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ผลสํารวจเรื่อง   
“สังคมไทยกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” 

 

เนื่องในวันท่ี 9 ธันวาคมที่จะถึงนี้เปนวนัตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นสากล ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนนิการสํารวจความคิดเหน็ประชาชนเรื่อง “สังคมไทยกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่”  ขึ้น
โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 1,161 คน เม่ือวันท่ี 2 - 6 ธันวาคม ท่ีผาน
มา พบวา ประชาชนรอยละ 90.4 เห็นวาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของสังคมไทยในปจจุบันอยูในระดับคอนขาง
รุนแรงถึงรนุแรงมาก มีเพยีงรอยละ 9.6 ที่เห็นวาไมคอยรุนแรงถึงไมรุนแรงเลย ท้ังนี้เม่ือถามตอวาตวัทานเองคิดเห็น
อยางไรกับการคอรรัปชั่นพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 69.0 เห็นวาควรตอตาน ขณะที่รอยละ 24.4 เห็นวาเฉยๆ 
และรอยละ 6.6 เห็นวายอมรบัได  
  

 สวนความคดิเห็นวาใครควรมีสวนรับผิดชอบที่ทําใหสังคมไทยยงัมีการทุจริตคอรรัปชั่นอยูในปจจุบันพบวา 
อันดับแรกคือ นักการเมืองระดับชาติ (รอยละ 52.7) รองลงมาคือ รัฐบาล (รอยละ 47.7)  นักการเมืองทองถ่ิน (รอยละ 
43.6) และระบบขาราชการ (รอยละ 39.9) ท้ังนี้เม่ือถามวาสังคมไทยมทัีศนคติตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบัน
เปล่ียนไปในทศิทางใดเมื่อเทียบกับในอดตี  พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญรอยละ 45.5 ระบุวามีทัศนคติตอตานเพิม่ขึ้น 
ขณะที่รอยละ 40.6 มีทัศนคติตอตานเหมือนเดิม  และรอยละ 13.9 มีทศันคติตอตานลดลง 
 

 สําหรับความเห็นตอปญหาการทุจริตคอรรัปชัน่เปนอยางไรหลงัจากรัฐบาลยิง่ลักษณทํางานครบ 3 เดือน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัชวงกอนหนานี้ พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 56.4 เห็นวายงัมปีญหาเหมือนเดิม ขณะที่รอยละ 21.9 
เหน็วามีปญหาเพิ่มขึน้  และรอยละ 21.7 เหน็วามีปญหาลดลง  เม่ือถามตอวาทานเชื่อม่ันมากนอยเพยีงใดวารฐับาลยิ่ง
ลักษณจะสามารถแกปญหาการคอรรัปชัน่ในสังคมไทยใหดีขึ้นได  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 69.2 เชื่อม่ัน
คอนขางนอยถึงไมเชื่อม่ันเลย  ขณะที่รอยละ 30.8 เชื่อมั่นคอนขางมากถึงมากที่สุด 
 

 ดานนักการเมอืงไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุดคือ นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 
(รอยละ 31.8) รองลงมาคือ นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร (รอยละ 27.4) และนายชวน หลีกภยั (รอยละ 22.3) ขณะท่ี
นักการเมืองไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตนอยท่ีสุดคือ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง (รอยละ 39.4) 
รองลงมาคือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (รอยละ 31.3) และ นายโสภณ ซารัมย (รอยละ 9.9) 
 

โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. ความคิดเหน็ตอความรนุแรงของปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของสงัคมไทยในปจจุบัน พบวา 
  

คอนขางรุนแรงถึงรุนแรงมาก รอยละ 90.4 
(โดยแบงเปน คอนขางรุนแรงรอยละ 50.7 และรุนแรงมากรอยละ 39.7) 
 

ไมคอยรุนแรงถึงไมรุนแรงเลย 
 

รอยละ 
 

9.6 
(โดยแบงเปน ไมคอยรุนแรงรอยละ 8.4 และไมรุนแรงเลยรอยละ 1.2) 

 

2. ประชาชนคดิเห็นอยางไรกับการคอรรัปชั่นในปจจุบัน 
 

ยอมรับได รอยละ 6.6 
เฉยๆ รอยละ 24.4 
ตอตาน รอยละ 69.0 

 
3. ความคิดเหน็วาใครควรมสีวนรับผิดชอบที่ทําใหสังคมไทยยังมีการทุจริตคอรรัปชั่นอยูในปจจบุัน 
    (เลือกตอบไดมากกวา 1  ขอ) 
 

นักการเมืองระดับชาติ (สส. สว.) รอยละ 52.7 
รัฐบาล รอยละ 47.7 
นักการเมืองทองถ่ิน (อบต. อบจ. สก. สข.)  รอยละ 43.6 
ระบบขาราชการ รอยละ 39.9 
ตํารวจ รอยละ 22.3 
ภาคเอกชน (นกัธุรกิจ พอคา บริษัท หางราน)     รอยละ 22.0 
ตัวเอง รอยละ 18.5 
สถาบันการศึกษา  รอยละ 13.6 

 
4. ทัศนคติตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของสังคมไทยในปจจุบันเปล่ียนไปในทิศทางใดเมื่อเทียบกับในอดตี 
 

มีทัศนคติตอตานเพิ่มขึ้น รอยละ 45.5 
มีทัศนคติตอตานเหมือนเดิม รอยละ 40.6 
มีทัศนคติตอตานลดลง รอยละ 13.9 
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5. ความเห็นตอปญหาการทุจริตคอรรัปชัน่เปนอยางไรหลังจากรัฐบาลยิ่งลักษณทํางานครบ 3 เดอืน เม่ือเปรียบเทียบ
กับชวงกอนหนานี ้
 

มีปญหาลดลง รอยละ 21.7 
มีปญหาเหมือนเดิม รอยละ 56.4 
มีปญหาเพิ่มขึน้ รอยละ 21.9 

 
6. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาลยิง่ลักษณในการแกปญหาการคอรรัปชั่นในสังคมไทยใหมีภาพลักษณดีขึน้ (ปจจุบันไทยตดิ 
   อันดับโลกเรื่องการทุจริต ป 54 โดยอยูอันดับ 80 จาก 183 ประเทศทั่วโลก) 
 

เชื่อมั่นคอนขางมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบงเปนเชื่อมั่นคอนขางมากรอยละ 24.7 และเชื่อมัน่มากที่สุดรอยละ 6.1) 

รอยละ 30.8 

 

เชื่อม่ันคอนขางนอยถงึไมเชือ่ม่ันเลย 
(โดยแบงเปนเชื่อมั่นคอนขางนอยรอยละ 38.1 และไมเชือ่มั่นเลยรอยละ 31.1) 

 

รอยละ 
 

69.2 

 
7. นักการเมืองไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตมากท่ีสุด (3 อันดับแรก) คือ 

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
 

นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ รอยละ 31.8 
นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร รอยละ 27.4 
นายชวน  หลีกภยั รอยละ 22.3 

 
8. นักการเมืองไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตนอยท่ีสุด (3 อันดับแรก) คือ 

(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
 

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รอยละ 39.4 
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอยละ 31.3 
นายโสภณ ซารัมย รอยละ 9.9 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 29 

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตล่ิงชัน ทุงครุ 
บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทมุวัน ประเวศ  
ปอมปราบ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มนีบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สะพานสูง สาทร และหลักสี่ ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบ
ตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,161 คน เปนชายรอยละ 50.1 และหญิงรอยละ 49.9 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

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

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   2 - 6 ธันวาคม  2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    8  ธันวาคม  2554 

 
 

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

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

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 582 50.1 
                       หญิง 579 49.9 

รวม 1,161 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 291 25.1 
                      26 - 35 ป 313 26.9 
                      36 - 45 ป 281 24.2 
                      46 ปขึ้นไป 276 23.8 

รวม 1,161 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 657 56.6 
 ปริญญาตรี 433 37.3 
 สูงกวาปริญญาตรี 71 6.1 

รวม 1,161 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 134 11.5 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 369 31.8 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 276 23.8 
     รับจางทั่วไป 161 13.9 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 77 6.6 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 144 12.4 

รวม 1,161 100.0 
 
 
 


