
  
คอรัปช่ัน...ผลประโยชนทับซอน / ทุจริตเชิงนโยบาย 

 
วัตถุประสงคของการสํารวจ   
  การสํารวจครั้งนี้  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับขอมูลที่ทางสภาที่ปรึกษา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ   ออกมาแถลงเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นในปจจุบัน   ในประเด็นดังนี้     
 •   การแถลงขอมูลดังกลาว มีความโปรงใสและตรงไปตรงมาโดยไมมกีารเมืองเคลือบแฝง หรือไมเพียงใด 
 •   ความชัดเจนและเปนรูปธรรมในการดาํเนินการกับผูกระทําผิด / คอรัปชั่นในโครงการใหญ ๆ ของรัฐ  
           •   ประโยชนของผลการวิจยัดังกลาวตอการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
           •   กรณีของชอง 5 เปนเรื่องภายในกองทัพไมเกีย่วของกับผูอ่ืน กลุมตัวอยางมีความเหน็อยางไร  
           •   ความเห็นที่มีตอระดับการซื้อเสยีงในการเลือกตั้งครั้งหนา 
 •   สถานการณคอรัปชั่นในรัฐบาลชุดปจจบุัน เมื่อเทียบกับรัฐบาลชุดเดิม 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
          การสุมตวัอยาง  :  การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชากรที่มีอายุตัง้แต 18 ปขึ้นไป  ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
             กรุงเทพมหานคร  สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ   ไดตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน  1,181  คน  
          ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
                     ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   
         วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
                 การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม ในเรื่อง  “ คอรัปชั่น...ผลประโยชนทับซอน / ทุจริตเชิงนโยบาย ” 
         ระยะเวลาในการเก็บขอมูล    •   1 กรกฎาคม  2547   
         วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ    •   2  กรกฎาคม  2547   
         โดย  ศูนยวิจยักรุงเทพโพลล  มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th/ 
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ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสํารวจภาคสนาม ผูตอบแบบสอบถามอายุ  18 ปขึ้นไป  อาศัยอยู 
       ในเขตกรงุเทพมหานคร  จํานวน 1,181  คน     เปนชาย รอยละ 46.4    เปนหญิง รอยละ 53.6 
                กลุมตัวอยาง รอยละ 24.3  มีอายุระหวาง 18 -25 ป       รอยละ 42.3  มีอายุระหวาง 26-35 ป    
       รอยละ 26.0  มีอายุ ระหวาง 36-45 ป     และ รอยละ 7.5  มีอายุ 45 ปขึ้นไป 

       สําหรับการศึกษาของกลุมตัวอยาง  รอยละ 15.0  มีการศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญาตรี     
       รอยละ 72.5  ระดับปริญญาตรี   และรอยละ 12.5   สูงกวาปริญญาตรี 
                กลุมตัวอยางรอยละ 10.4  ประกอบอาชีพรับราชการ   รอยละ 17.6  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
       รอยละ 60.4  พนักงานบริษัทเอกชน    รอยละ 9.7  เจาของกิจการ    และอาชีพอ่ืน ๆ อีกรอยละ 1.9   
1.  เมื่อสอบถาม ขอมูลที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นําเสนอนั้นโปรงใสตรงไปตรงมา  

โดยไมมีการเมืองเคลือบแฝงอยู หรือไมเพยีงใด  กลุมตัวอยางที่เหน็วาโปรงใสและโปรงใสมาก รวมรอยละ 42.5 
ในขณะที่รอยละ 37.0  เห็นวา ไมโปรงใสและโปรงใสเลย     และอีกรอยละ 20.5  ไมมีความเหน็  

2. สําหรับขอมูลที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ออกมาแถลงครั้งนี้   กลุมตัวอยางรอยละ 31.9   
คิดวาเปนประโยชนมากและมากที่สุดตอการตอสูและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น   โดยรอยละ 35.9 คิดวา 
เปนประโยชนระดับปานกลาง      รอยละ 23.5  คิดวาเปนประโยชนนอยและนอยที่สุด     และไมมคีวามเหน็  
รอยละ 8.7 

3. ตามที่ สภาที่ปรึกษาฯ ระบวุา มีกลุมนายทุนเขามาสนับสนุนพรรคการเมอืงทําใหเกดิการทุจริตเชิงนโยบายนัน้  
กลุมตัวอยางทีเ่ห็นดวยและเห็นดวยอยางยิง่  รวมรอยละ 70.1      กลุมตัวอยางที่ไมเหน็ดวยและไมเห็นดวยอยางยิง่    
รวมรอยละ 18.4     และอีกรอยละ 11.4 ไมมีความเหน็  

4. กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 42.3  คิดวา รัฐบาลจะนําผลวิเคราะหของสภาที่ปรึกษาฯ นี้  ไปใชเพือ่ปรับปรุง 
แกไขประสิทธิภาพการทํางานและการปราบปรามคอรัปชั่นระดับปานกลาง     รอยละ 29.9  คิดวา รัฐบาลจะ
นําขอมูลนี้ไปใชนอยและนอยที่สุด     รอยละ 22.6 คิดวา รัฐบาลจะนําขอมูลนี้ไปใชมากและมากทีสุ่ด 
และอีกรอยละ 5.2 ไมมีความเห็น 

5. กลุมตัวอยางรอยละ 39.8  คิดวา รัฐบาลชดุปจจุบันไดดาํเนินการกับผูกระทําผิด / คอรัปชั่นในโครงการใหญ ๆ  
ของ รัฐไดอยางเปนรูปธรรม และชัดเจน ตามที่กลาวไววา “ไมตองรอใบเสร็จ หากรูวาเกี่ยวของกับคอรัปชั่น  

       ก็จะดําเนนิการทันท”ี  ในระดับปานกลาง     ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 36.6 คิดวา รัฐบาลดําเนินการอยางเปน 
       รูปธรรมและชัดเจนไดในระดับนอยและนอยที่สุด     รอยละ 19.6  คิดวา ดําเนินการไดมากและมากที่สุด 
        และอีกรอยละ 4.0 ไมมคีวามเหน็ 
6. เมื่อสอบถามวา  คิดวา ที่ผานมารัฐบาลชุดนี้ สามารถนําผูทุจริตคอรัปชั่นมาลงโทษ ไดมากนอยเพยีงใด  

กลุมตัวอยางรอยละ 34.0 ระบุวา ปานกลาง    รอยละ 44.3 ระบุวา นอยและนอยที่สุด    รอยละ 17.7 ระบุวา 
มากและมากทีสุ่ด  และอีกรอยละ 4.0 ไมมีความเหน็ 
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7. โดยที่กลุมตวัอยางสวนใหญรอยละ 50.4  คิดวา การเลอืกตั้งใหญทีจ่ะเกดิขึ้นในครั้งหนาทานคิดวาจะมีการซื้อ
เสียงมากและมากที่สุด    รอยละ 26.3 คิดวาปานกลาง    รอยละ 19.2 คิดวานอยและนอยที่สุด  และรอยละ 4.1 
ไมมีความเห็น 

8. สําหรับสถานการณคอรัปชั่นในรัฐบาลปจจุบัน  เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดเดิม  กลุมตัวอยางรอยละ 40.0 
ระบุวา  เหมือนเดิม     รอยละ 30.1  ระบุวา สถานการณคอรัปชั่นนอยลง   รอยละ 23.5 ระบุวา มากขึ้น   และ 

       รอยละ 6.4 ไมมีความเหน็ 
 

วิเคราะหเชิงลึก 
 

กลุมตัวอยางเห็นวาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ไดทําหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ไว อยางตรงไปตรงมา โดยจะเหน็ไดวามีผูที่เห็นดวยวาขอมูลการนําเสนอตอรัฐบาลมีความโปรงใสถึง
โปรงใสมาก รวมรอยละ 42.5 ขอมูลเหลานี้รัฐบาลไมควรจะถือทิฐิและควรรับฟงเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง
แผนงาน ตอตานการคอรัปชั่นใหสัมฤทธิ์ผลมากกวาที่ผานมา ดังจะเหน็ไดจากผูที่สนับสนุน  ที่นาสังเกต 
มากที่สุดของผลสํารวจครั้งนี้ คือ ประชาชนเห็นดวยอยางทวมทนวามกีารทุจริตเชิงนโยบายในรัฐบาลชุดนี้  
ถึง รอยละ 70.1  และการทุจริตมีวิธีการลึกซึ้งขึ้นกวาวิธีการเดิม ๆ    รอยละ 44.3  ระบุวารัฐบาลยังไมสามารถ
นําตัวการของการทุจริตโครงการใหญ ๆ มาลงโทษได    

สําหรับการเลือกตั้งในครั้งหนา รอยละ 50.4 คิดวา  ตองมกีารซื้อเสียงมากถึงมากที่สุด   แตวาเมื่อ
เปรียบเทียบกบัรัฐบาลที่ผานมา ปญหาคอรัปชั่นยังคงมีอยูในระดับใกลเคียงกัน 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

                ขอมูลประชากรศาสตร  : 
 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 548 46.4 
            หญิง 633 53.6 
อายุ :   
            18 - 25 ป 287 24.3 
            26 - 35 ป 499 42.3 
            36 - 45 ป 307 26.0 
            45 ป ขึ้นไป 88 7.5 
การศึกษา :   
            ปวส. / อนุปริญญา 177 15.0 
            ปริญญาตรี  856 72.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 148 12.5 
อาชีพ :   
            รับราชการ           123 10.4 
            พนักงานรัฐวิสาหกิจ 208 17.6 
            พนักงานบริษัทเอกชน 713 60.4 
            เจาของกิจการ 115 9.7 
            อ่ืน ๆ 22 1.9 

 
ตารางที่ 1   ทานคิดวา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   เสนอผลงานวิจัยอยางโปรงใสตรงไปตรงมา 
                   โดยไมมกีารเมอืงเคลือบแฝงอยู หรือไมเพยีงใด 

 จํานวน รอยละ 
โปรงใสอยางมาก 51 4.3 
โปรงใส 451 38.2 
ไมโปรงใส 353 29.9 
ไมโปรงใสเลย 84 7.1 
ไมมีความเห็น 242 20.5 
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ตารางที่ 2  ทานคิดวา ขอมูลที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ออกมาแถลงครั้งนี้เปนประโยชนตอ 
                  การตอสูและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเพียงใด 

  จํานวน รอยละ 
มากที่สุด 63 5.3 
มาก 314 26.6 
ปานกลาง 424 35.9 
นอย 222 18.8 
นอยที่สุด 55 4.7 
ไมมีความเห็น 103 8.7 

 
ตารางที่ 3  ตามที่ สภาที่ปรึกษาฯ ระบวุา มกีลุมนายทุนเขามาสนับสนุนพรรคการเมืองทําใหเกิดการทุจริต 

           เชิงนโยบายนัน้ ทานเห็นดวยหรือไมเพียงใด 
 จํานวน รอยละ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 141 11.9 
เห็นดวย 687 58.2 
ไมเห็นดวย 195 16.5 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 23 1.9 
ไมมีความเห็น 135 11.4 

  
ตารางที่ 4  ทานคิดวา รัฐบาลจะนําผลวิเคราะหของสภาที่ปรึกษาฯ นี้  ไปใชเพื่อปรับปรุงแกไข 
     ประสิทธิภาพการทํางานและการปราบปรามคอรัปชั่น  มากนอยเพียงใด  

 จํานวน รอยละ 
มากที่สุด 45 3.8 
มาก 222 18.8 
ปานกลาง 500 42.3 
นอย 286 24.2 
นอยที่สุด 67 5.7 
ไมมีความเห็น 61 5.2 
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ตารางที่ 5  ทานคิดวา รัฐบาลชุดปจจุบันไดดําเนนิการกบัผูกระทําผิด / คอรัปชั่นในโครงการใหญ ๆ ของรัฐ 
    ไดอยางเปนรูปธรรม และชัดเจน ตามทีก่ลาวไววา “ไมตองรอใบเสร็จ หากรูวาเกีย่วของกับคอรปัชั่น  
     ก็จะดําเนนิการทันท”ี  เพยีงใด   

 จํานวน รอยละ 
มากที่สุด 26 2.2 
มาก 206 17.4 
ปานกลาง 470 39.8 
นอย 331 28.0 
นอยที่สุด 101 8.6 
ไมมีความเห็น 47 4.0 

 
ตารางที่ 6  ทานคิดวา ที่ผานมารัฐบาลชุดนี้ สามารถนําผูทุจริตคอรัปชั่นมาลงโทษ ไดมากนอยเพยีงใด 

 จํานวน รอยละ 
มากที่สุด 24 2.0 
มาก 186 15.7 
ปานกลาง 401 34.0 
นอย 414 35.1 
นอยที่สุด 109 9.2 
ไมมีความเห็น 47 4.0 

 
ตารางที่ 7  การเลือกตั้งใหญที่จะเกิดขึ้นในครั้งหนาทานคิดวาจะมีการซื้อเสียงในระดับใด 

 จํานวน รอยละ 
มากที่สุด 194 16.4 
มาก 401 34.0 
ปานกลาง 311 26.3 
นอย 195 16.5 
นอยที่สุด 32 2.7 
ไมมีความเห็น 48 4.1 
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ตารางที่ 8  ทานคิดวาสถานการณคอรัปชั่นในรัฐบาลปจจุบัน  เปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดเดิม  
  จํานวน รอยละ 
มากขึ้น 277 23.5 
นอยลง 356 30.1 
เหมือนเดิม 472 40.0 
ไมมีความเห็น 76 6.4 

 
 
 


