
 
    
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเร่ือง : ความคิดเห็นของประชาชนตอการทํางานของ คตส.  
 

ดวยในวันที่  30 มิถุนายนนี้ เปนวันสิ้นสุดการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกรัฐ หรือ คตส. ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(คปค.) ไดออกประกาศวันที่ 30 กันยายน 2549 แตงตั้งคณะกรรมการชุดดังกลาว ใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเกี่ยวกับสัญญา สัญญาสัมปทาน การจัดซื้อจัดจาง การเอื้อประโยชนของฝายตาง ๆ 
ตลอดจนการกระทําของบุคคลใดๆ ที่เปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากร ทําใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ น้ัน เพ่ือเปนการประเมินผลงานของ คตส. จากการรับรูและความเขาใจของประชาชนโดยทั่วไป 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล)  จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นในหัวขอ “ความคิดเห็น
ของประชาชนตอการทํางานของ คตส.”  ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 20 ปขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,012 คน เม่ือวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2551   สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. ความพึงพอใจตอการทํางานที่ผานมาของ คตส.  พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย  5.79  จากคะแนนเต็ม 10    
    โดยดานความตั้งใจ ทุมเท และเสียสละในการทํางาน ไดคะแนนสูงที่สุด  ขณะที่ดานความรวดเร็วใน 
    การทํางานไดคะแนนต่ําที่สุด  ดังน้ี 

 ดานความตั้งใจ ทุมเท เสียสละในการทํางาน      ได   6.19   คะแนน 
 ดานความยุติธรรมเปนกลางในการทํางาน           ได  5.72   คะแนน 
 ดานความโปรงใสชัดเจนในการทํางาน                ได  5.70   คะแนน    
 ดานความรวดเร็วในการทํางาน                        ได  5.53   คะแนน     

 
2. จากการทําหนาที่ตรวจสอบในคดีตาง ๆ ที่ คตส. ไดดําเนินการทั้ง 13 คดี  ประชาชนพอใจการทําคดี 
    การกอสรางโครงการระบบขนสงรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานฯ ของการรถไฟแหงประเทศไทยมาก  
    ที่สุด สวนการใหเงินกูโดยมิชอบของผูบริหารธนาคารกรุงไทย จํากัด แกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
    เปนคดีที่ประชาชนพอใจนอยที่สุด 
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     โดยมีคะแนนความพึงพอใจในแตละคดี  ดังน้ี  (จากคะแนนเตม็ 10) 
 
 

คะแนน 
  1. การกอสรางโครงการระบบขนสงรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานฯของการรถไฟแหง 
    ประเทศไทย 

5.75 

 2. การจัดซื้อจัดจางปรับเปลี่ยนสายพานลําเลียงกระเปาและเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด  
     (CTX 9000 Dsi) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

5.66 

 3. การไตสวนกรณีสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายที่ดินถนนรัชดาภิเษก 5.66 
 4. การซื้อขายหุนและโอนหุน บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)    5.65 
 5. การไตสวนโครงการจัดซื้อจัดจางทอรอยสายไฟฟาใตดิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 5.58 
 6. กรณีการจัดซื้อจัดจางเอกชนโดยการเคหะแหงชาติ โครงการบานเอ้ืออาทร ระยะที่ 4  5.57 
 7. การไตสวนกรณีทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร 
    ในราคาที่สูงเกินความเปนจริง      

5.51 

 8. การไตสวนโครงการจัดซื้อตนกลายางและโครงการปลูกยาง 90 ลานตน กระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ 

5.48 
 

 9. การกระทําความผิดโครงการออกสลากพิเศษเลขทาย 2 ตัว 3 ตัวของสํานักงานสลากกินแบง 
     รัฐบาล 

5.45 

 10. การเอื้อประโยชนธุรกิจของนักการเมืองและพวกพอง กรณีการแปลงคาสัมปทานกิจการ 
      โทรคมนาคม 

5.44 

 11. การจางกอสรางและจัดซื้อวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการกลาง ของกระทรวงเกษตรและ   
      สหกรณ 

5.39 

 12. การใหเงินกูแกรัฐบาลสหภาพพมาของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
      (Exim Bank) 

5.34 

   13. การใหเงินกูโดยมิชอบของผูบริหารธนาคารกรุงไทย จํากัด แกผูดํารงตําแหนง 
          ทางการเมือง 

5.26 

     
 
3. สําหรับความเชื่อมั่นตอการทํางานที่ผานมาของ คตส. ซึ่งเปนองคกรที่มาจากการแตงตั้งของคณะ 
    ปฏิรูปการปกครองฯ (คปค.) น้ัน  พบวา   

รอยละ 53.1 ระบุวาเชื่อมั่น   
เน่ืองจากเปนกลุมบุคคลที่มีความสามารถ ซ่ือสัตยและผานการคัดเลือกมาแลว  

รอยละ 46.9 ระบุวาไมเชื่อม่ัน 
  เน่ืองจากเปนทีมที่แตงตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ อาจไมเปนกลางเพราะแตงตั้งจาก คปค. 
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4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)  
    ที่จะตองสอบสวนคดีตาง ๆ ตอจาก คตส. ไดแก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบเอง)  
 

ทํางานใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น     รอยละ 27.1  
ขอใหทํางานอยางซื่อสัตย โปรงใส สามารถตรวจสอบได  รอยละ 23.3  
ขอใหมีความเปนกลาง ยุติธรรม     รอยละ 22.3 
ขอใหคิดถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก    รอยละ 7.2  
ขอใหสานตอคดีที่ คตส. ทําไว     รอยละ 6.4 
อยายอมใหฝายการเมืองเขามาแทรกแซงการทํางาน  รอยละ 6.4 
ขอใหกําลังใจใหทํางานเพื่อประเทศชาติตอไป   รอยละ 3.8 
ขอใหทํางานอยางรอบคอบ รัดกุม    รอยละ 2.7 
อ่ืน ๆ อาทิ ตั้งคณะทํางานใหม     รอยละ 0.8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตอไปน้ี  

1. ความพึงพอใจในการทํางานที่ผานมาของ คตส. ในดานตาง ๆ  
2. ความพึงพอใจตอการดําเนินการตรวจสอบในคดีตาง ๆ 13 คดี ของ คตส.  
3. ความเชื่อม่ันที่มีตอการทาํงานของ คตส. กรณีเปนองคกรที่แตงตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครอง (คปค.)  
4. สิ่งที่อยากฝากถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ดําเนินการสอบสวนคด ี
    ตาง ๆ ตอจาก คตส.  
 

ระเบียบวิธีในการสํารวจ  
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการ

ปกครองจํานวน 26 เขต จาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นใน เขตชัน้กลาง และเขตชั้นนอก 
ไดแก เขตคลองเตย ดินแดง บางกะป บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางรัก ปทุมวัน ปอมปราบฯ มีนบุรี 
ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สะพานสูง สัมพันธวงศ หลักสี่ ดอนเมือง ทุงครุ บางเขน บางพลัด ภาษีเจริญ     
วังทองหลาง สวนหลวง สาทร สายไหม หนองแขม และพญาไท จากนั้นสุมถนน และประชากรเปาหมาย
อายุ 20 ปขึ้นไป ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,012 คน เปนเพศชาย รอยละ 48.9 และเพศหญิง รอยละ 51.1    
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25-26 มิถุนายน 2551 
 

 วันที่เผยแพรผลสํารวจ   :  30 มิถุนายน 2551 
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ตารางขอมูลประชากรศาสตร 

  
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 495 48.9 
            หญิง 517 51.1 
อายุ   
            20-30 ป 367 36.3 
            31-40 ป 302 29.8 
            41-50 ป 229 22.6 
            51-60 ป 86 8.5 
            61  ปขึ้นไป  28 2.8 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 363 35.9 
            ปริญญาตรี 585 57.8 
            สูงกวาปริญญาตรี 64 6.3 
อาชีพ   
           ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  144 14.2 
           คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 236 23.3 
           รับจางทั่วไป 128 12.6 
           พนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน 306 30.3 
           พอบาน แมบาน เกษียณอายุ   67 6.6 
           อ่ืนๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน 131 13.0 

 
 
 
 
 

 


