมายถึง กระบวนการภายในของบุคคลท่ีแปรความจากสิ่งท่ีรับ จดจํา 
สังเกต ประสบการณ' หรือรับทราบ แสดงถึงความเข�าใจ การมีทัศนคติ และความรู�สึกต#อสิ่งนั้น การรับรู�
ดังกล#าวนี้เกิดข้ึนเฉพาะบุคคล สําหรับแต#ละสถานการณ' ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต#างกับบุคคลอ่ืนก็ได� 

  ความสําคัญของการรับรู� 

  การรับรู�ท่ีถูกต�อง เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญต#อความรู�ในเรื่องหนึ่งๆ เพราะการท่ีคนเราจะมีความรู�
ความเข�าใจท่ีดีนั้น จะต�องเริ่มจากมีการรับรู�ท่ีดีเสียก#อน 

  กันยา สุวรรณแสง (2530) ได�กล#าวถึงความสําคัญของการรับรู�ไว� ดังนี้  

  1) การรับรู�มีความสําคัญต#อการเรียนรู�เพราะการรับรู�นั้นทําให�เกิดการเรียนรู�ในเรื่องต#างๆ ถ�า
ไม#มีการรับรู� การเรียนรู�จะเกิดข้ึนไม#ได� ซ่ึงสามารถสังเกตได�จากขบวนการ ดังรูปท่ี 2  

 

                                                           

32 ทรงพล ภูมิพัฒน', จิตวิทยาท่ัวไป, พิมพ'คร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: ศูนย'เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม), 2540. 
33

 สร�อยตระกูล อรรถมานะ, พฤติกรรมองค'การทฤษฎีและการประยุกต',  พิมพ'คร้ังท่ี 3, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร'), 2545. 
34

 The Webster’s new world dictionary, 1985. 
35

 Greenberg, Jerald. And Baron A., Behavior in Organizations, New Jersey: Pearson Education, 2003. 
36

 Robbins Stephen P., Organizational Behavior, New Jersey: Pearson Education, 2003. 
37

 กิฟลี วรรณจิยี, จิตวิทยาท่ัวไป, กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542. 
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รูปท่ี 2 ขบวนการรับรู� 

 
ท่ีมา: กันยา สุวรรณแสง, จิตวิทยาท่ัวไป, กรุงเทพมหานคร: บํารุงศาสน', 2530. 

  ในทํานองเดียวกันการเรียนรู�ก็มีผลต#อการรับรู�ครั้งใหม# เนื่องจากความรู�ความจําเดิมจะช#วย
แปลความหมายให�ทราบว#าคืออะไร  

  2) การรับรู�มีความสําคัญต#อเจตคติ อารมณ' และแนวโน�มของพฤติกรรม เม่ือเกิดการรับรู�ข้ึน
ย#อมเกิดความรู�สึกและมีอารมณ' ต#อการพัฒนาเปนเจตคติ และการเกิดพฤติกรรมก็ตามมาในท่ีสุด  

  การรับรู� เปนข้ันตอนแรกของการมีพฤติกรรม ถ�าบุคคลมีการรับรู� ท่ีถูกต�องการแสดง
พฤติกรรมก็จะออกไปในรูปแบบหนึ่ง ถ�าบุคคลรับรู�อย#างไม#ถูกต�องแม#นยํา จะทําให�แสดงพฤติกรรมออกมาใน
รูปแบบหนึ่ง นั่นคือ การรับรู�มีส#วนทําให�บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต#างกัน 

  สําหรับความสําคัญของการรับรู�ในหน#วยงานนั้น การรับรู�ถือได�ว#าเปนแนวทางสําคัญท่ีจะทํา
ให�หน#วยงานทราบว#า บุคลากรภายในหน#วยงานมีการรับรู�อยู#ในระดับใด รวมท้ังปdจจัยใดท่ีมีอิทธิพลต#อการรับรู�
มากท่ีสุดเพ่ือนําข�อมูลเหล#านั้นมาแก�ปdญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการรับรู�ท่ีถูกต�อง จะทําให�เกิดความพร�อมต#อการ
นําต#อการปฏิบัติในด�านต#างๆ ของหน#วยงาน และทําให�เกิดประโยชน'ต#อการตัดสินใจในเรื่องต#างๆ เพราะข�อมูล
ต#างๆ ท่ีมาจากการรับรู� สามารถนํามาใช�ให�เกิดประโยชน'ในการตัดสินใจได� 

  กระบวนการของการรับรู� 

  วิภาพร มาพบสุข (2540) ได�กล#าวไว�ว#า การรับรู�จะเกิดข้ึนได�นั้นต�องเปนไปตามข้ันตอนของ
กระบวนการดังนี้ 

  ข้ันท่ี 1 สิ่งเร�า (Stimulus) มากระทบอวัยวะสัมผัส เม่ือบุคคลได�รับสิ่งเร�าจะมีการจัดระบบ
เพ่ือแยกแยะสิ่งเร�าท่ีเกิดออกมาเปนส#วนท่ีสนใจ หรือมุ#งความสนใจไปยังสิ่งนั้นเปนพิเศษ และจัดสิ่งเร�าให�รับรู�
และเข�าใจมากข้ึน 

  ข้ันท่ี 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่ง ไปยังระบบประสาทส#วนกลาง ซ่ึงมีศูนย'อยู#ท่ีสมองเพ่ือสั่ง
การ ตรงนี้เกิดการรับรู� (Perception) ซ่ึงเปนตัวกําหนดข#าวสารว#าจะยอมรับหรือไม#ยอมรับ โดยเปน
กระบวนการเลือกท่ีจะรับรู�ทําให�เกิดการรับรู�เด#นชัดเฉพาะสิ่งท่ีสนใจเท#านั้น 

  ข้ันท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเปนความรู�ความเข�าใจโดยอาศัย ความรู�เดิม และ
ประสบการณ'เดิม ความจําเจตคติ ความต�องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวน'ปdญญา ทําให�เกิดการตอบสนอง
อย#างใดอย#างหนึ่งการรับรู� (Perception) 

สิ่งเร�า ประสาทสัมผัส
กับสิ่งเร�า

ตีความและรู�
ความหมาย การรับรู� การเรยีนรู�
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  จากข้ันตอนการรับรู�ทําให�เกิดกระบวนการของการรับรู� (Process of Perception) ซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีคาบเก่ียวกันระหว#างความเข�าใจ (Understand) การคิด (Thinking) การรู�สึก (Sensing) 
ความจํา (Memory) การเรียนรู� (Learning) การตัดสินใจ (Decision) การแสดงพฤติกรรม (Behavior) โดย
แสดงกระบวนการรับรู�ดังรูปท่ี 3 (กันยา สุวรรณแสง, 2536) 

 

รูปท่ี 3 กระบวนการรับรู� 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : กันยา สุวรรณแสง, จิตวิทยาท่ัวไป, พิมพ'ครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช), 2536. 

 

  King (1981) (อ�างถึงใน เวชยันต' ประทุมชาติ) ได�กล#าวว#า กระบวนการของการรับรู� จะ
เกิดข้ึนได�ต�องประกอบด�วย  

  1) การนําเข�าของข�อมูลข#าวสารต#างๆ  

  2) การส#งต#อของข�อมูล  

  3) ขบวนการแปลความหมายของข�อมูลท่ีได�รับ  

  4) การเก็บและจดข�อมูลข#าวสารต#างๆ  

  5) การแสดงพฤติกรรมต#างๆออกมา โดยอาศัยข�อมูลต#างๆท่ีมีอยู# 

  สรุป การรับรู� เปนกระบวนการตีความหมายจากสิ่งท่ีเราสัมผัส เปนท่ีรู�จัก ท่ีเข�าใจ โดยใช�
ประสบการณ'เดิมช#วยในการแปลความหมาย ได�แก# ความคิด ความรู� และการกระทําท่ีได�เคยปรากฏ แก#ผู�นั้น
มาแล�ว และการท่ีเราตีความหมายต#อสิ่งหนึ่งอย#างไรนั้นข้ึนอยู#กับว#าเรารับรู�และตีความหมายให�เปนอย#างไร 
เพราะแต#ละคนจะตีความหมายจากการรับรู�ไม#เหมือนกัน ข้ึนอยู#กับประสบการณ'ท่ีได�รับของแต#ละคน และการ
เข�าใจความหมายของสิ่งท่ีเราเห็นแล�วเอามาขยายความ 

   แนวทางการวัดการรับรู� 

  ในการศึกษาการรับรู�ด�านการขัดกันแห#งผลประโยชน' (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ี
รัฐในองค'การบริหารส#วนจังหวัดของประเทศไทย จะใช�วิธีการวัดการรับรู�ด�านการขัดกันแห#งผลประโยชน' 
(Conflict of Interest) เนื่องจากการรับรู�นั้นเปนการแสดงออกถึงความรู�สึกความคิด รวมท้ังความเข�าใจใน
เรื่องต#างๆ ซ่ึงสิ่งเหล#านี้ล�วนแต#เกิดข้ึนในจิตใจของแต#ละบุคคล อันเนื่องมาจากการตีความของร#างกายกับสิ่งเร�า 
โดยอาศัยประสบการณ'เดิม ดังนั้นในการวัดการรับรู�จึงต�องวัดจากสิ่งท่ีบุคคลแสดงออก สิ่งเหล#านั้นได�แก#

การรับรู� 

ความรู�สึก 

การตีความ 

การตัดสินใจ การคิด ความเข�าใจ ความจํา 
การเรียนรู� 

สิ่งเร�า พฤติกรรม 
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ความรู�สึกนึกคิด ความรู� ความเข�าใจ ซ่ึงเปนการตอบสนองต#อสิ่งเร�า (ประเทือง สูงสุวรรณ,2534) ดังนั้นการ
วิจัยในครั้งนี้  ผู�วิจัยจึงเลือกใช�วิธีการวัดระดับการรับรู�จากความรู�หรือความคิดเห็นของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การ
บริหารส#วนจังหวัดของประเทศไทยในเรื่องการขัดกันแห#งผลประโยชน' (Conflict of Interest) 

 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข�องกับความรู� ความเข�าใจ 

  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความรู� ความเข�าใจ ถือได�ว#าเปนส#วนท่ีสําคัญท่ีผู�วิจัย
ต�องการศึกษากับกลุ#มตัวอย#าง โดยมีวัตถุปะสงค'ท่ีจะศึกษาส#วนของความรู�ความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐใน
องค'การบริหารส#วนจังหวัดของประเทศไทยในเรื่องการขัดกันแห#งผลประโยชน' (Conflict of Interest) โดยมี
รายละเอียดแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความรู� ความเข�าใจ ดังต#อไปนี้ 

  ความหมาย 

  ความหมายของความรู� ความเข�าใจ ได�มีผู�ให�แนวคิด ทฤษฎี และคํานิยามท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึง
สามารถสรุปได�ดังนี้ 

  ความรู� ความเข�าใจ คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล#าเรียน การค�นคว�าหรือประสบการณ' 
รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข�าใจ หรือสารสนเทศท่ีได�รับมาจากประสบการณ'สิ่งท่ีได�รับมา
จากการได�ยิน ได�ฟdง การคิด หรือการปฏิบัติองค'วิชาในแต#ละสาขา ตามท่ีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2542) ได�ให�ความหมายไว� และบลูม (Bloom, 1980 อ�างถึงใน ศิพล รื่นใจชน, 2549, หน�า 10) ได�จําแนก
ความหมายระหว#างความรู� ความเข�าใจ เพ่ือประโยชน'ในการสื่อความหมายไว� ดังนี้  

  ความรู� หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ'ต#างๆ ซ่ึงเน�นการจํา ไม#ว#าจะเปนการระลึกถึง
หรือระลึกได�ก็ตาม เปนสภาพการณ'ท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากการเรียนรู�โดยเริ่มต�นจากการรวบรวมสาระต#างๆ 
จนกระท่ังพัฒนาไปสู#ข้ันท่ีมีความสลับซับซ�อนยิ่งข้ึน โดยความรู�นี้อาจแยกออกเปนความรู�เฉพาะสิ่งและความรู�
เรื่องสากล เปนต�น  

   ความเข�าใจ เปนข้ันตอนท่ีสําคัญของการสื่อความหมายโดยอาศัยความสามารถทางสมอง
และทักษะ ซ่ึงอาจจะกระทําได�โดยการใช�ปากเปล#า ข�อเขียน ภาษา หรือสัญลักษณ'ต#างๆ โดยการทําความ
เข�าใจนั้นอาจไม#มีผลสมบูรณ'เสมอไป สําหรับพฤติกรรมความเข�าใจแบ#งได�เปน 3 รูปแบบ คือ การแปลความ 
การตีความ และการสรุปอ�างอิง ซ่ึงมีความสอดคล�องกับท่ี ศิพล รื่นใจชน (2549) ได�ให�ความหมายของคําว#า
ความรู�ตามพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ของ กูด (Good, 1973) ว#าเปนข�อเท็จจริง 
กฎเกณฑ'และรายละเอียดต#างๆ ท่ีมนุษย'ได�รับและเก็บรวบรวมสะสมไว� ซ่ึงคล�ายกับความหมายตาม
พจนานุกรม (The Lixicon Webster Dictionary) (The Lixicon Webster, 1997) ท่ีได�ให�คําจํากัดความของ
ความรู� ว#าเปนความรู�เก่ียวกับข�อเท็จจริง กฎเกณฑ'โครงสร�างท่ีเกิดจากการศึกษาหรือค�นหา หรือเปนความรู�
เก่ียวกับสถานท่ี สิ่งของหรือบุคคลท่ีได�จากการสังเกตประสบการณ'หรือจากรายงาน การรับรู�ข�อเท็จจริงต�อง
ชัดเจนและต�องอาศัยเวลา และใกล�เคียงกับความหมายท่ีบลูม (Bloom, อ�างถึงในแสงจันทร' โสภากาล, 2550, 
หน�า 15-16) ได�ให�ความหมายว#า ความรู�เปนเรื่องเก่ียวกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่อง ระลึกถึงวิธีการ 
กระบวนการหรือสภาพการณ'ต#างๆ โดยเน�นความจํา และสมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2538, อ�างถึงแสงจันทร' โสภา
กาล, 2550, หน�า 14-15) ได�ให�ความหมายของความรู� หมายถึง การรับรู�เก่ียวกับข�อเท็จจริง เหตุการณ' 
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รายละเอียดต#างๆ ท่ีเกิดจากการสังเกตการศึกษา ประสบการณ'ท้ังในด�านสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติและสังคม 
ความรู�พ้ืนฐาน หรือภูมิหลังของแต#ละบุคคล ท่ีบุคคลได�จดจําหรือเก็บรวบรวมไว�และสามารถแสดงออกมาใน
เชิงพฤติกรรมท่ีสังเกตหรือวัดได�ส#วนประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, อ�างถึงใน ศรีวรรณ จึงสวัสด์ิ, 2548, หน�า 4) 
ได�ให�ความสําคัญต#อพฤติกรรมมนุษย'ในด�านท่ีเก่ียวกับความรู� ความเข�าใจถึงข�อเท็จจริงต#างๆ รวมท้ังศึกษาถึง
การพัฒนาความสามารถทักษะทางสติปdญญาและการใช�วิจารณญาณของมนุษย'เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

  จากแนวคิดต#างๆ ผู�วิจัยสามารถสรุปความหมายดังนี้  ความรู�และความเข�าใจเปน
กระบวนการรับรู�เรื่องราวหรือข�อมูลต#างๆ อย#างเปนระบบ และสามารถรวบรวมหรือแยกแยะในประเด็นต#างๆ 
ได�อย#างละเอียดและสามารถลําดับข้ันตอนได�อย#างชัดเจน 

  ปfจจัยท่ีมีอิทธิพลต'อความรู� 

  ในแต#ละบุคคลต#างมีความรู� ความเข�าใจในสิ่งต#างๆ มากน�อยไม#เท#ากันข้ึนอยู#กับสภาพความ
พร�อมในแต#ละสถานการณ' ซ่ึงปdจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต#อความความรู� ความเข�าใจท่ีสําคัญ ซ่ึงวอชิงตันและคาล'ก 
(Worthington & Grant, อ�างถึงใน แสงจันทร' โสภากาล, 2550, หน�า 15-16) ได�อธิบายเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนหรือระดับการเรียนของนักเรียนท่ีมีความสอดคล�องกัน กล#าวคือพบว#ามีความสัมพันธ'กับองค'ประกอบ 
2 ประการ คือ องค'ประกอบทางด�านสติปdญญาและองค'ประกอบด�านท่ีไม#ใช�สติปdญญา องค'ประกอบท่ีไม#ใช�
สติปdญญา ได�แก# องค'ประกอบทางด�านเศรษฐกิจสังคมครอบครัว และการจูงใจ และพ.ต.ต. สรรพวุฒิ พิพัฒ
พันธ' (2538, หน�า 13) ได�สรุปปdจจัยท่ีมีอิทธิพลต#อความคิดเห็นซ่ึงมีความสัมพันธ'กับความรู�ไว� 2 ปdจจัย ท่ีมี
ลักษณะคล�ายกัน ดังนี้ 

  ปdจจัยส#วนบุคคล ซ่ึงประกอบด�วย  

  1) ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต#อการแสดงออกเพราะจะทําให�บุคคลมีความรู�และมี
ความคิดเห็นในเรื่องต#างๆ อย#างมีเหตุและมีผล  

  2) ความเชื่อ หมายถึง ความรู�สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับต#อสิ่งต#างๆ ซ่ึงอาจแตกต#าง
กันออกไป  

  3) สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหน�าท่ีท่ีมีต#อผู�อ่ืนและสังคม  

  4) ประสบการณ' เปนสิ่งท่ีก#อให�เกิดความรู� ความเข�าใจและส#งผลต#อความคิดเห็น  

   ปdจจัยด�านสิ่งแวดล�อม  ซ่ึงประกอบด�วย  

  1) ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู�โดยทางตรงหรือทางอ�อมจากระเบียบ วิธีปฏิบัติ 
กฎเกณฑ' และค#านิยมต#างๆ ท่ีกลุ#มได�กําหนดไว�เปนระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธ'ของสมาชิก
ในสังคมนั้น  

  2) กลุ#มและสังคมท่ีเก่ียวข�อง มีอิทธิพลต#อบุคคลอย#างมากเพราะเม่ือบุคคลอยู#ในกลุ#มหรือ
สังคมใดต�องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ'ของกลุ#มและสังคมนั้น  

  3) สื่อมวลชน ได�แก# หนังสือพิมพ' วิทยุ โทรทัศน' ซ่ึงมีอิทธิพลอย#างมากต#อการเรียนรู�และการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล  
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  สําหรับปdจจัยและแนวคิดดังกล#าวสามารถสรุปได�ว#า ความรู� ความเข�าใจ แต#ละบุคคลจะมาก
หรือน�อยอยู#ท่ีปdจจัยท่ีเก่ียวข�อง ได�แก# ปdจจัยส#วนบุคคล และปdจจัยด�านเศรษฐกิจสังคมครอบครัว และการจูงใจ 

  ระดับความรู� ความเข�าใจ 

  ระดับความรู� ความเข�าใจ ของแต#ละบุคคลจะมากหรือน�อยข้ึนอยู#กับปdจจัยท่ีเก่ียวข�องและ
แนวทางในการลําดับความสําคัญ ซ่ึงบลูม (Bloom, อ�างถึงใน แสงจันทร' โสภากาล, 2550, หน�า 15-16) ได�
แบ#งระดับความรู�ความสามารถทางด�านสติปdญญา (Cognitive Domain) ออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  1) ความรู� (Knowledge) เปนข้ันแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความสามารถในการจดจํา
อาจจะโดยการนึกได� มองเห็น ได�ยิน หรือได�ฟdง ความรู�ในชั้นนี้ประกอบด�วยความจํากัดความ ความหมาย 
ข�อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร�าง วิธีการแก�ปdญหา มาตรฐาน เปนต�น อาจกล#าวได�ว#า ความรู�นี้เปนเรื่องราว
ของการจดจําได�หรือระลึกได�โดยไม#จําเปนต�องใช�ความคิดท่ีซับซ�อนและไม#ต�องใช�สมองมากนัก ดังนั้นการจําได�
หรือระลึกได�จึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญทางจิตวิทยาและเปนข้ันตอนท่ีจะนําไปสู#พฤติกรรมท่ีก#อให�เกิดความ
เข�าใจ การนําความรู�ไปใช�ในการวิเคราะห'การสังเคราะห'และการประเมินผล ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีได�ความคิดและ
ความสามารถด�านสมองเพ่ิมมากข้ึน 

  2) ความเข�าใจ (Comprehensive) เปนพฤติกรรมข้ันต#อมาจากความรู� ข้ันตอนนี้จะต�อง
ใช�ความสามารถทางสมองและทักษะในข้ันสูงจนถึงระดับของ “การสื่อความหมาย” ซ่ึงอาจทําได�ท้ังท่ีเปนการ
ใช�ปากเปล#า ข�อเขียน ภาษา หรือการใช�สัญลักษณ' มักเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลได�รับทราบข#าวสารต#างๆ แล�ว 
โดยการฟdง เห็น อ#าน หรือเขียน ความเข�าใจนี้อาจแสดงออกในรูปของการใช�ทักษะหรือการแปลความหมาย
ต#างๆ เช#น การบรรยายข#าวสาร โดยใช�คําพูดของตนเองหรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษา
หนึ่ง โดยคงความหมายเดิมไว� หรืออาจเปนการแสดงความคิดหรือใช�ข�อสรุปหรือการคาดคะเนได�เช#นกัน 

  3) การนําความรู�ไปใช� (Application) ความสามารถในการนําความรู�ไปใช�นี้เปนพฤติกรรม
ข้ันท่ีสาม ซ่ึงจะต�องอาศัยความสามารถหรือทักษะทางด�านความเข�าใจดังกล#าวมาแล�ว การนําความรู�ไปใช�นี้
กล#าวอีกนัยหนึ่งก็คือการแก�ปdญหานั่นเอง ซ่ึงมีอยู# 6 ข้ันตอน และเม่ือนํามาพิจารณาจะเห็นว#าความเข�าใจใน
หลักทฤษฎีวิธีการต#างๆ จะถูกนํามาใช�ในการแก�ปdญหา  

  4) การวิเคราะห  (Analysis) เปนความสามารถในการช#วยแยกภาพรวมออกเปนส#วนๆ 
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีชัดเจนข้ึน อาจจะแบ#งเปนข้ันย#อยๆ ได� 3 ข้ัน ด�วยกัน (1) ความสามารถในการ
แยกแยะองค'ประกอบของปdญหาออกเปนส#วนๆ (2) ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพันธ' ระหว#าง
ส#วนประกอบ และ (3) ความสามารถในการมองเห็นหลักของการผสมผสานปdญหาท่ีมีองค'ประกอบย#อย
มากมาย  

  5) การสังเคราะห  (Synthesis) คือ ความสามารถในการนําเอาส#วนประกอบย#อยหลายๆ 
ส#วนมารวมกันเข�าเปนกรอบโครงสร�างท่ีแน#ชัด โดยท่ัวไปแล�วการนําเอาประสบการณ'ในอดีตมาร#วมกันกับ
ประสบการณ'ในปdจจุบัน และนํามาสร�างเปนกรอบท่ีมีระเบียบแบบแผน เปนส#วนหนึ่งของพฤติกรรมท่ี
ก#อให�เกิดความคิดสร�างสรรค'หรือความคิดริเริ่ม จึงต�องมีความเข�าใจในการนําความรู�ไปใช�ในการวิเคราะห'มา
ประกอบ  
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  6) การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการประเมินผลท่ีเก่ียวข�องกับการให�
ค#าต#อความรู�หรือข�อเท็จจริงต#างๆ ซ่ึงต�องใช�เกณฑ'หรือมาตรฐานเปนส#วนประกอบในการประเมินผล มาตรฐาน
นี้อาจจะอยู#ในทุกข้ันตอนของความสามารถหรือทักษะต#างๆ 

  ดังนั้น ความหมายของความรู�และความเข�าใจในข�างต�นได�กล#าวถึงกระบวนการเกิดความรู�
นําไปสู#ความเข�าใจและนําไปใช� โดยผ#านการวิเคราะห'และสังเคราะห'เปนไปตามลําดับข้ันตอนอย#างชัดเจน โดย
ชี้ให�เห็นว#าความรู�เปนข้ันตอนแรกในการท่ีสมองรับเอาข�อมูลเข�ามาเก็บไว�ในระบบความจํา จากนั้นข้ันตอนท่ี
สองจึงเปนเรื่องราวของความเข�าใจในความหมายของข�อมูลจากความรู�นั้นๆ จนถึงข้ันถ#ายทอดหรือสื่อ
ความหมายออกมาให�ผู� อ่ืนรับรู�ต#อไปได� แล�วจึงมาถึงข้ันนําความรู�ไปใช�จากความเข�าใจด�วยการวิเคราะห' 
สังเคราะห' และประเมินผลต#อไป จึงไม#สามารถแยกอธิบายเรื่องความรู�และความเข�าใจ 

  การวัดความรู� ความเข�าใจ 

  การท่ีจะรู�ระดับความรู� ความเข�าใจของแต#ละบุคคลจะต�องทําการวัดความรู� ซ่ึงวิธีท่ีใช�วัด
ความรู�มีหลายแบบ แต#ละแบบจะเหมาะกับการวัดความรู�ตามคุณลักษณะซ่ึงแตกต#างกันไป ซ่ึงสมศักด์ิ วิศาลา
ภรณ' และคณะ (อ�างถึงใน แสงจันทร' โสภากาล, 2550, หน�า 15-16) ได�เสนอแนวคิดในด�านวิธีการวัดความรู�ท่ี
เปนท่ีนิยมไว�ว#า วิธีการวัดผลความรู�กระทําได�หลายวิธี ท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป คือ การวัดโดยการใช�
แบบทดสอบและเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Tests) เปนส#วนใหญ# เพราะเปน
แบบทดสอบท่ีวัดได�รอบด�าน สามารถวัดผลของการเรียนรู�ได�หลายอย#าง ต้ังแต#กระบวนการทางสติปdญญา
ชั้นสูง ได�แก# การวิเคราะห' การสังเคราะห' และการประเมินค#า ตลอดจนถึงการจดจําเบ้ืองต�น 

  หลักการในการสร�างแบบสอบถามเพ่ือใช�วัดความรู� (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2555) ประกอบด�วย 
ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค'ของการวิจัย ใช�ภาษาท่ีเข�าใจง#ายเหมาะสมกับผู�ตอบ ใช�ข�อความท่ีสั้นกะทัดรัด
ได�ใจความ แต#ละข�อคําถามควรมีนัยเพียงประเด็นเดียว หลีกเลี่ยงการใช�ประโยคปฏิเสธซ�อน ไม#ควรใช�คําย#อ 
หลีกเลี่ยงการใช�คําท่ีเปนนามธรรมมาก ไม#ชี้นําการตอบให�เปนไปในแนวทางใดแนวทาง หลีกเลี่ยงคําถามท่ีทํา
ให�ผู�ตอบเกิดความลําบากใจท่ีจะตอบ คําตอบท่ีให�เลือกตอบนั้นจะต�องชัดเจนและครอบคลุมคําตอบท่ีเปนไปได�
และหลีกเลี่ยงการใช�คําท่ีสื่อความหมายได�หลายอย#าง ซ่ึงสิ่งเหล#านี้จะนํามาสู#การสร�างเครื่องมือท่ีดีในงานวิจัยท่ี
ใช�สําหรับการวัดความรู�ความเข�าใจของกลุ#มตัวอย#างในงานวิจัยต#อไป  

 

2.6 งานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

  จากการสํารวจและทบทวนงานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตน
และผลประโยชน'ส#วนรวม (Conflict of Interests) ท่ีเปนข�อมูล/องค'ความรู�เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา ป�องกัน
และแก�ไขการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวมของประเทศไทย 
พบว#า งานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวมยังมีการศึกษา
ไม#มากนัก และยังมีประเด็นในการศึกษาไม#หลากหลาย ซ่ึงงานศึกษาส#วนใหญ#จะมีลักษณะร#วมกันคือ งาน
ศึกษาแทบทุกชิ้นมักเปนการศึกษาเพ่ือการค�นหาองค'ความรู�ว#าด�วยการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและ
ส#วนรวม ขณะท่ีในแต#ละงานศึกษาจะมีจุดเน�นท่ีแตกต#างกันไปตามจุดมุ#งหมายของการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ#ง
ได�กว�างๆ 3 ประเภท ดังนี้ 
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  การศึกษาเชิงทฤษฏี (Theoretical Study) 

  งานศึกษาวิจัยประเภทนี้จะเปนการศึกษาเพ่ือค�นหาทฤษฏี/องค'ความรู�ว#าด�วยการขัดกันแห#ง
ผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวมท่ีมีอยู#อย#างกระจัดกระจาย และยังไม#แน#ชัดในตัวองค'ความรู� อัน
ส#งผลให�การนําไปปรับใช�ไม#สามารถได�ข�อสรุปในตัวองค'ความรู�เอง ซ่ึงงานศึกษาวิจัยประเภทนี้จะเน�นท่ี
การศึกษาความหมาย ลักษณะ รูปแบบ ทฤษฎี องค'ความรู�ว#าด�วยการขัดกันแห#งผลประโยชน'ส#วนตนและ
ผลประโยชน'ส#วนรวม เพ่ือทบทวนและหาข�อสรุปเก่ียวกับตัวองค'ความรู� และความชัดเจนของลักษณะการ
กระทําท่ีเปนการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวม งานศึกษาวิจัยประเภทนี้ท่ี
น#าสนใจ เช#น การวิจัยเรื่องความขัดแย�งระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวม โดย นิพนธ'  
พัวพงศกร และคณะ,  ผลประโยชน'ทับซ�อนหรือผลประโยชน'ขัดกัน โดยนิยม รัฐอมฤต, การขัดกันแห#ง
ผลประโยชน' และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช. โดย กําชัย จงจักรพันธ', โครงการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการการ
ป�องกันการทุจริตแนวใหม# : ศึกษากรณี "การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน'ทับซ�อน" โดยสําเรียง เมฆ
เกรียงไกร และคณะ, คู#มือการเรียนรู�และการป�องกันความขัดแย�งกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและ
ผลประโยชน'ส#วนรวมบรรณาธิการ สีมา สีมานันท', การขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตัวกับการดํารง
ตําแหน#งสาธารณะ โดยวุฒิพงษ' พาณิชย'สวย เปนต�น 

  การศึกษาเชิงประยุกต ใช�กับกรณีศึกษา (Case Study) 

  งานศึกษาประเภทนี้จะเปนงานศึกษาท่ีเน�นการนําองค'ความรู�ว#าด�วยการขัดกันแห#ง
ผลประโยชน'ไปประยุกต'ปรับใช�กับกรณีศึกษาต#างๆ เพ่ือหาความหมาย คําตอบ ปdญหาและอุปสรรค และผล
ของการนําองค'ความรู�ไปใช�ในทางปฏิบัติ งานศึกษาวิจัยประเภทนี้ท่ีน#าสนใจ เช#น รายงานการวิจัยเรื่องการ
คอร'รัปชันในระบบราชการไทย โดย ผาสุก พงษ'ไพจิตร และคณะ, การวิจัยเรื่องความขัดแย�งระหว#าง
ผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวม: ศึกษากลุ#มวิชาชีพข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีหน#วยงานภาครัฐ  
โดย ไพโรจน'  ภัทรนรากุล, ความขัดแย�งกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวม: กรณีศึกษา
องค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน โดย อรทัย ก�กผล และคณะ, ผู�ดํารงตําแหน#งทางการเมืองส#วนท�องถ่ินกับการ
ขัดกันแห#งผลประโยชน' : ศึกษากรณีผู�ดํารงตําแหน#งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร โดย ชาญ โชติกิตติกุล, 
บทบาทและอํานาจหน�าท่ีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติต#อการแก�ไขปdญหาการ
ขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลและผลประโยชน'ส#วนรวม โดย สนธยา ยาพิณ, ความขัดแย�งกันระหว#าง
ผลประโยชน'ส#วนตนและผลประโยชน'ส#วนรวม: กรณีคณะกรรมการในหน#วยงานรัฐ โดยนิพนธ' พัวพงศกร และ
คณะ เปนต�น 

  การศึกษาเชิงกฎหมาย (Legal Study) 

  งานศึกษาเชิงกฎหมายจะมีจุดเน�นท่ีการศึกษาวิเคราะห'เชิงตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนตัวกับผลประโยชน'ส#วนรวม โดยเปนการศึกษาปdญหาข�อกฎหมาย ข�อเท็จจริง
กระบวนการ การปรับใช� ความเหมาะสม ผลในทางปฏิบัติ การบังคับใช� รวมถึงจุดบกพร#องและช#องโหว#ของ
กฎหมาย งานศึกษาวิจัยประเภทนี้ท่ีน#าสนใจ เช#น บทวิเคราะห'คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเก่ียวกับการสิ้นสุด
ความเปนสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีเพราะเหตุแห#งการกระทําท่ีเปนการขัดกันแห#งผลประโยชน' โดย ปฐม
พงศ' ลิมปอังศุ, ความรับผิดทางอาญาของการกระทําอันเปนการขัดกันระหว#างผลประโยชน'ส#วนบุคคลและ
ผลประโยชน'ส#วนรวมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ โดย ปฐมพงษ' โรจน'สุรกิตติ, การกําหนดตําแหน#งเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ี
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ต�องห�ามดําเนินกิจการอันเปนการขัดกันระหว#างประโยชน'ส#วนบุคคลและประโยชน'ส#วนรวมตามบทบัญญัติ
มาตรา 100 แห#งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
โดย สุทธินันท' สาริมาน, ปdญหาทางกฎหมายในการกระทําท่ีเปนการขัดกันแห#งผลประโยชน'ตามรัฐธรรมนูญ
แห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดย นิพนธ' พุทธนวรัตน' 

 

2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค'เพ่ือสํารวจสถานภาพการรับรู�และความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐใน
องค'การบริหารส#วนจังหวัดท่ีมีต#อความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห#งผลประโยชน' (Conflicts of 
Interest) และเพ่ือจัดทําข�อเสนอแนะแนวทางในการจัดทําองค'ความรู� ความเข�าใจ และแนวทางการปฏิบัติใน
การขจัดปdญหาความขัดแย�งแห#งผลประโยชน' (Conflict of Interest) ในหน#วยงานองค'การบริหารส#วนจังหวัด 
โครงการนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ จาการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง โครงการวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการ
ดําเนินการวิจัยดังแผนภาพ (รูปท่ี 4 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย) 

รูปท่ี 4 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

ลักษณะท่ัวไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหน#งหน�าท่ีในปdจจุบัน
- ระยะเวลาในการทํางาน
ประเภทบุคลากร

เจ�าหน�าท่ี อบจ. ของประเทศไทย

ขนาดของ อบจ. ของประเทศไทย
ความสนใจ

มิติการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน 

ด�านการรับรู�เก่ียวกับ
ประเด็นการขัดกัน
แห#งผลประโยชน'
(Conflicts of 
Interest)

ด�านผลประโยชน'ส#วนตัว (private or personal interest)

ด�านการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย#างเปนทางการ (public or official duty)

ด�านการขัดแย�งในผลประโยชน'

ความเข�าใจการรับรู�
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

  งานศึกษาชิ้นนี้เป�นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให.ได.ข.อมูลเชิง
ปริมาณอย4างเป�นรูปธรรมในประเด็นท่ีศึกษา และสามารถวิเคราะห=ความสัมพันธ= หรือความแตกต4างออกมา
เป�นตัวเลขได.อย4างชัดเจน เกิดความเชื่อม่ันในการเก็บข.อมูลและการวิเคราะห=ข.อมูล อันทําให.ทราบข.อมูลและ
สถานภาพท่ีเก่ียวกับการรับรู.และความเข.าใจของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดเก่ียวกับแนวความคิด 
หลักการและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข.องกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) เพ่ือนํา
ข.อมูลดังกล4าวไปใช.ประโยชน=ในการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการ แนวทาง การดําเนินงาน ตลอดจนการแก.ไขและ
พัฒนาเพ่ือลดปLญหาอุปสรรคและข.อจํากัดของการรับรู.ของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดเก่ียวกับ
การขัดกันแห4งผลประโยชน= (conflict of Interest) และการลดความเสี่ยงการมีพฤติกรรมการขัดกันแห4ง
ผลประโยชน=ของเข.าเจ.าหน.าท่ีรัฐ โดยเฉพาะเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัด 

  ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ผู.วิจัยใช.แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข.อมูลกับ
เจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัด เพ่ือให.ทราบข.อมูลและสถานภาพท่ีเก่ียวกับการรับรู.และความเข.าใจ
ของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดเก่ียวกับแนวความคิด หลักการและมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวข.องกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) การใช.แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข.อมูล 
ก็เพ่ือให.ผู.ตอบแบบสอบถามมีความเป�นอิสระและไม4มีความกังวลในการตอบ ท้ังนี้ ในการสร.างและทดสอบ
แบบสอบถาม ผู.วิจัยดําเนินการในเรื่องความถูกต.องและความเชื่อถือได.รวมถึงความใช.ได.ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบวิธีวิจัย ก4อนนําข.อมูลไปใช.ในการวิเคราะห=และแปรความหมายต4อไป โดยวิธีการศึกษามี 3 ระยะ คือ 

  ระยะท่ี 1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข.องกับการ
คอร=รัปชัน แนวความคิดการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of Interest) และความเชื่อมโยงกับการคอร=
รัปชัน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน=ในการต4อต.านการทุจริตองค=การบริหารส4วนจังหวัดของ
ไทย งานศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข.อง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข.องกับการรับรู.และความเข.าใจ เพ่ือสร.างกรอบ
แนวคิดในการศึกษา การออกแบบการศึกษาวิจัย และการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 

  ระยะท่ี 2 การเก็บรวบรวมข.อมูลปฐมภูมิจากกลุ4มตัวอย4างของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหาร
ส4วนจังหวัดของประเทศไทย 

  ระยะท่ี 3 การวิเคราะห=และแปรความหมายข.อมูลท่ีได.จากเก็บรวบรวมข.อมูล โดยระบุปLญหา
อุปสรรคและข.อจํากัดของการรับรู.และความเข.าใจของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดเก่ียวกับการ
ขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) และจัดทําข.อเสนอแนะเพ่ือการแก.ไขปLญหาการส4งเสริม หรือ
สนับสนุนให.เจ.าหน.าท่ีของรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดมีความรู.ความเข.าใจท่ีถูกต.องในประเด็นของการขัดกัน
แห4งผลประโยชน=ต4อไป 
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3.2 ประชากรและกลุ�มเป�าหมาย 

  1) ประชากรและกลุ�มเป�าหมาย 

  ประชากร ท่ีใช.ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรฝUายการเมือง (ประกอบด.วย นายกองค=การ
บริหารส4วนจังหวัด รองนายกองค=การบริหารส4วนจังหวัด และสมาชิกสภา) และบุคลากรฝUายประจํา 
(ประกอบด.วย ข.าราชการ/พนักงานส4วนท.องถ่ิน ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.าง) ขององค=การบริหารส4วน
จังหวัด 76 แห4ง จํานวนท้ังสิ้น 11,991 คน (กรมส4งเสริมการปกครองท.องถ่ิน, 2560) 

  กลุ�มตัวอย�าง กําหนดขนาดของกลุ4มตัวอย4างท่ีเหมาะสมโดยใช.สูตรของ Taro Yamane 
(1967: 886-887) จากจํานวนประชากร 11,991 คน เม่ือกําหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได.เท4ากับ 0.05 
ได.ขนาดตัวอย4าง ดังนี้ 

�		 = 		
�

1 + ���
 

  โดยท่ี N  คือ  ขนาดของประชากร 

                n  คือ  ขนาดของกลุ4มตัวอย4าง 

   e  คือ  ค4าความน4าจะเป�นของความผิดพลาดท่ียอมรับให.เกิดได. มีค4าเท4ากับ 0.05 

  เม่ือคํานวณขนาดของกลุ4มตัวอย4าง จะได. n = 387.09 คน  

  2) การสุ�มตัวอย�าง  

  การสํารวจการรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) 
ของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดของประเทศไทย ได.ทําการสุ4มตัวอย4างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากองค=การบริหารส4วนจังหวัดท้ัง 76 แห4ง แห4งละ 15 คน เพ่ือความเป�นตัวแทนท่ีดีตาม
วัตถุประสงค=ของการวิจัย และเพ่ือความสะดวกในการขอความร4วมมือเพ่ือดําเนินการเก็บข.อมูลไปยังนายก
องค=การบริหารส4วนจังหวัดท้ัง 76 แห4ง ซ่ึงจํานวนแบบสอบถามท่ีได.รับตอบกลับมาและมีความสมบูณณ=
ครบถ.วน มีจํานวนท้ังสิ้น 921 คน   

 

3.3 เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

  1) เครื่องมือการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยคณะผู.วิจัยสร.าง
เครื่องมือสําหรับใช.ในการศึกษาวิจัยโดยจําแนกเป�น 4 ส4วน ได.แก4 

  ส4วนท่ี 1 แบบสอบถามข.อมูลท่ัวไป 
 ส4วนท่ี 2 แบบสํารวจการรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of 

Interest) 
  ส4วนท่ี 3 ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) 
  ส4วนท่ี 4 ข.อคิดเห็นและข.อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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  ซ่ึงการสร.างเครื่องมือการวิจัยท้ัง 4 ส4วน มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

   1.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

   การรับรู. คณะผู.วิจัยได.ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.องกับ
การรับรู. พบว4า การรับรู.เป�นกระบวนการภายในของบุคคลท่ีแปรความจากสิ่งท่ีรับ จดจํา สังเกต ประสบการณ= 
หรือรับทราบ แสดงถึงความเข.าใจ การมีทัศนคติ และความรู.สึกต4อสิ่งนั้น การรับรู.ดังกล4าวนี้เกิดข้ึนเฉพาะ
บุคคล สําหรับแต4ละสถานการณ= อาจเหมือนหรือแตกต4างกับบุคคลอ่ืนก็ได. การรับรู.ท่ีถูกต.องจะเป�นพ้ืนฐานท่ี
สําคัญต4อความรู.ในเรื่องหนึ่งๆ เพราะการท่ีคนเราจะมีความรู.ความเข.าใจท่ีดีนั้นจะต.องเริ่มจากมีการรับรู.ท่ีดี
เสียก4อน โดยการรับรู.มีความสําคัญต4อการเรียนรู.เพราะการรับรู.นั้นทําให.เกิดการเรียนรู.ในเรื่องต4างๆ ถ.าไม4มี
การรับรู. การเรียนรู.จะเกิดข้ึนไม4ได. นอกจากนี้ การรับรู.ยังมีความสําคัญต4อเจตคติ อารมณ= และแนวโน.มของ
พฤติกรรม เม่ือเกิดการรับรู. ข้ึนย4อมเกิดความรู.สึกและมีอารมณ= ต4อการพัฒนาเป�นเจตคติ และการเกิด
พฤติกรรมก็ตามมาในท่ีสุด โดยมีข้ันตอนของกระบวนการการรับรู. ดังรูปท่ี 5 

 

รูปท่ี 5 ข้ันตอนของกระบวนการรับรู. 

 

 

   

   

   โดยสรุป การรับรู. เป�นกระบวนการตีความหมายจากสิ่งท่ีเราสัมผัส เป�นท่ีรู.จัก ท่ี
เข.าใจ โดยใช.ประสบการณ=เดิมช4วยในการแปลความหมาย ได.แก4 ความคิด ความรู. และการกระทําท่ีได.เคย
ปรากฏ แก4ผู.นั้นมาแล.ว และการท่ีเราตีความหมายต4อสิ่งหนึ่งอย4างไรนั้นข้ึนอยู4กับว4าเรารับรู.และตีความหมาย
ให.เป�นอย4างไร เพราะแต4ละคนจะตีความหมายจากการรับรู.ไม4เหมือนกัน ข้ึนอยู4กับประสบการณ=ท่ีได.รับของแต4
ละคน และการเข.าใจความหมายของสิ่งท่ีเราเห็นแล.วเอามาขยายความ 

   ในงานศึกษาชิ้นนี้ ในการวัดการรับรู.จึงต.องวัดจากสิ่งท่ีบุคคลแสดงออก สิ่งเหล4านั้น
ได.แก4ความรู.สึกนึกคิด ความรู. ความเข.าใจ ซ่ึงเป�นการตอบสนองต4อสิ่งเร.า ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้  ผู.วิจัยจึง
เลือกใช.วิธีการวัดระดับการรับรู.จากความรู.หรือความคิดเห็นของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดของ
ประเทศไทยในเรื่องการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) 

   ความเข.าใจ คณะผู.วิจัยได.ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง
กับความเข.าใจ พบว4า ความรู.และความเข.าใจเป�นกระบวนการรับรู.เรื่องราวหรือข.อมูลต4างๆ อย4างเป�นระบบ 
และสามารถรวบรวมหรือแยกแยะในประเด็นต4างๆ ได.อย4างละเอียดและสามารถลําดับข้ันตอนได.อย4างชัดเจน 
โดยมีปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต4อความรู.และความเข.าใจอยู4 2 ปLจจัยคือ ปLจจัยส4วนบุคคลและปLจจัยจากสิ่งแวดล.อม 
โดยพฤติกรรมความเข.าใจแบ4งได.เป�น 3 รูปแบบ คือ การแปลความ การตีความ และการสรุปอ.างอิง ดังรูปท่ี 6 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

สิ่งเร.า 
(Stimulus) 

ขั้นตอนท่ี 2 

เกิดการรับรู. 
(Perception

ขั้นตอนท่ี 3 

การตอบสนอง 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

 

55 
 

รูปท่ี 6 พฤติกรรมความเข.าใจ 

 

 

 

 

   ซ่ึงวิธีท่ีใช.วัดมีหลายแบบ แต4ละแบบจะเหมาะกับการวัดความรู.ตามคุณลักษณะซ่ึง
แตกต4างกันไป ซ่ึงวิธีการวัดผลความรู.กระทําได.หลายวิธี ท่ีนิยมปฏิบัติกันโดยท่ัวไป คือ การวัดโดยการใช.
แบบทดสอบและเป�นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Tests) เป�นส4วนใหญ4 เพราะเป�น
แบบทดสอบท่ีวัดได.รอบด.าน สามารถวัดผลของการเรียนรู.ได.หลายอย4าง ต้ังแต4กระบวนการทางสติปLญญา
ชั้นสูง ได.แก4 การวิเคราะห= การสังเคราะห= และการประเมินค4า ตลอดจนถึงการจดจําเบ้ืองต.น 

   1.2) กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ: การขัดกันแห�งผลประโยชน: คือ การขัดกัน
ระหว4างผลประโยชน=ส4วนตนและผลประโยชน=ส4วนรวม เป�นสถานการณ=ท่ีบุคคล (เจ.าหน.าท่ีรัฐ หรือผู.ประกอบ
วิชาชีพ) มีผลประโยชน=ส4วนตัวในระดับท่ีเพียงพอท่ีอาจจะหรือเข.ามามีอิทธิพลต4อการตัดสินใจหรือการใช.ดุลย
พินิจตามตําแหน4งหน.าท่ี โดยการขัดกันระหว4างผลประโยชน=ส4วนตนกับผลประโยชน=ส4วนรวมมีสาเหตุหลาย
ประการ แต4มีองค=ประกอบหลักท่ีก4อให.เกิดการขัดกันระหว4างผลประโยชน=ส4วนตัวกับผลประโยชน=ส4วนรวมอยู4 
3 ประการ คือ 

   องค=ประกอบท่ี 1 มีผลประโยชน:ส�วนตัว (private or personal interest) ท้ัง
ในรูปของตัวเงิน หรือผลประโยชน=ในรูปแบบอ่ืนก็ได. และเป�นผลประโยชน=ของตนเองหรือผลประโยชน=ของ
ผู.อ่ืนท่ีมีความสัมพันธ=ใกล.ชิด 

   องค=ประกอบท่ี 2 มีการปฏิบัติหน.าท่ีท่ีกําหนดอย�างเปGนทางการ (public or 
official duty) โดยต.องดํารงตําแหน4งสาธารณะ และปฏิบัติหน.าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีมีความเป�นกลาง 
และยึดผลประโยชน=ส4วนรวมเป�นสําคัญ 

   องค=ประกอบท่ี 3 มีความขัดแย.งในผลประโยชน: กล4าวคือ เม่ือผู.ดํารงตําแหน4ง
สาธารณะ ได.ปฏิบัติหน.าท่ีตามตําแหน4งดังกล4าว แต4ในการปฏิบัติหน.าท่ีนั้น มีการแทรกแซง ขาดความเป�น
อิสระ มีอคติ และตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลประโยชน=ส4วนตัว 

   ระดับการรับรู. หมายถึง ระดับการตีความหมายจากตัวอย4างสถานการณ=รูปแบบการ
ขัดกันแห4งผลประโยชน= 

   ระดับความเข.าใจ หมายถึง ระดับการตีความหมายและแยกแยะสถานการณ=การ
ขัดกันแห4งผลประโยชน=อย4างเป�นระบบ 

   เจ.าหน.าท่ีรัฐในองค:การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย หมายถึง เจ.าหน.าท่ีรัฐ
ในองค=การบริหารส4วนจังหวัดของประเทศไทยท้ังฝUายการเมืองและฝUายประจําคือ บุคลากรฝUายการเมือง 
(ประกอบด.วย นายกองค=การบริหารส4วนจังหวัด รองนายกองค=การบริหารส4วนจังหวัด และสมาชิกสภา) และ

การแปล
ความ 

การตีความ การสรุป
อ.างอิง 
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บุคลากรฝUายประจํา (ประกอบด.วย ข.าราชการ/พนักงานส4วนท.องถ่ิน ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.าง) ของ
องค=การบริหารส4วนจังหวัด 76 แห4ง 

   จากนิยามเชิงปฏิบัติการข.างต.น การรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน:ของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค:การบริหารส�วนจังหวัด จึงหมายถึง ระดับการตีความหมายและ
แยกแยะอย4างเป�นระบบจากตัวอย4างรูปแบบและสถานการณ=ท่ีเจ.าหน.าท่ีรัฐมีผลประโยชน=ส4วนตัวในระดับท่ี
เพียงพอท่ีอาจจะหรือเข.ามามีอิทธิพลต4อการตัดสินใจหรือการใช.ดุลยพินิจตามตําแหน4งหน.าท่ีของเจ.าหน.าท่ีรัฐ
ในองค=การบริหารส4วนจังหวัดของประเทศไทยท้ังฝUายการเมืองและฝUายประจํา 

   1.3) กรอบแนวคิดในการสํารวจและผังคําถามของเครื่องมือการวิจัย 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับประเด็นต4างๆ ข.างต.น 
คณะผู.วิจัยจึงได.นําแนวคิดท่ีสังเคราะห=ได.นี้มาใช.เป�นกรอบแนวทางและผังคําถามการสร.างเครื่องมือการวิจัย
การสํารวจการรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of Interest) ดังรูปท่ี 7 และ
ตารางท่ี 8 

 

รูปท่ี 7 กรอบแนวคิดในการสํารวจ 

 
 

 

 

    

 

ความสนใจ

มิติการสํารวจการรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห�งผลประโยชน:

ด.านการรับรู.เก่ียวกับ
ประเด็นการขัดกัน
แห4งผลประโยชน=
(Conflicts of 
Interest)

ด.านผลประโยชน=ส4วนตัว (private or personal interest)

ด.านการปฏิบัติหน.าท่ีท่ีกําหนดอย4างเป�นทางการ (public or official duty)

ด.านการขัดแย.งในผลประโยชน=

ความเข.าใจการรับรู.
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ตารางท่ี 8 ผังคําถามของเครื่องมือการวิจัย 

คุณลักษณะท่ีต.องการวัด มิติท่ีวัด จํานวนข.อคําถาม 

1. ข.อมูลท่ัวไป 1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 ตําแหน4งหน.าท่ีในปLจจุบัน 
1.5 ระยะเวลาในการทํางาน 

1 ข.อ 
1 ข.อ 
1 ข.อ 
1 ข.อ 
1 ข.อ 

2. การรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกัน
แห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) 

2.1 การรับรู. 
 2.1.2 ด.านการรับรู.เก่ียวกับประเดน็การ
ขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of Interest) 
 
2.2 ความเข.าใจ 
 2.2.1 ด.านผลประโยชน=ส4วนตัว  
(private or personal interest) 
 2.2.2 ด.านการปฏิบัติหน.าท่ีท่ีกําหนด 
อย4างเป�นทางการ (public or official duty) 
 2.2.3 ด.านการขัดแย.งในผลประโยชน= 
 

 
10 ข.อ 
 
 
 
5 ข.อ 
 
5 ข.อ 
 
5 ช.อ 

3. ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห4ง
ผลประโยชน= (Conflict of Interest) 

ด.านความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห4ง
ผลประโยชน= (Conflict of Interest) 

5 ข.อ 

 

   1.4) การสร.างข.อคําถามและกําหนดวิธีให.คะแนน 

   คณะผู.วิจัยสร.างเครื่องมือสําหรับใช.ในการศึกษาวิจัยกรอบแนวคิดในการสํารวจและ
ผังคําถามของเครื่องมือการวิจัยท่ีกําหนดไว. โดยจําแนกเป�น 4 ส4วน (รายละเอียดเครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย ดัง
ภาคผนวก 7 ) ได.แก4 

   ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามข.อมูลท่ัวไป เป�นการสอบถามข.อมูลส4วนบุคคลของผู.ตอบ
แบบสอบถาม มีท้ังสิ้น 5 ข.อ ประกอบด.วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน4งหน.าท่ีในปLจจุบัน และ
ระยะเวลาการทํางาน โดยให.ผู.ตอบเลือกคําตอบจากรายการท่ีกําหนดให.และเติมคําตอบตามความเป�นจริง 

   ส�วนท่ี 2 แบบสํารวจการรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= 
(Conflicts of Interest) มีท้ังสิ้น 25 ข.อ ซ่ึงคณะผู.วิจัยได.สร.างข.อคําถามและจําแนกตามกรอบแนวคิดของ
นิยามเชิงปฏิบัติการ โดยแบ4งเป�นการรับรู.เก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of Interest) จํานวน 
10 ข.อคําถาม และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of Interest) ตามองค=ประกอบ 3 
องค=ประกอบ คือ องค=ประกอบท่ี 1 การรับรู.และความเข.าใจเก่ียวกับผลประโยชน=ส4วนตัว (Private or 
Personal Interest) มี 5 ข.อคําถาม องค=ประกอบท่ี 2 การรับรู.และความเข.าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน.าท่ีท่ี
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กําหนดอย4างเป�นทางการ (Public or Official Duty) มี 5 ข.อคําถาม และองค=ประกอบท่ี 3 การรับรู.และความ
เข.าใจเก่ียวกับการขัดแย.งในผลประโยชน=ส4วนตัวและส4วนรวม มี 5 ข.อคําถาม  

   ส�วนท่ี 3 แบบสํารวจความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of 
Interest) มีท้ังสิ้น 5 ข.อ ซ่ึงเป�นแบบสํารวจเก่ียวกับการศึกษาองค=ความรู. หรือเข.าร4วมในโครงการ/กิจกรรมท่ี
เก่ียวข.องกับการขัดกันแห4งผลประโยชน=ในแหล4งข.อมูลต4างๆ เพ่ือประโยชน=ในการสร.างความเข.าใจในประเด็น
ดังกล4าวของผู.ตอบแบบสอบถาม 

   ส�วนท่ี 4 เป�นข.อคําถามปลายเปrด (Open-Ended Questionnaire) ให.ผู.ตอบ
แบบสอบถามได.เสนอข.อคิดเห็นและข.อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู.และความเข.าใจ
เก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of Interest) 

 
  2) การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

  การตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) โดยการนําเครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัยไป
ทดลองใช. (Tryout) กับประชากรท่ีไม4ใช4กลุ4มตัวอย4างท่ีมีลักษณะใกล.เคียงกับกลุ4มตัวอย4าง จํานวน 30 คน โดย
ใช.วิธีการหาค4าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซ่ึงค4าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค มีค4าอยู4ระหว4าง 0 ถึง 1 หากผลการทดสอบ ได.ค4าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคใกล.ค4า 1 
มาก แสดงว4ามีความเชื่อม่ันในระดับสูง (Fisher & Corcoran, 1994)  

  ผลการตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) พบว4า แบบสอบถามท้ังฉบับมีค4า
ความเชื่อม่ันเท4ากับ 0.915 ซ่ึงมีค4าความเชื่อม่ันในระดับสูง จึงสามารถนําแบบสอบถามไปใช.เก็บข.อมูลได.จริง 
และผู.วิจัยได.ทําการตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือแยกตามองค=ประกอบการวัดความการรับรู.และความ
เข.าใจด.านความขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) โดยมีผลการทดสอบความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม ดังนี้ 

  แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู.เก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of Interest) มี
ค4าความเชื่อม่ันเท4ากับ 0.913  

  แบบสอบถามเก่ียวกับความเข.าใจเก่ียวกับผลประโยชน=ส4วนตัว (Private or Personal 
Interest) มีค4าความเชื่อม่ันเท4ากับ 0.853  

  แบบสอบถามเก่ียวกับความเข.าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน.าท่ีท่ีกําหนดอย4างเป�นทางการ 
(Public or Official Duty) มีค4าความเชื่อม่ันเท4ากับ 0.875  

  แบบสอบถามเก่ียวกับความเข.าใจเก่ียวกับการขัดกันระหว4างผลประโยชน=ส4วนตัวและ
ส4วนรวม มีค4าความเชื่อม่ันเท4ากับ 0.736 
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข.อมูล 

  การวิจัยนี้ ใช.วิธีการเก็บข.อมูลแบบการตอบแบบสอบถามด.วยตนเอง (Self – Administered 
Questionnaire Survey) เนื่องจากการเก็บข.อมูลด.วยวิธีดังกล4าวทําให.ผู.ตอบแบบสอบถามไม4ต.องแสดงตน ซ่ึง
จะทําให.สามารถตอบแบบสอบถามสะท.อนสภาพการรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= 
(Conflict of Interest) ของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดอย4างแท.จริง โดยผู.วิจัยจะทําหนังสือขอ
ความร4วมมือในการเก็บข.อมูลในการวิจัยไปยังนายกองค=การบริหารส4วนจังหวัดท้ัง 76 แห4ง และส4ง
แบบสอบถามกลับทางไปรษณีย= 

 
3.5 การวิเคราะห:ข.อมูล 

  การวิเคราะห=ข.อมูลท่ีได.จากแบบสอบถาม ผู.วิจัยจะดําเนินการตรวจความสมบูรณ=ของ
แบบสอบถามท้ังหมดแล.วนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ=ท้ังหมดมาประมวลผลด.วยวิธีทางสถิติ โดยใช.ค4าสถิติใน
การวิเคราะห=ข.อมูล ดังนี้ 

  1) การวิเคราะห=ข.อมูลท่ัวไปของกลุ4มตัวอย4าง และความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห4ง
ผลประโยชน= (Conflict of Interest) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค4าร.อยละ (Percentage)  

  2) การวิเคราะห=ข.อมูลด.านการรับรู. และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict 
of Interest) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค4าร.อยละ (Percentage) แบบสอบถามในส4วนนี้ให.
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจากท้ังหมด 3 คําตอบ คือ เป�น ไม4เป�น และไม4แน4ใจ ท้ังนี้ คําตอบท่ีถูกต.องของทุก
ข.อคําถาม คือ “เปGน” ซ่ึงการวิเคราะห=การรับรู. และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflict of 
Interest) ได.แบ4งการวิเคราะห=เป�น 2 ส4วน คือ  

 ส4วนท่ี 1 การวิเคราะห=ข.อมูลด.านการรับรู. และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= 
(Conflict of Interest) ในภาพรวม โดยหากกลุ4มตัวอย4างตอบคําตอบ “เปGน” จึงจะนํามาคํานวณการรับรู.และ
ความเข.าใจ โดยมีเกณฑ=การวัดระดับการรับรู.และความเข.าใจเก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of 
Interest) ดังนี้ 

 เกณฑ=การวัดระดับการรับรู.เก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of 
Interest) ของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดของประเทศไทย แบ4งออกดังนี้ 

ระดับน.อย หมายถึง การรับรู.น.อยกว4าร.อยละ 40  
(จํานวนคําตอบ “เป�น” รวมอยู4ระหว4าง 0-3 ข.อ) 

ระดับปานกลาง หมายถึง การรับรู.ระหว4างร.อยละ 40-60  
(จํานวนคําตอบ “เป�น” รวมอยู4ระหว4าง 4-6 ข.อ) 

ระดับมาก หมายถึง การรับรู.มากกว4าร.อยละ 60  
(จํานวนคําตอบ “เป�น” รวมอยู4ระหว4าง 7-10 ข.อ) 

 เกณฑ=การวัดระดับความเข.าใจด.านความขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of 
Interest) ของเจ.าหน.าท่ีรัฐในองค=การบริหารส4วนจังหวัดของประเทศไทย แบ4งออกดังนี้ 

ระดับน.อย หมายถึง ความเข.าใจน.อยกว4าร.อยละ 40  
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(จํานวนคําตอบ “เป�น” รวมอยู4ระหว4าง 0-5 ข.อ) 
ระดับปานกลาง หมายถึง ความเข.าใจระหว4างร.อยละ 40-60  

(จํานวนคําตอบ “เป�น” รวมอยู4ระหว4าง 6-9 ข.อ) 
ระดับมาก หมายถึง ความเข.าใจมากกว4าร.อยละ 60  

 (จํานวนคําตอบ “เป�น” รวมอยู4ระหว4าง 10-15 ข.อ) 

 ส4วนท่ี 2 การวิเคราะห=ข.อมูลด.านการรับรู. และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= 
(Conflict of Interest) เป�นรายข.อคําถาม ในการวิเคราะห=ส4วนนี้ผู.วิจัยได.แบ4งการวิเคราะห=ออกเป�นกลุ�ม
ตัวอย�างท่ีตอบคําตอบ “เปGน” และ “ไม�เปGน” และกลุ�มตัวอย�างท่ีตอบคําตอบ“ไม�แน�ใจ”  

  3) การทดสอบความสัมพันธ=ระหว4างการรับรู.และความเข.าใจด.านการขัดกันแห4งผลประโยชน= 
(Conflict of Interest) กับตัวแปรอิสระ สถิติท่ีใช. คือ ค4าร.อยละ (Percentage) และการทดสอบ Chi-square 
โดยทดสอบความมีนัยสําคัญท่ี 0.05  

  4) ข.อมูลท่ีได.จากข.อคิดเห็นและข.อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู.
และความเข.าใจเก่ียวกับการขัดกันแห4งผลประโยชน= (Conflicts of Interest) จากกลุ4มตัวอย4าง โดยจัดกลุ4มแต4
ละเรื่องในหมวดหมู4เดียวกัน 

 
3.6 แนวทางและแผนการดําเนินการวิจัย 

  แนวทางและแผนการดําเนินการวิจัยเริ่มต.นจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข.องกับการขัดกัน
ระหว4างผลประโยชน=ส4วนตนและผลประโยชน=ส4วนรวม หลักจากนั้นจึงวิเคราะห=และสังเคราะห=กําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการและกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือสร.าง (ร4าง) เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย แล.วนําไปตรวจสอบและ
ทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) และปรับแก.ตามข.อบ4งชี้ หลังจากนั้นจึงนําเครื่องมือไปทดลอง
ใช. แล.วจึงนํามาวิเคราะห=คุณภาพของเครื่องมือและปรับปรุงแก.ไขให.มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยอาจนําไป
ทดลองใช.อีกครั้งตามผลการวิเคราะห=คุณภาพของเครื่องมือ ต4อจากนั้นจึงนําเครื่องมือท่ีผ4านการตรวจสอบ
คุณภาพไปใช.ในการเก็บข.อมูลกับกลุ4มตัวอย4างจริงแล.วจึงวิเคราะห=ข.อมูลและสรุปผลการวิจัย ดังรูปท่ี 8 กรอบ
แนวทางการการดําเนินการวิจัย และตารางท่ี 9 แผนการดําเนินการวิจัย 
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รูปท่ี 8 กรอบแนวทางการดําเนินการวิจัย
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ทางการดําเนินการวิจัย 

รู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� 
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 
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ตารางท่ี 9 แผนการดําเนินการวิจัย 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศึกษา ทบทวน เอกสารและ
ข.อมูลท่ีเก่ียวข.อง 

            

2. ออกแบบเครื่องมือการศึกษา             

3. ทดสอบและพัฒนาเครื่องมือ
การศึกษา 

            

4.นําเสนอรายงานความก.าวหน.า
ครั้งท่ี 1 

            

5.จัดเก็บข.อมูล             

6. นําเสนอรายงานความก.าวหน.า
ครั้งท่ี 2 

            

7. วิเคราะห=และประมวลผลข.อมูล             

8. ส4งร4างรายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ= 

            

9. ปรับแก.ร4างรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ= 

            

10. ส4งรายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ=  
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4. ผลการศึกษา 
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4. ผลการศึกษา 
 

  การสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย ได�ดําเนินการเก็บข�อมูลจากเจ�าหน�าท่ีรัฐใน
องค!การบริหารส�วนจังหวัด ท้ัง 76 แห�ง ด�วยการส�งไปรษณีย!จํานวน 1,125 ฉบับ ซ่ึงจํานวนแบบสอบถามท่ี
สามารถจัดเก็บได�ท้ังสิ้นจํานวน 983 คน อัตราการตอบกลับคิดเปHนร�อยละ 87.38 โดยมีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ!
ครบถ�วนท่ีสามารถนํามาวิเคราะห!ได�ท้ังสิ้นจํานวน 921 ฉบับ คิดเปHนร�อยละ 93.69 ของข�อมูลการตอบกลับ
ท้ังหมด ผู�วิจัยได�แบ�งผลการศึกษาออกดังนี้  

  4.1 ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง 
  4.2 การรับรู�และความเข�าใจด�านความขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
  4.3 ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

4.4 การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) กับตัวแปรอิสระ และการทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�
และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) กับความสนใจ
เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

4.5 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู�และความเข�าใจเก่ียวกับ
การขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflicts of Interest) 

   
4.1 ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง 

  ลักษณะข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�างท่ีได�ศึกษาในครั้งนี้ ได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน และระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด โดยลักษณะข�อมูลท่ัวไป
ของกลุ�มตัวอย�าง พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีศึกษาเปHนเพศชาย ร�อยละ 57.44 และเพศหญิง ร�อยละ 42.56 โดยอายุ
ของกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�อยู�ระหว�าง 51 – 60 ปS รองลงมามีอายุระหว�าง 41 – 50 ปS ด�านระดับการศึกษา 
พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีระดับการศึกษาส�วนใหญ� คือ ปริญญาโทหรือเทียบเท�าหรือสูงกว�า รองลงมา คือ ปริญญาตรี
หรือเทียบเท�า ส�วนตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน พบว�า ส�วนมากเปHนผู�บริหารองค!การบริหารส�วนจังหวัดหรือ
สมาชิกสภาองค!การบริหารส�วนจังหวัด รองลงมาเปHนข�าราชการองค!การบริหารส�วนจังหวัดระดับผู�บริหาร 
(ผู�อํานวยการกอง/หัวหน�าฝXาย/หัวหน�างาน) ท้ังนี้ กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การ
บริหารส�วนจังหวัดส�วนใหญ�ต่ํากว�า 5 ปS และรองลองมาคือ ระหว�าง 6 - 10 ปS ดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 จํานวน และร�อยละของกลุ�มตัวอย�างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน 
และระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด (n = 921)   

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ 

เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
529 
392 

 
57.44 
42.56 
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ 

อายุ 

ตํ่ากว�าหรือเท�ากบั 30 ปS 
31 - 40 ปS 
41 - 50 ปS 
51 - 60 ปS 
61 - 83 ปS  

 

47 
190 
291 
333 
60 

 

5.10 
20.63 
31.60 
36.16 
6.51 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือเทียบเท�า 
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท�า  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า 
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า หรือสูงกว�า 

 

16 
39 
38 
412 
416 

 

1.74 
4.23 
4.13 
44.73 
45.17 

ตําแหน�งหน�าที่ในป)จจุบัน 

ผู�บริหาร อบจ. หรือสมาชิกสภา อบจ. 
ข�าราชการ อบจ. ระดับผู�บริหาร (ผู�อํานวยการกอง/หัวหน�าฝXาย/หัวหน�างาน) 
ข�าราชการ อบจ. ระดับผู�ปฏิบัติ/พนักงานส�วนท�องถิ่น 
ลูกจ�าง (ลูกจ�างประจาํ/พนักงานจ�าง) 

 

358 
270 
204 
89 

 

38.87 
29.32 
22.15 
9.66 

ระยะเวลาในการทํางานที่องค,การบริหารส�วนจังหวัด 

ตํ่ากว�าหรือเท�ากบั 5 ปS 
6 - 10 ปS 
11 - 15 ปS 
16 - 20 ปS 
21 - 40 ปS 

 

273 
225 
165 
48 
210 

 

29.64 
24.43 
17.92 
5.21 
22.80 

 

4.2 การรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) 

  การศึกษาการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
ผู�วิจัยนําเสนอผลการศึกษาเปHน 2 ส�วน ดังนี้  
  4.2.1 การรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflicts of Interest) ในภาพรวม และราย
ข�อคําถาม  
  4.2.2 ความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflicts of Interest) ในภาพรวมท้ัง 3 มิติ 
และรายข�อคําถามตามมิติ 3 มิติ คือ มิติท่ี 1 การรับรู�และความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน!ส�วนตัว (Private or 
Personal Interest) มิติท่ี 2 การรับรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเปHนทางการ 
(Public or Official Duty) มิติท่ี 3 การรับรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการขัดแย�งในผลประโยชน!ส�วนตัวและส�วนรวม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.2.1 การรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) 

  การศึกษาการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ในภาพรวม 
พบว�า เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัดมีการรับรู�ว�าเปHนการกระทําท่ีขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับ
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ปานกลาง โดยเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัดมีการรับรู�ว�าเปHนการกระทําท่ีขัดกันแห�งผลประโยชน!
เฉลี่ย เท�ากับ 5.29 ดังตารางท่ี 11  

 
ตารางท่ี 11 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามระดับการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัด 

ระดับการรับรู�เกี่ยวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) 

จํานวนคน ร�อยละ 

ระดับน�อย  348 37.79 

ระดับปานกลาง  97 10.53 

ระดับมาก  476 51.68 

รวม 921 100.00 

��   5.29 

�.�. 4.12 

ร�อยละของค�าเฉล่ีย 52.89 

แปลผล ระดับปานกลาง 

หมายเหตุ:  ระดับน�อย หมายถึง น�อยกว�าร�อยละ 40  
 ระดับปานกลาง หมายถึง ระหว�างร�อยละ 40-60  
 ระดับมาก หมายถึง  มากกว�าร�อยละ 60  

 
  เม่ือพิจารณาการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน!ของกลุ�มตัวอย�างเปHนรายข�อคําถาม 
พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีการรับรู�ว�าเปHนการขัดกันแห�งผลประโยชน!ในกรณีเจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อํานาจหน�าท่ีแสวงหา
ผลประโยชน!ให�แก�เครือญาติมากท่ีสุด คิดเปHนร�อยละ 70.99 รองลงมา คือ กรณีเจ�าหน�าท่ีรัฐใช�ทรัพย!สินหรือ
สมบัติของราชการเพ่ือประโยชน!ส�วนตัว โดยมีการรับรู�ร�อยละ 69.59  

  ส�วนกรณีท่ีกลุ�มตัวอย�างมีการรับรู�ว�าเปHนการขัดกันแห�งผลประโยชน!น�อยท่ีสุด คือ เจ�าหน�าท่ี
รัฐทํางานหลังจากออกจากตําแหน�งหรือเกษียณอายุไม�ถึง 2 ปS ในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
และกรณีเจ�าหน�าท่ีรัฐอาศัยตําแหน�งทางราชการทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา รับจ�างเปHนท่ีปรึกษา
โครงการ คิดเปHนร�อยละ 39.56 และ 56.97 ตามลําดับ และเปHนกรณีท่ีกลุ�มตัวอย�างตอบไม�แน�ใจว�าเปHนการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน!มากท่ีสุดเช�นกัน ดังตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 จํานวน และร�อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีรับรู�ว�าเปHนการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

 ข�อคําถาม  
จํานวนคน (ร�อยละ) ไม�แน�ใจ 

(n=921) เปHน ไม�เปHน รวม 

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับผลประโยชน!ทั้งในรูปตัวเงินและไม�ใช�ตัวเงิน จากประชาชนผู�มาติดต�อ
ราชการ เพื่อให�การบริการประชาชนรวดเร็วขึ้น 

518 
(62.26)  

314 
(37.74) 

832 
(100.00) 

89 
(9.66) 
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 ข�อคําถาม  
จํานวนคน (ร�อยละ) ไม�แน�ใจ 

(n=921) เปHน ไม�เปHน รวม 
2. เจ�าหน�าท่ีรัฐทําธุรกิจหรือเปHนคู�สัญญากับหน�วยงานรัฐท่ีตนปฏบิัติงาน 521 

(64.88) 
282 

(35.12) 
803 

(100.00) 
118 

(12.81) 
3. เจ�าหน�าท่ีรัฐอาศัยตําแหน�งทางราชการทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจาํ รับจ�างเปHนท่ี

ปรึกษาโครงการ  
429 

(56.97) 
324 

(43.03) 
753 

(100.00) 
168 

(18.24) 
4. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�ทรัพย!สินหรือสมบัติของราชการเพื่อประโยชน!ส�วนตัว  556 

(69.59) 
243 

(30.41) 
799 

(100.00) 
122 

(13.25) 
5. เจ�าหน�าท่ีรัฐหาประโยชน!จากการรับรู�ข�อมูลภายในหน�วยงาน 505 

(65.67) 
264 

(34.33) 
769 

(100.00) 
152 

(16.50) 
6. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อิทธิพลส�วนตัวในการดําเนินธุรกิจของตน 485 

(59.80) 
326 

(40.20) 
811 

(100.00) 
110 

(11.94) 
7. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับสินบนเพื่อพจิารณาอนุมัติการดําเนินงานของเอกชน 540 

(66.67) 
270 

(33.33) 
810 

(100.00) 
111 

(12.05) 
8. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับของขวัญหรือความสะดวกสบายจากลูกค�าของหน�วยงาน เพือ่อํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงาน 
507 

(64.18) 
283 

(35.82) 
790 

(100.00) 
131 

(14.22) 
9. เจ�าหน�าท่ีรัฐทํางานหลังจากออกจากตําแหน�งหรือเกษยีณอายุไม�ถึง 2 ปS ในบริษัทเอกชนท่ี

ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
252 

(39.56) 
385 

(60.44) 
637 

(100.00) 
284 

(30.84) 
10. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อํานาจหน�าท่ีแสวงหาผลประโยชน!ให�แก�เครือญาติ 558 

(70.99) 
228 

(29.01) 
786 

(100.00) 
135 

(14.66) 

 
  4.2.2 ความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) 

  การศึกษาความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ในภาพรวมท้ัง 
3 มิติ พบว�า เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัดมีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับ
ปานกลาง โดยเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัดมีความเข�าใจว�าเปHนการกระทําท่ีขัดกันแห�ง
ผลประโยชน!เฉลี่ยเท�ากับ 6.91 

  เม่ือพิจารณาในรายมิติ พบว�า เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัดโดยมีความเข�าใจใน
ระดับปานกลาง ท้ัง 3 มิติ โดยเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัดมีความเข�าใจเฉลี่ยในมิติท่ี 3 ความ
เข�าใจเก่ียวกับการขัดแย�งในผลประโยชน!ส�วนตัวและส�วนรวมมากสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.38 รองลงมา คือ มิติ
ท่ี 2 ความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเปHนทางการ และมิติท่ี 1 ความเข�าใจเก่ียวกับ
ผลประโยชน!ส�วนตัว โดยมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.27 และ 2.26 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามระดับความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส�วนจังหวัด 

ระดับความเข�าใจด�าน 
การขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflicts of Interest)  

จํานวนคน (ร�อยละ) 

ภาพรวม  
ทั้ง 3 มิต ิ

มิติที่ 1 ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน!ส�วนตัว 

มิติที่ 2 ความเข�าใจเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน�าท่ีที่กาํหนด

อย�างเปHนทางการ 

มิติที่ 3 ความเข�าใจเกี่ยวกับ 
การขัดแย�งในผลประโยชน!

ส�วนตัวและส�วนรวม 

ระดับน�อย 
406 

(44.08) 
425 

(46.15) 
400 

(43.43) 
357 

(38.76) 

ระดับปานกลาง 
141 

(15.31) 
145 

(15.74) 
185 

(20.09) 
224 

(24.32) 

ระดับมาก 
374 

(40.61) 
351 

(38.11) 
336 

(36.48) 
340 

(36.92) 

รวม 
921 

(100.00) 
921 

(100.00) 
921 

(100.00) 
921 

(100.00) 

�� 6.91 2.26 2.27 2.38 

�.�. 5.66 2.11 2.01 1.98 

ร�อยละของค�าเฉล่ีย 46.09 45.20 45.40 47.68 

แปลผล ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 

หมายเหตุ:  ระดับน�อย หมายถึง น�อยกว�าร�อยละ 40  
 ระดับปานกลาง หมายถึง ระหว�างร�อยละ 40-60  
 ระดับมาก หมายถึง  มากกว�าร�อยละ 60  

   
  และเม่ือพิจารณาความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของ
กลุ�มตัวอย�างเปHนรายข�อคําถามในแต�ละมิติ ได�ผลการศึกษาดังนี้ 

  มิติท่ี 1 ความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน,ส�วนตัว (Private or Personal Interest) 

  ผลการศึกษาความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน!ส�วนตัวของกลุ�มตัวอย�างเปHนรายข�อคําถาม 
พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความเข�าใจในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับเงินจากร�านค�าเปHนการตอบแทนท่ีให�บริการจด
ทะเบียนร�านค�าด�วยความรวดเร็ว ว�าเปHนการกระทําท่ีเปHนผลประโยชน!ส�วนตัวมากท่ีสุด คิดเปHนร�อยละ 62.61 
รองลงมา คือ กรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับคูปองส�วนลดการชมภาพยนตร!จากบริษัท ค. ตามท่ีบริษัท ค. ได�ให�เปHนของ
สมนาคุณจากการได�รับมอบหมายให�ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ!จากบริษัท ค. คิดเปHนร�อยละ 58.89 ส�วนกรณีท่ี
กลุ�มตัวอย�างมีความเข�าใจน�อยท่ีสุด คือ เจ�าหน�าท่ีกระทรวงพลังงานได�รับการสนับสนุนค�าเดินทางไปประชุม
เรื่องพลังงานทดแทนจากบริษัทพลังงานแห�งหนึ่ง คิดเปHนร�อยละ 46.32 และเปHนกรณีท่ีกลุ�มตัวอย�างตอบไม�
แน�ใจว�าเปHนผลประโยชน!ส�วนตัวมากท่ีสุดเช�นกัน ดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 จํานวน และร�อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข�าใจว�าเปHนผลประโยชน!ส�วนตัว (Private or Personal 
Interest) 

 ข�อคําถาม 
จํานวนคน (ร�อยละ) ไม�แน�ใจ 

(n=921) เปHน ไม�เปHน รวม 

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับเงินจากร�านค�าเปHนการตอบแทนท่ีให�บริการจดทะเบียนร�านค�าด�วย
ความรวดเร็ว 

509 

(62.61) 

304 

(37.39) 

813 

(100.00) 

108 

(11.73) 

2. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับคูปองส�วนลดการชมภาพยนตร!จากบริษัท ค. ตามท่ีบริษัท ค. ได�ให�เปHน
ของสมนาคุณจากการได�รับมอบหมายให�ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ!จากบริษัท ค. 

457 

(58.89) 

319 

(41.11) 

776 

(100.00) 

145 

(15.74) 

3. เจ�าหน�าท่ีกระทรวงพลังงานได�รับการสนับสนุนค�าเดินทางไปประชุมเร่ืองพลังงานทดแทน
จากบริษัทพลังงานแห�งหน่ึง 

321 

(46.32) 

372 

(53.68) 

693 

(100.00) 

228 

(24.76) 

4. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับสิทธิพิเศษท่ีจอดรถ VIP จากห�างสรรพสินค�าสยาม เน่ืองจากเปHน
เจ�าหน�าท่ีที่อนุมัติให�ดําเนินการต�อเติมห�างสรรพสินค�าสยาม 

411 

(56.93) 

311 

(43.07) 

722 

(100.00) 

199 

(21.61) 

5. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับจัดเล้ียงโดยไม�คิดค�าใช�จ�ายจากลูกค�าของหน�วยงาน 
383 

(53.57) 

332 

(46.43) 

715 

(100.00) 

206 

(22.37) 

 
  มิติท่ี 2 ความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเปLนทางการ (Public or 
Official Duty) 

  ผลการศึกษาความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเปHนทางการของกลุ�ม
ตัวอย�างเปHนรายข�อคําถาม พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความเข�าใจในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีพัฒนาสังคมใช�เวลาระหว�างการ
ประชุมส�วนราชการขายสินค�าออนไลน!ผ�านทาง Facebook และกรณีนางสาว ส. ตําแหน�งนิติกร ใช�คอมพิวเตอร!
ของสํานักงานดําเนินการประชาสัมพันธ!สํานักงานทนายของหลานสาวผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน! ว�าเปHนการ
กระทําท่ีเปHนการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเปHนทางการมากท่ีสุดเท�ากัน คิดเปHนร�อยละ 67.55 ส�วนกรณีท่ี
กลุ�มตัวอย�างมีความเข�าใจน�อยท่ีสุด คือ ปลัดอําเภอ ร. ใช�เวลาช�วงวันหยุดราชการทําการขายเสื้อผ�าบริเวณท่ีว�า
การอําเภอท่ีปลัดอําเภอ ร. ทํางานอยู�โดยไม�ได�รับอนุญาตจากอําเภอ โดยคิดเปHนร�อยละ 46.85 และเปHนกรณีท่ีกลุ�ม
ตัวอย�างตอบไม�แน�ใจว�าเปHนการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเปHนทางการมากท่ีสุดเช�นกัน ดังตารางท่ี 15 

 
ตารางท่ี 15 จํานวน และร�อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข�าใจว�าเปHนการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเปHนทางการ 
(Public or Official Duty) 

ข�อคําถาม 
จํานวนคน (ร�อยละ) ไม�แน�ใจ 

(n=921) เปHน ไม�เปHน รวม 

1. เจ�าพนักงานท่ีดินอาศัยเวลาหลังเลิกงานดําเนินการรับจ�างเปHนท่ีปรึกษาโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย! เพือ่ให�บริษัทเอกชนท่ีรัฐว�าจ�างมีความน�าเช่ือถือ 

357 
(52.04) 

329 
(47.96) 

686 
(100.00) 

235 
(25.52) 

2. เจ�าหน�าท่ีพัฒนาสังคม ใช�เวลาระหว�างการประชุมส�วนราชการ ขายสินค�าออนไลน!ผ�าน
ทาง Facebook 

487 
(67.55) 

234 
(32.45) 

721 
(100.00) 

200 
(21.72) 

3. นางสาว ส. ตําแหน�งนิติกร ใช�คอมพวิเตอร!ของสํานักงานดําเนินการประชาสัมพันธ!
สํานักงานทนายของหลานสาวผ�านเครือข�ายสังคมออนไลน! 

487 
(67.55) 

234 
(32.45) 

721 
(100.00) 

200 
(21.72) 
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ข�อคําถาม 
จํานวนคน (ร�อยละ) ไม�แน�ใจ 

(n=921) เปHน ไม�เปHน รวม 
4. เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ!ของเทศบาล ก. ขายประกันชีวิตให�แก�ผู�มาติดต�อราชการ 448 

(64.28) 
249 

(35.72) 
697 

(100.00) 
224 

(24.32) 
5. ปลัดอําเภอ ร. ใช�เวลาช�วงวันหยุดราชการทําการขายเส้ือผ�าบริเวณท่ีว�าการอาํเภอท่ี

ปลัดอําเภอ ร. ทํางานอยู�โดยไม�ได�รับอนุญาตจากอําเภอ 
312 

(46.85) 
354 

(53.15) 
666 

(100.00) 
255 

(27.69) 

  
  มิติท่ี 3 ความเข�าใจเก่ียวกับการขัดแย�งในผลประโยชน,ส�วนตัวและส�วนรวม 

  ผลการศึกษาความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันระหว�างผลประโยชน!ส�วนตัวและส�วนรวมของกลุ�ม
ตัวอย�างเปHนรายข�อคําถาม พบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความเข�าใจในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐดําเนินการล�างรถยนต!ของตนใน
สถานท่ีทํางานหลังเลิกงาน ว�าเปHนการขัดกันระหว�างผลประโยชน!ส�วนตัวและส�วนรวมมากท่ีสุด คิดเปHนร�อยละ 
67.64 รองลงมา คือ เจ�าหน�าท่ีรัฐได�นําเก�าอ้ีของสํานักงานไปใช�ในการจัดงานอุปสมบทของผู�บังคับบัญชา คิดเปHน
ร�อยละ 65.68 ส�วนกรณีท่ีกลุ�มตัวอย�างมีความเข�าใจน�อยท่ีสุด คือ เจ�าหน�าท่ีองค!การอาหารและยา ลาออกจาก
งานราชการไม�ถึง 2 ปS และไปทํางานในบริษัทผลิตอาหารเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปHนบริษัทท่ีองค!การอาหารและยากําลัง
ดําเนินการตรวจสอบอยู� โดยคิดเปHนร�อยละ 46.80 และเปHนกรณีท่ีกลุ�มตัวอย�างตอบไม�แน�ใจว�าเปHนการขัดกัน
ระหว�างผลประโยชน!ส�วนตัวและส�วนรวมมากท่ีสุดเช�นกัน ดังตารางท่ี 16 

 
ตารางท่ี 16 จํานวน และร�อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีเข�าใจว�าเปHนการขัดกันระหว�างผลประโยชน!ส�วนตัวและ
ส�วนรวม 

ข�อคําถาม 
จํานวนคน (ร�อยละ) ไม�แน�ใจ 

(n=921) เปHน ไม�เปHน รวม 

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐดําเนินการล�างรถยนต!ของตนในสถานท่ีทํางานหลังเลิกงาน 535 
(67.64) 

256 
(32.36) 

791 
(100.00) 

130 
(14.12) 

2. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�นําเก�าอี้ของสํานักงานไปใช�ในการจัดงานอุปสมบทของผู�บังคับบัญชา 509 
(65.68) 

266 
(34.32) 

775 
(100.00) 

146 
(15.85) 

3. เจ�าหน�าท่ีรัฐเปHนกรรมการพจิารณาการเวนคืนท่ีดินเพื่อก�อสร�างทางหลวง ได�ให�ข�อมูลกับ
นายบวี�าจะมีแผนการเวนคืนท่ีดินใกล�กบัท่ีดินของนายบ ี

461 
(64.03) 

259 
(35.97) 

720 
(100.00) 

201 
(21.82) 

4. เจ�าหน�าท่ีองค!การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการไม�ถึง 2 ปS และไปทํางานในบริษัทผลิต
อาหารเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปHนบริษัทท่ีองค!การอาหารและยากําลังดําเนินการตรวจสอบอยู� 

300 
(46.80) 

341 
(53.20) 

641 
(100.00) 

280 
(30.40) 

5. เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภาษีรับจ�างทําบญัชีและยื่นแบบแสดงรายการให�ผู�เสียภาษ ี 391 
(55.46) 

314 
(44.54) 

705 
(100.00) 

216 
(23.45) 

 

4.3 ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) 

  การศึกษาความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ผล
การศึกษา พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เคยศึกษาข�อมูลองค!ความรู� เ ก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด�วยการปiองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 มากท่ีสุด คิดเปHนร�อยละ 
43.21 รองลงมา คือ เคยเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด�วยการปiองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 คิดเปHนร�อยละ 38.33 
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ขณะท่ีเคยใช�งานแอพพลิเคชั่น มาตรา 100 และ มาตรา 103 ของสํานักงาน ป.ป.ช. น�อยท่ีสุด คิดเปHนร�อยละ 
11.51 ดังตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี 17 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�างด�านความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) 
 (n = 921) 

ความสนใจเกี่ยวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
จํานวนคน (ร�อยละ) 

เคย ไม�เคย 

1. การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เกี่ยวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
247 

(26.82) 
674 

(73.18) 
2. การเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เกี่ยวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 

Interest) 
228 

(24.76) 
693 

(75.24) 
3. การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปiองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 
398 

(43.21) 
523 

(56.79) 
4. การเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วย

การปiองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 
353 

(38.33) 
568 

(61.67) 

5. การใช�งานแอพพลิเคช่ัน มาตรา 100 และ มาตรา 103 ของสํานักงาน ป.ป.ช. 
106 

(11.51) 
815 

(88.49) 

 

4.4 การทดสอบความสัมพันธ,ระหว�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict 
of Interest) กับตัวแปรอิสระ และการทดสอบความสัมพันธ,ระหว�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) กับความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, 
(Conflict of Interest) 

  การศึกษาความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) กับตัวแปรอิสระ ได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน ประเภท
บุคลากรองค!การบริหารส�วนจังหวัด ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด และขนาดองค!การ
บริหารส�วนจังหวัด และการศึกษาความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! (Conflict of Interest) กับความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ได�แก� การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) และ
การเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
โดยผู�วิจัยใช�ค�าทดสอบ Chi-square และทําการทดสอบความสัมพันธ!เปHน 4 ส�วน ดังนี้  
  4.4.1 การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู� เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) กับตัวแปรอิสระ  
  4.4.2 การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflicts of Interest) กับตัวแปรอิสระ  
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  4.4.3 การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู� เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) กับความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
  4.4.4 การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflicts of Interest) กับความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.4.1 การทดสอบความสัมพันธ,ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, 
(Conflict of Interest) กับตัวแปรอิสระ 

  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับตัวแปรอิสระ ได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน ประเภทบุคลากรองค!การ
บริหารส�วนจังหวัด ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด และขนาดองค!การบริหารส�วนจังหวัด 
โดยได�ผลการทดสอบความสัมพันธ! ดังตารางท่ี 18   

 
ตารางท่ี 18 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกัน
แห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) กับ ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ 
จํานวน

คน 

ระดับการรับรู�เกี่ยวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! �

� df 
Significant 
(2-sided) 

น�อย ปานกลาง มาก 

เพศ     2.930 2 0.231 

ชาย 
หญิง 

529 
392 

188 (35.54) 
160 (40.82) 

60 (11.34) 
37 (9.44) 

281 (53.12) 
195 (49.74) 

   

อายุ     7.110 8 0.525 

ตํ่ากว�าหรือเท�ากบั 30 ปS 
31 - 40 ปS 
41 - 50 ปS 
51 - 60 ปS 
61 - 83 ปS  

47 
190 
291 
333 
60 

17 (36.17) 
76 (40.00) 

110 (37.80) 
118 (35.44) 
27 (45.00) 

8 (17.02) 
14 (7.37) 

33 (11.34) 
38 (11.41) 

4 (6.67) 

22 (46.81) 
100 (52.63) 
148 (50.86) 
177 (53.15) 
29 (48.33) 

   

ระดับการศึกษา     27.919 8 0.000 * 

ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือเทียบเท�า 
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท�า  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า 
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า หรือสูงกว�า 

16 
39 
38 
412 
416 

7 (43.75) 
20 (51.28) 
15 (39.47) 

183 (44.42) 
123 (29.57) 

3 (18.75) 
4 (10.26) 
6 (15.79) 

42 (10.19) 
42 (10.10) 

6 (37.50) 
15 (38.46) 
17 (44.74) 

187 (45.39) 
251 (60.34) 

   

ตําแหน�งหน�าที่ในป)จจุบัน     25.177 6 0.000 * 

ผู�บริหาร อบจ. หรือสมาชิกสภา อบจ. 
ข�าราชการ อบจ. ระดับผู�บริหาร (ผู�อํานวยการ
กอง/หัวหน�าฝXาย/หัวหน�างาน) 
ข�าราชการ อบจ. ระดับผู�ปฏิบัติ/พนักงานส�วนท�องถิ่น 
ลูกจ�าง (ลูกจ�างประจาํ/พนักงานจ�าง) 

358 
270 

 
204 
89 

145 (40.50) 
74 (27.41) 

 
83 (40.69) 
46 (51.69) 

29 (8.10) 
35 (12.96) 

 
22 (10.78) 
11 (12.36) 

184 (51.40) 
161 (59.63) 

 
99 (48.53) 
32 (35.96) 
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ตัวแปรอิสระ 
จํานวน

คน 

ระดับการรับรู�เกี่ยวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! �

� df 
Significant 
(2-sided) 

น�อย ปานกลาง มาก 

ประเภทบุคลากรองค,การบริหารส�วนจังหวัด     4.442 2 0.109 

บุคลากรฝXายการเมือง 
บุคลากรฝXายประจํา 

358 
563 

145 (40.50) 
203 (36.06) 

29 (8.10) 
68 (12.08) 

184 (51.40) 
292 (51.87) 

   

ระยะเวลาในการทํางานที่องค,การบริหารส�วนจังหวัด     18.799 8 0.016 * 

ตํ่ากว�าหรือเท�ากบั 5 ปS 
6 - 10 ปS 
11 - 15 ปS 
16 - 20 ปS 
21 - 40 ปS 

273 
225 
165 
48 
210 

104 (38.10) 
100 (44.44) 
62 (37.58) 
20 (41.67) 
62 (29.52) 

29 (10.62) 
22 (9.78) 
11 (6.67) 
2 (4.17) 

33 (15.71) 

140 (51.28) 
103 (45.78) 
92 (55.76) 
26 (54.17) 

115 (54.76) 

   

ขนาดองค,การบริหารส�วนจังหวัด     11.847 4 0.019 * 

ขนาดเล็ก (รายได�ตํ่ากว�า 500 ล�านบาท) 
ขนาดกลาง (รายได�ระหว�าง 500-1,000 ล�านบาท) 
ขนาดใหญ� (รายได�มากกว�า 1,000 ล�านบาท) 

261 
414 
246 

97 (37.16) 
137 (33.09) 
114 (46.34) 

26 (9.96) 
47 (11.35) 
24 (9.76) 

138 (52.87) 
230 (55.56) 
108 (43.90) 

   

   
  ผลการทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict 
of Interest) กับตัวแปรอิสระ พบว�า ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในป)จจุบัน ระยะเวลาในการทํางานท่ี
องค,การบริหารส�วนจังหวัด และขนาดองค,การบริหารส�วนจังหวัด มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
การรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  เพศของกลุ�มตัวอย�าง 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับเพศของกลุ�มตัวอย�าง พบว�า ค�า Significant มากกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับการรับรู�เก่ียวกับการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน!และเพศของกลุ�มตัวอย�าง ไม�มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศชายและ
เพศหญิงส�วนใหญ�มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 53.12 และ 49.74 
ตามลําดับ 

  อายุของกลุ�มตัวอย�าง 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับอายุของกลุ�มตัวอย�าง พบว�า ค�า Significant มากกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับการรับรู�เก่ียวกับการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน!และอายุของกลุ�มตัวอย�าง ไม�มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�าง
ทุกช�วงอายุมีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก  

  ระดับการศึกษา 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับระดับการศึกษา พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับการรับรู�เก่ียวกับการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน!และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีจบ
ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท�าหรือสูงกว�า ปริญญาตรีหรือเทียบเท�า และปวส.หรืออนุปริญญาหรือ
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เทียบเท�า มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 60.34 45.39 และ 
44.74 ตามลําดับ ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ีจบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.หรือเทียบเท�า และจบ
ระดับการศึกษาตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า ส�วนใหญ�มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! ในระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 51.28 และ 43.75 ตามลําดับ 

  ตําแหน�งหน�าท่ี 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับการรับรู�เก่ียวกับ
การขัดกันแห�งผลประโยชน!และตําแหน�งหน�าท่ี มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีมี
ตําแหน�งข�าราชการ อบจ. ระดับผู�บริหาร (ผู�อํานวยการกอง/หัวหน�าฝXาย/หัวหน�างาน) และผู�บริหาร อบจ. 
หรือสมาชิกสภา อบจ. ส�วนใหญ�มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 
59.63 และ 51.40 ตามลําดับ ส�วนลูกจ�าง (ลูกจ�างประจํา/พนักงานจ�าง) ส�วนใหญ�มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกัน
แห�งผลประโยชน! ในระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 51.69 

  ประเภทบุคลากรองค!การบริหารส�วนจังหวัด 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับประเภทบุคลากร อบจ. พบว�า ค�า Significant มากกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับการรับรู�เก่ียวกับ
การขัดกันแห�งผลประโยชน!และประเภทบุคลากร อบจ. ไม�มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยบุคลากร
ฝXายประจํา และบุคลากรฝXายการเมือง มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 
51.87 และ 51.40 ตามลําดับ  

  ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึง
แสดงว�า ระดับการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน!และระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธ!อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างทุกช�วงระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด มีการรับรู�
เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก  

  ขนาดองค!การบริหารส�วนจังหวัด 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับขนาดองค!การบริหารส�วนจังหวัด พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับการรับรู�
เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! และขนาดองค!การบริหารส�วนจังหวัด มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีทํางานในองค!การบริหารส�วนจังหวัดขนาดกลาง ส�วนใหญ�มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกัน
แห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 55.56 ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ีทํางานในองค!การบริหารส�วนจังหวัด
ขนาดใหญ� ส�วนใหญ�มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 46.34  
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   4.4.2 การทดสอบความสัมพันธ,ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน, 
(Conflicts of Interest) กับตัวแปรอิสระ 

  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับ ตัวแปรอิสระ ได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน ประเภท
บุคลากรองค!การบริหารส�วนจังหวัด ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด และขนาดองค!การ
บริหารส�วนจังหวัด โดยได�ผลการทดสอบความสัมพันธ! ดังตารางท่ี 19 

 
ตารางท่ี 19 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกัน
แห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) กับ ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ 
จํานวน

คน 

ระดับความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! �

� df 
Significant 
(2-sided) 

น�อย ปานกลาง มาก 

เพศ     3.219 2 0.200 

ชาย 
หญิง 

529 
392 

221 (41.78) 
185 (47.19) 

88 (16.64) 
53 (13.52) 

220 (41.59) 
154 (39.29) 

   

อายุ     7.450 8 0.489 

ตํ่ากว�าหรือเท�ากบั 30 ปS 
31 - 40 ปS 
41 - 50 ปS 
51 - 60 ปS 
61 - 83 ปS  

47 
190 
291 
333 
60 

20 (42.55) 
88 (46.32) 

129 (44.33) 
145 (43.54) 
24 (40.00) 

12 (25.53)  
32 (16.84) 
42 (14.43) 
48 (14.41) 
7 (11.67) 

15 (31.91) 
70 (36.84) 

120 (41.24) 
140 (42.04) 
29 (48.33) 

   

ระดับการศึกษา     26.332 8 0.001 * 

ตํ่ากว�ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท�า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือเทียบเท�า 
ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท�า  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า 
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า หรือสูงกว�า 

16 
39 
38 
412 
416 

7 (43.75) 
25 (64.10) 
17 (44.74) 

205 (49.76) 
152 (36.54) 

3 (18.75) 
3 (7.69) 

10 (26.32) 
57 (13.83) 
68 (16.35) 

6 (37.50) 
11 (28.21) 
11 (28.95) 

150 (36.41) 
196 (47.12) 

   

ตําแหน�งหน�าที่ในป)จจุบัน     33.165 6 0.000 * 

ผู�บริหาร อบจ. หรือสมาชิกสภา อบจ. 
ข�าราชการ อบจ. ระดับผู�บริหาร (ผู�อํานวยการ
กอง/หัวหน�าฝXาย/หัวหน�างาน) 
ข�าราชการ อบจ. ระดับผู�ปฏบิัติ/พนักงานส�วนท�องถิ่น 
ลูกจ�าง (ลูกจ�างประจาํ/พนักงานจ�าง) 

358 
270 

 
204 
89 

168 (46.93) 
87 (32.22) 

 
98 (48.04) 
53 (59.55) 

45 (12.57) 
45 (16.67) 

 
37 (18.14) 
14 (15.73) 

145 (40.50) 
138 (51.11) 

 
69 (33.82) 
22 (24.72) 

   

ประเภทบุคลากรองค,การบริหารส�วนจังหวัด     3.948 2 0.139 

บุคลากรฝXายการเมือง 
บุคลากรฝXายประจํา 

358 
563 

168 (46.93) 
238 (42.27) 

45 (12.57) 
96 (17.05) 

145 (40.50) 
229 (40.67) 

   

ระยะเวลาในการทํางานที่องค,การบริหารส�วนจังหวัด     17.554 8 0.025 * 
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ตัวแปรอิสระ 
จํานวน

คน 

ระดับความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! �

� df 
Significant 
(2-sided) 

น�อย ปานกลาง มาก 
ตํ่ากว�าหรือเท�ากบั 5 ปS 
6 - 10 ปS 
11 - 15 ปS 
16 - 20 ปS 
21 - 40 ปS 

273 
225 
165 
48 
210 

128 (46.89) 
115 (51.11) 
67 (40.61) 
20 (41.67) 
76 (36.19) 

46 (16.85) 
28 (12.44) 
29 (17.58) 

3 (6.25) 
35 (16.67) 

99 (36.26) 
82 (36.44) 
69 (41.82) 
25 (52.08) 
99 (47.14) 

   

ขนาดองค,การบริหารส�วนจังหวัด     18.650 4 0.001 * 

ขนาดเล็ก (รายได�ตํ่ากว�า 500 ล�านบาท) 
ขนาดกลาง (รายได�ระหว�าง 500-1,000 ล�านบาท) 
ขนาดใหญ� (รายได�มากกว�า 1,000 ล�านบาท) 

261 
414 
246 

105 (40.23) 
164 (39.61) 
137 (55.69) 

41 (15.71) 
68 (16.43) 
32 (13.01) 

115 (44.06) 
182 (43.96) 
77 (31.30) 

   

 
  ผลการทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict 
of Interest) กับตัวแปรอิสระ พบว�า ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในป)จจุบัน ระยะเวลาในการทํางานท่ี
องค,การบริหารส�วนจังหวัด และขนาดองค,การบริหารส�วนจังหวัด มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  เพศของกลุ�มตัวอย�าง 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับเพศของกลุ�มตัวอย�าง พบว�า ค�า Significant มากกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับความ
เข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน!และเพศของกลุ�มตัวอย�าง ไม�มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
เพศชายและเพศหญิงส�วนใหญ�มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 41.78 
และ 47.19 ตามลําดับ 

  อายุของกลุ�มตัวอย�าง 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับอายุของกลุ�มตัวอย�าง พบว�า ค�า Significant มากกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับความ
เข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน!และอายุของกลุ�มตัวอย�าง ไม�มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุระหว�าง 61 - 83 ปS ส�วนใหญ�มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับ
มาก คิดเปHนร�อยละ 48.33 ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุตํ่ากว�า 61 ปS ส�วนใหญ�มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! ในระดับน�อย  

  ระดับการศึกษา 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับระดับการศึกษา พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับความเข�าใจ
ด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีจบระดับการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท�า หรือสูงกว�า มีความเข�าใจด�านการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 47.12 ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ีจบการศึกษาตํ่ากว�าระดับ
ปริญญาโท ส�วนใหญ�มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับน�อย  
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  ตําแหน�งหน�าท่ี 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับความ
เข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) และตําแหน�งหน�าท่ี มีความสัมพันธ!อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีมีตําแหน�งข�าราชการ อบจ. ระดับผู�บริหาร (ผู�อํานวยการกอง/หัวหน�า
ฝXาย/หัวหน�างาน) มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 51.11 ส�วน
เจ�าหน�าท่ีในตําแหน�งอ่ืนส�วนใหญ�มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับน�อย 

  ประเภทบุคลากรองค!การบริหารส�วนจังหวัด 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับประเภทบุคลากร อบจ. พบว�า ค�า Significant มากกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับความ
เข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน!และประเภทบุคลากร อบจ. ไม�มีความสัมพันธ!อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยบุคลากรฝXายการเมือง และบุคลากรฝXายประจํา ส�วนใหญ�มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ใน
ระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 46.93 และ 42.27 ตามลําดับ 

  ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 
0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! และระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธ!
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีมีระยะเวลาในการทํางานระหว�าง 16 - 20 ปS ระหว�าง 21 - 40 ปS 
และระหว�าง 11 - 15 ปS มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 52.08 
47.14 และ 41.82 ตามลําดับ ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ีมีระยะเวลาในการทํางานตํ่ากว�า 11 ปS ส�วนใหญ�มีความเข�าใจ
ด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับน�อย 

  ขนาดองค!การบริหารส�วนจังหวัด 
  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับขนาดองค!การบริหารส�วนจังหวัด พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า 
ระดับความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน!และขนาดองค!การบริหารส�วนจังหวัด มีความสัมพันธ!อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัดขนาดเล็กและขนาดกลาง ส�วนใหญ�มี
ความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 44.06 และ 43.96 ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ี
ทํางานในองค!การบริหารส�วนจังหวัดขนาดใหญ� ส�วนใหญ�มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! ในระดับ
น�อย คิดเปHนร�อยละ 55.69 
 
  4.4.3 การทดสอบความสัมพันธ,ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, 
(Conflict of Interest) กับความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) 

  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับการศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) พบว�า ค�า 
Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, และการศึกษา
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ข�อมูลองค,ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) มีความสัมพันธ,อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีเคยศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict 
of Interest) มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน!ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 69.64 ส�วนกลุ�มตัวอย�าง
ท่ีไม�เคยศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) มีการรับรู�เก่ียวกับ
การขัดกันแห�งผลประโยชน!ในระดับมากและระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 45.10 และ 42.73 ตามลําดับ  

  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) กับการเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict 
of Interest) พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, 
และการเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค,ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of 
Interest) มีความสัมพันธ,อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรม
องค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน!ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 63.60 ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ีไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรม
องค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) มีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน!ในระดับมากและระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 47.76 และ 41.13 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 20 

 

ตารางท่ี 20 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�เก่ียวกับการขัดกัน
แห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) กับ ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 

ความสนใจเกี่ยวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
จํานวน

คน 

ระดับการรับรู�เกี่ยวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! �

� df 
Significant 
(2-sided) 

น�อย ปานกลาง มาก 

การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เกี่ยวกับการขัดกัน 
แห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

    43.684 2 0.000 * 

เคย 
ไม�เคย 

247 
674 

60 (24.29) 
288 (42.73) 

15 (6.07) 
82 (12.17) 

172 (69.64) 
304 (45.10) 

   

การเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�
เกี่ยวกบัการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) 

    17.480 2 0.000 * 

เคย 
ไม�เคย 

228 
693 

63 (27.63) 
285 (41.13) 

20 (8.77) 
77 (11.11) 

145 (63.60) 
331 (47.76) 

   

 
  4.4.4 การทดสอบความสัมพันธ,ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน, 
(Conflicts of Interest) กับความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest)  

  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับการศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 
พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน, และการศึกษา
ข�อมูลองค,ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) มีความสัมพันธ,อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีเคยศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict 
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of Interest) มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน!ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 62.75 ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ี
ไม�เคยศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ส�วนใหญ�มีความเข�าใจ
ด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน!ในระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 50.59 

  การทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) ภาพรวม กับการเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) พบว�า ค�า Significant น�อยกว�า 0.05 ซ่ึงแสดงว�า ระดับความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน, และการเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค,ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, 
(Conflict of Interest) มีความสัมพันธ,อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีเคยเข�าร�วมกิจกรรม 
สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) มีความเข�าใจด�าน
การขัดกันแห�งผลประโยชน!ในระดับมาก คิดเปHนร�อยละ 58.77 ส�วนกลุ�มตัวอย�างท่ีไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา 
การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ส�วนใหญ�มีความเข�าใจด�าน
การขัดกันแห�งผลประโยชน!ในระดับน�อย คิดเปHนร�อยละ 48.05 ดังตารางท่ี 21 

 
ตารางท่ี 21 จํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามความสัมพันธ!ระหว�างความเข�าใจด�านการขัดกัน
แห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) กับ ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 

ความสนใจเกี่ยวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 
จํานวน

คน 

ระดับความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! �

� df 
Significant 
(2-sided) 

น�อย ปานกลาง มาก 

การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เกี่ยวกับการขัดกัน 
แห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

    69.155 2 0.000 * 

เคย 
ไม�เคย 

247 
674 

65 (26.32) 
341 (50.59) 

27 (10.93) 
114 (16.91) 

155 (62.75) 
219 (32.49) 

   

การเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�
เกี่ยวกบัการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) 

    41.987 2 0.000 * 

เคย 
ไม�เคย 

228 
693 

73 (32.02) 
333 (48.05) 

21 (9.21) 
120 (17.32) 

134 (58.77) 
240 (34.63) 

   

   
  สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู� และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! (Conflict of Interest) กับตัวแปรต�าง ๆ พบว�า ระดับการศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ีในป)จจุบัน 
ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค,การบริหารส�วนจังหวัด ขนาดองค,การบริหารส�วนจังหวัด การศึกษาข�อมูล
องค,ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) และการเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา 
การอบรมองค,ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน, (Conflict of Interest) มีความสัมพันธ!อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการรับรู� และความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ดัง
ตารางท่ี 22 

 

 



ศูน
ย์ว

ิจัย
ฯ 

สำ
นัก

งา
น 

ป.
ป.

ช.

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันของผลประโยชน� 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส3วนจังหวัดของประเทศไทย 

 

79 
 

ตารางท่ี 22 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ!ระหว�างการรับรู�  และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน! (Conflict of Interest) กับตัวแปรต�าง ๆ 

ตัวแปร 
Significant (2-sided) 

การรับรู� ความเข�าใจ 
ตัวแปรอิสระ   

เพศ 0.231 0.200 
อาย ุ 0.525 0.489 
ระดับการศึกษา 0.000 * 0.001 * 
ตําแหน�งหน�าท่ีในปOจจุบัน 0.000 * 0.000 * 
ประเภทบุคลากร อบจ.  0.109 0.139 
ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส�วนจังหวัด 0.016 * 0.025 * 
ขนาดองค!การบริหารส�วนจังหวัด 0.019 * 0.001 * 

ความสนใจเก่ียวกับการขดักันแห�งผลประโยชน,   

การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เกี่ยวกับการขัดกัน 
แห�งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

0.000 * 0.000 * 

การเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�
เกี่ยวกบัการขัดกันแห�งผลประโยชน! (Conflict of 
Interest) 

0.000 * 0.000 * 

 

4.5 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน, (Conflicts of Interest) มีดังนี้ 

  1) ควรกําหนดให�ข�าราชการทุกคนควรผ�านการอบรมเพ่ือสร�างจิตสํานึกในการรับรู�และเข�าใจ
ด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน! 

  2) ควรมีการจัดทําคู�มือฉบับประชาชนหรือการ!ตูนในเรื่องการขัดกันแห�งผลประโยชน!ทับซ�อน
เพ่ือเผยแพร�และประชาสัมพันธ!ให�ประชาชนรับทราบข�อมูลและมีความรู� เพ่ือประชาชนจะได�ช�วยกันสอดส�องและ
เฝiาระวังการปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐไม�ให�มีการขัดกันแห�งผลประโยชน!เกิดข้ึน 

  3) สํานักงาน ป.ป.ช. ควรเปHนหน�วยงานจัดสัมมนาการอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปiองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 และการใช�งาน
แอพพลิเคชั่นมาตรา 100 และมาตรา 103 ของสํานักงานป.ป.ช. ให�หน�วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจให�
ท่ัวถึงครอบคลุมไปท้ังท่ัวประเทศ นอกจากนี้สํานักงาน ป.ป.ช. ควรจะเปHนหน�วยงานจัดสัมมนาการอบรมองค!
ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปiองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห�งผลประโยชน! 

  4) ให�สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดจัดอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือสร�างการรับรู�เก่ียวกับ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกันการปiองกันและปราบปรามการให�ทุจริตให�มากข้ึน เพ่ือให�องค!การบริหารส�วนจังหวัดนํา
ความรู�ไปใช�ในหน�วยงานอย�างน�อยปSละ 1 ครั้ง 
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  5) ควรมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ!ท่ีสามารถสร�างการรับรู�และเข�าใจ และเข�าถึงได�ไม�ยาก เช�น 
การจัดทําสื่อคลิปวิดีโอ การ!ตูน การเผยแพร�ผ�าน social media เปHนต�น 

  6) ควรจัดให�มีการส�งเสริมและสนับสนุนจิตอาสาการปiองกันการขัดกันแห�งผลประโยชน!ใน
สังคมท�องถ่ิน 

  7) ควรเพ่ิมบทเรียนท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน!ในสถานศึกษา 
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5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และ
ข'อเสนอแนะ 
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5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข�อเสนอแนะ 

 
  งานศึกษาวิจัยเรื่อง “การสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันของผลประโยชน' 
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทย” มีวัตถุประสงค'เพ่ือ 
1) สํารวจการรับรู�และความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดเก่ียวกับแนวความคิด 
หลักการและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห:งผลประโยชน' (Conflict of Interest) 2) 
ทราบระดับการรับรู�และความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดเก่ียวกับการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน' (Conflict of Interest) 3) เพ่ือจัดทําข�อเสนอแนะเพ่ือการแก�ไขปDญหาการส:งเสริม หรือ
สนับสนุนให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดมีความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องในประเด็นของการ
ขัดกันแห:งผลประโยชน' กลุ:มตัวอย:างประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทย 
76 แห:ง ท้ังบุคลากรฝKายการเมือง (ประกอบด�วย นายกองค'การบริหารส:วนจังหวัด รองนายกองค'การบริหาร
ส:วนจังหวัด และสมาชิกสภา) และบุคลากรฝKายประจํา (ประกอบด�วย ข�าราชการ/พนักงานส:วนท�องถ่ิน 
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง) รวมท้ังสิ้น 921 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแยกตามมิติการสํารวจการับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีกําหนด 
คือ ด�านการรับรู�เก่ียวกับประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน' (Conflicts of Interest) ด�านผลประโยชน'
ส:วนตัว (Private or Personal Interest) ด�านการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUนทางการ (Public or 
Official Duty) และด�านการขัดแย�งในผลประโยชน' และใช�ค:าสถิติในการวิเคราะห'ข�อมูล จากผลการศึกษา
คณะผู�วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและมีข�อเสนอแนะเพ่ือแก�ไขปDญหาการส:งเสริมหรือ
สนับสนุนสร�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วน
จังหวัดได�ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาจําแนกตามการวิเคราะห'ข�อมูลได�ดังนี้ 

  กลุ:มตัวอย:างท่ีศึกษาเปUนเพศชาย ร�อยละ 57.44 และเพศหญิง ร�อยละ 42.56 โดยอายุของ
กลุ:มตัวอย:างส:วนใหญ:อยู:ระหว:าง 51 – 60 ป̀ รองลงมามีอายุระหว:าง 41 – 50 ป̀ ด�านระดับการศึกษา พบว:า 
กลุ:มตัวอย:างมีระดับการศึกษาส:วนใหญ: คือ ปริญญาโทหรือเทียบเท:าหรือสูงกว:า รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท:าส:วนตําแหน:งหน�าท่ีในปDจจุบัน พบว:า ส:วนมากเปUนผู�บริหารองค'การบริหารส:วนจังหวัดหรือสมาชิก
สภาองค'การบริหารส:วนจังหวัด รองลงมาเปUนข�าราชการองค'การบริหารส:วนจังหวัดระดับผู�บริหาร 
(ผู�อํานวยการกอง/หัวหน�าฝKาย/หัวหน�างาน) ท้ังนี้กลุ:มตัวอย:างส:วนใหญ:มีระยะเวลาในการทํางานท่ีองค'การ
บริหารส:วนจังหวัดส:วนใหญ:ต่ํากว:า 5 ป̀ และรองลองมาคือ ระหว:าง 6 - 10 

  เจ�าหน�าท่ีองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทยมีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห"ง
ผลประโยชน&ในภาพรวม ในระดับปานกลาง คิดเป+นร�อยละ 52.89 

   ส:วนการศึกษาความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห"งผลประโยชน& (Conflict of Interest) 
กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในภาพรวม ในระดับปานกลาง คิดเป+นร�อยละ 
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46.09 โดยเม่ือแยกวิเคราะห'รายมิติ พบว:า มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน&ส"วนตัว (Private or 
Personal Interest) กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจในระดับปานกลาง คิดเปUนร�อยละ 45.20 มิติด�านความ
เข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย"างเป+นทางการ (Public or Official Duty) กลุ:มตัวอย:างมี
ความเข�าใจในระดับปานกลาง คิดเปUนร�อยละ 45.40 และมิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับการขัดแย�งใน
ผลประโยชน&ส"วนตัวและส"วนรวม กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเปUนร�อยละ 
47.68 

  กลุ:มตัวอย:างส:วนใหญ:เคยศึกษาข�อมูลองค'ความรู� เ ก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว:าด�วยการปcองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 มากท่ีสุด คิดเปUนร�อยละ 
43.21 รองลงมา คือ เคยเข�าร:วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค'ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว:าด�วยการปcองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 คิดเปUนร�อยละ 38.33 
ขณะท่ีเคยใช�งานแอพพลิเคชั่น มาตรา 100 และ มาตรา 103 ของสํานักงาน ป.ป.ช. น�อยท่ีสุด คิดเปUนร�อยละ 
11.51 
  การศึกษาความสัมพันธ'ระหว:างการรับรู�กับตัวแปรอิสระ พบว:า ระดับการศึกษา ตําแหน:ง
หน�าท่ีในปDจจุบัน ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค'การบริหารส:วนจังหวัด และขนาดองค'การบริหารส:วนจังหวัด มี
ความสัมพันธ'อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติกับการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน' (Conflict of Interest)  

  และการศึกษาความสัมพันธ'ระหว:างความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน' (Conflict 
of Interest) กับตัวแปรอิสระ พบว:า ระดับการศึกษา ตําแหน:งหน�าท่ีในปDจจุบัน ระยะเวลาในการทํางานท่ี
องค'การบริหารส:วนจังหวัด และขนาดองค'การบริหารส:วนจังหวัด มีความสัมพันธ'อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน' (Conflict of Interest) โดย การศึกษาข�อมูลองค'ความรู�เก่ียวกับ
การขัดกันแห:งผลประโยชน' (Conflict of Interest) การเข�าร:วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค'ความรู�
เก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน' (Conflict of Interest) ส:งผลต:อระดับการรับรู�และความเข�าใจด�านการ
ขัดกันแห:งผลประโยชน' 

  โดยกลุ:มตัวอย:างส:วนใหญ: มีข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะว:า แนวทางการพัฒนาการรับรู�และ
ความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'นั้น ควรส:งเสริมและสนับสนุนให�มีการพัฒนาและสร�างการรับรู�
และความเข�าใจโดยผ:านการอบรม/สัมมนา ให�ความรู�แก:นักเรียน/นักศึกษาในสถานการศึกษา การจัดทําคู:มือ 
สื่อประชาสัมพันธ'ท่ีเข�าใจง:าย อาทิ คลิปวีดีโอ การ'ตูนผ:าน social media รวมท้ังการส:งเสริมและสนับสนุนให�
มีจิตอาสาการปcองกันการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในสังคมท�องถ่ิน 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาคณะผู�วิจัยมีข�อค�นพบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  5.2.1 ความเช่ือมโยงระหว"างการรับรู� ความเข�าใจ และความความสนใจด�านการขัดกัน
แห"งผลประโยชน& 

  กลุ"มตัวอย"างมีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห"งผลประโยชน&ในระดับปานกลาง คิดเป+นร�อย
ละเพียง 52.89 ซ่ึงเกินก่ึงหนึ่งไม:มาก สะท�อนว:า เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทย
มากว:าก่ึงหนึ่งมีการรับรู�เก่ียวกับประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน' ท่ีแม�เปUนประเด็นใหม:ในสังคมไทยและ
ประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกับการทุจริต สังคมสาธารณะได�มีการถกเถียง หน:วยงานท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะสํานักงาน 
ป.ป.ช. ได�มีการดําเนินการเผยแพร: ประชาสัมพันธ' สร�างความรู�และความเข�าใจ ในช:วงท่ีผ:านมา แต:เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดจะเห็นได�ว:าประเด็นใหม:ๆ เช:น การทํางานหลังจากออกจากตําแหน:งหรือเกษียณอายุ
ไม:ถึง 2 ป̀ ในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันนั้น เปUนประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีได�มี
การระบุไว�ในร:างพระราชบัญญัติว:าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนบุคคลกับ
ประโยชน'ส:วนรวม พ.ศ. ... เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทยยังมีการรับรู�น�อยมาก 
ในประเด็นดังกล:าวอาจเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน' ท่ีอาจถือเปUนประเด็นใหม: ท้ังนี้ คณะผู�วิจัยเห็นว:า 
แม�ผลการสํารวจจะกลุ:มตัวอย:างมีการรับรู�ในระดับปานกลาง แต:เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว:า มีการรับรู�
มากกว:าก่ึงหนึ่งไม:มาก คือเพียงร�อยละ 52.89 ซ่ึงเห็นว:าประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน'ยังมีการรับรู�น�อย
มากเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรและการดําเนินงานของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผ:านมา 

  ขณะท่ีกลุ"มตัวอย"างมีความเข�าใจเก่ียวกับการการขัดกันแห"งผลประโยชน&ในภาพรวมใน
ระดับปานกลาง คิดเป+นร�อยละ 46.09 ซ่ึงไม:ถึงก่ึงหนึ่ง สะท�อนว:า เม่ือต�องพิจารณาในรายละเอียดของกรณี
การขัดกันแห:งผลประโยชน' กลุ:มตัวอย:างค:อนข�างมีความเข�าใจน�อย อาจเนื่องจากกรณีต:างๆ ของการขัดกัน
แห:งผลประโยชน'มีความซับซ�อน เปUนประเด็นเชิงเทคนิค ท่ีต�องอาศัยการศึกษาทําความเข�าใจ โดยในบางกรณี
การขัดกันแห:งผลประโยชน'อาจมีลักษณะเปUนพฤติกรรมท่ีมีการประประพฤติปฏิบัติจนคุ�นชิน ส:งผลให�กลุ:ม
ตัวอย:างอาจเห็นว:าการกระทําในลักษณะดังกล:าวไม:เข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน' 

  ในส:วนผลการสํารวจเก่ียวกับความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห"งผลประโยชน& (Conflict 
of Interest) กลุ:มตัวอย:างส:วนใหญ:เคยศึกษาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'ไม:ถึงก่ึงหนึ่ง 
โดยกลุ:มตัวอย:างเคยศึกษาข�อมูลองค'ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว:าด�วยการปcองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 มากท่ีสุด แต:เพียงร�อยละ 43.21 เท:านั้น สะท�อนให�เห็นว:า 
กลุ:มตัวอย:างมีความสนใจในการศึกษาข�อมูลองค'ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห:งผลประโยชน' แม�จะไม:มาก
ก็ตาม แต:หากเปUนระดับความสนใจในระดับท่ีสูงข้ึน อาทิ การเข�าไปร:วมอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาผ:าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีความสนใจลดน�อยลงตามลําดับ เห็นได�ว:าหากเปUนการศึกษาข�อมูลองค'ความรู�
ด�วยตนเองก็จะมีระดับความสนใจท่ีมากกว:าการท่ีต�องเข�าไปร:วมอบรม/สัมมนาท่ีหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องได�จัดข้ึน 
หรือการศึกษาผ:านเทคโนโลยีท่ีซับซ�อนก็ยิ่งได�รับความสนใจน�อยลง ไม:ดึงดูดเท:าท่ีควร ดังกล:าว จะเห็นได�ว:า 
การเผยแพร: ประชาสัมพันธ' ให�ความรู� ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของหน:วยงานท่ี
เก่ียวข�องอาจต�องปรับทิศทางการมุ:งเน�นการเผยแพร:ประชาสัมพันธ' ให�ความรู� ท่ีกลุ:มตัวอย:างสามารถเข�าถึงได�
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ง:าย ไม:ซับซ�อน และลดภาระหรือต�นทุนในการศึกษาข�อมูล/องค'ความรู� สามารถศึกษาได�ด�วยตนเอง ซ่ึงอาจ
ช:วยเพ่ิมระดับการรับรู�และความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'เพ่ิมมากข้ึน  

  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาความสัมพันธ&ระหว"างการรับรู�และความเข�าใจกับความสนใจ
เก่ียวกับการขัดกันแห"งผลประโยชน&ของกลุ"มตัวอย"าง พบว:า มีนัยสําคัญระหว:างการรับรู�และความเข�าใจกับ
ความสนใจ กล:าวคือ ในกลุ:มตัวอย:างท่ีมีความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน' ไม:ว:าจะโดยผ:านการ
เคยศึกษาข�อมูล การเคยเข�าร:วมกิจกรรม อบรมสัมมนามีการรับรู�และความเข�าใจมากว:ากลุ:มตัวอย:างท่ีไม:เคย
ผ:านการเคยศึกษาข�อมูล การเคยเข�าร:วมกิจกรรม อบรมสัมมนา ซ่ึงสะท�อนว:า การเคยศึกษาข�อมูล หรือเคย
เข�าร:วมกิจกรรมการอบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'จะช:วยส:งเสริมให�มีการรับรู�และความ
เข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีมากข้ึน ดังนั้น วิธีการหนึ่งท่ีจะช:วยเสริมสร�างการรับรู�และความเข�าใจก็
คือ 1) การส:งเสริมและสนับสนุนให�มีการศึกษาข�อมูลท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'ไม:ว:าจะเปUน
แหล:งข�อมูล ช:องทางในการศึกษา หรือความง:ายของการเข�าถึงข�อมูลการศึกษา เปUนต�น 2) การสร�างการรับรู�
และความเข�าใจโดยผ:านการจัดกิจกรรม การอบรมและสัมมนา เปUนต�น 

  จะเห็นได�ว:า ในภาพรวมกลุ:มตัวอย:างมีการรับรู�และความเข�าใจในระดับปานกลาง และมี
ความสนใจเก่ียวกับด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ไม:ถึงก่ึงหนึ่งคือร�อยละ 43.21 ถือว:าเปUนระดับท่ีน�อยมาก 
เม่ือพิจารณาจากตัวเลขผลการศึกษา (การรับรู�ฯ เพียงร�อยละ 52.89 และมีความเข�าใจฯเพียงร�อยละ 46.09) 
การดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนและส:งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร:ประชาสัมพันธ' การให�ข�อมูลองค'ความรู�ท่ี
เก่ียวข�องยังไม:สัมฤทธิ์ผลในกลุ:มองค'การบริหารส:วนจังหวัด ซ่ึงอาจต�องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับทิศ
ทางการดําเนินงานของหน:วยงานท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงเม่ือการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'มีน�อยก็ส:งผล
ถึงความเข�าใจต:อตัวข�อมูล องค'ความรู� และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'ซ่ึงเปUนเรื่องท่ี
ค:อนข�างซับซ�อน ต�องอาศัยระยะเวลาทําความเข�าใจ น�อยตามมา ผลลัพธ'สุดท�ายเม่ือประชาชนขาดความสนใจ 
การรับรู�และความเข�าใจก็มีน�อย ก็อาจส:งผลให�กรณีหรือพฤติกรรมท่ีเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ี
สามารถพบเห็นได�ท่ัวไป อาจถูงมองว:าเปUนเรื่องปกติสามารถประพฤติและปฏิบัติได� และเชื่อมโยงไปสู:ความสุ:ม
เสียงต:อการกระทําอาจเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน'รวมถึงอาจนําไปสู:การกรระทําการทุจริตเกิดข้ึน
ตามมา 

  5.2.2. ความเช่ือมโยงในแต"ละมิติของระดับความเข�าใจด�านการขัดกันระหว"าง
ผลประโยชน&ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค&การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทย 

  ในภาพรวมกลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจต:อการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในระดับปานกลาง คิด
เปUนร�อยละ 46.09 จากตัวเลขสะท�อนว:าเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดมีความเข�าใจต:อประเด็น
การขัดกันแห:งผลประโยชน'ไม:ถึงก่ึงหนึ่งจากกลุ:มตัวอย:างท้ังหมด ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดตามมิติในการ
สํารวจความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศ
ไทย ท่ีประกอบด�วย ด�านผลประโยชน'ส:วนตัว (private or personal interest) ด�านการปฏิบัติหน�าท่ีท่ี
กําหนดอย:างเปUนทางการ (public or official duty) และด�านการขัดแย�งในผลประโยชน' จะพบว:า แต:ละมิติ
กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจในระดับปานกลาง กล:าวคือ มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับการขัดแย�งในผลประโยชน'
ส:วนตัวและส:วนรวม กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจมากท่ีสุด คือร�อยละ 47.68 รองลงมาคือมิติด�านมิติด�านความ
เข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUนทางการ (Public or Official Duty) คือร�อยละ 45.40 ส:วน
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มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน'ส:วนตัว (Private or Personal Interest) มีความเข�าใจน�อยท่ีสุด คือ
ร�อยละ 46.09  

  จะเห็นได�ว:า ผลการสํารวจความเข�าใจในแต:ละมิติกลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจในระดับปาน
กลาง แต:เม่ือพิจารณารายละเอียดตามรายมิติท่ีกลุ:มตัวอย:างเข�าใจจะพบว:า ในแต:ละมิติกลุ:มตัวอย:างมีความ
เข�าใจในระดับปานกลางแต:ไม:ถึงก่ึงหนึ่งในทุกมิติ ท้ังแนวคิดพ้ืนฐานว:าอะไรเปUนการกระทําท่ีเปUนผลประโยชน'
ส:วนตัว และการกระทําใดอยู:ระหว:างเปUนการปฏิบัติหน�าท่ีตามตําแหน:งท่ีของเจ�าหน�าท่ีรัฐ และการกระทําใดท่ี
เปUนการขัดแย�งในผลประโยชน' หมายความว:า กลุ:มตัวอย:างสามารถแยกเรื่องส:วนตัว/ผลประโยชน'ส:วนตัวออก
จากการปฏิบัติหน�าท่ีอย:างเปUนทางการ/เรื่องส:วนรวมได� และสามารถมีความเข�าใจว:าการกระทําใดเปUนการ
ขัดแย�งในผลประโยชน'ในระดับปานกลาง แต:ไม:ถึงร�อยละ 50 ซ่ึงท้ังแนวคิดพ้ืนฐานว:าอะไรเปUนการกระทําท่ี
เปUนผลประโยชน'ส:วนตัว และการกระทําใดอยู:ระหว:างเปUนการปฏิบัติหน�าท่ีตามตําแหน:งท่ีของเจ�าหน�าท่ีรัฐ 
และการกระทําใดท่ีเปUนการขัดแย�งในผลประโยชน' เปUนแนวความคิดพ้ืนฐานท่ีจําเปUนต:อความเข�าใจด�านการ
ขัดกันแห:งผลประโยชน'ในในระดับกรณี การกระทําหรือพฤติกรรมท่ีซับซ�อนตามมา ถึงแม�จะมีความเข�าใจใน
ระดับปานกลาง การท่ีมีความเข�าใจในระดับปานกลางแต:ในรายละเอียดยังมีถึงร�อยละ 50 จึงมีความสําคัญ
และควรให�ความสําคัญเปUนอย:างยิ่งในการเร:งสร�างความเข�าใจต:อองค'ความรู�ดังกล:าวให�เกินร�อยละ 50 ท่ีเม่ือ
สามารถมีความเข�าใจในแนวคิดพ้ืนฐานของการขัดกันแห:งผลประโยชน'แล�วก็จะส:งผลต:อความเข�าใจกรณี/เคส
ท่ีเปUนการขัดกันแห:งประโยชน'ตามมา กรณีท่ีเปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน'ก็จะสามารถมีความเข�าใจได�เกือบ
ทุกกรณี ไม:เฉพาะกรณีท่ีเปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีชัดแจ�งเท:านั้น  

  นอกจากนี้ การท่ีมิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUนทางการ 
และมิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน'ส:วนตัว มีความเข�าใจน�อยกว:ามิติการขัดแย�งในผลประโยชน' ยัง
สะท�อนว:า พฤติกรรมบางอย:างของกลุ:มตัวอย:างอาจเปUนการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมท่ีคุ�นชิน จนกระท่ังคิดว:า
พฤติกรรมดังกล:าวไม:น:าจะเปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน' ท้ังท่ี การแยกได�ว:าการกระทําใดคือผลประโยชน'
ส:วนตัว และการกระทําใดคือผลประโยชน'ส:วนรวม/การปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีรัฐ เปUนข�อบ:งชี้ /
องค'ประกอบพ้ืนฐานของการขัดกันแห:งผลประโยชน' และนํามาสู:พฤติกรรมกาขัดแย�งในผลประโยชน'ส:วนตน
และผลประโยชน'ส:วนรวมตามมา 

  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาผลการสํารวจในแต:ละมิติ พบว:า 

  มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับการขัดแย�งในผลประโยชน&ส"วนตัวและส"วนรวม: เปUนมิติท่ี
กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายประเด็นจะพบว:า ความเข�าใจของกลุ:มตัวอย:างจะ
แปรผันไปตามความซับซ�อน ความง:ายและชัดแจ�ง กล:าวคือ ยิ่งเปUนประเด็นการขัดแย�งในผลประโยชน'ส:วนตัว
และส:วนรวมท่ีไม:ซับซ�อนและง:าย กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจมากกว:าประเด็นท่ีซับซ�อนและยาก เช:นการ
ขัดแย�งในผลประโยชน'ส:วนตัวและส:วนรวม กรณีเจ�าหน�าท่ีรัฐดําเนินการล�างรถยนต'ของตนในสถานท่ีทํางาน
หลังเลิกงาน การนําเก�าอ้ีของสํานักงานไปใช�ในการจัดงานอุปสมบทของผู�บังคับบัญชา มีความเข�าใจมากกว:า
กรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีองค'การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการไม:ถึง 2 ป̀ และไปทํางานในบริษัทผลิตอาหาร
เสริมสุขภาพ ซ่ึงเปUนบริษัทท่ีองค'การอาหารและยากําลังดําเนินการตรวจสอบอยู: ซ่ึงกรณีหลังโดยท่ัวไปการ
ลาออกจากงานแล�วไปทํางานในหน:วยงานจึงไม:น:าจะเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน' แต:กรณีดังกล:าวอาจ
มีความสุ:มเสี่ยงท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐสามารถอาศัยอิทธิพลในด�านต:างๆ ในหน:วยงานรัฐท่ีตนได�ทํางานมาอิทธิพลเอ้ือ
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ต:อหน:วยงานเอกชนท่ีตนทํางานในปDจจุบัน ท้ังนี้ ตาร:างพระราชบัญญัติว:าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกัน
ระหว:างผลประโยชน'ส:วนบุคคลกับประโยชน'ส:วนรวม พ.ศ. ... ได�มีการกําหนดระยะเวลาท่ีอาจมีความสุ:มเสี่ยง
ต:อการขัดกันแห:งผลประโยชน'คือการลาออกจากงานราลการไม:ถึง 2 ป̀ 

  มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย"างเป+นทางการ (Public or 
Official Duty): จะเห็นได�ว:า จากผลการสํารวจประเด็นท่ีเปUนการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUนทางการ
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐ กลุ:มตัวอย:างมองการปฏิบัติหน�าท่ีอยู:บนพ้ืนฐานของช:วงเวลา (Timing) กล:าวคือ การทํางาน
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐหากอยู:นอกเวลา/หลังเลิกงานแล�วกลุ:มตัวอย:างเห็นว:าไม:น:าจะถือว:ายังเปUนการปฏิบัติหน�าท่ี/
อยู:ในตําแหน:งหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUนทางการ ซ่ึงการขัดกันแห:งผลประโยชน'ไม:ได�อยู:บนฐานของช:วงเวลา 
(Timing) ในการทํางานของเจ�าหน�าท่ีรัฐ หากแต:อยู:บนฐานของการการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐถูกกําหนด 
(Public of Official Duty) ไม:ว:าจะนอกหรือในเวลาราชการ ยังคงถือว:าเปUนเจ�าหน�าท่ีรัฐมีอํานาจหน�าท่ี 
รวมถึงอาจมีอิทธิพลท่ีจะปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติการกระทําอย:างหนึ่งอย:างใด 

  มิติด�านความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน&ส"วนตัว (Private or Personal Interest): จะ
เห็นได�ว:า ประเด็นท่ีมีการแลกเปลี่ยน/การตอบแทนในรูปตัวเงินท่ีชัดเจน ค:อนข�างมีความเข�าใจถึงก่ึงหนึ่ง แต:
เม่ือเปUนประเด็นการแลกเปลี่ยนการตอบแทนท่ีไม:ใช:รูปตัวเงิน ค:อนข�างมีความเข�าใจน�อย ซ่ึงสะท�อนว:ากรณีท่ี
มีการแลกเปลี่ยน/ตอบแทนในรูปตัวเงิน เปUนประเด็นท่ีมีความชัดแจ�ง สามารถเข�าใจได�ง:าย แต:หากเปUนการ
แลกเปลี่ยน/ตอบแทนในกรณีอ่ืนๆ ทีไม:ใช:รูปตัวเงิน อาทิ สินค�าหรือบริการ ของรางวัล สินนําใจ สิทธิพิเศษ
หรืออ่ืนๆ กรณีดังกล:าวกลุ:มตัวอย:างเห็นว:าอาจไม:ชัดแจ�งและไม:แน:ใจว:าเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน'
หรือไม: ยังเห็นไม:ชัด กล:าวอีกนัยหนึ่ง คือ กรณีดังกล:าวค:อนข�างเปUนพฤติกรรมท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐมองว:าเปUนเรื่อง
ปกติไม:น:าจะเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน' ท้ังท่ีการขัดกันแห:งผลประโยชน'ไม:จําเปUนต�องมีการ
แลกเปลี่ยน/ตอบแทนเฉพาะในรูปตัวเงินเท:านั้น 

  5.2.3. รายประเด็นการสํารวจระดับการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันระหว"าง
ผลประโยชน&ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค&การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทย 

  จากมิติในการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของเจ�าหน�าท่ี
รัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทย ท่ีประกอบด�วย ด�านการรับรู�เก่ียวกับประเด็นการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน' (Conflicts of Interest) ด�านผลประโยชน'ส:วนตัว (private or personal interest) ด�านการ
ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUนทางการ (public or official duty) และด�านการขัดแย�งในผลประโยชน' จาก
ผลการสํารวจจะเห็นได�ว:ามิติในด�านการับรู�เก่ียวกับประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน' (Conflict of 
Interest) กลุ:มตัวอย:างมีระดับการรับรู�ในระดับปานกลางเพียงร�อยละ 52.89 ในทางตรงข�ามหมายถึงการมี
ระดับการไม:รับรู�และไม:แน:ใจถึงร�อยละ 47.11 ซ่ึงถือได�ว:ากลุ:มตัวอย:างเกือบครึ่งมีระดับการไม:รับรู�และไม:แน:ใจ
เก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน' ท่ีส:งผลต:อมิติของความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีมีความ
เข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในภาพรวมเพียงร�อยละ 46.09 ไม:ถึงก่ึงหนึ่งของกลุ:มตัวอย:างท้ังหมด 
โดยเม่ือพิจารณาผลการสํารวจในรายประเด็น พบว:า   

  การรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห"งผลประโยชน& (Conflict of Interest) : กลุ:มตัวอย:างมีการ
รับรู�ว:าเปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน' ในกรณีเจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อํานาจหน�าท่ีแสวงหาผลประโยชน'ให�แก:เครือ
ญาติมากท่ีสุด โดยมีการรับรู�ร�อยละ 70.99 ส:วนกรณีท่ีกลุ:มตัวอย:างมีการรับรู�น�อยท่ีสุด คือเจ�าหน�าท่ีรัฐทํางาน
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หลังจากออกจากตําแหน:งหรือเกษียณอายุไม:ถึง 2 ป̀ ในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีการ
รับรู�เพียง 39.56 จะเห็นได�ว:า กลุ:มตัวอย:างมีแนวโน�มการรับรู�ด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'มากในประเด็นท่ี
เก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีมีเจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับการตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน'ในรูปแบบ
ต:างๆ โดยตรงตามตําแหน:งท่ีตนมีอํานาจหน�าท่ีอยู: ไม:ว:าจะเปUนผลประโยชน'แก:เครือญาติ ตัวเงินและไม:ใช:ตัว
เงิน การรับสินบน ขณะท่ีกลุ:มตัวอย:างจะมีแนวโน�มการรับรู�ด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'น�อยในประเด็น
การเจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับได�รับการตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน'ในรูปแบบต:างๆ โดยอ�อม เนื่องจากการ
ไปดําเนินงานท่ีไม:ใช:ตามอํานาจหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีรัฐ 

  ความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันแห"งผลประโยชน& (Conflict of Interest) : 

   มิติท่ี 1 ความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน&ส"วนตัว (Private or Personal 
Interest): กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจในสถานการณ'ว:าเปUนผลประโยชน'ส:วนตัว ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับเงิน
จากร�านค�าเปUนการตอบแทนท่ีให�บริการจดทะเบียนร�านค�าด�วยความรวดเร็วมากท่ีสุด โดยมีความเข�าใจร�อยละ 
52.61 ส:วนสถานการณ'ท่ีกลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจน�อยท่ีสุด คือ เจ�าหน�าท่ีกระทรวงพลังงานได�รับการ
สนับสนุนค:าเดินทางไปประชุมเรื่องพลังงานทดแทนจากบริษัทพลังงานแห:งหนึ่ง โดยมีความเข�าใจเพียงร�อยละ 
46.32 จะเห็นได�ว:า กลุ:มตัวอย:างมีแนวโน�มความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน'ส:วนตัวมากในประเด็นท่ีเจ�าหน�าท่ี
รัฐได�รับผลประโยชน'ตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน'ในรูปแบบท่ีค:อนข�างเปUนรูปธรรมและได�รับตรง 
เช:น ตัวเงิน คูปองส:วนลด เปUนต�น ขณะท่ีกลุ:มตัวอย:างจะมีแนวโน�มความเข�าใจเก่ียวกับผลประโยชน'ส:วนตัว
น�อยในประเด็นท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับผลประโยชน'ตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน'ในรูปแบบท่ีค:อนข�าง
เปUนนามธรรม เช:น การได�รับการสนับสนุนค:าเดินทางไปประชุม การไม:คิดค:าใช�จ:าย เปUนต�น 

   มิติท่ี 2 ความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย"างเป+นทางการ (Public 
or Official Duty): กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจในสถานการณ'ว:าเปUนการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUน
ทางการ ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีพัฒนาสังคมใช�เวลาระหว:างการประชุมส:วนราชการขายสินค�าออนไลน'ผ:านทาง 
facebook และกรณีนางสาว ส. ตําแหน:งนิติกร ใช�คอมพิวเตอร'ของสํานักงานดําเนินการประชาสัมพันธ'
สํานักงานทนายของหลานสาวผ:านเครือข:ายสังคมออนไลน' มากท่ีสุด โดยมีความเข�าใจ ร�อยละ 67.55 ส:วน
สถานการณ'ท่ีกลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจน�อยท่ีสุด คือ ปลัดอําเภอ ร. ใช�เวลาช:วงวันหยุดราชการทําการขาย
เสื้อผ�าบริเวณท่ีว:าการอําเภอท่ีปลัดอําเภอ ร. ทํางานอยู:โดยไม:ได�รับอนุญาตจากอําเภอ โดยมีความเข�าใจเพียง
ร�อยละ 46.85 จะเห็นได�ว:า กลุ:มตัวอย:างมีแนวโน�มความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUน
ทางการมากในประเด็นท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐเบียดบังเวลาในช:วงเวลางานไปแสวงหาผลประโยชน'แก:ตนเอง ความ
เข�าใจต:อการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUนทางการของกลุ:มตัวอย:างจึงอยู:กับช:วงเวลาการทํางาน หรืออีกนัย
หนึ่งคือ ผลประโยชน'ส:วนรวมจะมีแนวโน�มเฉพาะในช:วงเวลาการทํางานเท:านั้น ขณะท่ีกลุ:มตัวอย:างจะมี
แนวโน�มความเข�าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย:างเปUนทางการน�อยในประเด็นท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐใช�
อํานาจหน�าท่ีหรืออาศัยอํานาจหน�าท่ีตามท่ีตนมีอํานาจกระทําการท่ีอาจเข�าข:ายเปUนการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'นอกเหนือช:วงเวลาทํางาน ดังนั้น ความเข�าใจของกลุ:มตัวอย:างท่ีมีต:อการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนด
อย:างเปUนทางการ หรือผลประโยชน'ส:วนรวมจะมีแนวโน�มจํากัดขอบเขตเฉพาะช:วงเวลาการทํางานเท:านั้น 

   มิติท่ี 3 ความเข�าใจเก่ียวกับการขัดกันระหว"างผลประโยชน&ส"วนตัวและส"วนรวม:  
กลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจในสถานการณ'ว:าเปUนการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนตัวและส:วนรวม ในกรณีท่ี
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เจ�าหน�าท่ีรัฐดําเนินการล�างรถยนต'ของตนในสถานท่ีทํางานหลังเลิกงานมากท่ีสุด โดยมีความเข�าใจ ร�อยละ 67.64 
ส:วนสถานการณ'ท่ีกลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจน�อยท่ีสุด คือ เจ�าหน�าท่ีองค'การอาหารและยา ลาออกจากงาน
ราชการไม:ถึง 2 ป̀ และไปทํางานในบริษัทผลิตอาหารเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปUนบริษัทท่ีองค'การอาหารและยากําลัง
ดําเนินการตรวจสอบอยู: โดยมีความเข�าใจเพียงร�อยละ 46.80 จะเห็นได�ว:า กลุ:มตัวอย:างมีแนวโน�มความเข�าใจ
เก่ียวกับการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนตัวและส:วนรวมในประเด็นท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐนําสิ่งของของราชการไป
ใช�ประโยชน' ซ่ึงเปUนประเด็นท่ีไม:ซับซ�อน และเปUนขนาดประเด็นท่ีเล็ก ขณะท่ีกลุ:มตัวอย:างจะมีแนวโน�มความ
เข�าใจเก่ียวกับการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนตัวและส:วนรวมน�อยในประเด็นท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐอาศัยอํานาจ
ตามตําแหน:งหน�าท่ีเข�าไปแสวงหาผลประโยชน'กับหน:วยงานหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงไม:ได�แสวงหาประโยชน'
จากหน:วยงานราชการโดยตรง 

  จากผลการสํารวจการพิจารณาประเด็นรายข�อคําถาม จะพบว:าในการเร:งเสริมสร�างการรับรู�
และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของกลุ:มตัวอย:างในองค'การบริหารส:วนจังหวัด ควรมุ:งเน�นการ
การสร�างการรับรู�และความเข�าใจในประเด็นท่ีมีความเข�าใจน�อย กล:าวคือ ในด�านการรับรู�ควรเร:งสร�างการรับรู�
ด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในประเด็นท่ีเปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีเปUนการขัดกันโดยอ�อม และ
ค:อนข�างเปUนผลประโยชน'ท่ีเปUนนามธรรม นอกเหนือเปUนผลจากการแสวงหาผลประโยชน'โดยตรง และมี
ลักษณะนามธรรม ขณะท่ีในด�านความเข�าใจควรมุ:งสร�างความเข�าใจในประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีมี
ลักษณะท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับผลประโยชน'ตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน'ในรูปแบบท่ีค:อนข�างเปUน
นามธรรม ใช�อํานาจหน�าท่ีหรืออาศัยอํานาจหน�าท่ีตามท่ีตนมีอํานาจกระทําการท่ีอาจเข�าข:ายเปUนการขัดกัน
แห:งผลประโยชน'นอกเหนือช:วงเวลาทํางาน และการอาศัยอํานาจตามตําแหน:งหน�าท่ีเข�าไปแสวงหา
ผลประโยชน'กับหน:วยงานหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงสะท�อนว:าบุคคลจะมีการรับรู�และความเข�าใจน�อยในประเด็น
ท่ีมีลักษณะนามธรรมและอยู:นอกเหนือขอบเขตแบบแผนการประพฤติปฏิบัติท่ีเปUนปกติประจํา ท่ีซ่ึงการขัดกัน
แห:งประโยชน'มีแนวโน�มท่ีจะมีการกระทําท่ีซับซ�อน และหลากหลายมากข้ึน 

  5.2.4. ลักษณะกลุ"มตัวอย"างกับระดับการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันระหว"าง
ผลประโยชน&ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค&การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทย 

  จากผลการศึกษา จะเห็นได�ว:าในกลุ:มตัวอย:างท่ีมีการรับรู�และความเข�าใจสูงจะมีระดับ
การศึกษาท่ีสูง กล:าวคือ กลุ:มตัวอย:างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงยิ่งมีแนวโน�มมีการรับรู�และความเข�าใจท่ีสูง
ตามมา ซ่ึงสะท�อนว:า ประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน'เปUนประเด็นท่ีต�องอาศัยพ้ืนฐานความรู�ในการทํา
ความเข�าใจค:อนข�างมาก อาจเพราะเปUนประเด็นท่ีใหม: มีความซับซ�อนและค:อนข�างเปUนเชิงเทคนิคท่ีคนท่ัวไป
อาจมองว:าพฤติกรรมท่ีประพฤติปฏิบัติอยู:เนืองๆ ไม:น:าจะเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน' แต:ท้ังท่ีจริงแล�ว
พฤติกรรมดังกล:าวเข�าข:าย และนั่นหมายความว:าการขัดกันแห:งผลประโยชน'อาจกลายเปUนแบบวิถี ค:านิยม 
ความรู�สึกของสังคมได� หากไม:เร:งแก�ไขและสร�างการรับรู�และความเข�าใจ 

  นอกจากนี้ พบว:า กลุ:มตัวอย:างท่ีมีการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'
มากจะมีแนวโน�มเปUนกลุ:มตัวอย:างท่ีมีตําแหน:งหน�าท่ีเปUนเจ�าหน�าท่ีรัฐระดับผู�บริหาร และนายกองค'การบริหาร
ส:วนจังหวัดและสมาชิกองค'การบริหารส:วนจังหวัด ซ่ึงลักษณะตําแหน:งหน�าท่ีดังกล:าวเปUนตําแหน:งท่ีมีความสุ:ม
เสี่ยงท่ีอาจกระทําการท่ีเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน'และเม่ือได�กระทําการขัดกันแห:งผลประโยชน'
เกิดข้ึนแล�วก็อาจเปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีก:อให�เกิดความเสียหายแก:ราชการสูง โดยผลการสํารวจ
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สะท�อนให�เห็นว:าเจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีมีตําแหน:งหน�าท่ีสูงมีการให�ความสําคัญ รับรู�และเข�าใจว:าพฤติกรรมแบบใดบ�าง
ท่ีอาจเปUนการกระทําการท่ีเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน' ซ่ึงเปUนทิศทางท่ีดีในการรับรู�และเข�าใจ เพียงแต:
กลุ:มตัวอย:างท่ีมีการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'เกินก่ึงหนึ่งไม:มาก โดยหน:วยงานท่ี
เก่ียวข�องจําเปUนต�องเร:งสร�างการับรู�ท้ังในเชิงเทคนิค วิธีการสร�างการรับรู� และมุ:งสร�างความเข�าใจไปท่ีตัว
เนื้อหาในการทําความเข�าใจการขัดกันแห:งผลประโยชน'ให�ถูกต�องด�วย 

  ในส:วนของระยะเวลาในการทํางานมีความสัมพันธ'อย:างมีนัยสําคัญเฉพาะในด�านความเข�าใจ
ด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน' กล:าวคือ ในกลุ:มตัวอย:างมีท่ีมีระยะเวลาการทํางานท่ีมากยิ่งมีแนวโน�มท่ีจะมี
ความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีมาก 

  ดังนั้น จากลักษณะกลุ:มตัวอย:างข�างต�น ในการสร�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกัน
แห:งผลประโยชน'ชองเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดท่ีผ:านมานั้น สามารถสร�างการรับรู�ในระดับ
ปานกลาง แต:มากกว:าร�อยละ 50 ไม:มาก และมีความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในระดับปานกลาง 
แต:ตํ่ากว:าร�อยละ 50 ซ่ึงควรมีการส:งเสริมและให�ความสําคัญในการสร�างการรับรู�และความเข�าใจเปUนอย:างยิ่ง 
เนื่องจากระดับการรับรู�และความเข�าใจไม:มาก ในส:วนกลุ:มท่ีควรเร:งดําเนินการส:งเสริมและสนับสนุนการสร�าง
การรับรู�และความเข�าใจอันดับแรกคือ ในกลุ:มเปcาหมายท่ีระดับการศึกษาน�อย ตําแหน:งหน�าท่ีไม:สูง มี
ระยะเวลาการทํางานไม:มาก ซ่ึงก็คือเจ�าหน�าท่ีรัฐระดับปฏิบัติงานเปUนส:วนใหญ: 

  5.2.5. ขนาดขององค&การบริหารส"วนจังหวัดกับระดับการรับรู�และความเข�าใจด�านการ
ขัดกันระหว"างผลประโยชน&ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค&การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทย และสถิติการ
ร�องเรียน 

  เม่ือพิจารณาขนาดองค'การบริหารส:วนจังหวัด พบว:า องค'การบริหารส:วนจังหวัดท่ีมีการรับรู�
และความเข�าใจระดับมากจะเปUนองค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดกลาง (องค'การบริหารส:วนจังหวัดท่ีมีรายได�
รวมจากเกณฑ'การพิจารณารายได�ระหว:าง 501 - 999 ล�านบาท) และขนาดเล็ก (องค'การบริหารส:วนจังหวัดท่ี
มีรายได�รวมจากเกณฑ'การพิจารณารายได�รายได�ตํ่ากว:า 500 ล�านบาท) ซ่ึงมีการรับรู�และความเข�าใจระดับ
มาก ขณะท่ีองค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดใหญ" (องค'การบริหารส:วนจังหวัดท่ีมีรายได�รวมจากเกณฑ'การ
พิจารณารายได�มากกว:า 1,000 ล�านบาท) มีการรับรู�และความเข�าใจส"วนใหญ"ในระดับน�อย จึงเปUนประเด็นท่ี
น:าสนใจและควรให�ความสําคัญ โดยเฉพาะอย:างยิ่งเม่ือพิจารณาประกอบกับสถิติการร�องเรียนการกรทําการ
ทุจริตขององค'การบริหารส:วนจังหวัดในประเทศไทย ท่ีระดับการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'ขององค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทยมีความสอดคล�องกับสถิติจํานวนเรื่องร�องเรียน
องค'การบริหารส:วนจังหวัดในป̀ พ.ศ. 2559 – 2561 กล:าวคือ สถิติการร�องเรียนการกระทําการทุจริตของ
องค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทยระหว:างป̀ พ.ศ. 2559 – 2561 องค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาด
ใหญ:ถูกร�องเรียนมากท่ีสุดคือ 96 เรื่อง รองลงมาคือองค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดกลาง 82 เรื่อง และ
องค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดเล็ก 35 เรื่อง ดังตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 23 ขนาดองค'การบริหารส:วนจังหวัดกับจํานวนเรื่องร�องเรียนในป̀ พ.ศ. 2559 – 256140 
 

 
   

  จะเห็นได�ว:า กลุ:มองค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก แม�ว:าจะมีรายได�รวม
ไม:มาก (ตามเกณฑ'ท่ีกําหนด) แต:ก็ได�รับความสนใจและให�ความสําคัญในการรับรู�และเข�าใจในประเด็นท่ีอาจ
เข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน' ซ่ึงอาจส:งผลให�มีการกระทําท่ีเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน'น�อย เม่ือ
พิจารณาการถูกร�องเรียนว:ากระทําการทุจริตระหว:างป̀ พ.ศ. 2559 – 2561 ประกอบ ซ่ึงน�อยกว:าองค'การ
บริหารส:วนจังหวัดขนาดใหญ: โดยเฉพาะอย:างยิ่งองค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดเล็กท่ีมีจํานวนเรื่องถูก
ร�องเรียนเพียง 35 เรื่อง ซ่ึงอาจสะท�อนได�ว:า การมีระดับการรับรู�และความเข�าใจท่ีมากส:งผลให�มีจํานวนเรื่อง
ร�องเรียนว:ากระทําการทุจริตท่ีน�อยตามมา ในขณะเดียวกันหากมีการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของกลุ:มองค'การ
บริหารส:วนจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็กเกิดข้ึน มูลค:าความเสียหายของราชการจากรายได�ของรัฐอาจไม:สูง
มากเม่ือพิจารณาตามรายได�รวมตามเกณฑ'ท่ีกําหนด แต:สิ่งท่ีน:าเปUนห:วงและควรเร:งให�ความสําคัญในการสร�าง
การรับรู�และความเข�าใจในด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'คือ กลุ:มองค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดใหญ: ท่ีมี
ระดับการรับรู�และความเข�าใจส:วนใหญ:ในระดับน�อยประกอบกับมีสถิติการร�องเรียนการกระทําการทุจริตในป̀ 
พ.ศ. 2559 – 2561 ถึงจํานวน 96 เรื่อง ซ่ึงสะท�อนว:า การมีระดับการรับรู�และความเข�าใจท่ีน�อยส:งผลให�มี
จํานวนเรื่องร�องเรียนว:ากระทําการทุจริตท่ีมาก และหากมีการกระทําการขัดกันแห:งผลประโยชน'รวมถึงมีการ
กระทําการทุจริตเกิดข้ึนก็ย:อมส:งผลต:อมูลค:าความเสียหายของราชการท่ีมากและร�ายแรงตามมา 

  ดังกล:าวข�างต�น ในการสร�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'
(Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศจึงควรเร:งดําเนินการและ
ให�ความสําคัญกับองค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดใหญ:เปUนอันดับแรก เนื่องจากกลุ:มเหล:านี้จะมีระดับการรับรู�
และความเข�าใจในระดับน�อยและมีจํานวนเรื่องร�องเรียนมาก สามารถสร�างความเสียหายต:อทางราชการได�มาก
หากมีการกระทําท่ีเปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน'รวมเกิดข้ึนซ่ึงจะส:งผลต:อการทุจริตตามมา 

  5.2.6. ความไม"แน"ใจในรายประเด็นของการสํารวจกับการรับรู�และความเข�าใจด�านการ
ขัดกันแห"งผลประโยชน&ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค&การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทย 

  จากผลการศึกษา จะเห็นได�ว:า ในรายประเด็นข�อคําถามของการรับรู�ด�านการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'กลุ:มตัวอย:างมีความไม:แน:ใจในข�อประเด็นคําถามการท่ีเจ�าหน�าท่ีรัฐทํางานหลักจากออกจาก
ตําแหน:งหรือเกษียณอายุไม:ถึง 2 ป̀ ในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ถึงร�อยละ 30.84 สะท�อน

                                                             
40

 ข�อมูลจํานวนเร่ืองร�องเรียนองค'การบริหารส:วนจังหวัดในป` พ.ศ. 2559 – 2561 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 จากศูนย'ประมวลข�อมูล 
สํานักงาน ป.ป.ช. 

ขนาดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด จํานวนเรื�องรอ้งเรยีน

ขนาดใหญ่ 96

ขนาดกลาง 82

ขนาดเล็ก 35
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ว:า ประเด็นดังกล:าวเปUนประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีได�มีการระบุไว�ในร:างพระราชบัญญัติว:าด�วย
ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนบุคคลกับประโยชน'ส:วนรวม พ.ศ. ... อันเปUนประเด็นใหม:
และเจ�าหน�าท่ีองค'การบริหารส:วนจังหวัดมีการรับรู�น�อย จึงควรเร:งให�มีการเผยแพร:และประชาสัมพันธ'หากมี
การบังคับใช�  

  ขณะท่ีในรายประเด็นข�อคําถามของการความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีกลุ:ม
ตัวอย:างมีความไม:แน:ใจในข�อประเด็นคําถามนั้น จะเปUนประเด็นข�อคําถามการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีมีความ
ซับซ�อน ค:อนข�างยาก เปUนประเด็นใหม: เปUนการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ท่ีมีลักษณะไกลตัว เปUนนาธรรม 
และดูเสมือนว:าเปUนปกติวิสัย เช:น การลาออกจากงานราชการไม:ถึง 2 ป̀ และไปทํางานในบริษัทท่ีหน:วยงาน
ราชการเดิมของตนกําลังดําเนินการตรวจสอบอยู:, การท่ีปลัดอําเภอใช�เวลาช:วงวันหยุดราชการทําการขาย
เสื้อผ�าบริเวณท่ีว:าการอําเภอท่ีปลัดอําเภอทํางานอยู:โดยไม:ได�รับอนุญาตจากอําเภอ, เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ'
ของเทศบาล ก. ขายประกันชีวิตให�แก:ผู�มาติดต:อราชการ, เจ�าหน�าท่ีกระทรวงพลังงานได�รับการสนับสนุนค:า
เดินทางไปประชุมเรื่องพลังงานทดแทนจากบริษัทพลังงานแห:งหนึ่ง และการท่ีเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภาษีไป
รับจ�างทําบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการให�ผู�เสียภาษี เปUนต�น 

  จะเห็นได�ว:า การท่ีกลุ:มตัวอย:างมีการตอบ “ไม:แน:ใจ” ในประเด็นข�อคําถามข�างต�นมาก เม่ือ
พิจารณาจะพบว:า ข�อคําถามดังกล:าวเปUนประเด็นใหม:ของการขัดกันแห:งผลประโยชน' รวมถึงบางประเด็นเปUน
ประเด็นท่ีมีความซับซ�อน ค:อนข�างยาก ท่ีต�องอาศัยความสนใจ ทราบข�อมูล รวมถึงต�องอาศัยความเข�าใจใน
แนวความคิดพ้ืนฐานจนถึงความเข�าใจในองค'ความรู�ท่ีซับซ�อนตามมา ซ่ึงข�อคําถามดังกล:าวส:งผลต:อการรับรู�
และความเข�าใจ จึงควรต�องมีการมุ:งเน�นในการสร�างการรับรู�และความเข�าใจ หรือเผยแพร:และประชาสัมพันธ'
ในประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีเปUนประเด็นใหม: และมีความซับซ�อนและค:อนข�างยากด�วย 

  5.2.7. มิติทางวัฒนธรรมกับการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห"งผลประโยชน&ของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค&การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทย 

  ลักษณะกลุ:มตัวอย:างท่ีตอบแบบสอบถามมากกว:าร�อยละ 30 อยู:ในช:วงอายุ 41 – 50 ป̀ และ 
51 – 60 ป̀ มีระดับการศึกษาสูง มีตําแน:งในระดับผู�บริหารข้ึนไป ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีกลุ:มตัวอย:างมีการรับรู�
ด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในระดับปานกลางคิดเปUนร�อยละ 52.89 (เกินก่ึงหนึ่งไม:มาก) และกลุ:มตัวอย:าง
มีความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในระดับปานกลาง คิดเปUนร�อยละ 46.09 (ไม:ถึงก่ึงหนึ่ง) เม่ือ
พิจารณาในแง:มุมทางวัฒนธรรม จะพบว:า  

  กลุ:มตัวอย:างจะมีการรับรู�และความเข�าใจการขัดกันแห:งผลประโยชน'มากในรูปแบบ/ลักษณะ
การขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีเปUนประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีเห็นชัดแจ�ง เปUนรูปธรรม และเปUนการ
ขัดกันแห:งผลประโยชน'โดยตรง กล:าวคือ มีผลประโยชน'ตอบแทนแลกเปลี่ยนท่ีเปUนวัตถุ อาทิ การรับ
ผลประโยชน'ต:างๆ (Accepting Benefits) หรือการรับของขวัญหรือความสะดวกสบาย, การทําธุรกิจกับตัวเอง 
(Self – Dealing) หรือ เปUนคู:สัญญา (Contracts), การใช�สมบัติราชการเพ่ือประโยชน'ธุรกิจส:วนตัว (Using 
your employer’s property for private advantage), การรับรู�ข�อมูลภายใน (Inside Information), การ
ใช�อํานาจแสวงหาผลประโยชน'ให�เครือญาติ, การรับสินบน และการเบียดบังเวลาราชการเพ่ือประโยชน'ส:วนตัว 
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  ส:วนกรณีท่ีกลุ:มตัวอย:างมีการรับรู�และความเข�าใจด�านขัดกันแห:งผลประโยชน'น�อย ได�แก: 
การทํางานหลังจากออกจากตําแหน:งหน�าท่ีสาธารณะหรือเกษียณ (Post – Employment), การทํางานพิเศษ 
(Outside Employment of Moonlighting) และการใช�อิทธิพลส:วนตัวในการดําเนินธุรกิจของตน และการ
รับของขวัญหรือความสะดวกสบาย เช:นการได�รับบริการหรือสิทธิพิเศษ 

  ขณะท่ีกลุ:มตัวอย:างจะตอบไม:แน:ใจมากในประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน' คือ กรณีการ
ทํางานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting), การทํางานพิเศษ (Outside Employment of 
Moonlighting), การรับของขวัญหรือความสะดวกสบาย, การทํางานหลังจากออกจากตําแหน:งหน�าท่ี
สาธารณะหรือเกษียณ (Post – Employment) การใช�อํานาจแสวงหาผลประโยชน'ให�แก:เครือญาติ และการ
รับของขวัญหรือความสะดวกสบาย เช:นการได�รับบริการหรือสิทธิพิเศษ 

  จะเห็นได�ว:า การรับรู�และความเข�าใจด�านขัดกันแห:งผลประโยชน'ของกลุ:มตัวอย:างจะเปUนการ
รับรู�และความเข�าใจด�านขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีเห็นชัดแจ�ง เปUนรูปธรรม และเปUนการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'โดยตรง สามารถพบเห็นการกระทําดังกล:าวได�โดยง:ายในการดําเนินชีวิต หากมีกรณีการกระทํา
การขัดกันแห:งผลประโยชน'เกิดข้ึน กลุ:มตัวอย:างมักรับรู�ว:าการกระทําดังกล:าวเปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน' 
ขณะท่ีกรณีการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีกลุ:มตัวอย:างมีการรับรู�น�อยและมีความไม:แน:ใจนั้น  จะเห็นได�ว:า เปUน
รูปแบบและลักษณะการขัดกันแห:งผลประโยชน'ท่ีไม:ชัดแจ�ง มีลักษณะนามธรรม แม�สามารถพบเห็นการกระทํา
ดังกล:าวได�โดยง:ายในการดําเนินชีวิต แต:กลุ:มตัวอย:างกลับรับรู�และมีความเข�าใจว:ากรณีดังกล:าวไม:เปUนการ
ขัดกันแห:งผลประโยชน'หรือมีความไม:แน:ใจ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบว:า การทํางานพิเศษ การ
ทํางานหลักจากออกจากตําแหน:งหน�าท่ีสาธารณะหรือเกษียณ การรับของขวัญหรือความสะดวกสบาย การใช�
อํานาจหรืออิทธิพลเพ่ือประโยชน'ต:อตนเองและเครือข:าย ต:างมีความสอดรับกับมิติวัฒนธรรมของไทยท่ีเอ้ือ
หรืออาจส:งผลต:อการขัดกันแห:งผลประโยชน' อาทิ ระบบเครือญาติหรือพวกพ�องท่ีสภาพสังคมคาดหวังว:าจะ
ช:วยเหลือซ่ึงกันและกัน การให�ของขวัญ ของกํานัล หรือความสะดวกสบายเพ่ือสร�างความสัมพันธ'ต:อผู�มีอํานาจ
หรือการอํานวยความสะดวกให� หรือการใช�อํานาจแสวงหาผลประโยชน'ให�แก:ตนเองหรือเครือญาติ ซ่ึงแง:มุม
ทางวัฒนธรรมเหล:านี้ล�วนมีลักษณะ “สีเทา” ท่ีเปUนลักษณะหนึ่งของการขัดกันแห:งผลประโยชน'และมีความ
เชื่อมโยงกับพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน ซ่ึงต:างมองว:าเปUนสภาพธรรมดาท่ีใครๆ ก็สามารถจะกระทําได� ซ่ึงแม�
เปUนเรื่องง:ายๆ  แต:กลุ:มตัวอย:างมีการรับรู�และความเข�าใจน�อย หรืออาจไม:แน:ใจ ก็เปUนเรื่องท่ีส:งผลต:อความสุ:ม
เสี่ยงต:อการทุจริตตามมา ซ่ึงควรมีการมุ:งเน�นแก�ไขปDญหาไปท่ีประเด็นดังกล:าวท่ีเปUนวิถีชีวิตประจําวันของกลุ:ม
ตัวอย:างเปUนสําคัญ 

  5.2.8. นัยสําคัญต"อการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห"งผลประโยชน&ของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐในองค&การบริหารส"วนจังหวัดของประเทศไทย 

  จากผลการสํารวจ คณะผู�วิจัย พบว:า  มีเหตุและปDจจัยท่ีมีนัยสําคัญต:อการรับรู�และความ
เข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทย กล:าว 
ปDจจัยทีส:งผลต:อการรับรู�ด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของกลุ:มตัวอย:าง ได�แก: ระดับการศึกษา และตําแหน:ง
หน�าท่ี เปUนต�น ขณะท่ีปDจจัยท่ีส:งผลต:อความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน' ได�แก: ระดับการศึกษา 
ตําแหน:งหน�าท่ี และระยะเวลาในการทํางาน ซ่ึงสะท�อนว:าในการเสริมสร�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการ
ขัดกันแห:งผลประโยชน'ควรคํานึงและให�ความสําคัญกับเหตุและปDจจัยท้ังระดับการศึกษา ตําแหน:งหน�าท่ี และ
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ระยะเวลาในการทํางานเปUนลําดับแรกๆ และควรต�องปรับปรุงและพัฒนาเทคนิค/วิธีการให�สอดคล�องและเอ้ือ
ต:อปDจจัยเหล:านี้ เนื่องจากเหตุและปDจจัยเหล:านี้ส:งผลและช:วยให�การเสริมสร�างการรับรู�และความเข�าใจมี
ประสิทธิผล สามารถสร�างและเพ่ิมระดับการรับรู�และความเข�าได�อย:างมีนัยสําคัญ 

  5.2.9. ข�อจํากัดในการสํารวจ 

  เครื่องมือทีใช�ในการวิจัย: ในการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'ของเจ�าหน�าท่ีรัฐ คณะผู�วิจัยได�พัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพ่ือสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�าน
การขัดกันแห:งผลประโยชน' ซ่ึงพบว:า เนื่องจากการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'เปUนประเด็นท่ีค:อนข�างใหม:และยังไม:มีการสํารวจในประเทศไทย ซ่ึงมีความยากและจําเปUนต�อง
อาศัยระยะเวลาค:อนข�างมากในการศึกษาและพัฒนา ท้ังในแง:ของหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับการรับรู�
และความเข�าใจ และหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห:งผลประโยชน' รวมท้ังร:างพระราชบัญญัติ
ว:าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนบุคคลกับประโยชน'ส:วนรวม พ.ศ. ... ซ่ึงตาม
หลักการและทฤษฏีท่ีคณะผู�วิจัยได�ศึกษาวิจัยนั้น เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยอยู:บนฐานของความเชื่อมโยงระหว:าง
หลักการ แนวคิด และทฤษฏีว:าด�วยการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในเชิงวิชาการ และการประยุกต'การขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'ท่ีนํามาปรับใช�ในตัวบทกฎหมายของประเทศไทย เช:น ร:างพระราชบัญญัติว:าด�วยความผิด
เก่ียวกับการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนบุคคลกับประโยชน'ส:วนรวม พ.ศ. ... เครื่องมือการวิจัยจึงมีความ
เชื่อโยงระหว:างแนวคิด ทฤษฏีและการประยุกต'สู:การนําไปปฏิบัติเปUนการท่ัวไปของภาครัฐ ไม:ได�อยู:บนฐาน
ของด�านใดด�านหนึ่งเพียงด�านเดียว เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยท่ีมีความเชื่อม่ันและเท่ียงตรง รวมถึง
สามารถวัดได�ตามวัตถุประสงค'ของการวิจัย ด�วยเหตุข�างต�นจึงส:งผลต:อการดําเนินงานวิจัยท่ีอาจอาศัย
ระยะเวลาการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยอยู:พอสมควร ท้ังนี้ ในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยไปสํารวจในอนาคต 
จึงจําเปUนต�องปรับปรุงและพัฒนาให�สอดคล�องกับโจทย'ท่ีต�องการวัด เนื่องจากในร:างพระราชบัญญัติว:าด�วย
ความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนบุคคลกับประโยชน'ส:วนรวม พ.ศ. ... อาจมีการปรับปรุง
และแก�ไขเพ่ือการบังคับใช�ในทางปฏิบัติต:อไป 

  การดําเนินการวิจัย: เนื่องจากรูปแบบการบริหารงานวิจัยของสํานักงาน ป.ป.ช. ได�มีการ
ปรับปรุงจาตามระเบียบและข�อกําหนดด�านการวิจัยของสํานักงาน ป.ป.ช. (เดิม) ท่ีเก่ียวข�อง ในการดําเนินการ
วิจัยจึงมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัย วิธีการและข้ันตอนด�านการวิจัยสถาบันใหม:ตาม
ระเบียบการคณะกรรมการปcองกันและปราบปรามการทุจริตว:าด�วยการส:งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ และ
ข�อกําหนดสํานักงาน ป.ป.ช. ว:าด�วยหลักเกณฑ'การใช�จ:ายเงินเก่ียวกับการส:งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เงิน
ค:าตอบแทนและวิธีปฏิบัติต:างๆฯ คณะผู�วิจัยจึงต�องปรับปรุงวิธีการดําเนินงานให�สอดคล�องการกับแนวทางใหม:
ท้ังวิธีการเสนอข�อเสนอโครงการ การรายงานความก�าวหน�า การร:างรายงานฉบับสมบูรณ'และรายงานฉบับ
สมบูรณ' จึงต�องมีอาศัยระยะเวลาทําความเข�าใจและการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานวิจัยให�สอดคล�องตาม
แนวทางใหม: 

   กลุ:มตัวอย:างและการเก็บรวบรวมข�อมูล: ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กลุ:มตัวอย:างท่ีใช�ใน
การศึกษาคือเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของประเทศไทยท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 76 หน:วย ซ่ึงมี
ท้ังเจ�าหน�าท่ีรัฐฝKายประจําและฝKายการเมือง โดยลักษณะการปฏิบัติงานขององค'การบริหารส:วนจังหวัดนั้น จะ
มีการประชุมสภาองค'การบริหารส:วนจังหวัดเพียงเดือนละ 1 – 2 ครั้ง ส:งผลให�ในการเก็บรวบรวมจากกลุ:ม
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ตัวอย:างใช�ระยะเวลามากเนื่องจากต�องรอให�มีการประชุมสภาองค'การบริหารส:วนจังหวัดจึงจะสามารถเก็บ
รวบรวมข�อมูลจากกลุ:มตัวอย:างในองค'การบริหารส:วนจังหวัดนั้นๆ ได�ครบถ�วน 

 
5.3 ข�อเสนอแนะ  

  จาการศึกษาวิจัย คณะผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
สร�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ดังนี้ 

  ด�านการสร�างการรับรู�และความเข�าใจ: ควรให�ความสําคัญและเร:งเผยแพร: ประชาสัมพันธ'
การรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค'การบริหารส:วนจังหวัดของ
ประเทศไทย เหตุเพราะ แม�ว:าจากผลการสํารวจการรับรู�กลุ:มตัวอย:างจะมีการรับรู�ในระดับปานกลางคิดเปUน
ร�อยละ 52.89  แต:เกินก่ึงหนึ่งไม:มาก ยังไม:ถึงร�อยละ 60 ซ่ึงอาจกล:าวได�ว:ายังมีการรับรู�ด�านการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'ไม:มากนัก ขณะท่ีในส:วนความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'นั้นกลุ:มตัวอย:างมีความเข�าใจ
ในระดับปานกลางแต:ไม:ถึงก่ึง คือเพียงร�อยละ 46.09 ซ่ึงถือว:าน�อยมาก จากผลการสํารวจดังกล:าวจึง
จําเปUนต�องเร:งให�ความสําคัญและเร:งเผยแพร:ประชาสัมพันธ'เพ่ือการสร�างการรับรู�และความเข�าใจด�านการ
ขัดกันแห:งผลประโยชน'เปUนอย:างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ:มองค'การบริหารส:วนจังหวัดขนาดใหญ:เปUนอันดับแรก ท่ี
ได�รับรายได�จํานวนมาก แต:มีระดับการรับรู�และความเข�าใจในระดับน�อย อันเปUนสัญญาณสะท�อนความสุ:มเสี่ยง
ของแนวโน�มท่ีอาจนําไปสู:สถานการณ'การขัดกันแห:งผลประโยชน'ตามมา ในอีกแง:หนึ่งก็อาจนําไปสู:การทุจริต
อีกด�วย 

  ด�านเนื้อหา: ในการสร�างการรับรู�และความเข�าใจควรมุ:งเน�นและคํานึงถึงลักษณะเนื้อหาใน
หลายประการ กล:าวคือ  
  - ควรพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับทิศทางการดําเนินงานสร�างการรับรู�และความเข�าใจ 
เนื่องด�วยตัวเนื้อหาของการขัดกันแห:งผลประโยชน'มีความซับซ�อน มีลักษณะของความเปUนวิชาการ และ
กฎหมาย และต�องอาศัยระยะเวลาทําความเข�าใจ นอกจากนี้ อิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม หรือแนวปฏิบัติท่ี
ยึดถือและปฏิบัติกันมาก็มีอิทธิพลต:อการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน'ด�วย เนื่องจากใน
บางกรณีแนวปฏิบัติหรือพฤติกรรมบางอย:างอาจมียึดถือปฏิบัติเปUนปกติวิสัยจนเสมือนหนึ่งแนวปฏิบัติหรือ
พฤติกรรมเหล:านั้นไม:เปUนการขัดกันแห:งผลประโยชน' 
  - ท้ังการรับรู�และความเข�าใจนั้นมีความสําคัญและเชื่อมโยงกัน จึงควรให�ความสําคัญในการ
สร�างการรับรู�และความเข�าใจ เหตุเพราะหากมีการรับรู�เก่ียวกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'น�อยก็จะส:งผลต:อ
ความเข�าใจต:อองค'ความรู� กฎหมาย ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันแห:งผลประโยชน'ตามมา ในท�ายท่ีสุดก็อาจ
ส:งผลให�เจ�าหน�าท่ีรัฐมีการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน'ตามมา รวมถึงอาจ
นําไปสู:การกระทําการทุจริตด�วย 
   - ในเนื้อหาของการสร�างความเข�าใจด�านการขัดกันแห:งผลประโยชน' ควรให�ความสําคัญและ
มุ:งเน�นการสร�างและทําความเข�าใจในแนวคิดพ้ืนฐานของการขัดกันแห:งผลประโยชน' เนื่องจากมิติพ้ืนฐาน
ดังกล:าวมีความเข�าใจน�อย อีกท้ังหากไม:สามารถความเข�าใจในแนวคิดพ้ืนฐานแล�วก็จะส:งผลต:อความเข�าใจใน
กรณีหรือประเด็นการขัดกันแห:งผลประโยชน'ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย:างยิ่งตามตัวบทกฎหมายตามมาด�วย 
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  - กลุ:มเปcาหมายท่ีควรมุ:งเน�นการสร�างการรับรู�และความเข�าใจในองค'การบริหารส:วนจังหวัด
เปUนอันดับแรก คือ กลุ:มท่ีมีระดับการศึกษาน�อย กลุ:มเจ�าหน�าท่ีรัฐในระดับปฏิบัติ และกลุ:มองค'การบริหารส:วน
จังหวัดขนาดใหญ: เนื่องจากผลการสํารวจกลุ:มดังกล:าวมีระดับการรับรู�และความใจน�อยกว:ากลุ:มอ่ืนๆ 

  ด�านรูปแบบและวิธีการ: ในระยะแรกของการสร�างการรับรู�และความความเข�าด�านการ
ขัดกันแห:งผลประโยชน'ควรมุ:งเน�นและให�ความสําคัญกับช:องทางการเผยแพร: ประชาสัมพันธ'ท่ีควรเข�าถึงง:าย
และไม:ซับซ�อน โดยเฉพาะตัวสื่อประชาสัมพันธ'ควรมีลักษณะทันสมัยและย:อยองค'ความรู�ให�สามารถเข�าใจง:าย 
และการสร�างการรับรู�และความเข�าใจอาจดําเนินการโดยการจัดอบรม สัมมนาและการเข�าร:วมกิจกรรมท่ี
เก่ียวข�องของเจ�าหน�าท่ีรัฐควบคู:กัน ซ่ึงสามารถส:งผลต:อระดับการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห:ง
ผลประโยชน'ด�วย 

  ด�านการศึกษาวิจัย: ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีต:อการขัดกัน
แห:งผลประโยชน' ท้ังในแง:การรับรู�  และความเข�าใจ เปUนระยะทุกๆ 2 ป̀ เหตุเพราะในอนาคตร:าง
พระราชบัญญัติว:าด�วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว:างผลประโยชน'ส:วนบุคคลกับประโยชน'ส:วนรวม พ.ศ. 
... จะมีการบังคับใช�เกิดข้ึน จึงควรศึกษาวิจัยและสํารวจถึงสภาพการณ'ของพฤติกรรมการรับรู�และความเข�าใจ
เพ่ือประโยชน'ในการเผยแพร: ประชาสัมพันธ' การสร�างการรับรู�และความเข�าใจ การบังคับใช�กฎหมาย 
ตลอดจนความเสี่ยงในการกระทําท่ีอาจเข�าข:ายการขัดกันแห:งผลประโยชน' และความเสี่ยงในการทุจริตตามมา 
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ผนวก 2 คาํสั่งสํานักงาน ป.ป.ช. ที ่330/2560 เร่ือง 
การมอบหมายให'บุคคลปฏิบัติงานในโครงการวิจัย  

 (เพิ่มเติม) 
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ผนวก 3 หนังสอืขออนุเคราะห1ข'อมูลเพือ่ใช'ประกอบการ
ดําเนินการวิจัย 
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ผนวก 4 หนังสอืขอความอนุเคราะห1เก็บข'อมูล  
(ทดสอบเคร่ืองมือ)  
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ผนวก 5 หนังสือขอความอนุเคราะห1ตอบแบบสอบถาม 
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 ผนวก 6 เคร่ืองมือที่ใช'ในการวิจัย (ฉบับทดสอบ) 
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โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการ

  โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจ
 ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส วนจังหวัดของประเทศไทย

คําช้ีแจง: 

� การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค! เพ่ือสํารวจการรับรู�
จังหวัดเก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน! 
ในการจัดทําองค!ความรู� ความเข�าใจ และแนวทางการปฏิบัติในการขจัดป,ญหาความขัดแย�งแห'ง
ผลประโยชน! (Conflict of I

� กลุ'มเป8าหมาย ได�แก' ผู�บริหารองค!การบริหารส'วนจังหวัด ข�าราชการองค!การบริหารส'วนจังหวัด และ
ลูกจ�างสังกัดองค!การบริหารส'วนจังหวัด

� แบบสอบถามฉบับนี้ แบ'งออกเป;น 
ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 การรับรู�และความเข�าใจด�าน
ตอนท่ี 3 ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน! 
ตอนท่ี 4 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

แห'งผลประโยชน! 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย �

1.1 เพศ �  ชาย 

1.2 อายุ    ปC 

1.3 ระดับการศึกษา  
  �  ตํ่ากว'ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท'า
  �  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช
  �  ปวส. หรืออนุปริญญา 
  �  ปริญญาตรี หรือเทียบเท'า
  �  ปริญญาโท หรือเทียบเท'า

1.4 ตําแหน'งหน�าท่ีในป,จจุบัน 
  �  ผู�บริหาร อบจ

 �  ข�าราชการ อบจ
  �  ข�าราชการ อบจ
  �  ลูกจ�าง (ลูกจ�างประจํา

1.5 ระยะเวลาในการทํางาน    

การขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย

แบบสอบถาม 

และความเข�าใจด�านการขัดกันแห งผลประโยชน� (Conflict of I
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส วนจังหวัดของประเทศไทย 

เพ่ือสํารวจการรับรู�และความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วน
ขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) และจัดทําข�อเสนอแนะแนวทาง

ความรู� ความเข�าใจ และแนวทางการปฏิบัติในการขจัดป,ญหาความขัดแย�งแห'ง
onflict of Interest) ในหน'วยงานองค!การบริหารส'วนจังหวัด  

ผู�บริหารองค!การบริหารส'วนจังหวัด ข�าราชการองค!การบริหารส'วนจังหวัด และ
ลูกจ�างสังกัดองค!การบริหารส'วนจังหวัด 

แบบสอบถามฉบับนี้ แบ'งออกเป;น 4 ตอน ดังนี้ 
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
การรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of I
ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of I
ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู�การขัดกัน
แห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

� ลงใน  � หน�าข�อความท่ีตรงกับความเป;นจริงของท'าน

 �  หญิง 

 
ตํ่ากว'ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท'า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือเทียบเท'า 

หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท'า  
หรือเทียบเท'า 

ปริญญาโท หรือเทียบเท'า หรือสูงกว'า 

ผู�บริหาร อบจ. หรือสมาชิกสภา อบจ. 
อบจ. ระดับผู�บริหาร (ผู�อํานวยการกอง/หัวหน�าฝQาย/หัวหน�างาน

ข�าราชการ อบจ. ระดับผู�ปฏิบัติ/พนักงานส'วนท�องถ่ิน 
ลูกจ�างประจํา/พนักงานจ�าง) 

  ปC 

 

ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย 

(Conflict of Interest) 

ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วน
จัดทําข�อเสนอแนะแนวทาง

ความรู� ความเข�าใจ และแนวทางการปฏิบัติในการขจัดป,ญหาความขัดแย�งแห'ง

ผู�บริหารองค!การบริหารส'วนจังหวัด ข�าราชการองค!การบริหารส'วนจังหวัด และ

Conflict of Interest) 
Conflict of Interest) 

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู�การขัดกัน

ความเป;นจริงของท'าน 

หัวหน�างาน) 

ฉบับทดสอบ 
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โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย 

ตอนท่ี 2  การรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห งผลประโยชน� (Conflict of Interest) 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย � ลงในช'องท่ีตรงกับความเห็นของท'านมากท่ีสุด  

การรับรู�เกี่ยวกับการขัดกันแห งผลประโยชน� (Conflict of Interest) 

ข�อคําถาม 
เห็นด�วย 

ไม เห็น
ด�วย 

ไม แน ใจ ท านเห็นด�วยหรือไม ว าการกระทําดังต อไปนี้เป?นการขัดกันแห งผลประโยชน�
หรือไม ? 

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับผลประโยชน!ท้ังในรูปตัวเงินและไม'ใช'ตัวเงิน จากประชาชนผู�มา
ติดต'อราชการ เพ่ือให�ดําเนินการบริการประชาชนรวดเร็วข้ึน 

   

2. เจ�าหน�าท่ีรัฐทําธุรกิจหรือเป;นคู'สัญญากับหน'วยงานรัฐท่ีตนปฏิบัติงาน    

3. เจ�าหน�าท่ีรัฐอาศัยตําแหน'งทางราชการทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา 
รับจ�างเป;นท่ีปรึกษาโครงการ  

   

4. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�ทรัพย!สินหรือสมบัติของราชการเพ่ือประโยชน!ส'วนตัว    

5. เจ�าหน�าท่ีรัฐหาประโยชน!จากการรับรู�ข�อมูลภายในหน'วยงาน    

6. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อิทธิพลส'วนตัวในการดําเนินธุรกิจของตน    

7. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับสินบนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานของเอกชน    

8. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับของขวัญหรือความสะดวกสบายจากลูกค�าของหน'วยงาน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

   

9. เจ�าหน�าท่ีรัฐทํางานหลังจากออกจากตําแหน'งหรือเกษียณอายุไม'ถึง 2 ปC ใน
บริษัทเอกชนท่ีท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 

   

10. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อํานาจหน�าท่ีแสวงหาผลประโยชน!ให�แก'เครือญาติ    

ความเข�าใจเกี่ยวกับผลประโยชน�ส วนตัว (Private or Personal Interest) 

ข�อคําถาม 
เป?น ไม เป?น ไม แน ใจ ท านเห็นว าการกระทําดังต อไปนี้เป?นผลประโยชน�ส วนตัวตามหลักการขัดกันแห ง

ผลประโยชน�หรือไม ? 

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับเงินจากร�านค�าเป;นการตอบแทนท่ีให�บริการจดทะเบียนร�านค�า
ด�วยความรวดเร็ว 

   

2. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับคูปองส'วนลดการชมภาพยนตร!จากบริษัท ค. ตามท่ีบริษัท ค. ได�
ให�เป;นของสมนาคุณจากการได�รับมอบหมายให�ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ!จากบริษัท 
ค. 

   

3. เจ�าหน�าท่ีกระทรวงพลังงานได�รับการสนับสนุนค'าเดินทางไปประชุมเรื่องพลังงาน
ทดแทนจากบริษัทพลังงานแห'งหน่ึง 

   

4.  เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับสิทธิพิเศษท่ีจอดรถ VIP จากห�างสรรพสินค�าสยาม เน่ืองจาก
เป;นเจ�าหน�าท่ีท่ีอนุมตัิให�ดําเนินการต'อเตมิห�างสรรพสินค�าสยาม 

   

5. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับจัดเลี้ยงโดยไม'คิดค'าใช�จ'ายจากลูกค�าของหน'วยงาน    
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โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย 

ความเข�าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย างเป?นทางการ (Public or Official Duty) 

ข�อคําถาม 
เป?น ไม เป?น ไม แน ใจ ท านเห็นว าการกระทําดังต อไปนี้เป?นการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักการขัดกันแห ง

ผลประโยชน�หรือไม  ? 

1. เจ�าพนักงานท่ีดินอาศัยเวลาหลงัเลิกงานดําเนินการรับจ�างเป;นท่ีปรึกษาโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย! เพ่ือให�บรษัิทเอกชนท่ีรัฐว'าจ�างมีความน'าเช่ือถือ 

   

2. เจ�าหน�าท่ีพัฒนาสังคม ใช�เวลาระหว'างการประชุมส'วนราชการ ขายสินค�าออนไลน!
ผ'านทาง Facebook 

   

3. นางสาว ส. ตําแหน'งนิติกร ใช�คอมพิวเตอร!ของสํานักงานดําเนินการประชาสัมพันธ!
สํานักงานทนายของหลานสาวผ'านเครือข'ายสังคมออนไลน! 

   

4. เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ!ของเทศบาล ก. ขายประกันชีวิตให�แก'ผู�มาติดต'อราชการ    

5. ปลัดอําเภอ ร. ใช�เวลาช'วงวันหยุดราชการทําการขายเสื้อผ�าบริเวณท่ีว'าการอําเภอ
ท่ีปลัดอําเภอ ร. ทํางานอยู'โดยไม'ได�รับอนุญาตจากอําเภอ 

   

 

ความเข�าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว างผลประโยชน�ส วนตัวและส วนรวม 

ข�อคําถาม 
เป?น ไม เป?น ไม แน ใจ ท านเห็นว าสถานการณ�ดังต อไปนี้เป?นการขัดกันระหว างผลประโยชน�ส วนตัวและ

ส วนรวมหรือไม  ? 

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐดําเนินการล�างรถยนต!ของตนในสถานท่ีทํางานหลังเลิกงาน    

2. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�นําเก�าอ้ีของสํานักงานไปใช�ในการจัดงานอุปสมบทของ
ผู�บังคับบัญชา 

   

3. เจ�าหน�าท่ีรัฐเป;นกรรมการพิจารณาการเวนคืนท่ีดินเพ่ือก'อสร�างทางหลวง ได�ให�
ข�อมูลกับนายบีว'าจะมีแผนการเวนคืนท่ีดินใกล�กับท่ีดินของนายบี 

   

4. เจ�าหน�าท่ีองค!การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการไม'ถึง 2 ปC และไปทํางาน
ในบริษัทผลิตอาหารเสริมสุขภาพ ซ่ึงเป;นบริษัทท่ีองค!การอาหารและยากําลัง
ดําเนินการตรวจสอบอยู' 

   

5. เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภาษีรับจ�างทําบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการให�ผู�เสยีภาษี    
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โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย 

ตอนท่ี 3  ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห งผลประโยชน� (Conflict of Interest) 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย � และเติมคําลงในช'องว'างท่ีตรงกับความเห็นของท'านมากท่ีสุด 

ท านเคยทราบข�อมูล องค�ความรู� หรือเข�าร วมโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการขัดกันแห งผลประโยชน�ดังต อไปนี้หรือไม  
เพียงใด? 

1. การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) 

 

2. การเข�าร'วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับการ
ขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

 

3. การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว'าด�วยการป8องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 100 

 

4. การเข�าร'วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว'าด�วยการป8องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 

 

5. การใช�งานแอพพลิเคช่ัน มาตรา 100 และ มาตรา 103 ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. 

 

ตอนท่ี 4  ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู�และความเข�าใจเก่ียวกับ
การขัดกันแห งผลประโยชน� (Conflict of Interest)  

 
                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 
 
 
 

...ขอขอบคุณในความร'วมมือไว� ณ ท่ีนี้...  
ศูนย!วิจัยเพ่ือต'อต�านการทุจริต ป̀วย  อ๊ึงภากรณ! สํานักงาน ป.ป.ช. 

เคย ไม'เคย  จํานวน ............ ครั้ง 

ไม'เคย  จํานวน ............ ครั้ง เคย 

ไม'เคย  จํานวน ............ ครั้ง เคย 

ไม'เคย  จํานวน ............ ครั้ง เคย 

ไม'เคย  จํานวน ............ ครั้ง เคย 
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 ผนวก 7 เคร่ืองมือที่ใช'ในการวิจัย (ฉบับเก็บข'อมูล) 
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โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการ

โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจ
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย

คําช้ีแจง: 

� การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค! เพ่ือสํารวจการรับรู�
จังหวัดเก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน! 
ในการจัดทําองค!ความรู� ความเข�าใจ และแนวทางการปฏิบัติในการขจัดป,ญหาความขัดแย�งแห'ง
ผลประโยชน! (Conflict of I

� กลุ'มเป8าหมาย ได�แก' ผู�บริหารองค!การบริหารส'วนจังหวัด 
ลูกจ�างสังกัดองค!การบริหารส'วนจังหวัด

� แบบสอบถามฉบับนี้ แบ'งออกเป;น 
ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 การรับรู�และความเข�าใจด�าน
ตอนท่ี 3 ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน! 
ตอนท่ี 4 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม

แห'งผลประโยชน! 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย �

1.1 เพศ �   ชาย 

1.2 อายุ      ปC 

1.3 ระดับการศึกษา  

  �   ตํ่ากว'ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท'า
  �   มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช
  �   ปวส. หรืออนุปริญญา 
  �   ปริญญาตรี 
  �   ปริญญาโท หรือเทียบเท'า

1.4 ตําแหน'งหน�าท่ีในป,จจุบัน 
  �   ผู�บริหาร อบจ

 �   ข�าราชการ 
  �   ข�าราชการ อบจ
  �   ลูกจ�าง (ลูกจ�างประจํา

1.5 ระยะเวลาในการทํางานท่ีองค!การบริหารส'วนจังหวัด

การขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย

แบบสอบถาม 

และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of I
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย

 

เพ่ือสํารวจการรับรู�และความเข�าใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วน
ขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) และจัดทําข�อเสนอแนะแนวทาง

ความรู� ความเข�าใจ และแนวทางการปฏิบัติในการขจัดป,ญหาความขัดแย�งแห'ง
onflict of Interest) ในหน'วยงานองค!การบริหารส'วนจังหวัด  

ผู�บริหารองค!การบริหารส'วนจังหวัด ข�าราชการองค!การบริหารส'วนจังหวัด และ
ลูกจ�างสังกัดองค!การบริหารส'วนจังหวัด 

แบบสอบถามฉบับนี้ แบ'งออกเป;น 4 ตอน ดังนี้ 
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
การรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of I
ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of I
อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู�การขัดกัน

แห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

� ลงใน  � หน�าข�อความท่ีตรงกับความเป;นจริงของท'าน

 �   หญิง 

 

ตํ่ากว'ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท'า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. หรือเทียบเท'า 

หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท'า  
ปริญญาตรี หรือเทียบเท'า 
ปริญญาโท หรือเทียบเท'า หรือสูงกว'า 

ผู�บริหาร อบจ. หรือสมาชิกสภา อบจ. 
 อบจ. ระดับผู�บริหาร (ผู�อํานวยการกอง/หัวหน�าฝQาย/

ข�าราชการ อบจ. ระดับผู�ปฏิบัติ/พนักงานส'วนท�องถ่ิน 
ลูกจ�างประจํา/พนักงานจ�าง) 

องค!การบริหารส'วนจังหวัด      ปC 

รหัสจังหวัด
 

ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย 

(Conflict of Interest) 
ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค�การบริหารส�วนจังหวัดของประเทศไทย 

ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วน
จัดทําข�อเสนอแนะแนวทาง

ความรู� ความเข�าใจ และแนวทางการปฏิบัติในการขจัดป,ญหาความขัดแย�งแห'ง

ข�าราชการองค!การบริหารส'วนจังหวัด และ

Conflict of Interest) 
Conflict of Interest) 

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู�การขัดกัน

ความเป;นจริงของท'าน 

/หัวหน�างาน) 

รหัสจังหวัด............... ฉบับท่ี............ 
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โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย 

ตอนท่ี 2  การรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย � ลงในช'องท่ีตรงกับความเห็นของท'านมากท่ีสุด  

2.1 การรับรู�เกี่ยวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) 

ข�อคําถาม 
เป=น ไม�เป=น ไม�แน�ใจ 

การกระทําดังต�อไปนี้เป=นการขัดกันแห�งผลประโยชน�หรือไม� 

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับผลประโยชน!ท้ังในรูปตัวเงินและไม'ใช'ตัวเงิน จากประชาชนผู�มา
ติดต'อราชการ เพ่ือให�การบริการประชาชนรวดเร็วข้ึน 

   

2. เจ�าหน�าท่ีรัฐทําธุรกิจหรือเป;นคู'สัญญากับหน'วยงานรัฐท่ีตนปฏิบัติงาน    

3. เจ�าหน�าท่ีรัฐอาศัยตําแหน'งทางราชการทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา 
รับจ�างเป;นท่ีปรึกษาโครงการ  

   

4. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�ทรัพย!สินหรือสมบัติของราชการเพ่ือประโยชน!ส'วนตัว    

5. เจ�าหน�าท่ีรัฐหาประโยชน!จากการรับรู�ข�อมูลภายในหน'วยงาน    

6. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อิทธิพลส'วนตัวในการดําเนินธุรกิจของตน    

7. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับสินบนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานของเอกชน    

8. เจ�าหน�าท่ีรัฐรับของขวัญหรือความสะดวกสบายจากลูกค�าของหน'วยงาน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

   

9. เจ�าหน�าท่ีรัฐทํางานหลังจากออกจากตําแหน'งหรือเกษียณอายุไม'ถึง 2 ปC ใน
บริษัทเอกชนท่ีท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 

   

10. เจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อํานาจหน�าท่ีแสวงหาผลประโยชน!ให�แก'เครือญาติ    

 

 

2.2 ความเข�าใจเกี่ยวกับผลประโยชน�ส�วนตัว (Private or Personal Interest) 

ข�อคําถาม 
เป=น ไม�เป=น ไม�แน�ใจ การกระทําดังต�อไปนี้เป=นผลประโยชน�ส�วนตัวตามหลักการขัดกันแห�งผลประโยชน�

หรือไม� 

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับเงินจากร�านค�าเป;นการตอบแทนท่ีให�บริการจดทะเบียนร�านค�า
ด�วยความรวดเร็ว 

   

2. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับคูปองส'วนลดการชมภาพยนตร!จากบริษัท ค. ตามท่ีบริษัท ค. ได�
ให�เป;นของสมนาคุณจากการได�รับมอบหมายให�ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ!จากบริษัท ค. 

   

3. เจ�าหน�าท่ีกระทรวงพลังงานได�รับการสนับสนุนค'าเดินทางไปประชุมเรื่องพลังงาน
ทดแทนจากบริษัทพลังงานแห'งหน่ึง 

   

4.  เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับสิทธิพิเศษท่ีจอดรถ VIP จากห�างสรรพสินค�าสยาม เน่ืองจาก
เป;นเจ�าหน�าท่ีท่ีอนุมตัิให�ดําเนินการต'อเตมิห�างสรรพสินค�าสยาม 

   

5. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�รับจัดเลี้ยงโดยไม'คิดค'าใช�จ'ายจากลูกค�าของหน'วยงาน    
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โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย 

2.3 ความเข�าใจเกี่ยวกับการปฏบัิติหน�าท่ีท่ีกําหนดอย�างเป=นทางการ (Public or Official Duty) 

ข�อคําถาม 
เป=น ไม�เป=น ไม�แน�ใจ การกระทําดังต�อไปนี้เป=นการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักการขัดกนัแห�งผลประโยชน�

หรือไม�  

1. เจ�าพนักงานท่ีดินอาศัยเวลาหลงัเลิกงานดําเนินการรับจ�างเป;นท่ีปรึกษาโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย! เพ่ือให�บรษัิทเอกชนท่ีรัฐว'าจ�างมีความน'าเช่ือถือ 

   

2. เจ�าหน�าท่ีพัฒนาสังคม ใช�เวลาระหว'างการประชุมส'วนราชการ ขายสินค�าออนไลน!
ผ'านทาง Facebook 

   

3. นางสาว ส. ตําแหน'งนิติกร ใช�คอมพิวเตอร!ของสํานักงานดําเนินการประชาสัมพันธ!
สํานักงานทนายของหลานสาวผ'านเครือข'ายสังคมออนไลน! 

   

4. เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ!ของเทศบาล ก. ขายประกันชีวิตให�แก'ผู�มาติดต'อราชการ    

5. ปลัดอําเภอ ร. ใช�เวลาช'วงวันหยุดราชการทําการขายเสื้อผ�าบริเวณท่ีว'าการอําเภอ
ท่ีปลัดอําเภอ ร. ทํางานอยู'โดยไม'ได�รับอนุญาตจากอําเภอ 

   

 
 

2.4 ความเข�าใจเกี่ยวกับการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและส�วนรวม 

ข�อคําถาม 
เป=น ไม�เป=น ไม�แน�ใจ สถานการณ�ดังต�อไปนี้เป=นการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและส�วนรวม

หรือไม�  

1. เจ�าหน�าท่ีรัฐดําเนินการล�างรถยนต!ของตนในสถานท่ีทํางานหลังเลิกงาน    

2. เจ�าหน�าท่ีรัฐได�นําเก�าอ้ีของสํานักงานไปใช�ในการจัดงานอุปสมบทของผู�บังคับบัญชา    

3. เจ�าหน�าท่ีรัฐเป;นกรรมการพิจารณาการเวนคืนท่ีดินเพ่ือก'อสร�างทางหลวง ได�ให�
ข�อมูลและรายละเอียดกับนายบีซ่ึงเป;นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย!ว'าจะมีแผนการ
เวนคืนท่ีดิน 

   

4. เจ�าหน�าท่ีองค!การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการไม'ถึง 2 ปC และไปทํางาน
ในบริษัทผลิตอาหารเสริมสุขภาพ ซ่ึงเป;นบริษัทท่ีองค!การอาหารและยากําลังดําเนินการ
ตรวจสอบอยู' 

   

5. เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภาษีรับจ�างทําบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการให�ผู�เสยีภาษี    
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โครงการสํารวจการรับรู�และความเข�าใจด�านการขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) ของเจ�าหน�าท่ีรัฐในองค!การบริหารส'วนจังหวัดของประเทศไทย 

ตอนท่ี 3  ความสนใจเก่ียวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest) 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย � และเติมคําลงในช'องว'างท่ีตรงกับความเห็นของท'านมากท่ีสุด 

ท�านเคยทราบข�อมูล องค�ความรู� หรือเข�าร�วมโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการขัดกันแห�งผลประโยชน�ดังต�อไปนี้หรือไม� 
เพียงใด 

3.1 การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับการขัดกันแห'งผลประโยชน! 
(Conflict of Interest) 

�  เคย จํานวน..............ครั้ง �  ไม'เคย 

3.2 การเข�าร'วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับการ
ขัดกันแห'งผลประโยชน! (Conflict of Interest) 

�  เคย จํานวน..............ครั้ง �  ไม'เคย 

3.3 การศึกษาข�อมูลองค!ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว'าด�วยการป8องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 100 

�  เคย จํานวน..............ครั้ง �  ไม'เคย 

3.4 การเข�าร'วมกิจกรรม สัมมนา การอบรมองค!ความรู�เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว'าด�วยการป8องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 

�  เคย จํานวน..............ครั้ง �  ไม'เคย 

3.5 การใช�งานแอพพลิเคช่ัน มาตรา 100 และ มาตรา 103 ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. 

�  เคย จํานวน..............ครั้ง �  ไม'เคย 

ตอนท่ี 4  ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการรับรู�และความเข�าใจเก่ียวกับ
การขัดกันแห�งผลประโยชน� (Conflict of Interest)  

 
                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 

                 . 
 

...ขอขอบคุณในความร'วมมือไว� ณ ท่ีนี้...  
ศูนย!วิจัยเพ่ือต'อต�านการทุจริต ป̀วย  อ๊ึงภากรณ! สํานักงาน ป.ป.ช. 
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ประวตัิคณะวิจัย 
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ประวัติคณะวิจัย 

 

1) รองศาสตราจารย� ดร.โกวิทย�  กังสนันท� (ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย) 

ตําแหน#งป$จจุบัน:  - อาจารย	และท่ีปรึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร	 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ	 

   - ผู'ทรงคุณวุฒิวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห,งชาติ (วช.) และ  
     สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

การศึกษา:   - กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

   - พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร	) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	 

   - Ph.D (Political Science) Indiana U., U.S.A. 

ประสบการณ�:  - อดีตคณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	 

   - อดีตท่ีปรึกษาธนาคารโลก โครงการเร,งรัดออกโฉนดท่ีดินท่ัวประเทศ 

   - อดีตท่ีปรึกษาธนาคารพัฒนาแห,งเอเชีย (ADB) โครงการวิจัยการปรับโครงสร'างและ 
     พัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ	การเกษตร 

   - ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัทไพรสวอร	เตอร	เฮ'า กรุงเทพฯ 

   - ประธานกรรมการสภาวิจัยแห,งชาติ สาขารัฐศาสตร	และรัฐประศาสนศาสตร	   
     สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห,งชาติ 

   - อนุกรรมการฝNายวิจัย สํานักงาน ป.ป.ช. 

   - กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ.    
     และสํานักนายกรัฐมนตรี 

   - ท่ีปรึกษาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ด'าน PBBS 

   - ท่ีปรึกษาสํานักงาน ก.พ. ด'านพัฒนากําลังพลและการกําหนดตําแหน,ง 

ผลงานทางวิชาการ: - องค	การและการบริหาร (2527) 

   - อํานาจและการควบคุมในการศึกษาองค	การ (2529) 

   - การวิเคราะห	นโยบายสาธารณะ (2937) 

ฯลฯ 
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2) นายณัฐวุฒิ  สมบูรณ�ย่ิง (หัวหน1าโครงการวิจัย) 

ตําแหน#งป$จจุบัน:  - เจ'าพนักงานปVองกันการทุจริตชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสระบุรี 
     ช,วยราชการศูนย	วิจัยเพ่ือต,อต'านการทุจริต ปYวย อ๊ึงภากรณ	 สํานักงาน ป.ป.ช. 

การศึกษา:   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร	) สาขาการปกครอง เกียรตินิยมอันดับ 1  
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	  

ประสบการณ�:  - นักวิเคราะห	นโยบายและแผน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย	 

   - Project Recruiter, Adecco Co., Ltd. 

   - อาจารย	ผู'ช,วยสอน (Teacher Assistant) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 

   - นักวิจัยสังคมศาสตร	ชํานาญการ ศูนย	วิจัยเพ่ือต,อต'านการทุจริต ปYวย อ๊ึงภากรณ	 
     สํานักงาน ป.ป.ช. 

ผลงานทางวิชาการ: - การสํารวจและวิเคราะห	ปcญหาและอุปสรรคการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
     สํานักงาน ป.ป.ช. ด'านการปราบปรามการทุจริต 

   - การสํารวจและวิเคราะห	ปcญหาและอุปสรรคการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
     สํานักงาน ป.ป.ช. ด'านการปVองกันการทุจริต 

   - กรอบยุทธศาสตร	และแผนงานด'านการวิจัย สํานักงาน ป.ป.ช. (2558 – 2560) 

   - คดีสําคัญท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล (พ.ศ. 2543 – 2557) 

   - การปริทัศน	องค	ความรู'ว,าด'วย “การขัดกันแห,งผลประโยชน	 (Conflict of Interest)” 

   - รายงานโครงการประเมินผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต'ยุทธศาสตร	ท่ี 3         
     “สร'างสังคมท่ีไม,ทนต,อการทุจริต” ของยุทธศาสตร	ชาติว,าด'วยการปVองกันและ 
       ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ฯลฯ 

 

3) นางสาวธีรวรรณ  เอกรุณ (นักวิจัย) 

ตําแหน#งป$จจุบัน:  - นักวิจัยสังคมศาสตร	ปฏิบัติการ ศูนย	วิจัยเพ่ือต,อต'านการทุจริต ปYวย อ๊ึงภากรณ	 
     สํานักงาน ป.ป.ช. 

การศึกษา:   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ	มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ�:  - นักวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแห,งชาติ 

   - Marketing Research Executive, Mocap Co., Ltd.  

   - Data Analytics, Starmark Co., Ltd. 
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   - Market Research Analyst, Distri Surveys Co., Ltd. 

ผลงานทางวิชาการ: - วิทยานิพนธ	เรื่อง “ปcจจัยท่ีมีผลต,ออัตราการก,ออาชญากรรมเด็กและเยาวชนไทย”
     คณะเศรษฐศาสตร	 จุฬาลงกรณ	มหาวิทยาลัย. 

   - กรอบการวิจัยด'านการปVองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช. 
     (พ.ศ. 2560 – 2564)”  

   - รายงานโครงการประเมินผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต'ยุทธศาสตร	ท่ี 3     
     “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ของยุทธศาสตร	ชาติว,าด'วยการปVองกันและ  
     ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ฯลฯ 

 

3) นายภัรวุฒิ  เฉยศิริ (ผู1ช#วยนักวิจัย) 

ตําแหน#งป$จจุบัน:  - นักวิจัยประจําศูนย	ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท'องถ่ิน สํานักงานสัญญาธรรมศักด์ิ  
     เพ่ือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 

การศึกษา:   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร	) สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	  

ประสบการณ�:  - เจ'าหน'าท่ีสิทธิมนุษยชนระหว,างประเทศ กรมคุ'มครองสิทธิและเสรีภาพ  
     กระทรวงยุติธรรม 

   - ผู'ช,วยนักวิจัย คณะรัฐศาสตร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 

   - อาจารย	ผู'ช,วยสอน (Teacher Assistant) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 

   - นักวิจัยประจําศูนย	ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท'องถ่ิน สถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิ  
     เพ่ือประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	 

ผลงานทางวิชาการ: - โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาระบบและวิธีการเพ่ือส,งเสริมการมีส,วน
     ร,วมของภาคประชาสังคมในการจัดทําบริการสาธารณะ” เสนอต,อ   
     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

   - โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาและรวบรวมตัวอย,างการบริหารกิจการบ'านเมือง 
     แบบร,วมมือกันระหว,างภาครัฐ องค	กรปกครองส,วนท'องถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชน   
       ภาคประชาสังคมและชุมชน เสนอต,อ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

   - โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาความเหมาะสมการยกฐานะเทศบาลเมืองมาบตาพุด
     เป{นท'องถ่ินรูปแบบพิเศษ” เสนอต,อ เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

   - โครงการวิจัย เรื่อง “ความรับผิดของรัฐเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ: ศึกษา 
     เปรียบเทียบกรณีของญ่ีปุNนและไทย (Public Liability for Natural Disaster: 
     Comparative Study of Japan and Thailand) 
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   - โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะของ  
       องค	ปกครองส,วนท'องถ่ินต,อภารกิจการถ,ายโอน” เสนอต,อ สํานักงาน คณะกรรมการ 
       พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ 

   - โครงการเพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีอย,างบูรณาการและ 
     มีประสิทธิผล (The new integrated-effective area-based management) 
     การพัฒนาเศรษฐกิจท'องถ่ินในพ้ืนท่ีแม,สอด จังหวัดตาก เสนอต,อ  
       สถาบันพระปกเกล'า 

   - โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมู,บ'าน (กม.):   
     กลไกขับเคลื่อนประชารัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสนอต,อ  
     มูลนิธิอนันต	อนันตกูล 

   - โครงการศึกษาวิจัยวิเคราะห	ร,างพระราชบัญญัติเลือกต้ังสมาชิกสภาท'องถ่ินหรือ
     ผู'บริหารท'องถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....ภายใต'โครงการวิเคราะห	กฎหมายเก่ียวกับการ
     ปกครองท'องถ่ินและการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญใหม,   
     เสนอต,อสถาบันพระปกเกล'า 

   - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะของ 
     องค	การปกครองส,วนท'องถ่ิน (Local Standard) ประจําปoงบประมาณ  
     พ.ศ. 2561 เสนอต,อ กรมส,งเสริมการปกครองท'องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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