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ภาวะหมดไฟในการทางานจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่ งที่องค์การคาดหวังจากพนักงานไม่เหมาะสมกันกับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากองค์การที่มีให้ อันนามาซึ่ งความอึดอัดไม่พอใจของพนักงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การจากที่
เป็ นอยู่เ ดิ มก็เ ช่ นกัน สามารถส่ งผลกระทบต่ อความพึ งพอใจในการทางานของพนักงานได้ โดยโครงสร้ างที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจนามาซึ่ งปั ญหาภาระงานที่ เพิ่มมากขึ้ น ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกันในที่ ทางาน และ
ความไม่ยุติธรรมในที่ทางาน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทางาน อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างทางบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลมีผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทางานที่ ต่างกัน เพราะฉะนั้น การ
พิจารณาถึงลักษณะส่ วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ในการป้ องกันปัญหาการเกิดภาวะหมดไฟในการ
ทางานของพนักงานในองค์การจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ การศึกษาครั้งนี้จดั ทาขึ้นเพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิ พลของ
สามปั จจัย ลักษณะส่ วนบุ คคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่ อภาวะหมดไฟในการทางานของพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ โดยมีพนักงานขององค์การสวนยางเดิมก่อนที่ จะรวมกันกับ
สถาบันวิจยั ยางและสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางเป็ นการยางแห่ งประเทศไทยจานวน 152 คน เป็ น
กลุ่มประชากรศึ กษาในครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึ กษาครั้งนี้
แสดงถึ งความสัมพันธ์แ ละมี อิทธิ พ ลระหว่างปั จจัยทั้งสามต่ อภาวะหมดไฟในการทางานในหลายลักษณะ ซึ่ ง
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ครอบคลุมถึงในเรื่ องของความยุติธรรมและวัฒนธรรมองค์การ ซึ่ งหากปั จจัยทั้งสามได้นามาพิจารณาร่ วมกันใน
องค์การใดๆ ที่ อยู่ในช่ วงก่อนหรื อหลังการปรับโครงสร้างองค์การก็ตาม จะสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการวาง
โครงสร้างองค์การที่สามารถสร้างความพอใจในการทางานและป้ องกันปัญหาภาวะหมดไฟในการทางานได้ต่อไป
คาสาคัญ: ภาวะหมดไฟในการทางาน บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โครงสร้างองค์การ ความยุติธรรม และวัฒนธรรม
องค์การ
Abstract
Burnout will be occurred when there is a discrepancy between what the organization expects and what the
organization provides, and this will lead to employee dissatisfaction. Changing organizational structure also affects
employee job satisfaction as it may increase work load, bring unsatisfactory relationship and injustice, and these
are all the causes of burnout. However, individual personality differences have a different effect on burnout. Thus,
it is important to consider personal characteristics along with job characteristics and organizational characteristics
in order to prevent employee burnout. This study aimed to investigate relationships and impacts of the three factors:
personal characteristics, job characteristics, and organizational characteristics on burnout of employees in the state
enterprise which is in the restructuring process. The research samples were 152 previous employees from Rubber
Estate Organization of Thailand before it was united with the Rubber Research Institute and the Office of the
Rubber Replanting Aid Fund, then became the Rubber Authority of Thailand. The instrument used was a
questionnaire. The results from this study explained relationships and impacts of the three factors on burnout in
various dimensions including justice and organizational culture. Considering these three factors before or after the
transition period would be a useful tool for structuring the organization that will create job satisfaction, and prevent
burnout situation.
Keywords: Burnout, The Five-Factor Model, Organization structure, Justice and Organizational culture
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การทางานของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็ นงานลักษณะใดมีผลตอบแทนเช่ นใด หรื อใช้ความรู ้ความสามารถและ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างไร ต่างก็มีความเครี ยดจากการทางาน ซึ่ งความเครี ยดนั้น หากมีการสะสมไว้ใน
ระยะเวลาที่ยาวนานและไม่ได้รับการแก้ไข อาจนามาซึ่ งภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) ซึ่ งเป็ นภาวะที่จิตใจ
ได้รับผลกระทบจากความตึงเครี ยดจากการทางาน ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายการทางาน อยากหลีก
หนี อ อกไปจากการทางานนั้น และลดค่ า ความสามารถของตนเองลงมองว่า ตนเองเป็ นคนไม่ มีค วามสามารถ
ไม่สามารถสร้างความสาเร็ จได้ จนในที่สุดอาจรุ นแรงถึงขั้นส่ งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่ างกายได้ นามาซึ่ ง
การสูญเสี ยสุ ขภาพของตัวบุคคลอันส่ งผลต่อองค์การในท้ายที่สุด
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ภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) สามารถอธิ บายได้ในลักษณะของหลักอุปสงค์และทรั พยากรของ
องค์การในการทางาน โดยอุปสงค์น้ นั มาจากความคาดหวังขององค์การหรื อนายจ้างต่อพฤติ กรรมการทางานของ
พนักงานหรื อลูกจ้าง สาหรับทรัพยากรนั้นคือสิ่ งที่องค์การมีให้กบั พนักงาน อันเป็ นส่ วนช่วยผลักดันกระตุน้ ให้เกิด
การทางานให้มีผลลัพธ์ตามอุปสงค์ขององค์การ เช่ น ผลตอบแทน การสนับสนุ น การให้อานาจตัดสิ นใจ และ
ความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์การ เมื่อใดที่อุปสงค์และทรัพยากรนี้ ไม่สอดคล้องกัน อุปสงค์ขององค์การมีมากกว่า
ทรัพยากร ภาวะหมดไฟในการทางานจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะหมดไฟในการทางานโดยสรุ ปแล้วมีปัจจัยหลัก
จากสามปั จจัย คือ (1) ลักษณะส่ วนบุคคล อันหมายถึงบุคลิกและทัศนคติ (2) ลักษณะของงาน ซึ่ งรวมถึงภาระงาน
รู ปแบบของงานและหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในองค์การและกับบุคคลภายนอก (3) ลักษณะองค์การ ซึ่ ง
รวมถึง วัฒนธรรมองค์การ รู ปแบบโครงสร้างองค์การที่ส่งผลต่อความก้าวหน้า และความยุติธรรมในองค์การ
พนักงานรัฐวิสาหกิ จเป็ นอาชี พหนึ่ งที่ ตอ้ งสร้างรายได้ให้กบั องค์การเพื่อส่ งมอบให้แก่ภาครัฐ ทางานรับใช้
ประชาชน และเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ พนักงานรัฐวิสาหกิ จมีความมัน่ คงทางอาชี พ มีสวัสดิ การจาก
ภาครัฐไม่ต่างจากหน่ วยงานราชการเท่าใดนัก อาทิ ค่ารักษาพยาบาลของบิ ดา มารดา และบุตร เงินบาเหน็จ ทั้งยัง
เป็ นอาชีพที่มีโอกาสในการเติบโตในตาแหน่งหน้าที่การงานตามลาดับ แต่ท้ งั นี้ ด้วยการทางานที่มีลกั ษณะคล้ายการ
ทางานขององค์การเอกชน และมีลกั ษณะของงานบริ การประชาชนเช่นเดียวกับข้าราชการ รวมถึงเป็ นองค์การที่ตอ้ ง
สนองนโยบายของภาคการเมือง ในบางครั้งความกดดันในการทางานจากการให้บริ การประชาชนและรองรับการ
ปรับเปลี่ยนองค์การตามนโยบายของภาคการเมืองนี้ ก็นามาซึ่ งความเครี ยดในการทางานอันเป็ นสาเหตุของภาวะ
หมดไฟในการทางานได้
การยางแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ก่อตั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม
2558 ประกอบด้วยการยุบรวมกันของ 3 หน่วยงานภาครัฐ คือ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง องค์การ
สวนยาง และสถาบันวิจยั ยาง ซึ่ งจากการรวมหน่วยงานเข้าด้วยกันอาจส่ งผลกระทบต่อพนักงานของทั้ง 3 หน่วยงาน
ในหลายๆ ด้าน ส่ วนสาคัญคื อความกังวลในจิ ตใจ ในเรื่ อง สถานภาพในการทางาน ตาแหน่ งงาน การโยกย้าย
สวัสดิการ ลักษณะโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การที่เปลี่ยนไป และความคาดหวังในความรู ้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิ บัติ งาน เพื่ อให้ส ร้ า งรายได้ให้กับการยางแห่ งประเทศไทย ซึ่ งอาจนามาซึ่ งความกดดันหรื อ
ความเครี ยดอันอาจนามาซึ่ งภาวะหมดไฟในการทางานได้
ด้วยเหตุน้ ี จึงใช้พนักงานขององค์การสวนยางเป็ นกรณี ศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงาน และ
ปั จจัยด้านลักษณะองค์การ ที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทางาน เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์การและป้ องกันปั ญหาภาวะหมดไฟในการทางานที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
รัฐวิสาหกิจและอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยหลักสามประการ (ลักษณะบุคลิกภาพส่ วนบุคคล, ลักษณะงาน และลักษณะ
องค์การ) ต่อภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานรัฐวิสาหกิ จในองค์การที่ อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนลักษณะ
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โครงสร้ างองค์การ เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนหรื อออกแบบโครงสร้ างองค์การก่ อนการปรั บโครงสร้าง
องค์การ หรื อใช้สาหรับการพัฒนาและแก้ไของค์การหลังการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อป้ องกันปั ญหาการเกิ ด
ภาวะหมดไฟในการทางานต่อพนักงานต่อไป
การทบทวนทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องเพือ่ ทราบกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. ภาวะหมดไฟในการทางาน
ภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) คือ ภาวะที่จิตใจ ความรู ้สึกนึกคิด และร่ างกาย เกิดความอ่อนล้า เหนื่อย
หน่าย เป็ นผลมาจากความเครี ยดจากงานที่ทา (Chen and Kao, 2011) อันสามารถส่ งผลให้เกิดปัญหาทางสุ ขภาพใน
ด้านของจิตเวชและความเจ็บป่ วยทางด้านร่ างกายได้ โดยผลของภาวะหมดไฟในการทางานนี้จะส่ งต่อพฤติกรรมใน
3 รู ปแบบ ตาม Maslach Burnout Inventory (MBI) (1) อาการหมดกาลังใจในการทางานนั้นต่อไป หรื อภาวะเหนื่ อย
ล้าทางอารมณ์ (emotional exhaustion) (2) ความรู ้สึกไม่ดีต่อบุคคลโดยรอบหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อการมีทศั นคติ
ด้านลบ (depersonalization) (3) การประเมินศักยภาพในการทางานของตนเองต่ า หรื อการลดทอนความสามารถ
ของตนเอง (diminished personal accomplishment) (Muhammad and Hamdy, 2005) ซึ่ งลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้ น
นี้ ส่ งผลเสี ยต่อบุคคลเองในด้านสุ ขภาพจิตและร่ างกาย อันอาจนามาซึ่ งโรคซึ มเศร้า ควบคุมตนเองไม่ได้ การพึ่งพา
สารเสพติด อันจะส่ งผลต่อองค์การ เช่น การขาดงานบ่อย การก้าวร้าวต่อเพื่อนร่ วมงาน คุณภาพงานตกต่า และการ
ลาออกในท้ายที่สุด (Rasoolian, 2004)
ภาวะหมดไฟในการทางานนั้นสามารถอธิ บายได้ดว้ ย The Job Demands-Resources Model (Hobfoll, 1989;
Demerouti et al., 2001; Babakus, Yavas and Ashill, 2009) ซึ่ งอธิ บายว่า Job Demands คืออุปสงค์หรื อความคาดหวัง
ขององค์ก ารหรื อ ผูว้ ่ า จ้า งทั้ง ในด้า นคุ ณ ภาพและปริ ม าณของการปฏิ บัติ ง านต่ อ พนัก งานหรื อ ลู ก จ้า ง ซึ่ ง Job
Resources หรื อทรัพยากร คื อ สิ่ งที่ องค์การมีให้กบั พนักงานในการทางาน เช่ น ผลตอบแทน ความก้าวหน้า การ
สนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การหรื อผูเ้ กี่ยวข้องต่อการทางานของบุคคล และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในองค์การ ซึ่ งเมื่อใดก็ตามที่ อุปสงค์มีมากกว่าทรัพยากร ความเครี ยดในการทางานจะเกิดขึ้น อันเป็ นที่มาของ
ภาวะหมดไฟในการทางานในท้ายที่สุด ทั้งนี้ภาวะหมดไฟในการทางานยังสามารถอธิ บายได้ดว้ ย The Job Demands
- Control (JDC) Theory ของ Karasek (1979) ซึ่ งอธิ บายถึงภาระงานที่หนักเกินไป ทั้งในเรื่ องของปริ มาณและเวลา
อัน ไม่ ส อดคล้อ งกับ ความสามารถของพนัก งานที่ มี ก็ จ ะน าไปสู่ ภ าวะหมดไฟในการท างานได้ (Wong and
Laschinger, 2015)
โดยรวมแล้วภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นภาวะที่ เกิ ดจากความเครี ยดของบุ คคลจากสิ่ งแวดล้อมในการ
ทางาน ซึ่ ง Schaufeli และ Enzmann (1998) ได้ระบุไว้ใน 4 ลักษณะที่ จะก่อให้เกิ ดภาวะหมดไฟในการทางาน คื อ
(1) ลักษณะส่ วนบุคคล อันเกิดจากความคาดหวังในการทางานของบุคคลที่ไม่ได้รับการสนอง หรื อบุคลิกของบุคคล
ไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน (2) ลักษณะของความสัมพันธ์ในที่ ทางาน ซึ่ งหมายถึงการขาดความสัมพันธ์ที่ดี กบั
เพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อกับผูร้ ับบริ การ และข้อปฏิบตั ิในการทางานที่ทาให้ตอ้ งฝื นความเป็ นตัวของตัวเอง
ในการแสดงออก (3) ลักษณะขององค์การ ซึ่ งหมายถึ ง ภาระงานที่ มากเกิ นไป รางวัลหรื อผลตอบแทนจากการ
ทางานที่ไม่เหมาะสม ความไม่ชดั เจนในงาน การขาดอานาจและความไว้วางใจ โครงสร้างงานที่ไม่สอดคล้องกับ
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การเจริ ญเติบโต (4) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งหมายถึงภาวะหมดไฟในการทางานที่มาจากสิ่ งภายนอก
องค์การ เป็ นเรื่ องของสังคมและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้บุคคลมีบุคลิกและความคิดที่อาจสัมพันธ์กบั ภาวะหมด
ไฟในการทางานได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของการจัดการภายในองค์การแล้ว สาเหตุของภาวะหมดไฟใน
การทางานสามารถแสดงได้ใน 3 สาเหตุหลัก คือ ลักษณะทางปั จเจกของบุคคล (Personnel Characteristic) ลักษณะ
งาน (Job Characteristic) และ ลัก ษณะขององค์ ก าร (Organization Characteristic) (Silva, Hewage and Fonseka,
2009) ซึ่ งลักษณะทางปัจเจกบุคคลนั้น เกิดจากลักษณะทางบุคลิกภาพและความคิดหรื อทัศนคติที่แตกต่างกัน อันจะ
ส่ ง ผลต่ อ ภาวะหมดไฟในการท างานที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น the five factor model (FFM), locus of control และ
Cloninger’s biosocial model of personality (Paleksic, Ubovic and Popovic (2 0 1 5 ), Alarcon, Eschleman and
Bowling 2009) แต่ที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด คือ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ Costa และ McCrare (1992) ซึ่ ง
รวมบุคลิกภาพในห้ารู ปแบบอันมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน ดังนี้
2. บุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบ
1) บุ คลิกภาพแบบเปิ ดรั บประสบการณ์ (Openness) มี ความคิ ดเปิ ดกว้าง รั บและยินดี กบั ความคิ ดใหม่
สิ่ งใหม่สถานการณ์ใหม่ได้เสมอ ซึ่ งจากผลการศึกษาของ Piedmont, 1993 พบว่าบุคลิกภาพลักษณะนี้ มีอิทธิ พลกับ
อาการทั้งสามของภาวะหมดไฟในการทางานน้อยมากหรื อไม่มีเลย แต่อย่างไรก็ดีมีงานวิจยั ที่พบว่าบุคลิกภาพแบบ
เปิ ดรับประสบการณ์น้ ี มีอิทธิ พลทางบวกต่อการสร้างความสาเร็ จของบุคคล (Personal Accomplishment) (Deary et
al., 2003) และมี อิทธิ พลทางลบต่ อความมี ทศั นคติ ดา้ นลบหรื อการตี ตวั ออกห่ า ง (Depersonalization) ซึ่ งรวมถึ ง
Schaufeli and Enzmann (1998) ที่พบว่า มีอิทธิ พลทางลบต่อภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion)
2) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Conscientiousness) แสดงถึงการมีสติ ระลึกคิ ดรู ้ตวั ในการปฏิ บตั ิ ตนหรื อ
แสดงออกอยู่ตลอดเวลา มีวินยั มีระเบียบ มีความคิดอย่างรอบคอบ ต้องวางแผน และมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ ซึ่ งจาก
ผลการศึ กษาที่ ผ่านมา พบว่าบุ คลิ กภาพแบบมี จิตสานึ กนี้ มี อิทธิ พลทางบวกต่ อการสร้ างความสาเร็ จของบุคคล
(Personal accomplishment) (Deary et al., 2003; Storm and Rothmann, 2003) อันนามาซึ่ งการมีอิทธิ พลด้านลบต่ อ
ภาวะหมดไฟในการท างานในรู ปแบบของการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished personal
accomplishment)
3) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) เป็ นผูม้ ีความกระฉับกระเฉง ชอบเข้าสังคม รักการแสดงออก
และเป็ นผูน้ า ชอบกระทาในสิ่ งตื่นเต้น มีความคิดในการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา รวมถึงการเป็ นผูค้ ิดเชิ งบวกต่อ
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้พบ และจากผลการศึกษาของ Storm and Rothmann (2003) ในตารวจของแอฟริ กาใต้ พบว่า
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวนี้ มีอิทธิ พลทางลบต่อภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) และจะจดจ่อกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมคิดหาวิธีการจัดการได้อย่างดี ซึ่ งนามาซึ่ งการจัดการความเครี ยดอันเป็ นต้นเหตุของภาวะหมด
ไฟในการทางานได้
4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) เชื่ อและไว้ใจผูอ้ ื่น มีความถ่อมตน ไม่ชอบแสดงออก
ชอบอยู่เบื้องหลัง เห็นด้วยกับความคิดของผูอ้ ื่น และชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นเสมอ ซึ่ งจากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
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บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมนี้ มีอิทธิ พลน้อยมากต่อทั้งสามอาการของภาวะหมดไฟในการทางาน แต่ที่เห็นได้
เด่นชัดคื อการมี อิทธิ พลทางลบต่ อความมีทศั นคติ ดา้ นลบ (Depersonalization) (Bakker et al. 2006, Alarcon et al.
2009) และการมี บุคลิ กภาพแบบประนี ประนอมสู งนั้นนามาซึ่ งอิ ทธิ พลทางลบต่ อภาวะเหนื่ อยล้าในการทางาน
(Storm and Rothmann, 2003)
5) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) เป็ นผูม้ ีอารมณ์รุนแรงได้ง่ายเมื่อมีสิ่งเร้า จึ งเป็ นคนที่ ไม่ผ่อน
คลาย วิตกกังวลเสมอ และจัดการกับปั ญหาหรื อความเครี ยดได้ยาก เพราะมักประเมิ นปั ญหาหรื อภาระสู งและ
ประเมินศักยภาพตนเองต่า ซึ่ งจากงานวิจยั ที่ผ่านมานั้น บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวนี้ ถูกกล่าวถึงว่ามีอิทธิ พลทางลบ
ต่ออาการทั้งสามของภาวะหมดไฟในการทางานมากที่สุด (Bakker et al., 2006)
3. ลักษณะงานและลักษณะขององค์ การ
สาหรับลักษณะงานและลักษณะขององค์การซึ่ งเป็ นปั จจัยของภาวะหมดไฟในการทางานนั้น จะเกี่ยวข้อง
กันกับ The Job Demands-Resources Model ซึ่ งกล่าวในอีกทางก็คือ ความต้องการจากสิ่ งแวดล้อมในการทางานต่อ
บุ คคล(Job Demands) และ ความต้องการของบุ คคลต่ อสภาวะแวดล้อม (Job Resources) (Haghani, Bharami and
Sarkhosh, 2012) ลักษณะงานที่ไม่ดีไม่พึงประสงค์ เป็ นการขาดซึ่ งสิ่ งแวดล้อมที่ดี ส่ งผลให้ความต้องการของบุคคล
ไม่ได้รับการสนอง จึงเกิดภาวะหมดไฟในการทางาน เช่นงานที่มีภาระมากเกินไป มีบทบาทหน้าที่ในการทางานที่
ทับซ้อนกันของพนักงาน งานไม่มีความชัดเจน มีความรับผิดชอบที่ สูงเกิ นไป ความสัมพันธ์ในการทางานที่ ไม่ดี
ทั้งกับเพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และการไม่ได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เหมาะสมจากการทางานนั้น สิ่ งเหล่านี้
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลกันของอุปสงค์และทรัพยากร เป็ นเหตุให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางาน (Chemiss 1980,
Maslach and Leiter, 1997) สาหรั บลักษณะขององค์การนั้น มี ความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรมองค์การ และ
ความพึงพอใจในการทางาน การมีลกั ษณะองค์การต่างกันหรื อวัฒนธรรมองค์การที่ ต่างกันนั้น มีผลให้เกิ ดความ
แตกต่างในความพอใจในการทางาน อันมีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางาน (Torfi, Alam, Nikbakhsh, 2014) เช่น
โครงสร้างองค์การที่ไม่มีความก้าวหน้า ความไม่เป็ นธรรมในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและการทุจริ ตในองค์การ
อันไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บได้ของบุ คคล สิ่ งเหล่ า นี้ สะท้อนถึ งวัฒ นธรรมองค์การและโครงสร้ างองค์การที่ ไม่ เ ป็ นที่
พึงพอใจในการทางานเนื่ องจากขาดความยุติธรรมอันเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้างความสุ ขในการทางานให้แ ก่
พนักงาน ซึ่ งในท้ายที่สุดจะส่ งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานกับพนักงานได้ (Zhang et al., 2014)
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
1) บุ คลิ กภาพแบบเปิ ดรั บประสบการณ์ (Openness) มี ความสัมพันธ์ ทางลบกับภาวะหมดไฟในการท างาน
ทั้งสามอาการ
2) บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก (Conscientiousness) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสาม
อาการ
3) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
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4) บุคลิกภาพแบบประนี ประนอม (Agreeableness) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสาม
อาการ
5) บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว (Neuroticism) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
1) ภาระงานที่มากเกินควรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
2) ความไม่ชดั เจนในลักษณะงานและอานาจหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสาม
อาการ
3) ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
4) ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
5) การได้รับการยอมรับที่ ดีจากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการ
ทางานทั้งสามอาการ
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะองค์การมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางาน
1) โครงสร้างองค์การที่ไม่ยตุ ิธรรมในเรื่ องของโอกาสและภาระงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟใน
การทางานทั้งสามอาการ
2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
3) ความไม่เป็ นธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
4) วัฒนธรรมองค์การที่ไม่ประสงค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
5) การทุจริ ตในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
สมมติฐานที่ 4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ลักษณะของงาน และลักษณะขององค์การ อย่างน้อย 1 ตัวแปร สามารถ
ทานาย ภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) การมีทศั นคติดา้ นลบ (Depersonalization) และ การลดทอน
ความสามารถของตนเอง (Diminished personal accomplishment) ได้
วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ประชากรของการศึกษาคือ พนักงานระดับ 2-7 ขององค์การสวนยาง (การยางแห่ งประเทศ
ไทย) จานวน 244 คน จากสานักงานใหญ่
1.2 กลุ่มตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่างผูว้ ิจยั ใช้วิธีคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเมื่อทราบขนาดของประชากร โดยทา
การสุ่ มตัวอย่างตามสู ตร (Taro Yamane, 1973) ซึ่ งกาหนดตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ดีของกลุ่มประชากรโดยกาหนดความเชื่ อมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบบังเอิญ (Accidental sampling)ใช้กลุ่มตัวอย่างจากรายชื่ อพนักงานระดับ 2-7 ของพนักงาน
องค์การสวนยางทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงาน ณ สานักงานใหญ่ ซึ่ งมีจานวน 165 คน (พนักงานระดับ 2-7 ขององค์การฯทั้งหมด
มี จ านวน 244 คน ปฏิ บัติ งาน ณ สาขาอื่ นจ านวน 79 คน คงเหลื อพนักงานระดับ 2-7 ทั้งหมด 165 คน) ซึ่ งมี
แบบสอบถามที่เก็บได้และสามารถใช้งานได้จานวน 152 ชุด
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานระดับ 2-7 ขององค์การสวนยาง
(การยางแห่งประเทศไทย) ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานองค์การสวนยาง
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานองค์การสวนยาง
ซึ่ งรวมถึง
(1) ลักษณะทางบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ใช้แบบสอบถามของกฤติ กา หล่อวัฒนวงศ์ (2547) ที่ ได้พฒั นามาจากของคอสตาและแมคเคร
(Costa and McCrare, 1992)
(2) ลักษณะงาน
ถามถึงความถี่ในการเกิ ดขึ้ นของลักษณะการทางานใน 5 ลักษณะ (1) ภาระงานที่ มากเกิ นควร
(2) ความไม่ ชั ด เจนในงานและอ านาจในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ (3) ความสั ม พัน ธ์ ที่ ไ ม่ ดี กับ ผู ้บัง คับ บั ญ ชา (4)
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน และ (5) การได้รับการยอมรับที่ดีจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งเป็ น
ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่สะท้อนถึงทรัพยากรที่องค์การมีให้กบั พนักงาน โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
(3) ลักษณะองค์การ
ถามถึงความคิ ดเห็นของพนักงานต่อลักษณะขององค์การที่ตนปฏิ บตั ิ งานอยู่ ใน 5 ลักษณะ (1)
โครงสร้างองค์การไม่มีความยุติธรรมต่อความเจริ ญก้าวหน้า (2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่เหมาะสม (3) ความ
ไม่เป็ นธรรมส่ วนบุคคลในองค์การ (4) วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ และ (5) การทุจริ ตภายในองค์การ ว่ามี
ความเห็ นด้วยหรื อไม่เ ห็ นด้วยเพี ย งใด โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) โดย
กาหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การทดสอบภาวะหมดไฟในการทางานตามแบบสอบถามและวิธีการวัดผลของ Maslach Burnout
Inventory (MBI-GS) ที่ แปลเป็ นภาษาไทยโดยตรงโดยผูว้ ิจยั ซึ่ งวัดผลอาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการ
ทางาน คือ (1) ภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) (2) การมีทศั นคติดา้ นลบ (Cynicism) (3) การมี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (Professional Efficacy) ซึ่ งการมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้น ผลคะแนนที่ได้รับจะ
สะท้อนในด้านตรงกันข้ามกันกับการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment)
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3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ได้ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ราย ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity) แล้วนาข้อเสนอแนะ
ที่ ได้รับปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามจนมีความเที่ ยงตรง จากนั้นทาการทดลองแบบสอบถามที่ พฒั นาแล้วนี้ กบั
ข้าราชการกรมธุ รกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จานวน 30 ราย โดยได้สอบถามถึงความเข้าใจในปั ญหาและความ
ยากง่าย รวมถึงการถามนาหลังจากที่ผทู ้ ดสอบทาแบบสอบถามเสร็ จ เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบสอบถามให้มีความ
เหมาะสมที่สุดอีกครั้งต่อไป จากนั้นนาแบบสอบถามตอนที่ 2 ไปคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยวิธีหา
ค่ าสัมประสิ ทธ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าเท่ ากับ 0.80 โดยในตอนที่ 3 นั้น เป็ น
แบบสอบถาม Maslach Burnout Inventory (MBI-GS) ที่ แ ปลเป็ นภาษาไทยโดยตรงโดยผู ้วิ จัย ซึ่ งได้รั บ การ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ในระดับที่เหมาะสมแล้วจากผูส้ ร้างแบบสอบถาม จึงไม่คานวณหาความเชื่อมัน่ อีก
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้สถิติเชิ งอนุมาน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยด้านลักษณะงาน และปั จจัยด้านลักษณะองค์การกับลักษณะอาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการทางาน
โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) จากนั้นใช้สถิติการ
วิเคราะห์สมการพหุ คูณแบบเป็ นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทานายโอกาสในการเกิ ด
อาการ 3 อาการของภาวะหมดไฟในการทางาน (Burnout) จากปั จจัยด้านบุคลิกภาพ ปั จจัยด้านลักษณะงาน และ
ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกนาเสนอด้านความสัมพันธ์ และส่ วนที่ 2 นาเสนอเกี่ยวกับการ
ทานายภาวะหมดไฟในการทางานทั้งสามอาการ
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ตารางที่ 1 แสดงแสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างลักษณะทางบุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบกับภาวะหมดไฟ
ในการทางาน
บุคลิกภาพ
ภาวะหมดไฟในการทางาน
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ห้าองค์ประกอบ
ภาวะเหนื่อยล้า
การมี
การมี
ทางอารมณ์
ทัศนคติ ประสิ ทธิ ภาพ
ด้านลบ
ในการ
ทางาน
บุคลิกภาพแบบเปิ ด
.091
.050
-.154
2.57 0.33
ปาน
ประสบการณ์
กลาง
บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
.238**
.119
-.113
2.99 0.38
ปาน
กลาง
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
.119
.028
.003
2.91 0.42
ปาน
กลาง
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม
-.128
-.193*
.096
3.39 0.37
ปาน
กลาง
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว
.068
.047
-.288**
2.28 0.39
ปาน
กลาง
*p<.05, **p<.01
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับ
ภาวะหมดไฟในการทางาน มีดงั นี้
ภาวะเหนื่อยล้ าทางอารมณ์ พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้า
ทางอารมณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.238)
การมีทัศนคติด้านลบ พบว่า บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีทศั นคติดา้ น
ลบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.193)
การลดทอนความสามารถของตนเอง พบว่า บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมี
ประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 (r=-.288) อันหมายถึงมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการลดทอน
ความสามารถของตนเอง
ดังนั้นผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐานที่ 1.4 และ 1.5 บางส่ วน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.1, 1.2 และ 1.3
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ตารางที่ 2 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างด้ านลักษณะของงานกับภาวะหมดไฟในการทางาน
บุคลิกภาพ
ภาวะหมดไฟในการทางาน
ค่าเฉลี่ย S.D.
ห้าองค์ประกอบ
ภาวะเหนื่อยล้า
การมี
การมี
ทางอารมณ์
ทัศนคติ ประสิ ทธิ ภาพ
ด้านลบ
ในการ
ทางาน
ภาระงานที่มากเกินควร
.137
.100
.171*
2.79 0.69
ความไม่ชดั เจนในงานและ
อานาจ
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั เพื่อน
ร่ วมงาน
การได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
*p<.05, **p<.01

.037

.103

.065

2.60

0.83

-.058

.049

-.009

2.36

1.05

-.011

.096

.095

2.40

0.99

-.070

-.028

.024

2.88

0.79

ระดับ

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะงานกับภาวะหมด
ไฟในการทางาน พบว่า มีเพียงภาระงานที่มากเกินควรเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของภาวะหมดไฟในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=.171) ซึ่ งสะท้อนถึงการมี
ความสัมพันธ์ดา้ นลบกับการลดทอนความสามารถของตนเอง จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน ดังนั้น ผลการวิจยั จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และ 2.5
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ตารางที่ 3 แสดงค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างด้ านลักษณะขององค์ การกับภาวะหมดไฟในการทางาน
บุคลิกภาพ
ภาวะหมดไฟในการทางาน
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ
ห้าองค์ประกอบ
ภาวะเหนื่อยล้า
การมี
การมี
ทางอารมณ์
ทัศนคติ ประสิ ทธิ ภาพ
ด้านลบ
ในการ
ทางาน
โครงสร้างองค์การที่ไม่
.221**
.016
.081
2.98 0.70
ปาน
ยุติธรรม
กลาง
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
.122
-.074
.119
3.32 1.15
ปาน
กลาง
ความไม่เป็ นธรรมส่ วนบุคคล
.295**
.205*
-.058
2.75 1.18
ปาน
ในองค์การ
กลาง
วัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึง
.160*
.026
.061
3.21 1.05
ปาน
ประสงค์
กลาง
การทุจริ ตในองค์การ
.126
.047
-0.63
3.05 0.95
ปาน
กลาง
*p<.05, **p<.01
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะขององค์การกับ
ภาวะหมดไฟในการทางาน มีดงั นี้
ภาวะเหนื่อยล้ าทางอารมณ์ พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การที่ไม่ยตุ ิธรรม ความไม่เป็ นธรรมส่ วนบุคคลใน
องค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .01 และ .05 ตามลาดับ (r=.221, .295 และ .160)
การมีทัศนคติด้านลบ พบว่า มีเพียงความไม่เป็ นธรรมส่ วนบุคคลในองค์การเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีทศั นคติดา้ นลบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.205)
การลดทอนความสามารถของตนเอง พบว่า ด้านลักษณะขององค์การทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ลดทอนความสามารถของตนเองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ดังนั้น ผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1, 3.3, และ 3.4 บางส่ วน และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3.2 และ 3.5
สมมติฐานที่ 4 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ, ลักษณะของงาน และลักษณะขององค์การ อย่างน้อย 1 ตัวแปร
สามารถทานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) การมีทศั นคติดา้ นลบ (Depersonalization), การ
ลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) ได้
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ตารางที่ 4 แสดงตัวแปรที่มปี ระสิ ทธิภาพในการทานายภาวะเหนื่อยล้ าทางอารมณ์
ตัวแปร
R
R2
Adjusted R2
ลักษณะขององค์การ

.355

.126

.114

F
10.722**

บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก
**p<.01
จากตารางที่ 4 แสดงตัวแปรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวแปรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ มีจานวน 2 ตัวแปร โดยตัวแปรลักษณะ
ขององค์การ และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ กร่ วมกัน สามารถทานายการเกิดภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้ร้อยละ
12.6
ตารางที่ 5 แสดงตัวแปรที่มปี ระสิ ทธิภาพในการทานายการมีทัศนคติด้านลบ
ตัวแปร
R
R2
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม

.249

.062

Adjusted R2

F

.049

4.921**

ลักษณะของงาน
**p<.01
จากตารางที่ 5 แสดงตัวแปรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายการมีทศั นคติดา้ นลบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัว
แปรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท านายการมี ทัศ นคติ ด ้า นลบ มี จ านวน 2 ตัว แปร โดยตัว แปรบุ ค ลิ ก ภาพแบบ
ประนีประนอม และลักษณะของงานร่ วมกัน สามารถทานายการเกิดทัศนคติดา้ นลบได้ร้อยละ 6.2
ตารางที่ 6 แสดงตัวแปรที่มปี ระสิ ทธิภาพในการทานายการลดทอนความสามารถของตนเอง
ตัวแปร
R
R2
Adjusted R2
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว

.288

.083

.077

F
13.578**

**p<.01
จากตารางที่ 6 แสดงตัวแปรที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายการลดทอนความสามารถของตนเอง ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทานายการลดทอนความสามารถของตนเอง มีเพียง 1 ตัวแปร โดย
บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวสามารถทานายการลดทอนความสามารถของตนเองได้ร้อยละ 8.3
ผลการวิจยั จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ 4 ที่ กาหนดไว้ว่า บุ คลิ กภาพห้าองค์ประกอบ, ลักษณะของงาน และ
ลักษณะขององค์การ อย่างน้อย 1 ตัวแปร สามารถทานายภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) การมี
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ทัศนคติดา้ นลบ (Depersonalization) การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment)
ได้
การอภิปรายผล
ความสั มพันธ์ ของบุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบต่ อภาวะหมดไฟในการทางาน
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าบุคลิ กภาพที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ออาการของภาวะหมดไฟในการทางาน
ทั้งสามรู ปแบบแตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละอาการพบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก (Conscientiousness)
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) ซึ่ งแตกต่างจากในหลายงานวิ จยั
ก่อนหน้านี้ ที่ผลจากการวิจยั พบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ กไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับภาวะเหนื่ อยล้า
ทางอารมณ์หรื อหากมีก็จะมีความสัมพันธ์ในทางลบ เช่นงานวิจยั ของ Azeem (2013) และมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนยั สาคัญกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคคล (Professional Efficacy) หรื อมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
การลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) เช่ น งานวิ จัย ของ Dearly et al.,
(1996), Hochwalder (2006); Kokinos (2007); Piedmont (1993) อันเกิ ดจากลักษณะทางบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก
ที่ มีการทางานอย่างมี แบบแผน มุ่งมัน่ ต่ อความสาเร็ จ ใส่ ใจในรายละเอี ยดของสิ่ งที่ ทา มี ความขยัน (McCrae &
Costa, 2006) อย่างไรก็ดีหากพิ จารณาถึงปั จจัยอื่ นประกอบ อาจเกิ ดผลแตกต่างในงานวิจยั ได้ เช่ น งานวิจยั ของ
Kokinos (2007) ได้แ สดงผลว่า บุ ค ลิ กภาพแบบมี จิต ส านึ กนี้ มี ค วามสัมพันธ์ ทางลบกับการมี ทัศ นคติ ด ้า นลบ
(Cynicism) หรื อการปลีกแยกตัวออกห่ างจากผูอ้ ื่น (Depersonalization) โดยให้เหตุผลว่าบุคคลจะมุ่งไปที่ผลสาเร็ จ
ของงานตามบุคลิกภาพของตน อันอาจมองข้ามผ่านปฏิสัมพันธ์อนั ดีที่ตอ้ งมีกบั บุคคลอื่นในการทางานได้ และหาก
พิจารณาให้ลึกลงไปถึงลักษณะการทางานและโครงสร้างองค์การ บุคคลผูม้ ีบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ กนี้ จึงควรไม่
ชอบองค์การที่ ไ ม่มีระเบี ยบ ไม่มีโครงสร้างหรื อแผนงานที่ ชดั เจน อันอาจเป็ นสาเหตุให้เกิ ดภาวะเหนื่ อยล้าทาง
อารมณ์ได้ ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ในส่ วนนี้ จึงไม่สามารถตอบคาถามในข้อนี้ได้อย่างแน่ชดั
สาหรับการมีทศั นคติดา้ นลบ (Cynicism) หรื อการการปลีกแยกตัวออกห่ างจากผูอ้ ื่น (Depersonalization)
ผลจากการวิจยั พบว่าบุคลิกภาพแบบประนี ประนอม (Agreeableness) มีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zopiatis, Constanti และ Pavlou (2010) ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรมในประเทศ
ไซปรั ส และสอดคล้องกัน กับ ผลจากงานวิ จัย ของ Madnawat and Mehta (2012) ที่ มีกลุ่ มตัว อย่า งเป็ นผูจ้ ัด การ
โรงงานในหลายสาขาอุตสาหกรรมในอินเดีย ซึ่ งพบว่า บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมมีความสัมพันธ์ทางลบต่อ
การมีทศั นคติดา้ นลบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคคล และเมื่อพิจารณาในด้าน
ของผูท้ ี่ยงั ไม่ประกอบอาชี พหรื อยังอยู่ระหว่างศึ กษา จากการวิจยั ของ Keiko et al., (2015) ต่อนักเรี ยนพยาบาลใน
ประเทศญี่ปุ่น ก็มีผลสอดคล้องกันกับงานวิจยั ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั อาจขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างกันของ
กลุ่มประชากรได้ เช่นในงานวิจยั ของ Magnano, Paolillo และ Barrano (2015) ที่มีตวั อย่างประชากรเป็ นกลุ่มผูช้ ่วย
ผูช้ านาญการในการสื่ อสารและให้การศึ กษากับเด็กอ่อนและเด็กที่ มีความผิดปรกติ ทางร่ างกาย พบว่าบุคลิกภาพ
แบบประนี ประนอมไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับภาวะหมดไฟในการทางานในอาการใดๆเลย จึ งอาจมี
ความจาเป็ นในอนาคตที่จะต้องทาการวิจยั ลึกลงไปในด้านความแตกต่างของอาชี พและบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อภาวะ
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หมดไฟในการทางาน ซึ่ งเหตุผลที่บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมนี้ มีความสัมพันธ์ทางลบกับการมีทศั นคติดา้ นลบ
นั้น เป็ นเพราะผูม้ ี บุคลิ กลักษณะนี้ เป็ นผูท้ ี่ ไว้วางใจคนง่ าย ทางานเป็ นที มได้ดี ชอบช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น รั บฟั งความ
คิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นเสมอ และมี ความจริ งใจ (Digman 1990, McCrae & Costa, 2006) จึ งไม่มองคนอื่ นอย่างรั งเกี ย จ
หรื อเข้ากับใครไม่ได้ อันเป็ นสาเหตุของการมีทศั นคติดา้ นลบหรื อปลีกแยกตัวเองออกห่างจากสังคม
ส าหรั บ อาการลดทอนความสามารถของตนเอง (Diminished Personal Accomplishment) นั้น ซึ่ งใน
แบบสอบถามของ Maslach (MBI-GI) เป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน (Professional Efficacy) ของบุคคล
หากมี ผ ลความสั ม พัน ธ์ เ ป็ นบวกนั้น แสดงว่ า บุ ค คลนั้น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างานจึ ง ไม่ มี อ าการลดทอน
ความสามารถตนเอง ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวง่าย (Neuroticism) มีความสัมพันธ์เป็ น
ลบกับการมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดทอนความสามารถ
ของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านสาธารณสุ ขในโรงพยาบาลในอินเดียของ
Azeem (2013) นักเรี ยนพยาบาลในญี่ปุ่นของ Keiko et al. (2015) และผูบ้ ริ หารโรงงานในอินเดียของ Madnawat and
Mehta (2012) ซึ่ งสาเหตุที่บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวง่ายนี้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการลดทอนความสามารถของ
ตนเอง หรื อทางด้านลบต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้น เป็ นผลมาจากลักษณะบุคลิกที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้
ง่ าย และรุ นแรง และมี ความคิ ดเป็ นปฏิ ปักษ์กบั บุ คคลอื่ นได้ง่าย (McCrae and Costa, 2006) จะใช้อารมณ์ ในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาในการทางานจะรู ้สึกตื่นตกใจได้ง่าย ขาดสติขาดการไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ และ
จะประเมิ นความสามารถตนเองต่ าต่ อปั ญหาหรื อภาระนั้นๆ อันนามาซึ่ งการลดทอนความสามารถของตนเอง
(Bakker et al., 2006; Zellars, Perrewe and Hochwarter, 2000)
ความสั มพันธ์ ของลักษณะงานต่ อภาวะหมดไฟในการทางาน
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยในด้านลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางาน ผลจากการวิจยั นี้
แสดงว่า มีเพียงภาระงานหนักเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทางาน (Professional Efficacy)
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่าง อุปสงค์ขององค์การกับทรัพยากรที่องค์การมอบให้แก่พนักงาน จึงส่ งผลให้
เกิดแรงผลักดันให้พนักงานมีประสิ ทธิ ภาพการทางานสู งขึ้นเมื่องานมีภาระมากขึ้น ไม่นามาซึ่ งภาวะหมดไฟในการ
ทางาน และเมื่อพิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ เกี่ยวกับลักษณะงานที่ใช้สร้างคาถามในงานวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญกับภาวะหมดไฟในการทางานนั้น ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็ นได้ว่าพนักงานองค์การสวนยาง
ภายใต้การยางแห่ งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันภายในองค์การทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเป็ นอย่างดี
อันส่ งผลให้ภาวะหมดไฟในการทางานเกิดขึ้นได้ยาก สอดคล้องกับ The Job Demands-Resources Model และ The
Job Demands - Control (JDC) Theory ซึ่ งอุ ปสงค์ข ององค์การโดยหลักแล้วคื อภาระงานที่ อาจอยู่ในรู ปปริ มาณ
คุณภาพ และเวลา และทรัพยากรหรื อการควบคุมนั้น ส่ วนสาคัญคือสิ่ งตอบแทนที่องค์การมอบให้และความร่ วมมือ
ช่ วยเหลื อสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (Maslach and Leiter, 1997) ซึ่ งเมื่ อหากลองเที ยบกับ
งานวิจยั ที่ ทาขึ้ นกับกลุ่มตัวอย่างในสาขาอาชี พอื่นที่ มีความกดดันสู งระหว่างการทางานและเกิ ดความเครี ยดและ
เหนื่ อ ยล้า ได้ง่า ย เช่ น ภาระงานของแพทย์ในประเทศญี่ ปุ่ นของ Yasuaki et al. (2014) พบว่า ภาระงานที่ สู ง ใน

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

บุคลากรแพทย์น้ นั ส่ งผลในทางบวกต่อความกดดันและภาวะหมดไฟในการทางาน ซึ่ งเป็ นไปในทางตรงกันข้ามกับ
งานวิจยั นี้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการช่วยเหลือและความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
พบว่าสามารถป้ องกันหรื อลดความกดดันและภาวะหมดไฟในการทางานได้ อันอาจสอดคล้องกันกับสภาพองค์การ
ขององค์การสวนยางนี้ ซึ่ งหากต้องการผลที่แน่ชดั จะต้องทาวิจยั ที่มุ่งลึกในเรื่ องนี้ อีกครั้งต่อไป
ความสั มพันธ์ ของลักษณะองค์ การต่ อภาวะหมดไฟในการทางาน
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะขององค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหมดไฟในการทางาน พบว่า ความยุติธรรม
ในองค์การมี ผ ลต่ อภาวะหมดไฟในการทางานอย่า งมาก ซึ่ งแสดงผลโดยโครงสร้ า งองค์การที่ ไ ม่ ยุติ ธ รรมมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอย่า งมี นัย สาคัญต่ อภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ และความไม่เป็ นธรรมในองค์การ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญต่อภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์และการมีทศั นคติดา้ นลบ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของ Moliner et al. (2005) ที่ มีผ ลว่า การได้รั บรู ้ ถึงความยุติ ธรรมในการทางานจากผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องใน
องค์ ก ารในการให้ ค าแนะน าและข้อ มู ล ในการตัด สิ น ใจ (Interactional Justice) และ ความยุ ติ ธ รรมในด้า น
ผลตอบแทนจากองค์การต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มีอิทธิ พลอย่างมากในทางลบต่อภาวะหมดไฟในการ
ทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ อภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ และในงานวิจยั ของ Elci et al. (2015) ที่ มีผลว่า ความ
ยุติธรรมในด้านโครงสร้าง ระเบียบ และข้อบังคับ ต่อพนักงานในองค์การ (Procedural Justice) และ ความยุติธรรม
ในด้านผลตอบแทนจากองค์การต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มีอิทธิ พลในทางลบต่อ ภาวะเหนื่ อยล้าทาง
อารมณ์ และการมี ทศั นคติ ในทางลบ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Yener and Coskun (2013) ที่ มีผลว่า การมี
โอกาสในความก้าวหน้า และความยุติธรรมในด้านผลตอบแทนจากองค์การต่อความทุ่มเท (Distributive Justice) มี
อิทธิ พลในทางลบต่อภาวะหมดไฟในการทางาน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์การที่ มีความยุติธรรม และมี
โอกาสที่เปิ ดกว้างให้กบั พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเป็ นสิ่ งสาคัญในการป้ องกันการเกิดภาวะหมดไฟในการ
ทางาน โดยสามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องของผลการวิจยั ที่ได้น้ ี กบั The Job Demands-Resources Model ของ
ภาวะหมดไฟในการทางาน ซึ่ งเมื่อสิ่ งที่องค์การให้ตอบแทนกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นในลักษณะของผลตอบแทน
หรื อสิ่ งจูงใจ และการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน รวมถึงการได้รับความยุติธรรมในด้านต่างๆ
เมื่อใดที่เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้ นในความรู ้สึกของพนักงาน แสดงว่าอุปสงค์ขององค์การและทรัพยากรไม่มีความ
สอดคล้องกันนัน่ เอง จากผลการวิจยั ยังพบว่าวัฒนธรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ต่อพนักงานนั้นมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับภาวะเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ ซึ่ งมีลกั ษณะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Haghani, Bharami and Sarkhosh
(2012) ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเจ้าขุนมูลนาย (Bureaucratic) มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อภาวะหมดไฟใน
การทางานของพนักงานที่ มีระดับการศึ กษาตั้งแต่ช้ นั มัธยมปลายขึ้ นไป แต่ในทางกลับกันวัฒนธรรมองค์การใน
แบบผู ้ป ระกอบการรายเล็ ก (Entrepreneur) แบบงานตามภารกิ จ (Mission Type) และแบบวัฒ นธรรมผูก พัน
(Involvement) เป็ นที่พึงประสงค์และมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางาน ซึ่ งเมื่อพิจารณาในเรื่ อง
ของวัฒนธรรมองค์การที่ พึงประสงค์น้ นั จะสอดคล้องกับ “ความพึงพอใจในงาน” (Job Satisfaction) ซึ่ งเมื่อใดที่
บุคคลมีความพึงพอใจในงานที่ ทา ความเครี ยดจะเกิดได้ยาก อันส่ งผลให้การเกิดภาวะหมดไฟในการทางานเกิดได้
ยากตามไปด้วย ซึ่ งสามารถสร้างพึงพอใจด้วยการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานให้เกิดขึ้ น (Zhang et al, 2014)

97

98

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

ซึ่ งสอดคล้องกันกับ Torfi, Alam, and Nikbakhsh (2014) ที่ ใช้ลกั ษณะของวัฒนธรรมองค์การ 5 รู ปแบบ ในการ
วิเคราะห์การมีอิทธิ พลต่อภาวะหมดไฟในการทางาน ได้ผลว่า การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เป็ นที่พึงประสงค์
ต่อพนักงานนั้นสามารถป้ องกันภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงานได้
การทานายภาวะหมดไฟในการทางานทั้ งสามอาการโดย บุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบ ลักษณะงาน และ
ลักษณะองค์ การ
เมื่อนาเอาปั จจัยทั้งสามที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานมาใช้ในการทานายโอกาสของการ
เกิ ด ขึ้ น พบว่า ลักษณะขององค์การและบุ ค ลิ กภาพแบบมี จิต ส านึ กสามารถทานายภาวะเหนื่ อยล้า ทางอารมณ์
(Emotional Exhaustion) ได้ ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้แสดงให้เห็นว่าในองค์การรัฐวิสาหกิจที่ มีการ
ปรั บ โครงสร้ างองค์การเช่ นองค์การสวนยางนั้น บุ ค ลากรที่ มีบุ ค ลิ กภาพแบบมี จิตส านึ กจะให้ค วามสาคัญกับ
ลักษณะขององค์การหรื อโครงสร้างองค์การที่เป็ นระบบ มีรูปแบบการทางานที่เป็ นระเบียบ และมีความยุติธรรมใน
องค์การมาก หากขาดสิ่ งนี้ไปอาจทาให้บุคลากรเกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ ซึ่ งส่ วนหนึ่งนั้น อาจมาจากความ
กังวลหรื อยังไม่ปรั บตัวคุน้ ชิ นได้กบั โครงสร้างองค์การใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ ยน อันอาจทาให้บุคคลที่
ต้องการการทางานอย่างมีแบบแผน เกิดความเครี ยดหรื อไม่พอใจกับลักษณะองค์การแบบใหม่น้ ี ได้ ซึ่ งสามารถใช้
ผลการวิจยั นี้ ในการป้ องกันภาวะหมดไฟในการทางานได้ดว้ ยการออกแบบหรื อปรับโครงสร้างองค์การ สายการ
บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์การ ให้สะท้อนถึงความโปร่ งใสยุติธรรม อันนามาซึ่ งความพึงพอใจในการทางาน
สาหรับการมีทศั นคติดา้ นลบต่อผูอ้ ื่น (Depersonalization) นั้น พบว่าสามารถทานายได้ดว้ ยบุคลิกภาพแบบ
ประนี ประนอมและลักษณะของงาน โดยบุคลิกภาพแบบประนี ประนอมนั้นแสดงถึงความสามารถในการปรับตัว
ให้เ ข้า กับ ผูอ้ ื่ นได้ดี ส่ งผลให้เ ป็ นผูร้ ั บอารมณ์ หรื อกริ ย าของบุ ค คลที่ ติ ด ต่ อสัมพันธ์ ด ้วยได้เ ป็ นอย่า งดี อันเป็ น
ภูมิคุม้ กันที่ดีต่อการมีทศั นคติดา้ นลบต่อผูอ้ ื่นซึ่ งเป็ นอาการหนึ่งของภาวะหมดไฟในการทางาน และสาหรับตัวแปร
ด้านลักษณะงานที่สามารถทานายการมีทศั นคติดา้ นลบได้น้ นั เมื่อพิจารณาถึงหัวข้อคาถามจะพบว่าส่ วนประกอบ
สาคัญคื อความสัมพันธ์กบั เพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และการได้รับการยอมรั บในความสามารถในการ
ทางาน หากบุ คคลมี ความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการยอมรับและสนับสนุ นจากเพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ประกอบกับเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะของความประนี ประนอมต่อผูอ้ ื่น การมีทศั นคติดา้ นลบต่อผูอ้ ื่นในการทางานจะ
เกิ ดได้ยาก องค์การที่ มีการปรั บโครงสร้ างใหม่ จึงควรพิ จารณาในเรื่ องดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมหรื อความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในการทางาน อันเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่องค์การควรหาทางสร้าง
ให้เกิดขึ้นในลักษณะของวัฒนธรรมครอบครัว เพื่อสร้างความสุ ขในการทางาน อันก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
อุปสงค์ที่องค์การมี ต่อพนักงานและทรั พยากรที่ องค์การมี ให้กบั พนักงาน อันจะเป็ นเครื่ องมื อที่ ยงั่ ยืนสามารถ
ป้ องกันปัญหาภาวะหมดไฟในองค์การได้
ท้ายที่สุดนั้น บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวปั จจัยเดียวที่สามารถทานายอาการลดทอนความสามารถตนเองใน
การทางานได้ (Diminished personality accomplishment) ซึ่ งผูม้ ีบุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหวนี้ จะเป็ นบุคคลที่มีอารมณ์
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและมีความรุ นแรง ไม่สามารถจัดการหรื อแก้ไขกับปั ญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มักประเมิน
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ปั ญหาใหญ่กว่าความจริ ง จึงทาให้คิดว่าความสามารถของตนเองมีไม่เพียงพอในการแก้ปัญหานั้นๆ จึงเกิดอาการ
การลดทอนความสามารถของตนเอง และบุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพในลัก ษณะนี้ ต้อ งการเพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่เข้าใจและสนับสนุนให้กาลังใจเสมอ เพราะอาจเกิดอาการน้อยใจ โกรธ เสี ยใจ ได้ง่าย ซึ่ งองค์การที่
มีบุคลากรในลักษณะนี้ เป็ นจานวนมาก ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาอารมณ์หรื อจิตใจของพนักงานให้มีความ
มัน่ คง มี สติ รู้ตวั ในการกระทาและนาไปใช้ในการพิ จารณาปั ญหาอยู่เสมอ ซึ่ งสามารถลดอาการหวัน่ ไหวและ
แปรปรวนทางอารมณ์ได้ ซึ่ งวิธีที่เป็ นที่ นิยมและได้รับการพิสูจน์แล้วจากงานวิจยั คื อ การนัง่ สมาธิ ในแบบของ
พระพุทธศาสนา ซึ่ งสามารถส่ งผลได้ต่อเนื่ องถึงในระดับของการพัฒนา DNA (Telomerase Activity) ในเรื่ องของ
สุ ขภาพได้ (Jacobs et al., 2010)
บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงลักษณะการทางานและสภาพแวดล้อมการ
ทางาน อันส่ งผลให้เกิ ด ความกังวล ความคาดหวัง และความเครี ยด ของพนักงานต่ อการทางานในโครงสร้ าง
องค์การแบบใหม่ ที่ มีวฒั นธรรมและวิธีการทางานที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
ซึ่ งมีวฒั นธรรมองค์การที่ คล้ายกับราชการแต่มีลกั ษณะการทางานที่ คล้ายกันกับเอกชน การปรับเปลี่ยนนามาซึ่ ง
อุปสงค์ขององค์การในโครงสร้างใหม่ต่อพนักงาน และทรัพยากรที่องค์การจะมีให้เป็ นสิ่ งตอบแทน ซึ่ งหากอุปสงค์
สู งกว่าทรัพยากร ผลที่เกิดขึ้นคือภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงาน อันส่ งผลเสี ยหายต่อทั้งตัวพนักงานและ
องค์การ ซึ่ งงานวิจยั ฉบับนี้ ได้นาเสนอให้เห็นถึงปั จจัยสาคัญที่สามารถก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ ซึ่ ง
องค์การควรให้การพิจารณาถึงสิ่ งนี้ ในการออกแบบโครงสร้างองค์การ หรื อพิจารณาใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
องค์การต่อไป ซึ่ งจากผลการวิจยั ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ (1) บุคลิกภาพที่แตกต่างกันของพนักงานนั้น มีผลต่อ
ภาวะหมดไฟในการทางานที่แตกต่างกัน การทดสอบบุคลิกภาพพนักงานในองค์การในภาพรวมจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นใน
การวางรู ปแบบองค์การ (2) ลักษณะของงาน ซึ่ งรวมถึงภาระงาน ความชัดเจนของงาน และความสัมพันธ์อนั ดี ใน
องค์การ เป็ นสิ่ งที่องค์การต้องคิดหาเครื่ องมือในการปลูกฝั งสร้างเป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่าขององค์การเพื่อป้ องกัน
ภาวะหมดไฟในการทางาน (3) ลักษณะองค์การที่มีความยุติธรรม ทั้งในด้านของความเจริ ญก้าวหน้าตามโครงสร้าง
องค์การ จากผูบ้ งั คับบัญชา ผลตอบแทน และกฎระเบี ยบการทางาน อันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์การที่ ดี เป็ นสิ่ งที่
ต้องพิจารณาในการรวมหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่ งอาจเกิดปั ญหาความไม่ยุติธรรมและความแตกต่าง
กันทางด้านวัฒนธรรมได้ การคิ ดหาเครื่ องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ โปร่ งใสมีความยุติธรรมสามารถ
สร้างความสุ ขในการทางานให้แก่พนักงาน ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือป้ องกันภาวะหมดไฟในการทางานได้อย่างยัง่ ยืน
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ข้ อเสนอแนะ
งานวิ จัย นี้ จัด ท าบนพื้ น ฐานของพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ ยู่ร ะหว่ า งช่ ว งเริ่ ม ต้น ของการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างองค์การโดยการรวมหลายหน่ วยงานเข้าด้วยกัน ซึ่ งอาจเกิ ดปั ญหาการเข้ากันไม่ได้ในทางวัฒนธรรม
ความเหลื่อมล้ ากันในอานาจหน้าที่ หรื อโครงสร้างงานที่ไม่ยตุ ิธรรม และรวมถึงปั จจัยด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
ของพนักงาน อันมีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางานของบุคคลได้ แต่งานวิจยั ฉบับนี้ มิได้สอบถามในลักษณะของ
ความต้องการหรื อคาดหวังต่อโครงสร้างองค์การใหม่ หรื อไม่ได้ทาการศึ กษาในลักษณะของความรู ้สึกก่อนและ
หลังการปรับโครงสร้างองค์การ อันอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
องค์การ จึ งควรที่ นกั วิจยั ที่ สนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับโครงสร้ างองค์การนี้ จะทาการวิจยั ในลักษณะ
ของความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกก่อนและหลังการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง และความกังวลของพนักงานต่ อองค์การใหม่ และสะท้อนถึ งสิ่ งที่ ไ ด้รับหลังจากการปรั บโครงสร้ า ง
องค์การแล้ว เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการภาวะหมดไฟในการทางานอันเกิดจากความเครี ยดที่มาจาก
บุ คลิ กภาพของพนักงาน ลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน และลักษณะขององค์การที่ สะท้อ นถึ ง
วัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดีต่อไป
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