
ภาคผนวก



96

รายช่ือผูเช่ียวชาญ

1. พันตํารวจโท วัชกร  กิจจานนท สารวัตรปองกันปราบปราม
สถานีตํารวจภูธรเวียงสระ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. พันตํารวจโท วิสุทธิ์  สุทธนุิย รองผูกํากับการฝายอํานวยการ 1
กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 8
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. นางธัญลักษณ  ตรียวง นักวิชาการศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
บริการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ที่ /2555 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
13 ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130

สิงหาคม 2555

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือการวิจัย

เรียน พันตํารวจโท วัชกร  กิจจานนท

สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด
2. เคาโครง จํานวน 1 เลม

ดวย รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ ทองพันธ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม จะทําภาคนิพนธเร่ือง
“คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี”
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผู
มีความรูความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
เคร่ืองมือการวิจัยที่แนบมาพรอมน้ีวามีเน้ือหาถูกตอง และเหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการ
ตรวจของทานจะชวยใหการเก็บขอมูลของ รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ  ทองพันธ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  และขอขอบคุณ
เปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสน้ีดวย

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญเนตร  หองตรง)
หัวหนาศูนยการศึกษาสุราษฎรธานี

สํานักงาน
โทร/โทรสาร 0-7731-5227
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ที่ /2555 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
13 ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130

สิงหาคม 2555

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือการวิจัย

เรียน พันตํารวจโท วิสุทธิ์  สุทธินุย

สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด
2. เคาโครง จํานวน 1 เลม

ดวย รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ ทองพันธ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม จะทําภาคนิพนธเร่ือง
“คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี”
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผู
มีความรูความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
เคร่ืองมือการวิจัยที่แนบมาพรอมน้ีวามีเน้ือหาถูกตอง และเหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการ
ตรวจของทานจะชวยใหการเก็บขอมูลของ รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ  ทองพันธ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  และขอขอบคุณ
เปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสน้ีดวย

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญเนตร  หองตรง)
หัวหนาศูนยการศึกษาสุราษฎรธานี

สํานักงาน
โทร/โทรสาร 0-7731-5227
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ที่ /2555 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
13 ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130

สิงหาคม 2555

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือการวิจัย

เรียน นางธัญลักษณ  ตรียวง

สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย จํานวน 1 ชุด
2. เคาโครง จํานวน 1 เลม

ดวย รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ ทองพันธ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม จะทําภาคนิพนธเร่ือง
“คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี”
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผู
มีความรูความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
เคร่ืองมือการวิจัยที่แนบมาพรอมน้ีวามีเน้ือหาถูกตอง และเหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งผลการ
ตรวจของทานจะชวยใหการเก็บขอมูลของ รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ  ทองพันธ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  และขอขอบคุณ
เปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสน้ีดวย

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญเนตร  หองตรง)
หัวหนาศูนยการศึกษาสุราษฎรธานี

สํานักงาน
โทร/โทรสาร 0-7731-5227
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ที่ /2555 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ม.ทักษิณ
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
13 ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130

สิงหาคม 2555

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย

เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน

สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  จํานวน 108 ชุด

ดวย รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ  ทองพันธ นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม  กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อเสนอเปน
ภาคนิพนธ เร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุนจังหวัด
สุราษฎรธานี” โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ณรัณ  ศรีวิหะ เปนอาจารยที่ปรึกษา

ในการน้ีนักศึกษามีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ โดยการแจกแบบสอบถาม
แกขาราชการตํารวจในสังกัดสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน วิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดพิจารณาให รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ  ทองพันธ ไดเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว  เพื่อประโยชน
ทางวิชาการตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญเนตร  หองตรง)
หัวหนาศูนยการศึกษาสุราษฎรธานี

ศูนยการศึกษาสุราษฎรธานี
โทร/โทรสาร 0-7731-5227

แบบสอบถาม
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เร่ือง
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน

จังหวัดสุราษฎรธานี
………………………………………………….

คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการทําวิจัยการคนควาแบบอิสระของนักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงขอความกรุณาทานในการตอบแบบสอบถาม โดยขอมูลที่
ไดผูวิจัยจะนําไปใชประโยชนในทางวิชาการเทาน้ัน   ซึ่งจะไมมีผลกระทบในแงลบตอผูตอบ
แบบสอบถามไมวากรณีใด ๆ

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง กรุณาขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) หรือเติมคําลงในชองวางตามความเปนจริง

1. เพศ
(   ) ชาย (   ) หญิง

2. อายุ
(   ) ตํ่ากวา 30 ป (   ) 31 – 40 ป
(   ) 4 1 – 50 ป (   ) 50 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา
(   ) มัธยมศึกษา/ปวช. (   ) อนุปริญญา / ปวส.
(   ) ปริญญาตรีขึ้นไป

4. ประสบการณการทํางาน
(   ) ตํ่ากวา 10 ป (   ) 10 – 15 ป
(   ) 16 – 20 ป (    ) มากกวา 20 ป

5. เงินเดือนที่ไดรับในปจจุบัน (รวมเงินประจําตําแหนง)
(   ) ตํ่ากวา 15,000 บาท (   ) 15,001 – 20,000 บาท
(   ) มากกวา 20,000 บาท

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
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คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองวาง  ที่ทานเห็นวาเปนความจริงและตรง
ตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ปจจัยดานการปฏิบัติงาน
ระดับความคิดเห็น

นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด

ความสําเร็จในชีวิตการงาน
1. ผลงานของทานเปนที่ยอมรับจากบุคลากร

ภายในหนวยงาน
2. ทานเปนผูที่ปฏิบัติงานดวยความต้ังใจและ

อุทิศตนทั้งแรงกายและแรงใจ
3. งานที่ปฏิบัติสําเร็จตามนโยบายของ

หนวยงาน
4. ทานสามารถปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ

ตามที่ต้ังเปาหมายไว
5. งานในหนาที่ปจจุบันสรางความภูมิใจใหกับ

ทาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี
6. การเลื่อนระดับของทานเปนไปอยาง

ตอเน่ือง
7. ทานมีโอกาสไดรับความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่
8. การพิจารณาความดีความชอบเหมาะสมและ

เปนธรรม
9. หนวยงานมีนโยบายสงเสริมใหขาราชการมี

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ เชน ศึกษา
ตอ  ฝกอบรม

10. ทานสามารถโยกยายตําแหนงไดอยาง
สะดวกเพื่อความเจริญกาวหนา

ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็น
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นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด

ลักษณะงาน
11. งานที่ไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับ

ทาน
12. งานที่ปฏิบัติมีความเสี่ยงตอชีวิตและรางกาย
13. ทานมีโอกาสที่จะไดคิดและทํางานอยาง

อิสระ
14. งานที่ทานรับผิดชอบตองใชทักษะ ความ

ชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที่หลากหลาย

15. งานที่ปฏิบัติหนาที่อยูในปจจุบันเปนงานที่
นาสนใจ เพราะตองใชทักษะ ความรู
ความสามารถ

การบังคับบัญชา
16. ผูบังคับบัญชามีการกําหนดหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานชัดเจน
17. ผูบังคับบัญชามีการกําหนดสายการบังคับ

บัญชาที่ชัดเจน
18. มีการแบงงานตามความชํานาญเฉพาะทาง

อยางเหมาะสม
19. ผูบังคับบัญชาแสดงความสนใจ หวงใย

ผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี
20. ผูบังคับบัญชาใหโอกาสและรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะจากทาน
นโยบายและการบริหาร
21. นโยบายที่ผูบริหารมอบหมายใหมีความ

เหมาะสม

ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็น
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นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด

22. การบริหารงานของหัวหนาหนวยงานมี
ความชัดเจน

23. หนวยงานระดับรองลงมีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติอยางเต็มใจ

24. การจัดทําแผนพัฒนาของสถานีฯ สามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง

25. การปฏิบัติหนาที่และการบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

ความสัมพันธระหวางบุคคล
26 ทานกับผูบังคับบัญชาและมีความสัมพันธที่

ดีตอกัน
27. ทานกับเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน
28. ทานเปนที่รักใครและไดรับความไววางใจ

จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
29. เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน ทานสามารถ

ขอคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา
30. ทานไดรับกําลังใจจากผูบังคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงานเมื่อมีปญหาทั้งในเร่ืองงาน
และเร่ืองสวนตัว

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
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คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองวาง  ที่ทานเห็นวาเปนความจริงและตรง
ตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด

คุณภาพชีวิตการทํางาน
ระดับความคิดเห็น

นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด

คาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ
1. อัตราเงินเดือนที่ทานไดรับในปจจุบัน

เพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว
2. สวัสดิการตางๆ  ที่ทานไดรับจากทาง

ราชการเหมาะสมกับคาครองชีพ
3. คาตอบแทนที่ทานไดรับเหมาะสมกับ

ปริมาณงานที่ทานรับผิดชอบ
4. คาตอบแทนที่ทานไดรับคุมกับความเสี่ยง

ภัยในการปฏิบัติหนาที่
5. คาตอบแทนที่ไดรับมีความเปนธรรมเมื่อ

เทียบกับผูรวมอาชีพที่คลายคลึงกัน เชน
ทหาร  ขาราชการพลเรือน

ดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
6. สถานที่ทํางานมีความเหมาะสมกับงานที่

ปฏิบัติ  เชน  สะดวก  รมร่ืน  สวยงาม
ปลอดภัย

7. หนวยงานมีการเตรียมความพรอมเพื่อ
ปองกันอุบัติภัยและวินาศภัยตางๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน

8. หนวยงานมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
บุคลากรมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี เชน
การออกกําลังกาย  การแขงขันกีฬา

คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับความคิดเห็น
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นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด

9. หนวยงานมีเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
ทํางานที่เพียงพอและอยูในสภาพพรอมตอ
การปฏิบัติงาน

10. หนวยงานมีสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ  อยาง
เพียงพอในการใชงาน เชน นํ้าด่ืม นํ้าใช
ไฟฟา โทรศัพท โทรสาร ที่จอดรถ ลาน
ฝกแถว หองประชุม เปนตน

การพัฒนาความสามารถของบุคคล
11. ผูบริหารใหการสนับสนุนในการศึกษาตอ

หรือฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ

12. ทานมีโอกาสไดเรียนรูวิธีการทํางานใน
รูปแบบอ่ืนๆ  นอกจากงานที่ทําอยูประจํา

13. หนวยงานมีการปรับปรุงและนํา
เทคโนโลยีใหมๆ  มาใชในการทํางาน

14. หนวยงานมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ

ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
15. หนวยงานมีการพิจารณาความดีความชอบ

อยางยุติธรรม
16. ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหมี

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่อยาง
เต็มที่

17. ทานมีโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนขั้นไป
ตําแหนงที่สูงขึ้น

18. การแตงต้ัง โยกยายไปปฏิบัติหนาที่อ่ืน มี
การสอบถามความสมัครใจกอนเสมอ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับความคิดเห็น
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นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด

19. ทานมีความรูสึกวางานที่ทําอยูในความ
มั่นคงกับอนาคตของทาน

การบูรณาการดานสังคม
20. บรรยากาศในการทํางานภายในหนวยงาน

ของทานมีความเปนกันเอง
21. ทานไดรับเชิญใหเปนเกียรติในงานสังคม

ตางๆ
22. ทานไดรับเลือกเปนคณะทํางานใน

โครงการตางๆ  ของหนวยงานและชุมชน
เสมอ

23. ในการทํางานเพื่อนรวมงานมีความรวมมือ
สมัครสมานสามัคคีเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน

24. หนวยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ความสมานฉันทซึ่งกันและกัน

ธรรมนูญในองคการ
25. ขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจของทาน

ตางเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน
26. ขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจของทาน

ไดรับสิทธิ หรือคาตอบแทนพิเศษมีความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน

27. สิทธิและคาตอบแทนพิเศษทุกคร้ังที่ได
รับมาจากฎระเบียบที่เปนที่ยอมรับของ
ขาราชการตํารวจ

28. หนวยงานมีหลักปฏิบัติหรือแนวทางใน
การอยูรวมกันอยางสันติวิธี

คุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับความคิดเห็น
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นอย
ท่ีสุด นอย ปาน

กลาง มาก มาก
ท่ีสุด

ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น
29. ความพอใจกับสัดสวนของการใชเวลาใน

การทํางานกับเวลาใหกับครอบครัว
30. ทานสามารถแบงเวลาใหกับการทํางาน

และเร่ืองสวนตัวหรืออยูกับครอบครัวได
อยางเหมาะสม

31. ภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานไมเปน
อุปสรรคตอการดําเนินชีวิตครอบครัว

32. ทานมีโอกาสเขารวมสังสรรคกับเพื่อน
รวมงานอยูเสมอ

33. ทานมีเวลาสําหรับการพักผอนในแตละวัน
อยางเพียงพอ

ความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
34. การปฏิบัติงานของทานเปนที่ยอมรับของ

ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
35. ทานมีโอกาสเขารวมกับหนวยงานอ่ืนใน

การทํากิจกรรมที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม

36. ทานไดรับความรวมมือจากประชาชนใน
การดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน

37. การเปนเจาหนาที่ตํารวจทําใหบุคคลใน
สังคมทั่วไปรูสึกชื่นชมตอทาน

38. ทานเปนที่รักใครและไดรับความไววางใจ
จากชุมชนและสังคม

ผูวิจัยขอขอบคุณ  ที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางสูง

คาความเท่ียงตรงดานเน้ือหาของแบบสอบถาม
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คาความเที่ยงตรงดานเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน

ขอที่
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

R IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 +1 +1 +1 3 1.00
2 0 +1 +1 2 0.67
3 +1 +1 +1 3 1.00
4 +1 +1 +1 3 0.67
5 +1 +1 +1 3 1.00
6 0 +1 +1 2 0.67
8 +1 +1 +1 3 1.00
9 +1 +1 +1 3 1.00

10 0 +1 +1 2 0.67
11 +1 +1 +1 3 1.00
12 +1 +1 +1 3 1.00
13 +1 0 +1 2 0.67
14 +1 0 +1 2 0.67
15 +1 +1 +1 3 1.00
16 +1 +1 +1 3 1.00
17 +1 +1 +1 3 1.00
18 +1 +1 +1 3 1.00
19 +1 +1 +1 3 1.00
20 +1 +1 +1 3 1.00
21 +1 +1 +1 3 1.00
22 +1 +1 +1 3 1.00
23 +1 +1 +1 3 1.00
24 +1 +1 0 2 0.67
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ขอที่
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

R IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

25 +1 +1 +1 3 1.00
26 +1 +1 +1 3 1.00
27 +1 +1 +1 3 1.00
28 +1 +1 +1 3 1.00
29 0 +1 +1 2 0.67
30 +1 0 +1 2 0.67

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน

ขอที่
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

R IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1 +1 0 +1 2 0.67
2 +1 +1 +1 3 1.00
3 +1 0 +1 2 0.67
4 +1 +1 +1 3 1.00
5 +1 +1 +1 3 1.00
6 +1 +1 +1 3 1.00
7 +1 +1 +1 3 1.00
8 +1 +1 0 2 0.67
9 +1 +1 +1 3 1.00

10 +1 0 +1 2 0.67
11 +1 +1 +1 3 1.00
12 0 +1 +1 2 0.67
13 +1 0 +1 3 1.00
14 0 +1 +1 2 0.67
15 +1 +1 +1 3 1.00
16 +1 +1 0 2 0.67



111

ขอที่
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

R IOC
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

17 +1 +1 +1 3 1.00
18 +1 +1 +1 3 1.00
19 +1 +1 +1 3 1.00
20 0 +1 +1 2 0.67
21 +1 +1 +1 3 1.00
22 +1 +1 +1 3 1.00
23 +1 +1 +1 3 1.00
24 +1 0 +1 2 0.67
25 +1 +1 +1 3 1.00
26 +1 +1 +1 3 1.00
27 +1 +1 +1 3 1.00
28 +1 +1 +1 3 1.00
29 +1 +1 +1 3 1.00
30 +1 +1 +1 3 1.00
31 +1 +1 0 2 0.67
32 +1 +1 0 2 0.67
33 +1 +1 +1 3 1.00
34 +1 +1 +1 3 1.00
35 +1 +1 +1 3 1.00
36 +1 +1 +1 3 1.00
37 +1 +1 +1 3 1.00
38 +1 0 +1 2 0.67

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
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Item-total Statistics
Scale          Scale      Corrected
Mean         Variance       Item- Alpha

if Item        if Item       Total           if Item
Deleted        Deleted Correlation        Deleted

ขอ2.1       231.9333       269.9264        .0074           .8504
ขอ2.2       231.2333       273.9782 -.1474           .8515
ขอ2.3       232.0333       270.7920 -.0109           .8494
ขอ2.4       231.5333 267.7747        .1421           .8472
ขอ2.5       231.8000       263.7517        .2847           .8452
ขอ2.6       232.0667       257.9264        .4713           .8420
ขอ2.7       232.0333       265.5506        .1587           .8475
ขอ2.8       232.4667       271.5678 -.0452           .8503
ขอ2.9       232.1333       270.5333        .0008           .8492
ขอ2.10      231.7333       266.2713        .1238           .8483
ขอ2.11      232.1333       263.2920        .2507           .8457
ขอ2.12 232.1000       272.5759 -.0811           .8515
ขอ2.13      232.5000       261.3621        .3350           .8443
ขอ2.14      231.8333       265.1782        .1607           .8475
ขอ2.15      232.0000       264.4828        .2748           .8454
ขอ2.16      232.1667       263.5230        .2963           .8451
ขอ2.17      232.4667       262.6713        .2785           .8453
ขอ2.18      231.8333       259.8678        .3529           .8438
ขอ2.19      232.2333       272.3230 -.0726           .8513
ขอ2.20      232.1333       265.3609        .1758           .8471
ขอ2.21      231.8333       262.7644        .3466           .8444
ขอ2.22      232.3000       273.3207 -.1127           .8515
Item-total Statistics



113

Scale          Scale      Corrected
Mean         Variance       Item- Alpha

if Item        if Item       Total           if Item
Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

ขอ2.23      232.3667       268.9989 .0820           .8480
ขอ2.24      231.9667       261.6195        .3787           .8438
ขอ2.25      231.7667       258.9437        .4407           .8426
ขอ2.26      232.3000       257.1138        .4294           .8423
ขอ2.27      232.0667 259.7195        .3446           .8440
ขอ2.28      232.2667       266.6851        .1835           .8467
ขอ2.29      231.9000       258.5759        .3906           .8431
ขอ2.30      231.9333       261.7885        .2928           .8450
ขอ3.1       232.6000       263.8345        .3803           .8444
ขอ3.2       232.3000       257.9414        .5271           .8415
ขอ3.3       232.2667       263.1678        .2487           .8458
ขอ3.4       232.4000       256.2483        .4558           .8417
ขอ3.5 232.4333       257.9092        .4724           .8420
ขอ3.6       232.0333       265.7575        .1839           .8468
ขอ3.7       231.8667       268.4644        .0674           .8489
ขอ3.8       232.1333       255.8437        .5256           .8408
ขอ3.9       232.3333       261.1264        .3490           .8441
ขอ3.10      232.3333       262.6437        .3931           .8440
ขอ3.11      232.1333       260.3264        .3411           .8441
ขอ3.12      232.2333       259.2885        .4050           .8430
ขอ3.13      232.0333       259.4816        .4371           .8427
ขอ3.14      232.1000       266.3000        .1511           .8474
ขอ3.15      232.2000       256.6483        .4174           .8424
ขอ3.16      232.1333       262.3954        .2834 .8452
ขอ3.17      232.3000       262.0103        .3300           .8444
Item-total Statistics
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Scale          Scale      Corrected
Mean         Variance       Item- Alpha

if Item        if Item Total           if Item
Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

ขอ3.18      232.3333       270.5747        .0061           .8488
ขอ3.19      232.2333       271.6333 -.0538           .8491
ขอ3.20      232.3000       262.4931        .3326           .8445
ขอ3.21      231.9000       262.1621        .3624           .8441
ขอ3.22      232.1667       260.7644        .3271           .8443
ขอ3.23      232.0667       264.4782        .2347           .8460
ขอ3.24      231.8667 275.9816 -.1857           .8542
ขอ3.25      232.1000       260.9207        .4773           .8429
ขอ3.26      232.0333       270.6540 -.0073           .8496
ขอ3.27      232.1333       257.4989        .4411           .8422
ขอ3.28 232.0333       263.8264        .2611           .8456
ขอ3.29      232.4333       263.8402        .2301           .8461
ขอ3.30      232.1667       254.2126        .5610           .8399
ขอ3.31      232.3333       259.5402        .4103           .8430
ขอ3.32      232.1333       258.5333        .4044           .8429
ขอ3.33      232.1333       263.6368        .1947           .8470
ขอ3.34      232.2667       266.2023        .1612           .8472
ขอ3.35      232.0333       262.1713        .2757           .8453
ขอ3.36      232.1333       256.3954        .5330           .8409
ขอ3.37      231.9333       262.2023        .2937           .8450
ขอ3.38      231.3333       266.1609        .1982           .8465

Reliability Coefficients
N of Cases =     30.0 N of Items = 68
Alpha =    .8476
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ชื่อ - สกุล รอยตํารวจตรี ทรงศักด์ิ ทองพันธ
วัน  เดือน  ปเกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
สถานที่เกิด อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี
สถานที่อยูปจจุบัน 50/37 หมู 4 ตําบลเขาวง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน รองสารวัตรฝายบริหารการศึกษา
สถานที่ทํางานปจจุบัน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2544 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี

พ.ศ.2555 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา(U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัด
สงขลา


