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ผลสํารวจเรื่อง  ความเชื่อมั่นตอนายกฯ อภิสิทธิ์ ในการแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน 
 

ดวยวันท่ี 10 - 13 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต คร้ังท่ี 14  ประกอบกับกอนหนานี้ นายกฯ อภสิิทธ์ิ ไดกลาวผานรายการเชือ่ม่ันประเทศไทยวาจะใชโอกาส
ในชวงเดือนพฤศจิกายนนี้เชญิชวนทุกภาคสวนมาทําขอตกลงรวมกัน และประกาศเจตนารมณหยดุยั้งพฤติกรรมการ
ทุจริตคอรรัปชันท้ังหมดอยางเปนระบบ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  จึงไดดาํเนินโครงการสํารวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความเชื่อม่ันตอนายกฯ อภสิิทธ์ิ ในการแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน”  โดยเก็บขอมูลจาก
ประชาชนอาย ุ18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  จํานวนทั้งสิน้ 1,136 คน เม่ือวันท่ี 2 - 4 พฤศจิกายนที่ผาน
มา สรุปผลไดดังนี ้

 

ประชาชนถึงรอยละ 93.1 เห็นวาปญหาการทุจริตคอรรัปชันของสงัคมไทยในปจจุบันเปนปญหาที่รุนแรงถึง
รุนแรงมาก โดยการทุจริตคอรรัปชันท่ีประชาชนคิดวาเปนปญหารุนแรงมากที่สุดในขณะนี้ไดแก การใชอิทธิพลทาง
การเมืองแสวงหาผลประโยชน (รอยละ 40.8) รองลงมาคอื การจัดซื้อจัดจาง การฮั้วประมูล (รอยละ 16.4)  และการใช
นโยบาย/ใชกฎหมาย แบบ 2 มาตรฐาน (รอยละ 13.0) ตามลําดับ 

 

เม่ือสอบถามถึงความเชื่อม่ันตอแนวทางการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีนายกฯ อภิสิทธ์ิกลาวผานรายการ
เชื่อม่ันประเทศไทยเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม ท่ีผานมา พบวา ประชาชนสวนใหญไมเชื่อวาแนวทางการแกปญหาที่นายกฯ 
ประกาศออกมาทั้ง 4 เร่ืองจะทําใหเกิดผลไดจริง โดยเรื่องการปรับปรุงระบบการแตงตั้งโยกยายขาราชการประจําให
โปรงใส ปราศจากการแทรกแซงจากผูมีอํานาจทั้งฝายประจําและฝายการเมือง เปนเรื่องท่ีประชาชนเชื่อวาจะไม
สามารถทําใหสําเร็จผลไดมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การปรบัปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเกิดการแขงขนัอยางเสรี
และเปนธรรม 
 

สวนเรื่องท่ีประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ในวันท่ี 10 - 13 
พ.ย. นี้ พบวาประชาชนสวนใหญถึงรอยละ 75.8 ไมทราบวาประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมดังกลาว 
นอกจากนี้เม่ือถามวาหลังการประชุมแลวปญหาทุจริตคอรรัปชันของประเทศไทยจะเปนอยางไร พบวา สวนใหญ  
(รอยละ 72.3) เชื่อวา ปญหาทุจริตคอรรัปชันของประเทศไทยจะยังคงเหมือนเดิม มีเพียงรอยละ 15.5 ท่ีเชื่อวาจะ
นอยลง ขณะที่รอยละ 12.2 เชื่อวาจะมากขึ้น 
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สําหรับนักการเมืองไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุดไดแก นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
(รอยละ 49.8) รองลงมาคือ นายชวน หลีกภัย (รอยละ 30.3) และนายกรณ จาติกวณิช (รอยละ 2.2) สวนนักการเมืองท่ี
มีภาพลักษณของความซื่อสตัยสุจริตนอยท่ีสุดไดแก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (รอยละ 39.2) รองลงมาคือ  
นายเนวิน ชิดชอบ (รอยละ 24.2) และนายโสภณ ซารมั (รอยละ 8.3) ตามลําดับ  

 
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้

 
1. ความคิดเหน็ตอความรนุแรงของปญหาการทุจริตคอรรัปชันของสงัคมไทยในปจจุบัน พบวา 
 

รุนแรงถึงรนุแรงมาก รอยละ 93.1 
(โดยแบงเปน รุนแรงรอยละ 51.0 และรุนแรงมากรอยละ 42.1) 
ไมคอยรุนแรงถึงไมรุนแรงเลย รอยละ 6.9 
(โดยแบงเปน ไมคอยรุนแรงรอยละ 6.6 และไมรุนแรงเลยรอยละ 0.3) 

 
2. เร่ืองการทุจริตคอรรัปชนัท่ีเปนปญหารนุแรงมากที่สดุของประเทศไทยในขณะนี้ คือ 
 

การใชอิทธิพลทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน       รอยละ 40.8 
การจัดซื้อจัดจาง การฮั้วประมูล  รอยละ 16.4 
การใชนโยบาย และใชกฎหมาย แบบ 2 มาตรฐาน รอยละ 13.0 
การใหผลตอบแทนและรับสินบน รอยละ 11.3 
การแตงตั้งโยกยายขาราชการประจํา รอยละ 9.6 
การทุจริตการเลือกตั้ง รอยละ 8.9 

 
3. ความเชื่อม่ันตอแนวทางการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีนายกฯ อภิสิทธ์ิ กลาวผานรายการเชื่อม่ันประเทศไทย    
เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม ท่ีผานมา หลังการประชมุรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอิสระ เพื่อกําหนด
แนวทางการแกปญหาทุจริตคอรรัปชันอยางเปนระบบ วาแนวทางที่ประกาศตอไปนี้จะทําใหสําเร็จผลไดจริงหรือไม  

  
เชือ่วาทาํได เชือ่วาทาํไมได รวม แนวทางการแกปญหา 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
1) ปรับปรุงระบบการแตงตั้งโยกยายขาราชการ โดยเปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมมากขึ้นในกระบวนการ
คัดเลือกหรอืสรรหา เพื่อไมใหการคัดเลือกหรือสรรหาจํากัดอยู
ในวงแคบๆ และเปนไปตามความตองการของผูมีอํานาจทั้งฝาย
ประจํา และฝายการเมืองมากกวาจะเปนไปตามกระบวนการของ
การคัดเลือกหรอืสรรหา 

33.2 66.8 100.0 
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2) ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะการประมูลงาน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (อ-ีออคช่ัน) ใหสอดคลองกับภาวะของ
การจัดซื้อจัดจางในแตละเรื่อง เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรมอยางแทจริง 

36.5 63.5 100.0 

3) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการวาจางที่ปรึกษาให
รอบคอบรัดกุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการขนาดใหญเพื่อ 
ปองกันไมใหท่ีปรึกษาเขาไปกําหนดรายละเอยีดตางๆ ของ
โครงการซึ่งเอือ้ตอผูเขาประมูลงานรายใดรายหนึ่ง และทําใหเกิด
การแขงขันที่ไมสมบูรณ 

37.1 62.9 100.0 

4) ปรับปรุงการกําหนดราคากลาง โดยจัดทําราคาตนทุน
มาตรฐานเพื่อนํามาเทียบเคียงกัน เพื่อปองกันไมใหมีการกําหนด
ราคากลางสูงเกินความเปนจริง และนําไปสูการสมยอมในการ
เสนอราคา 

49.7 50.3 100 

 
4. การรับทราบเรื่องท่ีประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ในวันท่ี  

10 - 13 พ.ย. ท่ีจะถึงนี้ พบวา 
 

ไมทราบ รอยละ 75.8 
ทราบ รอยละ 24.2 

 
5. หลังจากการประชุมนานาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตแลว ปญหาการทุจริตคอรรัปชันของประเทศไทยจะเปน                  
อยางไร (ปจจุบันประเทศไทยติดอันดับโลกเรื่องการทุจริต โดยอยูอันดับ 78 จาก 178 ประเทศทั่วโลก และอยูใน
อันดับ 9 จาก 23 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย) 

 
ทุจริตคอรรัปชันมากขึ้น รอยละ 12.2 
(โดยใหเหตุผลวา ยังไมมีการพัฒนา นักการเมืองยังเห็นแกผลประโยชนของตนเองเปนหลกั)   
ทุจริตคอรรัปชันเหมือนเดิม/เทาเดิม รอยละ 72.3 
(โดยใหเหตุผลวา ยังไงก็แกไมได นักการเมืองยังทุจริตเหมือนเดิม มีทุกยุคทุกสมัย)    
ทุจริตคอรรัปชันนอยลง รอยละ 15.5 
(โดยใหเหตุผลวา มีนโยบายที่จริงจงัข้ึน นาจะมีแนวทางแกปญหาที่ดีข้ึน)   
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6. นักการเมืองไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตมากท่ีสุด (3 อันดับแรก) คือ 
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รอยละ 49.8 
นายชวน หลีกภัย รอยละ 30.3 
นายกรณ จาตกิวณิช รอยละ 2.2 
อ่ืนๆ อาทิ นายอภิรักษ โกษะโยธิน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร    
                 และนายจาตุรนต ฉายแสง รอยละ 17.7 

 
7. นักการเมืองไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตนอยท่ีสุด (3 อันดับแรก) คือ 

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอยละ 39.2 
นายเนวิน ชิดชอบ รอยละ 24.2 
นายโสภณ ซารัมย รอยละ 8.3 
อ่ืนๆ อาทิ นายจตุพร พรหมพันธุ  ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง  
                นายชวรัตน ชาญวรีกูล  และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รอยละ 28.3 

 
 

 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 26

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา จตุจักร จอมทอง ดอนเมือง  
ดินแดง ดุสิต ทุงครุ บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางรัก บึงกุม ประเวศ ปอมปราบ 
พระโขนง พระนคร ราชเทว ีสวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และหลักสี่ และจังหวัดในเขตปรมิณฑลรวม 3 
จังหวดั ไดแก  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,136 คน เปนชาย
รอยละ 50.4 และหญิงรอยละ 49.6 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดย
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   2 - 4 พฤศจิกายน 2553 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    9  พฤศจิกายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 573 50.4 
                       หญิง 563 49.6 

รวม 1,136 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 278 24.5 
                      26 - 35 ป 296 26.0 
                      36 - 45 ป 276 24.3 
                      46 ปขึ้นไป 286 25.2 

รวม 1,136 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 668 58.9 
               ปริญญาตรี 415 36.5 
               สูงกวาปริญญาตรี 40 3.5 
              ไมระบุการศึกษา 13 1.1 

รวม 1,136 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 84 7.4 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 260 22.9 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 418 36.8 
     รับจางทั่วไป 167 14.7 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 67 5.9 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 135 11.9 
     ไมระบุอาชพี 5 0.4 

รวม 1,136 100.0 
 
 
 


