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ผลสํารวจเรื่อง  
สรุปผลงาน ผบ.ตร. คนเกาและความเชื่อมั่นตอวาที่ ผบ.ตร. คนใหม 

 

คนกรุงเทพฯ 68.4% ชี้การทํางานของตํารวจในยุค พล.ต.อ. เพรียวพันธ ดามาพงศเปนผบ.ตร. ใน
ภาพรวมถือวา “เห็นผลงาน” ขณะที่ 57.0% เชื่อมั่นตอวาที่ ผบ.ตร. คนใหมจะสรางความปลอดภัยใหคน 
กทม. ได วอนแกปญหายาเสพติดเปนอันดับแรกหากเขารับตําแหนง 
 

 ดวยวันท่ี 30 กันยายนที่จะถึงนี้ เปนวันครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) ของ
พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนนิการสาํรวจความคดิเหน็ของ
ประชาชนเรื่อง “สรุปผลงาน ผบ.ตร. คนเกาและความเชื่อม่ันตอวาท่ี ผบ.ตร. คนใหม” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอาย ุ18 
ปขึน้ไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดกลุมตวัอยางทัง้สิน้จาํนวน 1,146 คน พบวา 
 

 คนกรุงเทพฯ รอยละ 68.4 เห็นวาการทํางานของตํารวจไทยในยุค พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศเปน ผบ.ตร. ใน
ภาพรวมถือวาเห็นผลงาน ขณะที่รอยละ 31.6 ระบุวาไมเห็นผลงานเลย โดยดานที่เห็นผลงานมากที่สุดคือ ดานการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ปญหายาเสพติด  แหลงอบายมุข (รอยละ 86.5)  รองลงมาคือ ดานการพิทักษสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติยทรงเปนประมุข  (รอยละ 80.3) การ
ใหบริการประชาชนอยางสุภาพ นุมนวล เอาใจเขามาใสใจเรา (รอยละ 69.3) มีเพียงดานการแกปญหาความไมสงบใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีประชาชนรอยละ 62.5 ระบุวา “ไมเห็นผลงานเลย”  

  

สวนคะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีของ ผบ.ตร. พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ พบวา มีคะแนน
เฉล่ียอยูท่ี 6.47 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยไดคะแนนดานการทํางานเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมมากที่สุด
เทากับ 6.61 คะแนน ขณะทีไ่ดคะแนนดานความซื่อสัตยสุจริตนอยทีสุ่ดเทากับ 6.31 คะแนน 
  

 ดานความเชื่อม่ันของคนกรุงเทพฯ ตอตํารวจวาจะสามารถแกปญหาการลักขโมยสรางความอุนใจให
ประชาชน หากเกิดปญหาน้ําทวมในพื้นท่ี กทม. เหมือนปท่ีผานมา ประชาชนสวนใหญรอยละ 64.1 ไมเชื่อม่ันวา
ตํารวจจะสามารถแกปญหาได ขณะที่รอยละ 35.9 เชื่อมั่นวาจะแกปญหาได ทั้งนี้เมื่อถามตอวาเชื่อม่ันตอตาํรวจในการ
แกปญหาบอนการพนันในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ มากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับการทํางานของ ส.ส. ชูวิทย กมลวิศิษฎ 
รอยละ 40.7 บอกวาเชื่อม่ันพอๆ กัน ขณะทีร่อยละ 32.7 บอกวาเชื่อมั่นชวูิทยมากกวา และรอยละ 26.6 บอกวาเชื่อมัน่
ตํารวจมากกวา 
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นอกจากนี้เม่ือถามวาปจจุบนัเชื่อม่ันมากนอยเพียงใด กับการทํางานของตํารวจในการบังคับใชกฎหมายอยาง
เทาเทียมกัน รอยละ 78.6 เชื่อม่ันนอยถึงนอยท่ีสุด ขณะที่รอยละ 21.4 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด 
 

 เม่ือถามถึงความเชือ่ม่ันท่ีมีตอ พล.ต.อ.อดุลย แสงสงิแกว เปนผบ.ตร. คนใหม วาจะสามารถปราบปรามปญหา
อาชญากรรม ยาเสพตดิสรางความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสนิใหคน กทม.ไดมากนอยเพียงใด รอยละ 57.0 เชื่อม่ันมากถงึ
มากที่สดุ ขณะที่รอยละ 43.0 เชื่อมั่นนอยถึงนอยที่สุด  
 

 เม่ือถามตอวาเรื่องท่ีตองการให พล.ต.อ.อดลุย แสงสงิแกว  วาท่ี ผบ.ตร. คนใหม แกไขปญหามากทีสุ่ดอันดับแรก
คือ ยาเสพตดิ (รอยละ 33.2) รองลงมาคือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน (รอยละ 22.1) 
และปญหาแวดวงตํารวจเชน การคอรรัปชั่น รับสวย สินบน (รอยละ 20.3)  
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. ประเมินผลงานของตํารวจไทยในยุค พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) ในดาน 
    ตางๆ ตอไปนี้ 
 

ดาน เห็นผลงาน  
(รอยละ) 

ไมเห็นผลงานเลย 
(รอยละ) 

การพิทักษสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติยทรงเปนประมุข 80.3 19.7 

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ปญหายาเสพติด  แหลงอบายมุข 86.5 13.5 
การแกปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต 37.5 62.5 
การใหบริการประชาชนอยางสุภาพ นุมนวล เอาใจเขามาใสใจเรา 69.3 30.7 

เฉล่ียรวม 68.4 31.6 
 
2. คะแนนความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีของ ผบ.ตร. พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ พบวา 
     

ดาน คะแนนเต็ม 10 
การทํางานเหน็ผลชัดเจนเปนรูปธรรม 6.61 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 6.58 
ความขยันทุมเทในการทํางานเพื่อประชาชน 6.54 
ความสามารถสรางสรรคผลงานหรือโครงการใหมๆ 6.32 
ความซื่อสัตยสุจริต 6.31 

เฉล่ียรวม 6.47 
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3. ความเชื่อม่ันตอตาํรวจวาจะสามารถแกปญหาการลักขโมย สรางความอุนใจใหประชาชนได หากเกิดปญหาน้ําทวม
ในพื้นท่ี กทม. เหมือนปท่ีผานมา 
      

เชื่อมั่น รอยละ 35.9 
ไมเชื่อม่ัน รอยละ 64.1 

 
4. ความเชื่อม่ันตอตาํรวจในการแกปญหาบอนการพนันในพื้นท่ีกรุงเทพฯ  เม่ือเปรียบเทียบกับ ส.ส. ชูวิทย กมลวิศิษฎ 
 

เชื่อมั่นชูวิทยมากกวา รอยละ 32.7 
เชื่อมั่นตํารวจมากกวา รอยละ 26.6 
เชื่อม่ันพอๆ กัน รอยละ 40.7 

 
5. ความเชื่อม่ันตอการทํางานของตํารวจในการบังคบัใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 
 

เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากรอยละ 19.7 และมากที่สุดรอยละ 1.7) 

รอยละ 21.4 

 

เชื่อม่ันนอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 48.3 และนอยท่ีสุดรอยละ 30.3 ) 

 

รอยละ 
 

78.6 

 
6. ความเชื่อม่ันท่ีมีตอ พล.ต.อ.อดุลย แสงสงิแกว วาท่ี ผบ.ตร. คนใหมวาจะสามารถปราบปรามปญหาอาชญากรรม  
ยาเสพติด สรางความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสนิใหคน กทม.  
 

เชื่อม่ันมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากรอยละ 6.6 และมากที่สุดรอยละ 50.4 ) 

รอยละ 57.0 

 

เชื่อมั่นนอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 36.0 และนอยทีสุ่ดรอยละ 7.0 ) 

 

รอยละ 
 

43.0 

 
7. เร่ืองท่ีตองการให พล.ต.อ.อดุลย แสงสงิแกว วาท่ี ผบ.ตร.คนใหม แกไขปญหามากที่สุด (5 อันดบัแรก) คือ 
    

อันดับ 1 ยาเสพติด รอยละ 33.2 
อันดับ 2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  รอยละ 22.1 
อันดับ 3 ปญหาแวดวงตํารวจเชน การคอรรัปชั่น รับสวย สินบน   รอยละ 20.3 
อันดับ 4 ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต รอยละ 9.9 
อันดับ 5 นักเรียนตีกัน รอยละ 6.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

1. เพื่อประเมินผลงานตํารวจไทยในยุค พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ เปนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการทําหนาที่ ผบ.ตร. ยุค พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ 
3. เพื่อสะทอนความเห็นของประชาชนตอความเชื่อมั่นในการแกปญหาลักขโมยในชวงน้ําทวม ความเชื่อมั่น

ในการบังคับใชกฎหมาย ความเชื่อมั่นในการปราบปรามบอนการพนัน  
4. เพื่อสะทอนเร่ืองที่ประชาชนตองการให ผบ.ตร. คนใหมแกปญหามากที่สุด และความเชื่อมั่นตอ ผบ.ตร. 

คนใหมในการปราบปรามปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

29 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน คลองสามวา  ดอนเมือง  
ดินแดง ตล่ิงชัน ทุงครุ ธนบุรี บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก 
ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ พระนคร ภาษเีจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และ
หลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,146  คน เปนชายรอยละ 50.3 และหญิงรอยละ 49.7 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   20 - 23 กันยายน 2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   27 กันยายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 577 50.3 
                       หญิง 569 49.7 

รวม 1,146 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 298 26.0 
                      26 - 35 ป 303 26.5 
                      36 - 45 ป 274 23.9 
                      46 ปขึ้นไป 271 23.6 

รวม 1,146 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 707 61.7 
               ปริญญาตรี 384 33.5 
               สูงกวาปริญญาตรี 55 4.8 

รวม 1,146 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 88 7.7 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 330 28.8 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 333 29.1 
     รับจางทั่วไป 168 14.7 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 67 5.8 
     นักศึกษา 135 11.8 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 25 2.1 

รวม 1,146 100.0 
 

 
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 

 


