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แบบบสอบถามชุ ดที่ 4 (กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน)
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมีความสงบสุ ขและ
ความพึงพอใจจากการเฝ้ าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกีย่ วกับความมั่นคงของรัฐ
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. ระบุชื่อหน่วยงำนของตำรวจตระเวนชำยแดน ...................................
จังหวัด.....................................
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)..........................
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6. บริ เวณที่ท่ำนพักอำศัยอยูห่ ่ำงจำกชำยแดน (เขตพรมแดนประเทศ) ประมำณกี่กิโลเมตร
 1) ระยะ 0 – 5 กม.

 2) ระยะ 5 – 10 กม.

 3) ระยะ 10 กม. ขึ้นไป
7. ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนของตำรวจตระเวนชำยแดนจำก
ช่องทำงใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 1) หนังสื อพิมพ์

 2) โทรทัศน์

 3) รับทรำบจำกตำรวจตระเวนชำยแดนโดยตรง
 4) รับทรำบจำกกำรเห็นกำรปฏิบตั ิงำนของตำรวจตระเวนชำยแดนด้วยตนเอง
 5) อ่ำนข้อมูลทำงอินเตอร์ เน็ต

 6) จำกเพื่อนบ้ำน/เพื่อนร่ วมงำน

 7) อ่ำนหนังสื อ/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

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

ส่ วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยในเขตชำยแดน
คำชี้ แจง โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่ กำหนดให้ที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำน
มำกที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
คาถาม
ด้ านความสงบสุ ข
1. ท่ำนรู ้สึกปลอดภัยจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่รักษำควำมสงบเรี ยบร้อยของ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจตระเวนชำยแดน
2. ตำรวจตระเวนชำยแดนสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชน
ตำมแนวชำยแดนด้วยกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในโรงเรี ยนตำรวจตระเวน
ชำยแดน
3. ตำรวจตระเวนชำยแดนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชี วติ ของ
คนในพื้นที่ เช่น โครงกำรพระรำชดำริ ฯ กำรฝึ กอำชีพ
4. ควำมพึงพอใจในอัธยำศัยและไมตรี จิตของตำรวจตระเวนชำยแดน
5. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรฝึ กอบรมประชำชน และเยำวชนให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยในเขตชำยแดน

น้ อย
1

2

3

4

มาก
5
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ระดับความพึงพอใจ
คาถาม
ด้ านการเฝ้ าระวัง
6. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีควำมพร้อมในกำรเฝ้ ำระวังควำมสงบเรี ยบร้อย
ในเขตชำยแดน
7. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรปฏิบตั ิดำ้ นกำรข่ำวควำมมัน่ คงและข่ำว
อำชญำกรรมตำมแนวชำยแดน
8. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรลำดตระเวน-เฝ้ ำระวังกำรลักลอบนำเข้ำคน
และสิ่ งผิดกฎหมำย และภัยคุกคำมตำมแนวชำยแดน
9. ควำมเหมำะสมของบริ เวณ/พื้นที่ในกำรตั้งจุดตรวจ จุดสกัดของ
ตำรวจตระเวนชำยแดน
10. ควำมสม่ำเสมอและควำมต่อเนื่องในกำรพบปะเยีย่ มเยียนประชำชน
เพื่อสร้ำงควำมอบอุ่นในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร
11. กำรส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนในพื้นที่ชำยแดน ในกำรช่วย
เฝ้ ำระวังพื้นที่ชำยแดน เช่น อำสำสมัครตำรวจตระเวนชำยแดน ฯลฯ
ด้ านการแก้ไขปัญหา
12. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรจับกุมยำเสพติดตำมแนวชำยแดน
13. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรจับกุมผูก้ ระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรทำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ ำไม้
14. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรจับกุม ปรำบปรำมกำรลักลอบหลบหนี
เข้ำเมืองผิดกฎหมำย
15. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรจับกุม ปรำบปรำมกำรลักลอบสิ นค้ำ
หลบหนีศุลกำกร
16. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรจับกุม ปรำบปรำมกำรลักลอบอำวุธ
สงครำมและวัตถุระเบิด
17. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรจับกุม ปรำบปรำมกำรลักลอบโจรกรรมรถ
18. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เมื่อมีปัญหำกำรรุ กล้ ำ
ตำมแนวชำยแดน
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ระดับความพึงพอใจ
คาถาม

น้ อย
1

2

3
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19. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีควำมรวดเร็ วในกำรช่วยเหลือบรรเทำภัยต่ำงๆ
เช่น อุทกภัย วำตภัย อัคคีภยั ทุพภิกขภัย
20. ตำรวจตระเวนชำยแดนสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนร่ วมกับตำรวจท้องที่
อย่ำงสม่ำเสมอ
21. ตำรวจตระเวนชำยแดนมีควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เบื้องต้นตำมแนวชำยแดน (เช่น กำรช่วยเหลือพยำบำลเบื้องต้น
กำรเคลื่อนย้ำยผูป้ ระสบภัย)
ส่ วนที่ 3 ประเด็นที่ไม่ พึงพอใจมากที่สุด ในกำรรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยและควำมมัน่ คงบริ เวณ
ชำยแดนของตำรวจตระเวนชำยแดน

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ ในกำรรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยและควำมมัน่ คงบริ เวณชำยแดนของตำรวจ
ตระเวนชำยแดน

มาก
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