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สถานการณ์คอรร์ปัชนัท่ีก าลงัเปลี่ยนแปลง 

รายงานผลการวจิยั เรือ่ง คอรร์ปัชนัในระบบราชการไทย : การส ารวจทศันติ ประสบการณ์

ของหวัหน้าครวัเรือน โดย คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มาหวทิยาลยัและศูนยเ์ครอืขา่ยวชิาการเพื่อ

สงัเกตกาณ์และวจิยัความสุขชุมชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชนั, กนัยายน 2557  ซึง่เป็นการวจิยัในหวัขอ้และ

แนวค าถามเดยีวกบัทีเ่คยท าการวจิยั  เมือ่ พ.ศ.2542 หรอื 15 ปีทีผ่่านมา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบ 

เทยีบใหเ้หน็ว่ามกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรบา้ง ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ประเดน็ส าคญัจากผลการวจิยั  

1. จ านวนของครวัเรอืนทีถู่กเรยีกสนิบน/เงนิพเิศษ เมือ่ไปตดิต่อหน่วยราชการลดลงจากรอ้ยละ 10 

เหลอืเพยีงรอ้ยละ 4.8  

2. การชีว้่ามกีารเรยีกรบัสนิบนลดลง ท าส่วนราชการทีถู่กกล่าวถงึมากในงานวจิยันี้และดเูหมอืนจะ

ไดร้บัประโยชน์หลายประการจากภาพรวมของงานวจิยัไปดว้ย ไดแ้ก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร 

ต ารวจ สส. มหาดไทย สนง.อยัการสงูสุด ศาล กรมการขนส่งทางบก กรมทีด่นิ  

3. ความเชื่อว่าจ่ายสนิบนแลว้จะช่วยใหแ้กป้ญัหาได ้ลดลงจาก รอ้ยละ 50 เหลอื รอ้ยละ 15  

4. คนจนจ่ายสนิบน (รบัภาระของสนิบน) มากกว่าคนรวย (คนรวยใชอ้ทิธพิลอื่นๆ ช่วยได)้ 

5. แมป้ระชาชนจะเชื่อว่าในกระบวนการยตุธิรรมมคีอรร์ปัชนั แต่ถงึแมว้่าตนจะจา่ยสนิบนไปแลว้กไ็ม่

แน่นกัใจว่าเงนินัน้จะซือ้กระบวนการยตุธิรรมได ้(กระบวนการยตุธิรรมดเูขม้แขง็ขึน้) 

6. ขอ้มลูเชงิลบทีช่ีว้่า “เมือ่ประชาชนพบเหน็พฤตกิรรมคอรร์ปัชนัจะรอ้งเรยีนต่อ ป.ป.ช.” ลดลงจาก 

รอ้ยละ 61 เหลอืรอ้ยละ 31 (แปลว่าประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ต่อ ป.ป.ช. ลดลงต ่ามาก) 

7. สภา กทม. สภาเขต กทม. และโรงเรยีนของรฐั เป็นหน่วยงานทีถู่กระบุว่ามกีารเรยีกรบัสนิบนมาก

จากเดมิไมอ่ยูใ่นรายชื่อหน่วยงานทีป่ระชาชนเหน็ว่ามปีญัหา 

8. คนทีเ่ดอืดรอ้นเพราะสนิบนมาก ยิง่อยากมสี่วนรว่มหรอืสนบัสนุนการต่อสูก้บัปญัหามาก 

9. คนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปญัหาคอรร์ปัชนัมากขึน้และมคีวามหวงัว่าปญัหาคอรร์ปัชนัในช่วง 2-

3 ปีขา้งหน้าจะดขีึน้  

10. ทีผ่่านมานกัการเมอืงโกงมากกว่าขา้ราชการ ปจัจบุนัโกง พอๆกนั 
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สถานการณ์คอรร์ปัชนัท่ีเปล่ียนแปลงไป  

1. พฤติกรรมคอรร์ปัชนั 

1. การคอรร์ปัชนัท่ีกระท าโดยตรงต่อประชาชนในรปูของการเรียกรบัสินบนหรือรีดไถ เพื่อการ

บรกิาร (Over the counter corruption) ลดน้อยลงi ประเมนิจากขอ้มลูทีร่ะบุว่าจ านวนของครวัเรอืน

ทีถู่กเรยีกสนิบน/เงนิพเิศษ เมือ่ไปตดิต่อหน่วยราชการลดลงจากรอ้ยละ 10 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 4.8 

2. การคอรร์ปัชนัในภาครฐั จากการจดัซือ้จดัจา้ง การใชอ้ านาจและอทิธพิลสรา้งผลประโยชน์ใหก้บั

ตน พวกพอ้งและพรรคการเมอืง การใชอ้ านาจและดุลยพนิิจของเจา้หน้าที ่การจดัสรรสทิธแิละ

สมัปทาน การแต่งตัง้โยกยา้ยทีไ่มเ่ป็นธรรม มคีวามรนุแรง ท าเป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้นขึน้มาก

ยิง่ขึน้ 

3. การคอรร์ปัชนัท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรบัผลประโยชน์ เกดิขึน้มากและหลากหลายรปูแบบ เช่น 

การซือ้เสยีง และโครงการประชานิยมทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ท าใหป้ระชาชนเกดิความเคย

ชนิและมองขา้มความเลวรา้ยทีจ่ะเกดิขึน้ ประเมนิจากขอ้มลูทีร่ะบุว่ามปีระชาชนเพยีงรอ้ยละ 15 ที่

รบัว่ามกีารซือ้เสยีงในการเลอืกตัง้ อบต. รอ้ยละ 10  ในการเลอืกตัง้เทศบาล ทัง้ทีค่วรสงูกว่านี้ 

มมุมองต่อสถานการณ์ผูเ้ก่ียวข้องในการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

1. หน่วยงานภาครฐั (รฐับาล ป.ป.ช. ฯ) ไมไ่ดร้บัความเชื่อถอืจากประชาชน ประเมนิจากขอ้มลูทีช่ีว้่า 

“เมือ่ประชาชนพบเหน็พฤตกิรรมคอรร์ปัชนัจะรอ้งเรยีนต่อ ป.ป.ช.” ลดลงจาก รอ้ยละ 61 เหลอืรอ้ย

ละ 31 จากเมือ่ 15 ปีทีแ่ลว้  

2. ข้าราชการ เริม่มคีวามตื่นตวัมากขึน้แต่ยงัจ ากดัวง ประเมนิจากขอ้มลูขา่วสารทีข่า้ราชการพยายาม

รวมตวักนัเพื่อต่อสูก้บัปญัหาของหน่วยงาน 

3. ส่ือมวลชน ถูกกดดนัแทรกแซงดว้ยอทิธพิลทางธุรกจิ จนถูกท าลายความเชื่อถอืไปมาก แต่ยงัเป็น

ทีค่าดหวงัของสงัคม ซึง่เป็นไปตามขอ้มลูการวจิยัหลายส านกั 

4. ประชาชน ตื่นตวั เขา้ใจและตอ้งการเขา้มามสี่วนรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัมากขึน้เรือ่ยๆ แต่น่าสนใจ

ว่าประชาชนมองคอรร์ปัชนัทัง้ 3 ประเภทขา้งตน้นี้อยา่งไร ซึง่เป็นไปตามขอ้มลูการวจิยัทีต่รงกนั

จากหลายส านกั 
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5. ภาคประชาสงัคมและภาคธรุกิจ ตื่นตวัและเหน็ความจ าเป็นในการเขา้รว่มแกป้ญัหามากขึน้

ชดัเจน ดูจากความพยายามทีจ่ะก าหนดมาตรการทีเ่ป็นรปูธรรมของสถาบนั สมาคม องคก์รและ

เครอืขา่ยต่างๆ เพื่อต่อสูก้บัปญัหาคอรร์ปัชนัทีเ่กดิขึน้ในภาครฐัและภาคเอกชน 

การคอรร์ปัชนัท่ีกระท าโดยตรงต่อประชาชนในรปูของการเรียกรบัสินบนหรือรีดไถ เพ่ือการบริการ 

(Over the counter corruption) ลดน้อยลง เพราะอะไร  

1. การพฒันาเศรษฐกิจ ระบบการค้าและเทคโนโลย่ีท่ีเปล่ียนไป ท าใหม้กีารแสวงหาผลประโยชน์

ทีเ่ป็นกอบเป็นก าไดม้ากกว่าเพื่อน าเงนิเหล่านัน้ไปแบ่งปนักนั เช่น กรมศุลกากร มขีอ้ครหาถงึการ

ใชอ้ านาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ทีม่กีารน าเขา้ - ส่งออกสนิคา้ มกีารหา

ผลประโยชน์ในลกัษณะทีน่่าเคลอืบแคลงสงสยัจากการไดส้นิบนน าจบั การหาผลประโยชน์จาก

ขบวนการลกัลอบขนสนิคา้หนีภาษแีละการประมลูของหนีภาษทีีถู่กจบัได ้เป็นตน้ กรณกีรมทีด่นิ มี

การหาผลประโยชน์โดยมชิอบ เช่น การอ านวยความสะดวกเป็นพเิศษในการออกโฉนดใหก้บั

โครงการพฒันาอสงัหรมิทรพัย ์การออกโฉนดทีม่ปีญัหากรรมสทิธิห์รอืทบัทีส่าธารณะ กรณี

กระทรวงมหาดไทย กรณตี ารวจ กนิสนิบนจากงบก่อสรา้ง ผูม้อีทิธพิล งบรฐั ผดิกฎหมายหน่วย

ราชการอื่นๆ ในบางกรณกีารคอรร์ปัชนัโดยผ่านตวัแทนกท็ าใหป้ระชาชนเปลีย่นความรูส้กึจากการ

ถูกรดีไถเป็นการซือ้ความสะดวกไป เช่น การจา้งทนายหรอืนกับญัชใีหไ้ปด าเนินการแทน เป็นตน้ 

โดยมองเป็นระบบหรอืธรรมเนียมและอาจมองขา้มตวับุคคลทีเ่ป็นผูร้บัผลประโยชน์ทีม่ชิอบนี้ไป 

2. ภาวะกดดนัต่อผูก้ระท าผิด กล่าวคอื ทีผ่่านมาสงัคมไทยมกีารรณรงคใ์หเ้กดิการเรยีนรูถ้งึภยัรา้ย

ของคอรร์ปัชนัมากขึน้ ท าใหป้ระชาชนเริม่เรยีนรูแ้ละเริม่มสี่วนรว่มในการเปิดโปง ประณามมากขึน้ 

ขณะทีช่่องทางรอ้งเรยีนหรอืส่งขอ้มลูเพื่อใหม้กีารตรวจสอบลงโทษกม็เีพิม่มากขึน้ทัง้ช่องทางของรฐั

และภาคประชาชน 

3. เทคโนโลยีท าให้ประชาชนสามารถท าธรุกรรมกบัหน่วยงานราชการโดยไม่ต้องไปท่ีสถานท่ี

ราชการหรือไม่ต้องพบปะกบัข้าราชการโดยตรง เช่น การยืน่ภาษทีางอนิเตอรเ์น็ท และการ

พฒันาระบบราชการในช่วงหลายปีทีผ่่านมา มสี่วนส าคญัทีท่ าใหข้า้ราชการมอี านาจในการใชดุ้ลย

พนิิจของตนไดน้้อยลง มกีารก าหนดระยะเวลาทีง่านตอ้งท าใหเ้สรจ็อยา่งชดัเจนท าใหม้ขีอ้อา้งในการ

ดงึเรือ่งเพื่อเรยีกรอ้งผลประโยชน์เงนิทองน้อยลง เช่น กรณกีารท าใบขบัขีร่ถยนต ์เป็นตน้ และ KPI 

ทีใ่ชใ้นการประเมนิผลงานของขา้ราชการกเ็ริม่เปลีย่นไป  
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แต่การคอรร์ปัชนับางอยา่งทีถ่งึตวัประชาชนโดยตรง แต่ไมไ่ดท้ าให้พวกเขาสญูเสยีผลประโยชน์ส่วนตวั

ในแบบทีเ่หน็ไดท้นัท ีเช่น การแจกเงนิซือ้เสยีง หรอืแจกจา่ยผลประโยชน์ในรปูต่างๆ เพื่อหวงัผลใหไ้ด้

คะแนนเลอืกตัง้ เช่น การพาไปเทีย่ว การช่วยเหลอืเกือ้กูล โครงการหาเสยีงดว้ยนโยบายประชานิยม เป็น

ตน้ ไมม่กีารศกึษาว่าประชาชนเขา้ใจหรอืไดร้บัผลกระทบอยา่งไรหรอืคดิอยา่งไร (เช่น มเีพยีงรอ้ยละ 15 ที่

รบัว่ามกีารซือ้เสยีงในการเลอืกตัง้ อบต. รอ้ยละ 10  ในการเลอืกตัง้เทศบาล ทัง้ทีผู่ข้ยีนเหน็ว่าควรสงูกว่านี้) 

ดงันัน้ ความหมายของคอรร์รปัชนั จงึถูกตคีวามต่างกนัไปตามความรูส้กึ ความเขา้ใจและผลประโยชน์ที่

ประชาชนไดร้บั เช่น คอรร์ปัชนัเงนิงบประมาณ - ทรพัยส์นิของรฐั /การเรยีกสนิบน-ส่วย /การบรหิารงาน

บุคคลหรอืการแต่งตัง้โยกยา้ยทีข่าดคุณธรรมจรยิธรรม /การใชอ้ านาจต าแหน่งหน้าทีแ่ละอทิธพิลช่วยเหลอื

พวกพอ้งใหไ้ดส้ทิธหิรอืโอกาสเหนือผูอ้ื่น เช่น สทิธแิละสมัปทาน การประมลูจดัซือ้จดัจา้ง /การคอรร์ปัชนัที่

ใหป้ระโยชน์ถงึตวัประชาชนโดยตรง เช่น การแจกเงนิซือ้เสยีง หรอืแจกจ่ายผลประโยชน์ในรปูต่างๆ เพื่อ

หวงัผลใหไ้ดค้ะแนนเลอืกตัง้ เช่น การพาไปเทีย่ว การช่วยเหลอืเกือ้กูล นโยบายประชานิยม เป็นตน้  

ขอ้มลูประกอบ 

 รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อบรกิารสาธารณะและ

การท างานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2546-2554 ของ สถาบนัพระปกเกลา้ (น.168) ระบุว่าคนไทย 

รอ้ยละ 16.6 ประสบกบัการคอรร์ปัชนัดว้ยตนเอง ซึง่เป็นแนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึน้จาก รอ้ยละ 10.4 ในปี 

พ.ศ. 2546  

 รายงานผลการส ารวจ “คนไทยมอนิเตอร ์เสยีงน้ีมพีลงั” 2555 (น.110-111) มคีนไทยรอ้ยละ 10 

ตอบว่าไดร้บัผลกระทบจากปญัหาคอรร์ปัชนั และแมจ้ะฝากความหวงักบัสื่อมวลชนในการแกไ้ข

ปญัหาน้ีแต่กไ็มห่วงัมาก  

 ผลการส ารวจ CSI ของ ม.หอการคา้ ระบุว่าพ่อค้าตอ้งจา่ยเงนิใตโ้ต๊ะ ในเดอืน ธค.56 รอ้ยละ 75 

แต่ลดเหลอืรอ้ยละ 57 ในเดอืน มยิ. 57 (การส ารวจมขีึน้หลงัเกดิ คสช.) 

ผูเ้ขยีน  ดร. มานะ นิมติรมงคล  ผูอ้ านวยการองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 

4 พฤศจกิายน 2557 

                                                           
i เดือนเดน่ นิคมบริรักษ์และคณะ 2557, รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการ “ประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชนั” 


