
 
 
 

 
คนกรุงเทพฯ คิดอยางไรตอกรณกีารทจุรติใน กทม. 

วตัถุประสงคในการสาํรวจ    
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกรณกีารทุจริตในการประมลูโครงการกอสราง
ถนนและอโุมงคของ กทม. ในประเด็นตอไปนี ้

1. ความเชื่อมั่นวามีการทจุรติเกิดขึ้นจริง 
2. ความคิดเห็นตอการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  
3. ความเหมาะสมตอการทีน่ายอภิรกัษ โกษะโยธิน ผูวาฯ กทม.แตงตั้ง พล.ต.อ. ประทนิ สันติประภพเปนประธาน

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจรงิ 
4. ความพอใจการแกปญหาดังกลาวจนถึงขณะนี้ของนายอภิรกัษ โกษะโยธิน 
5. ความเชื่อตอประเด็นทีว่านายอภริักษ โกษะโยธิน มีสวนรูเห็นกับการทจุริต 
6. คะแนนนยิมท่ีประชาชนมีตอนายอภริกัษ โกษะโยธนิ ภายหลังมีกรณีการทจุริตเกิดขึ้น 
7. ความพึงพอใจตอทาทีการแสดงออกในเรื่องดังกลาวของพรรคประชาธปิตยในฐานะพรรคตนสังกดัของผูวาฯ กทม. 
8. คะแนนนยิมท่ีมีตอพรรคประชาธิปตย 
9. ความเชื่อมั่นตอการทีร่ัฐบาลพรรคไทยรกัไทยจะมุงปราบปรามการทุจรติอยางจริงจังตามที่ไดประกาศไว 
10. พรรคการเมืองที่ชาวกรุงเทพฯ เชื่อมั่นในเรื่องความซื่อสัตยสุจรติมากทีสุ่ดในขณะนี ้

 
ระเบียบวธิีการสํารวจ 
 การสุมตวัอยาง 

การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชาชนอายตุั้งแต 22 ปข้ึนไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขต จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้นจํานวน 1,386 คน  เปนชายรอยละ 45.0  และหญิงรอยละ 55.0 

กลุมตวัอยางมอีายุ 22-35 ปรอยละ 57.4   อายุ 36-45 ปรอยละ 25.3    และอายุ 46 ปข้ึนไปรอยละ 17.3 
 กลุมตวัอยางมกีารศกึษาต่ํากวาปรญิญาตรรีอยละ 32.3   ปรญิญาตรรีอยละ 52.7   และสูงกวาปรญิญาตรีรอยละ 15.0 

กลุมตวัอยางประกอบอาชีพรบัราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจรอยละ 36.8     พนักงานลูกจางบริษทัเอกชนรอยละ 45.9  
คาขายและธรุกิจสวนตวัรอยละ 3.0   รับจางทั่วไปรอยละ 1.2    พอบาน แมบาน และเกษียณอายรุอยละ 1.2    และอืน่ๆ  
รอยละ 12.0 
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  ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามปลายเปดสมัภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       23-24 มกราคม 2549 

              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :     24 มกราคม 2549 
              โดย  ศนูยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

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

สรุปผลการสํารวจ 
1. เม่ือถามถึงความเชื่อมัน่ตอกรณกีารทจุริตในการประมูลโครงการกอสรางถนนและอุโมงคของ กทม. รอยละ 68.4 เชื่อวามี

การทจุรติเกดิขึ้นจริง  ขณะท่ีรอยละ 25.3 ไมแนใจ  มีเพียงรอยละ 6.3 ท่ีเชื่อวาไมมกีารทุจริตเกิดขึน้ 
2. สําหรับความคิดเห็นตอการดําเนินงานสืบสวนกรณกีารทุจรติดังกลาวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)นัน้  

รอยละ 60.6 เชื่อวามีการเมืองอยูเบ้ืองหลงั ขณะที่รอยละ 34.6 ไมแนใจ   และมีเพียงรอยละ 4.8 ที่เชื่อวาไมมีการเมืองอยู
เบ้ืองหลัง 

3. สวนการทีน่ายอภริกัษ โกษะโยธนิแตงตั้ง พล.ต.อ.ประทนิ สันติประภพ เปนประธานคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
นั้น รอยละ 76.8 เห็นวาเหมาะสม  ขณะทีร่อยละ 22.2 เห็นวาไมเหมาะสม โดยเสนอใหแตงตั้งคุณหญิงจารวุรรณ  
เมณฑะกา  พล.ต.อ.เสรพีิสุทธิ์ เตมยีะเวส  นายอานนัท ปนยารชุน  และร.ต.อ.ปรุะชัย เปยมสมบรูณ เปนประธานฯ 
ตามลําดับ  และรอยละ 1.0 ไมแสดงความเห็น 

4. ความพึงพอใจการแกปญหาในเรือ่งดังกลาวของนายอภริกัษ โกษะโยธิน ผูวาฯ กทม. รอยละ 45.6 ระบุวาพอใจ  ขณะที่
รอยละ 21.5 ไมพอใจ  และรอยละ 32.9 ไมแสดงความเหน็ 

5. สวนประเดน็ท่ีวานายอภริกัษ โกษะโยธิน มีสวนรูเห็นในเรื่องดังกลาวดวยหรอืไมนั้น สวนใหญคอืรอยละ 55.2 ระบุวา 
ไมแนใจ  รอยละ 26.6 เชื่อวาไมมีสวนรูเห็น  และรอยละ 18.2 เชื่อวามสีวนรูเห็น 

6. คะแนนนิยมท่ีมีตอนายอภริกัษ โกษะโยธนิ ภายหลังมกีรณกีารทจุริตเกิดขึ้น รอยละ 50.1 ระบุวาคะแนนนิยมลดลง  
ขณะทีร่อยละ 42.0 ระบุวาคะแนนนยิมไมเปลี่ยนแปลง  มีเพียงรอยละ 7.9 ท่ีระบวุาคะแนนนยิมเพิม่ขึ้น 

7. สําหรับความพึงพอใจตอทาทีการแสดงออกของพรรคประชาธิปตยในฐานะพรรคตนสังกดัของผูวาฯ กทม. น้ัน  
รอยละ 55.5 ระบวุาพอใจ (แบงเปนคอนขางพอใจรอยละ 48.6 และพอใจมากรอยละ 6.9)  ขณะทีร่อยละ 44.5 ระบวุาไม
พอใจ (แบงเปนไมคอยพอใจรอยละ 38.9 และไมพอใจเลยรอยละ 5.6) 

8. คะแนนนิยมท่ีมีตอพรรคประชาธิปตย รอยละ 46.9 ระบุวาคะแนนนยิมไมเปลี่ยนแปลง  ขณะที่รอยละ 44.9 ระบวุา
คะแนนนยิมลดลง  มีเพียงรอยละ 8.2 ที่ระบุวาคะแนนนยิมเพิ่มขึ้น 



 

 

 

3

9. สําหรับคาํถามที่วากรณีดังกลาวทําใหมีความเชื่อม่ันมากขึ้นหรอืไมวารฐับาลพรรคไทยรกัไทยจะมุงปราบปรามการ
ทุจรติคอรรัปชันอยางจริงจงัตามท่ีไดประกาศไว  รอยละ 63.3 ระบวุาไมไดทําใหเชือ่มั่นมากข้ึน โดยใหเหตุผลวาเปนการ
เลือกปฏิบัติเฉพาะกับฝายตรงขาม  เปนแคการสรางภาพเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากกรณกีารทุจรติของพรรคไทยรกั
ไทยเอง และยงัไมเห็นผลงานการปราบคอรรัปชันอยางเปนรูปธรรม  ขณะทีร่อยละ 36.7 ระบวุาเชือ่มั่นมากขึ้น 

10. สวนพรรคการเมืองที่ชาวกรุงเทพฯ มีความเชื่อม่ันในเรือ่งความซือ่สตัยสจุริตมากที่สุดในขณะนี ้พบวา สวนใหญคอื 
รอยละ 60.4 เห็นวาไมมีพรรคใดนาเชือ่มัน่เลย  ตามมาดวยพรรคประชาธิปตยมีคะแนนรอยละ 22.8  พรรคไทยรกัไทย
รอยละ 8.4   และพรรคอื่นๆ อีกรอยละ 8.4 เชนกัน 

  
 

 ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 624 45.0 
            หญิง 762 55.0 
อาย ุ:   
            22 – 35 ป 796 57.4 
            36 – 45 ป 350 25.3 
            46 ปข้ึนไป 240 17.3 
การศกึษา   
            ต่ํากวาปรญิญาตร ี 448 32.3 
            ปรญิญาตร ี 730 52.7 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 208 15.0 
อาชีพ   
           ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 510 36.8 
           พนักงาน/ลกูจางบริษทัเอกชน 636 45.9 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 42 3.0 
           รับจางท่ัวไป 16 1.2 
           พอบาน/แมบาน/เกษยีณอาย ุ 16 1.2 
           อ่ืนๆ อาทิอาชีพอิสระ และนักศึกษาปรญิญาโท 166 12.0 
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  ตารางที่ 2: ความเชื่อม่ันวามกีารทุจรติเกดิขึ้นจริงในการประมลูโครงการกอสรางถนนและอุโมงคของ กทม. 
 จํานวน รอยละ 
เชื่อวามกีารทุจริตเกิดขึน้จรงิ 948   68.4 
ไมเชื่อวามีการทุจริตเกิดขึ้น 88 6.3 
ไมแนใจ 350 25.3 

 
  ตารางที่ 3: ความคิดเห็นตอการดําเนินงานในเรือ่งดังกลาวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  

 จํานวน รอยละ 
เชื่อวามกีารเมอืงอยูเบื้องหลงั 840 60.6 
เชื่อวาไมมีการเมืองอยูเบื้องหลัง 66 4.8 
ไมแนใจ 480 34.6 

 
ตารางที่ 4: ความเหมาะสมตอการที่นายอภริกัษ โกษะโยธนิ ผูวาฯ กทม.แตงตั้ง พล.ต.อ. ประทิน สันติประภพ

เปนประธานคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม 1,064 76.8 
ไมเหมาะสม  โดยบุคคลที่เหมาะสมมากกวาเรียงตามลาํดับคือ 
                       - คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑะกา 
                      - พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียะเวส 
                         - นายอานันท ปนยารชุน 
                         - ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ ฯ 

308 22.2 

ไมแสดงความเห็น 14 1.0 
 

 ตารางที่ 5: ความพึงพอใจการแกปญหาเรือ่งดังกลาวจนถงึขณะนี้ของนายอภริัษ โกษะโยธิน ผูวาฯ กทม. 
 จํานวน รอยละ 
พอใจ 632 45.6 
ไมพอใจ  298 21.5 
ไมมีความเห็น 456 32.9 
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ตารางที่ 6: ความเชื่อตอประเด็นท่ีวานายอภิรกัษ โกษะโยธิน มีสวนรูเหน็กับเรือ่งดังกลาว 
 จํานวน รอยละ 
เชื่อวามีสวนรูเห็น 252 18.2 
เชื่อวาไมมีสวนรูเห็น  368 26.6 
ไมแนใจ 766 55.2 

 
 ตารางที่ 7: คะแนนนิยมท่ีมตีอนายอภริักษ โกษะโยธิน ภายหลังมีกรณีการทจุริตเกดิขึ้น 

 จํานวน รอยละ 
คะแนนนยิมเพ่ิมขึ้น 110 7.9 
คะแนนนิยมลดลง  694 50.1 
คะแนนนยิมไมเปลี่ยนแปลง 582 42.0 

 
ตารางที่ 8: ความพึงพอใจตอทาทีการแสดงออกในเรื่องดังกลาวของพรรคประชาธิปตยในฐานะพรรคตนสังกัด

ของนายอภริกัษ โกษะโยธิน 
 จํานวน รอยละ 
พอใจมาก 96 6.9 
คอนขางพอใจ 673 48.6 
ไมคอยพอใจ 539 38.9 
ไมพอใจเลย 78 5.6 

 
ตารางที่ 9: คะแนนนิยมท่ีมตีอพรรคประชาธิปตย 

 จํานวน รอยละ 
คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น 114 8.2 
คะแนนนยิมลดลง  622 44.9 
คะแนนนิยมไมเปลี่ยนแปลง 650 46.9 
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ตารางที่ 10: ความเชือ่มัน่ตอการทีร่ัฐบาลพรรคไทยรกัไทยจะมุงปราบปรามการทจุริตอยางจริงจังตามท่ีได
ประกาศไว 

 จํานวน รอยละ 
ทําใหเชื่อมั่นมากขึ้น 508 36.7 
ไมไดทําใหเชือ่มั่นมากขึ้น   เพราะ 
    - เปนการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับฝายตรงขาม 
    - เปนแคการสรางภาพเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ 
      จากกรณีการทุจริตของพรรคไทยรักไทยเอง 
    - รัฐบาลคงไมกลาตดัแขนตดัขาของตัวเอง 
    - ยังไมเห็นผลงานปราบปรามการทจุริตที่เปน

รูปธรรม 

878 63.3 

 
ตารางที่ 11: พรรคการเมืองที่ชาวกรุงเทพฯ เชื่อมั่นในเรือ่งความซือ่สตัยสจุรติมากท่ีสุดในขณะนี ้

 จํานวน รอยละ 
พรรคไทยรกัไทย 116 8.4 
พรรคประชาธปิตย 316 22.8 
พรรคอื่นๆ อาทิ พรรคชาติไทย 116 8.4 
ไมมีพรรคใดนาเชือ่มั่นเลย 838 60.4 

 
 

 


