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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดับภาวะหมดไฟในการท างานของเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 60 คน เคร่ืองมือ
ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม  โ ด ย แ บ่ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ป็ น  2  ส่ ว น  คื อ  
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามส่วนบุคคล มีจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 1.อายุ 2.สถานภาพสมรส  
3.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4.รายได้เฉล่ียต่อเดือน 5.การได้รับการพิจารณาความดีความชอบ  
และ 6.ภาระครอบครัว ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามภาวะหมดไฟในการท างาน โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
1.ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์  2.ด้านความรู้สึกการลดค่าความเป็นบุคคล 3.ด้านความรู้สึก 
ไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผลการวจิยัสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ปรากฏวา่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั 
ก รุ ง เ ท พมห า น ค ร  ส่ ว น ใ ห ญ่ มี อ า ยุ  3 0 -4 0  ปี  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  3 5  มี ส ถ า น ภ า พ โ ส ด  
คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 -5 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
15,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45  ไม่ เคยได้รับการพิจารณาความดีความชอบ คิดเป็น 
ร้อยละ 43.33 และภาระครอบครัวท่ีไม่เดือดร้อน คิดเป็นร้อยละ 43.33 
 ส่วนท่ี 2 ภาวะหมดไฟในการท างานของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานสถานีดับเพลิ งและกู้ภัย
ลาดกระบัง  กรุง เทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่า เฉ ล่ียเท่ากับ 1 .02  
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.39 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความรู้สึกการลดค่าความเป็นบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.09  
มีค่า เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ด้านความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.99 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และด้านความรู้สึก 
อ่อนลา้ทางอารมณ์ อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.99 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 
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Abstract 
 Purpose this research to educated about Burnout Syndrome of The Fireman Officer at Lad 
Krabang Fire and Rescue Station, Bangkok Metropolitan Administration. 
             The instrument used in the research was a questionnaire divided into 2 parts, which were part 
1 of a personal questionnaire consisting of 6 topics  as  included  1. Age 2. Marital Status  
3. Working Period  4. Average Monthly Income  5. Job Promotion and 6. Family Burden.  And part 2 
is the questionnaire about burnout syndrome, divided into 3 topics as included  
1. Exhaustion of emotional 2. Personal relationships and 3.Unsuccessful in working and using basic 
statistics in data analysis such as frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation for data 
analysis.   
              The research results can be summarized as follows: Part 1: Personal factors appear that staff 
at the Fireman officer at Lad Krabang Fire and Rescue Station, Bangkok Metropolitan 
Administration. are aged between 30-40 years old as 35 percentage , having the most single status as 
50 percentage, mostly working period 1-5 years as  41.67 percentage, average monthly income 
between 15,000-20,000 baht/month as 45 percentage, most of them had never been job promotion  as 
43.33 percentage, and family burden responsibilities as 43.33 percentage.  
              Part 2: Burnout syndrome of fireman officer at  Lad Krabang Fire and Rescue Station, 
Bangkok Metropolitan Administration was overall at a moderate level, (x̅ = 1.02 , S.D. = 0.39), 
When considered in each aspect, in descending order, namely personal relationships was at the 
moderate level (x̅ = 1.09 , S.D. = 0.43) , unsuccessful in working was at a low level (x̅ = 0.99 , S.D. 
= 0.46), and the exhaustion of emotional level was at a low level, (x̅ = 0.99 , S.D. = 0.53) 
respectively.
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ความส าคัญของเร่ืองทีว่จัิย  
 ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหน่ึงขององคก์าร
ท่ีใช้ช่ือว่า กรุงเทพมหานคร ด้วยส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั มีวิสัยทศัน์ในการด าเนิน
กิจการของหน่วยงานวา่ เป็นองคก์รชั้นน าดา้นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน
และของรัฐในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ส านัก
ป้องกนัและบรรเทา  สาธารณภยัมีภารกิจในการ
ดูแลและให้บริการดา้นสาธารณภยัแก่ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการขบัเคล่ือนภารกิจ
หรือผูป้ฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว ได้แก่ เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในปัจจุบนัมีสถานี
ดบัเพลิงและกูภ้ยั จ  านวน 35 สถานีหลกั และอีก 10 
สถานียอ่ย รวมก าลงัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมากกวา่ 
1,700 นาย สับเปล่ียนหมุนเวียนการปฏิบติัหน้าท่ี
ตลอด 24 ชั่วโมง (ส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั กรุงเทพมหานคร, [ออนไลน]์. 2559) 

ซ่ึ งภาวะหมดไฟในการท างาน คือ 
ภาวะการเปล่ียนแปลงด้านจิตใจท่ีมีผลมาจาก
ความเครียดเร้ือรังในท่ีท างานและไม่มีการจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งลกัษณะอาการ
ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. เหน่ือยลา้ทางอารมณ์ 
รู้สึกหมดพลงั สูญเสียพลงัจิตใจ 2. มีทศันคติเชิง
ลบต่อความสามารถในการท างานของตนเอง ขาด
ความเช่ือมัน่ในความส าเร็จ 3. ประสิทธิภาพการ

ท างานลดลง ความสัมพนัธ์ในท่ีท างานห่างเหิน 
หรือเป็นไปในทางลบกบัผูร่้วมงานหรือลูกคา้ ซ่ึง
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการท างานมี
ผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การแข่งขนัในทาง
การคา้ หรือวิวฒันาการของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามยุคสมยั คุณภาพชีวิตของบุคคลในแต่ละชน
ชั้นมีความแตกต่างกันมากข้ึน การแก่งแย่งชิงดี
หรือความความหวงัท่ีจะประสบความส าเร็จและ
ไดร้างวลัจากการท างานยอ่มมีผลต่อความคาดหวงั
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกทั้งภาระของชีวิตไม่ว่า
จะเป็นดา้นครอบครัวหรือหนา้ตาทางสังคม ลว้นมี
ผลต่อความเครียดท่ีสะสมและอาจกระทบต่อ
สุขภาพจิตจนก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการท างานได ้ 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การด าเนินการตาม
ภารกิจของส านักป้องกันและบรรเทาสาธรณภยั 
เป็นการบริการท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนอนัเป็นหวัใจหลกัของการบริหารระบบ
ราชการ ซ่ึงมีกรอบการด าเนินการตามวิสัยทศัน์
และการก าหนดเป้าหมายขององค์การ ด้วยเหตุน้ี 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทา       
สาธารณภยัจึงตอ้งเผชิญกบัความกดดนัในหลาย  ๆ
ดา้น เช่น การเขา้ถึงเหตุอยา่งรวดเร็วเพื่อทนัต่อสา
ธารณภัยท่ีเกิด การได้รับการต าหนิติเตียนจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรือประชาชนผูป้ระสบภยัต่าง  ๆ
การท างานไม่เป็นเวลา เพราะต้องท างานเป็นกะ
เป็นเวรแตกต่างจากการท างานโดยปกติทั่วไป 
วนัหยุดเทศกาล วนัหยุดนักขตัฤกษ์ก็ไม่ได้หยุด
ตามปกติ เพราะต้องเตรียมความพร้อมในการ
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รองรับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ปัญหา
ภาระครอบครัวท่ีไม่สามารถมีเวลาดูแลไดต้ามเวลา
ปกติ ปัญหาสุขภาพท่ีตอ้งเผชิญความเส่ียงอนัตราย 
ควนัพิษหรือสารอนัตราย และการพกัผ่อนท่ีไม่
เป็นเวลา หรือแม้กระทั่งผลตอบแทนรายได้ท่ี
ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั จนท าให้เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ตอ้งเผชิญกบัความเครียดสะสมเป็นเวลานานหรือ
เป็นประจ าทุกวนั ย่อมส่งก่อให้เกิดความอ่อนล้า
ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้สึกหมดเร่ียวแรง มีความ
อดทนต่องานท่ีรับผิดชอบต ่าลง ไม่อยากท างาน 
จนถึงขั้นขาดพลงัในการด าเนินชีวิต อาการเหล่าน้ี
รวมเรียกวา่ ภาวะหมดไฟ (Burn Out Syndrome) ซ่ึง
ภาวะหมดไฟน้ีนอกจากจะกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ยงัท าให้เกิดทศันคติในเชิงลบ
ต่องาน ท างานอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ อาจก่อเกิด
การโอนยา้ยหน่วยงานหรืออาจลาออกจากงาน 
ผลกระทบดงักล่าวยอ่มส่งใหผ้ลเสียต่อองคก์ร เช่น 
การขาดแคลนบุคลาการในการท างานท าให้ผูท่ี้
ปฏิบติังานตอ้งรับภาระหนกัข้ึน หรือองค์กรตอ้ง
เสียงบประมาณในการสรรหาบุคคลกรใหม่มา
ทดแทน และท่ีส าคญัอาจกระทบต่อภารกิจด้าน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีตอ้งใชค้วาม
รวดเร็วในการท างาน จ านวนบุคลากรท่ี มี
ประสิทธิภาพ และจิตใจท่ีเขม้แขง็ของผูป้ฏิบติังาน
ในการเขา้ถึงเหตุได้อย่างทนัท่วงที ส่งผลให้เกิด

ความเสียหายต่อรัฐและประชาชน ผลกระทบ
เหล่าน้ีอาจต่อเน่ืองเป็นวงจรจนสามารถกระทบกบั
เป้าหมายภารกิจขององคก์ร ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพ
การท างานขององค์กรลดต ่าลงและน าไปสู่ความ
ลม้เหลวขององคก์รอีกดว้ย 

ดว้ยเหตุภาวะหมดไฟในการท างานท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ มีความส าคญัต่อการด าเนินภารกิจ
ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้ นผู ้ศึกษาจึงสนใจท่ีท าวิจัยเร่ือง
เก่ียวกบั “ภาวะหมดไฟในการท างานของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานในสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร”  เน่ืองจากสถานีดบัเพลิงและ
กู้ภัยลาดกระบัง กรุงเทพมหานครนั้ น มีพื้นท่ี
ครอบคลุมกวา้งมาก ประกอบกับพื้นท่ีในความ
รับผดิชอบของสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั
โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าจึงประสบ
กบัปัญหาไฟไหมป่้าหญา้และขยะเป็นจ านวนมาก
ในแต่ละปี  ผู ้ศึกษาจึงเล็ งเห็นว่า เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานในสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั 
มีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะหมดไฟในการท างานได ้
ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมา เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัก่อให้
ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชน  
 ดงันั้น จึงควรใหค้วามส าคญัในการศึกษา
ถึ งก า ร เ กิ ดภาวะหมดไฟในการท า ง าน 
ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานีดบัเพลิงและ
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กู้ภัยลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการ
ป้องกนัและแกไ้ขภาวะหมดไฟในการท างาน อนั
เป็นการส่งเสริมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากรต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
เพื่อศึกษาระดับภาวะหมดไฟในการ

ท างานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร มุ่งศึกษาระดบั
ภาวะหมดไฟ ในการท างานของเจ้าหน้ าท่ี
ผูป้ฏิบติังานสถานีดับเพลิงและกู้ภยัลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 70 คน (สถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัลาดกระบงั จ านวน 38 คน สถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัย่อยหนองจอก จ านวน 16 คน และสถานี
ดบัเพลิงและกูภ้ยัยอ่ยร่มเกลา้ จ  านวน 16 คน) 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ขอบเขตด้าน
ระยะเวลาการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาใน
ช่วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 - เดือน
มิถุนายน 2563  
 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ี
มุ่งเนน้ศึกษาถึงระดบัภาวะหมดไฟการท างานของ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยั
ลาดกระบงัมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
โดยก าหนดให้มีปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย     
1.อายุ 2.สถานภาพสมรส  3.ระยะเวลาการท างาน    
4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5.การไดรั้บพิจารณาความดี

ความชอบ และ6.ภาระครอบครัว ส่วนด้านภาวะ
หมดไฟ ใช้แนวคิดทฤษฎีของ มาสลาซ ซ่ึง
ประกอบด้วย 1.ความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์        
2 .ความ รู้ สึ กด้ อยสั มพันธ์ ต่ อบุ คคล  และ                  
3.ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จในการท างาน  
 4. ขอบเขตด้านพื้นท่ี พื้นท่ีในการวิจัย
คร้ังน้ีได้แก่ สถานีดับเพลิงและกู้ภยัลาดกระบงั 
สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัย่อยหนองจอก และสถานี
ดบัเพลิงและกูภ้ยัยอ่ยร่มเกลา้ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
1. ท าให้ทราบถึงระดบัภาวะการหมดไฟ

ในการท างานของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานี
ดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

2. ท าให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานี
ดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั ไดต้ระหนกัถึงภาวะ
หมดไฟในการท างาน ทราบถึงอาการเบ้ืองตน้เม่ือ
เกิดภาวะหมดไฟในการท างาน  

3. ผลการวิจยัสามารถช่วยให้เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานในสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดท้ราบถึงภาวะการ
หมดไฟในการท างาน และหาแนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ข เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน
ส ถ า นี ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ กู้ ภั ย ล า ด ก ร ะ บั ง 
กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืน สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ปัจจยัส่วนบุคล หมายถึง ลกัษณะส่วน

บุคคลของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานีดบัเพลิง
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุ
สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน การได้รับพิจารณาความดีความชอบ และ
ภาระครอบครัว 
 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานปฏิบติัภารกิจของ
ส านั ก ป้ องกั นและบรร เท าส าธ ารณภั ย 
ประกอบดว้ยสถานียอ่ย 2 สถานี คือ สถานีดบัเพลิง
และกู้ภยัย่อยหนองจอก และสถานีดับเพลิงและ
กูภ้ยัย่อยร่มเกลา้ รวมอตัราก าลงัทั้งหมด จ านวน 
70 นาย 
 เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามญั ท่ีบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง
เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ
พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
 ภาระครอบครัว หมายถึง ความรับผดิชอบ
ของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานีดบัเพลิงและ
กู้ภัยลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร ท่ี มี ต่อ
ครอบครัวของตนเอง ดา้นการเงินการเล้ียงดูท่ีมีต่อ 
บิดา มารดา ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง หรือบุคคล
อ่ืน  ๆ
 ไม่มีภาระครอบครัว หมายถึง ไม่มีภาระ
ท่ีต้องรับผิดชอบ ในการดูแลครอบครัวในด้าน
การเงินหรือการเล้ียงดู 

 มีภาระครอบครัวท่ีไม่เดือดร้อน หมายถึง 
มีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ ในการดูแลครอบครัวใน
ดา้นการเงินหรือการเล้ียงดู โดยไม่รู้สึกกงัวลใจ ไม่
เดือนร้อน หรือความทุกขใ์นการประกอบอาชีพ 
 มีภาระครอบครัวท่ีเดือดร้อนปานกลาง 
หมายถึง มีภาระท่ีต้องรับผิดชอบ ในการดูแล
ครอบครัวในด้านการเงินหรือการเล้ียงดู ท าให้
รู้สึกกังวลใจ เดือนร้อนและมีความทุกข์ในการ
ประกอบอาชีพบางคร้ังบางคราว 
 มีภาระครอบครัวท่ี เ ดื อดร้อนมาก 
หมายถึง มีภาระท่ีต้องรับผิดชอบ ในการดูแล
ครอบครัวในด้านการเงินหรือการเล้ียงดู ท าให้
รู้สึกกังวลใจ เดือนร้อนและมีความทุกข์ในการ
ประกอบอาชีพ 
 ภาวะหมดไฟในการท างาน หมายถึง 
ลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน 
ในสถานีดับเพลิ งและกู้ภัยลาดกระบัง  ท่ี
ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
และมีความเครียดสะสมเร้ือรัง ซ่ึงบางคร้ังอาจไม่
รู้ตวัแต่แสดงอาการออกมาทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
และพฤติกรรม เป็นเหตุให้ตนเองรู้สึกเบ่ือหน่าย
ทอ้แท ้ไม่อยากท างาน ไม่สนใจต่อบุคคลรอบขา้ง 
และรู้สึกว่าตนเองไม่มีประสิทธิภาพท่ีจะท างาน
ใหบ้รรลุเป้าหมาย แบ่งลกัษณะของอาการออกเป็น 
3 อาการ ดงัน้ี 
 1. ความรู้สึกอ่อนลา้ทางอารมณ์ หมายถึง 
รู้สึกเหน่ือยหน่าย หมดก าลังใจ จนท าให้เกิด
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ความเครียดในการท างาน และบุคคลอ่ืน จึงหมด
หวงัท่ีจะท างานต่อไป 
 2. ความรู้สึกการลดค่าความเป็นบุคคล 
หมายถึง รู้สึกว่าตนเองมีทศันคติในแง่ลบ และ
มองเห็นคุณค่าต่อบุคคลอ่ืนลดลง จึงท าให้ไม่
อยากมีส่วนร่วมกบับุคคลในองคก์ร 
 3. ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จในการ
ท างาน หมายถึง รู้สึกว่าตนเองไม่มีประสิทธิภาพ
ในการท างานให้ส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้และไม่
พอใจผลการปฏิบติังานของตนเอง จึงท าให้ไม่
สามารถใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้
 การได้รับการพิจารณาความดีความชอบ 
หมายถึง ผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปี
ของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในสถานีดบัเพลิงและ
กูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร หมายความเฉพาะ
จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการประเมินระดบั ดีเยีย่ม 

แนวคิดทฤษฎทีฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การวิจัยเร่ือง  “ภาวะหมดไฟในการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัลาดกระบงักรุงเทพมหานคร” ในคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัได้ศึกษารวบรวม ผลงานทางวิชาการ 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
น ามาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะ
หมดไฟในการท างาน 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับสถานีดับเพลิงและ
กูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะหมดไฟใน
การท างาน 
 จิโอร์คาโน (Giordano 1997, อ้างถึงใน 
ชนัดดา ยงัสี, 2549: 16) ได้ให้ค  านิยามไวว้่า  
สาเหตุมาจากความเครียดท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน 
เกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ คือ บรรยากาศในการท างาน
ท่ีเคร่งเครียดมากเกินไป และปริมาณงานท่ีมาก ซ่ึง
สามารถแก้ไขได้ด้วยการพกัผ่อน ออกก าลงักาย
และรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม  
 ละมา้ย เกิดโภคทรัพย ์(2548: 14) ได้ให้
ค  านิยามไว้ว่า เป็นกลุ่มอาการท่ีแสดงออก 
ในลักษณะความอ่อนล้าทางอารมณ์ การลดค่า
ความเป็นบุคคล และการลดค่าความส าเร็จของตน 
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเผชิญความเครียดเร้ือรัง
จากการท างาน  
 ศุภรี รอดสิน (2549: 16) ไดใ้หค้  านิยามไว้
ว่า เป็นกลุ่มของพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ทั้ ง
ภายนอกและภายใน เช่น ความรู้สึกโกรธ เบ่ือ
หน่าย ซึมเศร้า วิตกกังวล เฉ่ือยชา ส้ินหวงั เกิด
ความระแวง ส้ินหวงั มองโลกในแง่ร้าย ขาดความ
ตั้งใจและสมาธิในการท างาน ฉุนเฉียวง่าย และมี
ความรู้สึกว่าคุณค่าในตวัเองต ่าลง ลกัษณะอาการ
เหล่าน้ีจึงเกิดจาการสะสมความเครียดอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงไม่สามารถจดัการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป็นเวลานาน ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเอง งานท่ี
ตนเองปฏิบติั เพื่อนร่วมงานและองคก์ร 
 อินทิรา ปัทมินทร (2556) ไดใ้ห้ค  านิยาม
ไวว้า่ เป็นอาการท่ีเหน็ดเหน่ือยอ่อนลา้ทั้งกายและ
ใจ ไม่อยากท างานเดิมท่ีท าอยู ่แมว้่าก่อนหน้านั้น
จะเคยท าไดดี้ เคยทุ่มเทให้อยา่งเต็มท่ี แต่กลบัรู้สึก
ท้อแท้ รู้ สึกว่าส่ิงท่ีท ามาทั้ งหมดไม่ เห็นผล 
หรือไม่เป็นไปอยา่งท่ีคาดหวงั จึงเกิดความเหน่ือย
หน่าย และรู้ สึกว่าตัวเองอารมณ์แปรปรวน 
หงุดหงิด ท าให้ชีวิตไม่มีความสุขทั้งท่ีท างานและ
ท่ีบ้าน ค านิยามของ Burnout ได้มีผู ้วิจ ัยให้
ความหมายท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย 
ท่ีท  าการศึกษา ได้แก่ ความท้อแท้ ความท้อถอย 
ความเบ่ือหน่าย และภาวะหมดไฟ 

 จากค าจ ากดัความ ความหมาย และนิยาม
ขา้งตน้ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมและศึกษามา จึง
สามารสรุปไดว้า่ ภาวะหมดไฟในการท างาน (Burn 
Out Syndrome) คือ ภาวะความเครียดท่ีเกิดจาการ
ท างานอนัมีการสะสมมาเป็นเวลายาวนาน แต่ไม่มี
การจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดภาวะทอ้แท้ หดหู่ หมดหวงั ลดคุณค่า
ของตนเอง ลดประสิทธิภาพในการท างานของ
ตนเองลง มีความคิดด้านลบกับการท างานของ
ตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งองค์กร มี
ภาวะหนีห่าง แยกตวัออกจากสังคม หรือส่งผลให้
เกิดการยา้ยงานหรือลาออก 

ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บสถ า นี ดั บ เพลิ ง แล ะกู้ ภั ย
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 
กองปฏิบติัการดบัเพลิงและกูภ้ยั 4 ส านกัป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ี
รับผิดชอบภายในเขตลาดกระบงั เขตหนองจอก 
และแขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง มีชุมชน
ทั้ งหมด 163 ชุมชน แบ่งออกเป็น พื้ นท่ี เขต
ลาดกระบัง 63 ชุมชน พื้นท่ีเขตหนองจอก 97 
ชุมชน พื้นท่ีแขวงราษฎร์พฒันา 3 ชุมชน พื้นท่ี
รับผดิชอบทั้งหมด 360 ตารางกิโลเมตร โดยภารกิจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน
ส ถ า นี ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ กู้ ภั ย ล า ด ก ร ะ บั ง 
กรุงเทพมหานคร คือ การป้องกัน ระงับ และ
บรรเทาสาธารณภยั ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบตามท่ี
ได้รับการร้องขอจากประชาชน รวมทั้ งการ
ประชาสัมพนัธ์และอบรมใหค้วามรู้ในการป้องกนั
อคัคีภยัใหก้บัอาสาสมคัร และประชาชนในชุมชน
ต่าง ๆ ทั้งน้ีในส่วนของปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ
ส่วนใหญ่ คือ ปัญหาด้านอัตราก าลังท่ี มีไม่
เพี ยงพอต่อภารกิจ และพื้ นท่ี ท่ี รับผิดชอบ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ชุดดบัเพลิง หรือรถดบัเพลิงท่ี
ตอ้งใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ี มีไม่เพียงพอ หรือมี
สภาพช ารุดทรุดโทรม เน่ืองจากขาดการบ ารุงรักษา 
และผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทั้ งน้ี สภา
กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมท่ีจะตอ้งผลกัดนัและ
สนบัสนุนการจดัซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั และ
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ปรับปรุงสถานีดบัเพลิงของกรุงเทพมหานครให้มี
ประสิทธิภาพในการใชง้านในช่วงท่ีเกิดเหตุเพลิง
ไหมไ้ด ้รวมถึงการประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารใน
การผลักดันงบประมาณจัดซ้ื อพาหนะท่ี มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ในการดับเพลิง
ไหม้ในอนาคต ดังนั้ น สถานีดับเพลิงและกู้ภัย
ลาดกระบงัจึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมาความส าคญั
ในการด าเนินการตามภารกิจของส านักป้องกัน
แ ล ะบ ร ร เ ท าส า ธ า รณภั ย  ใ น เ ข ตพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกอีกด้วย  (ส านัก
ป้องกนัสาธารณภยัและบรรเทากรุงเทพมหานคร, 
[ออนไลน]์. 2559) 
 ดว้ยสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั มี
พื้ น ท่ี รั บผิ ดชอบขนาดใหญ่และห่ างไกล  
การเข้าระงับเหตุสาธารภยัต่าง ๆ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามมาตรฐาน ส านักป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจึงได้แบ่งส่วนพื้นท่ี
รับผิดชอบและจดัตั้งสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัย่อย 
ภายใต้การก ากับดู แลของสถานีดับเพลิ ง
ลาดกระบงั ข้ึนอีก 2 สถานี คือ 1. สถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัยอ่ยหนองจอก 2. สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยั
ย่อยร่มเกล้า เพื่อให้ครอบคลุมต่อการด าเนิน
ภารกิจในการป้องกนัและบรรเทาสาธารภยัให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ  
  ในส่วนการจัดอัตราก าลังนั้ น สถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง มีอัตราก าลัง
เจา้หน้าท่ี ทั้งหมด จ านวน 70 นาย และไดจ้ดัสรร

อตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในแต่ละสถานี 
ดงัน้ี 
 1. สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั 
มีอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 38  นาย  
 2. สถานีดบัเพลิงและกู้ภยัย่อยหนอง
จอก มีอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 16 นาย  
 3. สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัยอ่ยร่มเกลา้ 
มีอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 16 นาย  
 ทั้งน้ี สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั 
มีการแบ่งส่วนการปฏิบติังานไว ้ดงัน้ี  
 1. งานดา้นการบริหาร  
 2. งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 3. งานดา้นธุรการ  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 มาสลาซ และ เลเตอร์ (Maslach and Leiter, 
1997,  อ้างถึ งใน สิ ริ ยา สั มมาวาจ, 2555)  
ไดศึ้กษาเร่ือง “The Truth about Burnout How 
Organizations Cause Personal Stress and What to do 
about It”  ผลวิจยัพบว่า  กลุ่มอาการเหน่ือยหน่าย
นั้นประกอบดว้ย 1.ความอ่อนลา้ทางดา้นอารมณ์ 2.
ความรู้สึกท่ีลดความเป็นบุคคล และ3.ความรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน สามารถแบ่ง
ความเหน่ือยหน่ายไดเ้ป็นระดบัสูง ระดบัปานกลาง 
และระดับต ่ า โดยในแต่ละระดับมีลักษณะ 
ดงัต่อไปน้ี  ผูท่ี้มีความเหน่ือยหน่ายสูงจะมีคะแนน
ความอ่อนลา้ทางดา้นอารมณ์ และความรู้สึกท่ีลด
ความเป็นบุคคลสูง และมีคะแนนความรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานต ่ า ผู ้ท่ีมี
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ความเหน่ือยหน่ายปานกลางจะมีคะแนนความ
เหน่ือยหน่ายทั้งสามดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูท่ี้
มีความเหน่ือยหน่ายระดับต ่า จะมีคะแนนความ
อ่อนลา้ทางดา้นอารมณ์ และความรู้สึกท่ีลดความ
เป็นบุคคลต ่า แต่จะมีคะแนนความรู้สึกไม่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานสูง 
 สิริยา สัมมาวาจ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความเหน่ือยหน่ายของพยาบาลประจ าการ 
ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการศึกษาพบว่า 
พยาบาลประจ าการในโรงพยาบาลรามาธิบดี มีค่า
คะแนนความเหน่ือยหน่ายทางด้านความอ่อนล้า
ทางอารมณ์  การลดความเป็นบุคคล และ
ความส าเร็จส่วนบุคคล โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงทั้ง
สามดา้น และพยาบาลประจ าการท่ีมีความแตกต่าง
ทางปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อายุ  ระยะเวลา
ปฏิบัติ การ สถานภาพการสมรส แผนกท่ี
ปฏิบติังาน และลักษณะงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย
ของความเหน่ือยหน่ายแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
 ปทุมรัตน์ สกุลพิมรัตน์ (2556) ไดศึ้กษา
เร่ือง ภาวะหมดไฟในการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการของบริษทั วีรับเบอร์ คอร์ปอร์
เรชัน่ จ  ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัภาวะหมดไฟ
ในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการของ
บริษทั วีรับเบอร์ คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั โดยรวม มี
ระดบัภาวะหมดไฟในการท างานอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 1.35 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ภาวะหมดไฟในการท างานท่ีสูงท่ีสุดคือ 
ด้านความรู้ สึกด้อยสัมพันธภาพต่อบุคคล              

มีค่าเฉล่ีย 1.42 รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 
1.33 และล าดบัสุดทา้ยคือ ด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ มีค่าเฉล่ีย 1.31 ส่วนผลการเปรียบเทียบ
ภาวะหมดไฟในการท างาน ตามปัจจยัส่วนบุคคล
ได้แก่  เพศอายุ  สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ปฏิบติังาน เงินเดือน ภาระครอบครัว พบว่า เพศ
และเงินเดือนของกลุ่มตวัอย่างมีภาวะหมดไฟใน
การท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนสถานภาพสมรส
ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์และ
ภาวะหมดไฟโดยรวม มีภาวะหมดไฟในการท างาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนอาย ุระยะเวลาปฏิบติังาน และภาระครอบครัว 
ของกลุ่มตวัอย่าง ดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ มี
ภาวะหมดไฟในการท างานแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เฌอพชัญ์ ใจสอาด (2556) ได้ศึกษาวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะหมดไฟในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายบุคคล บริษทั เอ็มเอ็นบี-มินิแบ 
ไทย จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะ
หมดไฟในการท างานของพนักงานฝ่ายบุคคล 
บริษทั เอ็มเอ็นบี-มินิแบ ไทย จ ากดั โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ และ
ดา้นระบบบริหาร ตามล าดบั  
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 วลัลภ วิชาญเจริญสุข และ สุนทร สุภพงษ ์
(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาวะหมดไฟในการท างานและ
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในผูแ้ทนบริษัทยาข้ามชาติ ผล
การศึกษาพบว่า ภาวะหมดไฟในการท างานด้าน
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต ่า 
คิดเป็นร้อยละ 53.1 ด้านการเมินเฉยต่องานส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40.3 และ
ด้านความสามารถในการท างานพบว่ามีภาวะหมด
ไฟในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 55.3 ปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีความสัมพนัธ์กับภาวะหมดไฟระดับสูงด้าน
ความอ่อนล้าทางอารมณ์และปัจจัยการท างานมี
ความสัมพันธ์กับภาวะหมดไฟระดับสูงทั้ งสาม
องคป์ระกอบ 
 ปรัชญ์ งามสมภาค และ ประสพชัย พสุ
นนท์ (2560) อิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคล 
ลกัษณะงาน และลกัษณะองค์การ ต่อภาวะการหมด
ไฟในการท างาน ของพนักงานรัฐวิสาหกิจใน
องคก์ารท่ีอยูใ่นระหวา่งการปรับโครงสร้างองคก์าร : 
กรณีศึกษาองค์การสวนยาง จากการศึกษาพบว่า       
1) บุคลิกภาพของพนกังานท่ีแตกต่างกนันั้นมีผลต่อ
ภาวะหมดไฟในการท างานท่ีแตกต่างกัน การ
ทดสอบบุคลิกภาพพนกังานในองค์การในภาพรวม
จึงเป็นส่ิ งจ าเป็นในการวางรูปแบบองค์การ               
2) ลักษณะของงาน ซ่ึงรวมถึงภาระของงาน ความ
ชดัเจนของงาน และความสัมพนัธ์อนัดีในองค์การ 
เป็นส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งคิดหาเคร่ืองมือในการปลูกฝัง
สร้างเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององค์การเพื่อ
ป้องกันภาวะหมดไฟในการท างาน 3) ลักษณะ

องค์การท่ีมีความยุติธรรม ทั้ งในด้านของความ
เจริญก้ าวหน้ าตามโครงสร้ างองค์ กร จาก
ผูบ้ ังคับบัญชา ผลตอบแทน และกฎระเบียบการ
ท างาน อนัแสดงถึงวฒันธรรมองคก์ารท่ีดี เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งพิจารณาในการรวมหน่วยงานหลายหน่วยงาน
เขา้ด้วยกนั ซ่ึงอาจเกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมและ
ความแตกต่างกนัทางด้านวฒันธรรมได้ การคิดหา
เคร่ืองมือในการสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีโปร่งใสมี
ความยุติธรรมสามารถสร้างความสุขในการท างาน
ให้แก่พนกังาน เป็นเคร่ืองมือป้องกนัภาวะหมดไฟ
ในการท างานไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 วลีรัตน์ เช็ค เทิดทูนภูภุช และ พีรพนธ์ ลือ
บุญธวชัชยั (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง “ภาวะเครียดในการ
ท างาน และภาวะหมดไฟในทนายความผู ้มี
ใบอนุญาตทนายความ ณ สภาทนายความในพระ
บรมราชูปถมัภ์” ผลการศึกษาพบว่า ทนายความผูมี้
ใบอนุญาตท่ีมีภาวะเครียดจากการท างาน ร้อยละ 
22.3 (89 ราย) เป็นผู ้ ท่ี เพิ่ งได้ รับใบอนุญาต
ทนายความและผูมี้ใบอนุญาตทนายความประเภท     
2 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียจากการท างาน มากกวา่ 40,000 
บาทข้ึนไป ส่วนผูมี้ภาวะหมดไฟร้อยละ 7.0 (28 ราย) 
เป็นผู ้มีรายได้เฉล่ียมากกว่า 40,000 บาท และมี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 ปี โดย
อยู่ในกลุ่มท่ีท างานอยูใ่นดา้นให้ค  าปรึกษา/แนะน า
ทางกฎหมายด้านงานอาญาเพียงอย่างเดียว และมี
ชัว่โมงท างานต่อวนัน้อยกว่าหรือเท่ากบั 8 ชัว่โมง 
โดยภาวะเครียดจาการท างานเก่ียวขอ้งกบัการเกิด 
ภาวะหมดไฟ
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาจากผลงานทางวิชาการ 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
ภาวะหมดไฟในการท างานของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน
สถานีดบัเพลิงลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร จึงไดน้ า
แนวคิดของ มาสลาซ และ แจงสัน (Maslach and Leiter, 
1997 อา้งถึงใน สิริยา สัมมาวาจ, 2555)เก่ียวกบัภาวะ
หมดไฟในการท างานทั้งหมด 3 ด้านได้แก่ 1. ความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ 2. การลดค่าความเป็นบุคคล           
3. ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัทั้ง 3 ดา้น 
ตวัแปรอิสระ                    ตวัแปรตาม                                                      

ปัจจยัส่วนบุคคล    
1. อาย ุ
2. สถานภาพสมรส 
3. ระยะเวลาปฏิบติังาน 
4. การไดรั้บพิจารณาความดี
ความชอบ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. ภาระครอบครัว 

  ภาวะหมดไฟใน
การท างานของ
เจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานสถานี
ดบัเพลิงลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

    
ปัจจยัเก่ียวกบัภาวะหมดไฟ
ในการท างาน 

   

1. ความรู้สึกความอ่อนลา้ทาง
อารมณ์  
2. ความรู้สึกการลดค่าความ
เป็นบุคคล  
3. ความรู้สึกไม่ประสบ   
    ความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน   

   

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา 
“ภาวะหมดไฟในการท างานของผูป้ฏิบติังานใน
ส ถ า นี ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ กู้ ภั ย ล า ด ก ร ะ บั ง 
กรุงเทพมหานคร”  โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) แลว้น ามาวิเคราะห์
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปสถิติทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิ จัย  โดยมี
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ได้แก่ 
ข้าราชการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร  (รวมอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี ทั้ง 3 
สถานี ได้แก่ สถานีดบัเพลิงและกู้ภยัลาดกระบงั 
สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัย่อยหนองจอก และสถานี
ดบัเพลิงและกูภ้ยัยอ่ยร่มเกลา้) จ  านวน 70  คน   
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
ข้าราชการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร (รวมอตัราก าลงัทั้ง 3 สถานี 
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ไดแ้ก่ สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั สถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยย่อยหนองจอก และสถานี
ดบัเพลิงและกูภ้ยัยอ่ยร่มเกลา้) จ  านวน 60  คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์
และกรอบแนวคิดของการศึกษาท่ีก าหนดข้ึน  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามส่วนบุคคล เป็น
แบบสอบถามส่ วนบุคคลของเจ้าหน้ า ท่ี
ผู ้ปฏิบั ติ งานในสถานีดับเพลิ งและกู้ภัย
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย
ค าถามแบบเลือกตอบ และค าถามแบบปลายเปิด 
มีจ านวน        6 ข้อ ประกอบด้วย 1.อายุ 2.
สถานภาพสมรส          3.ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5.การไดรั้บการพิจารณา
ความดีความชอบ และ      6.ภาระครอบครัว 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะหมดไฟใน
การท างาน ตามแนวความคิดของ มาสลาซ 
ประกอบด้วยค าถาม 30 ข้อ โดยแบ่งเป็น                 
1.ความรู้สึกอ่อนลา้ทางอารมณ์ 2.ความรู้สึกการ
ลดค่าความเป็นบุคคล  และ 3.ความรู้สึกไม่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน  (สิริยา สัมมาวาจ, 
2555) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 60 คน 
 2. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

 3. ตรวจดูความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นน ามาให้คะแนนตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 4.  น าแบบสอบถามมาวิ เคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิ จ ัยน าข้อมูลท่ี เก็บรวบรวมมา
วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล ตามระเบียบวิธี
ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติทาง
สังคมศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. การประมวลผลขอ้มูล ดงัน้ี 
 1.1 การตรวจสอบความครบถว้น 
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ของขอ้มูลทุกชนิดก่อนท่ี
จะน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1 . 2  น าแบบทดสอบ ท่ีได้ รับ
กลบัมาลงขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
 1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 1 . 4  ป ร ะม วล ผลข้อ มู ล ต า ม
จุดหมายของการศึกษา 
 2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  ต า ม
วตัถุประสงค ์  ดงัน้ี 
 2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคล ได้แก่   1.อายุ  2.สถานภาพสมรส  
3.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4.รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 5.การไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ 
และ      6.ภาระครอบครัว วิเคราะห์โดยใช้
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ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ภาวะหมดไฟ
ของเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานสถานีดับเพลิง 
และกู้ภยัลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้แก่         
1.  ด้ านความรู้ สึกอ่อนล้าทางอารมณ์  2. 
ความรู้สึกการลดค่าความเป็นบุคคล และ 3. 
ความรู้ สึกไม่ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ตัวแปรอิสระ ซ่ึง เป็นปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย 1.อายุ 2.สถานภาพ
สมรส 3.ระยะเวลาการปฏิบติังาน 4.รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5.การไดรั้บการพิจารณาความ
ดีความชอบ และ 6.ภาระครอบครัว 
 ปัจจยัเก่ียวกับภาวะหมดไฟในการ
ท างาน ประกอบด้วย 1. ความรู้สึกอ่อนล้า
ทางอารมณ์  2. ความรู้สึกการลดค่าความเป็น
บุคคล  และ 3.  ความรู้สึกไม่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัภาวะหมด
ไฟของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิง 
และกูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1. อาย ุ 
2. สถานภาพสมรส 3. ระยะเวลาการปฏิบติังาน      
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5.การไดรั้บการพิจารณา
ความดีความชอบ และ 6.ภาระครอบครัว 

วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติร้อยละ (Percentage) และ
การแจกแจงความถ่ี (Frequency)   ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูล ภาวะหมดไฟของเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 1. ความรู้สึกอ่อนลา้ทาง
อารมณ์  2. ความรู้สึกการลดค่าความเป็นบุคคล 
และ  3. ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

อภิปรายผล 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการวจิยั เร่ือง 
ภาวะหมดไฟในการท างานของเจ้าหน้าท่ี
ดบัเพลิงและกูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มี
การรับรู้ภาวะหมดไฟในการท างานโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกบังานวิจยัของ
ปทุมรัตน์ สกุลพิมลรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง 
“ภาวะหมดไฟในการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการของบริษทั วีรับเบอร์ คอร์ปอร์เรชั่น 
จ  ากดั” ดว้ยเหตุท่ีภาวะหมดไฟในการท างานของ
พนักงานมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของ
องค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ และเล็ งเห็นว่า
พนกังานระดบัปฏิบติัการเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยั
หน่ึงท่ีจะขาดไม่ได้ในกระบวนการด าเนินงาน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไว ้ 

 ดังนั้ น การวิ จัยคร้ังน้ี จึ งสามารถ
อภิปรายผลระดบัภาวะหมดไฟในการท างานของ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิงและกู้ภยั
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานครได ้ดงัน้ี 
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 ระดับอาการภาวะหมดไฟสามารถ
จ าแนกระดับอาการออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดบัสูง ระดบัปานกลาง และระดบัน้อย ซ่ึงใน
การวดัระดบัทั้ง 3 ดา้น สามารถจ าแนกลกัษณะ
ภาวะอาการหมดไฟได ้ดงัน้ี  

 1. ผูท่ี้มีภาวะหมดไฟระดับ สูง จะมี
คะแนนดา้นความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์ และ
ดา้นความรู้สึกการลดค่าความเป็นบุคคลอยู่ใน
ระดับ สูง แต่จะมีคะแนนด้านความรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดบั นอ้ย 

 2. ผูท่ี้มีภาวะหมดไฟระดบั ปานกลาง 
จะมีคะแนนภาวะหมดไฟทั้ งสามด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  

 3. ผูท่ี้มีภาวะหมดไฟระดับ น้อย จะมี
คะแนนดา้นความรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์ และ
ดา้นความรู้สึกการลดค่าความเป็นบุคคล อยู่ใน
ระดับน้อย แต่จะมีคะแนนด้านความรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดบัสูง (รัชตะ อนวชักุล, 2552)   

 แต่เม่ือน าผลการประเมินระดับภาวะ
หมดไฟในการท างานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
สถ า นี ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ กู้ ภั ย ล า ด ก ร ะ บั ง 
กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านมาพิจารณา 
พบว่า ดา้นความรู้สึกอ่อนลา้ทางอารมณ์ อยู่ใน
ระดบั น้อย ด้านความรู้สึกการลดค่าความเป็น
บุคคล อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นความรู้สึก
ไม่ประสบผลส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดบั 
น้อย จึงไม่สามารถจบัคู่วดัระดบัภาวะหมดไฟ

ได้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจยัท่ีอ้างถึง จึง
จ าเป็นท่ีต้องยึดถือผลการวิจัยโดยรวม ท่ี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.02 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.39 ซ่ึงการวดัผลอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
เป็นระดับภาวะหมดไฟในการท างานของ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิงและกู้ภยั
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

 ทั้งน้ี เม่ือน าผลการวจิยัมาแยกวิเคราะห์
ตามเหตุผลของแต่ละขอ้ สามารถพิจารณาเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

 1. ด้านความรู้สึกการลดค่าความเป็น
บุคคล เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิงและ
กู้ภยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร จ าเป็นต้อง
เผชิญกบัความกดดนัในหลาย ๆ ดา้น จึงท าให้มี
ความเครียดสะสมเป็นเวลานานหรือเป็นประจ า
ทุกวนั ย่อมก่อให้เกิดความอ่อนล้าทั้ งร่างกาย
และจิตใจ รู้สึกหมดเร่ียวแรง มีความอดทนต่อ
งานท่ีรับผดิชอบต ่าลง ไม่อยากท างาน ขาดความ
กระตือรือร้น จนถึงขั้นขาดพลงัในการด าเนิน
ชีวิต ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นอาการเด่นและสังเกตง่าย
ท่ีสุดของอาการภาวะหมดไฟ  

 2. ดา้นความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ
ในการท างาน ด้วยสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
ลาดกระบงั มีพื้นท่ีรับผิดชอบขนาดใหญ่และ
ห่างไกล การเขา้ระงบัเหตุ      สาธารณภยัต่าง  ๆ
จึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐาน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเหตุไฟไหมห้ญา้และ
กองขยะมีจ านวนมาก และการแบ่งแยกและ
จดัสรรอตัราก าลงัในการแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบ
นั้น ส่งผลกระทบต่ออตัราก าลังของเจา้หน้าท่ี
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ผูป้ฏิบติังานลดลง ภาระงานท่ีมากจนเกินไป เกิด
จากการลดขนาดขององค์กรท าให้บุคลากรท่ี
เหลืออยูต่อ้งแบกภาระงานท่ีมากข้ึนในเวลาท่ีเร่งรีบ  

 อีกทั้ง ปัจจยัดา้นบทบาทในองคก์ร เม่ือ
บทบาทท่ีไม่ชดัเจน มีบทบาทหลายบทบาทใน
การท างาน และมีหลายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
จนเกิดความเครียด ซ่ึงไม่สามารถรับผิดชอบได้
เต็มท่ี    จนเกิดความขัดแยง้ในตนเองและไม่
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 3. ด้านความรู้สึกอ่อนล้าทางอามรณ์ 
ดว้ยลกัษณะงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั จ าเป็นตอ้งมีการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ  แ ต่ ด้ วยลักษณะงาน ท่ี มี
ความเครียดสะสม ลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกัน 
ผูบ้งัคบับญัชา หรือวฒันธรรมองคก์รท่ีมีอยู ่จึง
สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะหมดไฟ ทั้ง
ในด้านความสัมพันธ์ในการท างาน เป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในท่ีท างานและการ
สนบัสนุนทางสังคมมีผลต่อความเครียดในการ
ท างาน และปัจจัยเหล่ าน้ี ย่อมก่อให้ เ กิ ด
ความรู้สึกเหน่ือยหน่าย หมดก าลงัใจ ไม่มีแรงใจ
ในการท างาน หมดความกระตือรือร้น ซ่ึงเป็น
อาการเด่นและสังเกตไดง่้ายท่ีสุดของภาวะหมด
ไฟ  

สรุปผลการวจัิย 
 1. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
มีอาย ุ30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 41.67 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 ไม่เคยได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบ คิดเป็นร้อยละ 43.33 
และภาระครอบครัวท่ีไม่เดือดร้อน คิดเป็นร้อยละ 
43.33 
 2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการหมด
ไฟในการท างานเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานสถานี
ดบัเพลิงและกู้ภยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
ดงัน้ี 
 ภาวะหมดไฟในการท างานของ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิงและกู้ภยั
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 ดา้น แยกเป็น
รายดา้น ดงัน้ี 
 2.1 ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ การ
รับรู้ภาวะหมดไฟในการท างานอยูใ่นระดบั นอ้ย โดย
ค่าต ่าสุด คือ การรู้สึกหมดความอดทนท่ีจะต้อง
ปฏิบัติงานต่อไป ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.80 และ
ค่าสูงสุด คือ การเลือกท่ีจะไม่ใส่ต่อพฤติกรรมของ
คนบางกลุ่ม การรับรู้ภาวะหมดไฟ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.20 
 2.2 ด้านความรู้สึกการลดค่าความ
เป็นบุคคล การรับรู้ภาวะหมดไฟในการท างาน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าต ่าสุด คือ การ
รู้สึกว่าหัวหน้างานมีความรู้สึกในทางลบกับ
ตนเอง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.78 และค่าสูงสุด คือ 
เม่ือท างานเสร็จส้ินมีความรู้สึกอยากกลบับา้น
ทนัที ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.35 
 2.3 ด้านความรู้ สึกไม่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน การรับรู้ภาวะหมด
ไฟในการท างานอยู่ในระดบัน้อย โดยค่าต ่าสุด 
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คือ การรู้สึกว่าฉันเป็นตัวถ่วงของทีม ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.63 และค่าสูงสุด คือ บ่อยคร้ังท่ี
รู้เบ่ือกบังานท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งโดยไม่ค  านึงถึง
งานท่ีลน้มือของฉนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.23 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง ภาวะหมดไฟในการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัขอ
น าเสนอความคิดและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็น
ประโยชน์ในการลดภาวะหมดไฟในการท างาน
ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในการบริหาร ผูบ้ริหาร
ควรใส่ใจในความสัมพนัธ์ของทั้ง ผูบ้งัคบับญัชา 
ผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งบรรยากาศในการท างาน ท่ีมี
ความยุ ติ ธรรมในการบริหาร และสร้ าง
วฒันธรรมองคก์รท่ีดี ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่จะสามารถ
แกปั้ญหาภาวะหมดไฟท่ีเกิดข้ึนได้ อีกทั้งเรียก
ขวญัก าลงัใจและความสามคัคีของผูป้ฏิบติังาน
ให้กลับมาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะของผู ้ปฏิบัติ งาน 
เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานต้องหมั่นสังเกตอาการ
ภาวะหมดไฟในการท างานของตนเองและของ
เพื่อนร่วมงาน หากพบอาการดงักล่าวกบัตนเอง
ใหพ้ยายามปรับทศันคติและเปิดใจคน้หาสาเหตุ
ของภาวะอาการหมดไฟให้ได้ก่อนเป็นอนัดับ
แรก แล้วจึงปรับปรุง แก้ไขและหาสาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดภาวะอาการหมดไฟก่อนท่ีจะทวีความ
รุนแรงและกลายเป็นโรคทางจิตแพทยท่ี์รุนแรง
กว่า ในส่วนของเพื่อนร่วมงานหากสังเกตพบ

อาการภาวะหมดไฟของเพื่อนร่วมงาน แนะน า
ให้พยายามสร้างความสัมพนัธ์และบรรยากาศท่ี
ดีในการท างาน สร้างความเช่ือมัน่ การยกย่อง 
หรือการใหร้างวลัในการท างาน เพียงแค่ชมเชยก็
ถือเป็นการให้ก าลงัใจในระหว่างเพื่อนร่วมงาน
เป็นการท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างกนั 
ทั้งน้ี หากผูป้ฏิบติังานสามารถป้องกนัและแกไ้ข
ภาวะหมดไฟในการท างานได้ จะก่อให้เกิด
ประ โ ยช น์ ใ นด้ า นก า รท า ง านอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและ 
ประชาชนต่อไป
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