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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า
ในข้าราชการตารวจจราจรเขตนครบาล
ปราลีณา ทองศรี* อารยา เชียงของ** ธนยศ สุมาลย์โรจน์***
บทคัดย่อ
การปฏิบัติงานด้านจราจรเป็นงานที่มีความกดดันและความเครียดสูงเนื่องจากต้องทางานในชั่วโมง
เร่งด่วนและถูกคาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการจราจรที่ มีประสิทธิภาพ ตารวจผู้ปฏิบัติงานจึง
เสี่ยงต่อการมีปัญหาทางสุขภาพจิต การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า และ
พัฒนาแบบจาลองเชิ งสาเหตุ ของปั จจัย ที่ มีอิทธิพ ลต่อภาวะซึม เศร้าของข้าราชการตารวจนครบาลฯ ที่
ปฏิบัติงานด้านจราจร จานวน 612 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ชุด
แบบสอบถามเพื่อประเมินตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ภาวะซึมเศร้า สัมพันธภาพในครอบครัว ความไม่
สมดุลของการทุ่มเทและการตอบแทนในงาน การสนับสนุนในองค์กร และพื้นอารมณ์ทางบวก การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโปรแกรมริสเรล
ผลการวิ จั ย พบว่ า ร้ อ ยละ 39.2 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า ข่ า ยมี ภ าวะซึ ม เศร้ า ส าหรั บ แบบจ าลอง
สมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (2 = 187.78, df = 44, p <.01, RMSEA
= .073, GFI = 0.95, CFI = 0.97) โดยปัจจัยต่างๆ ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร้าได้ร้อย
ละ 22 นอกจากนั้นพบว่าภาวะซึมเศร้าได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการรับรู้ความไม่สมดุลของการทุ่มเทและ
การตอบแทนในงานโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .12 (β = .12, p<.01) ส่วนตัวแปรที่เหลือในแบบจาลอง
มีอิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อภาวะซึมเศร้าด้วย โดยเรียงตามขนาดอิทธิพลจากมากไปน้อย
ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว ( = -.33, p<.01) พื้นอารมณ์ทางบวก ( = -.12, p<.05) และการสนับสนุน
ในองค์การ ( = -.09, p<.05) ตามลาดับ
การศึ ก ษานี้ ท าให้ ไ ด้ แ นวทางในการส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น ปั ญ หาทางสุ ข ภาพจิ ต ได้ แ ก่ การเพิ่ ม
ความสัมพัน ธ์ความห่ว งใยรั กใคร่ ของสมาชิ กในครอบครัวตารวจราจร การจัดกิจ กรรมเพื่อ เพิ่ม อารมณ์
ทางบวก สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย รวมทั้งควรได้รับการสนับสนุนในองค์การโดยเฉพาะจากผู้บังคับบัญชา
สร้างระบบประเมินผลการทางานและการตอบแทนที่ยุติธรรม โปร่งใส
คาสาคัญ: ภาวะซึมเศร้า/ ตารวจจราจร
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ABSTRACT
High expectation and having to manage the traffic during rush hours makes traffic control
a job of high pressured and stress. It puts traffic control police officers at risk of experiencing
mental health problems. This research aimed to study factors affecting depression and its
prevalence in traffic control police officers under Bangkok Metropolitan Police Bureau supervision.
Six-hundred and twelve traffic police officers were selected using stratified random sampling.
Participants were asked to answer questionnaires assessing demographic characteristics, level of
depression, family relationships, effort-reward imbalance, organizational support and positive
affect. A structural equation model (SEM) was employed for data analysis using the Lisrel program.
Findings showed that the prevalence of depressive symptoms was 39.2%. The hypothesized
model fit the empirical data well (2 = 187.78, df = 44, p <.01, RMSEA = .073, GFI = 0.95,
CFI = 0.97). The model explained 22% of the variance in depression. The findings also suggest
a direct positive influence of work-dedication and reward imbalance with an influential
coefficient of .12 (β = .12, p<.01). Results also showed that the remaining variables also had
significant direct negative influences on depression: family relationships ( = -.33, p<.01),
positive affect ( = -.12, p<.05) and organizational support ( = -.09, p<.05), respectively.
This study provides a foundation for preventing depression and assisting traffic police
under the Bangkok Metropolitan Police Bureau to avoid conditions that may interfere with their
performance. Understandings of the relevant factors associated with depression were provided.
Mental health promotion and prevention guidelines are discussed baseds on the findings.
For example, peer relationship and emotion regulation should be facilitated. Support from
supervisors with equitable and transparent performance evaluations should be provided officers.
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