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  ผลสํารวจเร่ือง  “ปัญหาคอร์รัปช่ันในมุมมองคนไทย” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เน่ืองในวันที่ 9 ธันวาคมนีเ้ป็นวันวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ  จึงได้
ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “ปัญหาคอร์รัปช่ันในมุมมองคนไทย” โดยเกบ็ข้อมูลกบัประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทัว่ประเทศจํานวน 1,205  คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 30.7 นึกถึงขา้ราชการ หน่วยงานราชการ เจา้หนา้ท่ีรัฐ มากท่ีสุดเม่ือพดู
ถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ รองลงมาคือ นกัการเมือง (ร้อยละ 23.3) และการจ่ายเงินใตโ้ตะ๊ ติดสินบน (ร้อยละ 11.4) 

 
เม่ือถามว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันใด ที่เกิดขึน้ซ้ําๆ และยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยในสังคมไทย พบว่าส่วนใหญ่

ร้อยละ 78.7 เห็นว่าเป็นปัญหาการติดสินบน การจ่ายใต้โต๊ะ รองลงมาร้อยละ 57.5 ปัญหาการฮั้วประมูลในโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐ และร้อยละ 51.1 ปัญหาเก่ียวกบัระบบขา้ราชการ  
 
 สําหรับสาเหตุทีท่าํให้สังคมไทยยงัคงมีการทุจริตคอร์รัปช่ันอยู่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เห็นว่าโทษการเอาผดิผู้
ทุจริตคอร์รัปช่ันไม่เดด็ขาด รุนแรง รองลงมาร้อยละ 52.1 เห็นวา่ระบบราชการยงัเหมือนเดิมเปิดโอกาสใหเ้อ้ือทุจริต
คอร์รัปชัน่ และร้อยละ 49.3 เห็นวา่กฎหมายมีช่องโหวล่า้สมยั 
 
 ทั้งนี ้เม่ือถามว่าในมุมมองของท่านอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 อยากให้
เอาผดิและลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง รองลงมาร้อยละ 45.3  อยากใหป้ลูกฝังค่านิยมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และร้อยละ 37.8 อยากใหป้ลูกฝังค่านิยมดา้นการประกอบอาชีพสุจริต 
 
 เม่ือถามว่าคดิว่าการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นอย่างไร ประชาชนร้อยละ 44.9 เห็นว่า
แก้ปัญหาได้บ้างแต่กก็ลบัมาคอร์รัปช่ันแบบเดิมอกี ขณะท่ีร้อยละ 43.4 เห็นวา่ไม่มีมาตรการแกปั้ญหาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
มีคอร์รัปชัน่เหมือนเดิม ส่วนร้อยละ 11.7 เห็นวา่แกปั้ญหาจนการคอร์รัปชัน่ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

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

เม่ือพูดถึงการคอร์รัปช่ัน คนไทยนึกถึงข้าราชการ หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าทีรั่ฐ มากทีสุ่ด  
78.7%เห็นว่าปัญหาการตดิสินบน การจ่ายใต้โต๊ะ แก้ไม่ได้จนถึงปัจจุบัน  

ส่วนใหญ่ 61.3% เห็นว่าสาเหตุของการคอร์รัปช่ันเกดิจากโทษการเอาผดิไม่เด็ดขาด รุนแรง 
44.9% เห็นว่ารัฐแก้ปัญหาคอร์รัปช่ันได้บ้าง  

ส่วนใหญ่ 50.3 % เช่ือคดีทุจริตจํานําข้าวจะเป็นบทเรียนไม่ให้นักการเมืองโกงอกี 
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สุดท้ายเม่ือถามว่าบทเรียนจากคดีทุจริตจํานําข้าว จะเป็นตัวอย่างทาํให้นักการเมืองไม่ทุจริตคอร์รัปช่ันได้มาก
น้อยเพยีงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 เห็นว่าทาํได้ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 49.7 เห็นวา่ทาํไดค่้อนขา้งนอ้ยถึง
นอ้ยท่ีสุด 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ข้อคาํถาม “หากพูดถึงการทุจริตคอร์รัปช่ัน ท่านนึกถึงอะไร” (5 อนัดบัแรก) 
    (คาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

ข้าราชการ หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าทีรั่ฐ ร้อยละ 30.7 
นกัการเมือง ร้อยละ 23.3 
การจ่ายเงินใตโ้ตะ๊ ติดสินบน ร้อยละ 11.4 
การใชง้บประมาณต่างๆในโครงการภาครัฐ เช่น ทาํถนน สร้างอาคาร ซ้ืออาวธุ ร้อยละ 11.0 
ความโลภ ผลประโยชน์ ร้อยละ 5.5 

 
2. ข้อคาํถาม “คดิว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันใด ทีเ่กดิขึน้ซ้ําๆ และยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยในสังคมไทย”  
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

การติดสินบน การจ่ายใต้โต๊ะ ร้อยละ 78.7 
การฮั้วประมูลในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ร้อยละ 57.5 
ระบบขา้ราชการ  ร้อยละ 51.1 
ระบบพวกพอ้งเครือญาติ ร้อยละ 50.0 
ระบบเงินทอน ร้อยละ 33.6 

 
3. สาเหตุทีท่าํให้สังคมไทยยงัคงมีการทุจริตคอร์รัปช่ันอยู่    
   (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

โทษการเอาผดิผู้ทุจริตคอร์รัปช่ันไม่เด็ดขาด รุนแรง ร้อยละ 61.3 
ระบบราชการยงัเหมือนเดิมเปิดโอกาสใหเ้อ้ือทุจริตคอร์รัปชัน่ ร้อยละ 52.1 
กฎหมายมีช่องโหวล่า้สมยั ร้อยละ 49.3 
รัฐบาล / ผูน้าํ ไม่ใหค้วามสาํคญัอยา่งจริงจงักบัการปราบทุจริตคอร์รัปชัน่ ร้อยละ 43.6 
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4. ข้อคาํถาม “ในมุมมองของท่านอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างไร” 
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

อยากให้เอาผดิและลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง  ร้อยละ 63.9 
อยากใหป้ลูกฝังค่านิยมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ร้อยละ 45.3 
อยากใหป้ลูกฝังค่านิยมดา้นการประกอบอาชีพสุจริต ร้อยละ 37.8 
อยากใหจ้ดัตั้งรวมศูนยก์ารปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน่ ร้อยละ 32.6 

 

5. ข้อคาํถาม “คดิว่าการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นอย่างไร” 
   

แก้ปัญหาได้บ้างแต่กก็ลบัมาคอร์รัปช่ันแบบเดิมอกี ร้อยละ 44.9 
ไม่มีมาตรการแกปั้ญหาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง มีคอร์รัปชัน่เหมือนเดิม ร้อยละ 43.4 
แกปั้ญหาจนการคอร์รัปชัน่ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ร้อยละ 11.7 

 
6. ข้อคาํถาม “คดิว่าบทเรียนจากคดีทุจริตจํานําข้าว จะเป็นตัวอย่างทาํให้นักการเมืองไม่ทุจริตคอร์รัปช่ันได้มากน้อยเพยีงใด” 
    

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 35.1 และมากทีสุ่ดร้อยละ 15.2) 

ร้อยละ 50.3 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 28.9 และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 20.8) 

ร้อยละ 49.7 

 
  

 
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) เพื่อสะทอ้นความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ของสงัคมไทย 
2) เพื่อสะทอ้นมุมมองต่อการแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชัน่ของรัฐบาล 
3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อบทเรียนจากคดีทุจริตจาํนาํขา้ว จะเป็นตวัอยา่งไม่ไหน้กัการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน่ได้

มากนอ้ยเพยีงใด 
 

ประชากรทีส่นใจศึกษา 
     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์

ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูล
และประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  4 – 7 ธนัวาคม 2560 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  9 ธนัวาคม 2560 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 645 53.5 
            หญิง 560 46.5 

รวม 1,205 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 120 10.0 
            31 ปี - 40 ปี 250 20.7 
            41 ปี - 50 ปี 367 30.5 
            51 ปี - 60 ปี 282 23.4 
 61 ปี ข้ึนไป 186 15.4 

รวม 1,205 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 704 58.4 
            ปริญญาตรี 377 31.3 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 124 10.3 
                                 รวม 1,205 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 183 15.2 
 ลูกจา้งเอกชน     289 24.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 464 38.5 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   60 5.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 177 14.7 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   21 1.7 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 9 0.7 

รวม 1,205 100.0 
 

 


