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  ผลสํารวจเร่ือง  “สังคมไทยกบัความห่างไกลการทุจริตคอร์รัปช่ัน” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

เน่ืองในวนัที ่6 กนัยายนของทุกปีเป็นวนัต่อต้านการคอร์รัปช่ันแห่งชาต ิ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยั
กรุงเทพ  จึงได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “สังคมไทยกบัความห่างไกลการทุจริตคอร์รัปช่ัน” โดยเกบ็ข้อมูล
กบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,232 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 72.0 เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาการ
คอร์รัปช่ันในสังคมไทยมีความรุนแรงค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 24.6 เห็นวา่มีความรุนแรงค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ย
ท่ีสุด มีเพียงร้อยละ 3.4 ไม่แน่ใจ 

 

เม่ือถามว่าการแก้ปัญหาการคอร์รัปช่ันของสังคมไทย  ควรเน้นปฏิรูปในเร่ืองใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.8 อยากให้เร่ง
ปฏิรูปการเมือง นักการเมือง มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 57.3 อยากใหป้ฏิรูประบบขา้ราชการ และร้อยละ 54.0 อยากใหป้ฏิรูป
เศรษฐกิจใหโ้ปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ใหพ้วกพอ้ง (ร้อยละ 54.0) 

 

สําหรับความเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปและการแก้ปัญหาการคอร์รัปช่ันของรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เห็นว่ามีการปฏิรูปและการแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีร้อยละ 23.1 เห็นวา่ไม่ค่อยมีการปฏิรูป
และแกปั้ญหา ท่ีเหลือร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ     
 

เม่ือถามต่อว่าปัญหาการคอร์รัปช่ันเป็นอย่างไร หลงัจากรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทาํงานครบ 2ปี ส่วนใหญ่
ร้อยละ 73.8 เห็นว่าดีขึน้เร่ือยๆ  ขณะท่ีร้อยละ 16.9 เห็นวา่ยงัเหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลง และร้อยละ 5.4 เห็นวา่แยล่งกวา่เดิม มี
เพียงร้อยละ 3.9 ไม่แน่ใจ 
 

นอกจากนีเ้ม่ือถามว่าเช่ือม่ันเพยีงใดว่ารัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา จะสามารถสร้างความโปร่งใสให้ประเทศ
ไทยมีอนัดับการคอร์รัปช่ันโลกดีขึน้กว่าปีทีผ่่านมาได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 เช่ือม่ันค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อย 25.9 
เช่ือมัน่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 6.3 ไม่แน่ใจ 
 

 ส่วนข้อคาํถามทีว่่าหากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาต่อจากรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ ปัญหาการคอร์รัปช่ันจะเป็นอย่างไร ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 49.7 คดิว่าการคอร์รัปช่ันจะกลบัมาเหมือนเดิม ขณะท่ีร้อยละ 29.4 คิดวา่การคอร์รัปชัน่จะลดนอ้ยลง ส่วนร้อยละ 
20.9 ไม่แน่ใจ           

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

ประชาชน 72.0% มองสถานการณ์การคอร์รัปช่ันของไทยยงัรุนแรง ช้ีควรปฏิรูปนักการเมือง ข้าราชการเป็นอนัดบัแรก 
73.8% เห็นว่า2 ปีรัฐบาลพล.อประยุทธ์ แก้ปัญหาคอร์รัปช่ันได้ดีขึน้เร่ือยๆ 67.8% เช่ือม่ันจะพาประเทศไทยโปร่งใสขึน้กว่าเดมิ 

49.7% กลวัการคอร์รัปช่ันจะกลบัมาอกีหากมีรัฐบาลใหม่ แต่เช่ือรัฐธรรมนูญช่วยป้องกนัได้ 
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 ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่าเช่ือม่ันเพยีงใดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง จะช่วยป้องกนัการคอร์รัปช่ันต่างๆ ได้ หากมี
รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.3 เช่ือม่ันค่อนข้างมากถงึมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 39.2 เช่ือมัน่
ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ส่วนร้อยละ 12.5 ไม่แน่ใจ 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าตัวท่านเองมีทศันคตต่ิอต้านการคอร์รัปช่ันเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างไร หลงัจากการรณรงค์
ปราบปรามการคอร์รัปช่ันของรัฐบาลทีผ่่านมา ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.3 มีทศันคติต่อต้านการคอร์รัปช่ันเพิม่ขึน้ ขณะท่ีร้อยละ 
37.2 มีทศันคติต่อตา้นเหมือนเดิม และร้อยละ 19.1 มีทศันคติต่อตา้นลดลง มีเพียงร้อยละ 4.4 ไม่แน่ใจ 
 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความเห็นต่อสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาการคอร์รัปช่ันในสังคมไทย 
  

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 41.4 และมากทีสุ่ดร้อยละ 30.6) 

ร้อยละ 72.0 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 23.1  และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 1.5) 

ร้อยละ 24.6 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  3.4 
 
2. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการแก้ปัญหาการคอร์รัปช่ันของสังคมไทย  ควรเน้นปฏิรูปในเร่ืองใดมากทีสุ่ด” 
 

ปฏิรูปการเมือง นักการเมือง ร้อยละ 60.8 
ปฏิรูประบบขา้ราชการ   ร้อยละ 57.3 
ปฏิรูปเศรษฐกิจใหโ้ปร่งใส ไม่เอ้ือประโยชน์ใหพ้วกพอ้ง ร้อยละ 54.0 
ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมการบงัคบัใชก้ฎหมาย ร้อยละ 53.5 
ปฏิรูปการศึกษาใหเ้ท่าเทียม   ร้อยละ 47.7 
ปฏิรูปสงัคม ลดความเหล่ือมลํ้า  ร้อยละ 44.6 

 
3. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการปฏิรูปและการแก้ปัญหาการคอร์รัปช่ันของรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างไร” 
 

คดิว่ามีการปฏรูิปและการแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง     ร้อยละ 69.5 
คิดวา่ไม่ค่อยมีการปฏิรูปและแกปั้ญหา     ร้อยละ 23.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.4 
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4. ขอ้คาํถาม “คดิว่าปัญหาการคอร์รัปช่ันเป็นอย่างไร หลงัจากรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทาํงานครบ 2ปี” 
 

ดีขึน้เร่ือยๆ     ร้อยละ 73.8 
เหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลง ร้อยละ 16.9 
แยล่งกวา่เดิม ร้อยละ 5.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.9 

 
5. ความเช่ือม่ันต่อรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา จะสามารถสร้างความโปร่งใสให้ประเทศไทยมีอนัดับการคอร์รัปช่ัน
โลกดีขึน้กว่าปีทีผ่่านมาได้  
 

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 56.4 และมากทีสุ่ดร้อยละ 11.4) 

ร้อยละ 67.8 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 20.5  และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 5.4) 

ร้อยละ 25.9 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  6.3 

 
6. ขอ้คาํถาม “คดิว่าหากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาต่อจากรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ ปัญหาการคอร์รัปช่ันจะเป็นอย่างไร” 
 

คดิว่าการคอร์รัปช่ันจะกลบัมาเหมือนเดิม ร้อยละ 49.7 
คิดวา่การคอร์รัปชัน่จะลดนอ้ยลง           ร้อยละ 29.4 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  20.9 

 
7. ความเช่ือม่ันต่อรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง จะช่วยป้องกนัการคอร์รัปช่ันต่างๆ ได้ หากมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหาร
ประเทศ 
 

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 43.1 และมากทีสุ่ดร้อยละ 5.2) 

ร้อยละ 48.3 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 29.9  และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 9.3) 

ร้อยละ 39.2 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ  12.5 
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8. ขอ้คาํถาม “คดิว่าตัวท่านเองมีทศันคตต่ิอต้านการคอร์รัปช่ันเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างไร หลงัจากการรณรงค์
ปราบปรามการคอร์รัปช่ันของรัฐบาลทีผ่่านมา” 
 

มีทศันคติต่อต้านเพิม่ขึน้     ร้อยละ 39.3 
มีทศันคติต่อตา้นเหมือนเดิม ร้อยละ 37.2 
มีทศันคติต่อตา้นลดลง ร้อยละ 19.1 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  4.4 

 
รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นของประชาชนเก่ียวกบัปัญหาการคอร์รัปชัน่ในสงัคมไทย  
2) เพื่อสะทอ้นความเช่ือมัน่ต่อรัฐบาลในการแกปั้ญหาคอร์รัปชัน่  

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใช้
วิ ธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเ บียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  29 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2559 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  4 กนัยายน 2559 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 684 55.5 
            หญิง 548 44.5 

รวม 1,232 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 173 14.0 
            31 ปี - 40 ปี 289 23.5 
            41 ปี - 50 ปี 337 27.3 
            51 ปี - 60 ปี 284 23.1 
 61 ปี ข้ึนไป 149 12.1 

รวม 1,232 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 783 63.5 
            ปริญญาตรี 353 28.7 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 96 7.8 
                                 รวม 1,232 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 169 13.7 
 ลูกจา้งเอกชน     279 22.6 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 524 42.6 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   63 5.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 145 11.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   40 3.2 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 12 1.0 

รวม 1,232 100.0 
 

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 


