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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจ
คนที่ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 2) เพื่อศึกษา
ระดับความสัมพันธระหวางผลกระทบความเครียดและปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน โดยเก็บขอมูล
ดวยวิธีการคัดเลือกแบบการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากเจาหนาที่ตรวจคน แผนกตรวจคน 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานไทย จำกัดที่ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 384 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอความเครียด ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
สถิติเชิงพรรณนาที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี ่ย (Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน ผลการศึกษาพบวาเจาหนาท่ีตรวจคนมีระดับ

ความเครียดตอปจจัยที่สงผลโดยรวมในระดับคอนขางสูง ( Χ =4.06) และความสัมพันธโดยรวมระหวางปจจัยที่สงผล
ตอความเครียดในการปฏิบัติงานและผลกระทบของความเครียดของเจาหนาที่ตรวจคนเปนความสัมพันธในเชิงบวก
ระดับสูง ( r = 0.80) เพราะเจาหนาที่ตรวจคนเปรียบเสมือนกำลังดานหนาที่จะตองคัดกรอง ดูแลความปลอดภัยของ
ผู โดยสาร และบุคลากรการบิน หนวยงานควรจัดการฝกอบรมการปฏิบัติงานใหบุคลากรมีความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีในการปองกันตนเองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

คำสำคัญ: ปจจัยท่ีสงผลกระทบความเครียด เจาหนาท่ีตรวจคน โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study 1) factors affecting stress of screening officers at Suvarnabhumi 
Airport during the pandemic of Coronavirus Disease 2019 and 2) the levels of relationship between 
the effects of stress and factors affecting work stress. Accidental sampling technique was used and 
384 screening officers working at AOT Aviation Security Company Limited were recruited as samples. 
Research instrument was Factors Affecting Stress questionnaire with 5 rating scales. Descriptive 
statistics included Mean and Standard Deviation and inferential statistics was Pearson correlation. 
Results revealed that screening officers had relatively high level of stress toward overall affecting 

factors at Χ =4.06. Moreover, overall levels of relationship between the effects of stress and factors 
affecting work stress of screening officers had positive relationship at high level ( r = 0.80). Screening 
officers resemble front-line forces who must scan and take care of passengers and aviation personnel 
for safety. Organizations should provide work trainings for their personnel to realize the importance 
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of and adapt themselves to healthy behaviors in order to protect themselves from Coronavirus 
Disease 2019. 
 

Keywords: Factors affecting stress, Screening officers, Coronavirus Disease 2019 
 

1. ความเปนมาของปญหา  
 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว หนวยงานตาง ๆ จึงมีภาระงานท่ี
เพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับตัวใหรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสงผลตอสภาพจิตใจของบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาท่ีในองคกรหลายภาคสวน เชน การสาธารณสุข การศึกษา และทองเที่ยว เปนตน บุคลากรผูปฏิบัติงานมีโอกาส
เสี่ยงสูงท่ีจะสัมผัสเชื้อโรคจากผูปวย ซึ่งบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจการบินทั่วโลกก็ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณด ังกลาวเช นเดียวกัน องคการการบินพลเร ือนระหวางประเทศ ( International Civil Aviation 
Organization: ICAO) ไดทำการกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยานและใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานสากล โดยภาคผนวกท่ี 17 หัวขอการรักษาความปลอดภัย (ANNEX 17: Security) ไดกำหนดให
ทุกทาอากาศยานจำเปนตองมีหนวยงานเพ่ือปฏิบัติการคัดกรองผูโดยสาร และสัมภาระท่ีนำข้ึนสูอากาศยาน ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิมอบหมายใหสวนตรวจคนฝายรักษาความปลอดภัย เปนหนวยงานรับผิดชอบ ท้ังน้ีไดกำหนดหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีตรวจใหปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ผูโดยสารและเจาหนาท่ีหนวยงานขางเคียง ตามคูมือและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ภายใตสภาวะกดดันที่หลากหลายจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เจาหนาท่ีตรวจคนเปนบุคลากรท่ีจำเปนตองเปนดานหนาในกระบวนการการ
เดินทางของผูโดยสารจำนวนมากตอวัน จึงมีความเสี่ยงตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพราะมีโอกาสไดรับเชื้อโรค 
Baron & Paulus (1991) กลาววาประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลจะดีเมื่อบุคคลมีความเครียดอยูในระดับต่ำ หาก
ความเครียดระดับปานกลางประสิทธิภาพการทำงานจะดียิ่งข้ึน สวนหากมีระดับความเครียดท่ีสูงและยาวนานจะทำให
ประสิทธิภาพการทำงานต่ำลงได  
 Cooper & Marshall (1976) กลาววาความเครียดในการปฏิบัติงานคือความรูสึก อันเปนผลมาจากปจจัยทาง
สภาพแวดลอมกลาวถึงปจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานไดแก 

1. ตัวงาน (Intrinsic to the Top) คือ ความเครียดมักมาจากลักษณะงานท่ีทำประจำทุกวัน ไดแก สภาพการ
ทำงาน เปนสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน เสียงดังเกินไป กลิ่นรุนแรง และตัวกระตุนอ่ืนๆ  

2. บทบาทหนาท่ีในองคกร (Role in the Organization) คือ การกำหนดงานอยางชัดเจน ความคาดหวังจาก
องคกร และมีการสื่อสารใหพนักงานเขาใจโดยท่ัวกัน  

3. ความสัมพันธในที่ทำงาน (Relationship at Work) คือ ความสัมพันธระหวางบุคคลของสมาชิกในองคกร
สามารถสรางความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการทำงานได โดยความสัมพันธระหวางบุคคลน้ันแบงไดเปน 3 แบบ คือ 
ความสัมพันธกับหัวหนางาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และความสัมพันธกับลูกนอง 

4. ความกาวหนาในอาชีพ (Career Development) คือ ความมุงหวังที่จะกาวหนาในอาชีพ ตองการโอกาส
เรียนรูงานใหมๆหรือทักษะอ่ืน ๆเพ่ิมเติม ไดรับการเลื่อนข้ัน เลื่อนตำแหนงไดรับคำตอบแทนเพ่ิมมากข้ึน  

5. โครงสรางและบรรยากาศในองคกร (Organization Structure and Climate) คือ โครงสรางองคกรที่มี
การบริหารตายตัว ไมยืดหยุน บรรยากาศในการทำงานไมเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความเห็น มีการ
เลนการเมืองภายในองคกร มีพรรคพวกในการทำงาน สิ่งเหลาน้ีทำใหพนักงานรูสึกวาตนไมไดเปนสวนหน่ึงขององคกร 
ถูกจำกัดในการทำงาน 

6. ปจจัยภายนอกที่ไมเกี ่ยวของกับงาน (Non - Work Factor) คือ การเชื ่อมโยงระหวางการทำงานและ
ครอบครัว โดยความเครียดจากการทำงานอาจสงผลใหบุคคลเกิดความเครียดที่บาน มีปญหากับครอบครัว ซึ่งในทาง
กลับกัน ปญหาจากครอบครัวก็อาจสงผลใหเกิดความเครียดในการทำงานเชนกัน 

 ยิ่งไปกวานั้นดวยสภาวการณโรคระบาดโควิด 19 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดระบุ
ความเครียดท่ีมีสาเหตุเฉพาะ บุคลากรท่ีปฏบัิติงานเก่ียวของกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในคูมือการดูแลสังคมจิตใจ
บุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19 ไดแก 
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1. ความจำเปนในการปฏบัิติตามมาตรการปองกันทางชีวภาพ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความเครียด ในการ
ตองปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ดวยความเครงครัดเพ่ือปองกันการติดเช้ือ  

2. ความเสี่ยงของการแพรกระจายเช้ือ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกิดความเครียดเพราะการควบคุมการติดเช้ือ
เปนสิ่งท่ีตองใหความสำคัญ และเกิดการกังวลมากเกินไปเน่ืองจากอาการของไขหวัดท่ัวไปอาจกอใหเกิดความสับสนกับ
โควิด 19 อีกท้ังชวงระยะฟกตัวของ COVID-19 ท่ียังไมแสดงอาการนาน และอัตราการสูญเสียชีวิตคอนขางสูงมากเมื่อ
เทียบกับไขหวัดใหญ ความกลัวการติดเช้ือและผลกระทบท่ีตามมาตอท้ังตัวเอง ผูปวย และสมาชิกในครอบครัว 

3. ความจำเปนทางการแพทยและความตองการของบุคคลที่หลากหลาย คือ ความซับซอนในการจัดการ
ปญหาโควิด 19 กอใหเกิดความตองการเชิงปริมาณที่มากขึ้น เชน บุคลากรทางการแพทย การรักษาพยาบาล และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

4. ตราบาป คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอาจไดรับผลกระทบจากการตีตราทั้งภายในและภายนอก โดยเกิด
ความรูสึกเปนตราบาปของตัวเองท่ีจะบอกความตองการและความกังวลของตนใหกับผูอ่ืนรับฟง ผลกระทบความเครยีด 

 ท้ังน้ี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดกลาวถึงความเครียดไววา ความเครียดจะสงผลใหเกิด
ความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ รางกาย และพฤติกรรม ดังน้ี 

1. ดานจิตใจและอารมณ ไดแก ความวิตกกังวล คิดมาก คิดฟุงซาน หลงลืมงายไมมี สมาธิ หงุดหงิด โกรธงาย 
ใจนอย เบ่ือหนาย ซึมเศรา เหงา วาเหว สิ้นหวัง หมดความรูสึกสนุกสนาน เปนตน 

2. ดานรางกาย ไดแก ปวดศีรษะ ไมเกรน ทองเสียหรือทองผูก นอน ไมหลับหรืองวงนอน ตลอดเวลา ปวด
เมื่อยกลามเนื้อ เบื่ออาหารหรือกินมากกวาปกติ ทองอืดเฟอ อาหาร ไมยอย ประจำเดือนมาไมปกติ เสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศ มือเย็นเทาเย็น เหงื่อออกตามมือตามเทา ใจสั่น ถอนหายใจบอย ๆ ผิวหนังเปนผื่นคัน เปนหวัดบอย ๆ แพ
อากาศงาย 

3. ดานพฤติกรรม ไดแก สูบบุหรี่ ดื่มสุรามากขึ้น ใชสารเสพติดใชยานอน หลับ จูจี้ขี้บน ชวนทะเลาะ มีเรื่อง
ขัดแยงกับผูอ่ืนบอย ๆ ดึงผม กัดเล็บ กัดฟน ผุดลุกผุดน่ัง เงียบขรึม เก็บตัว เปนตน 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

      ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานในชวงการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือคนหาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจคนเพ่ือ

สามารถนำขอมูลไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานท้ังในสวนตรวจคนและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของของบริษัท 

ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งกำหนดคำขวัญไววา “ปลอดภัย คือมาตรฐาน บริการ คือหัวใจ” อีกท้ัง

ยังกอใหเกิดผลดีตอชื่อเสียงทางดานการรักษาความปลอดภัยแกทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสรางความเชื่อมั่นใหแก

ประเทศยิ่งข้ึนอีกดวย 

  



   การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตรประยุกต ครั้งท่ี 11 

  (The 11th National Conference on Applied Liberal Arts NCAA2022) 
 

51 
 

 

2. วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจคนที่ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2. เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานและผลกระทบของ

ความเครียดของเจาหนาท่ีตรวจคนท่ีปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 

 

3.  วิธีการดำเนินการวิจัย  
ผูวิจัยใชวิธีระเบียบวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative) ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เจาหนาท่ีตรวจคน งาน

ตรวจคนบุคคลและสัมภาระ แผนกตรวจคน บริษัท รักษาความปลอดภัย ทาอากาศยานไทย จำกัดที่ปฏิบัติงาน ณ ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1,035 คน กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาในครั้งน้ีคำนวณโดยใชสูตรยามาเน Yamane (1973) 

ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และมี ใชวิธีการคัดเลือกแบบการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จะ

ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 384 คน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ซึ่งมากกวาข้ันต่ำท่ีกำหนดไว  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอความเครียด ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 

3 สวน แตละสวนเก็บขอมูลในหัวขอดังนี้ 1. ขอมูลปจจัยทางประชากรศาสตร จำนวน 10 ขอ 2. ปจจัยที่สงผลตอ

ความเครียดในการปฏิบัติงาน จำนวน 50 ขอ และ 3. ผลกระทบของความเครียดของเจาหนาท่ีตรวจคนท่ีปฏิบัติงาน ณ 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 15 ขอ สำหรับการวิเคราะห

ขอมูลในสวนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามที่ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale ตามรูปแบบของ Likert Scale 5 ระดับ 

โดยใชระดับในการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน 5 หมายความวา สงผลตอความเครียดมากท่ีสุด 

ระดับคะแนน 4 หมายความวา สงผลตอความเครียดมาก 

ระดับคะแนน 3 หมายความวา สงผลตอความเครียดปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 หมายความวา สงผลตอตอความเครียดนอย 

ระดับคะแนน 1 หมายความวา สงผลตอตอความเครียดนอยท่ีสุด 

โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนนดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง สงผลตอความเครียดในระดับสูง 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง สงผลตอความเครียดในระดับคอนขางสูง 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง สงผลตอความเครียดในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง สงผลตอความเครียดในระดับคอนขางต่ำ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง สงผลตอความเครียดในระดับต่ำ 

 ผูวิจัยทำการทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบ จำนวน 30 ชุด 

ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่นดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได

คาความเชื่อมั่นในภาพรวมเทากับ 0.89 จึงทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ

ความเครียดในการปฏิบัติงานในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากน้ันวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

สถิติสำเร็จรูป แลวอธิบายตามวิธีการเชิงปริมาณโดยอาศัยวิธีการทางสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี 

คาเฉลี ่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหคาสหสัมพันธเพียรสัน เพื ่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางผลกระทบความเครียดและปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดในการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีตรวจคนท่ี
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ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดระดับความมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4. ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของเจาหนาท่ี

ตรวจคนท่ีปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความเครยีดในการปฏิบัติงาน  𝑿𝑿 S.D. การแปลผล 

1. ตัวงาน 4.67 .227 สูง 
2. บทบาทหนาท่ีในองคกร 4.21 .621 สูง 
3. ความสัมพันธในท่ีทำงาน 3.38 .792 ปานกลาง 
4. ความกาวหนาในอาชีพ 2.57 .720 ปานกลาง 
5. โครงสรางและบรรยากาศในองคกร 3.89 .657 คอนขางสูง 
6. ปจจัยภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับงาน 4.24 .645 สูง 
7. ความจำเปนในการปฏิบัตติามมาตรการปองกันทางชีวภาพ 4.36 .358 สูง 
8. ความเสีย่งของการแพรกระจายเช้ือ 4.69 .496 สูง 
9. ความจำเปนทางการแพทยและความตองการของบุคคลท่ี

หลากหลาย 
4.11 .408 คอนขางสูง 

10. ตราบาป 4.52 .652 สูง 

 รวม 4.06 .557 คอนขางสูง 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเครียดตอปจจัยท่ีสงผลตอปจจัยท่ีสงผลตอความเครียด

ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง ( Χ =4.06) เมื ่อพิจารณารายดานพบวา ปจจัยที่สงผลตอ

ความเครียดระดับสูง มากท่ีสุดคือ ความเสี่ยงของการแพรเช้ือ (Χ =4.69) รองลงมาคือ ตัวงาน (Χ =4.67) ตราบาป (

Χ =4.52) ความจำเปนในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันทางชีวภาพ (Χ =4.36) ปจจัยภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับงาน 

( Χ =4.24) และบทบาทหนาที่ในองคกร ( Χ =4.21) ตามลำดับ ปจจัยที่สงผลตอความเครียดระดับคอนขางสูงไดแก 

ความจำเปนทางการแพทยและความตองการของบุคคลที่หลากหลาย ( Χ =4.11) และโครงสรางและบรรยากาศใน

องคกร (Χ = 3.89) ตามลำดับ และปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดระดับปานกลางไดแก ความสัมพันธในท่ีทำงาน   ( Χ

=3.38) และความกาวหนาในอาชีพ (Χ =2.57) ตามลำดับ   

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลกระทบของความเครียดของเจาหนาท่ีตรวจ
คนท่ีปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ ในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
 

 ผลกระทบของความเครียดของเจาหนาท่ีตรวจคนท่ีปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยาน

สุวรรณภมูิ ในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
𝑿𝑿 S.D. การแปลผล 

1. ดานจิตใจและอารมณ 4.72 .644 สูง 

2. ดานรางกาย 3.85 .724 คอนขางสูง 

3. ดานพฤติกรรม 3.24 .598 ปานกลาง 

 รวม 3.94 .655 คอนขางสูง 
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จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบของความเครียดตอปจจยัท่ีสงผลตอความเครียดใน

การปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง ( Χ =3.94) โดยผลกระทบของความเครียดดานจิตใจและอารมณอยู

ในระดับสูง (Χ =4.72) รองลงมาคือดานรางกาย อยูในระดับคอนขางสูง  (Χ =3.85) และดานพฤติกรรม อยูในระดับ

ปานกลาง (Χ =3.24) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานและผลกระทบ

ของความเครียดของเจาหนาท่ีตรวจคนท่ีปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 

 ความสัมพันธระหวางปจจยัท่ีสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานและผลกระทบของความเครยีด

ของเจาหนาท่ีตรวจคนท่ีปฏิบัติงาน 

r การแปลผล 

 

1. ดานจิตใจและอารมณ 0.82* สูง 

2. ดานรางกาย 0.80* สูง 

3. ดานพฤติกรรม 0.80* สูง 

 รวม 0.80 สูง 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี  3 พบวา ปจจัยที่สงผลตอความเครียดและผลกระทบของความเครียดของเจาหนาที่ตรวจคนท่ี
ปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธในเชิงบวก
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธทุกดานในระดับ สูง โดยดานจิตใจและอารมณ มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงท่ีสุด  
(r = 0.82) และดานรางกายและดานพฤติกรรมมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากัน (r = 0.80)  
 

5. การอภิปรายและสรุปผล 
 ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตรวจคนท่ีปฏิบัติงาน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระดับความเครียดตอปจจัยที่สงผลโดยรวมในระดับคอนขางสูง   

( Χ =4.06) เพราะเจาหนาที่ตรวจคนเปรียบเสมือนดานหนาที่จะตองคัดกรอง ดูแลความปลอดภัยของผูโดยสาร และ
บุคลากรการบิน ในการเดินทางเขา-ออก ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหวางประเทศ ซึ่งขัดแยงกับผล
การศึกษาของบุคลากรทางการพยาบาล ฝายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดย วัชรีย แสงมณี และ

คณะ (2564) ที่พบวา บุคลากรทางการพยาบาลมีความเครียดภาพรวมในระดับนอย ( Χ =1.91) เพราะบุคลากรของ
หนวยงานดานสุขภาพและสาธารณสุขมีความรู และความเขาใจ รวมถึงมีเครื่องมือและอุปกรณในการปองกันการ
แพรกระจายของเช้ือโรคท่ีดี ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาแตละปจจัยท่ีสงผลกระทบของความเครียดของเจาหนาท่ีตรวจคนในการ

ปฏิบัติงาน ปจจัยดานความเสี ่ยงของการแพรกระจายเชื ้อ ( Χ =4.69) คืออันดับแรกและมีความเครียดระดับสูง 
เนื่องจากขาวการเสียชีวิตในแตละวันมีจำนวนตัวเลขที่สูง และความคลายคลึงกันของลักษณะอาการการเจ็บปวยที่ไม
รุนแรง เชน ไขหวัดท่ัวไป (ยง ภูวรวรรณ, 2563)  จึงกอใหเกิดความกลัวการติดเช้ือ และกังวลถึงผลกระทบท่ีตามมาตอ
ท้ังตัวเอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ในดานของผลกระทบของความเครียดของเจาหนาท่ีตรวจคนอยูในระดับคอนขาง

สูง (Χ =3.94) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพิชญา วงศวาสนา (2564) เก่ียวกับปจจัยผลกระทบทางลบจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลตอความสุขในการทำงานของพนักงานฝายการโดยสาร และเมื่อวิเคราะหรายดาน 

พบวาผลกระทบของความเครียดที่สูงที่สุดคือ ดานจิตใจและอารมณ (Χ =4.72) และความสัมพันธโดยรวมระหวาง
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ปจจัยที่สงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานและผลกระทบของความเครียดของเจาหนาที่ตรวจคนเปนความสัมพนัธ
ในเชิงบวก (R = 0.80) ซึ่งอยูในระดับสูง กลาวคือ ดวยปจจัยที่สงผลตาง ๆ และลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ เจาหนาท่ี
ตรวจคนมักเกิดความตื่นกลัว ความวิตกกังวลการติดเชื้อโรคอันเปนเหตุแกการสูญเสียชีวิต ซึ่งหากหนวยงานไมหา
แนวทางในการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจคนใหอยูระดับที่เหมาะสม อาจ
ลุกลามเปนปญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงในอนาคต ดวยเหตุนี ้ ทอท. และหนวยงานที่เกี ่ยวของควรนำขอมูลของผล
การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการแกไข ปองกัน และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจคน เพื่อลดระดับ
ความเครียดอันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงาน และใหการชวยเหลือเชน จัดการฝกอบรมปลูกฝงและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีในการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงเสริมและเพิ่มเติมความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน สงเสริมความเชื่อมั่นในสิทธิประโยชนและความคุมครองที่ไดรับจาก
สวัสดิการดานสุขภาพของหนวยงาน เปนตน  
 

6. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
 6.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี คือ ปจจัยเรื่องกำลังพลและการแทนเวรเมื่อเจาหนาท่ีตรวจคนในผลัดหรือ
ตางผลัดปวย มีเหตุฉุกเฉิน หรือไมสามารถมาปฏิบัติงานได ทอท. ควรเพิ่มอัตราการจัดจางบุคลากรใหมากขึ้น เพื่อลด
ภาระงานที่หนักเกินไป จนกอใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน อีกทั้งจะสามารถเพิ่มความคลองตัวในการบริหาร
จัดการกำลังพลไดดีข้ึน 
 6.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป คือ ควรขยายขอบเขตการวิจัยกับเจาหนาที่ตรวจคน งานตรวจคน
สัมภาระบรรทุก หรือพนักงานตรวจคนจัดจางที่ปฏิบัติงานที่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและทาอากาศยานอ่ืน 
ๆ ของประเทศไทย เพื่อจะไดนำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการออกนโยบายในการทำงานในชีวิตวิถีถัดไป (Next 
Normal)  
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