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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานของพนักงาน
สอบสวนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาล
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) 
ในพนักงานสอบสวนสังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาล รวมจ�านวน 338 ราย โดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมลูส่วนบคุคล แบบสอบถามข้อมลูการท�างาน และแบบวดัภาวะเหนือ่ยล้าจากการท�างาน (Maslach 
burnout inventory) ฉบับภาษาไทย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติ independent t-test, one-way 
ANOVA และ multiple logistic regression วเิคราะห์ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะความเหนือ่ยล้าจากการ
ท�างานทั้ง 3 ด้าน 
ผลการศกึษา พนกังานสอบสวนส่วนใหญ่มภีาวะเหน่ือยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์
ระดบัสงู (ร้อยละ 66.6) ด้านการลดความเป็นบคุคลระดบัสงู (ร้อยละ 77.2) และด้านการลดความส�าเรจ็
ส่วนบุคคลระดับต�่า (ร้อยละ 78.7) ซึ่งจากภาพรวมทั้ง 3 ด้านจะพบว่าพนักงานสอบสวนมีระดับภาวะ
เหนื่อยล้าจากการท�างานที่จัดอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้า
จากการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ โรคประจ�าตัว สถานภาพทางเศรษฐกิจ การได้รับ
การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และการได้รับการสนับสนุน
จากประชาชนผูใ้ช้บรกิาร ท้ังยงัพบว่าพนกังานสอบสวนมากกว่าครึง่ไม่พงึพอใจในวชิาชพีต�ารวจ (ร้อยละ 
77.5) และเคยคิดลาออกจากการรับราชการต�ารวจ (ร้อยละ 88.2) และสถานภาพทางเศรษฐกิจส่งผล
ต่อภาวะความเหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ระดบัสงูอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
(OR 1.67, 95%CI 1.08, 3.51)
สรุป พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่มีภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์สูง 
ด้านการลดความเป็นบุคคลสูง และด้านการลดความส�าเร็จส่วนบุคคลต�่า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ส่วนบคุคลและปัจจยัจากการท�างาน หากส�านกังานต�ารวจแห่งชาตมิกีารปรบัเปลีย่นในเรือ่งค่าตอบแทน
หรอืสวสัดกิารทีเ่หมาะสมต่อพนกังานสอบสวน และจัดให้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูถ้งึปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขในการท�างาน อาจมีส่วนช่วยลดภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�างานและลดการสูญเสียบุคลากรได้อีกด้วย

ค�าส�าคัญ  ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน  พนักงานสอบสวน  กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
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ABSTRACT

Objective : To identify the prevalence and associated factors of burnout syndrome among 

police inquiry officials in the Bangkok Metropolitan Police Bureau. 

Method : A cross-sectional descriptive study was conducted among 338 police inquiry officials 

in the Bangkok Metropolitan Police Bureau. The participants were recruited and asked to 

complete a set of questionnaires, comprised of personal background, work experience, and the 

Thai version of Maslach Burnout Inventory (MBI) for burnout assessment. The researcher then 

performed a statistical analysis using independent t-test, one-way ANOVA, and multiple logistic 

regression to examine relevant factors contributing to the development of burnout syndrome 

in the sample group on three dimensions. 

Results : According to research findings, it was found that most of the participants reported 

high scores on emotional exhaustion (66.6 percent) and depersonalization (77.2 percent) with 

low scores on reduced personal accomplishment (78.7 percent), which are indicative of 

a high degree of burnout. The main factors related to burnout syndrome development with 

a statistical significance included gender, underlying condition, economic status, and support 

from colleagues and supervisors as well as visitors. Notably, the study indicated that over half 

of the samples were dissatisfied with their job (77.5 percent) and 88.2 percent of them used 

to have intent to leave the job. Furthermore, economic status had an impact on a high level of 

emotional exhaustion with a statistical significance. (OR 1.67, 95%CI 1.08, 3.51)

Conclusion : The majority of inquiry officials suffered from burnout syndrome according to high 

scores on emotional exhaustion and depersonalization and low scores on reduced personal 

accomplishment. The main factors contributing to burnout syndrome were associated with 

personal and work factors. Therefore, this research recommended that the Royal Thai Police 

should improve compensation and welfare benefits for police inquiry officials along with the 

establishment of forums for knowledge and experience sharing among inquiry officials and 

their supervisors. These would help mitigate the development of burnout syndrome, enhance 

work effectiveness, and reduce police attrition rates. 
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บทน�า
ปัจจุบันภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานพบได้ใน

สายงานอาชพีต่างๆ โดยเฉพาะสายงานบรกิารทีม่คีวาม

จ�าเป็นต้องให้บรกิารและตอบสนองต่อปัญหาความทกุข์

ร้อนของผู ้รับบริการ เช่น แพทย์ พยาบาล ต�ารวจ 

นักจิตวิทยา เป็นต้น หากผู้ให้บริการไม่สามารถจัดการ

กบัสิง่ทีเ่ผชิญอยูไ่ด้อย่างเหมาะสม กอ็าจน�ามาซึง่ภาวะ

เหน่ือยล้าจากการท�างานได้ ทัง้นี ้องค์การอนามยัโลกได้

ขึ้นทะเบียนภาวะหมดไฟหรือภาวะเหนื่อยล้าจากการ

ท�างานให้เป็นภาวะท่ีต้องได้รับการรักษาตามบัญชี

จ�าแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหา

สขุภาพทีเ่กีย่วข้อง ฉบบัที ่11 (ICD-11) ซึง่จะมผีลบงัคับ

ใช้ในปี พ.ศ. 25651 โดยภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน

อาจท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ท้ังทางร่างกายและ

พฤติกรรม เช่น รู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยล้า ปวดศีรษะ 

นอนไม่หลบั หงดุหงิด โกรธง่าย รูส้กึเศร้าหมอง มองโลก

ในแง่ร้าย สิ้นหวัง เป็นต้น นอกจากนี้ ภาวะเหนื่อยล้า

จากการท�างานยังส่งผลกระทบต่อการท�างาน เช่น 

การเกดิปัญหาต่อผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา การแยก

ตัวออกจากสังคม ขาดความกระตือรือร้นในการท�างาน 

จนอาจถึงขั้นลาออก หรือน�าไปสู่ปัญหาครอบครัวและ

ปัญหาชวีติคูอ่กีด้วย ภาวะเหนือ่ยล้าจากการท�างานนัน้

ส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และองค์กร 

ภาวะดังกล่าวจึงถือเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญมาก 

เพราะเป็นปัญหาที่กระทบตั้งแต่ในระดับส่วนตัวและ

อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นด้วย

ต�ารวจ เป็นอาชีพที่มีความกดดัน และมีความ

คาดหวังจากสังคมสูง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ท�างาน

เกี่ยวกับการบังคับใช ้กฎหมายและเก่ียวข ้องกับ

ประชาชนเป็นหลกั โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน ผูท้ีต้่อง

ปฏิบัติงานในสถานีต�ารวจ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จาก

ประชาชนตลอดเวลาและท�าส�านวนการสอบสวนคดทีีม่ี

โทษทางอาญา ซ่ึงถือเป็นต้นธารแห่งกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา ประกอบกับพนักงานสอบสวน

ในปัจจุบันมีจ�านวนที่ไม่เพียงพอต่อการท�างาน และ

ภาระงานที่มีความกดดันสูง อาจส่งผลกระทบต่อเรื่อง

ส่วนตวัและครอบครวั และน�ามาซึง่ภาวะเหนือ่ยล้าจาก

การท�างานได้ ดังจะเห็นได้จากแหล่งข่าวที่ได้มีการ

รายงานจ�านวนต�ารวจท่ีลาออกเป็นจ�านวนมากถึง 

933 นาย ซึ่งถือเป็นจ�านวนที่สูงมาก2

เนือ่งจากในประเทศไทยยงัไม่มงีานวจิยัทีท่�าการ

ศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานในพนักงาน

สอบสวน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาความชุกและ

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะเหน่ือยล้าจากการ

ท�างานในพนักงานสอบสวน สังกัดกองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล และหาแนวทางการปฏบิติัหรอืแนวทาง

การป้องกันแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 

และลดการสูญเสียบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรอันส�าคัญ

ที่สุดของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

การทบทวนวรรณกรรม
Freudenberger3 จิตแพทย์ชาวเยอรมันได้

ท�าการศึกษากระบวนการเกิดภาวะเหน่ือยล้าจากการ

ท�างาน พบว่า ภาวะดังกล่าวเกดิจากการท�างานหนกัเป็น

ระยะเวลานาน ท�าให้เกดิความเหน่ือยล้า หมดไฟ ส่งผล

ให้เกดิอาการทางด้านร่างกายและจติใจ และ Maslach4 

ได้ท�าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล

และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานกับภาวะ

เหนื่อยล้า โดยให้ความหมายของภาวะเหนื่อยล้าจาก

การท�างานว่าเป็นกลุม่อาการทีม่คีวามอ่อนเพลยีทัง้ด้าน

ร่างกายและจิตใจ รู้สึกด้อยค่า จนเกิดผลกระทบต่อ

ตนเองและงาน นอกจากนี้ Maslach และ Jackson5 

ได้แบ่งกลุม่อาการภาวะเหนือ่ยล้าออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด ้านความอ ่อนล ้าทางอารมณ์  (emot ional 

exhaustion) เป็นความรู ้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์

จากการท�างานหนัก 2. ด้านการลดความเป็นบุคคล 
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(depersonalization) เป็นความรู ้สึกด้านลบที่มีต่อ

บุคคลอื่น จนเกิดความรู้สึกเหน่ือยหน่ายและเกิดกลไก

การป้องกันตนเอง 3. ด้านการลดความส�าเรจ็ส่วนบคุคล 

(reduced personal accomplishment) เป็นการลดลง

ของความรูส้กึแข่งขัน รวมถงึความสามารถในการรบัมอื

งานที่มีความกดดัน 

Brown และคณะ6 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ความเครียดของต�ารวจประเทศอังกฤษพบว่าเกิดจาก

การเผชิญหน้าต ่อความตาย และปัญหาในการ

ปฏบิติังาน เช่น การเผชิญหน้าต่อเหยือ่และสถานการณ์

ทีม่คีวามรนุแรง อย่างไรกต็าม Storch และ Panzarella7 

ได ้ศึ กษาภาวะความเครียดในต� ารวจประ เทศ

สหรัฐอเมริกากลับพบว่า การบริหารจัดการในองค์กร

และสภาพแวดล ้อมที่ ไม ่ดี เป ็นป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อ

ความเครียดของต�ารวจมากกว่าความรุนแรงและ

การเผชิญหน้าต่อประชาชน 

Johnson และคณะ8 ได้ท�าการศึกษาบุคลากร

จาก 26 อาชีพในประเทศอังกฤษ พบว่า อาชีพต�ารวจ

เป็นอาชีพที่มีคะแนนภาวะความเหนื่อยล้าจากการ

ท�างานเฉลี่ยต�่ากว่าอาชีพอื่นในกระบวนการยุติธรรม

Kop และคณะ9 พบว่า ภาวะเหนื่อยล้าจากการ

ท�างานส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ต่อประชาชนและ

ทัศนคติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนของต�ารวจ

เนเธอร์แลนด์ และการศึกษาของ Jackson และ 

Maslach10 พบว่า ภาวะนี้ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว

ของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรปูแบบของ

การใช้เวลากบัครอบครวัท่ีน้อยลง รวมถงึการแสดงออก

ที่ไม่เหมาะสมด้านความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย

Martinussen และคณะ11 พบว่า ต�ารวจประเทศ

นอร์เวย์มีภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานอยู่ในระดับต�่า

เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น และพบว่าแรงกดดันจากการ

ท�างานและครอบครัว (work-family pressure) เป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน

ทั้ง 3 ด้าน นอกจากนี้ยังพบว่าระบบการคัดเลือกและ

การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง

สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีสูง มีผลท�าให้คะแนน

เฉล่ียของภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างานต�่ากว่าอาชีพ

อืน่ อย่างไรกต็าม Biggam และคณะ12 กลบัพบว่าระบบ

การท�างานของต�ารวจประเทศสกอตแลนด์มีความ

สัมพันธ์กับความเครียดจากการท�างานในระดับสูง 

Preecha13 ท�าการศึกษาภาวะความเครียดใน

ต�ารวจตระเวนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส 

พบว่า ต�ารวจตระเวนชายแดนมคีวามเครยีดอยูใ่นระดับ

ปานกลาง และมีบุคลิกภาพที่ไม่มีความมั่นคงทางด้าน

อารมณ์ โดยปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียด ได้แก่ การ

สนบัสนนุทางสงัคมในระดบัต�า่ และรายได้ทีไ่ม่เพยีงพอ

Chanleela14 ได้ท�าการศกึษาภาวะเหนือ่ยล้าจาก

การท�างานของต�ารวจจราจรระดับชั้นประทวนในเขต

พืน้ท่ีนครบาล พบว่า ต�ารวจจราจรมภีาวะเหนือ่ยล้าจาก

การท�างานในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง

ท้ังสามด้าน โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะเหน่ือยล้าจาก

การท�างาน ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงานจราจร 

การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และความคิดความ

รู้สึกของต�ารวจจราจร

จากการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า ภาวะ

เหนื่อยล ้าจากการท�างานนั้นส ่งผลกระทบทั้งต ่อ

ส่วนบุคคลและส่วนรวม โดยเฉพาะอาชีพต�ารวจซึ่งเป็น

อีกหนึ่งอาชีพที่มีการบริการและเกี่ยวข้องกับประชาชน

ตลอดเวลา หากแต่ยงัไม่มกีารศกึษาภาวะเหนือ่ยล้าจาก

การท�างานของพนกังานสอบสวน ซึง่ถอืเป็นต้นธารแห่ง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท�าการ

ศึกษาวิจัยเรื่องความชุกและปัจจัยของภาวะเหน่ือยล้า

จากการท�างานในพนักงานสอบสวนในสังกัดกอง

บัญชาการต�ารวจนครบาล ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีจ�านวนคดี

อาชญากรรมสงู เพือ่หาแนวทางการแก้ไข ปรบัปรงุ และ

ป้องกันภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานในพนักงาน

สอบสวนต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาหาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานของพนักงานสอบสวน

ในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาล 

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 

(cross-sectional descriptive study) ในพนักงาน

สอบสวนในสงักดักองบัญชาการต�ารวจนครบาล โดยใช้

แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบสอบถามข้อมูลการ

ท�างาน และแบบวัดภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน 

Maslach burnout inventory (MBI) ฉบับภาษาไทย 

ประชากรที่ท�าการศึกษา (study population)

พนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาลมีจ�านวน 1,321 ราย15 

กลุ่มตัวอย่าง (sample)

พนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล จ�านวน 9 กองบังคับการ จ�านวน 

307 คน ได้มาจากการค�านวณโดยสูตรของ Yamane16 

และเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่ม

กลุ ่มประชากรอีกร้อยละ 10 รวมเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 

338 คน มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการการศึกษา 

(inclusion criteria) คือ พนักงานสอบสวนในสังกัดกอง

บัญชาการต�ารวจนครบาลทุกนายที่ตอบแบบสอบถาม

ครบถ้วน และเป็นผู้ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา 

ส่วนเกณฑ์การคดัออกจากการวิจยั (exclusion criteria) 

คือ พนักงานสอบสวนท่ีตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน 

และไม่ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษา

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (sampling)

การศึกษาครั้ งนี้ท�าการศึกษาในพื้นที่กอง

บัญชาการต�ารวจนครบาล ซึ่งแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 

9 กองบังคับการ ได้แก่ กองบังคับการต�ารวจนครบาล 

1–9 ตามล�าดับ โดยผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

หลายข้ันตอน (multi-stage sampling) ซึง่มข้ัีนตอนดังน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 การสุ ่มตัวอย ่างแบบแบ่งชั้น 

(stratified random sampling) เป็นสัดส่วน โดยแบ่ง

กลุ ่มตัวอย ่างตามพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกอง

บังคับการต�ารวจนครบาลในจ�านวนตามสัดส่วนได้

ทั้งหมด 9 กลุ่ม

ขั้นตอนที่  2 สุ ่มกลุ ่มตัวอย่างในแต่ละกอง

บังคับการต�ารวจนครบาล 1-9 ตามแบบโควตา (quota 

sampling) โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ (จ�านวน) 

ตามล�าดับดังต่อไปนี้ คือ 10.6 (36), 14.2 (48), 

10.2 (34), 11.8 (40), 14.8 (50), 8.5 (29), 8.9 (30), 

9.8 (33), 11.2 (38)

เครื่องมือที่ใช้

แบบสอบถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูประกอบ

ด้วย 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

ประกอบด้วย เพศ อายุ สังกัด สถานภาพ การมบีตุร อายุ

งานในราชการต�ารวจ ระยะเวลาในการท�างานสอบสวน 

รายได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ภาระครอบครัว 

โรคประจ�าตัว การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ความคิดอยาก

ฆ่าตัวตาย การออกก�าลังกาย เวลาการนอน และเวลา

ในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 

ตารางที่ 1  เกณฑ์การแปลผลคะแนนภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานของพนักงานสอบสวน

คะแนนภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน ระดับต�่า ระดับปานกลาง ระดับสูง

ความอ่อนล้าทางอารมณ์

การลดความเป็นบุคคล

ความส�าเร็จส่วนบุคคล

0-18

0-5

40-48

19–26

6-9

34-39

27-54

10-30

0-33
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการท�างาน 

ประกอบด้วย จ�านวนช่ัวโมงในการปฏิบัติงาน จ�านวน

ชัว่โมงในการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ�านวนคดใีน

ความรับผิดชอบ การได้รับสนับสนุนจากเพื่อนร่วม

งาน การได้รับสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา การได้รับ

การสนับสนุนจากประชาชนผู้ใช้บริการ การมีที่ปรึกษา

ในการท�างาน ความเพียงพอของเวลาในการนอนหลับ 

ความเพียงพอของเวลาส่วนตัว ความพึงพอใจใน

สิ่งแวดล้อมของสถานีต�ารวจ ความพึงพอใจในวิชาชีพ

ต�ารวจ และความคิดอยากลาออกจากการรับราชการ

ต�ารวจ

ส่วนที่ 3 แบบวัดภาวะเหนื่อยล้าจากการ

ท�างานฉบบัภาษาไทย แบบวดัภาวะเหนือ่ยล้าจากการ

ท�างาน Maslach burnout inventory-human services 

survey (MBI-HSS) ของ Maslach และ Jackson5 

ฉบับภาษาไทยซึ่งแปลโดยสิระยา สัมมาวาจ17 โดยเป็น

แบบสอบถามที่สร้างมาเพื่อวัดภาวะเหนื่อยล้าในการ

ท�างานของบุคลากรท่ีท�างานบริการ ซ่ึงนิยมใช้ใน

บุคลากรทางการแพทย ์  ต� ารวจ  นักบวช หรือ

นักสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วยค�าถาม 22 ข้อ 

แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 7 ระดับ ตั้งแต่ไม่มีความ

รูส้กึเช่นนัน้เลย จนถงึมคีวามรูส้กึเช่นนัน้ทกุวัน และแบ่ง

ผลการประเมินออก เป็น 3 ด้าน คือ

-  ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ (emotional 

exhaustion) หมายถึง รู้สึกเหน่ือย ไม่มีพลังเผชิญกับ

วนัต่อๆ ไป หรอืพบคนอืน่ๆ แล้วรูส้กึว่าไม่มีพลงัใจเหลอื

จนสามารถให้ผู้อื่นได้ ประกอบด้วยค�าถาม 9 ข้อ โดยมี

การแปลผล ดงันี ้0-18 คะแนน หมายถงึ ระดบัต�า่ 19-26 

คะแนน หมายถงึ ระดบัปานกลาง 27-54 คะแนน หมาย

ถึง ระดับสูง

-  ด้านการลดความเป็นบคุคล (depersonalization) 

หมายถึง มีความรู้สึกทางลบหรือไม่เข้าใจผู้อ่ืน ขาด

ความเช่ือมโยงกับผู้อ่ืน ไม่มีชีวิตจิตใจ ประกอบด้วย

ค�าถาม 5 ข้อ โดยมีการแปลผล ดังน้ี 0-5 คะแนน 

หมายถงึ ระดบัต�า่ 6-9 คะแนน หมายถงึ ระดบัปานกลาง 

10-30 คะแนน หมายถึง ระดับสูง

-  ด้านการลดความส�าเรจ็ส่วนบคุคล (reduced 

personal accomplishment) หมายถึง รู้สึกว่าตัวเอง

ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถจัดการงานได้ ประกอบ

ด้วยค�าถาม 8 ข้อ โดยมกีารแปลผล ดงันี ้40-48 คะแนน 

หมายถึง ระดับต�่า 34-39 คะแนน หมายถึง ระดับ

ปานกลาง 0-33 คะแนน หมายถึง ระดับสูง

ระดับภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างานโดยรวมท้ัง 

3 ด้าน จะแบ่งออกเป็นระดับที่แตกต่างกันดังนี้

ระดับที่ 1 ผู้มีภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างาน

ระดับต�า่ มคีะแนนความอ่อนล้าทางอารมณ์ และการลด

ความเป็นบุคคลระดับต�่า แต่คะแนนด้านความส�าเร็จ

ส่วนบุคคลสูง

ระดับที่ 2 ผู้ท่ีมีภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างาน

ระดับปานกลาง มีคะแนนความเหน่ือยล้าจากการ

ท�างานทั้ง 3 ด้านอยู่ระดับปานกลาง

ระดับที่ 3 ผู้ท่ีมีภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างาน

ระดับสูง มคีะแนนความอ่อนล้าทางอารมณ์ และการลด

ความเป็นบุคคลระดับสูง แต่มีคะแนนความส�าเร็จส่วน

บุคคลต�่า

การพิทักษ์สิทธิ์

โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ

จริยธรรมและวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลต�ารวจ 

เลขท่ีหนังสือรับรอง จว.102/2562 รหัสโครงการ 

Dh071086/62 วันที่รับรอง 21 พฤศจิกายน 2562 

การรวบรวมข้อมูล

ผูวิ้จยัด�าเนินการรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

จ�านวน 338 ราย ในช่วงเดือนเมษายนถงึมถินุายน 2563 

โดยท�าการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 แจกและเกบ็รวบรวมแบบสอบถามต่อพนกังาน

สอบสวนท่ีสถานีต�ารวจในสังกัดกองบัญชาการ
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ต�ารวจนครบาล แบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบของ

แต่ละกองบังคับการต�ารวจนครบาล 1-9 และส่วนท่ี 2 

ส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ เนื่องจากเป็นช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามที่สถานีต�ารวจจ�านวน 206 ชุด และได้รับ

การตอบกลับจากแบบสอบถามออนไลน์ 132 ชุด 

รวมได้รับการตอบกลับแบบสอบถามทั้งสิ้น 338 ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งน้ีใช้การวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้

โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส�าเร็จรูป โดยก�าหนดระดับนัย

ส�าคัญทางสถติทิี ่.05 ซึง่มกีารวเิคราะห์ข้อมลูดงัต่อไปน้ี

1)  ข้อมลูส่วนบคุคล ข้อมลูการท�างาน และระดับ

ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน น�าเสนอโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (descriptive statistics) ซึ่งประกอบด้วย 

ข้อมูลประเภทต่อเนื่อง (continuous data) ได้แก่ 

ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และข้อมลูประเภทกลุม่ (categorical data) 

ได้แก่ ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) 

2)  การวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะความ

เหนือ่ยล้าจากการท�างานทัง้ 3 ด้านในพนกังานสอบสวน 

โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ได้แก ่

independent t-test และ one-way ANOVA

3)  การวิ เคราะห ์ถดถอยพหุแบบโลจิสติก 

(multiple logistic regression) เพื่อเปรียบเทียบ

หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือตัวแปร โดยก�าหนด

ค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ p < .05

ผลการศึกษา
การศึกษานี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชายจ�านวน 227 คน (ร้อยละ 67.2) มีอายุเฉลี่ย 

29.15±5.34 ปี มสีถานภาพโสดจ�านวน 291 คน (ร้อยละ 

86.1) ไม่มบีตุรจ�านวน 295 ราย (ร้อยละ 87.3) อายงุาน

ในราชการต�ารวจเฉลี่ย 6.06±5.18 ปี ระยะเวลาในการ

ท�างานสอบสวนเฉล่ีย 5.07±3.61 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 20,000-30,000 บาท จ�านวน 220 ราย (ร้อยละ 

65.1) สถานภาพทางเศรษฐกิจ มีรายได้พอใช้แต่ไม่มี

เงนิเกบ็จ�านวน 154 ราย (ร้อยละ 45.6) มภีาระครอบครวั

ระดบัปานกลางจ�านวน 202 ราย (ร้อยละ 59.8) ไม่มโีรค

ประจ�าตัวจ�านวน 277 ราย (ร้อยละ 82.0) ไม่สูบบุหรี่

จ�านวน 285 ราย (ร้อยละ 84.32) ดื่มสุราเป็นครั้งคราว

จ�านวน 251 ราย (ร้อยละ 74.3) ส่วนใหญ่ไม่เคยมคีวาม

คิดอยากฆ่าตัวตายจ�านวน 242 ราย (ร้อยละ 71.6) 

จ�านวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานต่อสัปดาห์เฉลี่ย 46.2± 

24.95 ชั่วโมง จ�านวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการต่อสัปดาห์เฉลี่ย 29.77±28.74 ชั่วโมง จ�านวน

คดีในความรับผิดชอบต่อปีจ�านวน 108.49±70.14 

ส�านวน การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานไม่

เพียงพอจ�านวน 210 ราย (ร้อยละ 62.1) การได้รับการ

สนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชาไม่เพยีงพอจ�านวน 230 ราย 

(ร้อยละ 68.0) การได้รับการสนับสนุนหรือก�าลังใจ

ตารางที่ 2  ระดับภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานของพนักงานสอบสวน

คะแนนภาวะเหนื่อยล้าจาก

การท�างาน

ต�่า ปานกลาง สูง ค่าเฉลี่ย

(คะแนน)จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ) จ�านวน (ร้อยละ)

ความอ่อนล้าทางอารมณ์

การลดความเป็นบุคคล

ความส�าเร็จส่วนบุคคล

44 (13)

23 (6.8)

266 (78.7)

69 (20.4)

54 (16)

49 (14.5)

225 (66.6)

261 (77.2)

23 (6.8)

34.68

16.04

24.28
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จากประชาชนผู ้ใช้บริการไม่เพียงพอจ�านวน 

204 ราย (ร้อยละ 60.4) การมีที่ปรึกษาเมื่อประสบ

ปัญหาในการท�างานไม่เพียงพอจ�านวน 232 ราย 

(ร้อยละ 68.6) เวลาในการนอนหลับไม่เพียงพอจ�านวน 

284 ราย (ร้อยละ 84.0) เวลาส่วนตัวไม่เพียงพอจ�านวน 

309 ราย (ร้อยละ 91.4) ไม่พึงพอใจในวิชาชีพต�ารวจ

จ�านวน 262 ราย (ร้อยละ 77.5) และเคยคิดลาออกจาก

การรับราชการต�ารวจ จ�านวน 298 ราย (ร้อยละ 88.2)

พนักงานสอบสวนมีภาวะเหนื่อยล้าจากการ

ท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์โดยมีค่าคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 34.68 คะแนน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 

ส่วนด้านการลดความเป็นบุคคลมีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 16.04 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และด้านการลด

ความส�าเร็จส่วนบุคคลมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.48 

คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต�่า (ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อประเมิน

ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานทั้ง 3 ด้านพบว่า มีภาวะ

เหนื่อยล้าจากการท�างานอยู่ในระดับสูง

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ภาวะความเหนื่อยล้าจากการท�างาน พบว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความเหนื่อยล้า

จากการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ได้แก่ เพศ (p < .05) โดยเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยภาวะ

เหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านอ่อนล้าทางอารมณ์สงูกว่า

เพศหญิง สถานภาพทางเศรษฐกิจ (p < .05) พนักงาน

สอบสวนท่ีมีรายได้พอใช้แต่ไม่มีเงินเก็บมีคะแนนเฉลี่ย

ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทาง

อารมณ์สงูสดุ และโรคประจ�าตวั (p < .05) โดยพนกังาน

สอบสวนที่ไม่มีโรคประจ�าตัวมีคะแนนเฉลี่ยภาวะ

เหนื่อยล้าจากการท�างานด้านการลดความส�าเร็จ

ส่วนบุคคลสูงกว่าผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัว ส่วนปัจจัยการ

ท�างานท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะความเหน่ือยล้าจาก

การท�างาน ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน

ร่วมงาน (p < .01) โดยพนักงานสอบสวนท่ีได้รับ

การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานไม่เพียงพอมีคะแนน

เฉล่ียภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้า

ทางอารมณ์และด้านการลดความเป็นบคุคลสูงกว่ากลุ่ม

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานท่ีเพียงพอและ

ไม่เคยได้รบั อกีทัง้ยงัพบว่า การได้รบัการสนบัสนนุจาก

ประชาชนผูใ้ช้บรกิาร (p <.05) มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะ

น้ี โดยพนักงานสอบสวนท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนผู้ใช้บริการไม่เพียงพอมีคะแนนเฉลี่ยภาวะ

เหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์

และด้านการลดความเป็นบุคคลมากกว่ากลุ ่มอื่น 

นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 

(p < .05) ยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเหนือ่ยล้าจากการ

ท�างานด้านการลดความเป็นบุคคล ซึ่งพบว่าพนักงาน

สอบสวนท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชา

ไม่เพียงพอมีคะแนนเฉลี่ยด้านการลดความเป็นบุคคล

สูงกว่ากลุ่มอื่น (ตารางที่ 2 และ 3)

จากการวิเคราะห์ด ้วย mult iple logistic 

regression พบว่า ปัจจัยที่ส ่งผลต่อภาวะความ

เหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์

ระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญ คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

(OR 1.67, 95%CI 1.08, 3.51) หรือกล่าวได้ว่า ภาวะ

ความเหนื่อยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ระดับสูงเกิดในพนักงานสอบสวนที่มีรายได้

พอใช้แต่ไม่มีเงินเก็บ ซึ่งถือเป็น 1.67 เท่าเมื่อเทียบกับ

พนักงานสอบสวนที่มีรายได้ไม่พอใช้
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ตารางที่ 3  การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ ด้านการลดความเป็นบุคคล และด้านการลดความส�าเร็จส่วนบุคคล

ปัจจัย
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการลดความเป็นบุคคล ด้านการลดความส�าเร็จส่วนบุคคล

จ�านวน Mean (SD) p-value Mean (SD) p-value Mean (SD) p-value

เพศ
ชาย
หญิง

สถานภาพ
โสด
สมรส

การมีบุตร
มี
ไม่มี

227
111

291
47

43
295

34.61 (13.13)
21.98 (10.44)

34.95 (12.95)
33.09 (13.08)

35.00 (12.09)
34.63 (13.11)

0.047*

0.880

0.250

16.07 (7.30)
15.99 (7.25)

16.10 (7.31)
15.74 (7.16)

17.07 (7.20)
15.90 (7.29)

0.891

0.924

0.951

23.46 (10.74)
25.95 (10.47)

24.34 (10.72)
23.94 (10.73)

24.91 (11.34)
24.19 (10.62)

0.841

0.833

0.552

โรคประจ�าตัว
มี
ไม่มี

สูบบุหรี่
ไม่เคยสูบ
สูบ

ความคิดฆ่าตัวตาย
เคย
ไม่เคย

รายได้ของท่าน (ต่อเดือน)
ต�่ากว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,000-40,000 บาท
40,000 บาทขึ้นไป

61
277

285
53

96
242

62
220
47
9

34.81 (12.89)
34.10 (13.39)

37.00 (13.35)
34.25 (12.87)

33.05(12.56)
35.33 (13.09)

35.65 (13.11)
34.96 (13.10)
31.38 (12.39)

38.33 (10.25)

0.710

0.670

0.271

0.242

16.14 (7.31)
15.62 (7.16)

15.88 (7.29)
16.96 (7.22)

15.28 (7.19)
16.35 (7.30)

16.95 (7.62)
15.92 (7.18)
14.96 (7.26)
18.56 (7.28)

0.721

0.723

0.827

0.370

23.49 (12.63)
24.45 (10.24)

24.36 (10.75)
23.85 (10.71)

24.58 (10.56)
24.16 (10.78)

24.95 (9.47)
23.85 (11.22)
24.62 (9.81)

28.33 (10.72)

0.044*

0.790

0.071

0.582

สถานภาพทางเศรษฐกิจ
มีรายได้พอใช้และมีเงินเก็บ
มรีายได้พอใช้แต่ไม่มีเงนิเกบ็
มีรายได้ไม่พอใช้

ภาระครอบครัว 
ภาระน้อย 
ภาระปานกลาง 
ภาระหนัก

การดื่มสุรา
ดื่มเป็นประจ�า
ดื่มเป็นครั้งคราว
เคยดื่มแต่เลิกแล้ว
ไม่เคยดื่ม

การออกก�าลังกาย
ออกก�าลังกายเป็นประจ�า
ออกก�าลังกายเป็นครั้งคราว 
ไม่ออกก�าลังกาย

133
154
51

91
202
45

16
251
23
48

38
253
47

35.10 (12.93)
35.63 (13.40)
30.92 (11.40)

35.48 (13.01)
33.66 (12.76)
37.64 (13.52)

33.13 (11.10)
35.35 (13.06)
31.70 (13.80)
33.15 (12.61)

34.84 (13.85)
34.64 (12.75)
34.79 (13.69)

0.045*

0.131

0.421

0.995

16.11 (7.43)
16.53 (7.27)
14.61 (6.72)

16.70 (6.88)
15.53 (7.27)
17.02 (8.02)

16.13 (6.92)
16.35 (7.37)
14.26 (7.13)
15.29 (6.97)

16.50 (7.34)
16.09 (7.21)
15.45 (7.28)

0.720

0.281

0.053

0.786

24.17 (10.82)
24.29 (10.44)
24.78 (10.91)

24.29 (10.44)
24.17 (10.82)
24.78 (10.91)

25.69 (9.78)
24.43 (10.77)
21.70 (11.36)
24.27 (10.49)

22.26 (11.79)
24.53 (10.58)
24.60 (10.52)

0.551

0.942

0.644

0.461

* p < .05



ความชุกและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างานของพนักงาน
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ตารางที่ 4  การวเิคราะห์ปัจจยัการท�างานทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ ด้านการลดความเป็นบุคคล และด้านการลดความส�าเร็จส่วนบุคคล

ปัจจัย
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการลดความเป็นบุคคล ด้านการลดความส�าเร็จส่วนบุคคล

จ�านวน Mean (SD) p-value Mean (SD) p-value Mean (SD) p-value

การได้รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนผู้ใช้บริการ 

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ไม่เคย/ไม่มี
การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมงาน

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ไม่เคย/ไม่มี
การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ไม่เคย/ไม่มี

46

204

88

116

210

12

46

230

62

34.07 (12.59)

36.13 (12.37)

31.64 (14.07)

31.87 (13.13)

36.40 (12.65)

31.75 (12.69)

34.00 (14.40)

35.04 (12.59)

33.84 (13.39)

0.762

0.007*

0.751

15.52 (6.09)

16.96 (7.18)

14.20 (7.76)

14.95 (7.57)

16.79 (7.11)

13.67 (5.58)

14.74 (7.68)

16.75 (7.11)

14.40 (7.31)

0.015

0.04*

0.03*

23.24 (9.61)

25.12 (11.08)

22.89 (10.27)

24.14 (10.32)

24.66 (10.93)

19.00 (9.70)

23.26 (9.91)

24.45 (10.74)

24.42 (11.24)

0.17

0.20

0.78

การมีท่ีปรึกษาเม่ือประสบปัญหา
ในการท�างาน

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ 

ไม่เคย/ไม่มี

70

232

36

34.90 (13.40)

34.59 (12.67)

34.83 (14.31)

0.982

15.67 (7.45)

16.28 (7.17)

15.31 (7.74)

0.67

25.54 (9.99)

24.27 (10.70)

21.89 (11.88)

0.25

ความเพียงพอของเวลาในการนอน

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

54

284

34.46 (13.67)

34.72 (12.85)

0.563

16.59 (7.28)

15.94 (7.28)

076

23.94 (10.90)

24.335 (10.68)

0.86

ความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพของสถานีต�ารวจ

พึงพอใจ

ไม่พึงพอใจ
73

265

33.07 (13.72)

35.12 (12.74)

0.194

14.99 (7.41)

16.34 (7.22)

0.79

23.73 (11.38)

24.43 (10.53)

0.26

ความเพียงพอของเวลาส่วนตัว 

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

29

309

33.34 (14.31)

34.81 (12.85)

0.229

15.45 (7.40)

16.10 (7.27)

0.92

15.45 (7.40)

16.10 (7.27)

0.921

ความพึงพอใจในวิชาชีพต�ารวจ

พึงพอใจ

ไม่พึงพอใจ

76

262

35.59 (12.41)

34.42 (13.13)

0.650

16.34 (6.93)

15.96 (7.38)

0.56

21.58 (10.72)

25.06 (10.59)

0.84

ความคิดลาออกจากการรับราชการ

ต�ารวจ

เคย

ไม่เคย

298

40

34.68 (12.95)

34.65 (13.22)

0.780

15.95 (7.35)

16.80 (6.74)

0.36

24.43 (10.73)

23.20 (10.55)

0.94
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ตารางที่ 5 แสดงตัวแปรอิสระมีผลต่อระดับคะแนนภาวะเหนื่อยล้าในการท�างานระดับสูงแต่ละด้าน โดยวิเคราะห์

ด้วยสถิติ multiple logistic regression

ปัจจัย
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการลดความเป็นบุคคล

ด้านการลดความส�าเร็จส่วน

บุคคล

Odd Ratio 95% CI p-value Odd Ratio 95% CI p-value Odd Ratio 95% CI p-value

เพศ

ชาย 

หญิง (กลุ่มอ้างอิง)

สถานภาพทางเศรษฐกิจ

มีรายได้พอใช้และมีเงินเก็บ

มีรายได้พอใช้แต่ไม่มีเงินเก็บ

มีรายได้ไม่พอใช้ (กลุ่มอ้างอิง)
การได้รับการสนับสนนุจากเพ่ือนร่วมงาน

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ 

ไม่เคย/ไม่มี (กลุ่มอ้างอิง)

การได้รบัการสนบัสนนุหรือก�าลงัใจจาก

ประชาชนผู้ใช้บริการ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ไม่เคย/ไม่มี
การได้รบัการสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชา

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ไม่เคย/ไม่มี (กลุ่มอ้างอิง)

โรคประจ�าตัว

ไม่มี

มี (กลุ่มอ้างอิง)

0.73

1

1.97

1.67

1

1.59

2.10

1 

 

1.59

2.10

1

-

-

0.40, 1.32

0.91, 4.27

1.08, 3.51 

0.42, 5.93

0.58, 7.53

0.42,5.93

0.58,7.53

-

-

0.30

0.08

0.02*

0.48

0.25

0.48

0.52

-

-

-

0.66

1.22

1

0.67

0.80

1

1.22

2.00

1

-

-

-

-

1.37, 3.25

0.23, 5.87

0.13, 3.25

0.25, 5.87

1.07, 3.17

1.97, 4.08

-

0.61

0.80

0.61

0.80

0.68

0.06

-

-

-

-

-

-

1.33

1

-

-

-

-

-

0.40, 4.21

-

0.66

 * p < .05

วิจารณ์
จากการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน

ใ น พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น ใ น สั ง กั ด ก อ ง บั ญ ช า ก า ร

ต�ารวจนครบาลจ�านวน 338 รายพบว่า พนักงาน

สอบสวนส่วนใหญ่มภีาวะเหนือ่ยล้าจากการท�างานด้าน

อารมณ์และด้านการลดความเป็นบุคคลอยู่ในระดับสูง 

ส่วนภาวะเหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านลดความส�าเรจ็

ส่วนบุคคลอยู่ในระดับต�่า ซ่ึงจากภาพรวมทั้งสามด้าน

จะพบว่าพนักงานสอบสวนมีระดับภาวะเหนื่อยล้าจาก

การท�างานทีร่ะดบั 3 ซึง่ถือว่าอยูใ่นระดบัสงู คอืมคีะแนน

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์และการลดความเป็น

บคุคลสูง แต่ด้านการลดความส�าเรจ็ส่วนบคุคลต�า่ ตาม

เกณฑ์การแปลผลคะแนนของ Maslach และ Jackson5 

ซึง่ในระดบั 3 นี ้มกัจะเริม่มปัีญหาทางด้านร่างกาย และ

จิตใจ โดยอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับสู่ภาวะปกติได้ 

ซึง่พบว่าผลการวิจยัมคีวามสอดคล้องกบั Maslach และ

คณะ18 ที่กล่าวว่าภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานนั้น 

มักพบในอาชีพบริการและอาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษา 



ความชุกและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างานของพนักงาน

สอบสวนในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจนครบาล

ณิชชาภัทร อัมพรมุนี

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ปีท่ี 66 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มีนาคม 2564
50

เช่น แพทย์ พยาบาล ต�ารวจ ครู เป็นต้น และยัง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ Biggam และคณะ12 ทีพ่บว่า

ต�ารวจในประเทศสกอตแลนด์มีภาวะความเครียดจาก

การท�างานที่สูง แต่มีความแตกต่างกับงานวิจัยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศ

นอร์เวย์ที่พบว่าต�ารวจมีภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างาน

ที่ต�่า นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Martinussen และคณะ11 ซึ่งกล่าวว่าภาวะเหนื่อย

ล้าจากการท�างานสามารถบ่งบอกถึงทัศนคติต่อการ

ท�างานทัง้ทางบวกและทางลบ (ความคดิในการลาออก) 

ตามผลการวจิยันีท้ีพ่บว่าพนกังานสอบสวนมากกว่าครึง่

ไม่พงึพอใจในวชิาชพีต�ารวจ และเคยคดิลาออกจากการ

รับราชการต�ารวจ

ผู้วิจัยพบว่า เพศ เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะ

เหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ 

โดยพบว่าเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยของภาวะเหนื่อยล้า

จากการท�างานด้านนีม้ากกว่าเพศหญงิ ซึง่มคีวามแตกต่าง

กับงานวิจัยของ Martin19 ที่ท�าการศึกษาในต�ารวจ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Burke และ Mikklesen20 

ที่ท�าการศึกษาในต�ารวจประเทศนอร์เวย์ ซึ่งพบว่าเพศ

หญิงมีค่าคะแนนเฉลี่ยภาวะนี้มากกว่า เนื่องจากพบว่า

ต�ารวจหญิงมักถูกคุกคามทางเพศและถูกเลือกปฏิบัติ

จากเพื่อนร่วมงานและประชาชน ซ่ึงแตกต่างจากงาน

วจิยันี ้อาจเป็นเพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมในการให้

เกยีรติและปฏบิตักัิบเพศหญงิด้วยความสภุาพ จึงท�าให้

ผลงานวิจัยมีความแตกต่างกับงานวิจัยที่กล่าวมา 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับ

ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ โดยพบว่าพนกังานสอบสวนทีม่รีายได้พอใช้แต่

ไม่มเีงนิเกบ็มคีะแนนเฉลีย่ของภาวะเหนือ่ยล้าในด้านนี้

มากกว่าพนกังานสอบสวนท่ีมรีายได้พอใช้และมเีงนิเกบ็ 

ซึง่มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ Martinussen และ

คณะ11 ท่ีพบว่าต�ารวจในประเทศนอร์เวย์มีภาวะเหนือ่ยล้า

จากการท�างานต�่า เนื่องจากมีสิทธิประโยชน์และ

ค่าตอบแทนท่ีสูง ซึง่ในประเทศไทยอาชพีต�ารวจน้ันเป็น

อาชีพท่ีมีค่าตอบแทนค่อนข้างต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

อาชพีอืน่ในกระบวนการยตุธิรรม เช่น อยัการ ผูพ้พิากษา 

เป็นต้น และสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อาจไม่เพยีงพอ

ต่อการปฏบิตังิาน จงึท�าให้เกดิภาระทางด้านการเงนิกบั

พนักงานสอบสวน ทั้งนี้ ในงานวิจัยยังพบว่าพนักงาน

สอบสวนที่มีรายได้พอใช้และมีเงินเก็บกลับมีคะแนน

เฉล่ียของภาวะเหนือ่ยล้าจากการท�างานด้านความอ่อนล้า

ทางอารมณ์สงูกว่าพนกังานสอบสวนทีม่รีายได้ไม่พอใช้ 

ซึง่อาจกล่าวได้ว่า พนกังานสอบสวนทีม่รีายได้ไม่พอใช้ 

อาจเป็นพนกังานสอบสวนทีม่อีายงุานในราชการต�ารวจ

น้อยกว่า ท�าให้มีประสบการณ์การเผชิญปัญหาและ

ระดับภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานในด้านนี้ต�่ากว่า

พนักงานสอบสวนที่มีรายได้พอใช้และมีเงินเก็บ 

การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน และ

ประชาชนผูใ้ช้บรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเหนือ่ยล้า

จากการท�างานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์และด้าน

การลดความเป็นบุคคล โดยพบว่าพนักงานสอบสวนท่ี

ได้รับการสนับสนุนท่ีไม่เพียงพอน้ันมีภาวะเหน่ือยล้า

จากการท�างานท้ังสองด้านมากกว่า นอกจากน้ียงัพบว่า 

การได้รับการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชามีความ

สัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานด้านการลด

ความเป็นบุคคล โดยพบว่าการได้รับการสนับสนุนจาก

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่เพยีงพอ ส่งผลให้เกดิภาวะเหนือ่ยล้า

จากการท�างานมากกว่า ซึง่ผลการศกึษานีส้อดคล้องกบั

งานวิจัยของ Schaufeli และ Bakker21 ซึ่งพบว่า การ

ขาดการสนับสนุนจากสังคม มีผลท�าให้เกิดภาวะความ

เหนื่อยล้าจากการท�างานทั้งสามด้าน และงานวิจัยของ 

Martinussen และคณะ11 ซึ่งพบว่าความไม่สมดุลกัน

ของชีวิตครอบครัวและการท�างาน และการขาดความ

ผูกพันในองค์กร ส่งผลให้เกิดภาวะเหน่ือยล้าจากการ

ท�างานด้วย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kop 
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และคณะ9 ทีพ่บว่าการบรหิารจดัการองค์กรท่ีไม่เหมาะสม

ส่งผลต่อความเครียดมากกว่าภาระงาน โดยภาวะ

เหนื่อยล้าจากการท�างานส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

ประชาชนและทัศนคติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน

ของต�ารวจอีกด้วย อีกทั้งผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ Preecha13 ท่ีพบว่า ต�ารวจตระเวน

ชายแดนชายแดนกองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาส มีการ

สนบัสนนุทางสงัคมและรายได้ท่ีไม่เพยีงพอเป็นปัจจัยที่

สมัพนัธ์กบัความเครยีด และสอดคล้องกบัผลการศกึษา

ของ Chanleela14 ทีพ่บว่า ความสมัพนัธ์กบับคุคลรอบตัว

ส่งผลต่อภาวะความเหนื่อยหน่ายของต�ารวจจราจร

ในเขตนครบาล แม้ระดบัความเหนือ่ยล้าจากการท�างาน

ของต�ารวจจราจรโดยรวมจะต�่ากว่าพนักงานสอบสวน

ก็ตาม จึงอาจกล่าวได้ว่า หากพนักงานสอบสวนได้รับ

การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้ใช้บริการ 

และผู้บังคับบัญชาที่เพียงพอ โดยมีความเข้าใจและ

เหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั กอ็าจท�าให้พนกังานสอบสวน

สามารถรกัษาสมดุลระหว่างการท�างานและชวีติส่วนตวั

ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบริหารจัดการองค์กรและ

วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดปัญหา

ในเรื่องของภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานได้อีกด้วย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาวะเหนื่อยล้าจากการ

ท�างานของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาลน้ันอยู่ในระดับสูง โดยพบว่าปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์กบัภาวะเหนือ่ยล้าจากการท�างานอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

การได้รบัการสนบัสนุนจากเพือ่นร่วมงาน การได้รับการ

สนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา และการได้รบัการสนบัสนุน

จากประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งภาวะเหนื่อยล้าจากการ

ท�างาน เป็นภาวะที่มีหลายระดับ โดยถ้าหากมีการพบ

ในระยะเริม่แรก และมกีารแก้ไขกจ็ะสามารถลดการเกดิ

ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�างานได้

ข้อเสนอแนะ
จากงานวจิยัพบว่า สถานภาพทางเศรษฐกจิ การ

ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้ใช้

บริการ และผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะ

เหน่ือยล้าจากการท�างาน ดังน้ัน หากส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติมีการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ

ภาระงาน และมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานสอบสวน

และผู้บังคับบัญชาได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงปัญหา

ในการท�างานและแนวทางการแก้ไข ก็อาจจะสามารถ

ช่วยลดภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างานของพนักงาน

สอบสวนได้ 

หากมกีารศึกษาในอนาคต ควรท�าการศึกษาด้วย

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก หรือการสนทนากลุ่ม เนื่องจากงานวิจัยนี้

เป ็นงานวิจัยเชิงพรรณนาที่ท�าการส�ารวจโดยใช ้

แบบสอบถามเป็นตวัชีวั้ด ซึง่อาจจะยงัมปัีจจยัด้านอืน่ที่

มีความเก่ียวสัมพันธ์กับภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างาน

ของพนักงานสอบสวน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพอาจ

ท�าให้ได้ปัจจัยที่ลึกและจ�าเพาะต่อตัวบุคคลด้วย
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