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 ประชาชน 76.8% มีความเช่ือมัน่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด ว่าการบงัคบัใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าท่ีรฐัมีความบริสทุธ์ิ ยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั 
 ทัง้น้ีหากไม่สามารถลงโทษการกระทาํผิดของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและข้าราชการบางกลุ่มได้ จะ
ทาํ ให้ประชาชนจะหมดศรทัธาในกระบวนการยติุธรรม  

โดย 78.6% เห็นด้วยว่า กระแสจากโลกโซเชียลและส่ือมวลชนท่ีออกมาช่วยตีแผ่เหตุการณ์   
หรือคดีต่างๆ จะทาํให้สงัคมคอยจบัตามมองและทาํให้คดีคืบหน้าเรว็ขึน้ 

 

ผลสาํรวจเรือ่ง  

“ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อกระบวนการยติุธรรม” 

 

กรงุเทพโพลล์โดยศูนยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชน
เรื่อง “ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม” โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป 
จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ  จาํนวน 1,116 คน พบวา่ 

 

การท่ีกระบวนการยุติธรรมไทยไม่สามารถลงโทษการกระทําผิดของกลุ่มผู้มีอิทธิพลและ
ข้าราชการบางกลุ่มได้นั้น ประชาชนร้อยละ 32.7 ระบุว่า จะส่งผลให้ประชาชนจะหมดศรทัธาใน
กระบวนการยุติธรรม รองลงมารอ้ยละ 24.1 ระบุว่า จะส่งผลใหค้นชัว่เพิม่ขึน้เพราะไม่เกรงกลวัต่อการทําผดิ
กฎหมาย และรอ้ยละ 22.0 ระบุวา่ จะสง่ผลใหเ้กดิคา่นิยม มอีทิธพิลกพ็น้ผดิ ความยตุธิรรมเงนิซือ้ได ้

 

ทัง้น้ีเม่ือถามถึงความเช่ือมัน่ต่อการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรฐัมีความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
ไม่เลือกปฏิบติั  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.8 ระบุว่า มีความเช่ือมัน่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสุด ขณะที ่
รอ้ยละ 23.2 มคีวามเชื่อมัน่คอ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ 

 

สาํหรบัความเห็นต่อกระแสจากโซเชียลและส่ือมวลชนท่ีมาช่วยสอดส่องและตีแผ่เหตุการณ์    

หรือคดีต่างๆ ท่ีไม่ได้รบัความเป็นธรรม ประชาชนร้อยละ 78.6 ระบุว่าดีและเหน็ด้วย( เพราะทาํใหส้งัคมรู้

ขอ้มลูและคอยจบัตามมองและทาํใหค้ดคีบืหน้าเรว็ขึน้) ขณะทีร่อ้ยละ 21.4 ระบุว่าไมด่แีละไมเ่หน็ดว้ย (เพราะจะ

ทาํใหบุ้คคลกลายเป็นจาํเลยสงัคมทัง้ทีย่งัไมโ่ดนตดัสนิและ จะทาํใหเ้สยีรปูคด)ี  

โปรดพจิารณารายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 4 หน้า) 
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1. การท่ีกระบวนการยติุธรรมไทยไม่สามารถลงโทษการกระทาํผิดของกลุ่มผูมี้อิทธิพลและข้าราชการ
บางกลุ่มจะส่งผลอย่างไร 

 

ประชาชนจะหมดศรทัธาในกระบวนการยติุธรรม ร้อยละ 32.7 

คนชัว่เพิม่ขึน้เพราะไมเ่กรงกลวัต่อการทาํผดิกฎหมาย รอ้ยละ 24.1 

เกดิคา่นิยม มอีทิธพิลกพ็น้ผดิ ความยตุธิรรมเงนิซือ้ได ้ รอ้ยละ 22.0 

เปิดชอ่งใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัเลอืกปฏบิตัมิากขึน้ รอ้ยละ 13.9 

เสือ่มเสยีชื่อเสยีงของประเทศไทย รอ้ยละ 7.3 
  

2.  ความเช่ือมัน่ต่อการบงัคบัใช้ กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรฐัมีความบริสทุธ์ิ ยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั 
 

เช่ือมัน่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยท่ีสดุ ร้อยละ 76.8   

 โดยแบ่งเป็น   

   - เช่ือมัน่น้อยท่ีสดุ  ร้อยละ 42.6  

   - เชื่อมัน่คอ่นขา้งน้อย   รอ้ยละ 34.2  
 

เชื่อมัน่คอ่นขา้งมากถงึมากทีส่ดุ  รอ้ยละ 23.2   

  โดยแบ่งเป็น   

    - เชื่อมัน่มากทีส่ดุ รอ้ยละ 6.5  

    - เชื่อมัน่คอ่นขา้งมาก รอ้ยละ 16.7  

 
3. ความเหน็ต่อกระแสจากโซเชียลและส่ือมวลชนท่ีมาช่วยสอดส่องและตีแผ ่เหตกุารณ์หรือคดีต่างๆ ท่ีไม่ได้

รบัความเป็นธรรม 
 

ดีและเหน็ด้วย   ร้อยละ 78.6   

      โดยให้เหตผุลว่า   

   - ทาํให้สงัคมรู้ข้อมลูและคอยจบัตามมอง ร้อยละ 53.9 

   - ทาํใหค้ดคีบืหน้าเรว็ขึน้    รอ้ยละ 24.7 
 

ไมด่แีละไมเ่หน็ดว้ย  รอ้ยละ 21.4  

     โดยใหเ้หตุผลวา่ 

   - จะทาํใหบุ้คคลกลายเป็นจาํเลยสงัคม  รอ้ยละ 16.3 

     ทัง้ทีย่งัไมโ่ดนตดัสนิ 

   - จะทาํใหเ้สยีรปูคด ี    รอ้ยละ 5.0 
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รายละเอียดการสาํรวจ 

 
วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  

เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุตธิรรมของสงัคมไทย  
รวมถงึกระแสโซเชยีลและสือ่มวลชน ทีช่ว่ยสอดสอ่งและตแีผเ่หตุการณ์และคดต่ีางๆ เพื่อสะทอ้นมุมมองความ
คดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ทีม่อีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แลว้ใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนักดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 
  
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  9-12 พฤษภาคม 2560 
      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  13 พฤษภาคม 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 588 52.7 

            หญงิ 528 47.3 

รวม 1,116 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 142 12.7 

            31 ปี – 40 ปี 235 21.1 

            41 ปี – 50 ปี 297 26.6 

            51 ปี - 60 ปี 269 24.1 

            61 ปี ขึน้ไป 173 15.5 

รวม 1,116 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 712 63.8 

            ปรญิญาตร ี 306 27.4 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 98 8.8 

รวม 1,116 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 144 12.9 

 ลกูจา้งเอกชน     273 24.5 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    436 39.1 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   46 4.1 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 163 14.6 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   27 2.4 

 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 25 2.3 

รวม 1,116 100.0 

                                
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll 

 


