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Abstract
Objective: This descriptive correlational research design aimed to investigate the relationships of
demographic factors, stress, resilience and social support to mental health in Thai traffic police officers.
Methods: The study sample consisted of 117 traffic police officers working in the Traffic Police Division
under the supervision of Royal Thai Police. The sample selection was done by purposive sampling according to
inclusion criteria. The research instruments were 5 parts including; Demographic data questionnaire, The Thai
Mental Health Questionnaire (TMHQ), Perceived Stress Scale, Resilience Inventory, and The Personal Resource
Questionnaire (PRQ-Part 2). Data were analyzed using frequency, percentage, mean, Pearson’s product moment
correlation, Spearman’s rank correlation and point - biserial correlation.
Results: The findings revealed that financial status, stress, resilience and social support were significantly
related to mental health (rpb = -.30, rs = .64; rs = -.52, r = -.65, p < .001 respectively). However, age, duration of
operation as traffic police officers and ranks were not significantly related to mental health (r s = -.12, rs = -.02, rpb =
-.16, p > .05 respectively).
Conclusion: The research results can be used as basic information to enhance mental health in traffic
police officers.
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และแรงสนับสนุนทางสังคมกับสุ ขภาพจิตของตารวจจราจรไทย*
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : การวิจยั แบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคมกับสุ ขภาพจิตของตารวจจราจรไทย
วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างเป็ นตารวจจราจรที่ปฏิบตั ิงานในกองบังคับการตารวจจราจร (บก.จร.) สังกัด
สานักงานตารวจแห่ งชาติ จานวน 117 นาย เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด เครื่ องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบประเมินจานวน 5 ส่ วน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล แบบประเมิน
สุ ขภาพจิต แบบประเมินความเครี ยด แบบประเมินความแข็งแกร่ งในชีวิต และแบบประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยายความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์ แมน
และสหสัมพันธ์พอยซ์ไบซีเรี ยล
ผลการศึกษา : พบว่าสถานภาพทางการเงิน ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (rpb = -.30, rs = .64; rs = -.52, r = -.65, p < .001 ตามลาดับ)
แต่ปัจจัยอายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจร และระดับชั้นยศไม่มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต (rs = -.12,
rs = -.02, rpb = -.16 , p > .05 ตามลาดับ)
สรุ ป : ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ สามารถนาไปใช้ในการเสริ มสร้างสุ ขภาพจิตในต ารวจ
จราจรต่อไป
คาสาคัญ : ปั จจัยส่ วนบุคคล ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชี วิต แรงสนับสนุ นทางสังคม สุ ขภาพจิต
ตารวจจราจร
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ความสาคัญของปัญหา
ตารวจจราจรเป็ นหนึ่ งในหน้าที่และบทบาท
ของตารวจที่ทางสานักงานตารวจแห่ งชาติได้มีการ
แต่งตั้งหรื อสั่งให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการ โดยได้รับ
เงินเดือนจากส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ (พระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ , 2557)
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการจราจร โดยมีการจัดโครงสร้าง
อานาจหน้าที่ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านการจราจร วางแผน อานวยการ สั่งการควบคุม
ดู แ ลตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ นผลงานด้าน
การควบคุมจราจร จัดการ และบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตามโครงการ
พระราชดาริ และงานที่มีลกั ษณะที่ เกี่ยวข้อง หรื อ
เป็ นส่ วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาด้านการจราจรในเขตพื้นที่ (สานักงานตารวจ
แห่งชาติ, 2560)
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจจราจรในแต่ละ
พื้ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยเฉพาะการปฏิ บัติ
หน้าที่ ในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งเป็ นเมื องหลวง
ของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบหลายด้านจาก
จ านวนประชากรที่ มี ม ากเกิ น ไปกว่ า 5 ล้า นคน
(สานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล, 2555) หนึ่ งใน
ผลกระทบนั้นก็คือ ปั ญหาการจราจรติ ดขัด โดยมี
กองบังคับการตารวจจราจร ที่ ใช้คาย่อว่า บก.จร.
ทาหน้าที่จดั การจราจร และรักษาความปลอดภัยใน
การจราจรทางบกตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองบังคับการ
ตารวจจราจร, 2561) เพื่อแก้ไขปั ญหาการจราจรติดขัด
ดังกล่าวทาให้ตารวจในหน่ วยงานนี้ มีหน้าที่ ค วาม
รั บผิ ด ชอบบนท้องถนนที่ แตกต่า งจากตารวจใน
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หน่ ว ยงานอื่ น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า วท าให้
ตารวจจราจรต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆไม่วา่ จะเป็ น
มลพิษทางอากาศที่เต็มไปด้วยควันพิษที่ ถูกพ่ นมา
จากท่ อ ไอเสี ย ของรถชนิ ด ต่ า ง ๆ บนท้อ งถนน
มลพิษทางเสี ยงจากเสี ยงดังของเครื่ องยนต์ รถที่จอด
หรื อวิ่งบนถนนตลอดเวลา อารมณ์ของผูใ้ ช้รถใช้ถนน
เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ ตลอดจนชัว่ โมงการทางาน
ที่ยาวนาน (ลักขณา สริ วฒั น์, 2549)
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตารวจจราจรที่ ต้อง
แก้ไ ขปั ญ หาและเผชิ ญ กับ อารมณ์ ข องผู ้ใ ช้ ถ นน
ในทุ ก ๆ วัน อาจส่ ง ผลท าให้ ต ารวจจราจรเกิ ด
ความเครี ย ด และพัฒนาเป็ นปั ญหาสุ ข ภาพจิ ตได้
(จุ ฑารั ตน์ สถิ ร ปั ญญา, 2554) จากการศึ กษาของ
Chueh, Yen, Lu, & Yang (2011) ที่ ท าการศึ ก ษา
ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยทางกายและการรับรู ้
ความเครี ยดจากการทางานในตารวจใต้หวัน พบว่า
ต ารวจที่ รั บ รู ้ ค วามเครี ย ดจากการท างานสู ง จะมี
แนวโน้มที่ จะเกิดความรุ นแรงของอาการเจ็ บป่ วย
ทางกายที่ มี ผ ลมาจากจิ ต ใจสู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ รั บ รู ้
ความเครี ย ดจากการท างานต่ า การศึ ก ษา Arial,
Gonik, Wild & Danuser (2010) และ Chueh et al.
(2011) พบว่าความเครี ยดจากการทางานสามารถ
ทานายปั ญหาสุ ข ภาพจิ ตได้ และอัจฉรา จรั สสิ งห์
และเนตรชนก บัวเล็ก (2545) ศึกษาในตารวจจราจร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 425 นาย มีปัญหา
สุ ข ภาพจิ ต ถึ ง ร้ อ ยละ 41.90 อาจกล่ า วได้ว่ า การ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ การแก้ปัญหาบนท้องถนนของ
ตารวจจราจร ส่ งผลให้ตารวจรับรู ้ว่ามีความเครี ยด
เกิ ดขึ้นได้ และส่ งผลต่องการเจ็บป่ วยทางร่ างกาย
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จากความเครี ยด สุ ด ท้ า ยมี แ นวโน้ ม เกิ ด ปั ญ หา
สุ ขภาพจิตได้
บุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดี มัน่ คงทางอารมณ์
จะมี ความสามารถในการปรั บภาวะสมดุ ลทางจิต
ให้สามารถอยู่กบั ตนเองและผูอ้ ื่นได้ อย่างไรก็ตาม
หากบุ ค คลมี ปั ญ หาทางสุ ขภาพจิ ต จะน าไปสู่
ผลกระทบด้า นต่ า ง ๆ ดังนี้ ผลกระทบต่ อ ตนเอง
เช่น มีอารมณ์แปรปรวน มีความคิดสับสน การรับรู ้
ผิ ด ไปจากปกติ จนท าให้ ไ ม่ ส ามารถประกอบ
กิจกรรมเพื่อดารงชีวิตที่ปกติได้ ทั้งยังอาจก่อให้เกิด
พฤติกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็ น
การระบายความเครี ย ดหรื อความวิตกกังวล เช่ น
การสู บบุหรี่ การดื่มสุ รา และการก่ออาชญากรรม
(วาทิ นี สุ ข มาก, 2556) นอกจากนั้น สุ ข ภาพจิ ต ที่
ไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่ งผลกระทบรุ นแรงจนทา
ให้มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น ผลกระทบต่อครอบครัว
คือ เมื่ อมี สมาชิ กในครอบครั วมี ปัญหาสุ ขภาพจิ ต
หรื อการเจ็ บป่ วยทางจิ ต ครอบครั วมักจะรู ้ สึกผิด
คิดว่าตนเองมีส่วนทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการป่ วย สมควร
จะรับผิดชอบต่อการป่ วยนี้ (พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์,
2549) ปัญหาสุ ขภาพจิตอาจส่ งผลกระทบต่อการทางาน
เช่ น หากหน่ ว ยงานใดมี ผู ้ป ฏิ บัติ ง านที่ มี ปั ญ หา
สุ ขภาพจิตหรื อการเจ็บป่ วยทางจิตร่ วมงานด้วยอาจ
นามาซึ่ งการตัดสิ นใจที่ ผิ ด พลาด ท าให้เ กิ ด ความ
เสี ย หายแก่ ก ารท างาน สั ง คมที่ มี ค นที่ มี ปั ญ หา
สุ ข ภาพจิ ต อยู่ เ ป็ นจ านวนมาก สั ง คมนั้ นก็ ย่ อ ม
วุ่นวายหาความสงบสุ ขไม่ได้ ซึ่ งจะเป็ นผลเสี ยต่อ
การพัฒนาประเทศ ความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ
รวมทั้งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชาติ
(ลัก ขณา สริ ว ัฒ น์ , 2549) ดัง นั้น อาจกล่ า วได้ว่ า
18
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บุค คลที่ มีปัญหาสุ ข ภาพจิ ตจะส่ งผลให้เ กิ ด ความ
เจ็บป่ วยทางกายและจิ ต ครอบครั วกังวล รู ้ สึกผิด
การปฏิ บัติ ง านผิ ด พลาด รวมทั้ง อาจท าให้ เ ป็ น
ปัญหาต่อบุคคลอื่นและสังคมได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั จจัย
ที่ เ กี่ ย วข้องกับสุ ข ภาพจิ ตในตารวจมี หลากหลาย
ปั จ จั ย โดยปั จ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา
สุ ขภาพจิตทางบวก เช่น ความเครี ยดจากการทางาน
(Chueh, et al., 2011) ความขัด แย้ง ระหว่ า งการ
ทางานกับครอบครัว บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวทาง
อารมณ์ (จตุพร เลิศล้ า, 2550) ภาระรับผิดชอบต่อ
บุคคลอื่น (อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก,
2545; Garbarino, Cuomo, Chiorri, & Magnavita, 2013)
และพื้นฐานของหน่ วยงานที่มีความกดดัน (Chueh
et al., 2011) เป็ นต้น หรื ออาจากล่าวได้ว่าหากบุคคล
มี ปั จจั ย ดั ง กล่ า วสู งมี แนวโน้ ม ที่ จะมี ปั ญหา
สุ ข ภาพจิ ต สู ง ส่ ว นปั จ จัย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
ปั ญหาสุ ขภาพจิตทางลบ เช่น ปั จจัยแรงสนับสนุน
ทางสังคม (จตุพร เลิศล้ า, 2550; Chueh et al., 2011)
สถานภาพทางการเงิน (อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตร
ชนก บัวเล็ก, 2545) บ้านพักอาศัย (อัจฉรา จรัสสิ งห์
และเนตรชนก บัวเล็ก, 2545; Garbarino et al., 2013)
และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (จตุพร เลิศล้ า, 2550;
Garbarino et al., 2013) เป็ นต้น นัน่ คือหากบุคคลมี
ปั จจัยเหล่านี้ สูงมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพจิตน้อย
ส่ วนปั จจัยสถานภาพสมรส (อัจฉรา จรัสสิ งห์ และ
เนตรชนก บัวเล็ก, 2545; Chueh et al., 2011) ระดับ
การศึกษา (อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก,
2545) จุดปฏิบตั ิงาน (อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก
บัวเล็ก, 2545; Chueh et al., 2011) และชัว่ โมงการ

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ปฏิบตั ิงาน (อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก,
2545) พบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ สุ ข ภาพจิ ต
นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผา่ นมายังพบว่าปั จจัยอายุ
(จตุพร เลิศล้ า, 2550) ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (จตุพร
เลิศล้ า, 2550; Garbarino et al, 2013) และชั้นยศ (จตุพร
เลิศล้ า, 2550; อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก,
2545; Chueh et al., 2011; Garbarino et al., 2013)
ยังมีผลการศึกษาที่ขดั แย้งกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้นสุ ขภาพจิตมีปัจจัยที่
เกี่ ย วข้องหลากหลาย อย่า งไรก็ ดี จากการศึ กษาที่
ผ่านมาพบว่า ผลการศึ กษาบางปั จจัยยังไม่เป็ นไป
ในแนวทางเดี ย วกัน ได้แ ก่ การศึ ก ษาปั จ จัย อายุ
พบว่า ตารวจที่ มีอายุน้อยมี แนวโน้มที่ จะมี ปัญหา
สุ ขภาพจิตมาก (จตุพร เลิศล้ า, 2550) แต่การศึกษา
ของอัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก (2545)
และ Chueh และคณะ (2011) ที่ ศึ ก ษาต ารวจใน
ประเทศใต้หวันพบว่า อายุไ ม่ มีค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ปั ญหาสุ ขภาพจิ ต ปั จจัยด้านระยะเวลาปฏิ บตั ิงาน
พบว่าตารวจจราจรที่ มีระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานที่
ยาวนานมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพจิตสู ง (จตุพร
เลิศล้ า, 2550; Garbarino et al., 2013) แต่การศึกษา
ของอัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก (2545)
พบว่าระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจรไม่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ส าหรั บ
การศึกษาปั จจัยด้านชั้นยศ พบว่าตารวจที่มีระดับชั้น
ยศน้ อ ยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต สู ง
(Garbarino et al., 2013) แต่การศึกษาของจตุพร เลิศล้ า
(2550) พบว่ า ต ารวจจราจรที่ มี ร ะดับ ชั้น ยศสู ง มี
แนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพจิตสู ง ส่ วนการศึกษา
ของอัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก (2545)

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

พบว่าระดับชั้นยศไม่มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต
ดั ง นั้ นจะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นอายุ ระยะเวลา
ปฏิ บั ติ ง าน และชั้ นยศ ในต ารวจจราจรกั บ
สุ ขภาพจิตยังมีผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกัน
สาหรับการศึกษาปัจจัยด้านสถานภาพทาง
การเงิน (อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก ,
2545) ความเครี ย ด (รั ต นาภรณ์ พัน ธุ์ โ พธิ์ , นุ จ รี
ไชยมงคล, และ จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส, 2559;
สุ ทธานันท์ ชุ นแจ่ม , โสภิ ณ แสงอ่อน, และทัศนา
ทวี คู ณ , 2554; อุ บ ลวนา ขวัญ บุ ญ จั น ทร์ , 2543;
Chueh et al., 2011) และแรงสนับสนุ นทางสั งคม
(จตุพร เลิ ศล้ า, 2550; Chueh et al., 2011) พบว่า มี
ความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต กล่าวคือตารวจจราจร
ที่ มี ส ถานภาพทางการเงิ น ไม่ พ อใช้ เป็ นหนี้ มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต สู ง กว่ า ต ารวจ
จราจรที่มีเงินเหลือเก็บ (อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก
บัวเล็ก, 2545) ตารวจที่มีความเครี ยดสู งแนวโน้มที่
จะมีปัญหาสุ ขภาพจิตสู ง (รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์ , 2559;
สุ ท ธานั น ท์ ชุ น แจ่ ม และคณะ, 2554; อุ บ ลวนา
ขวัญบุญจันทร์ , 2543; Chueh et al., 2011) ตารวจ
จราจรที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมน้อยมีแนวโน้มที่
จะมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต สู ง (จตุ พ ร เลิ ศ ล้ า , 2550;
Chueh et al., 2011) โดยปั จจัย ดังกล่ าวแม้พ บว่ามี
ความสั มพันธ์ กับสุ ข ภาพจิ ตชัด เจนแต่ย งั พบว่ า มี
การศึกษาน้อยในกลุ่มตารวจจราจร และมีปัจจัยที่
ยังไม่ได้มีการนามาศึกษาในตารวจจราจรไทยและ
ต่า งประเทศ คื อปั จ จัย ความแข็งแกร่ งในชี วิต แต่
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่า นมาพบว่ า ผู ้ที่ มี
ความแข็งแกร่ งในชี วิตสู งน่ าจะมี แนวโน้ม ที่ จ ะมี
ปั ญหาสุ ขภาพจิตน้อยกว่าคนที่มีความแข็งแกร่ งใน
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ชีวิตต่า (พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ , 2558) ประกอบกับ
ผลการศึกษาของกองวิจยั สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
และกลุม่ งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตารวจ
(2557) ปี งบประมาณ 2551 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556
พบว่ามี ตารวจฆ่าตัวตายรวมทั้งสิ้ น 174 ราย โดย
พบว่าตารวจที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสายงานด้านจราจรมี
การฆ่ า ตัวตายอยู่เ ป็ นอันดับที่ 3 ดังนั้นการศึ กษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย อายุ ระย ะเวลา
ปฏิ บ ัติ ง าน ระดับ ชั้น ยศ สถานภาพทางการเงิ น
ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชีวิต และแรงสนับสนุน
ทางสังคมกับสุ ขภาพจิตของตารวจจราจรไทยจะทา
ให้เข้าใจสถานการณ์สภาวะสุ ขภาพจิตของตารวจ
จราจรมากขึ้น และมี ความสาคัญอันจะเป็ นข้อมูล
พื้ นฐานที่ จะนาไปใช้ใ นการวางแผนพัฒ นาแนว
ทางการดู แ ลสภาวะสุ ข ภาพจิ ตของตารวจจราจร
ไทย เพื่อให้ตารวจจราจรไทยมีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป
คาถามการวิจัย
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (อายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจร ระดับชั้นยศ สถานภาพ
ทางการเงิ น) ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชี วิต
และแรงสนับสนุ น ทางสั งคมมี ค วามสั มพัน ธ์ กับ
สุ ขภาพจิตของตารวจจราจรไทยหรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
ส่ ว นบุ ค คล (อายุ ระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านเป็ น
ตารวจจราจร ระดับชั้นยศ สถานภาพทางการเงิน)
ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชีวิต และแรงสนับสนุน
ทางสังคม กับสุ ขภาพจิตของตารวจจราจรไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้
ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต
ในตารวจจราจร และปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง โดยที่ การ
ประเมิ น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ประกอบด้ว ย 5 ด้า น
ได้แก่ ด้านความรู ้สึกผิดปกติทางด้านร่ างกาย ด้าน
ซึ มเศร้า ด้านความวิตกกังวล ด้านโรคจิต และด้าน
การทาหน้า ที่ ทางสั งคม (สุ ชี ร า ภัทรายุตวรรตน์
และคณะ, 2542) ซึ่ งปั จจัย คัด สรรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สุ ขภาพจิตในตารวจจราจรที่นามาศึกษาในการวิจยั
ครั้งนี้ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล (อายุ ระยะเวลาการ
ปฏิ บ ัติ ง านเป็ นต ารวจจราจร ระดับ ชั้น ยศ และ
สถานภาพทางการเงิน) ความเครี ยด ความแข็งแกร่ ง
ในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคม ดังนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนบุคคลที่นามา
ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจร ระดับชั้นยศ และ
สถานภาพทางการเงิน รายละเอียดดังนี้
อายุ หมายถึ ง อายุที่นับเป็ นปี ของตารวจ
จราจร จากการศึ กษาของจตุ พร เลิ ศล้ า (2550) ที่
ศึกษาในตารวจจราจรพบว่าอายุมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับปั ญหาสุ ขภาพจิ ต โดยตารวจที่ มีอายุน้อยมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต มาก แต่ จ าก
การศึกษาของ อัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัว
เล็ ก (2545) และการศึ ก ษาของ Chueh และคณะ
(2011) พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจร
หมายถึ ง ระยะเวลานั บ เป็ นปี ตั้ งแต่ เ ริ่ มเข้ า
ปฏิ บัติ ง านเป็ นต ารวจจราจร จากการศึ ก ษาของ
Garbarino และคณะ (2013) และจตุพร เลิศล้ า (2550)
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ที่ ศึ ก ษาในต ารวจจราจรพบว่ า ระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ย าวนานมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญหา
สุ ขภาพจิ ตสู ง แต่อย่างไรก็ดีการศึกษาของอัจฉรา
จรั ส สิ ง ห์ และเนตรชนก บัว เล็ ก (2545) พบว่ า
ระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านเป็ นต ารวจจราจรไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต
ระดับชั้นยศ หมายถึง ชั้นยศของตารวจทั้ง
ระดับประทวน และระดับสัญญาบัตร โดยระดับชั้น
ประทวนมียศ สิ บตารวจตรี สิ บตารวจโท สิ บตารวจเอก
จ่าสิ บตารวจ และดาบตารวจ ส่ วนระดับชั้นสัญญาบัตร
มี ยศ ร้ อยตารวจตรี ร้ อยตารวจโท ร้ อยตารวจเอก
พัน ต ารวจตรี พัน ต ารวจโท พัน ต ารวจเอก พล
ต ารวจตรี พลต ารวจโท และพลต ารวจเอก จาก
การศึ กษาของ Garbarino และคณะ (2013) พบว่า
ตารวจที่มีระดับชั้นยศน้อยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา
สุ ขภาพจิตสู ง แตกต่างจตุพร เลิศล้ า (2550) พบว่า
ตารวจจราจรที่ มีระดับชั้นยศสู งมี แ นวโน้มที่ จะมี
ปั ญหาสุ ขภาพจิ ตสู ง แต่อย่างไรก็ดีการศึ กษาของ
อัจ ฉรา จรั ส สิ ง ห์ และเนตรชนก บัว เล็ ก (2545)
พบว่าระดับชั้นยศไม่มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต
สถานภาพทางการเงิ น หมายถึ ง รายได้
ของตารวจจราจร จากการศึกษาของอัจฉรา จรัสสิ งห์
และเนตรชนก บัวเล็ก (2545) พบว่าตารวจจราจรที่
มี ส ถานภาพทางการเงิ น ไม่ พ อใช้ เป็ นหนี้ มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต สู ง กว่ า ต ารวจ
จราจรที่มีเงินเหลือเก็บ
ความเครี ยด หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม ที่บุคคลประเมิ นว่า
ความต้องการที่มากระทบมีจานวนมากกว่าทรัพยากร
ที่มีอยู่ (Lazarus & Folkman, 1984) จากการทบทวน
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วรรณกรรมพบว่าการมีความเครี ยดสู งอย่างต่อเนื่ อง
และมีอยู่เป็ นเวลานานจนไม่สามารถปรับตัวได้ใน
เวลาอันรวดเร็ วหรื อปรั บตัวไม่ ไ ด้ อาจทาให้เ กิ ด
ปั ญหาสุ ข ภาพจิ ต ได้ (เพี ย รดี เปี่ ยมมงคล, 2556;
ศรี พิมล ดิษยบุตร, 2555; สุ วนี ย ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, 2554;
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย , 2556) จากการศึกษาของ
อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์ (2543) รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์
และคณะ (2559) และของ Chueh และคณะ (2011)
ที่ทาการศึกษาในตารวจพบว่าตารวจที่มีความเครี ยด
สู งมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพจิตสู ง
ความแข็งแกร่ งในชีวิต หมายถึง ความสามารถ
หรื อศักยภาพของบุคคลในการยืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพท่ามกลางสถานการณ์อนั เลวร้ ายใน
ชีวิต หรื อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครี ยดในชี วิต
พร้อมทั้งสามารถที่จะฟื้ นตัว และนาพาชีวิตของตน
ให้ ผ่ า นพ้น จากการได้ รั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด จาก
สถานการณ์น้ นั ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว อันจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน เติบโตขึ้น และเข้าใจชี วิต
มากขึ้ น (พัช ริ น ทร์ นิ น ทจัน ทร์ , 2558) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าคนที่มีความแข็งแกร่ งใน
ชีวิตสู งเมื่อประสบเหตุการณ์วิกฤต สามารถปรับตัว
ได้โดยไม่มีปัญหาสุ ขภาพจิต (กรมสุ ขภาพจิต, 2552 ข)
ส่ วนคนที่มีความแข็งแกร่ งในชีวิตต่ามาก ๆ อาจจะ
ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตตามมา (กรมสุ ขภาพจิต ,
2552 ก) ปั จจัยด้านความแข็งแกร่ งในชี วิตนี้ ยงั ไม่
พบการศึกษาในกลุ่มของตารวจจราจรในไทยและ
ต่างประเทศ แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา
พบว่ า ผู ้ ที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต สู งน่ า จะมี
แนวโน้มที่ จะมี ปัญหาสุ ข ภาพจิ ตน้อยกว่า คนที่ มี
ความแข็งแกร่ งในชีวิตต่า (พัชริ นทร์ นินทจันทร์ , 2558)
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แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่ งที่บ่ง
บอกหรื อสะท้อนให้บุคคลรับรู ้ว่าตนเองได้รับการ
สนับสนุ นจากเครื อข่ายของสังคม แบ่งออกเป็ น 5
ด้าน ได้แก่ ความใกล้ชิดผูกพัน การเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกลุ่มหรื อสังคม การมี โอกาสช่วยเหลื อบุคคล
อื่ น การรั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของตนเอง และการได้รั บ
ความช่ วยเหลื อในด้านต่า ง ๆ (Brandt & Weinert,
1987) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า แรง
สนับสนุนทางสังคมในด้านต่าง ๆ จะช่วยให้บุคคล
สามารถปรั บ ตั ว กั บ สถานการณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครี ยดได้อย่างเหมาะสม (Brandt & Weinert,
1985) จากการศึกษาของจตุพร เลิศล้ า (2550) และ
การศึกษาของ Chueh และคณะ (2011) พบว่าบุคคล
ที่มีแรงสนับสนุ นทางสังคมน้อยมีแนวโน้มที่ จะมี

ปัญหาสุ ขภาพจิตสู ง
ดังนั้นปั จจัย ส่ วนบุ ค คล (อายุ ระยะเวลา
การปฏิ บัติ ง านเป็ นต ารวจจราจร ระดั บ ชั้ น ยศ
สถานภาพทางการเงิน) ความเครี ยด ความแข็งแกร่ ง
ในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคม น่าจะมีความ
เกี่ ย วข้อ งกั บ สุ ข ภาพจิ ต ของต ารวจจราจรไทย
(แผนภาพที่ 1)
สมมติฐานการวิจัย
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (อายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจร ระดับชั้นยศ สถานภาพ
ทางการเงิ น) ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชี วิต
และแรงสนับสนุ น ทางสั งคมมี ค วามสั มพัน ธ์ กับ
สุ ขภาพจิตของตารวจจราจรไทย

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ
- ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจร
- ระดับชั้นยศ
- สถานภาพทางการเงิน
ความเครี ยด

สุ ขภาพจิต

ความแข็งแกร่ งในชีวิต
แรงสนับสนุนทางสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
22

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบบรรยาย
เชิ งความสัมพันธ์ (Descriptive correlational research
design) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคล ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชีวิต และแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ สุ ข ภาพจิ ต ของต ารวจ
จราจรไทยที่เป็ นข้าราชการตารวจทั้งชั้นสัญญาบัตร
และชั้น ประทวนที่ ป ฏิ บัติ ง านในกองบัง คับ การ
ตารวจจราจร (บก.จร.) สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่มีการปฏิบตั ิงานบนท้องถนน มีอายุต้ งั แต่ 18 - 60 ปี
สามารถสื่ อสารภาษาไทยได้ และสมัครใจเข้าร่ วม
การวิ จัย ค านวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ค่ากาลังทดสอบ ตามหลักการคานวณ
กลุ่มตัวอย่างของโคเฮน Cohen (1988) โดยใช้โปรแกรม
G* Power (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) ซึ่ ง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ า นมาก าหนดค่ า
ขนาดอิ ทธิ พ ลเท่า กับ .30 ระดับนัย สาคัญ (α) ที่
ระดับ .05 ค่าอานาจการทดสอบเท่ากับ .80 ใช้สถิติ
สหสัมพันธ์แบบ 2 ทางได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 107 ราย ผูว้ ิจัยได้ทาการเก็บกลุ่ มตัว อย่า ง
เพิ่มร้อยละ 10 เพื่อป้ องกันการไม่สมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง รวมเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ น 120 ราย แต่ได้รับความยินยอมและ
ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ กลับจากกลุ่ มตัวอย่า ง
จานวน 117 ราย ซึ่งเพียงพอกับขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิเคราะห์
การพิทักษ์ สิทธิ์ของตัวอย่ าง
ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้เสนอโครงร่ า ง
วิ จัย ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มัติ จ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการท าวิ จัย ในคน คณะแพทยศาสตร์
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โรงพยาบาลรามาธิ บดี มี การพิทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เข้าร่ วมการวิจัย ผูว้ ิจัยชี้ แจงรายละเอียด
ของโครงการวิจยั เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบตกลงเข้าร่ วม
การวิ จัย ขอให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งลงนามยิ น ยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในหนังสื อยินยอมโดยได้รับการ
บอกกล่ า วและเต็ ม ใจ กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะ
ปฏิเสธการเข้าร่ วมการวิจยั ในครั้ งนี้ ได้ตลอดเวลา
แม้ว่ า จะตอบรั บ การเข้า ร่ ว มการวิ จัย แล้ว ก็ ต าม
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามถู กเก็บไว้ใน
ตู้เ ก็ บเอกสารปิ ดกุ ญ แจ ไม่ ร ะบุชื่ อหรื อที่ อ ยู่ ข อง
กลุ่ มตัวอย่า งที่ ส ามารถสื บค้นหรื อระบุตัว ผู ้ต อบ
แบบสอบถามได้ ข้อมู ลของกลุ่ มตัวอย่า งถู ก เก็ บ
เป็ นความลับ และผลการศึ ก ษาถู ก น าเสนอใน
ภาพรวมเท่านั้น
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถามดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นบุค คล เป็ น
แบบสอบถามที่ พ ัฒ นาโดยผู ้วิ จัย ประกอบด้ว ย
ข้อคาถามทั้งคาถามปลายเปิ ด และคาถามปลายปิ ด
เกี่ ยวกับ อายุ ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานเป็ นตารวจ
จราจร ระดับชั้นยศ และสถานภาพทางการเงิน
2. แบบประเมินสุ ขภาพจิตสาหรับคนไทย
(The Thai Mental Health Questionnaire: TMHQ)
พัฒนาขึ้นโดยสุ ชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และคณะ (2542)
สร้างตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV ประเมิน
ความผิดปกติทางจิต 5 ด้าน คือ ด้านความเจ็บป่ วย
ทางกายที่เป็ นผลจากภาวะทางจิต ด้านภาวะซึมเศร้า
ด้านความวิตกกังวล ด้านภาวะทางจิต และด้านการ
ทาหน้า ที่ ท างสั งคม มี ค าถามทั้งหมด 70 ข้อ เป็ น
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แบบประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 - 4 โดยที่ 0 หมายถึง
ไม่ มี 1 หมายถึ งเล็กน้อย 2 หมายถึ ง ปานกลาง 3
หมายถึง ค่อนข้างมาก และ 4 หมายถึง มาก การแปลผล
คะแนนสุ ขภาพจิตจะนาคะแนนรวมแต่ละด้านไป
คานวณหา T-score โดยรวมคะแนนของแต่ละด้าน
แล้วนามาหารด้วยจานวนข้อ แล้วนาไปเปรี ยบเที ยบ
กับค่า T-score ที่เป็ นเกณฑ์มาตรฐานของเครื่ องมือ
ที่บ่งชี้วา่ มีความผิดปกติดา้ นนั้น ๆ ถ้าค่า T-score สู ง
หมายถึงมีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาสุ ขภาพจิตใน
ด้านนั้น ๆ ดังนี้ ด้านความเจ็บป่ วยทางกายที่เป็ นผล
จากภาวะทางจิต ค่า T-Score > 1.30 ด้านภาวะซึมเศร้า
ค่า T-Score > 1.37 ด้านความวิตกกังวล ค่า T-Score
> 1.38 ด้านภาวะทางจิต ค่า T-Score > 1.35 ด้านการ
ท าหน้ า ที่ ท างสั ง คม ค่ า T-Score > 2.52 จากการ
ทดสอบความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ (reliability)
โดยนาแบบประเมินนี้ ไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จานวน
30 คน พบว่าได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .97 และจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 117 คน
พบว่ า ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .97
3) แบบประเมิ นความแข็ง แกร่ ง ในชี วิ ต
(resilience inventory) พั ฒ นาขึ้ นโดยพั ช ริ นทร์
นิ น ทจัน ทร์ และคณะ (2558) จากแนวคิ ด ความ
แข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต ของ Edith Henderson Grotberg
(Grotberg, 1995; 1997) ซึ่ งมี 3 องค์ ป ระกอบ
องค์ประกอบแรก ‘I have’ (ฉันมี…) องค์ประกอบ
ที่สอง ‘I am’ (ฉันเป็ นคนที่…) และองค์ประกอบที่
สาม ‘I can’ (ฉันสามารถที่จะ) (พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ ,
2558; Grotberg, 1995; 1997) มี คาถามทั้งหมด 28
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ข้อ เป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 5 คือ
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง เฉย ๆ 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่ การแปลผลคะแนนความแข็งแกร่ ง
ในชีวิตโดยรวมคะแนนจากข้อคาถามจานวน 28 ข้อ
คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 28 - 140 คะแนน ผูม้ ีคะแนน
สู งหมายถึงมีความแข็งแกร่ งในชีวิตมาก (พัชริ นทร์
นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน และทัศนา ทวีคูณ, 2555)
จากการทดสอบความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยนา
แบบประเมิ น นี้ ไ ปทดลองใช้ใ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี
ความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จานวน 30 คน
พบว่ า ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .95 และจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 117 คน
พบว่ า ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .94
4) แบบประเมินแรงสนับสนุ นทางสั งคม
(The Personal Resource Questionnaire: PRQ-Part 2)
จากแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมของไวส์ Weiss
(1974) พัฒ นาขึ้ น โดย Brandt & Weinert (1981)
และ Weinert (1987) และแปลเป็ นภาษาไทยโดย
ฉัตรวลัย ใจอารี ย ์ (2533) มี คาถามทั้งหมด 25 ข้อ
เป็ นแบบประมาณค่ า 7 ระดับ ตั้ง แต่ 1 - 7 คื อ 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
3 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 4 หมายถึง รู ้สึกเฉย ๆ
5 หมายถึ ง ค่ อนข้า งเห็ นด้วย 6 หมายถึ งเห็ นด้วย
และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน
คือ ด้านความใกล้ชิดผูกพัน ด้านการเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสั งคม ด้า นการมี โ อกาสช่ วยเหลื อบุค คลอื่ น
ด้า นการรั บรู ้ ถึงคุ ณ ค่ า ของตนเอง ด้า นการได้รั บ
ความช่วยเหลือและคาแนะนา การแปลผลคะแนน
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แรงสนับ สนุ นทางสั งคมโดยรวมคะแนนจากข้อ
คาถามจานวน 25 ข้อ คะแนนรวมมี ค่าตั้งแต่ 25 175 คะแนน ผูม้ ีคะแนนสู งหมายถึงมีแรงสนับสนุน
ทางสังคมระดับสู ง จากการทดสอบความเชื่ อ มัน่
ของเครื่ องมือ โดยนาแบบประเมินนี้ ไปทดลองใช้
ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ศึ กษา จานวน 30 คน พบว่า ได้ค่ า สั มประสิ ท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่า กับ .91 และจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 117 คน พบว่าได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .91
5) แบบประเมิ น การรั บ รู ้ ค วามเครี ยด
(Perceived Stress Scale) สร้ างจากแนวคิดเกี่ ยวกับ
ความเครี ยดของ Lazarus และ Folkman (1984)
ของ Cohen, Kamarck, & Mermelstein (1983) แปล
เป็ นภาษาไทยโดยโสภิณ แสงอ่อน (Sangon, 2001)
มี ค าถามทั้ง หมด 14 ข้อ เป็ นแบบประมาณค่ า 5
ระดับ ตั้งแต่ 0 - 4 คือ 0 หมายถึงไม่เคย 1 หมายถึง
แทบจะไม่ เ คย 2 หมายถึ ง บางครั้ ง 3 หมายถึ ง
ค่อนข้างบ่อย และ 4 หมายถึง บ่อยมาก การแปลผล
คะแนนความเครี ยดโดยรวมคะแนนจากข้อคาถาม
จานวน 14 ข้อ คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 0 - 56 คะแนน
โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ คะแนนน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 19 คะแนน หมายถึงมีความเครี ยดระดับต่า
คะแนนระหว่าง 19 -38 คะแนน หมายถึงมีความเครี ยด
ระดั บ ปานกลาง คะแนนมากกว่ า 38 คะแนน
หมายถึ งมี ค วามเครี ย ดระดับสู ง จากการทดสอบ
ความเชื่ อ มั่น ของเครื่ องมื อ (reliability) โดยน า
แบบประเมิ น นี้ ไ ปทดลองใช้ใ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี
ความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จานวน 30 คน
พบว่ า ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
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เท่ากับ .80 และจากกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 117 คน
พบว่ า ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .54
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากโครงการวิจยั ได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการท าวิ จัย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อ
ไปยังกองบังคับการตารวจจราจร สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่ งชาติเพื่อขออนุ ญาตในการเก็บข้อมูลใน
ตารวจจราจร โดยสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
กองกากับการที่ 1 กองกากับการที่ 2 และกองกากับ
การที่ 6 ของกองบัง คับ การต ารวจจราจร สั ง กัด
ส านักงานตารวจแห่ งชาติ โดยมี ข้ นั ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ติดต่อไปยังกองกากับการที่ 1 กอง
กากับการที่ 2 และกองกากับการที่ 6 เพื่อนัดวันเก็บ
รวบรวมข้อมูล ณ ท้องที่ ตารวจจราจรปฏิ บัติ งาน
โดย 1) กรณี พ บกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยตนเอง ผู ้วิ จัย
แนะนาตัว บอกวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการวิจัย
และสิ ทธิ์ ในการเข้า ร่ วมวิจัย เมื่ อกลุ่ มตัวอย่า งลง
นามยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั แล้วจึ งดาเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการนาแบบสอบถามใส่
ซองกระดาษสี น้ าตาลแยกออกจากใบลงนาม
ยินยอมเข้าร่ วมการวิจัย แล้วแจกให้กลุ่ มตั วอย่า ง
ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ด้ ว ย ต น เ อ ง เ มื่ อ ต อ บ
แบบสอบถามเสร็ จให้ใส่ ซองเปล่าที่ ไม่ได้ระบุชื่อ
ส่ งคืนผูว้ ิจยั 2) กรณี ไม่พบกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
เนื่ องด้วยมี บางส่ วนที่ ต้องออกไปปฏิ บัติ ง านบน
ท้องถนน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการนัดวันเวลาใหม่ และ
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มาเก็บเพิ่มในภายหลัง
2) ผู ้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม า
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล ลงรหัสข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (อายุ
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านเป็ นต ารวจจราจร
ระดับชั้นยศ สถานภาพทางการเงิ น) ความเครี ยด
ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต และแรงสนั บ สนุ น ทาง
สั ง คม กับ สุ ข ภาพจิ ต ของต ารวจจราจรไทย การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรั บ
วิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิ งาน
เป็ นต ารวจจราจร ระดับ ชั้น ยศ สถานภาพทาง
การเงิน และปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ความเครี ยด ความ
แข็งแกร่ งในชี วิต และแรงสนับสนุ นทางสังคม ใช้
สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่า
พิสัย ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ศึกษา ใช้สถิตอ้างอิง ดังนี้
2.1 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับสุ ขภาพจิตโดย
ใช้ ส ถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น ( Pearson’s
product-moment correlation)
2.2 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างอายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นตารวจ
จราจร ความเครี ยด และความแข็งแกร่ งในชีวิต กับ
สุ ขภาพจิตโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์ แมน
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(Spearman’s rank correlation)
2.3 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างระดับชั้นยศและสถานภาพทางการเงินกับ
สุ ข ภาพจิ ต โดยใช้ ส ถิ ติ พ ้อ ยซ์ ไ บซี เ รี ยล (Point
biserial correlation)
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่ วง 41 60 ปี จานวน 62 คน (ร้ อยละ 53.00) ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจรส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานมา
น้ อ ยกว่ า 5 ปี จ านวน 54 คน (ร้ อ ยละ 46.15)
ระดับ ชั้น ยศส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดับ ชั้น ประทวน
จานวน 91 คน (ร้ อยละ 77.78) สาหรั บสถานภาพ
ทางการเงิ น พบว่ า รายได้ ต่ อ เดื อ นส่ ว นใหญ่ อ ยู่
ในช่วงจานวน 10,000 - 2 0,000 บาท จานวน 48 คน
(ร้ อยละ 41.03) ส่ วนใหญ่คิ ด ว่า รายได้มี ค วามไม่
เพียงพอ จานวน 60 คน (ร้อยละ 51.28)
2. ความเครี ย ด ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี
คะแนนเฉลี่ยความเครี ยดเท่ากับ 25.23 (SD = 5.30)
ซึ่ งเป็ นความเครี ยดระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ ย
ความแข็งแกร่ งในชีวิตเท่ากับ 110.74 (SD = 10.52)
และมีคะแนนเฉลี่ยแรงสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ
122.89 (SD = 16.71) ดังตารางที่ 1
3. สุ ขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่ าง ผลการวิจยั
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาสุ ขภาพจิต
จากการวิเคราะห์รายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างเสี่ ยง
ต่อการมีปัญหาเจ็บป่ วยทางกายที่เป็ นผลจากภาวะ
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ตารางที่ 1 ช่วงคะแนนค่าที่เป็ นไปได้ ค่าที่เป็ นจริ ง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเครี ยด ความแข็งแกร่ งใน
ชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคม (n = 117)
ช่ วงคะแนน
ค่าเบี่ยงเบน
ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ค่าที่เป็ นไปได้
ค่าที่เป็ นจริง
ความเครี ยด
0 - 56
6 - 42
25.23
5.30
ความแข็งแกร่ งในชีวิต
28 - 140
81 - 140
110.74
10.52
แรงสนับสนุนทางสังคม
25 - 175
73 - 168
122.89
16.71

ตารางที่ 2 สุ ขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างรายด้าน (n = 117)
เกณฑ์
ภาวะสุ ขภาพจิต
ค่าที่เป็ นไปได้
T-score
ภาวะเสี่ยง
Somatization
0 - 40
> 1.30
Depressive
0 - 80
> 1.37
Anxiety
0 - 60
> 1.38
Psychotic
0 - 40
> 1.35
Social function
0 - 60
> 2.52

ปกติ
จานวน (ร้ อยละ)

เสี่ยงมีปัญหาสุ ขภาพจิต
จานวน (ร้ อยละ)

77 (65.80)
94 (80.30)
86 (73.50)
98 (83.80)
109 (93.20)

40 (34.20)
23 (19.70)
31 (26.50)
19 (16.20)
8 (6.80)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ความเครี ยด ความแข็งแกร่ งในชี วิต และแรงสนับสนุ นทางสังคมกับ
สุ ขภาพจิต (n = 117 ราย)
ตัวแปร
ค่าความสัมพันธ์
p-value
แรงสนับสนุนทางสังคม
r = -.65
.000
อายุ
rs = -.12
.190
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
rs = -.02
.826
ความเครี ยด
rs = .64
.000
ความแข็งแกร่ งในชีวิต
rs = -.52
.000
ระดับชั้นยศ
rpb = -.16
.081
สถานภาพทางการเงิน
rpb = - .30
.001
หมายเหตุ r คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product - moment correlation coefficient)
rs คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (Spearman’s rank correlation coefficient)
rpb คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พอยซ์ไบซีเรี ยล (Point biserial correlation coefficient)
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ทางจิต (somatization) 40 ราย คิดเป็ นร้อยละ 34.20
เสี่ ย งต่ อการมี ปัญหาซึ มเศร้ า (depressive) 23 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 19.70 เสี่ ยงต่อการมีปัญหาความวิตก
กังวล (anxiety) 31 ราย คิดเป็ นร้อยละ 26.50 เสี่ ยงต่อ
การมี ปัญหาด้า นภาวะทางจิ ต (psychotic) 19 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 16.20 และเสี่ ยงต่อการมีปัญหาด้าน
การท าหน้ า ที่ ท างสั ง คม (social function) 8 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 6.80 ดังตารางที่ 2
4. ความสั มพันธ์ ของตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (อายุ ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน
ระดับชั้นยศ สถานภาพทางการเงิ น) ความเครี ยด
ความแข็งแกร่ งในชี วิต แรงสนับสนุ นทางสั งคม
และสุ ขภาพจิต
4.1 จากการทดสอบการกระจาย
ของตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคม และสุ ขภาพจิต
โดยใช้ค่าเฉลี่ย พบว่ามีการแจกแจงแบบปกติ จึงใช้
สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปรแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ
สุ ขภาพจิต ดังตารางที่ 3
4.2 จากการทดสอบการกระจาย
ของตัว แปรอายุ ระยะเวลาการปฏิ บัติ ง านเป็ น
ตารวจจราจร ความเครี ยด และความแข็งแกร่ งใน
ชี วิต พบว่าไม่มีการแจกแจงแบบปกติ จึ งใช้สถิ ติ
สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมนวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอายุ ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานเป็ น
ตารวจจราจร ความเครี ยด และความแข็งแกร่ งใน
ชีวิตกับสุ ขภาพจิต ดังตารางที่ 3
4.3 ระดับชั้นยศและสถานภาพ
ทางการเงิน ซึ่ งเป็ นข้อมูลระดับ Nominal scale จึง
ใช้ส ถิ ติ พ ้อ ยซ์ ไ บซี เ รี ยล วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พันธ์
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ระหว่างระดับชั้นยศและสถานภาพทางการเงินกับ
สุ ขภาพจิต ดังตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่า แรงสนับสนุ น ทาง
สังคมและความแข็งแกร่ งในชี วิตมี ความสั มพันธ์
กั บ สุ ข ภาพจิ ต อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ทางลบ (r = -.65, p = .000; rs = -.52,
p = 0.000 ตามลาดับ ) ความเครี ยดมีความสัมพันธ์
กั บ สุ ข ภาพจิ ต อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ทางบวก (rs = .64, p = 0.000)
สถานภาพทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ โดยมี ความสัมพันธ์ กัน
ทางลบ (rpb = -.30, p = .001) แต่พบว่าระดับชั้นยศ
อายุ และระยะเวลาปฏิบตั ิงานไม่มีความสัมพันธ์กบั
สุ ขภาพจิ ต (rpb = -.16, p = .081; rs = -.12, p = .190;
rs = -.02, p = .826 ตามลาดับ)
การอภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับสุ ขภาพจิ ต
ผลการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่ใ นช่ วง
อายุ 41 - 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 53.00 (ค่าเฉลี่ย 39.11
ปี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 13.54) จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั สุ ขภาพจิต พบว่าอายุ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิตของตารวจจราจร
ไทย ผลการวิ จัย นี้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Chueh และคณะ (2011) ที่ ทาการศึ กษาตารวจใน
ประเทศใต้หวัน และการศึกษาของอัจฉรา จรัสสิ งห์
และเนตรชนก บัว เล็ ก (2545) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษา
สุ ขภาพจิตของตารวจจราจรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่ พ บว่า อายุไ ม่ มีค วามสั มพัน ธ์ กับสุ ข ภาพจิ ต แต่
อย่ า งไรก็ ดี ผ ลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไม่ ส อดคล้ อ ง

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

การศึ กษาของจตุ พร เลิ ศ ล้ า (2550) ที่ พ บว่า อายุมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ สุ ข ภาพจิ ต การที่ ผ ล
การศึ กษาพบว่ า อายุ ไ ม่ มี ควา มสั มพั น ธ์ กั บ
สุ ขภาพจิตของตารวจจราจรไทยนี้ อาจเนื่ องมาจาก
การศึกษาครั้งนี้ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มี อายุใกล้เ คี ย งกันโดยอายุเ ฉลี่ ย 39.11 ปี ร้ อยละ
53.00 ซึ่ งไม่ มี ค วามหลากหลายของช่ ว งอายุ อัน
น่ าจะส่ งผลทาให้ปัจจัยด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์
กับสุ ขภาพจิต
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ นต ารวจจราจรกั บ สุ ข ภาพจิ ต
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิ บตั ิ งานเป็ น
ต ารวจจราจรน้ อ ยกว่ า 5 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.15
(ค่าเฉลี่ ย 2.77 ปี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.85) เมื่ อ
พิจารณาความสัมพันธ์พบว่าระยะเวลาปฏิ บตั ิ งาน
ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สุ ข ภาพจิ ต สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของอัจฉรา จรัสสิ งห์ และเนตรชนก บัวเล็ก
(2545) แต่อย่างไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้ ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Garbarino และคณะ (2013) และ
ของจตุพร เลิ ศล้ า (2550) ที่ ทาการศึ กษาในตารวจ
พบว่า ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจรมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสุ ขภาพจิ ตและสามารถ
ทานายสุ ขภาพจิตได้ การที่ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
เป็ นตารวจจราจรไม่มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิ ต
นั้ นอาจอธิ บ ายได้ ว่ า แม้ ว่ า ต ารวจจราจรจะมี
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจร ที่ต่างกัน
แต่ตารวจจราจรทุกคนต้องลงไปปฏิบตั ิหน้า ที่ บน
ท้องถนน ซึ่งในขณะการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ หรื อปัจจัยต่าง ๆ ที่น่าจะใกล้เคียงกัน
แต่ละบุคคลก็ตอ้ งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่สามารถ

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

จะคาดเดาได้คล้ายกัน อันน่าจะส่ งผลต่อการศึ กษา
ครั้งนี้ ที่พบว่าระยะเวลาการปฏิบตั ิ งานเป็ นตารวจ
จราจรไม่มีความสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดับ ชั้ น ยศกับ
สุ ขภาพจิ ต จากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าระดับชั้นยศ
ของกลุ่มตัวอย่างกับสุ ขภาพจิตไม่มีความสัมพันธ์กนั
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของอัจฉรา จรั ส สิ ง ห์
และเนตรชนก บัว เล็ ก (2545) แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ผ ล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Garbarino และคณะ (2013) ที่ ท าการศึ ก ษาใน
ตารวจพบว่าระดับชั้นยศมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ปั ญหาสุ ขภาพจิตและสามารถทานายสุ ขภาพจิตได้
ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาของจตุ พ ร เลิ ศ ล้ า (2550) ที่
ศึ กษาในต ารวจจราจรพบว่ า ระดั บ ชั้ นยศมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ สุ ข ภาพจิ ต การที่ ผ ล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าระดับชั้นยศไม่มีความสัมพันธ์
กั บ สุ ขภาพจิ ต นั้ นอาจอธิ บ ายได้ ว่ า เนื่ อ งจาก
เจ้า หน้ า ที่ ต ารวจนั้น มี ล าดับ ชั้น ยศที่ แ ตกต่ า งกัน
ออกไป แบ่ ง เป็ นระดับ ชั้น ประทวน และระดับ
สัญญาบัตร โดยระดับชั้นประทวนมียศ สิ บตารวจตรี
สิ บตารวจโท สิ บตารวจเอก จ่าสิ บตารวจ และดาบตารวจ
ส่ ว นระดั บ ชั้ นสั ญ ญาบั ต รมี ย ศ ร้ อ ยต ารวจตรี
ร้ อ ยต ารวจโท ร้ อ ยต ารวจเอก พั น ต ารวจตรี
พันตารวจโท พันตารวจเอก พลตารวจตรี พลตารวจโท
และพลตารวจเอก ซึ่ งจากการศึกษาพบว่าระดับชั้น
ยศของกลุ่มตัวอย่างนี้ สามในสี่ อยู่ในชั้นประทวน
จานวน 91 นาย (ร้อยละ 77.78) และมีตารวจระดับชั้น
สัญญาบัตรจานวน 26 นาย (ร้ อยละ 22.22) โดยที่
ระดั บ ชั้ น ประทวนนั้ นส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ชั้ น ยศ
ใกล้เคียงกันซึ่ งอาจจะมีส่วนทาให้ผลการศึกษาครั้ง
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นี้ พบว่ า ปั จ จัย ระดับ ชั้น ยศไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ปัญหาสุ ขภาพจิต
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสถานภาพทาง
การเงินกับสุ ขภาพจิต การศึกษาครั้งนี้พบว่าสถานภาพ
ทางการเงิ นมี ค วามสั มพันธ์ ทางลบกับสุ ขภาพจิ ต
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (r = -.20, p = .001) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึ กษาของอัจฉรา จรัสสิ งห์ และ
เนตรชนก บัว เล็ ก (2545) ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
ตารวจที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นค่าใช้จ่ายในชี วิตประจาวันของตนเอง
ค่ า ใช้จ่า ยในครอบครั ว จะทาให้เ กิ ด ความเครี ย ด
(อัญชุ ลี ธี ระวงศ์ไพศาล, วินัย ธงชัย , และดลนภา
รัตนากร, 2554) อันจะนาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพจิตได้
การที่สถานภาพทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับสุ ขภาพจิ ตนั้นอาจอธิ บายได้ว่า ส่ วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ อยูใ่ นระดับชั้นประทวน
อาจมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงน่ าจะมี
แนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพจิตตามมา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความเครี ยดกับ
สุ ขภาพจิต การวิจยั ครั้งนี้ พบว่าคะแนนความเครี ยด
อยู่ในช่ วงคะแนน 6 - 42 คะแนน (ค่ า เฉลี่ ย 25.23
คะแนน ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 5.30) และพบว่ า
ความเครี ยดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุ ขภาพจิต
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = -.64, p = .000) ซึ่งอาจ
กล่ า วได้ ว่ า ต ารวจจราจรที่ มี ค วามเครี ยดสู งมี
แนวโน้มที่ จะมี ปัญหาสุ ขภาพจิ ตสู ง ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของอุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
(2543) รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์ และคณะ (2559) และ
Chueh แ ล ะ ค ณ ะ ( 2011) ที่ พ บ ว่ า ต า ร ว จ ที่ มี
ความเครี ยดสู งมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพจิ ตสู ง
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การที่ ค วามเครี ย ดมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ สุ ข ภาพจิ ต
อาจอธิ บายได้ ว่ า ความเครี ยดเป็ นความคิ ด
ความรู ้ สึ ก และการรั บรู ้ ข องบุค คลในทางลบ ไม่
สบายใจ ทุกข์ใจ กดดันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตที่ไม่สามารถคาดการณ์หรื อควบคุมได้ หรื อ
มีความกดดันมากเกินไป ทาให้มีผลต่อพฤติกรรม
การปรับตัว (Cohen et al., 1983; Cohen & Williamson,
1988) ซึ่ งตารวจจราจรนั้นต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ อยู่ใน
ภาวะที่ มี ค วามเครี ย ดสู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น
เวลานาน หากไม่สามารถปรับตัวได้ ระดับความเครี ยด
อาจเพิ่มสู งขึ้นทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตได้ (เพียรดี
เปี่ ยมมงคล, 2556; ศรี พิมล ดิษยบุตร, 2555; สุ วนี ย ์
เกี่ยวกิ่งแก้ว, 2554; อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2556)
จึงอาจกล่าวได้ว่าตารวจจราจรที่มีความเครี ยดสู งมี
แนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพจิตสู ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่ งใน
ชี วิ ต กับ สุ ข ภาพจิ ต การวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่ า คะแนน
ความแข็งแกร่ งในชี วิตอยู่ในช่วงคะแนน 81 - 140
คะแนน (ค่าเฉลี่ย 110.74 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
10.52) และพบว่ า ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต มี ค วาม
สัมพันธ์ทางลบกับสุ ขภาพจิตอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (r = -.52, p = 000) อาจกล่าวได้วา่ การที่ตารวจ
จราจรมีความแข็งแกร่ งในชีวิตสู งมีแนวโน้มที่จะมี
ปั ญหาสุ ขภาพจิตน้อย ซึ่ งปั จจัยด้านความแข็งแกร่ ง
ในชี วิ ต นี้ ยัง ไม่ พ บการศึ ก ษาในกลุ่ ม ของต ารวจ
จราจรในไทยและต่างประเทศ แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าผูท้ ี่มีความแข็งแกร่ งใน
ชี วิ ต สู ง น่ า จะมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต น้ อ ยกว่ า คนที่ มี
ความแข็งแกร่ งในชี วิตต่า (พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ ,
โสภิ ณ แสงอ่อน, และจริ ยา วิทยะศุภร, 2556) ซึ่ ง
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การที่พบว่าความแข็งแกร่ งในชีวิตมีความสัมพันธ์
กับสุ ขภาพจิตนั้นอาจอธิบายได้วา่ เมื่อตารวจจราจร
ที่มีความแข็งแกร่ งในชีวิต จะมีการรับรู ้วา่ 1) ‘I have’
(ฉันมี …) เป็ นแหล่งสนับสนุ นภายนอกที่ ส่งเสริ ม
ให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต (external supports)
2) ‘I am’ (ฉันเป็ นคนที่…) เป็ นความเข้มแข็งภายใน
ของแต่ละบุคคล (inner strengths) ที่ มีความมัน่ คง
ทางจิ ต ใจ มี ค วามภาคภู มิ ใ จ และ 3) ‘I can’ (ฉั น
สามารถที่ จะ) เป็ นปั จจัยด้านทักษะในการจัดการ
กั บ ปั ญ หา แ ละ สั มพั น ธภ า พร ะหว่ า งบุ ค คล
(interpersonal and problem-solving skills) มีทกั ษะ
ในการดาเนิ นชีวิต การแก้ไขปั ญหา การสื่ อสารกับ
ผูอ้ ื่น (กรมสุ ขภาพจิต, 2549; พัชริ นทร์ นินทจันทร์ ,
2558; พั ช ริ นทร์ นิ นทจั น ทร์ และคณะ , 2555;
พัช ริ นทร์ นิ นทจันทร์ และคณะ, 2556; พัช ริ นทร์
นินทจันทร์, พิศสมัย อรทัย, และพูลสุ ข เจนพานิ ชย์
วิ สุ ทธิ พั น ธ์ , 2557; Grotberg, 1995; 1997; 1998)
เมื่ อ มี อ งค์ป ระกอบเหล่ า นี้ จะสามารถดึ งมาใช้ใน
การเสริ มสร้ า งความแข็ ง แกร่ งในชี วิ ต และถู ก
น ามาใช้ เ มื่ อ เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ เ ลวร้ า ย เพื่ อ
จัด การกับ ปั ญ หา ลดความรุ น แรง และเกิ ด การ
เ รี ย น รู ้ จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ ต น เ อ ง ผ่ า น พ้ น
สถานการณ์น้ นั (พัชริ นทร์ นิ นทจันทร์ , 2558) เมื่อ
บุคคลมีความแข็งแกร่ งในชี วิตจะสามารถปรั บตัว
ในสถานการณ์ วิกฤตได้โดยไม่มีปัญหาสุ ขภาพจิต
(กรมสุ ขภาพจิ ต , 2552 ข) ส่ วนคนที่ มี ค วาม
แข็ ง แกร่ งในชี วิ ต ต่ า มาก ๆ มั ก จะไม่ ส ามารถ
ทนทานกับความรู ้สึกที่เกิดขึ้นได้ ท้อแท้ ยอมแพ้ต่อ
โชคชะตา อาจจะทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตตามมา
(กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2552 ก) ดัง นั้น อาจกล่ า วได้ว่ า

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ความแข็งแกร่ งในชี วิตมี ความสัมพันธ์ทางลบกับ
สุ ขภาพจิต
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุ นทาง
สังคมกับสุ ขภาพจิ ต การวิจัยครั้ งนี้ พ บว่าคะแนน
แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในช่วงคะแนน 73 - 168
คะแนน (ค่าเฉลี่ย 122.89 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
16.71) และพบว่ า แรงสนั บ สนุ นทางสั ง คมมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับสุ ขภาพจิตอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (r = -.65, p = .000) ผลการวิจยั นี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของจตุพร เลิศล้ า (2550) Chueh และ
คณะ (2011) ที่พบว่าแรงสนับสนุ นทางสังคมสู งมี
แนวโน้มที่จะมีปัญหาสุ ขภาพจิตน้อย การที่พบว่า
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สุ ขภาพจิตนั้นอาจอธิ บายได้ว่าการที่ตารวจจราจร
รับรู ้วา่ ตนเองการสนับสนุนจากเครื อข่ายของสังคม
สู งทั้งด้าน 1) การได้รับความรักใคร่ ผูกพัน 2) การ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม 3) การมีโอกาสเอื้อประโยชน์
ต่ อ ผู ้อื่ น 4) ความมั่น ใจในความมี คุ ณ ค่ า แห่ ง ตน
และ 5) การได้รับความช่วยเหลือและคาแนะนาใน
ด้านต่าง ๆ (Brandt &Weinert, 1987) น่าจะเอื้ออานวย
การปรับตัวต่าง ๆ ของตารวนจราจรอันจะช่วยให้มี
แนวโน้มที่จะมี ปัญหาสุ ขภาพจิ ตน้อย ส่ วนตารวจ
จราจรที่ ได้รับความช่ วยเหลื อด้า นการสนับ สนุ น
ทางสั ง คมเหล่ า นี้ ต่ า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญหา
สุ ขภาพจิตสู ง ดังที่ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าว่าแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบกับ
สุ ขภาพจิต
ข้ อเสนอแนะ
1. ผลการวิ จั ย ในครั้ งนี้ พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
31

Vol.35 No.2 May – August 2021

ความสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ สุ ขภาพจิ ต ได้ แ ก่
สถานภาพทางการเงิ น แรงสนับสนุ นทางสั ง คม
และความแข็งแกร่ งในชีวิต ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสุ ขภาพจิ ต ได้แก่ ความเครี ยด ดังนั้น
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ต ารวจจราจรควรจั ด
สวัสดิการและแหล่งสนับสนุนเพิ่มขึ้น จัดกิจกรรม
เสริ ม สร้ า งความแข็ งแกร่ ง ในชี วิ ต และกิ จ กรรม
ผ่อ นคลายความเครี ย ด หรื อ ลดปั จจัย ที่ ก่อ ให้เ กิ ด
ความเครี ยดแก่ตารวจจราจร
2. ค ว ร ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สุ ข ภาพจิ ต ในงานวิจัย เชิ งทานาย และแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ รวมถึงศึกษาในปัจจัยอื่น ๆ ที่น่าจะ
เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพจิต
3. ควรมี ก ารน าปั จ จั ย ที่ ไ ม่ สั ม พัน ธ์ กั บ
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ไ ด้จากการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ ปั จจัย
อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ นตารวจจราจร และ
ระดับชั้นยศ ไปศึกษาในกลุ่มตารวจจราจรที่มีความ
หลากหลายต่อไป
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