
 

 

 

1

  
 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
ความเห็นของคนกรุงตอการแกปญหาทุจริตคอรรัปชั่นยุครัฐบาลยิ่งลักษณ 

 

คนกรุงเทพฯ เกือบ 80 % ไมตองการนโยบายประชานิยมของรัฐ หากตองมาพรอมกบัการทุจริต
คอรรัปชั่น ชีโ้ครงการรับจํานําขาวมีปญหาทุจริตคอรรัปชั่นมากที่สุด ยกยิ่งลักษณเปนนักการเมืองที่มี
ภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุด 
 

องคกรเพื่อความโปรงใสสากล หรือ Transparency International  ไดจัดอันดับภาพลักษณความโปรงใสของ
ประเทศตางๆ ประจําป 2012 พบวาประเทศไทยอยูอันดับท่ี 88 จากการสํารวจทั้งหมด 176 ประเทศท่ัวโลก กอรปกับใน
วันท่ี 9 ธันวาคมที่จะถึงนี้เปนวันตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นสากล ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
จึงทําการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความเห็นของคนกรุงตอการแกปญหาทุจริตคอรรัปชั่นยุครัฐบาล             
ยิ่งลักษณ” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,039 คน 
พบวา  
 

 คนกรุงเทพฯ รอยละ 88.0 เห็นวาระดบัความรนุแรงของการทุจรติคอรรัปชัน่ในสงัคมไทย อยูในระดับคอนขางมาก
ถึงมากท่ีสดุ ขณะที่รอยละ 12.0 เหน็วาอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด โดยเมื่อถามตอวาตนเหตุสําคัญท่ีทําใหสังคมไทยมี
ปญหาเรื่องทุจริตคอรรัปชัน่อยูในปจจุบัน รอยละ 62.9 ระบุวาคือ นักการเมืองระดับชาติ (สส./สว.) รองลงมารอยละ 57.5 
ระบุวาคือ นกัการเมืองทองถ่ิน (อบต./อบจ./สก./สข.) และรอยละ 50.1 ระบุวาคือ ตวักฎหมายมีชองโหวลาสมัย 
 

 สวนความเห็นตอรัฐบาลชดุปจจุบันใหความสําคัญกับการแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน่มากนอยเพียงใด รอยละ 64.2 
เห็นวาใหความสําคัญคอนขางนอยถงึนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ 35.8 ใหความสําคัญคอนขางมากถึงมากที่สุด ท้ังนีเ้ม่ือถาม
ตอวาพอใจตอการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของรัฐบาลชุดปจจุบันมากนอยเพียงใด รอยละ 69.9 พอใจคอนขางนอย
ถึงนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ 30.1 พอใจคอนขางมากถึงมากที่สุด 
  

 เม่ือถามวา “หากการมีนโยบายประชานิยมของรัฐบาลตองมาพรอมกับการทุจริตคอรรัปชั่นแลว ยังตองการ
นโยบายดงักลาวหรือไม” คนกรุงเทพฯ รอยละ 79.1 ระบุวาไมตองการ ขณะที่รอยละ 20.9 ระบุวาตองการ โดยโครงการ
ของรัฐบาลชุดปจจุบันท่ีคนกรุงเทพฯ เห็นวามีปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นมากที่สุดอันดับแรกคือ โครงการรับจํานําขาว 
(รอยละ 51.8) รองลงมาคือ โครงการฟนฟภูัยพิบัตแิละบริหารจัดการน้าํ (รอยละ 19.3) และโครงการแท็บเล็ต ป.1 (รอยละ 
8.9) 
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สุดทายเมื่อถามวา “หากประเทศไทยยังไมสามารถแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นได จะเปนอุปสรรคตอการ
ลงทุนของตางประเทศมากนอยเพียงใดหากมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” คนกรุงเทพฯ รอยละ 83.7 
เห็นวาคอนขางมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 16.3 เห็นวาคอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
 สวนนักการเมืองไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตมากที่สุดอันดบัแรกคือ  
นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวตัร (รอยละ 35.0) รองลงมาคือ นายชวน  หลีกภยั (รอยละ 32.3) และนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  
(รอยละ 14.6) 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. ระดับความรุนแรงของการทุจริตคอรรัปชั่นในสงัคมไทย 
 

คอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 58.6 และมากที่สุดรอยละ 29.4) 

รอยละ 88.0 

 

คอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 9.5 และนอยที่สุดรอยละ 2.5) 

 

รอยละ 
 

12.0 

 
2. ตนเหตุสําคญัท่ีทําใหสังคมไทยมีปญหาเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นอยูในปจจุบัน (5 อันดับแรก) พบวา 
    (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     

นักการเมืองระดับชาติ (สส./สว.)      รอยละ 62.9 
นักการเมืองทองถ่ิน (อบต./อบจ./สก./สข.) รอยละ 57.5 
ตัวกฎหมายมชีองโหวลาสมัย รอยละ 50.1 
คนไทยมีคานยิมหรือไมจริงจังในการแกปญหาคอรรัปชั่น        รอยละ 48.5 
ระบบราชการ รอยละ 42.1 

 
3. ความเห็นตอรัฐบาลชุดปจจุบันใหความสําคัญกับการแกปญหาทุจริตคอรรัปชัน่มากนอยเพียงใด 
 

คอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 28.2 และมากที่สุดรอยละ 7.6) 

รอยละ 35.8 

 

คอนขางนอยถงึนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 48.1และนอยท่ีสุดรอยละ 16.1) 

 

รอยละ 
 

64.2 

 
4. ความพอใจตอการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของรัฐบาลชุดปจจุบันมากนอยเพียงใด 
    

คอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 23.0 และมากที่สุดรอยละ 7.1) 

รอยละ 30.1 
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คอนขางนอยถงึนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 47.5 และนอยท่ีสุดรอยละ 22.4) 

รอยละ 69.9 

 
5. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากการมีนโยบายประชานิยมของรัฐบาลตองมาพรอมกับการทุจริตคอรรัปชั่นแลว ทาน
ยังตองการนโยบายดงักลาวหรือไม” 

 

ตองการ รอยละ 20.9 
ไมตองการ รอยละ 79.1 

 
6. โครงการของรัฐบาลชุดปจจุบัน ท่ีมีปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นมากที่สุด (5 อันดับแรก) 
         

โครงการรับจํานําขาว รอยละ 51.8 
โครงการฟนฟภูัยพิบัตแิละบริหารจัดการน้าํ  รอยละ 19.3 
โครงการแท็บเล็ต ป.1 รอยละ 8.9 
โครงการกองทุนหมูบาน SML รอยละ 5.8 
โครงการรถยนตคันแรก รอยละ 3.8 

 
7. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากประเทศไทยยังไมสามารถแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นได จะเปนอุปสรรคตอการ 
     ลงทุนของตางประเทศมากนอยเพียงใดหากมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” 
 

คอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 55.9 และมากที่สุดรอยละ 27.8) 

รอยละ 83.7 

 

คอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 12.5 และนอยที่สุดรอยละ 3.8) 

 

รอยละ 
 

16.3 

 
8. นักการเมืองไทยในปจจุบันท่ีมีภาพลักษณของความซื่อสัตยสุจริตมากท่ีสุด (5 อันดับแรก)  
   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวตัร รอยละ 35.0 
นายชวน  หลีกภยั รอยละ 32.3 
นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ รอยละ 14.6 
นายชวูิทย  กมลวิศิษฎ รอยละ 8.8 
ร.ต.อ. ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ รอยละ 5.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพ่ือสะทอนความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องระดับความรุนแรงและตนเหตุสําคญัของการทุจริต

คอรรัปชั่นในสังคมไทย การใหความสําคญัและความพอใจตอการแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของรัฐบาลชุด
ปจจุบัน นโยบายประชานยิมกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โครงการของรัฐบาลที่มีปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
มากที่สุด  การทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยจะเปนอุปสรรคตอการลงทุนตางประเทศมากนอยเพยีงใดหากมี
การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  และนกัการเมืองที่มีภาพลักษณของความสื่อสัตยสุจริตมากที่สุด 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
26 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา จตุจกัร ดอนเมือง  
ดินแดง ดุสิต ตล่ิงชัน บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทยีน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก ปทุมวนั 
ปอมปราบ พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร และสายไหม ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,039 คน เปนชายรอยละ 50.1 และหญงิรอยละ 49.9 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2555 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   7 ธันวาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 521 50.1 
                       หญิง 518 49.9 

รวม 1,039 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 268 25.8 
                      26 - 35 ป 281 27.0 
                      36 - 45 ป 251 24.2 
                      46 ปขึ้นไป 239 23.0 

รวม 1,039 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 633 60.9 
               ปริญญาตรี 365 35.2 
               สูงกวาปริญญาตรี 41 3.9 

รวม 1,039 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 101 9.7 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 316 30.4 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 253 24.4 
     รับจางทั่วไป 157 15.1 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 69 6.6 
     นักศึกษา 127 12.2 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 16 1.6 

รวม 1,039 100.0 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 


