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  ผลสํารวจเรื่อง  “ความเชื่อมั่นตอรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ ในการแกปญหาคอรรัปชั่นในสังคมไทย” 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
เนื่องในวันท่ี 6 กันยายนท่ีจะถึงนี้เปน “วันตอตานการคอรรัปชั่นแหงชาติ” ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ      

(กรุงเทพโพลล) จึงไดสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ความเชื่อม่ันตอรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ ในการแกปญหาคอรรัปชั่น
ในสังคมไทย” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศจํานวน 1,045 คน  ผลสํารวจมีดังนี ้

 

เม่ือทําการวัดทัศนคติการยอมรับการคอรรัปชั่นของประชาชนดวยขอคําถามท่ีวา “ทานรับไดหรือไมกับการทุจริต
เล็กๆ นอยๆ” ประชาชนรอยละ 86.7 บอกวารับไมไดเลยเพราะเปนส่ิงไมถูกตอง   ขณะท่ีรอยละ 12.2 รับไดเพราะใครๆ ก็ทํา
กัน  

 

เม่ือถามความเห็นตอปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันเปนอยางไร หลังจาก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ทําหนาท่ี
ผูนําประเทศในชวงท่ีผานมา รอยละ 78.5 เห็นวาคอยๆ ดีข้ึน ขณะท่ีรอยละ 13.4 เหน็วาเหมือนเดมิ มีเพียงรอยละ 1.8 ท่ีเหน็วา
แยลง  

 

นอกจากนี้เม่ือถามตอวาภาพลักษณของ ครม. พล.อ. ประยุทธ  จันทรโอชา ในเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอยางไร
เม่ือเปรียบเทียบกับ ครม. ยุคท่ีผานมา  รอยละ 73.9 เห็นวาดีกวาท่ีผานมามาก ขณะท่ีรอยละ 13.8 เหน็วาเหมือนเดมิ  มีเพียง    
รอยละ 2.2 ท่ีเห็นวาแยลงกวาท่ีผานมา  

 

สําหรับความเชื่อม่ันตอรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ในการแกปญหาคอรรัปชัน่ในสังคมไทยใหมีภาพลักษณท่ี
ดีขึ้นได  รอยละ 69.8 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากท่ีสุด ขณะท่ีรอยละ 23.6 เช่ือม่ันคอนขางนอยถึงนอยท่ีสุด  
 

ดานความเชื่อม่ันตอ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ในการปฏิรูปเพื่อแกปญหาการคอรรัปชั่นในเร่ืองสําคัญๆ ตอไปนี ้
 
 
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ การเมือง/ สังคม 
เรื่อง  ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ   (รวม 5 หนา)

ประชาชน 78.5% เห็นวาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นคอยๆ ดีขึ้น หลังพล.อ. ประยทุธ เปนผูนําประเทศ 
73.9% ชื่นชม ครม. โปรงใสกวายุคท่ีผานมา    60.1% เชื่อม่ัน สปช. ชวยแกปญหาการคอรรัปชั่นได 

และหลังยุค พล.อ.ประยทุธ มี 44.2% ท่ีเชื่อวาการคอรรัปชัน่จะลดลง แต 41.8% เห็นตางวาการคอรรัปชัน่จะกลับมาเหมือนเดมิ 
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เร่ืองการปฏิรูปการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ เชื่อม่ันรอยละ 60.3 ไมเช่ือม่ันรอยละ 31.9 
เร่ืองการปฏิรูปการเลือกต้ัง การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง เชื่อม่ันรอยละ 58.1 ไมเช่ือม่ันรอยละ 34.5 
เร่ืองโครงการประชานิยมท่ีเอ้ือตอการคอรรัปช่ัน เชื่อม่ันรอยละ 57.5 ไมเช่ือม่ันรอยละ 33.3 
เร่ืองการรับสินบนของเจาหนาท่ีภาครัฐ เชื่อม่ันรอยละ 49.5 ไมเช่ือม่ันรอยละ 40.6 
เฉล่ียรวม เชื่อม่ันรอยละ 56.3 ไมเช่ือม่ันรอยละ 35.1 

 

สวนความเชื่อม่ันตอสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ในการแกปญหาคอรรัปชั่นใหสังคมไทยได รอยละ 60.1 เชื่อม่ัน 
ขณะท่ีรอยละ 29.6 ไมเช่ือม่ัน  
  

 สุดทายเม่ือถามวา “หากมีรัฐบาลใหมเขามาหลัง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ปญหาการคอรรัปชั่นจะเปนอยางไร”  
สวนใหญรอยละ 44.2 เชื่อวาการคอรรัปชั่นจะลดลงมาก  ขณะท่ีรอยละ 41.8 เช่ือวาการคอรรัปช่ันจะกลับมาเหมือนเดิม  

 

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นขอคําถาม ดังตอไปนี ้
 

1. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานรับไดหรือไมกับการทุจริตเล็กๆ นอยๆ” 
 

รับไมไดเลยเพราะเปนส่ิงไมถูกตอง รอยละ 86.7 
รับไดเพราะใครๆ ก็ทํากัน  รอยละ 12.2 
ไมแนใจ รอยละ 1.1 

 

2. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา  “ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันเปนอยางไร หลังจาก พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ทํา
หนาท่ีผูนําประเทศในชวงท่ีผานมา” 
     

คอยๆ ดีขึ้น รอยละ 78.5 
เหมือนเดิม รอยละ 13.4 
แยลง รอยละ 1.8 
ไมแนใจ รอยละ 6.3 

 

3. ภาพลักษณของ ครม. พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา ในเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่น เม่ือเปรียบเทียบกับ ครม. ยุคท่ีผานมา 
   

ดีกวาท่ีผานมามาก รอยละ 73.9 
เหมือนเดิม รอยละ 13.8 
แยลงกวาท่ีผานมา รอยละ 2.2 
ไมแนใจ รอยละ 10.1 
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4. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ในการแกปญหาการคอรรัปชัน่ในสังคมไทยใหมีภาพลักษณท่ีดีขึ้นได  
   (ป 2556 ไทยติดอันดับโลกเร่ืองการทุจริต โดยอยูอันดบั 102 จาก 177 ประเทศท่ัวโลก) 
 

เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนเชื่อม่ันคอนขางมากรอยละ 60.7 และเชื่อม่ันมากท่ีสุดรอยละ 9.1) 

รอยละ 69.8 

 

เช่ือม่ันคอนขางนอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนเช่ือม่ันคอนขางนอยรอยละ 20.1 และไมเช่ือม่ันเลยรอยละ 3.5) 
 

 

รอยละ 
 

23.6 

ไมแนใจ รอยละ 6.6 
 
5. ความเชื่อม่ันตอ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ในการปฏิรูปเพื่อแกปญหาการคอรรัปชั่นในเร่ืองสําคัญๆ ตอไปน้ีของ
สังคมไทย 
 

เร่ือง 
เชื่อม่ัน 

(รอยละ) 
ไมเชื่อม่ัน 
(รอยละ) 

ไมแนใจ 
(รอยละ) 

การปฏิรูปการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ 60.3 31.9 7.8 
การปฏิรูปการเลือกต้ัง การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 58.1 34.5 7.4 
โครงการประชานิยมท่ีเอ้ือตอการคอรรัปช่ัน 57.5 33.3 9.2 
การรับสินบนของเจาหนาท่ีภาครัฐ 49.5 40.6 9.9 

เฉล่ียรวม 56.3 35.1 8.6 
 
6. ความเชื่อม่ันตอสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) วาจะแกปญหาคอรรัปชั่นใหสังคมไทยได 
 

เชื่อม่ัน  รอยละ 60.1 
ไมเช่ือม่ัน รอยละ 29.6 
ไมแนใจ รอยละ 10.3 

 
7. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “หากมีรัฐบาลใหมเขามาหลัง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ปญหาการคอรรัปชั่นจะเปนอยางไร” 
 

เชื่อวาการคอรรัปชั่นจะลดลงมาก          รอยละ 44.2 
เช่ือวาการคอรรัปช่ันจะกลับมาเหมือนเดิม รอยละ 41.8 
ไมแนใจ รอยละ 14.0
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รายละเอียดการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคการสํารวจ 
- เพื่อสะทอนทัศนคติการยอมรับการคอรรัปช่ันของประชาชน  
- เพื่อสะทอนความเช่ือม่ันตอตัวนายกรัฐมนตรี  ครม. และ สปช. ในการแกปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป โดยการสุมสัมภาษณ
ทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการ
ถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  3 - 4 กันยายน 2557 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  5 กันยายน 2557 

 
 
 

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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 

เพศ   
            ชาย 543 52.0 
            หญิง 502 48.0 

รวม 1,045 100.0 

อายุ   
            18 ป - 30 ป 162 15.5 
            31 ป – 40 ป 258 24.7 
            41 ป – 50 ป 317 30.3 
            51 ป - 60 ป 214 20.5 
 61 ป ข้ึนไป 94 9.0 

รวม 1,045 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 653 62.5 
            ปริญญาตรี 296 28.3 
            สูงกวาปริญญาตรี 96 9.2 
                                 รวม 1,045 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 172 16.5 
 ลูกจางเอกชน     230 22.0 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร    414 39.7 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   68 6.5 
 ทํางานใหครอบครัว   2 0.2 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 129 12.3 
 นักเรียน/ นักศึกษา   17 1.6 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 13 1.2 

รวม 1,045 100 
                         


