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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและ 
มุ่งแก้ไขอารมณ์ ความภาคภูมิใจในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  
และการรับรู้คุณค่าของงาน 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์
จำาแนกตามขอ้มลูสว่นบคุคล และ 3) ศกึษาตวัแปรทีส่ามารถทำานายพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขปญัหา
และมุ่งแก้ไขอารมณ์ของเจ้าหน้าท่ีตำารวจระดับชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม จำานวน 304 คน ได้มา 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
การถดถอยพหุคณู ผลการวิจัยพบวา่ 1) ความภาคภมูใิจในตนเอง การสนบัสนนุทางสังคมจากครอบครวั ผูบ้ังคบั
บัญชา เพื่อนร่วมงาน การรับรู้คุณค่าของงาน พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์
อยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจระดับ
ชัน้ประทวนจำาแนกตามขอ้มลูสว่นบคุคลพบวา่ไมม่คีวามแตกตา่งกนั และ 3) การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั 
ผู้บังคับบัญชาและการรับรู้คุณค่าของงาน สามารถร่วมทำานายพฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ 
35.5 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 การรับรู้คุณค่าของงานและการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสามารถร่วม
ทำานายพฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ได้ร้อยละ 17.1 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 

Abstract

The objectives of this research were 1) To study the non-commissioned police 
officers’ level of the problem confrontation behaviors and how the emotional problems 
were solved, self-esteem, social support or pressure from society and family, hierarchical  
commanders or superiors, colleagues and work value appreciation 2) To compare the 
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problem confrontation situations in order to solve problems and control the emotion 
of concerning parties classified by personal information and 3) To study variables or 
parameters predictable or foreseeable what is coming out of the problem confrontation 
behaviors and how the emotional problem solution is of noncommissioned police officers 
of Nakhon Pathom provincial police. This research sample group came from 304 patrol 
policemen in the Nakhon Pathom Provincial Police Division selected by the stratified 
random sampling technique. The instruments used to collect data were questionnaires. 
The statistics used in the data analysis were percentage (%), mean ( X ), standard  
deviation (S.D.), t-test, one-way ANOVA, (f-test) and stepwise multiple regression analysis. 

The research result was found that: 1) The self-esteem, support from the society  
and family, commanders, work appreciation in the problem confrontation situation aimed 
to solve people’s problems and emotional problems were at the very much level.  
2)The noncommissioned police officers’ problem confrontation behaviors on solution of 
people’s problems and emotional problems of Nakhon Pathom Province, classified by 
personal information, were not significantly different. 3) The support from society, family  
and commanders, work appreciation could be applicable to predict the problem  
confrontation behaviors with intention to solve problems with 35.5 percents certainty at 
.01 statistically significant level. The work appreciation and support from society and 
family could jointly predict the problem confrontation behaviors with solution orientation 
at 17.1% possibility with .01 statistically significant level.

คำาสำาคัญ: ความภาคภูมิใจในตนเอง, การสนับสนุนทางสังคม, การรับรู้คุณค่าของงาน, พฤติกรรมการเผชิญปัญหา

Keywords: self-esteem, social support, work appreciation, problem confrontation behaviors

บทนำา

ปจัจบุนัประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาประเทศ ทำาใหเ้กดิความแตกตา่งระหวา่งสงัคม
ในด้านความเป็นอยู่ตลอดจนการดำาเนินชีวิตไปอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมจนกลายเป็นปัญหา 
ตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเปน็ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาเศรษฐกจิทีร่ายไดไ้มพ่อกบัรายจา่ยกม็ากขึน้ ปญัหาความขดัแยง้ 
ทางสังคม ซึ่งปัญหาที่กล่าวมานี้แนวโน้มที่จะสูงมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้ความสำาคัญกับการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคมเป็นสำาคัญ สถานีตำารวจเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิด 
กับประชาชน เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำารวจเพ่ือให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง 
ในความปลอดภยัโดยมีหน้าทีป่อ้งกันเหตตุลอดทัง้สบืสวน ปราบปราม จบักมุผูก้ระทำาผดิใหไ้ดร้บัโทษ รวมทัง้ 
การปอ้งกันเหตทุีจ่ะเกดิเปน็ความเดอืดรอ้นของประชาชน ซึง่จะตอ้งทำางานตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้วนัหยดุ
ราชการ ตอ้งทำางานในบรรยากาศทีต่อ้งพบกบัความทกุขร์อ้นของประชาชนทีเ่พิม่ขึน้ทกุวนั สิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นี้
อาจกอ่ใหเ้กดิความเครยีด (ลกัขณา เปลง่ขำา, 2550: 3) จากการสำารวจของเวบ็ไซตใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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พบว่าอาชีพตำารวจอยู่ในอันดับที่ 5 เพราะในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ตำารวจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เส่ียงต่อ
ชีวิต การทำางานแต่ละช่วงเวลาอาจจะยาวนานและเหนื่อยหนัก โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน ทั้งอาชีพนี้ต้องใช้ 
ความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจและโดยส่วนใหญ่เจ้าพนักงานที่มีภาวะความเส่ียงนี้จะเกิดขึ้นกับ 
เพศชายเพราะเนื่องจากมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัว (ประชาชาติธุรกิจ, 2553) 
ยิง่ในปจัจบุนัตำารวจเครียดเพิม่จำานวนมากขึน้ เพราะสภาวะปญัหามมีากเปน็เงาตามตวั และตำารวจผูป้ฏบิตังิาน 
ลงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นประทวน มีปัญหาโรคซึมเศร้า ติดสุรา ติดบุหรี่ จากปัญหาความเครียดของงาน 
เรื่องครอบครัว และเรื่องส่วนตัวต่าง ๆ อาจนำาไปสู่การแสดงออกด้วยความก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น 

โดยธรรมชาติของคนเม่ือเกิดสภาพของปัญหาที่มาขัดขวาง บุคคลจะนำาเอากระบวนการทาง 
ความคดิมาพจิารณาปญัหาทีเ่กดิขึน้ แลว้เลอืกแสดงพฤตกิรรมเพือ่ลดสภาวะความทกุขใ์จโดยวธิกีารตา่ง ๆ  
จะเรียกว่าพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ซึ่งแต่ละบุคคลจะใช้เลือกใช้วิธีการเผชิญปัญหาที่แตกต่างกัน นริศว์ 
ปรารมย์ (2539: 2) บุคคลจะใช้วิธีการเผชิญปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีแรกคือมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
วิธีที่สองบุคคลไม่มุ่งแก้ไขปัญหาแต่จะปรับอารมณ์ของตนเพื่อคลายความวิตกกังวลจากสถานการณ์หรือ
ปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะมีวิธีที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 

จากการบูรณาการเอกสารและวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน พบว่าพฤติกรรมการเผชิญปัญหามีเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
หลายประการ ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง หากเจ้าหน้าที่ตำารวจมีความภาคภูมิใจในตนเองจะทำาให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ เชื่อในคุณค่าของตนเอง มีความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายในชีวิตให้สำาเร็จ รับรู้ว่างานที่ปฏิบัติมีคุณค่า มีหน้าที่รับผิดชอบในด้าน
การเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เมื่อเกิดปัญหาครอบครัวจะเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่
ตำารวจได้ ให้กำาลังใจ ให้คำาปรึกษา แนะนำา ซึ่งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะเป็นอีกแหล่งสนับสนุน
ทางสังคมอีกทางที่จะช่วยเหลือ ให้คำาปรึกษา เอาใจใส่ดูแล บุคคลก็จะทำางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่
ได้รบัมอบหมายดว้ยความราบรืน่ ความคบัขอ้งใจในการทำางานได้รบัการขจดัหรอืบรรเทาลง (อาร ีเพชรผดุ,  
อ้างถึงใน อาวุธ โอชาพงศ์, 2547) 

ในจงัหวดันครปฐมปญัหาอาชญากรรมไดเ้พ่ิมขึน้ในทกุ ๆ  ป ีทำาใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจมคีวามรับผดิชอบ 
ในการปฏบิตัหินา้ทีเ่พิม่มากขึน้ เพือ่ทีจ่ะรักษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน ซึง่การปฏบิตังิานนัน้จะอยูใ่น
สถานการณท์ีก่ดดันและตงึเครียด อาจจะทำาใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจแสดงพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาทีไ่มเ่หมาะสม  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธร
จังหวัดนครปฐม โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม ความ
ภาคภมูใิจในตนเอง การรับรู้คุณค่าของงาน โดยการศกึษาครัง้นีเ้พ่ือใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวน ในสงักดั 
ภธูรจงัหวัดนครปฐม สามารถเลอืกเผชญิกบัปญัหาหรอืเหตกุารณท์ีเ่ขา้มาคกุคามได ้ทำาใหรู้จ้กัเลอืกใชก้ลวธิี
การเผชิญปัญหาและแสดงพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมออกมา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์  
ความภาคภมูใิจในตนเอง การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคมจากผูบ้งัคบับญัชา  
และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้คุณค่าของงาน ของเจ้าหน้าที่ตำารวจระดับ 
ชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์  
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจระดับชั้นประทวนจำาแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุราชการในการทำางาน 
ความพอเพียงรายได้ จำานวนผู้อยู่ในความอุปการะ และลักษณะการทำางาน

3.  เพื่อศึกษาว่าความภาคภูมิใจในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุน
ทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาและการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนร่วมงาน การรับรู้คุณค่าของงาน เป็น
ตัวแปรที่สามารถทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ ของเจ้าหน้าที่
ตำารวจระดับชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม

ขอบเขตของการวิจัย

1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก ่เจา้หนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวนเพศชาย ในสงักดัตำารวจ
ภูธรจังหวัดนครปฐม จำานวน 12 สถานีตำารวจภูธร จำานวน 1,329 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนเพศชาย ในสังกัด
ตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม จำานวน 304 คน โดยผู้วิจัยได้กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
ของยามาเน ่(Yamane) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 โดยยอมใหม้คีวามคลาดเคลือ่นไดร้อ้ยละ 5 และ
สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรจำาแนก
ตามหน่วยงาน

3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ

 3.1 ตัวแปรอิสระ คือ 

  3.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุราชการในการทำางาน 
ความพอเพียงรายได้ จำานวนผู้อยู่ในความอุปการะ และลักษณะการทำางาน

  3.1.2  ความภาคภูมิใจในตนเอง

  3.1.3  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว

  3.1.4  การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา

  3.1.5  การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน

  3.1.6  การรับรู้คุณค่าของงาน
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 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

  3.2.1  พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา

  3.2.2  พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ผู้วิจัยนำาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเสนอต่อผู้บังคับการ
ตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมในแต่ละสถานี เพื่อของอนุญาตเก็บข้อมูลจากเข้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน  
ในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม

2. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ผ่านการพัฒนา และปรับปรุงไปดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง

3. ผู้วิจัยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 304 คน จากนั้นตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้พบว่าเป็นแบบสอบถามที่มี 
ความสมบูรณ์ จำานวน 304 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วจึงนำาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ชั้นยศ
- อายุราชการในการทำางาน
- ความพอเพียงของรายได้
- จำานวนผู้อยู่ในอุปการะ
- ลักษณะงาน

- ความภาคภูมิใจในตนเอง
- การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
- การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา
- การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน
- การรับรู้คุณค่าของงาน

- พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา
- พฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์



0116

วารสารวิชาการ าชภัฏตะวันตกร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของข้อคำาถาม แล้วนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที ่
ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 30 คน  
ไดแ้บบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังนีจ้ำานวน 1 ฉบบั ประกอบดว้ยตอนที ่1 เปน็แบบสอบถาม
เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม จำานวน  
7 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเอง จำานวน 21 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ .90 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จำานวน 19 ข้อ  
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .89 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับ
บัญชาจำานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .93 ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนร่วมงานจำานวน 23 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 ตอนที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
การรับรู้คุณค่าของงาน จำานวน 21 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 ตอนที่ 7 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา จำานวน 16 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .88 และตอนที่ 8  
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ จำานวน 9 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 
เทา่กบั .80 ซึง่ลกัษณะแบบสอบถามตอนที ่2-8 เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scales) 5 ระดบั

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปเป็นประเด็นสำาคัญ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ระดับความภาคภูมิใจในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  
การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา และการสนับสนุนทางสังคมทางความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  
การรับรู้คุณค่าของงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมมี 
ความภาคภมูใิจในตนเอง การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคมจากผูบ้งัคบับญัชา 
และการสนับสนุนทางสังคมทางความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การรับรู้คุณค่าของงานอยู่ในระดับมาก  
ระดับการเผชิญปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนเพศชายในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม มีการ
เผชญิปญัหาใน 2 วธิ ีคอืการเผชญิปญัหาทีมุ่ง่แกไ้ขปญัหาและมุง่แกไ้ขอารมณอ์ยูใ่นระดบัมาก (X =3.9361 
และ 3.6590 ตามลำาดับ) 

2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่
ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม จำาแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุ
ราชการในการทำางาน ความพอเพียงรายได้ จำานวนผู้อยู่ในความอุปการะ และลักษณะการทำางานพบว่า 
เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมที่มีอายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุ
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ราชการในการทำางาน ความพอเพียงรายได้ จำานวนผู้อยู่ในความอุปการะ และลักษณะการทำางานต่างกัน 
มีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ไม่แตกต่างกัน

3. การวิเคราะห์ตัวแปรที่สามารถทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมใน 2 วิธี คือ พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไข
ปญัหา (Y

1
) และพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขอารมณ ์(Y

2
) ซึง่ตวัแปรนัน้ ไดแ้ก ่ความภาคภมูใิจ

ในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุน
ทางสังคมทางความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้คุณค่าของงาน 

 3.1 การวเิคราะหต์วัแปรทีส่ามารถทำานายพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขปญัหา (Y
1
) 

ของเจา้หนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวนในสงักดัตำารวจภธูร จงัหวดันครปฐม ซึง่ตวัแปรนัน้ ไดแ้ก ่ความภาคภมูใิจ
ในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุน
ทางสังคมทางความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้คุณค่าของงาน พบว่าตัวแปรที่มีประสิทธิภาพใน
การทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา (Y

1
) ของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในสังกัด

ตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การรับรู้คุณค่าของงาน และการ
สนบัสนนุทางสงัคมจากผูบ้งัคบับญัชา โดยการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวัเปน็ตวัแปรทีไ่ดร้บัคดัเลอืก
เข้าสมการเป็นลำาดับที่ 1 สามารถทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำารวจ
ชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 23.0 การรับรู้คุณค่าของงานเป็นตัวแปรที่ได้รับ
คดัเลอืกเขา้สมการเปน็ลำาดับที ่2 สามารถทำานายพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขปญัหาของเจา้หนา้ที่
ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 โดยที่การสนับสนุนทาง
สงัคมจากครอบครวัและการรบัรูค้ณุคา่ของงาน สามารถรว่มทำานายพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ข
ปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 33.6 การสนับสนุน
ทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาเป็นตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นลำาดับที่ 3 สามารถทำานายพฤติกรรม
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม  
ไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 โดยทีก่ารสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั การรบัรูค้ณุคา่ของงาน และการสนบัสนนุ
ทางสังคมจากผูบ้งัคบับญัชา สามารถรว่มทำานายพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขปญัหาของเจา้หนา้ที ่
ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 35.5 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01  
ดังภาพ 
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 3.2 การวิเคราะห์ตัวแปรที่สามารถทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ 
(Y

1
) ของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ซึ่งตัวแปรนั้น ได้แก่  

ความภาคภมูใิจในตนเอง การสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคมจากผูบ้งัคบับญัชา  
การสนับสนุนทางสังคมทางความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้คุณค่าของงาน พบว่าตัวแปร 
ที่มีประสิทธิภาพในการทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ (Y

2
) ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การรับรู้คุณค่าของงาน (X
5
) และความภาคภูมิใจ

ในตนเอง (X
1
) โดยการการรบัรูค้ณุคา่ของงานเปน็ตวัแปรทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเขา้สมการเปน็ลำาดบัที ่1 สามารถ

ทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร 
จังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 14.4 ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นลำาดับ
ที ่2 สามารถทำานายพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขอารมณข์องเจา้หนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวนในสงักดั
ตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยที่การรับรู้คุณค่าของงานและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง สามารถร่วมทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน
ในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 17.1 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01 ดังภาพ
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ปญหาของเจาหนาที่ตํารวจช้ันประทวนในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ไดเพิ่มข้ึนรอยละ 
10.6 โดยท่ีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและการรับรูคุณคาของงาน สามารถรวมทํานาย
พฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหาของเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนในสังกัด
ตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐมไดรอยละ 33.6 การสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาเปนตัวแปรที่
ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 3 สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไข
ปญหาของเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ไดเพิ่มข้ึนรอยละ 1.9 
โดยท่ี การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การรับรูคุณคาของงาน และการสนับสนุนทางสังคม
จากผูบังคับบัญชา สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหาของเจาหนาท่ี
ตํารวจช้ันประทวนในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐมไดรอยละ 35.5 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
.01 ดังภาพ  

 
3.2 การวิเคราะหตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไข

อารมณ (Y2) ของเจาหนาที่ตํารวจช้ันประทวนในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ซ่ึงตัวแปรนั้น
ไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม
จากผูบังคับบัญชา การสนับสนุนทางสังคมทางความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และการรับรูคุณคา
ของงาน พบวาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไข
อารมณ (Y2) ของเจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ไดแก การรับรู
คุณคาของงาน (X5) และความภาคภูมิใจในตนเอง (X1) โดยการการรับรูคุณคาของงานเปนตัวแปรที่
ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไข
อารมณของเจาหนาท่ีตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐมไดรอยละ 14.4 ความ
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อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนำามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. พฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุ่งแกไ้ขปญัหาและมุง่แกไ้ขอารมณ ์ความภาคภมูใิจในตนเอง 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนร่วมงาน และการรับรู้คุณค่าของงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1.1 ผลการวเิคราะหร์ะดับพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขปญัหา พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง
มพีฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขปญัหาอยูใ่นระดบัมาก สามารถอธบิายไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่
มีอายุอยู่ระหว่าง 45 ปี (ร้อยละ 38.5) จัดอยู่ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะ มีประสบการณ์ในการ
ทำางานมาก ทำาใหป้รับตวัเขา้กบัระบบได้งา่ย สามารถคน้หาแหลง่ทีช่ว่ยเหลอืในการเผชญิปญัหาไดด้ ีสามารถ
เขา้ใจถงึสถานการณ ์รูจ้กัตดัสนิใจอยา่งมเีหตผุล ใชเ้หตผุลในการวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิขึน้ รวมถงึจะนำาเอา
ประสบการณท์ีเ่คยใชไ้ด้ผลในอดีตมาร่วมแก้ไขปญัหาเพือ่ใหไ้ดว้ธิทีีเ่หมาะสมและใชไ้ดผ้ลกบัตนเองมากทีส่ดุ 
สอดคล้องกับโฟล์คแมน และลาซารัส (Folkman & Lazarus, 1980: 233) ที่พบว่าการแก้ปัญหาของ
บุคคลมีความแตกต่างกันตามพัฒนาการ ทั้งนี้เพราะแต่ละวัยมีแรงขับ และเทคนิคการเผชิญปัญหา โดยใช้
แหล่งประโยชน์และวิธีการที่แตกต่างกันไปเมื่อมีอายุมากขึ้น 

 1.2 ผลการวเิคราะหร์ะดบัพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขอารมณ ์พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง 
มีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่าในกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในวัยผู้ใหญ่อายุ 45 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 38.5) บุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ระดับวุฒิภาวะ 
ก็จะเพิม่ขึน้ดว้ย ความคดิความอา่นจะสขุมุรอบคอบ สามารถมองปญัหาไดช้ดัเจนถกูตอ้งตามความเปน็จรงิ  
ความคดิและการกระทำาจงึเปน็ไปอยา่งมีเหตผุล และประสบการณก์ารทำางานทีเ่พิม่ขึน้จะทำาใหบ้คุคลรูว้า่อะไร
เป็นความเสี่ยง สามารถเลือกทางเลือกได้ดีและพบว่าประสบการณ์ในการทำางานเป็นส่ิงที่ทำาให้ความอดทน 
ของบุคคลเพิ่มขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหา นอกจากนี้ตำารวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
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ภาคภูมิใจในตนเองเปนตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2 สามารถทํานายพฤติกรรม
การเผชิญปญหาแบบมุงแกไขอารมณของเจาหนาที่ตํารวจช้ันประทวนในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัด
นครปฐม ไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.7 โดยที่การรับรูคุณคาของงานและความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถ
รวมทํานายพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขอารมณของเจาหนาท่ีตํารวจช้ันประทวนใน
สังกัดตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐมไดรอยละ 17.1 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 ดังภาพ 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  

จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  
 1. พฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหาและมุงแกไขอารมณ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา การ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน และการรับรูคุณคาของงาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

1.1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหา พบวา กลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหาอยูในระดับมาก สามารถอธิบายไดวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 45 ป (รอยละ 38.5) จัดอยูในวัยผูใหญ ซ่ึงเปนวัยท่ีมีวุฒิภาวะ มี
ประสบการณในการทํางานมาก ทําใหปรับตัวเขากับระบบไดงาย สามารถคนหาแหลงท่ีชวยเหลือ
ในการเผชิญปญหาไดดี สามารถเขาใจถึงสถานการณ รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล ใชเหตุผลในการ
วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงจะนําเอาประสบการณท่ีเคยใชไดผลในอดีตมารวมแกไขปญหา
เพื่อใหไดวิธีท่ีเหมาะสมและใชไดผลกับตนเองมากท่ีสุด สอดคลองกับโฟลคแมน และลาซารัส 
(Folkman & Lazarus, 1980: 233) ท่ีพบวาการแกปญหาของบุคคลมีความแตกตางกันตามพัฒนาการ 
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สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงทำาใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยไมใ่ชอ้ารมณใ์นการตดัสนิแกป้ญัหา
นั้น ๆ 

 1.3 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความภาคภมูใิจในตนเองของเจา้หนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวนในสงักดั
ตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจรับรู้ว่าอาชีพ
ตำารวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความรู้สึกในด้านบวกต่ออาชีพตำารวจ เห็นความสำาคัญของตนเองรวมทั้ง 
การยอมรับการเห็นคุณค่าจากบุคคลในสังคมที่มีต่อตน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษา
ความสงบสุขของสังคม และเมื่อเจอสถานการณ์ที่กดดันหรือเจอกับปัญหา เจ้าหน้าที่ตำารวจก็จะสามารถนำา
ศักยภาพในตัวที่ตนเองมีไปใช้ในการเผชิญกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ครอบครัว
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยบรรเทาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนคลายความกดดัน และเป็นเสมือนกำาลังใจ 
ของเจ้าหนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวน ใหก้ำาลงัใจ ดแูลเอาใจใส ่ใชเ้วลาวา่งรว่มกนั นอกจากนีบ้คุคลในครอบครวั
ต้องช่วยแบ่งเบาภาระภายในครอบครัว ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รักใคร่ปรองดองกัน เพ่ือลดความกังวล
ภายในครอบครัว ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจออกไปปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ และสามารถเผชิญปัญหา 
หรืออุปสรรคต่าง ๆ  ที่จะเข้ามาได้เต็มที่ ดังการศึกษาของ คนึงนิจ สมบูรณ์ (2539) ที่กล่าวว่ากลุ่มที่ให้การ
ช่วยเหลือมากที่สุด ได้แก่สมาชิกในครอบครัว 

 1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่าการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าทีต่ำารวจชัน้ประทวนนัน้จะตอ้งปฏิบตัหินา้ทีพ่รอ้มกบัเพ่ือนรว่มงานดว้ยทกุครัง้ ไมว่า่จะเปน็
ด้านอำานวยการ หรือด้านป้องกันปราบปรามที่มีลักษณะการวางแผน หาข่าว ปฏิบัติงานในด้านการสืบสวน
ปราบปรามอาชญากรรม การติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรหรือเครือข่ายที่ 
อยู่เบื้องหลัง ซึ่งการปฏิบัติงานทั้งหมดบางครั้งอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน อาจจะต้องได้รับ 
การชว่ยเหลือ คำาแนะนำาจากเพือ่นร่วมงานแบบทนัท ีหรอืถา้มปีญัหาไมว่า่จะเปน็ปญัหาสว่นตวั ปญัหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ ก็อาจจะขอคำาปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อทำาให้สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 1.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ช้ันประทวนในสงักดัตำารวจภธูร จงัหวดันครปฐม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก สามารถอธบิายไดว้า่โดยสว่นใหญ ่
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนจะมีหน้าที่สั่งการลงมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน 
ปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ มีความเป็นกันเอง มีความยุติธรรมเป็นอย่างดี 
อกีทัง้ใหค้วามไว้วางใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏบิตัหินา้ที ่และเมือ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตังิานผดิพลาด 
จะได้รับโอกาสแก้ไข/ปรับปรุง 
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 1.7 ผลการวเิคราะหร์ะดับการการรบัรูค้ณุคา่ของงานของเจา้หนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวนในสงักดั
ตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม พบว่า อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนรับรู้
ว่างานที่ปฏิบัติเป็นสิ่งดี มีประโยชน ์เจ้าหนา้ที่ตำารวจมีความพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ควบคุมตนเอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ประสบความสำาเร็จอย่างมีความสุข ทั้งนี้อาชีพตำารวจ
เป็นอาชีพที่ให้คุณค่าทางสังคมในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ปกป้องประชาชนให้อยู่ใน
สังคมอย่างสงบสุข ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเกิดความภาคภูมิใจมองเห็นคุณค่าของงานที่ตนปฏิบัติ และเมื่อ
เกิดปัญหาหรืออุปสรรคก็จะสามารถเผชิญปัญหานั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่
ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐม จำาแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุ
ราชการในการทำางาน ความพอเพียงรายได้ จำานวนผู้อยู่ในความอุปการะ และลักษณะการทำางาน พบว่า
เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร จังหวัดนครปฐมที่มีอายุ สถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุ
ราชการในการทำางาน ความพอเพียงรายได้ จำานวนผู้อยู่ในความอุปการะ และลักษณะการทำางานต่างกัน 
มพีฤตกิรรมการเผชญิปญัหาแบบมุง่แกไ้ขปญัหาและมุง่แกไ้ขอารมณไ์มแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีอ้าจเพราะเจา้หนา้ที่
ตำารวจชั้นประทวนนั้นมีอายุในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับหน้าที่ มีการระบุหน้าที่บทบาทของตนไว้ชัดเจน  
มีการแบ่งงานตามลักษณะงานของตนอย่างชัดเจน มีประสบการณ์ในการในทำางาน หรือในการดำาเนินชีวิต 
มวีุฒิภาวะในการตัดสินใจในการแกไ้ขปัญหา ทำาให้เมือ่เกิดปัญหาจะมีการปรบัตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น 
ได้ง่าย ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา นำาประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแก้ไขปัญหา ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
สามารถเลือกแสดงพฤติกรรมเผชิญปัญหาที่เหมาะสมได้ดี อีกทั้งครอบครัวยังเป็นพ้ืนฐานหลักของชีวิต  
ซ่ึงครอบครวัจะชว่ยเหลอื ใหค้ำาปรกึษา ดแูลเอาใจใส ่ชว่ยแบง่ปนัความทกุขแ์ละความสขุ มทีีป่รกึษาระบาย
ความรูส้กึตา่ง ๆ  ชว่ยแบง่เบาภาระหนา้ทีต่า่ง ๆ  และบคุคลในครอบครวัยงัไมท่ำาใหเ้กดิความคบัขอ้งใจเพ่ิมขึน้  
จึงทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐมมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบ
มุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ไม่แตกต่างกัน

3.  การสนับสนุนจากครอบครัวสามารถทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา 
และมุ่งแก้ไขอารมณ์ได้ สามารถอธิบายได้ว่าครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนที่มีความสำาคัญและใกล้ชิดกับ
บุคคลมากที่สุด (ดวงเดือน มูลประดับ, 2541: 47) การสนับสนุนทางสังคมมีบทบาทสำาคัญต่อการเผชิญ 
ปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจเปรียบเสมือนแหล่งประโยชน์ที่ช่วยเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
และเหมาะสม จากคำากล่าวของวอร์ทแมน (Wortman, 1984 อ้างถึงใน ชาคริส จันทร์ห้วย, 2548)  
การสนับสนุนทางสังคมจะทำาให้บุคคลรับรู้ดีขึ้น เกิดจากแรงจูงใจในการเปล่ียนพฤติกรรม เปล่ียนวิธีการ
เผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสามารถเผชิญปัญหาได้ดี 

4. การรับรู้คุณค่าของงานสามารถทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่ง 
แก้ไขอารมณ์ได้ สามารถอธิบายได้ว่างานที่ทำาเป็นสิ่งมีค่า เต็มใจกระทำาโดยไม่รู้สึกว่าทุกข์ หรือเครียด 
และเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถเลือกวิธีการเผชิญปัญหาได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากอาชีพตำารวจ
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เป็นอาชีพที่ให้คุณค่าทางสังคมในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ปกป้องประชาชนให้อยู่ใน
สังคมอย่างสงบสุข เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนกระทำาด้วยความรู้สึกที่จริงใจ และเห็นว่าส่ิงที่ตนทำานั้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาสามารถทำานายพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง 
แก้ไขปัญหาได้ สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อปฏิบัติหน้าที่  
เจ้าหน้าที่ตำารวจจะสามารถเลือกวิธีการเผชิญปัญหานั้น ๆ ได้ดี เนื่องจากได้รับคำาการดูแลเอาใจใส่  
คำาปรึกษา การแนะนำาจากผู้บังคับบัญชา เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนทำางานผิดพลาดหรือเมื่อมีปัญหา 
ก็สามารถซักถามหรือขอรับคำาปรึกษา

6. ความภาคภูมิใจในตนเอง ถึงแม้ไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการทำานายแต่ก็มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหา เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ พบว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ชั้นประทวนมีความเชื่อมั่นและรับรู้ว่าอาชีพตำารวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ตลอดจนเห็นคุณค่าในความสำาเร็จ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ รับรู้คุณค่าของตนเองตามความเป็นจริง ยอมรับสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 
พร้อมทั้งแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม บุคคลเหล่านี้จะมีความกระตือรือร้นเชื่อมั่นว่าตนเองมีความ
สามารถในการแก้ไขปัญหา เชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเอง กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี และเมื่อเจอ
กับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ (ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา, 2539:9)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเผชิญปญัหาแบบมุ่งแกไ้ขปญัหาและมุง่แกไ้ขอารมณข์องเจา้หนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวน ในสงักดั 
ตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้มีการใช้เวลาและทำากิจกรรมร่วมกัน เช่น
การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว จัดกิจกรรมที่เน้นการพักผ่อน และท่องเที่ยวร่วมกัน  
และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวยังเป็นแหล่งที่ช่วยประคับประคองจิตใจของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ชั้นประทวนให้มีกำาลังใจ ได้รับความอบอุ่นใจ เกิดความรู้สึกมีภาคภูมิใจในตนเอง เป็นที่ยอมรับและที่รัก
ของบุคคลในครอบครัว ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐมไม่มีภาวะ
กดดันจากครอบครัว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐมสามารถ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ได้ดี

2.  เนื่องจากการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณค่าของงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัด
นครปฐม ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจ
ภูธรจังหวัดนครปฐมเกดิการรับรู้คุณค่าของงาน เชน่ การใหร้บัผดิชอบงานทีต่รงตามความสามารถ ใหโ้อกาส 
ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ มีโอกาสในการศึกษาดูงาน ใหโ้อกาสในความกา้วหนา้ ใหค้วามมัน่คงในดา้นสวสัดกิาร
แก่เจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม และผู้บังคับบัญชาควรจัดกิจกรรม 
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ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทำากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีโอกาสได้พูดคุย 
แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าในงานเพิ่มมากขึ้น 

3.  เนื่องจากการศึกษาพบว่าการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีตำารวจชั้นประทวน ในสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  
ผูบ้งัคบับญัชาจงึควรใหค้วามสนใจในความเปน็อยู ่ใสใ่จในปญัหาและอปุสรรคในการปฏบิตัหินา้ที ่ใหข้อ้มลู
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้ความเป็นกันเอง และให้คำาชมเชยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ได้ดี หากทำา
ผิดพลาดผู้บังคับบัญชาให้โอกาสในการปรับปรุงตัว

ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา โดยอาจศึกษาถึงลักษณะ
ของปัญหาในที่ทำางาน และการจัดการกับปัญหา ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหา
และอาจทำาให้ทราบถึงวิธีการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสม และไม่เหมาะสม เช่น การขอความร่วมมือจาก 
ผู้อื่น การเรียกสินบน เป็นต้น

2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเจ้าหน้าที่ตำารวจภูธร กับเจ้าหน้าที่ตำารวจนครบาล 

3.  ควรนำาพฤตกิรรมการเผชญิปญัหาทัง้แบบมุง่แกไ้ขปญัหาและมุง่แกไ้ขอารมณ ์ทัง้สองรปูแบบ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์อย่างไร
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