แบบสอบถาม
สถานที่..................................................................................
คําชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการปองกันปราบปรามของเจาหนาที่ตํารวจและ
มาตรการทางสังคมตอการแกไขปญหา การแขงรถซิ่งในทางสาธารณะ ของแกงเด็กและเยาวชน “ขอมูลของทานจะถูกปด
เปนความลับ”
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง  หรือเติมขอความลงในชองวางที่ระบุ
1.) เพศ

 ชาย

 หญิง

2.) อายุ.................ป
3.) การศึกษา
 ประถมศึกษา
 อนุปริญญา/ปวส.

 มัธยมศึกษาตอนตน
 ปริญญาตรี

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 สูงกวาปริญญาตรี

 ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
 รับจางทั่วไป
 นักเรียน/นักศึกษา
 วางงาน

 พนักงาน/ลูกจางเอกชน
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................

4.) อาชีพ

5.) รายไดตอเดือน
 ไมเกิน10,000 บาท
 10,001 – 30,000 บาท
 มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป

 30,001 – 50,000 บาท

6.) ที่พักอาศัยอยูในเขต
 ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

 นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล

- 2สวนที่ 2 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ ตอการแกไขปญหาการแขงรถซิ่งในทางสาธารณะของแกงเด็ก
และเยาวชนดังขอคําถามตอไปนี้ ทานมีระดับความคิดเห็นอยางไร
2.1 มาตรการปองกันปราบปรามของเจาหนาที่ตาํ รวจ
ขอคําถาม
มากที่สุด
มาตรการปองกัน
1.) ใหความรูกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และผูปกครอง
เกี่ยวกับกฎหมายและอัตราโทษ
2.) นําเด็กและเยาวชนหรือบุคคลที่มีประสบการณชีวิต
จากการแขงรถซิ่ง เชน ผูพิการ เปนตน มาถายทอด ผลกระทบ
เพื่อใหเด็กและเยาวชนเห็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3.) จัดโครงการมวลชนสัมพันธ ในพื้นที่ โดย ใหความรูแกเด็ก
และเยาวชน บิดามารดา ผูปกครอง
และประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมายและอัตราโทษ
4.) รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําโครงการรณรงค
เพื่อปองกันพฤติกรรมการขับรถซิ่งของเด็กและเยาวชน
โดยผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน
5.) จัดทําสารคดีปญหาการแขงรถซิ่ง โดยเจาะลึกถึงความคิด
ความรูสึกและพฤติกรรมของ เด็กและ เยาวชนที่ขับรถซิ่ง
ตลอดจน ความคิด และ ความรูสึกของผูปกครอง เจาหนาที่
ตํารวจ และประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
6) รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสถานที่และใหมี
การแขงรถที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยไมมีคาใชจาย
7) เปดชองทางสายดวนสําหรับแจงเบาะแสของการแขงรถซิ่ง
ในทางสาธารณะและประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดทราบ
8) ตั้งจุดตรวจเปนประจําทุกวัน เริ่มจากการกวดขันรถที่ใชอยู
บนทองถนนทั่ว ๆ ไปกอน โดยเนนตรวจยึดรถที่มีลักษณะ
สุมเสี่ยง เชน รถที่มีการดัดแปลงสภาพ เปนตน

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอยที่สุด
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ขอคําถาม

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอยที่สุด

มาตรการปองกัน
9) ตั้งจุดตรวจตามสถานที่ที่มีการแขงรถซิ่งเปนประจํา
เพื่อปองกันการรวมกลุมหรือการแขงรถซิ่ง
10) ควบคุมรานหรือชางที่ดัดแปลง/แตงรถ เชน ขึ้นทะเบียน
รานหรือชางที่ดัดแปลงสภาพรถ เปนตน เพราะมีสวนสําคัญ
ที่ใหการสนับสนุนการแขงรถซิ่ง
จากมาตรการปองกันดังกลาว ทานคิดวามาตรการขอใดมีความจําเปนเรงดวนเพียงขอเดียว คําตอบคือขอ
นอกเหนือ
ขอ 1-10 มีมาตรการอื่นอีกหรือไม (โปรดระบุ) ……......................................................................................................................
ขอคําถาม

มากที่สุด
มาตรการปราบปราม

1) มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด สม่ําเสมอและตอเนื่อง
2) ใชกําลังเจาหนาที่ตํารวจปดถนนและตรอกซอกซอย
ทุกชองทางแลวจับกุม เพื่อ ไมใหหลบหนีไปได โดยเฉพาะ
หัวโจก/หัวหนาแกงเด็กและเยาวชน
3) เจาหนาที่ตํารวจแจงขอมูลเกี่ยวกับรานคาที่จําหนายหรือ
ดัดแปลง/แตงรถที่มีผลิตภัณฑทอไอเสียที่ผิดกฎหมาย
เพื่อ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) จะไดรวมมือ
กับเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
4) เมื่อจับกุมเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดได
ในการแขงไวตามกฎหมาย

ให ยึดรถที่ใช

5) เมื่อจับกุมเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดได ให ดําเนินคดีกับ
ผูปกครอง ในกรณีสงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติตน
ไมสมควร
6) เมื่อจับกุมเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดได ใหทําการสืบสวน
สอบสวนหาขอมูลเกี่ยวกับรานดัดแปลง/แตงรถเพื่อขยายผล
การจับกุมตอไป

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอยที่สุด
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ขอคําถาม

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอยที่สุด

มาตรการปราบปราม
7) เมื่อจับกุมเด็กและเยาวชนผูกระทําผิดได
ใหตรวจหา
สารเสพติดและหากพบวามีการเสพยาเสพติดใหสงตัวเขารับ
การบําบัดตอไป
จากมาตรการปราบปรามดังกลาว ทานคิดวามาตรการขอใดมีความจําเปนเรงดวนเพียงขอเดียว คําตอบคือขอ
นอกเหนือ
ขอ 1-7 มีมาตรการอื่นอีกหรือไม (โปรดระบุ) .................................................................................................................................

2.2 มาตรการทางสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน
ขอคําถาม

มากที่สุด
มาตรการทางสังคม

1) ตอตาน ปฏิเสธพฤติกรรม เผยแพรผลกระทบในดานลบ
ตอตัวเด็กและเยาวชน ครอบครัวและชุมชน
2) รณรงคใหเห็นโทษของการแขงรถซิ่งหรือนําภาพอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการแขงรถมาติดไวตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อเปน
อุทาหรณ และดําเนินการเปนระยะ อยางสม่ําเสมอ
3) ออกกฎหมายกําหนดเวลากลับบานของเด็กและเยาวชน
เพื่อปองกันเด็กและเยาวชนไปมั่วสุมกระทําผิด
4) เมื่อ มีการจับกุมดําเนินคดีแกงเด็กและเยาวชนที่แขงรถซิ่ง
กรณีอัยการขอใหศาลสั่งริบรถของกลางที่ใชในการแขง ศาลก็จะ
สั่งริบไวทุกคัน
5) เด็กและเยาวชน ที่กระทําผิดศาล จะสงไปทํากิจกรรม
ในคายทหารเพื่อฝกใหมีระเบียบวินัย สวนผูปกครอง นั้น ศาล
ก็จะมีโครงการครอบครัวสัมพันธเพื่อใหผูปกครองกับเด็กและ
เยาวชนไดทํากิจกรรมรวมกัน

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอยที่สุด
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ขอคําถาม

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอยที่สุด

มาตรการทางสังคม
6) แกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหมีมาตรการริบทรัพย (รถที่ใช
แขงขัน) เปนพิเศษ
7) แกไขเพิ่มเติมกฎหมายให มีการกําหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น
8) มีขั้นตอนวิธีการในการจับกุมและสอบสวนเปนพิเศษ
9) กรณีเด็กและเยาวชนเคยกระทําผิด (แขงรถซิ่ง) มาแลวใหมี
มาตรการในการลงโทษที่รุนแรงขึ้น
จากมาตรการทางสังคมดังกลาว ทานคิดวามาตรการขอใดมีความจําเปนเรงดวนเพียงขอเดียว คําตอบคือขอ
นอกเหนือ
ขอ 1-9 มีมาตรการอื่นอีกหรือไม (โปรดระบุ) ...............................................................................................................................
ขอคําถาม

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

มาตรการการมีสวนรวมของประชาชน
1) สถาบันครอบครัว (บาน) ปลูกฝงพฤติกรรมที่เหมาะสม
เปนแบบอยางที่ดีของเด็กและเยาวชน สอนบุตรหลานใหมี
ความรักตนเองในทางที่ถูกตอง
ดูแลบุตรหลานไมปลอยให
ออกนอกบานในเวลากลางคืน
2) สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) อบรมสั่งสอนใหความรู
ทางปญญา สรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมหรือ จิตสาธารณะ
มีเปาหมายของการสําเร็จการศึกษาเพื่อการประกอบสัมมา
อาชีพ
3) สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) จัดใหมีผูนําเด็กและเยาวชน
เพื่อชักจูงกันไปในทางที่ถูกตอง เนื่องจากเด็กและเยาวชน
ที่อยูในวัยเดียวกันจะเขาใจกันไดดีกวาผูใหญ
4) สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) จัดใหมีโครงการตอตานการแขง
รถซิ่งในทางสาธารณะ

นอยที่สุด
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ขอคําถาม

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอยที่สุด

มาตรการการมีสวนรวมของประชาชน
5) สถาบันทางศาสนา (วัด โบสถ มัสยิด) อบรมสั่งสอนเรื่อง
ความดีความชั่ว ผลของการปฏิบัติดี ปลูกฝงใหเยาวชนละอาย
ตอการทําบาป
6) องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงกํานัน และ ผูใหญบาน
คอยสอดสองดูแล อบรม ตักเตือนเด็กและเยาวชน ในหมูบาน
ที่มพี ฤติกรรมสุมเสี่ยง
7) ผูประกอบการหรือรานดัดแปลง/แตงรถตรวจสอบหลักฐาน
การครอบครองกอน กรณีพบวาเปนรถที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
เชน รถที่ถูกลักขโมยมา เปนตน ใหแจงเจาหนาที่ตํารวจ
8) กรมการขนสงทางบกมีการประชาสัมพันธและกวดขันจับกุม
รถที่มีการดัดแปลงสภาพผิดกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง
9) สื่อมวลชนเสนอขาวการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด
หรือเสนอเกี่ยวกับบทลงโทษตามกฎหมายเพื่อเปการประชาสั
น
มพันธ
มิใหเด็กและเยาวชนไปกระทําผิด
10) ประชาชนแจงเบาะแสแกเจาหนาที่ตํารวจ เชน รานที่รับ
ดัดแปลง/แตงรถผิดกฎหมาย การรวมกลุมเพื่อแขงรถซิ่งของ
เด็กและเยาวชน เปนตน
11) สังคมหรือชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อสราง
คุณคา (พฤติกรรมเชิงบวก) ใหกับเด็กและเยาวชนที่แขงรถซิ่ง
ในทางสาธารณะ
จากมาตรการการมีสวนรวมของประชาชน ทานคิดวามาตรการขอใดมีความจําเปนเรงดวนเพียงขอเดียว คําตอบคือขอ
นอกเหนือ ขอ 1-11 มีมาตรการอื่นอีกหรือไม (โปรดระบุ)………………….……................................................................................
…….......................................................................................................................................................................................................
สวนที่ ๓ ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .........
กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ ขอขอบคุณทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

