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“ความเช่ือมั่นต่อองค์กรต ารวจในสายตาของประชาชน” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “ความเช่ือมั่น        

ต่อองค์กรต ารวจในสายตาของประชาชน” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 18-20 มกรำคม 2566 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยไดท้ัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัควำมเช่ือมัน่ต่อองคก์รต ำรวจในสำยตำของประชำชน       
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำง  
ดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมรู้สึกหวำดกลวัต่อภยัอำชญำกรรมของประชำชน พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 35.65 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งหวำดกลวั 
รองลงมำ ร้อยละ 33.51 ระบุว่ำ หวำดกลวัมำก ร้อยละ 17.63 ระบุว่ำ ไม่ค่อยหวำดกลวั และร้อยละ 13.21 ระบุว่ำ หวำดกลวันอ้ย 

ดำ้นประเภทคดีอำชญำกรรมท่ีประชำชนรู้สึกหวำดกลวัในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 40.46 ระบุว่ำ คดีอำชญำกรรม
ออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ กำรพนันออนไลน์ หลอกลวงขำยของออนไลน์ รองลงมำ ร้อยละ 24.66 ระบุว่ำ คดียำเสพติด เช่น ซ้ือ ขำย  
หรือเสพยำเสพติด หลอนจำกกำรเสพยำ ร้อยละ 15.27 ระบุว่ำ คดีฆำตกรรมหรือท ำร้ำยร่ำงกำย ร้อยละ 9.00 ระบุว่ำ คดีฉ้อโกงประชำชน  
เช่น กำรหลอกลงทุน กำรเล่นแชร์ ร้อยละ 5.42 ระบุว่ำ คดีควำมผิดเก่ียวกบัเพศ เช่น ข่มขืน อนำจำร และร้อยละ 5.19 ระบุว่ำ คดีควำมผิดเก่ียวกบั
ทรัพย ์เช่น ลกัทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ว่ิงรำวทรัพย ์ชิงทรัพย ์รีดเอำทรัพย ์ 

ส่วนควำมเช่ือมั่นของประชำชนต่อกำรน ำเสนอข่ำวหรือกำรแถลงข่ำวเก่ียวกบักำรปฏิบัติงำนของเจำ้หน้ำท่ีต ำรวจ  พบว่ำ ตวัอย่ำง  
ร้อยละ 39.01 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือมั่น รองลงมำ ร้อยละ 26.72 ระบุว่ำ เช่ือมั่นน้อย ร้อยละ 25.34 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเช่ือมั่น และร้อยละ 8.93 ระบุว่ำ 
เช่ือมัน่มำก 

เม่ือถำมถึงกำรใช้บริกำรบนสถำนีต ำรวจของประชำชนในรอบ 1 ปี พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 80.23 ระบุว่ำ ไม่เคยใช้บริการ ขณะท่ี  
ร้อยละ 19.77 ระบุว่ำ เคยใช้บริการ ซ่ึงตวัอยำ่งท่ีระบุว่ำ เคยใชบ้ริกำร (จ ำนวน 259 หน่วยตวัอย่ำง) ร้อยละ 34.75 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งพอใจ รองลงมำ 
ร้อยละ 22.78 ระบุว่ำ พอใจมำก ร้อยละ 22.01 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพอใจ และร้อยละ 20.46 ระบุว่ำ พอใจนอ้ย 

ด้ำนสำยงำนของต ำรวจท่ีประชำชนช่ืนชอบ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 29.08 ระบุว่ำ ด้ำนกำรสืบสวนอำชญำกรรม เช่น ฝ่ำยสืบสวน 
นอกเคร่ืองแบบ เสำะหำพยำนหลกัฐำน จบักุมคนร้ำย รองลงมำ ร้อยละ 27.02 ระบุว่ำ ดำ้นกำรจดักำรจรำจร ร้อยละ 22.06 ระบุว่ำ ดำ้นกำรป้องกนั 
และปรำบปรำม เช่น  สำยตรวจ ต ำรวจชุมชนสัมพนัธ์ ฝำกบ้ำนไวก้ับต ำรวจ  ร้อยละ 12.83 ระบุว่ำ ไม่ช่ืนชอบกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจ 
ในสำยงำนใดเลย และร้อยละ 9.01 ระบุว่ำ ดำ้นกำรสอบสวน เช่น รับแจง้ควำม รับแจง้เอกสำร อ ำนวยควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินคดี 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงลกัษณะต ำรวจท่ีดีในมุมมองของประชำชน พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 37.18 ระบุว่ำ มีคุณธรรมในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองลงมำ ร้อยละ 25.73 ระบุว่ำ ท ำงำนรวดเร็ว เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 17.86 ระบุว่ำ กำรมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
สุภำพ ยิ้มแยม้แจ่มใส ในกำรให้บริกำรประชำชน ร้อยละ 11.53 ระบุว่ำ บงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงั ร้อยละ 3.74 ระบุว่ำ สำมำรถควบคุมอำรมณ์ 
และกำรแกไ้ขสถำนกำรณ์ไดดี้ ร้อยละ 2.05 ระบุว่ำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรปฏิบัติงำน และร้อยละ 1.91 ระบุว่ำ มีบุคลิกภำพ  
มีควำมเป็นผูน้ ำ และเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคกลำง            
ร้อยละ 18.01 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้และร้อยละ 7.71    
มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออก ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

 

วันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2566 
ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6 

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

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 12.90 มีอำยุ  18-25 ปี  ร้อยละ 17.79 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 18.93 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 26.64 มีอำยุ 46-59 ปี  

และร้อยละ 23.74 มีอำย ุ60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 96.26 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.90 นบัถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.84 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอืน่ ๆ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 34.97 สถำนภำพโสด ร้อยละ 62.82 สมรส และร้อยละ 2.21 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ ตัวอย่ำง ร้อยละ 26.56  
จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 34.12 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.56 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  
ร้อยละ 27.41 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.35 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 10.23 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.50 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.76
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 11.68 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.66 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน     
ร้อยละ 22.37 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 5.80 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 23.82  ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.69  รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.18  รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.54 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.57 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 3.51  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.69 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมเพยีงใด  
ความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน ร้อยละ 

ค่อนขำ้งหวำดกลวั 35.65 
หวำดกลวัมำก 33.51 
ไม่ค่อยหวำดกลวั 17.63 
หวำดกลวันอ้ย 13.21 

รวม 100.00 
 
2. ในสถานการณ์ปัจจุบันท่านรู้สึกหวาดกลัวต่อคดีอาชญากรรมประเภทใดมากท่ีสุด 

ประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 
คดีอำชญำกรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ กำรพนนัออนไลน์ หลอกลวงขำยของออนไลน ์ 40.46 
คดียำเสพติด เช่น ซ้ือ ขำย หรือเสพยำเสพติด หลอนจำกกำรเสพยำ 24.66 
คดีฆำตกรรมหรือท ำร้ำยร่ำงกำย 15.27 
คดีฉ้อโกงประชำชน เช่น กำรหลอกลงทุน กำรเล่นแชร์ 9.00 
คดีควำมผดิเก่ียวกบัเพศ เช่น ข่มขนื อนำจำร 5.42 
คดีควำมผดิเก่ียวกบัทรัพย ์เช่น ลกัทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ว่ิงรำวทรัพย ์ชิงทรัพย ์รีดเอำทรัพย ์ 5.19 

รวม 100.00 
 
3. ท่านเช่ือมั่นต่อการน าเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพยีงใด 

ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการน าเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ร้อยละ 
ไม่ค่อยเช่ือมัน่ 39.01 
เช่ือมัน่นอ้ย 26.72 
ค่อนขำ้งเช่ือมัน่ 25.34 
เช่ือมัน่มำก 8.93 

รวม 100.00 
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4. ในรอบ 1 ปี ท่านเคยใช้บริการบนสถานีต ารวจ 

การใช้บริการบนสถานีต ารวจของประชาชน ในรอบ 1 ปี ร้อยละ 
เคยใช้บริการ (จ านวน = 259 หน่วยตัวอย่าง) 19.77 

ระดับความพงึพอใจ   
ค่อนข้างพอใจ 34.75 
พอใจมาก 22.78 
ไม่ค่อยพอใจ 22.01 
พอใจน้อย 20.46 

ไม่เคยใช้บริการ 80.23 
รวม 100.00 

 
5. ในภาพรวมท่านช่ืนชอบการปฏิบัติงานของต ารวจในสายงานใดมากท่ีสุด 

สายงานของต ารวจที่ประชาชนช่ืนชอบ ร้อยละ 
ดำ้นกำรสืบสวนอำชญำกรรม เช่น ฝ่ำยสืบสวนนอกเคร่ืองแบบ เสำะหำพยำนหลกัฐำน จบักุมคนร้ำย 29.08 
ดำ้นกำรจดักำรจรำจร 27.02 
ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม เช่น สำยตรวจ ต ำรวจชุมชนสัมพนัธ์ ฝำกบำ้นไวก้บัต ำรวจ 22.06 
ไม่ช่ืนชอบกำรปฏิบติังำนของต ำรวจในสำยงำนใดเลย 12.83 
ดำ้นกำรสอบสวน เช่น รับแจง้ควำม รับแจง้เอกสำร อ ำนวยควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินคดี 9.01 

รวม 100.00 
 
6. ในมุมมองของท่าน ลักษณะต ารวจที่ดีควรเป็นอย่างไร 

ลักษณะต ารวจที่ดีในมมุมองของประชาชน ร้อยละ 
มีคุณธรรมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 37.18 
ท ำงำนรวดเร็ว เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบติั 25.73 
กำรมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สุภำพ ยิ้มแยม้แจ่มใส ในกำรใหบ้ริกำรประชำชน 17.86 
บงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงั 11.53 
สำมำรถควบคุมอำรมณ์และกำรแกไ้ขสถำนกำรณ์ไดดี้ 3.74 
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะในกำรปฏิบติังำน 2.05 
มีบุคลิกภำพ มีควำมเป็นผูน้ ำ และเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 1.91 

รวม 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.55 
ภำคกลำง 243 18.55 
ภำคเหนือ 236 18.01 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 438 33.44 
ภำคใต ้ 180 13.74 
ภำคตะวนัออก 101 7.71 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 630 48.09 
หญิง 680 51.91 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 169 12.90 
26-35 ปี 233 17.79 
36-45 ปี 248 18.93 
46-59 ปี 349 26.64 
60 ปีขึ้นไป 311 23.74 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,261 96.26 
อิสลำม 38 2.90 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.84 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 458 34.97 
สมรส 823 62.82 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 29 2.21 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 348 26.56 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 447 34.12 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 99 7.56 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 359 27.41 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 57 4.35 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 134 10.23 
พนกังำนเอกชน 190 14.50 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 272 20.76 
เกษตรกร/ประมง 153 11.68 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 192 14.66 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 293 22.37 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 76 5.80 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 312 23.82 
ไม่เกิน 10,000 บำท 271 20.69 
10,001-20,000 บำท 356 27.18 
20,001-30,000 บำท 125 9.54 
30,001-40,000 บำท 73 5.57 
40,001 บำทขึ้นไป 46 3.51 
ไม่ระบ ุ 127 9.69 

รวม 1,310 100.00 
 

 
 

 
 


