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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี 
ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 

……………………………………………………………………………………………………..... 

 แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรเมืองปัตตานีต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้  และ เพื่อแสวงหา
ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 
 อนึ่งข้อมูลจากท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการวิจัย

เท่านั้น ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นภาพรวมไม่พิจารณาเป็นรายบุคคล จึงขอความ

กรุณาตอบค าถามตามความจริง 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

     แบบสอบถามชุดนี้ประกอบไปด้วย    3   ตอน  ดังนี้ 

       ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

   ตอนที่  2  การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ 

   ตอนที่ 3  การปรับตัวด้านด้านอัตมโนทัศน์ 

 ด้วยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

ร้อยต ารวจเอกภูมิ เสมวรนนท์ 

นักศึกษาปริญญาโท  
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แบบสอบถาม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
1. อายุของท่านในปัจจุบัน…………ปี 
2. สถานภาพสมรส 
 1.  โสด 2.  สมรส 3.   หม้าย   4. หย่า    5. แยกกันอยู่ 
3. ศาสนา 
 1.  พุทธ 2.  อิสลาม 3.  อ่ืนๆ 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1.  ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 
 2.  มัธยมศึกษาตอนต้น (เทียบเท่า ม.ศ.3) 
 3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า ม.ศ.5) 
 4.  อาชีวศึกษา 
 5.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   สาขา    
     5.1  นิติศาสตร์ 
     5.2  รัฐศาสตร์ 
     5.3  รัฐประศาสนศาสตร์  
     5.4  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................... 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้................ปี 
6. ระดับชั้นยศ 
 1.    ระดับสัญญาบัตร 
 2.    ระดับต่ ากว่าสัญญาบัตร 
7. ภูมิล าเนาเดิม………………......................................... 
8. เพศ   1.  ชาย 2.  หญิง 
9. อายุราชการ..................................ป ี
10. ระยะเวลาในการรับราชการ ต าแหน่งปัจจุบัน ................ ป ี
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11. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
 11.1 ธุรการ 
  1. เสมียนเปรียบเทียบ 
  2. เสมียนคด ี
  3. การเงิน 
  4. เจ้าหน้าที่ลงประจ าวัน 
  5. เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ 
 11.2 ปกครองป้องกัน 
  1. เวรยาม 
  2. สายตรวจรถยนต์ 
  3. สายตรวจรถจักรยานยนต์ 
  4. สายตรวจเดินเท้า 
 11.3 สืบสวน 
      เจ้าหน้าที่สายสืบ 
 11.4 จราจร 
      เจ้าหน้าที่จราจร 
12. อาชีพของคู่สมรส 
 1.  รับจ้าง/ ลูกจ้างบริษัท (ระบุประเภทของงาน).......................................................... 
 2.  ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย (ระบุประเภทของงาน)........................................... 
 3.  รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ระบุ).................................................................. 
 4.  เกษตรกรรม (ระบุ)................................................................................................... 
 5.  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................... 
 
13.รายได้…………………..บาท/ต่อเดือน (โดยประมาณ) 
14.รายได้พิเศษ 
 1.  ไม่ได้รับ 
              2.   ได้รับ  
                          2.1   เงินจูงใจในการปฏิบัติงาน  จ านวนเงินโดยประมาณ.................บาท/ เดือน 
              2.2  เงินเสี่ยงภัย จ านวนเงินโดยประมาณ....................บาท/ เดือน 
  2.3  อ่ืนๆ ระบุ................. จ านวนเงินโดยประมาณ....................บาท/ เดือน 
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16.รายได้ของคู่สมรส.............................................บาท/ เดือน (โดยประมาณ) 
 
17. จ านวนบุตรที่ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย................................คน 
 
18. จ านวนบุคคลที่ท่านให้การเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจ.....................คน 
 
19. ท่านมีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายหรือไม่ (ประเมินตนเอง) 

1.    ไม่พอเพียง  
2.    พอเพียงแตไ่ม่มีเงินออม 
3.    พอเพียงและมีเงินออม   

20. การเคยโยกย้ายสถานที่ท างาน (ตั้งแต่รับราชการเป็นต้นมา).....................................คร้ัง 
21. การถูกลงโทษจนถึงขั้นงดบ าเหน็จ (1 ขั้น) ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.    เคย 
2.  ไม่เคย 

22. การถูกลงโทษจนถึงขั้นงดบ าเหน็จ ต้ังแต่รับราชการเป็นต้นมา 
1.   เคย 
2.  ไม่เคย 

23. การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (สองขั้น) ตั้งแต่รับราชการเป็นต้นมา 
1.   ไม่ได้รับ 
2.  ได้รับ 

24. การได้รับการฝึกฝนอบรมเพิ่มเติม ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา 
1.    ไม่ได้รับ 
2.    ได้รับ 

25. การได้รับสวัสดิการบ้านพักหรือแฟลต 
1.    ไม่ได้รับ 
2.    ได้รับ 
3.    อ่ืนๆ ระบุ...................................... 
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26. ที่พักอาศัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการคือที่ใด 
1.    บ้านพักของทางราชการ 
2.    บ้านพักส่วนตัว 
3.    บ้านเช่า 
4.    อ่ืนๆ 

27. ความถี่ของการปฏิบัติงานนอกพื้นที่...........................................คร้ัง/ เดือน 
28. สภาพแวดล้อมที่ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

1.    ปลอดภัยมากที่สุด 
2.    ปลอดภัยมาก 
3.    ปลอดภัยปานกลาง 
4.    ปลอดภัยน้อย (พื้นที่สีเหลือง) 
5.    ปลอดภัยน้อยที่สุด (พื้นที่สีแดง) 

29. ท่านได้รับความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ของทางราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
1.    ได้รับทุกคร้ัง 
2.    ได้รับบ่อยคร้ัง 
3.    ได้รับบางคร้ังบางคราว 
4.     ได้รับประปราย 
5.     ไม่ได้รับเลย 

30. การพึงพอใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
1.    พึงพอใจมากที่สุด 
2.    พึงพอใจมาก 
3.    พึงพอใจปานกลาง 
4.     พึงพอใจน้อย 
5.     พึงพอใจน้อยที่สุด 

31. ความต้องการที่จะโยกย้ายพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
1.    มากที่สุด 
2.    มาก 
3.    ปานกลาง 
4.     น้อย 
5.     น้อยที่สุด 



91 

 

32. สาเหตุของความต้องการโยกย้ายพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

ตอนท่ี 2 การปรับตัวด้านบทบาทหน้าท่ี (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด) 
ค าอธิบาย การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ คือ การปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมุ่งเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายใน และภายนอกเพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  รวมทั้งด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของต ารวจตลอดจนการบริการสาธารณะ 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1.ท่านพร้อมจะทุ่มเทกายและใจในการท างาน
แก่หน่วยงาน 

     

2.ทุกคร้ังในการปฏิบัติหน้าที่ท่านท างานเต็ม
ความสามารถ  

     

3.ท่านมองประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันใน
การดูแลทุกข์สุขของพวกเขา 

     

4.ท่านมีความรู้สึกอ่ิมเอิบใจในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

     

5.ท่ านศึกษารายละ เ อียดของนโยบายที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งการก่อนปฏิบัติงานเสมอ 

     

6.การตัดสินใจในการปฏิบัติงานของท่าน
ถูกต้องตามแนวทางของนโยบายเสมอ 

     

7.ท่านพัฒนาความสามารถของตนเองได้จาก
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

     

8.ท่านมีวิธีการที่จะรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบ 

     

9.ท่านเตรียมความพร้อมเสมอเมื่อต้องออกไป
ปฎิบัติงานเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่
สงบ 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
10.ท่านรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ความไม่สงบ 

     

11.ท่านช่วยเหลือประชาชนเมื่อตกอยู่ ใน
สถานการณ์ความไม่สงบ 

     

12.เมื่ออยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบท่าน
คิดถึงความไม่ปลอดภัยของประชาชนเป็น
อันดบัแรก 

     

13.ท่านเป็นตัวของตัวเองเวลาปฏิบัติงาน      
14.ท่านพอใจกับโอกาสความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานและได้ รับการพัฒนาจาก
หน่วยงาน 

     

15.การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
ระหว่างท่านกับผู้บังคับบัญชามีความสะดวก 

     

16.ท่านมักค านึงถึงการกระท าของตนเองที่
อาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน 

     

17.ท่านไม่มีความมั่นใจในบุคลิกภาพของ
ตนเอง 

     

18.ท่านรู้สึกอับอายเมื่อถูกต าหนิจากการ
ปฏิบัติหน้ าที่ บกพร่องจากประชาชนใน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
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ตอนท่ี 3 การปรับตัวด้านด้านอัตมโนทัศน์ (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด) 
 ค าอธิบาย ทัศนคติเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกและเจตคติที่ได้จากการสั่งสม
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในถิ่นที่อยู่  โดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้และการจัดการด้าน
อารมณ ์

เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ทัศนคติท่ีมีต่อหน้าท่ีการงาน      
1.งานที่ท าอยู่ ในขณะนี้สามารถที่จะท า
ต่อไปอีกจนเกษียณอายุได้มากน้อยเพียงใด 

     

2.งานที่ท าอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะเลี้ยงดู
ตัวท่านหรือครอบครัวไปจนเกษียณอายุได้
มากน้อยเพียงใด 

     

3.โอกาสที่ท่านจะถูกไล่ออก ปลดออก ให้
ออกจากงานที่ท าอยู่ในขณะนี้มีมากน้อย
เพียงใด 

     

4.โอกาสที่ท่านจะถูก เปลี่ยนแปลงหรือ
โยกย้ ายไปอยู่ ในต าแหน่ ง อ่ืนที่ ต่ ากว่ า
ต าแหน่งที่ท าอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยเพียงใด 

     

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี      
5.ท่านมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดหรือวางแผนงานที่จะน ามาปฏิบัติใน
หน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

6.ท่านมีโอกาสที่ จะควบคุมงานที่ท่ าน
ปฏิบัติอยู่ (ไม่เกินอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้) 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ได้มากน้อยเพียงใด 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

7.ท่านมีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขงานที่ท่านปฏิบัติอยู่  (ไม่ เกิน
วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน) ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานได้มาก
น้อยเพียงใด 

     

8.ท่านมีโอกาสที่จะรับผิดชอบงานที่ส าคัญๆ 
หรือที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด 

     

9.หน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้ท่าน
รับ ผิ ด ช อบ เป็ น ไปอย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสมกับปริมาณงานและก าลังคนใน
หน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

     

10.ปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบในขณะนี้
เมื่อเทียบกับปริมาณนั้นมากน้อยเพียงใด 

     

11.ท่ านมี โอกาสที่ จะตั ดสินใจในการ
ด าเนินการในงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่มาก
น้อยเพียงใด 

     

ความก้าวหน้าในงาน      
12.ท่านมีโอกาสที่ จะได้ เลื่ อนขั้น เลื่ อน
เงินเดือนในการปฏิบัติงานของท่านใน
ขณะนี้มากน้อยเพียงใด 

     

13.ท่ านมี โอกาสที่ จะ รับการฝึ กอบรม
เพิ่มเติมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
งานในขณะนี้มากน้อยเพียงใด 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

14.ท่านมีโอกาสที่จะได้รับอนุญาตให้ศึกษา
ต่อเพื่อน ามาปรับปรุงคุณวุฒิหรือปรับปรุง
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับตัวของท่านในขณะนี้
มากน้อยเพียงใด 

     

15.ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลง
โยกย้ า ยไปอยู่ ในต าแหน่ ง อ่ืนที่ ดี กว่ า
ต าแหน่งในขณะนี้มากน้อยเพียงใด 

     

16.ท่ านมี โอก าสที่ จ ะ ได้ รั บก าร เลื่ อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้นหรือดีกว่าต าแหน่งที่
เป็นอยู่ในขณะนี้มากน้อยเพียงใด 

     

ค่าจ้างหรือเงินเดือน      
17.ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ได้รับในขณะนี้
สอดคล้องและเหมาะสมกับค่าครองชีพใน
ปัจจุบันน้ีมากน้อยเพียงใด 

     

18.ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่ใน
ขณะนี้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณ
งานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด 

     

19.ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่ใน
ขณะนี้สอดคล้องและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

20.ความพึ งพอใ จที่ ไ ด้ รั บจ ากก า รจั ด
สวัสดิการต่างๆของหน่วยงานให้กับท่าน
มากน้อยเพียงใด 

     

21.ท่านได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของงานอ่ืนๆที่มี
วุฒิทางการศึกษาเท่ากัน 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน      
22.เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

23.เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือ
ท่ า น ใ น ก รณี ที่ ท่ า น มี ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ปฏิบัตงิานมากน้อยเพียงใด 

     

24.เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือ
ท่านในกรณีที่ท่านมีปัญหาที่นอกเหนือจาก
การปฏิบัติงานในหน้าที่มากน้อยเพียงใด 

     

25.เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือ
ในการประสานงานในการปฏิบัติงานของ
ท่านกับหน่วยงานอื่นมากน้อยเพียงใด 

     

26.เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความสนิท
สนม เ ป็ น กั น เ อ ง กั บท่ า นทั้ ง ใ น เ ว ล า
ปฏิบัติงานและนอกเวลาปฏิบัติงานมากน้อย
เพียงใด 

     

27.เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพสิทธิส่วน
บุคคลและไม่ก้าวก่ายในเร่ืองส่วนตัว 

     

28.เมื่อมีกรณีขัดแย้งในระหว่างการท างาน
ได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างเปิดเผย 

     

29.ในการท างานร่วมกันของบุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมักจะมีปัญหาอยู่เสมอ 

     

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา      
30.ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานของท่านมากน้อยเพียงใด 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

31.ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีที่ท่านมีปัญหาในการปฏิบัติงานมาก
น้อยเพียงใด 

     

32.ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีที่ท่านมีปัญหาที่นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติ งาน  (ปัญหาส่วนตัว )  มากน้อย
เพียงใด 

     

33.ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความสนิท
สนมหรือเป็นกันเองกับท่านทั้งในเวลา
ปฏิบัติงานและนอกเวลาปฏิบัติงานมากน้อย
เพียงใด 

     

การปกครองบังคับบัญชา      
34.ผู้บังคับบัญชาของท่านเข้มงวดกวดขัน
ในการปฏิบัติงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

35.ผู้บั งคับบัญชาของท่ านมีความ เป็น
ประชาธิปไตย (ยอมรับฟังความคิดเห็นฯ)
ในการปกครองบั งคับบัญชามากน้อย
เพียงใด 

     

36.ผลการพิจารณาความดีความชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาต่อท่านมีความเป็นธรรม 
(ยุติธรรม) มากน้อยเพียงใด 

     

37.การวินิจฉัยสั่งการในการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชาของท่านชอบด้วยเหตุผลมาก
น้อยเพียงใด 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

นโยบายและการบริหาร      
39.หน่วยงานของท่านก าหนดต าแหน่ง
หน้ า ที่ ใ น ก า รปฏิ บั ติ ง า น ให้ กั บ ท่ า น
สอดคล้ อ ง แล ะ เหม า ะสมกั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

40.หน่วยงานของท่านได้ก าหนดต าแหน่ง
หน้ า ที่ ใ น ก า รปฏิ บั ติ ง า น ให้ กั บ ท่ า น
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพและ
ปัญหาของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

     

41.หน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้
ท่านปฏิบัติงานสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ปริมาณงานของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

     

42.หน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้
ท่านปฏิบัติสอดคล้องและเหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากรของหน่วยงานมากน้อย
เพียงใด 

     

43.นโยบายในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่านเป็นนโยบายที่ท่านสามารถปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 

     

44.นโยบายในการปฏิบัติงานให้หน่วยงาน
ของท่านเป็นนโยบายที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของ
หน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

     

สภาพการท างาน      
45.ในสถานีต ารวจของท่านมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและวินาศ
ภัยต่างๆ 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

46.การจั ดสถ านที่ ท า ง านส าห รับกา ร
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านสอดคล้อง
และเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากรมากน้อยเพียงใด 

     

47.หน่วยงานของท่ านได้จัด อุปกรณ์ที่
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้กับ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

     

48.สถานที่ท างานของท่านตั้งอยู่ในท าเลที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่แท้จริงมาก
น้อยพียงใด 

     

จรรยาบรรณ จริยธรรมในการท างาน      
49.ท่านสามารถปฏิบัติงานในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ให้บรรลุได้ด้วยทรัพยากรที่ถูก
จ ากัด 

     

50.ท่านพอใจกับโอกาสความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานและได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานเมื่อต้องมาปฏิบัติงานในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ 

     

51.ท่านเอาใจใส่งานที่ผู้บังคับบัญชาได้
มอบหมายให้ 

     

52.ผลการปฏิบัติงานของท่านเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

     

53.ท่านพร้อมทุ่มเทกายและใจในการท างาน
หน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

     

54.เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน         
ท่านสามารถแก้ไขได้เสมอและถูกต้อง 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

55.ท่านมักจะหาทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆ
เพื่อความส าเร็จของงานเสมอ 

     

56.ผลการปฏิบัติงานของท่านเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

     

57.ท่านพร้อมทุ่มเทกายและใจในการท างาน
แก่หน่วยงาน 

     

58.เมื่อตกอยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ท่าน
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเสมอ 

     

59.ท่านคิดว่าการช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่
ในสถานการณ์ความไม่สงบเป็นหน้าที่หลัก
ของท่าน 

     

60.ท่านมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ตนเอง เพื่ อพัฒนาการปฏิบั ติ ง านให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

61.ท่านเป็นแกนน าในการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
มอบให้เสมอ 

     

62.ท่านมักค านึงถึงการกระท าของตนเองที่
อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน 

     

63.ท่านมีโอกาสไปบรรยาย อบรม แนะน า
ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนในการ
ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เมื่อ
เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ 

     

64.ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความส าคัญใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
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เนื้อหาของข้อค าถาม ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

65.ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งในสาย
งานอย่างเหมาะสม                                                            

     

66. ท่ า นมี ค ว าม เ ข้ า ใ จ ในกฎระ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน 

     

67.หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อกิจกรรมสาธารณะ 

     

ทัศนคติท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น      
68.ท่านเคยได้รับค าชมเชยในการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

69.ท่านเคยได้รับรางวัลตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านมาก
น้อยเพียงใด 

     

70.ท่านเคยได้รับค าชมเชยในการปฏิบัติงาน
จากเพื่อนร่วมงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

71.ท่านเคยได้ รับความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านโดย
ได้รับมอบหมายงานให้ท าอย่างใกล้ชิดมาก
น้อยเพียงใด 

     

72.เพื่ อน ร่วมงานของท่ านเชื่ อถือหรือ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของท่านมากน้อย
เพียงใด 

     

 
 
 


