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Abstract
 Purpose: The purpose of this research was to examine stress, factors influencing stress and stress  
management in police officers.
 Design: A correlational predictive study design.
 Methods: Participants consisted of 82 policemen in two metropolitan police stations, Bangkoknoi District, 
Bangkok. The research instruments included a set of questionnaires of demographics, self-stress test, factors 
influencing stress, and stress management. Data were analyzed using descriptive statistics, correlation, and 
multiple regressions.
 Main findings: Approximately one-fourth (25.6%) of the study sample reported higher stress than normal. 
Within this group, 3.7 % of the police officers reported highest stress. Organization and income factors were 
significantly predicted stress (β = .37, p < .01 and β = .28, p < .05, respectively). Income, characteristics of an 
occupation, organization, support from commander, and support from colleague/controlee factors could explain 
28 % of the variance (R2 = .28, F = 5.94, p < .01) in stress of police officers. Additionally, 25.6 % and 20.7% 
 of the police officers reported that talking about their problems with close friends or family members was the 
effective ways for reducing stress, followed by exercise, respectively.  
 Conclusion and recommendations: Factors significantly influencing stress were organization, and income. 
Superiors or executives should consider the human resources policy and management in organization.  
Moreover, promoting exercise and following principle of sufficiency economy to reduce expenses can reduce 
stress and improve personal health in police officers. 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความเครียด ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียด และการจัดการความเครียดในตำารวจ

 รูปแบบก�รวิจัย: การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าท่ีตำารวจ จากสถานีตำารวจนครบาล 2 แห่ง ในเขตบางกอกน้อยจำานวน 82 นาย 

เคร่ืองมือการวิจัยประกอบด้วยชุดของแบบสอบถามในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคล การประเมินความเครียดด้วยตนเอง  ปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียดในสถานท่ีทำางาน และการจัดการกับความเครียด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และถดถอยพหุคูณ 

 ผลก�รวิจัย: หน่ึงในส่ีของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 25.6) มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ ซ่ึงในจำานวนน้ีมีความเครียดสูงกว่าปกติ

มากร้อยละ 3.7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดของตำารวจนครบาลคือ ปัจจัยด้านองค์กร (β = .37, p < .01) และด้าน 

รายได้ (β = .28, p < .05) ปัจจัยด้านรายได้ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านองค์กร ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และด้านการสนับสนุน

จากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถร่วมอธิบายความเครียดของตำารวจนครบาลได้ร้อยละ 28 (R2 = .28, F = 5.94, p < .01)  

การจัดการความเครียดท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการพูดคุยระบายกับคนท่ีสนิทหรือคนในครอบครัว (ร้อยละ 25.6) รองลงมาคือ  

ออกกำาลังกาย (ร้อยละ 20.7) 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำางานอย่างมีนัยสำาคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กร รองลงมาคือ

ด้านรายได้  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารควรพิจารณาเร่ืองนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร และการบริหารจัดการในองค์กร 

รวมท้ังสนับสนุนการออกกำาลังกาย และสนับสนุนให้นำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่าย จะช่วยให้ตำารวจมีความเครียด

ในการทำางานลดลง และมีสุขภาพดีข้ึนได้  

คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียด ตำารวจ ความเครียด การจัดการความเครียด
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ความสำาคัญของปัญหา
 ความเครียดในการทำางานเกิดจากความต้องการท่ีเกิดจาก

งาน (demands of the job) มีมากกว่าทรัพยากรและความสามารถ

ท่ีมีอยู่ ระดับความเครียดข้ึนกับการประเมินว่าเหตุการณ์ท่ีทำาให้

เครียดน้ันเป็นส่ิงคุกคาม หรือท้าทาย และสามารถท่ีจะเผชิญ 

(cope) ได้หรือไม่1 เป็นท่ียอมรับกันในต่างประเทศว่าวิชาชีพตำารวจ

มีความเครียดในการทำางานสูงกว่าวิชาชีพอ่ืน เน่ืองจากลักษณะ

งานมีความเฉพาะ ต้องพบปะผู้คนทุกระดับช้ัน เผชิญกับ

เหตุการณ์รุนแรงต่างๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  นอกจากน้ียังถูกคาด

หวังจากประชาชนว่าจะต้องสามารถจัดการปัญหาท่ีทำาให้สังคม

เดือดร้อนให้หมดส้ิน และอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมถ้า

ปฏิบัติงานผิดพลาด การสำารวจความเครียดจากการทำางานใน

ตำารวจอังกฤษจำานวน 1,206 ราย พบว่าร้อยละ 41 มีปัญหาทาง

สุขภาพจิต2 และการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในตำารวจ

จำานวน 100 นายพบว่า เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ัวไปในวัยเดียวกัน 

มีอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้า และความเครียดหลังวิกฤตชีวิต 

(Post-Traumatic Stress Disorder หรือ PTSD) มากกว่า โดยพบ

ว่าร้อย 75 มีระดับคอร์ติซอลสูงในขณะต่ืน3 ในประเทศไทย  

สุภารัตน์ จิรภัทรสกุล4 ทำาการศึกษาความเครียดจากการทำางาน

ในตำารวจจราจรช้ันประทวนจังหวัดสมุทรปราการ จำานวน 164 

นาย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดจากการทำางาน

ในระดับสูงร้อยละ 20.1 และอัจฉรา จรัสสิงห์5 ได้ทำาการศึกษา

สุขภาพจิตของตำารวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 425 

นาย พบว่าตำารวจจราจรมีปัญหาสุขภาพจิตถึงร้อยละ 41.9 ใน

ขณะท่ีพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิมีความเครียดในระดับสูง

กว่าปกติร้อยละ 36.7

 เม่ือมีความเครียดร่างกายจะมีการตอบสนองต่อ

ความเครียดใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การตอบสนองทางด้าน

อารมณ์ (emotion) เช่น หงุดหงิด โกรธ วิตกกังวล ไม่มีความสุข 

ซึมเศร้า การตอบสนองทางด้านการรู้คิด (cognitive) เช่น มีปัญหา

ความจำา ขาดสมาธิ การตัดสินใจไม่มีประสิทธิภาพ มีความคิดใน

ด้านลบ หรือมองโลกในแง่ร้าย การตอบสนองโดยกระบวนการ

ทางสรีระของร่างกาย (physiological reaction) เช่น ความดันโลหิต

สูง หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็วข้ึน ปวดเม่ือยท่ีคอและหลัง ภูมิคุ้มกัน

ต่ำา เป็นหวัดบ่อย ปัสสาวะบ่อย อาหารไม่ย่อย มีการเปล่ียนแปลง

ระดับน้ำาตาลในเลือด เจ็บหน้าอก ความรู้สึกทางเพศลดลง และ

การตอบสนองทางด้านพฤติกรรม (behavior) เช่น รับประทาน

อาหารมากข้ึนหรือน้อยลง นอนไม่หลับ หรือนอนมากกว่าปกติ 

แยกตัว ขาดความรับผิดชอบ ผัดวัน ประกันพรุ่ง บ่อยคร้ังบุคคล

จะมีพฤติกรรมการปรับตัวต่อความเครียดในทางท่ีผิด เช่น สูบบุหร่ี 

ด่ืมสุรา เล่นการพนัน การเปล่ียนแปลงของสารเคมีบางอย่างใน

สมองทำาให้บุคคลมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากข้ึน พร้อมท่ีจะเป็นศัตรู

กับผู้อ่ืนได้ง่ายท้ังในและนอกเวลางาน ทำาร้ายผู้อ่ืน ทำาร้ายร่างกาย

ตนเอง นำาไปสู่การฆ่าตัวตายในท่ีสุด7-8   

 ความเครียดของผู้ปฏิบัติงานส่งผลต่อองค์กรโดยผู้ปฏิบัติ

งานอาจมีความเจ็บป่วย ขาดงาน ขาดความมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการ

ทำางานให้องค์กร ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำางานลดลง ไม่

สามารถทำางานให้บรรลุตามเป้าหมาย ความขัดแย้งระหว่างปฏิบัติ

งานเพ่ิมข้ึน อัตราการลาออกเพ่ิมข้ึน ศีลธรรมจรรยาลดลง8 

ความเครียดยังนำาไปสู่การเกิดโรคในระยะยาวได้ Violanti และ

คณะ9 ได้ทำาการศึกษาย้อนหลัง 40 ปี ในตำารวจท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาจำานวน 623,000 นาย พบความสัมพันธ์ระหว่าง

อาชีพตำารวจกับการเกิดโรคในระยะยาว ตำารวจอายุน้อยท่ีอยู่ภาย

ใต้ภาวะเครียดสูงร่วมกับมีปัจจัยเส่ียงอ่ืนๆ จะมีความเส่ียงต่อการ

เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่า และความเครียดเร้ือรังยังมีความ

สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเน่ืองจากภูมิต้านทานลดลง โดยพบว่า

ตำารวจท่ีปฏิบัติงาน 10-19 ปี ท่ีมีคะแนนความเครียดสูงมีความ

เส่ียงสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารและ

มะเร็งเม็ดเลือด การศึกษาของ Matthews และคณะ10 พบว่าผู้ท่ี

ตอบสนองต่อความเครียดโดยมีความดันโลหิตสูงต้ังแต่เป็นวัยรุ่น

และผู้ใหญ่ตอนต้น มีแนวโน้มท่ีจะเกิดความดันโลหิตสูงเม่ืออยู่ใน

วัยผู้ใหญ่  

 European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions ได้พัฒนา Model of causes and  

consequences of work-related stress8 ซ่ึงเป็นโมเดลท่ียืดหยุ่น

ในการกำาหนดสาเหตุท่ีทำาให้เกิดความเครียดจากการทำางานให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่ิงท่ีตามมาจากความเครียด สาเหตุ

ท่ีทำาให้เกิดความเครียดในการทำางาน ได้แก่ งานหนักเกินกว่าปกติ

มาก ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ในการทำางานต่ำา 

ได้รับการสนับสนุนน้อย ช่ัวโมงในการทำางานท่ียาวนาน ความ 

ไม่ม่ันคงหรือปลอดภัยในการทำางาน รายได้น้อย และอ่ืนๆ  

ส่ิงท่ีตามมาคือการตอบสนองต่อความเครียด โดยการตอบสนอง

ในระยะส้ัน ประกอบด้วยการตอบสนองทางด้านอารมณ์ ร่างกาย 

พฤติกรรม และการรู้คิด และการตอบสนองระยะยาว  

โดยความเครียดจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพและต่อองค์กร 

 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ ระดับการศึกษา ความเช่ือม่ัน

ในตนเอง มีความเช่ือมโยงกับสาเหตุท่ีทำาให้เกิดความเครียด การ

ตอบสนองต่อความเครียด และผลในระยะยาว ปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียดในตำารวจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ Gershon 

และคณะ7 ได้ทำาการศึกษาในตำารวจ 1,072 นายในสหรัฐอเมริกา 

พบว่า ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดในการทำางานตามลำาดับ ได้แก่ 

ไม่พึงพอใจในงาน  ความไม่ยุติธรรมในการทำางาน การแบ่งแยก
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ชนช้ันในท่ีทำางาน ขาดความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน และ 

การเผชิญกับภาวะวิกฤต การศึกษาของ Rothmann และ Pienaar11 

ในตำารวจแอฟริกาใต้ 2,145 นาย พบว่า ปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียดในการทำางานเรียงตามลำาดับได้แก่ ขาดความร่วมมือ

ระหว่างผู้ร่วมงาน อุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ  

เงินเดือนไม่พอใช้ เห็นผู้ต้องหาแต่ไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้

เน่ืองจากหลักฐานไม่เพียงพอ และการศึกษาของ Serokar และ

คณะ12 ในตำารวจอินเดีย 102 นาย พบปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียดเรียงตามลำาดับได้แก่ ถูกตำาหนิจากผู้บังคับบัญชา งาน

หนัก ไม่มีรางวัลสำาหรับการทำาดี รู้สึกไม่มีคุณค่า ไม่พึงพอใจใน

งาน จากงานวิจัยจะพบว่าปัจจัยท่ีทำาให้เกิด ความเครียดแตกต่าง

กันตามบริบทและวัฒนธรรม ส่วนความเครียดท่ีเกิดจากรายได้

พบในรายงานวิจัยในบางประเทศเท่าน้ัน และการแบ่งแยกชนช้ัน

ตามเช้ือชาติจะพบในหน่วยงานท่ีมีคนผิวขาวจำานวนมากกว่า 

เช้ือชาติอ่ืน 

 การตอบสนองต่อความเครียดจะแตกต่างกันไปในแต่ละ

บุคคล Gershon และคณะ7 พบว่าตำารวจมีการตอบสนองต่อ

ความเครียดด้านอารมณ์โดยมีอารมณ์ซึมเศร้า  ด้านการรู้คิดพบ

คิดวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ท่ีทำาให้เครียด หลีกเล่ียงการเก่ียวข้อง

กับเหตุการณ์ท่ีทำาให้เครียด และความสนใจในงานลดลง  

ด้านร่างกายมีอาการปวดหลัง ไมเกรน นอนไม่หลับเร้ือรัง  

ด้านพฤติกรรมพบพฤติกรรมก้าวร้าว สูบบุหร่ี ด่ืมสุรามากกว่าปกติ  

Zukauskas และคณะ13 ศึกษาในตำารวจประเทศลิทัวเนีย 15,000 

นาย พบผลท่ีตามมาจากความเครียด ได้แก่ มีอารมณ์ซึมเศร้า   

มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย มีอาการทางกาย เช่น ปวดศีรษะ  

เจ็บแน่นหน้าอก ติดสุรา 

 การจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน  Gershon และ

คณะ7 พบว่าการจัดการความเครียดของตำารวจสามารถแบ่งเป็น 

4 ด้าน 1) ด้านการรู้คิด (cognitive)  โดยร้อยละ 45.0 มีการวางแผน

ในการเผชิญความเครียดและปฏิบัติตามแผนน้ัน ร้อยละ 40.0 

จัดการความเครียดโดยใช้ประสบการณ์เดิม และร้อยละ 39.0   

พูดคุยกับคนในครอบครัวหรือผู้เช่ียวชาญ 2) ยึดม่ันในส่ิงท่ีศรัทธา 

(faith based) โดยร้อยละ 39.0 เช่ือม่ันในส่ิงศักด์ิสิทธ์ ร้อยละ 32.0 

สวดมนตร์ 3) หลีกเล่ียงปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียด (avoidance) 

พบร้อยละ 27.0 และ 4) มีพฤติกรรมในทางลบ (negative  

behavior) เช่น สูบบุหร่ีมากกว่าปกติ (ร้อยละ 12.0)  ตะโกนเสียง

ดังกับคนในครอบครัว (ร้อยละ 6.0)  เข้าสถานบันเทิงกับเพ่ือนร่วม

งาน (ร้อยละ 5.0) เป็นต้น

 การศึกษาความเครียดในตำารวจท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการ

ศึกษาในต่างประเทศซ่ึงมีปัญหา บริบทและวัฒนธรรมใน 

การทำางานแตกต่างจากประเทศไทย สำาหรับการศึกษาใน

ประเทศไทยส่วนหน่ึงไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นการนำาเสนอทาง

หน้าหนังสือพิมพ์ บางส่วนเป็นงานวิทยานิพนธ์ท่ีไม่ได้ตีพิมพ์  

มีงานตีพิมพ์ในวารสารน้อยมาก ซ่ึงเป็นการตีพิมพ์ในช่วงระยะ

เวลาเกือบ 10 ปีท่ีผ่านมา และมักจะทำาในตำารวจจราจร ในปัจจุบัน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเปล่ียนแปลงไปมาก  

โดยเฉพาะในทางการเมืองท่ีประชาชนมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

กันอย่างมาก มีการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครเกิด

ข้ึนบ่อย และยืดเย้ือซ่ึงตำารวจนครบาลต้องเข้าไปเก่ียวข้อง ทำาให้

ตำารวจมีความเครียดเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ความเครียดจัดเป็นภัยเงียบ 

เป็นโรคท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ (invisible disease) หากไม่ใส่ใจ

ค้นหาและบริหารจัดการ ก็อาจทำาให้องค์กรเกิดความเสียหาย การ

ศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาความเครียด ปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียด และการจัดการความเครียดในตำารวจนครบาล เพ่ือ

ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานสำาหรับนำาไปส่งเสริมการจัดการความเครียด 

อันจะช่วยให้ตำารวจมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี ป้องกันการ

เกิดโรคเร้ือรัง เพ่ือความเข้มแข็งของกำาลังพลและปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของประชาชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศึกษาระดับความเครียด ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความเครียด และการจัดการความเครียดในตำารวจ 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย 

 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากรเป็นตำารวจจากสถานีตำารวจนครบาล 2 แห่งใน

เขตบางกอกน้อย ไม่จำากัดเพศ อายุ และช้ันยศ เลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวก (convenience sampling)

 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจัยคร้ังน้ี คำานวณ

ด้วยวิธีวิเคราะห์อำานาจการทดสอบ (power analysis)14 สำาหรับ 

สถิติสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ กำาหนดระดับนัยสำาคัญท่ี .05 

อำานาจการทดสอบ .80 และค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ขนาด

ปานกลาง (r2 = .13) โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ วิถี ภูษิต15  

ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดในการทำางานของตำารวจ 

ช้ันประทวนสังกัดนครบาล  และตัวแปรทำานายจำานวน 5 ตัว ได้

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 79 คน ผู้วิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมร้อยละ 

10เพ่ือชดเชยกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน  

รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 87 คน เก็บข้อมูลระหว่างตุลาคม 

พ.ศ. 2553 - กันยายน พ.ศ. 2554  เก็บข้อมูลจริงได้กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำาหนดจำานวน 82 คน เน่ืองจากตำารวจส่วน

หน่ึงปฏิบัติภารกิจนอกสถานท่ี 
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 เคร่ืองมือก�รวิจัย

 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จำานวนปีท่ีรับราชการ ตำาแหน่ง 

รายได้ ความเพียงพอของรายได้ ความเครียดจากการทำางานโดย

รวม  ความเครียดจากปัญหาในครอบครัวโดยรวม การหยุดงาน

ในรอบปีท่ีผ่านมา และสาเหตุในการหยุดงาน การบริโภคสุรา บุหร่ี 

การออกกำาลังกาย BMI เส้นรอบเอว ค่าความดันโลหิต  

ค่าคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ระดับน้ำาตาลในเลือด (จากการ

ตรวจร่างกายประจำาปี) ปัญหาการเจ็บป่วย การหยุดงาน ประกอบ

ด้วยข้อคำาถาม 20 ข้อ ท้ังคำาถามปลายปิด และคำาถามปลายเปิด 

 2. แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง พัฒนาโดย  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข16 ประเมินการตอบสนองต่อ

ความเครียดท้ังด้านอารมณ์  ด้านการรู้คิด ด้านกระบวนการทาง

สรีระของร่างกาย และด้านพฤติกรรม  ลักษณะคำาตอบเป็นมาตร

ประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ (0-3) มีข้อคำาถามท้ังหมด 20 

ข้อ คะแนนเต็มอยู่ระหว่าง 0-60 คะแนน  ระดับคะแนน 0-5 

หมายถึง มีความเครียดอยู่ในระดับต่ำากว่าปกติอย่างมาก ระดับ

คะแนน 6-17 มีความเครียดอยู่ในระดับปกติ ระดับคะแนน 18-25 

มีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย ระดับคะแนน   

26-29 มีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติปานกลาง และระดับ

คะแนน 30-60 มีความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก 

 3. แบบสอบถามปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดในสถานท่ี

ทำางาน ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดและระดับ

ความเครียดในแต่ละปัจจัย ผู้วิจัยพัฒนาจากการทบทวน

วรรณกรรมและการสัมภาษณ์ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดใน

ตำารวจ ขณะให้คำาปรึกษาทางสุขภาพในโครงการ “ตำารวจไทยใส่ใจ

สุขภาพ” ซ่ึงเป็นโครงการของหน่วยงานผู้วิจัยซ่ึงจัดปีละ 4 คร้ัง  

มาเป็นเวลา 5 ปี เป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียด

ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านรายได้  2) ด้านการปฏิบัติงาน  

3) ด้านองค์กร 4) ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และ 5) 

ด้านการสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับ บัญชา ลักษณะ 

คำาตอบเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ แบ่งระดับคะแนนจาก 

การหาอันตรภาคช้ัน  3 ระดับ  การแปลผลค่าเฉล่ีย 3.00-4.00 

หมายถึง มีความเครียดมาก ค่าเฉล่ีย 2.00-2.99 หมายถึง  

มีความเครียดปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.00-1.99 หมายถึง  

มีความเครียดน้อย

 4. แบบสอบถามการจัดการกับความเครียด พัฒนาโดย 

ผู้วิจัย เป็นคำาถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุวิธีการจัดการกับ

ความเครียด ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เม่ือได้คำาตอบผู้วิจัยจัด 

หมวดหมู่การจัดการความเครียดเป็น 4 ด้าน 1) ด้านการรู้คิด  

2) ด้านยึดม่ันในส่ิงท่ีศรัทธา 3) ด้านการหลีกเล่ียงปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียด และ 4) ด้านการมีพฤติกรรมในทางลบ 

 เคร่ืองมือการวิจัยได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี  

แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง หาค่าความสอดคล้อง

ภายใน โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ในกลุ่มตำารวจท่ี

มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน ได้ค่า .81 

แบบสอบถามปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดในสถานท่ีทำางาน  

นำาไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน  

เป็นอาจารย์พยาบาลด้านจิตเวช 1 คน ตำารวจช้ันประทวน 2 นาย 

ช้ันสัญญาบัตร 2 นาย  และหาค่าความสอดคล้องภายใน โดยใช้

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ในกลุ่มตัวอย่างตำารวจท่ี

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน ได้ .88 แบบสอบถาม

การจัดการกับความเครียดไม่ได้หาค่าความสอดคล้องภายใน

เน่ืองจากเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบและมีคำาถามปลายเปิด

 ก�รพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่�ง

 การวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนสาย C คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับหนังสือ

อนุมัติเลขท่ี COA.No.MU-IRB/C2010/58.2209  

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการอนุมัติตามสายการ

บังคับบัญชา ทีมผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

ณ สถานีตำารวจนครบาลท้ัง 2 แห่ง และประชาสัมพันธ์โดยการ

บอกกล่าวในท่ีประชุมประจำาเดือนให้ทราบถึงโครงการวิจัย 

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะเข้าโครงการวิจัย การพิทักษ์สิทธ์ิ 

และแจ้งวันเวลาในการเก็บข้อมูล โดยจะใช้เวลาในการวัดและ

บันทึกข้อมูลสุขภาพ และให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถาม

ประมาณ 45 นาที - 1 ช่ัวโมง  

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนา 

ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ พิสัย ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและตัวแปรท่ีศึกษา 

และใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s product moment correlation) ในการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(multiple regression analysis) ในการวิเคราะห์ปัจจัยทำานาย 

ผลการวิจัย
 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

92.7 เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 23 ปี ถึง 58 ปี (X = 43.93 ± 

9.68) สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 59.7 ไม่ระบุสถานภาพสมรส

ร้อยละ 14.6 ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ รับราชการ 6 เดือน  

ถึง 38 ปี (X = 20.68 ± 11.20) เป็นตำารวจช้ันประทวนร้อยละ 
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71.9 รายได้ส่วนตัวอยู่ในช่วง 7,000 ถึง 55,000 บาท  

(X = 21,250.20 ± 8,184.82) มีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 

ร้อยละ 50.0 มีหน้ีสินร้อยละ 24.0 โดยหน้ีสินร้อยละ 45.8 มา

จากการซ้ือบ้าน ร้อยละ 29.1 มาจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

รวมถึงค่าเล่าเรียนบุตร กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.6 ไม่เคยลาในรอบ

ปีท่ีผ่านมา ผู้ท่ีลาหยุดส่วนใหญ่มีกิจธุระ โดยร้อยละ 4.8 ลาหยุด

เน่ืองจากเบ่ืองาน

 กลุ่มตัวอย่างด่ืมสุราร้อยละ 60.9 โดยร้อยละ 4.4 ด่ืม 

ทุกวัน สูบบุหร่ีร้อยละ 18.3 ออกกำาลังกาย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

ร้อยละ 25.6 กลุ่มตัวอย่างคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 51.9) รับรู้ว่ามีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงดี และร้อยละ 72.8 รับรู้ว่าสุขภาพจิตดี กลุ่ม

ตัวอย่างมีการรับรู้ความเครียดจากปัญหาครอบครัวโดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อยร้อยละ 38.2 ความเครียดในการทำางานโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลางร้อยละ 44.4 โดยร้อยละ 37.8 รับรู้ว่ามีโรคประจำา

ตัวและกำาลังรักษา ในจำานวนน้ีเป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 51.6 

รองลงมาคือ เบาหวานร้อยละ 19.3 ด้านภาวะสุขภาพกลุ่ม

ตัวอย่างมีความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/90 มม.ปรอท ขณะเก็บ

ข้อมูลร้อยละ 28.0 ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 ร้อยละ 54.8 รอบ

เอวมากกว่าปกติร้อยละ 48.7 สำาหรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ

การพบคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์สูงกว่าค่าปกติร้อยละ 

53.5 และระดับน้ำาตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงกว่าค่าปกติ 

ร้อยละ 32.1    

 2. ความเครียด ประเมินโดยใช้แบบประเมินความเครียด

ด้วยตนเอง พบกลุ่มตัวอย่างมีความเครียด สูงกว่าปกติร้อยละ 

25.6 โดยอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อยร้อยละ 19.5 สูงกว่าปกติ

ปานกลางร้อยละ 2.4 และสูงกว่าปกติมากร้อยละ 3.7

 3. ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดมากท่ีสุดคือ ขาดแคลน 

งบประมาณและอุปกรณ์ในการทำางาน รองลงมาคือ ลักษณะงาน

ทำาให้ต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าบ่อยๆ และผู้รับบริการหรือ

ประชาชนมีความคาดหวังสูง ปัจจัยท่ีทำาให้เครียดน้อยท่ีสุดคือ  

ขัดแย้งในแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างผู้ร่วมงาน ดังแสดง 

ในตารางท่ี 1

ต�ร�งท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเครียด จำาแนกตามปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียด (n =  82)

ปัจจัยท่ีทำ�ให้เกิดคว�มเครียด                                                                         

ด้�นร�ยได้

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนน้อยไม่คุ้มกับงานท่ีรับผิดชอบ                        

2. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย                                                              

ด้�นก�รปฏิบัติง�น

3. ขาดแคลนงบประมาณ และอุปกรณ์ในการทำางาน    

4. ลักษณะงานทำาให้ต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าบ่อยๆ                                 

5. ผู้รับบริการ/ประชาชนมีความคาดหวังสูง                                             

6. ทำางานเกินเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทน                                                    

7. ทำาผลงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีหน่วยงาน/สำานักงานตำารวจแห่งชาติต้ังไว้                                                                                          

8. ลักษณะงานทำาให้มีเวลาให้กับครอบครัวน้อย                                     

9. รีบเร่งทำางานให้เสร็จตามกำาหนดเวลา                                               

10. อยู่เวรต่อเน่ืองในขณะท่ีมีปัญหาสุขภาพ                                              

11. ถูกสับเปล่ียนหน้าท่ี/ทำางานแทน/เรียกทำางานกะทันหันบ่อยๆ           

ด้�นองค์กร

12. กฎหมาย/กฎระเบียบ/นโยบายเปล่ียนแปลงบ่อยต้องปรับตัว               

13. ระเบียบข้อบังคับในการทำางานมีมากและไม่ยืดหยุ่น                           

14. มีอุปสรรคในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี                                                                                       

15. การปรับปรุงในองค์กรทำาให้ต้องเปล่ียนแปลงหน้าท่ีการงาน/ 

 สายงาน/ระบบงาน                                                                              

X

2.84          

2.79  

                                                                                           

3.21        

3.16        

3.13        

3.04        

3.03      

3.00    

2.83          

2.74      

2.38          

                                                                                                   

2.98          

2.90          

2.57           

2.48          

SD

.99

.94

                                                                                            

.83

.87

.81

.97

.78

.89

.84

.90

.94

                                                                                                   

.83

.83

.89

.92

ระดับคว�มเครียด        

ปานกลาง           

ปานกลาง                  

                                                                                           

มาก             

มาก             

มาก             

มาก            

มาก             

มาก            

ปานกลาง          

ปานกลาง            

ปานกลาง           

                                                                                                   

ปานกลาง            

ปานกลาง            

ปานกลาง           

ปานกลาง           

ค่�เฉล่ียสัมพัทธ์ 2.80  SD .97 

ค่�เฉล่ียสัมพัทธ์ 2.95  SD .87

ค่�เฉล่ียสัมพัทธ์ 2.73  SD .87
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ปัจจัยท่ีทำ�ให้เกิดคว�มเครียด                                                                         

ด้�นก�รสนับสนุนจ�กผู้บังคับบัญช�  

16. ไม่มีความยุติธรรมในการมอบหมายงาน                                           

17. ขาดความยืดหยุ่นในการทำางาน                                                         

18. ไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า                                         

ด้�นก�รสนับสนุนจ�กผู้ร่วมง�น/ผู้ใต้บังคับบัญช�  

19. ผู้ร่วมงานไม่มีความรับผิดชอบ                                                                              

20. ขัดแย้งในแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างผู้ร่วมงาน

X

                             

2.51         

2.48                      

2.47          

2.31                         

2.39  

SD

                                                                                                   

.93

.87

.98

              

.98

.89

ระดับคว�มเครียด        

ปานกลาง           

ปานกลาง           

ปานกลาง           

น้อย

น้อย

ค่�เฉล่ียสัมพัทธ์ 2.39  SD .93

ค่�เฉล่ียสัมพัทธ์ 2.51  SD .93

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดท่ีมีความสัมพันธ์

กับความเครียดของตำารวจนครบาลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้ (r = .45, p < .01) ด้านองค์กร (r = .47, 

p < .01) และด้านการปฏิบัติงาน (r = .32, p < .05) ส่วนปัจจัย

ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับ

บัญชา ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของตำารวจนครบาล

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 2

ต�ร�งท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างความเครียดของตำารวจนครบาลกับปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดด้านต่างๆ  

  (n = 82)

ต�ร�งท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression) ในการทำานายความเครียดของตำารวจนครบาล (n = 82)

ตัวแปร 1   2 3 4 5 6

1. ความเครียด 1.00     

2. ด้านรายได้ .45** 1.00    

3. ด้านการปฏิบัติงาน .32* .60** 1.00   

4. ด้านองค์กร                                 .47** .53** .52** 1.00  

5. ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา   .20 .18 .44** .54** 1.00          

6. ด้านการสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา .11 .21 .25* .37** .48** 1.00    

*p < .05, **p < .01

 5. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียดด้านต่างๆ สามารถร่วมทำานายความเครียดของ

ตำารวจนครบาลได้ร้อยละ 28.0 โดยมีปัจจัยด้านรายได้และปัจจัย

ด้านองค์กรเท่าน้ันท่ีสามารถทำานายความเครียดได้อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (β = .28, p < .05; β = .37, p < .01) ดังแสดง

ในตารางท่ี 3

ปัจจัย B SE β t p-value

1. ด้านรายได้                             1.130 3.52 .28 2.12 .038*

2. ด้านการปฏิบัติงาน                  - .03 .16 - .03 - .18 .855

3. ด้านองค์กร                                .89 .33 .37 2.67 .009**

4. ด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา   - .02 .34 - .01 - .06 .954

5. ด้านการสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา - .31 .48 - .65 - .65 .519

Constant = - .49, R2 = .28, Adjust R2 = .2340, F = 5.94, *p < .05, **p < .01     

ต�ร�งท่ี 1 (ต่อ)
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 การจัดการกับความเครียด ประกอบด้วยการจัดการ  4 ด้าน

ได้แก่ 1) ด้านการรู้คิด กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการพูดระบายกับคนท่ี

สนิทหรือคนในครอบครัวร้อยละ 70.7 ทำาใจให้สงบร้อยละ 10.5  

ต้ังสติทบทวนเหตุการณ์ และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญร้อยละ 1.2  

2) ด้านยึดม่ันในส่ิงท่ีศรัทธา กลุ่มตัวอย่างฟังเทปธรรมะ/สวด

มนตร์/สนทนาธรรมกับพระร้อยละ 4.0 น่ังสมาธิร้อยละ 4.0 

ทำาบุญร้อยละ 1.2  3) การหลีกเล่ียงปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียด 

โดยการท่องเท่ียว/เปล่ียนส่ิงแวดล้อมใหม่/ไปให้ไกลผู้คนร้อยละ 

46.3 ออกกำาลังกายร้อยละ 19.5 ทำากิจกรรมท่ีผ่อนคลาย เช่น  

ฟังเพลง/อ่านหนังสือ/ดูภาพยนตร์/ปลูกต้นไม้ ร้อยละ 14.5  

อยู่ตามลำาพัง/หาท่ีสงบน่ังร้อยละ 9.2 และ 4) มีพฤติกรรมใน 

ทางลบ ใช้วิธีด่ืมสุราร้อยละ 10.9 และสูบบุหร่ีร้อยละ 7.3 สำาหรับ

วิธีท่ีได้ผลดีท่ีสุดในการจัดการความเครียด ร้อยละ 25.6 ใช้ 

วิธีการพูดระบายกับคนท่ีสนิทหรือคนในครอบครัว รองลงมาคือ  

การออกกำาลังกายร้อยละ 20.7 

การอภิปรายผล
 ระดับคว�มเครียด 

 กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดสูงกว่าปกติถึงหน่ึงในส่ี หรือ 

ร้อยละ 25.6 โดยอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมากร้อยละ 3.7 ซ่ึง 

หมายถึง อยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างรุนแรง หากปล่อยไว้โดย 

ไม่ดำาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและถูกวิธี อาจนำาไปสู่การเจ็บ

ป่วยทางจิตท่ีรุนแรง และส่งผลเสียต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดต่อ

ไปได้16 ความเครียดในระดับสูงนำาไปสู่การฆ่าตัวตายได้  

การศึกษาของ Mayer, Rothmann และ Pienaar17 ในตำารวจท่ี 

Eastern Cape แอฟริกาใต้ จำานวน 307 นาย พบสถิติตำารวจใน

เมืองน้ีฆ่าตัวตายมากกว่าพลเรือนถึง 11 เท่า สอดคล้องกับ The 

National Surveillance of Police Suicide Study (NSOPS)18  

ได้ทำาการสำารวจตำารวจ 50 มลรัฐในสหรัฐอเมริกาพบว่า ในปี  

ค.ศ. 2008 มีตำารวจฆ่าตัวตาย 141 นาย ใน ค.ศ. 2009 จำานวน 

143 นาย ในจำานวนน้ีร้อยละ 64.0 ไม่คาดคิดว่าจะฆ่าตัวตาย จึง

ทำาการเฝ้าระวังและจัดทำาโปรแกรมสนับสนุนทางด้านจิตใจและ

การทำางาน ทำาให้ในปี ค.ศ. 2012 อัตราการฆ่าตัวตายลดลงเหลือ 

126 นาย ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตำารวจ 1 นายฆ่าตัวตายโดยใช้อาวุธ

ปืนหลังจากส้ินสุดการวิจัย 9 เดือน ในประเทศไทยสถิติต้ังแต่ปี 

2551-2555 พบว่ามีข้าราชการตำารวจฆ่าตัวตายปีละ 29.1 นาย 

โดยในปี พ.ศ. 2556 มี 31 นาย ซ่ึงมีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี 

ระดับช้ันยศดาบตำารวจ ส่วนใหญ่จะทำางานในสายปราบปราม 

โดยเกิดข้ึนมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีนครบาล (บช.น.) ส่วนสาเหตุเกิดมา

จากโรคซึมเศร้าและความเครียด โดยอาการไม่ได้เป็นตอนสมัคร

เข้าเป็นตำารวจ แต่จะเร่ิมมีอาการหลังจากรับราชการแล้วเกิด

ความเครียดจากการทำางาน และเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการฆ่า

ตัวตายของประชากรไทย ตำารวจมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่า

ประชากรท่ัวไป 2.3 เท่า19-20 ในการศึกษาคร้ังน้ีแม้จะพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างประมาณ 1 ใน 4 มีความเครียดมากกว่าปกติ  ซ่ึงไม่ได้

หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเหลือจะไม่มีความเครียดเน่ืองจาก

การตอบสนองต่อความเครียดอาจแสดงออกมาในรูปแบบอ่ืนๆ 

เช่น  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการเจ็บป่วย

 ปัจจัยท่ีทำ�ให้เกิดคว�มเครียด 

 ปัจจัยด้านรายได้ มีความสัมพันธ์กับความเครียดของตำารวจ 

(r = .45, p < .01) และสามารถทำานายความเครียดได้อย่างมีนัย

สำาคัญ (β = .28, p < .05) ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างมีราย

ได้เฉล่ีย 21,250.20 ± 8,184.82 บาท โดยร้อยละ 24.0 มีหน้ีสิน  

ซ่ึงรายได้เฉล่ียถือว่าไม่สูงเม่ือเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน และไม่ได้รับเงินค่าเวรเม่ือเปรียบเทียบกับวิชาชีพอ่ืน 

นอกจากน้ีอาชีพตำารวจส่วนมากต้องออกพ้ืนท่ี มีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ค่าอาหาร และวัฒนธรรมการเล้ียงผู้ใต้บังคับบัญชาท่ี 

ช่วยงาน19 ทำาให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน จากรายได้ท่ีน้อยทำาให้ตำารวจ

ส่วนหน่ึงต้องกู้ยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน และ

ทำางานพิเศษเพ่ือเพ่ิมรายได้ การศึกษาในประเทศอินเดีย21 ใน

ตำารวจ 220 นาย พบว่าปัจจัยด้านรายได้ทำาให้เกิดความเครียดใน

การทำางานเป็นลำาดับท่ี 4 และในตำารวจแอฟริกาใต้17จำานวน  

307 นาย พบว่าปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดรุนแรงท่ีสุดคือ  

การขาดแคลนตำารวจ รองลงมาคือรายได้น้อย ต่างจากการศึกษา

ในประเทศตะวันตกซ่ึงไม่มีรายงานกล่าวถึงความเครียดในด้าน

รายได้  

 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานเร่ืองท่ี

ทำาให้เกิดความเครียดมากท่ีสุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ ขาดแคลนงบ

ประมาณ และอุปกรณ์ในการทำางาน รองลงมาคือลักษณะงาน

ทำาให้ต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าบ่อยๆ และผู้รับบริการหรือ

ประชาชนมีความคาดหวังสูง ตามลำาดับ ซ่ึงต่างจากการศึกษาของ 

Collin และ Gibbs2  ท่ีทำาการศึกษาในตำารวจ 873 นายในประเทศ

อังกฤษ พบว่าตำารวจกลุ่มท่ีมีความเครียดในระดับสูง ปัจจัยท่ี

ทำานายความเครียดอย่างมีนัยสำาคัญ 3 ลำาดับแรก ได้แก่ ภาระ

งานท่ีมารบกวนต่อการใช้ชีวิตในครอบครัว ได้รับการสนับสนุน

น้อยจากตำารวจท่ีมีอาวุโสมากกว่า และการเผชิญกับผู้เมาสุรา ท้ังน้ี

อาจเป็นเพราะในประเทศไทยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การทำางานมีจำากัด นอกจากน้ียังขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงาน

ประจำาวันด้วย  และการส่ังการโดยไม่มีงบประมาณ เช่น ส่ังให้ไป

หาข้อมูลกลุ่มมวลชน แต่ไม่มีงบประมาณให้ ทำาให้ผู้ปฏิบัติต้อง

จ่ายเอง รถจักรยานยนต์ท่ีใช้ต้องซ่อมบำารุงเอง ทำาให้บางคนใช้ 

รถส่วนตัวในการทำางาน19 สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศ 
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กำาลังพัฒนา ได้แก่ อินเดีย พบว่าการขาดส่ิงอำานวยความสะดวก

ในการทำางานทำาให้เกิดความเครียดเป็นลำาดับท่ี 4 เช่นเดียวกับ

ปัจจัยด้านรายได้ และการใช้อุปกรณ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการ

ทำางานทำาให้เกิดความเครียดเป็นลำาดับท่ี 921 การศึกษาในประเทศ

ตะวันตก เช่น อังกฤษ2 ไม่มีการกล่าวถึงขาดแคลนงบประมาณ 

และอุปกรณ์ในการทำางาน    

 ลักษณะงานทำาให้ต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าบ่อยๆ เป็นปัจจัย

ด้านการปฏิบัติงานท่ีทำาให้เกิดความเครียดรองลงมา สอดคล้อง

กับการศึกษาของ Violanti และคณะ3 ท่ีพบว่าการเผชิญกับส่ิงท่ี 

ไม่คาดคิดมากมายทำาให้ตำารวจเกิดความเครียดซ้ำาๆ เป็นระยะ

เวลายาวนาน ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานท่ีทำาให้เกิดความเครียดท่ี

สำาคัญอีกเร่ืองหน่ึงคือ ผู้รับบริการหรือประชาชนมีความคาดหวัง

ต่อการทำางานของตำารวจในระดับสูง การศึกษาในต่างประเทศ 

พบว่า ประชาชนต้องการตำารวจท่ีสุภาพ อ่อนโยนไม่พูดจา

ถากถาง ยอมรับนับถือผู้เคราะห์ร้าย มาถึงสถานท่ีเกิดเหตุอย่าง

รวดเร็ว ให้ข้อมูล ให้เวลา ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ท่ีวิกฤต ดูแลชุมชน

ให้ปลอดภัย และให้บริการเหมือนหน่วยงานเอกชน22 ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติทำาได้ยาก ในปัจจุบันการส่ือสารระหว่างกันเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีตำารวจทำางานผิดพลาด หรือมีพฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสม ข้อมูลจะแพร่กระจายไปตามส่ือต่างๆ อย่างรวดเร็ว 

ทำาให้ตำารวจเป็นจำาเลยในความคาดหวังของสังคมมากย่ิงข้ึน 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความเครียด

อย่างมีนัยสำาคัญ (r = .32, p < .05) แต่ไม่สามารถทำานาย

ความเครียดในตำารวจได้ต่างจากการศึกษาในต่างประเทศ2 ท้ังน้ี

อาจอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ค่อน

ข้างสูงกับปัจจัยด้านรายได้ (r = .60, p < .01) และยังสัมพันธ์ปาน

กลางกับปัจจัยด้านองค์กร (r = .53, p < .01) จึงอาจเป็นไปได้ท่ี

ความแปรปรวนของความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับตำารวจได้ถูกอธิบาย

โดยอิทธิพลของปัจจัยด้านรายได้ และปัจจัยด้านองค์กร ไปแล้ว

ซ่ึงท้ังคู่มีขนาดความสัมพันธ์กับความเครียดสูงกว่า       

 ปัจจัยด้านองค์กร มีความสัมพันธ์กับความเครียดของตำารวจ 

(r = .47, p < .01) และสามารถทำานายความเครียดได้อย่างมีนัย

สำาคัญ (β = .37, p < .05) โดยกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบาย

ท่ีเปล่ียนแปลงบ่อยทำาให้ต้องปรับตัวเป็นปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียดมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผู้บังคับ

บัญชาระดับสูง หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนออก

ตามส่ือต่างๆ ผู้บังคับบัญชาก็จะเปล่ียนแปลงนโยบายในการ

ทำางานของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือมอบนโยบายใหม่ให้ไปปฏิบัติ

ทำาให้ภาระงานท่ีต้องปฏิบัติและต้องรายงานผลเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ19 

การทำางานท่ีไม่ตอบสนองนโยบายอาจถูกย้ายด่วนได้ และ

ระเบียบข้อบังคับในการทำางานมีมาก และไม่ยืดหยุ่น เป็นลักษณะ

การทำางานในวิชาชีพตำารวจซ่ึงต้องปฏิบัติตามกฎ และปฏิบัติตาม

ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน การขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาอาจก่อ

ให้เกิดความผิดวินัยในการปฏิบัติงานได้ ทำาให้ปัจจัยด้านน้ีทำานาย

ความเครียดในตำารวจได้อย่างมีนัยสำาคัญ ซ่ึงการศึกษาของต่าง

ประเทศ ยังไม่เคยมีรายงานว่าตัวแปรปัจจัยด้านองค์กรเป็น

ตัวแปรทำานายความเครียด

 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยท่ีมี

คะแนนความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า 

ไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถทำานายความเครียดในตำารวจได้ 

เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นส่วนใหญ่จะมีวัฒนธรรมในการ

เล้ียงดูผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอินเดีย

ท่ีพบว่า เป็นปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดในระดับปานกลางค่อน

ข้างต่ำา โดยพบว่าผู้บังคับบัญชาทำาให้ลำาบากใจ ทำาให้เกิด

ความเครียดเป็นลำาดับท่ี 19 (ค่าเฉล่ีย 39.51 ± 30.39) และไม่ได้

รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นทำาให้เกิดความเครียด 

ลำาดับท่ี 35 (ค่าเฉล่ีย 32.58 ± 28.46) จากปัจจัยท่ีทำาให้เกิด

ความเครียด 80 ลำาดับ และคะแนนเต็ม 100 คะแนน21 ต่างจาก

การศึกษากับตำารวจ 873 นาย ในประเทศอังกฤษของ Collin  

และ Gibbs2 ท่ีพบว่าตำารวจกลุ่มท่ีมีความเครียดในระดับสูง  

มีความเครียดจากการไม่ได้รับการสนับสนุนท่ีเพียงพอจากผู้บังคับ

บัญชาสูงสุดเป็น 1 ใน 4 ลำาดับแรก ท้ังน้ีอาจเกิดจากวัฒนธรรม

ในการทำางานท่ีแตกต่างกัน   

 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็น

ปัจจัยท่ีทำาให้มีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับน้อย โดยมีคะแนน

เฉล่ียต่ำากว่าทุกปัจจัย การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ และ

ไม่สามารถทำานายความเครียดในตำารวจได้ เช่นเดียวกับการศึกษา

ในประเทศอินเดียท่ีพบว่า ผู้ร่วมงานทำาให้เกิดความเครียดค่อน

ข้างต่ำาลำาดับท่ี 74 จาก 80 ลำาดับ21 ในขณะท่ีการศึกษากับตำารวจ 

676 นายในประเทศเกาหลีใต้ พบว่าการไม่ได้รับการยอมรับจาก

เพ่ือนร่วมงานเป็นปัจจัยท่ีทำาให้มีความเครียดมากท่ีสุด21 ท้ังน้ีอาจ

เกิดจากวัฒนธรรมในการทำางานท่ีแตกต่างกันเช่นกัน   

 วิธีการจัดการกับความเครียด วิธีท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ปฏิบัติและได้ผลคือการจัดการด้านการรู้คิด ได้แก่ การพูดคุย

ระบายกับคนท่ีสนิทหรือคนในครอบครัว เช่น เพ่ือน คู่สมรส 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Deb และคณะ23 พบว่าตำารวจจราจร

ในเมืองโกลกาตา (Kolkata) ประเทศอินเดีย มีการจัดการ

ความเครียดโดยการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานร้อยละ 72.6 และพูด

คุยกับคนในครอบครัว ร้อยละ 62.9 และพบว่าสัมพันธภาพท่ีดี

กับคนในครอบครัวมีส่วนในการลดความเครียดจากการทำางาน 

ในขณะท่ีการศึกษากับตำารวจ 676 นายในประเทศเกาหลีใต้  

พบว่า ในกลุ่มท่ีมีความเครียดในระดับสูง การได้รับการสนับสนุน 
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(support) จากผู้บังคับบัญชาเป็นวิธีการจัดการกับความเครียดท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และผู้ท่ีมีความเครียดในระดับต่ำาพบว่าการ

เขียนบันทึกเป็นวิธีคลายเครียดท่ีดีท่ีสุด24 ซ่ึงแตกต่างกันไปตาม

วัฒนธรรม ในประเทศเกาหลีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และ

การปฏิบัติตามผู้ท่ีมีอำานาจในการส่ังการเหนือกว่าถือเป็น

วัฒนธรรมในการทำางาน ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียดและการ

จัดการกับความเครียดจึงแตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ี    การจัดการ

กับความเครียดท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาคือการออกกำาลังกาย

ซ่ึงเป็นการลดความรู้สึกเครียด และเป็นจัดการความเครียดในทาง

บวก การออกกำาลังกาย 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์พบว่าสามารถลด

ความเครียดได้อย่างมีนัยสำาคัญ25 

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามพบตำารวจหน่ึงในส่ี 

ระบุว่ามีความเครียดมากกว่าปกติ ปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความเครียด

ท่ีสามารถทำานายความเครียดได้อย่างมีนัยสำาคัญ คือ ปัจจัยด้าน

รายได้และด้านองค์กร การจัดการความเครียดท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

ตำารวจกลุ่มตัวอย่างใช้ คือ การพูดคุยระบายความเครียดและการ

ออกกำาลังกาย การประเมินความเครียดในการปฏิบัติงานเป็น

ระยะจะทำาให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดหรือผู้เก่ียวข้องได้รับทราบถึง

ปัญหา และหาแนวทางป้องกันการเกิดผลเสียท่ีจะเกิดกับกำาลังพล

และองค์กร ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารควรพิจารณาเร่ืองนโยบาย

ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร และการบริหารจัดการในองค์กร  

รวมท้ังการสนับสนุนให้มีการออกกำาลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การจัดหาอุปกรณ์และสถานท่ีให้เพียงพอสำาหรับการออก 

กำาลังกาย การจัดแข่งกีฬา และสนับสนุนให้นำาหลักเศรษฐกิจพอ

เพียงมาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่าย นอกจากจะช่วยลดความเครียดในการ

ทำางานแล้วยังทำาให้มีกำาลังพลท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ   
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