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แบบสอบถามชุ ดที่ 9
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
คำชี้ แจง โปรดเติ มข้อควำมลงในช่ องว่ำง หรื อทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่กำหนดให้และให้
ตรงกับ ควำมเป็ นจริ งของท่ ำนมำกที่ สุ ด ข้ อมู ลทั้งหมดนี้จะถือว่ าเป็ นความลับ สู งสุ ดและจะไม่ มี
การเปิ ดเผยต่ อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเด็ดขาด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
1. ปั จจุบนั ท่ำนพักอำศัยที่จงั หวัด...................................................
2. เพศ
 1) ชำย

 2) หญิง

3. อำยุ...............ปี
4. กำรศึกษำสู งสุ ด
 1) ประถมศึกษำ

 2) มัธยมศึกษำตอนต้น

 3) มัธยมศึกษำตอนปลำย

 4) ปวช./ปวส.

 5) ปริ ญญำตรี

 6) สู งกว่ำปริ ญญำตรี

5. อำชีพของท่ำน
 1) ว่ำงงำน

 2) นักเรี ยน/นักศึกษำ

 3) ค้ำขำย/ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว

 4) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ

 5) ลูกจ้ำงบริ ษทั /ห้ำงร้ำน

 6) เกษตรกร (ทำไร่ , ทำนำ, ทำสวน)

 7) รับจ้ำงทัว่ ไป

 8) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................

6. ประเภทของยำนพำหนะที่ท่ำนใช้ (เลือกประเภทของยำนพำหนะที่ใช้ประจำ)
 1) รถจักรยำน

 2) รถจักรยำนยนต์

 3) รถกระบะ

 4) รถเก๋ ง

 5) รถรับจ้ำงสำธำรณะ (รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง รถสองแถว รถบัส)
 6) รถบรรทุก

 7) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
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7. กำรเดินทำงส่ วนใหญ่อยูใ่ นย่ำน
 1) เขตชุมชนหรื อเขตเมือง

 2) เขตชำนเมืองหรื อชนบท

8. ระยะทำงที่ใช้ในกำรเดินทำงในแต่ละวัน (เฉลี่ย) ............................กิโลเมตร
9. ท่ำนเคยประสบอุบตั ิเหตุหรื อไม่
 1) เคย

 2) ไม่เคย

10. ท่ำนเคยแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุไปแล้ว เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมำถึงสถำนที่เกิดเหตุใช้เวลำ
เท่ำใด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ท่ำนทรำบหรื อไม่วำ่ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุควรแจ้งเหตุไปที่ใด
 1) ทรำบ

 2) ไม่ทรำบ

ถ้ำแจ้งเหตุได้แล้วท่ำนได้รับควำมสะดวกหรื อไม่ อย่ำงไร
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ส่ วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบังคับใช้กฎหมำยจรำจรของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
(ควำมปลอดภัยจำกอุบตั ิเหตุจรำจรทำงบก)
คำชี้ แจง โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่ กำหนดให้ที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำน
มำกที่สุด
ระดับควำมพึงพอใจ
คำถำม
ด้ านการป้องกันอุบัติเหตุบนท้ องถนน
1. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรในช่วง
เทศกำลสำคัญ เช่น ปี ใหม่ สงกรำนต์ เป็ นต้น
2. กำรจรำจรในพื้นที่มีควำมสะดวกและคล่องแคล่ว
3. มีเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในกำรอำนวยควำมสะดวกในเส้นทำงที่เกิดอุบตั ิเหตุ
บ่อยครั้ง
4. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทำงถนนอย่ำง
สม่ำเสมอ
5. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่ องกฎหมำยจรำจร วินยั จรำจร
กำรป้ องกันอุบตั ิเหตุให้แก่ประชำชนอย่ำงสม่ำเสมอ
ด้ านการบังคับใช้ กฏจราจร
6. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้มงวดกวดขันในกำรสวมหมวกนิรภัย
7. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้มงวดกวดขันในกำรขับรถเร็ วเกินกว่ำที่กฎหมำย
กำหนด
8. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้มงวดกวดขันผูเ้ มำสุ รำขณะขับรถ
9. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรสกัดจับแกงขับรถซิ่ ง
10. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้มงวดกวดขันกับผูฝ้ ่ ำฝื นกฎหมำยจรำจร
11. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจปฏิบตั ิงำนในกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ไม่เลือกปฏิบตั ิ

น้อย
1

2

3

4

มำก
5
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ระดับควำมพึงพอใจ
คำถำม

น้อย
1

2

3

4

มำก
5

ด้ านเจ้ าหน้ าที่/บุคลากร
12. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจพูดจำกับประชำชนด้วยวำจำที่สุภำพ
13. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจให้ควำมช่วยเหลือประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นบนถนน
ส่ วนที่ 3 ประเด็ น ที่ ไ ม่ พึ ง พอใจมากที่ สุ ด เกี่ ย วกับ กำรปฏิ บ ัติ ง ำนของเจ้ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจต่ อ
ควำมปลอดภัยจำกอุบตั ิเหตุจรำจรทำงบก

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ เกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจต่อควำมปลอดภัยจำกอุบตั ิเหตุ
จรำจรทำงบก

