หมายเลขแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดที่ 1
แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ (ดานการนําประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจ) และความ
คิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการตํารวจ (สําหรับ
ประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลําเนาหรือที่พักอาศัยอยูในพื้นที่สถานีตํารวจที่รับการประเมิน)
คําชี้แจง :แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 255 8เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนและตรงตามความตองการประชาชนตอไป
สวนที่ 1ขอมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองหนาขอความหรือเติมขอความที่เหมาะสมสําหรับตัวทานมากที่สุด
1. ชื่อสถานีตํารวจ.................................................................จังหวัด...................................................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ……………………………..ป
4. สถานภาพการทํางาน
ไมมีงานทํา
มีงานทํา
5. ทําอาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว
รับจาง
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
7. รายไดตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท
5,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
8. ศาสนา
พุทธ
คริสตอิสลาม
อื่นๆ...........................
9. สถานภาพสมรส
โสดแตงงานแลวหยารางหรือแยกกันอยู สามีเสียชีวิต/ภรรยาเสียชีวิต
10. ลักษณะพื้นที่อยูอาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาลนอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
11. ทานหรือญาติพี่นองเคยตกเปนเหยื่ออาชญากรรมหรือไม
เคย
ไมเคย
12. ทานเคยติดตอหรือใชบริการเจาหนาที่ตํารวจหรือไม
ไมเคย
เคยแจงความคดีอาญา เคยแจงเปนหลักฐานหรือเอกสารหาย
เคยถูกจับกุมในคดีอาญา เคยถูกจับกุมในคดีจราจรเคยถูกเรียกตรวจคน
เคยขอความชวยเหลือ เคยดวยเรื่องอื่นๆ ระบุ..............................

สวนที่ 2ความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โปรดใหคะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว โดย
ตอบ 1 หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด และ 10 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด
ขอคําถาม
1.ทานรูสึกปลอดภัยในชีวิตและรางกายทั้งของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวในเวลากลางวัน
2.ทานรูสึกปลอดภัยในชีวิตและรางกายทั้งของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวในเวลากลางคืน
3.ทานรูสึกปลอดภัยในทรัพยสินทั้งของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวในเวลากลางวัน
4.ทานรูสึกปลอดภัยในทรัพยสินทั้งของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวในเวลากลางคืน

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สวนที่ 3ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
นิยามศัพท : การปองกันอาชญากรรมหมายถึง การดําเนินการใดๆ หรือการใชวิธีการใดๆ เพื่อลดโอกาสในการ
เกิดอาชญากรรมขึ้น และเพื่อรักษาความความสงบเรียบรอยของสังคม
การปราบปรามอาชญากรรมหมายถึงการดําเนินการใดๆ เพื่อติดตามจับกุมหรือนําตัวบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อใหเกิดความเข็ดหลาบ
โปรดใหคะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว โดย
ตอบ 1 หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด และ 10 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด
ขอคําถาม
ประสิทธิภาพการปองกันอาชญากรรม
1.เจาหนาที่ตํารวจบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด เพื่อลดปญหา
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
2.เจาหนาที่ตํารวจสามารถขจัดเงื่อนไขทางสังคมอันนําไปสูปญหา
อาชญากรรมในภายหลัง เชน จัดระเบียบสังคมดานตางๆ เพื่อ
ปองกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ลดการแพรระบาดของยาเสพติด
และลดจํานวนบอนการพนันในชุมชน เปนตน
3.เจาหนาที่ตํารวจสามารถลดชองวางในการกระทําความผิดโดย
ออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจ
รถจักรยานยนต สายตรวจเดินเทา ออกตรวจตูแดง ตั้งจุดสกัดและ
ออกเยี่ยมเยียนประชาชนฯลฯ

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ขอคําถาม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
4.เจาหนาที่ตํารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับเหตุการณ
ไดทันทวงที รวมถึงจับกุมคนรายไดอยางรวดเร็ว
5.เจาหนาที่ตํารวจมีความรูความสามารถในการสืบสวนสอบสวน
ภายหลังเกิดเหตุ

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.เจาหนาที่ตํารวจสามารถปราบปรามยาเสพติดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
7.เจาหนาที่ตํารวจสามารถขยายผลการจับกุมตัวการ เครือขาย
หรือผูมีอิทธิพลในคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 4ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตํารวจ (ดานการนําประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกิจการตํารวจ)
นิยามศัพท : การมีสวนรวมหมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามาชวยเหลือ สนับสนุนในขั้นตอน
ตางๆ ของกิจกรรมอยางหนึ่ งอยางใด โดยอาจจะมีสวนรวมรับรู รวมคิด หรือรวมตัดสินใจ เพื่อให
ภารกิจนั้นบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
โปรดใหคะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว โดย
ตอบ 1 หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด และ 10 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด
ขอคําถาม
1.เมื่อทานทราบเบาะแสคนรายจะแจงใหตํารวจทราบ
2.เจาหนาที่ตํารวจเปดโอกาสใหประชาชนเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา
และแนวทางการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
3.เจาหนาที่ตํารวจเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทาง ระเบียบ หรือกลไกในกิจการตํารวจอยางเต็มที่
4.เจาหนาที่ตํารวจพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาอาชญากรรมในชุมชน เพื่อวางแผนลดปญหาอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นภายหลัง
5.ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม
6.เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติกิจกรรมรวมกับประชาชนในชุมชนอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สวนที่ 5 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการตํารวจ
โปรดใหคะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในชองที่เห็นวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว โดย
ตอบ 1 หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด และ 10 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด
ขอคําถาม
มาตรฐานคุณธรรมของตํารวจ
1.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่เปนผูมีความซื่อสัตยในหนาที่
2.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นทีม่ ีความอดกลั้นและสามารถควบคุมอารมณ
ของตนเองไดอยางดี
3.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นทีมี่ ความเสียสละ ปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประโยชนของสวนรวม
อุดมคติของตํารวจ
4.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นทีให
่ ความชวยเหลือประชาชนอยูเสมอ
5.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่มีความอดทนและตรากตรําตอการปฏิบัติ
หนาที่
6.เจาหนาที่ตํารวจมีความรอบคอบและไมประมาทในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานทางจริยธรรมของตํารวจ
7.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นทีมี่ ความเคารพตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
8.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ปฏิบัติหนาทีด่ วยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน
9.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่มีมนุษยสัมพันธอันดีกับประชาชน
จรรยาบรรณของตํารวจ
10.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ
ติดตอราชการโดยไมเลือกปฏิบัติ
11.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ไมใชความรุนแรงในการปฏิบัติหนาที่
ยกเวนเมื่อมีความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมาย
12.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ใชความรูความสามารถทางวิชาการตํารวจ
เพื่อรักษาความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ขอคําถาม
การไมทุจริตคอรรัปชั่นของตํารวจ

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นทีไม
่ แสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ
14.เจาหนาที่ตํารวจในพื้นทีไม
่ ใชเวลาราชการหรือทรัพสิยนของราชการ
เพื่อธุรกิจหรือประโยชนสวนตน
15.สํานักงานตํารวจแหงชาติมีการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
ของเจาหนาที่ตํารวจอยางตอเนื่อง
สวนที่ 6ขอเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ

