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“ความโปร่งใสยุตธิรรมและความมั่นใจของประชาชนต่อระบบงานสอบสวนของต ารวจ” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ความโปร่งใสยุติธรรมและความมั่นใจของประชาชนต่อระบบงานสอบสวนของต ารวจ” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 1 – 6 มีนำคม 2561                   
จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบั  
ควำมโปร่งใสยุติธรรมและควำมมัน่ใจของประชำชนในระบบงำนสอบสวนของต ำรวจ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงดว้ยควำมน่ำจะเป็น       
จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิ
ตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์             
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมโปร่งใสยุติธรรมของขั้นตอนกำรด ำเนินคดีและระบบงำนสอบสวนของต ำรวจ พบวำ่ ร้อยละ 9.68  
ระบุว่ำ มีความโปร่งใสยุติธรรมมาก เพรำะ ท ำตำมระบบและขั้นตอนกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี ร้อยละ 39.60 ระบุว่ำ ค่อนข้างมีความโปร่งใส
ยุตธิรรม เพรำะ มีระบบกำรท ำงำนท่ีดี มีหลกัฐำนประกอบชดัเจน ร้อยละ 35.20 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีความโปร่งใสยุติธรรม เพรำะ เกิดควำมล่ำชำ้   
มีขอ้ผิดพลำดค่อนขำ้งบ่อย มีผลประโยชน์เขำ้มำเก่ียวขอ้ง และใชร้ะบบพวกพอ้ง ร้อยละ 14.64 ระบุวำ่ ไม่มีความโปร่งใสยุติธรรมเลย เพรำะ 
ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบหรือมีส่วนร่วมในกำรสอบสวนได้ บำงคร้ังมีหลักฐำนท่ีไม่ชัดเจน ชอบยดัข้อหำให้กับคนจน                  
ถูกแทรกแซงกำรท ำงำนจำกผูมี้อิทธิพล และเร่ืองของผลประโยชน์เขำ้มำเก่ียวขอ้ง และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมมัน่ใจต่อขั้นตอนกำรด ำเนินคดีและระบบงำนสอบสวนของต ำรวจ พบวำ่ ร้อยละ 11.12 ระบุวำ่ มัน่ใจมำก เพรำะ มีระบบ
ขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีละเอียด ชัดเจน และต ำรวจท ำหน้ำท่ีดีอยู่แล้ว ร้อยละ 37.20 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงมั่นใจ เพรำะ มีระบบกำรท ำงำน                       
ท่ีค่อนขำ้งละเอียดอยู่แลว้ ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และหลกัฐำนท่ีมี ร้อยละ 40.56 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมัน่ใจ เพรำะ มีกำรใช้ระบบพวกพอ้ง                   
มีผูมี้อิทธิพลเขำ้มำแทรกแซงกำรท ำงำน และมีเร่ืองของผลประโยชน์เขำ้มำเก่ียวขอ้ง ร้อยละ 10.72 ระบุวำ่ ไม่มัน่ใจเลย เพรำะ มีอ ำนำจของเงิน
เขำ้มำเก่ียวขอ้ง คนรวยมกัหลุดพน้คดี และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนสอบสวนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.52 ระบุวำ่ 
ควรมีกำรบนัทึกเสียงและภำพในระหวำ่งกำรสอบสวน เพ่ือลดควำมผิดพลำดและเพ่ิมควำมโปร่งใส รองลงมำ ร้อยละ 26.24 ระบุวำ่ ส่งเสริม
ดำ้นกำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ ร้อยละ 20.00 ระบุวำ่ กระจำยอ ำนำจกำรสอบสวนไปให้หน่วยงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะ
ดำ้น เพ่ือช่วยลดปริมำณงำนของพนกังำนสอบสวน ท ำให้กำรสอบสวนคดีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ร้อยละ 17.36 ระบุวำ่ ให้พนกังำนอยักำร       
มีบทบำทในกระบวนกำรสอบสวนคดีอำญำร่วมกับพนักงำนสอบสวน ร้อยละ 15.36 ระบุว่ำ ควรให้หน่วยงำนภำยนอกหรือหน่วยงำน               
ท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ร้อยละ 15.28 ระบุวำ่ แยกหน่วยงำนสอบสวนออกจำกต ำรวจ ร้อยละ 13.84 ระบุวำ่ ออกกฎหมำย 
ท่ีรับรองควำมเป็นอิสระของพนักงำนสอบสวนไม่ให้ถูกแทรกแซง ร้อยละ 6.48 ระบุว่ำ เพ่ิมบุคลำกรด้ำนงำนสอบสวนและงบประมำณ           
ให้เพียงพอ ร้อยละ 1.84 อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พฒันำระบบงำนสอบสวนให้มีควำมรวดเร็วมำกกวำ่น้ี เพ่ิมทกัษะให้ต ำรวจ เช่น ควำมรู้ดำ้นกฎหมำย     
เร่ืองคดีควำมให้หำข้อมูลในกำรสอบสวน ลงพ้ืนท่ี หำพยำนหลักฐำนเพ่ิมมำกข้ึน ลดอ ำนำจของต ำรวจลง ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ                  
ระบบงำนสอบสวนดีอยูแ่ลว้ และไม่มีทำงแกไ้ขได ้และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 8.80 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.68 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.52 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.20 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.80 มีภูมิล ำเนำ          
อยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 56.24 เป็นเพศชำย และร้อยละ 43.76 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่ง ร้อยละ 7.28 มีอำย ุ 18 – 25 ปี ตวัอยำ่ง ร้อยละ 14.88         
มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 20.64 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 36.24 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 18.80 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 2.16 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 89.76 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 4.72 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.20 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 4.32 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 22.80 ระบุวำ่ สถำนภำพโสด ร้อยละ 67.44 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.88 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกันอยู่ และร้อยละ 4.88 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตัวอย่ำง ร้อยละ 26.88 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 29.76                   
จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.44 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.84 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 4.80 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 5.28 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วนัเสาร์ท่ี 10 มนีาคม พ.ศ. 2561 
 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.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอยำ่งร้อยละ 12.64 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.04 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
19.76 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.52 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.44 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.88 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.44 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.08 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระ
ท่ีไม่แสวงหำก ำไร และร้อยละ 5.20 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอย่ำงร้อยละ 13.60 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 24.08 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท   
ร้อยละ 23.04 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.56 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.04 มีรำยไดเ้ฉล่ีย       
ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.80 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.88 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. จากประสบการณ์ของท่านทีผ่่านมา ท่านคดิว่าขั้นตอนการด าเนนิคดแีละระบบงานสอบสวนของต ารวจมคีวามโปร่งใสยุตธิรรมหรือไม่ 

ความโปร่งใสยุตธิรรมของขั้นตอนการด าเนินคดแีละระบบงานสอบสวนของต ารวจ  ร้อยละ 
มคีวามโปร่งใสยุตธิรรมมาก เพรำะ ท ำตำมระบบและขั้นตอนกำรท ำงำนเป็นอยำ่งดี  9.68 
ค่อนข้างมคีวามโปร่งใสยุตธิรรม เพรำะ มีระบบกำรท ำงำนท่ีดี มีหลกัฐำนประกอบชดัเจน   39.60 
ไม่ค่อยมคีวามโปร่งใสยุตธิรรม เพรำะ เกิดควำมล่ำชำ้และขอ้ผิดพลำดค่อนขำ้งบ่อย มีผลประโยชน์เขำ้มำเก่ียวขอ้ง  

และใชร้ะบบพวกพอ้ง  
35.20 

ไม่มคีวามโปร่งใสยุตธิรรมเลย เพรำะ ประชำชนไม่สำมำรถเขำ้ไปตรวจสอบหรือมีส่วนร่วมในกำรสอบสวนได้
บำงคร้ังมีหลกัฐำนท่ีไม่ชดัเจน ชอบยดัขอ้หำใหก้บัคนจน ถูกแทรกแซงกำรท ำงำนจำกผูมี้อิทธิพล   
และเร่ืองของผลประโยชน์เขำ้มำเก่ียวขอ้ง  

14.64 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.88 
รวม 100.00 

 
2. ในฐานะประชาชน ท่านมคีวามมัน่ใจต่อขั้นตอนการด าเนินคดแีละระบบงานสอบสวนของต ารวจ ในระดบัใด 

ความมัน่ใจต่อขั้นตอนการด าเนินคดแีละระบบงานสอบสวนของต ารวจ ร้อยละ 
มัน่ใจมาก เพรำะ มีระบบและขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีละเอียด ชดัเจน และต ำรวจท ำหนำ้ท่ีดีอยูแ่ลว้ 11.12 
ค่อนข้างมัน่ใจ เพรำะ มีระบบกำรท ำงำนท่ีค่อนขำ้งละเอียดอยูแ่ลว้ ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ และหลกัฐำนท่ีมี 37.20 
ไม่ค่อยมัน่ใจ เพรำะ มีกำรใชร้ะบบพวกพอ้ง มีผูมี้อิทธิพลเขำ้มำแทรกแซงกำรท ำงำน และมีเร่ืองของผลประโยชน์

เขำ้มำเก่ียวขอ้ง 
40.56 

ไม่มัน่ใจเลย เพรำะ มีอ ำนำจของเงินเขำ้มำเก่ียวขอ้ง คนรวยมกัหลุดพน้คดี  10.72 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.40 

รวม 100.00 
 

3. ท่านอยากเสนอแนวทางในการปรับปรุงงานสอบสวนให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุตธิรรม อย่างไรบ้าง  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

แนวทางในการปรับปรุงงานสอบสวนให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ ร้อยละ 
ควรมีกำรบนัทึกเสียงและภำพในระหวำ่งกำรสอบสวน เพ่ือลดควำมผิดพลำดและเพ่ิมควำมโปร่งใส 41.52 
ส่งเสริมดำ้นกำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 26.24 
กระจำยอ ำนำจกำรสอบสวนไปใหห้น่วยงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น เพ่ือช่วยลดปริมำณงำนของพนกังำนสอบสวน 

ท ำใหก้ำรสอบสวนคดีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
20.00 

ใหพ้นกังำนอยักำรมีบทบำทในกระบวนกำรสอบสวนคดีอำญำร่วมกบัพนกังำนสอบสวน 17.36 
ควรใหห้น่วยงำนภำยนอกหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 15.36 
แยกหน่วยงำนสอบสวนออกจำกต ำรวจ 15.28 
ออกกฎหมำย ท่ีรับรองควำมเป็นอิสระของพนกังำนสอบสวน ไม่ใหถู้กแทรกแซง 13.84 
เพ่ิมบุคลำกรดำ้นงำนสอบสวน และงบประมำณใหเ้พียงพอ 6.48 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พฒันำระบบงำนสอบสวนใหมี้ควำมรวดเร็วมำกกวำ่น้ี เพ่ิมทกัษะใหต้ ำรวจ เช่น ควำมรู้ดำ้นกฎหมำย  

เร่ืองคดีควำม ใหห้ำขอ้มูลในกำรสอบสวน ลงพ้ืนท่ี หำพยำนหลกัฐำนเพ่ิมมำกข้ึน ลดอ ำนำจของต ำรวจลง  
ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ระบบงำนสอบสวนดีอยูแ่ลว้ และไม่มีทำงแกไ้ขได ้

1.84 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  2.88 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  110 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง  321 25.68 
ภำคเหนือ 219 17.52 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 415 33.20 
ภำคใต ้ 185 14.80 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 703 56.24 
หญิง 547 43.76 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 91 7.28 
26 – 35 ปี  186 14.88 
36 – 45  ปี 258 20.64 
46 – 59  ปี 453 36.24 
60 ปีข้ึนไป 235 18.80 
ไม่ระบุ 27 2.16 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,122 89.76 
อิสลำม 59 4.72 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.20 
ไม่ระบุ 54 4.32 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 285 22.80 
สมรส 843 67.44 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

61 4.88 
ไม่ระบุ 61 4.88 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 336 26.88 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 372 29.76 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 93 7.44 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 323 25.84 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 60 4.80 
ไม่ระบุ 66 5.28 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 158 12.64 
พนกังำนเอกชน 163 13.04 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 247 19.76 
เกษตรกร/ประมง 169 13.52 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 193 15.44 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 211 16.88 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 43 3.44 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.08 
ไม่ระบุ 65 5.20 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 170 13.60 
ไม่เกิน 10,000 301 24.08 
10,001 – 20,000 288 23.04 
20,001 – 30,000 157 12.56 
30,001 –  40,000 63 5.04 
40,001 ข้ึนไป 110 8.80 
ไม่ระบุ 161 12.88 

รวม 1,250 100.00 
 
  

 


