สรุ ปผลหาดใหญ่ โพล HATYAI POLL
เรื่อง “ ประชาชนคิดอย่ างไรกับการปฏิรูปตารวจภายใต้ ยุค คสช. ”

หาดใหญ่ โพล โดยสานักวิจยั และพัฒนา ร่ วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ ยวกับการปฏิรูปตารวจภายใต้ยุค คสช. กลุ่มตัวอย่างในการสารวจครั้งนี้ เป็ น
ประชาชนในจัง หวัดสงขลา จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล
ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2560 ผลการสารวจสรุ ปได้ดงั นี้
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ62.60) มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ38.30) รองลงมา มีอายุ
31-40 ปี (ร้อยละ30.20) และมีอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ15.50) ตามลาดับ มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา (ร้อยละ
25.10) รองลงมา รับจ้างทัว่ ไป ประกอบกิ จการส่ วนตัว/ค้าขายและพนักงานบริ ษทั /ลูกจ้าง คิดเป็ นร้อยละ
22.30 14.40 และ 13.20 ตามลาดับ
สรุ ปผลการสารวจ
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิ ดเผยผลการ
สารวจหาดใหญ่ โพล พบว่ า ประชาชนส่ วนใหญ่ ให้ คะแนนการปฏิบัติงานของตารวจในปั จจุ บัน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.01 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่ งเป็ นการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต่า ประชาชนร้ อยละ
62.71 เห็นด้ วยกับการปฏิรูปตารวจ มีเพียงร้อยละ 37.29 ที่ไม่เห็นด้วย

ส่ วนการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการให้มีการปฏิรูปเป็ นอันดับแรก ได้แก่ งานป้ องกันและปรามปรามอาชญ
กรรม (ร้อยละ 45.10) รองลงมา เป็ นงานจราจร และงานสื บสวน คิดเป็ นร้อยละ 29.60 และ 14.80 ตามลาดับ
นอกจากนี้ ประชาชนส่ วนใหญ่ร้อยละ 72.50 ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนตารวจ
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางาน โดยให้เหตุผลว่า การปฏิบตั ิงานยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และร้อยละ 74.40 คิด
ว่าการยกระดับหัวหน้าสถานี ตารวจภูธรเป็ นผูก้ ากับจะไม่สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน ส่ วนแนวคิด
การปฎิรูป พบว่า ประชาชนเห็นด้ วยในระดับมากกับประเด็นการปรับปรุ งสถานีตารวจเน้ นการดาเนินการเชิ ง
ป้องกันอาชญากรรมและแบ่ งขนาดสถานีตารวจใหม่ ให้ จัดโรงพักเป็ นแบบ “one-stop service” มีคะแนน
เฉลี่ย 3.57 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รองลงมา เป็ นประเด็นด้ านวิชาการให้ พนักงานสอบสวน มี
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน เพื่อให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั่ว ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 3.52 คะแนน
ส่ วนประเด็นที่ประชาชนเห็ นด้วยในระดับปานกลาง เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยความคิดเห็ น ได้แก่ ประเด็นฐาน
เงิ นเดื อนของตารวจควรจะเทียบเท่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.43 คะแนน
ประเด็นการตั้งหน่ วยงานสอบสวนส่ วนกลางและให้มีความเป็ นอิสระ มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 คะแนน
ประเด็นจัดให้มีหน่ วยงานอิ สระในการรับเรื่ องราวร้ องทุ กข์จากการปฏิ บตั ิ งานของตารวจ มีคะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.28 คะแนน ประเด็นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายตารวจ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภาค ระดับจังหวัดและระดับสถานีตารวจภูธร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 คะแนน ประเด็นให้ตารวจขึ้นตรง
กับการบริ หารงานระดับจังหวัด มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.25 คะแนน ประเด็นการโอนย้ายภารกิ จที่ ไม่ใช่
ภารกิ จหลักไปให้หน่ วยงานอื่ น เช่ น ตารวจท่องเที่ ยว ตารวจป่ าไม้ ตารวจน้ า มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.22
คะแนน ประเด็นให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดเป็ นคนแต่งตั้งตารวจชั้นประทวนถึ งผูก้ ากับ มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ
3.15 คะแนน และประเด็นการกระจายอานาจไปสู่ หน่วยงานระดับรอง มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.08 คะแนน
ตามลาดับ
ประชาชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 61.10 คาดผลลัพธ์ จากการปฏิรูปตารวจผลการปฏิบัติงานของตารวจ
ยังคงเหมือนเดิม รวมทั้งเห็นว่ าภายหลังการปฏิรูป ประชาชนจะได้ รับประโยชน์ เพียงร้ อยละ 50.30 เท่ านั้น

