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“ความเช่ือมั่นต่อการท างานตรวจสอบรัฐบาล/คสช. ของ ป.ป.ช.” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ความเช่ือมัน่ต่อการท างานตรวจสอบรัฐบาล/คสช ของ ป.ป.ช.” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 24 – 25 มกรำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ
18 ปีข้ึนไป กระจำย     ทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมเช่ือมัน่ต่อกำร
ท ำงำนของ ป.ป.ช.        กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้
โพล” ดว้ยวธีิแบบแบ่ง    ชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นวำ่มีควำมไม่ปกติ/ไม่โปร่งใสในรัฐบำล/คสช. หรือไม่ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 76.32 ระบุว่า มี
ความไม่ปกต/ิไม่โปร่งใส รองลงมำ ร้อยละ 16.64 ระบุวำ่ มีควำมปกติ/โปร่งใส และร้อยละ 7.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบั ควำมกลำ้ของ ป.ป.ช. ท่ีจะเขำ้มำตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล/คสช. อยำ่งเท่ียงตรง 
ยติุธรรม พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.60 ระบุว่า กล้าเข้ามาตรวจสอบ รองลงมำ ร้อยละ 46.88 ระบุวำ่ ไม่กลำ้เขำ้มำตรวจสอบ และร้อย
ละ 3.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  
 ดำ้นควำมคิดเห็นเก่ียวกบัควำมเป็นกลำงของ ป.ป.ช. ในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล/คสช. พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
48.64 ระบุว่า มคีวามเป็นกลางในการตรวจสอบ รองลงมำ ร้อยละ 42.96 ระบุว่า ไม่มคีวามเป็นกลางในการตรวจสอบ และร้อยละ 8.40 ไม่ระบุ/
ไม่แน่ใจ ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ประชาชนในสัดส่วนใกล้เคยีงกนัมากเช่ือว่าป.ป.ช จะมแีละไม่มคีวามเป็นกลางในการตรวจสอบ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับ ควำมรวดเร็วของ ป.ป.ช. ท่ีจะเขำ้มำตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล/คสช. พบว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.24 ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการท างานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างล่าช้า รองลงมำ ร้อยละ 35.52 ระบุวำ่ เขำ้มำ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล/คสช. ไดป้กติ ร้อยละ 11.36 ระบุวำ่ เขำ้มำตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล/คสช. ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และร้อยละ 
2.88 ระบุวำ่ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ทำ้ยท่ีสุด ประชำชนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัวำ่กำรแทรกแซงกำรท ำงำนของ ป.ป.ช. จำกรัฐบำล/คสช. พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 61.04 ระบุว่า มีการแทรกแซงการท างานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. รองลงมำ ร้อยละ 28.72 ระบุวำ่ ไม่มีกำรแทรกแซงกำรท ำงำนของ 
ป.ป.ช. จำกรัฐบำล/คสช. และร้อยละ 10.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.64 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ตวัอย่ำงร้อยละ 25.44 มีภูมิล ำเนำอยู่
ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.00 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 36.08 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 11.84               
มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 57.36 เป็นเพศชำย และร้อยละ 42.64 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 6.72 มีอำย ุ18 – 25 ปี ตวัอยำ่งร้อยละ 
17.36 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 20.64 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.48 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.04 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุ
อำย ุตวัอย่ำงร้อยละ 92.48 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.20 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.80 นับถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.72 ระบุวำ่ สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.76 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.92 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำงร้อยละ 22.00 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 30.80 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.40          
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.68 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.64 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.44 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.48 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.36 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.56 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.68 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.00 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 1.76 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.24 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 11.44 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.16 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  
ร้อยละ 23.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.84 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 9.28 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.44 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ท่านคดิว่ามคีวามไม่ปกต/ิไม่โปร่งใสเกดิขึน้ในรัฐบาล/คสช. หรือไม่ 

ความคดิเห็นต่อความไม่ปกต/ิไม่โปร่งใสเกดิขึน้ในรัฐบาล/คสช.  ร้อยละ 
มคีวามไม่ปกต/ิไม่โปร่งใส 76.32 
มีควำมปกติ/โปร่งใส 16.64 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 7.04 

รวม 100.00 
 
2. ท่านคดิว่า ป.ป.ช. จะกล้าเข้ามาตรวจสอบการท างานของรัฐบาล/คสช. อย่างเทีย่งตรง ยุตธิรรมหรือไม่ 

ความกล้าของ ป.ป.ช. ทีจ่ะเข้ามาตรวจสอบการท างานของรัฐบาล/คสช. อย่างเทีย่งตรง ยุตธิรรม ร้อยละ 
กล้าเข้ามาตรวจสอบ 49.60 
ไม่กลำ้เขำ้มำตรวจสอบ 46.88 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.52 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่า ป.ป.ช. จะมคีวามเป็นกลางในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล/คสช. หรือไม่ 
 ความเป็นกลางของ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล/คสช. ร้อยละ 

มคีวามเป็นกลางในการตรวจสอบ 48.64 
ไม่มีควำมเป็นกลำงในกำรตรวจสอบ 42.96 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 8.40 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่า ป.ป.ช. จะเข้ามาตรวจสอบการท างานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ 
ความรวดเร็วของ ป.ป.ช. ทีจ่ะเข้ามาตรวจสอบการท างานของรัฐบาล/คสช. ร้อยละ 

เข้ามาตรวจสอบการท างานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างล่าช้า 50.24 
เขำ้มำตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล/คสช. ไดป้กติ 35.52 
เขำ้มำตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล/คสช. ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 11.36 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.88 

รวม 100.00 
 

5. ท่านคดิว่าจะมกีารแทรกแซงการท างานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. หรือไม่ 
การแทรกแซงการท างานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. ร้อยละ 

มกีารแทรกแซงการท างานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. 61.04 
ไม่มีกำรแทรกแซงกำรท ำงำนของ ป.ป.ช. จำกรัฐบำล/คสช. 28.72 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 10.24 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  108 8.64 
ปริมณฑลและภำคกลำง  318 25.44 
ภำคเหนือ 225 18.00 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 451 36.08 
ภำคใต ้ 148 11.84 

รวม 1,250 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 717 57.36 
หญิง 533 42.64 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,250 100.00 
 

ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 84 6.72 
26 – 35 ปี  217 17.36 
36 – 45  ปี 258 20.64 
46 – 59  ปี 431 34.48 
60 ปีข้ึนไป 238 19.04 
ไม่ระบุ 22 1.76 

รวม 1,250 100.00 
 

ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พทุธ 1,156 92.48 
อิสลำม 40 3.20 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.80 
ไม่ระบุ 44 3.52 

รวม 1,250 100.00 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 284 22.72 
สมรส 847 67.76 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

74 5.92 
ไม่ระบุ 45 3.60 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 275 22.00 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 385 30.80 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 105 8.40 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 346 27.68 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 83 6.64 
ไม่ระบุ 56 4.48 

รวม 1,250 100.00 
 

ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 
อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 143 11.44 
พนกังำนเอกชน 181 14.48 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 267 21.36 
เกษตรกร/ประมง 182 14.56 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 196 15.68 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 200 16.00 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 22 1.76 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 3 0.24 
ไม่ระบุ 56 4.48 

รวม 1,250 100.00 
 

ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีรำยได ้ 143 11.44 
ไม่เกิน 10,000 277 22.16 
10,001 – 20,000 289 23.12 
20,001 – 30,000 159 12.72 
30,001 –  40,000 98 7.84 
40,001 ข้ึนไป 116 9.28 
ไม่ระบุ 168 13.44 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


