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  ผลสาํรวจเรือ่ง  “การปฏิรปูตาํรวจ กบั 3 โจทยใ์หญ่ท่ีต้องหาคาํตอบ” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
กรุงเทพโพลลโ์ดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ไดส้าํรวจความคดิเหน็ประชาชน เรื่อง “การปฏิรปูตาํรวจ

กบั 3 โจทยใ์หญ่ท่ีต้องหาคาํตอบ”โดยเกบ็ขอ้มลูกบัประชาชนจากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศจาํนวน 1,084 คน พบวา่  
 

เร่ืองท่ีคาดหวงัจากการปฏิรปูตาํรวจในครัง้น้ีประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 ระบุว่า อยากเหน็การ
ทาํงานของตาํรวจเป็นธรรมกบัประชาชน (ไม่รีดไถ/ไม่รบัส่วย/ไม่ตัง้ด่านลอย/ไม่เพิกเฉยฯลฯ) รองลงมา รอ้ยละ
41.8 อยากเหน็การสอบเขา้รบัราชการตํารวจอยา่งโปรง่ใส และรอ้ยละ 35.8 อยากเหน็การโยกยา้ยตําแหน่งทีเ่ป็นธรรม 

 

เมือ่ถามถงึ 3 ประเดน็ ที ่พล.อ.ประยุทธจ์นัทรโ์อชานายกรฐัมนตรไีดม้อบใหค้ณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้น
กระบวนการยตุธิรรม (ตํารวจ) ประชาชนมคีวามเหน็ดงัน้ี 

 

ประเดน็ท่ี1 “ด้านโครงสร้างองคก์ร”ประชาชนร้อยละ 26.5 ระบวุ่าให้ขึน้ตรงกบันายกรฐัมนตรี (เหมือน
ในปัจจบุนั)รองลงมา รอ้ยละ 24.4 ระบุว่า ใหก้ลบัไปสงักดักระทรวงมหาดไทย และ รอ้ยละ 22.6 ระบุว่า เหน็ควรยา้ย
ไปสงักดักระทรวงยตุธิรรม 

 

ประเดน็ท่ี 2 “ด้านกระบวนการยุติธรรม” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.0 ระบุว่า ควรแยกอาํนาจการ
สอบสวนให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืนเหมือนในต่างประเทศขณะทีร่อ้ยละ 28.3 ระบุวา่ ควรคงไวเ้ป็นหน้าทีข่อง
ตํารวจเหมอืนเดมิทีเ่หลอืรอ้ยละ 12.7 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ  

 

ประเดน็ท่ี 3 “ด้านการบริหารบุคลากร” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.1 ระบุว่าการแต่งตัง้โยกย้าย
ตาํรวจควรพิจารณาจาก ระดบัอาวโุสร่วมกบัผลงาน รองลงมารอ้ยละ 39.0 ระบุว่า ควรพจิารณาจากผลงานและ
ความดคีวามชอบ มเีพยีงรอ้ยละ 1.9 เทา่นัน้ทีร่ะบุวา่ ควรพจิาณาจากระดบัอาวุโส 

 

ส่วนการปฏิรปูตาํรวจจะเหน็ผลเป็นรปูธรรมได้ตามสตูร2-3-4 หรือ9 เดือนตามท่ีนายกรฐัมนตรีวาง
กรอบไว้หรือไม่ นัน้ ประชาชนร้อยละ 42.3 คิดว่าได้ ขณะที ่รอ้ยละ 37.7 คดิว่าไม่ได ้และรอ้ยละ 20.0 ระบุว่าไม่
แน่ใจ 

 

โดยมรีายละเอยีดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/การเมือง / สงัคม / เศรษฐกิจ 
 

เร่ือง  ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ(รวม 4 หน้า) 

ประชาชนร้อยละ 87.5 คาดหวงัจากการปฏิรปูตาํรวจครัง้น้ีว่า จะเหน็การทาํงานของตาํรวจท่ีเป็นธรรม
กบัประชาชนมากท่ีสดุ  

โดยร้อยละ 26.5 อยากให้ตาํรวจขึ้นตรงกบันายกรฐัมนตรีขณะท่ีร้อยละ 59.0 เหน็ควรแยกอาํนาจการ
สอบสวนจากตาํรวจ และร้อยละ 59.1 เหน็ควรพิจารณาจากระดบัอาวโุสร่วมกบัผลงาน ในการโยกย้ายตาํแหน่ง 

ทัง้น้ีร้อยละ 42.3 มัน่ใจว่า 9 เดือนจากน้ีไป จะได้เหน็ผลการปฏิรปูตาํรวจอย่างเป็นรปูธรรม 
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1. เร่ืองท่ีคาดหวงัจากการปฏิรปูตาํรวจในครัง้น้ี 
 

การทาํงานของตาํรวจเป็นธรรมกบัประชาชน 
(ไม่รีดไถ/ไม่รบัส่วย/ไม่ตัง้ด่านลอย/ไม่เพิกเฉยฯลฯ) 

ร้อยละ 87.5 

การสอบเขา้รบัราชการตํารวจอยา่งโปรง่ใส รอ้ยละ 41.8 
การโยกยา้ยตาํแหน่งทีเ่ป็นธรรม รอ้ยละ 35.8 
มกีารปรบัโครงสรา้งการทาํงานของตํารวจ รอ้ยละ 32.9 

 

2.ประเดน็ด้านโครงสร้างองคก์ร : สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติควรสงักดั/ขึน้ตรงกบัหน่วยงานใด 
 

ขึน้ตรงกบันายกรฐัมนตรี (เหมือนในปัจจบุนั) ร้อยละ 26.5 
กลบัไปสงักดักระทรวงมหาดไทย  รอ้ยละ 24.4 
ยา้ยไปสงักดักระทรวงยตุธิรรม  รอ้ยละ 22.6 
ตัง้เป็นกระทรวงใหม ่ รอ้ยละ 15.4 
ขึน้ตรงกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั รอ้ยละ 9.9 
อื่นๆ อาท ิองคก์ารอสิระ เป็นตน้ รอ้ยละ 1.2 

 
3.ประเดน็ด้านกระบวนการยติุธรรม : “อาํนาจการสอบสวน”ในคดีต่างๆควรคงไว้เป็นหน้าท่ีของตาํรวจหรือควร 
แยกให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน เหมือนในต่างประเทศเช่น FBI CSI 
 

ควรแยกให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน เหมือนในต่างประเทศเช่น FBI CSI ร้อยละ 59.0 
ควรคงไวเ้ป็นหน้าทีข่องตํารวจเหมอืนเดมิ รอ้ยละ 28.3 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ  12.7 

 
4.ประเดน็ด้านการบริหารบคุลากร : การแต่งตัง้โยกย้ายตาํรวจควรพิจารณาจากอะไรมากท่ีสดุ 
 

ระดบัอาวโุสร่วมกบัผลงาน ร้อยละ 59.1 
ผลงานและความดคีวามชอบ รอ้ยละ 39.0 
ระดบัอาวุโส รอ้ยละ 1.9 

 
5.การปฏิรปูตาํรวจจะเหน็ผลเป็นรปูธรรมได้ตามสตูร2-3-4 หรือ9 เดือนตามท่ีนายกรฐัมนตรีวางกรอบไว้หรือไม่ 
 

คิดว่าได้ ร้อยละ 42.3 
คดิวา่ไมไ่ด ้ รอ้ยละ 37.7 
ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 20.0 
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รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ 
เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชน เกีย่วกบัการปฏริปูสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิใน 3 ประเดน็หลกัๆ 

ทีใ่หค้ณะกรรมการปฏริปูตํารวจหาคําตอบ ตลอดจนความคาดหวงัทีอ่ยากเหน็จากการปฏริปูตํารวจในครัง้น้ี เพื่อ
สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู:  13-14 กรกฎาคม 2560 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ: 15 กรกฎาคม 2560 
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ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 จาํนวน ร้อยละ 

เพศ    

            ชาย 544 50.2 

            หญงิ 540 49.8 

รวม 1,084 100.0 

อาย ุ   

            18 ปี - 30 ปี 129 11.9 

            31 ปี - 40 ปี 215 19.8 

            41 ปี - 50 ปี 276 25.5 

            51 ปี - 60 ปี 299 27.6 

 61 ปี ขึน้ไป 165 15.2 

รวม 1,084 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 672 62.0 

            ปรญิญาตร ี 313 28.9 

            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 99 9.1 

                                 รวม 1,084 100.0 

อาชีพ   

 ลกูจา้งรฐับาล 158 14.6 

 ลกูจา้งเอกชน     226 20.8 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/เกษตรกร 451 41.6 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   30 2.8 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 2 0.2 

 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 168 15.5 

 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   23 2.1 

 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 26 2.4 

รวม 1,084 100.0 

 
ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
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