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3 มถินุายน 2556

รว่มสํารวจโดย

ผลสํารวจความคดิเห็นของผูนํ้าภาคธุรกจิ
เกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาคอรร์ปัชนัในประเทศไทย

รว่มกบั
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วธิกีารศกึษา

ขัน้ตอนที ่1.2: 
 การวจัิยเชงิปรมิาณ (Pilot testing)
 จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง N=10 ราย  

 กลุม่เป้าหมาย
 บรษัิทผูนํ้าภาคธรุกจิตา่งๆในประเทศไทย

 รปูแบบการสมัภาษณ์
 IOD รวบรวมการตอบกลับขอ้มูลทางอีเมล์ หรือ

ไปรษณียแ์ละ GfK MarketWise เป็นผูจั้ดทํารายงาน
และนําเสนอผลเบื ้องตน้เพือ่พัฒนาแบบสอบถามให ้
สมบรูณ์สําหรับขัน้ตอนที ่2 

 ระยะเวลาในการดําเนนิการ : 
 พฤศจกิายน– ธนัวาคม 255

บทนาํ

ขัน้ตอนที ่1.1: 
 การวจัิยเชงิคณุภาพ
 จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง N=10 ราย

 IOD เป็นผูนั้ดหมายจํานวน 4 ราย และ 
GfK MarketWise เป็นผูนั้ดหมายจํานวน 6 ราย 

 การสัมภาษณ์ทัง้ 10 ราย ดําเนินการโดยนักวจัิยของ 
GfK MarketWise

 กลุม่เป้าหมาย
 ผูนํ้าความคดิ ผูนํ้าภาคธรุกจิ และหน่วยงานอสิระ

 รปูแบบการสมัภาษณ์
 การสัมภาษณ์เชงิลกึ โดยสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว หรือ

การใหข้อ้มูลทางอีเมล์ เพือ่รวบรวมแนวความคดิและ
จัดทําแบบสอบถามในขัน้ตอนที ่2 การวจัิยเชงิปรมิาณ

 ระยะเวลาในการดําเนนิการ : 
 กันยายน - ตลุาคม 2555
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วธิกีารศกึษา

 การวจัิยเชงิปรมิาณ 
 จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง N=1,066 ราย
 กลุม่เป้าหมาย

 บรษัิทผูนํ้าภาคธรุกจิตา่งๆในประเทศไทย

 รปูแบบการสมัภาษณ์
 IOD รวบรวมการตอบกลับขอ้มูลทางอเีมล ์หรอื ไปรษณียแ์ละ

GfK MarketWise เป็นผูจั้ดทํารายงานและนําเสนอผล

 ระยะเวลาในการดําเนนิการ : 
 มกราคม – เมษายน 2556

บทนาํ

เพศ ชาย 67%
หญงิ 33%

อายุ < 30 ปี 7%
30-39 ปี 20%
40-49 ปี 28%
50-59 ปี 29%
> 60 ปี 15%

(Base) (1,066)

ตําแหนง่ กรรมการ 28%
ผูบ้รหิารระดบัสงู 22%
ประธานกรรมการ 12%
CEO 11%
ผูจ้ัดการทั่วไป 9%
ผูถ้อืหุน้ในบรษัิท 8%
หุน้สว่นผูบ้รหิาร 7%
CFO 4%

(Base) (1,066)

ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถาม
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสาํรวจ

จาํนวนผูต้อบแบบสํารวจ 1,066 คน

 สว่นใหญข่องผูต้อบแบบสํารวจ

 อยูใ่นบรษัิททีม่รีายไดต้อ่ปี

 อยูใ่นบรษัิทจดทะเบยีนทีม่คีนไทยเป็นผูม้อํีานวจควบคมุและบรหิารสงูสดุ (52%)

 อยูใ่นบรษัิททีดํ่าเนนิธรุกจิทีเ่นน้ตลาดทัง้ไทยและตา่งประเทศ (56%)

• < 50 ลา้นบาท 18%
• 51-250 ลา้นบาท 17%
• 251-1,000 ลา้นบาท 19%
• 1,001-5,000 ลา้นบาท 17%
• 5,001-10,000 ลา้นบาท 9%
• 10,001-50,000 ลา้นบาท 11%
• > 50,000 ลา้นบาท 9%
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ปญัหาการทจุรติในประเทศไทย

ระดับของปัญหาการทจุรติของ
ประเทศไทยในปัจจบุัน ปัญหาการทจุรติใน 2 ปีที่ผา่นมา

93% ของกลุม่ผูนํ้าภาคธรุกจิ เห็นวา่ ระดับความรนุแรงของปัญหาการทจุรติของประเทศไทยในปัจจบุัน อยูใ่นระดบัสูง -สูงมาก 

75% ของ กลุม่ผูนํ้าภาคธรุกจิ เห็นวา่ ปัญหาการทจุรติของประเทศไทยในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมานัน้มเีพิม่มากขึน้
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ปญัหาการทจุรติในประเทศไทย

ผูนํ้าทางธรุกจิ สว่นใหญ ่มองวา่ การทจุรตินัน้สง่ผลตอ่ประเทศไทยมากทีส่ดุ ในเรือ่งของ การลดทอนประสทิธภิาพใน
การแขง่ขนัในภมูภิาค ความตกตํา่ทางจรยิธรรมของสงัคม  และเป็นชือ่เสยีงทีไ่มด่ขีองประเทศ 

  Total Points % of Total 
Points

 -  ลดทอนประสทิธภิาพในการแขง่ขันในภมูภิาค  1321 21%

 -  ความตกตํา่ทางจรยิธรรมของสังคม 1266 20%

 -  ชือ่เสยีงที่ไมด่ขีองประเทศ 872 14%

 -  จดีพีขีองประเทศเตบิโตไดช้า้/เศรษฐกจิเตบิโตชา้ 661 11%

 -  ระบบธรรมาภบิาลออ่นแอ  540 9%

 -  ชอ่งวา่ง/ความไมเ่ทา่เทยีมกนัดา้นรายได ้มมีากขึ้นระหวา่งคนจน
    และคนรวย 536 9%

 -  ความเหลือ่มล้ําดา้นตา่งๆ ในสังคม (เชน่ โอกาสทางการศกึษา 
    โอกาสในการเขา้ถงึการแพทย ์โอกาสในการเขา้ถงึสือ่ตา่งๆ เป็นตน้) 493 8%

 -  ภาคประชาสังคมทีอ่อ่นแอ 293 5%

 -  ระบอบประชาธปิไตยออ่นแอ 288 5%

เรยีงตามลําดบัความสําคญั

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3

ผลของการทจุรติที่มตีอ่ประเทศ
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ปญัหาการทจุรติในประเทศไทย

ระดับผลกระทบจากปัญหา
การทจุรติทีม่ตีอ่การดําเนนิธรุกจิ

สดัสว่นตน้ทนุทีต่อ้งจา่ยเพิม่                
หากมกีารทจุรติ

*คํานวณเฉพาะผูท้ีต่อบว่ามตีน้ทุนทีต่อ้งจ่ายเพิม่

การทจุรตินัน้สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิธรุกจิของภาคเอกชน โดย 63% ของผูนํ้าธรุกจิเอกชน เอย่วา่ ระดับของผลกระทบ
อยูใ่นระดับคอ่นขา้งสงูถงึสงูมาก ซึง่ 54% เอย่ถงึสดัสว่นทีต่อ้งจา่ยเพิม่มากกวา่ 10% 
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กระบวนการทีม่โีอกาสในการเกดิทจุรติ

Total Points % of Total 
Points

 -  การจัดซือ้จัดจา้งกับภาครัฐ 1330 22%

 -  การจดทะเบยีน ขออนุญาตตา่งๆ 820 14%

 -  การจัดการประมลูโครงการของภาครัฐ 760 13%

 -  การจัดซือ้จัดจา้งระหวา่งภาคเอกชน 609 10%

เรยีงตามลําดบัความสําคญั

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3

(ฐาน) (1066)

Total Points: การคํานวณถว่งน้ําหนัก โดยคําตอบทีต่อบเป็นอันดบัที ่1 จะมน้ํีาหนักเท่ากับ 3 คะแนน, 
อนัดบัที่ 2=2 คะแนน และอันดบัที ่3=1 คะแนน โดยคะแนนยิง่มากยิง่เป็นส ิง่ทีสํ่าคญัมาก
% of Total Points: การคํานวณโดยหาสดัส่วนเมือ่เทยีบกับผลรวมของ Total Points

Remarks:
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รปูแบบของการทจุรติ

 Total Points % of Total 
Points

 -  การใชตํ้าแหน่งทางการเมอืงเพือ่เอือ้
ประโยชนใ์หแ้กพ่รรคพวกของตนเอง  1282 20%

 -  การใหข้องขวญัหรอืตดิสนิบน  1083 17%

 -  การทจุรติเชงินโยบาย โดยผูดํ้ารงตําแหน่ง
ทางการเมอืง 960 15%

 -  การจา่ยเงนิเพือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชนใ์น
ภายหลัง 770 12%

 -  การเอือ้ประโยชนแ์ก่ญาต/ิพวกพอ้ง 588 9%

เรยีงตามลําดบัความสําคญั

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3

(ฐาน) (1066)

Total Points: การคํานวณถว่งน้ําหนัก โดยคําตอบทีต่อบเป็นอันดบัที ่1 จะมน้ํีาหนักเท่ากับ 3 คะแนน, 
อนัดบัที่ 2=2 คะแนน และอันดบัที ่3=1 คะแนน โดยคะแนนยิง่มากยิง่เป็นส ิง่ทีสํ่าคญัมาก
% of Total Points: การคํานวณโดยหาสดัส่วนเมือ่เทยีบกับผลรวมของ Total Points

Remarks:
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กลุม่อตุสาหกรรมทีม่แีนวโนม้ในการเกดิทจุรติ

 Total Points % of Total 
Points

 -  โทรคมนาคม  887 15%

 -  พลงังานและสาธารณูปโภค 877 14%

 -  การเกษตร  677 11%

 -  พฒันาอสงัหารมิทรัพย ์ 594 10%

 -  วสัดกุอ่สรา้ง 554 9%

เรยีงตามลําดบัความสําคญั

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3

(ฐาน) (1066)

*New question Total Points: การคํานวณถว่งน้ําหนัก โดยคําตอบทีต่อบเป็นอันดบัที ่1 จะมน้ํีาหนักเท่ากับ 3 คะแนน, 
อนัดบัที่ 2=2 คะแนน และอันดบัที ่3=1 คะแนน โดยคะแนนยิง่มากยิง่เป็นส ิง่ทีสํ่าคญัมาก
% of Total Points: การคํานวณโดยหาสดัส่วนเมือ่เทยีบกับผลรวมของ Total Points

Remarks:
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สาเหตขุองการเกดิทจุรติ

 Total Points % of Total 
Points

 -  กฎหมาย ระเบยีบ หรอืคําสัง่ตา่งๆ เปิดโอกาส
ใหบ้คุลากรภาครฐัสามารถใชด้ลุยพนิจิที่
เอือ้อํานวยใหส้ามารถเกดิการทจุรติคอรร์ปัชนั

1166 19%

 -  กระบวนการทางการเมอืงขาดความโปรง่ใส
และตรวจสอบไดย้าก 953 15%

 -  ผลประโยชนท์างการเมอืง  910 15%

 -  ความไมเ่ขม้งวดของการบังคับใชก้ฎหมายและ
กฎระเบยีบ  677 11%

 -  เจา้หนา้ทีข่าดคณุธรรมและไมป่ฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ 609 10%

เรยีงตามลําดบัความสําคญั

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3

(ฐาน) (1066)

Total Points: การคํานวณถว่งน้ําหนัก โดยคําตอบทีต่อบเป็นอันดบัที ่1 จะมน้ํีาหนักเท่ากับ 3 คะแนน, 
อนัดบัที่ 2=2 คะแนน และอันดบัที ่3=1 คะแนน โดยคะแนนยิง่มากยิง่เป็นส ิง่ทีสํ่าคญัมาก
% of Total Points: การคํานวณโดยหาสดัส่วนเมือ่เทยีบกับผลรวมของ Total Points

Remarks:



12

ความพยายามในการแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

ผลตอ่การเจรญิเตบิโตของประเทศ

*New question

เพิม่ข ึน้โดยเฉลีย่ประมาณ 50% 

มมุมองของผูนํ้าภาคเอกชนสว่นใหญ ่ใหค้วามเห็นวา่ หากประเทศไทยไมม่กีารทจุรติ ยอ่มสง่ผลใหก้ารเจรญิเตบิโตของ
ประเทศเพิม่สงูขึน้กวา่ปัจจบุันถงึ 50%
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ความพยายามในการแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

1 ใน 4 ของ กลุม่ผูนํ้าภาคธรุกจิ มคีวามเชือ่มัน่อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงู ถงึสงูมาก วา่ปัญหาทจุรติสามารถแกไ้ขได ้
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ความพยายามในการแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

บคุคลทีจ่ะชว่ยในการแกไ้ขปัญหาการทจุรติได ้
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ความพยายามในการแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

*New question

กลยทุธท์ีร่ฐัควรใหค้วามสําคญั
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ความพยายามในการแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

ระดบัความสําคญัของการแกไ้ขปัญหา
การทจุรติของภาคเอกชน*

ระดบัประสทิธภิาพของกลไกทีใ่ช ้
ในการป้องกนัการฉอ้โกงและทจุรติ

ความพรอ้มทีจ่ะมสีว่นรว่มใน Collective Action เพือ่แกไ้ขปัญหาการทจุรติ

พรอ้มที่ จะเขา้รว่มแน่นอน พรอ้มทีจ่ะมสีว่นรว่ม
หากมแีผนที่ปฏบิตัไิด ้

ยนิดทีีจ่ะเขา้รว่ม
แตไ่มส่ามารถทําได ้

ไมต่อ้งการมสีว่นรว่ม

Presenter
Presentation Notes
72% ของผู้นำภาคเอกชน เห็นว่าภาคเอกชนโดยรวมมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย เมื่อกล่าวถึงการป้องกันการทุจริตขององค์กรของตน 58% ของผู้นำภาคเอกชน ระดับประสิทธิภาพของกลไกที่ใช้ในการป้องกันการฉ้อโกงและทุจริตผู้นำภาคธุรกิจมากกว่า 95% นั้น มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมมีส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
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ขอ้เสนอแนะ (1) 

ผลการศกึษาเกี ่ยวกับการทุจรติคอร์รัปชนัในประเทศไทยในปี 2013 กับกลุม่ผูนํ้าภาคธุรกจินัน้ มีความน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ในการวางแนวทางเพือ่ขับเคลือ่นการแกไ้ขปัญหาการทุจรติคอร์รัปชนัโดยภาคธรุกจิเอกชน โดยมขีอ้เสนอแนะ
ดังนี้

ภาคธรุกจิเอกชนเป็นพลังทีสํ่าคัญทีผ่ลักดันสําหรับการต่อตา้นการคอรร์ัปชนัของประเทศไทย ภาคธรุกจิเอกชนจงึ
ควรสรา้งความต่อเนือ่งในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ และศกึษาความเปลีย่นแปลงอย่าง
ตอ่เนือ่งทกุปี  

1

ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกับพนักงานเกีย่วกับกจิกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งวา่ อะไรคอืการทุจรติคอรร์ัปชนั สาเหตุของการ
คอรร์ัปชนั และผลกระทบของการคอรร์ัปชนัทีม่ตีอ่ระดับประเทศ ระดับองคก์ร และระดับบคุคล 2

สรา้งการรับรูแ้ละเสรมิสรา้งจติสํานกึของพนักงานขององคก์ร สรา้งนโยบายเพือ่ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจรติ
คอรร์ัปชนั รวมทัง้ใหพ้นักงานมสีว่นในการตรวจสอบ และเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัตเิพือ่แกไ้ขปัญหาการทุจรติ
ของภาคเอกชน 

3
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ขอ้เสนอแนะ (2) 

สนับสนุนใหพ้นักงานมบีทบาทในการใหข้อ้มลูเกีย่วกับการทจุรติคอรร์ัปชนัหากมกีารพบเห็น 4

หมั่นตรวจสอบกระบวนการทํางานของบรษัิท และบังคับใชก้ฎตา่งๆหากมกีารทจุรติเกดิขึน้ 5

สรา้งกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งของบรษัิทใหม้คีวามโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้6

การพัฒนาแผนการฝึกอบรมรว่มกันสําหรับภาคธรุกจิเอกชน และหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการทํางานที่
อาจเกดิการทจุรติไดง้า่ย เพือ่การควบคมุไมใ่หเ้กดิการทจุรติภายในองคก์ร เป็นตน้ 7
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ขอ้เสนอแนะ (3) 

การสือ่สารในแนวทางของการสรา้งคา่นยิมของการไมค่อรร์ัปชนั เห็นวา่การคอรร์ัปชนัเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถยอมรับได ้
และใหผู้ท้ี ่ทําการคอรร์ัปชนัเกดิความละอายต่อสังคม โดยผ่านพลังของสือ่มวลชนและการสือ่สารในรูปแบบอืน่ๆ 
(เชน่ การโฆษณา)

8

การผลักดันใหบ้รษัิทในกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่กีารรับรูว้า่มกีารคอรร์ัปชนัสงูไดม้บีทบาทในการเป็นสว่นหนึง่ของกลุ่ม
การตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั9

การวางนโยบายของผูบ้รหิารใหก้ารต่อตา้นการคอรร์ัปชนัใหเ้ป็นนโยบายหนึง่ของบรษัิท และใหคํ้าปฏญิาณร่วมกัน
ในทกุบรษัิทของภาคธรุกจิเอกชน

การเชดิชหูน่วยงาน/องคก์รทีม่กีารปรับปรงุ และเผยแพรใ่หอ้งคก์รอืน่ๆไดร้ับทราบ

10

11
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