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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาระดับของภาวะหมดไฟในการทางาน ระดับความยืดหยุ่นทาง
อารมณ์และระดับข้อเรี ยกร้องจากงาน 2) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางอารมณ์และภาวะหมดไฟใน
การทางาน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเรี ยกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการทางาน และ 4) พยากรณ์ภาวะ
หมดไฟในการทางานด้วยความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และข้อเรี ยกร้องจากงาน กลุ่มตัวอย่างคือสัตวแพทย์ที่ประกอบ
วิชาชี พบาบัดโรคสัตว์เลี้ยง จานวน 336 คน เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และข้อเรี ยกร้องจากงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 2) ความยืดหยุ่นทาง
อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ข้อเรี ยกร้องจาก
งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ข้อเรี ยกร้องจาก
งานด้านข้อเรี ยกร้องทางจิตวิทยา ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ดา้ นมีกาลังใจ และข้อเรี ยกร้องจากงานด้านข้อเรี ยกร้องทาง
อารมณ์สามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางานได้ร้อยละ 44
ABSTRACT
The objectives of this study are to investigate 1) levels of burnout, resilience and job demand 2) relationship
between resilience and burnout 3) relationship between job demand and burnout 4) predicting burnout by resilience
and job demand. The instrument was a questionnaire and 336 veterinarians working in small animal practices
participated. The statistic used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, Pearson Product Moment
Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results revealed that 1) most of veterinarians experienced
a quite low level of burnout, quite high level of resilience and quite high level of job demands. 2) There was a negative
relationship between resilience and burnout with a statistical significance at .01 level (p < .01). 3), There was a positive
relationship between job demand and burnout with a statistical significance at . 01 level ( p < . 01) . Finally,
4) Psychological job demands, the facet of resilience; encouragement and emotional job demands accounted for 44%
of variance in burnout of veterinarians.
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บทนา
ในปั จจุ บัน มี การศึ กษามากมายที่ ให้ความสาคัญกับคุ ณภาพชี วิตของบุ คลากรในแง่ มุมด้านการทางาน ซึ่ งมี
ความเครี ยดเป็ นปั จจัยหลักที่ มี ผลต่ อคุ ณภาพชี วิตในการท างานของบุ คลากร เนื่ องจากความรู ้ สึก คับข้องใจเกี่ ยวกับ
ความสามารถในการรับมือกับสิ่ งต่าง ๆ หรื อจากการรับรู ้ว่าทรัพยากรที่ มีไม่เหมาะสมกับข้อเรี ยกร้องที่ ตอ้ งการ เมื่อเกิ ด
ความเครี ยด จะทาให้เกิ ดความเจ็บป่ วยทั้งทางกายและทางจิตใจตามมา และยังมีผลต่อหน้าที่ทางสังคมด้วย (Bonn, Bonn,
2000) วิชาชีพสัตวแพทย์เป็ นอาชีพหนึ่ งที่มีความเครี ยดในการทางานและต้องรับความกดดันจากความคาดหวังของผูอ้ ื่นสูง
จากการศึกษาของ Meehan and Bradley (2007) พบว่า สัตวแพทย์ในประเทศออสเตรเลียต้องให้คาปรึ กษาแก่ผรู ้ ับบริ การ การ
ผ่าตัด และสนทนาทางโทรศัพท์เป็ นจานวนมากในแต่ละวัน มีชวั่ โมงทางานเฉลี่ยสูงกว่า 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีวนั ทางานที่
ต้องเลิกงานช้ากว่าปกติ มีความยุง่ ยากในการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ และต้องทางานที่พบเจอกับผูค้ นที่มีความหลากหลาย ทาให้
สัตวแพทย์มีโอกาสที่จะมีสุขภาพจิตที่แย่ลง นอนหลับยากหรื อนอนไม่หลับได้มากขึ้น และมีความพึงพอใจในงานลดลง
ภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout) เป็ นการตอบสนองต่ อสิ่ งกระตุ ้น ความเครี ยดทั้ง ด้า นอารมณ์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีมาอย่างเรื้ อรังยาวนาน ทาให้เกิ ดความเหนื่ อยล้าทั้งทางกายและทางใจ เกิ ดพฤติกรรมที่มี
ความเย็นชาต่อคนรอบข้าง และความรู ้สึกว่าตนไม่มีประสิ ทธิ ภาพ โดย Hansez et al. ได้ทาการศึกษาในปี 2008 พบว่าสัตว
แพทย์ในประเทศเบลเยียม ร้อยละ 15.6 มีภาวะหมดไฟในการทางานในระดับสู ง และการศึกษาของ Hatch et al. ในปี 2011
พบว่าในภาพรวม สัตวแพทย์ในประเทศออสเตรเลียมีระดับความซึ มเศร้า ความกังวล และภาวะหมดไฟในการทางานใน
ระดับที่สูงกว่าประชากรทัว่ ไป และในการศึกษาสัตวแพทย์ในประเทศไนจีเรี ยพบว่าผูท้ ี่มีภาวะหมดไฟในการทางานสู งจะมี
ความพึงพอใจในอาชี พต่ า มี ความเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ และทางร่ างกายสู ง มี ความวิตกกังวล ความหงุดหงิ ด และความ
เจ็บปวดสูงด้วย (Adebayo et al., 2009) และ Maslach et al. (2001) กล่าวว่าบุคคลที่ประสบกับความเครี ยดทางด้านอารมณ์และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทางานมายาวนานจะเกิ ดภาวะหมดไฟในการทางาน (Burn out syndrome) Leiter,
Maslach (1988) พบว่าภาวะหมดไฟในการทางานจะแสดงออกมาในลักษณะของความอ่อนล้าทางอารมณ์ มีความเฉยชา และ
ความรู ้สึกว่าตนไร้ประสิ ทธิภาพ ซึ่งในปั จจุบนั ภาวะหมดไฟในการทางานเป็ นสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นมากในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น เช่น แพทย์ พยาบาล ซึ่ งมีผลเป็ นอย่างมากต่อสุ ขภาวะที่ ดีในทางวิชาชี พและสุ ขภาวะส่ วนบุคคล และต่อ
คุณภาพในการดูแลสุขภาพของคนไข้หรื อผูร้ ับบริ การ (Lovell, Lee, 2013)
วิชาชี พสัตวแพทย์เป็ นอาชี พที่ ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆอยู่เสมอ ซึ่ งถ้าหากผูป้ ระกอบวิชาชี พสัตวแพทย์ไม่
สามารถปรับตัวเมื่อได้รับสิ่ งกระตุน้ ความเครี ยดเหล่านี้ ได้ ก็อาจจะทาให้เกิดความเครี ยดสะสมและก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ
ตามมาได้ ดังนั้น สิ่ งที่สาคัญที่จะช่วยให้สัตวแพทย์สามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือการมีความยืดหยุน่
ทางอารมณ์ ซ่ ึ งเป็ นความสามารถทางอารมณ์ และจิ ตใจในการปรั บตัวและฟื้ นตัวกลับสู่ สภาวะปกติในภายหลังที่ พบกับ
เหตุการณ์วิกฤตหรื อสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลาบากในชี วิต โดยการศึกษาของ Cooke et al. (2013) ได้พบว่าความ
ยืดหยุน่ ทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ในทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางาน การศึกษาของ Rushton et al. (2015) พบว่าการมี
ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์สูงจะป้ องกันผูป้ ระกอบวิชาชี พพยาบาลจากภาวะหมดไฟในการทางานในด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์และช่วยสนับสนุนความสาเร็ จของบุคคลด้วย
นอกจากนี้ ระดับข้อเรี ยกร้องจากงาน (Job demand) ซึ่ งเป็ นปริ มาณงานที่ตอ้ งทาให้เสร็ จ รวมไปถึงความต้องการ
และข้อจากัดด้านเวลาที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ทั้งด้านจิตวิทยา กายภาพ และทางอารมณ์ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถพยากรณ์
ภาวะหมดไฟในการท างานได้เช่ นกัน (Schaufeli, Bakker, 2004) ซึ่ งข้อเรี ยกร้ องจากงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งกระตุน้
ความเครี ยดที่มีบทบาทเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะสิ่ งกระตุน้ ความเครี ยดทางจิต (Karasek, 1989) โดยรวมถึงแง่มุมด้านกายภาพ
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ด้านจิตใจ ด้านสังคม หรื อด้านองค์การของงานที่เรี ยกร้องให้เกิดความพยายามที่จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จทั้งด้านทางกายภาพ
และด้านจิตใจ เช่น การรู ้คิดหรื ออารมณ์ โดยใช้ตน้ ทุนทั้งทางสรี ระและจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Demerouti et al., 2001)
ในประเทศไทย การศึกษาทางจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์ยงั มีอยู่
น้อย ประกอบกับความต้องการของผูว้ จิ ยั ที่ตอ้ งการจะชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์
ในประเทศไทย การให้ความสาคัญในด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านสุ ขภาพจิต และการปรับปรุ งลักษณะของงานในเชิงข้อ
เรี ยกร้องจากงาน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาภาวะหมดไฟในการทางาน ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องจากงาน
ของสัตวแพทย์ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะหมดไฟในการทางาน ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ และข้อเรี ยกร้องจากงานของสัตวแพทย์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเรี ยกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์
4. เพื่อพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์ดว้ ยความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องจากงาน
วิธีการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จัดทาเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ สัตวแพทย์ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบาบัดโรคสัตว์เลี้ยงเป็ นงานประจา อ้างอิงจากสมาชิก
สมาคมสัตวแพทย์ผปู ้ ระกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย จานวน 7,626 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือสัตวแพทย์ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบาบัดโรคสัตว์เลี้ยงเป็ นงานประจา 336 คน คานวณ
จากโปรแกรมคานวณกลุ่มตัวอย่าง G*Power กาหนดค่าขนาดอิทธิ พลจากงานวิจยั ที่ผ่านมาของ Mastenbroek et al. (2014)
ได้ค่า 0.1 กาหนดค่าความเชื่อมัน่ 0.02 ค่าอานาจการทดสอบ 0.99 และใช้จานวนตัวแปรพยากรณ์ 6 ตัว คานวณกลุ่มตัวอย่าง
ได้ 329 คน ผูว้ ิจยั ทาการเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenient Sampling) โดยได้รับความร่ วมมือจากสมาคมสัตว
แพทย์ผูป้ ระกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่ งประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์แก่สมาชิ ก โดย
เปิ ดรับคาตอบเป็ นเวลา 1 เดือน และได้รับความร่ วมมือจากสมาชิกในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ท้ งั หมด 336 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามได้ผา่ นการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้วยการตรวจความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน แล้วนามา
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างสัตวแพทย์จานวน 30 คน นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ด้วย Corrected
Item Total Correlation ค าถามต้องมี ค่ า r มากกว่า 0.20 (บัณฑิ ตา, 2554) และหาค่ าความเชื่ อมั่น (Reliability) ด้วยค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ต้องมีค่ามากกว่า 0.7 (Nunnally, 1978) หากคาถามใดมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว จะตัด
คาถามข้อนั้นทิ้ง แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จะประกอบไปด้วย
1. แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการทางาน จานวน 30 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ 2)
ด้านความเย็นชา 3) ด้านการลดคุณค่าความสาเร็ จในตนเอง โดยเป็ นข้อความทางบวกทั้งหมด ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง
.611-.873 มีค่าความเชื่อมัน่ รายด้าน .936 .932 และ .923 ตามลาดับ

991

HMO8-4
2. แบบสอบถามเรื่ องความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ จานวน 14 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านทนต่อแรงกดดัน 2) ด้าน
มีกาลังใจ 3) ด้านต่อสู ้เอาชนะอุปสรรค เป็ นข้อความทางบวกทั้งหมด ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .298 - .639 มีค่าความ
เชื่อมัน่ รายด้าน .725 .758 และ .738 ตามลาดับ
3. แบบสอบถามเรื่ องข้อเรี ยกร้องจากงาน จานวน 21 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านข้อเรี ยกร้องทางจิตวิทยา 2)
ด้านข้อเรี ยกร้องทางกายภาพ 3) ด้านข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์ เป็ นข้อความทางบวกทั้งหมด ค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง .355 .851 มีค่าความเชื่อมัน่ รายด้าน .834 .907 และ .874 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จัดทาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพแล้วในแบบออนไลน์ดว้ ย Google Form
2. ติดต่อขอความร่ วมมือจากสัตวแพทย์ที่มีคุณลักษณะตรงกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง และขอความอนุเคราะห์จาก
สมาคมสัตวแพทย์ผปู ้ ระกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) ในการประชาสัมพันธ์งานวิจยั และเก็บข้อมูลจาก
สมาชิกสมาคม โดยมีผใู ้ ห้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 336 คน ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 เดือน
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับของตัวแปร ได้แก่ ภาวะหมดไฟในการทางาน ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ และข้อเรี ยกร้องจาก
งาน ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้
คะแนนเฉลี่ยในการประเมินระดับของตัวแปรโดยรวมและเป็ นรายด้าน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปร
1.00 – 1.75
มีระดับของตัวแปรน้อย
1.76 – 2.50
มีระดับของตัวแปรค่อนข้างน้อย
2.51 – 3.25
มีระดับของตัวแปรค่อนข้างมาก
3.26 – 4.00
มีระดับของตัวแปรมาก
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ ข้อเรี ยกร้องจากงาน และภาวะหมดไฟในการทางาน
ด้วยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ ของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2550) ดังนี้
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.80 ขึ้นไป
แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูงที่สุด
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.60 – 0.79
แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.40 - 0.59
แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.20 – 0.39
แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า 0.20 ลงมา
แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่าที่สุด
4. การวิเคราะห์การพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางานด้วยความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องจากงานด้วย
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 336 คน วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศหญิ ง จานวน 224 คน (ร้ อยละ 72.60) มี อายุระหว่าง 25 – 34 ปี (ร้ อยละ 80.35) จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี 308 คน (ร้อยละ 91.70) มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 0 - 5 ปี (ร้อยละ60.10) และมีรายได้
รวมต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 31.30)
2. ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับภาวะหมดไฟในการทางาน ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ และข้อเรี ยกร้องจากงาน
ของสัตวแพทย์
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะหมดไฟในการทางาน
ตัวแปร

Mean
2.14
2.40
1.94
2.05

ภาวะหมดไฟในการทางานโดยรวม
ความอ่อนล้าทางอารมณ์
ความเย็นชา
การลดคุณค่าความสาเร็ จในตนเอง

S.D.
0.55
0.61
0.60
0.66

ระดับ
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างน้อย

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะหมดไฟในการทางานโดยรวมของสัตวแพทย์อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย โดยที่ภาวะหมดไฟใน
การทางานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 2.40 อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความยืดหยุน่ ทางอารมณ์
ตัวแปร
ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์โดยรวม
ทนต่อแรงกดดัน
มีกาลังใจ
ต่อสู ้เอาชนะอุปสรรค

Mean
3.02
2.83
3.01
3.16

S.D.
0.51
0.60
0.66
0.58

ระดับ
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

จากตารางที่ 2 พบว่าสัตวแพทย์มีระดับความยืดหยุน่ ทางอารมณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก โดยด้านทนต่อแรง
กดดันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2.83
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับข้อเรี ยกร้องจากงาน
ตัวแปร

Mean
2.76
2.77
2.44
2.90

ข้อเรี ยกร้องจากงานโดยรวม
ข้อเรี ยกร้องทางจิตวิทยา
ข้อเรี ยกร้องทางกายภาพ
ข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์

S.D.
0.60
0.70
0.79
0.68

ระดับ
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างมาก

จากตารางที่ 3 พบว่า สัตวแพทย์มีระดับข้อเรี ยกร้องจากงานโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก โดยมีระดับข้อเรี ยกร้อง
จากงานในด้านข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 2.90 อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการทางานของสัตว
แพทย์
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ กับภาวะหมดไฟในการทางาน และความสัมพันธ์
ระหว่างข้อเรี ยกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการทางาน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวพทย์
ตัวแปร
ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์โดยรวม
ทนต่อแรงกดดัน
มีกาลังใจ
ต่อสู ้เอาชนะอุปสรรค

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กับ
ภาวะหมดไฟในการทางาน
- .42**
- .27**
- .45**
- .30**

ระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ต่า

** มีระดับนัยสาคัญที่ .01
จากตารางที่ 4 พบว่าความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ท้ งั โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความยืดหยุน่ ทางอารมณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟใน
การท างานของสัตวแพทย์ในระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r = -.42) และความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ด้านมี ก าลังใจมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานมากที่สุดในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง (r = .45)
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อเรี ยกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อเรี ยกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์
ตัวแปร
ข้อเรี ยกร้องจากงานโดยรวม
ข้อเรี ยกร้องทางจิตวิทยา
ข้อเรี ยกร้องทางกายภาพ
ข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กับ
ภาวะหมดไฟในการทางาน
.50 **
.39 **
.27 **
.53 **

ระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ปานกลาง

** มีระดับนัยสาคัญที่ .01
จากตารางที่ 5 พบว่า ข้อเรี ยกร้องจากงานทั้งโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับภาวะหมดไฟในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยข้อเรี ยกร้องจากงานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการ
ทางานของสัตวแพทย์ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง (r=.50) และข้อเรี ยกร้องจากงานทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
หมดไฟในการทางานมากที่สุดในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง (r=.53)
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 เพื่อพยากรณ์ ภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์ดว้ ยความยืดหยุ่นทางอารมณ์และข้อ
เรี ยกร้องจากงาน
ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางานด้วยความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องจากงาน ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางาน
ตัวพยากรณ์
B
SE
ß
ค่าคงที่
ข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์
มีกาลังใจ
ข้อเรี ยกร้องทางจิตวิทยา
R = .66
SEest = .42
2
R = .44
F = 13.12**

1.86
.30
-.31
.14

.17
.04
.04
.04

.37
-.37
.18

t
11.16**
7.43**
-8.88**
3.62**

** มีระดับนัยสาคัญที่ .01
จากตารางที่ 6 เมื่อนาตัวแปรพยากรณ์ที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์ ได้แก่ ความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์รายด้านและข้อเรี ยกร้องจากงานรายด้านจานวนทั้งสิ้ น 6 ตัวแปร มาวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบ
ขั้นตอน พบว่า ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ดา้ นมีกาลังใจ ข้อเรี ยกร้องจากงานด้านข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องทาง
จิตวิทยา สามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์ได้ร้อยละ 44 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อนาตัวแปรข้อเรี ยกร้องจากงานและความยืดหยุน่ ทางอารมณ์มาจัดเป็ นสมการ จะได้สมการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณของภาวะหมดไฟในการทางานในรู ปของคะแนนดิบ ดังนี้
ภาวะหมดไฟในการทางาน = 1.86 + 0.30 (ข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์) – 0.31 (ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ดา้ นมีกาลังใจ)
+ 0.14 (ข้อเรี ยกร้องทางจิตวิทยา)
นอกจากนี้ หากแปลงคะแนนดิบให้อยูใ่ นรู ปคะแนนมาตรฐาน จะสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
ภาวะหมดไฟในการทางาน = 0.37 (ข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์) – 0.37 (ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ดา้ นมีกาลังใจ) +
0.18 (ข้อเรี ยกร้องทางจิตวิทยา)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการวิจยั เรื่ อง ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องจากงานที่พยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางาน สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
การศึกษานี้พบว่าสัตวแพทย์มีระดับภาวะหมดไฟในการทางานโดยรวมในระดับค่อนข้างน้อย ในขณะที่การศึกษา
เรื่ องภาวะหมดไฟในการทางานในสัตวแพทย์ของ Hansez et al. (2008) พบว่ามีสตั วแพทย์ในประเทศเบลเยียม ร้อยละ 15.6 มี
ภาวะหมดไฟในการทางานในระดับสู ง นอกจากนี้ การศึกษานี้ พบว่าสัตวแพทย์มีระดับความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในระดับ
ค่อนข้างมาก ซึ่ งการศึ กษาเรื่ องความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในสัตวแพทย์ท้ งั ในและต่างประเทศ อาจยังไม่ใช่ประเด็นที่มีคน
สนใจศึกษามากนัก ในกรณี น้ ี ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่าการที่สัตวแพทย์มีความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ค่อนข้างมากอาจเป็ นเพราะมี
การปลูกฝั งความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ผ่านทางการศึ กษาในด้านความอดทน การมี กาลังใจ การต่อสู ้กับอุปสรรค ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบของความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และการศึ กษานี้ พบว่าสัตวแพทย์มี ระดับข้อเรี ยกร้ องจากงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องการการศึกษาของ Reijula et al. (2003) ที่พบว่างานของสัตวแพทย์มีขอ้ เรี ยกร้องจากงานมาก
ในการศึกษานี้ พบว่า ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการทางานมีความสัมพันธ์ในทางลบ แสดงว่า
สัตวแพทย์ที่มีความยืดหยุน่ ทางอารมณ์สูงจะมีภาวะหมดไฟในการทางานต่า โดยผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ในงานด้านสัตวแพทย์
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ซึ่งเป็ นงานที่ค่อนข้างหนักและมีความกดดันสูง เนื่องจากต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวติ สัตว์ โดยที่สตั ว์ไม่สามารถบอกอาการ
ได้ ต้องอาศัยข้อมูลจากเจ้าของสัตว์เป็ นหลัก ซึ่ งการสื่ อสารกับเจ้าของสัตว์ให้เข้าใจเกี่ยวกับอาการและการดาเนิ นของโรค
เป็ นสิ่ งที่กดดัน ทั้งยังมีเรื่ องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งหากวินิจฉัยผิดพลาด มีความล่าช้า หรื อเกิดปั ญหาใด ก็จะส่งผล
เสี ยต่อทุกฝ่ ายเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้น หากสัตวแพทย์มีความทนต่อแรงกดดันได้นอ้ ย ก็จะเกิดความเครี ยด ความอ่อนล้า หรื อรู ้สึก
ว่าตนไม่ประสบความสาเร็ จได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rushton et al. (2015) ที่พบว่าหากมีความยืดหยุน่ ทางอารมณ์สูง
ก็จะช่วยป้ องกันพยาบาลจากการมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์และเพิ่มความรู ้สึกประสบความสาเร็ จในตนเอง และการศึกษา
ของ Cooke et al. (2013) ความยืดหยุน่ ทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางานของแพทย์
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเรี ยกร้องจากงานกับภาวะหมดไฟในการทางาน ในการศึกษานี้พบว่า ข้อเรี ยกร้องจากงาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางาน แสดงว่า สัตวแพทย์ที่มีขอ้ เรี ยกร้องจากงานมากจะมีภาวะหมดไฟ
ในการทางานมาก เนื่ องจากงานของสัตวแพทย์เป็ นงานต้องใช้แรงกายและแรงใจมากในการทางานให้สาเร็ จลุล่วง เช่น
การทางานเป็ นกะ ทั้งกลางวันและกลางคืน จานวนผูร้ ับบริ การที่มาก การทางานล่วงเวลา ซึ่ งจะทาให้เกิดความเครี ยด และ
ท าให้ เ กิ ด ภาวะหมดไฟในการท างานตามมาได้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Greenglass และคณะ (2001) ที่ พ บว่ า ภาระงาน
มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการทางาน โดยเฉพาะด้านความเหนื่ อยล้าทางอารมณ์ และการศึ กษาของ
Schaufeli และ Bakker (2004) ที่พบว่า ข้อเรี ยกร้องจากงานสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางานได้
ในการศึกษาการพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางานด้วยความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องจากงาน การ
วิจยั ครั้งนี้ พบว่าสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 44 ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Schaufeli, Bakker (2004), Lourel et al. (2008)
และ Mastenbroek et al. (2014) ที่พบว่าข้อเรี ยกร้องจากงานสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทางานได้ และการศึกษา
ของ Manzano García และคณะ (2011) ที่พบว่าความยืดหยุน่ ทางอารมณ์มีผลป้ องกันความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่าภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะ
หมดไฟในการทางานเป็ นสิ่ งสาคัญที่ไม่ควรมองข้าม เนื่ องจากภาวะหมดไฟในการทางานส่ งผลเสี ยต่อทั้งตัวบุคคลและผล
การทางานซึ่ งเกี่ ยวข้องกับชี วิตสัตว์ ดังนั้น บุคคลที่ ประกอบวิชาชี พสัตวแพทย์และผูบ้ ริ หารองค์การจึ งควรตระหนักถึง
ปั ญหาภาวะหมดไฟในการทางานและผลเสี ยของภาวะหมดไฟในการทางานมากขึ้น โดยการประเมินภาวะหมดไฟในการ
ทางานของสัตวแพทย์เพื่อให้รู้ถึงระดับของปั ญหา และหาทางลดภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์ให้น้อยลง
โดยเฉพาะด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าด้านอื่น ๆ โดยอาจจัดโครงการรับการปรึ กษาทางจิตวิทยาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านภาวะหมดไฟในการทางานเพื่อการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
2. จากผลการวิจยั พบว่าความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ของสัตวแพทย์ทุกด้านอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ดีอยู่
แล้ว และผลการวิจยั ยังแสดงให้เห็นว่าความยืดหยุน่ ทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟในการทางาน โดย
ด้านที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟในการทางานสู งที่ สุดคือด้านมีกาลังใจ ดังนั้น การเพิ่มทักษะการสร้างกาลังใจด้วย
ตนเองและการได้รับกาลังใจจากบุคคลรอบข้างจะช่วยให้สตั วแพทย์มีภาวะหมดไฟในการทางานน้อยลงได้ และผูว้ จิ ยั เห็นว่า
การส่ งเสริ มให้สตั วแพทย์มีความยืดหยุน่ ทางอารมณ์เพิ่มขึ้นก็เป็ นสิ่ งที่ดี เนื่ องจากความยืดหยุน่ ทางอารมณ์เป็ นผลดีต่อชีวติ
ของสัตวแพทย์ในด้านอื่น ๆ ด้วย ไม่เพียงแต่ในเรื่ องของภาวะหมดไฟในการทางานเท่านั้น การส่ งเสริ มความยืดหยุน่ ทาง
อารมณ์อาจสามารถฝึ กฝนได้ดว้ ยตัวเอง เช่น การฝึ กคิดบวก การปล่อยวาง การวางแผนรับมือกับปั ญหา การมีผูค้ นที่คอย
สนับสนุ น เป็ นต้น หรื ออาจมีการจัดฝึ กอบรมโดยองค์การก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผลของการฝึ กอบรมอาจไม่เห็ นได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น แต่ก็จะเป็ นพื้นฐานแนวคิด ทัศนคติที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า
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3. จากผลการวิจยั พบว่าข้อเรี ยกร้องจากงานของสัตวแพทย์อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ข้อ
เรี ยกร้องทางอารมณ์เป็ นข้อเรี ยกร้องจากงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และผลการวิจยั ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทางบวก
ระหว่างข้อเรี ยกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการทางานด้วย ซึ่ งการประสบกับข้อเรี ยกร้องจากงานเหล่านี้ อาจเป็ นสิ่ งที่
หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่ องจากเป็ นธรรมชาติของงานสัตวแพทย์ อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่สัตวแพทย์หรื อผูบ้ ริ หารอาจจัดการได้ เช่น
การบริ หารเวลาในการทางาน การกาหนดชัว่ โมงการทางาน การจัดหาอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกเพื่อให้สามารถทางานได้
สะดวกขึ้น เป็ นต้น ส่ วนในด้านข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์ที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าด้านอื่น ๆ และมีระดับความสัมพันธ์กบั ภาวะ
หมดไฟในการทางานสู งที่สุด ผูว้ ิจยั แนะนาให้สัตวแพทย์ฝึกฝนในด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ศิลปะในการสื่ อสาร
เพื่อให้สามารถทางานให้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
4. จากผลการวิจยั พบว่าความยืดหยุน่ ทางอารมณ์และข้อเรี ยกร้องจากงานสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการ
ทางานได้ โดยเฉพาะด้านข้อเรี ยกร้องทางอารมณ์ ข้อเรี ยกร้องทางจิตวิทยา และการมีกาลังใจ ดังนั้น สัตวแพทย์และองค์การ
ที่ เกี่ ยวข้องจึ งควรส่ งเสริ ม แก้ไขปั ญหา หรื อบริ หารจัดการตัวแปรดังกล่ าวเพื่ อให้ภาวะหมดไฟในการท างานของ
สัตวแพทย์เกิดขึ้นน้อยที่สุด หรื อสามารถลดภาวะหมดไฟในการทางานของสัตวแพทย์ได้ ซึ่ งเป็ นผลดีต่อทั้งตัวสัตวแพทย์
ต่อองค์การ และต่อสัตว์ป่วยที่รับบริ การจากสัตวแพทย์อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ในครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะสัตวแพทย์ผปู ้ ระกอบวิชาชีพบาบัดโรคสัตว์เลี้ยงโดยรวม มิได้ครอบคลุมถึง
สัตวแพทย์ที่ทางานในสายงานอื่น ๆ เช่น สายงานปศุสัตว์ ผูแ้ ทนขาย นักวิชาการ เป็ นต้น นอกจากนี้ แม้แต่ในสายงานรักษา
สัตว์เลี้ยง ก็ยงั มีสายงานย่อยที่แบ่งย่อยลงไปอีก เช่น งานศัลยกรรม งานอายุรกรรม งานโรคเฉพาะทาง งานสัตว์เลี้ยงพิเศษ
เป็ นต้น ซึ่งในแต่ละงานก็จะมีลกั ษณะงานในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรต่าง ๆ ได้
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการทางานได้ เช่น ทรัพยากรในงาน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพ เป็ นต้น
3. ศึ กษาวิจยั ในเชิ งการทดลอง โดยจัดการฝึ กอบรมเรื่ องความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และวัดระดับภาวะหมดไฟ
ในการทางานในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน และเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อให้เห็นผลการฝึ กอบรมที่ชดั เจนต่อภาวะหมด
ไฟในการทางาน หรื อในด้านข้อเรี ยกร้องจากงาน อาจทาการวิจยั ในเชิ งทดลอง โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการ
ทางานให้เป็ นไปในแนวทางลดข้อเรี ยกร้องจากงาน วัดระดับภาวะหมดไฟในการทางานในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน เพื่อการจัดการ
ข้อเรี ยกร้องจากงานที่ดีข้ ึนในองค์การทางสัตวแพทย์
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ ได้รับเงิ นอุดหนุ นบางส่ วนจากทุนอุดหนุนการวิจยั เพื่อทาวิทยานิ พนธ์สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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