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ผลสาํรวจเรือ่ง “ประชาชนคิดเหน็อย่างไรต่อการดาํเนินคดีโครงการรบัจาํนําข้าว” 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความคดิเหน็ของประชาชน เรื่อง “ประชาชน
คิดเหน็อย่างไรต่อการดาํเนินคดีโครงการรบัจาํนําข้าว” โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนอายุ 18 ปีขึน้ไป จาํนวน 
1,150 คน จากทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ มผีลดงัน้ี 

ความเหน็ต่อการใช ้มาตรา 44 ใหอ้าํนาจกบักรมบงัคบัคดใีนการตรวจสอบคดโีครงการรบัจาํนําขา้ว พบว่า 
ประชาชน ร้อยละ 63.4 เหน็ด้วย โดยให้เหตผุลว่า จะทาํให้ความจริงปรากฏเรว็ขึน้ (ร้อยละ32.9) และทาํให้
การดาํเนินคดีมีความคืบหน้าเรว็ขึ้น (ร้อยละ 30.5) ขณะทีร่อ้ยละ 36.6 ไม่เหน็ดว้ย โดยใหเ้หตุผลว่า ควรให้
ศาลยุตธิรรมดําเนินคดไีปตามกระบวนการมากกว่า (รอ้ยละ 25.4) และเป็นการกลัน่แกลง้ทางการเมอืง (รอ้ยละ 
11.2)  

สาํหรบัความเหน็ต่อการออกคาํสัง่ใหม้กีารยดึทรพัยก์วา่ 2 หมืน่ลา้น จากผูก้ระทาํผดิโครงการรบัจาํนําขา้ว
ในส่วนการซื้อขายขา้วแบบ จทีูจ ีประชาชนร้อยละ 44.2 ระบุว่าควรเพ่ิมบทลงโทษอย่างอ่ืน นอกเหนือจาก
การยึดทรพัย ์รองลงมา รอ้ยละ 27.7 ระบุวา่เป็นการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีคุ่ม้คา้แลว้ และรอ้ยละ 14.8 ระบุว่าเป็น
การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีน้่อยไป 

เมื่อถามว่า “กงัวลหรอืไม่ว่าผลจากการดําเนินคดวี่าจะมกีารสรา้งความป ัน่ป่วนหรอืการปลุกระดม จาก
กลุ่มผูท้ีไ่ม่พอใจคําสัง่ทางการปกครอง” ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.6 ระบุว่าไม่กงัวล ขณะทีร่อ้ยละ 41.4 
ระบุวา่กงัวล  

ดา้นความเหน็ต่อ การดําเนินคด ี“โครงการรบัจํานําขา้ว”ว่าส่งผลต่อนักการเมอืงและขา้ราชการใหห้ยุด
พฤตกิรรมการทุจรติคอรร์ปัชัน่มากน้อยเพยีงใด ประชาชนร้อยละ 37.4 เหน็ว่าส่งผลค่อนข้างมาก รองลงมา
รอ้ยละ 23.5 เหน็วา่สง่ผลมาก และรอ้ยละ 21.6 เหน็วา่สง่ผลคอ่นขา้งน้อย 

สว่นความเหน็ต่อ การดาํเนินคด ี“โครงการรบัจาํนําขา้ว”วา่สง่ผลอยา่งไรกบัสงัคมไทยนัน้ ประชาชน  
ร้อยละ 35.3 ระบุว่าทาํให้นักการเมืองตระหนักถึงความสุจริตในหน้าท่ี รองลงมารอ้ยละ 30.6 ระบุว่าทําให้
ประชาชนคดิว่ากฎหมายสามารถเอาผดินกัการเมอืงไดจ้รงิ และรอ้ยละ 21.9 ระบุว่าจะไดเ้ป็นกรณีตวัอยา่งสาํหรบั
การเมอืงไทย 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวการเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 

คนไทย 44.2% ช้ีควรเพ่ิมบทลงโทษอย่างอ่ืนด้วย นอกเหนือจากการยึดทรพัย ์กว่า 2 หม่ืนล้าน              
จากผูก้ระทาํผิดโครงการรบัจาํนําข้าวแบบ จีทูจี 

63.4% เหน็ด้วยกบัการใช้ ม.44 เพราะทาํให้การดาํเนินคดีคืบหน้าเรว็และทาํให้ความจริงปรากฏเรว็ขึน้ 
37.4% เช่ือว่าการดาํเนินคดีส่งผลให้นักการเมืองและข้าราชการหยดุพฤติกรรมการทุจริตคอรร์ปัชัน่         

ค่อนข้างมาก และ30.6% เช่ือว่ากฎหมายไทยสามารถเอาผิดนักการเมืองได้จริง 
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 สุดทา้ยเมื่อถามความพงึพอใจต่อภาพรวมความคบืหน้าในการดําเนินคด ี“โครงการรบัจํานําขา้ว” พบว่า 
ประชาชน ร้อยละ 33.1 พึงพอใจค่อนข้างมาก รองลงมารอ้ยละ 29.2 พงึพอใจมาก และ รอ้ยละ 27.1 พงึ
พอใจคอ่นขา้งน้อย  
 ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

1. ความเหน็ต่อการใช้ มาตรา 44 ให้อาํนาจกบักรมบงัคบัคดีในการตรวจสอบคดีโครงการรบัจาํนําข้าว 
  

เหน็ด้วย    ร้อยละ 63.4   
 โดยให้เหตผุลว่า.... 
  ทาํให้ความจริงปรากฏเรว็ขึน้     ร้อยละ 32.9 
  ทาํให้การดาํเนินคดีมีความคืบหน้า เรว็ขึน้   ร้อยละ 30.5 
 
ไมเ่หน็ดว้ย    รอ้ยละ 36.6   
 โดยใหเ้หตุผลวา่.... 
  ควรใหศ้าลยตุธิรรมดาํเนินคดไีปตามกระบวนการมากกวา่  รอ้ยละ 25.4 
  เป็นการกลัน่แกลง้ทางการเมอืง     รอ้ยละ 11.2 

 
 

2.  ความเหน็ต่อกรณีการออกคาํสัง่ให้มีการยึดทรพัยก์ว่า 2 หม่ืนล้าน จากผูก้ระทาํผิดโครงการรบัจาํนําข้าว
ในส่วนการซ้ือขายข้าวแบบ จีทูจี 

 

คิดว่าควรเพ่ิมบทลงโทษอย่างอ่ืน นอกเหนือจากการยึดทรพัย ์ ร้อยละ 44.2 
คดิวา่เป็นการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีคุ่ม้คา้  รอ้ยละ 27.7 
คดิวา่น้อยไปควรใหช้ดใชค้า่เสยีหายมากกวา่น้ี รอ้ยละ 14.8 
คดิวา่เป็นการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายมากไป  รอ้ยละ 13.3 

 
3.  เม่ือถามว่า “กงัวลหรือไม่ผลจากการดาํเนินคดีว่าจะมีการสรา้งความปัน่ป่วนหรือการปลกุระดม จาก

กลุ่มผูท่ี้ไม่พอใจคาํสัง่ทางการปกครอง” 
 

ไม่กงัวล ร้อยละ 58.6 
กงัวล รอ้ยละ 41.4 
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4. ความเหน็ต่อ การดาํเนินคดี “โครงการรบัจาํนําข้าว” ว่าส่งผลต่อนักการเมืองและข้าราชการให้หยดุ 
    พฤติกรรมการทุจริตคอรร์ปัชัน่มากน้อยเพียงใด 

 

สง่ผลมาก  รอ้ยละ 23.5 
ส่งผลค่อนข้างมาก ร้อยละ 37.4 
สง่ผลคอ่นขา้งน้อย รอ้ยละ 21.6 
ไมส่ง่ผลเลย รอ้ยละ 17.5 

 
5. ความเหน็ต่อ การดาํเนินคดี “โครงการรบัจาํนําข้าว” ว่าส่งผลอย่างไรกบัสงัคมไทย 
 

ทาํให้นักการเมืองตระหนักถึงความสจุริตในหน้าท่ี ร้อยละ 35.3 
ทาํใหป้ระชาชนคดิวา่กฎหมายสามารถเอาผดินกัการเมอืงไดจ้รงิ รอ้ยละ 30.6 
จะไดเ้ป็นกรณตีวัอยา่งสาํหรบัการเมอืงไทย รอ้ยละ 21.9 
สง่ผลต่อการใชน้โยบายประชานิยมเพือ่การหาเสยีงในอนาคต รอ้ยละ 12.2 

 
6. ความพึงพอใจต่อภาพรวมความคืบหน้าในการดาํเนินคดี โครงการรบัจาํนําข้าว  
 

พงึพอใจมาก  รอ้ยละ 29.2 
พึงพอใจค่อนข้างมาก ร้อยละ 33.1 
พงึพอใจคอ่นขา้งน้อย รอ้ยละ 27.1 
ไมพ่งึพอใจเลย รอ้ยละ 10.6 

 



 

 

 

4

รายละเอียดการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคก์ารสาํรวจ  
เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัการดําเนินคด ีโครงการรบัจํานําข้าว ในประเด็นต่างๆ 

รวมถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ เพือ่สะทอ้นมมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  
 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์ากฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบ Simple Random Sampling 
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใชก้ารสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  21-23 กนัยายน 2559 
      

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ          :  24 กนัยายน 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 649 56.4 
            หญงิ 501 43.6 

รวม 1,150 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 162 14.1 
            31 ปี – 40 ปี 255 22.2 
            41 ปี – 50 ปี 312 27.1 
            51 ปี - 60 ปี 281 24.4 
            61 ปี ขึน้ไป 140 12.2 

รวม 1,150 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 756 65.7 
            ปรญิญาตร ี 299 26.0 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 95 8.3 
                                 รวม 1,150 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 141 12.3 
 ลกูจา้งเอกชน     252 21.8 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    502 43.7 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   62 5.4 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 148 12.9 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   31 2.7 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 14 1.2 

รวม 1,150 100.0 
                                

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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