แบบสอบถามชุดที่ 2
แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจและความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรมของประชาชน (สําหรับผูเสียหาย)
คําชี้แจง: แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนและตรงตามความตองการประชาชนตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่เหมาะสมสําหรับตัวทานมากที่สุด
1. ชื่อสถานีตํารวจ.................................................................จังหวัด...................................................
2. เพศ

 ชาย

 หญิง

 ไมมีงานทํา

 มีงานทํา

3. อายุ……………………………..ป
4. สถานภาพการทํางาน
5. ทําอาชีพ
 เกษตรกรรม

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว

 รับจาง

 อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….

6. ระดับการศึกษา
 ชั้นประถมศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนตน

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

 อนุปริญญา/ปวส.

 ปริญญาตรี

 สูงกวาปริญญาตรี

7. รายไดตอเดือน
 นอยกวา 5,000 บาท

 5,001 – 15,000 บาท

 15,001 – 25,000 บาท

 25,001 บาทขึ้นไป

8. ศาสนา
 พุทธ

 คริสต

 อิสลาม

 อื่นๆ...........................

9. สถานะภาพสมรส
 โสด

 แตงงานแลว

 หยารางหรือแยกกันอยู

 สามีเสียชีวิต/ภรรยาเสียชีวิต

10. ลักษณะพื้นที่อยูอาศัย
 ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

 นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล

11. ทานหรือญาติพี่นองเคยตกเปนเหยื่ออาชญากรรมหรือไม
 เคย

 ไมเคย

12. ทานเคยติดตอหรือใชบริการเจาหนาที่ตํารวจหรือไม
 เคย

 ไมเคย

13. ทานมีความเชื่อมั่นตอหนวยงานตํารวจในระดับใด
 ไมมีความเชื่อมั่นเลย

 ไมมีความเชื่อมั่นเลย

 ไมคอยมีความเชื่อมั่น

 มีความเชื่อมั่นมาก

14. โดยทั่วไปทานมีความสุขในชีวิตในระดับใด
 ไมมีความสุขเลย

 ไมคอยมีความสุข

 มีความสุขดี

 มีความสุขมาก

15. ทานมาแจงความเมื่อใด เดือน........................พ.ศ..............................
16. ทานแจงความในคดีความผิดใด.............................................................
17. ผลการดําเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน
 ไมทราบ

 สั่งฟอง

 สั่งไมฟอง

 อยูในระหวางการสอบสวน

 งดการสอบสวน

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ (ดานการใหบริการบน
สถานีตํารวจ)
โปรดกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
เห็นดวย
ขอคําถาม
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
1.มีปายแสดงที่ตั้งและเสนทางการเดินทางไป
สถานีตํารวจที่มีความชัดเจนเห็นไดงาย
2.การจัดที่นั่งรอรับบริการบนสถานีตํารวจมีอยาง
เพียงพอ
3.ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสถานีตํารวจ
4.การจัดสถานที่จอดรถสําหรับประชาชนมีอยาง
เพียงพอ
5.หองน้ํามีจํานวนเพียงพอ
6.มีตูรับฟงความคิดเห็นของประชาชนติดตั้งไว
อยางชัดเจน
ดานเจาหนาที่/บุคลากร
7.กิริยามารยาทของเจาหนาที่ตํารวจเปนมิตรตอ
ประชาชน
8.เจาหนาที่ตํารวจมีบุคลิกภาพนาเชื่อถือและ
เหมาะสม
9.เจาหนาที่ตํารวจใสใจในการบริการ
10.เจาหนาที่ตํารวจใหบริการประชาชนอยาง
เสมอภาค

นอยที่สุด
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2

มากที่สุด
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เห็นดวย
ขอคําถาม

นอยที่สุด
1

11.เจาหนาที่ตํารวจมีความรูในการตอบคําถาม ให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมายหรือชี้แจง
ขอสงสัยอื่นๆ ไดอยางชัดเจน
12.เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมมี
การเรียกรองทรัพยสินอื่นใด นอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมตามระเบียบทางราชการกําหนด
13.เจาหนาที่ตํารวจสวมชุดเครื่องแบบระหวางปฏิบัติ
หนาที่
ดานกระบวนการการใหบริการ
14.มีการจัดแผนผังอธิบายและแนะนําขั้นตอนใน
การบริการตางๆ เชน การแจงความรองทุกข การเสีย
คาปรับคดีจราจร การแจงเอกสารหายหรือแจงความไว
เปนหลักฐานฯ
15.มีการจัดพื้นที่ใหบริการไว ณ จุดเดียว เพื่อสะดวก
ในการใหบริการ
16.การใหบริการมีความรวดเร็วเหมาะสม
17.การใหบริการมีการเรียงลําดับกอนหลัง ไมมีการแซง
หรือแทรกคิว
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มากที่สุด
3

4
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการอํานวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน
โปรดกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
เห็นดวย
ขอคําถาม

นอยที่สุด
1

1.พนักงานสอบสวนมีความสุภาพและใหเกียรติ
ผูเสียหาย
2.พนักงานสอบสวนมีความตรงตอเวลาเมื่อนัดหมาย
ทางคดี
3.พนักงานสอบสวนแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขั้นตอน
และขอมูลทางคดีใหผูเสียหายทราบ
4.พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนรวดเร็วตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
5.พนักงานสอบสวนปกปดขอมูลของผูเสียหายและ
พยานเปนความลับ
6.พนักงานสอบสวนมีความรูความสามารถและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการสอบสวนไดอยางถูกตองครบถวน
7.พนักงานสอบสวนสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการ
รวบรวมพยานหลักฐานในงานสอบสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตย สุจริต
ตรงไปตรงมา ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิควรได
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มากที่สุด
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ (ดานการนําประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกิจการตํารวจ)
โปรดกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
เห็นดวย
ขอคําถาม
1.เจาหนาที่ตํารวจเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม

นอยที่สุด
1

2

มากที่สุด
3

4

5
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2.เจาหนาที่ตํารวจดําเนินการสนับสนุน ยกยอง
เชิดชูเกียรติ ประชาชนที่มีสวนรวมในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน
3.มีการกําหนดแนวทาง ระเบียบ หรือกลไกในการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมไดอยางเต็มที่
4.เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติกิจกรรมรวมกับประชาชน
ในชุมชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
5.เมื่อทานทราบเบาะแสคนรายจะแจงใหตํารวจทราบ
สวนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
โปรดกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
ระดับความคิดเห็น
ขอคําถาม
1.ความรูสึกไมปลอดภัยหรือไมมั่นคงในชีวิต รางกาย
และทรัพยสินทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว
2.ความหวาดกลัวที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
ประเภทตางๆ เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย
ปลนทรัพย ทํารายรางกาย ขมขืนฯ ขณะอยู
นอกบานพัก อาคาร รานคา หรือหองพักเวลากลางวัน

นอยที่สุด
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มากที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
ขอคําถาม
3.ความหวาดกลัวที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
ประเภทตางๆ เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย
ปลนทรัพย ทํารายรางกาย ขมขืนฯ ขณะอยู
นอกบานพัก อาคาร รานคา หรือหองพักเวลากลางคืน

นอยที่สุด
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มากที่สุด
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4.ความหวาดกลัวที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
ประเภทตางๆ เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย
ปลนทรัพย ทํารายรางกาย ขมขืนฯ ขณะอยูในบานพัก
อาคาร รานคา หรือหองพักเวลากลางวัน
5.ความหวาดกลัวที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
ประเภทตางๆ เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย
ปลนทรัพย ทํารายรางกาย ขมขืนฯ เปนตน ขณะอยู
ในบานพัก อาคาร รานคา หรือหองพักเวลากลางคืน
สวนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
โปรดกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว
เห็นดวย
ขอคําถาม
ประสิทธิภาพการปองกันอาชญากรรม
1.เจาหนาที่ตํารวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยางสม่ําเสมอ
2.เจาหนาที่ตํารวจสามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ในสถานที่ลอแหลมและสถานที่เปลี่ยว
ได
3.เจาหนาที่ตํารวจออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบอยาง
สม่ําเสมอ เชน สายตรวจรถจักรยานยนต สายตรวจ
เดินเทา การรตรวจตูแดง ฯลฯ

นอยที่สุด
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มากที่สุด
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เห็นดวย
ขอคําถาม
4.เจาหนาที่ตํารวจออกเยี่ยมเยียนประชาชนและ
ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ

นอยที่สุด
1

2

มากที่สุด
3

4
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5.เจาหนาที่ตํารวจไดแนะนําประชาชนในการปองกัน
ชีวิตและทรัพยสิน
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
6.เจาหนาที่ตํารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุดวย
ความรวดเร็วและสามารถระงับเหตุการณไดทันทวงที
7.เจาหนาที่ตํารวจมีความรูความสามารถในการสืบสวน
สอบสวนภายหลังเกิดเหตุ
8.เจาหนาที่ตํารวจสามารถติดตามจับกุมตัวคนราย
ไดอยางรวดเร็ว
9.เจาหนาที่ตํารวจสามารถปราบปรามยาเสพติด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 7 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………....………………………………………………………...………………………….
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ
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