แบบประเมินผลการดําเนินงานสถานี
งานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police TV)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สถานที่.......................................................................
.......................................................................
คําชี้ แจง : แบบสอบถามชุ ด นี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของโครงการประเมิ นประโยชน์ และความคุ้ มค่ า ของการดํ า เนิน งาน
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police Channel) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อนําผลการประเมิน
เสนอคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์
ศน์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาการดําเนินการตามโครงการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police Channel)
และรองรับการพิจารณาการดําเนินงานสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ...................ปี
3. อาชีพ

 ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้างทั่วไป
 นักเรียน/นักศึกษา

 ค้าขาย
 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
 ว่างงาน/กําลังหางานทํา

 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................

4. การศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ํากว่า  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
5. รายได้ต่อเดือน....................................................บาท
6. ท่านเคยรับชมรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police TV) หรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
7. กรณี ข้อ 6. ท่านตอบไม่เคย เพราะอะไร กรุณาข้ามไปตอบส่วนที่ 5-6
 ไม่ทราบว่ามีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police TV)
 ไม่สามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police TV) ได้
 ไม่สนใจที่จะรับชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police TV)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................

-2ส่วนที่ 2 ท่านชมรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police TV) ผ่านทาง
ช่องทางใด และมีคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงเป็นอย่างใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คุณภาพของสัญญาณภาพ

ช่องทางเลือกของ Police TV

สูง

ปาน
กลาง

ต่ํา

คุณภาพของสัญญาณเสียง
สูง

ปาน
กลาง

ต่ํา

1. โทรทัศน์ เช่น PSI, DYNASAT, SUNBOX, IPM,
SAMART เป็นต้น
2. อินเทอร์เน็ต เช่น www.royalthaipolice.com ,
www.policetv.tv เป็นต้น
3. แอพพลิเคชั่น เช่น Police TV , Thai Tunes เป็นต้น
4. โซเชียลมีเดีย เช่น www.facebook.com/policetv.tv เป็นต้น
ส่วนที่ 3 เหตุผลในการเลือกชมรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (Police TV)
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น

เหตุผลที่รับชม Police TV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

เพื่อติดตามข่าวสารภารกิจของตํารวจ
เพื่อใช้เป็นช่องทางร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน
เพื่อติดตามข่าวสารการจราจร
เพื่อความบันเทิง เพลิดเพลิน
เพื่อนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
เพื่อสาระประโยชน์
เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ล้าสมัย
เพราะมีญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนเป็นตํารวจ

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของท่านเมื่อรับชมรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น

รายการ
ด้านการดําเนินงาน Police TV
1. รายการที่นําเสนอมีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
2. รายการทีน่ ําเสนอมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
3. เนื้อหาของรายการที่นําเสนอมีความน่าสนใจ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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รายการ
4. เนื้อหาของรายการที่นําเสนอมีสาระประโยชน์
5. รูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการมีความน่าสนใจ
6. การแบ่งช่วงของรายการที่ชัดเจนและเหมาะสม
7. ผู้ดําเนินรายการมีบุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม
8. ผู้ดําเนินรายการมีทักษะด้านภาษา มีลีลาและน้ําเสียงที่ชวนฟัง
เป็นธรรมชาติ
ด้านความรู้สึกต่อ Police TV
1. เป็นสื่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชน
2. เป็นสื่อการสร้างความปรองดองของประชาชน
3. เป็นสื่อการป้องกันอาชญากรรมทางสาธารณะให้กับประชาชน
4. เป็นช่องทางการให้บริการกับสังคมโดยไม่หวังผลกําไร
5. เป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
6. เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชี่อมั่นแก่ประชาชนต่อ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
7. เป็น การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสนับสนุ น การทํา งาน
ของเจ้า หน้า ที่ตํารวจ
8. เป็นสื่อการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์
9. เป็นสื่อกลางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจ
กับประชาชน
10.เป็นสื่อทําให้ได้รับการสนับสนุนในการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม
จากประชาชน
11.เป็นช่ องทางสื่ อสารเพื่ อให้ ป ระชาชนเข้ าใจถึ งกระบวนการ
การทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ด้านภาพลักษณ์ของ Police TV
1. รายงานผลงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็น
ที่ประจักษ์
2. เป็ น ช่ อ งทางที่ เ ปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการตํารวจ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

3. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาพัฒนาการสื่อสารแก่
ประชาชน
4. สามารถดําเนินการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารด้วยความรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์
5. ดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ

6. ทํางานเป็นระบบ อย่างมืออาชีพ
7. ท่านมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม ตร.
ส่วนที่ 5 ความต้องการในการรับชมรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าตรงกับระดับความต้องการของท่าน
ระดับความต้องการ

รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
2. รายการข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
3. รายการให้ความรู้ เตือนภัยอาชญากรรม
4. รายการข่าวด้านการจราจร
5. รายการข่าวประจําวัน
6. รายการสาระ ความรู้ ความบันเทิง
ส่วนที่ 6 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(Police TV)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ

