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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  ประจําปD 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�การกําหนดมาตรการปbองกัน 
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�านการปbองกันการทุจริต 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�านการปbองกันการทุจริต 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 ปoวย อ๊ึงภากรณ  ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีต�อการขัดกันแห�งผลประโยชน ท้ังในแง�การรับรู� และความเข�าใจ 
เป]นระยะทุกๆ 2 ปq 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. 

 

 

 


