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ความยืดหยุ่นทางอารมณ์และข้อเรียกร้องจากงานทีพ่ยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานของสัตวแพทย์ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับของภาวะหมดไฟในการท างาน ระดบัความยืดหยุ่นทาง

อารมณ์และระดบัขอ้เรียกร้องจากงาน 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางอารมณ์และภาวะหมดไฟใน 
การท างาน 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้เรียกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการท างาน และ 4) พยากรณ์ภาวะ
หมดไฟในการท างานดว้ยความยืดหยุ่นทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงาน กลุ่มตวัอย่างคือสัตวแพทยท่ี์ประกอบ
วิชาชีพบ าบดัโรคสัตวเ์ล้ียง จ านวน  336 คน เคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะหมดไฟในการท างานของสัตวแพทยส่์วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนขา้งน้อย ความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก และขอ้เรียกร้องจากงานอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก 2) ความยืดหยุ่นทาง
อารมณ์มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) ขอ้เรียกร้องจาก
งานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 4) ขอ้เรียกร้องจาก
งานดา้นขอ้เรียกร้องทางจิตวิทยา ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ดา้นมีก าลงัใจ  และขอ้เรียกร้องจากงานดา้นขอ้เรียกร้องทาง
อารมณ์สามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานไดร้้อยละ 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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บทน า 
ในปัจจุบัน มีการศึกษามากมายท่ีให้ความส าคญักับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในแง่มุมด้านการท างาน ซ่ึงมี

ความเครียดเป็นปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร เน่ืองจากความรู้สึกคับข้องใจเก่ียวกับ
ความสามารถในการรับมือกบัส่ิงต่าง ๆ หรือจากการรับรู้ว่าทรัพยากรท่ีมีไม่เหมาะสมกบัขอ้เรียกร้องท่ีตอ้งการ เม่ือเกิด
ความเครียด จะท าให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิตใจตามมา และยงัมีผลต่อหนา้ท่ีทางสังคมดว้ย (Bonn, Bonn, 
2000) วิชาชีพสัตวแพทยเ์ป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีความเครียดในการท างานและตอ้งรับความกดดนัจากความคาดหวงัของผูอ่ื้นสูง 
จากการศึกษาของ Meehan and Bradley (2007) พบวา่ สตัวแพทยใ์นประเทศออสเตรเลียตอ้งใหค้  าปรึกษาแก่ผูรั้บบริการ การ
ผา่ตดั และสนทนาทางโทรศพัทเ์ป็นจ านวนมากในแต่ละวนั มีชัว่โมงท างานเฉล่ียสูงกวา่ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ มีวนัท างานท่ี
ตอ้งเลิกงานชา้กวา่ปกติ มีความยุง่ยากในการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  และตอ้งท างานท่ีพบเจอกบัผูค้นท่ีมีความหลากหลาย ท าให้
สตัวแพทยมี์โอกาสท่ีจะมีสุขภาพจิตท่ีแยล่ง นอนหลบัยากหรือนอนไม่หลบัไดม้ากข้ึน และมีความพึงพอใจในงานลดลง  

ภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout) เป็นการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ ้นความเครียดทั้ งด้านอารมณ์และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมีมาอย่างเร้ือรังยาวนาน ท าให้เกิดความเหน่ือยลา้ทั้งทางกายและทางใจ เกิดพฤติกรรมท่ีมี
ความเยน็ชาต่อคนรอบขา้ง และความรู้สึกวา่ตนไม่มีประสิทธิภาพ โดย Hansez et al. ไดท้ าการศึกษาในปี 2008 พบวา่สัตว
แพทยใ์นประเทศเบลเยียม ร้อยละ 15.6 มีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัสูง และการศึกษาของ Hatch et al. ในปี 2011 
พบว่าในภาพรวม สัตวแพทยใ์นประเทศออสเตรเลียมีระดบัความซึมเศร้า ความกงัวล และภาวะหมดไฟในการท างานใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ประชากรทัว่ไป และในการศึกษาสตัวแพทยใ์นประเทศไนจีเรียพบวา่ผูท่ี้มีภาวะหมดไฟในการท างานสูงจะมี
ความพึงพอใจในอาชีพต ่า มีความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์และทางร่างกายสูง มีความวิตกกังวล ความหงุดหงิด และความ
เจ็บปวดสูงดว้ย (Adebayo et al., 2009) และ Maslach et al. (2001) กล่าววา่บุคคลท่ีประสบกบัความเครียดทางดา้นอารมณ์และ
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในการท างานมายาวนานจะเกิดภาวะหมดไฟในการท างาน (Burn out syndrome) Leiter, 
Maslach (1988) พบวา่ภาวะหมดไฟในการท างานจะแสดงออกมาในลกัษณะของความอ่อนลา้ทางอารมณ์ มีความเฉยชา และ
ความรู้สึกวา่ตนไร้ประสิทธิภาพ ซ่ึงในปัจจุบนั ภาวะหมดไฟในการท างานเป็นส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนมากในวชิาชีพท่ีเก่ียวกบัการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น เช่น แพทย ์พยาบาล ซ่ึงมีผลเป็นอย่างมากต่อสุขภาวะท่ีดีในทางวิชาชีพและสุขภาวะส่วนบุคคล และต่อ
คุณภาพในการดูแลสุขภาพของคนไขห้รือผูรั้บบริการ (Lovell, Lee, 2013) 

วิชาชีพสัตวแพทยเ์ป็นอาชีพท่ีตอ้งเผชิญกับปัญหาต่างๆอยู่เสมอ ซ่ึงถา้หากผูป้ระกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ไม่
สามารถปรับตวัเม่ือไดรั้บส่ิงกระตุน้ความเครียดเหล่าน้ีได ้ก็อาจจะท าให้เกิดความเครียดสะสมและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  
ตามมาได ้ดงันั้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้สัตวแพทยส์ามารถปฏิบติังานต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพคือการมีความยดืหยุน่
ทางอารมณ์ซ่ึงเป็นความสามารถทางอารมณ์และจิตใจในการปรับตวัและฟ้ืนตวักลบัสู่สภาวะปกติในภายหลงัท่ีพบกบั
เหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความยากล าบากในชีวิต โดยการศึกษาของ Cooke et al. (2013) ไดพ้บวา่ความ
ยดืหยุน่ทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ในทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท างาน การศึกษาของ Rushton et al. (2015) พบวา่การมี
ความยืดหยุน่ทางอารมณ์สูงจะป้องกนัผูป้ระกอบวิชาชีพพยาบาลจากภาวะหมดไฟในการท างานในดา้นความอ่อนลา้ทาง
อารมณ์และช่วยสนบัสนุนความส าเร็จของบุคคลดว้ย 

นอกจากน้ี ระดบัขอ้เรียกร้องจากงาน (Job demand) ซ่ึงเป็นปริมาณงานท่ีตอ้งท าใหเ้สร็จ รวมไปถึงความตอ้งการ
และขอ้จ ากดัดา้นเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ทั้งดา้นจิตวทิยา กายภาพ และทางอารมณ์ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถพยากรณ์
ภาวะหมดไฟในการท างานได้เช่นกัน (Schaufeli, Bakker, 2004) ซ่ึงข้อเรียกร้องจากงานเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงกระตุน้
ความเครียดท่ีมีบทบาทเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะส่ิงกระตุน้ความเครียดทางจิต (Karasek, 1989) โดยรวมถึงแง่มุมดา้นกายภาพ 
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ดา้นจิตใจ ดา้นสังคม หรือดา้นองคก์ารของงานท่ีเรียกร้องใหเ้กิดความพยายามท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จทั้งดา้นทางกายภาพ 
และดา้นจิตใจ เช่น การรู้คิดหรืออารมณ์ โดยใชต้น้ทุนทั้งทางสรีระและจิตใจของผูป้ฏิบติังาน (Demerouti et al., 2001)  

ในประเทศไทย การศึกษาทางจิตวทิยา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวแพทยย์งัมีอยู่
นอ้ย ประกอบกบัความตอ้งการของผูว้จิยัท่ีตอ้งการจะช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวแพทย์
ในประเทศไทย การให้ความส าคญัในดา้นการพฒันาบุคลากรในดา้นสุขภาพจิต และการปรับปรุงลกัษณะของงานในเชิงขอ้
เรียกร้องจากงาน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาภาวะหมดไฟในการท างาน ความยดืหยุน่ทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงาน
ของสตัวแพทยใ์นประเทศไทย 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาระดบัภาวะหมดไฟในการท างาน ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ และขอ้เรียกร้องจากงานของสตัวแพทย ์
2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความยดืหยุน่ทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวแพทย ์
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้เรียกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการท างานของสัตวแพทย ์
4. เพ่ือพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานของสัตวแพทยด์ว้ยความยดืหยุน่ทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงาน 
 

วธีิการวจิยั 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวจิยั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สัตวแพทยผ์ูป้ระกอบวิชาชีพบ าบดัโรคสัตวเ์ล้ียงเป็นงานประจ า อา้งอิงจากสมาชิก

สมาคมสตัวแพทยผ์ูป้ระกอบการบ าบดัโรคสตัวแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 7,626 คน  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคือสัตวแพทยผ์ูป้ระกอบวิชาชีพบ าบดัโรคสัตวเ์ล้ียงเป็นงานประจ า 336 คน ค านวณ

จากโปรแกรมค านวณกลุ่มตวัอยา่ง G*Power ก าหนดค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจยัท่ีผ่านมาของ Mastenbroek  et al. (2014) 
ไดค้่า 0.1 ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 0.02 ค่าอ านาจการทดสอบ 0.99 และใชจ้ านวนตวัแปรพยากรณ์ 6 ตวั ค  านวณกลุ่มตวัอยา่ง 
ได ้329 คน ผูว้ิจยัท าการเลือกตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenient Sampling) โดยไดรั้บความร่วมมือจากสมาคมสตัว
แพทยผ์ูป้ระกอบการบ าบดัโรคสัตวแ์ห่งประเทศไทยในการประชาสัมพนัธ์ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์แก่สมาชิก โดย
เปิดรับค าตอบเป็นเวลา 1 เดือน และไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด 336 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยแบบสอบถามไดผ้า่นการ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยการตรวจความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จากผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน แลว้น ามา
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งสตัวแพทยจ์ านวน 30 คน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ดว้ย Corrected 
Item Total Correlation ค  าถามต้องมีค่า r มากกว่า 0.20 (บัณฑิตา, 2554) และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.7  (Nunnally, 1978) หากค าถามใดมีค่านอ้ยกวา่เกณฑด์งักล่าว จะตดั
ค าถามขอ้นั้นท้ิง แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์จะประกอบไปดว้ย 

1. แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการท างาน จ านวน 30 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ 2) 
ดา้นความเยน็ชา 3) ดา้นการลดคุณค่าความส าเร็จในตนเอง โดยเป็นขอ้ความทางบวกทั้งหมด  ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง  
.611-.873 มีค่าความเช่ือมัน่รายดา้น .936 .932 และ .923 ตามล าดบั 
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2.  แบบสอบถามเร่ืองความยดืหยุน่ทางอารมณ์ จ านวน 14 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นทนต่อแรงกดดนั 2) ดา้น
มีก าลงัใจ 3) ดา้นต่อสู้เอาชนะอุปสรรค เป็นขอ้ความทางบวกทั้งหมด ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง .298 - .639 มีค่าความ
เช่ือมัน่รายดา้น .725 .758 และ .738 ตามล าดบั 

3.  แบบสอบถามเร่ืองขอ้เรียกร้องจากงาน จ านวน 21 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นขอ้เรียกร้องทางจิตวิทยา 2) 
ดา้นขอ้เรียกร้องทางกายภาพ 3) ดา้นขอ้เรียกร้องทางอารมณ์ เป็นขอ้ความทางบวกทั้งหมด ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง .355 - 
.851 มีค่าความเช่ือมัน่รายดา้น .834 .907 และ .874 ตามล าดบั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. จดัท าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ในแบบออนไลน์ดว้ย Google Form 
2. ติดต่อขอความร่วมมือจากสัตวแพทยท่ี์มีคุณลกัษณะตรงกบักลุ่มตวัอยา่งโดยตรง และขอความอนุเคราะห์จาก

สมาคมสัตวแพทยผ์ูป้ระกอบการบ าบดัโรคสัตวแ์ห่งประเทศไทย (VPAT) ในการประชาสัมพนัธ์งานวิจยัและเก็บขอ้มูลจาก
สมาชิกสมาคม โดยมีผูใ้หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 336 คน ใชร้ะยะเวลาเก็บขอ้มูล 1 เดือน 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวเิคราะห์ระดบัของตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะหมดไฟในการท างาน ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ และขอ้เรียกร้องจาก

งาน ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)  และค่าร้อยละ (Percentage) โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้
คะแนนเฉล่ียในการประเมินระดบัของตวัแปรโดยรวมและเป็นรายดา้น ดงัน้ี   

คะแนนเฉล่ียของตวัแปร  
1.00 – 1.75  มีระดบัของตวัแปรนอ้ย 

  1.76 – 2.50  มีระดบัของตวัแปรค่อนขา้งนอ้ย 
  2.51 – 3.25  มีระดบัของตวัแปรค่อนขา้งมาก 
  3.26 – 4.00  มีระดบัของตวัแปรมาก 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความยืดหยุน่ทางอารมณ์ ขอ้เรียกร้องจากงาน และภาวะหมดไฟในการท างาน
ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ ของ พวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2550) ดงัน้ี 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.80 ข้ึนไป  แสดงวา่มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูงท่ีสุด 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.60 – 0.79  แสดงวา่มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.40 - 0.59  แสดงวา่มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.20 – 0.39  แสดงวา่มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.20 ลงมา  แสดงวา่มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าท่ีสุด 

4. การวิเคราะห์การพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานดว้ยความยืดหยุน่ทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงานดว้ย
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวจิยั 

ผลการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 336 คน วิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน (ร้อยละ 72.60) มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี (ร้อยละ 80.35) จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 308 คน (ร้อยละ 91.70)  มีประสบการณ์การท างานระหวา่ง 0 - 5 ปี (ร้อยละ60.10) และมีรายได้
รวมต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 31.30)  

2.  ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1  เพ่ือศึกษาระดบัภาวะหมดไฟในการท างาน ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ และขอ้เรียกร้องจากงาน

ของสตัวแพทย ์

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัภาวะหมดไฟในการท างาน 
 ตัวแปร  Mean S.D. ระดบั 

ภาวะหมดไฟในการท างานโดยรวม 2.14 0.55 ค่อนขา้งนอ้ย 
ความอ่อนลา้ทางอารมณ์ 2.40 0.61 ค่อนขา้งนอ้ย 
ความเยน็ชา 1.94 0.60 ค่อนขา้งนอ้ย 
การลดคุณค่าความส าเร็จในตนเอง 2.05 0.66 ค่อนขา้งนอ้ย 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ภาวะหมดไฟในการท างานโดยรวมของสตัวแพทยอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย โดยท่ีภาวะหมดไฟใน
การท างานดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 2.40 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความยดืหยุน่ทางอารมณ์ 
ตัวแปร Mean S.D. ระดบั 

ความยดืหยุน่ทางอารมณ์โดยรวม 3.02 0.51 ค่อนขา้งมาก 
ทนต่อแรงกดดนั  2.83 0.60 ค่อนขา้งมาก 
มีก าลงัใจ 3.01 0.66 ค่อนขา้งมาก 
ต่อสู้เอาชนะอุปสรรค 3.16 0.58 ค่อนขา้งมาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา่สัตวแพทยมี์ระดบัความยืดหยุน่ทางอารมณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยดา้นทนต่อแรง
กดดนัมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 2.83 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัขอ้เรียกร้องจากงาน 
ตัวแปร Mean S.D. ระดบั 

ขอ้เรียกร้องจากงานโดยรวม 2.76 0.60 ค่อนขา้งมาก 
ขอ้เรียกร้องทางจิตวิทยา 2.77 0.70 ค่อนขา้งมาก 
ขอ้เรียกร้องทางกายภาพ 2.44 0.79 ค่อนขา้งนอ้ย 
ขอ้เรียกร้องทางอารมณ์ 2.90 0.68 ค่อนขา้งมาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ สัตวแพทยมี์ระดบัขอ้เรียกร้องจากงานโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดยมีระดบัขอ้เรียกร้อง
จากงานในดา้นขอ้เรียกร้องทางอารมณ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 2.90 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

 
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยดืหยุน่ทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการท างานของสตัว

แพทย ์
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางอารมณ์กับภาวะหมดไฟในการท างาน และความสัมพนัธ์

ระหวา่งขอ้เรียกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการท างาน ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4 และ 5 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งความยดืหยุน่ทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวพทย ์

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์กับ 
ภาวะหมดไฟในการท างาน 

ระดบัความสัมพนัธ์ 

ความยดืหยุน่ทางอารมณ์โดยรวม - .42** ปานกลาง 
ทนต่อแรงกดดนั  - .27** ต ่า 
มีก าลงัใจ - .45** ปานกลาง 
ต่อสู้เอาชนะอุปสรรค - .30** ต ่า 

** มีระดบันยัส าคญัท่ี .01 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ทั้งโดยรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการ

ท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยความยดืหยุน่ทางอารมณ์โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟใน
การท างานของสัตวแพทย์ในระดับความสัมพนัธ์ปานกลาง (r = -.42)  และความยืดหยุ่นทางอารมณ์ด้านมีก าลงัใจมี
ความสมัพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการท างานมากท่ีสุดในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง (r = .45) 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้เรียกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวแพทย ์
 

ตารางที ่5  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้เรียกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวแพทย ์
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์กับ 

ภาวะหมดไฟในการท างาน 
ระดบัความสัมพนัธ์ 

ขอ้เรียกร้องจากงานโดยรวม .50 ** ปานกลาง 
ขอ้เรียกร้องทางจิตวิทยา .39 ** ต ่า 
ขอ้เรียกร้องทางกายภาพ .27 ** ต ่า 
ขอ้เรียกร้องทางอารมณ์ .53 ** ปานกลาง 

** มีระดบันยัส าคญัท่ี .01 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ ขอ้เรียกร้องจากงานทั้งโดยรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการ

ท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยขอ้เรียกร้องจากงานโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการ
ท างานของสัตวแพทยใ์นระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง (r=.50) และขอ้เรียกร้องจากงานทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์กบัภาวะ
หมดไฟในการท างานมากท่ีสุดในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง (r=.53) 

วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4 เพ่ือพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานของสัตวแพทยด์ว้ยความยืดหยุ่นทางอารมณ์และขอ้
เรียกร้องจากงาน 

ผลการวเิคราะห์การพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานดว้ยความยดืหยุน่ทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงาน ผูว้จิยัได้
ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างาน 

ตวัพยากรณ์ B SE ß t 

     
ค่าคงท่ี 
ขอ้เรียกร้องทางอารมณ์ 
มีก าลงัใจ 
ขอ้เรียกร้องทางจิตวิทยา 

1.86 
.30 
-.31 
.14 

.17 

.04 

.04 

.04 

- 
.37 
-.37 
.18 

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

R  = .66   SEest = .42 
R2 = .44    F = 13.12** 

** มีระดบันยัส าคญัท่ี .01 
 

จากตารางท่ี 6 เม่ือน าตวัแปรพยากรณ์ท่ีคาดวา่น่าจะมีผลต่อภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวแพทย ์ไดแ้ก่ ความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์รายดา้นและขอ้เรียกร้องจากงานรายดา้นจ านวนทั้งส้ิน 6 ตวัแปร มาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบวา่ ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ดา้นมีก าลงัใจ ขอ้เรียกร้องจากงานดา้นขอ้เรียกร้องทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องทาง
จิตวทิยา สามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวแพทยไ์ดร้้อยละ 44 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เม่ือน าตวัแปรขอ้เรียกร้องจากงานและความยดืหยุน่ทางอารมณ์มาจดัเป็นสมการ จะไดส้มการวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณของภาวะหมดไฟในการท างานในรูปของคะแนนดิบ ดงัน้ี 

ภาวะหมดไฟในการท างาน = 1.86 + 0.30 (ขอ้เรียกร้องทางอารมณ์) – 0.31 (ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ดา้นมีก าลงัใจ) 
+ 0.14 (ขอ้เรียกร้องทางจิตวทิยา) 

นอกจากน้ี หากแปลงคะแนนดิบใหอ้ยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน จะสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี 
ภาวะหมดไฟในการท างาน = 0.37 (ขอ้เรียกร้องทางอารมณ์) – 0.37 (ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ดา้นมีก าลงัใจ) +  

0.18 (ขอ้เรียกร้องทางจิตวทิยา) 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากการวิจยัเร่ือง ความยืดหยุน่ทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงานท่ีพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างาน สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
การศึกษาน้ีพบวา่สตัวแพทยมี์ระดบัภาวะหมดไฟในการท างานโดยรวมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย ในขณะท่ีการศึกษา

เร่ืองภาวะหมดไฟในการท างานในสตัวแพทยข์อง Hansez et al. (2008) พบวา่มีสตัวแพทยใ์นประเทศเบลเยยีม ร้อยละ 15.6 มี
ภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัสูง นอกจากน้ีการศึกษาน้ีพบว่าสัตวแพทยมี์ระดบัความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในระดบั
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงการศึกษาเร่ืองความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในสัตวแพทยท์ั้งในและต่างประเทศ อาจยงัไม่ใช่ประเด็นท่ีมีคน
สนใจศึกษามากนกั ในกรณีน้ีผูว้ิจยัมีความเห็นวา่การท่ีสัตวแพทยมี์ความยืดหยุน่ทางอารมณ์ค่อนขา้งมากอาจเป็นเพราะมี
การปลูกฝังความยืดหยุ่นทางอารมณ์ผ่านทางการศึกษาในด้านความอดทน การมีก าลงัใจ การต่อสู้กับอุปสรรค ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบของความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และการศึกษาน้ีพบว่าสัตวแพทยมี์ระดับขอ้เรียกร้องจากงานอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งการการศึกษาของ Reijula et al. (2003) ท่ีพบวา่งานของสตัวแพทยมี์ขอ้เรียกร้องจากงานมาก 

ในการศึกษาน้ีพบวา่ ความยืดหยุน่ทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการท างานมีความสัมพนัธ์ในทางลบ  แสดงวา่  
สตัวแพทยท่ี์มีความยดืหยุน่ทางอารมณ์สูงจะมีภาวะหมดไฟในการท างานต ่า โดยผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ในงานดา้นสตัวแพทย ์
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ซ่ึงเป็นงานท่ีค่อนขา้งหนกัและมีความกดดนัสูง เน่ืองจากตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัชีวติสตัว ์โดยท่ีสตัวไ์ม่สามารถบอกอาการ
ได ้ตอ้งอาศยัขอ้มูลจากเจา้ของสัตวเ์ป็นหลกั ซ่ึงการส่ือสารกบัเจา้ของสัตวใ์ห้เขา้ใจเก่ียวกบัอาการและการด าเนินของโรค
เป็นส่ิงท่ีกดดนั ทั้งยงัมีเร่ืองของค่าใชจ่้ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากวินิจฉยัผิดพลาด มีความล่าชา้ หรือเกิดปัญหาใด ก็จะส่งผล
เสียต่อทุกฝ่ายเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้น หากสตัวแพทยมี์ความทนต่อแรงกดดนัไดน้อ้ย ก็จะเกิดความเครียด ความอ่อนลา้ หรือรู้สึก
วา่ตนไม่ประสบความส าเร็จได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rushton et al. (2015) ท่ีพบวา่หากมีความยดืหยุน่ทางอารมณ์สูง
ก็จะช่วยป้องกนัพยาบาลจากการมีความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์และเพ่ิมความรู้สึกประสบความส าเร็จในตนเอง และการศึกษา
ของ Cooke et al. (2013) ความยดืหยุน่ทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท างานของแพทย ์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้เรียกร้องจากงานกบัภาวะหมดไฟในการท างาน ในการศึกษาน้ีพบวา่ ขอ้เรียกร้องจากงาน
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างาน แสดงว่า สัตวแพทยท่ี์มีขอ้เรียกร้องจากงานมากจะมีภาวะหมดไฟ 
ในการท างานมาก เน่ืองจากงานของสัตวแพทยเ์ป็นงานตอ้งใชแ้รงกายและแรงใจมากในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง เช่น  
การท างานเป็นกะ ทั้งกลางวนัและกลางคืน จ านวนผูรั้บบริการท่ีมาก การท างานล่วงเวลา ซ่ึงจะท าให้เกิดความเครียด และ 
ท าให้เกิดภาวะหมดไฟในการท างานตามมาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ Greenglass และคณะ (2001) ท่ีพบว่าภาระงาน 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการท างาน โดยเฉพาะดา้นความเหน่ือยลา้ทางอารมณ์  และการศึกษาของ 
Schaufeli และ Bakker (2004) ท่ีพบวา่ ขอ้เรียกร้องจากงานสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานได ้

ในการศึกษาการพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานดว้ยความยืดหยุน่ทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงาน การ
วิจยัคร้ังน้ีพบวา่สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 44 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Schaufeli, Bakker (2004), Lourel et al. (2008) 
และ Mastenbroek et al. (2014)  ท่ีพบวา่ขอ้เรียกร้องจากงานสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการท างานได ้และการศึกษา
ของ Manzano García และคณะ (2011) ท่ีพบวา่ความยดืหยุน่ทางอารมณ์มีผลป้องกนัความอ่อนลา้ทางอารมณ์ได ้

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1.  จากผลการวจิยัพบวา่ภาวะหมดไฟในการท างานของสตัวแพทยอ์ยูใ่นระดบัคอ่นขา้งนอ้ย แต่อยา่งไรก็ตาม ภาวะ

หมดไฟในการท างานเป็นส่ิงส าคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม เน่ืองจากภาวะหมดไฟในการท างานส่งผลเสียต่อทั้งตวับุคคลและผล
การท างานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัชีวิตสัตว ์ดงันั้น บุคคลท่ีประกอบวิชาชีพสัตวแพทยแ์ละผูบ้ริหารองค์การจึงควรตระหนักถึง
ปัญหาภาวะหมดไฟในการท างานและผลเสียของภาวะหมดไฟในการท างานมากข้ึน โดยการประเมินภาวะหมดไฟในการ
ท างานของสัตวแพทย์เพื่อให้รู้ถึงระดบัของปัญหา และหาทางลดภาวะหมดไฟในการท างานของสัตวแพทยใ์ห้น้อยลง 
โดยเฉพาะดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าดา้นอ่ืน ๆ  โดยอาจจดัโครงการรับการปรึกษาทางจิตวิทยาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาวะหมดไฟในการท างานเพ่ือการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง 

2.   จากผลการวจิยัพบวา่ความยดืหยุน่ทางอารมณ์ของสตัวแพทยทุ์กดา้นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีอยู่
แลว้ และผลการวิจยัยงัแสดงให้เห็นวา่ความยืดหยุน่ทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัภาวะหมดไฟในการท างาน โดย
ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะหมดไฟในการท างานสูงท่ีสุดคือดา้นมีก าลงัใจ ดงันั้น การเพ่ิมทกัษะการสร้างก าลงัใจดว้ย
ตนเองและการไดรั้บก าลงัใจจากบุคคลรอบขา้งจะช่วยใหส้ตัวแพทยมี์ภาวะหมดไฟในการท างานนอ้ยลงได ้และผูว้จิยัเห็นวา่
การส่งเสริมใหส้ตัวแพทยมี์ความยืดหยุน่ทางอารมณ์เพ่ิมข้ึนก็เป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจากความยดืหยุน่ทางอารมณ์เป็นผลดีต่อชีวติ
ของสัตวแพทยใ์นดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ไม่เพียงแต่ในเร่ืองของภาวะหมดไฟในการท างานเท่านั้น  การส่งเสริมความยืดหยุน่ทาง
อารมณ์อาจสามารถฝึกฝนไดด้ว้ยตวัเอง เช่น การฝึกคิดบวก การปล่อยวาง การวางแผนรับมือกบัปัญหา การมีผูค้นท่ีคอย
สนับสนุน เป็นตน้ หรืออาจมีการจดัฝึกอบรมโดยองค์การก็ได ้อย่างไรก็ตาม ผลของการฝึกอบรมอาจไม่เห็นไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัสั้น แต่ก็จะเป็นพ้ืนฐานแนวคิด ทศันคติท่ีดีต่อไปในภายภาคหนา้  

996



HMO8-9 

 

3.  จากผลการวจิยัพบวา่ขอ้เรียกร้องจากงานของสตัวแพทยอ์ยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ขอ้
เรียกร้องทางอารมณ์เป็นขอ้เรียกร้องจากงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ในทางบวก
ระหวา่งขอ้เรียกร้องจากงานและภาวะหมดไฟในการท างานดว้ย ซ่ึงการประสบกบัขอ้เรียกร้องจากงานเหล่าน้ีอาจเป็นส่ิงท่ี
หลีกเล่ียงไดย้าก เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของงานสัตวแพทย ์อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีสัตวแพทยห์รือผูบ้ริหารอาจจดัการได ้เช่น 
การบริหารเวลาในการท างาน การก าหนดชัว่โมงการท างาน การจดัหาอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกเพ่ือใหส้ามารถท างานได้
สะดวกข้ึน เป็นตน้ ส่วนในดา้นขอ้เรียกร้องทางอารมณ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าดา้นอ่ืน ๆ และมีระดบัความสัมพนัธ์กบัภาวะ 
หมดไฟในการท างานสูงท่ีสุด  ผูว้ิจยัแนะน าให้สัตวแพทยฝึ์กฝนในดา้นการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ศิลปะในการส่ือสาร 
เพ่ือใหส้ามารถท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

4.  จากผลการวิจยัพบวา่ความยืดหยุน่ทางอารมณ์และขอ้เรียกร้องจากงานสามารถพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการ
ท างานได ้โดยเฉพาะดา้นขอ้เรียกร้องทางอารมณ์ ขอ้เรียกร้องทางจิตวิทยา และการมีก าลงัใจ ดงันั้น สัตวแพทยแ์ละองคก์าร
ท่ีเก่ียวข้องจึงควรส่งเสริม แก้ไขปัญหา หรือบริหารจัดการตัวแปรดังกล่าวเพ่ือให้ภาวะหมดไฟในการท างานของ 
สัตวแพทยเ์กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด หรือสามารถลดภาวะหมดไฟในการท างานของสัตวแพทยไ์ด ้ซ่ึงเป็นผลดีต่อทั้งตวัสัตวแพทย ์
ต่อองคก์าร และต่อสตัวป่์วยท่ีรับบริการจากสตัวแพทยอี์กดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังน้ีเลือกศึกษาเฉพาะสัตวแพทยผ์ูป้ระกอบวิชาชีพบ าบดัโรคสัตวเ์ล้ียงโดยรวม มิไดค้รอบคลุมถึง 

สัตวแพทยท่ี์ท างานในสายงานอ่ืน ๆ  เช่น สายงานปศุสัตว ์ผูแ้ทนขาย นกัวิชาการ เป็นตน้ นอกจากน้ี แมแ้ต่ในสายงานรักษา
สัตวเ์ล้ียง ก็ยงัมีสายงานยอ่ยท่ีแบ่งยอ่ยลงไปอีก เช่น งานศลัยกรรม งานอายรุกรรม งานโรคเฉพาะทาง งานสัตวเ์ล้ียงพิเศษ 
เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละงานก็จะมีลกัษณะงานในรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงอาจมีผลต่อตวัแปรต่าง ๆ ได ้

2.  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืน ๆ  ท่ีก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการท างานได ้เช่น ทรัพยากรในงาน 
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน การสนบัสนุนทางสงัคม บุคลิกภาพ เป็นตน้  

3.  ศึกษาวิจยัในเชิงการทดลอง โดยจดัการฝึกอบรมเร่ืองความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และวดัระดบัภาวะหมดไฟ 
ในการท างานในช่วงเวลาต่าง ๆ  กนั และเก็บขอ้มูลในระยะเวลาท่ียาวนาน เพ่ือใหเ้ห็นผลการฝึกอบรมท่ีชดัเจนต่อภาวะหมด
ไฟในการท างาน หรือในดา้นขอ้เรียกร้องจากงาน อาจท าการวิจยัในเชิงทดลอง โดยการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มการ
ท างานใหเ้ป็นไปในแนวทางลดขอ้เรียกร้องจากงาน วดัระดบัภาวะหมดไฟในการท างานในช่วงเวลาต่าง ๆ  กนั เพ่ือการจดัการ
ขอ้เรียกร้องจากงานท่ีดีข้ึนในองคก์ารทางสตัวแพทย ์
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