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Background Stress and stress management behavior are important mental

health problems and were mostly caused by work or professional

problems. It was found that the complicated and too wide

framed character of work and responsibility caused the man

power shortage problem in the border patrol police company

which further led to their stress and stress management behavior.

However, there was no data about stress, stress management

behavior and the related factors in border  patrol  police company,

so the researcher was interested in studying them.

Objective To study stress, stress management behavior and related

factors of stress and stress management behaviors in border

patrol police company 446 in Narathiwat  Province.

Design A cross – sectional descriptive study.

Setting Border patrol police company 446 in Narathiwat  Province
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Materials and Methods Two hundred and sixty – nine border patrol police officers

from border patrol police company 446 in Narathiwat  Province.

The instruments were demographic data questionnaire, the

social  support questionnaire,  personality test (The Maudsley

Personality Inventory), mental health indicator questionnaire

(The General  Well- being Schedule) and stress management

behavior questionnaire.

Results This study found that 54.4% of 269 subjects from border patrol

police Company 446 in Narathiwat  Province, mean age 30.74

years old, had medium level of stress.  The related factors which

could be statistically significant stress prognosis ( P < .05)  were

the characters of personality (Scale N), low social support, low

educational level, physical health problems, family and personal

income. Most of  the border patrol police officers - in the

Company 446,  Narathiwat Province had the stress management

behavior of medium level or 36.4 %, the related factors and

the statistical  significant stress management behavior  prognosis

(P < .05) were family income, native habitat, personal income,

sufficiency of income, social support and character of personality

(Scale E).

Conclusion As the results, it was found that most of the border patrol police

officers in Company 446, Narathiwat Province had the medium

stress level and the medium level stress management behavior.

Besides there were many related factors which are  personal,

family and social , economic and professional factors.
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สาเหตุการทำวิจัย ความเครยีดและพฤตกิรรมการจัดการความเครยีดเป็นปัญหาสุขภาพจิต

ทีส่ำคญั  โดยสาเหตสุ่วนใหญท่ีท่ำใหเ้กดิความเครยีดนัน้มาจากปญัหา

ของงานหรืออาชีพ และเนื่องจากตำรวจตระเวนชายแดนมีลักษณะ

งานในความรับผิดชอบที่มีความ ยุ่งยากซับซ้อนและขอบข่ายงาน

ที่กว้างเกินไป  สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการจัด

การความเครียดตามมา  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าที่ผ่านมาไม่เคยมี

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรมการ

จัดการความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดนมาก่อน  ดังนั้นผู้วิจัย

จึงมคีวามสนใจทีจ่ะ ศกึษาเรือ่งดงักลา่ว

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียด พฤติกรรมการจัดการความเครียด และปัจจัยที่

เกี ่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของ

ตำรวจตระเวนชายแดน กองรอ้ย 446 จังหวดันราธวิาส

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา

สถานที่ทำวิจัย ตำรวจตระเวนชายแดนกองรอ้ย 446 จังหวดันราธวิาส

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก็บข้อมูลจากตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส

จำนวน 269 คน โดยใช้แบบสอบถามข้อมลูทั่วไป  แบบสอบถามการ

สนับสนุนทางสังคม  แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Maudsley

Personality Inventory (MPI) แบบสอบถามเกีย่วกบัปัญหาสขุภาพจติ

(The General Well being Schedule) และแบบสอบถามพฤติกรรม

การจดัการความเครยีด

ผลการศึกษา จากกลุม่ตวัอยา่ง 269 คน อายเุฉลีย่ 30.74 ปี จากผลการศกึษาพบวา่

ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่มี

ความเครียดระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 54.4 และปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์  รวมทั้งเป็นตัวทำนายการเกิดความเครียดอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ P < .05  ได้แก่ ลักษณะบุคลิกภาพ (Scale N)

การสนับสนุนทางสังคม  ระดับการศึกษา  ปัญหาสุขภาพ หรือโรค

ประจำตัว รายได้ครอบครัวและรายได้ตนเอง ในส่วนของพฤติกรรม

การจัดการความเครียด พบว่าตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446
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จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับ

ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 36.4  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และเป็นตัว

ทำนายพฤติกรรมการจัดการความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ P < .05 ได้แก่ รายได้ครอบครัว ภูมิลำเนา รายได้ตัวเอง

ความเพียงพอของรายได ้ การสนับสนุนทางสังคมและลักษณะ

บุคลกิภาพ (Scale E)

สรุปผล จากผลการศึกษาพบว่าตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัด

นราธิวาสส่วนใหญ่มีความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียด

อยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากนีพ้บวา่ปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีด

และพฤตกิรรมการจัดการความเครยีดมีหลายปัจจัย ท้ังปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคม  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และปัจจัยด้าน

การทำงาน  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้สามารถ ใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนเพื่อลดความเครียดและเพิ่มพฤติกรรมการจัดการความเครียด

รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ ความเครียด, พฤติกรรมการจัดการความเครยีด, ตำรวจตระเวนชายแดน.
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ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียด

เป็นปัญหาสุขภาพจิตที ่สำคัญ รวมทั้งเป็นสาเหตุการ

เจบ็ป่วยทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ(1, 2) สาเหตสุ่วนใหญ่

เกิดจากความเครียดจากงาน และอาชีพ(3) โดยตำรวจ

ตระเวนชายแดนเปน็หนว่ยงานทีจั่ดตัง้ขึน้ใหมี้คุณลักษณะ

สำคัญคือ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างตำรวจ ทำการรบ

ได้อย่างทหารและพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มี

ปัญหาด้านความมั่นคง จะเห็นได้ว่าลักษณะงานของ

ตำรวจตระเวนชายแดนมีขอบข่ายที่กว้างและยุ่งยาก(4)

โดยเฉพาะในกลุ่มของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย

446 จังหวัดนราธิวาส นอกจากจะต้องมีคุณลักษณะ

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์

ความรุนแรงในพื้นที่ปฏิบัติงาน และจากการศึกษางาน

วิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้

มากอ่น ดงันัน้ผูว้จัิยจงึดำเนนิการวจัิย  โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรม

การจัดการความเครียดของตำรวจ ตระเวนชายแดน

กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส เพื่อคัดกรองผู้ที่มีปัญหา

ด้านความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดใน

ระยะเริ่มแรก อีกทั้งข้อมูลพื้นฐานที่ได้จะเป็นประโยชน์

ตอ่การศกึษาวจัิยดา้นอืน่ ๆ เพือ่สังคมตอ่ไป

วิธีการศึกษา

กลุ ่มตัวอย่าง คือ ตำรวจตระเวนชายแดน

กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส ซึ่งปฏิบัติงานในช่วงที่

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคำนวณ

โดยใช้สูตรคำนวณขนาดตวัอย่างในการวจัิยเชิงพรรณนา(5)

บวกเพิ่มอีก 10% เพื่อป้องกันความผิดพลาดได้จำนวน

ตัวอย่าง 260 คน ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเพราะเก็บกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 280 คน โดยได้รับแบบสอบถาม

กลับคืนมา 269 ฉบับ คิดเปน็ ร้อยละ 96.07

เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามแก่ตำรวจ

ตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส ที่ยินดี

เขา้รว่มวจัิย  สถานทีเ่กบ็ขอ้มูล คอืกองรอ้ยตำรวจตระเวน

ชายแดนที ่446 จังหวดันราธวิาสโดยมรีะยะการเกบ็ขอ้มูล

ต้ังแตเ่ดอืนกนัยายน 2552 – ธันวาคม 2552

เครื ่องมือที ่ใช้ในแบบสอบถาม ประกอบด้วย

5 ส่วน

ส่วนที ่ 1  แบบสอบถามขอ้มลูท่ัวไปของกลุม่ตัวอยา่ง

ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเก่ียวกับครอบครัว

จำนวน 15 ข้อ

ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคม ของ

นราเดช ทิพย์รักษ์(6) สร้างจากกรอบแนวคิดการสนับสนุน

ทางสังคมของ Kaplan มีจำนวน 22 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน

คือการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 7 ข้อ การ

สนับสนุนจากเพือ่นร่วมงานจำนวน 8 ข้อและการสนบัสนุน

จากครอบครวัจำนวน 7 ขอ้โดยขอ้คำถามทกุขอ้  มีคำตอบ

ให้เลือก 5 ระดับ ซึ่งกำหนดคะแนนในแต่ละระดับดังนี้

มากที ่สุด (5 คะแนน), มาก (4 คะแนน), ปานกลาง

(3 คะแนน), น้อย (2 คะแนน), น้อยที่สุด (1 คะแนน)

แปลผลตามหลักการของนราเดช ทิพย์รักษ์ โดยแบ่ง

เกณฑ์การได้รับการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ระดับ

คือ คะแนนน้อยกว่า 70.32 หมายถึงการสนับสนุนทาง

สังคมตำ่, คะแนน 70.32 – 83.84 หมายถงึการสนบัสนนุ

ทางสังคมปานกลาง, คะแนนมากกว่า 83.84  หมายถึง

การสนับสนุนทางสังคมสูง

ส่วนที ่ 3 แบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI แปลและ

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย อาจารย์สมทรง สุวรรณเลิศ

และคณะ ประกอบด้วยข้อคำถาม 48 ข้อ(7,8,)  ประเมิน

บุคลิกภาพ 2 มิติ คือ มิติบุคลิกภาพเชิงภาวะอารมณ์

(Scale N) ได้แก่แบบหวั ่นไหวทางสภาวะอารมณ์

(Neuroticism) และแบบมั ่นคงทางสภาวะอารมณ์

(Stability) ประกอบด้วยข้อคำถาม 24 ข้อ และมิติ

บุคลิกภาพเชิงพฤติกรรม (Scale E) ได้แก่ พฤติกรรม

แสดงออก (Extraversion) และแบบเกบ็ตัว  (Introversion)

ประกอบดว้ยขอ้คำถาม 24 ขอ้ โดยการตอบคำถามแตล่ะ

ข้อมี 3 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ และมีคะแนน

ตั ้งแต่ 0 - 2 คะแนน และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

Scale E  ( Extraversion – Introversion ) ใช่  0 คะแนน,

ไม่แน่ใจ 1 คะแนน, ไม่ใช่ 2 คะแนน, Scale N
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(Neuroticism – Stability)  ใช่  0  คะแนน, ไม่แน่ใจ 1

คะแนน , ไม่ใช่  2  คะแนน ซ่ึงการแปลผลแบง่บุคลิกภาพ

ออกเป็น 4 ประเภท คือ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวทาง

สภาวะอารมณ์ (Neuroticism), บุคลิกภาพมั่นคงทาง

สภาวะอารมณ์ (Stability), บุคลิกภาพที่มีพฤติกรรม

แสดงออก (Extraversion) และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว

(Introversion)

ส่วนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต

(The General Well being Schedule) สร้างโดย

Harold  J. Dupuy  แปลและเรยีบเรยีงเปน็ภาษาไทยโดย

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง นันทิกา ทวิชาชาติ (9,10) ใช้

ประเมินความรู้สึกของบุคคลว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับ

”สภาวะภายในส่วนบุคคล“ มากกว่าที ่จะวัดสภาวะ

ภายนอก ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 หมวด คือ

ความวิตกกังวล, ความซึมเศร้า, สุขภาพทั่วไป, สภาวะ

สุขภาพจิตทางบวก, การควบคุมตนเอง, ความกระปรี้

กระเปร่ามีชีวิตชีวา, ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน

18 ขอ้ โดยแบง่เปน็ 2 ส่วน โดยสว่นแรกประกอบดว้ยขอ้

คำถาม 14 ข้อ แบ่งเป็นข้อคำถามด้านบวก 7 ข้อ และ

ด้านลบ 7 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า 6 ระดบั ( 0 - 5 ) คะแนน คะแนนรวมในสว่นที ่1 อยู่

ในช่วง 0 - 70 คะแนน ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยข้อคำถาม

4 ข้อ ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่าเชิง

เส้นตรงจาก 0 – 10 คะแนน โดยคะแนนรวมในส่วนที่ 2

จะอยู่ในช่วง 0 - 40 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนและ

การแปลผลทำโดยการรวมคะแนนคำตอบจากแต่ละข้อ

โดยคะแนนเต็มอยู่ระหว่าง 0 – 110 คะแนน ซึ่งกำหนด

ระดับของความเครียดดังนี้ คะแนน 0 – 60  หมายถึง

เครียดรุนแรง, คะแนน   61 – 72 หมายถึง เครียดปานกลาง,

คะแนน  73 – 110  หมายถงึ ไม่มีความเครยีด

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการความ

เครียด ของ รอฮานิ เจะอาแซและคณะ(11) สร้างขึ้นจาก

กรอบแนวคิดการจัดการความเครียดของเพนเดอร์และ

คณะ โดยแบบสอบถามมขีอ้คำถาม 31 ขอ้ ประกอบดว้ย

พฤตกิรรมการจดัการความเครยีด 3 ดา้น คอื ดา้นการลด

ความถี่ของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด จำนวน

6 ข้อ, ดา้นการเพิม่ความตา้นทานตอ่ความเครยีด  จำนวน

18 ข้อ และด้านการสร้างเงื่อนไขเพื่อลดอาการที่เกิดจาก

การตอบสนองตอ่ความเครยีด จำนวน 7 ข้อ เกณฑก์ารให้

คะแนนแบ่งเป็นคำถามด้านบวกและคำถามด้านลบ โดย

การให้คะแนนข้อคำถามด้านบวกมีเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี ้ปฏิบัติมากทีสุ่ด (3 คะแนน), ปฏิบัติมาก (2 คะแนน),

ปฏิบัติน้อย (1 คะแนน), ไม่เคยปฏบัิติ (0 คะแนน) การให้

คะแนนข้อคำถามด้านลบ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ปฏิบัติมากที่สุด (0 คะแนน), ปฏิบัติมาก (1 คะแนน),

ปฏิบัติน้อย (2 คะแนน), ไม่เคยปฏบัิติ (3 คะแนน) แปลผล

ตามหลักการของรอฮานิ  เจะอาแซและคณะ(11) ซึ่งแบ่ง

พฤติกรรมการจัดการความเครียดออกเป็น 3 ระดับ คือ

พฤติกรรมการจัดการความเครียดอยู่ในระดับต่ำ, พฤติกรรม

การจัดการความเคร ียดอยู ่ในระดับปานกลาง และ

พฤติกรรมการจัดการความเครียดอยู่ในระดับสูง

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

ปัจจัยที่สัมพันธ์ด้วย Chi - Square และทดสอบความ

แตกตา่งระหวา่งกลุ่มกับความเครยีดและพฤตกิรรมการจัด

การความเครียดด้วย Independent  Samples T test,

One- way ANOVA รวมทัง้ดตัูวแปรทีมี่อำนาจการทำนาย

ดว้ย Multiple Regression Analysis ดว้ยวธิ ีStepwise

ผลการวิจัย

ปัจจยัสว่นบคุคล

ลักษณะโดยทั่วไปของตำรวจตระเวนชายแดน

กองรอ้ย 446 จังหวดันราธวิาสทัง้หมด 269 คน อายเุฉลีย่

เทา่กบั 30.74 ปี อายนุ้อยสุด 24 ปีและอายมุากทีสุ่ด 55 ปี

นับถือศาสนาพทุธ 189 คน (ร้อยละ 70.2) ภูมิลำเนาเดมิ

ส่วนใหญอ่ยู่ภาคใต ้ 168 คน (ร้อยละ 62.5) ส่วนใหญจ่บ

การศกึษาตำ่กวา่ปริญญาตร ี192 คน (ร้อยละ 71.4) และ

สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นคู่ 123 คน (ร้อยละ 45.7)

ตำรวจตระเวนชายแดนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือ

โรคประจำตวัมี 30 คน (ร้อยละ 11.2)
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ของตำรวจตระเวนชายแดน กองรอ้ย 446  จังหวดันราธวิาส

ปัจจยัดา้นจติสังคม

ปัจจัยด้านจิตสังคมประกอบด้วยการสนับสนุน

ทางสังคมและลักษณะบุคลิกภาพ ด้านการสนับสนุนทาง

สังคม พบว่าส่วนใหญ่มีการสนับสนุนทางสังคมระดับ

ปานกลาง 188 คน (ร้อยละ70.1) และลกัษณะบคุลิกภาพ

พบว่าลักษณะบุคลิกภาพ Scale N ส่วนใหญ่เป็นแบบ

ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ 144 คน (ร้อยละ 53.5) ส่วน

ลักษณะบคุลกิภาพ Scale E พบวา่ส่วนใหญมี่บุคลิกภาพ

ชอบเกบ็ตัว 146 คน (ร้อยละ 54.3)

ความเคร ียดของตำรวจตระเวนชายแดน

กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส พบว่ามีความเครียดระดับสูง

ร้อยละ 13.0, ความเครียดระดับปานกลางร้อยละ 54.3

และความเครยีดระดบัต่ำคิดเป็นร้อยละ 32.7 ดังตารางที ่1

พฤติกรรมการจัดการความเครียดของตำรวจ

ตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสพบว่า

มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับสูงร้อยละ 30.9,

พฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับปานกลางร้อยละ

36.4 และมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับต่ำ

ร้อยละ 32.7  ดงัตารางที ่2

ปัจจัยที ่ส ัมพันธ์ก ับความเคร ียดของตำรวจ

ตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสจาก

ตารางที่ 3 พบว่าระดับชั้นยศ มีความสัมพันธ์กับความ

เครียดที่ระดับ P < .001 ระดับการศึกษาและลักษณะ

บุคลิกภาพ Scale N มีความสัมพันธ์กับความเครียดที่

ระดบั P < .01 ส่วนอาย ุ รายไดข้องตวัเอง มีความสมัพันธ์

กบัความเครยีดทีร่ะดบั P < .05

ตารางที ่1. แสดงจำนวนและรอ้ยละระดบัความเครยีดของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 269)

ระดับความเครียด จำนวน (คน) ร้อยละ (%)

    n = 269

ความเครียดระดับสูง 35  13.0

ความเครยีดระดบัปานกลาง                                                  146  54.3

ความเครียดระดับต่ำ 88  32.7

ตารางท่ี 2. แสดงจำนวนและรอ้ยละระดบัพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดของกลุม่ตัวอยา่ง (n = 269)

ระดับพฤติกรรมการจัดการความเครียด จำนวน (คน) ร้อยละ (%)

   n = 269

พฤติกรรมการจัดการความเครียด        88      32.7

อยู่ในระดับต่ำ

พฤติกรรมการจัดการความเครียด        98      36.4

อยู่ในระดับปานกลาง

พฤติกรรมการจัดการความเครียด        83      30.9

อยู่ในระดับสูง
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ตารางที ่3. แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัความเครยีดกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจัย               ระดับความเครียด n = 269 คน χχχχχ2 df P–value

รุนแรง                ปานกลาง       ไม่เครียด

(35 คน)                (146 คน)     (88 คน)

จำนวน     ร้อยละ จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

  (คน)         (%) (คน) (%) (คน) (%)

1.ปัจจัยส่วนบุคคล

อายุ 7.576 2 .023*

น้อยกว่าหรือ 16 (9.9) 83 (51.6) 62 (38.5)

เทา่กบั 30 ปี

มากกว่า 30 ปี 19 (17.6) 63 (58.3) 26 (24.1)

ระดับการศึกษา 13.977 2 .001**

ต่ำกว่าปริญญาตรี 29 (15.1) 113 (58.9) 50 (26.0)

ปริญญาตรี 6 (7.8) 33 (42.9) 38 (49.4)

ระดับชั้นยศ 27.756 6 .000***

ร้อยตำรวจตร ี–  3 (5.7) 17 (32.1) 33 (62.3)

ร้อยตำรวจเอก

ดาบตำรวจ 4 (9.8) 27 (32.1) 10 (24.4)

จ่าสิบตำรวจ 6 (16.2) 22 (59.5) 9 (24.3)

สิบตำรวจตร ี–

สิบตำรวจเอก 22 (15.9) 80 (58.0) 36 (26.1)

รายไดข้องตวัเอง (รวมเงนิเดอืนและรายไดอ้ืน่ๆ) 10.780 4 .029*

นอ้ยกวา่ 15,000 26 (16.9) 86 (55.2) 43 (27.9)

15,000 – 20,000 6 (6.5) 46 (50.0) 40 (43.5)

มากกวา่ 20,000 3 (13.0) 15 (65.2) 5 (21.7)

ลักษณะบุคลิกภาพ            11.280 2 .004**

(Scale N)

บุคลิกภาพที่มี 13 (9.0) 72 (50.0) 59 (41.0)

ความมั่นคง

ทางอารมณ์

บุคลิกภาพที่ไม่มี 22 (17.6) 74 (59.2) 29 (23.2)

ความมั่นคง

ทางอารมณ์

*P < .05     **P < .01     ***P < .001
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความ

เครียดของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัด

นราธิวาส จากตารางที่ 4 พบว่ารายได้ครอบครัวและ

ความเพียงพอของรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การจดัการความเครยีดทีร่ะดบั P < .001 ส่วน อายรุาชการ

ระดบัช้ันยศ  ปัญหาสขุภาพหรอืโรคประจำตวัและลกัษณะ

บุคลิกภาพ Scale E มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัด

การความเครยีดทีร่ะดบั P < .05

ตารางที ่4.  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัพฤตกิรรมการจดัการความเครยีดกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจัย  ระดับพฤตกิรรมการจดัการความเครยีด n = 269 คน χχχχχ2 df P–value

  ระดับต่ำ             ระดับปานกลาง            ระดับสูง

   (88 คน)                  (98 คน)                 (83 คน)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

  (คน)       (%)        (คน)        (%)         (คน)        (%)

อายรุาชการ 6.413 2 .041*

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 74 (33.2) 87 (39.0) 62 (27.8)

10 ปี

มากกว่า 10 ปี 14 (30.4) 11 (23.9) 21 (45.7)

ระดับชั้นยศ 16.325 6 .012*

ร้อยตำรวจตร ี– 15 (28.3) 18 (34.0) 20 (37.7)

ร้อยตำรวจเอก

ดาบตำรวจ 13 (31.7) 8 (19.5) 20 (48.8)

จ่าสิบตำรวจ 15 (40.5) 18 (48.6) 4 (10.8)

สิบตำรวจตร ี–

สิบตำรวจเอก 45 (32.6) 54 (39.1) 39 (28.3)

รายได้ครอบครัว 21.438 4 .000***

นอ้ยกวา่ 15,000 31 (29.2) 53 (50.0) 22 (20.8)

15,000 – 25,000 50 (37.0) 40 (29.6) 45 (33.3)

มากกวา่ 25,000 7 (25.0) 5 (17.9) 16 (57.1)

ความเพียงพอของรายได้ 16.443 2 .000***

เพียงพอ 77 (38.9) 71 (35.9) 50 (25.3)

ไม่เพียงพอ 11 (15.5) 27 (38.0) 33 (46.5)

ปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว 6.645 2 .036*

ไม่มี 83 (34.7) 81 (33.9) 75 (31.4)

มี 5 (16.7) 17 (56.7) 8 (26.7)

ลักษณะบคุลกิภาพ (Scale E) 7.086 2 .029*

บุคลิกภาพชอบเก็บตัว 57 (39.3) 54 (37.0) 35 (23.6)

บุคลิกภาพชอบแสดงตัว 31 (27.7) 44 (34.5) 48 (37.8)

*P < .05     **P < .01     ***P < .001
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เมื ่อนำตัวแปรที ่ม ีความสัมพันธ์ก ับการเกิด

ความเครยีด อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิจำนวน 9 ตวัแปร

ได้แก่  อายุ  ระดับการศึกษา ปัญหาสุขภาพหรือโรค

ประจำตัว  การใช้บุหร่ี ยาสูบหรือยาเส้น ลักษณะบุคลิกภาพ

Scale N  ระดบัช้ันยศ  รายไดข้องตวัเอง  รายไดค้รอบครวั

และการสนับสนุนทางสังคม มาทำการวิเคราะห์  Linear

Regression พบว่ามี 6 ตัวแปร คือ ลักษณะบุคลิกภาพ

Scale N และการสนับสนุนทางสังคม ท่ีมีผลต่อความเครียด

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ P < .001 ระดับการศึกษา

มีผลต่อความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ

P < .01 และปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว รายได้

ครอบครัวและรายได้ตัวเอง มีผลต่อความเครียดอย่างมี

นัยสำคญัทางสถติิท่ีระดับ P < .05 โดยลกัษณะบคุลิกภาพ

Scale N เป็นตัวพยากรณ์ความเครียดได้ร้อยละ 6.7

เมื ่อเพิ ่มตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม จะเพิ ่มความ

สามารถในการพยากรณเ์ปน็รอ้ยละ 14.6 เมือ่เพิม่ตวัแปร

ในเรื ่องระดับการศึกษาจะเพิ ่มความสามารถในการ

พยากรณ์เป็นร้อยละ 16.1 และเมื่อเพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับ

ปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวจะเพิ่มความสามารถใน

การพยากรณ์เป็นร้อยละ 18.6 เมื่อเพิ่มตัวแปรในเรื่อง

รายไดค้รอบครวัจะเพิม่ความสามารถในการพยากรณเ์ป็น

ร้อยละ 20.2 และเมือ่เพิม่ตวัแปรในเรือ่งรายไดข้องตนเอง

จะเพิ่มความสามารถในการพยากรณ์เป็นร้อยละ 21.8

ดังน้ันตัวแปรท้ัง 6 ตัว จึงเป็นตัวแปรพยากรณท่ี์ดี ท่ีสามารถ

ร่วมกนัพยากรณก์ารเกดิความเครยีดได ้ดงัตารางที ่5

จากตารางที่ 6 เมื่อนำตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการจัดการความเครียด อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ จำนวน 10  ตัวแปร ได้แก่ การมีบุตร รายได้

คูส่มรส  ภมิูลำเนา  อายรุาชการ  ความเพยีงพอของรายได้

ลักษณะบุคลิกภาพ Scale N  ระดับชั้นยศ รายได้ของ

ตัวเอง  รายได้ครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม

มาทำการวเิคราะห ์ Linear Regression พบว่ามี 6  ตัวแปร

คือ รายได้ครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการเครียด

อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั P < .001  ภมิูลำเนาเดมิ

การสนับสนุนทางสังคม  ลักษณะบุคลิกภาพ (Scale E)

มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเครยีดอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั P < .01 ส่วนรายไดข้องตวัเองและความ

เพียงพอของรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการความ

เครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ P <.05 โดยรายได้

ครอบครัว เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการความ

เครียดได้ร้อยละ 6.5  เมื่อเพิ่มตัวแปรในเรื่อง ภูมิลำเนา

เดิม จะเพ่ิมความ สามารถในการพยากรณเ์ป็นร้อยละ 10.2

เมื่อเพิ่มตัวแปรในเรื่องรายได้ตัวเอง จะเพิ่มความสามารถ

ในการพยากรณ์เป็นร้อยละ 14.2 เมื่อเพิ่มตัวแปรในเรื่อง

ความเพียงพอของรายได้ จะเพิ่มความสามารถในการ

พยากรณ์เป็นร้อยละ 14.5 เมื่อเพิ่มตัวแปรในเรื่องการ

สนับสนนุทางสงัคม จะเพิม่ความสามารถในการพยากรณ์

เป็นร้อยละ 16.8 และเมื่อเพิ่มตัวแปรในเรื ่องลักษณะ

บุคลิกภาพ (Scale E) จะเพิ ่มความสามารถในการ

พยากรณเ์ป็นร้อยละ 17.1

ตารางที ่5. แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีด

ลักษณะบคุลกิภาพ(Scale N) .260 .067 4.272 .260 4.394 .000***

การสนับสนุนทางสังคม .382 .146 3.073 .204 3.535 .000***

ระดับการศึกษา .402 .161 3.616 .199 3.522 .001**

ปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว .431 .186 -3.323 -.127 -2.287 .023*

รายได้ครอบครัว .450 .202 .969 .136 2.317 .021*

รายได้ตัวเอง .467 .218 -1.853 -.181 -2.313 .020*

*P < .05     **P < .01     ***P < .001

ลำดับตัวแปร R R2 B Beta T Sig
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ปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีดและพฤตกิรรมการจดัการความเครยีด

ของตำรวจตระเวนชายแดน กองรอ้ย 446  จังหวดันราธวิาส

อภิปรายผลการวิจัย

1. ระดับความเครยีด

พบว่าตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446

จังหวดันราธวิาส มีความเครยีดระดบัสูงคดิเปน็รอ้ยละ 13

ซึ ่งสูงกว่าเมื ่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของธรณินทร์

กองสุข(12) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความเครียดของคนไทยเมื่อ

ปีพุทธศกัราช 2546 พบประชาชนทีมี่ความเครยีดในระดบั

มาก ร้อยละ 8.1 โดยสาเหตุที่ทำให้เครียด 5 อันดับแรก

ได้แก ่ปัญหาเศรษฐกจิ การเงนิ, ปัญหาครอบครวั, ปัญหา

เรื่องงาน, ปัญหาเรื่องคู่รักและปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนตาม

ลำดบั และในการศกึษาครัง้นีพ้บวา่สว่นใหญก่ลุม่ตวัอยา่ง

มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการ

ศึกษาของภุชงค์  ศรีวิสิฐศักดิ์(13) ซึ่งศึกษาความเครียด

และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของข้าราชการ

ตำรวจชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พบว่า

ตำรวจชั ้นประทวนโดยภาพรวมมีความเครียดอยู ่ใน

ระดับปานกลางเช่นกัน  การที่ผลการศึกษาสอดคล้องกัน

นั้นอาจเนื่องมาจากกลุ่มประชากรที่ศึกษา เพราะตำรวจ

ตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสที่เข้าร่วม

การวิจัยครั ้งนี ้ ร้อยละ 80.3 จัดอยู่ในชั้นประทวนเช่น

เดียวกัน รวมทั้งเครื่องมือแบบวัดความเครียดที่ใช้เป็น

แบบวัดการรับรู้ของบุคคลต่อภาวะสุขภาพซึ่งข้อคำถาม

แบง่เปน็รายดา้นและโดยสว่นใหญข่อ้คำถามจะมลัีกษณะ

คล้ายกับแบบสอบถามเกี ่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตที ่ผู ้

วิจัยใช้เช่นกัน ซึ่งต่างจากการศึกษาของเอกฉัตรมงคล

วศนิอมร(14)  ศกึษาปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีดในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 กอง

บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าความเครียดในภาพ

รวมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งการที่ได้ผล

แตกต่างกันอาจเน่ืองมาจากการใช้เคร่ืองมือวัดความเครียด

ต่างกัน อีกทั ้งตามทฤษฎีของ Taylor ได้กล่าวไว้ว ่า

เหตุการณ์ใดที่บุคคลสามารถควบคุมหรือทำนายได้จะเป็น

สถานการณ์ที ่ทำให้บุคคลเกิดความเครียดได้น้อยกว่า

สถานการณ์ที ่ไม่สามารถควบคุมหรือทำนายผลได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับลักษณะงานของตำรวจตระเวนชายแดน

กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสเพราะเหตุการณ์ที่เผชิญ

มักเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำนายหรือควบคุมได้มาก

กว่าตำรวจในสายงานอื่น ๆ ดังนั้นเหตุผลนี้อาจเป็นส่วน

หนึ่งที่ทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนมีความเครียดสูงกว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับตำรวจท่องเที่ยว

2. ระดับพฤตกิรรมการจดัการความเครยีด

พบว่าตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446

จังหวัดนราธิวาสมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับ

สูงร้อยละ 30.9 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา

ของรอฮาน ิ  เจะอาเซและคณะ(11) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดของประชาชนใน

ตารางที ่6. แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการความเครียด

ลำดับตัวแปร R R2 B Beta T Sig

รายได้ครอบครัว .254 .065 2.566 .254 4.294 .000***

ภูมิลำเนาเดิม .320 .102 2.643 .197 3.345 .001**

รายได้ตัวเอง .377 .142 -1.305 -.161 -2.002 .046*

ความเพียงพอของรายได้ .381 .145 2.356 .160 2.680 .011*

การสนับสนุนทางสังคม .409 .168 2.298 .156 2.668 .008**

ลักษณะบคุลกิภาพ Scale E) .413 .171 2.066 -.158 -2.779 .006**

*P < .05     **P < .01     ***P < .001
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สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบกับเหตุความไม่สงบ

พบว่าประชาชนในสามจงัหวัดชายแดนภาคใตมี้พฤติกรรม

การจัดการความเครียดในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 24.10

ในแง่ของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัด

นราธิวาสที่มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดในระดับสูง

ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การประเมินสถานการณ์หรือ

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของตำรวจตระเวนชายแดนว่าเป็น

ส่ิงคกุคามและเปน็อันตรายตอ่ตนเอง  ทำใหต้ำรวจตระเวน

ชายแดนตอ้งแสวงหาวธิกีารตา่ง ๆ เพือ่เผชญิความเครยีด

ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต

อยู่ได้ท่ามกลางอันตรายและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึ้นกับตนเอง การจัดการความเครียดดังกล่าวจึงเป็น

กลไกสำคัญที่จะทำให้มนุษย์สามารถคงสมดุลและดำรง

ชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์และภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

นอกจากนีเ้หตคุวามไมส่งบทีเ่กดิขึน้มานานกวา่ 5 ปี ทำให้

ตำรวจตระเวนชายแดนไดเ้รียนรู้วิธีการจัดการความเครยีด

หลายรูปแบบ มีการใช้ประสบการณ์ในอดีตปรับเปลี่ยน

วิธีการจัดการความเครียดที่เหมาะสมกับตนเอง ประสบ

การณก์ารจดัการความเครยีดในอดตีดงักลา่วทำใหต้ำรวจ

ตระเวนชายแดนได้พัฒนาทักษะการจัดการความเครียด

ของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ ในแงข่องพฤตกิรรมการจดัการความ

เครียดในระดับต่ำพบว่าตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย

446 จังหวัดนราธิวาสมีพฤติกรรมการจัดการความเครียด

ในระดบัตำ่คดิเปน็รอ้ยละ 32.7 ซ่ึงแตกตา่งจากการศกึษา

ของสุดรัก พิละกันทา(15) ศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลกระทบ

ต่อความเครียดในการทำงานและพฤติกรรมการเผชิญ

ความเครียดของตำรวจจราจร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบ

พฤติกรรมการเผชิญความเครียดของตำรวจจราจรอยู่ใน

ระดบัตำ่เพยีงรอ้ยละ 10.32  ซ่ึงอาจเกดิจากลกัษณะงาน

หรือสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่ต้องเผชิญแตก

ต่างกัน ทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนมีพฤติกรรมการจัด

การความเครียดในระดับต่ำสูงกว่าตำรวจจราจร จังหวัด

เชียงใหม่ และในทางกลับกันเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีระดับ

พฤติกรรมการจัดการความเครยีดท่ีต่ำ น่ันคือความสามารถ

ในการเผชิญปัญหาหรือความสามารถในการจัดการกับ

ความรนุแรงตา่ง ๆ ยอ่มลดลงเชน่กนั  ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่ง

ที่มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดในระดับต่ำ จึงควร

เป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดเพื่อป้องกันการเกิดความเครียดที่อาจจะเกิด

ขึ้น

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และเป็นตัวทำนายการเกิด

ความเครียด

ลักษณะบุคลิกภาพ (Scale N) พบว่าตำรวจ

ตระเวนชายแดนทีมี่บุคลิกภาพไม่มีความม่ันคงทางอารมณ์

มีค่าคะแนนเฉล่ียความเครียดสูงกว่าตำรวจตระเวนชายแดน

ที่มีบุคลิกภาพมีความมั่นคงทางอารมณ์ อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเลิศลักษณ์

นันทวิสิทธิ์(16) พบว่าลักษณะบุคลิกภาพ (Scale N) ด้าน

หวั่นไหว – มั่นคงทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความเครียดในร่างกาย ทางอารมณ์ ทางพฤติกรรมและ

ความเครียดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  อาจเกิด

จากบุคลิกภาพที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ มักจะเป็นผู้

ทีอ่่อนไหวงา่ย คอ่นขา้งมคีวามรูสึ้กวติกกงัวลตอ่เหตกุารณ์

ที่เกิดขึ้นได้ง่ายรวมทั้งมีความทนทานต่อเหตุการณ์หรือ

ความกดดันที่เกิดขึ้นรอบข้างได้ค่อนข้างต่ำ

การสนับสนุนทางสังคม ตำรวจตระเวนชายแดน

ที่มีระดับการสนับสนุนทางสังคมต่ำมีค่าคะแนนเฉลี่ยของ

ความเครียดสูงกว่าเมื ่อเปรียบเทียบกับตำรวจตระเวน

ชายแดนทีมี่การสนับสนุนทางสงัคมระดบัปานกลางและสงู

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของนราเดช ทพิยรั์กษ์(6) พบวา่การ

สนับสนุนทางสังคมโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์

กับความเครียด โดยตำรวจชั้นประทวนที่มีการสนับสนุน

ทางสังคมสูงจะมีความเครียดในระดับต่ำ และสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Garland LM et al (17) ที่กล่าวว่าการ

สนับสนุนทางสังคมเปรียบได้กับแผนการช่วยเหลือจาก

สังคม รวมถึง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน  และหัวหน้างาน

หรือผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะสัมพันธภาพในครอบครัว

นับว่ามีบทบาทท่ีสำคัญในการเป็นผู้ให้กำลังใจและปลอบใจ

ถ้าสัมพันธภาพของบุคคลรอบข้างดีก็จะได้รับการประคับประคอง

ซึ่งการช่วยเหลือจากสิ่งเหล่านี้ทำให้ความเครียดลดลงได้
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ปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีดและพฤตกิรรมการจดัการความเครยีด

ของตำรวจตระเวนชายแดน กองรอ้ย 446  จังหวดันราธวิาส

ระดับการศึกษา พบว่าตำรวจตระเวนชายแดน

ที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีมีค่าคะแนนความ

เครียดเฉลี่ยสูงกว่าตำรวจตระเวนชายแดนที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ซึ่งอธิบายได้ว่าความแตกต่างของระดับ

การศึกษาทำให้บุคคลตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่างกัน

โดยบุคคลที ่มีการศึกษาที ่ด ีย่อมตระหนักถึงปัจจัยที ่

เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า

ปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว ตำรวจ

ตระเวนชายแดนที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวมีค่า

คะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Garland LM et al(17) ที่กล่าวว่าระดับความ

เครยีดเกีย่วขอ้งกบัภาวะสขุภาพ  กำลงัความสามารถและ

กำลังใจ กล่าวคือในบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง มองโลก

ในแง่ดีจะมีความสามารถ ในการจัดการและเผชิญความ

เครียดได้ดีกว่าบุคคลที่อ่อนแอหรือท้อแท้ สอดคล้องกับ

การศึกษาของสุภาพ อารีเอื ้อ(18) พบว่าความปวดและ

ปัญหาสุขภาพทางร่างกายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความ

เครียดสูงสุด

รายได้ของตัวเองและรายได้ครอบครัวพบว่า

ตำรวจตระเวนชายแดนที่มีรายได้ทั ้งในส่วนของรายได้

ตนเองและรายได้ครอบครัวต่ำมีค่าคะแนนเฉล่ียความเครียด

สูงกว่าตำรวจตระเวนชายแดนที่มีรายได้ตนเองและรายได้

ครอบครัวปานกลางและสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ

สุรศักดิ ์ ศานุจารย์(19) พบว่ารายได้ทั ้งของตัวเองและ

ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเครียด โดยเจ้าหน้าที่

ตำรวจที่มีรายได้ต่ำจะมีระดับความเครียดสูง อาจเนื่อง

จากภาวะเศรษฐกจิท่ีทำให้ปัจจัยทางการเงนิมีความสำคัญ

มากข้ึน เพราะปัจจุบันปัจจัยทางดา้นตัวเงินเป็นส่ิงท่ีจำเป็น

สำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบกับค่านิยมของ

บุคคลในสังคมปัจจุบันมักจะให้ความหมายหรือเลือกสิ่ง

ต่างๆโดยใช้ตัวเงินในการตัดสิน

4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และเป็นตัวทำนายการเกิด

พฤตกิรรมการจดัการความเครยีด

รายได้ของตัวเองและรายได ้ครอบคร ัว

สอดคล้องกับการศึกษาของปรีชา รัตนปรีดากุล(20) พบว่า

ข้าราชการตำรวจที ่มีรายได้ของตัวเองและครอบครัว

เพียงพอและไม่มีหนี้สินมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

คลายเครียดสูงกว่าเมื ่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีรายได้

ไม่เพียงพออยู่ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mahon

SM et al(21) กลา่ววา่รายไดเ้ปน็ปจัจัยทีมี่ความสมัพนัธก์บั

การเผชิญความเครียด รายได้ที่เพียงพอและมีความมั่นคง

แน่นอนทางการเงินจะเป็นแหล่งสนับสนุนสำคัญที่ทำให้

มีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้น

ภูมิลำเนา พบว่าตำรวจตระเวนชายแดนที ่มี

ภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดสูงกว่าตำรวจตระเวนชายแดนที่มีภูมิลำเนา

ภาคอ่ืน อาจเป็นเพราะตำรวจตระเวนชายแดนทีมี่ภูมิลำเนา

ภาคใต้มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเพราะเป็นถิ ่น

บ้านเกิด รวมทั้งปัจจัยด้านสังคมต่าง ๆ ทำให้มีพฤติกรรม

การจัดการความเครียดที่ดีกว่าในขณะเดียวกันตำรวจ

ตระเวนชายแดนที่มีภูมิลำเนาภาคอื่นต้องใช้การปรับตัว

ต่อเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากกว่าจึงทำให้มี

ผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียด

การสนับสนุนทางสังคม สอดคล้องกับการ

ศึกษาของนนัทณ ีปาระมี(22) พบวา่ปจัจยัคดัสรรทีส่ามารถ

ทำนายพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง

ได้ปัจจัยหนึ่งคือการสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะการ

สนับสนุนด้านผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Lazarus RS et al(18) กล่าวว่าแหล่งสนับสนุนทาง

สังคมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียด

เพราะแหล่งสนับสนุนทางสังคมนั้นหมายรวมถึงแหล่งที่จะ

ช่วยให้กำลังใจเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำหรือให้การช่วย

เหลือ เช่นครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มทางศาสนาเป็นต้น

อีกทั้งการสนับสนุนทางสังคมที่ดีและเหมาะสมจะช่วย

เพิม่ศกัยภาพในการเผชญิความเครยีด

ลักษณะบุคลิกภาพ (Scale E) พบว่าลักษณะ

บุคลิกภาพ (Scale E) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

จัดการความเคร ียดและมีความแตกต่างของคะแนน
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เฉลี่ยความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  สอดคล้อง

กับการศึกษาของของเลิศลักษณ์ นันทวิสิทธิ์(11) พบว่า

บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว – เก็บตัวมีความสัมพันธ์กับ

การเผชิญความเครียดทางร่างกาย ทางอารมณ์และทาง

พฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับแนว

คิดของ Lazarus RS et al(18)  กล่าวว่าปัจจัยทางบุคลิกภาพ

(Personality factors) ซึ่งนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อ

ประสบการณ์ของการเผชิญและการจัดการความเครียด

แลว้ ลักษณะตา่ง ๆ ของบคุลกิภาพ เชน่การรบัรู้ในความ

สามารถของตนเอง ความเข้มแข็งอดทน การเห็นคุณค่า

ในตนเอง การมีอารมณ์ขัน รวมถึงการแสดงออกของ

อารมณ์ต่าง ๆ ที่รู ้สึกต่อเหตุการณ์หรือภาวะคับข้องใจ

น้ัน ๆ   จะเป็นตัวส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการจัดการมาก

ยิ่งขึ้นและอาจเนื่องจากบุคคลที่มีบุคลิกภาพชอบแสดงตัว

มักจะมีเพื่อนมากกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว ดังนั้น

สามารถทีจ่ะพดูคยุ ระบายความทกุขห์รอืความคบัขอ้งใจ

ต่างๆ ออกมาได้และมีกำลังใจจากการพูดคุย รวมทั้งใน

บางครั้ง ก็สามารถที่จะร่วมกันหาวิธีการจัดการกับปัญหา

ต่าง ๆ

ประโยชนแ์ละขอ้เสนอแนะ

1. ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัด

นราธิวาสมีความเครียดระดับปานกลางและพฤติกรรม

การจัดการความเครียดในระดับปานกลางเช่นกัน  ซึ่ง

หากเพิกเฉยหรือปล่อยทิ้งไว้ทั้งในด้านความเครียดและ

พฤติกรรมการจัดการความเครยีด อาจทำให้ตำรวจตระเวน

ชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมีปัญหาเกี่ยวกับ

ความเครยีดและพฤตกิรรมการจัดการความเครยีดท่ีรุนแรง

มากขึ้น ดังนั้นผู้ที ่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานที่รับผิดชอบต่าง ๆ และรวมถึงตัวของตำรวจ

ตระเวนชายแดนเองก็ควรมีความตระหนักและให้ความ

สำคัญกับข้อมูลส่วนนี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่

อาจเกิดตามมา เช่นอาจจะมีการจัดกิจกรรมอบรมหรือ

แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น

ของเหตกุารณห์รือสถานการณท่ี์รุนแรงตา่ง ๆ  ระหวา่งกลุม่

ตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ตำรวจตระเวนชายแดนที่

มีความเครียดได้ระบายความรู้สึกรวมทั้งหาวิธีการจัดการ

กับความรู้สึกต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบ

การณ์ การจัดการหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ใช้แล้วประสบ

ความสำเรจ็เมือ่เผชญิกบัเหตกุารณต์า่ง ๆ

2. เรื ่องรายได้และค่าตอบแทน พบว่าตัวแปร

เกี่ยวกับรายได้ ทั้งรายได้ตัวเองและรายได้ครอบครัวรวม

ทั้งความเพียงพอของรายได้ล้วนมีความสัมพันธ์และเป็น

ตัวแปรทำนายการเกิดความเครียด และพฤติกรรมการจัด

การความเครียด ดังนั้นผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับ

ผิดชอบเกี ่ยวกับค่าตอบแทนในการทำงานของตำรวจ

ตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส ควรจะ

พิจารณาในเรือ่งคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม หรืออาจจะมกีาร

จัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวก

แก่ตำรวจตระเวนชายแดน เพราะจากการศึกษาปัจจุบัน

พบว่ามีตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัด

นราธิวาส ส่วนน้อยท่ีรายได้มีความเพียงพอโดยท่ีไม่มีหน้ีสิน

3. การสนับสนุนทางสังคม พบว่าการสนับสนุน

ทางสังคมด้านเพื่อนร่วมงานมีระดับต่ำที่สุดเมื่อเปรียบ

เทียบกับการสนับสนุนด้านครอบครัวและด้านผู้บังคับบัญชา

ดงันัน้ควรมกีารสง่เสรมิใหเ้กดิการสนบัสนนุดา้นเพือ่นรว่ม

งานเพ่ิมมากข้ึน เพราะตำรวจตระเวนชายแดนกองรอ้ย 446

จังหวัดนราธิวาสใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนร่วมงาน

ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงาน ที่พักอาศัยหลังเลิกงาน กิจกรรม

ยามว่างต่าง ๆ หลังเลิกงานส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนร่วมงาน

ทัง้สิน้ ดงันัน้หากสามารถเพิม่การสนบัสนนุทางสงัคมดา้น

เพื่อนร่วมงานให้มีเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานและปญัหาเกีย่วกบัความเครยีดและพฤตกิรรมการจดั

การความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดนก็มีโอกาสที่

จะลดลงเช่นกัน
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