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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน  
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดในการปฏบิตังิาน และผลกระทบของความเครยีดของ 
เจ้าหน้าทีต่รวจค้นบุคคลและสมัภาระทีป่ฏบิตังิาน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิกลุม่ตวัอย่างคอื เจ้าหน้าที่ 
ตรวจค้น งานตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ จ�านวน 93 คน ใช้วิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือที่ใช ้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้าน 
ประชากรศาสตร์ มีผลกระทบต่อความเครียดในด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานทั้ง 6 ข้อ อยู่ในระดับสูง  
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับงาน ความสัมพันธ์ในที่ท�างาน บทบาทหน้าที่ 
ในองค์กร ความก้าวหน้าในอาชพี โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และตัวงาน ตามล�าดับ 3) ความสัมพันธ์ 
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด มีความสัมพันธ์ทางบวกทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม  
แตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อคือ ตัวงาน บทบาทหน้าที่ในองค์กร ความสัมพันธ์ในที่ท�างาน  
ความก้าวหน้าในอาชีพ โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับงาน  
ข้อเสนอแนะคอื การปรบัปรงุและพฒันาระบบวธิปีฏบิติังาน ควรเริม่จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่เกีย่วกบังาน 
ควบคู่ไปกับปัจจัยด้านตัวงาน การลดปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดไม่สามารถแก้ไขเฉพาะปัจจัยใด 
ปัจจยัหนึง่ได้ ผูบ้รหิารจะต้องแก้ไขทกุปัจจยัอย่างเป็นระบบ เนือ่งจากแต่ละปัจจยันัน้มคีวามเชือ่มโยงกนั
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ABSTRACT
 The objective of this research is to study the level of factors that affect work  
stress, the relationship between factors affecting work stress, and its effect on screening  
officers at Suvarnabhumi Airport. Samples were screening officers for 93 persons  
carried out using quantitative and qualitative methods. Tools include questionnaires  
and structured interview forms. The results showed that: 1) Demographic factors,  
there was no statistically significant difference in stress on physical, mental, and  
behavioral behavior, 2) Factors affecting job stress in all six topics were at high levels.  
The descending order, including external factors that are not job-related,  
relationships at work, roles and responsibilities in the organization, career  
advancement, organizational structure and atmosphere, and the work, respectively,  
and 3) The relationship between factors that affect stress. There are positive  
relationships, both physically, mentally and behaviorally different in each topic,  
namely works, roles and duties in the organization, relationships at work, career  
advancement, organizational structure and atmosphere, and external factors that are  
not work-related. The suggestion is that the improvement and development of  
the system and operation methods should start with external factors that are not 
work-related in parallel with the work factors. Reducing factors that affect the stress 
of them cannot resolve specific factors. The management must resolve all factors 
systematically since each of those factors is interlinked.
Keywords: factors affecting work stress, screening officers, Suvarnabhumi Airport.

บทน�า
 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศก�าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ 
ท่าอากาศยานท่ีใช้เป็นมาตรฐานสากล โดยภาคผนวกที่ 17 การรักษาความปลอดภัย (ANNEX 17: 
Security) ได้ก�าหนดให้ทุกท่าอากาศยานต้องมีหน่วยงานในการคัดกรองผู้โดยสารและสัมภาระที่ขึ้น
อากาศยาน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก�าหนดให้งานตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ ส่วนตรวจค้น 
ฝ่ายรกัษาความปลอดภยั รบัผดิชอบให้มเีจ้าหน้าทีต่รวจค้น ควบคมุ ก�ากบั ดแูลขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
(standard operating procedure: SOP) ด้วยความสุภาพ ตามค�านิยามของบริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากัด (มหาชน) (ทอท.) คือ ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากัด (มหาชน), 2552) ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยจึงต้องด�าเนินไปพร้อมกับการบริการที่สุภาพ 
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และเป็นมิตร ตาม SOP ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อให้เกิดความเครียดสะสมและขาดการพักผ่อน  
อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�างานต�่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ พนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ หากได้รับความเครียดย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการท�างานลดลง 
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน เพ่ือน�าผลการวิจัย 
ไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการท�างานให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นมีความเครียดในระดับที่เหมาะสม และเกิด
ผลดีต่อชื่อเสียงด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่รวจค้นบคุคล
และสัมภาระที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน และ 
ผลกระทบของความเครียดของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นระดับบริหารและปฏิบัติการ ระดับ 4-7 
ส่วนตรวจค้น ฝ่ายรกัษาความปลอดภยั ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ4 ผลดั จ�านวน 93 คน และเจ้าหน้าที่
ตรวจค้นระดับบริหาร ระดับ 7 หัวหน้าชุด 4 ผลัด ผลัดละ 1 คน และระดับปฏิบัติการ ระดับ 4-6  
รองหัวหน้าชุด 4 ผลัด ผลัดละ 1 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 
 1. แบบสอบถาม ใช้ในการสอบถามเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นระดับบริหารและปฏิบัติการ ระดับ 
4-7 ส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 ผลัด จ�านวน 93 คน ทั้งนี้ 
แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ  
รายได้ต่อเดือน ต�าแหน่งงาน และอายุงาน 
  ตอนท่ี 2 สร้างจากแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน และผลกระทบ
ของความเครียด โดยผลกระทบแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม เป็นข้อความ 
ทางลบ 31 ข้อ และข้อความทางบวก 18 ข้อ มลีกัษณะเป็นมาตรวดัประเมนิค่า (rating scale) 5 ระดบั 
  ตอนที่ 3 ค�าถามปลายเปิดให้เจ้าหน้าที่เสนอแนวทางการอ�านวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงาน โดยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
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 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ตรวจค้นระดับบริหาร ระดับ 7 หัวหน้าชุด 4 ผลัด  
ผลัดละ 1 คน และระดับปฏิบัติการ ระดับ 4-6 รองหัวหน้าชุด 4 ผลัด ผลัดละ 1 คน โดยเป็น 
แบบสมัภาษณ์มโีครงสร้าง แบ่งเป็น 1) ตวังาน 2) บทบาทหน้าทีใ่นองค์กร 3) ความสัมพันธ์ในทีท่�างาน 
4) ความก้าวหน้าในอาชีพ 5) โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร 6) ปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับงาน  
7) ผลกระทบของความเครยีดทางร่างกาย จติใจ และพฤตกิรรม และ 8) สิง่ทีผู่ต้อบต้องการให้ปรบัปรงุ
หรือแก้ไขในการปฏิบัติงาน แต่ต้องเป็นไปตาม SOP 
 ส�าหรับแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ได้พัฒนาจากหลายแนวคิด ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของ Cooper and Marshall (1976) กล่าวถึงปัจจัยความเครียดในการ 
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ตัวงาน บทบาทหน้าที่ในองค์กร ความสัมพันธ์ในที่ท�างาน ความก้าวหน้า 
ในอาชีพ โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และปัจจัยภายนอกท่ีไม่เกี่ยวกับงาน โดยมีแนวคิดของ  
Brown and Moberg (1980) และ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) เป็นแนวคิดสนับสนุน  
ซึ่งครอบคลุมปัจจัยที่ท�าให้บุคคลเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยปัจจัยทั้ง 6 นี้จะส่งผลหรือ
เกี่ยวข้องกับตัวแปรตามคือ ผลกระทบของความเครียด ผู้วิจัยเลือกแนวคิดของ Robbin (อ้างถึงใน  
รติกร ลีละยุทธสุนทร, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับ Brief, Schuler and Van Sell (1981) และ สุพานี  
สฤษฎ์วานิช (2553) ที่อธิบายถึงผลกระทบของความเครียดจากการปฏิบัติงานว่า ประกอบด้วย  
ผลกระทบทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และพฤติกรรม และ วิโรจน์ ตระการวิจิตร (2557) สนับสนุน
แนวคิดเรื่องการหลั่งสารเคมีในสมองเมื่อบุคคลเกิดความเครียด ส่งผลเสียแก่อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
และ สุวรรณา อนุสันติ (2546) ได้สนับสนุนแนวคิดเรื่องผลกระทบทางด้านจิตใจว่า ความเครียดท�าให้
บคุคลขาดสมาธิในการปฏิบัตงิาน ไม่สนใจสิง่รอบข้าง ขาดความระมดัระวงั เกดิอบุตัเิหตงุ่าย นอกจากนี้  
กิติมา ศิริไชย (2554) ยังสนับสนุนแนวคิดทางด้านพฤติกรรม โดยกล่าวถึงความเครียดว่าท�าให้บุคคล 
มพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป สงัเกตได้จากการกระท�าหรือการพูด ใบหน้าตึง น�า้เสียงไม่ราบเรียบ โกรธ 
ร้องไห้ เสียใจแบบไม่มีเหตุผล ตลอดจนอุปนิสัยเปลี่ยนไปอย่างถาวร เช่น การดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่จัด

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ พบว่า
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 69.90 และเพศชาย  
จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10
 มีอายุอยู่ในช่วง 41-45 ปี จ�านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 รองลงมาคือ อายุ 46-50 ปี  
จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุ 31-35 ปี จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 อายุ  
56-60 ปี จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 อายุ 36-40 ปี จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 และ
อายุ 51-55 ปี จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50
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 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ�านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 74.20 รองลงมา
คือ มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.  
จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 อนุปริญญา จ�านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 และปริญญาโท 
จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 
 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาคือ โสด จ�านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 หม้ายหรือหย่าร้าง จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 และแยกกัน
อยู่ จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 
 มีรายได้ต่อเดือน 30,001-60,000 บาท มากที่สุด จ�านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60  
รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 60,001-90,000 บาท จ�านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30  
รายได้ต่อเดือน 17,070-30,000 บาท จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 รายได้ต่อเดือน  
90,001-120,000 บาท จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 และรายได้ต่อเดือน 120,001-131,000 
บาท จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10
 มีต�าแหน่งงาน ระดับ 6 มากท่ีสุด จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40 รองลงมาคือ  
ระดับ 4 จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 ระดับ 7 จ�านวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ 8.60  
และระดับ 5 จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50
 มีอายุงาน 21-25 ปี มากท่ีสุด จ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ อายุ
งาน 16-20 ปี จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 อายุงาน 11-15 ปี จ�านวน 18 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 19.40 อายุงาน 26-30 ปี จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 อายุงานมากกว่า 30 ปี  
จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 และอายุงาน 5-10 ปี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30
 ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน

ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจค้น

ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมเครียด

1. ปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับงาน
2. ความสัมพันธ์ในที่ท�างาน
3. บทบาทหน้าที่ในองค์กร
4. ความก้าวหน้าในอาชีพ
5. โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร
6. ตัวงาน

3.83
3.75
3.70
3.27
3.22
2.81

สูง
สูง
สูง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม 3.43 สูง
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 จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานทั้ง 6 ข้อ อยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉลี่ย 3.43) โดยปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับงานอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.83) และล�าดับสุดท้าย
คือ ตัวงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.81)
 ส่วนที่ 3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนและ 
ผลกระทบ

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานและผลกระทบของ
ความเครียด จ�าแนกตามหัวข้อ    

ตัวแปร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน 

ผลกระทบของควำมเครียด

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ ด้ำนพฤติกรรม

1. ตัวงาน
2. บทบาทหน้าที่ในองค์กร
3. ความสัมพันธ์ในที่ท�างาน
4. ความก้าวหน้าในอาชีพ
5. โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร
6. ปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับงาน

–0.11
–0.09
–0.08
–0.11
0.30**
0.26*

–0.07
–0.20
–0.14
–0.22*
0.36**
0.13

0.007
–0.04
–0.01
–0.06
0.29**
0.09

รวม 0.56**

* มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05  ** มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลกระทบของความเครียด (r = 0.56) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 หมายความว่า ยิ่งมีปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานมาก ยิ่งท�าให้ผลกระทบของความเครียดเพิ่มมากขึ้น สามารถ
แยกพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
 1. ตัวงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลกระทบของความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ 
อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิต ิระดบัความสมัพนัธ์ต�า่มาก มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ –0.11 และ  –0.07 
แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลกระทบของความเครียดด้านพฤติกรรมอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ระดับความสัมพันธ์ต�่ามาก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.007 
 2. บทบาทหน้าที่ในองค์กร มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลกระทบของความเครียดทั้งด้าน 
ร่างกาย จติใจ และพฤตกิรรม อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิระดบัความสมัพนัธ์ต�า่มาก มค่ีาสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ –0.09, –0.20 และ –0.04 ตามล�าดับ 
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 3. ความสัมพันธ์ในที่ท�างาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลกระทบของความเครียดทั้งด้าน
ร่างกาย จติใจ และพฤตกิรรม อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิระดบัความสมัพนัธ์ต�า่มาก มค่ีาสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ –0.08, –0.14 และ –0.01 ตามล�าดับ 
 4. ความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลกระทบของความเครียดด้านร่างกาย  
และพฤติกรรม อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ระดับความสัมพันธ์ต�่ามาก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
เท่ากับ –0.11 และ –0.06 แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลกระทบของความเครียดด้านจิตใจ 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ระดบัความสัมพันธ์ต�า่ มค่ีาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เท่ากบั –0.22 
 5. โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลกระทบของความเครียด 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับความสัมพันธ์ต�่า  
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.30, 0.36 และ 0.29  ตามล�าดับ 
 6. ปัจจัยภายนอกท่ีไม่เกี่ยวกับงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลกระทบของความเครียด 
ด้านร่างกาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับความสัมพันธ์ต�่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.26 แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลกระทบของความเครียดด้านจิตใจและพฤติกรรม อย่างไม่ม ี
นัยส�าคัญทางสถิติ ระดับความสัมพันธ์ต�่ามาก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.13 และ 0.09 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเชิงคุณภำพเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนและ 
ผลกระทบ

ตารางที่ 3 ผลสรุปข้อคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

จำกแบบสอบถำม จำกแบบสัมภำษณ์

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน: ตัวงำน

1. เวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
    (ค่าเฉลี่ยสูง 3.63)
2. การอบรมทบทวนทักษะการปฏิบัติงาน 

ในวันพักเวร (ค่าเฉลี่ยสูง 3.54)
3. หน่วยงานจัดเครื่องมือและอุปกรณ ์

การท�างานไว้อย่างเพียงพอ  
(ค่าเฉลี่ยสูง 3.23)

1. ผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษา 
ความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องของเหลว

2. ต้องการค่าเบี้ยเลี้ยงในการอบรมในวันพัก
เวร เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
เสียเวลามาอบรม

3. พนักงานตรวจค้นที่จัดจ้างต้องเชี่ยวชาญ 
ในงานตรวจค้นมากกว่าเดิม เช่น ตอบข้อ 
ซักถาม การตัดสินใจแก้ปัญหา
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จำกแบบสอบถำม จำกแบบสัมภำษณ์

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน: บทบำทหน้ำที่ในองค์กร

1. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นขัดแย้ง
   กับมาตรฐานการให้บริการของ
    ท่าอากาศยาน (ค่าเฉลี่ยสูง 4.02)
2. การได้รับอ�านาจการตัดสินใจ 

ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
    (ค่าเฉลี่ยสูง 3.83)
3. ภารกิจของเจ้าหน้าที่ตรวจค้น 
  (ค่าเฉลี่ยสูง 3.76)

1. การรักษาความปลอดภัยคู่ไปกับภาพลักษณ์
ของการให้บริการ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันในทาง
ปฏิบัติ  

2. ผู้โดยสารไม่พอใจที่ไม่ให้น�าสิ่งของที่ผิดกฎ
ขึ้นอากาศยาน บางครั้งเป็นของที่มีคุณค่า
ทางจิตใจหรือราคาแพง จึงถูกต�าหนิ  
เจ้าหน้าที่หมดก�าลังใจทั้งที่ปฏิบัติตามกฎ

3. ผู้โดยสารบางคนมีความรู้แต่ยังพยายามน�า
ของที่ห้ามขึ้นอากาศยาน โดยอ้างว่ารู้จักกับ
ผู้บริหาร ทอท. หรือของรัฐ

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน: ควำมสัมพันธ์ในที่ท�ำงำน

1. การเสนอค�าแนะน�าต่าง ๆ ในการ
    ปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน 
    (ค่าเฉลี่ยสูง 4.16)
2. การควบคุมพนักงานตรวจค้นจัดจ้าง 

จะคลาดสายตาไม่ได้ (ค่าเฉลี่ยสูง 4.02)
3. การแทนเวรเมื่อมีคนต่างผลัดป่วยหรือ
    จ�าเป็นต้องหยุดงาน (ค่าเฉลี่ยสูง 3.83)

1. ผู้บริหารระดับสูง บางครั้งสั่งงานคลุมเครือ 
2. เพื่อนร่วมงานบางคนแทรกแซงการ 

ปฏิบัติงาน ซึ่งการแก้ไขสถานการณ์สามารถ
ปฏิบัติได้หลายวิธี ไม่จ�าเป็นต้องเป็นวิธีของ
ตนเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ SOP 

3. พนักงานตรวจค้นจัดจ้างบางคนขโมยของ 
    ผู้โดยสาร ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดให้เกิด
    ความเกรงกลัวที่จะถูกจับได้ 

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน: ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ

1. การอบรมด้านทักษะการตรวจค้นบุคคลและ
สัมภาระอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ยสูง 3.81)

2. ความก้าวหน้าในต�าแหน่งของตนเอง 
    (ค่าเฉลี่ยปานกลาง 3.42)
3. ทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อน
    ต�าแหน่ง (ค่าเฉลี่ยปานกลาง 3.37)

1. การอบรมทบทวนทกัษะการตรวจค้นมหีลาย
หลกัสตูร ซึง่ต้องสอบผ่านเกณฑ์ทีส่งู ต�าแหน่ง
สูงจะกลัวการสอบตกและเสียหน้า และต้อง
มาอบรมในวันพักเวรซึ่งไม่ได้เบี้ยเลี้ยง

2. จ�านวนต�าแหน่งส่วนตรวจค้นมีน้อยและเป็น
งานที่ใช้ทักษะเฉพาะ บางคนจึงขอย้ายไป
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น 

ตารางที่ 3 (ต่อ)
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จำกแบบสอบถำม จำกแบบสัมภำษณ์

3. ผลการประเมินงานไม่สัมพันธ์กับเงินเดือนที่
ได้เพิ่มเพราะคนมาก ผู้ที่ผลประเมินดีเลิศได้
เงินเดือนเพิ่มใกล้กับผู้ที่ได้พอใช้ 

5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน: โครงสร้ำงและบรรยำกำศองค์กร

1.  บรรยากาศในการท�างานน่าอึดอัด 
 (ค่าเฉลี่ยสูง 3.63)
2.  การแบ่งพรรคแบ่งพวกในหน่วยงาน
   (ค่าเฉลี่ยสูง 3.41)
3.  การประสานงานกับหน่วยข้างเคียง
    ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน 
  (ค่าเฉลี่ยปานกลาง 3.37)

1.  เมื่อเสนอความเห็นในการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน มักถูกเพิกเฉย ผู้บริหารควรแจ้ง
ให้ทราบว่าเพราะเหตใุด เพือ่มใิห้หมดก�าลงัใจ 
ในการหาแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ

2.  งานฝากจากหน่วยงานข้างเคียง เช่น กรม
ปศุสัตว์ กรมศุลกากร ยาเสพติด สัตว์สงวน 
และอื่น ๆ มีจ�านวนมาก บางหน่วยงานมาที่
จุดตรวจค้นช้า ต้องรับอารมณ์ของผู้โดยสาร

6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน: ปัจจัยภำยนอกที่ไม่เกี่ยวกับงำน

1. เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ 
 (ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.35)
2. ครอบครัวมีปัญหากับการปฏิบัติงาน
 แบบกะ (ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.30)
3. เหลือตัวคนเดียวในโลก (ค่าเฉลี่ยสูง 4.19)

1.  บางคนไม่ต ้องการให้ครอบครัวทราบถึง
ความเครียดในการปฏิบัติงาน

2.  คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว รู้สึกเหนื่อย 
ที่จะมีส ่วนร ่วมในการท�ากิจกรรมของ
ครอบครัวทุกเรื่อง

3. ครอบครัวต้ังความหวังเร่ืองรายได้สูง เพราะ
ท�างานในองค์กรทีม่ัน่คง จงึรบัภาระค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวมาก

ตารางที่ 3 (ต่อ)
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ตารางที่ 4 ผลกระทบของความเครียด 3 ด้าน

แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์

ผลกระทบของควำมเครียด

ด้ำนร่ำงกำย
1.  เหนื่อยล้า นอนหลับยาก 
    (ค่าเฉลี่ยน้อย 2.60)
2.  โรคประจ�าตัวมีอาการรุนแรง 
    (ค่าเฉลี่ยปานกลาง 3.12)
ด้ำนจิตใจ
3. ฉุนเฉียวง่าย (ค่าเฉลี่ยสูง 3.41)
4.  หลงลืมบ่อย (ค่าเฉลี่ยสูง 3.45)
ด้ำนพฤติกรรม
5.  ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน 
    (ค่าเฉลี่ยสูง 3.97)
6. ควบคุมอารมณ์ได้น้อยลง 
    (ค่าเฉลี่ยสูง 4.02)

ด้ำนร่ำงกำย
1. หลับไม่สนิท โดยเฉพาะในวันเข้าเวรที่กังวล

ว่าจะต้องตื่น  บางวันที่ออกเวรกลับถึงบ้าน
ช้า เวลานอนชดเชยน้อย  

2. โรคจากการท�างาน เช่น กรดไหลย้อน  
ผู้หญิงเป็นเนื้องอกที่เต้านมและมดลูก  
บางคนเป็นมะเร็ง 

ด้ำนจิตใจ
3.  ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ในบางครั้ง 
4.  ลืมในสิ่งที่ก�าลังจะพูด จ�าไม่ได้ว่าสักครู่พูดถึง

เรื่องอะไร
ด้ำนพฤติกรรม
5. บางคนเมื่อเครียดจะรับประทานมากขึ้น  

ดื่มกาแฟ สูบบุหรี่จัด ละเลยการดูแลสุขภาพ 
บางคนซึมเศร้าชัดเจน

 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยทำงประชำกรศำสตร์ มีผลกระทบต่อความเครียดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ สอดคล้องกับการวิจัยของ ประภัสรา รัตนาภรณ์ (2548) ที่พบว่า อายุ สถานภาพสมรส 
ต�าแหน่ง รายได้ และอายุงาน ส่งผลต่อปัญหาในการปฏิบัติงานด้านตรวจค้นผู้โดยสารไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน พบว่า
 1.  ปัจจยัภายนอกท่ีไม่เกีย่วกบังานอยูใ่นระดบัสงูทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ (3.83) โดยเวลาพกัผ่อน 
ไม่เพียงพอมีค่ามากที่สุด และสภาพเศรษฐกิจส่งผลกับค่าครองชีพมีค่าน้อยที่สุด จากการสัมภาษณ ์
พบว่า เวลาพักผ่อนน้อยลงเนื่องจากท�ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อความเครียด 
 2. ความสัมพันธ์ในท่ีท�างานอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.75 โดยเพื่อนร่วมงานมักเสนอ 
ค�าแนะน�าต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีค่ามากที่สุด ไม่สามารถควบคุมพนักงานตรวจค้นจัดจ้าง
ให้ท�าตาม SOP มีค่าน้อยที่สุด จากการสัมภาษณ์พบว่า เพื่อนร่วมงานแทรกแซงการท�างาน ไม่ลงรอย
กัน รู้สึกถูกดูหมิ่น ส่งผลต่อความเครียด 
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 3. บทบาทหน้าที่ในองค์กรอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ีย 3.70 โดยหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีขัดกับ
มาตรฐานการบริการมีค่ามากที่สุด และสามารถส่ังการให้พนักงานตรวจค้นจัดจ้างท�าตามค�าส่ังได้  
มีค่าน้อยท่ีสุด จากการสัมภาษณ์พบว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ลดหย่อนไม่ได้ควบคู่ไปกับ 
การให้บริการ ส่งผลต่อความเครียด 
 4. ความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27 โดยการได้รับการอบรม
ทักษะการตรวจค้นอยู่เสมอมีค่ามากที่สุด และการเล่ือนข้ันปรับเงินเดือนอย่างยุติธรรมมีค่าน้อยท่ีสุด  
จากการสัมภาษณ์พบว่า สวัสดิการรถรับส่งหรือเบี้ยเลี้ยงเดินทางมาอบรม และความอับอายที่สอบ 
ไม่ผ่าน ส่งผลต่อความเครียด 
 5. โครงสร้างและบรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.22 โดยบรรยากาศ
ในการท�างานน่าอึดอัดมีค่ามากที่สุด และปัญหาขัดแย้งกันภายในหน่วยงานมีค่าน้อยที่สุด จากการ
สัมภาษณ์พบว่า การแบ่งแยกกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทั้งระดับส่วนงานและองค์กร ส่งผลต่อความเครียด 
 6. ตัวงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 โดยเวลาปฏิบัติงานแบบเวรกะเหมาะสม 
มีค่ามากท่ีสุด และการปฏิบัติงานตาม SOP ก่อให้เกิดความสับสนมีค่าน้อยที่สุด จากการสัมภาษณ์ 
พบว่า เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมีประสบการณ์มานาน ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเชี่ยวชาญ  
จึงส่งผลต่อความเครียดน้อยที่สุด 
 ปัจจยัข้างต้นทีก่ล่าวมา สอดคล้องกบัการวจิยัของ รตันา จติโสภา (2550) ได้แก่ ปัจจยัภายนอก
ที่ไม่เกี่ยวกับงาน ความสัมพันธ์ในที่ท�างาน ความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในที่ท�างาน 
ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานตรวจค้นของ ทอท. ในระดับสูง ส่วนตัวงานส่งผลต่อความเครียด 
ในระดับปานกลาง ซึ่งน้อยกว่าปัจจัยอื่น
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนและผลกระทบ
ของควำมเครียด พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
ผลกระทบความเครียด โดยมีค่าสหสัมพันธ์ 0.56 (r = 0.56) ที่ระดับนัยส�าคัญ .01 หากมีปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานมาก ได้แก่ ตัวงาน บทบาทหน้าที่ในองค์กร ความสัมพันธ์ 
ในที่ท�างาน ความก้าวหน้าในอาชีพ โครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยว 
กับงาน ยิ่งท�าให้ผลกระทบของความเครียดเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานด้านตัวงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับ 
ผลกระทบของความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ –0.11 และ  –0.07 แต่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลกระทบของความเครยีดด้านพฤตกิรรม 
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.007 หมายความว่า หากตัวงานเพิ่มมากขึ้น 
ผลกระทบของความเครียดด้านร่างกายและจิตใจจะลดน้อยลง
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 2. ปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดในการปฏบิตังิานด้านบทบาทหน้าทีใ่นองค์กร มคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกบัผลกระทบของความเครยีดท้ังด้านร่างกาย จติใจ และพฤติกรรม อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ –0.09, –0.20 และ –0.04 ตามล�าดับ หมายความว่า หากบทบาทหน้าที่
ในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบของความเครียดด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม จะลดน้อยลง 
 3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครยีดในการปฏบิตังิานด้านความสมัพนัธ์ในทีท่�างาน มคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกบัผลกระทบของความเครยีดท้ังด้านร่างกาย จติใจ และพฤติกรรม อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ –0.08, –0.14 และ –0.01 ตามล�าดับ หมายความว่า หากความสัมพันธ์ใน
ที่ท�างานเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบของความเครียดด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม จะลดน้อยลง
 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสัมพันธ์
ทางลบกับผลกระทบของความเครียดด้านร่างกายและพฤติกรรม อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ –0.11 และ –0.06 แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลกระทบของความเครียด
ด้านจิตใจ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -0.22 หมายความว่า  
หากความก้าวหน้าในอาชีพเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบของความเครียดด้านร่างกายและพฤติกรรม 
จะลดลง โดยเฉพาะด้านจิตใจจะมีความสัมพันธ์ทางลบที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด 
ในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพชัดเจนมากกว่าด้านร่างกายและพฤติกรรม 
 5. ปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดในการปฏบิตังิานด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร มคีวาม
สัมพันธ์ทางบวกกับผลกระทบของความเครียดด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30, 0.36 และ 0.29 ตามล�าดับ หมายความว่า 
หากโครงสร้างและบรรยากาศองค์กรเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบของความเครียดด้านร่างกาย จิตใจ และ
พฤติกรรม จะเพิ่มมากขึ้น
 6. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับงาน  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลกระทบของความเครียดด้านร่างกาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.26 แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลกระทบของความเครียด
ด้านจิตใจและพฤติกรรม อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.13  
และ 0.09 หมายความว่า หากปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับงานเพิ่มขึ้น ผลกระทบของความเครียด 
ด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบของความเครียดด้านร่างกาย 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน 
 ส�าหรับการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน
และผลกระทบของความเครียด โดยเฉพาะด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ของพนักงานตรวจค้น 
ที่ท่าอากาศยาน ยังไม่มีงานวิจัยใดศึกษาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนด้ำนตัวงำน  มีดังนี้  
 1. เรื่องผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ควรอบรมทักษะการตรวจค้น
เป็นภาษาต่างประเทศ และขอความร่วมมอืสายการบนิและบรษิทัท่องเทีย่วเน้นย�า้ด้วยวาจาและเอกสาร
เรื่องสัมภาระที่ห้ามน�าขึ้นเครื่อง 
 2. เรื่องเวลาการปฏิบัติงานแบบเวรกะที่เหมาะสม แต่กระทบชีวิตครอบครัว เช่น เวลา  
17.00-08.00 น. ซึ่งยาวนาน ควรให้ครอบครัวมาชมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจการนอนผิดเวลา 
โภชนาการ และชีวิตกับครอบครัว 
 3. เรื่องการอบรมในวันพักเวรที่ไม่มีเบี้ยเลี้ยง แต่มีความจ�าเป็นเพราะกฎหมายก�าหนด  
ควรจัดรถรับส่งในจุดนัดพบเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
 4. เรื่องการควบคุมดูแลพนักงานตรวจค้นจัดจ้างให้ปฏิบัติงานตาม SOP เชื่อมโยงกับปัจจัย
ความเครียดในการปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
ภาษาต่างประเทศ และให้เข้าใจว่ามิใช่การจับผิด แต่เป็นการควบคุมคุณภาพอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพ
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนด้ำนบทบำทหน้ำที่ในองค์กร  มีดังนี้                 
 1. ควรจดัอบรมด้านบรกิารในหมวดการรกัษาความปลอดภยั เพือ่ให้มจีติวทิยาในการโน้มน้าว
ให้ผู้โดยสารปฏิบัติตาม แม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตาม
 2. การได้รบัอ�านาจการตดัสนิใจในการปฏบิติังานได้อย่างเต็มที ่การแก้ปัญหาอาจสร้างความ
ไม่พอใจแก่ผู้โดยสารท่ีเป็นผู้มีต�าแหน่ง ท�าให้ได้รับข้อร้องเรียน ส่วนงานควรต้องชี้แจงตามความเป็น
จริง ไม่ควรกังวลว่า ทอท. อาจได้รับความเสียหาย
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมสัมพันธ์ในที่ท�ำงำน มีดังนี้ 
 1. เรื่องผู้บริหารสั่งงานคลุมเครือ หากมีการเปลี่ยนแปลงค�าสั่งควรประชุมให้รับรู้กันอย่าง 
ทั่วถึง และควรพร้อมรับฟังปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจากผู้ปฏิบัติงานจริงด้วย
 2. เรื่องการเสนอค�าแนะน�าต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงาน ควรจัดกิจกรรมทั้งภายในผลัดและ
ระหว่างผลดั การจดักจิกรรมสนัทนาการจะช่วยละลายพฤตกิรรม ให้ยอมรบัความแตกต่างด้านความคดิ
 3.  เรือ่งการแทนเวรเมือ่คนในผลดัหรอืต่างผลดัป่วยหรอืมเีหตฉุกุเฉนิ ควรเพิม่ก�าลงัเจ้าหน้าที่
ตรวจค้นเพื่อความคล่องตัวในการบริการและบริหารงาน
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ มีดังนี้                   
 1. เรือ่งการอบรมท่ีมอียูเ่สมอและเกณฑ์สอบผ่านสงูคอื ร้อยละ 85.00 ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิติั 
มีบทลงโทษผู้ไม่เข้าอบรม จึงควรอธิบายวัตถุประสงค์ของการอบรมให้เข้าใจ และแจ้งผลเฉพาะบุคคล
เพื่อมิให้อับอาย การสอบซ่อมให้ท�าเป็นรายบุคคลในเวลาที่แตกต่างกัน 
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 2. เรื่องความก้าวหน้าในต�าแหน่ง ควรยกระดับส่วนตรวจค้นเป็นฝ่าย เพื่อให้ต�าแหน่งภายใน
เพิ่มขึ้น ควรมีค่าทักษะในการตรวจค้นเป็นค่าวิชาชีพเพื่อให้มีความภูมิใจในงานและลดการขอย้าย  
จะท�าให้มีผู้เชี่ยวชาญงานตรวจค้นมากขึ้น
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนด้ำนโครงสร้ำงและบรรยำกำศองค์กร  
มีดังนี้
 1. เรื่องบรรยากาศในการท�างานมีความน่าอึดอัด แบ่งพรรคแบ่งพวก เชื่อมโยงมาจากปัจจัย 
ความเครียดในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพ เนื่องจากต�าแหน่งงานมีจ�ากัดแต่มีความ
ต้องการเลื่อนต�าแหน่งสูง เกิดการแย่งต�าแหน่งงาน ผู้บริหารควรมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
 2. เรื่องการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานข้างเคียง ควรจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน 
ที่ต้องท�างานประสานกัน เช่น ศุลกากร ยาเสพติด สัตว์สงวน หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นไปร่วม
กิจกรรมเพื่อหาทางออกแบบบูรณาการร่วมกัน
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำนด้ำนปัจจัยภำยนอกที่ไม่เกี่ยวกับงำน  
มีดังนี้ 
 1. เรื่องเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอและปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับงานแบบเวรกะ ซึ่งเชื่อมโยง 
กับปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานด้านตัวงาน จึงควรจัดกิจกรรมแนะน�าการบริหารเวลากับ
ครอบครัว เชิญแพทย์มาแนะน�าการพักผ่อน โภชนาการ และการออกก�าลังกายที่เหมาะสม
 2. เรือ่งการบรหิารค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอ ควรอบรมให้ความรู้เร่ืองการลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ�าเป็นในชีวิต 
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