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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค 

 ผูมีอิทธิพล เปนปญหาอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาประเทศ และยังเปนสาเหตุหนึ่งของปญหา
ทุจริตคอรรัปชัน และปญหาความยากจน เนื่องมาจากการผูกขาด และเอารัดเอาเปรียบอยางไมเปนธรรมของ
กลุมผูมีอิทธิพล  รัฐบาลชุดปจจุบัน (ที่มี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) ไดใหความสําคัญกับ
การแกไขปญหาผูมีอิทธิพลอยางมาก จึงไดกําหนดใหเปนหนึ่งในนโยบายเรงดวนที่รัฐจะตองดําเนินการ
ปราบปราม  และใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการแกไขปญหาใหสําเร็จโดยเร็ว  

 ในการนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธิพล ความเดือดรอนหรือผลกระทบที่ไดรับจากผูมีอิทธิพล ความเอาใจใสของเจาหนาที่
รัฐในการกวาดลางปราบปรามผูมีอิทธิพล ความมั่นใจความปลอดภัยในการรองเรียนหรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับ
ปญหาผูมีอิทธิพล ความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรมของรัฐ และการจัดระเบียบผูคาหาบเร แผงลอย  
ตลอดจนความพึงพอใจตอรัฐบาลในการดําเนินงานปราบปรามผูมีอิทธิพล รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ ให
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานปองกันและปราบปรามผูมี
อิทธิพลตอไป 

1.2 คุมรวม 

 ประชาชนที่มีอายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไป ทั่วประเทศ 

1.3 แผนการสุมตัวอยาง 

 แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ  Stratified Three – Stage Sampling  โดยมีภาคเปนสตราตัม  
ซึ่งมีทั้งสิ้น  5  สตราตัม  คือ  กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง (ยกเวน กทม.)  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต  โดยมีชุมรุมอาคาร  ( ในเขตเทศบาล )  และหมูบาน  ( นอกเขตเทศบาล ) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง 
ครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง  และสมาชิกที่มีอายุ 18 ปข้ึนไปเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม 

 การเลือกหนวยตัวอยางขัน้ที่หนึ่ง 

 ในแตละภาค ทําการเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยางอยางอิสระตอกัน  โดยใชความนาจะเปนใน
การเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร/หมูบานนั้นๆ ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 580 ชุมรุม
อาคาร/หมูบาน  จากทั้งสิ้น 109,966 ชุมรุมอาคาร/หมูบาน  กระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง เปนดังนี้  
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ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร 108 108 - 
 2. กลาง   126   44   82 
 3. เหนือ 114   24   90 
 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 132   24 108 
 5. ใต 100   24   76 

รวมทั่วประเทศ 580 224 356 

 การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง 

 ในขั้นนี้เปนการเลือกครัวเรือนตัวอยางที่มีสมาชิกอายุ 18 ปข้ึนไป  ดวยวิธีการสุม โดยกําหนดใหเลือก 
10 ครัวเรือนตัวอยาง ตอชุมรุมอาคาร/หมูบาน  จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง เปนดังนี้ 
 
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร 1,080 1,080 - 
 2. กลาง 1,260    440    820 
 3. เหนือ 1,140    240    900 
 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,320    240 1,080 
 5. ใต 1,000    240    760 

รวมทั่วประเทศ 5,800 2,240 3,560 
 

 การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สาม 

 ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ไดทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ครัวเรือนละ 1 คน 
เพื่อทําการสัมภาษณ  ไดจํานวนหนวยตัวอยางทั้งสิ้น  5,800  คน 

1.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณสมาชิกใน
ครัวเรือนตัวอยางที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป ครัวเรือนละ 1 คน  โดยใหกระจายตามเพศ อายุ  และสถานภาพการทํางาน 
 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1 - 10 มิถุนายน  2548    
1.5 การเสนอผล   
 เสนอผลสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร  ภาค และทั่วประเทศ ในรูปของรอยละ   
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บทที่ 2 
ผลการสํารวจ 

2.1 การติดตามขาวสารของประชาชนเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธิพล 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการสํารวจเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธิพล พบวา ประชาชนโดยรวมในทุกภาค ใหความสนใจติดตาม
ขาวสารในระดับปานกลาง รอยละ 47.8 สนใจติดตามขาวสารนอย รอยละ 23.7  และติดตามขาวสารมาก รอยละ 
13.1 สําหรับผูที่ไมไดติดตามขาวสารเลยมีรอยละ  15.4 
 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนสวนใหญในแตละภาคสนใจติดตามขาวสารในระดับปานกลาง 
โดยกรุงเทพมหานคร ใหความสนใจในการติดตามขาวสารในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น คือ รอยละ 52.5  
รองลงมา คือ ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประชาชนมีการติดตามขาวสารในสัดสวน
ที่ไมแตกตางกัน   กลาวคือ  ประมาณรอยละ 47  สวนภาคใต มีรอยละ  44.8 
 

ตาราง  ก  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการติดตามขาวสารเกีย่วกับปญหาผูมีอิทธพิล   เปนรายภาค 
ภาค 

การติดตามขาวสารเกี่ยวกับ
ปญหาผูมีอิทธิพล 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
มาก 13.1 15.9 14.6 12.9 11.5 11.4 
ปานกลาง 47.8 52.5 47.9 47.5 47.2 44.8 
นอย 23.7 19.2 22.5 23.9 25.0 27.0 
ไมไดติดตาม 15.4 12.4 15.0 15.7 16.3 16.8 

              

แผนภูมิ  ก  รอยละของประชาชน  จําแนกตามการติดตามขาวสารเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธพิล  
 

การติดตามขาวสาร 
มาก ปานกลาง นอย ไมได

0

20 

40 

60 

13.1 

47.8 

23.7 

15.4 13.1 

47.8 

23.7 
15.4 

รอยละ 
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2.2 ปญหาผูมีอิทธิพลในชุมชน 

 1)  การมีผูมีอิทธิพลในชุมชน 

  

 

 

 

 

 

 

 ประชาชนโดยรวมในทุกภาค สูงถึงรอยละ 82.2  ระบุวา  ในชุมชนไมมีผูที่เขาขายเปนผูมีอิทธิพล 
หรือมีพฤติกรรมที่กระทําการใด ๆ ผิดกฎหมายไมวาจะเปนการกระทําดวยตนเอง หรือสนับสนุนจางวานผูอ่ืน 
และมีเพียงรอยละ 5.8 เทานั้น  ที่ระบุวาในชุมชนมีผูมีอิทธิพล ที่เหลือรอยละ 12.0  ระบุวาไมแนใจวาในชุมชน
มีผูมีอิทธิพลหรือไม    
 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และภาคใต มีผูที่ระบุวาในชุมชน
มีผูมีอิทธิพลในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น คือ ประมาณรอยละ 9 รองลงมา ไดแก ภาคกลาง รอยละ 7.4  สวนภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประมาณรอยละ 3 - 4 
 

ตาราง  ข  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการมีผูมอิีทธิพลในชุมชน   เปนรายภาค 

ภาค 
การมีผูมีอิทธิพลในชุมชน ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มี 5.8 8.9 7.4 4.2 3.3 8.8 

ไมม ี 82.2 66.7 79.6 86.9 89.7 76.8 

ไมแนใจ 12.0 24.4 13.0 8.9 7.0 14.4 
              

แผนภูมิ  ข  รอยละของประชาชน  จําแนกตามการมีผูมีอิทธพิลในชมุชน  
รอยละ 

100 

80 

60 

40 
20 
0 

5.8 

82.2 

12.0 

มี ไมแนใจ ไมมี 
การมีผูมีอิทธิพล 
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 2)  การไดรับความเดือดรอน/ผลกระทบจากผูมีอิทธิพล 
 

 สําหรับความเดือดรอน/ผลกระทบที่ประชาชนไดรับจากผูมีอิทธิพล ทั้งทางตรง และทางออม 
ประชาชนสวนใหญรอยละ 91.6 ระบุวา ไมไดรับความเดือดรอน และมีเพียงรอยละ 8.4 ที่ระบุวา ไดรับความ
เดือดรอน  โดยกรุงเทพมหานคร  มีสัดสวนของผูที่ไดรับความเดือดรอน/ผลกระทบจากผูมีอิทธิพลสูงกวาภาคอื่น 
คือ รอยละ 13.5  รองลงมาเปนภาคใต  รอยละ 10.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 9.2  สวนภาคกลาง 
และภาคเหนือมีประชาชนที่ระบุวา ไดรับความเดือดรอนในสัดสวนที่ไมแตกตางกัน คือ รอยละ 5 
 
ตาราง ค  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการไดรับความเดือดรอน/ผลกระทบจากผูมีอิทธพิล  เปนรายภาค 
 

ภาค การไดรับความเดือดรอน/
ผลกระทบจากผูมีอิทธิพล   

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไดรับความเดือดรอน 8.4 13.5 5.6 5.5 9.2 10.4 

ไมไดรับความเดือดรอน 91.6 86.5 94.4 94.5 90.8 89.6 
              

 

แผนภูมิ  ค  รอยละของประชาชน  จําแนกตามการไดรับความเดือดรอน/ผลกระทบ 
                    จากผูมีอิทธพิล  

ไมไดรับ 

ไดรับความเดือดรอน 

91.6%   
8.4%    

ไมไดรับความเดือดรอน 
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 3)  เรื่องที่ตองการใหรัฐเขาไปดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพลในชุมชน 

 เมื่อสอบถามถึงความตองการใหรัฐเขาไปดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพลในชุมชน ประชาชนโดยรวม
ในทุกภาคไดแสดงความคิดเห็น  โดยระบุเร่ืองสําคัญ 7 เร่ือง ที่ตองการใหรัฐเขาไปดําเนินการปราบปรามผูมี
อิทธิพลมากที่สุด คือ ยาเสพติด รอยละ 55.4  บอนการพนัน หวยใตดิน รอยละ 42.1  ทวงหนี้ ขมขู เงินกูนอกระบบ 
รอยละ 26.2  ฮั้วประมูลงาน รอยละ 22.8  เรียกรับผลประโยชนจากหาบเร แผงลอย รอยละ 14.2  คิวมอเตอรไซด 
รถรับจาง รอยละ 12.9  เรียกคาคุมครองในที่สาธารณะ รอยละ 10.9 
 

ตาราง ฆ  รอยละของประชาชน จาํแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐเขาไปดาํเนนิการปราบปรามผูมีอิทธพิล เปนรายภาค 
ภาค 

เรื่องที่ตองการใหรัฐเขาไปดําเนินการ
ปราบปรามผูมีอิทธิพล 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

เรื่องที่ตองการใหรัฐดําเนนิการ  1 /        

• ยาเสพติด 55.4 57.5 61.5 45.3 52.9 53.4 
• บอนการพนัน หวยใตดิน 42.1 29.4 42.8 48.7 53.7 41.4 
• ทวงหนี้ ขมขู เงินกูนอกระบบ 26.2 29.2 31.1 24.7 23.5 18.1 
• ฮั้วประมูลงาน 22.8 8.9 19.1 32.0 39.0 24.1 

• เรียกรับผลประโยชนจากหาบเร แผงลอย 14.2 26.1 18.3 6.0 4.4 7.3 
• คิวมอเตอรไซด รถรับจาง 12.9 26.1 13.2 2.7 5.1 9.5 
• เรียกคาคุมครองในที่สาธารณะ 10.9 11.1 9.3 8.0 13.2 12.9 
• เรียกรับผลประโยชนจากโรงงาน  

       สถานบริการ 9.8 6.4 10.1 3.3 15.4 13.4 
• คามนุษย 7.9 11.1 6.2 6.0 2.9 12.9 
• มือปนรับจาง 5.0 8.1 2.7 2.7 3.7 7.3 
• สินคาหนีภาษี น้ํามันเถื่อน 4.7 1.9 5.1 4.7 6.6 6.5 
• อื่นๆ 1.8 0.8 1.2 1.3 2.2 4.3 

หมายเหตุ   :    1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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2.3 ความคิดเห็นตอการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ 

 1)  ความเอาใจใสของเจาหนาทีข่องรัฐในการปราบปราม กวาดลาง ผูมีอิทธพิลในชุมชน 

 ประชาชนโดยรวมในทุกภาคประมาณ 3 ใน 4 หรือรอยละ 77.3  ระบุวา เจาหนาที่ของรัฐใหความเอาใจใส
ในการปราบปราม กวาดลาง หรือแกปญหาผูมีอิทธิพลในชุมชนในระดับปานกลางถึงมาก  ใหความเอาใจใสนอย 
รอยละ 18.3  และรอยละ 4.4 ระบุวา ไมเอาใจใสเลย  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ ประชาชนเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐใหความเอาใจใสในการปราบปราม กวาดลางผูมีอิทธิพลระดับ
ปานกลางถึงมาก ในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น คือ รอยละ 84.6 และ  83.1  รองลงมา ไดแก ภาคกลาง รอยละ 
76.9  กรุงเทพมหานคร รอยละ 67.6  และภาคใต รอยละ 60.6 ตามลําดับ 
 

ตาราง ง  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความเอาใจใสของเจาหนาที่รัฐในการปราบปราม กวาดลาง 
ผูมีอิทธพิลในชุมชน  เปนรายภาค 

ภาค ความเอาใจใสของเจาหนาทีร่ัฐ
ในการปราบปราม กวาดลาง 

ผูมีอิทธิพลในชุมชน   

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มาก 22.0 12.8 20.0 22.9 30.5 11.6 

ปานกลาง 55.3 54.8 56.9 60.2 54.1 49.0 

นอย 18.3 27.1 18.3 13.5 13.1 29.4 

ไมเอาใจใส 4.4 5.3 4.8 3.4 2.3 10.0 
 

 2)  ความคิดเห็นตอเจาหนาที่รฐัในการปฏิบัติตอคนในชุมชน 

 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจาหนาที่ รัฐตอคนในชุมชน 
ประชาชนโดยรวมในทุกภาค รอยละ 43.8 ระบุวา เจาหนาที่รัฐไมมีการเลือกปฏิบัติตอคนในชุมชน  ที่ระบุวา 
เจาหนาที่รัฐมีการเลือกปฏิบัติมีรอยละ 24.5  และที่ระบุวา ไมแนใจ/ไมทราบมีรอยละ 31.7 
 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนสวนใหญเห็นวา  เจาหนาที่รัฐ 
ไมมีการเลือกปฏิบัติตอคนในชุมชนในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือ รอยละ 54.6  รองลงมาเปนภาคเหนือ รอยละ 
52.1  ภาคกลาง รอยละ 44.6   สําหรับภาคใต  และกรุงเทพมหานคร  ประชาชนสวนใหญเห็นวา เจาหนาที่รัฐ
มีการเลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอคนในชุมชน  รอยละ  32.7  และ 27.6 ตามลําดับ 
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ตาราง  จ   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเหน็ตอเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติตอคนในชมุชน  เปนรายภาค 
 

ภาค 
ความคิดเห็นตอเจาหนาที่รฐั 
ในการปฏิบตัติอคนในชุมชน 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มีการเลือกปฏบิัติ 24.5 27.6 23.9 17.7 24.4 32.7 

ไมมีการเลือกปฏิบัติ 43.8 19.1 44.6 52.1 54.6 28.4 

ไมแนใจ/ไมทราบ 31.7 53.3 31.5 30.2 21.0 38.9 
              

  

 3)  การมีเจาหนาที่รฐัเขาไปมีสวนเกีย่วของกบัผูมีอิทธิพล 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชาชนโดยรวมในทุกภาคมากกวาครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 54.7 ระบุวา ไมมีเจาหนาที่รัฐเขาไป
เกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล  มีเพียงรอยละ 12.1 ระบุวา มีเจาหนาที่รัฐเขาไปเกี่ยวของ   และอีกรอยละ 33.2  ระบุวา 
ไมแนใจ/ไมทราบ  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ และภาคกลาง  
ประชาชนมากกวารอยละ  50 เห็นวา ไมมีเจาหนาที่รัฐเขาไปเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล  คือ  รอยละ 66.7  61.6  
และ  51.7 ตามลําดับ  สวนภาคใต รอยละ 43.7  และกรุงเทพมหานคร  รอยละ 31.4 
 

แผนภูมิ  ฆ  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคดิเห็นเกี่ยวกับการมีเจาหนาที่รัฐ  
                         เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับผูมีอิทธพิล 

ไมแนใจ/ไมทราบ  33.2% 12.1% 

54.7% 

มี   

ไมมี   
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ตาราง  ฉ   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเจาหนาที่รัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกบั
ผูมีอิทธพิล    เปนรายภาค 

 

ภาค ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การมีเจาหนาที่รัฐเขาไป 

มีสวนเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มี 12.1 16.4 12.3 8.6 10.4 17.0 

ไมม ี 54.7 31.4 51.7 61.6 66.7 43.7 

ไมแนใจ/ไมทราบ 33.2 52.2 36.0 29.8 22.9 39.3 
             

 

2.4 ความพรอมของประชาชนในการรองเรียน/แจงเบาะแสปญหาผูมีอิทธิพล  และความมั่นใจใน
ความปลอดภัย 

 1)  การทราบแหลงรบัเรื่องรองเรยีน/แจงเบาะแสปญหาผูมีอิทธพิล  

 เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการทราบแหลงรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสปญหาผูมีอิทธิพล 
(ตู ปณ. 1234 หรือสายดวน 1721)  ประชาชนมากกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 53.0  ระบุวา ไมทราบ และมีรอยละ 
47.0 ระบุวา ทราบ เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต  และภาคกลาง  
ประชาชนสวนใหญไมทราบแหลงแจงเบาะแส ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน กลาวคือประมาณรอยละ 50 - 55 และ
กรุงเทพมหานคร  มีผูที่ระบุวา ไมทราบ รอยละ 47.3 

 สําหรับกลุมที่ระบุวาในชุมชนมีผูมีอิทธิพล ประชาชนสวนใหญระบุวา ทราบแหลงรับเร่ืองรองเรียน/
แจงเบาะแสผูมีอิทธิพล รอยละ 55.6  และไมทราบ รอยละ 44.4  ขณะที่กลุมที่ระบุวาในชุมชนไมมีผูมีอิทธิพล  
ประชาชนสวนใหญระบุวา ไมทราบแหลงรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแส  รอยละ 54.9  และทราบ รอยละ 45.1  
ยกเวนกรุงเทพมหานคร  มีผูระบุวา ทราบ รอยละ 52.1 และไมทราบ รอยละ 47.9 
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ตาราง  ช  รอยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบแหลงรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสปญหาผูมีอิทธพิล 
               เปนรายภาค 
 

ภาค 
การทราบแหลงรับเรื่องรองเรียน/ 
แจงเบาะแสปญหาผูมีอิทธิพล 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทราบ 47.0 52.7 49.2 45.6 44.2 45.9 

ไมทราบ 53.0 47.3 50.8 54.4 55.8 54.1 

ผูที่ระบุวาในชุมชนมีผูมอีทิธิพล 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทราบ 55.6 53.9 58.8 58.0 50.7 56.9 

ไมทราบ 44.4 46.1 41.2 42.0 49.3 43.1 

ผูที่ระบุวาในชุมชนไมมีผูมอีิทธิพล 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทราบ 45.1 52.1 46.7 43.7 43.5 42.4 

ไมทราบ 54.9 47.9 53.3 56.3 56.5 57.6 
       

 

 2)  ความพรอมของประชาชนในการรองเรยีน/แจงเบาะแสหากมปีญหาหรือไดรับความเดอืดรอน
จากผูมีอิทธพิล 

 จากผลการสํารวจ พบวา ประชาชนโดยรวมในทุกภาคประมาณ 3 ใน 4 หรือ รอยละ 79.7 ระบุวา 
พรอมที่จะรองเรียน/แจงเบาะแส เมื่อเกิดปญหาหรือไดรับความเดือดรอนจากผูมีอิทธิพล และไมพรอม รอยละ 
20.3 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนสวนใหญในแตละภาค  พรอมที่จะรองเรียน/แจงเบาะแสผูมี
อิทธิพล  โดยภาคเหนือมีความพรอม ในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น คือ รอยละ  86.4 รองลงมา ไดแก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 84.0  ภาคกลาง รอยละ 78.6  ภาคใต รอยละ 70.7  และกรุงเทพมหานคร  
รอยละ 69.9 ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมที่ระบุวาในชุมชนมีผูมีอิทธิพล ประชาชนสวนใหญรอยละ 77.4 ระบุวา มีความพรอมที่
จะรองเรียน/แจงเบาะแส เมื่อเกิดปญหาฯ  และรอยละ 22.6 ระบุวา ไมพรอม  ในขณะที่กลุมที่ระบุวาในชุมชน
ไมมีผูมีอิทธิพล  มีความพรอมในสัดสวนที่สูงกวากลุมที่ระบุวาในชุมชนมีผูมีอิทธิพล คือ รอยละ 80.1  และไมพรอม
รอยละ 19.9 
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ตาราง  ซ   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความพรอมในการรองเรียน/แจงเบาะแส หากมีปญหาหรือไดรับ
ความเดือดรอนจากผูมีอิทธพิล  เปนรายภาค 

 

ภาค 
ความพรอมในการรองเรียน/ 

แจงเบาะแส 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

พรอม 79.7 69.9 78.6 86.4 84.0 70.7 

ไมพรอม 20.3 30.1 21.4 13.6 16.0 29.3 

ผูที่ระบุวาในชุมชนมีผูมอีทิธิพล 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

พรอม 77.4 71.9 80.9 88.0 81.6 66.4 

ไมพรอม 22.6 28.1 19.1 12.0 18.4 33.6 

ผูที่ระบุวาในชุมชนไมมีผูมอีิทธิพล 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

พรอม 80.1 68.9 78.0 86.2 84.3 72.0 

ไมพรอม 19.9 31.1 22.0 13.8 15.7 28.0 
       

  

 3)  ความมั่นใจของประชาชนในความปลอดภัยในการรองเรยีน/แจงเบาะแสผูมีอิทธิพล 

 ประชาชนโดยรวมในทุกภาคประมาณครึ่งหนึ่ง หรือรอยละ 51.8  ระบุวา ไมมั่นใจในความปลอดภัย
ในการรองเรียน/แจงเบาะแสเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธิพล  และรอยละ 48.2 ระบุวา มีความมั่นใจ  เมื่อพิจารณา
เปนรายภาค  พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และภาคใต ระบุวา ไมมีความมั่นใจในความปลอดภัยใน
สัดสวนที่คอนขางสูง  คือ  ประมาณรอยละ  63  รองลงมา  คือ  ภาคกลาง  รอยละ  55.3  สวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประชาชนที่ระบุวา ไมมีความมั่นใจในความปลอดภัย รอยละ 44.7 และ 
43.9  ตามลําดับ 
 สําหรับกลุมที่ระบุวาในชุมชนมีผูมีอิทธิพล พบวา ประชาชนสวนใหญไมมั่นใจในความปลอดภัยใน
การรองเรียน/แจงเบาะแสฯ  รอยละ 64.5  และระบุวา มั่นใจในความปลอดภัย  รอยละ 35.5  ในขณะที่กลุมที่
ระบุวา ในชุมชนไมมีผูมีอิทธิพล  ประชาชน รอยละ 51.0  ระบุวา มีความมั่นใจในความปลอดภัย   และรอยละ 
49.0  ไมมั่นใจ 
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ตาราง  ฌ  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความมั่นใจในความปลอดภัยในการรองเรียน/แจงเบาะแสผู
มีอิทธพิล  เปนรายภาค 

 

ภาค 
ความมั่นใจในความปลอดภัยในการ
รองเรียน/แจงเบาะแสผูมีอทิธิพล 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มั่นใจ 48.2 36.3 44.7 56.1 55.3 37.7 

ไมมั่นใจ 51.8 63.7 55.3 43.9 44.7 62.3 

ผูที่ระบุวาในชุมชนมีผูมอีทิธิพล 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มั่นใจ 35.5 30.0 35.8 48.0 42.6 24.6 

ไมมั่นใจ 64.5 70.0 64.2 52.0 57.4 75.4 

ผูที่ระบุวาในชุมชนไมมีผูมอีิทธิพล 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มั่นใจ 51.0 39.4 47.0 57.3 56.8 41.7 

ไมมั่นใจ 49.0 60.6 53.0 42.7 43.2 58.3 
 

2.5 ความคิดเห็นตอการดําเนินการแกปญหาผูมีอิทธิพลของรัฐบาล 

 1)  ความคิดเห็นตอการขึน้เงินเดือนใหแกเจาหนาที่ของรฐั 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิ  ง  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคดิเห็นตอการขึ้นเงนิเดือน   
                   ใหแกเจาหนาทีข่องรัฐ เปนรายภาค  

ภาค 
รวม กทม. กลาง เหนือ 

รอยละ 
100 

80 

60 

40 

20 

0
ต.อ.น. ใต 

เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

70.3 

29.7 

70.9 

29.1 27.5 

72.5 74.8 

25.2 

68.0 

32.0 

64.7 

35.3 
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 สําหรับความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับข้ึนเงินเดือนเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหมีรายได
เพียงพอกับภาวะคาครองชีพในปจจุบัน และมีสวนชวยในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันเพียงใดนั้น  
ประชาชนโดยรวมในทุกภาค  เห็นดวยกับการปรับข้ึนเงินเดือนใหแกเจาหนาที่ของรัฐ  คิดเปนรอยละ 70.3  
และอีกรอยละ 29.7 ไมเห็นดวย  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  ประชาชนสวนใหญในแตละภาคเห็นดวยกับการ
ข้ึนเงินเดือน   ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน   กลาวคือ ภาคเหนือ รอยละ  74.8 ภาคกลาง  รอยละ 72.5
กรุงเทพมหานคร รอยละ 70.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 68.0 และภาคใต รอยละ 64.7 
  

 2) ความคิดเห็นตอบทลงโทษ โดยการนํากฎหมายฟอกเงินมาใชในการยึดทรัพยผูกระทําผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตคอรรัปชัน/ผูมีอิทธิพล  

 เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการนํากฎหมายฟอกเงินมาบังคับใชในการยึดทรัพยผูกระทําผิด
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน/ผูมีอิทธิพล ประชาชนโดยรวมในทุกภาค รอยละ 64.5  เห็นวา บทลงโทษนี้
สามารถทําใหผูกระทําผิดเกิดความเกรงกลัวได  และอีกรอยละ 35.5 เห็นวา ไมเกรงกลัว  โดยภาคเหนือ 
ประชาชนสวนใหญ เห็นวา บทลงโทษดังกลาวจะทําใหผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลวั คิดเปนสดัสวนทีสู่ง
กวาภาคอื่น คือ รอยละ 72.8  รองลงมา ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 68.2  ภาคกลาง รอยละ 61.0 
ภาคใต รอยละ 58.8  และกรุงเทพมหานคร รอยละ 55.4 
 

ตาราง  ญ  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอบทลงโทษ โดยการนาํกฎหมายฟอกเงนิมาใช
ในการยึดทรัพยผูกระทาํผิดฯ  เปนรายภาค 

 

ภาค ความคิดเห็นตอบทลงโทษ  
โดยการนํากฎหมายฟอกเงิน 

มาใชในการยึดทรัพยผูกระทําผดิฯ  

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เกรงกลัว 64.5 55.4 61.0 72.8 68.2 58.8 

ไมเกรงกลัว 35.5 44.6 39.0 27.2 31.8 41.2 
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 3)  ความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรมของรฐัในการดําเนินงานอยางเปนธรรม/โปรงใส 

 สําหรับความเชื่อมั่นของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมของรัฐ วาจะดําเนินงานไดอยางเปนธรรม/
โปรงใส โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ นั้น  ประชาชนโดยรวมในทุกภาค รอยละ 63.0 ระบุวา เชื่อมั่น และอีก
รอยละ 37.0 ระบุวา ไมเชื่อมั่น  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประชาชน
สวนใหญมีความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น คือ ประมาณรอยละ 73 
รองลงมา เปนภาคกลาง รอยละ 58.1  กรุงเทพมหานคร รอยละ 51.2  และภาคใต รอยละ 42.7 
 

ตาราง  ฎ  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความเชื่อมัน่ตอกระบวนการยุติธรรมของรัฐในการดําเนนิงาน 
               อยางโปรงใส   เปนรายภาค 
 

ภาค ความเชื่อมัน่ตอกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐในการ
ดําเนนิงานอยางโปรงใส 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เชื่อมั่น 63.0 51.2 58.1 72.5 73.6 42.7 

ไมเชื่อมั่น 37.0 48.8 41.9 27.5 26.4 57.3 

 4)  ความตองการใหรัฐบาลเขาไปดําเนินการจัดระเบียบผูคาหาบเร  แผงลอย 

 ผลการสํารวจ พบวา ประชาชนโดยรวมในทุกภาค รอยละ 68.7 ตองการใหรัฐเขาไปดําเนินการ
จัดระเบียบผูคาหาบเร แผงลอย  และอีกรอยละ 31.3 ระบุวา ไมตองการ  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา 
ประชาชนสวนใหญในแตละภาคมีความตองการใหรัฐเขาไปดําเนินการจัดระเบียบผูคาหาบเร แผงลอย 
ในสัดสวนคอนขางสูง กลาวคือ กรุงเทพมหานคร รอยละ 72.2  ภาคกลาง รอยละ 71.0  ภาคเหนือ รอยละ 
70.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ 67.3  และภาคใต  รอยละ 61.5  ตามลําดับ 
 

ตาราง  ฏ  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความตองการใหรัฐบาลเขาไปดําเนินการจัดระเบียบผูคาหาบเร  แผงลอย  
เปนรายภาค 

 

ภาค ความตองการใหรัฐบาล 
เขาไปดําเนินการจัดระเบียบ 

ผูคาหาบเร  แผงลอย 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ตองการ 68.7 72.2 71.0 70.2 67.3 61.5 

ไมตองการ 31.3 27.8 29.0 29.8 32.7 38.5 
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2.6 ความพึงพอใจตอการดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพล 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชาชนโดยรวมในทุกภาค มีความพึงพอใจตอการดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพลของรัฐ 
ในระดับปานกลางถึงมาก รอยละ 86.5  พึงพอใจนอย รอยละ 11.0 และมีเพียงรอยละ 2.5 เทานั้นที่ระบุวา 
ไมพึงพอใจ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพลของรัฐ ในระดับปานกลางถึงมาก ในสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 92.5  
และ 90.6  รองลงมา คือ ภาคกลาง รอยละ 87.6  ภาคใต รอยละ 75.0  และกรุงเทพมหานคร รอยละ 74.5  
ตามลําดับ 
 

ตาราง  ฐ  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความพงึพอใจตอการดาํเนนิการปราบปรามผูมีอิทธิพลของรัฐบาล 
เปนรายภาค 

ภาค ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินการปราบปราม       
ผูมีอิทธิพลของรัฐบาล 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มาก 29.6 12.1 30.7 34.2 38.0 17.4 
ปานกลาง 56.9 62.4 56.9 56.4 54.5 57.6 
นอย 11.0 19.7 10.7 8.2 6.4 18.2 
ไมพึงพอใจ 2.5 5.8 1.7 1.2 1.1 6.8 

แผนภูมิ  จ  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความพงึพอใจตอการดําเนนิการปราบปราม 
                    ผูมีอิทธพิล  

ความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง นอย ไมพึงพอใจ 

รอยละ 
60 

40 

20 

0

56.9 

29.6 

11.0 
2.5 
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2.7 ขอเสนอแนะ 

 สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปราบปรามผูมีอิทธิพล มีประชาชนแสดงความคิดเห็นเพียง รอยละ 
23.8 และไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 76.2  โดยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการปราบปรามผูมีอิทธิพล ดังนี้ ใหมีการปราบปรามผูมีอิทธิพล และขาราชการ/นักการเมืองทีม่สีวน
เกี่ยวของกับผูมีอิทธิพลอยางจริงจัง รอยละ 17.6  ควรปรับปรุงกฎหมายใหมีบทลงโทษที่รุนแรง รอยละ 3.8  
ควรใหเจาหนาที่รัฐเห็นความสําคัญในการปราบปราม/รัฐบาลควรเปนแบบอยางที่ดีใหแกประชาชน รอยละ 
2.7  ควรรณรงคใหประชาชนแจงเบาะแส/ใหรางวัล และใหความคุมครอง รอยละ 2.2 เปนตน 
 

ตาราง  ฑ  รอยละของประชาชน จําแนกตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปราบปรามผูมีอิทธพิล 

ขอเสนอแนะ รอยละ 

รวม 100.0 

  แสดงความคิดเหน็  23.8 
- ใหมีการปราบปรามผูมอีิทธิพล และขาราชการ/นักการเมืองที่เกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล 
อยางจริงจัง 

17.6 

- ควรปรับปรุงกฎหมายใหมบีทลงโทษที่รุนแรง 3.8 
- ควรใหเจาหนาที่รัฐเห็นความสําคัญในการปราบปราม/รัฐบาลควรเปนแบบอยางที่ด ี
    ใหแกประชาชน 

2.7 

- รณรงคใหประชาชนแจงเบาะแส/ใหรางวัล และใหความคุมครองแกผูแจงเบาะแส 2.2 

- ใหตรวจสอบ/แสดงบัญชีทรัพยสินของผูมีอิทธิพล 0.9 
  ไมแสดงความคิดเหน็  76.2 

หมายเหตุ   :    1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

1 /  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 
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สารบัญตาราง 
    หนา 

ตาราง  1 รอยละของประชาชนผูตอบสัมภาษณ  จาํแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม
เปนรายภาค 

 
21 

ตาราง  2 รอยละของประชาชน จําแนกตามการติดตามขาวสารเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธพิล และ
ลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
22 

ตาราง  3 รอยละของประชาชน จําแนกตามการมีผูมีอิทธิพลในชุมชน  และลักษณะทางประชากร/สังคม 23 
ตาราง  4 รอยละของประชาชน จําแนกตามการไดรับความเดือดรอน/ผลกระทบจากผูมีอิทธพิล  

และลักษณะทางประชากร/สังคม 
24 

ตาราง  5 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความเอาใจใสของเจาหนาที่รัฐในการปราบปราม กวาดลาง 
ผูมีอิทธพิลในชุมชน  และลกัษณะทางประชากร/สังคม 

 
25 

ตาราง  6 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติตอ
คนในชุมชน  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
26 

ตาราง  7 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเหน็เกีย่วกับการมีเจาหนาที่รัฐเขาไปเกีย่วของ
กับผูมีอิทธพิล  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
27 

ตาราง  8 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการทราบแหลงรับเร่ืองรองเรยีน/แจงเบาะแสปญหา
ผูมีอิทธพิล  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
28 

ตาราง  9 รอยละของประชาชน จาํแนกตามความพรอมในการรองเรียน/แจงเบาะแส หากมีปญหา
หรือไดรับความเดือดรอนจากผูมีอิทธพิล  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
29 

ตาราง  10 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความมั่นใจในความปลอดภัยในการรองเรียน/
แจงเบาะแสเกี่ยวกับปญหาผูมีอิทธิพล  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
30 

ตาราง  11 รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นตอการขึ้นเงินเดือนใหแกเจาหนาทีรั่ฐ  
และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
31 

ตาราง  12 รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นตอบทลงโทษ โดยการนํากฎหมายฟอกเงิน
มาใชในการยึดทรัพยผูกระทําผิด ฯ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
32 

ตาราง  13 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรมของรัฐในการ
ดําเนนิงานอยางโปรงใส  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
33 

ตาราง  14 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความตองการใหรัฐบาลเขาไปดําเนนิการจัดระเบียบ
ผูคาหาบเร แผงลอย  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
34 

ตาราง  15 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความพึงพอใจตอการดําเนินการปราบปรามผูมีอิทธิพล
ของรัฐบาล  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
35 

 




