TOURIST QUESTIONNAIRE SET 3
Tourist Satisfaction Survey on Tourism Police Services
แบบสอบถามชุดที่ 3
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
Please mark  in the  front of the answer you have chosen or fill in the blank
โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  หน้ำข้อที่ท่ำนเลือกหรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำง
Part I General Information (ข้อมูลทั่วไป) (Please Specify)
1. Indicate name of the place that you took this survey……………………………………………………
(สถำนที่ตอบแบบสำรวจ)
Province (จังหวัด) ............................................
2. Gender (เพศ)
 1.Male (ชำย)

 2. Female (หญิง)

3. Age (อำยุ).............................year
4. Where do you come from? …………………………………………………
(มำจำกประเทศ)
5. How many times have you traveled to Thailand? …………
(จำนวนครั้งที่เดินทำงเข้ำประเทศไทย)
6. What number would you call for help in case of an emergency?
(หมำยเลขโทรศัพท์ที่ท่ำนจะติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินคือหมำยเลขใด)
 1) 191
 2) 199
 3) 1155
 4) 1193
 5) None of above
7. Do you know that Thailand has organized the Tourism Police Services?
(ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำประเทศไทยมีตำรวจท่องเที่ยว)
 1. Yes, I do (ทรำบ)
 2.No, I don’t (ไม่ทรำบ)
8. Do you know about the duty of Thailand Tourism Police Service?
(ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำตำรวจท่องเที่ยวมีหน้ำที่อย่ำงไร)
 1Yes, I do (ทรำบ)
 2.No, I don’ t (ไม่ทรำบ)
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Part II Tourists Satisfaction on Tourism Police Services
(ควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
Please check  one answer per question in the box 
(โปรดทำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่กำหนดให้ที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด )
Point of satisfaction
Less
1
2
3
Procedure (ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ)
1. Since the time of your
arrival, Have you met any
tourist police ?
(ตั้งแต่เดินทำงเข้ำมำประเทศไทย
ท่ ำ นสำมำรถสั ง เกตเห็ นต ำรวจ
ท่องเที่ยว)
2. Since the time of your
arrival, are there adequate
signs for information or
telephone numbers 1155 to
contact tourist police ?
(ตั้งแต่เดินทำงเข้ำมำประเทศไทย
ท่ ำ นสำมำรถสั ง เกตเห็ น ป้ ำ ยบอก
ข้อมูลหรือหมำยเลขโทรศัพท์สำหรับ
ติดต่อตำรวจท่องเที่ยว 1155)
3. Have you ever received a leaflet
introducing tourist police while
traveling in Thailand ?
(ท่ ำนได้ รั บ แผ่ น พั บที่ ให้ ค ำแนะน ำ
เกี่ ยวกั บ เจ้ ำหน้ ำที่ ต ำรวจท่ องเที่ ยว
ขณะเดิ น ทำงท่ อ งเที่ ย วในประเทศ
ไทย)
4. Are there adequate tourist
police service posts or patrol cars?
(ปริมำณจุดบริกำรหรือรถสำยตรวจ
ของต ำรวจท่ อ งเที่ ย วมี เ พี ยงพ อ
หรือไม่)
Question

4

5

6

7

8

More
9 10

Don’t
/No
opinion
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Point of satisfaction
Question

Less
1

2

3

4

5

6

7

8

More
9 10

Don’t
/No
opinion

Trust (ด้านความเชื่อมั่น)
5. Do you feel your life and
assets well guarded while
traveling in Thailand ?
(ท่ ำนรู้ สึ ก ปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ท รั พ ย์ สิ น ใน ข ณ ะ ที่ เดิ น ท ำ ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย)
6 .Do you feel your freedom
as stated in the laws of
Thailand while traveling in
Thailand ?
(ท่ำนรู้สึกมีเสรีภำพตำมขอบเขตที่
กฎหมำยไทยกำหนด ในขณะที่
เดินทำงท่องเที่ยวในประเทศไทย)
7. Tourist police were able to
assist you from not being
taken by the business
entrepreneurs .
(เจ้ำหน้ำที่ตำรวจท่องเที่ยวสำมำรถ
ช่วยเหลือท่ำนจำกกำรถูกเอำรัดเอำ
เปรียบจำกผู้ประกอบกำร)
8. There are the sale of goods,
food and drink for the tourists
that having the higher price
than their value.
(กำรคุ้มครองจำกตำรวจท่องเที่ยวใน
กำรจำหน่ำยสินค้ำ อำหำรและ
เครื่องดื่มให้แก่นักท่องเที่ยวสูงกว่ำ
มูลค่ำควำมเป็นจริง)
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Point of satisfaction
Question

Less
1

2

3

4

5

6

7

8

More
9 10

Don’t
/No
opinion

9. There are any persons to
persuade and force the
tourists to buy the goods that
having the higher price than
their value.
(มีบุคคลเข้ำมำชักชวนเพื่อนำเที่ยว
และยัดเยียดสินค้ำให้กับ
นักท่องเที่ยวและคิดรำคำที่แพงเกิน
จริง)
10.The tourists have been
threatened or blackmailed by
any persons in the case of not
to pay the extra money for the
goods, food and the service or
shows that having the higher
price than their value.
(ได้รับกำรคุ้มครองจำกตำรวจท่องเที่ยว
ในกรณีถูกข่มขู่หรือกรรโชกทรัพย์ กรณี
ไม่ยินยอมชดใช้ค่ำบริกำรหรือ
ค่ำเสียหำยตำมที่สมควร เช่น ค่ำอำหำร
ค่ำบริกำร/โชว์ แพงเกินจริง)
11.The tourists have been
threatened or blackmailed by
any persons in the case of not
to pay the extra money for the
accident happening from the
demand of damages of goods
and services.
(ได้รับกำรคุ้มครองจำกตำรวจ
ท่องเที่ยวในกรณีถูกข่มขู่หรือ
กรรโชกทรัพย์ กรณีไม่ยินยอมชดใช้
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Point of satisfaction
Question

Less
1

2

3

4

5

6

7

8

More
9 10

Don’t
/No
opinion

ค่ำชดเชยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำร
เรียกร้องค่ำเสียหำย)
12. Having confidence in the
protective system for guarding
assets.
(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำน
ทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์ จี้และวิ่งรำว)
13. Having confidence in the
protective system for tourist
not being assaulted.
(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัย
จำกกำรถูกทำร้ำยร่ำงกำย)
14. Having confidence in the
protective system for tourist
not being deceived into illegal
gambling ring.
(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัย
จำกกำรถูกล่อลวงเล่นกำรพนัน )
15. Having confidence in the
protective system for tourist
from counterfeit credit cards.
(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัย
จำกกำรถูกปลอมแปลงบัตรเครดิต )
16. Having confidence in the
protective system for tourist not
engaging in illegal drug sale
(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัย
จำกกำรถูกหลอกลวงให้ซื้อยำเสพติด )
17. Having confidence in the
protective system for tourist
not engaging in illegal sex
fraud.
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(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัยจำก
กำรถูกหลอกลวงซื้อบริกำรทำงเพศ )

18. Having confidence in the
protective system for tourist
not being deceived by tour
guide or tour companies.
(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัยจำก
กำรถูกหลอกลวงจำกไกด์หรือบริษัทนำ
เที่ยว )

19. Having confidence in the
protective system for tourist
not being deceived by nonpublic transportation drivers.
(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัยจำก
กำรถูกหลอกลวงจำกรถรับจ้ำงไม่ประจำ
ทำง )

20. Having confidence in the
protective system for tourist
not being deceived by public
transportation drivers such as
Taxi and TukTuK .
(ควำมมั่นใจกำรรักษำควำมปลอดภัยจำก
กำรถูกหลอกลวงจำกรถรับจ้ำงสำธำรณะ
เช่น แท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก )

Part III What was the most disappointing aspect about the service of tourist police?
(ประเด็นทีไ่ ม่พึงพอใจมากที่สุด ในคุณภำพกำรให้บริกำรของตำรวจท่องเที่ยว)
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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Part IV Do you have any additional suggestion regarding the tourism police?
(ข้อเสนอแนะในกำรบริกำรของตำรวจท่องเที่ยว)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .......
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Part V While travelling in Thailand, what places made you feel most threatened? Why?
(สถำนที่ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยมำกที่สุด ขณะเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศไทย (โปรดระบุเหตุผล))
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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