เรียน บรรณาธิ การข่าวหน้ า 1/การเมือง / สังคม / เศรษฐกิ จ
เรื่อง ผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชนทัวประเทศ
่
(รวม 4 หน้ า)

ผลสํารวจเรือ่ ง “การปฏิรปู ตํารวจ กับ 3 โจทย์ใหญ่ที่ต้องหาคําตอบ”
ประชาชนร้อยละ 87.5 คาดหวังจากการปฏิ รปู ตํารวจครัง้ นี้ ว่า จะเห็นการทํางานของตํารวจที่เป็ นธรรม
กับประชาชนมากที่สดุ
โดยร้อยละ 26.5 อยากให้ตาํ รวจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีขณะที่ร้อยละ 59.0 เห็นควรแยกอํานาจการ
สอบสวนจากตํารวจ และร้อยละ 59.1 เห็นควรพิ จารณาจากระดับอาวุโสร่วมกับผลงาน ในการโยกย้ายตําแหน่ ง
ทัง้ นี้ ร้อยละ 42.3 มันใจว่
่ า 9 เดือนจากนี้ ไป จะได้เห็นผลการปฏิ รปู ตํารวจอย่างเป็ นรูปธรรม
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สาํ รวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การปฏิ รปู ตํารวจ
กับ 3 โจทย์ใหญ่ที่ต้องหาคําตอบ”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมภิ าคทัวประเทศจํ
่
านวน 1,084 คน พบว่า
เรื่องที่ คาดหวังจากการปฏิ รปู ตํารวจในครัง้ นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 ระบุว่า อยากเห็นการ
ทํางานของตํารวจเป็ นธรรมกับประชาชน (ไม่รีดไถ/ไม่รบั ส่วย/ไม่ตงั ้ ด่านลอย/ไม่เพิ กเฉยฯลฯ) รองลงมา ร้อยละ
41.8 อยากเห็นการสอบเข้ารับราชการตํารวจอย่างโปร่งใส และร้อยละ 35.8 อยากเห็นการโยกย้ายตําแหน่งทีเ่ ป็ นธรรม
เมือ่ ถามถึง 3 ประเด็น ที่ พล.อ.ประยุทธ์จนั ทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้าน
กระบวนการยุตธิ รรม (ตํารวจ) ประชาชนมีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่1 “ด้านโครงสร้างองค์กร”ประชาชนร้อยละ 26.5 ระบุว่าให้ขึน้ ตรงกับนายกรัฐมนตรี (เหมือน
ในปัจจุบนั )รองลงมา ร้อยละ 24.4 ระบุว่า ให้กลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ร้อยละ 22.6 ระบุว่า เห็นควรย้าย
ไปสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
ประเด็นที่ 2 “ด้านกระบวนการยุติธรรม” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.0 ระบุว่า ควรแยกอํานาจการ
สอบสวนให้เป็ นหน้ าที่ของหน่ วยงานอื่นเหมือนในต่างประเทศขณะทีร่ อ้ ยละ 28.3 ระบุวา่ ควรคงไว้เป็ นหน้าทีข่ อง
ตํารวจเหมือนเดิมทีเ่ หลือร้อยละ 12.7 ระบุวา่ ไม่แน่ใจ
ประเด็นที่ 3 “ด้านการบริ หารบุคลากร” ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.1 ระบุว่าการแต่ งตัง้ โยกย้าย
ตํารวจควรพิ จารณาจาก ระดับอาวุโสร่วมกับผลงาน รองลงมาร้อยละ 39.0 ระบุว่า ควรพิจารณาจากผลงานและ
ความดีความชอบ มีเพียงร้อยละ 1.9 เท่านัน้ ทีร่ ะบุวา่ ควรพิจาณาจากระดับอาวุโส
ส่วนการปฏิ รปู ตํารวจจะเห็นผลเป็ นรูปธรรมได้ตามสูตร2-3-4 หรือ9 เดือนตามที่นายกรัฐมนตรีวาง
กรอบไว้หรือไม่ นัน้ ประชาชนร้อยละ 42.3 คิ ดว่าได้ ขณะที่ ร้อยละ 37.7 คิดว่าไม่ได้ และร้อยละ 20.0 ระบุว่าไม่
แน่ใจ
โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคําถาม ดังต่อไปนี้
1

1. เรื่องที่คาดหวังจากการปฏิ รปู ตํารวจในครัง้ นี้
การทํางานของตํารวจเป็ นธรรมกับประชาชน
(ไม่รีดไถ/ไม่รบั ส่วย/ไม่ตงั ้ ด่านลอย/ไม่เพิ กเฉยฯลฯ)
การสอบเข้ารับราชการตํารวจอย่างโปร่งใส
การโยกย้ายตําแหน่งทีเ่ ป็ นธรรม
มีการปรับโครงสร้างการทํางานของตํารวจ

ร้อยละ 87.5
ร้อยละ 41.8
ร้อยละ 35.8
ร้อยละ 32.9

2.ประเด็นด้านโครงสร้างองค์กร : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรสังกัด/ขึน้ ตรงกับหน่ วยงานใด
ขึน้ ตรงกับนายกรัฐมนตรี (เหมือนในปัจจุบนั )
กลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ย้ายไปสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
ตัง้ เป็นกระทรวงใหม่
ขึน้ ตรงกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อื่นๆ อาทิ องค์การอิสระ เป็ นต้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

26.5
24.4
22.6
15.4
9.9
1.2

3.ประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรม : “อํานาจการสอบสวน”ในคดีต่างๆควรคงไว้เป็ นหน้ าที่ของตํารวจหรือควร
แยกให้เป็ นหน้ าที่ของหน่ วยงานอื่น เหมือนในต่างประเทศเช่น FBI CSI
ควรแยกให้เป็ นหน้ าที่ของหน่ วยงานอื่น เหมือนในต่างประเทศเช่น FBI CSI
ควรคงไว้เป็ นหน้าทีข่ องตํารวจเหมือนเดิม
ไม่แน่ใจ

ร้อยละ 59.0
ร้อยละ 28.3
ร้อยละ 12.7

4.ประเด็นด้านการบริ หารบุคลากร : การแต่งตัง้ โยกย้ายตํารวจควรพิ จารณาจากอะไรมากที่สดุ
ระดับอาวุโสร่วมกับผลงาน
ผลงานและความดีความชอบ
ระดับอาวุโส

ร้อยละ 59.1
ร้อยละ 39.0
ร้อยละ 1.9

5.การปฏิ รปู ตํารวจจะเห็นผลเป็ นรูปธรรมได้ตามสูตร2-3-4 หรือ9 เดือนตามที่นายกรัฐมนตรีวางกรอบไว้หรือไม่
คิ ดว่าได้
คิดว่าไม่ได้
ไม่แน่ใจ

ร้อยละ 42.3
ร้อยละ 37.7
ร้อยละ 20.0
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รายละเอียดการสํารวจ
วัตถุประสงค์การสํารวจ
เพือ่ สอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกีย่ วกับการปฏิรปู สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ใน 3 ประเด็นหลักๆ
ทีใ่ ห้คณะกรรมการปฏิรปู ตํารวจหาคําตอบ ตลอดจนความคาดหวังทีอ่ ยากเห็นจากการปฏิรปู ตํารวจในครัง้ นี้ เพื่อ
สะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สงั คมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ที่มอี ายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่ วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน 4% ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามทีม่ โี ครงสร้างแน่ นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 13-14 กรกฎาคม 2560
วันที่เผยแพร่ผลสํารวจ: 15 กรกฎาคม 2560
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน

ร้อยละ

รวม

544
540
1,084

50.2
49.8
100.0

รวม

129
215
276
299
165
1,084

11.9
19.8
25.5
27.6
15.2
100.0

672
313
99
1,084

62.0
28.9
9.1
100.0

158
226
451
30
2
168
23
26
1,084

14.6
20.8
41.6
2.8
0.2
15.5
2.1
2.4
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ปี - 30 ปี
31 ปี - 40 ปี
41 ปี - 50 ปี
51 ปี - 60 ปี
61 ปี ขึน้ ไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/ เกษียณอายุ
นักเรียน/ นักศึกษา
ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 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
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