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สรุปผล

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ           
การปราบปรามผูมีอิทธิพล                           

พ.ศ. 2548

สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มิถุนายน 2548
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วัตถปุระสงค
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การมผีูมีอิทธิพลในชุมชน
ความเดือดรอน/ผลกระทบที่ไดรบั 
ความเอาใจใสของเจาหนาที่รัฐในการปราบปราม กวาดลางผูมีอิทธิพล
ความมั่นใจความปลอดภัยในการรองเรียน/แจงเบาะแส
การจดัระเบยีบผูคาหาบเร/แผงลอย
ความเชื่อมั่นตอการดาํเนนิงานในกระบวนการยุตธิรรม 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานของรัฐบาล 

 เพื่อเปนแนวทางใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปใชใน                
การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
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ระเบียบวิธีการสํารวจ
 คุมรวม

ประชาชนทีม่ีอาย ุ18 ขึ้นไป ทั่วประเทศ

 การเสนอผลการสํารวจ
เสนอผลในระดับ กทม. ภาค และทัว่ประเทศ ในรูปรอยละ

 แผนการสุมตัวอยาง
ใชแผนการสุมตัวอยางแบบ  Stratified three – stage sampling

มีจํานวนประชาชนทีถ่กูเลือกเปนตัวอยางกระจายไปในทกุจงัหวัด  
ทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิน้ 5,800 คน

 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
วันที ่1–10 มิถนุายน 2548
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การติดตามขาวสารของประชาชนเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธิพล

การติดตาม 
 ขาวสาร

มาก ปานกลาง นอย ไมไดติดตาม
0

20

40

60
รอยละ

13.1

47.8

23.7
15.4
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การมีผูมีอทิธิพลในชุมชน

 มี 
ไมแนใจ

ไมมี 

12.0%

82.2%

5.8%
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การไดรับความเดือดรอน/ผลกระทบจากผูมีอิทธิพล

ทั่วประเทศ

รอยละ

ภาค
กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต

ไดรับ
 ความเดือดรอน
ไมไดรับ
 ความเดือดรอน

0

40

60

100

80

20

91.6
86.5

94.4 94.5 90.8 89.6

8.4
13.5

5.6 5.5 9.2 10.4
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เรื่องสําคัญที่ตองการใหรัฐบาลดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพล

0 10
รอยละ

60

บอนการพนัน หวยใตดิน

ยาเสพติด

ทวงหนี้ ขมขู เงินกูนอกระบบ

ฮั้วประมูลงาน
เรียกรับผลประโยชนจากหาบเร             

แผงลอย

คิวมอเตอรไซด รถรับจาง

เรียกคาคุมครองในที่สาธารณะ

เรียกรับผลประโยชนจากโรงงาน 
สถานบริการ

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เรื่องสําคัญ

1010 20 30 40 50
9.8

10.9

12.9

14.2

22.8

26.2

42.1

55.4
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ความเอาใจใสของเจาหนาที่รัฐในการปราบปราม กวาดลาง       
ผูมีอิทธิพลในชุมชน

ความเอาใจใส
มาก ปานกลาง นอย ไมเอาใจใส

0

20

40

60
รอยละ

22.0

55.3

18.3

4.4



สนง.สถิติแหงชาติ 9

ความคิดเห็นตอเจาหนาทีร่ัฐในการปฏิบัติตอคนในชุมชน

รวม

เลือกปฏิบตัิ

ไมเลือกปฏบิตัิ

ทั่ว
ประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต

100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ไมแนใจ/ไมทราบ

24.424.5 27.6 23.9 17.7 32.7

การปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐ              
ตอคนในชุมชน

54.643.8 19.1 44.6 52.1 28.4

21.031.7 53.3 31.5 30.2 38.9
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การมีเจาหนาที่รัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล

การมีสวนเกี่ยวของ     
กับผูมอีิทธิพล

มี ไมมี ไมแนใจ/ไมทราบ
0

20

40

60
รอยละ

12.1

54.7

33.2
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การทราบวามีตู ปณ. 1234 หรือสายดวน 1721 ที่ประชาชน    
สามารถรองเรียน/แจงเบาะแสเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธิพล

ทั่วประเทศ
0

40

60
รอยละ

ภาค

ทราบ
ไมทราบ

20

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต

47.0
53.0 52.7

47.3 49.2 50.8
45.6

54.4

44.2

55.8

45.9

54.1
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 ความพรอม และความมั่นใจ ของประชาชนในความปลอดภัย     
ในการแจงเบาะแสเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธิพล

ความพรอมในการแจงเบาะแส
พรอม
ไมพรอม

ทั่ว
ประเทศ

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต

100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
84.079.7 69.9 78.6 86.4 70.7

เรื่อง

16.020.3 30.1 21.4 13.6 29.3

ความมั่นใจในความปลอดภัย
มั่นใจ
ไมมั่นใจ

100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
55.348.2 36.3 44.7 56.1 37.7
44.751.8 63.7 55.3 43.9 62.3
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ความคิดเห็นตอการขึ้นเงินเดือนใหแกเจาหนาที่รัฐ   

ภาค

เห็นดวย
ไมเห็นดวย

ทั่วประเทศ
0

40

60

รอยละ
80

20

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต

70.3 70.9 72.5 74.8
68.0 64.7

29.7 29.1 27.5 25.2
32.0 35.3
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ความคิดเห็นตอบทลงโทษ โดยการนํากฎหมายฟอกเงินมาใช       
ยึดทรัพยของผูกระทําผิดทุจริตคอรรัปชัน/ผูมีอิทธิพล

ทั่วประเทศ
0

40

60

รอยละ

ภาค

เกรงกลัว
ไมเกรงกลัว

80

20

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต

64.5

35.5

55.4

44.6

61.0

39.0

72.8

27.2

68.2

31.8

58.8

41.2
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ความเชือ่มั่นตอกระบวนการยุติธรรมของรัฐวามีการดําเนินงาน  
อยางเปนธรรม โปรงใส และปราศจากการแทรกแซง 

รวม

เชื่อมั่น

ไมเชื่อมั่น

ทั่ว
ประเทศ

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต

100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

73.663.0 51.2 58.1 72.5 42.7

ความเชื่อมัน่

26.437.0 48.8 41.9 27.5 57.3
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ความตองการใหรัฐบาลจดัระเบียบผูคาหาบเร/แผงลอย

ทั่วประเทศ
0

40

60

รอยละ

ภาค

ตองการ
ไมตองการ

80

20

กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต

68.7 72.2 71.0 70.2 67.3
61.5

31.3 27.8 29.0 29.8 32.7
38.5
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ความพึงพอใจตอการดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพล 

ความพึงพอใจ
มาก

0

20

40

60
รอยละ

ปานกลาง นอย ไมพึงพอใจ

29.6

56.9

11.0
2.5
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ขอเสนอแนะ
รวม

ผูแสดงความคิดเห็น
• ใหมีการปราบปรามผูมีอิทธิพล และขาราชการ/นักการเมือง                          
ที่เกี่ยวของกับผูมีอิทธิพลอยางจริงจัง

• ควรปรับปรุงกฎหมายใหมีบทลงโทษที่รุนแรง
• ควรใหเจาหนาที่รัฐเห็นความสําคัญในการปราบปราม/
รัฐบาลควรเปนแบบอยางที่ดีใหแกประชาชน

• รณรงคใหประชาชนแจงเบาะแส/ใหรางวัลและคุมครองแก                   
ผูแจงเบาะแส

• ใหตรวจสอบ/แสดงบัญชีทรัพยสินของผูมีอิทธิพล
ไมแสดงความคิดเห็น

รอยละ

หมายเหตุ  : ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

100.0
23.8

17.6
3.8

2.7

0.9
76.2

2.2
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