
1 
 

 

 
           

 
 
 

 
“ต ำรวจเรียกดูใบอนุญำตขบัรถ จะท ำอย่ำงไร” 

              เรียน  บรรณำธิกำรบริหำร / บรรณำธิกำรข่ำว /หัวหน้ำข่ำว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนท่ีมี            
อำยุ 15 ปีข้ึนไป เร่ือง “ต ำรวจเรียกดูใบอนุญำตขับรถ จะท ำอย่ำงไร” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 15 – 16 พฤษภำคม 2562 กระจำยทุกภูมิภำค     
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,251 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรเรียกดูใบอนุญำตขบัรถ (ใบขบัข่ี) ของต ำรวจ กำรส ำรวจอำศัย    
กำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  
Random Sampling) โดยแบ่งชั้ นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling)           
เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมประชำชนถึงกำรมีใบอนุญำตขบัรถ (ใบขบัข่ี) พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.75 ระบุวำ่ มีใบอนุญำต 
ขบัรถ (ใบขบัขี่) ขณะท่ี ร้อยละ 31.25 ระบุวำ่ ไม่มีใบอนุญำตขบัรถ (ใบขบัข่ี) 

เม่ือถำมผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถ (ใบขบัข่ี) วำ่ถำ้ถูกเจำ้หน้ำท่ีต ำรวจขอดูใบอนุญำตขบัรถจะท ำอยำ่งไร พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.49    
ระบุว่ำ ให้ดูใบอนุญำตขับรถ ตำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีร้องขอทันที รองลงมำ ร้อยละ 10.93 ระบุว่ำ ถำมถึงข้อหำท่ีได้รับ ก่อนตดัสินใจว่ำจะให้ดู
ใบอนุญำตขบัรถ ตำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีร้องขอหรือไม่ ร้อยละ 0.34 ระบุวำ่ ถำมถึงขอ้หำท่ีไดรั้บ แต่อยำ่งไรก็ไม่ใหดู้ใบอนุญำตขบัรถ และร้อยละ 0.12 
ระบุวำ่ ไม่ใหดู้ใบอนุญำตขบัรถแน่นอน และใหดู้ส ำเนำใบอนุญำตขบัรถ ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั 

เม่ือถำมถึงกำรเคยอำ้งยศ/ต ำแหน่งหน้ำท่ีของตนเองหรือของผูอ่ื้น เพ่ือหลีกเล่ียงกำรถูกตรวจใบอนุญำตขบัรถหรือถูกออกใบสั่งจำก
กำรกระท ำผิดกฎจรำจร พบวำ่ ผูท่ี้มีใบอนุญำตขบัรถ (ใบขบัขี่) ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.61 ระบุวำ่ ไม่เคยอำ้ง รองลงมำ ร้อยละ 0.81 ระบุวำ่ เคยอำ้ง 
และร้อยละ 0.58 ระบุวำ่ ไม่เคยถูกเรียกดูใบอนุญำตขบัรถ  

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับผูข้ ับข่ียำนพำหนะ ท่ีอ้ำงยศ/ต ำแหน่งหน้ำท่ีของตนเองหรือของผูอ่ื้น            
เพ่ือหลีกเล่ียงกำรถูกตรวจใบอนุญำตขบัรถหรือถูกออกใบสั่งจำกกำรกระท ำผิดกฎจรำจร พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.04 ระบุว่ำ      
เป็นกำรใช้ยศ/ต ำแหน่งหน้ำท่ีของตนเอง/ผูอ่ื้น ในทำงท่ีผิด รองลงมำ ร้อยละ 25.26 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองของกำรใช้ระบบพรรคพวก/เส้นสำย   
ในทำงท่ีผิด ร้อยละ 17.11 ระบุวำ่ เป็นเร่ืองธรรมดำปกติของสงัคมไทยแตย่อมรับไม่ได ้ร้อยละ 16.39 ระบุวำ่ เป็นกำรสร้ำงควำมล ำบำกใจในกำร
บังคบัใช้กฎหมำยของต ำรวจ ร้อยละ 6.31 ระบุว่ำ เป็นเร่ืองธรรมดำปกติของสังคมไทยและยอมรับได้ ร้อยละ 4.56 ระบุว่ำ เป็นกำรใช้ยศ/
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีของตนเอง/ผูอ่ื้น เพื่อขอควำมสะดวก ร้อยละ 4.24 ระบุวำ่ เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมและเป็นตวัอยำ่งท่ีไม่ดีใหก้บัคนในสงัคม 
ร้อยละ 3.52 ระบุว่ำ ทุกคนตอ้งเคำรพกฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั ร้อยละ 2.80 ระบุวำ่ เป็นแค่กำรขอควำมอะลุ่มอล่วยจำกต ำรวจ ร้อยละ 0.80  
ระบุวำ่ เป็นเร่ืองของกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือกำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในวนัขำ้งหนำ้ และร้อยละ 1.60 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น    

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 8.79 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.82 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 15.59 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 37.09 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 12.71 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่งร้อยละ 51.64 เป็นเพศชำย ร้อยละ 48.28 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก ตวัอย่ำงร้อยละ 8.31 มีอำย ุ15 – 25 ปี ร้อยละ 
14.31 มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 24.06 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 33.02 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.06 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอย่ำงร้อยละ 94.72 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.36 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.72 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 21.26 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 74.26 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.36 หมำ้ย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.12 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำงร้อยละ 31.73 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.98 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.67 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.62 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.64         
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.03 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.19 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.70 
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.87 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.58 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ชแ้รงงำน          
ร้อยละ 17.03 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 4.24 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุอำชีพ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 15.42 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 27.10 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.70 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน              
10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 11.59 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 4.72 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท 
ร้อยละ 5.04 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 9.43 ไม่ระบุรำยได ้

 

วนัอาทิตย์ท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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1. ท่ำนมใีบอนุญำตขับรถ (ใบขับขี่) หรือไม่ 

กำรมใีบอนุญำตขับรถ (ใบขบัขี)่ ร้อยละ 
มีใบอนุญำตขบัรถ (ใบขบัข่ี) 68.75 
ไม่มีใบอนุญำตขบัรถ (ใบขบัข่ี) 31.25 

รวม 100.00 
 

2. ถ้ำท่ำนถูกเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจขอดูใบอนุญำตขับรถ ท่ำนจะท ำอย่ำงไร (เฉพำะผู้ทีม่ใีบอนุญำตขับรถ n = 860) 
ส่ิงทีจ่ะท ำถ้ำถูกเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจขอดูใบอนุญำตขบัรถ ร้อยละ 

ใหดู้ใบอนุญำตขบัรถ ตำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีร้องขอทนัที 88.49 
ถำมถึงขอ้หำท่ีไดรั้บ ก่อนตดัสินใจวำ่จะใหดู้ใบอนุญำตขบัรถ ตำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีร้องขอหรือไม่ 10.93 
ถำมถึงขอ้หำท่ีไดรั้บ แต่อยำ่งไรก็ไม่ใหดู้ใบอนุญำตขบัรถ 0.34 
ไม่ใหดู้ใบอนุญำตขบัรถแน่นอน 0.12 
ใหดู้ส ำเนำใบอนุญำตขบัรถ 0.12 

รวม 100.00 
 

3. ท่ำนเคยอ้ำงยศ/ต ำแหน่งหน้ำที่ของตนเองหรือของผู้อ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรถูกตรวจใบอนุญำตขับรถหรือถูกออกใบส่ังจำกกำรกระท ำ            
ผดิกฎจรำจรหรือไม่ (เฉพำะผู้ทีม่ใีบอนุญำตขับรถ n = 860)  

กำรเคยอ้ำงยศ/ต ำแหน่งหน้ำทีข่องตนเองหรือของผู้อ่ืน เพ่ือหลกีเลีย่งกำรถูกตรวจใบอนุญำตขับรถหรือ 
ถูกออกใบส่ังจำกกำรกระท ำผดิกฎจรำจร 

ร้อยละ 

ไม่เคยอำ้ง 98.61 
เคยอำ้ง 0.81 
ไม่เคยถูกเรียกดูใบอนุญำตขบัรถ 0.58 

รวม 100.00 
 

4. ท่ำนมคีวำมคดิเห็นอย่ำงไร กบัผู้ขับขี่ยำนพำหนะ ทีอ้่ำงยศ/ต ำแหน่งหน้ำทีข่องตนเองหรือของผู้อ่ืน เพ่ือหลกีเลีย่งกำรถูกตรวจใบอนุญำต 
ขับรถหรือถูกออกใบส่ังจำกกำรกระท ำผดิกฎจรำจร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

ควำมคดิเห็นของประชำชนเกีย่วกบัผู้ขับขี่ยำนพำหนะ ทีอ้่ำงยศ/ต ำแหน่งหน้ำทีข่องตนเองหรือของผู้อ่ืน  
เพ่ือหลกีเลีย่งกำรถูกตรวจใบอนุญำตขบัรถหรือถูกออกใบส่ังจำกกำรกระท ำผดิกฎจรำจร 

ร้อยละ 

เป็นกำรใชย้ศ/ต ำแหน่งหนำ้ท่ีของตนเอง/ผูอ่ื้น ในทำงท่ีผิด 52.04 
เป็นเร่ืองของกำรใชร้ะบบพรรคพวก/เสน้สำย ในทำงท่ีผิด 25.26 
เป็นเร่ืองธรรมดำปกติของสงัคมไทยแต่ยอมรับไม่ได้ 17.11 
เป็นกำรสร้ำงควำมล ำบำกใจในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยของต ำรวจ 16.39 
เป็นเร่ืองธรรมดำปกติของสงัคมไทยและยอมรับได ้ 6.31 
เป็นกำรใชย้ศ/ต ำแหน่งหนำ้ท่ีของตนเอง/ผูอ่ื้น เพื่อขอควำมสะดวก 4.56 
เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมและเป็นตวัอยำ่งท่ีไม่ดีใหก้บัคนในสงัคม 4.24 
ทุกคนตอ้งเคำรพกฎหมำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 3.52 
เป็นแค่กำรขอควำมอะลุ่มอล่วยจำกต ำรวจ 2.80 
เป็นเร่ืองของกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือกำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในวนัขำ้งหนำ้ 0.80 
ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงควำมคิดเห็น 1.60 

 

 

 

 



3 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง 

 

ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมภูมภิำค       
ภูมภิำค จ ำนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  110 8.79 
ปริมณฑลและภำคกลำง  323 25.82 
ภำคเหนือ 195 15.59 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 464 37.09 
ภำคใต ้ 159 12.71 

รวม 1,251 100.00 
 

ตำรำงที ่2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชำย              646 51.64 
หญิง 604 48.28 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,251 100.00 
 
ตำรำงที ่3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 104 8.31 
26 – 35 ปี  179 14.31 
36 – 45 ปี 301 24.06 
46 – 59 ปี 413 33.02 
60 ปีข้ึนไป 251 20.06 
ไม่ระบุ 3 0.24 

รวม 1,251 100.00 
 
ตำรำงที ่4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ 
พทุธ 1,185 94.72 
อิสลำม 42 3.36 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 9 0.72 
ไม่ระบุ 15 1.20 

รวม 1,251 100.00 
 
ตำรำงที ่5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส 

สถำนภำพกำรสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 266 21.26 
สมรส 929 74.26 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

42 3.36 
ไม่ระบุ 14 1.12 

รวม 1,251 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง (ต่อ) 

 

ตำรำงที ่6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 397 31.73 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 375 29.98 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 96 7.67 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 308 24.62 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 58 4.64 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,251 100.00 
 
ตำรำงที ่7 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพหลกั 

อำชีพหลกั จ ำนวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 138 11.03 
พนกังำนเอกชน 165 13.19 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 259 20.70 
เกษตรกร/ประมง 186 14.87 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน  220 17.58 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 213 17.03 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 53 4.24 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร – – 
ไม่ระบุ 17 1.36 

รวม 1,251 100.00 
 
ตำรำงที ่8 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 193 15.42 
ไม่เกิน 10,000  339 27.10 
10,001 – 20,000  334 26.70 
20,001 – 30,000  145 11.59 
30,001 – 40,000  59 4.72 
40,001 ข้ึนไป   63 5.04 
ไม่ระบุ 118 9.43 

รวม 1,251 100.00 
 


