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บทคัดย่ อ
การจัดซื ้อจัดจ้ างภาครั ฐของประเทศไทยมีมูลค่ าประมาณร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ แต่ กพ็ บ
มูลค่ าที่เสียหายจากการติดสิ นบนของการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครั ฐ มีมลู ค่ าสูงถึงร้ อยละ 10 ถึงร้ อยละ 15 เช่ นกัน ดังนั้นการวิจัยนี ้ มีความ
มุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ องค์ ประกอบการทุจริ ต คอร์ รั ปชันการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครั ฐ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คื อ แบบสอบถาม มีค่า
ความเชื่ อมั่นด้ วยสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาเท่ ากับ 0.977 สถิติที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยหลักการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ ผลการวิจัย พบองค์ ประกอบการทุจริ ตคอร์ รั ปชันในการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครั ฐ
ทั้ งหมด 2 องค์ ประกอบหลัก เรี ยงลาดับองค์ ประกอบการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั น การจั ด ซื ้อจั ดจ้ างภาครั ฐ จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้
การสมคบการทุจริ ต คอร์ รั ปชั น และการทุจริ ตของเจ้ าหน้ าที่ รัฐในการปฏิ บัติหน้ าที่ ซึ่ งผลการวิจัยที่ได้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการหา
แนวทางป้ องกันแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันในการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครั ฐต่ อไป
คาสาคัญ: การทุจริ ตคอร์รัปชัน, การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
ABSTRACT
Government public procurement in Thailand accounts for 10-15 percent of GDP. However, it was found that the value of damage
caused by corruption reaches 10-15 percent of GDP as well. The main aim of this research is to analyze factors of the Corruption
in Government Public Procurement. In order to explore factors analysis of the Corruption in Public Procurement in Thailand,
questionnaire with has the confidence level (α) of 0.977 is used. Percentage, mean, standard deviation, and exploratory factor
analysis then were adopted to analyze the data. The findings showed that Conspiracy to Corruption and Administrative Corruption
are two factors affecting the Corruption in Government Public Procurement. The result of the study can be utilized as a starting
point for finding solutions to the problems of corruption in the Government Public Procurement in the future.
KEYWORDS: Corruption, Government Procurement, Exploratory factor analysis
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1.

บทนา
การทุ จริ ต คอร์ รัปชันภาครัฐ เป็ นปั ญหาแพร่ ระบาดอย่างกว้างขวางในสังคม โดยมี พฤติ กรรมที่ เกี่ ยวกับใช้อานาจหน้าที่
หรื ออาศัยตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ภายใต้ระบบราชการแบบอุปถัมภ์ ซึ่งการทุจริ ตคอร์
รั ปชัน ถื อว่าเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการกระทาของบุคคลที่ อยู่ในฝ่ ายการเมืองที่ มุ่งแสวงหาประโยชน์ เพื่อ “ถอนทุ น” ร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจาในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ กระบวนการทุจริ ตคอร์รัปชันภาครัฐเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันกันในหลาย
มิ ติ ท้ ัง ทางด้า นสัง คม การเมื อ งและเศรษฐกิ จ ดัง นั้น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ตามแนวคิ ด ของ David Rosenbloom and Deborah
Goldman ถือเป็ น “การทรยศต่อความไว้วางใจสาธารณะ” [1]
ประเทศไทยประสบปั ญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการจัดซื้ อจัดจ้างมาโดยตลอด ซึ่ งทัว่ ไปสัดส่ วนการจัดซื้ อจัดจ้าง
สิ นค้าและบริ การของภาครัฐในแต่ละประเทศคิดเป็ นมูลค่าประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product; GDP) แต่ในกรณี ของประเทศไทย ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา GDP (ค.ศ.2010-2015) 340.9-419.8 พันล้านบาท
[2] ซึ่ งการจัดซื้ อจัดจ้างมีอตั ราสิ นบนที่นกั ธุ รกิจต้องจ่ายให้แก่นกั การเมืองและข้าราชการ สาหรับโครงการจัดจ้างจะอยู่ในอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 10-20 ของวงเงินงบประมาณจัดจ้าง ส่ วนโครงการจัดซื้ อจะอยูต่ อ้ งจ่ายประมาณร้อยละ 5-10 ของวงเงินงบประมาณ
จัดซื้อ [3] เพราะเม็ดเงินมีจานวนมาก จึงเป็ นแรงดึงดูดให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง [4]
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าดัชนี ภาพลักษณ์การทุจริ ตคอร์ รัปชันของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า ค่า
ดัชนี ภาพลักษณ์ คอร์ รัปชัน ยังอยู่ ในระดับต่ านัน่ คืออยู่ที่ระดับ 35 ถึง 38 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มาโดยตลอด การทุจริ ต
คอร์ รัปชันประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นเครื่ องชี้วดั ที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีปัญหาการ
ทุจริ ตคอร์รัปชันในระดับที่สูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งน่าเป็ นห่วงอย่างยิง่ และทาให้เห็นถึงการดาเนินงานในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชันของประเทศไทยที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั นั้น [5] ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะการทุจริ ตที่เกิดจาก
ญาติและพวกพ้องตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ที่เอื้อประโยชน์ และช่องว่างระเบียบที่เป็ นช่องให้ทุจริ ตคอร์รัปชัน [6] ซึ่ งการทุจริ ต
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถือได้วา่ เป็ นหนึ่งใน 5 ประเภทของการทุจริ ตคอร์รัปชันภาครัฐที่ตอ้ งได้รับการแก้ไข
พระราชบัญญัติ การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยพระราชบัญญัติมีหลักการเพื่อให้การปฏิ บตั ิ
เกี่ ย วกับ การจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ เ ป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล คุ ้ม ค่ า โปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อภาครัฐและประชาชน โดยหลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จะดาเนินการได้ 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปวิธีคดั เลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยกรมบัญชี กลางได้พฒ
ั นาระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) เพื่อเป็ นศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพ [7] ในปั จจุบนั ประชาชนหรื อภาครัฐเอง
ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ปั ญหาที่ หนึ่ ง คือ การให้ความร่ วมมือกับผูค้ า้ ในการปิ ดงาน หรื อมีการฮั้ว
ประมูล ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอันมาก ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบทาง
กฎหมายหลายฉบับ [8] และมีองค์กรที่คอยกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐ จานวนหลายองค์กรก็ตาม แต่ปัญหาการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กลับดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อให้ได้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรื อกลยุทธ์ที่ใช้ใน
การหลบหลีกเลี่ยงในการปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมายให้สามารถทาการทุจริ ตคอร์รัปชันได้อย่างปลอดภัย ซึ่ง พบว่าการทุจริ ตที่เกิด
จากญาติ แ ละพวกพ้อ งตนเอง คิ ด เป็ นร้ อยละ 11.5 ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ และช่ อ งว่า งระเบี ย บที่ เป็ นช่ อ งให้ทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น [8-9]
ดังนั้น งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นปั จจัยการทุจริ ตคอร์ รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐ โดยเลื อกที่ จะศึ กษากับกลุ่มประชากรที่ เป็ น
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หน่ วยงานภาครัฐและเลือกใช้เทคนิ คการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อศึ กษาองค์องค์ประกอบปั ญหาการจัดซื้ อ
จัดจ้างงานก่อสร้างภาครัฐ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ตอ้ งการศึกษานี้
2.

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั นี้ ได้ศึกษาองค์ประกอบการทุจริ ตคอร์รัปชันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงได้แบ่งหัวข้อในการประมวลเอกสารออกเป็ น
2 หัวข้อหลัก ดังนี้
2.1 การทุจริตคอร์ รัปชันการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
การทุจริ ตคอร์ รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างจัดได้ว่าเป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการการทุจริ ตคอร์ รัปชัน [10] คือ การทุจริ ตเชิ งนโยบาย
การทุจริ ตต่อตาแหน่ งหน้าที่ราชการ การทุจริ ตในการจัดซื้ อจัดจ้าง การทุจริ ตในการให้สัมปทาน และการทุจริ ตโดยการทาลาย
ระบบการตรวจสอบอานาจรัฐ [11] ซึ่ งการทุจริ ตคอร์ รัปชันมักพบได้ท้ งั ในรู ปของการฮั้ว การเรี ยกรับหรื อยอมรับค่าสมยอม และ
เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ โดยทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐล้วนมีช่องโหว่ให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชันได้ [8-11] ซึ่ง
ปั ญหาการสมยอมในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของรัฐ [11] เกิดขึ้นจากการพัฒนาเครื อข่ายสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ โดยมีผแู ้ สดงหลัก
อยู่ 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายข้าราชการ นักการเมือง และฝ่ ายนักธุรกิจ [12-14] ซึ่ งสาเหตุของปั จจัย ได้แก่ การใช้อานาจหน้าที่และตาแหน่ ง
ในทางที่มิชอบ(Abuse of authority/power/position) การติดสิ นบน (Bribery) การยึดเอาวัตถุประสงค์รองมาเป็ นวัตถุประสงค์หลัก
เอาไม้ซีกมาแทนไม้ซุง (Displacement of goals/objective) การสร้างอาณาจักร การสร้างอิทธิ พล (Empire-building) การชอบรี ดนา
ทาเร้น/บีบบังคับผูอ้ ื่น การขู่เข็ญกรรโชก (Extortion) การให้สิทธิ พิเศษแก่ผใู ้ กล้ชิด (Favoritism) การฉ้อโกง ฉ้อฉล (Fraud) การทา
ให้ผูอ้ ื่ น ยอมสยบต่ อ ความต้อ งการ ของตนการข่ ม เหงคนอื่ น (Intimidation) การขาดความรั บ ผิ ด ชอบ (Irresponsibility) การ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่ดีหรื อต่ากว่ามาตรฐาน (Malfeasance) การละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ (Negligence/ neglect) การให้สิทธิพิเศษแก่
เครื อญาติ (Nepotism) การขาดจิ ตสานึ กที่ จะให้ผูอ้ ื่นตรวจสอบ การไม่ยอมให้ผูอ้ ื่นตรวจสอบการไม่พร้อม ที่ จะรับผิด การขาด
มาตรการไล่เบี้ย (Non-accountability) การกดขี่ผอู ้ ื่น (Oppression) การชอบปลอมแปลงเอกสารหรื อสัญญา ความไม่จริ งใจ (Phony
contracts) [8-20]
2.2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factors Analysis, EFA) เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่มีไว้
เพื่ อ สารวจหรื อ ค้น หาตัว แปรแฝงที่ ซ่ อ นอยู่ภ ายใต้ต ัว แปรที่ สัง เกต [21] ซึ่ ง สามารถรวมเป็ นกลุ่ ม ๆ เรี ย กว่า องค์ป ระกอบ
ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ มี 4 ขั้นตอน [21-22] คือ
1) ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะดาเนิ นการหาความสัมพันธ์ในรู ปแบบเส้นตรง โดยวิธีของ Pearson Correlation
ระหว่างตัวแปรทุกคู่ที่ตอ้ งการนามาจัดกลุ่ม ซึ่งจะเป็ นอยูใ่ นรู ปของ Correlation Matrix
2) การสกัดปั จจัย (Factor Extraction) ขั้นนี้จะหาจานวนองค์ประกอบที่สามารถอธิบายสหสัมพันธ์ โดยวิธีการสกัดปั จจัยแบ่ง
ออกเป็ น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ วิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) และวิธีองค์ประกอบร่ วม (Common Factor
Analysis: PCA)
3) การหมุนแกนปั จจัย (Factor Rotation) เป็ นขั้นตอนที่จะดาเนินการแยกตัวแปรให้เห็นเด่นชัดว่าตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยู่
ในกลุ่มใด วิธีการหมุนแกนปั จจัยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) และการหมุน
แกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation)
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4) การให้ความหมายแก่ปัจจัย (Factor Meaning) การให้ความหมายแก่ปัจจัย เป็ นขั้นตอนในการกาหนดชื่อหรื อให้ความหมาย
แก่ปัจจัยหรื อตัวแปรที่ได้โดยพิจารณาว่าในปั จจัยนั้น ๆ ประกอบด้วยตัวแปรอะไร
ข้อตกลงเบื้องต้นและเกณฑ์ในการตรวจสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างต้องไม่นอ้ ยกว่า
300 ตัวอย่าง [22] ตัวแปรต้องมีการแจกแจงแบบปกติ [21-25] ด้วยการตรวจสอบค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ที่อยูร่ ะหว่าง -2 ถึง 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.3 ถึง 0.9 [22] ต้องตรวจสอบว่าเมตริ กซ์สหสัมพันธ์ของเทอม ความคลาดเคลื่อนของ
ตัวแปรต้อง ปฏิเสธสมมติฐาน หรื อต้องมีค่า p-Value < 0.05 [24-25] พิจารณาค่า Eigen value ต้องมากกว่า 1.00 [24-25] ตรวจค่า
ดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ต้อ งมี ค่ า มากกว่า เกณฑ์ 0.50 ข้อ มู ล จึ ง จะมี ค วามเหมาะสมในการวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ
และทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity ซึ่ งเป็ นการทดสอบสมมติฐานว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์น้ ี เป็ นเมทริ กซ์เอกภาพ (Identity
matrix) หรื อไม่ [21-25]
3.

วิธีการวิจยั
การดาเนิ นงานวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์หาองค์ประกอบการทุจริ ตคอร์ รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 หน่ วยทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ คือ หน่วยงานของรัฐ
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย คือ หน่วยงานของรัฐ จานวน 48,711 หน่วยงาน (ข้อมูลเมื่อ มกราคม 2557) ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 353 โครงการ ตามสู ตรของ Yamane (1963: 886) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% [26] ซึ่ งเป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
ของการใช้สถิติการวิเคราะห์ตวั ประกอบ (Factor Analysis) ขนาดตัวอย่าง ที่ ยอมรับได้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ต่ากว่า 300 ตัวอย่าง
[13] และสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) [26]
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีขอ้ คาถามสาหรับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจานวน 15 ข้อ และข้อคาถาม
สาหรั บการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน การจัด ซื้ อจัดจ้า งภาครั ฐ จานวน 21 ข้อ เป็ นแบบวัดแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale)
ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.4 คุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั แบ่งการตรวจสอบเป็ น 2 ส่วน คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ไม่ต่ากว่า 0.60
จานวน 20 ข้อ และค่าความเชื่ อมัน่ จากการทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 คน พบว่า ข้อคาถามจานวนทั้งสิ้ น 20 ข้อ มีค่าตั้งแต่
0.979 ถึง 0.983 ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.980 แสดงให้เห็นว่าข้อคาถามในแบบสอบถามนั้นมีความน่ าเชื่ อถือในระดับสู ง
[25-26] จากกระบวนการตรวจสอบเครื่ องมือมี 1 ข้อคาถาม ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่ องจากมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ตามเกณฑ์ดชั นี ความ
สอดคล้อง (IOC) [23] ซึ่งแสดงว่าข้อคาถามนั้นใช้ไม่ได้
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี Web Surveys [26] ด้วยความอนุ เคราะห์
กรมบัญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลัง ที่ เ ผยแพร่ แบบสอบถามบน https:// www.gprocurement.go.th ระหว่า งเดื อ นเมษายน 2559
ถึงพฤษภาคม 2559 ได้รับการตอบกลับ จานวน 353 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ทางสถิติ 3 ระดับ คือ (1) ระดับตัวแปรเดี ยว ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบ้ และความโด่ง (2) ระดับสองตัวแปร (Bivariate Analysis) คือ การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
โดยวิธีเพียร์สนั โปรดักโมเมนต์ (Pearson Product Moment) เพื่อตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีมีค่าระหว่าง
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0.3 ถึง 0.9 [22] และพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบของ Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) [21-22] และ (3) ระดับหลายตัวแปร
(Multivariate Analysis) คือ ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดตัวประกอบ
หลัก (Principal Component Factor Analysis) หมุ น แกนตัว ประกอบออโธกอนอล (Orthogonal rotation) ด้ว ยวิ ธี แวริ แมกซ์
(Varimax) ซึ่งพิจารณา ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ โดยให้ความสาคัญกับค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 นาค่าสถิติของแต่ละปั จจัยที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ มาเทียบกับปั จจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและตั้งชื่อองค์ประกอบที่ได้พร้อมทั้งวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมัน่ ในแต่ละองค์ประกอบ (Cronbach’s alpha For each factor) [22]
4.

ผลการศึกษา
การวิจยั นี้ ได้ศึกษาองค์ประกอบการทุจริ ตคอร์รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐจึงได้แบ่งหัวข้อในการประมวลเอกสารออกเป็ น
2 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) การทุจริ ตคอร์รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ เพื่อจุดมุ่งหมายในการ
กาหนดสมมติฐานต่อไป
4.1 คุณลักษณะของข้ อมูล
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น เพศชาย ร้อยละ 54.4 อายุระหว่าง 41 ปี ถึง 50 ปี ร้อยละ 33.7 ระดับ การศึกษาส่ วนใหญ่ระดับ
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 63.74 หน้าที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ คือ หัวหน้าพัสดุและเจ้าหน้าที่พสั ดุ ร้อยละ 46.7 รองลงมา คือ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ร้อยละ 22.9 มีประสบการณ์ดา้ นการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ เฉลี่ย 9.5 ปี (SD = 7.6) สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และส่วนราชการทัว่ ไป ร้อยละ 36.5 และ 34.6 ตามลาดับ ตาแหน่งที่ต้ งั หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ต้ งั อยูภ่ าคกลาง ร้อยละ 38.0
4.2 การทุจริตคอร์ รัปชันการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
ผลการวิจยั พบว่า หน่ วยงานของรัฐมีความเห็ นต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ที่ ระดับมากที่ สุด คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ ย 4.30 คะแนน (SD=0.75) เมื่ อพิจารณารายด้านการทุ จริ ต คอร์ รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐ พบว่า หน่ วยงานของรัฐ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็มของระดับการทุจริ ตคอร์ รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ระดับมากที่ สุด คือ การฉ้อโกง ฉ้อฉล
และการปลอมแปลงเอกสาร คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คะแนน (SD=0.74, 0.75) รองลงมา ได้แก่ การแสวงหาผลประโยชน์
คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน (SD=0.74) การให้สินบน และการมีประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.41 คะแนน (SD=0.74) การใช้อานาจหน้าที่และตาแหน่งในทางที่มิชอบ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คะแนน (SD=0.73) ส่วนสอง
อันดับสุ ดท้าย มี ค่าระดับมาก คื อ การปฏิ บัติงาน ที่ ต่ ากว่ามาตรฐาน มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10 คะแนน (SD=0.78) และการยึดเอา
วัตถุประสงค์รองมาเป็ นวัตถุประสงค์หลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 คะแนน (SD=0.76) (ตารางที่ 1)
4.3 องค์ ประกอบการทุจริตคอร์ รัปชันการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
ผลการตรวจสอบข้อ มู ล เบื้ อ งต้น พบว่า ตัว แปรสัง เกตทุ กตัว แปรมี ก ารแจกแจงปกติ และการวิเ คราะห์ ค่า สัม ประสิ ทธิ์
สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปร ที่ ค านวณจากสู ต รของเพี ย ร์ สั น (Pearson Correlation) จ านวน 15 ตัว แปร ซึ่ งมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.325 ถึง 0.893 มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากทั้งหมด 20 องค์ประกอบ
เป็ นไปตามเกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.3-0.9 [22]
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของการทุจริ ตคอร์รัปชันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
วิธีสกัดปั จจัย (Principal Component Analysis: PCA) ค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.953 มากกว่า 0.05 เข้าสู่ 1 ซึ่งถือ
ว่ามีค่ามาก แสดงว่า ข้อมูลที่ นามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมสาหรับนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ และทดสอบ Bartlett’s test of
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Sphericity พบว่า ค่า ไคสแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 6421.761 และมีค่านัยสาคัญทางสถิติ (p-Value) เท่ากับ < 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
นั้น คื อ เมตทริ ก ซ์ ส หสั ม พัน ธ์ ที่ ไ ด้ ไม่ เ ป็ นไปตามเมทริ ก ซ์ เ อกภาพ แสดงว่า ตัว แปร 15 ตัว แปร มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน จึ ง มี
ความเหมาะสมสาหรับนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของตัวแปรการทุจริ ตคอร์รัปชันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
( n = 535)
ความสาคัญ
ลาดับ
ข้ อที่
การทุจริตคอร์ รัปชันการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
ที่
Mean
SD
ระดับ
1
CF10 การฉ้อโกง ฉ้อฉล และการยักยอก
4.44
0.74
มากที่สุด
2
CF12 การปลอมแปลงเอกสาร
4.44
0.75
มากที่สุด
3
CF07 การแสวงหาผลประโยชน์
4.42
0.74
มากที่สุด
4
CF08 การให้สินบน
4.41
0.74
มากที่สุด
5
CF09 การมีประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง
4.41
0.74
มากที่สุด
6
CF18 การใช้อานาจหน้าที่และตาแหน่งในทางที่มิชอบ
4.40
0.73
มากที่สุด
7
CF11 การรวมหัวกันกาหนดราคา
4.37
0.76
มากที่สุด
8
CF19 การชอบรี ดนาทาเร้น/บีบบังคับผูอ้ ื่น การขู่เข็ญกรรโชก
4.36
0.75
มากที่สุด
การขาดจิตสานึกที่จะให้ผอู ้ ื่นตรวจสอบ การไม่ยอมให้ผอู ้ ื่น
9
CF20
4.36
0.74
มากที่สุด
ตรวจสอบ
10 CF13 การสร้างอาณาจักร การสร้างอิทธิพล
4.35
0.74
มากที่สุด
11 CF14 การทาให้ผอู ้ ื่นยอมสยบต่อความต้องการของตน
4.35
0.75
มากที่สุด
12 CF17 การให้สิทธิพิเศษแก่เครื อญาติ
4.35
0.73
มากที่สุด
13 CF16 การให้สิทธิพิเศษแก่ผใู ้ กล้ชิด
4.34
0.73
มากที่สุด
14 CF15 การกดขี่ผอู ้ ื่น
4.33
0.74
มากที่สุด
15 CF06 การละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.27
0.77
มากที่สุด
16 CF05 การขาดความรับผิดชอบ
4.25
0.76
มากที่สุด
17 CF03 ผักชีโรยหน้า การขาดความจริ งใจ
4.24
0.74
มากที่สุด
18 CF02 การปฏิบตั ิงานที่ต่ากว่ามาตรฐาน
4.10
0.76
มาก
19 CF04 การยึดเอาวัตถุประสงค์รองมาเป็ นวัตถุประสงค์หลัก
4.09
0.78
มาก
20 CF01 ความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
3.79
0.92
มาก
รวม
4.30
0.75
มากทีส่ ุ ด
SD = Standard Deviation
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
KMO
Bartlett’s test
ตัวแปร
ค่าที่เหมาะสม
ค่าที่ได้
ค่าที่เหมาะสม
ค่าที่ได้
P-value
20 ตัวแปร
มากกว่า 0.50 (>0.9 = ดีมาก)
0.953
<0.01
< 0.05
ตารางที่ 3 จานวนองค์ประกอบ ค่าไอแกน (Eigen Value) ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวนสะสม
Component
Eigen values
% of Variance
Cumulative % of Variance
1
10.643
70.951
70.951
2
1.407
9.380
80.331
ส่ วนการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principal Component Analysis) วิเคราะห์ดว้ ย
การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) โดยใช้วิธีแวริ แมกซ์ (Varimax) ได้องค์ประกอบของการทุจริ ตคอร์รัปชันการซื้อ
จัดจ้างภาครั ฐ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) มากกว่า 1 ซึ่ งพบว่ามี ท้ ังหมด 2
องค์ประกอบ และ สามารถอธิ บายค่ าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ได้เท่ ากับร้ อยละ 80.331 ดังแสดงในรู ป ที่ 1 และ
ตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 5
10.643
การทุจริตคอร์ รัปชัน
การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
80.331 %

1.407

การสมคบการทุจริ ตคอร์รัปชัน
(70.951%)
การทุจริ ตของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบตั ิหน้าที่
(9.380%)

รู ปที่ 1 การทุจริ ตคอร์รัปชันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการสมคบการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ตัวแปร
ปัจจัย
CF13
การสร้างอาณาจักร การสร้างอิทธิพล
CF10
การฉ้อโกง ฉ้อฉล และการยักยอก
CF09
การมีประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง
CF19
การชอบรี ดนาทาเร้น/บีบบังคับผูอ้ ื่น การขู่เข็ญกรรโชก
CF15
การกดขี่ผอู ้ ื่น
CF18
การใช้อานาจหน้าที่และตาแหน่งในทางมิชอบ
CF12
การปลอมแปลงเอกสาร
CF08
การให้สินบน
CF14
การทาให้ผอู ้ ื่นยอมสยบต่อความต้องการของตน
CF06
การละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
CF05
การขาดความรับผิดชอบ
Eigenvalues
11 ปัจจัย
Percent of variance
Cronbach’s Alpha

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
0.877
0.873
0.872
0.869
0.856
0.855
0.850
0.844
0.829
0.665
0.635
10.643
70.951
0.975

ตารางที่ 5 องค์ประกอบที่ 2 การทุจริ ตของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบตั ิหน้าที่
ตัวแปร
ปัจจัย
CF01
ความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
CF02
การปฏิบตั ิงานที่ต่ากว่ามาตรฐาน
CF04
การยึดเอาวัตถุประสงค์รองมาเป็ นวัตถุประสงค์หลัก
CF03
ผักชีโรยหน้า การขาดความจริ งใจ
Eigenvalues
4 ปั จจัย
Percent of variance
Cronbach’s Alpha

ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
0.853
0.809
0.801
0.666
1.407
9.380
0.878

5 สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
การวิจยั นี้ ค้นพบ องค์ประกอบการทุจริ ตคอร์ รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ จานวน 2 องค์ประกอบ โดยเรี ยงลาดับ จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านการสมคบการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Conspiracy to Corruption) ที่อธิ บายการทุจริ ตคอร์ รัปชันการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐได้ ร้อยละ 70.951 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จานวน 11 ตัวแปร ได้แก่ การปลอมแปลงเอกสารหรื อสัญญา การฉ้อโกง
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ฉ้อฉล และการยักยอก การมีประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง การใช้อานาจหน้าที่และตาแหน่งในทางที่มิชอบ การทาให้ผอู ้ ื่นยอม
สยบต่อความต้องการของตน การให้สิทธิ พิเศษแก่เครื อญาติ การรวมหัวกันกาหนดราคา การให้สินบน การสร้างอาณาจักร การ
สร้างอิทธิ พลการละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ และการขาดความรับผิดชอบ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของผาสุ ก พงษ์ไพจิตร
และคณะ (2547) [4] ที่ พบว่า การสมยอมในการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการของรัฐ เกิ ดขึ้นจากการพัฒนาเครื อข่ายสายสัมพันธ์ในเชิง
อุปถัมภ์ ที่ประกอบด้วย 3 ฝ่ าย (ข้าราชการ นักการเมือง และผูป้ ระกอบการ) และงานวิจยั ของ OECD (2008) และสุ ทธิ สุ ทนรานุ
รั กษ์ (2554) ได้แ บ่ ง กลุ่ ม การสมยอมในการเสนอราคา ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ผูร้ ั บ เหมา เจ้า หน้า ที่ รัฐ และกลุ่ ม ผูม้ ี อ ธิ พ ล [15-16]
นอกจากนี้พบว่าตัวแปรสังเกตมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Goldberg et. Al (2004), OECD (2016) และ Joras Ferwerda &
Ioana Deleanu & Brigitte Unger (2017) [17-18], [20]
2) องค์ประกอบด้านการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Administrative Corruption) ที่ อธิ บายการทุจริ ต การ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐได้ ร้ อยละ 9.380 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ความล่าช้าในการปฏิ บัติงาน การ
ปฏิ บัติงานที่ ต่ ากว่ามาตรฐาน การยึดเอาวัตถุประสงค์รองมาเป็ นวัตถุประสงค์หลักผักชี โรยหน้า และการขาดความจริ งใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2543) ที่กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่รัฐจัดทาโครงการให้เอื้อต่อการทุจริ ตคอร์รัปชันให้กบั กลุ่มผู ้
มี อ านาจทางการเมื อ งและธุ ร กิ จ และการจ่ า ยเงิ น สิ นบนค่ าควบคุ มงานเมื่ อ เบิ ก เงิ นงวด ร้ อ ยละ 10 ของราคาค่า ก่ อ สร้ า ง [19]
นอกจากนี้พบว่าตัวแปรสังเกตมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Joras Ferwerda & Ioana Deleanu & Brigitte Unger (2017) [20]
5.2 ข้ อเสนอแนะต่ อการพัฒนา
จากการวิจยั องค์ประกอบการทุจริ ตคอร์ รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ได้คน้ พบจานวน 2 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการทุจริ ต
คอร์ รัปชันในการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ คือ องค์ประกอบด้านการสมคบการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และองค์ประกอบด้านการทุจริ ตของ
เจ้าหน้าที่ รั ฐ ในการปฏิ บัติ ห น้าที่ เพื่ อ ให้ก ารแก้ไ ข ตระหนัก และเป็ นประโยชน์ ต่ อ ระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐ ผูว้ ิจัย มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านการสมคบการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Conspiracy to Corruption) หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในการกากับและพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ต้องสร้างระบบ กลไกป้ องการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัดซื้ อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ริเริ่ มโครงการจนถึง
ขั้นตอนประกาศผูช้ นะ และส่ งเสริ มแนวปฏิ บัติ กระบวนการป้ องกันการทุ จริ ตในการจัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐ โดยกาหนดให้มี
หน่วยงานย่อยตรวจสอบทุกกระบวนการในแต่ละโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2) ด้านการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบตั ิหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกากับและพัฒนาระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐจัดอบรมเสริ มสร้างความรู ้และความเข้าใจในการทุจริ ตคอร์รัปชันการจัดซื้ อจัดจ้างงานก่อสร้างภาครัฐ ให้กบั เจ้าหน้าที่พสั ดุ
และเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ เพื่อ สร้ างเสริ มกระบวน “ภูมิคุม้ กันการทุ จริ ต” ต่อเจ้าหน้าที่ รัฐในการปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยการบู รณาการ
เสนอแนะ กากับ ดูแล ส่งเสริ ม พัฒนาจริ ยธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และสร้างกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูบ้ ริ หารและบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ที่เป็ นประโยชน์ในการวิจยั
ครั้งนี้

Tanayut Chaithongrat1, Narong luengbootnak2 and Preenithi Aksorn3
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