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ภาวะหมดไฟในการทางาน/ แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน
ทิพรัตน์ บารุ งพนิชถาวร : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน. (FACTORS RELATING BURNOUT OF WORKERS
AT COMMUNITY HOSPITALS ) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: วัลลภ ใจดี, Ph.D ปี พ.ศ. 2564.
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการ
ทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดหนึ่งขนาด 30 เตียง จานวน 298 คน ดาเนินการ
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2563-มกราคม 2564 โดยใช้แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน
(Maslach Burnout Inventory: MBI) ฉบับภาษาไทย มีความเชื่อมัน่ ด้านความอ่อนล้าเท่ากับ 0.915 ด้าน
ความเย็นชาเท่ากับ 0.793 และด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานเท่ากับ 0.926 วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้วยสถิติ Multiple Linear Regression
ตัวอย่างจานวน 241 (81.9%) คนที่ตอบข้อมูลครบถ้วน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 78 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 38.4 (10.6) ปี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีภาวะหมด
ไฟในการทางานด้านความอ่อนล้าในระดับต่าร้อยละ 65.1 มีภาวะหมดไฟในการทางานด้านความเย็นชา
ในระดับต่าร้อยละ 42.5 มีภาวะหมดไฟในการทางานด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานระดับสู ง คิด
เป็ นร้อยละ 47.7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความอ่อนล้า คือ ภาระงานที่
มากเกิน (Badj -1.907;95%CI -3.050 ,-0.765) ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน (Badj -5.355;95%CI -7.316
ถึง -3.394) และสถานภาพสมรส/หม้าย/หย่า/แยก (Badj -1.823;95%CI -3.122 ถึง -0.524) ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความเย็นชา คือ ภาระงานที่มากเกิน (Badj -2.148;95%CI 3.380,-0.917) ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน (Badj -4.345;95%CI-6.459,-2.232) และสถานภาพสมรส/
หม้าย/หย่า/แยก (Badj -2.710;95%CI-4.110,-1.310) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
ด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน คือ การได้รับผลตอนแทนที่ไม่สมดุลกับงาน (Badj 2.134;95%CI
0.112,4.157)
การนาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ไปใช้ในการบริ หารงานและวางแผน สร้างสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางานที่ดีให้กบั บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเป็ นการลดและป้องกัน
ไม่ให้บุคลากรเกิดปัญหาภาวะหมดไฟในการทางานในอนาคต
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The objective of this study was to find out factor The sample consisted of 298 worker
who work in community hospital of one province size 30 beds. The date was collected between
December 2021 and January 2021. Used Maslach Burnout Inventory(BMI) in Thai version. Exhaustion
had valuable of Reliability 0.915 Cynicism had valuable of Reliability 0.793 and Professional
Efficacy had valuable of Reliability 0.926. Analyzed relation between factors and burnout with
Multiple Linear Regression statistics.
The sample 241(81.9%) workers in community hospital representatives completed. Most
of them were female, with 78%. The mean age of the sample 38.4 years(S.D.=10.6). Majority of the
sample representatives had low level of exhaustion( 65.1%. Majority of the sample representatives had
low level of cynicism (42.5%) and Majority of the sample representatives had high level of professional
efficacy (47.7%). Factors had relationship with exhaustion of burnout is workload (Badj -1.907;95%CI 3.050,-0.765)conflict between human and work (Badj -5.355;95%CI -7.316 ถึง -3.394) and
married/widow/divorce/separate status (Badj -1.823;95%CI -3.122 ถึง -0.524) Factors had relationship
with cynicism of burnout is workload (Badj -2.148;95%CI -3.380,-0.917) conflict between human and
work (Badj -4.345;95%CI-6.459,-2.232) and married/widow/divorce/separate status (Badj -2.710;95%CI4.110,-1.310). Factors had relationship with professional efficacy of burnout is receiving payoff not
balance with work (Badj 2.134;95%CI 0.112,4.157).
Used that factors to adminitration for work and planning. Maked workplace
surrounding for support good working to workers in community hospital for reduce and protect personal
from burnout in the future.
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาการวิจัย
ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นอาการป่ วยที่มีแนวความคิดว่าเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจาก
ความเครี ยดเป็ นระยะเวลานานและมีความต่อเนื่ องในการทางานที่เกิดจากไม่สามารถประสบ
ความสาเร็ จหรื อทาให้ประสบความสาเร็ จได้ยาก โดยมีลกั ษณะ 3 มิติ คือ การเกิดความรู ้สึกว่า
พลังงานลดลงหรื อเกิดคามเหนื่อย เพิ่มระยะห่างจากงานของตนเองหรื อมีความคิดทางลบหรื อความ
เย็นชาที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กบั การทางานของตนเอง และส่ งผลให้ความมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานลดลง (World Health Organization, 2019)
ภาวะหมดไฟในการทางานเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1974 โดยจิตแพทย์ชาวอเมริ กนั ชื่ อ
ว่า ฟรอยเดนเบอร์ เกอร์ (Freudenberger) ที่ได้พบอาการบางอย่างกับอาสาสมัครที่ตอ้ งทางาน
ตลอดเวลา จึงเรี ยกกลุ่มอาการที่พบว่า กลุ่มอาการหมดไฟ และมาสลาซ (Maslach) ได้เสนอคาว่า
Burnout หรื อภาวะหมดไฟในการทางานให้เป็ นที่รู้จกั อย่างขว้างขวาง โดยได้ให้คานิยามของภาวะ
หมดไฟเป็ น 3 องค์ประกอบ คือความอ่อนล้า (Exhaustion) ความเย็นชา (Cynicism) ความมี
ประสิ ทธิภาพในการทางาน (Professional efficacy) และได้พฒั นาแบบประเมิน Maslach Burnout
Inventory (MBI) ซึ่งเป็ นแบบประเมินมาตรฐานในการประเมินภาวะหมดไฟในการทางานในกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ (ปทุมรัตน์ สกุลพิมลรัตน์,2556) นอกจากนั้นภาวะหมดไฟในการทางานทางองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) ได้มีการประกาศว่า ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ น
ความผิดปกติชนิ ดหนึ่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีจาแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปั ญหา
สุ ขภาพที่เกี่ยวข้อง (ICD-11) ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป (World Health
Organization, 2019)
โรงพยาบาลชุมชนถือเป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพเป็ นโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดใน
ประเภทของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข จะมีขนาดเตียงตั้งแต่ 10 เตียง 30 เตียง 60
เตียง 90 เตียง และ120 เตียง โดยมีบทบาทหน้าที่ให้บริ การ การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาและฟื้ นฟู
สภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ งานด้านสิ่ งแวดล้อมและงานสุ ขาภิบาล การป้ องกันโรค การชันสู ตรศพ
ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
สาธารณสุ ขเพื่อเก็บเป็ นข้อมูลและส่ งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ปัจจุบนั
โรงพยาบาลชุมชนถือเป็ นสถานบริ การพยาบาลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและจานวนผูม้ ารับ
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บริ การด้านสาธารณสุ ขมีจานวนเพิ่มขึ้น (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2560) และประชาชนมีความรู ้
มากกว่าแต่ก่อน มีความคาดหวังกับโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่วา่ จะได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่ดีและ
มีประสิ ทธิ ภาพ ปลอดภัยและพอใจ หากไม่เป็ นไปตามที่ประชาชนคาดหวังไว้ก็จะเกิดข้อร้องเรี ยน
ตามมา การบริ การทางด้านสุ ขภาพนั้นถือเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ จะได้รับ
โดยไม่แบ่งแยก ให้ความเป็ นกลาง ความเสมอภาคในทุกกลุ่ม (วิสัยทัศน์และพันธกิจ กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2560) โรงพยาบาลนับว่าเป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพที่ให้บริ การรักษาและฟื้ นฟูกบั
ประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่ วยหรื อไม่สบาย และภาครัฐบาลก็ได้มีความพยายามที่จะจัดเตรี ยมและ
จัดหาบริ การด้านสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิภาพและให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน หากเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนเกิดภาวะหมดไฟในการทางานขึ้น จะทาให้มีการแสดงออกของ
พฤติกรรม เช่น การใส่ ใจผูป้ ่ วยหรื อผูม้ ารับบริ การน้อยลง มีอารมณ์ฉุนเฉี ยวง่ายขึ้น เหยียดหยาม
และลดค่าความเป็ นมนุษย์ของผูม้ ารับบริ การหรื อคนไข้ วิจารณ์ผมู ้ ารับบริ การและคนไข้ในแง่ลบ
มองผูร้ ับบริ การในแง่ร้าย แสดงความรุ นแรงและก้าวร้าว ตอบสนองผูม้ ารับบริ การในรู ปแบบของ
เครื่ องจักรที่ลงโปรแกรม เฉยชาต่อการให้บริ การ เกิดความไม่พอใจในงาน ไม่ไว้วางใจในระบบ
การทางานและเพื่อนร่ วมงาน การเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่ายขึ้นแม้เป็ นเรื่ องเล็กน้อยที่ไม่ควรเกิด
ประสิ ทธิภาพในการทางานลดลง ขาดแรงจูงใจในการทางาน มีความรู ้สึกไม่อยากทางาน หันหา
ความช่วยเหลือจากหัวหน้าหรื อเพื่อนร่ วมงานในการทางานมากขึ้น การขาดงานและลาออกในที่สุด
(Schaufeli and Enzman, 1998 อ้างถึงใน Scott, 2020)
การศึกษาภาวะหมดไฟในการทางานตามแบบประเมิน Maslach Burnout Inventory ใน
กลุ่มนักเรี ยนแพทย์ก่อนจะมาเป็ นแพทย์ประจาบ้าน พบว่า ความชุกของการเกิดภาวะหมดไฟมี
ประมาณร้อยละ 44.2 ความชุกของแต่ละมิติของภาวะหมดไฟพบว่า ความอ่อนล้าร้อยละ 40.8 ความ
เย็นชาร้อยละ 35.1 ความมีประสิ ทธิภาพในการทางานร้อยละ 27.4 ( Frajerman et al., 2020) สาหรับ
กลุ่มแพทย์และพยาบาลในอาเซี ยนในหน่วยหอผูป้ ่ วยวิกฤต (Intensive care units) พบว่า แพทย์และ
พยาบาลที่ทางานอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤตมีภาวะหมดไฟในการทางานระดับสู ง โดยพบในแพทย์ถึง
ร้อยละ 34.6 ถึง 61.5 โดยมีปัจจัยความเลื่อมใสในศาสนา จานวนปี ที่ทางานในแผนก การทางานเป็ น
กะ และการอยูบ่ า้ นเพื่อรอเรี ยกตัวในกรณี ฉุกเฉิ นมีความสัมพันธ์ทางลบในการป้ องกันจากการเกิด
ภาวะหมดไฟในการทางาน (See et al., 2018) และจากรายงานการทบทวนวรรณกรรมการเกิดภาวะ
หมดไฟในการทางานในกลุ่มพยาบาลที่ใช้ Maslach Burnout Inventory พบว่า ภาระงานที่มาก การ
จัดการกับงานได้นอ้ ย การตัดสิ นใจได้นอ้ ย แรงสนับสนุนทางสังคมน้อยและการได้รับรางวัลน้อย
จานวนพยาบาลไม่เพียงพอ การทางานต่อกะที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 12 ชัว่ โมง ตารางการทางานที่
ยืดหยุน่ ได้นอ้ ย ความกดดันด้านเวลา ความต้องการของงานและทางจิตวิทยาที่สูง ความหลากหลาย
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ของงานต่า ความขัดแย้งในหน้าที่ ความอิสระต่า ความสัมพันธ์ทางลบระหว่างแพทย์และพยาบาล
การได้รับแรงสนับสนุนที่ไม่ดีจากหัวหน้า ความเป็ นผูน้ าที่ไม่ดี ความสัมพันธ์ทางลบในการทางาน
เป็ นทีมและความไม่ปลอดภัยในงาน (Ora et al., 2020) นอกจากนั้นยังพบว่า มี 3 สาเหตุหลักที่ทา
ให้อยูใ่ นภาวะหมดไฟสาเหตุหลักที่ทาให้อยุใ่ นภาวะหมดไฟในการทางาน คือ ภาระงานที่มากเกิน
การขาดการสนับสนุน (กรมสุ ขภาพจิต, 2563)
การศึกษาภาวะหมดไฟในการทางานในประเทศไทยในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น พบว่า มีภาวะหมดไฟในการทางานด้านความอ่อนล้าอยูใ่ นระดับต่าร้อยละ 90.40
ด้านความเย็นชาระดับต่าร้อยละ 75.14 ด้านความมีประสิ ทธิภาพในการทางานระดับสู งร้อยละ
51.21 (มนัสพงษ์ มาลา, 2563) ในแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลชุมชน
พบว่า ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับสู งร้อยละ 43.7 การลด
ความเป็ นบุคคลในระดับสู งร้อยละ 45.5 และความสาเร็ จส่ วนบุคคลในระดับสู งร้อยละ 100
(นคริ นทร์ ชุนงาม, 2563) ภาวะหมดไฟสามารถเกิดขึ้นได้กบั วัยแรงงานในทุกสาขาอาชีพ จากการ
สารวจพบว่า พบว่า ร้อยละ 12 อยูใ่ นภาวะหมดไฟในการทางาน ร้อยละ 57 อยูใ่ นภาวะที่มีความ
เสี่ ยงสู งที่จะเข้าสู่ ภาวะหมดไฟในการทางาน ร้อยละ 31 อยูใ่ นภาวะไฟแรง นอกจากนั้นผลสารวจยัง
พบอีกว่าช่วงอายุที่นอ้ ยลงกลับมีโอกาสที่จะเข้าสู่ ภาวะหมดไฟในการทางานได้มากกว่า โดยกลุ่ม
Gen Z หรื อช่วงอายุต่ากว่า 22 ปี กาลังตกอยูใ่ นภาวะหมดไฟในการทางานมากที่สุดถึง ร้อยละ 17
ขณะที่กลุ่ม Gen Y หรื อช่วงอายุ 23-38 ปี ก็ตกอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่ใกล้เคียงกันที่ ร้อยละ 13 แต่ในทาง
ตรงกันข้ามกลุ่ม baby boomer หรื อช่วงอายุ 55-73 ปี มีภาวะหมดไฟในการทางานเพียง ร้อยละ 7
ภาวะหมดไฟกับอาชีพเมื่อดูตามกลุ่มอาชีพพบว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ คือกลุ่มที่อยูใ่ นภาวะหมดไฟ
และกาลังเสี่ ยงที่จะเข้าสู่ ภาวะหมดไฟมากเป็ นอันดับแรกที่ ร้อยละ 77 รองลงมาคือ พนักงานเอกชน
ร้อยละ 73 และข้าราชการที่ ร้อยละ 58 และธุ รกิจส่ วนตัว ร้อยละ 48 (กรมสุ ขภาพจิต, 2563)
จะเห็นได้วา่ ภาวะหมดไฟในการทางานนั้นเกิดขึ้นในกลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์จานวนไม่นอ้ ย นี่จึงเป็ นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ ยงต่อการ
เกิดภาวะหมดไฟในการทางาน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทาง
ป้ องกันภาวะหมดไฟในการทางานในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้สามารถให้บริ การกับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน

สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อความสัมพันธ์การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานด้านความ
อ่อนล้า ด้านความเย็นชาและด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
2. ปั จจัยลักษณะงานมีผลต่อความสัมพันธ์การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานด้านความ
อ่อนล้า ด้านความเย็นชาและด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน

ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในโรงพยาบาลชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในหารศึกษาครั้งนี้คือผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน
จานวน 2 โรงพยาบาลในจังหวัดแห่งหนึ่ง จานวน 298 คน เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างช่วงเดือน
ธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564
ตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานถาพ
1.4 จานวนปี ที่ทางาน
1.5 บทบาทในครอบครัว
1.6 รายรับ
1.7 ระดับการศึกษา
2. สภาพแวดล้อมในการทางาน
2.1 ภาระงานที่มากเกิน
2.2 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
2.3 การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงาน
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2.4 ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน
ตัวแปรตาม คือ ภาวะหมดไฟในการทางาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. จานวนปี ที่ทางาน
5. บทบาทในครอบครัว
6. รายรับ
7. ระดับการศึกษา

ปัจจัยลักษณะงาน
1. ภาระงานที่มากเกิน
2. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
3. การได้รับผลตอบแทนที่ไม่
สมดุลกับงาน
4.ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน
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ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการวิจัย
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานจะสามารถใช้ในการบริ หารและ
วางแผนงานที่จะดาเนินการลดและการป้ องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลชุมชนและใช้ในการสร้างสถานที่ปฏิบตั ิงานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานที่ดี
ให้กบั บุคลากร

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุ มชน หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทางานในโรงพยาบาลชุมชน
ในพื้นที่จงั หวัดจันทบุรี
ภาวะหมดไฟในการทางาน หมายถึง กลุ่มอาการที่แสดงออกที่เกิดจากการสะสม
ความเครี ยดเป็ นระยะเวลานานและต่อเนื่องและไม่สามารถจัดการกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นได้ จึง
ส่ งผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจ แบ่งองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. ความอ่อนล้า 2.ความเย็นชา 3.
ความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน
ความอ่อนล้าหมายถึง การที่บุคคลมีความรู ้สึกสู ญสิ้ นทางอารมณ์และเกิดความอ่อนล้า
อันเนื่องมากจากการทางาน
ความเย็นชา หมายถึง การที่บุคคลแยกตัวเองออกจากสังคมและคนรอบข้างหรื อปฏิบตั ิ
กับบุคลคลอื่นเหมือนบุคคลนั้นไม่ใช้มนุษย์ แต่เป็ นสิ่ งของ
ความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลรับรู ้ความรู ้สึกของความสาเร็ จ
ของตนเองหรื อความสามารถในการทางานของตนเองที่ทาให้งานประสบความสาเร็ จ
จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง การนับตั้งแต่วนั แรกที่เริ่ มทางานจนถึงวันที่เก็บข้อมูล หน่วย
เป็ นปี
บทบาทในครอบครัว หมายถึง สิ่ งที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนเอง
ได้แก่ ดูแลพ่อแม่/ บุตร-ธิดา เสาหลักของครอบครัว/ หารายได้เข้าครอบครัว
รายรับ หมายถึง จานวนเงินที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับต่อเดือน รวมทั้งเงินที่ได้นอกเหนือจาก
เงินเดือน
ระดับการศึกษา หมายถึง คุณวุฒิสูงสุ ดที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับ แบ่งเป็ น ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อนุปริ ญญา/ ปวช/ ปวส ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
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ภาระงานทีม่ ากเกิน หมายถึง ความคิดเห็นต่อตนเองว่า ปริ มาณงานและความรับผิดชอบ
ของตนเองที่ได้รับมอบหมายนั้นมากเกินกว่าที่จะจัดการได้ หรื อทาให้สาเร็ จตามระยะเวลาที่
กาหนดนั้นยาก รวมทั้งงานนอกเหนือหน้าที่
ความสั มพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน หมายถึง ความคิดเห็นต่อตนเองว่า มีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับเพื่อนร่ วมงาน เช่น เมื่อเกิดปั ญหาไม่มีเพื่อนคอยช่วยเหลือหรื อไม่สามารถพูดคุย ขอความ
ช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหากับเพื่อนร่ วมงานได้
การได้ รับผลตอบแทนทีไ่ ม่ สมดุลกับงาน หมายถึง ความคิดเห็นต่อตนเองว่า เมื่อทางาน
ประสบความสาเร็ จ ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นไม่สมดุลกับความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที่ทุ่มเท
ลงไปเพื่อทาให้งานประสบความสาเร็ จหรื อผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังว่าจะได้รับ
ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน หมายถึง ความคิดเห็นต่อตนเองว่า มีความรู ้สึกว่าไม่
สามารถแยกเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัวออกจากกันได้ ทาให้เอาปั ญหาที่ทางานกลับบ้านหรื อเอา
ปั ญหาที่บา้ นมาที่ทางาน ทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถจัดการได้จนเกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ตัวบุคคลนั้น ๆ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลชุมชน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวคิดในการศึกษา โดยรวบรวมจากตารา เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ความเป็ นมาและนิยามของภาวะหมดไฟในการทางาน
2. การประเมินและอาการแสดงของภาวะหมดไฟในการทางาน
3. ปั จจัยและการป้ องกันของภาวะหมดไฟในการทางาน
4. บริ บทของโรงพยาบาลชุมชน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ความเป็ นมาของภาวะหมดไฟและนิยามของภาวะหมดไฟในการทางาน
ความเป็ นมาของภาวะหมดไฟในการทางาน
ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นปั ญหาสุ ขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากความเบื่อหน่ายจากการ
ทางาน โดยมีขอ้ ค้นพบของ Dr. Herbert J. Freudenberger ในปี ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็ นจิตแพทย์ชาว
อเมริ กนั ที่ทางานอุทิศตัวให้กบั สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน สังเกตในขณะที่ให้การรักษาแบบไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายกับผูท้ ี่มารับบริ การในพื้นที่แห่งหนึ่ง พบว่า ตนเองและผูร้ ่ วมงานมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างหนึ่ง คือ มีความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียปรากฏขึ้น โดยเกิดจากปริ มาณงานที่มากเกินไป
ประสิ ทธิ ผลไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง มีผมู ้ ารับบริ การมากมายและผูม้ ารับบริ การต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง Dr. Herbert J. Freudenberger ได้เขียนบทความที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการ
อ้างอิงและศึกษาเกี่ยวกับภาวะหมดไฟในเวลาต่อมา ซึ่ งบทความนั้น คือ Burnout: The High Cost
Of High Achievementในระยะแรกของการศึกษาเรื่ องภาวะหมดไฟในนั้นยังมีความไม่ชดั เจน และ
ไม่ได้รับความสนใจทางวิชาการแต่หลังปี ค.ศ. 1975 ภาวะหมดไฟเริ่ มได้รับความสนใจมากขึ้น
(วัลลภ วิชาญเจริ ญสุ ข, 2557) อันเป็ นผลมาจาก Maslach อาจารย์ทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเบอร์
กเลย์ แคลิฟอร์เนีย เป็ นบุคคลแรก ๆ ในการนาเสนอคาว่า Burnout หรื อภาวะหมดไฟในการทางาน
ให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น โดยเผยแพร่ ผา่ นวารสาร Human Behavior ซึ่งแสดงให้เห็นมโนภาพของ
ภาวะหมดไฟในการทางานในกลุ่มอาชีพด้านการให้บริ การ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ครู
ทนายความ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยเน้น
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ที่สาเหตุ อาการและการรักษา และการศึกษานี้ส่งผลให้เกิดการให้คานิยามของคาว่าภาวะหมดไฟใน
การทางานไว้ใน Cumulative Index Of Nursing and Allied Literature โดยให้ไว้วา่ มีสาเหตุมาจาก
ความเครี ยดด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางานทาให้เกิดอาการอ่อนล้าทั้งร่ างกายและจิตใจ ความไม่
สบายใจและการไม่สาเร็ จในการทางาน ในขณะที่การศึกษาภาวะหมดไฟในการทางานตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั แสดงให้เห็นว่า ภาวะหมดไฟในการทางานสามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกอาชีพ โดย
ลักษณะของภาวะหมดไฟในการทางานจะมีความคล้ายคลึงกับความเครี ยดแต่ไม่คล้ายคลึงกัน
ทั้งหมด เนื่ องจากภาวะหมดไฟในการทางานเกิดขึ้นจากการสะสมความเครี ยดเป็ นระยะเวลานาน
แล้วไม่สามารถที่จดั การกับความเครี ยดนั้นได้ (ปทุมรัตน์ สกุลพิมลรัตน์, 2556) และจากการที่
บุคคลอุทิศชีวติ ให้กบั งาน คาดหวังการประสบความสาเร็ จในงาน จนมีผลกระทบต่อครอบครัว
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับครอบครัว จนขาดการสนับสนุนซึ่ งกันและกันและในกลุ่มบัณฑิต
เมื่อเริ่ มทางานพบว่า ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้หรื อที่คิดไว้สิ่งเหล่านี้ลว้ นส่ งผลให้คาว่าภาวะหมด
ไฟในการทางานเริ่ มมีการศึกษาในระยะแรกในกลุ่มที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูม้ ารับบริ การ ได้แก่
พยาบาล กลุ่มวิชาชีพด้านการสังคมสงเคราะห์ และภายหลังได้เริ่ มมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มอื่น ๆ
เช่น บุคลากรกลุ่มกิจการอุตสาหกรรม บุคลากรองค์กรเอกชน จากการศึกษาพบว่า มีโอกาสเกิด
ภาวะหมดไฟได้เช่นกัน และต่อมา Maslach มีการพัฒนาแบบประเมินภาวะหมดไฟ ที่มีชื่อว่า
Maslach Burnout Inventory หรื อ MBI และได้ให้ความหมายของภาวะหมดไฟไว้อย่างดีมี
ความหมายที่ชดั เจน ส่ งผลให้ Maslach C และคณะ ได้รับการยกย่องว่าเป็ นบุคคลสาคัญในการ
พัฒนาในเรื่ องแนวคิดภาวะหมดไฟ (วัลลภ วิชาญเจริ ญสุ ข, 2557)
นิยามของภาวะหมดไฟในการทางาน
ภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) มีการให้คานิยามโดยนักวิชาการไว้มากมายหลาย
ท่านและให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้
ภาวะหมดไฟในการท างานเป็ นอาการป่ วยทางจิ ต ที่ ป รากฏออกมาเนื่ อ งจากการ
ตอบสนองต่อภายเครี ยดในงานของแต่ละบุคคลเป็ นระยะเวลานาน มีอาการเช่น ความอ่อนล้าที่เกิน
จะรั บ ไหว เกิ ด ความรู ้ สึ ก เย็น ชา การแยกตัว ออกจากงาน ความรู ้ สึ ก ไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและขาด
ความสาเร็ จ (Maslach & Leiter, 2016)
ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นอาการแสดงของความอ่อนล้าทางร่ างกาย จิตใจและ
อารมณ์ เกิดความรู ้สึกสิ้ นหวัง ขากความเอาใจใส่ ซึ่ งเกิดจากการอยูใ่ นภาวะกดดันทางอารมณ์อย่าง
ต่อเนื่องและตลอดเวลา มีความเกี่ยวข้องกับการทางาน บุคคลเป็ นระยะเวลานาน (Pine &
Aronson&Kafry, 1981 อ้างถึงในธนพร พงศ์บุญชู, 2559)
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ปรากฏการณ์ความถดถอยลงของสุ ขภาพกายและจิตใจเกิดจากความเครี ยดเรื้ อรังในการ
ทางานและบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะจัดการกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นได้ จนมีผลกระทบทางลบต่อ
คุณภาพและประสิ ทธิภาพในการทางาน (Muldary, 1983 อ้างถึงในธนพร พงศ์บุญชู, 2559)
การตอบสนองของบุคคลต่อความเครี ยดเรื้ อรังในการทางานทางด้านอารมณ์ เพราะความ
ไม่สมดุ ลระหว่างงานกับบุ คคล ความไม่เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันของบุ คคคลกับงานและภาวะ
กดดันจากการต้องปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ (Maslach, 1997 อ้างถึงในธนพร พงศ์บุญชู, 2559)
การเกิดความรู ้สึกเบื่อในการทางาน เกิดความรู ้สึกทางลบต่อเพื่อนร่ วมงานหรื อลูกค้า
ที่มารับบริ การ สภาพความสิ้ นหวังและความรู ้สึกหมดสิ้ นทั้งทางกายและจิตใจ เนื่องจากการตั้ง
ความหวังในงานที่ไม่สามารถอ้างอิงความเป็ นจริ งได้ ทาให้เกิดความเครี ยดเป็ นระยะเวลานาน
(สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2541 อ้างถึงในธนพร พงศ์บุญชู, 2559)
เป็ นกลุ่มของอาการท้อแท้ ความอ่อนล้าทางอารมณ์ สู ญสิ้ นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ความสามารถถดถอยและไม่รู้สึกถึงการประสบความสาเร็ จน้อยลง เนื่ องจากการอยูใ่ นการทางานที่
ก่อให้เกิดความเครี ยดเป็ นระยะเวลานานและตลอดเวลา โดยมีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมใน
การทางานและปั จจัยส่ วนบุคคล ทาให้เกิดการขาดงาน ลาออกรวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ลดลง (ศันสนีย ์ สมิตะเกษตริ น, 2545 อ้างถึงในธนพร พงศ์บุญชู, 2559)
เป็ นพฤติกรรมกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์ท้ งั ภายในและภายนอก ได้แก่ ความรู ้สึกโกรธ
ความรู ้สึกเบื่อ ความคับข้องในใจ หดหู่ ความวิตกกังวล เชื่องช้า สู ญสิ้ นความหวัง หวาดระแวง มอง
โลกในทางลบหรื อไม่ดี สู ญเสี ยความตั้งใจและความจดจ่อในการทางาน ลดคุณค่าของตนเอง ซึ่ง
อาการเหล่านี้เกิดจากการเผชิ ญความเครี ยดในการทางานเป็ นระยะนานและไม่สามารถขจัด
ความเครี ยดนั้นได้จนทาให้เกิดผลทางลบทั้งร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งต่อคนรอบข้างและองค์กร
(ศุภรี รอดสิ น, 2549 อ้างถึงในธนพร พงศ์บุญชู, 2559)
ภาวะหมดไฟในการทางานใน The International Diseases (ICD-11) ภาวะหมดไฟใน
การทางานเป็ นอาการป่ วยที่อยูใ่ นกรอบความคิดของผลลัพธ์ที่เกิดจากความเครี ยดเรื้ องรังในการ
ทางานที่เกิดจากไม่สามารถประสบความสาเร็ จหรื อทาให้ประสบความสาเร็ จได้ยาก โดยมีลกั ษณะ
3 มิติ คือ เกิดความรู ้วา่ พลังงานลดลงหรื อเกิดความเหนื่ อย เพิ่มระยะห่างจากงานของตัวเองหรื อมี
ความรู ้สึกทางลบหรื อความเย็นชาที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเอง และลดประสิ ทธิ ภาพในงาน (World
Health Organization, 2019)
ภาวะหมดไฟในการทางานไม่สามารถให้นิยามได้เพียงการเกิดความรู ้สึกอ่อนล้า
ทัศนคติที่เหยียดหยามงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน จะทาให้เกิดการลดลงของความสาเร็ จส่ วน
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บุคลหรื อประสิ ทธิภาพในการทางาน โดยรากฐานนิยามของภาวะหมดไฟในการทางานจะหมายถึง
การที่บุคคลถอยออกจากความมุ่งมัน่ และความประสงค์ของตนเอง (Korunka et al., 2020)
ภาวะหมดไฟในการทางานเกิดจากกระบวนการที่มีองค์ประกอบของความเครี ยด
เนื่องจากความไม่สมดุลของความต้องการในงานและทรัพยากร ส่ งผลให้บุคคลเกิดความเครี ยด
ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้าในการที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม การระเบิดอารมณ์ (Cherniss,1980 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์,
2563)
ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นความอ่อนล้าทางอารมณ์ การสู ญสิ้ นความรู ้สึกร่ วม และ
เกิดความรู ้สึกว่าความสาเร็ จส่ วนบุคคลลดลง สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเกิดจากความเครี ยดในการทางาน
(Fong, 1993 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา, 2563)
ภาวะหมดไฟในการทางานคือกลุ่มอาการที่แสดงออกเนื่องจากการรับรู ้ในแต่ละบุคคล
ในด้านความต้องการทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ในสิ่ งที่ไม่เป็ นไปตามความ
คาดหวัง หากเกิดเป็ นระยะเวลานานจะทาให้เกิดความท้อแท้ สิ้ นหวัง สู ญสิ้ นกาลังใจ และจะมีการ
พัฒนาทีละน้อยเมื่ออยูใ่ นระยะเวลานานขึ้น (Gold & Roth, 1993 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา, 2563)
ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นช่วงจังหวะเวลาของบุคคลที่พบเจอกับการสู ญสิ้ นความ
ใส่ ใจในสิ่ งต่าง ๆ และความเหนื่อยล้า จนมีผลกระทบทาให้ประสิ ทธิภาพในการทางานลดลง
(Ballard, 2013 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563)
ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นการเกิดความรู ้สึกสู ญสิ้ นพลังงานหรื อความเหนื่อยล้าจาก
การทางาน ดูถูกงานของตนเอง เกิดความเชื่อว่าตนเองไม่มีความสามารถมากพอที่จะทางานให้มี
ประสิ ทธิภาพและได้ผลงานที่ดี (Hounsell, 2019 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563)
ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นลักษณะ 3 อย่างของความอ่อนล้าทางอารมณ์ การลด
คุณค่าและการลดลงของความรู ้สึกประสบความสาเร็ จในอาชีพหนึ่ง ซึ่ งทั้ง 3 ลักษณะมีการอธิ บาย
ไว้ดงั นี้ ความอ่อนล้าทางอารมณ์รวมถึงการหมดสิ้ นอารมณ์และความอ่อนล้าที่เกี่ยวข้องกับงาน การ
ลดคุณค่าคือระดับที่แยกออกของแต่ละบุคคลหรื อระดับที่แต่ละบุคคลถือว่าบุคคลอื่นไม่มีตวั ตน
และความสาเร็ จส่ วนบุคคลคือความรู ้สึกของความสาเร็ จหรื อความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน
(Eastern Washington University, 2021)
ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นกลุ่มอาการที่มีลกั ษณะการแสดงออกของความอ่อนล้า
ทางร่ างหาย จิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม ที่เกิดจากการตอบสนองต่อความเครี ยดเรื้ อรังใน
สิ่ งแวดล้อมการทางานและไม่สามารถปรับตัวเมื่อเจอกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นได้ ส่ งผลต่อทัศนคติ
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พฤติกรรม ผลทางลบต่อบุคคลและองค์กร เกดิความเบื่อหน่าย ไม่อยากทางาน เฉยชากับบุคลรอบ
ข้าง เกิดความท้อแท้ มีความรู ้วา่ ตนเองไม่สามารถทางานได้สาเร็ จได้ (ธนพร พงษ์บุญชู , 2559)
จากนิยามของภาวะหมดไฟในการทางาน ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปนิยามของภาวะหมดไฟ หมายถึง
เป็ นกลุ่มอาการที่แสดงออกหรื อความอ่อนล้าที่เกิดขึ้นจากการสะสมความเครี ยดเป็ นระยะเวลานาน
และไม่สามารถจัดการกับความเครี ยดนั้นได้ จนมีผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจ เช่น การท้อแท้
สิ้ นหวัง ขาดความเอาใจใส่ การใช้สารเสพติด มองโลกในแง่ร้าย หดหู่ และทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความคิด ทาให้รู้สึกประสบความสาเร็ จในการทางานต่า สู ญเสี ย
ความสัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้าง จนนาไปสู่ การขาดงานและการลาออก

การประเมินและอาการแสดงของภาวะหมดไฟในการทางาน
การประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน
การประเมินภาวะหมดไฟมีการเสนอแนวคิดและการวิจยั การวัดทางจิตวิทยา ซึ่งในการ
วิจยั ครั้งนี้ได้รวบรวมไว้ดงั นี้
1. Maslach Burnout Inventory (MBI)
2. Bergen Burnout Inventory (BBI)
3. Oldenburg Burnout Inventory (BBI)
4. Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM)
5. Copenhagen Burnout Inventory (CBI)
6. Spanish Burnout Inventory (SBI)
7. ทฤษฎีการรักษาทรัพยากรที่มีค่า (Conservative Of Resource Theory: COR)
8. ทฤษฎีแบบจาลองความต้องการของงานและทรัพยากรในงาน
ภาวะหมดไฟในการทางานได้มีการพัฒนามาตรวัดเพื่อประเมิน มาตรวัดที่แตกต่างกันถูก
เสนอขึ้นมามากมายบนพื้นฐานสมมุติฐานที่แตกต่างกันของภาวะหมดไฟในการทางาน
1. Maslach Burnout Inventory (MBI) โดย Maslach Burnout Inventory (MBI)
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประเมินสามมิติของประสบการณ์ภาวะหมดไฟในการทางานซึ่งแสดง
ให้เห็นจากงานวิจยั เชิงคุณภาพ และได้รับการยอมรับเป็ นเครื่ องมือที่มีมาตรฐานสาหรับการวิจยั ใน
สาขานี้และได้รับการในหลาย ๆ ภาษาในขณะที่มาตราวัดอื่น ๆ เน้นแค่มิติเดียวคือความอ่อนล้า
สาหรับ Maslach Burnout Inventory (MBI) ถูกพัฒนาเพื่อใช้กบั ทัว่ ๆ ไปนัน่ หมายความว่าสามารถ
ใช้ได้กบั ทุกอาชีพ ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขรายการต่าง ๆ ให้เป็ นกลางทางอาชีพมากขึ้น แต่มิติการ
ลดความเป็ นบุคคลถูกอ้างอิงในทางลบเกี่ยวกับความไม่สนใจจากงาน ถูกเปลี่ยนเป็ นความเย็นชา
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และมิติความสาเร็ จส่ วนบุคคลเปลี่ยนเป็ นความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน บางมาตรวัดได้เพิ่มมิติ
ของภาวะหมดไฟในการทางาน Spanish Burnout Inventory ประกอบด้วย 4 มิติ ความกระตือรื อร้น
ในงาน ความอ่อนล้าทางจิตวิทยา ความเกียจคร้านและความรู ้สึกผิด ในเวลาเดียวกันนักวิจยั บางคน
กังวลว่าการใช้ถอ้ ยคาที่เป็ นกลางมากขึ้นหมายถึงการสู ญเสี ยปั ญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สาหรับกลุ่มทางานบริ การดังนั้นจึงได้พฒั นามาตรวัดใหม่สาหรับความเครี ยดด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
2. Bergen Burnout Inventory (BBI) ประเมิน 3 มิติของภาวะหมดไฟในการทางาน
ประกอบด้วย ความอ่อนล้าจากการทางาน ความเย็นชาต่อความสาคัญของงานและความรู ้สึกไม่
เพียงพอในการทางาน
3. Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) ประเมิน 2 มิติของภาวะหมดไฟในการทางาน
ประกอบด้วย ความอ่อนล้าและความเป็ นอิสระจากงาน
4. Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM) แยกเยอะระหว่างความเหนื่อยล้าทาง
จิตวิทยา ความอ่อนล้าทางอารมณ์และการรับรู ้ความเหน็ดเหนื่ อย
5. Copenhagen Burnout Inventory (CBI) แยกเยอะระหว่างความอ่อนล้าทางธรรมชาติ
และความอ่อนล้าทางจิตวิทยา (Maslach & Leiter, 2016)
6. ทฤษฎีการรักษาทรัพยากรที่มีค่า (Conservative of Resources Theory: COR Theory)
เพื่ออธิ บายขั้นตอนของสาเหตุของความเครี ยดที่เป็ นตัวกระตุน้ ในเกิดการตอบสนองต่อสาเหตุของ
ความเครี ยด และผลลัพธ์ของการตอบสนองนั้นส่ งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ แนวคิด
พื้นฐานของ Hobfoll คือ การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานนั้นมีสาเหตุมาจากการเกิดความรู ้สึก
กลัวต่อการสู ญเสี ยทรัพยากรในงาน เช่น ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานแต่ได้รับผลตอบแทนไม่
เป็ นไปตามที่คาดหวังหรื อไม่คุม้ ค่ากับเวลา ความรู ้ ความสามารถที่ใช้ในการช่วยเหลือ ดังนั้นการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานจึงกลายเป็ นสิ่ งที่ข่มเหงต่อบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ จึงทาให้
บุคคลนั้นใช้ความพยายามของตนเองในการปกป้ องทรัพยากรหรื อการสรรหาทรัพยากรในแหล่ง
อื่น ๆ มาทดแทน ซึ่งการทาแบบนี้ส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ ซึ่ งแนวคิดนี้สนใจ
ภาวะหมดไฟในการทางานในสถานการณ์ปกติ เน้นความสาคัญของปั จจัยที่เป็ นสาเหตุให้เกิดความ
ไม่สอดคล้องทางอารมณ์ระหว่างที่รู้สึกจริ งกับที่แสดงออก เนื่ องจากในการทางานและ
ชีวติ ประจาวันแต่ละบุคคลต้องเจอกับภาวะอารมณ์ที่หลากหลายตามสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมนั้น ๆ จึงต้องใช้พลังงานในการรับมือกับภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลง
จึงทาให้เกิดความเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ได้ (Hobfoll, 1989 อ้างถึงใน ธนพร พงศ์บุญชู, 2559)
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7. ทฤษฎีแบบจาลองความต้องการของงานและทรัพยากรในงาน (Job-DemansResources Model: JD-R Model) โดยมีแนวคิดสาคัญ 2 ประการ คือ ทรัพยากรที่จาเป็ นในการตอ
บานองต่องาน เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการจูงใจและความผูกพันในงาน และจะมีความสาคัญมากขึ้น
เมื่อบุคคลต้องเจอกับความต้องการงานสู ง แบบจาลอง JD-R ตั้งสมมุติฐานว่าทุกอาชีพล้วนมีความ
เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน แบ่งปั จจัยเสี่ ยงเป็ น 2 ประเภทคือ
7.1 ความต้องการของงาน หมายถึง ความต้องการทางกายภาพ สังคมและองค์กร ใน
งานที่บุคคลต้องใช้ความพยายาม ความคิด รวมทั้งทางจิตใจในการตอบสนองความต้องการของงาน
นั้น ๆ
7.2 ทรัพยากรในงาน หมายถึง แหล่งสนับสนุนทางกาย จิตใจ สังคมและองค์กรใน
งาน แบ่งเป็ นภายนอกและภายใน เช่น การสอนงานจากหัวหน้างาน ความมีอิสระในการทางาน
แบบจาลอง JD-R เน้นความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของงานระดับสู งกับระดับ
ทรัพยากรในงานต่าที่มีผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน และจากความสัมพันธ์น้ ีทาให้
สามารถอธิ บายได้วา่ การออกแบบงานที่ไม่ดีหรื อระดับสู งของปริ มาณงานที่จะต้องทา สิ่ งเหล่านี้จะ
เป็ นตัวกระตุน้ การเกิดความเครี ยดของบุคคล ส่ งผลให้เกิดความอ่อนล้าทั้งร่ างกายและจิตใจ สู ญสิ้ น
พลังงานในการทางาน เกิดความรู ้สึกลดคุณค่าของบุคคลและงาน ระบบภูมิคุม้ กันต่าลงทาให้เกิด
การเจ็บป่ วยหรื อปัญหาสุ ขภาพ (Bakker & Demerouti, 2007 อ้างถึงใน ธนพร พงศ์บุญชู, 2559)
แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางานที่แพร่ หลายมากที่สุก คือ Maslach Burnout
Inventory (MBI) ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติของภาวะหมดไฟในการทางาน ความอ่อนล้า การลดค่า
ตนเองและความสาเร็ จส่ วนบุคคล เป็ นแบบประเมินอันแรกที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อประเมินภาวะหมดไฟ
ในการทางานในสาขาที่ให้บริ การแก่บุคคล ในเวลาเดียวกันมีการปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมอาชีพ
อื่น ๆ ด้วย เช่น MBI-Educator Survey เป็ นแบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางานใช้ในกลุ่ม
การศึกษา ในตอนแรกแบบประเมินมีท้ งั หมด 22 ข้อ แต่ได้มีการลดจานวนข้อเหลือ 16 ข้อ พร้อมใช้
คาที่มีความทัว่ ไปมากขึ้นและนอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนมิติการลดคุณค่าเป็ นมิติความเย็นชา
(ชัยยุทธ กลีบบัว, 2552)
Quick Burnout Test (adapted from MBI-GS; Maslach, 1996) คุณมีประสบการณ์
ดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน?
คุณคิดว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา / เพื่อนร่ วมงานของคุณมีประสบการณ์ดงั ต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน
กรุ ณาให้คะแนนใน 7 ระดับ จาก 0 = ไม่เคย ถึง 6 = ทุก ๆ วัน
1. ฉันรู ้สึกหมดอารมณ์จากการทางาน
2. ฉันรู ้สึกเหนื่อยเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและการที่ตอ้ งเผชิ ญหน้ากับงาน
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3. ฉันมีความสนใจในงานน้อยลงตั้งแต่เริ่ มทางานนี้
4. ฉันเริ่ มมีความกระตือรื อร้นน้อยลงเกี่ยวกับงานของฉัน
5. ฉันมีความรู ้สึกว่าไม่สนใจว่างานนั้นจะมีประโยชน์หรื อไม่
6. ฉันสงสัยความสาคัญของงาน
Maslach Burnout Inventory ไม่ใช่มาตรวัดอย่างเดียวที่จะใช้ประเมินภาวะหมดไฟในการ
ทางานได้ ผูเ้ ขียนหลาย ๆ ท่านมีการเรี ยกร้องว่าความสาเร็ จส่ วนบุคคลไม่ใช่ใจความสาคัญของมิติ
ภาวะหมดไฟในการทางานและควรนาออกจากการประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน นอกจากนั้น
ผูเ้ ขียนยังมีความเห็นว่าการประเมินภาวะหมดไฟในการทางานควรจะกว้างขึ้นมากกว่านี้ อีกหนึ่ง
ทางเลือกคือ Oldenburg Burnout Inventory ใช้แนวคิดของภาวะหมดไฟในการทางาน แต่มีเพียง 2
มิติคือ ความอ่อนล้าและความอิสระจากงาน โดยความอ่อนล้าไม่ใช่เพียงทางอารมณ์แต่รวมความ
อ่อนล้าทางจิตใจด้วย ต้องการการพักผ่อนและทางานหนักเกินไป ความอิสระจากงานหมายถึง
ระยะห่างจากวัตถุหรื อเนื้อหาของงาน (Korunka et al., 2020)
อาการแสดงของภาวะหมดไฟในการทางาน
ภาวะหมดไฟในการทางานที่เกิดขึ้นกับผูท้ ี่มีภาวะหมดไฟในการทางาน จากการทบทวน
ตารา วรรณกรรมและวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหมดไฟในการทางาน สามารถจาแนกอาการแสดง
และขั้นตอนของการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ดงั นี้
1. อาการแสดงทางจิตใจ ผูท้ ี่มีภาวะหมดไฟในการทางานจะมีอาการแสดงทางจิตใจ เช่น
ความวิตกกังวลและความหดหู่ (Juli Fraga, 2019) ซึมเศร้า สิ้ นหวัง เชื่องช้า ไม่สนใจ เกิดความกลัว
มองโลกในแง่ร้าย ขาดความเห็นใจต่อผูอ้ ื่น ไม่มีสมาธิ ในการทางาน ลดคุณค่าของตนเองให้นอ้ ยลง
(Muldary, 1983 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา, 2563) การมีน้ าตาได้ง่ายขึ้น การเพิ่มของระดับ
ความเครี ยด สู ญเสี ยความหมายและความหวัง รับรู ้ถึงความล้มเหลวและความอ่อนแอที่เกิดขึ้น
ความนับถือในตนเองลดลง สู ญสิ้ นความสนใจ ความใส่ ใจและความพยายามในการทางานที่
ซับซ้อน เกิดความรู ้สึกอยากฆ่าตัวตาย (Korunka et al., 2020) เกิดความไม่พอใจในงานของตนเอง
และการดูถูกงานของตนเอง มีความรู ้สึกว่าไม่อยากทางานหรื อต่อต้านในการที่ตนเองจะไปทางาน
กาลังใจและแรงจูงใจในการทางานลดลง (Schaufeli & Enzman, 1998 อ้างถึงใน Scott, 2020) มี
ความคิดว่าทุกพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากความเห็นแก่ตวั และดูถูกทุกอย่างที่บุคคลปฏิบตั ิหรื อ
แสดงออก (Muldary, 1983 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา, 2563)
2. อาการแสดงทางร่ างกาย ผูท้ ี่มีภาวะหมดไฟในการทางานจะมีอาการแสดงทางร่ างกาย
เช่น ปวดหัว การคลื่นไส้ ปวดกล้ามเนื้อ ความอ่อนล้าเรื้ อรัง (Korunka et al., 2020) ปวดท้องรวมถึง
ความอยากอาหารหรื อการพักผ่อนเปลี่ยนไป ทาให้เกิดการเจ็บป่ วยได้ง่ายขึ้นเนื่ องจากการสะสม
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ความเครี ยดเป็ นระยะเวลานานและไม่ได้รับการแก้ไขส่ งผลต่อระบบภูมิคุม้ กันต่าและไวต่อการ
เจ็บป่ วยง่ายมากขึ้น การนอนไม่หลับ (Juli Fraga, 2019) การเพิ่มหรื อลดของน้ าหนักตัว (Muldary,
1983 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา, 2563)
3. อาการแสดงทางพฤติกรรม ผูท้ ี่มีภาวะหมดไฟในการทางานจะมีอาการแสดงทาง
พฤติกรรม เช่น การจ้องจับผิดและหาเรื่ องตาหนิคนอื่นและบุคคลรอบข้าง รักษาสมดุลระหว่างการ
ทางานและครอบครัวไม่ได้ รับประทานอาหารหลาย ๆ ครั้งในแต่ละวัน (Muldary, 1983 อ้างถึงใน
มนัสพงษ์ มาลา, 2563) หยุดเข้าสังคม การเข้าร่ วมกิจกรรมสันทนาการและไม่ไว้วางในเพื่อน
สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่ วมงาน พึ่งพายาเสพติดและแอลกอฮอล์ เกิดความโกรธได้ง่าย
เนื่องจากสู ญเสี ยควาใจเย็นของตนเอง ความสามารถในการรับมือกับความเครี ยดน้อยลง (Juli
Fraga, 2019) มีความห่างเหิ นจากการทางานโดยมองว่างานทาให้ระดับความเครี ยดและความท้อแท้
ของตนเองเพิ่มมากขึ้น ลดประสิ ทธิ ภาพในการทางานของตนเองเนื่ องจากเกิดความคิดในทางลบต่อ
การทางานของตนเอง การไม่รับหรื อการบังคับผูอ้ ื่นให้เป็ นไปตามที่ตนต้องการ กลายเป็ นคนที่อยู่
นิ่งไม่ได้และมีความหุ นหันพลันแล่น (Korunka et al., 2020) เกิดความรู ้สึกเหยียดหยามและลด
คุณค่าความเป็ นมนุษย์ของผูป้ ่ วยหรื อผูม้ ารับบริ การ การวิจารณ์ผมุ ้ ารับบริ การในทางที่ไม่ดี มี
แนวโน้มของพฤติกรรมความรุ นแรงและความก้าวร้าว มีปัญหาในการสื่ อสารกับบุคคลรอบข้าง
ไม่ให้ความเคารพต่อผูป้ ่ วยหรื อผูท้ ี่มารับการบริ การ หันหาความช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรื อ
เพื่อนร่ วมงานมากขึ้น ขาดความระมัดระวังจนทาให้เกิดอุบตั ิเหตุท้ งั ที่ไม่น่าจะเกิดอุบตั ิเหตุ
(Schaufeli & Enzman,1998 อ้างถึงใน Scott, 2020)
ภาวะหมดไฟในการทางานสามารถแบ่งขั้นตอนการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้
เป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 อาการอ่อน มีลกั ษณะอาการของขั้นที่ 1 คือ เมื่อสิ้ นสุ ดในแต่ละวันของการทางาน
เกิดความเหนื่อยล้าขึ้น มีอาการเจ็บหรื อปวดตามร่ างกาย กลัวการที่ตอ้ งตื่นไปทางานในวันพรุ่ งนี้
เกิดความไม่พอใจและความเครี ยดขึ้น ไม่มีความรู ้สึกชื่นชมในตนเอง เกิดความรู ้สึกว่าตนเองอยูใ่ น
เงาของการทางานตลอด
ขั้นที่ 2 อาการอยูน่ านขึ้น มีลกั ษณะอาการของขั้นที่ 2 คือ จะเกิดการกระตุน้ ในหลาย
อาการมากยิง่ ขึ้น เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย เฉื่อยชา ความวิตกกังวล มีความก้าวร้าวเกิดขึ้น การใช้
สารเสพติด มีความรู ้สึกว่าการใช้ชีวติ อยูภ่ ายใต้ตารางการทางาน อาการต่าง ๆ ที่เป็ นอยูจ่ ะยังคง
ดาเนินต่อไปแม้วา่ ตัวกระตุน้ จะลดลงหรื อไม่มีแล้ว เกิดความคิดในการฆ่าตัวตาย
ขั้นที่ 3 อาการรุ นแรง มีลกั ษณะอาการของขั้นที่ 3 คือ อาการที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะเป็ น
อาการเรื้ อรัง หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาจะสามารถนาไปสู่ การป่ วยทางจิตเวชและทางกายภาพ
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ได้ อาการที่เกิดจะส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อการใช้ชีวิตประจาวัน การหย่าร้าง อายุขยั ที่ส้ นั ลง
และพฤติกรรมการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Eastern Washington University, 2021)

ปัจจัยและการรป้ องกันของภาวะหมดไฟในการทางาน
ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดภาวะหมดไฟในการทางาน
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนปั จจัยจาก
ตารา วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหมดไฟในการทางาน แบ่งปั จจัยการเกิดภาวะ
หมดไฟในการไว้ 2 กลุ่ม คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ จากผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์,2563)
1.2 บุคลิกภาพ ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมกับงาน (Schaufeli & Enzman, 1998)
อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563) หากบุคคลมีบุคลิกภาพแบบ A เมื่อต้องรอคอยจะอยูไ่ ม่นิ่ง มี
ภาวะอารมณ์ที่ไม่มนั่ คงเดี๋ยวเชื่อมัน่ ในตนเอง (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 อ้างถึงในปอง
กานต์ ศิโรรัตน์, 2563) เดี๋ยวอ่อนแอ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ เสมอ เกิดความรู ้สึก
กลัว ความวิตกกังวลเมื่อเจองานที่ยากหรื อมีความซับซ้อน มักจะร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่ วมงานเสมอและทางานเหมือนเครื่ องจักร ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ได้รับอย่างเดียว ขาดความอดทนอด
กลั้น ส่ วนใหญ่จะมีนิสัยดื้อรั้นไม่ชอบทาตามกฎ มักเกิดความอึดอัดในการทางาน จึงเกิดโอกาสใน
การลดคุณค่าในตนเองลง (Maslach, 1997 อ้างถึงในธรพร พงศ์บุญชู, 2559)
1.3 อายุ กลุ่มอายุนอ้ ยมีการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานสู งกว่ากลุ่มที่มีอายุมาก
(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563) กลุ่มอายุมากจะมี
ประสบการณ์ต่อบุคคลหลากหลายประเภท ทาให้เกิดความรอบคอบ ความนิ่ง วุฒิภาวะทางอารมณ์
สู ง มองโลกได้กว้าง ระมัดระวังเสมอ ทาให้เกิดความสอดคล้องและการปรับตัวให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ในความเป็ นจริ งได้ดีกว่ากลุ่มที่มีอายุนอ้ ย ส่ งผลให้มีโอกาสในการเกิดภาวะหมดไฟ
ในการทางานได้นอ้ ยกว่า (Maslach, 1997 อ้างถึงในธรพร พงศ์บุญชู, 2559)
1.4 ระดับการศึกษา กลุ่มที่ระดับการศึกษาสู งย่อมมีความคาดหวังสู งต่อตนเองและ
ของบุคคลรอบข้างว่าจะสามารถทางานได้ดี มีความเชี่ยวชาญสู ง (Maslach, 1997 อ้างถึงในธรพร
พงศ์บุญชู, 2559) และสามารถทางานที่มีความซับซ้อนให้สาเร็ จได้จึงมีโอกาสเกิดภาวะหมดไฟใน
การทางานได้มากกว่า (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563)
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1.5 สถานะภาพสมรส จากการศึกษาพบว่า สถานะภาพโสดจะเกิดภาวะหมดไฟใน
การทางานสู งกว่าผูท้ ี่แต่งงานแล้วหรื อหย่าร้าง (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 อ้างถึงในปอง
กานต์ ศิโรรัตน์, 2563) กลุ่มสมรสมีความคาดหวังในการประสบความสาเร็ จแตกต่างจากลุ่มโสด
กลุ่มสมรสคาดหวังประสบความสาเร็ จในเรื่ องครอบครัวมากกว่าเรื่ องงานจึงทาให้เกิดภาวะหมดไฟ
ในการทางานได้นอ้ ยกว่ากลุ่มโสดที่คาดหวังประสบความสาเร็ จในเรื่ องงานมากกว่าครอบครัว จึงมี
ความกดดันและความเสี่ ยงในการเจอกับความล้มเหลวหรื อความผิดหวังจากงานที่ไม่เป็ นไปตามที่
คาดหวังได้มากกว่า (Maslach, 1997 อ้างถึงในธรพร พงศ์บุญชู , 2559)
1.6 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ภาวะหมดไฟในการทางานจะเกิดกับกลุ่มที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในช่วง 1-5 ปี ในกลุ่มที่มีอาชีพให้บริ การทางสังคม (Maslach, 1997
อ้างถึงในธรพร พงศ์บุญชู , 2559)
1.7 ทัศนคติต่องาน บุคคลที่มีความคาดหวังในงานระดับสู ง เช่น มีความตื่นเค้น ชอบ
ความท้าทาย สนุกกับงานและคาดหวังโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งหรื อการประสบความสาเร็ จใน
การทางาน บุคคลเหล่านี้ จะทุ่มเทในการทางานและทุ่มเทเกิดขีดจากัดของร่ างกายที่จะรับไหว จน
เกิดความเหนื่อยล้าหรื ออ่อนล้า และเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามความคาหวังไว้หรื อไม่คุม้ ค่ากับที่
ทุ่มเทก็จะนาไปสู่ การเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 อ้างถึง
ใน ปองกานต์ ศิโรรัตน์,2563)
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.1 ทางกายภาพ หากสถานที่ทางานมีเสี ยงดัง มีความวุน่ วาย แสงสว่างน้อย ไม่มีการ
ระบายอากาศที่ดี ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทางลบทั้งต่อร่ างกายและจิต กระตุน้ ให้เกิดความเครี ยด
จนสามารถทาให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ (Maslach, 1997 อ้างถึงในธรพร พงศ์บุญชู,
2559)
2.2 ลักษณะของงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ หากได้รับมอบหมายงานที่ทาให้เกิดความไม่
สบายใจ อยูใ่ นภาวะกดดัน มีความเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและความปลอดภัย
ทางานติดต่อกันหลายชัว่ โมง ตารางการทางานต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา งานไม่อยูใ่ นความ
สนใจหรื อไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Maslach, 1997 อ้างถึงในธรพร พงศ์บุญชู , 2559)
งานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถ ความคิด และจิตใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของงาน ซึ่ งมี
ความเกี่ยวข้องทางจิตวิทยาและต้นทุนทางสรี รวิทยา เช่น ภาวะความกดดันในการทางาน ความ
ต้องการทางอารมณ์ (Demerouti, Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001 อ้างถึงในปองกานต์
ศิโรรัตน์, 2563) และหากมีลกั ษณะงานที่ตอ้ งพบปะกับกลุ่มอาชีพ อาจารย์ คุณครู ตารวจจะต้องพบ
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กับความท้าทายมากกว่าในกลุ่มอาชีพอื่น (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001 อ้างถึงในปองกานต์
ศิโรรัตน์, 2563)
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อความล้มเหลวในการอยูก่ บั คนอื่น สิ่ งที่บุคคล
คาดหวังจากผูร้ ่ วมงาน คือการได้รับการยกย่อง การแบ่งปั นประสบการณ์ร่วมกัน การได้รับ
ความเห็นอกเห็นใจในการทางาน หากไม่ได้รับสิ่ งเหล่านี้ จะทาให้ไม่สามารถทางานร่ วมกันหรื อ
ทางานเป็ นทีมได้ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน (Maslach & Leither, 1997 อ้างถึงในธนพร
พงศ์บุญชู, 2559) รวมถึงการที่บุคคลไม่สามารถมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหัวหน้างาน เพื่อน
ร่ วมงาน บุคคลที่จาเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารหรื อลูกค้า (Schaufeli & Enzman, 1998 อ้างถึงในปอง
กานต์ ศิโรรัตน์, 2563) นอกจากนั้นในการทางานจาเป็ นจะต้องมีขอความร่ วมมือจากบุคคลอื่น หาก
มีความสัมพันธ์กนั ในทางลบก็จะส่ งผลทางลบต่องาน เช่น เกิดความไม่ตรงกันหรื อไม่เข้าใจกันทา
ให้ไม่สามารถทางานร่ วมกันได้ เกิดความไม่พอใจขึ้นและเป็ นการกระตุน้ ไปสู่ การเกิดภาวะหมดไฟ
ในการทางานได้ได้ (Maslach, 1997 อ้างถึงในธรพร พงศ์บุญชู , 2559) ในการทางานคุณไม่สามารถ
เลือกผูร้ ่ วมงานและลูกค้าของคุณแต่คุณสามารถมีพลังงานที่ดีข้ ึนได้ (Saunders, 2019)
2.4 ระบบบริ หาร หากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ได้รับความไว้ใจและความไว้วางใจจากหัวหน้า
งานและเพื่อนร่ วมงาน (Schaufeli & Enzman, 1998 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563)) การ
บริ หารที่มีลาดับขั้นตอนและลาดับชั้นที่มากมายและมีความซับซ้อน จากัดสิ ทธิ และความเสมอภาค
ของบุคคล (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563) การไม่
สนับสนุนความก้าวหน้าของผูป้ ฏิบตั ิงาน การประสานงานที่ไม่ชดั เจนระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทาให้เกิดความซับซ้อนและความไม่ชดั เจนในการทางาน การขาดความร่ วมมือใน
การช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหาในงาน ยึดอานาจในการตัดสิ นใจ เป็ นปัจจัยที่ทาให้บุคคลมี
มุมมองทางลบต่อองค์กร รวมทั้งเมื่อทางานพลาดก็โดนประเมินผลงานว่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ได้
คาชมหรื อรางวัลตอบแทนเมื่อทางานได้ดีก็ส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ (Maslach,
1997 อ้างถึงในธรพร พงศ์บุญชู , 2559)
2.5 ภาระงานที่มากเกินไป (Work Overload) เมื่อปริ มาณงานและทรัพยากรที่มีไม่
สมดุลกัน (Maslach & Leiter, 1997 อ้างถึงใธนพร พงษ์บุญชู, 2559) และยังอยูภ่ ายใต้ความกดดัน
ของระยะเวลา คุณภาพของงาน ความขัดแย้งและความไม่ชดั เจนในงาน ขาดการสนับสนุนจาดก
หัวหน้าและสังคม (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563) ส่ งผล
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความเครี ยดและนาไปสู่ การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ (Maslach &
Leiter, 1997 อ้างถึงใน ธนพร พงษ์บุญชู , 2559) นอกจากนั้นเมื่อคุณมีภาระงานที่ตรงกับ
ความสามารถที่จะรับได้ คุณสามารถใช้ความมีประสิ ทธิภาพในการทางานให้เสร็ จและมีโอกาสใน
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การพักผ่อนและการฟื้ นฟูสู่สภาพปกติ มีเวลาในการเติบโตและพัฒนาความเชี่ยวชาญ แต่เมื่อเริ่ มมี
ความรู ้สึกว่าภาระงานมากเกินไปจนเกิดความเหนื่อยล้าเรื้ อรังไม่สามารถฟื้ นฟูสู่สภาวะสมดุลได้
(Saunders, 2019)
2.6 ความรู ้สึกสู ญสิ้ นการควบคุมและการไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้ (Lack
of control) บุคคลมีความต้องการในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง แต่ขาดอิสระในการตัดสิ นใจ ไม่มีแรง
สนับสนุนทางสังคม ไม่ได้รับแรงจูงใจที่ดี (Burke & Richardsen, 1993 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา,
2563) ต้องใช้ความรู ้ความเชี่ ยวชาญที่ตนเองมีเป็ นพื้นฐานที่ใช้ในการทางานและแก้ไขปั ญหาแต่
โดนกฎและนโยบาย วัฒนธรรมองค์กรบีบบังคับ ทาให้ไม่มีอานาจในการตัดสิ นใจจนส่ งผลให้เกิด
ความคิดที่วา่ ผลลัพธ์ไม่ได้เกิดจากตัวเอง จึงไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบในผลงานที่ออกมา ขาด
ความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ (Maslach & Leiter, 1997 อ้างถึงใน
ธนพร พงษ์บุญชู, 2559) และการรับรู ้วา่ ตนเองขาดการควบคุม ขาดอิสระในการเข้าถึงทรัพยากร
และไม่สามารถตัดสิ นใจเองได้ยอ่ มมีผลกระทบทางลบต่อชีวติ การทางาน (Saunders, 2019)
2.7 ผลงานกับรางวัลที่ได้รับไม่สมดุล (Insufficient Reward) เมื่อบุคคลได้ทุ่มเทอย่าง
เต็มความสามารถแต่ได้รับรางวัลที่ไม่ตรงตามความคาดหวังไว้ ทาให้เกิดความรู ้วา่ คุณค่าในตนเอง
ลดลง รางนั้นไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นเงินเสมอไป หากได้รับการตอบสนองตรงตามที่คาดได้ไว้จะ
ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ การมีคุณค่าต่อผูอ้ ื่นและองค์กรสิ่ งเหล่านี้ลว้ นทาให้บุคคลทางานดีข้ ึน แต่
หากได้รับการตอบสนองที่ไม่เพียงพอจึงทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางานและเกิดภาวะหมดไฟใน
การทางานในที่สุดได้ (Maslach & Leiter, 1997 อ้างถึงใน ธนพร พงษ์บุญชู , 2559) รวมทั้งมี
ความรู ้สึกว่าการลงทุนไม่คุม้ ค่ากับผลตอบแทน (Saunders, 2019) มีผลการศึกษาในกลุ่มพยาบาลจบ
ใหม่เนื่องจากส่ วนใหญ่พยาบาลจบใหม่ตอ้ งทางานหนักและพบเจอกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ ทาให้ความคาดหวังที่ต้ งั ไว้ไม่สอดคล้องกับึวามเป็ นจริ งที่ได้เจอ จนทาให้เกิด
ความเครี ยดและนาไปสู่ การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ (Riddle & Hartley, 1992 อ้างถึงใน
มนัสพงษ์ มาลา, 2563)
2.8 การรู ้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม (Absence of Fairness) ความยุติธรรมหมายถึง
การที่บุคคลได้รับความเคารพและมีความรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร ซึ่ งจะทาให้บุคคลสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขในสังคม หากบบุคคลเกิดความรู ้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ถูก
เอาเปรี ยบ ได้รับการปฏิบตั ิที่แตกต่างจากคนอื่น จะทาให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้
(Maslach & Leiter, 1997 อ้างถึงใน ธนพร พงษ์บุญชู , 2559)
2.9 การจัดการกับความขัดแย้งทางค่านิยม (Conflicting Values) การใช้
ชีวติ ประจาวันของแต่ละบุคคลย่อยส่ งผลกระทต่อความคิด พฤติกรรม ทัศนคติและค่านิ ยม
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(Schaufeli & Enzman, 1998 อ้างถึงในปองกานต์ ศิโรรัตน์, 2563) ส่ งให้แต่ละบุคคลมีค่านิยมและ
ลักษณะการปฏิบตั ิตวั ที่แตกต่างกัน หากไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรื อกฎเกณฑ์การปฏิบตั ิของ
องค์กร บุคคลนั้นก็จะเกิดความรู ้สึกเผชิญกับภาวะความกดดันและความเครี ยดตลอดระยะเวลาการ
ทางาน จนนาไปสู่ การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ (Maslach & Leiter, 1997 อ้างถึงใน ธนพร
พงษ์บุญชู, 2559)
2.10 คุณค่าที่ไม่เหมาะสม หากคุณมีคุณค่าสู งในบางสิ่ งแต่บริ ษทั ไม่เห็นคุณค่านั้น
แรงจูงใจที่จะทางานหนักและความพยายามจะมีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ความคิดและแรงจูงใจ
มักจะฝังแน่นในปั จเจกบุคคลและองค์กร จะต้องมีการคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวข้องกับคุณค่าของ
ตนเองว่ามีความสาคัญและมีผลอย่างไรต่อองค์กร (Saunders, 2019)
การป้ องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน
การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลชุมชน ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนตารา วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกัน
การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานพบว่า จะใช้การจัดการและโปรแกรมการฝึ กอบรม แนวคิดการ
สร้างสุ ข ดังต่อไปนี้
1. การรับรู ้ถึงภาวะหมดไฟในการทางานและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรก ๆ การ
ปลูกฝังความสามารถในการสะท้อนตนเอง ทาการประเมินเป็ นระยะ ๆ และการปรับทักษะ
เป้าหมายและความชอบในการทางาน (Eastern Washington University, 2021)
2. การออกกาลังกายสม่าเสมอ ไม่เพียงดีต่อร่ างกายเท่านั้นยังสามารถส่ งเสริ มอารมณ์ได้
(Juli Fraga, 2019)
3. กินอาหารให้สมดุลและฝึ กพฤติกรรมการนอนหลับที่ดี กินอาหารที่มีโอเมก้า-3 กรด
ไขมันสามารถเป็ นยาต้านซึ มเศร้าตามธรรมชาติ วอลนัทและปลาเพื่อส่ งเสริ มด้านอารมณ์ นอกจาก
อาหารที่ดีแล้วการพักผ่อนก็สาคัญ ร่ างกายต้องการการพักผ่อนและการฟื้ นฟู นี่ จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้
การนอนหลับที่ดีสามารถส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดีได้ตามที่มูลนิธิดา้ นการนอนหลับระดับนานาชาติ
แนะนาว่าควรหลีกเลี่ยงคาเฟอีนก่อนนอน ทากิจกรรมที่ผอ่ นคลายก่อนการพักผ่อน งดการใช้
โทรศัพท์มือถือ (Juli Fraga, 2019)
4. การกาจัด การลดผลกระทบปั จจัยความเครี ยดของสิ่ งแวดล้อมในการทางาน (Eastern
Washington University, 2021) และการขอความช่วยเหลือ ในช่วงระยะเวลาที่เกิดความเครี ยดสิ่ ง
สาคัญคือการขอความช่วยเหลือ ถ้าหากว่าเป้ นเรื่ องยากสาหรับตนเอง พิจารณาและพัฒนาการดูแล
ตนเองกับเพื่อนสนิทหรื อสมาชิกในครอบครัว (Juli Fraga, 2019)
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5. การพัฒนาความสาคัญของวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาประสิ ทธิภาพแรง
สนับสนุนทางสังคม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สร้างธรรมเนียมที่เหมาะสมและสถานที่ทางานที่สะดวกสบาย
(Eastern Washington University, 2021)
6. สร้างระบบสนับสนุนส่ วนบุคคลและความเชี่ยวชาญของตนเองและพัฒนา
ความสามารถในการกลับสู่ สภาพเดิม (Eastern Washington University, 2021)
7. การติดต่อสัมพันธ์และการเป็ นที่ยอมรับ สิ่ งที่บุคคลคาดหวังคือการได้รับ
ความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างในสถานที่ทางาน การแบ่งปั น
ประสบการณ์ การช่วยเหลือต่อกัน ได้รับการคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบตั ิงานและทาผลงานออกมา
ได้มีประสิ ทธิ ภาพ ได้รับการยอมรับในเรื่ องความพยายามในการทางานและแลกเปลี่ยนความรู ้กบั
เพื่อนร่ วมงาน (Manion, 2013 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา, 2563)
8. ความรักในงานและความสาเร็ จในงาน การรับรู ้ถึงรักและผูกพันในงาน มีความสุ ขใน
การทางาน รู ้วา่ ตัวเองมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็ จ ยินดีที่จะสละทรัพยากร
เพื่อให้งานสาเร็ จ สามารถทางานที่ทา้ ทายให้ประสบความสาเร็ จ เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจและมี
คุณค่า (Manion, 2013 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา, 2563)
9. ความมีอิสระและความรู ้เป็ นสิ่ งสาคัญ การที่บุคคลได้รับอิสระในการตัดสิ นใจจะทา
ให้บุคคลสามารถตอบสนองความสุ ขในชีวติ ตนเองได้ และรู ้วา่ ควรใช้ความรู ้ความสามารถตนเอง
ในงานอย่างถูกต้องเพื่อในการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง (Gavin & Mason, 2004 อ้างถึงในมนัสพงษ์ มาลา,
2563)
10. ความพึงพอใจในงานและชีวติ บุคคลมีความรู ้สึกพึงพอใจในสิ่ งที่นตัวเองเป็ นและ
ได้ทางานในสิ่ งที่ตนเองรัก ตั้งความหวังและเป้ าหมายในการใช้ชีวติ ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
เกิดความสุ ขเมื่อทางานสาเร็ จและงานที่ทาเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (Diener, 2003 อ้างถึง
ในมนัสพงษ์ มาลา, 2563)

บริบทโรงพยาบาลชุมชน
การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานในผุป้ ฏิบตั ิใน
โรงพยาบาลชุมชน ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนบริ บทของโรงพยาบาลชุมชนจากตารา วรรณกรรมและ
งานวิจยั เพื่อให้เข้าใจในลักษณะและการทางานของโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น ดังนี้
โรงพยาบาลรัฐในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุ ข มี 3 ระดับที่ให้บริ การด้านสาธารณสุ ข
คือ 1. โรงพยาบาลศูนย์ คือ โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ เป็ นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและเป็ นศูนย์
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ส่ งต่อและรบรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการหนักหรื อมีความซับซ้อนในการรักษาจากโรงพยาบาลใกล้เคียง
มีเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ครบและครอบคลุมการรักษาและแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา
2. โรงพยาบาลทัว่ ไปหรื อโรงพยาบาลประจาจังหวัด คือ เป็ นโรงพยาบาลในแต่ละอาเภอ มี
ความสามารถในการรักษาได้ในระดับหนึ่ง จานวนของโรงพยาบาลทัว่ ไปนั้นอาจจะมี 1 หรื อ
มากกว่า ขึ้นอยูก่ บั จานวนประชากรและขนาดพื้นที่ 3.โรงพยาบาลชุมชน คือ โรงพยาบาลที่มีขนาด
เล็กกว่าโรงพยาบาลทัว่ ไป มีจานวนเตียงตั้ง 10 เตียง 30 เตียง 60 เตียง 90 เตียงจนถึง 120 เตียง เป็ น
โรงพยาบาลในระดับอาเภอ ในสมัยก่อนจะเรี ยกว่าโรงพยาบาลอาเภอ ภายหนังได้เปลี่ยนเป็ น
โรงพยาบาลชุมชน เป็ นโรงพยาบาลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดและในการ
เปลี่ยนเป็ นโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้เห็นความสาคัญว่ามีความรับผิดชอบต่อประชาชนในระดับ
อาเภอ ใช้ตวั ย่อว่า พรช. ซึ่ งมีภารกิจกลัก ๆ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษาและ
ฟื้ นฟู โครงสร้างของกระทรวงปี พ.ศ. 2555 แบ่งเป็ น 11 กลุ่มงาน
1. งานบริ การทางการแพทย์
2. งานการพยาบาล
3. งานทันตสาธารณสุ ข
4. งานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
5. งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริ การปฐมภูมิ
6. งานชันสู ตรสาธารณสุ ข
7. งานรังสี เทคนิค
8. งานหลักประกันสุ ขภาพ ยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
9. งานกายภาพบาบัด
10. งานโภชนศาสตร์
11. งานการจัดการ เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้มีหน้าที่บริ การผูป้ ่ วย แต่เป็ นหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนการให้บริ การผูป้ ่ วย ประกอบด้วย
11.1 งานการเงินและบัญชี
11.2 งานพัสดุ
11.3 งานการเจ้าหน้าที่
11.4 งานธุรการและสารบรรณ
11.5 งานยานพาหนะ
11.6 งานซ่อมบารุ ง
11.7 งานรักษาความปลอดภัย
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ขอบเขตการดาเนินงาน
กลุ่มงานการจัดการมีภารกิจหลัก 7 ภารกิจ โดยมีเป้ าหมายในการทางานดังนี้
1. เป็ นหน่วยสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความรู ้ดา้ นวิชาการ
ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ช่วยผลักดันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทางานให้บริ การกับผูม้ า
รับบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดและดีที่สุด
2. งานบริ การภายนอก ให้บริ การกับหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อเรื่ อง การเงิน ธุ รการ
เอกสาร ให้กบั หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งประชาชน ผูม้ ารับบริ การ หน่วยงานเอกชน
3. งานบริ การเครื อข่ายและวิชาการ นอกจากเป็ นหน่วยสนับสนุนด้านบุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ความรู ้ดา้ นวิชาการ ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ช่วยผลักดัน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทางานให้บริ การกับผูม้ ารับบริ การแล้ว ยังช่วยส่ งเสริ มโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลด้านการเงินและบัญชี บุคลากรและวิชาการ
พืน้ ทีก่ ารทางาน
ห้องเป็ นสัดส่ วนสาหรับการทางานของกลุ่มงานการจัดการ คือ ห้องซ่อมบารุ ง ห้องรักษา
ความปลอดภัย ห้องยานพาหนะ ห้องการเงินและบัญชี ห้องธุรการ
ผู้ปฏิบัติงาน
1. นักจัดการงานทัว่ ไป
2. เจ้าพนักงานการเงิน
3. เจ้าพนักงานธุรการ
4. เจ้าพนักงานพัสดุ
5. นักวิชาการการเงิน
6. นักวิชาการพัสดุ
7. นักทรัพยากรบุคคล
8. นายช่างเทคนิค
9. พนักงานขับรถ
10. ยามรักษาการณ์
11. พนักงานทาความสะอาดบนอาคารสานักงานและภาคสนาม
การบริหารจัดการ
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ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบและกฎหมาย โครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามที่
กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด โดยนักจัดการงานทัว่ ไประดับชานาญการเป็ นหัวหน้ากลุ่มงาน และมี
หัวหน้างานอื่น ๆ เช่น หัวหน้างานบัญชี พัสดุ ธุ รการ ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ ซ่อมบารุ ง รักษาความ
ปลอดภัย และมีข้ นั ตอนการรายงานผลการปฏิบตั ิงานแบบลาดับขั้น
ระบบสนับสนุน
การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณและวิชาการของโรงพยาบาลชุมชนจะได้รับจาก
หน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.

สานักงานปลัดระทรวงสาธารณสุ ข
สานักงานเขตพื้นที่บริ การสาธารณสุ ข
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ

ภาพที่ 2 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคโรงพยาบาลชุมชน
(สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข, 2560)
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โดยแต่ละกลุ่มงานมีหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
1.1 งานการเงินและการบัญชี
1.2 งานพัสดุก่อสร้างการซอมบารุ ง
1.3 งานธุรการ การบริ หารยานพาหนะ
1.4 งานรักษาความปลอดภัย
1.5 งานประชาสัมพันธ์
1.6 งานซักฟอก
1.7 งานอาคารสถานที่
1.8 งานการเจ้าหน้าที่
2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
2.1 งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทางห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์
2.2 งานธนาคารเลือดและบริ การส่ วนประกอบของเลือด
3. กลุ่มงานทันตกรรม
3.1 งานตรวจ วินิจฉัย บาบัด รักษาฟื้ นฟูสภาพ ส่ งเสริ มและป้ องกันทางทันตกรรม
4. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4.1 งานบริ การเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอก
4.2 งานบริ การเภสัชกรรมผูป้ ่ วยใน
4.3 งานบริ หารเวชภัณฑ์
4.4 งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
4.5 งานให้คาปรึ กษาด้านเภสัชกรรม
5. กลุ่มงานการแพทย์
5.1 งานตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษาผูป้ ่ วย ทั้งผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น ผูป้ ่ วย
ใน ผูป้ ่ วยผ่าตัด ผูม้ าคลอด
6. กลุ่มงานโภชนศาสตร์
6.1 งานบริ หารจัดการอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ
6.2 งานโภชนบาบัด ให้คาปรึ กษา คาแนะนา ความรู ้ดา้ นโภชนาการและโภชนบาบัด
7. กลุ่มงานรังสี วทิ ยา
7.1 งานตรวจ วินิจฉัยและรักษาโดยรังสี เอกซเรย์
8. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู
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8.1 งานตรวจประเมิ น การวินิ จ ฉัย และบ าบัด ความบกพร่ อ งของร่ า งกายด้ว ยวิ ธี
ทางการกายภาพบาบัด
8.2 งานฟื้ นฟูความเสื่ อมสภาพ ความพิการ
9. กลุ่มงานประกันสุ ขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
9.1 งานประกันสุ ขภาพ การขึ้นทะเบี ยน การตรวจสอบสิ ทธิ การเรี ยกเก็บ การตาม
จ่าย
9.2 งานเวชสถิติและงานข้อมูล การจัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค
9.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
9.4 งานแผนงานและยุทธศาสตร์ เครื อข่ายสุ ขภาพ
9.5 งานสังคมสงเคราะห์ การให้บริ การสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยใน ครอบครัวและชุมชน การบริ การคลินิกศูนย์พ่ ึงได้
10. กลุ่มงานบริ การด้านปฐมภูมิและองค์รวม
10.1 งานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน
10.2 งานการพยาบาลในชุมชน
10.3 งานส่ งเสริ มสุ ขภาพทุกกลุ่มวัย
10.4 งานป้ องกันและควบคุมโรคและระบาดวิทยา
10.5 งานอาชีวอนามัย
10.6 งานสุ ขาภิบาล สิ่ งแวดล้อมและศูนย์ความปลอดภัย
10.7 งานพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิและสนับสนุนเครื อข่าย
10.8 งานสุ ขภาพจิตและจิตเวช
10.9 งานอนามันโรงเรี ยน
10.10 งานสุ ขภาพภาคประชาชน
10.11 งานบาบัดยาเสพติด สุ รา บุหรี่
10.12 งานสุ ขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
11. กลุ่มงานการพยาบาล
11.1 งานการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก งานการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การสุ ขภาพ
ที่มารับบริ การทุกมิติ ให้การพยาบาลผูป้ ่ วย ผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยการ
คัดกรอง การปฐมพยาบาล การตรวจพิเศษ การให้คาปรึ กษาและสุ ขภาพจิต งานตรวจสุ ขภาพ งาน
คลินิกพิเศษ งานโรคเรื้ อรัง ศูนย์รับผูป้ ่ วย งานการส่ งต่อ และการบริ การหน่วยปฐมพยาบาล
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11.2 งานการพยาบาลผูป้ ่ วยอุ บ ัติ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และนิ ติ เวช งานการพยาบาลผู ้ป่ วย
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น การพยาบาลเพื่อช่วยชีวติ แก้ไขภาวะวิกฤตที่คุกคามชีวติ
11.3 งานการพยาบาลผูป้ ่ วยใน งานการพยาบาลผูป้ ่ วยในทุกประเภท ทุกสาขาบริ การ
11.4 งานการพยาบาลผูป้ ่ วยหนัก งานการพยาบาลผูป้ ่ วยในที่อยูใ่ นภาวะวิกฤตหรื อมี
แนวโน้มเข้าสู่ ภาวะวิกฤตต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดการใช้เครื่ องมือช่วยชี วติ การเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด การส่ งเสริ มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
11.5 งานพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดและวิสัญญี พยาบาล งานการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดเพื่อ
บาบัด รักษา ติดตามผลการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดและวินิจฉัยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทั้งก่อนการ
ผ่า ตัด ขณะผ่า ตัด และหลัง ผ่ า ตัด งานวิ สั ญ ญี พ ยาบาล การพยาบาลผู ป้ ่ วยที่ ต้อ งได้รั บ ยาระงับ
ความรู ้สึก การใช้เทคโนโลยีการระงับความรู ้สึก การดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุ มคงไว้ซ่ ึ ง
สัญญาณชีพและความปลอดภัยในชีวติ ผูป้ ่ วย
11.6 งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง งานการพยาบาลควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล งานจ่ายกลาง งานศูนย์เครื่ องมือแพทย์
11.7 งานการพยาบาลผูค้ ลอด งานการพยาบาลผูค้ ลอด การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
ระยะรอคลอด ระยะคลอด งานการพยาบาลทารกแรกเกิด

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลชุมชน ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทบทวนงานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะหมดไฟใน
การทางานในกลุ่มแพทย์และพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้
การทานายภาวะหมดไฟในการทางานและความเสี่ ยงความกังวลทางจิตวิทยาในบุคลากร
ทางการแพทย์ พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่ทางานน้อยกว่า 1 ปี มีรายงานอาการภาวะหมดไฟใน
การทางาน เช่น ซึ มเศร้า ความวิตกกังวล ความตึงเครี ยด และรายงานพบว่า แพทย์มีอาการภาวะหมด
ไฟในการทางานถึงร้อยละ 51 นอกจากนี้ยงั พบว่า ร้อยละ 70 ของแพทย์มีรายงานอาการความวิตก
กังวลทางจิตวิทยา (Siau et al., 2018)
ภาวะหมดไฟในการทางานท่ามกลางแพทย์และพยาบาลในอาเซี ยนในหน่วยหอผูป้ ่ วย
วิกฤต (Intensive care units) พบว่า แพทย์จานวน 992 คนและพยาบาลจานวน 3,100 คนที่ทางานอยู่
ในหอผูป้ ่ วยวิกฤตมีภาวะหมดไฟในการทางานระดับสู ง โดยมีช่วงอัตราร้อยละ 34.6 - 61.5 ใน
แพทย์ โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์คือ ความเลื่อมใสในศาสนา จานวนปี ที่ทางานในแผนก การ
ทางานเป็ นกะ และการอยูบ่ า้ นเพื่อรอเรี ยกตัวในกรณี ฉุกเฉิ นเป็ นความสัมพันธ์ทางลบในการป้ องกัน
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จากการเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน ขณะที่จานวนวันทางานต่อเดือนมีผลกระทบทางลบ ใน
กลุ่มพยาบาล ความเลื่อมใสในศาสนาและการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวติ เป็ นความสัมพันธ์
ทางลบในการป้ องกันจากการเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน ขณะที่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี
ผลกระทบทางลบเมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับการศึกษาที่ไม่มีการศึกษา (See et al., 2018)
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานในศัลยแพทย์ พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานระดับสู ง คือ อายุนอ้ ย เพศหญิง สถานะภาพโสด การ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน การเพิ่มมากขึ้นของภาระงาน ความขัดแย้งกับผูร้ ่ วมงานและคนไข้
ความหดหู่และการใช้สารเสพติด โรคประสาท และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการ
ทางานระดับต่า คือ สภาพแวดล้อมในการทางานที่ช่วยสนับสนุน การให้คาปรึ กษา กิจกรรมทาง
จิตวิทยา ความฉลาดทางอารมณ์ ความอดทนและสติ งานทางวิชาการ มีความกังวลเรื่ องรายได้
(Galaiya et al., 2020)
ความชุกของภาวะหมดไฟในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาด
ของ Covid-19 ในญี่ปุ่น พบว่า เกิดภาวะหมดไฟในการทางาน ทั้งหมดร้อยละ 31.4 โดยในกลุ่ม
พยาบาลพบว่า มีการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานร้อยละ 46.8 เจ้าหน้าที่รังสี พบว่า มีการเกิดภาวะ
หมดไฟในการทางานร้อยละ 36.4 และเภสัชกรพบว่า มีการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานร้อยละ
36.8 นอกจากนั้นยังพบว่า เพศหญิงมีนยั ยะสาคัญทางสถิติอยูใ่ นระดับสู ง (Matsuo, et al2020)
สุ ขภาพจิตและภาวะหมดไฟในการทางานของแพทย์ในโรงพยาบาลทัว่ ไปและ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสี มา โดยใช้แบบสอบถามดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพจิต (TMHI-55) และ
แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางานสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข พบว่า ภาวะหมดไฟในการ
ทางานด้านความอ่อนล้า การลดความเป็ นบุคคลและความสาเร็ จส่ วนบุคคลอยูใ่ นระดับสู งทั้ง 3 ด้าน
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ ส่ วนใหญ่ของแพทย์มีภาวะหมดไฟเกิดขึ้นและอยูใ่ นระดับสู ง
นอกจากนั้นยังพบว่า ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางาน คือ ปริ มาณงาน การ
ต้องอยูเ่ วรนอกเวลาบ่อยครั้ง ผลตอบแทนจากงาน (การจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า ค้างจ่าย) ภาวะความ
กดดันที่เกิดจากงานและการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรื อการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
อย่างคาดไม่ถึง (นคริ นทร์ ชุนงาม, 2563)
ภาวะเมื่อยล้าหมดไฟในการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นเขต
สุ ขภาพที่ 4 พบว่า มีภาวะเมื่อยล้าหมดไฟในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับต่า และมีระดับ
ตามรายด้าน ความอ่อนล้าและลดความเป็ นบุคคลอยูใ่ นระดับต่า ลดความสาเร็ จส่ วนบุคคลอยูใ่ น
ระดับสู ง (มนัสพงษ์ มาลา, 2563)
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จากรายงานการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานในกลุ่ม
แพทย์ของประเทศจีน พบว่า ความชุกการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานในกลุ่มแพทย์ของประเทศ
จีนมีช่วงอัตราร้อยละ 66.5-87.8 พบว่า ปั จจัยที่ผลทางลบต่อการเกิดภาวะหมดไฟในกรทางาน คือ
อาการวิตกกังวล ระดับความพอใจในงานของแพทย์แต่ละคน การรักษาผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของคนไข้และความกดดันระดับสู งจากสังคมหรื อองค์กร ภาวะหมดไฟในการ
ทางานพบว่า มีระดับสู งในแพทย์ที่มีการทางานมากกว่า 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ทางานใน
โรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มอายุนอ้ ยที่มีความเชียวชาญ (ช่วยอายุ 30-40 ปี ) และการรับรู ้ทางลบในแต่ละ
บุคคลในเรื่ องงานและชีวติ (Lo et al., 2018)
จากรายงานการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานในกลุ่ม
แพทย์ พบว่า แพทย์มีภาวะหมดไฟเกิดขึ้นมีประมาณร้อยละ 67.0 และสามารถแยกย่อยเป็ นแต่ละ
องค์ประกอบของภาวะหมดไฟตามแบบประเมิน Maslach Burnout Inventory โดยแบ่งเป็ น 3
องค์ประกอบ คือ ความอ่อนล้าร้อยละ 72.0 ความเย็นชาร้อยละ 68.1 และความมีประสิ ทธิภาพใน
การทางานร้อยละ 63.2 (Rotenstein et al., 2018)
จากรายงานการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานในกลุ่ม
นักเรี ยนแพทย์ก่อนจะมาเป็ นแพทย์ประจาบ้าน พบว่า ความชุกของการเกิดภาวะหมดไฟมีประมาณ
ร้อยละ 44.2 ความชุกขิงแต่ละมิติของภาวะหมดไฟพบว่า ความอ่อนล้าร้อยละ 40.8 การลดค่าความ
เป็ นบุคคลร้อยละ 35.1 การลดคุณค่าความสาเร็ จในตนเองร้อยละ 27.4 นอกจากนั้นยังพบว่า เพศไม่
มีนยั ยะสาคัญทางสถิติกบั การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานและความชุกของการเกิดภาวะหมดไฟ
ในการทางานมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละประเทศ (Frajerman et al., 2020)
จากรายงานการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานในกลุ่ม
พยาบาลที่ใช้ Maslach Burnout Inventory ในการประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน พบว่า ภาระ
งานที่มาก การจัดการกับงานได้นอ้ ย การตัดสิ นใจได้นอ้ ย แรงสนับสนุนทางสังคมน้อยและการ
ได้รับรางวัลน้อยเป็ นตัวทานายภาวะหมดไฟในการทางาน และเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพ
ทัว่ ไปและการขาดงานเนื่องจากป่ วย ปั จจัยอื่นสามารถเป็ นตัวทานายการเกิดภาวะหมดไฟในการ
ทางานของพยาบาล คือ พยาบาลไม่เพียงพอ การทางานต่อกะที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 12 ชัว่ โมง
ตารางการทางานที่ยดื หยุน่ ได้นอ้ ย ความกดดันด้านเวลา ความต้องการของงานและทางจิตวิทยาที่
สู ง ความหลากหลายของงานต่า ความขัดแย้งในหน้าที่ ความอิสระต่า ความสัมพันธ์ทางลบระหว่าง
แพทย์และพยาบาล การได้รับแรงสนับสนุนที่ไม่ดีจากหัวหน้า ความเป็ นผูน้ าที่ไม่ดี ความสัมพันธ์
ทางลบในการทางานเป็ นทีมและความไม่ปลอดภัยในงาน (Dall’Ora et al., 2020)
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหมดฟในการทางานใน
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional
analytic Study) เพื่อศึกษา “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในโรงพยาบาลชุมชน” โดยมีรายละเอียดในการดาเนิ นการดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้ งนีม้ ีกลุ่มประชากร คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จงั หวัด
แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน 2
แห่งที่ถูกสุ่ มเลือกเป็ นตัวอย่าง จานวน 298 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
เกณฑ์ คัดเข้ า
1. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทั้ง 2 โรงพยาบาลในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล
2. บุคคลนั้นเต็มใจเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3. เป็ นบุคคลที่สามารถอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทย
เกณฑ์คดั ออก
1. ทาแบบสอบถามไม่ครบ
2. ถอนตัวจากการเป็ นกลุ่มตัวอย่างระหว่างการเก็บข้อมูล

เครื่ องมือและคุณภาพเครื่ องมือวิจัยทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลลักษณะงานและแบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูลทัว่ ไปที่เป็ นปั จจัยส่ วนบุคคล มีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ดที่ให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามตัวเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เพศ มีตวั เลือกเป็ นเพศชายและเพศหญิง
2. อายุ ให้บนั ทึกข้อมูลอายุจริ ง ณ ปัจจุบนั
3. สถานภาพ มีตวั เลือกเป็ น โสด สมรส หม้าย/ หย่า/ แยก
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4. จานวนปี ที่ทางาน ให้บนั ทึกข้อมูลปี ที่ทางานจริ ง ณ ปัจจุบนั
5. บทบาทในครอบครัว มีตวั เลือกเป็ น ดูแลพ่อแม่-บุตร-ธิดา เสาหลักของครอบครัว/ หา
รายได้เข้าครอบครัว และอื่น ๆ
6. รายรับ มีหน่วยเป็ นบาทต่อเดือน มีตวั เลือกแบ่งเป็ น 6 กลุ่ม คือ ต่ากว่า 15,000,
15,001-25,000 , 25,001-35,000 , 35,001-45,000 , 45,001-55,000 และมากกว่า 55,001
7. ระดับการศึกษา มีตวั เลือกแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม คือ ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาปี ที่ 3หรื อ 6 ,
อนุปริ ญญา/ ปวช/ ปวส , ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามในเรื่ องลักษณะงาน จานวน 4 ข้อ โดยใช้มาตรวัดประเมิน
ด้วยของ Likert 3 ระดับ ดังนี้
1. ภาระงานที่มากเกิน โดยให้เลือก 3 ระดับคือ น้อย ปานกลาง มาก
2. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน โดยให้เลือก 3 ระดับคือ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก
(3)
3. การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงาน โดยให้เลือก 3 ระดับคือ น้อย (1) ปานกลาง
(2) มาก (3)
4. ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน โดยให้เลือก 3 ระดับคือ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก
(3)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเรื่ องภาวะหมดไฟในการทางานฉบับภาษาไทย
The Maslach Burnout Inventory (MBI) เป็ นแบบสอบถามที่ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ประเมินตนเองหรื อความเสี่ ยงของภาวะหมดไฟ ที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงภาวะหมดไฟ ที่
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความอ่อนล้า ความเย็นชาและความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการขออนุญาตใช้มาตราวัด Maslach Burnout Inventory ฉบับภาษาไทยจากคุณชัย
ยุทธ กลีบบัวและศูนย์ประเมิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณชัยยุทธ กลีบบัว ได้
นามาตราวัดไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาว่าคาถามแต่ละข้อแปลเป็ นภาษาไทยถูกต้อง
หรื อไม่ โดยมีการนามาตราวัดมาทาการแปรกลับเป็ นภาษาอังกฤษ และได้นาต้นฉบับและฉบับที่ถูก
แปลกลับเป็ นภาษาอังกฤษส่ งกลับเจ้าของมาตราวัดทาการตรวจสอบและเปรี ยบเทียบความหมาย
ของแบบวัดทั้งสองฉบับ ผลตรวจสอบพบว่า มีความหมายไม่ต่างกัน และได้นามาตราวัดนี้ไปทา
การทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานบริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง 20 คน พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 15
คน และลูกจ้างประจาของรัฐบาล 15 คน รวมทั้งหมด 50 คน ได้ทาการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนของข้ออื่น ๆ ในมาตรา (CITC) กาหนดระดับความมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ .05 และค่าอัลฟ่ า โดยทาการวิเคราะห์แยกกันในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการ
วิเคราะห์ดงั นี้
3.1 คานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่น ๆ
ในองค์ประกอบด้านความรู ้สึกอ่อนล้า 5 ข้อ โดยเทียบกับค่า r วิกฤติของสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 เมื่อวิเคราะห์ความเที่ยงแบบ
สอดคล้องภายในได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า .832
3.2 คานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่น ๆ
ในองค์ประกอบด้านความเย็นชา 5 ข้อ โดยเทียบกับค่า r วิกฤติของสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 เมื่อวิเคราะห์ความเที่ยงแบบ
สอดคล้องภายในได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า .901
3.3 คานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างแต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่น ๆ
ในองค์ประกอบด้านความเย็นชา 6 ข้อ โดยเทียบกับค่า r วิกฤติของสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 เมื่อวิเคราะห์ความเที่ยงแบบ
สอดคล้องภายในได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า .839
ในแต่ละส่ วนจะมีระดับตัวเลือกทั้งหมด 7 ระดับ ได้แก่
0 คือ ไม่เคยรู ้สึกเช่นนี้เลย
1 คือ รู ้สึกบ้างนาน ๆ ครั้ง (2-3ครั้งต่อปี หรื อน้อยกว่า)
2 คือ รู ้สึกบ้างแต่ไม่บ่อย (1ครั้งต่อเดือนหรื อน้อยกว่า)
3 คือ รู ้สึกค่อนข้างบ่อย (2-3 ครั้งต่อเดือน)
4 คือ รู ้สึกบ่อย (1 ครั้งต่อสัปดาห์)
5 คือ รู ้สึกบ่อยมาก (2-3 ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์)
6 คือ รู ้สึกเช่นนี้ทุกวัน
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการ Try out Maslach Burnout Inventory อีกครั้ง ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ในแต่
ละองค์ประกอบของแบบประเมินดังต่อไปนี้
1. ด้านความอ่อนล้า 0.915
2. ด้านความเย็นชา 0.793
3. ด้านความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน 0.926
โดยมีเกณฑ์ระดับช่วงคะแนนภาวะหมดไฟ MBI-GS โดยอ้างอิงจากคุณชัยยุทธ กลีบบัว
(2552) โดยแบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบของภาวะหมดไฟในการทางาน ความอ่อนล้า ความเย็นชาและ
ความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
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ความอ่อนล้า ระดับต่า มีคะแนน ≤10
ความอ่อนล้า ระดับปานกลาง มีคะแนน 10.01-15.99
ความอ่อนล้า ระดับสู ง มีคะแนน ≥16
ความเย็นชา ระดับต่า มีคะแนน ≤5
ความเย็นชา ระดับปานกลาง มีคะแนน 5.01-10.99
ความเย็นชา ระดับสู ง มีคะแนน ≥11
ความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน ระดับต่า มีคะแนน ≥30
ความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน ระดับปานกลาง มีคะแนน 24.01-29
ความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน ระดับสู ง มีคะแนน ≤24
ขั้นตอนการเก็บข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อรับรองจากคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ เพื่อมอบให้กบั ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล
2. นาแบบสอบถามไปมอบให้กบั หัวหน้าพยาบาลเพื่อนาแจกให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
3. ให้เวลากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 2 สัปดาห์
4. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้ น 298 ชุด เก็บกลับคืนได้ท้ งั 294 ชุด คิดเป็ นร้อยละ
98.6
5. แบบสอบถามที่นามาวิเคราะห์ 241 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 81.9 เนื่องจากลงข้อมูลไม่ครบ
และถอนตัวออกจากกการเป็ นกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว จะนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
โดยในส่ วนของแบบสอบถามภาวะหมดไฟใช้การประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด ส่ วนข้อมูลส่ วน
บุคคล นาเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะปี ที่ทางาน รายได้ ภาระครอบครัว
สถิติทใี่ ช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยลักษณะงานกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ได้แก่ เพศ
สถานภาพ บทบาทในครอบครัว รายรับ ระดับการศึกษา ภาระงานที่มากเกิน ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงาน และความขัดแย้งระหว่างคน สาหรับข้อมูลเชิง
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ปริ มาณ ได้แก่ อายุและจานวนปี ที่ทางาน วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยลักษณะงาน ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ จานวนปี ที่ทางาน บทบาทในครอบครัว รายรับ ระดับการศึกษา ภาระงานที่มากเกิน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงาน และความขัดแย้งระหว่าง
คนกับงานกับภาวะหมดไฟในการทางานในแต่ละองค์ประกอบ คือ ความอ่อนล้า ความเย็นชาและ
ความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression analysis) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยแสดงค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยแบบปรับ (adj) พร้อมด้วยช่วงความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (95% CI)

การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ทุกคนได้รับเอกสารยืมยันว่ายินยอมเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่มีการบังคับหรื อให้ผลประโยชน์เพื่อให้เข้าร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีการอธิ บาย
รายละเอียดและความเข้าใจในการเป็ นกลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียดและชัดเจน หากบุคคลใดไม่
ประสงค์จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างก็จะไม่มีการบังคับ กลุ่มตัวอย่างหากต้องการออกจากการเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในระหว่างการวิจยั สามารถออกได้เลย และในการเก็บข้อมูลไม่มีการระบุชื่อ นามสกุล
สถานที่ทางาน ของกลุ่มตัวอย่าง ในกานาเสนอข้อมูลนาเสนอในภาพรวมไม่ระบุเป็ นรายบุคคลและ
นาเสนอเฉพาะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการวิจยั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการหาความสัมพันธ์“ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการ
ทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน” โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจานวนทั้งหมด 298 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง
2 โรงพยาบาล ได้แบบสอบถามกลับคืน 294 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 98.6 และสามารถนามาวิเคราะห์
ผลได้ 241 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 81.9 เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลมา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย จาแนกเป็ น 5 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ลักษณะงาน
ตอนที่ 3 ภาวะหมดไฟในการทางาน
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของภาวะหมดไฟในการทางานกับปั จจัย
ส่ วนบุคคลและลักษณะงาน
ตอนที่ 5 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน

ปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 78.0 มีอายุอยูใ่ นช่วง 20-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.9 รองลงมา 36-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.4
และสุ ดท้าย 50-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.7 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 38.4 ปี ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.)
เท่ากับ 10.6 ปี อายุต่าสุ ด 20 ปี อายุสูงสุ ด 60 ปี สถานภาพส่ วนใหญ่คือสถานภาพสมรส คิดเป็ น
ร้อยละ 48.1 ส่ วนใหญ่มีระยะปี ที่ทางานน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 62.2 รองลงมา
มากกว่าหรื อเท่ากับ 11 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.8 ระยะปี ที่ทางานเฉลี่ย เท่ากับ 10.06 ปี ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.) เท่ากับ 9.3 ปี ระยะปี ที่ทางานต่าสุ ด <1 ปี ระยะปี ที่ทางานสู งสุ ด 39 ปี ส่ วนใหญ่มี
บทบาทในครอบครัวดูแลพ่อแม่/ บุตร-ธิ ดา คิดเป็ นร้อยละ 57.6 รายรับต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน
คิดเป็ นร้อยละ 44.4 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.5 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนจาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน (คน)
241

รวม
เพศ
หญิง
188
ชาย
53
อายุ (ปี ) 𝑥̅ = 38.4 S.D. = 10.6 min = 20 max = 60
20-35
101
36-50
100
50-60
40
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
12
มัธยมศึกษา
63
อนุปริ ญญา/ ปวช/ ปวส
22
ปริ ญญาตรี
129
สู งกว่าปริ ญญาตรี
15
สถานภาพ
โสด
103
สมรส
116
หม้าย/ หย่า/ แยก
22
จานวนปี ที่ทางาน 𝑥̅ = 10.06 S.D. = 9.3 min = 0 max = 39
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี
150
มากว่าหรื อเท่ากับ 11 ปี
91
บทบาทในครอบครัว
ดูแลพ่อแม่/ บุตร-ธิดา
139
เสาหลักของครอบครัว
76
/ หารายได้เข้าครอบครัว
อื่น ๆ
26

ร้ อยละ
100.0
78.0
22.0
41.9
41.4
16.7
4.9
26.1
9.1
53.3
6.2
42.7
48.1
9.1
62.2
37.8
57.6
31.5
10.7
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายรับ (บาทต่อเดือน)
ต่ากว่า 15,000
15,001-25,000
25,001-35,000
35,001-45,000
45,001-55,000
มากกว่า 55,0001

จานวน (คน)

ร้ อยละ

107
60
28
28
11
7

44.4
24.9
11.6
11.6
4.5
2.9

ลักษณะงาน
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน ส่ วนใหญ่มีภาระงานที่มากเกินอยู่
ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 70.1 ระดับความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ น
ร้อยละ 86.7 การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงานอยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 80.9 ความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับงานอยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 88.8 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนจาแนกตามความคิดเห็นต่อ
ลักษณะงาน
ลักษณะงาน
รวม
ภาระงานทีม่ ากเกิน
น้อย
ปานกลาง
มาก
ความสั มพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน
น้อย
ปานกลาง
มาก

จานวน (คน)
241

ร้ อยละ
100.0

169
60
12

70.1
24.9
5

209
28
4

86.7
11.6
1.7
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ลักษณะงาน
การได้ รับผลตอบแทนทีไ่ ม่ สมดุลกับงาน
น้อย
ปานกลาง
มาก
ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน
น้อย
ปานกลาง
มาก

จานวน (คน)

ร้ อยละ

195
33
13

80.9
13.7
5.4

214
26
1

88.8
10.8
0.4

ภาวะหมดไฟในการทางาน
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน มีความอ่อนล้าอยูใ่ นระดับต่า คิด
เป็ นร้อยละ 65.4 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.7 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ 0 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ
26 ด้านความเย็นชาอยูใ่ นระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 45.2 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.8 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ 0 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 30 ด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอยูใ่ นระดับต่า คิด
เป็ นร้อยละ 36.1 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.9 ค่าต่าสุ ดเท่ากับ 0 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ
36 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนจาแนกตามภาวะหมดไฟรายด้าน
แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน
จานวน (คน)
รวม
241
ด้ านความอ่อนล้า 𝑥̅ = 9.33 S.D. = 5.5 ค่าต่าสุ ด = 0 ค่าสู งสุ ด = 26
ต่า (≤10)
157
ปานกลาง (10.01 – 15.99)
52
สู ง (≥16)
32

ร้ อยละ
100.0
65.1
21.6
13.3
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ด้ านความเย็นชา 𝑥̅ = 7.40 S.D. = 5.9 ค่าต่าสุ ด = 0 ค่าสู งสุ ด = 30
ต่า (≤5)
109
45.2
ปานกลาง (5.01 – 10.99)
74
30.7
สู ง (≥11)
58
24.1
ด้ านความมีประสิ ทธิภาพในการทางาน 𝑥̅ = 24.33 S.D. = 8.6 ค่าต่าสุ ด = 0 ค่าสู งสุ ด = 36
ต่า (≥30)
87
36.1
ปานกลาง (24.01 – 29)
39
16.2
สู ง (≤24)
115
47.7

ความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบของภาวะหมดไฟในการทางานกับปัจจัยส่ วนบุคคล
และลักษณะงาน
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตารางที่ 4 พบว่า ความอ่อนล้าไม่มี
ความสัมพันธ์กบั เพศหญิง (r = 0.028 , p-value 0.670), อายุ (r = -0.101, p-value 0.118), จานวนปี ที่
ทางาน (r = -0.038, p-value 0.577), บทบาทในครอบครัว (r = 0.032, p-value 0.616), รายรับ
(r = -0.009, p-value 0.891), ระดับการศึกษา (r = 0.057, p-value 0.376), ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน (r = 0.005, p-value 0.936) ความอ่อนล้ามีความสัมพันธ์กบั ทางลบน้อยมากกับสถานภาพ
สมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยก (r = -0.170, p-value 0.008), มีความสัมพันธ์ทางลบน้อยกับภาระงานที่มาก
เกิน (r = -0.253, p-value 0.000), มีความสัมพันธ์ทางลบน้อยกับการได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุล
กับงาน (r = -0.212, p-value 0.001), มีความสัมพันธ์ทางลบน้อยกับความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน
(r = -0.359, p-value 0.000) ความเย็นชาไม่มีความสัมพันธ์กบั เพศหญิง (r = -0.062, p-value 0.340),
จานวนปี ที่ทางาน (r = -0.090, p-value 0.163), บทบาทในครอบครัว (r = -0.037, p-value 0.570),
รายรับ (r = 0.098, p-value 0.128), ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (r = -0.005, p-value 0.563)
ความเย็นชามีความสัมพันธ์ทางบวกน้อยมากกับระดับการศึกษา (r = 0.142, p-value 0.027)
ความเย็นชามีความสัมพันธ์เชิงลบน้อยมากกับอายุ (r = -0.129, p-value 0.045), มีความสัมพันธ์เชิง
ลบน้อยกับสถานะภาพสมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยก (r = -0.232, p-value 0.000), มีความสัมพันธ์เชิงลบ
น้อยกับภาระงานที่มากเกิน (r = -0.250, p-value 0.000), มีความสัมพันธ์เชิงลบน้อยมากกับการ
ได้รับผลตอนแทนที่ไม่สมดุลกับงาน (r = -0.155, p-value 0.016), มีความสัมพันธ์เชิงลบน้อยกับ
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ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน (r = -0.286, p-value 0.000) ความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานไม่มี
ความสัมพันธ์กบั เพศหญิง (r = 0.052, p-value 0.426), อายุ (r = 0.072, p-value 0.264), จานวนปี ที่
ทางาน (r = -0.029, p-value 0.656), บทบาทในครอบครัว (r = 0.018, p-value 0.789), รายรับ
(r = -0.004, p-value 0.947), ระดับการศึกษา (r = -0.119, p-value 0.065), ภาระงานที่มากเกิน
(r = -0.048, p-value 0.460), ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (r = -0.004, p-value 0.955),
ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน (r = 0.007, p-value 0.236) ความมีประสิ ทธิภาพมีความสัมพันธ์เชิง
บวกน้อยมากกับสถานะภาพสมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยก (r = 0.130, p-value 0.044), มีความสัมพันธ์
เชิงบวกน้อยมากกับการได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงาน (r = 0.133, p-value 0.039)

0.062

0.027

0.093

-0.005

0.028

-0.062

0.052

ภาระงานที่มากเกิน (8)

ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (9)

การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุล
กับงาน (10)

ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน (11)

คะแนนความอ่อนล้า (12)

คะแนนความเย็นชา (13)

คะแนนความมีปสภ (14)

* p< 0.05 ; ** p< 0.01

0.034
.149*

ระดับการศึกษาจัดกลุ่ม (6)
สถานภาพจัดกลุ่ม (7)

-0.029

-0.090

-.129*
0.072

-0.038

-0.011

0.020

-0.009

-0.049

0.116
.379**

-0.101

0.019

0.027

-0.061

-0.071

-0.057
.479**

.300**

.184**

0.070

รายรับจัดกลุ่ม (5)

1
.147*

.570
0.123

1

1
0.086
0.124
-0.113

(3)

**

(2)

(1)

ตัวแปร
เพศหญิง (1)
อายุจดั กลุ่ม (2)
จานวนปี จัดกลุ่ม (3)
บทบาทจัดกลุ่ม (4)
1

0.018

-0.037

0.032

0.072

-0.047

0.026

0.067

0.035
0.027

0.022

(4)

1

-0.004

0.098

-0.009

-0.086

0.028

0.126

-0.092

.646**
0.072

(5)

1
**

-0.119

.142*

0.057

-0.032

-0.090

0.053

-0.101

-.179

(6)

1

.150*

.180**
-.253**

0.026
-.170**

-.250**
-0.048

-.232**
.130*

-0.004

-0.037

0.005

0.119

0.105

.247**

1

(9)

1

(8)

0.044

-0.008

0.001

(7)

1

.133*

-.155*

-.212**

.164*

(10)

1

0.077

-.286**

-.359**

(11)

1
-.268**

.655**

(12)

ตารางที่ 4 Correlation Matrix ขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้านของภาวะหมดไฟในการทางานกับตัวแปรปั จจัยส่ วนบุคคลและลักษณะงาน

1
-.223**

(13)

(14)

1
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ปัจจัยทีม่ คี วามสั มพันธ์ กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ภาระงานที่มากเกินมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความอ่อนล้า ( = -1.907, p-value = 0.001 ,
95%CI = -3.050,-0.765) ภาระงานที่มากเกินมีผลในทางตรงกันข้ามกับภาวะหมดไฟในการทางาน
ด้านความอ่อนล้า นัน่ คือ ภาระงานที่มากจะทาให้เกิดภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้าได้นอ้ ย ความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับงานมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความอ่อนล้า
( = -5.355, p-value = 0.000 , 95%CI = -7.316,-3.394) ยิ่งมีความขัดแย้งมากจะทาให้เกิดภาวะ
หมดไฟน้อย เนื่องจากหากมีความท้าทายในการทางานจะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ทางานไม่ซ้ าซากจน
ก่อให้เกิดความเบื่อ ในทางตรงข้ามหากทางานในลักษณะซ้ าซาก จะห่อให้เกิดความเบื่อในงานและ
ไม่อยากทางานจึงเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ และสถานภาพสมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยกมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความอ่อนล้า ( = -1.823, p-value = 0.006 ,
95%CI = -3.122,-0.524) โดยกลุ่มที่สมรสแล้ว จะมีคะแนนด้านความอ่อนล้าน้อยกว่ากลุ่มโสด
เท่ากับ -1.907 เนื่ องจากกลุ่มสมรสมีครอบครัวและมีแรงแรงผลักดันในการทางานมากกว่ากลุ่มโสด
จึงเกิดภาวะหมดไฟได้นอ้ ยกว่า และมีค่า R-square = 0.438 และ adjusted R-square = 0.191
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟการทางานด้านความอ่อนล้า
ตัวแปร
ภาระงานที่มากเกิน
ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน
สถานภาพ
โสด
สมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยก
เพศ
ชาย
หญิง

Crude
P-value

-2.470
0.000
-6.013
0.000

Adjusted
95% CI
P-value

-1.907 -3.050,-0.765 0.001
-5.355 -7.316,-3.394 0.000

Ref
-1.920

Ref
-1.823 -3.122,-0.524

Ref
0.372

0.008

Ref
0.670

0.006
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวแปร
อายุ
20-40 ปี
41-60 ปี
จานวนปี ที่ทางาน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ 11 ปี
บทบาทในครอบครัว
ดูแลพ่อแม่/ บุตร-ธิดา
เสาหลักของครอบครัว/ อื่น ๆ
รายรับ
≤15,000 บาทต่อเดือน
≥15,001บาทต่อเดือน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน
การได้รับผลตอบแทนที่ไม่
สมดุลกับงาน
หมายเหตุ Ref = Reference Group

Crude
P-value

Ref
-1.144
Ref
-0.438
Ref
0.367
Ref
-0.100



Adjusted
95% CI

P-value

Ref
0.118
Ref
0.557
Ref
0.616
Ref
0.891

Ref
0.652
0.073

Ref
0.376
0.936

-2.192

0.001

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ภาระงานที่มากเกินมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความเย็นชา ( = -2.148, p-v = 0.001 ,
95%CI = -3.380,-0.917) ภาระงานที่มากเกินมีผลในทางตรงกันข้ามกับภาวะหมดไฟในการทางาน
ด้านความอ่อนล้า นัน่ คือ ภาระงานที่มากจะทาให้เกิดภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้าได้นอ้ ย ความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับงานมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความเย็นชา
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( = -4.345, P-Value = 0.000,95%CI = -6.459,-2.232) ยิ่งมีความขัดแย้งมากจะทาให้เกิดภาวะหมด
ไฟน้อย เนื่ องจากหากมีความท้าทายในการทางานจะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ทางานไม่ซ้ าซากจน
ก่อให้เกิดความเบื่อ ในทางตรงข้ามหากทางานในลักษณะซ้ าซาก จะห่อให้เกิดความเบื่อในงานและ
ไม่อยากทางานจึงเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ และสถานภาพสมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยกมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความเย็นชา ( = -2.790, P-Value = 0.000,
95%CI = -4.110,-1.310) โดยกลุ่มที่สมรสแล้ว จะมีคะแนนด้านความอ่อนล้าน้อยกว่ากลุ่มโสด
เท่ากับ -2.790 เนื่ องจากกลุ่มสมรสมีครอบครัวและมีแรงแรงผลักดันในการทางานมากกว่ากลุ่มโสด
จึงเกิดภาวะหมดไฟได้นอ้ ยกว่า และมีค่า R-square = 0.416 และ adjusted R-square = 0.163 ดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟการทางานด้านความเย็นชา
ตัวแปร
ภาระงานที่มากเกิน
ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน
สถานภาพ
โสด
สมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยก
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-40 ปี
41-60 ปี
จานวนปี ที่ทางาน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ 11 ปี

Crude
P-value

-2.607 0.000
-5.112 0.000

Adjusted
95% CI

-2.148 -3.380,-0.917
-4.345 -6.459,-2.232

P-value
0.001
0.000

Ref
-2.790

Ref
-2.710 -4.110,-1.310

0.000

Ref
-0.887
Ref
-1.562
Ref
-1.106

0.000

Ref
0.340
Ref
0.045
Ref
0.163
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ตัวแปร
บทบาทในครอบครัว
ดูแลพ่อแม่/ บุตร-ธิดา
เสาหลักของครอบครัว/ อื่น ๆ
รายรับ
≤15,000 บาทต่อเดือน
≥15,001 บาทต่อเดือน
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
การได้รับผลตอบแทนที่ไม่
สมดุลกับงาน
หมายเหตุ Ref = Reference Group

Crude
P-value

Ref
-0.443
Ref
1.178
Ref
1.726
-0.557
-1.704



Adjusted
95% CI

P-value

Ref
0.570
Ref
0.128
Ref
0.027
0.563
0.016

ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการควบคุ มตัวแปรต่าง ๆ พบว่า การได้รับผลตอบแทนที่
ไม่สมดุ ลกับงานมี ความสัมพันธ์ กบั ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการ
ทางาน ( = 2.134, P-Value = 0.039 , 95%CI = 0.112,4.157) การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับ
งานมีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกับภาวะหมดฟในการทางานด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน นัน่ คือ หากได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงานมากก็จะมีภาวะหมดหมดไฟในการทางาน
ด้านความมี ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานมากขึ้ นตาม และมี ค่า R-square = 0.018 และ adjusted Rsquare = 0.014 ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟการทางานด้านความมีประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน
ตัวแปร
การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุล
กับงาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-40 ปี
41-60 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยก
จานวนปี ที่ทางาน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี
มากกว่าหรื อเท่ากับ 11 ปี
บทบาทในครอบครัว
ดูแลพ่อแม่/ บุตร-ธิดา
เสาหลักของครอบครัว/ อื่น ๆ
รายรับ
≤15,000 บาทต่อเดือน
≥15,001 บาทต่อเดือน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

Crude
P-value 

2.134 0.039 2.134

Ref
1.079
Ref
1.269
Ref
2.275
Ref
-0.516
Ref
0.308
Ref
-0.075
Ref
-2.102

Ref
0.426
Ref
0.264
Ref
0.044
Ref
0.656
Ref
0.786
Ref
0.947
Ref
0.065

Adjusted
95% CI
P-value
0.112,4.157 0.039
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ตัวแปร
ภาระงานที่มากเกิน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน
หมายเหตุ Ref = Reference Group

Crude
P-value

-0.726 0.460
-0.079 0.955
1.993 0.236



Adjusted
95% CI

P-value
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยมีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ คือ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่งในจังหวัดแห่งหนึ่ง จานวน 298 คน แบบสอบถามที่
สามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ 241 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 81.9 ของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด
เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม Maslach Burnout Inventory (MBI) ฉบับภาษาไทยโดยคุณชัยยุทธ
กลีบบัว ที่ได้รับการแปลและได้รับการยอมรับว่าถูกต้องในการแปลจากเจ้าของแบบสอบถาม

สรุปผลการวิจัย
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 22 อายุเฉลี่ย
เท่ากับ 38.4 (10.6) ปี จานวนปี ที่ทางานส่ วนใหญ่อยูใ่ นน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ
62.2 บทบาทในครอบครัวส่ วนใหญ่อยูใ่ นบทบาทดูแลพ่อแม่/ บุตร-ธิดา คิดเป็ นร้อยละ 57.6 รายรับ
ส่ วนใหญ่ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 44.4 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.5
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนส่ วนใหญ่ภาระงานมากเกินอยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ น
ร้อยละ 70.1 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 86.7 การ
ได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงานส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 80.9 ความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับงานส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 88.8
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชนส่ วนใหญ่มีภาวะหมดไฟในการทางานในด้านความ
อ่อนล้าอยูใ่ นระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 65.1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 (5.5) มีภาวะหมดไฟในการทางาน
ในด้านความเย็นชาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 45.2 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.40 (5.9) มีภาวะ
หมดไฟในการทางานด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง คิดเป็ น
ร้อยละ 47.7 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.33 (8.6) และกลุ่มตัวอย่างพบภาวะหมดไฟในการทางานระดับสู ง
1 องค์ประกอบ คิดเป็ นร้อยละ 39.1 พบภาวะหมดไฟในการทางานระดับสู ง 2 องค์ประกอบ คิดเป็ น
ร้อยละ 14.9 พบภาวะหมดไฟในการทางานระดับสู ง 3 องค์ประกอบ คิดเป็ นร้อยละ 5.4
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน พบว่า มี
ภาวะหมดไฟในการทางานด้านความอ่อนล้าอยูใ่ นระดับต่า ร้อยละ 65.1 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของศรัณย์ ศรี คาและคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาภาวะเหนื่ อยล้าในการทางานและปั จจัยที่เกี่ยวข้องของ
แพทย์ประจาบ้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่มีภาวะหมดไฟในการทางานด้านความ
อ่อนล้าอยูใ่ นระดับต่าเช่นเดียวกัน ความเย็นชาอยูใ่ นระดับต่า ร้อยละ 45.2 สอดคล้องกับการศึกษา
ของศรัณย์ศรี คา และคณะที่ได้ศึกษาภาวะหมดไฟในการทางานของแพทย์ประจาบ้านโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับต่า และ Solar et al. (2008) ได้ทาการศึกษา
ภาวะหมดไฟในการทางานของแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวในกลุ่มประเทศยุโรป พบว่า ส่ วนใหญ่
อยูใ่ นระดับต่าเช่นเดียวกัน ด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอยูใ่ นระดับสู งร้อยละ 47.7
ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของนคริ นทร์ ชุนงาน (2563) ที่ได้ทาการศึกษาสุ ขภาพจิตและภาวะหมด
ไฟในการทางานของแพทย์ในโรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสี มา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีภาวะหมดไฟในการทางานด้านความมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอยูใ่ นระดับสู ง
ร้อย 100
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลชุมชน คือ ภาระงานที่มากเกินเนื่ องจากการต้องให้การบริ การกับคนไข้และการขึ้นเวร
นอกเวลา และลักษณะการทางานของแพทย์เป็ นการทางานแบบเน้นปริ มาณที่อยูภ่ ายใต้ความกดดัน
ของเวลาเนื่องจากการต้องรักษาชีวติ ของคนไข้และปริ มาณคนไข้ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทาให้
แพทย์ตอ้ งทางานหนักขึ้นเพื่อให้ทนั ต่อเวลาในการรักษาชีวติ คนไข้ แต่เนื่ องจากผลการศึกษาภาระ
งานมีความสัมพันธ์แบบทิศทางตรงกันข้ามกับภาวะหมดไฟในการทางานนัน่ คือยิง่ มีภาระงานมาก
จะทาให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานน้อย เนื่ องจากในการรักษาคนไข้ในช่วงเวลาที่มีการระบาด
ของโรคทาให้มีความท้าทายที่เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ จึงทาให้เกิดความอยากรู ้อยากลองเพื่อศึกษาจึงเป็ น
แรงผลักดันที่ช่วยลดการเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน ความขัดแย้งระหว่างคนกับงานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานนัง่ คือ ยิง่ มีความขัดแย้ง
มากจะทาให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานน้อยเนื่ องจากลักษณะการทางานของกลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตรงกับความสามารถที่เรี ยนมาจึงทาให้เกิดความเคยชิน เมื่อทางานไป
นานแล้วไม่เจอสิ่ งที่แปลกใหม่หรื อมีความท้าทายตนเองก็จะเกิดการเบื่อในงานที่ทา ตรงกันข้าม
หากมีสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ได้ได้เจอเพื่อแก้ปัญหาจะทาให้เกิดความรู ้สึกอยากจะแก้ไขปั ญหานั้นเพื่อ
พัฒนาตนเองให้ดีข้ ึนในการทางาน
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การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงานมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
เนื่องจากในการทางาน บุคคลย่อมต้องคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากงานที่ตนเองทา ยิง่ เป็ น
งานที่มีความซับซ้อนและความยากในงานสู งต้องคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่มีค่าสู งตามไป
ด้วย แต่เมื่อได้รับผลตอบแทนกลับไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้หรื อน้อยเกินไปไม่คุม้ ค่ากับที่ทุ่มเท
แรงกายแรงใจ ความสามารถและความคิดเพื่อให้งานสาเร็ จจะทาให้เกิดความท้อแท้ การรู ้สึกว่า
ความสามารถที่ตนเองมีอยูไ่ ม่มีค่าจนนาไปสู่ การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Maslach and Leither (1997) อ้างถึงในธนพร พงษ์บุญชู (2559) พบว่า เมื่อบุคคลได้
ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถแต่ได้รับรางวัลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวังไว้ ทาให้เกิดความรู ้สึกว่าคุณค่า
ในตนเองลดลง รางวัลนั้นไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นเงินเสมอไป หากได้รับการตอบสนองตรงตามที่
คาดหวังไว้จะทาให้เกิดความภาคภูมิใจ การมีคุณค่าต่อผูอ้ ื่นและองค์กร สิ่ งเหล่านี้ลว้ นทาให้บุคคล
ทางานดีข้ ึน แต่หากได้รับการตอบสนองที่ไม่เพียงพอทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางานและเกิด
ภาวะหมดไฟในการทางานในที่สุด
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่พบความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน คือ สถานภาพสมรส/
หม้าย/ หย่า/ แยก พบว่า กลุ่มสมรสมีโอกาสเกิดภาวะหมดไฟได้นอ้ ยกว่า เนื่ องจากกลุ่มสมรส
ตั้งเป้ าหมายให้ประสบความสาเร็ จในเรื่ องครอบครัวมากว่าเรื่ องงาน เห็นครอบครัวสาคัญที่สุดเมื่อ
กลับถึงบ้านก็จะใช้เวลาไปกับครอบครัว ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลครอบครัวของตัวเอง
มากกว่างาน แตกต่างจากกลุ่มโสดที่ต้ งั เป้ าหมายความสาเร็ จในเรื่ องงานมากกว่าครอบครัว เมื่อกลับ
ถึงบ้านก็จะยังทางานต่อเนื่องจากไม่มีครอบครัวที่จะต้องใช้เวลาร่ วมหรื อทากิจกรรมร่ วมกัน ทุ่มเท
แรงกายแรงใจในเรื่ องงานมากกว่าครอบครัว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Maslach (1997) อ้าง
ถึงในธนพร พงษ์บุญชู (2559) ที่พบว่า กลุ่มสมรสมีความคาหวังในการประสบความสาเร็ จแตกต่าง
จากกลุ่มโสด กลุ่มสมรสคาดหวังประสบความสาเร็ จเรื่ องครอบครัวมากกว่าเรื่ องงานจึงทาให้เกิด
ภาวะหมดไฟในการทางานได้นอ้ ยกว่ากลุ่มโสดที่คาดหวังประสบความสาเร็ จในเรื่ องงานมากกว่า
ครอบครัว จึงมีความกดดันและความเสี่ ยงในการเจอกับความล้มเหลวหรื อความผิดหวังจากงานที่
ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังได้มากกว่า
ข้อจากัดของการศึกษาคือภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นทางด้านลบ ซึ่ งอาจจะทาให้
กลุ่มตัวอย่างมีความไม่สบายใจในการตอบแบบสอบถามเนื่องจากกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อการ
ทางานหรื อหัวหน้างานจะเห็นข้อมูลที่ลงในแบบสอบถาม เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่สามารถไปแจกและ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเองได้ จึงต้องมอบหมายให้หวั หน้าพยาบาลเป็ นผูแ้ จกและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามให้กบั ผูว้ จิ ยั ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้อธิบายพร้อมติดหน้าซองเอกสารสี นาตาลที่บรรจุ
แบบสอบถามไว้วา่ หากทาเสร็ จให้ปิดผนึกซองด้วยกาวที่ผวู ้ จิ ยั ได้เตรี ยมไว้ให้เพื่อป้ องกันการเห็น
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คาตอบในแบบสอบถามของแต่ละบุคคล แม้จะทาดังนั้นแล้วแต่กลุ่มตัวอย่างบางคนอาจจะมีความ
ไม่สบายใจจึงมีแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ ร้อยละ 81.9 หากปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามเป็ นการใช้ Google Form อาจจะทาให้สามารถเก็บข้อมูลได้ใกล้ความเป็ นจริ งมากขึ้น
และรักษาความเป็ นส่ วนตัว แต่เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาล ซึ่ งมีผสู ้ ู งอายุอยูด่ ว้ ยและสถานที่ปฏิบตั ิงานไม่เอื้อต่อการเก็บข้อมูลในลักษณะการใช้
เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
จากผลการศึกษานี้สามารถแสดงให้เห็นว่ามีภาวะหมดไฟในการทางานเกิดขึ้นใน
ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน เนื่ องจากมีร้อยละ 5.4 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับสู งทั้ง 3
องค์ประกอบของภาวะหมดไฟในการทางาน และพบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะ
หมดไฟในการทางานของกลุ่มตัวอย่างคือ ภาระงานที่มากเกิน ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน การ
ได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงานและสถานะภาพสมรส/ หม้าย/ หย่า/ แยก ดังนั้นจึงควรศึกษา
เพิ่มเติมใน 4 ปั จจัยนี้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน เพื่อให้สามารถนาไป
ไปวางแผนหรื อวางแผนระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับผูป้ ฏิบตั ิงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทางานอย่างมีความสุ ขและมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพื่อให้บริ การที่
ดีที่สุดกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. โรงพยาบาลชุมชนสามารถนาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
ไปใช้เป็ นข้อมูลในการจัดระบบการทางานและการสร้างสถานที่ทางานที่เอื้อต่อการลดและป้ องกัน
การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. โรงพยาบาลชุมชนสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการเป็ นข้อมูลที่ช่วยในการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทางานและลดโอกาสในการเกิดภาวะหมดไฟใน
การทางาน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลหรื อหน่วยบริ การ
ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขที่มีขนาดต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิงานในช่วงที่มีภาวะฉุ กเฉิ นทาง
สาธารณสุ ขเพื่อให้ครอบคลุมปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานได้มากขึ้น
2. ทาการศึกษาปั จจัยเพิ่มเติมนอกเหนือเพื่อให้สามารถรู ้ถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ภาวะหมดไฟในการทางานได้ครอบคลุมทุกปั จจัยและสามารถนาไปใช้ป้องกันการเกิดภาวะหมด
ไฟในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั

59

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
แบบสอบถามเรื่ อง ภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน
คาชี้แจง :
1. แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตสาธารณสุ ขศาสตร์ ระดับ
ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีจุดประสงค์ในการวัดผลใน
เรื่ อง ภาวะหมดไฟในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน
2. แบบสอบถามนี้แบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ส่ วนที่ 3 แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทางาน
คาสั่ ง : ให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทาเครื่ องหมาย ✓ ในตัวเลือกที่ตรงตามความรู ้สึกของผูต้ อบ
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
 1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ .....................……………….ปี
3. สถานภาพ
 1) โสด
 2) สมรส
 3) หม้าย/ หย่า/ แยก
4. จานวนปี ที่ทางาน (ณ โรงพยาบาลแห่งนี้) .............................ปี
5. บทบาทในครอบครัว
 1) ดูแลพ่อแม่/ บุตร-ธิดา
 2) เสาหลักของครอบครัว/ หารายได้เข้าครอบครัว
3) อื่น ๆ ....................................
6. รายรับ
 1) ≤ 15,000 บาทต่อเดือน
 2) 15,001-25,000 บาทต่อเดือน
 3) 25,001-35,000 บาทต่อเดือน
 4) 35,001-45,000 บาทต่อเดือน
 5) 45,001-55,000 บาทต่อเดือน
 6) ≥ 55,001 บาทต่อเดือน
7. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษา
 2) มัธยมศึกษา
 3) อนุปริ ญญา/ ปวช/ ปวส
 4) ปริ ญญาตรี
 5) สู งกว่าปริ ญญาตรี
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะงาน
1. ภาระงานที่มากเกิน (งานที่นอกเหนือหน้าที่ประจาหรื อปริ มาณงานที่เกินความสามารถที่จะ
จัดการได้)
 น้อย (3)
 ปานกลาง (2)
 มาก (1)
2. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (มีความสัมพันธ์เชิงลบกับเพื่อนร่ วมงาน เช่น เมื่อเกิดปั ญหาไม่มี
เพื่อนคอยช่วยหรื อไม่สามารถพูดคุยเพื่อช่วยเหลือกันได้)
 น้อย (3)
 ปานกลาง (2)
 มาก (1)
3. การได้รับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกับงาน ( งานที่ได้รับมาก แต่สิ่งที่ได้ตอบแทนน้อย
ผลตอบแทนรวมทั้งรางวัล คาชม เงินพิเศษ)
 น้อย (3)
 ปานกลาง (2)
 มาก (1)
4. ความขัดแย้งระหว่างคนกับงาน (ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานไม่สามารถรักษาสมดุล
ระหว่างงานและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลทางลบต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน)
 น้อย (3)
 ปานกลาง (2)
 มาก (1)
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ส่ วนที่ 3 แบบประเมินภาวะหมดไฟ ในการทางาน
ข้อความ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ฉันรู ้สึกไม่มี............................
จากการทางาน
ฉัน.......................................
ฉันรู สึก...................................
การทางาน
การทางาน..............................
สาหรับฉัน
ฉันรู ้สึก...................................
งานของฉัน
ความสนใจ...........................
ฉันมี.......................................
ในการทางานลดลง
ฉันพยายามทางานของฉัน
..............................................
...............................................
งานที่ทา
ฉันรู ้สึก...................................
ใคร ๆ หรื อไม่
ฉัน..........................................
ประสิ ทธิภาพ
...............................................
โรงพยาบาล
ในความคิด.............................
ให้สาเร็ จตามเป้ าหมาย

ไม่เคย
รู ้สึก
เช่นนี้
เลย

รู ้สึกบ้าง
นาน ๆ ครั้ง
(2-3 ครั้ง
ต่อปี หรื อ
น้อยกว่า)

รู ้สึกบ้างแต่
ไม่บ่อย
(1 ครั้งต่อ
เดือนหรื อ
น้อยกว่า)

รู ้สึก
ค่อนข้าง
บ่อย
(2-3 ครั้ง
ต่อเดือน)

รู ้สึกบ่อย
(1 ครั้ง
ต่อ
สัปดาห์)

รู ้สึกบ่อย
มาก
(2-3 ครั้งต่อ
หนึ่ง
สัปดาห์)

รู ้สึก
เช่นนี้
ทุกวัน

0

1

2

3

4

5

6
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ข้อความ

14 ฉัน.........................................
15 ในการทางานของฉัน
...............................................
...............................................
16 ...............................................
..................................เสร็ จได้

ไม่เคย
รู ้สึก
เช่นนี้
เลย

รู ้สึกบ้าง
นาน ๆ ครั้ง
(2-3 ครั้ง
ต่อปี หรื อ
น้อยกว่า)

รู ้สึกบ้างแต่
ไม่บ่อย
(1 ครั้งต่อ
เดือนหรื อ
น้อยกว่า)

รู ้สึก
ค่อนข้าง
บ่อย
(2-3 ครั้ง
ต่อเดือน)

รู ้สึกบ่อย
(1 ครั้ง
ต่อ
สัปดาห์)

รู ้สึกบ่อย
มาก
(2-3 ครั้งต่อ
หนึ่ง
สัปดาห์)

รู ้สึก
เช่นนี้
ทุกวัน

0

1

2

3

4

5

6
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ภาคผนวก ข
หนังสื อขอเก็บข้อมูล
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ภาคผนวก ค
หนังสื อขอใช้มาตรวัด

68

69

70

71

72

73

ภาคผนวก ง
เอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจยั

74

75
ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นางสาวทิพรัตน์ บารุ งพนิชถาวร
1 มกราคม 2537
จังหวัดจันทบุรี
ห้อง 204 ทรายเพชรคอนโดมิเนียม ถนนบางแสน 4 ใต้ ตาบลแสนสุ ข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2562 สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

