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  ผลสํารวจเร่ือง  “ฝ่าวกิฤตคอร์รัปช่ันของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ฝ่าวกิฤต
คอร์รัปช่ันของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาคทัว่ประเทศจํานวน 1,133  คน พบว่า  

 

เม่ือถามความคดิเห็นทีมี่ต่อข่าวการเปิดโปงคดคีอร์รัปช่ัน  เช่น กรณบีริษัทโรลส์รอยซ์ติดสินบนซ้ือเคร่ืองยนต์แก่
เจ้าหน้าทีก่ารบินไทย และ ปตท. และกรณกีารติดสินบนกล้องซีซีทวีใีนรัฐสภา ปี 2549 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.1 
คดิว่าการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน ยงัมีช่องโหว่ ไม่รุนแรงพอให้กลวัต่อการกระทาํผดิ รองลงมาร้อยละ 
46.0 กลวัวา่จะไม่สามารถเอาผดิกบัคนร้ายได ้จบัไดแ้ต่ขา้ราชการชั้นผูน้อ้ย มีมวยลม้ และร้อยละ 43.8 กงัวลเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ของชาติ และภาษีของประชาชนท่ีตอ้งเสียไป 

 

 ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่าจากผลการเปิดโปงการคอร์รัปช่ันของหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิในอดีตทีผ่่านมา ปัจจุบัน
รัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในเร่ืองใดมากทีสุ่ด เพือ่ป้องกนัการคอร์รัปช่ันทีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคต 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.8 อยากให้แก้ปัญหาการติดสินบน การให้เงินใต้โต๊ะ แก่เจ้าหน้าทีรั่ฐ รองลงมาร้อยละ 47.7 อยากให้
แกปั้ญหาทุจริตการแต่งตั้ง การสอบคดัเลือก การรับเดก็เสน้ เขา้มารับราชการในหน่วยงานภาครัฐ และร้อยละ 47.5 อยากให้
แกปั้ญหาการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน ์
 

ส่วนเมื่อถามว่าเช่ือม่ันหรือไม่ว่าการร้ือระบบการจัดซ้ือจัดจ้างจะแก้ปัญหาการคอร์รัปช่ันในหน่วยงานราชการและ
รัฐวสิาหกจิได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ระบุว่า“ไม่เช่ือม่ัน”  ขณะท่ีร้อยละ 30.5 ระบุวา่“เช่ือมัน่” ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 7.7 ไม่แน่ใจ 

 

นอกจากนีเ้ม่ือถามว่าเช่ือม่ันเพยีงใดต่อการออกกฎหมายป้องกนัการคอร์รัปช่ัน เช่น พ.ร.บ. 3 ช่ัวโคตร จะช่วย
ป้องกนัการคอร์รัปช่ันในหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิได้ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 59.0 เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
ขณะท่ีร้อยละ 33.8 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด มีเพยีงร้อยละ 7.2 ไม่แน่ใจ 

 

สําหรับความเห็นต่อการใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาการซ้ือขายเก้าอีผู้้ดาํรงตําแหน่งทางราชการและรัฐวสิาหกจิ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 61.3 เห็นด้วยกบัการใช้ ม.44 ขณะท่ีร้อยละ 31.3 ไม่เห็นดว้ย ส่วนร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ 

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

คนไทยอยากให้รัฐบาลรีบแก้ปัญหาการตดิสินบน ให้เงนิใต้โต๊ะ แก่เจ้าหน้าทีรั่ฐเร่งด่วนทีสุ่ด 
61.3% เห็นด้วยกบัการใช้ ม.44 แก้ปัญหาการซ้ือขายเก้าอีผู้้ดํารงตําแหน่งทางราชการ 

67.4% เห็นว่า 2 ปี 6 เดือน รัฐบาลมีมาตรการจริงจังในการปราบปรามคอร์รัปช่ัน  
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 สุดท้ายเม่ือถามว่ารัฐบาลมีมาตรการจริงจังเพยีงใด ในการปราบปรามการคอร์รัปช่ันในหน่วยงานราชการและ
รัฐวสิาหกจิ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ทีผ่่านมา ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 เห็นว่ามีมาตรการจริงจังค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
ขณะท่ีร้อยละ 29.4 เห็นวา่มีมาตรการจริงจงัค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่แน่ใจ 

 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความคดิเห็นต่อข่าวการเปิดโปงคดีคอร์รัปช่ัน  เช่น กรณบีริษัทโรลส์รอยซ์ติดสินบนซ้ือเคร่ืองยนต์แก่เจ้าหน้าทีก่ารบินไทย 
และ ปตท. และกรณกีารติดสินบนกล้องซีซีทวีใีนรัฐสภา ปี 2549 
  

คดิว่าการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน ยงัมีช่องโหว่ ไม่รุนแรงพอให้กลวัต่อ
การกระทาํผดิ 

ร้อยละ 58.1 

กลวัวา่จะไม่สามารถเอาผดิกบัคนร้ายได ้ จบัไดแ้ต่ขา้ราชการชั้นผูน้อ้ย   มีมวยลม้ ร้อยละ 46.0 
กงัวลเก่ียวกบัผลประโยชน์ของชาติ และภาษีของประชาชนท่ีตอ้งเสียไป ร้อยละ 43.8 
กงัวลกบัสถานการณ์คอร์รัปชัน่ในแวดวงราชการและรัฐวิสาหกิจของประเทศจะมีเพิ่มมากข้ึน ร้อยละ 34.8 
กงัวลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของประเทศจะเสียหาย ร้อยละ 34.2 

 
2. ขอ้คาํถาม “จากผลการเปิดโปงการคอร์รัปช่ันของหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิในอดีตทีผ่่านมา ปัจจุบันรัฐบาลควรมี
มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในเร่ืองใดมากทีสุ่ด เพือ่ป้องกนัการคอร์รัปช่ันทีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคต”  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

การติดสินบน การให้เงินใต้โต๊ะ แก่เจ้าหน้าทีรั่ฐ ร้อยละ 49.8 
การทุจริตการแต่งตั้ง การสอบคดัเลือก การรับเดก็เสน้ เขา้มารับราชการ
ในหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 47.7 

การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์ ร้อยละ 47.5 
ความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐ ร้อยละ 46.6 
การเอ้ือประโยชน์ต่อกิจการท่ีตนเอง พวกพอ้ง ญาติพี่นอ้ง มีส่วนไดเ้สีย ร้อยละ 43.1 

 
3. ขอ้คาํถาม “เช่ือม่ันหรือไม่ว่าการร้ือระบบการจัดซ้ือจัดจ้างจะแก้ปัญหาการคอร์รัปช่ันในหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิได้”  
 

ไม่เช่ือม่ัน ร้อยละ 61.8 
เช่ือมัน่ ร้อยละ 30.5 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.7 
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4. ความเช่ือม่ันต่อการออกกฎหมายป้องกนัการคอร์รัปช่ัน เช่น พ.ร.บ. 3 ช่ัวโคตร จะช่วยป้องกนัการคอร์รัปช่ันใน
หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิได้ 

 
เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 34.7 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 24.3) 

ร้อยละ 59.0 

เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 28.1 และมากท่ีสุดร้อยละ5.7) 

ร้อยละ 33.8 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 7.2 
 
5. ความเห็นต่อการใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาการซ้ือขายเก้าอีผู้้ดํารงตําแหน่งทางราชการและรัฐวสิาหกจิ 

 
เห็นด้วย ร้อยละ 61.3 
ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 31.3 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ  7.4 

 

6. ขอ้คาํถาม “คดิว่ารัฐบาลมีมาตรการจริงจังเพยีงใด ในการปราบปรามการคอร์รัปช่ันในหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ 
ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ทีผ่่านมา” 

 
ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 52.8 และมากทีสุ่ดร้อยละ 14.6) 

ร้อยละ 67.4 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 22.3 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 7.1) 

ร้อยละ 29.4 

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.2 
 

 
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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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อข่าวการเปิดโปงการคอร์รัปชัน่ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการแกปั้ญหาการคอร์รัปชัน่ในหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 
3) เพื่อตอ้งสะทอ้นความเห็นวา่รัฐบาลมีมาตรการจริงจงัเพยีงใด ในการปราบปรามการคอร์รัปชัน่ในหน่วยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ท่ีผา่นมา 
 

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   :  1 – 3 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  4 กมุภาพนัธ์ 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 617 54.5 
            หญิง 516 45.5 

รวม 1,133 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 160 14.1 
            31 ปี - 40 ปี 244 21.5 
            41 ปี - 50 ปี 321 28.4 
            51 ปี - 60 ปี 269 23.7 
 61 ปี ข้ึนไป 139 12.3 

รวม 1,133 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 699 61.7 
            ปริญญาตรี 355 31.3 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 79 7.0 
                                 รวม 1,133 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 173 15.3 
 ลูกจา้งเอกชน     263 23.2 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 473 41.7 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   38 3.4 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 6 0.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 132 11.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   35 3.1 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 13 1.1 

รวม 1,133 100.0 
 


