
 
              กรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูมิในมมุมองประชาชน 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพื่อทราบขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตดิตามขาวกรณทีุจริตการจัดซือ้เครื่องตรวจจบัวัตถุ
ระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมใินประเด็นตอไปนี ้

• การมนีักการเมืองของพรรคไทยรักไทยเขาไปเกี่ยวของรบัผลประโยชน 
• ความเห็นตอการยกเลิกสญัญาจัดซื้อเครื่องตรวจวตัถรุะเบิดที่ทําไวกับบริษัท จีอี อินวิช่ัน 
• การตั้งคณะกรรมการอิสระทีไ่มอยูภายใตการกํากับดแูลของรัฐบาลขึ้นมาสอบสวนแทนคณะกรรมการชุดปจจุบัน 
• ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการที่จะสอบสวนเรื่องดังกลาวใหชัดเจนโปรงใส  
• ผลกระทบตอประเทศชาติทีน่าเปนหวงทีสุ่ดจากกรณีดงักลาว 
• อุปสรรคสําคญัที่สุดในการแกปญหาคอรรัปชันของประเทศไทย 
  

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากร ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดตวัอยางทั้งสิ้นจํานวน  1,560 คน 
โดยเลือกสัมภาษณเฉพาะผูท่ีติดตามขาวกรณีทุจริตสนามบินสุวรรณภูม ิจํานวน 1,312  คน  เปนชายรอยละ 46.0   
หญิงรอยละ 54.0 

กลุมตวัอยางรอยละ 34.3  มีอายุระหวาง  18 - 25 ป      รอยละ 29.8  มีอายุระหวาง 26 – 35 ป     รอยละ 20.5  มีอายุ
ระหวาง 36 – 45 ป     และรอยละ 15.4  มีอายุ 46 ปข้ึนไป    
   กลุมตวัอยางรอยละ 14.9  มอีาชีพคาขาย/ธรุกจิสวนตวั   รอยละ 12.7  รบัจางท่ัวไป    รอยละ 34.0 พนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน     รอยละ 9.9  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     รอยละ 18.8  นักเรยีน/นิสิต/นักศกึษา   รอยละ 5.6 พอบาน/
แมบาน/เกษยีณอายุ     วางงาน รอยละ 2.5    และรอยละ 1.5  อาชีพอ่ืน ๆ 
   ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 4 % ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  



 

 

 

2

ในเรื่อง  “กรณีทุจริตสนามบินสวุรรณภูมใินมุมมองประชาชน” 
              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :    14-15 พฤษภาคม 2548 
              วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   :    17  พฤษภาคม  2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
ผลการสํารวจ 
 

 1. ประชาชนรอยละ 84.1 ใหความสนใจตดิตามขาวกรณทุีจรติสนามบนิสุวรรณภูม ิขณะทีร่อยละ 15.9 ไมสนใจ
ติดตาม 
 2. ประชาชนรอยละ 56.5 เชื่อวามีนกัการเมืองพรรคไทยรกัไทยเขาไปเกี่ยวของรบัผลประโยชนจากการจัดซือ้
เครือ่งตรวจจบัวตัถุระเบิดของสนามบนิสวุรรณภูมิ   ขณะทีร่อยละ 5.8 เชื่อวาไมมีนักการเมืองของพรรคไทยรกัไทยเขาไป
เกี่ยวของ   และรอยละ 37.7 ไมแนใจ 
 3. ประชาชนรอยละ 51.4 เห็นวารัฐบาลไมควรยกเลกิสัญญาการจัดซ้ือเครือ่งตรวจวัตถุระเบดิที่ทําไวกับบริษัท จอี ี
อินวชิั่น  ขณะที่รอยละ 48.6 เห็นวาควรยกเลิก 
 4. ประชาชนรอยละ 85.0 เห็นวารัฐบาลควรแตงตั้งคณะกรรมการอิสระที่ไมอยูภายใตการกาํกับดแูลของรัฐบาล
ขึ้นมาสอบสวนเรือ่งดังกลาวแทนคณะกรรมการชุดปจจบุันที่แตงตั้งโดยนายวิษณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี มีเพยีง 
รอยละ 15.0 ที่เห็นวาไมจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการอสิระขึ้นมาทําหนาท่ีดังกลาว 
 5. ทั้งนี้ ประชาชนรอยละ 55.0 ยังเชื่อวารัฐบาลจะสามารถดําเนินการสอบสวนเรือ่งดงักลาวใหมีความชัดเจน
โปรงใสได  ขณะที่อกีรอยละ 45.0 ไมเชื่อเชนนั้น 
 6. ผลกระทบตอประเทศชาติท่ีนาเปนหวงที่สุดจากกรณดีังกลาว อันดบัแรกไดแก ภาพลกัษณของประเทศไทย
เสียหาย รอยละ 34.5   รองลงมาคือการไมสามารถหาคนผิดทีแ่ทจริงมาลงโทษได รอยละ 29.4    กลัวรัฐตองเสียคาโงให
บริษัทเอกชนเหมือนกรณีอ่ืนๆที่เคยเกดิขึน้ในอดตี รอยละ 21.6    การเปดใชสนามบนิสุวรรณภูมติองลาชาออกไป รอยละ 
13.1   และอื่นๆ รอยละ 1.4 
 7. เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการแกปญหาทุจริตคอรรัปชันของไทย รอยละ39.6 เห็นวากระบวนการ
ยุตธิรรมมีชองโหวทําใหสาวไปไมถึงตวัคนผิด    รอยละ 19.9 เห็นวารฐับาลไมจริงใจในการแกปญหา    
รอยละ 13.7 เห็นวากฎหมายและระเบียบปฏิบัติลาหลังตามไมทันกลโกงใหมๆ   รอยละ 9.7 เห็นวาประชาชนไมให
ความสําคัญกบัปญหาดังกลาวโดยเห็นวาเปนเรื่องปกติของสังคมไทย   รอยละ 7.9 เห็นวาขาราชการและเจาหนาทีผู่เกีย่วของ
ไมใหความรวมมือในการแกปญหา   รอยละ 7.9 เห็นวานักการเมืองเห็นแกผลประโยชนสวนตวัและพวกพองมากกวา
ผลประโยชนของประเทศชาติ  และอื่น ๆ รอยละ 1.3 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

ตารางที่ 1:    การใหความสนใจติดตามขาวกรณีทุจรติสนามบินสวุรรณภูมิของประชาชน 
 จํานวน รอยละ 

ติดตาม 1312 84.1 
ไมไดติดตาม 248 15.9 

 
ตารางที่2 :  ขอมลูประชากรศาสตรของผูท่ีติดตามขาวกรณีทุจรติสนามบินสวุรรณภูมิ 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 604 46.0 
            หญิง 708 54.0 
อายุ :   
            18 – 25 ป  450 34.3 
            26 – 35 ป 391 29.8 
            36 – 45 ป 269 20.5 
            46ปข้ึนไป 202 15.4 
 อาชีพ :   
            คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 196 14.9 
            รับจางทั่วไป 167 12.7 
            พนักงาน/ลกูจางบรษัิทเอกชน 446 34.0 
            ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 130 9.9 
            นักเรียน/นิสิต/นักศกึษา 247 18.8 
            พอบาน /แมบาน/เกษียณอาย ุ 73 5.6 
            วางงาน 33 2.5 
            อ่ืน ๆ 20 1.5 
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ตารางที่ 3:  ทานคิดวามีนกัการเมืองพรรคไทยรกัไทยเขาไปเกี่ยวของรับผลประโยชนจากการจัดซ้ือเครือ่งตรวจจบั
วตัถุระเบิดของสนามบินสุวรรณภูมิหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
มี 741 56.5 
ไมมี  76  5.8 
ไมแนใจ 495 37.7 

 
ตารางที่ 4 :   คิดวารัฐบาลควรยกเลกิสญัญาการจัดซือ้เครือ่งตรวจวัตถุระเบดิที่ทําไวกับบริษัท จอี ีอินวชิั่น หรอืไม 

  จํานวน รอยละ 
ควรยกเลิกสญัญา 637 48.6 
 ไมควรยกเลกิสัญญา  675  51.4 

 
ตารางที่ 5:  ควรมีการตั้งคณะกรรมการอสิระท่ีไมอยูภายใตการกํากับดแูลของรัฐบาลขึน้มาสอบสวนเรื่องดังกลาว 

     แทนคณะกรรมการชดุปจจุบันทีแ่ตงต้ังโดยนายวิษณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตรี หรือไม 
  จํานวน รอยละ 

ควร 1115 85.0 
ไมควร  197  15.0 

 
ตารางที่ 6:  ทานคิดวารฐับาลจะสามารถดาํเนินการสอบสวนเรือ่งดังกลาวใหมีความชัดเจนโปรงใสไดหรือไม 

  จํานวน รอยละ 
ได 721 55.0 
ไมได  591  45.0 

 
ตารางที่ 7:  ผลกระทบตอประเทศชาติท่ีนาเปนหวงท่ีสุดจากกรณีดังกลาวคือเรือ่งใด 

  จํานวน รอยละ 
ภาพลกัษณของประเทศไทยเสียหาย 452 34.5 
การไมสามารถหาคนผิดทีแ่ทจริงมาลงโทษได 386 29.4 
กลวัรฐัตองเสยีคาโงใหบริษทัเอกชนเหมือนกรณีอ่ืนทีเ่คย
เกิดขึ้นในอดีต 284 21.6 
การเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิตองลาชาออกไป  172 13.1 
อ่ืน ๆ 18 1.4 
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ตารางที่ 8:  ทานคิดวาอะไรคืออุปสรรคท่ีสําคัญที่สดุในการแกปญหาทุจรติคอรรัปชันของไทย 
  จํานวน รอยละ 

กระบวนการยตุิธรรมมชีองโหวทําใหสาวไปไมถึงตัวคนผิด 519 39.6 
รัฐบาลไมจริงใจในการแกปญหา 261 19.9 
กฎหมายและระเบียบปฏิบัตลิาหลังตามไมทันกลโกงใหม ๆ  180  13.7 
ประชาชนไมใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวโดยเห็นวาเปน
เรื่องปกติของสังคมไทย 127 9.7 
ขาราชการและเจาหนาทีผู่เกีย่วของไมใหความรวมมือในการ
แกปญหา 103 7.9 
นักการเมืองเหน็แกผลประโยชนสวนตัว และพวกพอง
มากกวาผลประโยชนของประเทศชาต ิ 103 7.9 
อ่ืน ๆ 19 1.3 

  
   


