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การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของตารวจจราจร
กรณีศึกษาสถานีตารวจภูธร อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ทางานกับความเครียด ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทางานกับความเครียดของตารวจ
จราจร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าเท่ากับ .853 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) ระดับ
ความเครียดของนายตารวจจราจรชัน้ สัญญาบัตรกับ ชัน้ ประทวนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ความเครียด, ตารวจจราจร, ปัจจัยการทางาน
Abstract
The research objectives of this paper were: (1) to compare the level of stress between traffic police
officers at Police Stations in Muang District, Ratchaburi Province; and (2) to educate the relationship
between job factors and stress. Major research findings show as follows: (1) there was positive correlation
between the level of job factors and stress, at a significance level of 0.01 (r = 0.853); and (2) the traffic
police officers with different ranks had statistical difference in the level of stress caused by job factors at a
significance level of 0.05
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บทนา
ความเครียดในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลที่สาคัญ
ต่อภาวะสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล กล่าวคือ ความเครียดทาให้เกิดความผิดปกติ
ทางอารมณ์ เริ่มจากความไม่สบายใจ หงุดหงิด ว้าวุ่นใจ
ต่อมาถึงการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น
นอนไม่หลับ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ไม่มีสมาธิ ขาด
วิจารณญาณ การตัดสินใจเสียไป ติดบุหรี่ติดเหล้ายา
และในที่สุดก็เกิดภาวการณ์เจ็บป่วยทางกาย เช่น โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานโรคหัวใจ ซึ่งอาจถึงแก่
ความตายได้ ถ้าความเครียดเรื้อรังประกอบกับเจ็บป่วย
เรื้อรัง (Cobb & Karl, 1972: 8-15) นอกจากนี้
ความเครียดยังมีอิทธิพลในการปฏิบัติงาน และองค์การ
คือ ทาให้ความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง การ
ทางานไม่มีประสิทธิภาพ ผลงานลดลง ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ เนื่องมาจากความเหนื่อยล้าทั้งร่างกาย และ
จิตใจ ขาดความพึงพอใจในการทางานมีความบกพร่อง
ในการใช้ความคิด วิจารณญาณในการวินิจฉัยสั่งการ
ความคิดสร้างสรรค์ลดลงขาดขวัญและกาลังใจ เกิดการ
ขาดงาน ย้ายงาน ลาออกจากงาน และบ่อยครั้งที่องค์กร
ต้องเสียงบประมาณในการดูแลรักษาบุคลากร สูญเสีย
ทรัพยากร ในที่สุดทาให้องค์การไม่มีประสิทธิภาพตามที่
ควรจะเป็น (Reithz, 1981: 234-239) อย่างไรก็ตาม
ความเครียดมีทั้งประโยชน์ และโทษต่อเรา (Werther &
Davis, 1985: 45) สาหรับในส่วนที่เป็นประโยชน์นั้น ถ้ามี
ความเครียดอยู่ในระดับที่พอเหมาะ ก็จะกระตุ้นให้คน
รู้สกึ ตื่นตัวสนใจในกิจวัตรประจาวัน แต่ถ้ามีความเครียด
ในระดับที่ไม่เหมาะสม มีระดับความเครียดต่าเกินไป จะ
ทาให้เป็นคนเฉื่อยชา เกียจคร้าน เบื่อหน่าย ขาดความ
สนใจ การทางานขาดคุณภาพแต่ถ้ามีความเครียดมาก

เกินไป จะทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและการปฏิบัติงาน
เรื่องของความเครียดในการทางาน กาลังได้รับความ
สนใจจากกลุ่ มผู้ ประกอบอาชี พต่ างๆ ทั้ งในระดั บ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัตงิ าน ตลอดจนผู้ใช้แรงงานต่างๆ ทุกคน
แม้จะแตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุ การศึกษา หรือ
ประสบการณ์ในการทางาน ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้อง
เผชิ ญ ความเครี ยดมากบ้ างน้ อยบ้ างแตกต่ างกั นไป
ความเครียดในระดับสูงมีผลโดยตรงต่อการทางานท า
ให้ผลผลิตของงานลดลง เกิดความบกพร่องในงาน เกิด
ความรู้สกึ เบื่อหน่าย ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ มีปัญหา
สุขภาพและสุขภาพจิตตามมา และท้ายสุดอาจส่งผลเสีย
ต่ อ องค์ ก ารติ ด ตามอี ก มากมาย ในงานวิ จั ย ของ
Elangovan (2001: 159) ได้ช้ีให้เห็นว่า ความเครียดมี
ความสั มพั นธ์ กั นอย่ างมากกั บความพึ งพอใจ
(Satisfaction) เขากล่าวว่า ความกดดันในงานทาให้เกิด
ความเครียด และความเครียดในระดับสูงจะทาให้ความ
พึงพอใจของพนั กงานต่ า นอกจากนั้ นผลการวิ จั ยยั ง
พบว่ า ความพึ งพอใจกั บความผู กพั นกั บองค์ การมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความพึง
พอใจที่ต่าจะทาให้เกิดความผูกพันกับ องค์การน้อยและ
จะส่งผลต่ออัตราการลาออกของพนักงานในที่สุด
ต ารวจเป็ น หน่ ว ยงานขั้ น ต้ น ในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีความใก้ลชิดกับประชาชนมากที่สุดด้วยเหตุ
นี้เอง จึงทาให้ตารวจมีอิทธิพลต่อประชาชนและสังคม
เป็นอย่างมาก โดยตารวจจะเป็นสถาบันเดียวในสังคมที่
ถื อ อาวุ ธ ในยามสงบ ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ข องบุ ค คลใน
เครื่ อ งแบบต ารวจต่ างกั บงานขององค์ ก รโดยทั่ วไป
กล่ าวคื อ ต ารวจจะต้องปฏิบั ติงานได้ ตามล าพั ง บาง
กรณี ไม่ มีผู้ ร่ วมปรึ กษาหารือแสดงความคิ ดเห็ นหรื อ
ขอรับคาสั่งจากผู้ใด ตารวจต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง
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คาดคะเนเหตุ การณ์และกล้าตัดสินใจในทางที่ถู กต้อง
ดาเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ (สุรพล จุล
ละพราหมณ์. 2525: 268) ประกอบกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตารวจนั้นค่อนข้างกว้างขวาง
และมีความแตกต่างจากอาชีพอื่น แนวโน้มของการเกิด
ความเครียดจึงมีค่อนข้างสูง โดยทั่วไปสาเหตุที่มาของ
ความเครี ยดในหมู่ ต ารวจนั้ น ส่ วนใหญ่ จะเป็ นเรื่องที่
เกี่ยวกับการทางานหนักเกินไป เกิดจากสภาพแวดล้อม
กระบวนการในการปฏิบัติงาน สุขภาพร่างกาย ตลอดจน
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว และสังคมรอบ
ข้ างที่ มี ภาวะของการโจมตี หรื อเกลี ยดชั งต ารวจอยู่
ตลอดเวลา เป็นเหตุทาให้ตารวจเกิดความท้อแท้ผิดหวัง
หมดความภู มิใจและก าลังใจในการปฏิบัติงานรวมทั้ ง
ขาดการสนับสนุนแนะนา ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจาก
ผู้บังคับบัญชา นักจิตวิทยาเผยตัวเลข ตารวจปรึกษาโรค
เครียดเพิ่ม ร้อยละ 80 ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษา
จะมีความเครียดจากภาวะกดดันในการทางาน โดยได้รับ
แรงกดดันทั้งจากผู้บังคับบัญชาและประชาชน ส่วนใหญ่
จะเป็นตารวจในสายจราจรและปราบปราม ซึ่งเป็นสาย
งานที่สัมผัสกับประชาชนรองลงมาเป็นสายงานสอบสวน
และสืบสวน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่หลาย
คนรายได้น้อยไม่พอเลี้ยงครอบครัว จนเกิดความเครียด
นอกจากนี้ ผลจากความเครียดของเจ้าหน้าที่ตารวจอาจ
เป็นสาเหตุให้บุคคลไม่พึงพอใจในงาน คับข้องใจ ขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หงุดหงิด เบื่อหน่าย หยุดหรือ
ลางาน ลาป่วยบ่อย หรืออาจถึงขั้นลาออก ซึ่งผลต่างๆ
เหล่านี้ทาให้ขาดประสิทธิภาพในการทางานและคุณภาพ
การให้บริการประชาชนลดน้อยลงอีกด้วย
จากที่ กล่ าวมาข้ างต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ยสนใจที่ จะ
ศึกษาความเครียดของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธร

อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยศึกษาในปัจจัยด้านต่างๆ
ที่ ส่ งผลต่อความเครี ยด ทั้ งนี้เพื่อ น าไปสู่ ความเข้ าใจ
และหาแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดจากความเครียดซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
มี สุ ข ภาพกายและสุ ขภาพจิ ต ที่ ดี สามารถให้ บริ การ
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของตารวจจราจร
สถานีตารวจภูธร อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดั บความเครี ยดของ
นายตารวจจราจรชั้นสัญญาบัตรกับชั้นประทวน สถานี
ตารวจภูธร อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
ท างานกั บ ความเครี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านมลพิษ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ เจ้ าหน้ าที่
ตารวจจราจรที่ปฏิบัติงานประจา ณ สถานีตารวจภู ธร
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จานวน 98 นาย
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้ขนาด
ตั วอย่าง 79 นาย แบ่ งเป็ นนายต ารวจชั้นสั ญญาบั ตร
จานวน 22 นาย และนายตารวจชั้นประทวนจานวน 57
นาย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling)
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด
ความเครียด คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้เกิด
อารมณ์ทั้งบวก และลบ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของ
สารเคมีในร่างกาย ความคิด และพฤติกรรมเปลี่ยนไป
จากการด าเนิ น ชี วิ ต ตามปกติ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สารเคมีในร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมของแต่ละ
คน ขึ้นอยู่กับการรับรู้ต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร พนักงาน
ถูกไล่ออกจากงาน บางคนรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา เพราะ
มีเงินมรดก แต่บางคน คือเหตุการณ์รุนแรง เพราะ
หมายถึ งเรื่ องเศรษฐกิ จ ค่ าใช้ จ่ ายของครอบครั ว
นักศึกษาสอบไม่ผ่าน ความรู้สึกต่างกัน เสียใจ ผิดหวัง
เครียดมาก เครียดน้อยต่างกัน เครียดมากคือผู้หวังมาก
ในคะแนน ความเครียดในชีวิตประจาวัน ความเครียด
เกิดขึ้นได้เสมอ แต่ความเครียดจะหายไปในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ถ้าผู้มีความเครียด สามารถยอมรับสิ่งที่
เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลอย่างเข้าใจ สาหรับความเครียดที่
ยังคงมีอยู่ เป็นระยะเวลาอันยาวนานเกิน 6 เดือน เครียด
ซ้าซากในเรื่องเดิม การดาเนินชีวิตเปลี่ยนไป ถือเป็น
ความเครียดที่มีสาเหตุมาจากพื้นฐานทางบุคลิกภาพซึ่ง
ต้องได้รับการช่วยเหลือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกอาการ
หน้าแดงเมื่อรู้สึกประหม่า อาการอึดอัด แน่นหน้าอก
รู้สึกปั่นป่วนในท้องเมื่อจะเข้าส้วมหัวใจเต้นแรง เหงื่อ
ออก เมื่อเกิดการตื่นเต้นตกใจกลัว เป็นปฏิกิริยาทั่วๆ ไป
ของร่างกายที่มีต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยมีจิตใจและ
อารมณ์เป็ นตั วการ ทาให้ระบบต่างๆ ในร่ างกายไม่
สามารถทางานได้อย่างสม่าเสมอ เกิดสภาวะตึงเครียด
มีผลทาให้ร่างกายสร้างสารเคมีที่เรียกว่า“แอดรีนาลีน”
เข้าสู่กระแสเลือด ทาให้หัวใจเต้นแรง อัตราการสูบฉีด

โลหิตของหัวใจสูงขึ้นเกิดพละกาลังมากขึ้น กล้ามเนื้อ
แข็ง ตึงตัง เป็นปฏิกิริยา เตรียมพร้อมของร่างกาย “สู้”
หรือ “หนี” คนที่มีอารมณ์เครียดอยู่นาน หัวใจจะเต้นเร็ว
กว่าปกติ ความรู้สึกคับใจ ความแค้นใจอย่างรุนแรงไม่มี
ทางระบายออก ต้องเก็บกดไว้ ผลเสียคือ ทาให้มีการ
เจ็บป่วยทางกาย (ดวงมาลย์ เริดสาราญ, 2543: 63-64)
Newton and Keenan (1987: 349) กล่าวว่า
ความกดดัน (Pressure) ทาให้เกิดความเครียด ซึ่งความ
กดดันในการทางานจะเกิดจากการที่พนักงานมีงานมาก
จนไม่ สามารถท างานได้ เสร็ จตรงตามเวลาที่ ก าหนด
สาหรับองค์การที่มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับ
การทางาน การใช้เวลาในการทางานลดลง สามารถทา
ให้ พนั กงานลดความเครี ยดจากการทางานได้ Mondy
and Noe (2005: 376-377) พิจารณาถึงแหล่งที่มาของ
ความเครียดโดยแบ่งออกเป็น 3 ทาง คือ
1. ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด จากองค์ ก าร (organizational
factors)
1.1 วัฒนธรรมองค์การ (corporate culture) เป็น
ปั จจั ยที่ ทาให้ เกิ ดความเครี ยดสู งมาก โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งแก่งแย่งชิงดีกัน เน้นการแข่งขัน
ระหว่างสมาชิก จนเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี
1.2 งานที่ทา (job itself) ซึ่งอาจเกิดจากความ
กากวมของบทบาทที่มีต่องาน (role ambiguity) ทาให้
พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่มุ่งหวัง งานไม่
ประสบความสาเร็จ
1.3 ความขั ดแย้ งในบทบาท (role conflict)
บางครั้ ง องค์ ก ารต้ อ งการเพิ่ ม ผลผลิ ตให้ ม ากขึ้ น ใน
ขณะเดี ยวกั นก็ ต้ องการลดขนาดองค์ การลงเพื่ อลด
ต้นทุน ทาให้พนักงานเกิดความเครียด เนื่องจากการลด
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ขนาดองค์ การจะต้องมีพนักงานบางส่ วนต้องถู กออก
จากงาน
2. ปัจจัยที่เกิดจากพนักงานเอง (personal factors)
ความเครียดที่เกิดจากตัวบุคคลเองเป็นความเครี ยด ที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้เกิดจากงาน แต่ผลกระทบ
จากความเครี ยดในส่วนนี้ย่อมส่งผลต่อการทางานใน
ที่สุด แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
2.1 ความเครียดที่เกิดจากครอบครัว (family)
2.2 ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น ( financial
problems)
2.3
สภาพแวดล้ อ มโดยทั่ ว ไป (general
environment)
ความเครียดส่วนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว
ทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การก่อการ
ร้าย สภาพการจราจร ตลอดจนภัยทางธรรมชาติ
ความเครียด (Stress) หมายถึง ภาวะที่ร่างกาย
และจิ ตใจถู กกระตุ้ นเพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่มาจาก
ภายในและภายนอกร่ า งกาย เป็ น ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกาย ด้ านจิ ตใจ และด้ า น
พฤติกรรม
1. ด้ านร่ างกาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบต่างๆ ภายในร่างกายที่เป็นผลมาจากสิ่งกระตุ้นที่
ก่อให้เกิดความเครียด เช่น ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย
ระบบประสาท ระบบกล้ ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิ ต
ระบบสื บพั น ธุ์ ระบบต่ อ มน้ าเหลื อ ง และระบบย่ อ ย
อาหาร เป็นต้น
2. ด้านจิตใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
ทางจิ ต ใจที่ เ ป็ น ผลมาจากสิ่ ง กระตุ้ น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครี ยด ได้ แก่ ความเบื่ อหน่ าย กดดั น ซึ มเศร้ า
เหน็ดเหนื่อย วิตกกังวล เป็นต้น

3. ด้ านพฤติกรรม หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลง
บุคลิกภาพและพฤติกรรมไปจากเดิมซึ่งเป็นผลมาจากสิ่ง
กระตุ้ น ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเครี ยด ได้ แก่ การท างาน
ผิ ด พลาด ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของงานต่ าลง ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจผิดพลาด อัตราการขาด
ลา มาสาย เพิ่มขึน้ เป็นต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัตงิ าน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สรุปใน
คู่มือคลายเครียด (2541: 10) ว่าสาเหตุของความเครียด
มี 3 ประการ คือ
1. สาเหตุทางด้านจิตใจ ได้แก่ ความกลัวจะไม่
ประสบความสาเร็จ มีความหนักใจในการทางาน หรือ
ภาระต่ างๆ รู้ สึ กว่ าตนเองต้ องท าในสิ่ งที่ ยากเกิ น
ความสามารถ มีความวิตกกังวลล่วงหน้ากับสิ่งที่ยังไม่
เกิดขึน้
2. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงในช่วงวัยแต่งงาน การเริ่มเข้าทางาน การ
เปลี่ยนงาน การเกษียณอายุ การย้ายบ้าน การสูญเสีย
คนรัก เป็นต้น
3. สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางกาย ได้แก่ การ
เจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง ตลอดจนการเจ็บป่วยที่รุนแรงและ
เรือ้ รัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ชูทิตย์ ปานปรีชา (2529: 486) กล่าวถึงที่มาของ
ความเครี ยดว่า มาจากสาเหตุ ภายในและภายนอก
ร่างกายโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สาเหตุภายใน สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
1.1 สาเหตุทางกาย ได้แก่
1.1.1 ความเหนื่อยล้าทางกาย
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1.1.2 ร่างกายได้รับการพักผ่อนไม่เพียงพอ
สภาพของร่ า งกายที่ เกิ ด จากการตรากตร าท างาน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน
1.1.3 รับประทานอาหารไม่เพียงพอ น้าตาล
ในเลือดต่า ร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่ ทาให้
ร่างกายอ่อนเพลียเกิดความเครียดได้
1.1.4 ความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น เป็นไข้
สูง มีโรคประจาตัว
1.1.5 ภาวะติดสุรา และยาเสพติด
1.2 สาเหตุทางจิตใจ ได้แก่
1.2.1 อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ได้แก่ ความกลัว
ความวิตกกังวล ความโกรธ ความเศร้า ทุกข์ใจ
1.2.2 ความรู้สึกบางอย่างได้แก่ ความรู้สึก
สูญเสียชื่อเสียง เกียรติยศ ความภูมิใจ
1.2.3 ความคับข้องใจ หรือภาวะทางจิตใจ
ที่เกิดขึน้ เมื่อความต้องการถูกขัดขวาง
1.2.4 บุคลิกภาพบางประเภททาให้ เกิ ด
ความเครียดได้ คือ
1.2.4.1
เป็ น คนจริ ง จั ง กั บชี วิ ต
(Perfectionist) ทาอะไรต้องทาให้เกิดความสมบูรณ์แบบ
สะอาด เรียบร้อย เป็นคนตรง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ
1.2.4.2 เป็ นคนใจร้ อน รุ นแรง
ก้าวร้าว ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ (Impulsion, Poor Emotion
Control)
1.2.4.3 เป็ นคนต้ องพึ่ งพาคนอื่ น
(Dependence) ขาดความมั่นใจในตัวเอง
Yates (1979: 115) ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเครียดตัวเดียวกันอาจทาให้คนมีบุคลิก
แตกต่างกัน และได้รับผลไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง

ของแต่ละบุ คคล พั นธุ กรรมรวมทั้ งโครงสร้ างทาง
กายภาพและอารมณ์ และนอกจากบุ คลิ กภาพบาง
ประเภทที่ อาจก่ อให้ เกิ ดความเครียดได้ แล้ว อั มพร
โอตระกูล (2538: 28-29) ยังกล่าวถึง เรื่องอุปนิสัยส่วน
บุคคล เป็นเรื่องส่วนตัวที่แต่ละบุคคลจะต้องปรับตัวไป
ตามครรลองของการดาเนินชีวิต แต่เนื่องจากอุปนิสัยที่
ปรับตัวยาก หรือนิสัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความ
ขัดแย้ง ก็จะเกิดความเครียดได้งา่ ย
2. สาเหตุภายนอก ได้แก่
2.1 การสูญเสียสิ่งที่รัก เช่น การสูญเสียคนรัก
ของรัก ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน
2.2 การเปลี่ยนแปลงในชีวิต พบว่า ในระยะหัว
เลี้ ย วหั ว ต่ อ ของชี วิ ต ทุ ก คนจะมี จิ ต ใจแปรปรวน
(Psychological Imbalance)
2.3 ภัยอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิด
จากมนุษย์เองหรือภัยธรรมชาติ
Robert L. Sharon (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ เพชรกูล,
2539: 9-10) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแรงกระตุ้นภายใน
ตัวเองของบุคคลซึ่งเกิดจาก
1. ความเครียดทางชีววิทยา (Biological Stress)
คือ เกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การ
เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ หรือจาเป็นต่อการดารงชีวิต
เช่น อาหาร อากาศ น้า ความอบอุ่น เป็นต้น และอัมพร
โอตระกู ล (2538: 28-29) ได้ กล่ าวถึ ง เรื่อง
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ เช่น
ความร้อน เสียงดัง การมีฝุ่นรบกวน หรือการอยู่อาศัยใน
ชุมชนแออัด ขาดความอิสระ ถ้าได้รับการตอบสนองไม่
เพียงพอ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทาง
สังคมได้ เช่น กลายเป็นคนโมโหร้าย หงุดหงิด ฉุนเฉียว
เป็นต้น
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2. ความเครียดทางพัฒนาการ (Developmental
Stress) เป็นความเครียดที่เกิดในช่วงเวลาพัฒนาการของ
แต่ละวัยโดยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามวัย เกิด
จากเหตุจูงใจทางสังคม (Social Motive) หรือความ
ต้องการทางจิตใจ (Psychological Need) ได้แก่ ความ
ต้องการความรัก การมีเพื่อน ความยกย่องนับถือ เหมาะ
สมวัย การที่คนเราเติบโตในสังคมที่แตกต่างกัน มี
ประสบการณ์ไม่เหมือนกันย่อมทาให้แต่ละคนเกิดความ
ต้องการภายในหรือเหตุจูงใจทางสั งคมที่ไม่เหมือนกั น
และในส่วนที่เป็นแรงกระตุ้นจากภายนอก หรือจาก
สิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ คือ ข้อเรียกร้องทาง
สังคม ซึ่งได้แก่ แบบแผนประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน เมื่อเราไม่สามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางสังคมได้ ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ใจ ความ
กระวนกระวายใจ ไม่เป็นตัวของตัวเอง และตกอยู่ใน
ภาวะเคร่งเครียดหรือความทุกข์ไปตลอด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบการวิจัยเป็น survey research มีการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้ นมาเป็ นเครื่ องมือในการเก็ บรวมรวมข้ อมู ล
ประกอบด้ วย (1) ข้ อมู ลทั่ วไปของพนั กงานผู้ ตอบ
แบบสอบถาม และ (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของ
ตารวจจราจร สถานีต ารวจภู ธร อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
ราชบุรี
วิ เ คราะห์ ข้อมู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะ
ทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง และหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อศึกษา

ระดั บและการกระจาย เกี่ ยวกั บความคิ ดเห็ นในเรื่ อง
ความเครียดและ ปัจจัยด้านสภาพการทางาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและ
ปัจจัยด้านสภาพการทางาน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment
Correlation) และการเปรี ยบเที ยบความเครี ยดระหว่าง
นายตารวจชัน้ สัญญาบัตรกับนายตารวจชั้นประทวนโดย
การใช้ สถิติทีที่ 2 ประชากรเป็นอิสระกัน (independent
sample t-test)
ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลพื้ นฐานของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีชั้นยศเป็นชั้นประทวน มี
อายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่สมรสแล้ว มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท
ขึน้ ไป และส่วนใหญ่ปฏิบัตงิ านมาแล้วมากกว่า 10 ปี
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความเครี ยดของต ารวจจราจร สถานี ต ารวจภู ธร
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยความเครียดของ
ตารวจจราจร สถานีต ารวจภู ธร อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความเครี ยดในเรื่องปั จจั ยทางเศรษฐกิ จ และปั จจั ยที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่าด้านอื่นๆ รองลงมาคือ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่วนปัจจัยทางสภาพ
การทางานกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในระดับน้อย
กว่าด้านอื่นๆ
ผลการวิเคราะห์ความเครียดของตารวจจราจร
สถานี ต ารวจภู ธร อ าเภอเมื อง จั งหวั ดราชบุ รี ด้ าน
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ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่ากลุ่ม
ตั วอย่ างมี ความเครี ยดในเรื่ องที่ ผู้ บั งคั บบั ญชาสั่ งให้
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ นอกเหนื องานที่ รั บผิ ดชอบอยู่ ในระดั บ
มากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือเรื่องการที่เสนอความ
คิดเห็นแล้วผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสนใจ แต่สาหรับ
เรื่องกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เคร่งครัดเกินไปกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเครียดน้อยกว่าประเด็นอื่น
ผลการวิเคราะห์ความเครียดของตารวจจราจร
สถานีตารวจภูธร อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปัจจัยทาง
เศรษฐกิ จ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก และเมื่ อ
พิ จ ารณารายประเด็ น ค าถามพบว่ า กลุ่ ม ตั วอย่ า งมี
ความเครียดในเรื่องที่ รายจ่ายมีมากจึ งไม่เพียงพอกั บ
รายได้ที่ได้มาในปัจจุบันอยูใ่ นระดับมากกว่าประเด็นอื่นๆ
รองลงมาคือเรื่องราคาสินค้าค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น แต่
ส าหรั บเรื่ องความจ าเป็ นที่ จะต้ องซื้ อเครื่ องมื อหรื อ
อุปกรณ์การปฏิบัติงานเองกลุ่มตัวอย่างมีความเครียด
น้อยกว่าประเด็นอื่น
ผลการวิเคราะห์ความเครียดของตารวจจราจร
สถานีตารวจภูธร อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปัจจัยทาง
มลพิษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเครียดใน
เรื่องที่ตอ้ งเผชิญกับความเครียด และอารมณ์ของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนอยู่ ในระดับมากกว่าประเด็ นอื่นๆ รองลงมาคื อ
ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ แต่สาหรับเรื่องไม่สามารถ
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันมลพิษด้วยตนเองได้กลุ่มตัวอย่าง
มีความเครียดน้อยกว่าประเด็นอื่น
ผลการวิเคราะห์ความเครียดของตารวจจราจร
สถานีตารวจภูธร อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความเครียดในเรื่องที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือผู้ขับขี่รถ
ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร แต่สาหรับเรื่องการไม่ได้รับการ
ยกย่ องจากผู้ ใช้ รถใช้ ถนนเท่ าที่ ควรกลุ่ ม ตั ว อย่ างมี
ความเครียดน้อยกว่าประเด็นอื่น
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพการทางาน
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทางสภาพการทางานของ
ตารวจจราจร สถานีต ารวจภู ธร อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเครียดใน
เรื่ องที่ การปฏิ บั ติ งานต้ องใช้ ความสามารถการแก้ ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้ าและเทคนิ คสู ง อยู่ในระดั บมากกว่ า
ประเด็ น อื่ น ๆ รองลงมาคื อ เรื่ อ งอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ในการทางานมีไม่เพียงพอ แต่สาหรับเรื่องขาด
ความเป็ นอิสระในการตั ดสินใจ และการปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดน้อยกว่าประเด็นอื่น
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน
1. กลุ่ มตั วอย่างที่ มีระดั บชั้นยศต่างกั นมีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดในการ
ปฏิบัติงานของตารวจจราจร สถานีตารวจภูธร อาเภอ
เมื อง จั งหวั ดราชบุ รี แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญที่
ระดั บ 0.05 ในเรื่ องความสั มพั นธ์ กั บผู้ บั งคั บบั ญชา
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ยกเว้ น ปั จ จั ย ทางมลพิ ษ และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประชาชนระดับชั้นยศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน
2. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษา
พบว่ า โดยภาพรวมต ารวจจราจรชั้ น ประทวน มี
ความเครี ย ดเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
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มากกว่าตารวจจราจรชั้นสัญญาบัตร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยความเครียดของตารวจจราจร
ชั้นประทวน มีค่าเฉลี่ย มากกว่าตารวจจราจรชั้นสัญญา
บั ต ร เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ ค าถามต ารวจจราจรชั้ น
ประทวนมี ค่ า เฉลี่ ย ความเครียดสู ง สุ ด ในเรื่ อ ง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น อกเหนื อ งานที่
รับผิดชอบ รองลงมาคือผู้บังคับบัญชาไม่เอาใจใส่ หรือ
ให้ ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ งาน ค่ าเฉลี่ ยความเครี ยด
ต่าสุดคือเรื่องกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เคร่งครัด
เกินไป
3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษา
พบว่ าโดยภาพรวมต ารวจจราจรชั้ น สั ญ ญาบั ต ร มี
ความเครี ย ดเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน
มากกว่าตารวจจราจรชั้นประทวน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยความเครียดของตารวจจราจรชั้น
สั ญ ญาบั ต ร มี ค่ า เฉลี่ ย มากกว่ าต ารวจจราจรชั้ น
ประทวน เมื่อพิจารณารายข้อคาถามตารวจจราจรชั้น
สัญญาบัตรมีค่าเฉลี่ยความเครียดสูงสุด ในเรื่องเพื่อน
ร่วมงานชิงดีชิงเด่นกันในการทางาน ขาดความสามัคคี
และการไม่ ตรงต่ อเวลาของเพื่ อนร่ วมงานในการมา
ปฏิบัติหน้าที่ รองลงมาคื อเพื่อนร่ วมงานชอบยุ่งเรื่อง
ส่ วนตั วของคนอื่ นมากเกิ นไป ค่ าเฉลี่ ยความเครี ยด
ต่าสุดคือเรื่องไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าโดย
ภาพรวมต ารวจจราจรชั้นสั ญญาบั ตร มี ความเครี ยด
เรื่ องปั จจั ยทางเศรษฐกิ จ มากกว่ าต ารวจจราจรชั้ น
ประทวน อย่ างมีนั ยสาคั ญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดย
ความเครียดของตารวจจราจรชั้นสัญญาบัตร มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าตารวจจราจรชั้นประทวน เมื่อพิจารณารายข้อ
ค าถามต ารวจจราจรชั้ น สั ญ ญาบั ต รมี ค่ า เฉลี่ ย

ความเครียดสูงสุด ในเรื่องความต้องการที่จะมีเงินออม
รองลงมาคื อรายจ่ ายมีมากจึ งไม่เพียงพอกั บรายได้ ที่
ได้ มาในปั จจุ บั น ค่ าเฉลี่ ยความเครี ยดต่ าสุ ดคื อเรื่ อง
ความจ าเป็ นที่ จะต้ องซื้ อเครื่ องมื อหรื ออุ ปกรณ์ การ
ปฏิบัตงิ านเอง
5. ปัจจัยทางมลพิษ ผลการศึกษาพบว่าโดย
ภาพรวมต ารวจจราจรชั้นสั ญญาบั ตร มี ความเครี ยด
เรื่องปัจจัยทางมลพิษมากกว่าตารวจจราจรชั้นประทวน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความเครียด
ของต ารวจจราจรชั้นสัญญาบั ตร มีค่ าเฉลี่ย มากกว่า
ตารวจจราจรชั้นประทวน เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม
ต ารวจจราจรชั้ นสั ญญาบั ตรมี ค่ าเฉลี่ ยความเครี ยด
สูงสุด ในเรื่องควันจากท่อไอเสียรถยนต์ รองลงมาคือ
เสี ยงดั งของรถยนต์ และยวดยานพาหนะขณะปฏิบั ติ
หน้าที่ ค่ าเฉลี่ ยความเครียดต่ าสุ ดคือเรื่องกลิ่ นเหม็ น
ที่มาจากท่อระบายน้าและถังขยะริมถนน
6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ผลการศึกษา
พบว่ า โดยภาพรวมต ารวจจราจรชั้ น ประทวน มี
ความเครียดเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่า
ตารวจจราจรชั้นสัญญาบัตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ 0.01 โดยความเครี ยดของต ารวจจราจรชั้ น
ประทวน มีค่ าเฉลี่ย มากกว่าตารวจจราจรชั้นสัญญา
บั ต ร เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ ค าถามต ารวจจราจรชั้ น
ประทวนมีค่าเฉลี่ยความเครียดสูงสุด ในเรื่องผู้ขับขี่รถไม่
ปฏิ บั ติ ตามกฎจราจร รองลงมาคื อผู้ ใช้ รถใช้ ถนนไม่
ปฏิบัติตามคาสั่ง และ ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาจราจร ค่าเฉลี่ ยความเครียดต่ าสุ ด
เรื่องการไม่ได้รับการยอย่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเท่าที่ควร
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ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ปัจจัยทางสภาพการทางานกับปัจจัยความเครียด
ด้านต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสภาพการทางาน
กับระดับความเครียดด้านต่างๆ จากผลการวิเคราะห์
พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย
ทางสภาพการท างานกั บระดั บความเครี ยดมี
ความสัมพันธ์ระดับมาก เท่ากับ 0.853 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยทางสภาพ
การทางานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับ
ความเครี ย ดเรื่ อ งความสั มพั นธ์ กั บเพื่ อนร่ ว มงานมี
ความสัมพันธ์ระดับมากที่ขนาด 0.791 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจระดับมากที่ขนาด 0..662 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01
และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความสั มพั นธ์ กั บผู้ บังคั บบั ญชา ระดั บมากที่ ขนาด
0.561 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า
ผู้บังคับบัญชาควรมีนโยบายการบริหารงานที่ไม่ชัดเจน
เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พ่ึงได้
นอกจากนัน้ ต้องให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน ไม่ควรสั่ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบเนื่องจากงาน
ของต ารวจจราจรเป็ นงานที่ มีภาระรั บผิ ดชอบมากอยู่
แล้วต้องคานึงถึงความถูกต้องในการทางานไปพร้อมกับ
การบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ความสั มพั นธ์ กั บเพื่ อนร่ วมงาน ปั ญหาอี ก
อย่างหนึ่งที่สาคัญของผู้ปฏิบัติงานก็คือเพื่อนร่วมงานไม่

มีนาใจช่
้ วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อนร่วมงาน
ไม่รับผิ ดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย และทิ้งงาน
ขาดความสามัคคี ดังนั้นผู้บังคับบัญชาต้องเข้ามาแก้ไข
ปัญหาในส่วนนี้เพื่อให้ การทางานมีประสิทธิภาพ เช่น
อาจจั ดการฝึ กอบรม การกาหนดกติกาในการทางาน
อย่างชัดเจน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้การทางานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ รายจ่ายของตารวจจราจร
ส่ ว นใหญ่ มี ม ากจึ ง ไม่ เ พี ย งพอกั บ รายได้ ที่ ไ ด้ ม า
ผู้บังคับบัญชาควรมีนโยบายส่งเสริมอบรมอาชีพให้กับ
ครอบครัวของตารวจที่ไม่มีงานทาเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ทางตารวจอีกทางหนึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องค่า
ครองชีพได้
ปัจจัยทางมลพิษ ผู้บังคับบัญชาควรมีนโยบาย
ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับตารวจจราจร
ในการป้องกันควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ตลอดจนการ
ป้องกันจากปัจจัยทางมลพิษอื่นๆ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ผู้บังคับบัญชา
ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจให้มีความอดทนใน
การบริการประชาชน ส่งเสริมและจัดการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงความสาคัญในการปฏิบัติ
ตามกฏจราจร เพื่อให้ประชาชนและตารวจผู้ปฏิบัติงาน
ยึ ดถื อ กติ ก าในเรื่ องเดี ยวกั น ก็ จะเป็ นการลดความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับตารวจในการปฏิบัติงาน
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