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Background Stress is an important mental health problem; it is mostly caused

by work. Female bus drivers are responsible for driving many

times a day and faced with pollution. Sometimes passengers

complain about their performances which further lead to stress.

However, there have been no data about stress among female

bus drivers.

Objective To study stress, personality, and related factors of stress among

female bus drivers of Bangkok Mass Transit  Authority.

Design A cross - sectional descriptive study.

Setting Bangkok Mass Transit  Authority.

Materials and Methods Data were collected from 119 female bus drivers of Bangkok

Mass Transit Authority. The measurements were demographic

data questionnaire, personality test (Maudsley Personality

Inventory) and Suanprung stress test. Chi - square test was

used to examine associated factors with stress. Logistic

Regression Analysis was used to determine the predictors of

stress among female bus drivers.
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Results The result of the study shows that the 119 female bus drivers

had their mean age of 46.42 years old. They had moderate

stress level (42.9 %), extravert and stable personality (46.2 %).

Factors that statistically significantly associated with stress

(p < 0.05) were smoking, alcohol drinking, sedative drug use,

shopping, family relationship problems, relationship problems

with bus managers and neurotic personality (Scale N). Two

predictive variables of stress were sedative drug use (OR = 9.8)

and neurotic personality (Scale N) (OR = 1.2).

Conclusion Most female bus drivers had moderate stress level. Almost half

of female bus drivers had history of alcohol drinking. This study

could be used to plan for stress management programs for

female bus drivers so that they could work more effectively.
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เหตุผลของการทำวิจัย ความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ โดยสาเหตุส่วนใหญ่

ที่ทำให้เกิดความเครียดมาจากปัญหาการทำงาน และเนื่องจาก

พนกังานขบัรถโดยสารประจำทางเพศหญงิตอ้งทำงานขบัรถรบั -

ส่งผู้โดยสารตามเส้นทางที่รับผิดชอบวันละหลายรอบ ตลอดจน

ต้องเผชิญกับสภาพมลภาวะ และได้ร ับการร้องเร ียนจาก

ผู้โดยสาร ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความเครียด

อย่างไรก็ตามพบว่าที ่ผ ่านมาไม่เคยมีการศึกษาเกี ่ยวกับ

ความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียด บุคลิกภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก ็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

เพศหญิงที่สังกัดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทั้งหมด จำนวน

119 คน   โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป แบบทดสอบบุคลิกภาพ

MPI (Maudsley Personality Inventory) และแบบวัดความเครียด

สวนปรงุ วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช ้Chi - square test เพือ่ทดสอบ

ปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์กับความเครียด และใช้ Logistic

Regression Analysis เพื่อหาปัจจัยทำนายความเครียดของ

พนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง

ผลการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

เพศหญิง จำนวน 119 คน มีอายุเฉลี่ย 46.42 ปี ส่วนใหญ่มี

ความเครียดอยู ่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.9 มี

บุคลิกภาพแบบแสดงตัวและมั่นคงทางอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ

46.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 ไดแ้ก ่การสบูบุหรี ่การดืม่เครือ่งดืม่
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แอลกอฮอล ์การใชย้าหรอืสารทีอ่อกฤทธิต์อ่จิตประสาท กจิกรรม

จับจ่ายซื ้อของในยามว่าง ความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบ

ไม่ราบรื่น ความสัมพันธ์กับผู้จัดการสายแบบมีปัญหาขัดแย้ง

กันบ้าง และบุคลิกภาพแบบอ่อนไหวทางอารมณ์ (Scale N)

เมือ่วเิคราะหโ์ดย Logistic Regression Analysis พบ 2 ปัจจัย

ทีส่ามารถทำนายการเกดิความเครยีด ไดแ้ก ่การใชย้าหรอืสารที่

ออกฤทธิต่์อจิตประสาท (9.8 เทา่) และบคุลิกภาพแบบออ่นไหว

ทางอารมณ ์(Scale N) (1.2 เทา่)

สรุป พนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง ส่วนใหญ่มีความ

เครียดอยู่ในระดับปานกลาง และพนักงานจำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง

มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์ การศกึษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนหาวิธีการจัดการกับความเครียดของพนักงาน

ขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ ความเครียด, บุคลิกภาพ, พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

เพศหญิง.

:

:



91ความเครยีด บคุลกิภาพ และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีดของพนกังานขบัรถ

โดยสารประจำทางเพศหญงิ องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ

Vol. 58 No.1

January-February 2014

ความเครียดเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญและ

เกิดขึ้นบ่อยครั้งในองค์การ รวมทั้งเป็นสาเหตุการเจ็บป่วย

ทางด้านร่างกายและจิตใจ(1, 2) สาเหตุของความเครียด

ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการทำงานหรืออาชีพ(3) โดย

ความเครียดของเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกัน

ซึ ่งธรรมชาติของเพศชายจะเหมาะสมกับงานที่ต้องใช้

อำนาจการตัดสินใจค่อนข้างสูงและงานที่ต้องใช้แรงงาน

ส่วนเพศหญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอไม่เหมาะสมสำหรับงานท่ีหนัก(4)

ในอดีตผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานขับรถโดยสารประจำ

ทางล้วนแต่เป็นผู้ชาย และโดยทั่วไปมักถูกมองว่าเป็น

อาชีพที่มีลักษณะเป็นของเพศชาย เป็นที่น่าสังเกตว่าใน

ปัจจุบันมีผู้หญิงส่วนหนึ่งได้เข้ามาประกอบอาชีพขับรถ

โดยสารประจำทางเพิ่มขึ้น แต่ยังมีจำนวนน้อยอยู่เมื ่อ

เทียบกับสัดส่วนของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

เพศชาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ของพนักงานขับรถโดยสาร

ประจำทางทั้งหมดในองค์การ

พนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิงเป็น

กลุ ่มคนจำนวนหนึ ่งที ่ประกอบอาชีพใช้รถใช้ถนนใน

กรุงเทพมหานครอยู่เป็นประจำ ใช้ระยะเวลาการทำงาน

ทั้งหมดกับการขับรถไปบนถนน เพื่อรับ - ส่งผู้โดยสาร

ตามเส้นทางที่รับผิดชอบวันละหลายรอบ เป็นสิ่งที่จำเจ

ตลอดจนต้องเผชิญกับสภาพมลภาวะ การจราจรติดขัด

และได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสาร(5) ปัจจัยเหล่านี้เป็น

สิ ่งกระตุ ้นที ่ทำให้เกิดความเครียด ซึ ่งจากการศึกษา

ความเคร ียดของคนข ับรถท ี ่ม ีผลมาจากการเผช ิญ

สถานการณ์ต่าง ๆ บนท้องถนน พบว่าคนขับรถเพศหญิง

มีระดบัความเครยีดทีสู่งกวา่เพศชาย(6) และจากการศกึษา

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอุบัติเหตุรถโดย

สารประจำทางในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนคือ พนักงาน

ขับรถโดยสารประจำทางที่เป็นเพศหญิง(7) จะเห็นได้ว่า

พนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิงเป็นกลุ่มเสี่ยง

ที่จะเกิดความเครียดได้มาก ซึ่งความเครียดที่มากเกินไป

จะส่งผลให้ความสามารถในการขับรถลดลงและเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัย

ที ่เกี ่ยวกับความเครียดในประชากรหลายกลุ ่มด้วยกัน

แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาในกลุ่มประชากรพนักงานขับรถ

โดยสารประจำทางเพศหญงิ ซ่ึงคาดวา่นา่จะมคีวามเครยีด

เชน่เดยีวกบัในอาชพีอ่ืน ๆ  ดงันัน้ ผู้วิจัยจงึมคีวามสนใจที่

จะศึกษาความเครียด บุคลิกภาพ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยว

ข้องกับความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

เพศหญงิ เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนหาวธีิการจดัการ

กับความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะกระตุ้นให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน และพัฒนางานด้าน

การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและความเครียด

ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง ซึ่งจะส่ง

ผลถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมถึงสุขภาพจิตของ

ผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนต่อไป

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุด

เวลาใดเวลาหนึง่ (Cross - sectional descriptive study)

โดยใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมือในการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขับรถโดยสารประจำ

ทางเพศหญิงที่สังกัดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีอายุ

การทำงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่าน เขียนภาษา

ไทยได้ ซึ่งปฏิบัติงานในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง

เป็นผู้ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

คำนวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane(8) จากจำนวน

พนกังานทัง้หมด 129 คน บวกเพิม่อีก 10 % เพือ่ประมาณ

สัดส่วนผู้ไม่เข้าร่วมวิจัยได้จำนวนตัวอย่าง 109 คน เก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง

จำนวน 129 คน โดยนำแบบสอบถามจำนวน 129 ชุด

ไปขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้างานระบบบริหารงาน

บุคคลเพื่อแจกแบบสอบถามต่อให้กับพนักงานในแต่ละ

เขตการเดินรถ โดยได้รับคำยินยอมจากพนักงานขับรถ

โดยสารประจำทางเพศหญิง และใช้เวลาในการทำแบบ

สอบถามคนละประมาณ 20 - 30 นาท ีได้รับแบบสอบถาม

กลับคืนมาจำนวน 127 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.4 คัดเลือก
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เฉพาะแบบสอบ ถามทีไ่ด้ข้อมูลครบถว้น จำนวน 119 ชุด

คดิเปน็รอ้ยละ 92.2  ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลในชว่งเดอืนกรกฎาคม -

สิงหาคม 2555 โดยการศึกษาครั ้งนี ้ได ้ผ ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบ

สอบถามทีใ่ช้มีทัง้หมด 3 ส่วน ประกอบดว้ย

ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ประกอบ

ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านครอบครัว ข้อมูลด้าน

เศรษฐกจิ และขอ้มูลด้านการปฏบัิติงาน จำนวน 29 ข้อ

ส่วนที ่ 2 แบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI

(Maudsley Personality Inventory) เป็นแบบทดสอบ

มาตรฐานสรา้งโดย Hans J. Eysenck แปลและเรยีบเรยีง

เป็นภาษาไทยโดยเกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว(9) ประกอบด้วย

ข้อคำถาม 48 ข้อ เป็นแบบ self-rating scale ประเมิน

บุคลิกภาพ 2 มิติ คือ มิติบุคลิกภาพด้านพฤติกรรม

(Scale E) ประกอบดว้ยขอ้คำถาม 24 ขอ้ ไดแ้ก ่แบบแสดง

ตัว (Extraversion) และแบบเก็บตัว (Introversion) และ

มิติบุคลิกภาพด้านสภาวะทางอารมณ์ ประกอบด้วยข้อ

คำถาม 24 ข้อ ได้แก่ แบบมั่นคงทางอารมณ์ (Stability)

และแบบอ่อนไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) แต่ละข้อมี

ค่าคะแนนระหวา่ง  0 - 2 คะแนน แตล่ะสเกลมคีวามเปน็

อิสระตอ่กนัมคีา่ตัง้แต ่0 - 48 คะแนน โดยมเีกณฑก์ารให้

คะแนน คือ กลุ่มข้อคำถามเชิงบวก จำนวน 40 ข้อ ตอบ

ใช่เทา่กบั 2 คะแนน, ไม่แนใ่จ 1 คะแนน, ไม่ใช่ 0 คะแนน

และกลุ่มข้อคำถามเชิงลบ จำนวน 8 ข้อ ตอบใช่เท่ากับ

0 คะแนน, ไม่แนใ่จ 1 คะแนน, ไม่ใช่ 2 คะแนน การแปลผล

แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 4 ประเภท คือ บุคลิกภาพ

แบบแสดงตัว (Extraversion) บุคลิกภาพแบบเก็บตัว

(Introversion) บุคลิกภาพแบบมั ่นคงทางอารมณ์

(Stability) และบุคลิกภาพแบบอ่อนไหวทางอารมณ์

(Neuroticism) แบบสอบถามนี้มีค่า Cronbach’s alpha

coefficient เทา่กบั 0.742

ส่วนที ่ 3 แบบวัดความเครียดสวนปรุง

(Suanprung Stress Test : SPST-20) ของนายแพทย์

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(10) ประกอบด้วยข้อ

คำถาม 20 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ไม่รู้สึกเครียด 1 คะแนน,

เครียดเล็กน้อย 2 คะแนน, เครียดปานกลาง  3 คะแนน,

เครียดมาก 4 คะแนน และเครียดมากที่สุด 5 คะแนน

การแปลผลทำโดยการรวมคะแนนคำตอบจากแต่ละข้อ

มีคะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน โดยผลรวมที่ได้แบ่ง

ออกเปน็ 4 ระดบั คือ คะแนน 0 - 23 หมายถงึ เครยีดนอ้ย,

คะแนน 24 - 41 หมายถงึ เครยีดปานกลาง, คะแนน 42 -

61 หมายถึง เครียดสูง และคะแนนตั ้งแต่ 62 ขึ ้นไป

หมายถงึ เครยีดรนุแรง แบบสอบถามนีมี้คา่ Cronbach’s

alpha coefficient เทา่กบั 0.917

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จ

รูป SPSS สถิติที ่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กบัความเครยีดดว้ย Chi - square test และใช ้ Logistic

Regression Analysis เพื่อหาปัจจัยทำนายความเครียด

ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญงิ โดยกำหนด

นยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

ผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร

ประจำทางเพศหญิง จำนวน 119 คน ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง  41 - 50 ปี (ร้อยละ 54.6) นับถือศาสนาพุทธ

(ร้อยละ 95.0) มีสถานภาพเปน็โสด (ร้อยละ 33.6) จบการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 61.3) ไม่มีโรค

ประจำตวั (ร้อยละ 69.7) ไม่มีโรคเจบ็ป่วยทางจติ (ร้อยละ

96.6) ไม่มีประวัติครอบครัวที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิต

(ร้อยละ 95.0) ดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน (ร้อยละ 84.9) โดย

ชนดิของเครือ่งดืม่ทีด่ืม่มากทีสุ่ด คอื กาแฟ (ร้อยละ 92.1)

ไม่เคยสูบบุหรี ่ (ร้อยละ 77.3) ไม่เคยดื ่มเครื ่องดื ่ม

แอลกอฮอล ์(ร้อยละ 52.9) ไม่เคยใชย้าหรอืสารทีอ่อกฤทธิ์

ต ่อจิตประสาท (ร้อยละ 85.7) ไม่ได้ออกกำลังกาย
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(ร้อยละ 56.3) และมีกิจกรรมในยามว่างที่ชอบทำ คือ

ดูทีวี ภาพยนตร ์ฟังเพลง (ร้อยละ 89.9)

ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่าพนักงานขับรถ

โดยสารประจำทางเพศหญิง ส่วนใหญ่มีบิดามารดาเสีย

ชีวิตแล้วทั้งคู่ (ร้อยละ 37.0) มีบุตรแล้ว (ร้อยละ 58.0)

อยู่ในครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 88.2) และมีความสัมพันธ์

ในครอบครวัแบบรกัใครช่่วยเหลอืกันด ี(ร้อยละ 66.4)

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่าพนักงานขับรถโดย

สารประจำทางเพศหญิง ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง

10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 68.1) ที่มาของ

รายได้ส่วนใหญ่จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 73.9)

และมรีายไดท่ี้เพยีงพอ แตไ่ม่มีเหลอืเกบ็ (ร้อยละ 33.6)

ปัจจยัด้านการปฏบัิติงาน พบวา่พนกังานขบัรถ

โดยสารประจำทางเพศหญิง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานระหว่าง 11 - 15 ปี (ร้อยละ 29.4) ขับรถ

โดยสารประจำทางธรรมดา (ร้อยละ 50.4) ทำงานกะเช้า

(ร้อยละ 68.1) ขับรถโดยสารประจำผ่านเส้นทางที่สภาพ

การจราจรตดิบา้งเปน็บางชว่ง (ร้อยละ 75.6) เคยประสบ

อุบัติเหตุเฉี่ยวชนเล็กน้อย (ร้อยละ 89.9) ได้รับสวัสดิการ

ที่เพียงพอ (ร้อยละ 79.0) ได้รับการปฏิบัติจากองค์การ

เท่าเทียมกันกับพนักงานขับรถโดยสารเพศชาย (ร้อยละ

96.6) มีความสัมพันธ์สนิทสนมกันพอสมควรกับผู้จัดการ

สาย (ร้อยละ 63.9) และมคีวามสมัพันธส์นิทสนมกนัดกัีบ

เพ่ือนร่วมงานพนักงานขับรถโดยสารเพศชาย (ร้อยละ 50.4)

ความเครียด

พนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง

ส่วนใหญ่มีความเครียดระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.9)

รองลงมา เป็นกลุม่ทีมี่ความเครยีดระดบัสูง (ร้อยละ 37.8)

กลุ่มท่ีมีความเครยีดระดบัรุนแรง (ร้อยละ 15.1) และกลุม่

ทีมี่ความเครยีดระดบันอ้ย (ร้อยละ 4.2) ดงัตารางที ่1

ลักษณะบุคลิกภาพ

พนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง

ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพด้านพฤติกรรมเป็นแบบแสดงตัว

และมบุีคลิกภาพทางอารมณท่ี์ม่ันคง (Extravert - Stable)

(ร้อยละ 46.2) ดังตารางที ่2

ตารางที ่1. จำนวนและรอ้ยละของระดบัความเครยีดของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 119)

ระดับความเครียด                                             จำนวน (คน) ร้อยละ

ความเครียดระดับน้อย 5 4.2

ความเครียดระดับปานกลาง 51 42.9

ความเครียดระดับสูง 45 37.8

ความเครียดระดับรุนแรง 18 15.1

ตารางที ่2. จำนวนและรอ้ยละของลกัษณะบคุลิกภาพของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 119)

ลักษณะบุคลิกภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ

บุคลกิภาพแบบเกบ็ตวั-ม่ันคง (Introvert - Stable) 33 27.7

บุคลกิภาพแบบแสดงตวั-ม่ันคง (Extravert - Stable) 55 46.2

บุคลกิภาพแบบเกบ็ตวั-อ่อนไหว (Introvert - Neurotic) 12 10.1

บุคลกิภาพแบบแสดงตวั-อ่อนไหว (Extravert - Neurotic) 19 16.0
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

จากตารางที ่ 3 พบว่าการใช้ยาหรือสารที ่

ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และบุคลิกภาพแบบอ่อนไหวทาง

อารมณ ์(Scale N) มีความสมัพนัธก์บัความเครยีดอยา่งมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001 การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์และความสมัพันธใ์นครอบครวัแบบไมร่าบร่ืน

มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ p < 0.01 การสูบบุหรี่ กิจกรรมจับจ่ายซื้อของใน

ยามว่าง และความสัมพันธ์กับผู้จัดการสายแบบมีปัญหา

ขัดแย้งกันบ้าง มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัย

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05

ตารางที ่3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัความเครยีดกบัปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

ปัจจัย            ระดับความเครียด 2 p-value

เครียดน้อยถึง เครียดสูงถึง

ปานกลาง รุนแรง
(n = 56) (n = 63)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

(คน) (%) (คน) (%)

การสูบบุหรี่ 4.258 0.039*

ไม่เคยสูบ 48 (52.2) 44 (47.8)

เคยสูบ 8 (29.6) 19 (70.4)

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7.320  0.007**

ไม่เคยดื่ม 37 (58.7) 26 (41.3)

เคยดื่ม 19 (33.9) 37 (66.1)

การใช้ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์

ต่อจิตประสาท 13.498 < 0.001***

ไม่เคยใช้ 55 (53.9) 47 (46.1)

เคยใช้ 1 (5.9) 16 (94.1)

กิจกรรมในยามว่าง

ช็อปปิ้ง 4.076  0.044*

ใช่ 27 (58.7) 19 (41.3)

ไม่ใช่ 29 (39.7) 44 (60.3)

ความสัมพันธ์ในครอบครัว 7.038   0.008**

ราบร่ืน 44 (55.7) 35 (44.3)

ไม่ราบรื่น 12 (30.0) 28 (70.0)

ความสัมพันธ์กับผู้จัดการสาย 5.050  0.035*a

มีความสมัพันธกั์นด ี/ พอสมควร 55 (50.0) 55 (50.0)

มีปัญหาขัดแย้งกันบ้าง 1 (11.1) 8 (88.9)

บุคลกิภาพ Scale N 27.746 < 0.001***

บุคลิกภาพมั่นคงทางอารมณ์ 54 (61.4) 34 (38.6)

บุคลิกภาพอ่อนไหวทางอารมณ์ 2 (6.5) 29 (93.5)

*p < 0.05   **p < 0.01   ***p < 0.001
a = Fisher’s Exact Test
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ปัจจยัทำนายความเครยีด

เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น ๆ เพื่อหาตัวแปรที่มีความ

สัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำ

ทางเพศหญิง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยใช้สถิติ

การถดถอยพหุสัมพันธ์ด้วยวิธี Logistic Regression

Analysis ผลปรากฏว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

ในระดับสูงถึงรุนแรง ได้แก่ การใช้ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์

ต่อจิตประสาท และบุคลิกภาพแบบอ่อนไหวทางอารมณ์

(Scale N) ดงัตารางที ่4

วิจารณ์

1. ระดับความเครยีด

จากการศกึษา พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนความเครยีด

ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิงอยู ่ใน

ระดบัสูง ( =44.3) และเมือ่พิจารณาจากจำนวนพนกังาน

ขับรถโดยสารประจำทางเพศหญงิ พบวา่ จำนวนพนกังาน

ขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิงที่มีความเครียดระดับ

น้อย คิดเป็นร้อยละ 4.2 ความเครียดระดับปานกลาง

คิดเป็นร้อยละ 42.9 ความเครียดระดับสูง คิดเป็นร้อยละ

37.8 และความเครียดระดับรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 15.1

จะเห็นได้ว่า จำนวนพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

เพศหญิงที่มีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง

มีจำนวนมากที ่สุดเมื ่อเทียบกับจำนวนกลุ ่มตัวอย่าง

ซึ ่งความเครียดในระดับปานกลางนี ้ เป็นความเครียด

ที ่เกิดขึ ้นในชีวิตประจำวันเนื ่องจากมีสิ ่งคุกคามหรือ

พบเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในสังคมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ทั่ว ๆ ไป เป็นระดับความเครียดที่ทำให้บุคคลเกิดความ

กระตือรือร้น ประเด็นสำคัญที่น่าสังเกตคือกลุ่มที่มีความ

เครียดอยู่ในระดับสูงและรุนแรง เพราะหากไม่ได้รับการ

จัดการความเครียดอย่างเหมาะสม จะนำไปสู่ความเครียด

ที่เรื้อรัง ส่งผลให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจน

เกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ หมดแรง ควบคุมตัวเองไม่ได้

เกดิอาการทางกายหรอืโรคภยัตา่ง ๆ ตามมาไดง้า่ย

จำนวนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศ

หญิงที ่มีความเครียดในระดับสูงและรุนแรงมีจำนวน

ถึงร้อยละ 52.9 เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง

ทั ้งหมด ซึ ่งสูงกว่าเมื ่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ

จันทนา สิทธิกัน(11) ที่ศึกษาความเครียดจากการทำงาน

และผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุกเหมืองขุด

ถ่านหิน พบว่าพนักงานขับรถบรรทุกซึ ่งเป็นเพศชาย

ท้ังหมดมคีวามเครยีดจากการทำงานสงูเพยีงร้อยละ 13.09

ซ่ึงการท่ีผลการศึกษาแตกต่างกันอาจเน่ืองมาจากกลุ่มประชากร

ที่ศึกษา เพราะพนักงานขับรถโดยสารที่เข้าร่วมการวิจัย

คร้ังน้ีเป็นเพศหญงิท้ังหมด ซ่ึงมีความแตกตา่งจากพนกังาน

ขับรถบรรทุกเพศชาย รวมทั้งเครื่องมือวัดความเครียดที่

ใช้เป็นแบบวัดความเครียดจากการทำงานของพนักงาน

ขับรถบรรทุกซึ่งข้อคำถามแบ่งเป็นรายด้านและลักษณะ

ของข้อคำถามมีความแตกต่างจากแบบสอบถามวัดความ

เครียดท่ีผู้วิจัยใช้ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Hill, et al.(6)

ที่ศึกษาความเครียดของคนขับรถที่มีผลมาจากการเผชิญ

ตารางที ่4. ปัจจัยทำนายความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง องค์การขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ วเิคราะหด์ว้ยสถติกิารถดถอยพหสัุมพนัธ ์Logistic Regression Analysis

การใช้ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 9.798 1.153 83.278 0.037*

บุคลกิภาพแบบออ่นไหวทางอารมณ ์(Scale N) 1.165 1.097 1.238 < 0.001**

ปัจจัย Adjusted 95% CI of OR p-value

Odds Ratio Lower Upper

(OR)

*p < 0.05   **p < 0.001
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สถานการณ์ต่าง ๆ บนท้องถนน ได้แก่ สภาพอากาศ

ความสามารถในการมองเหน็ การเผชญิกบัคนขบัรถอ่ืน ๆ

และภาระงานในการขับรถ พบว่า คนขับรถเพศหญิงมี

ระดับความเครียดสูงกว่าเพศชายในทุกสถานการณ์

เมื ่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของรวิวรรณ พลวิชัย(12)

ที่ศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลห้อง

ฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ

การศึกษาของเจริญรัตน์ รัตนวัฒนาธร(13) ที่ศึกษาความ

เครยีดของพนกังานรบัจองตัว๋เครือ่งบนิทางโทรศพัท ์ ซ่ึงใช้

แบบวัดความเครียดสวนปรุงเช่นกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความเครยีดในระดบัสูงและรนุแรงรอ้ยละ 45.6 และ 66.3

ตามลำดับ ซึ่งการที่ผลการศึกษาแตกต่างกันอาจเนื่อง

มาจากกลุ่มตัวอย่างและช่วงเวลาที่ทำการศึกษาแตกต่าง

กัน จึงอาจส่งผลให้มีระดับความเครียดแตกต่างกัน อย่าง

ไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือวัดความเครียดชนิดใด กลุ่ม

ที่มีความเครียดในระดับสูงและรุนแรง ควรได้รับการดูแล

และวางแผนหาวธีิการจัดการกับความเครียดให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสมต่อไป

2. ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเครยีด

การสูบบุหรี ่ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญงิ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Cunradi, et al.(14) ที่ศึกษาปัจจัยด้านการ

ทำงานกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานปฏิบัติการ

ขนส่งในเมือง โดยทำการศึกษาไปข้างหน้าเป็นระยะเวลา

10 ปี พบว่าความถี่ของปัญหาจากการทำงานมีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทั้งที่สูบเพิ่มขึ้น เพิ่งเริ่ม

สูบ และยงัคงสบูอยู ่และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Ng,

et al.(15) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและ

พฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่วัยทำงาน พบว่าความเครียด

สูงนั้นมีผลมาจากการสูบบุหรี่ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานขับรถโดยสาร

ประจำทางเพศหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cunradi, et al.(16)

ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงานและ

การใช้สารเสพติดกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของ

พนักงานปฏิบัติการขนส่งในเมือง พบว่า การใช้เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมี์ความสมัพันธท์างบวกกบัความเหนือ่ยหนา่ย

ในการทำงาน (burnout) และสอดคล้องกับแนวคิดของ

ชูทิตย์ ปานปรีชา(17) กล่าวว่า การติดสุราและยาเสพติด

เป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลของความเครียด ผู้ที ่มีความ

เครยีดและไมรู้่จักระบายหรอืขจัดความเครยีดไดเ้หมาะสม

อาจหันไปใช้วิธีดื่มสุรา ซึ่งทำให้เกิดผลระยะสั้นคือผ่อน

คลายความเครยีด แต่ผลในระยะยาวทำใหเ้กิดความเครียด

เพิ่มขึ้น และเมื่อใช้บ่อย ๆ จะทำให้ติดสุราหรือยาเสพติด

ได้ในที่สุด

การใช้ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และเป็นตัวทำนายการเกิด

ความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศ

หญงิ อย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั 0.001 (OR = 9.8,

95%CI = 1.15 - 83.28) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

กิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์(18) ที่ศึกษาความชุกและปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งกบัความเครยีดจากการทำงานและภาวะเบือ่งาน

ในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พบว่าการใช้ยาหรือสาร

ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทมีความสัมพันธ์กับความเครียด

ซึ่งโดยปกติแล้วผู ้ที ่มีอาการหรือได้รับการวินิจฉัยจาก

แพทย์ และได้รับการสั่งยาจากแพทย์ให้รับประทาน หรือ

กลุม่ทีห่าซือ้ยาเหลา่นีเ้อง มักจะมคีวามไมส่บายทางจติใจ

เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

กิจกรรมจับจ่ายซื้อของในยามว่าง เป็นปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานขับรถโดย

สารประจำทางเพศหญงิ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั

0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Pine, et al.(19) ท่ีศึกษา

พฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยกบัการมรีอบเดอืนของผูห้ญงิ

อายุ 18 - 50 ปี พบว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีการ

ช็อปปิ้งมากที่สุดในช่วง 10 วันก่อนมีประจำเดือน การ

เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในเพศหญิงช่วงนั้นทำให้เกิด

ความรู้สึกเครียดหรือซึมเศร้า ซึ่งการช็อปปิ้งเป็นหนทาง

ในการระบายอารมณแ์ละชว่ยลดความเครยีดได้
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ความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบไม่ราบรื่น

เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน

ขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจตุพร

ขยันควร(20) ที่ศึกษาความเครียดของพนักงานหญิงใน

โรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ปัจจัยทางครอบครัวด้านการ

อยู่ร่วมกัน มีอิทธิพลต่อความเครียด และสอดคล้องกับ

การศึกษาของกิติมา  ศิริไชย(21) ที่ศึกษาความเครียดใน

การปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มสนับสนุนบริการทั่วไป

พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวและสังคมมีความสัมพันธ์ทาง

ลบกับความเครียด กล่าวคือ ถ้าปัจจัยด้านครอบครัวและ

สังคมมีแรงสนับสนุนต่ำจะทำให้เกิดความเครียดสูง

ความสัมพันธ์กับผู้จัดการสายแบบมีปัญหา

ขัดแย้งกันบ้าง เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ

เครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

การศกึษาของอมรรตัน ์อาจมแีกว้(22) ทีศ่กึษาปจัจัยทีมี่ผล

ต่อความเครียดของผู้หญิงทำงาน พบว่า สัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคลในที่ทำงานเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียด และสอดคล้องกับแนวคิดของอนามัย

ธีรวิโรจน์(4) กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่ทำงาน

ร่วมกันและอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเครียดได้มาก

เพราะเป็นผู้วางนโยบายและรูปแบบในการทำงาน ซึ่ง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบั้งคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน และผู้

ใต้บังคับบัญชาจะมีผลต่อจิตใจอย่างมาก หากพฤติกรรม

ของคนในองคก์ารเป็นกันเองเกือ้กูลกันก็จะเป็นบรรยากาศ

ที่มีความสุข ถ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี

ชิงเดน่เอารดัเอาเปรยีบกนัตลอดเวลา ก็จะทำใหเ้กดิความ

เครยีดไดง้า่ย

บุคลิกภาพแบบอ่อนไหวทางอารมณ์ (Scale

N) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และเป็นตัวทำนายการเกิด

ความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศ

หญงิ อย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั 0.001 (OR = 1.2,

95%CI = 1.10 - 1.24) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎบุีคลิกภาพ

ของ Eysenck(23) กล่าวว่าบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบอ่อนไหว

ทางอารมณ์ มีแนวโน้มที่จะมีภาวะเครียดได้ง่ายเมื่อมี

ปัญหาสะเทอืนใจ และมักจะมีปัญหาการปรบัตัวทางสงัคม

สอดคลอ้งกบัอังศนินัท ์ อินทรกำแหง และคณะ(24) ท่ีศึกษา

ภาวะวิกฤติชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานใน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พบว่า สตรีไทยสมรสวัย

กลางคนทีมี่บุคลิกภาพแบบออ่นไหวสงู จะส่งผลใหมี้ภาวะ

วิกฤติชีวิตย่ิงสูงข้ึน เกิดภาวะเครยีดและใช้การเผชิญปัญหา

แบบมุ่งปรับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถปรับตัว

ได้ดี และสอดคล้องกับการศึกษาของมนทิรา ปรีชา(25)

ที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรม

การจัดการความเครียดของตำรวจ พบว่า บุคลิกภาพ

แบบอ่อนไหวทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับความเครียด

โดยกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบอ่อนไหวทางอารมณ์ มีความ

เครียดสูงกว่ากลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบมั่นคงทางอารมณ์

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลิกภาพแบบอ่อนไหวทางอารมณ์

มักจะเป็นผู้ที่อ่อนไหวง่าย ค่อนข้างมีความรู้สึกวิตกกังวล

ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่าย รวมทั้งมีความทนทานต่อ

เหตุการณ์หรือความกดดันที่เกิดขึ้นรอบข้างได้ค่อนข้างต่ำ

และไม่สามารถทนทานต่อสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้น

มาได้ จึงทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายกว่าบุคลิกภาพแบบ

มั่นคงทางอารมณ์

ข้อจำกดัของการวจิยัและขอ้เสนอแนะ

1. ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา เป็นพนกังานขบัรถ

โดยสารประจำทางเพศหญิงขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ   ทำให้ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถสะท้อนถึง

ความเครียดของพนักงานขับรถเพศหญิงทั่วไปได้

2. แบบสอบถามวัดปัจจัยด้านการสูบบุหรี่ การ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์

ต่อจิตประสาท มีการออกแบบสอบถามที่ครอบคลุมดี

แต่เนื ่องจากผู ้เข้าร่วมการวิจัยตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง อาจเกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นได้

3. แบบวัดความเครียดสวนปรุงฉบับสั้น 20 ข้อ

สามารถบอกระดับความเครียดได้เพียงคร่าว ๆ     ไม่สามารถ

จะแยกสาเหตุหรืออาการต่าง ๆ ของความเครียดได้ โดย
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การประเมินระดับความเครียดได้จากคะแนนรวมของ

แต่ละข้อคำถาม หากผู้ตอบมีความเครียดกับเหตุการณ์

เพียงไม่กี่ข้ออย่างรุนแรงคะแนนรวมออกมาอาจจะอยู่ใน

ระดับเดียวกับคนที่เครียดต่ำต่อหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นในชีวิตก็ได้

4. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการสูบบุหรี่ การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์

ต่อจิตประสาท มีความสัมพันธ์กับความเครียด ดังนั้น

ผู้บริหารองค์การ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มี

นโยบายการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน

โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจประจำปี

อีกทั้งจัดให้มีการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา ส่งเสริม

ให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและการพักผ่อนที่

เพียงพอ

5. การจัดให้มีการให้การปรึกษา (Counseling)

แก่พนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง รวมทั้ง

ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับความเครียดในการทำงาน

วิธีการจัดการความเครียด วิธีการปรับตัวในการทำงาน

การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในหน่วยงาน การฝึกวิธี

การคดิในทางบวก และเทคนคิการผอ่นคลายความเครยีด

เพือ่ช่วยลดความเครยีดของพนกังานขบัรถโดยสารประจำ

ทางเพศหญิง

6. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาเปรียบ

เทียบความเครียดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

ที่สังกัดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพระหว่างเพศหญิง

และเพศชาย และในกลุ่มคนขับรถเพศหญิงอื่น ๆ เช่น

พนักงานขับรถในบริษัทเอกชน พนักงานขับรถบรรทุก

คนขับรถแท็กซี่ เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของความ

เครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สรุป

พนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่

ในระดับปานกลาง และพนักงานจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งมี

ประวัติดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่สัมพันธ์และเป็นตัวทำนาย

การเกิดความเครียด ได้แก่ การใช้ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์

ต่อจิตประสาท (9.8 เท่า) และบุคลิกภาพแบบอ่อนไหว

ทางอารมณ ์(Scale N) (1.2 เทา่) การศกึษาครัง้นีส้ามารถ

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหาวิธีการจัดการกับความ

เครียด รวมทั้งส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของ

พนักงานขบัรถโดยสารประจำทางเพศหญงิ เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงความ

ปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมถึงสุขภาพจิตของผู้โดยสาร

และผู้ใช้รถใช้ถนนในสังคมเมืองต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผ ู ้ ว ิ จ ั ยขอขอบพระค ุณรองศาสตราจารย ์

นายแพทย์เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ ที่ให้คำแนะนำและข้อ

เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ขอขอบพระคุณ

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที ่อนุญาตให้ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ MPI ขอขอบ

พระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ที่อนุญาตให้ใช้

แบบวัดความเครียดสวนปรุง ขอขอบพระคุณรองผู้อำนวย

การฝ่ายการเดินรถองค์การและขอขอบคุณพนักงาน

ขับรถโดยสารประจำทางเพศหญิง องค์การขนส่งมวลชน
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