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    ผลสํารวจเรื่อง  “คสช. กับการปฏิรปูตํารวจไทยในสายตาประชาชน” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สํารวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เร่ือง “คสช. 

กับการปฏิรูปตํารวจไทยในสายตาประชาชน” ไดกลุมตวัอยางท้ังส้ินจํานวน 1,239 คน พบวา ประชาชนรอยละ 57.8 พึงพอใจ
มากถึงมากท่ีสุดตอการทําหนาท่ีของตํารวจไทย ในปจจุบัน ขณะท่ีรอยละ 42.2 พึงพอใจนอยถึงนอยท่ีสุด 
 

เม่ือถามวาตองการให คสช. ปฏิรูปวงการตาํรวจหรือไม รอยละ 90.9 บอกวา “ตองการ” มีเพียงรอยละ 9.1ท่ีบอกวา 
“ไมตองการ” และเมื่อถามตอวา “เห็นดวยหรือไมกับแนวคิดท่ีจะใหตํารวจขึ้นตรงกับผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้ง” 
รอยละ 67.1 บอกวา “เห็นดวย” ขณะท่ีรอยละ 32.9 บอกวา “ไมเห็นดวย” 

 

สําหรับความเห็นตอคําส่ังของ คสช. ท่ีมีการปรับโครงสรางคณะกรรมการนโยบายตาํรวจเพื่อลดบทบาทของฝาย
การเมืองนั้น ประชาชนรอยละ 88.9 บอกวาเห็นดวย มีเพยีงรอยละ 11.1 ท่ีไมเห็นดวย สวนความเห็นตอคําส่ัง คสช. ท่ีให 
ผบ.ตร. คนปจจุบันเปนผูเสนอชื่อ ผบ.ตร. คนใหมแทนนายกรัฐมนตรี รอยละ 64.5 บอกวาเห็นดวย ขณะท่ีรอยละ 35.5 บอก
วาไมเห็นดวย  เชนเดียวกับความเห็นตอคําส่ัง  คสช. ท่ีเพิม่ปลัดกลาโหมเขาไปเปนคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติหรือ 
ก.ต.ช.” ประชาชนรอยละ 81.9 บอกวาเห็นดวย ขณะท่ีรอยละ 18.1 บอกวาไมเห็นดวย 

 

ดานความเห็นเก่ียวกับเกณฑท่ีควรใชในการพิจารณาเลือก ผบ.ตร. คนใหม รอยละ 89.5 เห็นวาควรใชเกณฑ
ความสามารถ และผลงานเปนหลัก  มีเพียงรอยละ 10.5 ท่ีเห็นวาควรใชเกณฑลําดับอาวุโสเปนหลัก  

 

สุดทายเม่ือถามวาส่ิงท่ีตองการให ผบ.ตร. คนใหม แกไขปญหามากท่ีสุด รอยละ 34.8 ตองการใหแกปญหา การ
คอรรัปชั่น รับสวย สินบน ของตํารวจ  รองลงมาคือปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน(รอยละ 26.1) 
และปญหายาเสพติด (รอยละ 20.0) 

 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสงัคม/ การเมือง 
         รวม 5 หนา

ประชาชน 90.9% หนุนให คสช. ปฏิรูปวงการตํารวจ  
67.1% เห็นดวยใหตํารวจขึน้ตรงกับผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

88.9% เห็นดวยกับการลดบทบาทของฝายการเมือง  
พรอมเสนอ ผบ.ตร. คนใหม แกปญหาตํารวจ รับสวย สินบน  



 

 2

1. ความพึงพอใจตอการทําหนาท่ีของตํารวจไทย ในปจจุบัน 
 

มากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 6.1 และมากรอยละ 51.7) 

รอยละ 57.8 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 28.3 และนอยท่ีสุดรอยละ 13.9) 

 

รอยละ 
 

42.2 

 

2. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานตองการให คสช. ปฏรูิปวงการตํารวจหรือไม” 
  

ตองการ รอยละ 90.9 
ไมตองการ รอยละ 9.1 

 
3. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานเห็นดวยหรือไมกับแนวคิดท่ีจะใหตํารวจขึ้นตรงกับผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง” 
  

เห็นดวย รอยละ 67.1 
ไมเห็นดวย รอยละ 32.9 

 
4. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานเห็นดวยหรือไมกับคําส่ัง คสช. ท่ีมีการปรับโครงสรางคณะกรรมการนโยบายตาํรวจเพื่อ
ลดบทบาทของฝายการเมือง” 
   

เห็นดวย รอยละ 88.9 
ไมเห็นดวย รอยละ 11.1 

 
5.  ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานเห็นดวยหรือไมกับคําส่ัง คสช. ท่ีให ผบ.ตร. คนปจจุบันเปนผูเสนอชื่อ ผบ.ตร. คนใหม
แทนนายกรัฐมนตรี” 
 

เห็นดวย รอยละ 64.5 
ไมเห็นดวย รอยละ 35.5 
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6. ความเห็นตอขอคําถามท่ีวา “ทานเห็นดวยหรือไม กับคาํส่ัง  คสช. ท่ีเพิ่มปลัดกลาโหมเขาไปเปน
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติหรือ ก.ต.ช.” 
 

เห็นดวย รอยละ 81.9 
ไมเห็นดวย รอยละ 18.1 

 
7. การพิจารณาเลือก ผบ.ตร. คนใหม ควรใชเกณฑอะไรเปนหลัก 
 

ควรมาจากความสามารถ ผลงานเปนหลัก รอยละ 89.5 
ควรมาจากลําดับอาวุโสเปนหลัก  รอยละ 10.5 

 
8. ส่ิงท่ีทานตองการให ผบ.ตร. คนใหม แกไขปญหามากท่ีสุด (5 อันดบัแรก) 
 

ปญหาของตํารวจ การคอรรัปชั่น รับสวย สินบน   รอยละ 34.8 
ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รอยละ 26.1 
ปญหาการปราบปรามยาเสพติด รอยละ 20.0 
ปญหาการใสเกียรวางของตํารวจ ไมสนใจความเดือดรอนประชาชน รอยละ 7.3 
ปญหาตํารวจทําผิดกฎหมายเปนตัวอยางท่ีไมดี เชน ขับรถบนทางเทา  ขับฝาไฟแดง รอยละ 4.0 

 
 
 
 
 
 

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 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ การปฏิรูปตํารวจไทย และส่ิง

ท่ีอยากให ผบ.ตร. คนใหมแกปญหามากท่ีสุด 
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึนไป โดยการสุมสัมภาษณ
ทางโทรศัพทจากฐานขอมูลของกรุงเทพโพลล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการ
ถวงน้ําหนักดวยขอมูลประชากรศาสตรจากสํานักงานสถิติแหงชาติ  

       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณทางโทรศัพท โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  17 – 18 กรกฎาคม 2557 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   20 กรกฎาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ
เพศ   
            ชาย 634 51.2 
            หญิง 605 48.8 

รวม 1,239 100.0 

อายุ   
            18 ป - 30 ป 220 17.8 
            31 ป – 40 ป 325 26.2 
            41 ป – 50 ป 324 26.2 
            51 ป - 60 ป 225 18.2 
 61 ป ข้ึนไป 145 11.6 

รวม 1,239 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวาปริญญาตรี 860 69.4 
            ปริญญาตรี 303 24.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 75 6.1 
                                 รวม 1,239 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจางรัฐบาล 158 12.8 
 ลูกจางเอกชน     284 22.9 
 คาขาย/ ทํางานสวนตัว/ เกษตรกร    499 40.3 
 เจาของกิจการ/ นายจาง   62 5.0 
 ทํางานใหครอบครัว   6 0.5 
 พอบาน/ แมบาน/ เกษียณอายุ 159 12.8 
 นักเรียน/ นักศึกษา   47 3.8 
 วางงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุม 24 1.9 

รวม 1,239 100.0 
                                
 


