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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของประชาชนต่อกระบวนการยุตธิรรมในการเอาผดิผู้กระทาํความผดิ” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เร่ือง “ความเห็นของ
ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมในการเอาผิดผู้กระทําความผิด”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
จํานวน 1,202  คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 64.2 เห็นว่าคดีเปรมชัยล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจะไม่สามารถเอาผู้กระทํา
ความผิดมาลงโทษได้ รองลงมาคือ คดีทายาทกระทิงแดงชนตาํรวจตาย (ร้อยละ 53.3) และคดีวดัธรรมกาย พระธัมมชโย            
(ร้อยละ 50.4)   
 

 เม่ือถามว่าจากเหตุการณ์หรือคดีทีผ่่านมาคดิว่าคนกลุ่มใดเม่ือทาํความผดิแล้วกระบวนการยุติธรรมยากทีจ่ะเอาผดิ
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 เห็นว่าเป็นกลุ่ม ผู้มีอทิธิพล รองลงมาคือ นกัการเมือง (ร้อยละ 63.6)  คนรวย ไฮโซ (ร้อยละ 61.5)  
ขา้ราชการ ตาํรวจ ทหาร (ร้อยละ 45.2) และพระ (ร้อยละ 21.1) 

 

 สําหรับความเห็นต่อการดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.6 เห็นว่ามีช่องโหว่ให้ผู้กระทาํ
ผดิพ้นผดิ รองลงร้อยละ 28.6 เห็นวา่ดาํเนินการแบบ 2 มาตรฐานเลือกปฏิบติั และร้อยละ 23.6 เห็นวา่การลงโทษผูก้ระทาํผดิยงั
เบาไป ไม่รุนแรง ทาํใหไ้ม่เกรงกลวั กลบัมาทาํผดิอีก 
 

 ทั้งนี้เม่ือถามว่าเช่ือม่ันต่อกระบวนการยุติธรรมในการเอาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่
ร้อยละ 71.7 เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 28.3 เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
 

 นอกจากนี้เม่ือถามความเห็นต่อกระแสโซเชียลและส่ือมวลชนที่มาช่วยตรวจสอบและตีแผ่เหตุการณ์หรือคดีต่างๆ ที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เห็นว่าจะช่วยตรวจสอบอกีด้านทําให้สังคมรู้โดยละเอยีด รองลงมาร้อย
ละ 57.4 เห็นว่าจะทาํให้คดีคืบหน้าเร็ว จบัตวัคนผิดไดเ้ร็ว และร้อยละ 54.8 เห็นว่าจะมีส่วนทาํให้ตาํรวจตอ้งจริงจงัในการ
ทาํงานหาหลกัฐานเพื่อปิดคดีใหไ้ดเ้ร็ว 

 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี     

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ การเมือง / สังคม  
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนทัว่ประเทศ   (รวม 5 หน้า) 

ประชาชน 64.2% เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมจะไม่สามารถเอาผดิผู้กระทาํผดิในคดีเปรมชัยล่าสัตว์ทุ่งป่าใหญ่ฯ มาลงโทษได้ 
 ทั้งนีส่้วนใหญ่ระบุว่ากระบวนการยุติธรรมมีช่องโหว่ให้ผู้กระทาํผดิพ้นผดิ 

โดย 71.7 % ไม่ค่อยเช่ือม่ันต่อกระบวนการยุติธรรม ในการเอาผู้กระทาํความผดิมาดาํเนินคด ี
61.3% เห็นว่ากระแสโซเชียลและส่ือมวลชนจะช่วยตรวจสอบอกีด้านทาํให้สังคมได้รู้โดยละเอยีด 
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1. ข้อคาํถาม “ท่านคดิว่าเหตุการณ์หรือคดคีวามใด ทีก่ระบวนการยุตธิรรมจะไม่สามารถเอาผู้กระทาํความผดิมาลงโทษได้” 
    (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  

คดีเปรมชัยล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ร้อยละ 64.2 
คดีทายาทกระทิงแดงชนตาํรวจตาย ร้อยละ 53.3 
คดีวดัธรรมกาย พระธมัมชโย ร้อยละ 50.4 
คดีนอ้งเมย นกัเรียนเตรียมทหาร ร้อยละ 49.0 
คดีจาํนาํขา้ว น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ร้อยละ 46.2 
คดีทุจริต ทกัษิณ ชินวตัร  ร้อยละ 38.2 

 
2. ข้อคาํถาม “จากเหตุการณ์หรือคดีทีผ่่านมา ท่านคดิว่าคนกลุ่มใดเม่ือทาํความผดิแล้วกระบวนการยุติธรรมยากทีจ่ะเอาผดิ”  
   (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

กลุ่มผู้มีอทิธิพล ร้อยละ 69.2 
นกัการเมือง ร้อยละ 63.6 
คนรวย ไฮโซ ร้อยละ 61.5 
ขา้ราชการ ตาํรวจ ทหาร  ร้อยละ 45.2 
พระ  ร้อยละ 21.1 

 
3. ความเห็นต่อการดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไร 
     (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

มีช่องโหว่ให้ผู้กระทาํผดิพ้นผดิ ร้อยละ 37.6 
ดาํเนินการแบบ 2 มาตรฐานเลือกปฏิบติั ร้อยละ 28.6 
การลงโทษผูก้ระทาํผดิยงัเบาไป ไม่รุนแรง ทาํใหไ้ม่เกรงกลวั กลบัมาทาํผดิอีก ร้อยละ 23.6 
ดาํเนินการดว้ยความยติุธรรม โปร่งใสกบัประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดบั ร้อยละ 5.7 
มีการจบัแพะรับผดิแทน ร้อยละ 4.5 
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4. ความเช่ือม่ันต่อกระบวนการยุติธรรมในการเอาผู้กระทาํความผดิมาดําเนินคด ี
 

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 36.3 และน้อยทีสุ่ดร้อยละ 35.4) 

ร้อยละ 71.7 

ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งมากร้อยละ 22.3 และมากท่ีสุดร้อยละ 6.0) 

ร้อยละ 28.3 

 
 
5. ความเห็นต่อกระแสโซเชียลและส่ือมวลชนทีม่าช่วยตรวจสอบและตีแผ่เหตุการณ์หรือคดีต่างๆ ทีไ่ม่ได้รับความเป็นธรรม 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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 

จะช่วยตรวจสอบอกีด้านทาํให้สังคมรู้โดยละเอยีด ร้อยละ 61.3 
จะทาํใหค้ดีคืบหนา้เร็ว จบัตวัคนผดิไดเ้ร็ว  ร้อยละ 57.4 
จะมีส่วนทาํใหต้าํรวจตอ้งจริงจงัในการทาํงานหาหลกัฐานเพื่อปิดคดีใหไ้ดเ้ร็ว ร้อยละ 54.8 
จะสร้างทางเลือกใหป้ระชาชนติดตามคดี ร้อยละ 50.1 
จะทาํใหมี้การกระพือข่าวเกินจริง อาจทาํใหเ้สียรูปคดี ร้อยละ 34.6 
จะทาํใหบุ้คคลกลายเป็นจาํเลยสงัคมทั้งท่ียงัไม่โดนตดัสิน ร้อยละ 38.8 
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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อสะทอ้นถึงเหตุการณ์หรือคดีความท่ีติดตามอยูแ่ละคิดวา่กระบวนการยติุธรรมละเลยการเอาผดิแก่ผูก้ระทาํ
ความผดิ 

2) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการดาํเนินการของกระบวนการยติุธรรม และความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการยติุธรรม
ในการเอาผดิต่อผูก้ระทาํความผดิมาดาํเนินคดี 

3) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อกระแสโซเชียลและส่ือมวลชนท่ีมาช่วยตรวจสอบและตีแผเ่หตุการณ์หรือคดีต่างๆ   
ท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

     การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ท่ีมีอาย ุ18 ปี ข้ึนไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)         
แล้วใช้วิธีการถ่วงนํ้ าหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นไดน้าํ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  13 – 15 กมุภาพนัธ์ 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  18 กมุภาพนัธ์ 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 663 55.2 
            หญิง 539 44.8 

รวม 1,202 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 128 10.6 
            31 ปี - 40 ปี 233 19.4 
            41 ปี - 50 ปี 363 30.2 
            51 ปี - 60 ปี 298 24.8 
 61 ปี ข้ึนไป 180 15.0 

รวม 1,202 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 728 60.6 
            ปริญญาตรี 366 30.4 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 108 9.0 
                                 รวม 1,202 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 149 12.4 
 ลูกจา้งเอกชน     297 24.7 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร 451 37.4 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   62 5.2 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 6 0.5 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 210 17.5 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   25 2.1 
 วา่งงาน/ รวมกลุ่ม 2 0.2 

รวม 1,202 100.0 
 

 


