
 
ปราบคอรรัปชันเรียกคะแนนนิยมไดแคไหน 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 
 การสํารวจครัง้นี้  เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ในประเดน็  

• ผลงานของรฐับาลที่คนกรุงเทพพอใจและไมพอใจมากทีสุ่ด 
• ความเห็นเกีย่วกับมาตรการของรัฐบาลเกีย่วกับการปราบปรามทุจริตคอรรัปชัน 
• มาตรการปราบปรามทุจริตคอรรัปชนักับคะแนนนยิมทีม่ีตอพรรคไทยรกัไทย 
• ตนเหตุของปญหาทุจรติคอรรัปชัน 
• ความเห็นเกีย่วกับการมีรฐับาลพรรคเดียว 

 ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 
                                การสํารวจ ใชวธิีสุมตัวอยางประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูในเขตปกครองของกรุงเทพฯ   
                    ใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  กลาวคอื  
                                ข้ันที่ 1  เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต ดังนี้ 

    บึงกุม  สะพานสูง  คลองสาน  ดุสิต  ตลิ่งชัน  ทุงคร ุ บางแค  ภาษเีจรญิ  จอมทอง  ดอนเมือง   
    ดินแดง  ทวีวัฒนา   บางขุนเทียน  บางกะป  สวนหลวง  สัมพันธวงศ  บางกอกนอย  บางบอน  
    บางกอกใหญ  บางรัก  คลองสามวา  คันนายาว  จตุจักร  มีนบุร ี สายไหม  ธนบรุ ี บางนา  พระนคร 
    บางคอแหลม   ปอมปราบฯ     ปทุมวัน  พญาไท  สาทร  ยานนาวา  ราชเทวี  วัฒนา ราษฎรบูรณะ   
    พระโขนง  ประเวศ  บางเขน  หลักสี่  หวยขวาง  ลาดกระบัง  ลาดพราว  วังทองหลาง  หนองแขม   
    หนองจอก  คลองเตย  บางซื่อ  บางพลดั  

                   ข้ันที่ 2  จากแตละเขตที่สุมได  สุมถนน  ซอย และที่อยูอาศยั 
                                ข้ันที่ 3  สุมประชากรเปาหมายท่ีจะสัมภาษณ  ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน  2,006   คน 
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        ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
  ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +3%  ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  
 วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 

การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได 
               ในเรื่อง   “ ปราบคอรรัปชนัเรียกคะแนนนยิมไดแคไหน ” 
 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล    :  3  สิงหาคม  2547 

วันที่เผยแพรผลการสํารวจ    :  6  สิงหาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
โทร. 0-2350-3500 ตอ 776   http://research.bu.ac.th 
 

ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต  
18 ปขึ้นไป   จาํนวน 2,006  คน      เปนชาย รอยละ 49.3     เปนหญิง รอยละ 50.7  

ชวงอายุของกลุมตัวอยาง  คือ   อายุระหวาง 18-25 ป  รอยละ 28.7      
       อายุระหวาง 26-35 ป รอยละ 30.5       อายุระหวาง 36-45 ป  รอยละ 25.0      และ อายุ 45 ปข้ึนไป รอยละ 15.9  

  ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยาง   ประถมศกึษา รอยละ 8.9       มัธยมศกึษา รอยละ 18.7   
ระดับปวช. รอยละ 12.2      ระดับปวส./อนปุรญิญาตรี  รอยละ 12.4       ระดับปริญญาตรี  รอยละ 41.9  
และสูงกวาปรญิญาตรี รอยละ 5.9  

  กลุมตวัอยางประกอบอาชีพ รับราชการ รอยละ 9.1        รัฐวิสาหกิจ  รอยละ 9.6     พนักงานบริษัทเอกชน   
       รอยละ 19.0     เจาของกจิการ รอยละ 9.8     รับจางท่ัวไป รอยละ 12.6       คาขาย  รอยละ 13.4    นักศึกษา  รอยละ 17.2      
       พอบาน/แมบาน รอยละ 8.1    และอ่ืน ๆ อีกรอยละ 1.2  

 การสํารวจครัง้นี้ พบวา  5 อันดับแรกของผลงานรัฐบาลที่ประชาชนพอใจมากที่สุด คือ  การปราบยาเสพติด 
       รอยละ 29.1    รองลงมา  คือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  (รอยละ 10.6)     โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (รอยละ 6.0)      
       การแกปญหาความยากจน (รอยละ 5.3)     และการแกปญหาเศรษฐกิจ (รอยละ 5.0) 

สวนผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนไมพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  การแกไขปญหาสถานการณชายแดนภาคใต  
(รอยละ 9.8)     รองลงมา คือ ปญหาคอรรัปชัน  (รอยละ 7.6)       นํ้ามันราคาแพง (รอยละ 7.6)      ปญหาการจราจร  
(รอยละ 5.1)     และ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค (รอยละ 4.5)  
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เมื่อสรุปผลงานของรัฐบาลในภาพรวมแลว สวนใหญ (รอยละ 58.1) คอนขางพอใจ   รอยละ 12.9  พอใจมาก  

ขณะทีร่อยละ 24.7  ไมคอยพอใจ    รอยละ 3.6 ไมพอใจมาก   และรอยละ 0.6 ไมมีความเห็น 
เกี่ยวกับการทีร่ัฐบาลออกมาประกาศวาจะใชมาตรการปราบทุจริตคอรรัปชันอยางจรงิจัง โดยจะเริม่ตั้งแตวนัที่  

       3 ตุลาคม 2547   รอยละ 36.7  ไมแนใจวามาตรการดังกลาวจะไดผลหรือไม    ขณะที่รอยละ 28.6  มั่นใจวามาตรการ 
น้ีจะไมไดผล เพราะ มีการเลนพรรคเลนพวก และเปนกลุมของผูอิทธพิล มีอํานาจในบานเมือง    มีเพียงรอยละ 19.6  
ท่ีเชื่อวามาตรการนี้จะไดผล ถารฐับาลเอาจริงเหมือนการปราบยาเสพติด   และอีกรอยละ 15.1 ไมมีความเห็น  

เมื่อเชื่อมโยงมาตรการดังกลาวเขากับคะแนนนยิมของพรรคไทยรักไทย   รอยละ 48.0 คิดวามาตรการนี้ไมมผีลตอ 
       คะแนนนยิมของพรรคไทยรกัไทย    ในขณะทีร่อยละ 35.2  คิดวา จะสงผลใหคะแนนนิยมของพรรคไทยรกัไทย 

เพ่ิมขึ้น    และอีกรอยละ 16.7 คิดวาจะทําใหคะแนนนยิมลดลง 
สําหรับตนเหตุของปญหาทุจริตคอรรัปชนั  กลุมตัวอยาง รอยละ 56.5  คิดวา นกัการเมืองคือตนเหตุของปญหา 

รองลงมา คือ ขาราชการประจํา (รอยละ 26.9)    พอคา/นักธรุกิจ (รอยละ 13.4)  และอื่น ๆ อีกรอยละ 3.2 
เมื่อสอบถามถงึการจัดตั้งรัฐบาลในสมยัหนา  รอยละ 58.2 ไมตองการใหรัฐบาลสมัยหนามาจากพรรคการเมืองเดยีว 

เพราะจะเปนเผด็จการทางอาํนาจ  และทําใหปญหาการคอรรัปชนัเพิม่ขึ้น  โดยตองการใหมีพรรครวมรัฐบาลเพือ่ใหเกิด
ความคิดหลากหลาย  และคานอํานาจกนั    ในขณะท่ีรอยละ 41.8 ตองการใหรฐับาลมาจากพรรคการเมืองเดียว  เพราะจะ
ทําใหการทํางานมีประสิทธภิาพ  คลองตวั  ประสานงานงาย และแกปญหาตาง ๆ ไดรวดเร็ว   

ในสวนของพรรคทางเลือก  กลุมตวัอยางรอยละ 59.7  ตองการใหมีพรรคการเมืองใหมเกิดขึ้น เพื่อเปนทางเลือก 
       สําหรับการเลือกตั้งครั้งตอไป   แตอีกรอยละ 40.3 ไมตองการพรรคการเมืองใหมเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 

 
 ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 988 49.3 
            หญิง 1018 50.7 
อายุ :   
            18 – 25 ป 575 28.7 
            26 – 35 ป 612 30.5 
            36 – 45 ป 501 25.0 
            45 ปข้ึนไป 318 15.9 
 การศกึษา:   
            ประถมศึกษา   178 8.9 
            มัธยมศึกษา 375 18.7 
            ปวช.       244 12.2 
            ปวส./อนุปรญิญา 249 12.4 
            ปรญิญาตรี 841 41.9 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 119 5.9 
 อาชีพ :   
            รับราชการ 182 9.1 
            รัฐวิสาหกิจ 193 9.6 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 381 19.0 
            เจาของกิจการ 197 9.8 
            รับจางท่ัวไป 252 12.6 
            คาขาย 268 13.4 
            นักศึกษา 345 17.2 
            พอบาน/แมบาน 162 8.1 
            อ่ืน ๆ         26 1.2 
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ตารางที่ 1  ที่ผานมาทานพอใจผลงานของรฐับาลในเรื่องใดมากที่สุด 

 จํานวน รอยละ 
การปราบปรามยาเสพติด 596 29.7 
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 212 10.6 
โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 120 6.0 
การแกปญหาความยากจน 106 5.3 
การแกปญหาเศรษฐกิจ 101 5.0 
อ่ืน ๆ 871 43.4 

 
ตารางที่ 2  ทานไมพอใจผลงานของรัฐบาลในเรื่องใดมากที่สุด 

 จํานวน รอยละ 
สถานการณชายแดนภาคใต 197 9.8 
การคอรรัปชัน 153 7.6 
น้ํามันราคาแพง 153 7.6 
ปญหาการจราจร 102 5.1 
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 90 4.5 
อ่ืน ๆ 1311 65.4 

 
ตารางที่ 3  ในภาพรวมทานพอใจผลงานทีผ่านมาของรัฐบาลมากนอยเพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
พอใจ 259 12.9 
คอนขางพอใจ 1165 58.1 
ไมคอยพอใจ 496 24.7 
ไมพอใจมาก 76 3.6 
ไมมีความเห็น 13 0.6 
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ตารางที่ 4  มาตรการของรัฐบาลเกีย่วกับการปราบปรามทุจริตคอรรัปชันที่จะประกาศใชวันที่ 3 ต.ค. 2547 
                  ทานคิดวาจะไดผลหรือไม เพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
ไดผล 394 19.6 
ไมไดผล 574 28.6 
ไมแนใจ 737 36.7 
ไมมีความเห็น 301 15.1 

 
ตารางที่ 5  การออกมาตรการปราบปรามการทุจริตคอรรปัชัน มีผลตอคะแนนนยิมทีท่านมีตอพรรคไทยรกัไทย 
                 หรือไม อยางไร 

 จํานวน รอยละ 
คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 707 35.2 
คะแนนนยิมลดลง 336 16.7 
ไมมีผลตอคะแนนนิยม 963 48.0 

 
ตารางที่ 6  ทานคิดวาตนเหตุของปญหาทุจริตคอรรัปชนัมาจากคนกลุมใดมากที่สุด 

 จํานวน รอยละ 
นักการเมอืง 1134 56.5 
ขาราชการประจํา 539 26.9 
พอคา/นักธุรกจิ 269 13.4 
อ่ืน ๆ 64 3.2 

 
ตารางที่ 7  ทานตองการใหรฐับาลสมัยหนามาจากพรรคเดียวหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
ตองการ 838 41.8 
ไมตองการ 1168 58.2 

 
ตารางที่ 8  ทานตองการใหมพีรรคการเมืองใหมเพ่ือเปนทางเลือกในการเลือกตั้งครั้งตอไป หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
ตองการ 998 59.7    
ไมตองการ 674 40.3     

 


