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ตวัอยา่งโพล 
พ.ศ. 2556 – 2557 

ท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั 
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พฤติกรรมและปัจจัย 

การทุจริตคอร์รัปชัน 



ท่านเคยท าพฤติกรรมดงัต่อไปนีห้รือไม่ เคยท า ไม่เคยท า รวม 

การขบัรถผดิกฎจราจร เช่น ฝ่าไฟแดง ขบัรถสวนทาง 54.70  45.30  100.00  

การยอมถูกรีดไถจากเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 31.39  68.61  100.00  

การรับเงนิเพือ่ลงคะแนนเสียงให้กบันักการเมือง 26.87  73.13  100.00  

ระบบอุปถมัภ์/การให้สิทธิพเิศษแก่เครือญาตหิรือบุคคลใกล้ชิด 18.19  81.81  100.00  

การแซงควิผู้อืน่ 18.19  81.81  100.00  

การให้ของขวญัหรือติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  13.81  86.19  100.00  

การน าวสัดุ,อุปกรณ์ในทีท่ างานไปใช้ส่วนตวั 13.24  86.76  100.00  

การให้เงิน/ส่ิงของ เพือ่ฝากบุตรหลานเข้าโรงเรียน 12.60  87.40  100.00  

การใช้อ านาจหน้าที่และต าแหน่งในทางมิชอบ 2.85  97.15  100.00  

การวิง่เต้นให้ได้ต าแหน่ง/ซ้ือต าแหน่ง 1.99  98.01  100.00  

“พฤติกรรมและปัจจัยการทุจริตคอร์รัปชัน” 
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ในอนาคต ท่านจะท าพฤตกิรรมดงัต่อไปนีห้รือไม่  ท า ไม่ท า ไม่แน่ใจ รวม 

การขบัรถผดิกฎจราจร เช่น ฝ่าไฟแดง ขบัรถสวนทาง 17.69  73.91  8.40  100.00  

การรับเงนิเพือ่ลงคะแนนเสียงให้กบันักการเมือง 17.30  79.11  3.59  100.00  

การยอมถูกรีดไถจากเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 11.46  82.56  5.98  100.00  

ระบบอุปถมัภ์/การให้สิทธิพเิศษแก่เครือญาตหิรือบุคคลใกล้ชิด 10.21  84.63  5.16  100.00  

การให้ของขวญัหรือติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  7.01  89.32  3.67  100.00  

การให้เงิน/ส่ิงของ เพือ่ฝากบุตรหลานเข้าโรงเรียน 7.01  87.79  5.20  100.00  

การแซงควิผู้อืน่ 6.76  90.21  3.02  100.00  

การน าวสัดุ,อุปกรณ์ในทีท่ างานไปใช้ส่วนตวั 6.12  92.28  1.60  100.00  

การวิง่เต้นให้ได้ต าแหน่ง/ซ้ือต าแหน่ง 1.57  95.52  2.92  100.00  

การใช้อ านาจหน้าที่และต าแหน่งในทางมิชอบ 1.32  97.72  0.96  100.00  

“พฤติกรรมและปัจจัยการทุจริตคอร์รัปชัน” 
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ท่านสามารถยอมรับพฤติกรรมดงัต่อไปนีไ้ด้หรือไม่ ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ ไม่แน่ใจ รวม 

การขบัรถผดิกฎจราจร เช่น ฝ่าไฟแดง ขบัรถสวนทาง 22.60 76.01 1.39 100.00 

ระบบอุปถมัภ์/การให้สิทธิพเิศษแก่เครือญาตหิรือบุคคลใกล้ชิด 18.15 80.68 1.17 100.00 

การให้เงิน/ส่ิงของ เพือ่ฝากบุตรหลานเข้าโรงเรียน 17.08 81.85 1.07 100.00 

การแซงควิผู้อืน่ 16.83 82.21 0.96 100.00 

การน าวสัดุ,อุปกรณ์ในทีท่ างานไปใช้ส่วนตวั 14.20 85.09 0.71 100.00 

การรับเงนิเพือ่ลงคะแนนเสียงให้กบันักการเมือง 11.78 87.05 1.17 100.00 

การให้ของขวญัหรือติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  9.11 90.21 0.68 100.00 

การยอมถูกรีดไถจากเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 5.87 93.49 0.64 100.00 

การวิง่เต้นให้ได้ต าแหน่ง/ซ้ือต าแหน่ง 5.20 94.13 0.68 100.00 

การใช้อ านาจหน้าที่และต าแหน่งในทางมิชอบ 2.49 96.98 0.53 100.00 

“พฤติกรรมและปัจจัยการทุจริตคอร์รัปชัน” 
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“พฤติกรรมและปัจจัยการทุจริตคอร์รัปชัน” 

เหตุจูงใจ/ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการทุจริตคอร์รัปชัน น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด คะแนนเฉลีย่ ระดับ* 

การบังคบัใช้กฎหมายไม่จริงจัง ไม่เด็ดขาด และล่าช้า 2.07 2.17 13.90 35.97 45.88 4.21 มากทีสุ่ด 

ช่องโหว่ของกฎหมาย 1.79 2.75 19.47 36.30 39.69 4.09 มาก 

สังคมวฒันธรรมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ     
    ระบบพรรคพวกเอือ้ต่อการทุจริต 

2.07 3.21 19.36 37.46 37.89 4.06 มาก 

การได้รับผลประโยชน์มีความคุ้มค่ามากกว่าบทลงโทษ    
     ทางด้านกฎหมาย 

2.11 4.15 21.72 38.35 33.67 3.97 มาก 

ภาวะเศรษฐกจิ ค่าครองชีพสูง เงินเดือนน้อย 2.32 7.92 23.97 31.46 34.34 3.88 มาก 

การได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จึงไม่มีการแจ้งความผดิ 1.82 4.25 28.08 36.48 29.37 3.87 มาก 

ประชาชนเบ่ือหน่ายเพกิเฉยต่อการต่อต้านการทุจริต 2.53 7.74 31.76 32.33 25.62 3.71 มาก 

หมายเหตุ - * เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียของมาตรการวดัของลิเคริท (Best.1977 ) โดย 1.00 -1.79 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด , 1.80-2.59 
หมายถึง ระดบันอ้ย , 2.60-3.39 หมายถึง ระดบัปานกลาง , 3.40-4.19 หมายถึง ระดบัมาก และ 4.20-5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
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“พฤติกรรมและปัจจัยการทุจริตคอร์รัปชัน” 

ท่านเห็นด้วยกบัข้อความต่อไปนีห้รือไม่  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ควรเพิม่หน้าที่และอ านาจของ ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง. ในการเข้าตรวจสอบการทุจริต 
     คอร์รัปชัน ในภาคเอกชน 

84.80  13.63  1.57  

ห้ามมิให้ จ าเลย/ผู้ต้องหาในคดทุีจริตคอร์รัปชัน เดนิทางออกนอกประเทศ/ควรกกับริเวณ 84.52  14.59  0.89  

ห้ามมิให้ จ าเลย/ผู้ต้องหาในคดทุีจริตคอร์รัปชัน ได้รับการประกนัตวัทุกกรณ ี 63.59  35.09  1.32  

จ าเลย/ผู้ต้องหาในคดทุีจริตคอร์รัปชันทีต้่องการประกนัตวั ต้องวางหลกัประกนั  
     เป็นวงเงิน 50-80 % ของมูลค่าความเสียหาย จากการคอร์รัปชัน  

56.65  41.85  1.49  
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รัฐบาลกบัการกู้เงนิ 
2.2 ล้านล้านบาท 



ความคดิเห็นของประชาชนต่อการกู้เงนิ 2.2 ล้านล้าน บาท ของรัฐบาล ร้อยละ 

เห็นด้วย       เพราะ  จะได้เป็นการพฒันาประเทศชาต ิและต้องการเห็นระบบการคมนาคมขนส่ง 
                                ทีด่ขีึน้ในประเทศ 

51.56 

ไม่เห็นด้วย  เพราะ เป็นวงเงนิจ านวนค่อนข้างมาก ควรน าไปพฒันาเร่ืองอืน่ ท าให้หนีส้าธารณะ 
                               ต่อคนเพิม่มากขึน้ และอาจจะเป็นช่องทางของการเกดิคอร์รัปช่ัน 

35.07 

ไม่แน่ใจ 13.37 

รวม 100.00 
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“รัฐบาลกบัการกู้เงนิ 2.2 ล้านล้านบาท” 



“รัฐบาลกบัการกู้เงนิ 2.2 ล้านล้านบาท” 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิการทุจริตในโครงการกู้เงนิ 2.2 ล้านล้าน บาท ร้อยละ 

มีความเป็นไปได้   เพราะ เป็นงบประมาณจ านวนค่อนข้างมาก มีเป็นปกตอิยู่แล้ว น่าจะมีการเอือ้ประโยชน์ 
                                        แอบแฝงอยู่ 

74.78 

ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะ เช่ือว่า รัฐบาลน่าจะมีมาตรการทีรั่ดกมุในการบริหารโครงการ และมีการเคร่งครัด 
                                        ในการตรวจสอบเป็นอย่างด ี

6.41 

ไม่แน่ใจ 18.82 

รวม 100.00 
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ต ารวจจราจรกบัการรีดไถเงิน 



 การขับขี่ยานพาหนะส่วนใหญ่ของประชาชน ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต์ 52.14 

รถยนต์ส่วนบุคคล 44.26 

   - รถกระบะ  23.20 

  - รถเก๋ง 21.06 

รถบรรทุก 6 - 10 ล้อ 1.99 

รถตู้ 1.10 

รถโดยสาร 0.52 
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“ต ารวจจราจรกบัการรีดไถเงนิ” 



ความถี่ของการเคยมปีระสบการณ์ในการถูกต ารวจจราจรรีดไถเงนิ ร้อยละ 

ไม่เคยเลย 66.24 

นาน  คร้ัง 26.42 

บ่อยคร้ัง 5.99 

เป็นประจ า 1.36 

รวม 100.00 
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“ต ารวจจราจรกบัการรีดไถเงนิ” 



ความคดิเห็นของประชาชนต่อสาเหตุการทีต่ ารวจจราจรบางคนชอบรีดไถเงนิกบัผู้ขับขี่ยานพาหนะ ร้อยละ 

เป็นนิสัยส่วนตวัของต ารวจบางคน 37.21 

เงนิเดอืนน้อย 17.80 

หาเงนิส่งตามค าส่ัง 17.61 

ผู้ขับขี่เป็นคนเสนอ 17.30 

ไม่แน่ใจ 10.08 
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“ต ารวจจราจรกบัการรีดไถเงนิ” 



ความคดิเห็นของประชาชนต่อผู้ทีค่วรรับผดิชอบในกรณีทีต่ ารวจจราจรรีดไถเงนิ ร้อยละ 

รับผดิชอบร่วมกนัทั้งหมด 38.63 

ต ารวจผู้รีดไถเงนิ 20.11 

ผู้ก ากบัการสถาน ี 14.45 

สารวตัรจราจรของท้องทีท่ีเ่กดิเหต ุ 8.06 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ(ผบ.ตร.) 7.82 

อืน่  เช่น รัฐบาล  กระทรวงยุตธิรรม  ตวัผู้ขับขีย่านพาหนะ 0.96 

ไม่แน่ใจ 9.98 

รวม 100.00 
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“ต ารวจจราจรกบัการรีดไถเงนิ” 



“ต ารวจจราจรกบัการรีดไถเงนิ” 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขเกีย่วกบัต ารวจจราจรรีดไถเงิน ร้อยละ 

ลงโทษต ารวจที่รีดไถเงินตามระเบียบวนัิย ตั้งแต่ ว่ากล่าวตักเตอืน ไปจนถึง ให้ลาออกจากราชการ 36.31 

ลงโทษผู้บังคบับัญชา 17.48 

โอนงานจราจรให้ท้องถิ่นด าเนินการ (เช่น กทม. อบจ. อบต.) 12.53 

เพิม่เงนิเดอืนหรือสวสัดกิารให้กบัต ารวจ 8.06 

ผู้ขบัขีค่วรปฏิบัตติามกฎจราจร หากถูกปรับกค็วรไปเสียค่าปรับทีโ่รงพกั ไม่ควรเสนอเงนิให้กบัต ารวจ 1.20 

อืน่  เช่น ไม่แอบซุ่มตรวจจบัในทีล่บัตาหรือยามวกิาล เพิม่กฎหมายให้เข้มงวด แก้ไขกฎหมายจราจรให้ชัดเจน  
         สร้างจิตส านึกให้กบัต ารวจ 

2.95 

ไม่แน่ใจ 21.47 

รวม 100.00 
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รัฐบาลกบัการบริหารจัดการน า้ 



ความคดิเห็นของประชาชนต่อการทีรั่ฐบาลอนุมตังิบประมาณในการบริหารจดัการน า้ 350,000 ล้านบาท ร้อยละ 

เห็นด้วย เพราะเป็นการป้องกนัน า้ท่วม ป้องกนัภัยแล้ง และเช่ือมัน่ในการท างานของรัฐบาล 59.25 

ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นงบประมาณทีค่่อนข้างมากเกนิไป อาจะเป็นช่องทางให้เกดิการทุจริต 
     และประชาชนยงัขาดข้อมูลทีชั่ดเจน 

30.62 

ไม่แน่ใจ 10.13 
รวม 100.00 
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“รัฐบาลกบัการบริหารจัดการน า้” 



     ความคดิเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจดัการน า้ ว่าเป็นโครงการเพือ่ประโยชน์ต่อประชาชน 
และอนาคตของประเทศชาต ิหรือเป็นโครงการเพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง 

ร้อยละ 

เพือ่ประชาชน/และอนาคตของประเทศชาต ิเพราะเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาน า้ท่วมระยะยาว และประชาชน 
  จะได้รับประโยชน์จริง   

50.64 

เพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง เพราะมงีบประมาณทีสู่งมาก อาจจะเป็นการเอือ้ประโยชน์แก่นักการเมอืงจนได้รับ 
  ผลประโยชน์ และนักการเมอืงไม่จริงจงัในการแก้ไขปัญหา 

33.89 

ไม่แน่ใจ 15.47 
รวม 100.00 
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“รัฐบาลกบัการบริหารจัดการน า้” 



ความคดิเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจดัการน า้  
ว่าจะสามารถป้องกนัน า้ท่วมในภาพรวมของประเทศได้จริงหรือไม่ 

ร้อยละ 

สามารถป้องกนัน า้ท่วมได้ เพราะเช่ือว่าหากมกีารบริหารจดัการทีด่กีน่็าจะช่วยป้องกนัได้  
       ในปีทีผ่่านมาสามารถป้องกนัน า้ท่วมได้ 

43.78 

ไม่สามารถป้องกนัน า้ท่วมได้ เพราะอาจเกดิการทุจริตท าให้การบริหารโครงการไม่มปีระสิทธิภาพ  
       อกีทั้งเป็นเร่ืองของภัยธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เป็นปัญหาทีแ่ก้ไขได้ยาก เป็นการแก้ไขทีต้่นเหต ุ
       ควรช่วยกนัปลูกป่าน่าจะดกีว่า  

30.22 

ไม่แน่ใจ 26.00 

รวม 100.00 
 

20 

“รัฐบาลกบัการบริหารจัดการน า้” 



ความคดิเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ทีจ่ะมกีารทุจริตในโครงการบริหารจัดการน า้   ร้อยละ 

มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะมกีารทุจริต เพราะเป็นเร่ืองปกตขิองการท าโครงการขนาดใหญ่ และมวีงเงนิงบประมาณค่อนข้างสูง 82.93 

ไม่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะมกีารทุจริต เพราะเช่ือว่ามกีารตรวจสอบในการด าเนินงานอยู่แล้ว 4.15 

ไม่แน่ใจ 12.92 

รวม 100.00 
 

21 

“รัฐบาลกบัการบริหารจัดการน า้” 



ความคดิเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจดัการน า้ ว่าจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ร้อยละ 

ประสบความส าเร็จ เพราะเช่ือมัน่ในการท างานของรัฐบาลว่าสามารถท าได้ 40.19 

ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะหลาย  โครงการทีผ่่านมายงัการศึกษาข้อมูลถึงผลกระทบ  
     ผลด ีผลเสียของโครงการ  อกีทั้งยงัขาดการบริหารจดัการทีด่ ี

25.76 

ไม่แน่ใจ 34.05 

รวม 100.00 
 

22 

“รัฐบาลกบัการบริหารจัดการน า้” 



“รัฐบาลกบัการบริหารจัดการน า้” 

ระดบัความเช่ือมัน่ของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการบริหารจดัการน า้ของรัฐบาลชุดนี ้ ร้อยละ 

มากทีสุ่ด   3.83 

มาก 12.76 

ปานกลาง 54.23 

น้อย 16.75 

น้อยทีสุ่ด 9.97 

ไม่แน่ใจ 2.47 

รวม 100.00 
 

23 



24 

การแก้ไขปัญหาจ าน าข้าว ใน
มุมมองของเกษตรกร 



“การแก้ไขปัญหาจ าน าข้าว ในมุมมองของเกษตรกร” 

25 

ความคดิเห็นทีม่ีต่อสาเหตุทีรั่ฐบาลไม่สามารถจ่ายเงนิค่าจ าน าข้าวให้แก่ชาวนาได้ รวม 

การคอร์รัปชันในโครงการจ าน าข้าว 31.13 

ขาดทุนจากการค้าข้าวท าให้ไม่มีเงนิจ่ายชาวนา 18.42 

รัฐบาลขายข้าวไม่ได้ ท าให้ขาดสภาพคล่อง 18.36 

รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการ ท าให้ไม่สามารถกู้เงนิจากสถาบันการเงนิได้ 15.03 

อืน่    เช่น เกดิจากกลุ่มผู้ชุมนุม (กปปส.) คดัค้านการท างานของรัฐบาล    
          การบริหารจดัการที่ล้มเหลวของรัฐบาล รัฐบาลขาดความรับผดิชอบ 

12.89 

ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 4.16 

รวม 100.00 



“การแก้ไขปัญหาจ าน าข้าว ในมุมมองของเกษตรกร” 

26 

ความคดิเห็นทีม่ีต่อผู้ทีค่วรรับผดิชอบจากการทีรั่ฐบาลไม่สามารถจ่ายเงนิค่าจ าน าข้าวให้แก่ชาวนาได้ รวม 

นายกรัฐมนตรี 35.92 

คณะรัฐมนตรี 32.33 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 16.58 

กลุ่ม กปปส. 9.85 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 3.50 

อืน่    เช่น กกต.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รัฐบาลชุดใหม่ทีจ่ะเข้ามาบริหารงาน 0.14 

ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 1.68 

รวม 100.00 



“การแก้ไขปัญหาจ าน าข้าว ในมุมมองของเกษตรกร” 

27 

ความคดิเห็นทีม่ีต่อแนวทางการแก้ไขของรัฐบาล กรณทีีไ่ม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ชาวนาได้ รวม 

รัฐบาลควรเร่งระบายข้าวทีม่ีอยู่ในสต๊อค (โกดงั) เพือ่น าเงินมาจ่ายให้ชาวนา 36.72 
รัฐบาลต้องหาเงนิกู้เพือ่มาจ่ายค่าข้าวให้แก่ชาวนาให้ได้ 28.88 
รัฐบาลควรลาออกเพือ่ให้มีรัฐบาลรักษาการมาแก้ไขปัญหาแทน 22.64 
รัฐบาลควรคนืข้าวที่รับจ าน าให้แก่ชาวนา 3.60 
อืน่   เช่น ควรแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ชุมนุมทีข่ดัขวางการท างานของรัฐบาล   
         หารือร่วมมือกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หาทางช่วยเหลอืเกษตรกร 

4.08 

ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 4.08 
รวม 100.00 



“การแก้ไขปัญหาจ าน าข้าว ในมุมมองของเกษตรกร” 

28 

ความคดิเห็นทีม่ีต่อการด าเนินการต่อไปของโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก รวม 

ยุตโิครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 43.04 
ด าเนินการต่อไป แต่ปรับราคาข้าวให้เป็นไปตามกลไกตลาด (ราคาโลก) 34.40 
ด าเนินการต่อไปแบบเดมิ 18.24 
อืน่    เช่น ควรด าเนินการต่อไป แต่ควรแก้ไขปัญหาในเร่ืองของการบริหารจดัการ   
          การตรวจสอบการทุจริต  ควรเปลีย่นไปเป็นระบบการประกนัราคาข้าวแทน 

1.12 

ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 3.20 
รวม 100.00 



29 


