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  ผลสํารวจเร่ือง  “ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย ในยุคนายกฯ ประยุทธ์” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
เน่ืองด้วยวนัที ่9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวนัต่อต้านการทุจริตสากล  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ   

จึงได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย ในยุคนายกฯ ประยุทธ์” โดยเก็บข้อมูลกับ
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,195 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.9 เห็นว่าครอบครัวของตนเองมีการ
ปลูกฝังให้ลูกหลาน  ไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน  ไม่โกง ทั้งในเร่ืองเรียนและเร่ืองการทาํงาน ขณะท่ีร้อยละ 16.1 ไม่มีการปลูกฝัง 

 
เม่ือถามว่ารัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา มีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจังและเท่าเทียมกับทุก

ฝ่าย  หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.3 เห็นว่าจริงจังและเท่าเทียมกับทุกฝ่าย ส่วนร้อยละ 34.1 เห็นว่าจริงจงัแต่ไม่เท่าเทียม 
ขณะท่ีร้อยละ 5.6 เห็นวา่ไม่จริงจริงและไม่เท่าเทียม ท่ีเหลือร้อยละ 5.0 ไม่แน่ใจ  

 
 สําหรับความเช่ือม่ันต่อพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในความตั้งใจปราบปรามและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.4 เช่ือม่ันค่อนข้างมากถงึมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 16.2 เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด และ 
ร้อยละ 3.4 ไม่แน่ใจ 
 
 เม่ือถามว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเป็นอย่างไร ภายใต้การนําของ พล.อ. ประยุทธ์ เม่ือเทยีบกบัช่วง
ก่อนหน้า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.0 เห็นว่าดีขึน้  รองลงมาร้อยละ 16.0 เห็นวา่เหมือนเดิม  ขณะท่ีร้อยละ 4.9 เห็นวา่แยล่ง และ
ร้อยละ 2.1 ไม่แน่ใจ 
 
 ด้านความเห็นต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยจะเป็นอย่างไรหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
หรือ AEC  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.6 เห็นว่าน่าจะลดลง ขณะท่ีร้อยละ 38.8 เห็นวา่น่าจะเพิ่มข้ึน ส่วนร้อยละ 18.6  
ไม่แน่ใจ 
 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง/ สังคม 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 83.9% เผยครอบครัวมีการปลูกฝังลูกหลานไม่ให้ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
80.4% เช่ือม่ันความตั้งใจของพล.อ. ประยุทธ์ในการปราบคอร์รัปช่ันและ  77.0% ช้ีปัญหาทุจริตดีขึน้กว่ายุคก่อนหน้านี ้

พล.อ. ประยุทธ์ได้คะแนนภาพลกัษณ์ความซ่ือสัตย์มากทีสุ่ด ขณะทีนั่กการเมืองท้องถ่ินได้คะแนนน้อยทีสุ่ด 



 

 

 

2

 

 
นอกจากนีก้ารสํารวจด้านภาพลกัษณ์ความซ่ือสัตย์  ซ่ือตรง ของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ พบว่า นายกรัฐมนตรี 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชามีภาพลกัษณ์ความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรงมากทีสุ่ด 3.95 คะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาคือรัฐบาล  
พล.อ. ประยทุธ์ (3.63 คะแนน) ขา้ราชการและภาคเอกชน (2.99 คะแนนเท่ากนั) นกัการเมืองระดบัชาติ (2.63 คะแนน) 
 และ นกัการเมืองทอ้งถ่ิน (2.47 คะแนน) 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ขอ้คาํถาม “ครอบครัวของท่านมีการปลูกฝังให้ลูกหลาน  ไม่ทุจริตคอร์รัปช่ัน  ไม่โกง ทั้งในเร่ืองเรียน 
และเร่ืองการทาํงานหรือไม่” 
 

มีการปลูกฝัง ร้อยละ 83.9 
ไม่มีการปลูกฝัง ร้อยละ 16.1 

 
2. ขอ้คาํถาม “คดิว่ารัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชามีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจังและเท่าเทยีม 
กบัทุกฝ่าย หรือไม่” 
 
 

จริงจังและเท่าเทยีม     ร้อยละ 55.3 
จริงจงัแต่ไม่เท่าเทียม     ร้อยละ 34.1 
ไม่จริงจริงและไม่เท่าเทียม ร้อยละ 5.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.0 

 
3.  ความเช่ือม่ันทีมี่ต่อพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในความตั้งใจปราบปรามและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 

เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือม่ันค่อนข้างมากร้อยละ 53.7 และเช่ือม่ันมากทีสุ่ดร้อยละ 26.7) 

ร้อยละ 80.4 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 13.3 และเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 2.9) 

ร้อยละ 16.2 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.4 
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4. ขอ้คาํถาม “คดิว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเป็นอย่างไร ภายใต้การนําของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เม่ือเทยีบกบัช่วงก่อนหน้า” 
 

ดีขึน้ ร้อยละ 77.0 
เหมือนเดิม ร้อยละ 16.0 
แยล่ง ร้อยละ 4.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.1 

 
5. ขอ้คาํถาม “คดิว่าหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน หรือ AEC  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย 
จะเป็นอย่างไร” 
 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 38.8 
ลดลง ร้อยละ 42.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.6 

 
6. ภาพลกัษณ์คะแนนความซ่ือสัตย์  ซ่ือตรง ของบุคคลและกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี ้
   

บุคคลและกลุ่มบุคคล 
คะแนนความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง 

(เต็ม 5 คะแนน) 

นายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ 3.95 
รัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์ 3.63 
ขา้ราชการ 2.99 
ภาคเอกชน 2.99 
นกัการเมืองระดบัชาติ 2.63 
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 2.47 
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รายละเอยีดการสํารวจ 
 

วตัถุประสงค์การสํารวจ 
1) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการปลูกฝังการไม่ทุจริตคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่ลูกหลาน 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อความจริงจงัในการตรวจสอบ ความตั้งใจ และความเช่ือมัน่ต่อรัฐบาล 

พล.อ. ประยทุธ์ในการแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย หลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ิธีการ
ถ่วงนํ้าหนกัดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Phone Survey) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีมี
โครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  2-4 ธนัวาคม 2558 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  7 ธนัวาคม 2558 
 

 
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  โทร. 02-350-3500 ต่อ 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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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 610 51.0 
            หญิง 585 49.0 

รวม 1,195 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 218 18.2 
            31 ปี – 40 ปี 260 21.8 
            41 ปี – 50 ปี 334 28.0 
            51 ปี - 60 ปี 245 20.5 
 61 ปี ข้ึนไป 138 11.5 

รวม 1,195 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 806 67.5 
            ปริญญาตรี 311 26.0 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 78 6.5 
                                 รวม 1,195 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 160 13.4 
 ลูกจา้งเอกชน     276 23.1 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร  482 40.3 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   62 5.2 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 1 0.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 151 12.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   48 4.0 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 15 1.3 

รวม 1,195 100.0 
                         


