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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
1

ผู้นิพนธ์ประสานงาน  โทรศัพท์ 09-1435-5367  อีเมล : kwan_rakjung@hotmail.com
รับเมื่อ 9 มกราคม 2563 ตอบรับเมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 DOI:10.14416/j.faa.2020.24.005

เหมือนขวัญ  จรงค์หนู 1
นนทิรัตน์  พัฒนภักดี 2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัย รวมจ�ำนวน 361 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบบางส่วน และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับภาวะหมดไฟของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับน้อย ส่วนระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย โดยรวมมีคา่ เฉลีย่
อยูใ่ นระดับมาก 2) ภาวะหมดไฟโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัย อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (r = -.177) 3) ภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์มคี วาม
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4) ภาวะหมดไฟด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผู้อื่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (r = .119) 5) ภาวะหมดไฟด้านความรูส้ กึ
ว่าตนเองไร้ความสามารถ มีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (r = -.323)
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะหมดไฟ  ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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Relationship between Burnout and Performance Efficiency
of Academic Supporting Staff in University
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Abstracts

The objectives of this research were 1) to study the level of burnout and performance efficiency of
academic supporting staff in university, and 2) to study relationship between burnout and performance
efficiency of academic supporting staff in university. The samples used in the study were 361 staff in university.
The research instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis consisted of frequency,
percentage, mean, standard deviation, partial correlation coefficient and Pearson's correlation coefficient.
The results revealed that 1) The mean of burnout was at a low level while the performance efficiency
was at a high level, 2) burnout negatively correlated with performance efficiency of academic supporting
staff in university at the statistical significance level of .01 (r = -.177). 3) The facet of burnout : emotional
exhaustion did not correlate with performance efficiency of academic supporting staff in university. 4) The
facet of burnout : depersonalization positively correlated with performance efficiency of academic supporting
staff in university at the statistical significance level of .05 (r = .119). 5) The facet of burnout : reduced
professional efficacy negatively correlated with performance efficiency of academic supporting staff in
university at the statistical significance level of .01 (r = - .323).
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1. ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ในสภาวการณ์ ป ั จ จุ บั น ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง และ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา การบริหารองค์การให้ประสบความ
ส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้นนั้ ต้องอาศัยปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
หลายประการ นอกจากการวางนโยบายวางแผนยุทธศาสตร์
และการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การแล้ว การพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คลถื อ ว่ า เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ในการบริหารองค์การ เนื่องจากบุคลากรเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ทีม่ สี ว่ นช่วยในการผลักดันให้องค์การสามารถขับเคลือ่ นและ
ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ ชัชณี กลั่นสอน
(2553) ได้กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญ
และจําเป็นในการบริหารงานขององค์การ เพราะเป็นองค์
ประกอบทีจ่ ะเข้าไปแทรกอยูใ่ นทุกขัน้ ตอนของการดําเนินการ
แม้วา่ จะมีการใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร คนก็ยงั ต้องเป็นผูก้ าํ กับ
ควบคุมดูแลเพื่อให้ผลของงานสําเร็จตามเป้าหมายและ
เกิดประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี คื อ การมี
คุณภาพในการให้บริการ บริหารจัดการ คุณภาพของการ
บริการ จะเกิดขึ้นได้นั้น ย่อมอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ
(อุสมุ า ศักดิไ์ พศาล, 2556) การทีบ่ คุ ลากรจะท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละ
ในการท�ำงานอย่างจริงจังของบุคคลในองค์กร ซึง่ ความร่วม
มือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลาย ประการ สาเหตุทสี่ ำ� คัญ
ประการหนึ่งคือ ความพึงพอใจในการท�ำงานของบุคลากร
ภายในองค์การ เพราะความพึงพอใจจะเป็นแรงผลักดันให้
บุคคลท�ำงาน ด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจ และ
มีความเต็มใจในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
และเกิดประสิทธิภาพในทีส่ ดุ ความพึงพอใจในงานจึงมีความ
ส�ำคัญส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ผู้บริหารทุกระดับจึงควร
ให้ความสนใจและน�ำมาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน
และการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในงาน อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน และเกิดประโยชน์สงู สุด พร้อม
ทั้งน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (นลพรรณ
บุญฤทธิ์, 2558) และตามที่สุรชัย แก้วพิกุล (2558) ได้
กล่าวไว้ว่า “คน”นั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์การที่
สามารถสร้างคุณูปการแก่องค์การอย่างมหาศาล แต่ขณะ
เดียวกันด้วยความคาดหวังในผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ขององค์การอาจท�ำให้บคุ ลากรรูส้ กึ เหนือ่ ยล้าและเกิดความ
เหนือ่ ยหน่ายในการท�ำงานได้ อีกทัง้ ปัจจัยอืน่ ๆ เช่น ปัจจัย
ด้านพฤติกรรม เจตคติหรือปฏิกิริยาเชิงจิตวิทยาต่างๆ เช่น

ความผูกพันในงานและความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค
อาจจะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรได้เช่นกัน ปัจจัย
ดังกล่าวเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง สภาพสังคมที่
เสือ่ มโทรมและไร้ประสิทธิภาพ เช่น สถานทีท่ ำ� งาน เพือ่ นร่วม
งาน ลักษณะงาน เป็นต้น จากสาเหตุดงั กล่าวนัน้ ร่วมส่งผล
ให้บคุ ลากรต้องประสบกับปัญหาความรูส้ กึ เหนือ่ ยหน่ายและ
เบื่องานจนกระทั่งมีอาการหมดไฟไม่มีแรงใจแรงกายที่จะ
สร้างผลงานให้ดีได้เหมือนที่ผ่านมา (นวลพรรณ บุญฤทธิ์,
2554)
ภาวะหมดไฟ (Burnout) เป็นภาวะทางจิตวิทยา
อย่างหนึง่ ซึง่ เกิดจากการตอบสนองต่อความเครียดทีด่ ำ� เนิน
มาอย่างยาวนานในการท�ำงาน โดยลักษณะของอาการ
หมดไฟอาจพบได้ทงั้ การแสดงออกทางร่างกายเช่น ร่างกาย
เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ นอนไม่หลับและอาจพบร่วมกับ
มีพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงมีการแสดงออกทางจิตใจ โดย
อาจมีการแสดงออกในลักษณะอืน่ ๆ เช่น ความคิดแง่ลบต่อ
ผู้รับบริการ การมีทัศนคติแง่ลบกับงานที่ท�ำ  การรู้สึกขาด
ความภูมใิ จในตนเอง ผูป้ ระสบปัญหาภาวะหมดไฟนัน้ เป็น
ผลเสียทั้งต่อตัวเอง คนรอบข้างและองค์กรที่ท�ำงาน โดย
พบว่าภาวะหมดไฟอาจส่งต่อจากบุคคลไปอีกบุคคลหนึ่ง
และพบว่าคู่สมรสเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบได้ง่ายที่สุด
(วัลลภ วิชาญเจริญสุข, 2557) ซึง่ สามารถส่งผลถึงการขาด
ความกระตือรือร้นและความสนใจในการท�ำงาน มีสว่ นร่วม
ในงานน้อยลง ขาดความคิดริเริม่ ทีจ่ ะพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ ในการ
ท�ำงาน หรืออาจขาดงานบ่อย และอาจรุนแรงถึงการลาออก
จากงาน จากการประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ทีเ่ มือง
เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยมติที่ประชุมพิจารณาให้ภาวะ
เมือ่ ยล้าหมดไฟ (Burnout) เป็นภาวะทีต่ อ้ งได้รบั การรักษา
ในทางการแพทย์เป็นครัง้ แรกในคูม่ อื วินจิ ฉัยและจัดประเภท
ของโรคระหว่างประเทศ (ICD-11) เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานใน
การวินิจฉัยโรคและการประกันสุขภาพใหม่ทั่วโลก ซึ่งกรม
ควบคุมโรค จะได้หารือวางแผน เพือ่ พิจารณาระบบเฝ้าระวัง
และบูรณาการกับกรมสุขภาพจิตในการควบคุมและป้องกัน
โรคต่อไปในอนาคต ลักษณะอาการที่เข้าข่ายภาวะเมื่อยล้า
หมดไฟที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการท� ำ งาน คื อ 1. รู ้ สึ ก หมดไฟ
เหนื่อยล้า พลังชีวิตหดหาย 2. มีความรู้สึกไม่อยากท�ำงาน
ต้องการมีระยะห่างจากงานหรือมีทัศนคติเชิงลบต่องาน
3.ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง ซึง่ ลักษณะอาการดังกล่าว
เป็นผลมาจากความเครียดในการท�ำงานหรือการท�ำงาน
ไม่ประสบผลส�ำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ อาจท�ำให้เสี่ยงที่จะ
เป็นโรคซึมเศร้าสูงขึน้ ปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับ
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การท�ำงาน อาจเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพจิตทีอ่ ยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมการท�ำงาน ซึง่ ส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมและการจัดการขององค์กร
ทักษะและความสามารถของพนักงานในการจัดการปัญหา
ความไม่ ส มดุ ล ระหว่ า งงานกั บ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว รวมทั้ ง การ
สนับสนุนขององค์การ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิตและเป็นสาเหตุของอาการผิดปกติทางจิต
หรือน�ำไปสู่การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด การรังแก
และการคุกคามทางจิตวิทยาเป็นสาเหตุของความเครียด
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
คนงาน ส่งผลต่อปัญหาทั้งทางจิตใจและร่างกาย ท�ำให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง (สุวรรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย,
2562)
ปัจจุบันงานด้านการศึกษามีการแข่งขันกันมากขึ้น
ทั้งในเรื่องของการเพิ่มจํานวนนักศึกษาและคุณภาพในการ
ศึ ก ษาส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งตระหนั ก ถึ ง
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัย
กํ า หนดขึ้ น และเนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย บางแห่ ง ได้
ออกนอกระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
(Autonomous University) ได้มกี ารปรับระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัย จากเดิมที่ใช้ระบบราชการเต็มรูปแบบมา
เป็นระบบใหม่ที่ให้อิสรภาพแก่สภามหาวิทยาลัย ในการที่
จะกําหนดระบบบริหารขึ้นมาเองบุคลากรทางการศึกษา
ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นระบบการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การดังกล่าว
ทําให้บุคลากรทางการศึกษาต้องเผชิญกับแรงกดดันต่างๆ
ส่ ง ผลให้ มี โ อกาสเกิ ด ความเครี ย ดและอาจนํา ไปสู ่ ภ าวะ
หมดไฟในการทํางานได้ (เนาวรัตน์ อิม่ ใจ, 2552) การพัฒนา
องค์การและบุคลากร นับได้วา่ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ไม่วา่ จะ
เป็นองค์การ ภาครัฐหรือองค์การของเอกชน ในการพัฒนา
บุคลากรมีความส�ำคัญทัง้ ต่อตัวเองและต่อองค์การ ซึง่ ความ
ส�ำคัญต่อตัวเอง ได้แก่ การได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ
ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเพิ่มพูน
ความรู ้ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ทัง้ เป็นการสนองความต้องการทีก่ า้ วหน้า
ของบุคลากร ส่วนในความส�ำคัญขององค์การ ได้แก่ การเพิม่
ผลผลิตขององค์การและท�ำให้องค์การได้ผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ และสามารถพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพ จึงนับได้
ว่าการพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ต่อตัวบุคลากร
เองและต่อองค์การ (บุญส่ง ลีละชาต, 2559)

ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมด
ไฟและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็นข้อมูลในการศึกษา
หาทางป้ อ งกั น ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และใช้ความสามารถทีม่ ไี ด้อย่างเต็มที่ รวมทัง้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การ ผู้บริหารหันมาใส่ใจและ
ให้ความส�ำคัญต่อบุคลากรมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานของบุคลากรในองค์การหรือ
เกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ และลดโอกาสการเกิดผลกระทบนีต้ อ่ ไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพือ่ ศึกษาระดับภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัย
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟ
และประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ภาวะหมดไฟโดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัย
3.2 ภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
3.3 ภาวะหมดไฟด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคล
ในผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
3.4 ภาวะหมดไฟด้านความรู้สึกว่าตนเองไร้ความ
สามารถมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
4. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 ความหมายและความส�ำคัญของความหมาย
ของภาวะหมดไฟ
ภาวะหมดไฟ หมายถึง ภาวะที่แสดงออกถึงความ
อ่อนล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งโดยทั่วไป เกิดขึ้นจาก
ความเครียด ทีไ่ ม่สามารถกาํ จัดหรือลดลงได้ ซึง่ แต่ละบุคคล
จะมีอาการที่แตกต่างกันไป ทําให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่น
รวมถึงงานทีร่ บั ผิดชอบ เป็นความรูส้ กึ ท้อแท้ อ่อนล้า สิน้ หวัง
และหมดกาํ ลังใจ มองโลกในแง่รา้ ย ขาดความกระตือรือร้น
ปลีกตัวจากผูอ้ นื่ ทาํ ให้งานมีประสิทธิภาพลดลง ขาดความ
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ภาคภูมใิ จในความสามารถ รูส้ กึ ตนเองด้อยคุณค่า และทาํ ให้
เกิดความไม่พงึ พอใจในการ ทํางานส่งผลกระทบถึงพฤติกรรม
ทีเ่ ป็นผลเสียกับองค์การ เช่น การขาดงาน และการลาออก
จากงาน เป็นต้น (พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน, 2559)
ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน เป็นอาการทางจิตวิทยา
ของบุคคลที่ตอบสนองต่อ ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการ
ท�ำงาน ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและภาระ
งาน ล้นมือก่อให้เกิดอาการทางกายและจิตใจ ภาวะหมดไฟ
จะส่งสัญญาณทีต่ วั เราเองก่อน หลังจากนัน้ ก็จะมีผลกระทบ
ต่อสังคม แต่ถ้าบุคคลนั้นสังเกตอาการที่เกิด และรู้เท่าทัน
ตัวเอง จะเป็นบันไดขัน้ แรกในการปรับตัว จากนัน้ ให้สงั เกต
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติก็จะท�ำให้พ้นจาก
ภาวะหมดไฟได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ ในเรื่องภาวะหมดไฟซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนอาจ
มองข้ามไป (อรภัชชา เดชจิตกร, 2544 อ้างถึงใน ภูรดา
ไทยสงวนวรกุล, 2556)
4.2 องค์ประกอบของภาวะหมดไฟ
จากการศึกษาของ Maslach and Jackson (1981)
ได้แบ่งภาวะหมดไฟในการท�ำงานออกเป็น 3 องค์ประกอบ
คือ
1. ความอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ (Emotional
Exhaustion) คือ ความรูส้ กึ เหนือ่ ยหน่ายทางอารมณ์ เป็น
องค์ป ระกอบพื้ น ฐานของความเครียดในบุคคล ซึ่งเป็น
ลักษณะของความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน โดยมีสาเหตุ
มาจากการท�ำงานทีห่ นักและความขัดแย้งในทีท่ ำ� งาน ท�ำให้
ผู้ปฏิบัติงานหมดก�ำลังใจและแรงจูงใจในการท�ำงานเกิด
ความอ่อนล้ามากเกินไป เกิดการหลีกเลีย่ งการท�ำความรูจ้ กั
หรือพบปะกับผูอ้ นื่ มาท�ำงานสาย ขาดงาน ผลการปฏิบตั งิ าน
ต�ำ 
่ และในท้ายทีส่ ดุ อาจลาออกจากงาน
2. ความรู ้ สึ ก ลดค่ า ความเป็ น บุ ค คลในผู ้ อื่ น
(Depersonalization) คือ ความรู้สึกทางลบที่บุคคลมี
ต่อบุคคลอื่น เกิดจากการตอบสนองต่อการท�ำงานหนัก
ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายและการป้องกัน ตนเอง ความรู้สึก
ลดค่าความเป็นบุคคลเป็นองค์ประกอบในด้านความสัมพันธ์
กับบุคคลอืน่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับภาวะหมดไฟในการทาํ งาน
3. การลดความส�ำเร็จในบุคคล (Reduced Personal
Accomplishment) คือ การลดลงของความรู้สึกแข่งขัน
และการลดลงของผลิตผลในการท�ำงาน ส่งผลให้เกิดความ
รู้สึกหดหู่ ลดความสามารถในการรับมือกับความกดดัน
ในการท�ำงาน อีกทั้งจะมีความรุนแรงขึ้นจากจากการขาด
การสนับสนุนจากสังคมและขาดโอกาสในการพัฒนา การลด

ความส�ำเร็จในบุคคลเป็นองค์ประกอบในด้านการประเมิน
ตนเองซึง่ เกีย่ วข้องกับภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
4.3 การป้องกันภาวะหมดไฟ
Yee & Duxbury (1981 อ้างถึงใน บุญเอือ้ โจว,
2553) ได้กล่าวว่า เนื่องจากภาวะหมดไฟมีผลกระทบทั้ง
ตัวบุคคลและสังคม จึงควรป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหมดไฟ
ในการปฏิบัติงาน โดยได้เสนอแนวทางในการป้องกันภาวะ
หมดไฟไว้ดงั นี้
1. พยายามค้นหาแหล่งที่ก่อให้เกิดความเครียด
และพัฒนาวิธกี ารปรับตัว เมือ่ ต้องเผชิญกับความเครียด
2. ตั้งเป้าหมายและความคาดหวังตามที่เป็นจริง
ซึ่งจะช่วยให้ประสบความส�ำเร็จ และลดความคับข้องใจ
และความเครียดลงได้
3. ไม่ควรน�ำปัญหาในที่ท�ำงานกลับไปที่บ้าน หรือ
น�ำปัญหาทีบ่ า้ นมาทีท่ ำ� งาน
4. รู้สึกสร้างอารมณ์ขัน และท�ำกิจกรรมที่ไม่ก่อให้
เกิดความเครียด หลีกเลี่ยงการแข่งขันควรเป็นทั้งผู้ปฏิบัติ
ผู้ให้ความรู้และให้การสนับสนุนผู้อื่น กระตุ้นหรือให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อมีปัญหา และที่ส�ำคัญคือควร
สนุกกับงานและเพือ่ นร่วมงาน รวมทัง้ บทบาทของตน
5. ควรมี ก ารต่ อ สู ้ แ ละเรี ย กร้ อ งอย่ า งเป็ น ธรรม
พูดคุยปัญหาและความรูส้ กึ ของตนอย่างเปิดเผยและชัดเจน
การต่อสูอ้ ย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วย
แก้ปญ
ั หาและความเครียดลงได้
6. ควรพัฒนาความรูใ้ นอาชีพของตน โดยการเข้าร่วม
สัมมนา อ่านวารสารต่างๆ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
เพือ่ นร่วมงาน
7. ด�ำเนินชีวติ อย่างมีความหมาย ควรตัง้ เป้าหมาย
ส�ำหรับตนเอง ขณะเดียวกันก็ควรส�ำรวจข้อบกพร่องของ
ตนเองด้วย
8. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำงานอดิเรก
หยุดพักผ่อนให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการด�ำเนินชีวติ
ของตน
9. ควรรู้ข้อจ�ำกัดของตนเอง และต้องเข้าใจว่ามี
หลายสิ่ง หลายอย่างในชีวิตที่ต้อ งใช้เวลานานมากจึง จะ
สามารถเปลีย่ นแปลงได้
ภาวะหมดไฟเกิดมาจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นความเครียด สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน หรือแม้แต่
ตัวองค์การ ส่งผลทําให้บคุ คลนัน้ เกิดอ่อนล้า รูส้ กึ ว่าตนเอง
ไร้ความสามารถในการท�ำงานให้ส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ
จนทําให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง องค์การ และบุคคลอืน่ ๆ
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รอบข้ า ง องค์ ก ารจึ ง ควรหาทางป้ อ งกั น เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให้
พนักงานสามารถทํางานอยู่ในองค์การได้อย่างมีความสุข
และเป็นประโยชน์ตอ่ องค์การ
4.4 ความหมายและความส�ำคัญของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรในองค์กรโดยปฏิบัติงานอย่างเต็มความ
สามารถ เพื่อเพิ่มผลผลิตหรือผลงานที่ทาได้ เพื่อให้ได้
ผลงานมากและมีคุณภาพที่สุด เป็นการใช้ความสามารถ
ส่วนบุคคล คุณภาพของงาน การใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั ิ
งานให้เกิดการประหยัดและคุม้ ค่าแก่คา่ ใช้จา่ ย และบุคลากร
มีเทคนิคในการปฏิบัติงานที่ช่วยให้องค์การสามารถด�ำเนิน
งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ ไป
(สุทธิพงษ์ สิงห์คอ้ , 2559)
4.5 องค์ ป ระกอบของประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั งิ าน
Peterson & Plowman (1989 อ้างถึงใน อุทสั น์
วี ร ะศั ก ดิ์ ก ารุ ณ ย์ , 2556) ได้ ส รุ ป องค์ ป ระกอบของ
ประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคณ
ุ ภาพสูง
คือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า และมีความพึงพอใจ
ผลการท�ำงานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้
ผลงานที่มี คุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรือผูม้ ารับบริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้อง
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานทีป่ ฏิบตั ิ
ได้ มี ป ริ ม าณที่ เ หมาะสมตามที่ ก� ำ หนดในแผนงาน หรื อ
เป้าหมายทีบ่ ริษทั วางไว้ และควรมีการวางแผน บริหารเวลา
เพือ่ ให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
จะต้ อ งอยู ่ ใ นลั ก ษณะที่ ถู ก ต้ อ งตาม หลั ก การเหมาะสม
กับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท�ำงานให้สะดวก
รวดเร็วขึน้
4. ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน (Costs) ในการด�ำเนิน
งานทัง้ หมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธกี ารคือ จะต้อง
ลงทุนน้อยและให้ได้ผลก�ำไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติ
ของค่าใช้จา่ ย หรือ ต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากร
ด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ทีม่ อี ยูอ่ ย่างประหยัดคุม้ ค่า
และเกิดการสูญเสียน้อยทีส่ ดุ
4.6 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หรือ

ปัจจัยสาํ คัญทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านนัน้ มีนกั วิชาการหลาย
ท่านได้ท�ำการศึกษาและสรุปเป็นปัจจัยต่างๆ ที่น่าสนใจไว้
ดังนี้
เบญจมาศ  อิม่ มาก (2558) ได้สรุปปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน 4 ด้าน คือ
1. ปัจจัยด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ คือ การที่
บุคลากรได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ด�ำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพ มีความสอดคล้อง มีความต่อ
เนือ่ งและมีมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้บคุ ลากรมีความรูส้ กึ
ว่าได้ปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมคุม้ ค่ากับเวลาทีไ่ ด้ทมุ่ เท เกิดความ
พึงพอใจและภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม ส่งผลให้มีก�ำลังใจ
และตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน
2. ปัจจัยด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการท�ำงาน
คือ การทีบ่ คุ คลในหน่วยงานได้รบั เลือ่ นต�ำแหน่งทีด่ ขี นึ้ หรือ
สูงขึน้ กว่าเดิม การได้รบั ชือ่ เสียงเกียรติยศ รวมถึงการมีโอกาส
ได้รบั การศึกษา อบรม สัมมนาดูงานหรือศึกษาต่อ เพิม่ พูน
วิทยาฐานะและวุฒสิ งู ขึน้ เพือ่ น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้บุคลากรเกิด
ความภาคภูมใิ จและพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คือ การ
จั ด สรรสถานที่ ท� ำ งานให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
ลั ก ษณะงาน เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ทั้ ง ผู ้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผู ้ ม าขอรั บ บริ ก าร หากองค์ ก รมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี ก็ จ ะ
ท�ำให้บุคลากรในองค์กรกระตือรือร้น รู้สึกสะดวกสบาย
อยากท�ำงานขยันท�ำงานและมีความมัน่ คงในการท�ำงาน
4. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ บุคคล
ที่เป็นสมาชิกร่วมองค์กรสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยมี
ความเข้าใจซึง่ กันและกัน มีความคุน้ เคย สนับสนุนเป็นมิตร
มีความรัก ความสามัคคี รวมทั้งการเสียสละช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
เป็นความสัมพันธ์ทกี่ อ่ ให้เกิดความสุขใจ จึงเป็นปัจจัยหนึง่ ที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานในองค์กร

5. วิธกี ารวิจยั
5.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,826 คน ในการวิจยั ครัง้
นีใ้ ช้คำ� นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973
อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ น
.05 ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีค่ ำ� นวณได้อย่างน้อย 328 คน เพือ่
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ป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและทดแทนแบบสอบถาม
ที่อาจไม่ได้รับคืน จึงท�ำการเพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 10
ดังนัน้ จะได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 361 คน
5.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามแบ่งออก
เป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล เป็นข้อ
ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ�ำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ าน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะหมดไฟ จ�ำนวน
20 ข้ อ แบบสอบถามมี ลั ก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่ า
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ จ�ำนวน 8 ข้อ ด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคล
ในผูอ้ นื่ จ�ำนวน 5 ข้อ ด้านความรูส้ กึ ว่าตนเองไร้ความสามารถ
จ�ำนวน 7 ข้อ ซึง่ แบบสอบถามเป็นข้อความทางบวกทัง้ หมด
20 ข้อ จ�ำนวน 4 ระดับ รูส้ กึ เกิดขึน้ เป็นประจ�ำ รูส้ กึ เกิดขึน้
บางครัง้ รูส้ กึ เกิดขึน้ นานๆ ครัง้ และรูส้ กึ ไม่เคยเกิดขึน้ เลย
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน จ�ำนวน 16 ข้อ แบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็น
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านคุณภาพของงาน จ�ำนวน 5 ข้อ ด้านปริมาณงาน จ�ำนวน
4 ข้อ ด้านเวลา จ�ำนวน 3 ข้อ ด้านค่าใช้จา่ ย จ�ำนวน 4 ข้อ
แบบสอบถามเป็นข้อความทางบวกทัง้ หมด 16 ข้อ จ�ำนวน
5 ระดับ กับข้อความนัน้ มากทีส่ ดุ เห็นด้วยกับข้อความนัน้
มาก เห็นด้วยกับข้อความนัน้ ปานกลาง เห็นด้วยกับข้อความ
นัน้ น้อย และเห็นด้วยกับข้อความนัน้ น้อยทีส่ ดุ
5.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาวะหมดไฟ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัย จากต�ำรา เอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง
2. ก�ำหนดขอบเขตและโครงสร้างเนือ้ หาให้ครอบคลุม
ตามกรอบแนวคิดวิจัย และน�ำมาสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมตามนิยามศัพท์ของการศึกษาวิจยั
3. ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content
Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และเลือกข้อค�ำถาม
ทีม่ คี า่ IOC มากกว่า 0.5 จึงสามารถยอมรับได้ นอกจากนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิยังได้ให้ค�ำแนะน�ำในการปรับข้อความเพื่อให้
ข้อความกระชับ เหมาะสม และถูกต้อง ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.67 - 1.00
4. การตรวจสอบค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั
น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ซึง่ ไม่ใช่บคุ ลากรทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการ
วิจัย แต่มีลักษณะการท�ำงานใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย จ�ำนวน 30 ชุด โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาวะหมดไฟ ได้ค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.939
และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ รวมทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.933
5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
วิเคราะห์แจกแจงความถี่ (Frequency) และค�ำนวณค่า
ร้อยละ (Percentage) ข้อมูลภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
ในมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 และหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์บางส่วน
(Partial Correlation) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
ถึง 4 ในการแยกวิเคราะห์ตัวแปรรายด้านเพื่อขจัดผลของ
ด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ทั้งนี้มีเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้
ระดับความสัมพันธ์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r)
0.80 ขึน้ ไป อยูใ่ นระดับสูง
0.60 - 0.79 อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง
0.40 - 0.59 อยูใ่ นระดับปานกลาง
0.20 - 0.39 อยูใ่ นระดับค่อนข้างต�ำ่
ต�ำ่ กว่า 0.20 อยูใ่ นระดับต�ำ่
5.5 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ตัวแปรที่ 1 ได้แก่
1. ภาวะหมดไฟ ประกอบด้วย
1.1 ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์
1.2 ด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ นื่
1.3 ด้านความรูส้ กึ ว่าตนเองไร้ความสามารถ
ตัวแปรที่ 2 ได้แก่
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
2.1 ด้านคุณภาพของงาน
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2.2 ด้านปริมาณงาน
2.3 ด้านเวลา
2.4 ด้านค่าใช้จา่ ย

6. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั
6.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาวะหมดไฟ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับภาวะหมดไฟ โดยรวมและรายด้านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัย
ภาวะหมดไฟ
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์
ด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ นื่
ด้านความรูส้ กึ ว่าตนเองไร้ความสามารถ
รวม
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน และระดับภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ ด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ นื่ และด้าน
ความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ พบว่าบุคลากรมีภาวะ
หมดไฟโดยรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.02,
S.D. = 0.61) ส�ำหรับผลการพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า

2.15
1.85
2.00
2.02

S.D.
0.73
0.72
0.71
0.61

ระดับ
ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ( =
2.15, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ด้านความรูส้ กึ ว่าตนเอง
ไร้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( = 2.00,
S.D. = 0.71) และด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ นื่
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับน้อย ( = 1.85, S.D. = 0.72)

6.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยรวมและรายด้าน ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ด้านคุณภาพของงาน
ด้านปริมาณงาน
ด้านเวลา
ด้านค่าใช้จา่ ย
รวม
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง าน พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.96,
S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ มากกว่าด้านอืน่ คือ ด้านค่าใช้จา่ ย อยูใ่ นระดับมาก

3.86
3.94
3.96
4.11
3.96

S.D.
0.64
0.64
0.64
0.62
0.54

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

( = 4.11, S.D. = 0.62) รองลงมา คือด้านเวลา มีคา่ เฉลีย่
อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 0.64) ด้านปริมาณงาน
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.94, S.D. = 0.64) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น คือ ด้านคุณภาพของงาน
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น ระดับมาก ( = 3.86, S.D. = 0.64)
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6.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
ในมหาวิทยาลัย
ภาวะหมดไฟ
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์
ด้านการลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ นื่
ด้านความรูส้ กึ ว่าตนเองไร้ความสามารถ
รวม

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
r
r2x100
.034
0.12
.119*
1.42
-.323**
10.43
-.177**
3.13

p
.525
.024
.000
.001

** มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
* มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
พบว่า ภาวะหมดไฟโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พบว่ า ภาวะหมดไฟโดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01
6.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยและการ
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ภาวะหมดไฟโดยรวมมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัย
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะหมดไฟโดยรวม มีความ
สั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าภาวะหมดไฟของ
บุคลากรต�่ำประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะสูงขึ้น โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต�ำ 
่ (r = -.177) คิดเป็นร้อยละ 3.13
สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลพรรณ บุญฤทธ์ (2554)
จากการศึกษาพบว่า ภาวะหมดไฟในการท�ำงานโดยรวม
ตลอดจนองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน คือ (1) ความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ (2) การลดค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ นื่ (3) ความรูส้ กึ

ไร้ประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และคล้องกับงานวิจยั
ของนักวิจัยหลายท่าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานเกิด
ความเครียดจากการท�ำงานทีเ่ ร่งรีบและกดดัน อาจส่งผลต่อ
สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน มีแนวโน้มในการลาออกเพิ่ม
มากขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของบุญเอือ้ โจว (2553) ที่
พบว่า ระดับความเหนือ่ ยหน่ายในงานโดยรวมมีความสัมพันธ์
กับการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในระดับปานกลาง และ
ทมาภรณ์ สุขสวรรค์ และคณะ (2554) ทีพ่ บว่า ภาวะเบือ่ งาน
มีความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และสอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญศรี
เลนุกูล และพนัสพงศ์ อาวรเจริญ (2552) พบว่าในกลุ่ม
พยาบาลความเหนื่ อ ยหน่ า ยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปั จ จั ย
การปฏิบตั งิ านทุกด้าน อาจเนือ่ งมาจากในกลุม่ ของพยาบาล
จะมี ลั ก ษณะงานที่ แ ตกต่ า งจากบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
คือ พยาบาลมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ชีวติ ผูป้ ว่ ยเป็นส�ำคัญ จึงท�ำให้มภี าวะเครียดมาก ในส่วนของ
บุคลากรสายสนับสนุนมีความรักในงานทีป่ ฏิบตั ิ ท�ำให้มคี วาม
รับผิดชอบในงานสูงอีกทัง้ ยังมีประสบการณ์คอ่ นข้างนานใน
งานที่ปฏิบัติ จึงท�ำให้รู้ถึงระบบงานบริหารได้ดี ส่วนสภาพ
แวดล้อมในการปฏิบัติงานในปัจจุบันมีสภาพที่ดีอยู่แล้ว
บุคลากรมีอายุการปฏิบัติงานเฉลี่ยค่อนข้างสูงในระดับหนึ่ง
ท�ำให้สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานค่อนข้างแน่นแฟ้น
เข้าใจกัน
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สมมติฐานที่ 2 ภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะหมดไฟด้านความอ่อนล้า
ทางอารมณ์มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย อย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ กล่าว
คือหากบุคลากรสายสนับสนุนเกิดความรูส้ กึ ท้อแท้ หรือหมด
แรงทีจ่ ะท�ำงาน แต่มคี วามรูส้ กึ รักในงานทีป่ ฏิบตั ิ จึงท�ำให้มี
ความรับผิดชอบในหน้าทีส่ งู ความอ่อนล้าทางอารมณ์จงึ ไม่มี
ผลกับการปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคล้องกับการศึกษา
ของปริวนั ท์ ล�ำพูน (2558) พบว่า ความเหนือ่ ยหน่ายในงาน
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบตั งิ าน สาเหตุทคี่ วามรูส้ กึ อ่อนล้าทางอารมณ์ไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอาจเป็นเพราะว่าพนักงาน
วิศวกรมีวธิ กี ารผ่อนคลายความเครียด ความอ่อนล้าจากการ
ท�ำงานเอง เช่น ท�ำกิจกรรมร่วมกันกับเพือ่ นร่วมงาน พูดคุย
ปรึกษาหารือกันถึงปัญหาในการท�ำงานกันเอง จัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่างฝ่ายต่างๆ เอง บริษทั ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการผ่อน
คลายทางอารมณ์ให้แก่พนักงานเท่าทีค่ วร แม้พนักงานวิศวกร
จะมีภาวะหมดไฟในงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์สูง
เพราะงานที่ท�ำในแต่ละวันเป็นงานประจ�ำที่ต้องรับผิดชอบ
อยู่แล้ว จึงต้องท�ำซ�้ำๆ เป็นประจ�ำ  แต่เนื่องจากองค์การ
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน
ได้แก่ ระยะเวลาก่อสร้าง ยอดการรับมอบห้องชุด ท�ำให้
วิศวกรต้องปฏิบัติงานให้ทันตามก�ำหนดเพราะนั่นหมายถึง
การประเมินผลตอบแทนในช่วงปลายปีดว้ ยเช่นกัน ส่งผลให้
ไม่วา่ วิศวกรจะมีภาวะหมดไฟในงานระดับไหนผลการปฏิบตั ิ
งานก็อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
เสริมศรี เวชชะ และคณะ (2536) พบว่า แม้บคุ ลากรสายสนับสนุน
จะเกิดความรูส้ กึ ท้อแท้ หรือหมดแรงทีจ่ ะท�ำงาน แต่กจ็ ะไม่
ละทิง้ งานในหน้าที่ นัน่ คือ บุคลากรสายสนับสนุนจะมีความ
อ่อนล้าทางอารมณ์หรือไม่กต็ าม บุคลากรสายสนับสนุนก็ยงั
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ จึงไม่พบความ
สัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านนี้ ต่างจากการศึกษาของ นวลพรรณ ชืน่ ประโยชน์
(2554) พบว่าความอ่อนล้าทางอารมณ์มีความสัมพันธ์
ทางลบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่พนักงานท�ำงานที่ซ�้ำซาก
และน่าเบื่อต้องอยู่กับงานมาก (Jackson, Schwab &

Schuler,1986) หรื อ งานที่ ต ้ อ งตั ด สิ น ใจอย่ า งเร่ ง ด่ ว น
นอกจากนี้ตารางการท�ำงานที่ไม่แน่นอน เวลาพักระหว่าง
ท�ำงานและปริมาณวันหยุดที่ไม่เพียงพอ ฯลฯ ก็สามารถ
ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางด้านอารมณ์ได้เช่นเดียวกัน
สมมติฐานที่ 3 ภาวะหมดไฟด้านการลดคุณค่า
ความเป็ น บุ ค คลในผู ้ อื่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัย
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะหมดไฟด้านการลดคุณค่า
ความเป็ น บุ ค คลในผู ้ อื่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 กล่าวคือ ถ้าภาวะหมดไฟด้านการลดคุณค่าความเป็น
บุคคลในผูอ้ นื่ สูงประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านจะสูง โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับต�ำ 
่ (r = .119) คิดเป็นร้อยละ 1.42)
Leiter & Maslach (1998) พบว่า ความกดดันจากงาน
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน
โดยความกดดันจากงานมีสาเหตุหลักมาจากการท�ำงานหนัก
และความขัดแย้งส่วนตัว ซึง่ ลักษณะงานก่อสร้างโครงการนัน้
ต้องท�ำงานเป็นทีม แม้วิศวกรจะท�ำงานหนัก เครียด และ
ได้รบั แรงกดดันจากด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดทัศนคติทเี่ ป็นลบ
กับงาน และส่งผลไปยังเพือ่ นร่วมงานซึง่ อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกัน (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) เพราะ
นอกจากวิศวกรแล้ว การก่อสร้างโครงการยังคงอาศัยบุคคล
อื่น เช่น ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาโครงสร้าง ผู้รับเหมางาน
ระบบ ส่งผลให้ไม่วา่ วิศวกรจะเกิดความเหนือ่ ยหน่ายในงาน
หรือเกิดทัศนคติทเี่ ป็นลบกับงาน หรือเพือ่ นร่วมงาน ผลการ
ปฏิบัติงานก็ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งต่างจากการศึกษาของ
นวลพรรณ ชืน่ ประโยชน์ (2554) พบว่า การลดค่าความเป็น
บุคคลในผู้อื่นมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลปฏิบัติงานอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อ
พนักงานต้องท�ำงานอย่างหนักและได้รบั แรงกดดันต่างๆ จะ
เริ่มมีทัศนคติทางลบต่องานโดยรวมและอาจส่งผลต่อเพื่อน
ร่วมงาน ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
บุคคลที่เกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่ายในการท�ำงานจะส่งผล
เชิงลบต่อเพื่อนร่วมงานทั้งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับ
เพือ่ นร่วมงาน การส่งผลเสียต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
สมมติฐานที่ 4 ภาวะหมดไฟด้านความรูส้ กึ ว่าตนเอง
ไร้ความสามารถมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย
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ผลการวิจัย พบว่า ภาวะหมดไฟด้านความรู้สึกว่า
ตนเองไร้ความสามารถ มีความสัมพันธ์ทางลบประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 กล่าวคือ
ถ้าภาวะหมดไฟด้านความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถต�่ำ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านจะสูง โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับต�ำ 
่ (r = -.323) คิดเป็นร้อยละ 10.43 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของนวลพรรณ ชืน่ ประโยชน์ (2554) ทีพ่ บว่า ภาวะ
หมดไฟด้านความรูส้ กึ ไร้ประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้อาจเพราะพนักงานไม่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าหรือไม่มี
ความส�ำคัญต่อองค์การ อาจจะไม่ได้รบั การชืน่ ชมในผลงาน
จากหัวหน้างานหรือองค์การไม่สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ
ในการท�ำงาน จนท�ำให้คิดว่างานของตนเองนั้นไม่มีความ
ส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี เลนุกุล และ
พนัสพงศ์ อาวรเจริญ (2552) พบว่าความเหนือ่ ยหน่ายด้าน
การลดความส�ำเร็จส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากความเหนือ่ ยล้าด้านการลดความส�ำเร็จ
ส่วนบุคคล จะท�ำให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติงานให้ดีได้
จากการทีบ่ คุ คลเกิดความรูส้ กึ ลดคุณค่า ขาดความนับถือใน
ตนเอง และขาดความภาคภูมใิ จในผลงานทีท่ ำ 
� มองเห็นแต่
ความล้มเหลวของตนเองมากกว่าความส�ำเร็จที่เคยเกิดขึ้น
จนน�ำไปสู่ความคิดว่าแม้ในสถานการณ์ใหม่ตนเองก็จะไม่
สามารถท�ำงานให้สำ� เร็จได้ ท�ำให้บคุ คลไม่เกิดความพยายาม
ที่จะท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ (Maslach, Jackson &
Leiter,1996) ดังนั้น บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้สึก
ลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลย่อมไม่สามารถท�ำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านได้ ซึง่ ต่างจากการศึกษาของ
ปริวันท์ ล�ำพูล (2558) พบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงาน
ด้านการลดความส�ำเร็จส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลการปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจากเป็นเพราะลักษณะขององค์การ
ที่แตกต่างกัน จากการศึกษาด้านวิศวกรรม วิศวกรจะถูก
ฝึ ก ฝนทั ก ษะในการทางานอย่ า งมื อ อาชี พ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรม แม่นย�ำ  ละเอียดรอบคอบ
ท�ำให้วิศวกรมีความเชื่อมั่นในความส�ำเร็จและมีความมั่นใจ
ในตนเองสูง ส่งผลให้ผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับทีด่ มี าก

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
7.1 จากผลการศึกษาวิจยั ภาวะหมดไฟ ด้านความ
อ่อนล้าทางอารมณ์มคี า่ เฉลีย่ สูงกว่าด้านอืน่ โดยเฉพาะข้อที่

1 ท่านรูส้ กึ อ่อนเพลียและหมดก�ำลังใจทีจ่ ะท�ำงาน ผูว้ จิ ยั จึงมี
ข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการน�ำไป
ปรับปรุงภาวะหมดไฟในด้านดังกล่าวให้ลดลง ดังนัน้ องค์การ
ควรมีการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร เพือ่ มอบหมายงาน
ในแต่ละคนให้ใกล้เคียงกัน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกว่ามี
ความยุตธิ รรมและเท่าเทียมกัน ควรจัดให้มกี จิ กรรมทีท่ ำ� ให้
รูส้ กึ ผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน สร้างทัศนคติทดี่ ี
ในการท�ำงานส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าในตัวเอง และ
อยากที่จะมาทํางานในทุกๆ วัน รวมถึงมีการอธิบายถึง
โครงสร้างที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในการท�ำงาน
การปรับเงินเดือน การเลือ่ นต�ำแหน่ง ฯลฯ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นไม่ว ่าจะเป็นเรื่องงานหรือส่ว นตัว
หากได้รับการดูแลในเรื่องนี้ ก็จะส่งผลให้ภาวะหมดไฟ
ด้ า นความอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ ล ดลง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การท�ำงานสูงขึน้
7.2 จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงานมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าด้านอื่น
โดยเฉพาะข้อที่ 1 ท่าน มีผลการปฏิบัติงานที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การได้และข้อที่ 2 ท่าน
มีผลการปฏิบตั งิ านเป็นทีน่ า่ พึงพอใจแก่องค์การได้ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากันท�ำให้เห็นว่าบุคลากรมีผลการท�ำงานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่องค์การน้อยอยู่
อาจเป็นเพราะยังไม่พงึ ใจในงาน หรือปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความ
รูส้ กึ ยินดี มีความสุข และเต็มใจในการท�ำงาน องค์การจึงควร
สร้างเจตคติทางบวกต่องานที่บุคลากรก�ำลังปฏิบัติอยู่ หรือ
ท�ำให้บคุ ลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านนัน้ ท�ำให้
บุคลากรเกิดความพยายามกระตุน้ ให้อยากท�ำงานจนประสบ
ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
7.3 จากผลการศึกษาวิจยั ภาวะหมดไฟ พบว่า ภาวะ
หมดไฟมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น องค์การควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรรู้สึก
ผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน ได้พบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันรวมทั้ง
การอธิบายถึงโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้
บุคลากรเกิดข้อสงสัยในการปฏิบตั งิ าน เช่น การขึน้ เงินเดือน
การเลื่อนขั้นต�ำแหน่ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้แสดงออกถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเพื่อองค์การจะได้
หาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป
7.4 จากผลการศึกษาวิจัย ภาวะหมดไฟด้านการ
ลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ นื่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการลดคุณค่าความเป็น
บุคคลในผู้อื่นเป็นความรู้สึกในทางลบต่อบุคคลอื่น แยกตัว
ออกห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่ต้องการให้ใครมายุ่งเกี่ยว
และไม่อยากมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมขององค์การ อาจเป็นไป
ได้ว่าท�ำให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นท�ำงานอย่างตั้งใจและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีเวลาทุ่มเทกับงาน
อย่างเต็มที่ แม้วา่ การท�ำงานแบบไม่สนใจหรือปฏิสมั พันธ์กบั
คนรอบข้างจะท�ำให้งานได้รับความส�ำเร็จอย่างที่ต้องการ
แต่อย่างไรก็ตามองค์การก็ควรจะส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกันเพือ่ เกิดการปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน
มากขึน้ เพือ่ เป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านร่วมกัน
ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานราบรื่ น และประสบผลส� ำ เร็ จ ตรงตาม
เป้าหมายทีอ่ งค์การวางไว้
7.5 จากผลการศึกษาวิจยั ภาวะหมดไฟด้านความ
รูส้ กึ ว่าตนเองไร้ความสามารถมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้เห็นว่าหากบุคลากรยิง่ เกิดความรูส้ กึ
ว่าตนเองไม่มีความสามารถในการท�ำงานให้ส�ำเร็จมากเท่า
ไหร่ จะท�ำให้บคุ ลากรขาดความเชือ่ มัน่ และความภาคภูมใิ จ
ในตนเองมากขึน้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านน้อย
ไปด้วย องค์การจึงควรหาแนวทางเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่
บุคลากร อาจจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจ
เช่น การยกย่อง ชมเชย การยอมรับเป็นส่วนหนึง่ ของหมูค่ ณะ
มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น
หรื อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ มี โ อกาสแสดงความ
สามารถและศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มทีส่ ง่ ผลให้
องค์การนั้นได้รับผลผลิตและบรรลุเป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป
8.1 ควรท�ำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ภาวะหมดไฟของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อืน่ ๆ นอก
เหนือจากการศึกษาในครัง้ นี้ เช่น ทรัพยากรในงาน บุคลิกภาพ
การสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น
8.2 ควรมีการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมการลดภาวะ
หมดไฟในองค์การทีจ่ ะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย เพือ่ ท�ำให้
การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากขึน้
8.3 ควรท�ำการศึกษาเกี่ยวกับภาวะหมดไฟของ
บุคลากรในองค์การหรือสายงานอืน่ ๆ กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน

9. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครัง้ นีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี ด้วยความกรุณา
และช่ ว ยเหลื อ เป็ น อย่ า งดี จ าก อาจารย์ ดร.นนทิ รั ต น์
พัฒนภักดี อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล ประธานกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนลิ อาจารย์ ดร.นนทิรตั น์
พั ฒ นภั ก ดี กรรมการสอบสารนิ พ นธ์ ขอขอบพระคุ ณ
ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนลิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิน่ กนก
วงศ์ปน่ิ เพ็ชร์ และ อาจารย์ ดร. ชนัดดา เพ็ชรประยูร ทีก่ รุณา
เป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญในการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
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