หมายเลขแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดที่ 1
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่ อการปฏิ บั ติ งานของต ารวจ (ด้ านการน าประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในกิ จการต ารวจ) และความคิ ดเห็ น
หรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ (สาหรับประชาชนทั่วไป
ซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตารวจที่รับการประเมิน)
คาชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบั ติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนาผลการศึกษาไปปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เหมาะสมสาหรับตัวท่านมากที่สุด
1. ชื่อสถานีตารวจ.................................................................จังหวัด...................................................
2. เพศ

ชาย

หญิง

ไม่มีงานทา

มีงานทา

เกษตรกรรม

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

รับจ้าง

อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….

3. อายุ……………………………..ปี
4. สถานภาพการทางาน
5. ประกอบอาชีพ

6. ระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

7. รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท

5,001 – 15,000 บาท

15,001 – 25,000 บาท

25,001 บาทขึ้นไป

8. ศาสนา
พุทธ

คริสต์

อิสลาม

อื่นๆ...........................

9. สถานภาพการสมรส
โสด

แต่งงานแล้ว

หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

สามีเสียชีวิต/ภรรยาเสียชีวิต

10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล

11. ท่านหรือญาติพี่น้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่
เคย

ไม่เคย

12. ท่านมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานตารวจในระดับใด
ไม่มีความเชื่อมั่นเลย

ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น

มีความเชื่อมั่นพอสมควร

มีความเชื่อมั่นมาก

13. ท่านเคยติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ตารวจหรือไม่
ไม่เคย

เคยแจ้งความคดีอาญา

เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย

เคยถูกจับกุมในคดีอาญา

เคยถูกจับกุมในคดีจราจร

เคยถูกเรียกตรวจค้น

เคยขอความช่วยเหลือ

เคยด้วยเรื่องอื่นๆ ระบุ..............................

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความคิดเห็น
ข้อคาถาม
1.ความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นคงในชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว
2.ความหวาดกลัวที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ประเภทต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย ข่มขืนฯ ขณะอยู่
นอกบ้านพัก อาคาร ร้านค้า หรือห้องพักเวลากลางวัน
3.ความหวาดกลัวที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ประเภทต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย ข่มขืนฯ ขณะอยู่
นอกบ้านพัก อาคาร ร้านค้า หรือห้องพักเวลากลางคืน
4.ความหวาดกลัวที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ประเภทต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย ข่มขืนฯ ขณะอยู่ในบ้านพัก
อาคาร ร้านค้า หรือห้องพักเวลากลางวัน
5.ความหวาดกลัวที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ประเภทต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ ทาร้ายร่างกาย ข่มขืนฯ เป็นต้น ขณะอยู่
ในบ้านพัก อาคาร ร้านค้า หรือห้องพักเวลากลางคืน

น้อยที่สุด
1 2 3

4

5

6

7

มากที่สุด
8 9 10

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความคิดเห็น
ข้อคาถาม
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
1.เจ้าหน้าที่ตารวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างสม่าเสมอ
2.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในสถานที่ล่อแหลมและสถานที่
เปลี่ยวได้
3.เจ้าหน้าที่ตารวจออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่าง
สม่าเสมอ เช่น สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจ
เดินเท้า การตรวจตู้แดง ฯลฯ
4.เจ้าหน้าที่ตารวจออกเยี่ยมเยียนประชาชนและ
ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
5.เจ้าหน้าที่ตารวจได้แนะนาประชาชนในการป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
6.เจ้าหน้าที่ตารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุด้วย
ความรวดเร็วและสามารถระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
7.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความรู้ความสามารถในการสืบสวน
สอบสวนภายหลังเกิดเหตุ
8.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถติดตามจับกุมตัวคนร้าย
ได้อย่างรวดเร็ว
9.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถปราบปรามยาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้อยที่สุด
1 2 3

4

5

6

7

มากที่สุด
8 9 10

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ (ด้านการนาประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ)
โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความคิดเห็น
ข้อคาถาม
1.เจ้าหน้าทีต่ ารวจเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
2.เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการสนับสนุน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน
3.มีการกาหนดแนวทาง ระเบียบ หรือกลไกในการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
4.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับประชาชน
ในชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
5.เมื่อท่านทราบเบาะแสคนร้ายจะแจ้งให้ตารวจทราบ
6.ประชาชนในชุมชนมีความกระตือรือร้นและเต็มใจเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
7.ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมอยู่ในระดับสูง
8.ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสาคัญ
ต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงานของตารวจ

น้อยที่สุด
1 2 3

4

5

6

7

มากที่สุด
8 9 10

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความคิดเห็น
ข้อคาถาม
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพตารวจ
1.เจ้าหน้าที่ตารวจได้หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ และมีความ
ชานาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2.เจ้าหน้าที่ตารวจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
3.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการตารวจ ในการการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น การจับกุมหรือระงับการกระทาผิด การ
รวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การ
สอบปากคา และการควบคุมตัว
4.เจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีการใช้กาลัง หรือความรุนแรง
เกินกว่าเหตุในการปฏิบัติหน้าที่
ความประพฤติและอุดมการณ์
5.เจ้าหน้าที่ตารวจได้ยึดถืออุดมคติตารวจเป็นแนวทาง
ชี้นาการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
6.เจ้าหน้าที่ตารวจได้สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และมีความเป็นกลางทางการเมือง
7. เจ้าหน้าที่ตารวจเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน
โดยเคร่งครัดและไม่เลือกปฏิบัติ

น้อยที่สุด
1 2 3

4

5

6

7

มากที่สุด
8 9 10

ระดับความคิดเห็น
ข้อคาถาม

น้อยที่สุด
1 2 3

4

5

6

7

มากที่สุด
8 9 10

8.เจ้าหน้าที่ตารวจมีจิตสานึกของความเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เช่น การมีท่าทีเป็นมิตร ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เอื้อเฟื้อ
สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชน
9.เจ้าหน้าที่ตารวจมีระเบียบวินัยและความประพฤติ
ส่วนตัวดี ไม่ทาผิดกฎหมาย ไม่หมกมุ่นในอบายมุข
ทั้งหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะ
แห่งตน
การมีคุณธรรมและจริยธรรม
10.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นใน
ศีลธรรม
11.เจ้าหน้าที่ตารวจภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด
กระทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
12.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี และมี ค วาม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
13.เจ้าหน้าที่ตารวจรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และ
รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………………………………………………...………………………….
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

