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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ศึกษาภาวะหมดไฟในการท�ำงาน และปัจจัยทางจิตวิทยา แบ่งเป็น ปัจจัยด้าน
บุคคล ได้แก่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แสวงหาสิง่ สนับสนุน
ทางสังคม พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปัญหา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยากับ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ และ (3) ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการท�ำนายภาวะ
หมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ กลุม่ ตัวอย่าง คือ พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านประจ�ำส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่ง
ชาติ จ�ำนวน 267 คน โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบอย่างง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน ผลการวิจยั พบว่า
(1) พนักงานการเคหะแห่งชาติมภี าวะหมดไฟในการท�ำงาน และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับ
ต�ำ 
่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา และคุณลักษณะงานอยูใ่ นระดับสูง แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ คือ พฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแสวงหาสิ่งสนับสนุนทางสังคม บรรยากาศองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง (2) ปัจจัยทางจิตวิทยา
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแสวงหาสิ่งสนับสนุนทางสังคม
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ และปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม คือ บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟ
ในการท�ำงาน ส่วนพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ (3) แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา คุณลักษณะ
งาน และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปัญหามีประสิทธิภาพในการท�ำนายภาวะหมดไฟในการท�ำงานได้
ร้อยละ 49.60
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน  พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา  พฤติกรรมการเผชิญความเครียด
แบบมุง่ แสวงหาสิง่ สนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หา  แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
บรรยากาศองค์การ  คุณลักษณะงาน
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Psychological Factors Affecting the Burnouts of Personnel at
the National Housing Authority
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Abstract

The purposes of this study was to study (1) the burnouts and the psychological factors of the
demographic factors i.e. problem-focused coping behaviors, social support coping behaviors, avoidance
coping behaviors achievement motivation and the environmental factors i.e. organizational climate and
job characteristics of the personnel at the National Housing Authority (NHA) (2) the relationship between
the psychological factors and the burnouts of the personnel under study. The researcher investigates and
(3) the psychological factors influencing the prediction of the burnouts of the personnel under investigation.
The samples consisted of 267 personnel performing work at the NHA Headquarters and they were selected
by simple random sampling method. The research instrument was a questionnaire. The statistics used in
data analysis were percentage and mean. The techniques of Pearson’s product moment correlation coefficient
and stepwise multiple regression analysis were also employed. The results found that (1) the personnel
under study exhibited burnouts and avoidance coping behaviors at a low level, problem-focused coping
behaviors and job characteristics at a high level, achievement motivation, and environmental factors:
organizational climate, and social support coping behaviors at a moderate level (2) the psychological factors:
problem-focused coping behaviors, social support coping behaviors, achievement motivation, organizational
climate and job characteristics negatively correlated with burnouts and avoidance coping behaviors positively
correlated with burnouts at the statistically significant level of .01. and (3) achievement motivation, problemfocused coping behavior, job characteristics, and avoidance coping behavior exhibited an efficiency in the
prediction of burnouts at 49.60 percent.
Keywords : Burnout, Coping behaviors,  Problem-focused coping behaviors,  Social support coping
behaviors,  Avoidance coping behaviors,  Organizational climate,  Job characteristics
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1. บทนำ�
การท�ำงานของบุคคลไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะใด
ผลตอบแทนเช่นใด หรือใช้ความรู้ความสามารถและความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างไรต่างก็มีความเครียดจาก
การท�ำงานได้ ซึง่ ความเครียดนัน้ หากมีการสะสมไว้ในระยะ
เวลาทีย่ าวนานแล้วไม่ได้รบั การแก้ไขจะน�ำมาสูก่ ารเกิดภาวะ
หมดไฟในการท�ำงาน ตามที่ Muldary (1983) กล่าวถึง ภาวะ
หมดไฟในการท�ำงาน คือ อาการแสดงถึงความเหนื่อยล้า
ของสุขภาพทั้งกายและจิตใจ เครียดเรื้อรังจากการท�ำงาน
ที่หนักเกินไป มีสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้เกิดความเครียดในการ
ท�ำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการท�ำงาน ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานลดลง
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านบุคคลเป็นอีกหนึ่งสิ่งส�ำคัญ
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะหมดไฟในการท� ำ งานของพนั ก งานใน
องค์การ ปัจจัยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดเป็นความ
สามารถทางสติ ป ั ญ ญาที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด หรื อ
พฤติกรรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อจัดการแก้ไขกับปัญหาหรือ
ความเครียดทีบ่ คุ คลนัน้ ประเมินว่าเป็นสิง่ คุกคาม หรือทีเ่ กิน
กว่าความสามารถที่บุคคลจะรับได้ให้เปลี่ยนแปลงดีข้ึนได้
อย่างต่อเนือ่ ง (Lazarus & Folkman, 1984) รวมทัง้ แรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นอีกปัจจัยทีเ่ ป็นแรงผลักดันภายในตัวบุคคลเกิด
ความต้องการทีจ่ ะท�ำงานโดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค เป็นแรง
จูงใจทีท่ ำ� ให้บคุ คลท�ำงานประสบความส�ำเร็จตามมาตรฐาน
ที่ตนก�ำหนดไว้โดยมิได้มุ่งหวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ
นั่นหมายความว่า หากองค์การใดมีพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิส์ งู และมีพฤติกรรมในการเผชิญความเครียดได้ดี
ย่อมท�ำให้องค์การมีการเติบโต และประสบความส�ำเร็จได้เร็ว
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะหมดไฟในการท� ำ งานของพนั ก งานใน
องค์การได้ บรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่บุคคลต้องเผชิญ
และไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์การ
เช่น คุณลักษณะงาน ขัน้ ตอนและกฎระเบียบในการท�ำงาน
การให้รางวัล การลงโทษ ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน
กับลูกน้อง และรูปแบบการบริหารงาน เป็นต้น ซึง่ บรรยากาศ
องค์การแต่ละแห่งจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ
นั้นๆ (Steers & Porter, 1979) และหากองค์การมีการ
ออกแบบงาน และจั ด การคุ ณ ลั ก ษณะงานให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับองค์การ ก�ำหนดลักษณะงานจูงใจพนักงาน
ให้ท�ำงานกับองค์การได้ จะท�ำให้พนักงานมีความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการท�ำงานส่งผลให้

องค์ ก ารมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี รวมถึ ง ลั ก ษณะงานที่ มี
ความเหมาะสมจะมีอทิ ธิพลทางจิตวิทยาต่อพนักงาน ท�ำให้
พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มีความพึงพอใจใน
การท�ำงาน และมีความผูกพันต่อองค์การ ตลอดจนทุ่มเท
ความพยายามในการท�ำงานให้กับองค์การไม่เกิดความรู้สึก
เหนือ่ ยล้า ท้อแท้ เบือ่ หน่าย และหมดไฟในการท�ำงาน ส่งผล
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ องค์การ (Hackman & Oldham, 1980)
การเคหะแห่ ง ชาติ เ ป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
จัดเคหะให้ประชาชนได้มที อี่ ยูอ่ าศัย จัดระบบสาธารณูปโภค
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย และพัฒนาผู้อยู่อาศัย
ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พนั ก งานการเคหะแห่ ง ชาติ ต ้ อ งท� ำ หน้ า ที่
ประสานงานให้บริการปัจจัยพื้นฐานมนุษย์ เป็นการปฏิบัติ
งานบนความคาดหวังของผู้อื่นเสมออีกทั้งบทบาทพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพที่ต้องสร้างรายได้ให้กับองค์การเพื่อ
ส่งมอบให้แก่ภาครัฐ และเป็นกลไกขับเคลือ่ นประเทศ ซึง่ อาจ
ท�ำให้พนักงานรูส้ กึ กดดัน ไม่มเี รีย่ วแรงในการท�ำงาน ท้อแท้
หมดก�ำลังใจ เครียดสะสมจนน�ำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ง่าย
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา ปัจจัยทางจิตวิทยา แบ่งเป็น ปัจจัยด้าน
บุคคล ได้แก่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่ง
แก้ปญ
ั หา พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แสวงหา
สิง่ สนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบ
หลีกหนีปัญหา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้าน
สิง่ แวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะงาน
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ภาวะหมดไฟในการท� ำ งานพนั ก งานประจ� ำ
ส� ำ นั ก งานใหญ่ ก ารเคหะแห่ ง ชาติ เพื่ อ ได้ ข ้ อ มู ล ส�ำ หรั บ
เป็นแนวทางป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟกับพนักงานใน
องค์การได้

2. วัตถุประสงค์งานวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาภาวะหมดไฟในการท�ำงาน และ
ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา แบ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล ได้ แ ก่
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา พฤติกรรม
การเผชิญความเครียดแบบมุง่ แสวงหาสิง่ สนับสนุนทางสังคม
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปัญหา และ
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ และปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่
บรรยากาศองค์ ก าร และคุ ณ ลั ก ษณะงานของพนั ก งาน
การเคหะแห่งชาติของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
2.2 เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ทาง
จิตวิทยา แบ่งเป็น ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา พฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดแบบมุง่ แสวงหาสิง่ สนับสนุนทางสังคม พฤติกรรม
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การเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปัญหา และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศองค์การ
และคุ ณ ลั ก ษณะงานกั บ ภาวะหมดไฟในการท� ำ งานของ
พนักงานการเคหะแห่งชาติ
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ
การท�ำนายภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะ
แห่งชาติ

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ปัจจัยทางจิตวิทยา แบ่งเป็น ปัจจัยด้านบุคคล
ได้แก่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แสวงหาสิง่ สนับสนุน
ทางสังคม พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนี
ปัญหา แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ และปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่
บรรยากาศองค์กร และคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
3.2 ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยากอย่ า งน้ อ ย 1 ปั จ จั ย
มี อ� ำ นาจในการท� ำ นายภาวะหมดไฟในการท� ำ งานของ
พนักงานการเคหะแห่งชาติ
4. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจยั
4.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะหมดไฟในการ
ท�ำงาน
Maslach (1986) กล่าวถึง ภาวะหมดไฟในการ
ท�ำงาน คือ กลุ่มอาการที่มีความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าทาง
ร่างกาย ท้อแท้ จิตใจหดหู่ มีความรูส้ กึ ตนเองไร้คา่ มีทศั นคติ
ต่อตนเองไปในทางมีทัศนคติในทางลบต่อเพื่อนร่วมงาน
จนท�ำให้คุณภาพในการท�ำงานลดลง Maslach (1986)
แบ่งภาวะหมดไฟออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
4.1.1 ความรูส้ กึ อ่อนล้าทางอารมณ์ คือ ความรูส้ กึ
หมดแรงอ่อนเพลีย คับข้องใจ เหนื่อยหน่าย หมดก�ำลังใจ
ขาดความกระตือรือร้นในการออกไปท�ำงาน ซึ่งเป็นอาการ
เด่นและสังเกตได้งา่ ยสุดของภาวะหมดไฟ
4.1.2 ความรู ้ สึ ก ลดคุ ณ ค่ า ความเป็ น บุ ค คล คื อ
เจตคติในทางลบกับผูอ้ นื่ รูส้ กึ ว่าผูอ้ นื่ ชอบต�ำหนิ ว่าร้ายตนเอง
และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง จนเกิดปัญหาความ
สัมพันธ์กบั คนรอบข้าง
4.1.3 ความรูส้ กึ ไม่ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน
คือ รูส้ กึ ว่าตนไม่ประสบความส�ำเร็จตามทีค่ าดหวังไว้ เผชิญ
ปัญหาได้แบบไม่มีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าในตนเองต�่ำ 
ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี และขาดเป้าหมายในการท�ำงาน
สาเหตุสำ� คัญของการเกิดภาวะหมดไฟในการท�ำงานนัน้
มาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยทีเ่ กิดจากตนเองไม่เกีย่ วข้อง

กับงาน เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ ประสบการณ์
พฤติ ก รรมการเผชิ ญ ปั ญ หา บุ ค คลที่ ข าดความเชื่ อ มั่ น
ในตนเอง จิตใจไม่มั่นคง ต้องคอยพึ่งพาบุคคลอื่นเสมอ
ขาดความอดทน และปัจจัยทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน เช่น คุณลักษณะงาน องค์กรขาดความมัน่ คง ความ
ชัดเจนในระบบบริหาร หรือค่านิยมองค์การขัดแย้งกับ
ค่านิยมในใจของบุคคล บรรยากาศองค์การอยูใ่ นสภาพการ
ท�ำงานที่เครียดหรือกดดันเป็นเวลานานจนท�ำให้เกิดเป็น
ความเครียดสะสม
4.2 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียด
Scott & Dropkin (1982) อธิบายกระบวนการเผชิญ
ความเครี ย ดคื อ ขั้ น ตอนการตอบสนองต่ อ สิ่ ง กระตุ ้ น
ความเครียด มีเป้าหมายเพื่อรักษาความสมดุลระหว่าง
สิ่ ง กระตุ ้ น ความเครี ย ดกั บ ความสามารถในการจั ด การ
ความเครียด ใช้ระยะเวลาในการตอบสนองต่อสิ่งที่กระตุ้น
ความเครียด และ Lazarus & Folkman (1984) ให้
ความหมาย พฤติกรรมการเผชิญความเครียดว่า เป็นความ
พยายามใช้ความคิด และพฤติกรรม เพือ่ จัดการกับสิง่ กระตุน้
ภายในและภายนอกทีบ่ คุ คลประเมินว่าถูกคุกคาม หรือทีเ่ กิน
ความสามารถทีบ่ คุ คลจะรับได้ ต่อมา Cook & Heppner
(1997) ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเผชิญความเครียด
จากแบบสอบถามพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่ได้รับ
ความนิยม 3 แบบ คือ Coping Strategies Inventory (CSI),
COPE และ Coping Inventory for Stressful Situation
(CISS) ได้รูปแบบพฤติกรรมการเผชิญความเครียดเป็น 3
แบบ คือ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งเน้นแก้
ปัญหา เป็นการแสดงพฤติกรรมหรือกระท�ำสิ่งต่างๆ เพื่อ
จัดการแก้ปญ
ั หาทันที พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบ
มุ่งเน้นการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม เป็นการขอค�ำ
ปรึกษา ขอข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติม หรือสอบถามแนวทาง
การเผชิญปัญหาจากบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ และพฤติกรรม
การเผชิ ญ ความเครี ย ดแบบหลี ก หนี ป ั ญ หา เป็ น การไม่
พยายามแก้ปัญหา หรือการเบี่ยงเบนแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เกีย่ วข้องกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้
4.3 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
McClelland (1969 อ้างถึงใน อัมพิกา ไกรฤกษ์,
2532) เชือ่ ว่าแรงจูงใจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของมนุษย์ คือ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ จึงให้ความส�ำคัญมากกว่าแรงจูงใจอื่นๆ ผู้ที่จะ
ท�ำงานประสบผลส�ำเร็จ จะต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
ระดับสูง ความส�ำเร็จของงานกระตุน้ ให้เกิดได้จากแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นส�ำคัญ เมือ่ บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ก็จะ
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สามารถท�ำงานได้ส�ำเร็จและช่วยให้ผลการปฏิบัติงานที่ได้
ออกมานัน้ มีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
McClelland (1961) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้ท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ดังนี้
4.3.1 ความกล้าเสีย่ งในระดับทีเ่ หมาะสม (Medium
Risk-Taking) นั่ น คื อ บุ ค คลที่ มี แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง
จะก�ำหนดการกระท�ำ แล้วพยายามท�ำให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้เพือ่ ให้เป้าหมายส�ำเร็จ บุคคลจะตัง้ เป้าหมายไว้ทรี่ ะดับ
ปานกลาง ไม่ชอบงานทีย่ ากหรือง่ายจนเกินไป เพราะงานที่
ง่ายเกินไปจะท�ำให้ไม่รสู้ กึ ภูมใิ จในความส�ำเร็จ ส่วนงานทีย่ าก
เกินไปก็ไม่สามารถท�ำให้สำ� เร็จได้
4.3.2 ความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง (Energetic)
บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู จะขยันขันแข็ง กระตือรือร้น
ชอบแข่งขัน ท�ำสิ่งแปลกใหม่ หรือค้นคว้าหาวิธีการใหม่ๆ
ที่ จ ะแก้ ป ั ญ หาให้ ส� ำ เร็ จ และอดทนต่ อ สิ่ ง ท้ า ทายและ
ท�ำให้ตนเกิดความรู้สึกว่าได้ท�ำงานส�ำคัญ เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองประสบความส�ำเร็จ
4.3.3 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง (Individual
Responsibility) บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู จะพยายาม
ท�ำงานให้ส�ำเร็จให้ตนเองพึงพอใจ ไม่ได้ท�ำเพื่อหวังให้ผู้อื่น
ยกย่องต้องการมีอสิ ระ ไม่ชอบให้ผอู้ นื่ บงการ
4.3.4 ความต้องการทราบผลการตัดสินใจของตนเอง
(Knowledge of Result of Decision) บุคคลทีม่ แี รงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิส์ งู จะติดตามผลการท�ำงานของตนเองเสมอ พร้อม
น�ำผลมาแก้ไข ปรับปรุงผลการตัดสินใจที่ผ่านมายังไม่ดีพอ
ส�ำหรับตนเองเพือ่ พยายามทีจ่ ะท�ำตัวให้ดกี ว่าเดิม
4.3.5 การท� ำ นายหรื อ คาดการณ์ ไ ว้ ล ่ ว งหน้ า
(Anticipation of Future Possibilities) บุคคลทีม่ แี รงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิส์ งู มักมีแผนระยะยาว เล็งเห็นผลการณ์ไกล
4.3.6 ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ง า น
(Organizational Skills) ส�ำหรับข้อนี้ยังไม่มีหลักฐานการ
ค้นคว้าเพียงพอ แต่เป็นลักษณะที่น่าจะให้เกิดสมรรถภาพ
ในการจัดระบบงาน
4.4 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับบรรยากาศองค์การ
Litwin & Stringer (1986) ได้กล่าวถึงแนวคิด
บรรยากาศองค์การ คือ การรับรูห้ รือรูส้ กึ ถึงสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
ส่วนร่วมในการท�ำงาน หรือบรรยากาศในองค์การทีป่ ระกอบ
ไปด้วยการผสมผสานระหว่างบรรทัดฐาน คุณค่า ความ
คาดหวัง นโยบายและแนวทางการท�ำงานที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของพนักงาน และเป็นปัจจัยทีม่ งุ่ เสริมให้สามารถ
ท�ำงานเป็นทีมได้

สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ารหรื อ บรรยากาศ
องค์การ บทบาทของสภาพแวดล้อม การท�ำงานร่วมกัน
ในองค์การ มีผลกระทบต่อทัศนคติของพนักงาน จึงส่งผล
ต่อการท�ำงานและประสิทธิผลขององค์การ ดังนัน้ บรรยากาศ
องค์การจึงเป็นส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ Stringer (2002) ได้แบ่งมิติของ
บรรยากาศองค์การออกเป็น 6 มิติ ได้แก่
4.4.1 โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การตอบ
สนองความรู้สึกของพนักงานว่าได้รับการจัดการอย่างเป็น
ระบบ มีการก�ำหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
4.4.2 มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standards)
หมายถึง การรับรู้ความคาดหมายของผลการปฏิบัติงาน
เป็นการวัดความรู้สึกกดดันในการปรับปรุงการท�ำงานและ
วัดระดับของความภูมิใจของพนักงานว่ามีการท�ำงานได้ดี
มีมาตรฐานสูง
4.4.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง
การทีบ่ คุ คลรับรูว้ า่ ได้รบั ความไว้วางใจ รับรูค้ วามรูส้ กึ การเป็น
เจ้านายตนเอง และไม่มผี อู้ นื่ มาตัดสินใจซ�ำ้
4.4.4 การได้รบั การยอมรับ (Recognition) หมายถึง
การท�ำให้พนักงานรูส้ กึ ภูมใิ จเมือ่ ท�ำงานได้ดี
4.4.5 การสนับสนุน (Support) หมายถึง การที่
พนั ก งานมี ค วามรู ้ สึ ก ถึ ง ความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจ และให้ ก าร
สนับสนุนซึง่ กันและกันภายในกลุม่ การท�ำงาน
4.4.6 ความยึดมัน่ ผูกพัน (Commitment) หมายถึง
การทีพ่ นักงานมีความรูส้ กึ ถึงความภาคภูมใิ จในความสัมพันธ์
ที่ มี ต ่ อ องค์ ก ารและระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ เป้ า หมายของ
องค์การ
4.5 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับคุณลักษณะงาน
คุณลักษณะงาน คือ การรับรูร้ ปู แบบการท�ำงานว่า
เป็นงานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะ ความรู้ ความสามารถทีห่ ลากหลาย
เป็นงานที่มีคุณค่ามีความส�ำคัญ มีความเป็นเอกลักษณ์
มีอสิ ระสามารถออกแบบและทราบถึงผลการท�ำงาน ทีส่ ง่ ผล
ต่อความพึงพอใจ แรงจูงใจในการท�ำงาน ความเครียดในการ
ท�ำงาน การขาดงานหรือลางาน
Hackman & Oldham (1980) ได้ อ าศั ย
แนวความคิ ด ของ Herzberg เป็ น พื้ น ฐานในการสร้ า ง
เครื่องมือเพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการวิเคราะห์ปรับปรุง
ลักษณะงานและการออกแบบงานใหม่พฒ
ั นาเป็นแบบจ�ำลอง
คุณลักษณะงาน ประกอบด้วยมิติ 5 ด้าน
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4.5.1 ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety)
หมายถึง คุณลักษณะของงานทีผ่ ทู้ ำ� งานรูส้ กึ ว่างานนัน้ มีความ
ท้าทายและต้องใช้ทักษะที่หลากหลายเพื่อตัดสินใจและ
แก้ปญ
ั หาในการท�ำงานให้งานนัน้ ประสบผลส�ำเร็จ
4.5.2 ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity)
หมายถึง คุณลักษณะของงานทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านสามารถท�ำงาน
นั้นได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็น
ผลลัพธ์ออกมาให้เห็นชัดเจน และถือได้วา่ งานนัน้ เป็นผลงาน
ชิน้ เอกของผูป้ ฏิบตั คิ นนัน้
4.5.3 ความส�ำคัญของงาน (Task Significance)
หมายถึง คุณลักษณะของงานที่มีผลกระทบหรือมีอิทธิพล
ต่อบุคคลอืน่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ

ปัจจัยด้านบุคคล

4.5.4 ความมีอิสระในการท�ำงาน (Autonomy)
หมายถึง คุณลักษณะของงานที่ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการ
ท�ำงานทัง้ กระบวนการท�ำงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ
4.5.5 การได้ รั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (Feedback)
หมายถึง คุณลักษณะของงานที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ผลสะท้อน หรือผลลัพธ์ทชี่ ดั เจนโดยตรงจากงานทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
ไปแล้วว่ามีประสิทธิผลหรือไม่
โดยมิติของแบบจ�ำลองคุณลักษณะงานนี้น�ำไปสู่
ภาวะทาง จิตใจ (Psychological States) ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับแรงจูงใจ และความพึงพอใจในงาน หากพนักงานขาด
คุณลักษณะงานทัง้ 5 ด้าน จะท�ำให้เกิดเป็นภาวะทางจิตใจ
3 ประการ คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับความหมายของงาน
ที่ปฏิบัติ ประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน
และการรูผ้ ลการปฏิบตั จิ ริงของกิจกรรมการท�ำงาน

- พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา
- พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบ
มุง่ แสวงหาสิง่ สนับสนุนทางสังคม
- พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หา
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์

ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม

บรรยากาศองค์การ

ภาวะหมดไฟ
ในการท�ำงาน

คุณลักษณะงาน
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธกี ารวิจยั
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส�ำหรับการวิจัย
ครั้ ง นี้ คื อ พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ส� ำ นั ก งานใหญ่
การเคหะแห่งชาติ จ�ำนวนทั้งสิ้น 800 คน (ข้อมูลอ้างอิง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ
ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561)
5.2 การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการ
สุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 267 คน โดยค�ำนวณจาก
สูตร Yamane คือ N/(1+N(e)2) ทีม่ คี วามคลาดเคลือ่ น (e)
เท่ากับ ± 0.05 (Yamane, 1973 : 725) จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุม่
แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้
พนักงานส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติครบตามจ�ำนวน

5.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล การวิจยั ครัง้ นี้
ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยคั ด เลื อ กมาจาก
แบบสอบถามทีม่ ผี สู้ ร้างไว้แล้วเพือ่ น�ำมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ข้อค�ำถามในการวิจยั ซึง่ แบบสอบถามประกอบด้วย
6 ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพ
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเผชิญความเครียด
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ส่ ว นที่ 5
แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ และส่วนที่ 6 แบบสอบถาม
คุณลักษณะงาน โดยลักษณะค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบ
(Check List) แบบสอบถามส่วนที่ 2-6 มีลกั ษณะเป็นมาตร
ประเมินค่าแบบลิเคิรท์ (Likert’s Scale)
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5.4 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ได้นำ�
แบบสอบถามไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุม่ ประชากรทีศ่ กึ ษามากทีส่ ดุ โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจ�ำนวน 40 คน หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยใช้วิธี
สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สนั โดยการหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมแล้วคัดเลือกข้อค�ำถาม
ที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ตั้งแต่ 0.02 ขึ้นไปปรากฏว่าข้อ
ค�ำถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง
0.214 - 0.885 และหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามด้วย
การวัดค่าคงที่ภายในด้วยวิธีหาค่า Cronbach Alpha
Coefficient ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ .05 แบบสอบถามแต่ละชุดมี
ค่าความเชือ่ มัน่ ดังนี้ แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
28 ข้อ มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา เท่ากับ 0.946 แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา 14 ข้อ
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.824 แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แสวงหาสิง่ สนับสนุน
ทางสังคม 7 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.883
แบบสอบถามพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนี
ปัญหา 12 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.786
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 27 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา เท่ากับ 0.818 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ 23
ข้อ มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา เท่ากับ 0.893 แบบสอบถาม
คุณลักษณะงาน 32 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ
0.973 และแบบสอบถามทุกชุด จ�ำนวนทัง้ สิน้ 143 ข้อ มีคา่
สัมประสิทธิแ์ อลฟา เท่ากับ 0.949
5.5 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลใช้วิธีค�ำนวณหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของตั ว แปรพฤติ ก รรมการเผชิ ญ ความเครี ย ด แรงจู ง ใจ
ใฝ่สมั ฤทธิ์ บรรยากาศองค์การ คุณลักษณะงาน และภาวะ
หมดไฟในการท�ำงานใช้ สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ใช้การค�ำนวณค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบ Pearson
และทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์อ�ำนาจในการท�ำนายภาวะ
หมดไฟในการท�ำงานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

6. ผลการวิจยั
6.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงร้อยละ 72.33
และเพศชายร้อยละ 27.67 ส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วง 31 - 40 ปี
ร้อยละ 32.02 การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ

86.17 และส่วนใหญ่ประสบการณ์ทำ� งานต�ำ่ กว่า 1 ปี - 5 ปี
ร้อยละ 36.36
6.2 การวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร
ทีใ่ ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
6.2.1 การวิเคราะห์ระดับภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
พบว่า โดยภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างมีภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
อยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.33, SD = .50) เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีภาวะหมดไฟในการท�ำงานอยู่
ในระดับน้อยทุกด้าน โดยด้านที่มีระดับความรู้สึกหมดไฟ
ในการท�ำงานสูงสุด คือ ด้านความรูส้ กึ ไม่ประสบความส�ำเร็จ
ในการปฏิบตั งิ าน ( = 2.48, SD = .56) รองลงมา คือ ด้าน
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ( = 2.33, SD = .58) และด้าน
ทีม่ รี ะดับความรูส้ กึ หมดไฟในการท�ำงานน้อยทีส่ ดุ คือ ด้าน
การลดค่าความเป็นบุคคลของผูอ้ นื่ ( = 2.15, SD = .65)
6.2.2 การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ พฤติ ก รรมการเผชิ ญ
ความเครียด พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดสูงสุด คือ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบ
มุง่ แก้ปญ
ั หาอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.64, SD = .67) รองลงมา
คื อ พฤติ ก รรมการเผชิ ญ ความเครี ย ดแบบมุ ่ ง แสวงหา
สิ่งสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.43,
SD = .91) และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ
คือ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปัญหา
อยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.25, SD = .70)
6.2.3 การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.43, SD = .42)
6.2.4 การวิเคราะห์ระดับบรรยากาศองค์การ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.38, SD = .43)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่าง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านทีม่ รี ะดับความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุน
มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.53, SD = .73)
รองลงมา คือ บรรยากาศองค์การด้านมาตรฐาน ( = 3.47,
SD = .53) และด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศ
องค์การน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการเห็นคุณค่า ( = 3.1, SD = .64)
6.2.5 การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะงาน พบว่า
โดยภาพรวมกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณลักษณะงานอยู่ในระดับมาก ( = 3.65, SD = .79)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะงานอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับความ
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คิดเห็นต่อคุณลักษณะงานสูงสุด คือ ด้านความมีเอกลักษณ์
ของงาน ( = 3.76, SD = .79) รองลงมา คือ ด้านความหลาก
หลายของงาน ( = 3.73, SD = .79) และด้านทีม่ รี ะดับความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะงานน้อยทีส่ ดุ คือ คุณลักษณะงานด้าน
ความมีอิสระในการปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.50, SD = .78)
6.3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางจิตวิทยา แบ่งเป็นปัจจัย
ด้านบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียด และ
ใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศ
องค์การ และคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ภาวะหมดไฟ
ในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ยอมรับสมมติฐาน ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
หมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หามีความสัมพันธ์ทางลบในระดับ
ปานกลาง (r = -.580) พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบ
มุ่งแสวงหาสิ่งสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ
ในระดับค่อนข้างต�่ำ  (r = -.329) พฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดแบบหลีกหนีปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับค่อนข้างต�ำ 
่ (r = .398) แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิม์ คี วาม
สัมพันธ์ทางลบในระดับค่อนข้างสูง (r = -.622) บรรยากาศ

องค์การมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง (r = -.464)
และคุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง
(r =-.513)
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางจิตวิทยา แบ่งเป็นปัจจัย
ด้านบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดและ
ใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศ
องค์การ และคุณลักษณะงานอย่างน้อย 1 ปัจจัยมีอำ� นาจใน
การท�ำนายภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะ
แห่งชาติ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งเน้น
การแก้ปัญหา คุณลักษณะงาน และพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หามีประสิทธิภาพในการท�ำนาย
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานได้ ร้อยละ 49.60 โดยตัวท�ำนาย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะหมดไฟในการท�ำงานสูงสุด คือ แรงจูงใจ
ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (b = -.386) รองลงมา คื อ พฤติ ก รรมการ
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา (b = -.223) และ
คุณลักษณะงาน (b = -.110) ตัวท�ำนายที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานน้อยที่สุด คือ พฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หา (b = .091) ตัวแปร
ทั้ง 4 ร่วมกันท�ำนายภาวะหมดไฟในการท�ำงานได้ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ สร้างสมการท�ำนายภาวะ
หมดไฟในการท�ำงานในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ได้ ดังนี้

ส�ำหรับสมการในรูปคะแนนดิบ คือ
Y = a - b1X1 - b2X2 - b3X3+ b4X4
เมือ่ Y
a
b
				 X1
				 X2
				 X3
				 X4

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
ค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ
ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา
คุณลักษณะงาน
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หา

สมการท�ำนายภาวะหมดไฟในการท�ำงานในรูปคะแนนดิบสามารถเขียนได้ ดังนี้
Y = 4.666 - .386 X1 - .223 X2 - .110 X3+ .091 X4
ส�ำหรับสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = β1Z1 - β2Z2 - β3Z3 + β4Z4

20 I
เมือ่
				
				
				
				
				

Z แทน
β แทน
Z1 แทน
Z2 แทน
Z3 แทน
Z4 แทน

ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา
คุณลักษณะงาน
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หา

สมการท�ำนายภาวะหมดไฟในการท�ำงานในรูปคะแนนมาตรฐานสามารถเขียนได้ ดังนี้
Z = - .322Z1 - .293Z2 - .146Z3 + .126Z4

7. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายจากผลการ
ศึกษาได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 แยกอภิปรายผลระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามเป็นรายคู่ ดังต่อไปนี้
7.1 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดมีความสัมพันธ์
กับภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
มีความสัมพันธ์กนั ทางลบในระดับค่อนข้างต�ำ 
่ พฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หามีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานในระดับปานกลาง พฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแสวงหาสิ่งสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางลบในระดับค่อนข้างต�ำ 
่ และพฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หามีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับค่อนข้างต�่ำ  อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ
แต่ละคนมีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในรูปแบบที่
แตกต่างกันพนักงานจึงเกิดภาวะหมดไฟในการท�ำงานได้แตกต่างกัน
โดยที่ พ นั ก งานที่ มี พ ฤติ ก รรมการเผชิ ญ ความเครี ย ดที่ มี
ประสิทธิภาพจะสามารถจัดการแก้ปัญหาได้ทันที มีการ
วางแผน ขอค�ำแนะน�ำจากผู้รู้ หรือขอความร่วมมือจากผู้ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ส่งผลให้พนักงานสามารถป้องกัน
การเกิดภาวะหมดไฟในการท�ำงานได้ดี ส่วนพนักงานที่มี
พฤติกรรมการเผชิญความเครียดด้อยประสิทธิภาพจะปฏิเสธ
ปัญหาที่เกิดขึ้นมองว่าปัญหาทุกอย่างสามารถคลี่คลายได้
ด้วยตัวของมันเอง ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
เบี่ยงเบนไปท�ำกิจกรรมอื่นที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เช่น
การดืม่ สุรา การเล่นการพนัน เป็นต้น ส่งผลให้พนักงานเกิด
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานมากขึน้ ได้ เห็นได้จากพนักงานที่
มีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หาจะเกิด
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานได้งา่ ย ผลการศึกษาความสัมพันธ์
ในครั้ ง นี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Lazarus &

Folkman (1984) ทีว่ า่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบ
มุ่งแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่บุคคลพยายามแก้ไขปัญหา หรือ
สถานการณ์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด โดยจั ด การกั บ
ความเครียดด้วยการพยายามแก้ที่สาเหตุของปัญหาตาม
ขั้นตอนการแก้ปัญหา ได้แก่ การค้นหาสาเหตุของปัญหา
การวางแผนคิดหาวิธกี ารเพือ่ แก้ปญั หา เผชิญกับสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหา
ตามความเป็นจริงและการเลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
มากทีส่ ดุ เพือ่ ท�ำให้สถานการณ์ตงึ เครียดนัน้ ดีขนึ้ และแนวคิด
ของ Carver, Scheier & Weintraub (1989) กล่าวถึงการ
เผชิญปัญหาแบบด้อยประสิทธิภาพ คือ พฤติกรรมทีบ่ คุ คล
ไม่สามารถสร้างสมดุลหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมใช้การลดความขัดแย้งในใจ ปฏิเสธเบีย่ งเบนปัญหา
ที่เกิดขึ้นโดยการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
สุวภา สังข์ทอง (2554) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเผชิญความเครียด การสนับสนุนทางสังคม
และความเหนือ่ ยหน่ายในการท�ำงาน กรณีศกึ ษา : หน่วยงาน
ราชการแห่งหนึง่ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า พฤติกรรม
การเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหามีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงาน และพฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความเหนือ่ ยหน่ายในการท�ำงาน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 และ .05
7.2 แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบ
กับภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทั้งนี้เนื่องจาก พนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่การเคหะ
แห่งชาติส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความกล้าเสี่ยง
ตั้งเป้าหมายที่สามารถท�ำได้แล้วพยายามท�ำให้บรรลุตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น ชอบการแข่งขัน
ท�ำสิ่งแปลกใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ติดตามผล
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การท� ำ งานของตนเองเสมอ พร้ อ มน� ำ ผลลั พ ธ์ ม าแก้ ไข
ปรับปรุง มีทักษะในการจัดการระบบงาน และมักวางแผน
ระยะยาว มองการณ์ไกล ซึง่ ผลการศึกษามีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ McClelland (1961) เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิค์ อื ความปรารถนาทีจ่ ะกระท�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใดให้สำ� เร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดี มีความต้องการบรรลุเป้าหมายทีม่ มี าตรฐาน
สูงสุด บุคคลทีม่ แี รงจูงใจประเภทนีต้ อ้ งการมีความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง ชอบแข่งขันกับตัวเอง พยายามปรับปรุงตัวเอง
ให้ดขี นึ้ ต้องการประสบความส�ำเร็จโดยเฉพาะในงานทีย่ าก
มีความท้าทาย พัฒนาผลงานของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Murray (1964) ได้กล่าวถึง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นความปรารถนาที่จะท�ำบางสิ่ง
บางอย่างทีย่ ากให้ประสบความส�ำเร็จโดยเป็นการเปลีย่ นแปลง
ความคิดหรือตัวบุคคลให้มีความเหมาะสม โดยที่บุคคลนั้น
ต้องมีความทะเยอทะยานสูง มีความมุง่ มัน่ ท�ำงานและมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแข่งขันให้ประสบผลส�ำเร็จ
นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rasha & Maha
(2017) ศึกษาเรือ่ ง “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ความเชือ่ ในการตัดสินใจ ความสามารถ และภาวะหมดไฟใน
การท�ำงานของพยาบาล แผนกสูตนิ รีเวช” พบว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิข์ องพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะหมดไฟ
ในการท�ำงานทัง้ 3 ด้าน
7.3 บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ
อยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติมบี รรยากาศ
องค์การทีด่ มี โี ครงสร้างทีช่ ดั เจน มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
พนักงานรับรู้ว่าได้รับความไว้วางใจจากองค์การ รู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง ได้รบั การสนับสนุนจากเพือ่ นร่วมงาน และ
มีความผูกพันทีด่ ใี นองค์การ ซึง่ บรรยากาศองค์การนัน้ มีความ
ส�ำคัญ และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมในการท�ำงานของพนักงาน
ส่งผลต่อความส�ำเร็จของพนักงานและองค์การ จึงส่งผลให้
พนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาตินั้นเกิด
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
Steers & Porter (1979) ศึกษาวิเคราะห์การท�ำงานร่วมกัน
ของคนในองค์การ บทบาทของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การท�ำงานและประสิทธิผลขององค์การ พบว่า สภาพ
แวดล้ อ มภายในองค์ ก ารหรื อ บรรยากาศขององค์ ก าร
มีผลกระทบต่อทัศนคติของบุคคลในองค์การ จึงเป็นส่วน
ส�ำคัญในการก�ำหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
กล่ า วคื อ หากบุ ค คลขาดความสนใจหรื อ ใส่ ใจต่ อ บุ ค คล

รอบข้าง มีความอ่อนล้าทางร่างกายและอารมณ์ เบือ่ หน่าย
หมดก�ำลังใจ และขาดความเคารพนับถือต่อผู้รับบริการจะ
ก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการท�ำงาน และสอดคล้องกับ
แนวคิด Lazarus & Folkman (1984) ได้อ ธิบายว่า
ความเครียดนัน้ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิง่ แวดล้อม
โดยกระบวนการของความเครียด เช่น ความเครียดทีเ่ กิดขึน้
จะมีมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การประเมินเหตุการณ์และ
การประเมินความสามารถในการเผชิญเหตุการณ์นนั้ ๆ ของ
แต่ละบุคคล ซึง่ สาเหตุของภาวะหมดไฟในการท�ำงาน ว่าเป็น
ผลมาจากความเครียดที่เรื้อรังและไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความเครียดนั้นได้ และสอดคล้องกับแนวคิด Litwin &
Stringer (1986) ได้กล่าวถึงแนวคิดบรรยากาศองค์การไว้วา่
คือ การรับรูห้ รือรูส้ กึ ถึงสิง่ แวดล้อมทีม่ สี ว่ นร่วมในการท�ำงาน
คือ บรรยากาศในสถานทีท่ ำ� งานทีป่ ระกอบไปด้วยการผสม
ผสานระหว่างบรรทัดฐาน คุณค่า ความคาดหวัง นโยบายและ
แนวทางการท�ำงานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การ ซึง่ เมือ่ ทุม่ เทท�ำงานด้วยความตัง้ ใจท�ำในสิง่ ทีห่ วังไว้
แต่ตอ้ งประสบกับความล้มเหลว ไม่สมหวัง ท�ำให้เกิดอาการ
คับข้องใจ เบือ่ หน่าย หมดก�ำลังใจ และอ่อนล้าทางอารมณ์
ท้อถอยกับชีวิตในการท�ำงานจนเกิดภาวะหมดไฟในการ
ท�ำงาน นอกจากนีส้ อดคล้องกับการศึกษาของสกล สุชาตวุฒิ
(2551) ศึกษาเรือ่ ง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศ
องค์การ ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง กับความเหนือ่ ยหน่าย
ในการท�ำงานของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย (มหาชน) จ�ำกัด” พบว่า การรับรู้
บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
เหนือ่ ยหน่ายในการท�ำงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้าน
การลดความเป็นบุคคล และด้านความส�ำเร็จส่วนบุคคลของ
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของวิภาวรรณ ตัง้ ฐานทรัพย์
(2552) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ กลวิธจี ดั การกับปัญหาในเชิงรุก และความเหนือ่ ย
หน่ายในการท�ำงานของพนักงานบริษทั จัดหางานแห่งหนึง่ ”
พบว่า การรับรูบ้ รรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้านทัง้ 6
ด้าน มีความสัมพันธ์ทางลบ กับความเหนื่อยหน่ายในการ
ท�ำงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Foziyeh et.al. (2013) เรื่อง “ความ
สัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับภาวะหมดไฟใน
การท�ำงานของพนักงานในมหาวิทยาลัย Bandar Abbas”
และการศึกษาของ Maryam et.al. (2015) เรือ่ ง “ความ
สัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความเครียดในการ
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ท�ำงาน และภาวะหมดไฟในการท�ำงานของครูพลศึกษา :
กรณีศกึ ษาโรงเรียนที่ Islamshahr, Iran” ซึง่ ผลการศึกษาทัง้
2 เรื่อง พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับภาวะหมดไฟในการท�ำงาน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
7.4 คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ
หมดไฟในการท�ำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติอยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทัง้ นี้
เนือ่ งจากว่าคุณลักษณะงานของส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่ง
ชาตินั้นมีความท้าทายต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย พนักงาน
มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความส�ำคัญ มีอทิ ธิพลต่อบุคคลอืน่
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ มีอสิ ระในการท�ำงาน และ
สามารถทราบถึงผลลัพธ์ของการท�ำงานที่ชัดเจนได้เป็น
อย่างดี แต่ในขณะเดียวกันบางครั้งพนักงานอาจเกิดความ
เหน็ดเหนือ่ ยทีม่ กั เป็นผลมาจากการท�ำงานหนักเกินไป แล้ว
อาจส่งผลต่อทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ โดยอาจท�ำให้
อ่อนเพลีย สะสมความเครียดในเรือ่ งต่างๆ เอาไว้มากเกินไป
และไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พนักงานที่
ปฏิบัติงานในการเคหะแห่งชาติเกิดภาวะหมดไฟในการ
ท�ำงานได้บ้างในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
คุณลักษณะงานของ Hackman & Oldham (1980) กล่าว
ว่า การสร้างงานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะทางจิตใจในการท�ำงาน
แล้วจะส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท�ำงาน
การขาดงานหรือลางานลดลง ท�ำให้การปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพ
สูง และสอดคล้องกับความหมายของคุณลักษณะงานของ
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ทีก่ ล่าวว่า คุณลักษณะงาน เป็นการ
ออกแบบหรือสร้างผลงานทีเ่ พิม่ คุณค่างานได้ ส่งผลท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการท�ำงาน
อีกทั้งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของอรนิชา ชื่นจิตร
(2560) เรื่อง “บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการ
ท� ำ งานของพนั ก งานโรงงานอุ ต สาหกรรมในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม นวนคร” พบว่า คุณลักษณะงาน ด้านความ
หลากหลายของทักษะมีความสัมพันธ์กบั ความเครียดในการ
ท�ำงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรัชญ์ งามสมภาค และ
ประสพชัย พสุนนท์ (2560) เรือ่ ง “อิทธิพลของลักษณะส่วน
บุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การต่อภาวะหมดไฟใน
การท�ำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การปรับโครงสร้างองค์การ : กรณีศกึ ษาองค์การสวนยาง”
พบว่า คุณลักษณะงานด้านภาระงานที่มากเกินควรมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการมีประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Jandaghi, Fard,

Saadatmand & Rajabi (2011) ศึกษาเรือ่ ง “ความสัมพันธ์
ของคุณลักษณะงานและความเครียดในการท�ำงาน กรณี
ศึกษา อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
Shahed” พบว่า คุณลักษณะงาน ด้านความหลากหลายของ
ทักษะ ด้านลักษณะงาน ด้านความส�ำคัญของงาน ด้านการมี
อิสระในการท�ำงาน มีผลต่อความเครียดในการท�ำงานของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .01
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางจิตวิทยา แบ่งเป็น ปัจจัย
ด้านบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดและแรง
จูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ และปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศ
องค์ ก าร และคุ ณ ลั ก ษณะงานอย่ า งน้ อ ย 1 ปั จ จั ย มี
ประสิทธิภาพในการท�ำนายภาวะหมดไฟในการท�ำงาน โดย
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิม์ อี ทิ ธิพลในการท�ำนายต่อภาวะหมดไฟใน
การท�ำงานมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา และคุณลักษณะงาน ตามล�ำดับ
ส่วนพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปัญหามี
อิทธิพลในการท�ำนายภาวะหมดไฟในการท�ำงานน้อยที่สุด
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับแนวคิด และผลการศึกษาของนักวิจัย
หลายๆ ท่าน อภิปรายได้ดงั นี้
ปัจจัยด้านบุคคลโดยแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านประจ�ำส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติมผี ลต่อ
การเกิดภาวะหมดไฟในการท�ำงานเป็นอย่างมาก เนือ่ งจาก
คุณลักษณะของพนักงานประจ�ำส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่ง
ชาติมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ค่อนข้างสูง มีความมุ่งมั่นท�ำงาน
เอาชนะอุปสรรคให้ได้แม้จะมีปญ
ั หายุง่ ยากซับซ้อนไม่ยอ่ ท้อ
ต่ออุปสรรค ชอบความท้าทาย ชอบแข่งขัน และต้องการ
ประสบความส�ำเร็จตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเจอสภาวะที่
กดดัน มีความเคร่งเครียดเกิดปัญหาต่างๆ ก็สามารถจัดการ
กับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
บางคนอาจรูส้ กึ ล้มเหลว ผิดหวัง ไม่ประสบความส�ำเร็จตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว้ก็มีโอกาสก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการ
ท�ำงานได้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Maslach &
Jackson (1982) กล่าวถึงปัจจัยภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
ด้านความรูส้ กึ ไม่ประสบความส�ำเร็จ คือ ความรูส้ กึ ว่าตนเอง
ไม่ประสบความส�ำเร็จตามทีค่ าดหวังไว้ มีความสามารถลดลง
ประเมินตนเองต�ำ 
่ เห็นคุณค่าในตนเองต�ำ 
่ ไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั
ผูอ้ นื่ ไม่มเี ป้าหมายในการท�ำงาน และมีพลังงานในการท�ำงาน
น้อย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรพิศ พาริยะชาติ
(2550) ศึกษาเรือ่ ง “อิทธิพลของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ และการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองทีม่ ตี อ่ ความเครียดของเจ้าหน้าที่
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ต�ำรวจกองบังคับการต�ำรวจนครบาล” พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุและการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านการ
ประเมินความสามารถในการสร้างความรู้สึกทางบวกให้กับ
ตนเองและผู้อ่ืนสามารถรวมกันมีอิทธิพลต่อความเครียด
โดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลสูงสุดต่อความเครียดโดยรวมอย่างมี
นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 พฤติ ก รรมการเผชิ ญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา กล่าวคือ พนักงานประจ�ำ
ส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติมีพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา จัดการแก้ปญ
ั หาทันที ขอค�ำ
แนะน�ำและความร่วมมือจากผู้ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้
ส่งผลให้พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านประจ�ำส�ำนักงานใหญ่การเคหะ
แห่งชาติเกิดความสมดุลสามารถปรับตัว และปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ ยุตปิ ญ
ั หาได้อย่างรวดเร็ว
ไม่เกิดอาการอ่อนเพลีย ท้อแท้ จิตใจหดหู่ เบือ่ หน่าย หมด
ก�ำลังใจ และอ่อนล้าทางอารมณ์ จนท้อถอยกับชีวิตในการ
ท� ำ งาน สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการเผชิ ญ
ความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หา ของ Lazarus & Folkman
(1984) คื อ วิ ธี ก ารที่ บุ ค คลพยายามแก้ ไขปั ญ หา หรื อ
สถานการณ์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด โดยจั ด การกั บ
ความเครียดด้วยการพยายามแก้ที่สาเหตุของปัญหาตาม
ขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หา ได้แก่ การค้นหาสาเหตุของปัญหา การ
วางแผนคิดหาวิธกี ารเพือ่ แก้ปญ
ั หา เผชิญกับสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหา
ตามความเป็นจริงและการเลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม
มากที่สุดเพื่อท�ำให้สถานการณ์ตึงเครียดนั้นดีขึ้น ในทาง
กลับกันพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกปัญหา
เป็นความพยายามที่จะปฏิเสธความเป็นจริงและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ลดหรือละทิ้งความพยายามในการเผชิญกับสิ่งที่
ก่อให้เกิดความเครียด ไม่ลงมือจัดการกับสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเครียด หนีปญ
ั หาโดยการท�ำกิจกรรมอืน่ เพือ่ ไม่ให้คดิ ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือมีการอาศัยสิ่งมึนเมาในการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะการดื่ ม สุ ร า หรื อ ใช้ ส ารเสพติ ด เพื่ อ ให้ ลื ม
ความเครียดจากปัญหาที่เผชิญอยู่ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
แสดงถึงอาการแสดงความเหนือ่ ยล้าของสุขภาพกาย สุขภาพ
จิต คุณภาพและประสิทธิภาพในการท�ำงาน
คุณลักษณะงาน กล่าวคือ คุณลักษณะงานเป็นปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
ทั้งนี้คุณลักษณะงานของส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ
เป็นรูปแบบที่มีการรับรู้รูปแบบการท�ำงานที่ต้องใช้ทักษะ
ความรู้ ความสามารถทีห่ ลากหลาย เป็นงานทีม่ คี ณ
ุ ค่ามีความ
ส�ำคัญ มีความเป็นเอกลักษณ์ มีอสิ ระสามารถออกแบบและ

ทราบถึงผลการท�ำงาน มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีส่ ามารถ
ด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายทีว่ างไว้กอ่ ให้
เกิดได้ งานไม่มคี วามจ�ำเจ จึงส่งผลให้พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติเกิดภาวะหมดไฟใน
การท�ำงานน้อย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ์
(2540) กล่าวว่า องค์กรที่มีโครงสร้างการบริหารงานที่ดี
ผูบ้ ริหารต้องมีการออกแบบคุณลักษณะงาน เพือ่ ให้มคี วาม
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้ได้
ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับปรุงส่วน
ประกอบของงานและวิธกี าร เพิม่ คุณค่างาน ซึง่ อิทธิพลจาก
คุณลักษณะงาน จะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจให้เกิด แรงจูงใจ
ภายในการท�ำงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และความ
พึงพอใจในการท�ำงาน สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษา
ของปรัชญ์ งามสมภาค และประสพชัย พสุนนท์ (2560)
เรื่อง “อิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และ
ลักษณะองค์การต่อภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในองค์ ก ารที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการปรั บ โครงสร้ า ง
องค์การ : กรณีศกึ ษาองค์การสวนยาง” พบว่า ลักษณะงาน
สามารถท�ำนายการเกิดภาวะหมดไฟในการท�ำงานด้าน
ทัศนคติดา้ นลบได้รอ้ ยละ 6.2

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์การ
8.1.1 จากผลการวิ จั ย พฤติ ก รรมการเผชิ ญ
ความเครียดแบบมุง่ แก้ปญ
ั หามีความสัมพันธ์ทางลบในระดับ
ปานกลาง พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุง่ แสวงหา
สิ่งสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบพฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญ
ั หามีความสัมพันธ์ทางบวก
และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุ่งเน้นการแก้
ปัญหา และแบบหลีกหนีปัญหามีอิทธิพลในการท�ำนายต่อ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน ดังนั้นองค์การควรจัดหลักสูตร
ฝึ ก อบรม และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการเผชิ ญ
ความเครียดเพิ่มเติมทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ
อย่างต่อเนือ่ ง
8.1.2 จากผลการวิ จั ย พฤติ ก รรมการเผชิ ญ
ความเครี ย ดและแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานในระดับค่อนข้างต�ำ 
่ และมีอทิ ธิพล
ในการท�ำนายต่อภาวะหมดไฟในการท�ำงาน ดังนัน้ องค์การ
ควรมีการสรรหา คัดเลือกพนักงานที่มีบุคลิกภาพแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิส์ งู มีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดทีด่ มี ลี กั ษณะ
มุ่งแก้ปัญหาและกล้าที่จะเผชิญกับปัญหา และอาจใช้แบบ
ทดสอบแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ และพฤติ ก รรมการเผชิ ญ

24 I
ความเครียดในกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลก่อนเข้า
ท�ำงาน
8.1.3 จากผลการวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะงานมี ค วาม
สัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในระดับปานกลาง และมีอิทธิพล
ในการท�ำนายต่อภาวะหมดไฟในการท�ำงาน ดังนัน้ องค์การ
ควรจัดสิง่ แวดล้อมในการท�ำงานโดยก�ำหนดให้งานทีม่ คี วาม
ท้าทายและต้องใช้ทกั ษะทีห่ ลากหลายมากขึน้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
สามารถท�ำผลงานชิ้นเอกได้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจน
เสร็จสิน้ สมบูรณ์ ให้อสิ ระในการท�ำงาน และสามารถทราบ
ผลของการปฏิบตั งิ านของตนเองได้
8.1.4 จากผลการวิจัย บรรยากาศองค์การมีความ
สัมพันธ์กับภาวะหมดไฟในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรจัด
บรรยากาศองค์การให้นา่ อยูม่ โี ครงสร้างการจัดการอย่างเป็น
ระบบ มีการก�ำหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน มีมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ได้รบั การยอมรับ และ
มีการสนับสนุนซึง่ กันและกันภายในกลุม่ การท�ำงานเพิม่ เติม
8.2 ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1 ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่ลักษณะงานรูปแบบ
อืน่ เช่น แพทย์ พยาบาล แม่บา้ น และผูค้ มุ นักโทษ เป็นต้น
หรือศึกษาในกลุม่ บริษทั เอกชน หน่วยงานรัฐบาล เพือ่ ทราบ
ถึงคุณลักษณะผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจที่มีลักษณะการบริหาร
งานแตกต่างกันออกไป ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญต่อประสิทธิภาพ
ขององค์การ
8.2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
กับตัวแปรอื่น เช่น การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
พฤติกรรมการออมแรงทางสังคม และการรับรูค้ วามสามารถ
ตนเองและประสิทธิภาพในการปรับตัว
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