เรียน บรรณาธิการข่ าวหน้ า 1/ การเมือง / สั งคม
เรื่อง ผลสํ ารวจความคิดเห็นประชาชนทัว่ ประเทศ

(รวม 5 หน้ า)

ผลสํ ารวจเรื่อง “ปัญหาคอร์ รัปชั่นในมุมมองคนไทย”
เมื่อพูดถึงการคอร์ รัปชั่น คนไทยนึกถึงข้ าราชการ หน่ วยงานราชการ เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ มากทีส่ ุ ด
78.7%เห็นว่ าปัญหาการติดสิ นบน การจ่ ายใต้ โต๊ ะ แก้ไม่ ได้ จนถึงปัจจุบัน
ส่ วนใหญ่ 61.3% เห็นว่ าสาเหตุของการคอร์ รัปชั่นเกิดจากโทษการเอาผิดไม่ เด็ดขาด รุนแรง
44.9% เห็นว่ ารัฐแก้ปัญหาคอร์ รัปชั่นได้ บ้าง
ส่ วนใหญ่ 50.3 % เชื่อคดีทุจริตจํานําข้ าวจะเป็ นบทเรียนไม่ ให้ นักการเมืองโกงอีก
เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคมนีเ้ ป็ นวันวันต่ อต้ านคอร์ รัปชั่นสากล กรุ งเทพโพลล์ โดยศู นย์ วิจัยมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ จึงได้
ดําเนินการสํ ารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ปัญหาคอร์ รัปชั่นในมุมมองคนไทย” โดยเก็บข้ อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทัว่ ประเทศจํานวน 1,205 คน พบว่ า ประชาชนร้อยละ 30.7 นึกถึงข้าราชการ หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ มากที่สุดเมื่อพูด
ถึงการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รองลงมาคือ นักการเมือง (ร้อยละ 23.3) และการจ่ายเงินใต้โต๊ะ ติดสิ นบน (ร้อยละ 11.4)
เมื่อถามว่ าปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชั่ นใด ที่เกิดขึน้ ซํ้าๆ และยังไม่ สามารถแก้ ปัญหาได้ เลยในสั งคมไทย พบว่ าส่ วนใหญ่
ร้ อยละ 78.7 เห็นว่ าเป็ นปั ญหาการติดสิ นบน การจ่ ายใต้ โต๊ ะ รองลงมาร้อยละ 57.5 ปั ญหาการฮั้วประมูลในโครงการต่างๆ
ของภาครัฐ และร้อยละ 51.1 ปั ญหาเกี่ยวกับระบบข้าราชการ
สํ าหรับสาเหตุทที่ าํ ให้ สังคมไทยยังคงมีการทุจริตคอร์ รัปชั่นอยู่พบว่า ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 61.3 เห็นว่ าโทษการเอาผิดผู้
ทุจริตคอร์ รัปชั่นไม่ เด็ดขาด รุนแรง รองลงมาร้อยละ 52.1 เห็นว่าระบบราชการยังเหมือนเดิมเปิ ดโอกาสให้เอื้อทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ และร้อยละ 49.3 เห็นว่ากฎหมายมีช่องโหว่ลา้ สมัย
ทั้งนี้ เมื่อถามว่ าในมุมมองของท่ านอยากให้ รัฐบาลแก้ปัญหาทุจริตคอร์ รัปชั่นอย่ างไร ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 อยากให้
เอาผิดและลงโทษผู้ทุจริตคอร์ รัปชั่นอย่ างจริงจัง รองลงมาร้อยละ 45.3 อยากให้ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
และร้อยละ 37.8 อยากให้ปลูกฝังค่านิยมด้านการประกอบอาชีพสุ จริ ต
เมื่อถามว่ าคิดว่ าการแก้ปัญหาทุจริตคอร์ รัปชั่นของรัฐบาลในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร ประชาชนร้ อยละ 44.9 เห็นว่ า
แก้ปัญหาได้ บ้างแต่ กก็ ลับมาคอร์ รัปชั่นแบบเดิมอีก ขณะที่ร้อยละ 43.4 เห็นว่าไม่มีมาตรการแก้ปัญหาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
มีคอร์รัปชัน่ เหมือนเดิม ส่ วนร้อยละ 11.7 เห็นว่าแก้ปัญหาจนการคอร์รัปชัน่ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั
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สุ ดท้ ายเมื่อถามว่ าบทเรียนจากคดีทุจริตจํานําข้ าว จะเป็ นตัวอย่ างทําให้ นักการเมืองไม่ ทุจริตคอร์ รัปชั่นได้ มาก
น้ อยเพียงใด ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 50.3 เห็นว่ าทําได้ ค่อนข้ างมากถึงมากทีส่ ุ ด ขณะที่ร้อยละ 49.7 เห็นว่าทําได้ค่อนข้างน้อยถึง
น้อยที่สุด
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคําถาม ดังต่อไปนี้
1. ข้ อคําถาม “หากพูดถึงการทุจริตคอร์ รัปชั่น ท่ านนึกถึงอะไร” (5 อันดับแรก)
(คําถามปลายเปิ ดให้ผตู ้ อบระบุเอง)

ข้ าราชการ หน่ วยงานราชการ เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ
นักการเมือง
การจ่ายเงินใต้โต๊ะ ติดสิ นบน
การใช้งบประมาณต่างๆในโครงการภาครัฐ เช่น ทําถนน สร้างอาคาร ซื้ออาวุธ
ความโลภ ผลประโยชน์

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

30.7
23.3
11.4
11.0
5.5

2. ข้ อคําถาม “คิดว่ าปัญหาทุจริตคอร์ รัปชั่นใด ทีเ่ กิดขึน้ ซํ้าๆ และยังไม่ สามารถแก้ปัญหาได้ เลยในสั งคมไทย”
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การติดสิ นบน การจ่ ายใต้ โต๊ ะ
การฮั้วประมูลในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ
ระบบข้าราชการ
ระบบพวกพ้องเครื อญาติ
ระบบเงินทอน

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

78.7
57.5
51.1
50.0
33.6

3. สาเหตุทที่ าํ ให้ สังคมไทยยังคงมีการทุจริตคอร์ รัปชั่นอยู่
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

โทษการเอาผิดผู้ทุจริตคอร์ รัปชั่นไม่ เด็ดขาด รุนแรง
ระบบราชการยังเหมือนเดิมเปิ ดโอกาสให้เอื้อทุจริ ตคอร์รัปชัน่
กฎหมายมีช่องโหว่ลา้ สมัย
รัฐบาล / ผูน้ าํ ไม่ให้ความสําคัญอย่างจริ งจังกับการปราบทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

61.3
52.1
49.3
43.6

4. ข้ อคําถาม “ในมุมมองของท่ านอยากให้ รัฐบาลแก้ปัญหาทุจริตคอร์ รัปชั่นอย่ างไร”
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อยากให้ เอาผิดและลงโทษผู้ทุจริตคอร์ รัปชั่นอย่ างจริงจัง
อยากให้ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
อยากให้ปลูกฝังค่านิยมด้านการประกอบอาชีพสุ จริ ต
อยากให้จดั ตั้งรวมศูนย์การปราบปรามทุจริ ตคอร์รัปชัน่

ร้ อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

63.9
45.3
37.8
32.6

5. ข้ อคําถาม “คิดว่ าการแก้ปัญหาทุจริตคอร์ รัปชั่นของรัฐบาลในปัจจุบนั เป็ นอย่ างไร”

แก้ ปัญหาได้ บ้างแต่ กก็ ลับมาคอร์ รัปชั่นแบบเดิมอีก
ไม่มีมาตรการแก้ปัญหาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง มีคอร์รัปชัน่ เหมือนเดิม
แก้ปัญหาจนการคอร์รัปชัน่ ลดลงอย่างเห็นได้ชดั

ร้ อยละ 44.9
ร้อยละ 43.4
ร้อยละ 11.7

6. ข้ อคําถาม “คิดว่ าบทเรียนจากคดีทุจริตจํานําข้ าว จะเป็ นตัวอย่ างทําให้ นักการเมืองไม่ ทุจริตคอร์ รัปชั่นได้ มากน้ อยเพียงใด”
ค่ อนข้ างมากถึงมากทีส่ ุ ด
(โดยแบ่ งเป็ นค่ อนข้ างมากร้ อยละ 35.1 และมากทีส่ ุ ดร้ อยละ 15.2)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็ นค่อนข้างน้อยร้อยละ 28.9 และน้อยที่สุดร้อยละ 20.8)

ร้ อยละ

50.3

ร้อยละ

49.7

ศูนย์ วจิ ัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์ ) โทร. 02-350-3500 ต่ อ 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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รายละเอียดการสํ ารวจ
วัตถุประสงค์ การสํ ารวจ
1) เพื่อสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของสังคมไทย
2) เพื่อสะท้อนมุมมองต่อการแก้ปัญหาทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของรัฐบาล
3) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อบทเรี ยนจากคดีทุจริ ตจํานําข้าว จะเป็ นตัวอย่างไม่ไห้นกั การเมืองทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ได้
มากน้อยเพียงใด
ประชากรทีส่ นใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่ มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุ งเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้ว ใช้วิ ธี ก ารถ่ ว งนํ้า หนัก ด้ว ยข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ จ ากฐานข้อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ ข องกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลือ่ น (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปิ ด (Open Ended) จากนั้นได้นาํ แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล : 4 – 7 ธันวาคม 2560
วันทีเ่ ผยแพร่ ผลสํ ารวจ

: 9 ธันวาคม 2560
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ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
จํานวน

ร้ อยละ

รวม

645
560
1,205

53.5
46.5
100.0

รวม

120
250
367
282
186
1,205

10.0
20.7
30.5
23.4
15.4
100.0

704
377
124
1,205

58.4
31.3
10.3
100.0

183
289
464
60
2
177
21
9
1,205

15.2
24.0
38.5
5.0
0.2
14.7
1.7
0.7
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่ วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรี ยน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
รวม
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