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ผลสํารวจเรื่อง   
“ความเห็นคนกรุงตอผลงาน ผบ.ตร. พล.ต.อ. วิเชียร พจนโพธิ์ศรี และความเชือ่มั่นตอวาที่ ผบ.ตร. คนใหม” 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “ความเห็นคนกรุงตอผลงาน ผบ.ตร. 

พล.ต.อ. วิเชียร พจนโพธิ์ศรี และความเชือ่ม่ันตอวาท่ี ผบ.ตร. คนใหม” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,259  คน เม่ือวันท่ี 1 –3 กันยายน ท่ีผานมา พบวา  
 

 ประชาชนใหคะแนนความพงึพอใจตอผลงานโดยรวม ของตํารวจไทย ในชวง 1 ปท่ี พล.ต.อ. วิเชียร พจนโพธิ์ศรี 
ดํารงตําแหนง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) 5.66  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยพึงพอใจผลงานดานการ
พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดมากที่สุด (7.02 คะแนน) ขณะทีด่านการควบคมุปญหาอาชญากรรม 
ปญหายาเสพตดิ และอบายมุขมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด (5.06 คะแนน) 

 

 ดานคะแนนการปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะ ผบ.ตร.  ของ  พล.ต.อ. วิเชยีร พจนโพธิ์ศร ี ไดคะแนนความพึงพอใจ
โดยรวม 6.15 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน โดยไดคะแนนดานการรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติมาก
ท่ีสุด (6.45 คะแนน) ขณะที่ดานความฉับไวในการทาํงาน และการแกปญหา ไดคะแนนนอยท่ีสดุ (5.82 คะแนน) 
 

 สําหรับภาพลกัษณของตํารวจไทยในชวง 1 ป  ท่ีพล.ต.อ. วิเชียร พจนโพธิ์ศรี ดาํรงตาํแหนง ผบ.ตร. ประชาชน
รอยละ 63.1  เห็นวายังคงเหมือนเดิม  ขณะท่ีรอยละ 23.1 เห็นวาดีขึ้น  และรอยละ 13.8 เห็นวาแยลง 

 

เม่ือสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการโยกยาย ผบ.ตร. ในชวงเวลานี้ พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 54.1 ไม
เห็นดวย โดยใหเหตุผลวา ทํางานไดดีอยูแลว นาจะใหโอกาสในการทํางานมากกวานี้  / เปนการแทรกแซงจากฝาย
การเมือง  และเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิม ขณะที่รอยละ 45.9 เห็นดวย โดยใหเหตุผลวา ไมมีผลงานเดนชัด / คนใหมนาจะ
ทํางานไดดีกวา และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  

 

สวนความเชื่อม่ันตอ พล.ต.อ. เพรียวพันธ ดามาพงศ  ในการปราบปรามปญหา บอนพนัน ยาเสพตดิ และ
อบายมุข ในพืน้ท่ี กรุงเทพฯ หากมีการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง ผบ.ตร. พบวา รอยละ 52.1 ไมเชื่อม่ัน ขณะที่รอยละ 
47.9 เชื่อม่ัน 

 

สวนปญหาทีต่องการใหตํารวจเนนแกไขมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ปญหายาเสพติด (รอยละ 49.5) 
รองลงมาเปน ปญหาในแวดวงตํารวจเอง เชน การคอรรัปชั่น รับสวย สินบน  (รอยละ 17.0) ปญหาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน (รอยละ 11.0) และปญหาการจราจร (รอยละ 9.8)     
 

ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
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1.  คะแนนความพึงพอใจตอผลงานดานตางๆ ของตํารวจไทย ในชวง 1 ปท่ี พล.ต.อ. วิเชียร พจนโพธิศ์รี ดํารงตาํแหนง  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) พบวาไดคะแนนเฉลีย่ 5.66 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  โดย ดานการ
พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดมีคะแนนสูงท่ีสุด ขณะที่ดานการควบคุมปญหา
อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ และอบายมุขมีคะแนนต่าํท่ีสุด 
  

นโยบายของ พล.ต.อ. วิเชียร พจนโพธิ์ศร ี คะแนน 
- การพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิด 7.02 
- การปรับปรุงพัฒนาการปฏบิัติงานของสถานีตํารวจ ใหตํารวจพรอม 
  ใหความชวยเหลือประชาชนดวยความเตม็ใจ มีกริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแยม 

5.72 

-  การใสใจบริการประชาชนไมใสเกยีรวาง ไมรับสวย สินบน และขมขูรีดไถ 5.26 
- การทําหนาทีเ่ปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติ ไม 2 มาตรฐาน 5.26 
- การควบคุมปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด และอบายมุข 5.06 

เฉล่ียรวม 5.66 
 

 
2. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบตัิหนาท่ีในฐานะ ผบ.ตร.  ของ พล.ต.อ. วิเชยีร พจนโพธิ์ศรี ในชวง 1 ป ท่ีดาํรง
ตําแหนงพบวา ไดคะแนนเฉลี่ย 6.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยดานการรักษาผลประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติมีคะแนนสงูท่ีสุด ขณะทีด่านความฉับไวในการทํางาน และการแกปญหามีคะแนนต่ําท่ีสุด 

 

ดาน คะแนน 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 6.45 
ความซื่อสัตยสุจริต 6.41 
ความมีวิสัยทศัน 6.26 
ความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อประชาชน 6.23 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ  6.00 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 5.87 
ความฉับไวในการทํางาน และการแกปญหา 5.82 

เฉล่ียรวม 6.15 
 
3. ภาพลักษณของตาํรวจไทยในชวง 1 ป  ท่ีพล.ต.อ. วิเชยีร พจนโพธิ์ศรี ดํารงตําแหนง ผบ.ตร. พบวา 
  

ดีขึ้น รอยละ 23.1 
เหมือนเดิม รอยละ 63.1 
แยลง รอยละ 13.8 



 

 

 

3

4. ความเห็นตอการโยกยาย ผบ.ตร. ในชวงเวลานี้ พบวา 
 

เห็นดวย 
(โดยใหเหตุผลวา ไมมีผลงานเดนชดั/คนใหมนาจะทํางานไดดกีวา/ 
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล) 

รอยละ 45.9 

ไมเห็นดวย 
(โดยใหเหตผุลวา ทํางานไดดอียูแลว นาจะใหโอกาสในการทํางาน
มากกวานี้ /เปนการแทรกแซงจากฝายการเมือง/เปล่ียนไปก็เหมือนเดิม) 

รอยละ 54.1 

 
5. ความเชื่อม่ันตอ พล.ต.อ. เพรียวพันธ ดามาพงศ  ในการปราบปรามปญหา บอนพนัน ยาเสพติด และอบายมุข ใน
พื้นท่ี กรุงเทพฯ หากมีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผบ.ตร. พบวา 
 

เชื่อมั่น รอยละ 47.9 
ไมเชื่อม่ัน รอยละ 52.1 

 
6. ปญหาที่ตองการใหตํารวจเนนแกไขเปนอันดับแรกในขณะนี้  ไดแก  
  

ปญหายาเสพติด รอยละ 49.5 
ปญหาในแวดวงตํารวจเองเชน การคอรรัปชั่น รับสวย สินบน   รอยละ 17.0 
ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน      รอยละ 11.0 
ปญหาการจราจร  รอยละ 9.8 
ปญหาการชุมนุมประทวง       รอยละ 4.5 
ปญหานักเรียนตีกัน รอยละ 3.7 
ปญหาบอนพนัน หวย โตะบอล   รอยละ 2.8 
ปญหากลุมเด็กแวน รอยละ 1.7 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 32 

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตล่ิงชัน 
ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวนั ประเวศ   
ปอมปราบ พญาไท ภาษีเจรญิ มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบงั วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สัมพนัธวงศ สาทร 
สายไหม หนองแขม และหลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธี
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,259  คน เปนชายรอยละ 50.7 และหญิง
รอยละ 49.3 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดย
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   1 – 3  กันยายน 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    4 กันยายน 2554 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 638 50.7 
                       หญิง 621 49.3 

รวม 1,259 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 326 25.9 
                      26 - 35 ป 341 27.0 
                      36 - 45 ป 298 23.7 
                      46 ปขึ้นไป 294 23.4 

รวม 1,259 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 852 67.7 
               ปริญญาตรี 363 28.8 
               สูงกวาปริญญาตรี 28 2.2 
              ไมระบุการศึกษา 16 1.3 

รวม 1,259 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 109 8.7 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 332 26.4 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 370 29.3 
     รับจางทั่วไป 194 15.4 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 101 8.0 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 153 12.2 

รวม 1,259 100.0 
 
 
 


