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แบบสอบถามชุ ดที่ 1
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่ อความสงบสุ ขและความพึงพอใจจากการเฝ้ าระวังและแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ เกีย่ วกับความมั่นคงของรั ฐ
คำชี้ แจง โปรดเติ มข้อควำมลงในช่ องว่ำง หรื อทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่ กำหนดให้และให้ตรงกับ
ควำมเป็ นจริ งของท่ำนมำกที่สุด ข้ อมูลทั้งหมดนี้จะถือว่ าเป็ นความลับสู งสุ ดและจะไม่ มีการเปิ ดเผยต่ อบุคคล
หนึ่งบุคคลใดโดยเด็ดขาด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
1. อยูเ่ ขตสถำนีตำรวจ ......................................................จังหวัด..............................................
2. เพศ
 1) ชำย

 2) หญิง

3. อำยุ...............ปี
4. ท่ำนอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้มำแล้ว .................. ปี
5. ท่ำนนับถือศำสนำ
 1) พุทธ

 2) คริ สต์  3) อิสลำม  4) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................

6. กำรศึกษำสู งสุ ด
 1) ประถมศึกษำ

 2) มัธยมศึกษำตอนต้น

 3) มัธยมศึกษำตอนปลำย

 4) ปวช./ปวส.

 5) ปริ ญญำตรี

 6) สู งกว่ำปริ ญญำตรี

7. 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).................................
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8. ลักษณะชุมชนที่ท่ำนอำศัยอยู่
 1) กลำงเมือง/เทศบำล

 2) ชำนเมือง

 3) ชนบท/พื้นที่กำรเกษตร

 4) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................

9. ลักษณะที่อยูอ่ ำศัยของท่ำนเป็ นอย่ำงไร
 1) บ้ำนพักส่ วนตัว

 2) บ้ำนเช่ำ

 3) แฟลต/อพำร์ทเม้นต์/คอนโดมิเนียม

 4) บ้ำนพักของทำงรำชกำร

 5) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
10. ท่ำนเข้ำมำอยูอ่ ำศัยในพื้นที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้เพรำะเหตุใด
 1) เป็ นถิ่นกำเนิ ด

 2) มำประกอบอำชีพ

 3) มำศึกษำเล่ำเรี ยน

 4) ติดตำมครอบครัว

 5) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
ส่ วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อควำมสงบสุ ขและควำมพึงพอใจจำกกำรเฝ้ ำระวังและแก้ไขปั ญหำสถำนกำรณ์
เกี่ยวกับควำมมัน่ คงของรัฐ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่กำหนดให้ที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
คาถาม
ด้ านความสงบสุ ข
1. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้ำไปตรวจเยีย่ มประชำชนในพื้นที่ เช่น พบปะ
เยีย่ มเยียนผูน้ ำชุมชน เข้ำร่ วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชน (กิจกรรม
ศำสนำ/กีฬำ) อย่ำงสม่ำเสมอ
2. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีอธั ยำศัยที่ดีกบั คนในชุมชน
3. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งสงสัย/ผูต้ อ้ งหำอย่ำงถูกต้อง
เป็ นธรรม และเท่ำเทียม
4. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีควำมเข้ำใจและเคำรพประเพณี และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

น้ อย
1

2

3

4

มาก
5
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ระดับความพึงพอใจ
คาถาม
5. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง
(กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น) สำมำรถเข้ำถึง ช่วยเหลือ และรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยในพื้นที่ได้
6. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีควำมตระหนักว่ำประชำชน และชุมชน
มีสิทธิ อย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน
ด้ านการเฝ้ าระวัง
7. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจออกตรวจตรำในชุมชน/พื้นที่อย่ำงทัว่ ถึง
และสม่ำเสมอ
8. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบบุคคล/
ยำนพำหนะในพื้นที่อย่ำงสม่ำเสมอ
9. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรจัดกำลังในกำรรักษำควำมปลอดภัย
ในสถำนที่สำคัญ เช่น สถำนที่รำชกำร สถำนที่ทำงศำสนำ (วัด
มัสยิด) สถำนที่เสี่ ยง (ตลำด ชุมชน สถำนีรถไฟ) อย่ำงสม่ำเสมอ
10. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรจัดระเบียบและเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงของ
หมู่บำ้ นตำมแนวชำยแดน
11. จำนวนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจในพื้นที่เพียงพอต่อกำรคุม้ ครองดูแล
ประชำชนในพื้นที่ของท่ำน
ด้ านการแก้ไขปัญหา
12. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจสำมำรถไปถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็ ว
13. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจปฏิบตั ิหน้ำที่ (เช่น กำรปิ ดล้อม กำรตรวจค้น)
ตำมหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด
14. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจสำมำรถติดตำมจับกุมผูก้ ระทำผิด
ได้อย่ำงรวดเร็ วและเป็ นธรรม
15. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรใช้กระบวนกำรทำงนิ ติวทิ ยำศำสตร์ มำช่วย
ในกำรสื บสวน สอบสวน เช่น กำรพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล กำรตรวจ
วิถีกระสุ น เป็ นต้น

น้ อย
1

2

3

4

มาก
5

4

ระดับความพึงพอใจ
คาถาม

น้ อย
1

2

3

4

มาก
5

16. ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ (เช่น กำรปิ ดล้อม กำรตรวจค้น
กำรสอบสวน) เจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีกำรชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจถึง
ขั้นตอน และหลักกฎหมำยระหว่ำงดำเนิ นกำร
17. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจปฏิบตั ิงำนเก็บกูว้ ตั ถุระเบิดอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
18. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจสำมำรถประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (เช่น
กองทัพ, ศอ.บต.)ในกำรแก้ไขปั ญหำควำมไม่สงบในพื้นที่ได้เป็ น
อย่ำงดี
ส่ วนที่ 3 ประเด็นที่ไม่ พึงพอใจมากที่สุด ในกำรรักษำควำมสงบสุ ขและควำมมัน่ คงบริ เวณชำยแดนภำคใต้
ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะในกำรเฝ้ ำระวังและแก้ไขปั ญหำสถำนกำรณ์ เกี่ ยวกับควำมมัน่ คงในพื้ นที่ จงั หวัด
ชำยแดนภำคใต้

