
การดําเนินการสํารวจตามโครงการ  People Poll   
โดยดําเนินการสํารวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจในส่วนของภาคประชาชน                                                                                                                                                    
สถานีตํารวจนครบาลบางนา 

ส ารวจวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2565 

 
 

ภาค 

 
 

จังหวัด 

 
 

สถานี 

 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ความ 
หวาดกลัวใน 
ชีวิตร่างกาย 

เพศและ 
ทรัพย์สิน (%) 

ความเชื่อม่ัน 
ของประชาชน 

(%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายในสถาน ี     
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายนอกสถานี    
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ     
ส าหรับงาน 
จราจร (%) 

บช.น. บก.น.5 บางนา 111 42 73 67 73 0 
 

        

 

77.62 % 

22.38 % 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 

หญิง 

                 เรียน ผกก.สน.บางนา – ตามรายละเอียดผลการสํารวจตามโครงการ People Poll 

พ.ต.ต.  

               ( อธิภัทร ธรรมศรี )  
              สว.อก.สน.บางนา 

 
- ทราบ 

        พ.ต.อ.                       
                                         ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 

                                ผกก.สน.บางนา 
                           1 ม.ค.65 

 

  ชาย   

  หญิง 



การดําเนินการสํารวจตามโครงการ  People Poll   
โดยดําเนินการสํารวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจในส่วนของภาคประชาชน                                                                                                                                                    
สถานีตํารวจนครบาลบางนา 

ส ารวจวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2565 

 
 

ภาค 

 
 

จังหวัด 

 
 

สถานี 

 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ความ 
หวาดกลัวใน 
ชีวิตร่างกาย 

เพศและ 
ทรัพย์สิน (%) 

ความเชื่อม่ัน 
ของประชาชน 

(%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายในสถาน ี     
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายนอกสถานี    
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ     
ส าหรับงาน 
จราจร (%) 

บช.น. บก.น.5 บางนา 227 35 84 83 86 61 
 

        

 

77.8 % 

22.2 % 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 

หญิง 

                 เรียน ผกก.สน.บางนา – ตามรายละเอียดผลการสํารวจตามโครงการ People Poll 

พ.ต.ต.  

               ( อธิภัทร ธรรมศรี )  
              สว.อก.สน.บางนา 

 
- ทราบ 

        พ.ต.อ.                       
                                         ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 

                                ผกก.สน.บางนา 
                           1  ก.พ.65 

 

- ทราบ 

  ชาย    

  หญิง   



การดําเนินการสํารวจตามโครงการ  People Poll   
โดยดําเนินการสํารวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจในส่วนของภาคประชาชน                                                                                                                                                    
สถานีตํารวจนครบาลบางนา 

ส ารวจวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

 
 

ภาค 

 
 

จังหวัด 

 
 

สถานี 

 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ความ 
หวาดกลัวใน 
ชีวิตร่างกาย 

เพศและ 
ทรัพย์สิน (%) 

ความเชื่อม่ัน 
ของประชาชน 

(%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายในสถาน ี     
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายนอกสถานี    
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ     
ส าหรับงาน 
จราจร (%) 

บช.น. บก.น.5 บางนา 103 13 94 94 94 94 
 

        

 

89.88 % 

10.12 % 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 

หญิง 

                 เรียน ผกก.สน.บางนา – ตามรายละเอียดผลการสํารวจตามโครงการ People Poll 

พ.ต.ต.  

               ( อธิภัทร ธรรมศรี )  
              สว.อก.สน.บางนา 

 
- ทราบ 

        พ.ต.อ.                       
                                         ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 

                                ผกก.สน.บางนา 
                           1 มี.ค.65 

 

  ชาย    

  หญิง   



การดําเนินการสํารวจตามโครงการ  People Poll   
โดยดําเนินการสํารวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจในส่วนของภาคประชาชน                                                                                                                                                    
สถานีตํารวจนครบาลบางนา 

ส ารวจวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.2565 

 
 

ภาค 

 
 

จังหวัด 

 
 

สถานี 

 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ความ 
หวาดกลัวใน 
ชีวิตร่างกาย 

เพศและ 
ทรัพย์สิน (%) 

ความเชื่อม่ัน 
ของประชาชน 

(%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายในสถาน ี     
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายนอกสถานี    
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ     
ส าหรับงาน 
จราจร (%) 

บช.น. บก.น.5 บางนา 106 9 97 97 98 97 
 

        

 

86.85 % 

13.15% 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 

หญิง 

                 เรียน ผกก.สน.บางนา – ตามรายละเอียดผลการสํารวจตามโครงการ People Poll 

พ.ต.ต.  

               ( อธิภัทร ธรรมศรี )  
              สว.อก.สน.บางนา 

 
- ทราบ 

        พ.ต.อ.                       
                                         ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 

                                ผกก.สน.บางนา 
                           1 เม.ย.65 

 

  ชาย    

  หญิง   



การดําเนินการสํารวจตามโครงการ  People Poll   
โดยดําเนินการสํารวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจในส่วนของภาคประชาชน                                                                                                                                                    
สถานีตํารวจนครบาลบางนา 

ส ารวจวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2565 

 
 

ภาค 

 
 

จังหวัด 

 
 

สถานี 

 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ความ 
หวาดกลัวใน 
ชีวิตร่างกาย 

เพศและ 
ทรัพย์สิน (%) 

ความเชื่อม่ัน 
ของประชาชน 

(%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายในสถาน ี     
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายนอกสถานี    
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ     
ส าหรับงาน 
จราจร (%) 

บช.น. บก.น.5 บางนา 102 6 97 98 98 97 
 

        

 

78.66 % 

21.34 % 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 

หญิง 

                 เรียน ผกก.สน.บางนา – ตามรายละเอียดผลการสํารวจตามโครงการ People Poll 

พ.ต.ต.  

               ( อธิภัทร ธรรมศรี )  
              สว.อก.สน.บางนา 

 
- ทราบ 

        พ.ต.อ.                       
                                         ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 

                                ผกก.สน.บางนา 
                           1  พ.ค.65 

 

  ชาย    

  หญิง   



การดําเนินการสํารวจตามโครงการ  People Poll   
โดยดําเนินการสํารวจความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  

และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจในส่วนของภาคประชาชน                                                                                                                                                    
สถานีตํารวจนครบาลบางนา 

ส ารวจวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 
 

ภาค 

 
 

จังหวัด 

 
 

สถานี 

 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ความ 
หวาดกลัวใน 
ชีวิตร่างกาย 

เพศและ 
ทรัพย์สิน (%) 

ความเชื่อม่ัน 
ของประชาชน 

(%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายในสถาน ี     
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 
ภายนอกสถานี    
ต ารวจ (%) 

ความพึงพอใจ     
ส าหรับงาน 
จราจร (%) 

บช.น. บก.น.5 บางนา 105 6 98 98 97 97 
 

        

87.74 % 

12.26 % 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ชาย 

หญิง 

              เรียน ผกก.สน.บางนา – ตามรายละเอียดผลการสํารวจตามโครงการ People Poll 

พ.ต.ต.  

               ( อธิภัทร ธรรมศรี )  
              สว.อก.สน.บางนา 

 
- ทราบ 

        พ.ต.อ.                       
                                         ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 

                                ผกก.สน.บางนา 
                           1  มิ.ย.65 

 

  ชาย    

  หญิง   


