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This research aims to examine effects of job resources and emotional 
exhaustion in Thai ceramic industry co.,ltd. The respondents are 300 employees in 
Thai ceramic industry co.ltd. The stratified random sampling method is used through 
production line and operation support workers. The instrument for collecting the data 
is questionnaires, The reliability of the variables are in the range of 0.761-0.922. To 
analyzed the data, percentage, frequency, mean, standard, Pearson correlation 
coefficient and multiple Regression are testing hypotheses.  

The results showed that majority of employees comprised of high level of 
role clarity whereas workload,  workplace and emotional exhaustion were medium. 
The effects of job resources on emotional exhaustion were analyzed by the multiple 
regression analysis. The findings have found that all job resources affect the emotional 
exhaustion. The workload has a positive impact on emotional exhaustion with                             
β = 0.855, Whereas the role clarity and workplace have a negative impact on 
emotional exhaustion with β = -0.149 and β = -0.477, respectively. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การแข่งขันทางธุรกิจได้เพ่ิมความเข้มข้นเป็นหลายเท่าทวีคูณกว่าแต่ก่อน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี คู่แข่งทางการค้า และพฤติกรรม
ผู้บริโภค เป็นสาเหตุให้หลายองค์กรต้องพยายามทุกวิถีทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ของตนเพ่ือความอยู่รอดของการด าเนินธุรกิจ พร้อมกับพัฒนาธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (เอกราช ปลอดโปร่ง, 2557) ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
จะมีบทบาทต่อองค์กรอย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่สามารถที่จะน ามาทดแทนทรัพยากรมนุษย์ได้อย่าง
สิ้นเชิง ทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า ผู้บริหารของ
องค์กรจึงต้องหมั่นคอยดูแลเอาใจใส่บุคลากรในทุกๆ ด้าน นอกเหนือจากการพัฒนาสร้างเสริมทักษะ
ด้านความรู้และความสามารถของบุคลากร (ชาลี ไตรจันทร์, 2547) 

ในสถานการณ์ปัจจุบันบุคลากรมักไม่มีความสุขในการท างาน เพราะการแข่งขันทางธุรกิจ                   
ที่สูงขึ้นต้องเผชิญกับการกดดันในการท างาน ซึ่งความสุขนั้นมีความส าคัญต่อสภาพจิตใจและร่างกาย
ของมนุษย์ช่วยเสริมสร้างพลังในการสั่งการของสมองไปยังระบบประสาทต่างๆ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (ชณิกา ตู้จินดา, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ 
(ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ, 2544) ได้รายงานถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะจิตใจต่างๆ ตั้งแต่อารมณ์ 
ความรู้สึก ความสุข ความเศร้า ความอ่อนล้า และความเครียด ซึ่งความสุขของมนุษย์ ท าให้ร่างกาย
ผลิตสารเอนดอร์ฟิน เพ่ือช่วยในเรื่องการตื่นตัวและลดความเครียด 

ผู้บริหารองค์กร จึงควรตระหนักถึงความส าคัญต่อสุขภาวะของบุคลากร ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (ประเวศ วะสี , 2544) บุคลากรที่ต้องท างานในภาคอุตสาหกรรม 
อาจต้องท างานจ านวนชั่วโมงมากขึ้น เพ่ือให้มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพหรือการที่ผู้บังคับบัญชา
สั่งให้ท างานล่วงเวลาเป็นประจ าเพ่ือเพ่ิมการผลิตให้กับองค์กร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการ
ท างาน (ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาติ, 2550) หากบุคลากรมีสภาวะดังกล่าวสะสมอย่างต่อเนื่อง จะน าไปสู่
วามเครียดทางจิตใจ และความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) โดย แมสแลค และ
แจ๊คสัน (Maslach and Jackson, 1981) ได้ให้ความหมายของความอ่อนล้าทางอารมณ์ไว้ว่า เป็น
ความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายอ่อนล้า สิ้นหวังท้อแท้ เครียด คับข้องใจในการปฏิบัติงาน หมดความอดทน ไม่
สามารถจะท างานต่อไปได้ ซึ่งความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน 3 องค์ประกอบ ของ
ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน (Burnout) ซึ่งประกอบด้วย 1) ความอ่อนล้าทางอารมณ์  
(Emotional Exhaustion) 2) การลดค่าความเป็นบุคคล หรือ Depersonalization และ 3) ความรู้สึก
ไม่ประสบความส าเร็จ หรือ Personal Non – Accomplishment จะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจที่
ถดถอย ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานตกต่ า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
บริหารองค์กร (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) 



2 

การศึกษาเกี่ยวกับความอ่อนล้าทางอารมณ์มักนิยมใช้แบบจ าลองความต้องการของงาน  
และปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน (Job Demands and Resources Model: JD-R MoDel) มาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในงานวิจัยมากกว่าการใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดอ่ืนๆ (Hakanen and Roodt, 2010: 86) 
ซึ่งเดเมอรูติ และคณะ (Demerouti et al. , 2001) ได้น าเสนอแบบจ าลองนี้  เ พ่ืออธิบายถึง
สภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน พร้อมทั้งได้
กล่าวถึงทัศนคติเชิงลบที่จะส่งผลเป็นความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) ที่เกิดขึ้น
จากการท างาน โดยประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ ความต้องการในงาน คือ ลักษณะของ
งานหรือเงื่อนไขในการท างาน ซึ่งบุคลากรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเช่น ภาระงาน และระยะเวลา
การท างานที่จ ากัด โดยอาจเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรต้องใช้ความพยายามอย่างสูง เพ่ือให้สามารถ
ท างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมุ่งสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ แต่อาจส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ เมื่อ
งานที่ท านั้นไม่สามารถบรรลุผล ปัจจัยเอื้อต่อการท างาน คือ ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน ซึ่งองค์กรต้องจัดหาให้แก่บุคลากรเพ่ือช่วยส่งเสริมให้การท างานมีความสะดวก พร้อมทั้ง
สามารถช่วยลดแรงกดดันทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ ซึ่งเกิดจากงานที่ได้รับผิดชอบ 
ขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการท างาน 

ผลกระทบที่เกิดจากความอ่อนล้าทางอารมณ์ โดยจะปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมหรือ
ทัศนคติในเชิงลบของบุคลากร คือ การเกิดความอ่อนล้าร่วมกันทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดย
แสดงออกเป็นความอ่อนล้า เหนื่อยหน่ายสูญเสียการควบคุมตนเอง ขาดความผูกพันกับงานที่ท าอยู่          
ขาดประสิทธิภาพในการปรับตัว และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านองค์กรท าให้มีทัศนคติทางลบต่องานและเพ่ือนร่วมงานน าไปสู่การถอยหนีจากองค์กร ซึ่ง
ผู้ที่เกิดอาการในลักษณะนี้ จะมีความรู้สึกผูกพันในงานน้อยลง เกิดความคับข้องใจต่อองค์กร เกิด
ความกดดันจากเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าทางใจ และมีความคิดเชิงลบต่องาน (Kim HJ 
et al., 2009) นอกจากนี้ จะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ที่อาจแปรปรวน ขาดความเชื่อมั่นในการ
ประสานงานกับผู้ อ่ืน หลีกเลี่ยงตัวเองออกจากกลุ่มส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
(Muldary, 1983: 68) 

บริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ด าเนินธุรกิจทางด้านการผลิตเครื่อง
สุขภัณฑ์และกระเบื้องบุผนัง ซึ่งเป็นผู้ผลิตรวมถึงจัดจ าหน่ายทั้งในและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 
ถึงแม้ว่า เครื่องจักรได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าก็ตาม แต่ทุกขั้นตอนการผลิตจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องใช้แรงงานคนในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การประกอบธุรกิจสามารถด าเนินไปอย่างราบรื่น
และมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ มีจ านวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 541 คน แบ่งเป็นพนักงานสาย
สนับสนุน จ านวน 158 คน และพนักงานสายการผลิต จ านวน 383 คน ปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องเผชิญ
กับปัญหาอัตราการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงานสูง เนื่องจากสาเหตุทางด้านสภาวะความกดดัน 
ท าให้พนักงานเกิดความอ่อนล้าในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการจัดหาก าลังคนใหม่จ าเป็นต้องใช้
เวลาในการด าเนินการ จึงก่อให้เกิดสภาวะขาดแคลนแรงงาน เมื่อจ านวนพนักงานลดลงก็ยิ่งสร้าง
ความกดดันให้กับพนักงานที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ในการท างาน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ 
ได้แก่ ลักษณะงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการท างาน การจ่ายค่าตอบแทน
ที่ไม่ยุติธรรม นโยบายการบริหารขององค์กร และความกดดันจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะความความอ่อนล้าทางอารมณ์ ทั้งในส่วนของพนักงาน
สายสนับสนุนและสายการผลิตของบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด โดยผู้บริหาร
สามารถน าผลจากการวิจัยนี้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเสริมสร้างสุข
ภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยเอ้ือต่อการท างานและความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริษัทไทย
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จ ากัด ซึ่งปัจจัยเอ้ือต่อการท างานประกอบด้วย ปัจจัยเอ้ือต่อการ
ท างานด้านภาระงาน ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และปัจจัยเอ้ือต่อ
การท างานด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน  
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจัยเอื้อต่อการท างานด้านภาระงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
2. ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่มีอิทธิพลทางลบต่อความ

อ่อนล้าทางอารมณ์ 
3. ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างานมีอิทธิพลทางลบต่อความอ่อน

ล้าทางอารมณ ์
 

ขอบเขตกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาถึง อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความ

อ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ซึ่งมีขอบเขตในการ
วิจัยด้านต่างๆ ดังนี้ 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยเรื่องถึง อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์

ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาใน 2 ส่วนด้วยกัน 
คือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรที่ศึกษำ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ 
1. ตั ว แปร อิส ระ  ( Independent Variables)  ได้ แก่  ปั จ จั ย เ อ้ื อต่ อกา รท า ง าน 

ประกอบด้วย 
1.1 ปัจจัยเอื้อต่อการท างานด้านภารระงาน  
1.2 ปัจจัยเอื้อต่อการท างานด้านลักษณะของงาน  
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1.3 ปัจจัยเอื้อต่อการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

2.1 ความอ่อนล้าทางอารมณ ์
ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

จ ากัด โดยสามรถจ าแนกตามลักษณะงาน ประกอบด้วย พนักงานสายการผลิต และพนักงานสาย
สนับสนุน จ านวน 541 คน โดยแบ่งสัดส่วนเป็นสายการผลิตจ านวน 210 คน และสายสนับสนุน
จ านวน 90 คน รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 300 คน  

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อน

ล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ซึ่งระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลนับตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ของ
พนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ผู้วิจัยคาดว่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

1. ท าให้ทราบระดับของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานและระดับความอ่อนล้าทางอารมณ์ของ
บริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด 

ภาระงาน 
(Workload) 

 

ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
(Role Clarity) 

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
(Workplace) 

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
(Emotional Exhuastion) 
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2. ผลวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารของบริษัท                   
ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด และก าหนดแนวทางนโยบายการบริหารทรัพยากรของ
องค์กรเพื่อประโยชน์แก่องค์กรให้ได้สูงสุด 

3. ผลวิจัยสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมแก่พนักงานทุกระดับเพ่ือ
ลดระดับความเครียดที่เกิดจากงานอย่างเหมาะสม 

4. ผลวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการลดอัตราการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ                       
ท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้ และยังช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรอีกด้วย  

5. ผลวิจัยสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับการเพ่ิมสุขภาวะในการท างาน และยังเป็นต้นแบบแก่องค์กรอื่นๆ ได้ในอนาคต 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดความหมายของค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ ไว้ดังนี้ 
1. ปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ประกอบอาชีพในสถานที่

ท างาน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท างาน บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท างาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่โดยทั่วๆ ไปในสถานที่ท างาน ปัจจัยดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบริบท
ในการท างาน ได้แก่  

1.1 ภาระงาน หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือจากผู้บังคับชาใดๆ              
ก็ตามที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ ซึ่งเกี่ยวพันทั้งด้านภาระความรับผิดชอบ       
ด้านค่าตอบแทน และด้านเวลาซึ่งต้องมีความเหมาะสมซึ่งกันและกัน หากภาระงานมากจะส่งผลให้
เกิดความขัดแย้งในงาน  

1.2 ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ หมายถึง การระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ได้รับมอบหมายให้กับบุคลากรได้รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง รวมไปถึงชี้แจงความคาดหวัง
ในบทบาทหน้าที่และเป้าหมายในการท างานท างานไว้อย่างชัดเจน 

1.3 สภาพแวดล้อมในที่ท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ เป็นอยู่ ในบริ เวณ
ปฏิบัติงานส่งเสริมให้ความรู้สึกว่าบรรยากาศในการท างาน ผ่อนคลาย สะดวกสบาย อากาศถ่ายเทไม่
อุดอู้ ปลอดภัยในการท างาน รวมไปถึงโครงสร้างการบริหาร การสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
เหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน 

2. ความอ่อนล้าทางอารมณ์ หมายถึง อาการท้อถอยหรือไม่พอใจในการท างาน เป็น
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) หมดก าลังใจและแรงจูงใจในการท างาน 
เนื่องจากอ่อนล้าจากการท างานมากเกินไป จึงส่งผลให้ผู้นั้นหลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลอ่ืน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งอาจแสดงออกในรูปแบบของการขาดงาน การมาท างานสาย ผล
การปฏิบัติงานที่ด้อยประสิทธิภาพ และการลาออกจากงาน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่องถึง อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้า
ข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นเชิงข้อมูลเพ่ือประกอบ
เป็นแนวทางการศึกษาวิจัย โดยสามารถก าหนดประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ได้ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ าลองความต้องการของงานและปัจจัยเอ้ือต่อการ
ท างาน (JD-R Model) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ ำลองควำมต้องกำรของงำนและปัจจัยเอ้ือต่อกำรท ำงำน 
แนวคิดและควำมหมำยทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจ ำลองควำมต้องกำรของงำนและปัจจัย

เอื้อต่อกำรท ำงำน 
นักวิชาการหลายท่าน ได้น าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ว่า 

ประสบการณ์ทางจิตใจที่ได้พบเจอระหว่างการท างานนั้น จะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ท างานของแต่ละบุคคล (Kahn, 1990: 695) ในเวลาต่อมา เดเมอร์รูติ และคณะ (Demerouti et al., 
2001: 499-509) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน โดย
การพัฒนาแบบจ าลองความต้องการของงานและปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน ( Job Demands and 
Resources Model: JD – R Model) ซึ่งจะเป็นแบบจ าลองด้านสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการ
ท างานที่จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีปัจจัยทั้งทางด้านความเครียด ความเหนื่อยหน่าย 
และความเหนื่อยล้าในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน จนถึงประสิทธิภาพการท างานที่มีอยู่                     
ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยหลักๆ ได้ 2 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ความต้องการของงาน (Job Demands) หมายถึง เงื่อนไขการท างานและลักษณะ
ของงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรให้รับผิดชอบ ท าให้บุคคลที่ปฏิบัติงานนั้นต้องใช้ความพยายาม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจเพ่ือให้ปฏิบัติงานนั้นเสร็จลุล่วงถึงเป้าหมาย ซึ่งอาจสร้างความเครียดให้กับ
บุคคลนั้น ถ้าหากงานที่ท านั้นเกิดไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย เช่น ภาระงาน และระยะเวลาในการท างาน
ที่ไม่เพียงพอ 

2. ปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน (Job Resource) หมายถึง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการท างานช่วยให้บุคลากรสามารปฏิบัติงานนั้นได้ส าเร็จลุล่วง และยังสามารถลดแรง
กดดัน ความเครียดที่เกิดจากงาน รวมไปถึงช่วยให้บุคลากรนั้นเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาการ
ท างานและความก้าวหน้าได้ 
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โดยเบคเกอร์ และเดเมอร์รูติ (Bakker and Dermerrouti, 2006: 309-324) ได้ อธิบาย
เพ่ิมเติมว่า แบบจ าลองความต้องการของงานและปัจจัยเอ้ือต่อการท างานจะส่งผลถึงกระบวนการ
ทางด้านจิตใจได้อีก 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. กระบวนการใช้พลังในการกระตุ้นการท างาน (Energetic Process) หมายถึง         
การท างานของบุคลากรในสภาวะที่ต้องใช้ความพยายามทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย อย่างมาก 
เพ่ือให้การท างานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ (Job Demands) ทั้งนี้ความพยายามที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้เกิดความเครียดและความเหนื่อยล้าก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย ตลอดจน
คุณภาพชีวิตการท างาน 

2. กระบวนการกระตุ้นแรงจูงใจในการท างาน (Motivational Process) หมายถึง 
สภาวะการท างานที่ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบๆ ข้างหรือด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการท างาน 
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันในงานที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพการท างานที่ดี ดั้ง
นั้น ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานเป็นบทบาทที่ส าคัญในการท างานที่ส่งผลให้บุคลากรนั้นเกิดแรงจูงใจ
ภายในที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความก้าวหน้า และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น การ
ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และการมีอิสระในการท างานเป็นต้น รวมทั้ง
แรงจูงใจภายนอกที่ท าให้งานนั้นส าเร็จได้ตามบทบาทของงานที่ได้รับมอบหมายและเป้าหมายที่
องค์กรนั้นวางไว้ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีจะอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานหรือทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น ดังรูปภาพที่ 2.1 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 การแสดงแบบจ าลองความต้องการและปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างาน 
ที่มา Bakker, A.B., and Demerouti, E., “The Job Demands-resources model: State of the 
art”  Journal of managerial Psychology 22, (2007): 313. 
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หากอธิบายถึงปัจจัยปัจจัยเอ้ือต่อการท างานดังที่กล่าวมาข้างต้นตามทฤษฎีแรงจูงใจของ
เดซีและไรอัน (Deci & Ryan, 1985) สามารถอธิบายสรุปได้ว่า ปัจจัยปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างานที่
ได้รับจากการสนับสนุนจากองค์กรนั้นสามารถเติมเต็มความต้องการขั้นพ้ืนฐานตามทฤษฎีแรงจูงใจ                   
ได้ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ความต้องการความสัมพันธ์  (Need for Relatedness)  ซึ่ งสามารถได้รับการ
ตอบสนองจากการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน 

2. ความต้องการมีอิสระ (Need for Autonomy) ซึ่งสามารถได้รับการตอบสนองจาก
การได้รับอิสระในการท างาน 

3. ความต้องการมีศักยภาพ (Need for Competence) ซึ่งสามารถได้รับการตอบสนอง
จากการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาและโอกาสที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ให้การสนับสนุนแนวคิดว่า สภาพแวดล้อมการท างานใน
องค์กร หากสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการท างานที่เหมาะสมแล้วนั้น จะผลักดันให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพของบุคคลนั้น สามารถเสียสละอุทิศตนให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือประโยชน์
และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย (Meijman and Mulder, 1998: 5-29) 

ดังนั้น จากค าอธิบายจากนักวิชาการที่ได้กล่าวมาถึงปัจจัยเอ้ือต่อการท างานแล้วนั้น 
สามารถน ามาสรุปเป็นค านิยามและความหมายในงานวิจัยครั้งนี้ได้ว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างาน 
หมายถึง ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท างานในองค์กร ซึ่งถ้าองค์กรนั้นสามารถ
สนับสนุนปัจจัยดังกล่าวอย่างเหมาะสมแล้ว ปัจจัยดังกล่าวสามารถผลักดันบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ยังช่วยลดความเครียดที่เกิดจากสภาวะการท างาน แรงกดดันที่
เกิดขึ้นทั้งภายในใจ และต่อร่างกายที่มีผลต่อสุภาพจิต สุขภาพทางกาย จนไปถึงบุคลากรนั้นสามารถ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในการท างาน 

องค์ประกอบของปัจจัยเอื้อต่อกำรท ำงำน 
เนื่องจากปัจจัยเอ้ือต่อการท างานเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญในกระบวนการที่ท าให้เกิด

แรงจูงใจในการท างาน ดังนั้นได้มีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ศึกษาวิจัยคุณลักษณะถึงองค์ประกอบ
ของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานเป็นตัวผลักดันบุคลากรให้เกิดแรงจูงใจในการท างานนั้น (Bakker, 
Demerouti and Schaufeli, 2003, 2005; Bakker and Demerouti, 2007; Bakker, Hakanen, 
Demerouti and Xanthopoulou,  2007 ; Schaufeli and Bakker,  2004 ; Schaufeli,  Bakker 
and Rhenen, 2009; Xanthopoulou and Bakker, Demerouti and Schaufeli, 2007, 2009; 
Llorens, Bakker, Schaufeli and Salanova, 2006; Hakanen, Bakker and Schaufeli, 2006; 
Koyuncu et al. ,  2006 ; Rothmann and Joubert,  2007 ; Salanova and Schaufeli,  2008 ; 
Prieto, Salanova, Martinez and Schaufeli, 2008) ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยเอ้ือต่อการท างานได้
ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ปัจจัยเอื้อต่อการท างานในระดับองค์กร หมายถึง การที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ทั้งทางด้านนโยบายและการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย  
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1.1 ผลตอบแทน หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมกับสถานภาพการท างานในปัจจุบัน 

1.2 โอกาสพัฒนาและก้าวหน้าในงาน หมายถึง การให้โอกาสบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญในด้านต่างๆ ในแนวทางที่องค์กรสนับสนุนได้และช่วย
ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองในงานที่ท าอยู่ปัจจุบันรวมไปถึงโอกาสความก้าวหน้า                      
ในหน้าที่การงาน 

1.3 ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกที่ท าให้บุคลากรมั่นใจว่างานที่ท า
อยู่มีความมั่นคง ไม่ถูกปลดออกหรือเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

1.4 สภาพแวดล้อมในที่ท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ เป็นอยู่ ในบริ เวณ
ปฏิบัติงานส่งเสริมให้ความรู้สึกว่าบรรยากาศในการท างาน ผ่อนคลาย สะดวกสบาย อากาศถ่ายเทไม่
อุดอู่ ปลอดภัยในการท างาน รวมไปถึงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการท างาน 

2. ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานในระดับบุคคล หมายถึง การที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ทั้งจากเพ่ือนร่วมงานและจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งประกอบไปด้วย  

2.1 การสนับสนุนและสอนงานจากหัวหน้างาน หมายถึง การมีผู้บังคับบัญชาเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แนะน าถ่ายทอดความรู้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน้าที่การท างาน เปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น ชื่นชมและเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงการ
สนับสนุนโอกาสให้พัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านอ่ืนๆ หรือด้านที่จ าเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

2.2 การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การได้รับการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่มีความความขัดแย้งทั้งระหว่างตัวบุคคลและ
ความสัมพันธ์ในตัวงาน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างานเสร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

3. ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานในระดับโครงสร้างงาน หมายถึง การได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรที่มาจากโครงสร้างองค์กร ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานและสิทธิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 

3.1 ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ หมายถึง มีการระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ได้รับมอบหมายให้กับบุคลากรได้รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง รวมไปถึงชี้แจงความคาดหวัง
ในบทบาทหน้าที่และเป้าหมายในการท างานท างานไว้อย่างชัดเจน 

3.2 ภาระงาน หมายถึง ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือจากผู้บังคับชา
ใดๆ ก็ตามที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ ซึ่งเกี่ยวพันธ์ทั้งทางด้านภาระความ
รับผิดชอบและด้านเวลาซึ่งต้องมีความเหมาะสมซึ่งกันและกัน หากภาระงานมากจะส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งในงาน การที่บุคลากรไม่สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ เนื่องจากไม่ได้รับการ
เตรียมพร้อม ความรู้ไม่เพียงพอ ไม่มีประสบการณ์ และความไม่ชัดเจน  

3.3 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนางาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงออกถึงความคิดเห็นที่มีต่องานและสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆ กับงานที่ได้
กระท าอยู่ในขณะนั้น 
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4. ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานในระดับลักษณะงาน หมายถึง การออกแบบลักษณะงานที่
ส่งเสริมการท างานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
รวมทั้งสามารถช่วยพัฒนาตนเองให้ให้เกิดการเรียนรู้งานและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้น            
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

4.1 ความส าคัญของงาน หมายถึง หารที่มอบหมายงานให้กับบุคลากรรับผิดชอบงาน
ที่มีความหมายต่อความรู้สึก เพ่ือกระตุ้นให้บุคคลากรนั้นรู้สึกว่างานที่ท าอยู่เป็นประโยชน์และมี
ความส าคัญกับองค์กร ท าให้บุคลากรนั้นๆ รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

4.2 ความมีคุณค่าของงาน หมายถึง การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในงานตั้งแต่เริ่มต้น                  
จนงานบรรลุส าเร็จ โดยบุคลากรนั้นสามารถวางแผน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและ
ตัดสินใจต่างๆ 

4.3 อิสระในการท างาน หมายถึง การได้รับอิสระจากงานที่ได้รับมอบหมายสามารถ
ตัดสินใจสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ คิดวางแผนกระบวนการท างาน
ได้ด้วยตนเอง เสนอความคิดเห็นต่างๆ วางแผนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จนกระทั่งปฏิบัติงานให้เสร็จ
ตามเป้าหมายได้ด้วยตนเอง 

4.4 ความท้าทายในงาน หมายถึง การที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานที่มี
ความท้าทายความสามารถ ใช้ทักษะความรู้ที่หลากหลายกระตุ้นบุคลากรนั้นๆ ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในงานที่ต้องใช้ทั้งศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานนั้นออกมาส าเร็จตามเป้าหมาย  

4.5 ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน หมายถึง การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งด้านจุดแข็งและจุดอ่อน รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

ผลของปัจจัยเอื้อต่อกำรท ำงำน 
จากองค์ประกอบของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นสามารถแสดง

ให้เห็นว่าปัจจัยเอ้ือต่อการท างานมีบทบาทที่ส าคัญที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ถ้าบุคลากร
ได้รับปัจจัยเอ้ือต่อการท างานนั้นเพียงพอหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานสามารถท า
หน้าที่เป็นตัวรองรับความกดดันจากความต้องการงานของบุคลากร ซึ่งผลกระทบอาจท าให้เกิด
สภาวะความตึงเครียด ท้อแท้ สิ้นหวัง และความเหนื่อยล้าจากการท างาน (Bakker et al., 2003: 
393-410) ทั้งนี้จากงานวิจัยของไดเนอร์และฟูจิตะ (Diener and Fujita, 1995: 926-930) ที่พบว่า 
ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานหลายๆ ปัจจัย สามารถสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหมายความว่า หากเป้าหมายขององค์กรและความต้องการของงานมีความ
หลากหลายแตกต่างกันแล้ว องค์กรควรต้องสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการท างานให้หลากหลายตามไป
ด้วย เพ่ือบุคลากรได้รับปัจจัยเอ้ือต่อการท างานเพียงพอกับความต้องการในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนความต้องการในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ จากการศึกษาเกี่ยวกับผลของปฏิกิริยาต่อกันของความต้องการของงานและปัจจัย
เอ้ือต่อการท างาน (Jackson and Rothmann, 2005; Bakker and Demerouti, 2007) สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังภาพที่ 2.2 
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สูง 
 
 

ปัจจัย 
เอ้ือต่อ 

การท างาน 
 
 

ต่ ำ 

(2) 
ปัจจัยเอื้อต่อการท างานสูง 
ความต้องการในงานต่ า 

(4) 
ปัจจัยเอื้อต่อการท างานสูง 
ความต้องการในงานสูง 

(1) 
ปัจจัยเอื้อต่อการท างานต่ า 
ความต้องการในงานต่ า 

(3) 
ปัจจัยเอื้อต่อการท างานต่ า 

ความต้องการในงานสูง 

 
      ต่ ำ                 ความต้องการในงาน                สูง 

ภาพที่ 2.2 การแสดงของปฏิกิริยาต่อกันของความต้องการและปัจจัยเอื้อต่อการท างาน 
ที่มา : Jackson, L. T. B., and Rothmann, S., “Work-related well-being of teachers in a 
district of the North West Province,” Perspectives in Education 23, 3 (2005): 110.  
 : Bakker, A.B., and Demerouti, E., “The Job Demands-resources model: State of 
the art,” Journal of managerial Psychology 22, (2007): 320. 

 
จากภาพสามารถน ามาสรุปปฏิกิริยาต่อกันของความต้องการของงานและปัจจัยเอ้ือต่อ          

การท างานได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. ถ้าบุคลากรเผชิญกับความต้องการงานต่ าและได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการ

ท างานในระดับต่ าด้วย บุคลากรนั้นจะมีความรู้สึกว่างานที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายส่งผลให้
เกิดความเครียดต่ าและมีแรงจูงใจการท างานปานกลาง 

2. ถ้าบุคลากรเผชิญกับความต้องการงานต่ าและได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการ
ท างานในระดับสูงด้วย บุคลากรนั้นจะมีความรู้สึกว่างานที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ง่ายซึ่งส่งผลให้เกิด
ความเครียดต่ าและมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับสูง 

3. ถ้าบุคลากรเผชิญกับความต้องการงานในระดับสูงและได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือ
ต่อการท างานในระดับต่ าด้วย บุคลากรนั้นจะมีความรู้สึกว่างานที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ยากและ
กดดันซึ่งส่งผลให้บุคลากรเกิดความเครียดสูงและมีแรงจูงใจในการท างานต่ า 

4. ถ้าบุคลากรเผชิญกับความต้องการงานในระดับสูงและได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือ
ต่อการท างานในระดับสูงด้วย บุคลากรนั้นจะมีความรู้สึกว่างานที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ท้าทาย                       
ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดปานกลางและมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับสูง  
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จากองค์ประกอบของปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สรุปได้ว่า (Garton, 1983: 212) 
องค์ประกอบปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลให้เกิดเป็นความเครียดหรือการเบื่อหน่ายในการท างานที่
ส าคัญๆของบุคลากร มีอยู่ 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ  

1. องค์ประกอบส่วนบุคคล 
2. องค์ประกอบเกี่ยวกับงาน 
3. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม 
4. องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับคอร์และคอร์เทอที (Cordes and Doughertee, 1993: 563)                         

ที่ให้การสนับสนุนว่า ความเครียดที่เกิดขึ้นในงานที่ส าคัญได้แก่ การมีภาระงานมากเกินไป ความ
ชัดเจนในบทบาทของงาน และการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมในการท างานต่ า องค์ประกอบเหล่านี้ล้วน
ก่อให้เกิดเป็นความเหนื่อยหน่ายในพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอ่อนล้าทางอารมณ์ นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงความเครียดที่เกิดจากปัจจัยเอ้ือในการท างาน (ศจีมาจ ขวัญเมือง, 2541: 67) 
ที่พบว่า ความเครียดในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเหนื่อยหน่ายในการท างานด้าน
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการลดความเป็นบุคคลในผู้ อ่ืนและด้านการรู้สึกว่าตนไม่ประสบ
ความส าเร็จ จนน าไปสู่การถอยห่างจากองค์กร การขาดงาน ประสิทธิภาพในการท างานที่ลดลง และ
การลาออก จนท าให้เกิดผลเสียต่อองค์กรตามมาในที่สุด ในทางกลับกันถ้าหากองค์กรใดที่มีปัจจัยเอ้ือ
ต่อการท างานเพียงพอแล้วจะส่งผลดีต่อบุคลากรที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร เกิดเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้นจึงเป็นเหตุที่องค์กรควรให้ความส าคัญ
กับปัจจัยทางด้านการท างานและสภาพแวดล้อมให้เพียงพอกับบุคลากรนั้นต้องการ  

ด้วยเหตุนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องทั้งบทความวิชาการ งานวิจัยต่างๆ และ
เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เพ่ือหาความสัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางอารมณ์และท าให้
ครอบคลุมปัจจัยเอ้ือต่อการท างานในแต่ละระดับ ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัยที่ส าคัญมาเพ่ือท าการศึกษา
ทั้งหมด 3 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านภาระงาน 
2. ปัจจัยด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ 

ควำมหมำยของควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ (Emotional Exhaustion) 
ความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเหนื่อยหน่ายในการท างานหรือ 

(Burnout) ซึ่งเป็นสภาพในบุคคลที่เหนื่อยล้าทั้งกายและอารมณ์ท่ีมีต่องาน (Maslach and Jackson 
1986 อ้างถึงใน Schaufeli and Enzmann, 1998) ได้แก่ ความรู้สึกเหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวแรง ท้อแท้ 
เบื่อหน่าย กังวลใจ คับข้องใจ ซึมเศร้า สิ้นหวัง หมดก าลังใจ และไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน
จนไม่สามารถเสียสละตัวเองเพ่ือผู้อ่ืนได้อีก จึงมักแยกตัวเองและลดการติดต่อหรือพบปะกับผู้อ่ืนท า
ให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนได้ไม่เต็มศักยภาพส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่ าลง การให้ค านิยามและความหมายของความเหนื่อยหน่ายในการท างาน (Job burnout) นั้นเริ่ม
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จากแนวความคิดของ คริสติน่า แมสแลค (Chirstina Maslach) ในปี คศ. 1973 โดยให้ความหมายว่า 
ความเหนื่อยหน่ายในการท างานเป็นกลุ่มอาการที่มีความอ่อนล้าทางอารมณ์  การสูญเสียความเป็น
ตัวตน และเกิดความรู้สึกว่าโอกาสประสบความส าเร็จของตนเองลดลง ก่อให้เกิดทัศนคติและเจตคติ
ทางลบต่องาน ผู้ร่วมงานและต่อตนเอง ซึ่งเป็นผลกระทบจากความเครียดจากการท างานที่สะสมเป็น
เวลานาน  (Maslach, 1986) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) 
เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในการท างาน เนื่องจากความอ่อนล้าทางอารมณ์นั้นเป็นกลุ่ม
อาการหลักที่เกิดขึ้นจากความตึงเครียด และสภาวะความกดดันในการท างาน 

จากการศึกษางานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ พบว่า              
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความอ่อนล้าทางอารมณ์ไว้ต่างๆ ดังนี้ 

(Maslach and Jackson, 1981) กล่าวว่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์ เป็นองค์ประกอบ
หลักของความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ซึ่งมี 3 องประกอบด้วยกัน คือความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
(Emotional Exhaustion) การลดความเป็นบุคคลในผู้อ่ืน (Depersonallzation) และการรู้สึกว่าตน
ไม่ประสบความส าเร็จ (lack of Personal Accomplishment) อาการความอ่อนล้าทางอารมณ์ คือ 
การหมดก าลังใจหรือแรงจูงใจในการท างาน   

(Freudenberger and Richelson, 1980) ได้ให้ความหมายว่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์    
คือ อาการของความเหนื่อยหน่ายที่แสดงออกอาการท้อถอยหรือไม่พอใจ เนื่องจากการเสียสละอุทิศ
ตนให้กับองค์กรไม่ได้ก่อให้เกิดผลตามที่คาดหวัง 

(Cherniss, 1980) อธิบายว่า อาการของความอ่อนล้าทางอารมณ์เริ่มจากการที่บุคลากร
ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันเป็นระยะเวลานานๆ ต่อเนื่องกัน จนส่งผลให้เกิดความตึงเครียดและ
อ่อนเพลีย ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานจะพยายามแสดงตนออกห่างจากงานและมีความคิดในแง่ลบ
ต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งมีท่าทีที่แข็งกร้าว 

 (Pine and Aronson, 1988) กล่าวว่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์ หมายถึง ความอ่อนล้า
ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ ที่เกิดจากการท างานภายใต้แรงกดดันเป็นเวลานานๆ การอ่อนล้าทาง
อารมณ์ เป็นการแสดงความรู้สึกหมดหวังและท้อแท้ในการท างาน ส่วนการอ่อนล้าทางจิตใจเป็นการ
เกิดความคิดในแง่ลบต่อตนเอง งานที่ท าตลอดจนการด าเนินชีวิตในด้านอ่ืนๆ   

จากค านิยามต่างๆ ของนักวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทุกนิยามมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน คือ อาการความอ่อนล้าทางอารมณ์ เป็นอาการทางจิตใจ เช่น 1)  การรู้สึกเบื่อหน่าย
การท างาน และความผิดหวังในงานของตนเอง 2) ทุกนิยามที่กล่าวมาจะกล่าวถึงความอ่อนล้าทาง
อารมณ์เป็นอาการที่เกิดทางใจมากกว่าเกิดขึ้นทางกาย 3) อาการความอ่อนล้าทางอารมณ์เกี่ยวเนื่อง
กับการท างานและประสิทธิภาพการท างานลดลง เพราะอาการความอ่อนล้าที่เกิดขึ้นก่อให้เกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมการท างานในแง่ลบ 

รูปแบบมิติของควำมควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ 
ถึงแม้ว่านิยามความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้นมีความคล้ายคลึงกันแต่นิยามเหล่านี้แตกต่าง

กันที่ว่ามองอาการอ่อนล้าทางอารมณ์ในรูปแบบหลายมิติ  (Multidimensional) หรือมิติเดียว 
(Undimension) (Freudenberger and Richelson, 1980) มองอาการความอ่อนล้าทางอารมณ์
เป็นตัวแปรแฝงแบบมิติเดียว (Undimensional Construct) Pine and Aronson (1988) นิยาม
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อาการความอ่อนล้าทางอารมณ์ในรูปแบบหลายมิติ ส่วน Maslach and Jackson (1981) นิยาม
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายเป็นรูปแบบสามมิติ  
ประกอบด้วย ความอ่อนล้าทางอารมณ์ การลดความเป็นบุคคลในผู้อ่ืน และความรู้สึกไม่ประสบ
ความส าเร็จ อย่างไรก็ตามได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนแนวคิดอาการความเหนื่อยหน่ายว่ามี            
3 องค์ประกอบ (Maslasch, 1993: 27) คะแนนที่วัดได้จาก Burnout Measure หรือแบบวัดอ่ืนๆ       
ที่สร้างในรูปแบบมิติเดียว จะมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับอาการความอ่อนล้าทางอารมณ์และมี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการลดเป็นบุคคลกับความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ (Schaufeli, 
Enzman and Girault, 1993: 209) ชี้ว่าแบบวัดแบบมิติเดียววัดเฉพาะอาการความอ่อนล้าทาง
อารมณ์เท่านั้นไม่ได้วัดองค์ประกอบอ่ืนๆ ของอาการเหนื่อยหน่ายตามที่ Maslach และ Jackson ได้
นิยามไว้ 

มีหลายคนพยายามดัดแปลงแบบวัด และนิยามของ Maslach และ Jackson มากมาย 
(Shirom, 1989: 33) กล่าวว่า ควรถือว่าอาการความอ่อนล้าทางอารมณ์ในการท างานเป็น
องค์ประกอบเพียงประการเดียวของความเหนื่อยหน่าย ส่วนองค์ประกอบอื่นควรน ามาศึกษาในบริบท
อ่ืนๆ แทน เพราะจากการศึกษาในอดีตพบว่าปัจจัยต่างๆ ในการท างาน เช่น ความเครียดมี
ความสัมพันธ์กับอาการความอ่อนล้าทางอารมณ์มากกว่าอีก 2 องค์ประกอบ ดังนั้นองค์ประกอบทั้ง
สองไม่ควรน ามาศึกษาเป็นองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่าย ซึ่งข้อเสนอนี้จะเหมือนกับการเสนอ
ให้มองอการความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นตัวแปรมิติเดียว อย่างไรก็ตามนักวิจัยอีกกลุ่มกลับมองว่า
ควรศึกษาอาการเหนื่อยหน่ายแบบหลายมิติ (Maslach, 1993: 29; Leiter, 1989: 15; Koeske, 
1989: 142) โดยนักวิจัยกลุ่มนี้ยอมรับว่าอาการอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด         
โดยกล่าวว่า การศึกษาอาการเหนื่อยหน่ายแบบสามมิตินั้นมีข้อดีต่อการน าเสนอผลงานวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาอาการเหนื่อยหน่ายของบุคลากร เพราะในแต่ละองค์ประกอบของอาการเหนื่ อยหน่ายมี
สาเหตุที่แตกต่างกันและต้องการการแก้ไขที่แตกต่างกันไป การแก้ไขควรใช้วิธีการเจาะจงต่อ
องค์ประกอบที่มีปัญหาด้วยวิธีการลดความตึงเครียดแบบรวมๆ ในปัจจุบันแนวคิดรูปแบบของอการ
เหนื่อยหน่ายแบบหลายมิติเป็นที่นิยมมากกว่าแบบมิติเดียว 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ จากผลการศึกษาวิจัยของสงวน ลือเกียรติ

บัณฑิต (2542) พบว่า สาเหตุความอ่อนล้าทางอารมณ์ในการท างานแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านการท างาน 

1.1 ภาระงานที่มากเกินไป กล่าวคือ จากการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบ
โดยตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจ านวนมากและปฏิบัติงานดังกล่าวจะเกิดขึ้นบ่อยหรือ
ตลอดเวลาการท างาน 

1.2 ความขัดแย้งของบทบาท (Role Conflict) และความคลุมเครือของบทบาท 
(role ambiguity) ความขัดแย้งของบทบาท คือ ความขัดแย้งของความคาดหวังที่บุคคลต่างๆ มีใน        
ตัวผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่แสดงบทบาทหนึ่งๆ ส่วนความคลุมเครือเกิดเม่ือผู้ปฏิบัติงานไม่มีข้อมูลเพียงพอ      
ว่างานหรือบทบาทของตนคืออะไรมีขอบเขตแค่ไหน 
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2. วิธีการให้แรงเสริม (Reinforcement) ได้แก่ การให้แรงเสริมหรือการให้รางวัลและ
การลงโทษยึดหลักผลงานและความสามารถ ไม่มีการให้รางวัล กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานท าความชอบและ
การลงโทษทั้งๆ ที่ไม่มีเหตุอันควร 

3. ลักษณะของงาน (Job Characteristics) ได้แก่ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะหรือความรู้ 
(Skill Utilization) ความมีอิสระในการท างาน (autonomy) ความหลากหลายในงาน (Job Variety) 
ความจ าเจในการท างาน (routine) 

4. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 

5. ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพสมรส ความคาดหวังส่วนบุคคล 
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน (Self-Efficacy) กลวิธีในการ
แก้ปัญหา (Coping) 

กระบวนกำรกำรเกิดควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ 
มีการเสนอกระบวนการเกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ 4 แบบ โดยใช้องค์ประกอบทั้งสาม

ประการของอาการเหนื่อยหน่ายจากการท างาน (Maslach, 1982:135) กล่าวว่า เมื่อบุคลากร
ปฏิบัติงานกับความเครียดและแรงกดดันมากๆ เป็นเวลานานๆ ท าให้ก าลังใจในการท างานนั้นลดลง
เรื่อยๆ จนหมดแรงจูงใจ ส่งผลให้เกิดเป็นความอ่อนล้าทางอารมณ์ในการท างาน ผลที่ได้บุคลากร
ตอบสนองกับงานท่ีปฏิบัติลดลง พยายามท าตัวห่างเหินจากงานหรือการลดความเป็นบุคคลขึ้นได้ 
 
กระบวนกำรที่ 1 เสนอโดย Maslach (1982), Leiter และ Maslach (1988) 
อาการอ่อนล้าทางอารมณ์            การลดความเป็นบุคคล           ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ 
 
กระบวนกำรที่ 2 เสนอโดย Lee และ Asforth (1993a) 
  อาการอ่อนล้าทางอารมณ์   การลดความเป็นบุคคล 
       ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ 
 
กระบวนกำรที่ 3 เสนอโดย Leiter (1988, 1991a, 1993), Lee และ Asforth (1993a) 
  อาการอ่อนล้าทางอารมณ์       การลดความเป็นบุคคล 
      ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จเกิดข้ึนอย่างเป็นเอกเทศ 
 
กระบวนกำรที่ 4 เสนอโดย Golembiewski และ Munzenrider (1988) 
การลดความเป็นบุคคล             ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ            อาการอ่อนล้าทางอารมณ์ 
 

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องการลดความตึงเครียดและหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความตึง
เครียด คือ งาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานพบว่าตนเองไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามหวังไว้ การลดความเป็น
บุคคลท าให้ เกิดความรู้สึกว่าตนไม่สามารถประสบความส าเร็จในการท างานตามที่หวั งไว้  
(กระบวนการที่1) การศึกษาของ (Leiter and Maslach, 1988: 297) สนับสนุนแบบจ าลองการเกิด
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ความอ่อนล้าข้างต้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ (Lee and Ashforth, 1993a: 388) พบว่า อาการ
ความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นอาการที่เกิดขึ้นล าดับแรกจากความเครียดในการท างานและส่งผลท าให้
ความเป็นบุคคลในผู้อื่นและความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จนั้นตามมา แต่การลดความเป็นบุคคลไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ (กระบวนการที่2) Leiter (1988, 1991a, 
1993), Lee และ Asforth (1993a) เสนอ(กระบวนการที่ 3) ที่ว่า อาการอ่อนล้าทางอารมณ์ก่อให้เกิด
การลดความเป็นบุคคลแต่ไม่ส่งผลกับความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จซึ่งไม่เกิดจากองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ส่วน (กระบวนการที่ 4) Golembiewski และ Munzenrider (1988) เสนอว่าการลดความเป็นบุคคล
นั้นเกิดก่อน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จในงาน ซึ่งความรู้สึกนี้ก่อให้เกิดเป็นความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ตามมา 

อำกำรที่แสดงออกถึงควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ 
ความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็นกลุ่มอาการที่ปรากฏทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม 

(Muldary,1983: 5) ซึ่งสืบเนื่องมาจากความเครียดที่สะสมเรื้อรังในการท างานเป็นเวลานาน 
นอกจากนี้ (Schultz 1982: 23 อ้างถึงในทิพวัลย์ อภิวัฒนนันท์, 2539: 61) ได้กล่าวว่า ความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจาก ผลของความตึงเครียดจากการท างานมากเกินไป                  
มีผลท าให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างานนั้นน้อยลง ความสนใจและพลังในการท างานน้อยลง                      
มีความอ่อนล้าทางอารมณ์ มีความเฉื่อยชา เก็บกด หงุดหงิดและเบื่อหน่ายในการท างาน จับผิด                     
ทุกด้าน รวมทั้งจับผิดเพ่ือนร่วมงาน และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

Muldary (1983: 6) ได้แบ่งอาการของความอ่อนล้าทางอารมณ์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ทางด้านร่างกาย บุคคลที่มีความอ่อนล้าทางอารมณ์จะแสดงอาการเหนื่อยล้าทาง

ร่างกาย นอนหลับยากหรือไม่อยากลุกจากท่ีนอน มีกลุ่มอาการของโรคภัยไข้เจ็บที่ปรากฏทางร่างกาย   
ซึ่งเกิดจากความเครียดเช่น คลื่นไส้ โรคที่เก่ียวกับทางเดินอาหาร ปวดศีรษะแบบไมเกรน ภูมิต้านทาน
ลดลง เป็นหวัดบ่อย ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร่างกายอ่อนเพลีย หายใจติดขัด ติดเชื้อง่าย 
น้ าหนักลดหรือเพ่ิมผิดปกติ มีนิสัยการรับประทานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2. ทางด้านจิตใจ 
2.1 ด้านความรู้สึก มีความรู้สึกโกรธ รู้สึกกลัว เบื่อหน่าย ซึมเศร้า เกิดความรู้สึกผิด

ในใจ สิ้นหวัง เฉื่อยชา วิตกกังวล ไม่กล้า เกิดความลังเล หงุดหงิด ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนน้อยลง          
มีความคิดสับสน ไม่พอใจและมองผู้อื่นในแง่ร้าย  

2.2 ด้านทัศนคติ เกิดความรู้สึกทางลบต่อหน้าที่งานและต่อตนเอง มีความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้อื่น รู้สึกว่าผู้อื่นเห็นแก่ตัว ชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อ่ืน และมีความคิดที่จะลาออกจากงาน 

2.3 ด้านอ่ืนๆ เช่น ขาดความเห็นใจผู้อ่ืน ยอมรับสิ่งต่างๆ ได้ยาก มีศีลธรรมต่ า ไม่มี
สมาธิ อารมณ์เสีย รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าน้อยลง 

3. ด้านพฤติกรรม 
พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากความอ่อนล้าทางอารมณ์ สามารถสังเกตได้จากการ

เห็นคุณค่าของความเป็นบุคคลนั้นลดลง (Dehumanization) ขาดคุณธรรม จับผิดและต าหนิผู้ อ่ืน 
ป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงงาน แยกตนเองออกจากสังคม เร่งเวลาในการท างาน จะใช้
เวลาในการพักนาน ขาดงานบ่อย และมักจะตัดสินใจผิดพลาดจนถึงประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
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ในบางกรณีอาจจะมีพฤติกรรมเหมือนกับบุคคลที่ท างานหนักหรือที่เรียกกันว่า “บ้างาน” จนท าให้
เกิดความขัดแย้งกับครอบครัวและกับเพ่ือนร่วมงานได้ พฤติกรรมอ่ืนๆ ที่เห็นได้คือ หันไปพ่ึงสิ่งเสพ
ติดและแอลกอฮอล์ ชอบเลี่ยงงานและบ่นผู้อ่ืนในเรื่องงานอยู่บ่อยๆ เชื่องช้าในการท างาน สูบบุหรี่
มากขึ้น ท างานประสานกับผู้อ่ืนลดลงนอกจากนั้นพนักงานที่เกิดความเหนื่อยหน่ายอาจจะท าให้หนี
งาน และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือออกจากงาน แต่บางคนอาจจะโยกย้ายต าแหน่งไปยังแผนกอ่ืน 
หรือกลายเป็นคนเลื่อนลอย ชอบฝันกลางวัน หรือปล่อยเวลาให้ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งๆ เท่านั้น 

ผลกระทบที่เกิดจำกควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ 
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มก็จะเกิดผลเสียทั้งต่อ

ตัวบุคคล และผลเสียต่อหน่วยงานดังนี้ 
ผลเสียต่อบุคคล   
ความเหนื่อยหน่ายนั้นจะเกี่ยวข้องกับความเครียดที่เกิดขึ้นในสถานที่ท างาน ท าให้บุคคล

เกิดความตึงเครียด และหงุดหงิดอันเนื่องมาจากการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ที่ท างานด้าน
การผลิตอาจไม่พยายามในการท างานที่มากพอ และอาจท าให้งานที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์
ขององค์กร ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน มีความผูกพันน้อยลงในการท างาน บุคคลจะมีส่วน
ร่วมในงานน้อยลง ศีลธรรมก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนี้แล้วจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่
จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่คิดจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น ขาดความเห็นอกเห็นใจ
บุคคลอ่ืน เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ไม่รู้จักวิธีการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เลี่ยงงาน 
แยกท างานตามล าพัง ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจของเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
บุคคลที่มีความเหนื่อยหน่ายเกิดขึ้นนั้นจะหันไปดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด ซึ่งเป็นผลเสียแก่
สุขภาพและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการท างานได้ (Muldary, 1983: 33) 

ผลเสียต่อองค์กร 
ระบบการบริหารของหน่วยงานและลักษณะงานมีส่วนส าคัญ เพราะท าให้เกิดความคับ

ข้องใจในการท างาน มีความกดดันทั้งจากเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายมีทัศนคติทาง
ลบต่องาน มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย แสดงอาการโกรธต่อผู้ร่วมงาน ลดการประสานการท างาน 
หลีกเลี่ยงเพ่ือนร่วมงาน จนประสิทธิภาพในการท างานลดลง (Muldary, 1983: 68) เมื่อพนักงานเกิด
ความเหนื่อยหน่ายสะสมมากขึ้นก็ท าให้เกิดการลาออก ต้องรับพนักงานใหม่เข้ามาแทน ท าให้องค์กร
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคล (Human Cost) นอกจากนั้นแล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการ
โฆษณา การสรรหา การคัดเลือก การว่าจ้าง และกระบวนการต่างๆตลอดจนการฝึกอบรม (Muldary, 
1983: 79) ดังนั้นองค์การควรค านึงถึงความเหนื่อยหน่ายของพนักงานที่เกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งเป็น
ผลเสียต่อองค์การตลอดจนภาพพจน์ขององค์กรที่ปรากฏอยู่ในสังคม 

 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Tae Won Moon and Won-Moo Hur (2011) ในบทความนี้เราตรวจสอบวิธีฉลาดทาง
อารมณ์ (EI) มีผลกระทบต่อความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (เหนื่อยหน่าย) ที่เกิดจากอารมณ์แรงงานและ
วิธีการอ่อนเพลียอารมณ์มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลในแง่ของความมุ่งมั่นขององค์กร
และความพึงพอใจในการท างานน้อย ผลแสดงการวิเคราะห์การถดถอยบางส่วนได้ด าเนินการกับ
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ข้อมูลจาก ยอดค้าปลีก 295 คนในเกาหลีใต้ 4 ปัจจัยที่ระบุไว้ในรูปแบบ EI พัฒนาโดย Schutte et al, 
(1998) พบว่า การประเมินผลของอารมณ์ในแง่ดีและทักษะทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ แต่ปัจจัยที่สี่ของการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ความรู้สึกพบว่าไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญด้วย ความอ่อนเพลียอารมณ์ ความอ่อนล้าทางอารมณ์ถูกพบว่ามีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับการปฏิบัติงานในแง่ของความมุ่งมั่นขององค์กรและความพึงพอใจในการท างาน และผล
ความสัมพันธ์ของความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้รับการยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานและ
การประเมินของอารมณ์ในแง่ดีและทักษะทางสังคมเป็นปัจจัยในความฉลาดทางอารมณ์ 

นฤมล กิจจานนท์ และคณะ (2009) ศึกษาระดับความเหนื่อยหน่ายและปัจจัยที่เลือก
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อย
หน่ายของบุคลากรพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤติ ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลประจ าการและผู้ช่วย
พยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม อายุและประสบการณ์ท างาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
เหนื่อยหน่ายด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์และด้านการลดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลความคิดในการ
ลาออกเนื่องจากเงินเดือนน้อยมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายด้ านความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
และด้านการลดความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ส่วนปัจจัยด้านต าแหน่ง ความสัมพันธ์กับหัวหน้า การรับรู้
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเรื่องก าลังคนและความรู้ในการท างาน ความคิดท่ีจะลาออกเนื่องจาก
งานหนัก เงินเดือนน้อยและเบื่องานมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายด้านความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ การรับรู้ด้านค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายด้านความรู้สึกไม่
ประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม สถานภาพสมรส หน้าที่หัวหน้าเวรเงินเดือน การรับรู้สัมพันธภาพ
กับครอบครัวและเพ่ือนร่วมงาน ความคิดที่จะลาออกเนื่องจากเวรดึก ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
เหนื่อยหน่ายทั้ง 3 ด้าน 

สสิพรรธน์ นิลสงวนเดชะ และณภัควรรต บัวทอง (2559) ศึกษาระดับภาวะเหนื่อยหน่าย
ในการท างาน ระดับกลวิธีในการเผชิญปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเหนื่อยหน่ายในการ
ท างานของพนักงานองค์การเภสัชกรรม พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเหนื่อยหน่ายในการท างาน 
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อายุ ปัจจัย ลักษณะสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อมในการท างานด้าน
สัมพันธภาพใน หน่วยงาน ต าแหน่งงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติและกลวิธีในการเผชิญ ปัญหาแบบหลีก
หนี ส่วนปัจจัยลักษณะแวดล้อมในการท างานด้าน  สัมพันธภาพในหน่วยงาน , ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ ต าแหน่งงาน และกลวิธีในการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีเกี่ยวข้องกับด้านการลดค่าความ
เป็นบุคคลในผู้อื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

Joshua C Gandi (2011) การศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาลได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการที่หลากหลายและขัดแย้งกันซึ่งอาจจะไม่มีผลบางส่วน 
อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้งนี้ได้รับการด าเนินการในลักษณะการท างานเหล่านี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือก าหนดวิธีการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานพยาบาล พบว่า 
พยาบาลที่มีประสบการณ์ท างานในระดับกลางถึงสูง มีระดับของความอ่อนล้าในระดับกลาง และสูง
ในความส าเร็จส่วนบุคคล ความขัดแย้งในการท างานกับครอบครัว เป็นสื่อท าให้บทบาทหน้าที่การ
ท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเหนื่อยหน่ายในการท างานและมีความแตกต่างในด้านเพศ 
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จารุวรรณ ยอดระฆัง (2554) งานวิจัยนี้ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ าลอง
ปัจจัยเอ้ือต่อ การท างานและทรัพยากรส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการริเริมด้วยตนเองภายใต้บทบาท
สื่อของความ ผูกพันในงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในระดับหัวหน้า
แผนกของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 227 คน พบว่า ความสัมพันธ์ทางบวกของการริเริมด้วย
ตนเองกับความ ผูกพันในงาน ปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน 4 ปัจจัย ได้แก่ ความท้าทายในงาน ข้อมูล
ย้อนกลับจากการ ท างาน โอกาสในการพัฒนา/ก้าวหน้าในงาน และการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน  
ทรัพยากรส่วนบุคคลทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ การรับรู้สมรรถภาพแห่งตน ความภาคภูมิใจตนเองในที่
ท างาน และการ มองโลกในแง่ดี  สรุปได้ว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานและทรัพยากรส่วนบุคคลไม่ส่ง
อิทธิพลทางตรงต่อการริเริ่มด้วยตนเอง แต่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันในงานและส่งอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านความผูกพันในงานไปสู่การริเริ่มด้วยตนเอง     

Jochen Reb (2016) งานวิจัยครั้งนี้น าเสนอการทดสอบการท างานของพนักงานที่มี
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่สื่อความถึงตั้งใจที่จะลาออกและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ตาม
บริบทของชาวอินเดีย ซึ่งพนักงานประชาสัมพันธ์จากหลากหลายองค์กรในภาคอุตสาหกรรมมีการ
ลาออกในระดับที่สูงมาก การทดสอบนี้องค์กรตั้งใจที่จะท าให้เกิดการลาออกที่ต่ าและมีความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ที่ต่ าอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า (1) การดูแลเอาใจใส่พนักงานมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจจะลาออกที่ต่ า และความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่ต่ าเช่นกัน (2) ผลสรุปกลุ่มตัวอย่างของพนักงาน
ในอินเดียจะแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชากับการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับ
พนักงานความสัมพันธ์เชิงบวก โดยที่ความอ่อนล้าทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการก าหนด
บทบาทหน้าที่เช่นกัน 

ธีรนัย ศิริเลขอนันต์ (2552) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และระดับความเครียดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ท า
การวิจัย คือ ส านักงานงานนิคม อุตสาหกรรมบางพลี และส านักงานในโรงงาน 27 แห่งภายในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางพลีโดยสุ่มมาทั้งหมดจ านวน 400 คน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานกับระดับความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่ในส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ระหว่างระดับของความเครียดมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

De Beer, Pienaar, and Rothmann Jr. (2013) ได้ด า เนินการติดตามผลศึกษาใน
สถานที่ขุดเจาะเหมืองแร่เป็นระยะเวลา 1 ปี และจากการศึกษา พบว่า ความเหนื่อยหน่ายจากการ
ท างานหรือ Burnout มีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อการได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานและการ
สนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างาน ตลอดจนความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ซึ่งงานวิจัยนี้ยังน าเสนอ
ถึงระดับความเหนื่อยหน่ายจากการท างานในระดับที่สูงจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน
ในระดับท่ีต่ าอีกด้วย  

ธนากร ศรีโพธ์กลาง และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ (2016) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหนื่อยหน่ายในงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานใน
บริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นน า โดยกลุ่มประชากรเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการใน
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บริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นน า รวมจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 290 คน  จาก
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความ
เหนื่อยหน่ายในงานของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นน านั้นมี  6 ด้าน 
ได้แก่ สภาพการท างาน การนิเทศงาน ความมั่นคงปลอดภัย คุณลักษณะทางสังคมของงาน ค่าจ้าง 
และคุณลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างความเหนื่อยหน่ายงาน
กับปัจจัยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานทั้ง 6 ด้าน 

Boles et al. (1997) ศึกษาผลจากการส ารวจจากพนักงานขายจ านวน 104 คน จากสื่อ
ในระดับภูมิภาค พบว่า ความขัดแย้งในบทบาทที่ได้รับมีความสัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
และความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความอ่อนล้าทางอารมณ์เช่นกัน ซึ่ง
ผลการวิจัยยังสนับสนุนงานวิจัยอ่ืนๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์กับการรับรู้สภาพแวดล้อมในที่
ท างานที่เป็นด้านลบและยังน าเสนอความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวควรจะรวมอยู่ในรูปแบบ
การตรวจสอบการตอบสนองของพนักงานเพ่ือผลกระทบของความเครียด 

วาริชาฏ ศิวกาญจน์ และบุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
เหนื่อยล้ากับปัจจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้ากับความไม่ลงตัวของบุคคล
กับสถานการณ์ในงาน 6 ประเภท กลุ่มตัวอย่างคือ เภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 367 คน ผลการศึกษา พบว่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์ และการลดค่า
ความส าเร็จส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง การลดค่าความเป็นบุคคลอยู่ในระดับต่ า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากว่าปริมาณงานมาก เห็นด้วยน้อยว่า ไม่สามารถควบคุมการท างาน ขาด
แคลนสิ่งตอบแทน มีปฏิสัมพันธ์ไม่ดีไม่ได้รับความยุติธรรม เห็นด้วยน้อยและน้อยที่สุดกับความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลกับงาน ความอ่อนล้าทางอารมณ์สัมพันธ์กับ อายุ ประเภทโรงพยาบาล เวลาใน
การท างาน การลดค่าความเป็นบุคคลสัมพันธ์กับเวลาในการท างาน ส่วนการลด ค่าความส าเร็จส่วน
บุคคลไม่สัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ความไม่ลงตัวของบุคคลกับสถานการณ์ในงานทั้ง 6 ประเภท
สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในการท างานทั้ง 3 ระดับ ยกเว้นปริมาณงานมากไม่สัมพันธ์กับการลดค่า
ความส าเร็จส่วนบุคคล 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีสาระส าคัญ
ถึงวิธีด าเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างและจะน าไปวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. วิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานสายสนับสนุนและสายการผลิตในบริษัท 
ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด จ านวนประชากร รวมกันทั้งสิ้น 541 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  สามารถค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง                   
โดยผู้วิจัยใช้การค านวณ Taro Yamane (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) ที่ระดับความเชื่อมั่นในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 95% เมื่อก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ ±5% ของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
ตัวแทนของประชากรที่สามารถเชื่อถือได้ ซึ่งค านวณออกมาได้ดังนี้ 

เมื่อ n =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
  

   n  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดประชากร 
   e แทน ความคลาดเคลื่อน (= 0.05) 

  สามารถค านวณหาขนาดตัวอย่าง ได้ดังนี้ 

   n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

    = 
541

1+541(0.05)2
 

    = 230 
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ผลการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 230 ตัวอย่าง แต่เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของ
ข้อมูลให้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ของ Tabachnick and Fidell 
(2007) ที่ว่าให้ก าหนดการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 300 ตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยได้
เพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 70 ตัวอย่าง รวมเป็น 300 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช่วงชั้น 
(Stratiflied Random Sampling) เพ่ือแบ่งสัดส่วนให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจ าแนกตามลักษณะ
งานที่ได้คือ พนักงานสายการผลิต และสายสนับสนุน จากนั้นจึงได้แบ่งสัดส่วนเป็นสายการผลิต
จ านวน 210 คน และสายสนับสนุนจ านวน 90 คน ดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดและกลุ่มตัวอย่างของพนักงานทั้งสายการผลิต และสายสนับสนุน 

พนักงานที่ปฏิบัติงาน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
สายการผลิต 383 210 
สายสนับสนุน 158 90 

รวม 541 300 
 

จากนั้นเมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับแล้ว จึงสุ่มรายชื่อพนักงานในแต่ละ
ต าแหน่งดังกล่าวโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางเลข
สุ่มจนได้ครบตามจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อ
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงาน บริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้างานวิจัย หนังสือ เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม ข้อค าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามจะ
แบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมปลำยปิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามเป็นแบบแสดงรายการเพ่ือให้
เลือกตอบ(Checklist) ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง อายุงาน รายได้  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมปลำยปิดเกี่ยวกับภำระงำน ของพนักงานบริษัท ไทย
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ใช้วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน มีข้อค าถามทั้งหมด       
7 ข้อ แบบสอบถามนี้พัฒนาขึ้นโดย ธัญสุดา วาทยะจินดา (2545: 101-102) โดยใช้มาตรวัดตามแบบ 
Likert scale 5 ระดับ ซ่ึง 1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมปลำยปิดเกี่ยวกับควำมควำมชัดเจนในบทบำทหน้ำที่                
ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ใช้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ มีข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ แบบสอบถามนี้พัฒนาขึ้นโดย พนิดา ธนวัฒนากุล 
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(2547) โดยใช้มาตรวัดตามแบบ Likert scale 5 ระดับ ซึ่ง 1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง 
มากที่สุด  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถำมปลำยปิดเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน  ของ
พนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ใช้วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน มีข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อ แบบสอบถามพัฒนาขึ้นโดย สิรินทร แซ่ฉั่ว 
(2553) โดยใช้มาตรวัดตามแบบ Likert scale 5 ระดับ ซึ่ง 1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง 
มากที่สุด  

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถำมปลำยปิดเกี่ยวกับควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ ของพนักงาน
บริษัท เครื่องปั้นดินเผาไทย จ ากัด ใช้วัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความอ่อนล้าทางอารมณ์  มีข้อ
ค าถามทั้งหมด 7 ข้อ แบบสอบถามพัฒนาโดย Maslach and Jackson (1982) โดยใช้มาตรวัดตาม
แบบ Likert scale 5 ระดับ ซึ่ง 1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด  
 
กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ( Validity) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต ารา และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเรียบเรียงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้ไป
ปรึกษาอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามเนื้อหางานวิจัย 
คุณภาพของเครื่องมือ ความถูกต้องตามตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการในงานวิจัยและสามารถควบคลุม
ได้ทั้งหมดของเนื้อหา จากนั้นน าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน
เพ่ือพิจารณาถึงความสอดคล้อง ความคลอบคลุมทั้งข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และความ
เหมาะสมทางด้านภาษาของข้อค าถาม การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มี
เกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 

 1 คะแนน  แน่ใจว่าค าถามวัดได้เท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ 
 0 คะแนน  ไม่แน่ใจว่าค าถามวัดได้เที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ 
 -1 คะแนน  แน่ใจว่าค าถามวัดได้ไม่เที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์  
 
แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) 

ดังนี้ 
IOC  =  R/N 
 
IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง โดยก าหนด IOC มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0.50 
R หมายถึง ค่าคะแนนรายข้อตามดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญ 
N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลที่ได้จากการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามต้องมีค่าระหว่าง                      
1.00-0.50 แสดงถึงว่า ข้อค าถามตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยสามารถน าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นมาใช้ในงานวิจัยได้ ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามน้อยกว่า 0.50 แสดงว่า ข้อค าถาม                      
ที่สร้างขึ้นไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย หรือควรน าไปปรับให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 226) 

2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง

น าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด แล้วน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของข้อมูลของ
แบบสอบถาม โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% (α=0.05) ระดับความถูกต้อง (Validity) และ
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.5 หรือความเชื่อมั่นทางสถิติ ที่ 95% ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบ
ความมีความเชื่อมั่นของข้อค าถามแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านภาระงาน เท่ากับ 
0.761 ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ เท่ากับ 0.789 ปัจจัยเอ้ือต่อการ
ท างานด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน เท่ากับ 0.802 และความอ่อนล้าทางอารมณ์ เท่ากับ 0.922 
ดังนั้น ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทุกด้าน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 0.7 (ยุทธ ไกยวรรณ, 2553: 
474) แบบสอบถามนั้นผ่านเกณฑ์ถือว่ามีความเชื่อม่ันสูงสามารถน าไปใช้ในการทดสอบได้ 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

การท าวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการหาข้อมูลจาก 2 แหล่งดังนี้ 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลภาคสนาม      

ซึ่งผู้วิจัยต้องรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือน ามาใช้ประมวลทางสถิติ 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลในรูปแบบจากการค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี ต ารา เอกสาร และบทความ

ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้รวบรวมจากห้องสมุดและแหล่งข้อมูลประเภทสื่อต่างๆ 
โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วสอบถามกับพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรม

เครื่องปั้นดินเผา จ ากัด จ านวน 300 คน ผู้วิจัยด าเนินการส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย
ตนเอง มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมาณ 1 เดือน โดยท าการตรวจสอบข้อมูลและความ
ถูกต้องของแบบสอบถามทุกฉบับ จากนั้นท าการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือน

พฤษภาคม 2560 ตามตารางที่ 3.2 ดังนี้  
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ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ )เดือน(  

ส .ค.  
59 

ก .ย.  
59 

ต .ค.  
59 

พ .ย.  
59 

ธ .ค.  
59 

ม .ค.  
60 

ก .พ.  
60 

มี .ค.  
60 

เม .ย.  
60 

พ .ค.  
60 

1. ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

          

2. การก าหนดปัญหาในการ
วิจัย 

          

3. จัดท าโครงร่างการวิจัย           
4. จัดท าแบบสอบถามใน
การวิจัย  

          

5. เก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม 

          

6. วิเคราะห์ผลข้อมูล           
7. รายงานการวิจัย           
8. น าเสนอผลงานวิจัย           
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

หลังจากได้รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องแล้วนั้น ผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์ขอมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือหาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดน าเสนอในรูปตาราง 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อน
ล้าทางอารมณ์จากแบบสอบถามเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ตามประเภทการวัดตัวแปรและ
การด าเนินการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการพิจารณาความหมายโดย
ค านวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน ด้วยสูตรการค านวณหาความกว้างอัตราภาคชั้น ดังนี้ 
    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

             จ านวนระดับชั้น 
    =             5-1         
           5 
    =            0.8 
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น าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการค านวณหาอัตราภาคชั้น มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยการแปล
ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
 4.21-5.00  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.41-4.20 อยู่ในระดับมาก 
 2.61-3.40 อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81-2.60 อยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.80 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’ product moment correlation coefficient) เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 X หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
 S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 T หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที 
 F หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ 
 Sig หมายถึง ระดับมีความนัยส าคัญทางสถิติ 
 * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 r หมายถึง ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
 LSD หมายถงึ ค่าสถิติส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วยการจับคู่พหุคูณ 

การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Hinkle D.E., 1998: 118) ระดับความสัมพันธ์
ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยมีเกณฑ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยเกณฑ์วัดระดับความสัมพันธ์ มีดังนี้ 

 -1.00  หมายถึง มีความสัมพันธ์เต็มที่และไปในทิศทางตรงกันข้าม 
 -0.76 ถึง -0.99 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 -0.56 ถึง -0.75 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 -0.26 ถึง -0.55 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 -0.01 ถึง -0.25 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ 
 0.01 ถึง 0.25 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน 
 0.26 ถึง 0.55 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน 
 0.56 ถึง 0.75 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและไปในทิศทางเดียวกัน 
 0.76 ถึง 0.99 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและไปในทิศทางเดียวกัน 
 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์เต็มที่และไปในทิศทางเดียวกัน 
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เครื่องหมาย + หรือ – หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะแสดงถึงทิศทางของ
ความสัมพันธ์ดังนี้ 

r  มีความหมาย +  หมายถึง  การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมี
ค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าสูงตามไปด้วย) 

r  มีความหมาย -  หมายถึง  การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่ง
มีค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่งจะมีค่าต่ า) 

4. การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตาม 1 ตัว กับ ตัวแปรอิสระ 2 ตัวขึน้ไป ซึ่งได้พิจารณามาใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ โดยมีตัวแบบ 
ดังนี้ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) 

     

  เมื่อ    แทน  ค่าคงที ่(Constant) ของสมการถดถอย 

 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย  
(Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระตัวที่ i 

แทน  ค่าความแตกต่างหรือความคลาดเคลื่อน  
(Error or Residual)  

      ระหว่างค่าจริง และค่าท่ีได้จากสมการ 

ความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ืองานวิจัย มีดังนี้ 
r  หมายถึง  ค่าที่แสดงถึง ระดับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระทั้งหมด 

เรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) หากค่าที่ได้มีค่าเข้าใกล้ 1 มาก 
แสดงถึงว่า มีความสัมพันธ์สูงมาก น่าจะใช้ตัวแปรอิสระท้ังหมด พยากรณ์ตัวแปรตามที่ดี 

R Square  หมายถึง  ค่าที่แสดงถึง อิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมด ที่มีต่อตัวแปรตาม 
Adjusted R2  หมายถึง  ค่า R Square ที่ปรับแก้แล้ว มีความหมายเหมือนกับค่า R 

Square 
Std. Error of the Estimate  หมายถึง  ค่าที่แสดงระดับความคลาดเคลื่อน ที่เกิด

จากการใช้ตัวแปรอิสระท้ังหมด มาพยากรณ์ตัวแปรตาม 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการแบบคัดเลือกเข้าทั้งหมด (Enter Selection) เป็นการเลือกตัว
แปรพยากรณ์เข้าสมการด้วยการวิเคราะห์เพียงขั้นตอนเดียว เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปร
พยากรณ์ที่ศึกษาน าเข้าไปในสมการพยากรณ์พร้อมกันทุกตัว ถึงแม้ว่าตัวแปรพยากรณ์บางตัวจะ
พยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้หรือไม่ก็ตาม วิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการทราบว่าตัวแปรแต่ละตัวที่
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ท าการศึกษาสามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีประโยชน์ส าหรับ
วิธีการทางสถิติอ่ืนๆ เช่น การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Anlaysis) (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554) 

นอกจากนี้ ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุเป็นตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระจ านวนมากกว่า                     
1 ตัว จึงอาจเป็นไปได้ที่ตัวแปรอิสระที่มีอยู่อาจมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งจะส่งผลในการเลือกตัวแปร
อิสระที่มีความส าคัญต่อตัวแปรตาม เนื่องจากจะพบว่าตัวแปรเหล่านั้นแสดงค่าความสัมพันธ์ต่อแปร
ตาม ผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบตัวแปรอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multicollineary) จะใช้ค่า Variance Inflation Factor 
(VIF) และค่า Tolerance โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบ คือ ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5 หากเกิน
กว่านี้แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง และค่า Tolerance มากกว่า 0.2 ซึ่งบางต ารา
แนะน าว่าค่า VIF ไม่ควรเกิน 10 และค่า Tolerance มากกว่า 0.1 (Field, 2005) 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ในบทนี้จะน าเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความอ่อนล้าทางอารมณ์และปัจจัย
เอ้ือต่อการท างาน ประกอบด้วย ด้านภาระงาน  ด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และด้าน
สภาพแวดล้อมในที่ท างานว่ามีอิทธิพลต่อกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามกับพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ในระหว่างวันที่ 13 – 31 มีนาคม 2560 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเป็นตัว
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือหาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดน าเสนอในรูปตาราง 

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อ
ความอ่อนล้าทางอารมณ์จากแบบสอบถามเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’ product moment correlation coefficient) เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม 

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัว กับ ตัวแปรอิสระ 3 ตัว 

เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยก าหนด
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 n  แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 x̄̅ แทนค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 S.E แทนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 F แทนสถิติทดสอบการแจกแจงแบบ F-distribution 
 t แทนสถิติทดสอบที่ใช้การแจกแจงแบบ t-test 
 p แทนระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significant level) 
 r แทนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-

moment Correlation Coefficient) 
 Adjusted R2 แทนค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับปรุงแล้ว 
 β แทนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 
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ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statisyics) 
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ความถี่ (Frequency) และร้อย

ละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 300 คน ในการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างจากตาม
ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ระยะเวลาที่ท างานในองค์กรปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนร้อยละของลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตัวอย่าง (n=300) 
เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 171 57.0 

หญิง 129 43.0 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี 10 3.3 

21-30 ปี 78 26.1 

31-40 ปี 85 28.3 

41-50 ปี 74 24.7 

51-60 ปี 46 15.3 

มากกว่า 60 ปี 7 2.3 

สถำนภำพสมรส จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

โสด 100 33.3 

สมรส 189 63.1 

หย่าร้าง 7 2.3 

หม้าย 4 1.3 

จ ำนวนบุตร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มี 108 36.0 

1 ปี 96 32.0 

2 ปี 76 25.3 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนร้อยละของลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง (n=300) (ต่อ) 

จ ำนวนบุตร (ต่อ) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

3-4 ปี 20 6.7 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 157 52.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 91 30.3 

อนุปริญญา/ปวส 17 5.7 

ปริญญาตรี 33 11.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.7 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

สายสนับสนุน 90 30.0 

สายการผลิต 210 70.0 

ระยะเวลำที่ท ำงำนในองค์กรปัจจุบัน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 40 13.3 

1-5 ปี 97 32.3 

6-10 ป ี 62 20.7 

มากกว่า 10 ปี 101 33.7 

รำยได้ต่อเดือน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,001 บาท 90 30.0 

10,001-15,000 บาท 182 60.7 

15,001-20,000 บาท  20 6.6 

20,001-25,000 บาท 5 1.7 

25,001-30,000 บาท 1 0.3 

30,001 บาทข้ึนไป 2 0.7 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงถึงลักษณะของปะชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 ส่วนเพศหญิงมี
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0  

ด้านอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีมากที่สุด จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.3 รองลงมาคือช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 ช่วงอายุ 41-50 ปี มีจ านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ช่วงอายุ 51-60 ปี มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ช่วงอายุต่ ากว่า 
21 ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี นั้นน้อยที่สุด จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.3 

สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมา
สถานภาพโสดจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สถานภาพหย่าร้างจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.3 และสถานภาพหม้ายน้อยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

จ านวนบุตรสูงสุดที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีไม่มีบุตร จ านวน 108 คน คิดเป็น                      
ร้อยละ 36.0 รองลงมาบุตร 1 คน จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีบุตร 2 คน จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.3 และน้อยที่สุดมีบุตร 3-4 คน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  

ระดับการศึกษาที่พบในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า    
มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 91 คน    
คิดเป็นร้อยละ 30.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และน้อยที่สุดระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแบ่งต าแหน่งเป็นพนักงานสายการผลิตมากที่สุด 
จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 และพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 90 คน คิดเป็น 30.0  

ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างท างานในองค์กรปัจจุบันส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี                          
มีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาอายุงาน 1-5 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 
อายุงาน 6-10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ20.7 และน้อยกว่า 1 ปีน้อยที่สุด มีจ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3  

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 182 คน    
คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาต่ ากว่า 10,001 บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รายได้ 
15,001-20,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 รายได้ 20,001-25,000 บาท จ านวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.7 รายได้มากกว่า 30,001 ขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 และน้อยที่สุด                        
มีรายได้ 25,001-30,000 มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  
 
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statisyics) 

ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือหาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือต่อการ
ท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์จากแบบสอบถามบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
จ ากัด ได้แก่ ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.2 - 4.5  
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือต่อ
การท างานด้านภาระงาน ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 300) 

ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผล 
ภำระงำน 2.99 0.596 ปำนกลำง 

1. ท่านต้องท างานแข่งกับเวลาอยู่
เสมอ 

3.62 0.923 มาก 

2. ท่านมักได้รับงานมากจนท าไม่
ส าเร็จตามก าหนดเวลา 

2.90 1.049 ปานกลาง 

3. ท่านรู้สึกว่างานเป็นอุปสรรคต่อ
ครอบครัวของท่าน 

2.40 1.188 น้อย 

4. เงินเดือนได้รับเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของท่าน 

3.03 0.895 ปานกลาง 

5. ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสม
กับปริมาณงานที่ท่านรับผิดชอบ 

3.01 0.925 ปานกลาง 

6. ค่าล่วงเวลาที่ได้รับเหมาะสมกับ
จ านวนชั่วโมง ท างาน 

2.85 1.031 ปานกลาง 

7. ปริมาณงานในหน่วยงานของ
ท่านรับผิดชอบอยู่ เหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากรดีแล้ว 

3.14 0.906 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.2 ในภาพรวมตัวแปรด้านภาระงาน พบว่า มีความเห็นในระดับปานกลาง     

มีค่าเฉลี่ย 2.99 เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค าถามระดับความคิดเห็นตัวแปรด้านภาระงาน พบว่า         
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 2.40 – 3.62 โดยข้อค าถาม “ท่านต้องท างานแข่งกับเวลาอยู่
เสมอ” มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ในขณะที่ข้อค าถาม “ท่านรู้สึกว่างานเป็นอุปสรรคต่อครอบครัว
ของท่าน” มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือต่อ
การท างานด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 300) 

ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผล 
ควำมชัดเจนในบทบำทหน้ำที่ 3.42 0.645 มำก 

1. ท่านได้รับการก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อย่าง
ชัดเจน 

3.43 0.849 มาก 

2. ท่านได้รับการมอบหมายบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบมีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถ 

3.44 0.814 มาก 

3. หัวหน้างานมักแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การท างานให้ท่านทราบ 

3.47 0.993 มาก 

4. องค์กรของท่านมีการติดตามและ
ประเมินผลงานที่มอบหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.26 0.981 ปานกลาง 

5. ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

3.77 0.864 มาก 

6. ท่านคิดว่าผลงานของท่านเป็นที่น่า
พอใจของผู้บังคับบัญชา 

3.36 0.828 มาก 

7. ท่านพร้อมที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานในหน้าที่ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

3.76 0.973 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 ในภาพรวมตัวแปรด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ พบว่า มีความเห็น

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.42 เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค าถามระดับความคิดเห็นตัวแปรด้านความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.26 – 3.77 โดยข้อค าถาม “พบว่า
ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น” มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ในขณะที่ข้อค าถาม 
“องค์กรของท่านมีการติดตามและประเมินผลงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง” มีระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด  
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือต่อ
การท างานด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างานของกลุ่มตัวอย่าง (n = 300) 

ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผล 
สภำพแวดล้อมในที่ท ำงำน 3.20 0.608 ปำนกลำง 

1. หัวหน้างานช่วยดึงศักยภาพของท่าน
ออกมาเพ่ือให้ท่านท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.47 0.839 มาก 

2. หัวหน้างานของท่านปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม  

3.57 0.921 มาก 

3. หัวหน้างานของท่านให้ค าแนะน า
หรือสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพเสมอ  

3.45 0.911 มาก 

4. โครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมให้
มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน  

3.31 0.831 ปานกลาง 

5. องค์กรของท่านมีการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งมี
ความเหมาะสมชัดเจน 

3.47 0.764 มาก 

6. สถานที่ท างานของท่านมีสุขอนามัย
และปลอดภัยต่อสุขภาพ 

3.18 0.816 ปานกลาง 

7. องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาใช้งานอยู่เสมอ 

2.65 1.029 ปานกลาง 

8. ท่านมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การท างานอย่างเพียงพอ 

2.72 1.016 ปานกลาง 

9. หน่วยงานมีพ้ืนที่พอเพียงและเป็น
ส่วนตัวในการท างาน 

2.95 0.992 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.4 ในภาพรวมตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน พบว่า มีความเห็นใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค าถามระดับความคิดเห็นตัวแปรด้าน
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 2.65 – 3.57 โดยข้อค าถาม 
“หัวหน้างานของท่านปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม” มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ในขณะ
ที่ข้อค าถาม “องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานอยู่เสมอ” มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 300) 

ตัวแปร ค่ำเฉลี่ย เบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผล 
ควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์ 2.93 0.986 ปำนกลำง 

1. ท่านรู้สึกห่อเหี่ยวจากการท างาน  3.11 1.234 ปานกลาง 
2. ท่านรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อตื่นนอนตอน
เช้าในวันที่ต้องไปท างาน  

3.26 1.199 ปานกลาง 

3. การท างานกับบุคคลอ่ืนโดยตรงท า
ให้ฉันเครียดมาก  

2.80 1.094 ปานกลาง 

4. ท่านรู้สึกสิ้นหวังจากการท างานใน
ปัจจุบัน  

2.70 1.160 ปานกลาง 

5. ท่านรู้สึกว่ากาลังท างานที่หนักมาก
เกินไป  

3.00 1.142 ปานกลาง 

6. ท่านรู้สึกหมดแรงเมื่อสิ้นสุดวัน
ท างาน  

2.93 1.156 ปานกลาง 

7. ท่านรู้สึกคับข้องใจในการท างาน  2.72 1.195 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.5 ในภาพรวมตัวแปรด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ พบว่า มีความเห็นใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อค าถามระดับความคิดเห็นตัวแปรด้าน
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 2.70 – 3.26 โดยข้อค าถาม “ท่าน
รู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อตื่นนอนตอนเช้าในวันที่ต้องไปท างาน” มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ในขณะที่ข้อ
ค าถาม “ท่านรู้สึกสิ้นหวังจากการท างานในปัจจุบัน” มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ 

ผู้วิจัยได้ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)                         
ในการวิเคราะห์ปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน ที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 300 คน แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.6  
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง (n = 300) 

ตัวแปร 1 2 3 4 
Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1.ความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ 

      

2.ภาระงาน 0.481**    0.977 1.024 
3.ความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่ 

-0.135* 0.152**  
 

0.793 1.261 

4.สภาพแวดล้อมในที่
ท างาน 

-0.296** 0.68 0.438** 
 

0.808 1.238 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างภาระงาน ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ สภาพแวดล้อมในที่ท างาน และความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยทั้งสี่ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยพบว่าความความอ่อนล้าทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาระงานในระดับปานกลางและไป
ในทิศทางเดียวกัน (r = 0.481) ความความอ่อนล้าทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความชัดเจน                        
ในบทบาทหน้าที่ในระดับต่ าและมีทิศทางตรงกันข้าม (r = -0.135) และความความอ่อนล้าทาง
อารมณ์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในที่ท างานในระดับปานกลางและมีทิศทางตรงกันข้าม                        
(r = -0.296) 

นอกจากนี้ การทดสอบพบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยพบว่าค่า 
Tolerance อยู่ระหว่าง 0.793 – 0.977 และ VIF มีค่าระหว่าง 1.024 – 1.261 จากตารางที่ 4.6 ผล
การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ของพนักงาน
บริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 6 คู่ ไม่มี
ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ระหว่างตัวแปร โดยสอดคล้องกับ Tabachnick and 
Fidell (2007) ที่กล่าวว่า ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ จะเกิดจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่มีค่ามากกว่า 0.90 ขึ้นไป ดังนั้น จึงเป็นไปตามข้อก าหนดของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 
ส่วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงเส้นแบบ

พหุ (Multiple Linear Regression Analysis) 
ผู้วิจัยได้ใช้การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยใช้วิธีแบบ Enter ซึ่งน าเข้า        

ตัวแปรด้านปัจจัยเอ้ือต่อการท างานเป็นตัวแปรอิสระทั้งหมดสู่สมการถดถอย เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ โดยมีความอ่อนล้าทางอารมณ์เป็น                  
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ในขณะที่ปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ภาระงาน 
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ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และสภาพแวดล้อมในที่ท างานเป็นตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ (n = 300) 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ภาระงาน ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และสภาพแวดล้อม                       
ในที่ท างานสามารถพยากรณ์ความอ่อนล้าทางอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 34.0 โดยพบว่า ภาระงาน                      
มีอิทธิพลทางบวกต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = 0.855) ดังนั้น 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 คือ ภาระงานมี อิทธิพลทางบวกต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ 

ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ มี อิทธิพลทางลบต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (β = -0.149) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 คือ ความชัดเจนในบทบาท
หน้าที่มีมีอิทธิพลทางลบต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์และ 

สภาพแวดล้อมในที่ท างานมีอิทธิพลทางลบต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 (β = -0.477) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 คือ สภาพแวดล้อมในที่ท างานมีอิทธิพล
ทางลบต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์เช่นกัน  

โดยผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถเขียนรูปแบบของอิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน                     
ที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ดังนี้    
ตามแผนภาพที่ 4.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร β S.E t Sig. 
ภาระงาน .855 .079 10.863 .000 

ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ -.149 .079 -1.894 .029 

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน -.477 .083 -5.770 .000 

R = 0.589. Adjusted R2 = 0.340, F = 52.287  

ตัวแปรตาม: ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
 

 
 
**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 *มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงอิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ของ

พนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด 
 

ภาระงาน 
(Workload) 

 

ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
(Role Clarity) 

 

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
(Workplace) 

H1 

0.855** 

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
(Emotional Exhuastion) 

H2 

-0.149* 

H3 

-0.477** 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์     
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยมุ่งหวังเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเอ้ือต่อการ
ท างานที่มีอิทธิพลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ เพ่ือทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน
กับกับความอ่อนล้าทางอารมณ์น ามาเป็นแนวทางในการน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการสนับสนุน
ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษาปัจจัยเอ้ือต่อ
การท างานและความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงาน บริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย 
จ ากัด ซึ่งปัจจัยเอ้ือต่อการท างานประกอบด้วย ภาระงาน ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และ
สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน  

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานในระดับสายการผลิตและสายสนับสนุนของ
บริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จ ากัด โดยสามารถแบ่งตามลักษณะงานเป็นพนักงาน
สายการผลิตและสายสนับสนุน ซึ่งได้ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จ านวน 300 
ชุด โดยเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม 2560 โดยแบ่งสัดส่วนเป็นสายการผลิตจ านวน 210 คน และสาย
สนับสนุนจ านวน 90 คน ซึ่งในบทนี้จะได้น าเสนอ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจาก
การท าวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ อารมณ์ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที ่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของพนักงำนบริษัทไทยอุตสำหกรรมเครื่องปั้นดินเผำ 
จ ำกัด ในต ำแหน่งสำยกำรผลิต และสำยสนับสนุน 

จากการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ในต าแหน่ง
สายการผลิต และสายสนับสนุน จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.0 พนักงานมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 31-40 ปี มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 สถานภาพ
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1 พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ า
กว่า มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 ระยะเวลาท างานในองค์กรปัจจุบันของพนักงานส่วน
ใหญ่ มีอายุงานมากกว่า 10 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และรายได้ต่อเดือน 10,001-
15,000 บาท จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 
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ตอนที ่ 2 ลักษณะข้อมูลเกี่ ยวกับภำระงำน ควำมชัดเจนในบทบำทหน้ำที่  
สภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนและควำมอ่อนล้ำทำงอำรมณ์  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงาน 
จากการศึกษา พบว่า ภาระงานของ พนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

จ ากัด ทั้งสายการผลิตและสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ระดับภาระงานมากที่สุด คือ พนักงานต้องท างานแข่งกับเวลาอยู่เสมออยู่ในระดับมาก                      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และระดับภาระงานงานน้อยที่สุด คือ ท่านรู้สึกว่างานเป็นอุปสรรคต่อ
ครอบครัวของท่านอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
จากการศึกษา พบว่า ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของพนักงานบริษัทไทย

อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ทั้งสายการผลิตและสนับสนุนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความชัดเจนในบทบาทหน้าที่มากที่สุด คือ ท่านพร้อม                       
ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการท างานในหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.76  และระดับความชัดเจนในบทบาทหน้าที่น้อยที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการติดตามและ
ประเมินผลงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 
จากการศึกษา พบว่า สภาพแวดล้อมในที่ท างานของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรม

เครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ทั้งสายการผลิตและสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับสภาพแวดล้อมในที่ท างานมากที่สุด คือ หัวหน้างานของท่าน
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และระดับ
สภาพแวดล้อมในที่ท างานน้อยที่สุด คือ องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งานอยู่เสมออยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
จากการศึกษา พบว่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรม

เครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ทั้งสายการผลิตและสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความอ่อนล้าทางอารมณ์มากที่สุด คือ ท่านรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อ
ตื่นนอนตอนเช้าในวันที่ต้องไปท างานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 และระดับความ
อ่อนล้าทางอารมณ์น้อยที่สุด คือ ท่านรู้สึกสิ้นหวังจากการท างานในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง                  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 

ตอนที ่ 3 กำรทดสอบสมมติฐำน 
การศึกษาวิจัยในส่วนนี้เป็นการทดสอบอิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อ

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่มีต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter ใช้ตัวแปรทุกตัวที่เลือกมาวิเคราะห์พร้อมๆ   
กันทุกตัวแปรเข้าสมการทั้งหมดเพ่ือทดสอบการพยากรณ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม หลังจาก
ได้ท าการวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
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สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านภาระงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความอ่อน
ล้าทางอารมณ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานสามารถพยากรณ์ถึงระดับของอิทธิพล
ทางบวกที่มีต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรมีค่าเท่ากับร้อยละ 34 โดย
ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านภาระงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ (β = 0.855, p 
< 0.05) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่มีอิทธิพล
ทางลบต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานสามารถพยากรณ์
ถึงระดับของอิทธิพลทางลบที่มีต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 34 โดยปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่มีอิทธิพลทางลบต่อความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ (β = -0.149, p < 0.05) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 

สมมติฐำนที่ 3 ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างานมีอิทธิพลทาง
ลบต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานสามารถพยากรณ์ถึง
ระดับของอิทธิพลทางลบที่มีต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรมีค่าเท่ากับ                  
ร้อยละ 34 โดยปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างานมีอิทธิพลทางลบต่อความอ่อน
ล้าทางอารมณ์ (β = -0.477, p < 0.05) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด” ได้ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้โดยสามารถน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

ภาระงาน โดยภาพรวมพนักงานมี่ค่าเฉลี่ยภาระงานอยู่ในระดับปานกลาง เหตุที่ผลเป็น
เช่นนี้ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมปริมาณงานของตนเองได้ ซึ่งมาจากภาระงานที่
ได้รับมอบหมายท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา ให้ต้องท างานล่วงเวลาอยู่
บ่อยครั้งจนรู้สึกว่าไม่สามารถแบ่งเวลาของตนเองได้ จากการท างานที่ต้องแข่งขันกับเวลาอยู่เสมอ
เป็นเหตุให้ขาดการพักผ่อนอย่างเพียง เกิดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือแม้แต่อาการเหนื่อยล้า
ภายในจิตใจ จนกระทบถึงปัญหาความขัดแย้งกับครอบครัวได้ที่ไม่สามารถแบ่งเวลาจาการท างาน
ให้กับครอบครัวได้เต็มที่ ส่งผลให้เกิดเป็นความเครียดสะสม ท าให้พนักงานขาดความกระตือรือร้น                   
ในการท างานในวันถัดไป เกิดเป็นข้อบกพร่องในการท างาน และเป็นผลเสียต่อองค์กรในระยาว                            
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูวพันธุ์ โพธิ์ทอง และณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ (2559) ผลการศึกษา 
พบว่า การรับรู้ภาระงานของพนักงานธนาคารออมสินในสังกัดธนาคาร ออมสินภาค 5 ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง 
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ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ โดยภาพรวมพนักงานมี่ค่าเฉลี่ยความชัดเจนในบทบาท
หน้าที่อยู่ในระดับมาก เหตุที่ผลเป็นเช่นนี้ เนื่องจากพนักงานมีความเข้าหน้าที่ของตนเองที่ ได้รับ
มอบหมายจากองค์กรมีความชัดเจนมีลายลักษณ์อย่างชัดเจน และงานที่ได้รับตรงกับความสามารถ
ของพนักงาน ท าให้พนักงานรู้สึกว่าไม่สับสนกับงานที่ต้องปฏิบัติ ไม่ก้าวก่ายกับงานของตนเอง ดังนั้น
พนักงานเองก็เต็มใจที่ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงมีการแจ้งข้อมูลจากหัวหน้า
งานท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีการเอาใจใส่ และติดตามผลงานของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจากความ
ชัดเจนในบทบาทที่ได้รับจากองค์กร ท าให้ตัวพนักงานเองพร้อมที่จะพัฒนาการท างานในหน้าที่ให้
ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Jochen Reb (2016) ผลการวิจัย พบว่า 
พนักงานประชาสัมพันธ์จากหลายองค์กรในภาคอุตสาหกรรมในอินเดียมีปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน
ทางด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับ ดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรในภาคอุตสาหกรรม
หลายๆ แหล่งมีการบริหารการจัดการปัจจัยเอ้ือต่อการท างานทางด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม 

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน โดยภาพรวมพนักงานมี่ค่าเฉลี่ยสภาพแวดล้อมในที่ท างานอยู่
ในระดับปานกลาง เหตุที่ผลเป็นเช่นนี้ เนื่องจากพนักงานได้รับอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานต่างๆ จาก
องค์กรในระดับที่ดีในเรื่องโครงสร้างการบริหารทางด้านผู้บังคับบัญชา มีการประสานงานในองค์กรที่
ดีแต่ในสภาพแวดล้อมทางด้านสถานที่ และในการปฏิบัติงานมีความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยใน
ชีวิตที่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานที่มีมากพอสมควร ในส่วนที่ขาดการสนับสนุนอาจเนื่องด้วยจากการลดต้นทุนทางการ
แข่งขันทางการค้า หากองค์กรยังสามารถสนับสนุนปัจจัยสร้างสภาพแวดล้อมในที่ท างานทางด้านที่ยัง
เป็นข้อบกพร่องอยู่เสมอๆจะส่งผลให้พนักงานเกิดสุขภาวะในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เบญจพร แย้มจ่าเมือง และภิญญพัชญ์ มุนีแก้ว (2558) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานอยู่ในสถาน
ประกอบการที่พักแรมในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า  พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานอยู่
ในธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดสมุทรสงครามมีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ โดยภาพรวมพนักงานมี่ค่าเฉลี่ยความอ่อนล้าทางอารมณ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง เหตุที่ผลเป็นเช่นนี้ เนื่องจากพนักงานต้องแบกรับความเครียดจากงานที่ได้รั บ
มอบหมายหรือความกดดันจากปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งทางด้านบุคคลหรือเครื่องจักร 
และยิ่งหากอยู่ในช่วงที่ต้องท างานเร่งรีบด้วยแล้ว ความกดดันต่างๆจะเพ่ิมเป็นทวีคูณ ซึ่งการท างาน
อย่างหักโหมมากเกินไปจะส่งผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยทางด้านการท างาน 
แม้กระทั่งการปรับตัวให้เข้ากับนโยบายขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นและยาว                          
ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายได้เช่นกัน ซึ่งสาเหตุต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความอ่อนล้าทาง
อารมณ์ในการท างานได้ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล และประสพชัย  
พสุนนท์ (2557) การศึกษาความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติการของธุรกิจค้าส่งบริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจคือ พนักงานส่วนใหญ่มีความเหนื่อยล้าในด้านความอ่อน
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ล้าทางอารมณ์และการลดค่าความเป็นบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่มีความเหนื่อยล้าในด้าน
การลดค่าความส าเร็จส่วนบุคคลในระดับต่ า 

เม่ือพิจำรณำผลกำรศึกษำตำมสมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานด้านภาระงาน                      
มีอิทธิพลทางบวกต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ผลการศึกษา พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของ
ภาระงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์คิด
เป็นร้อยละ 34 หมายความว่า เมื่อพนักงานของบริษัททั้งสายการผลิตและสายสนับสนุนรับรู้ถึงภาระ
งานที่หนัก ส่งผลให้พวกเขาเกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์สูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระดับปริมาณงาน                   
ที่เกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการท างานแข่งกับเวลาของพนักงานเพ่ือปฏิบัติงาน                        
ให้ประสบความส าเร็จ ดังนั้นพนักงานจะรู้สึกไม่มีความสุขในการท างาน เกิดความรู้สึกแง่ลบต่อตนเอง
ที่ไม่สามารถพัฒนาการท างานของตนไปในทางที่ดีได้ ก่อให้เกิดเป็นความเบื่อหน่ายในการท างานจาก
ภาระงานที่ตนเองคิดว่าหนักเกินไปจนกลายเป็นปัญหาในระดับครอบครัว  โดยเฉพาะต าแหน่งด้าน
สายการผลิตที่ต้องผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อที่ต้องมีอัตราการเร่งการผลิตอยู่บ่อยครั้ง ซึ่ งภาระงาน                       
ที่เกิดขึ้นเมื่อความเครียดจากอุปสรรคในการท างานรอบๆด้านเมื่อสะสมในเวลานานจนเกิดเป็นความ
อ่อนล้าทางอารมณ์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้อีกต่อไป  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Baeriswyl S, Krause A and Schwaninger A (2016)  
ท าการศึกษาโดยประยุกต์โมเดลปัจจัยเอ้ือต่อการท างานและความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
เป็นตัวแปรในการศึกษาความสัมพันธ์ของภาระงาน การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ความอ่อนล้า
ทางอารมณ์ และความพึงพอใจในงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานยุโรป                          
ผลการศึกษา พบว่า (1) การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมหลักที่ท านายถึง
ความพอใจในงานของพนักงานในเชิงบวก (2) ภาระงานเป็นความต้องการในงานที่ท านายถึง
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ และ (3) ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว                     
ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงแนวโน้มของรูปแบบของ JD-R ซึ่งเป็นเพียงผลกระทบบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้              
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ahuja (2007) ที่ศึกษาระดับปริมาณงานของกลุ่มนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า การรับรู้ถึงปริมาณงานท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน ที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมความอ่อนล้าทางอารมณ์และการลดความเป็นบุคคลตลอดจนความรู้สึกว่าตนไม่สามารถ
ประสบความส าเร็จในงานเป็นผลท าให้เกิดความคิดจะลาออกในที่สุด ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ 
Bakker และคณะ (2003) ที่กล่าวว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการท างานมีบทบาทที่ส าคัญที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ         
ในการท างาน ถ้าบุคลากรได้รับปัจจัยเอ้ือต่อการท างานนั้นเพียงพอหรือกล่าวอีกนัย หนึ่งว่า ปัจจัย
เอ้ือต่อการท างานสามารถท าหน้าที่เป็นตัวรองรับความกดดันจากความต้องการงาน  ของบุคลากร                      
ซึ่งผลกระทบอาจท าให้เกิดสภาวะความตึงเครียด ท้อแท้ สิ้นหวัง และความเหนื่อยล้าจากการท างาน 

เมื่อพิจำรณำผลกำรศึกษำตำมสมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยเอื้อต่อการท างานด้านความชัดเจน         
ในบทบาทหน้าที่มีอิทธิพลทางลบต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ผลการศึกษา  พบว่า การหาค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของความชัดเจนในบทบาทหน้าที่มีอิทธิพลทางลบต่อความอ่อนล้าทาง
อารมณ์โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 34 หมายความว่า เมื่อพนักงานของ
บริษัททั้งสายการผลิตและสายสนับสนุนรับรู้ได้ถึงความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ ย่อมส่งผลให้
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานลดลง ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บุคลากรมีการรับรู้ถึงความชัดเจน                 
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ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร เนื่องมาจากความชัดเจนจากการ
ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในงานและตรงกับความสามารถของบุคลากร ท าให้พนักงานมีสุข
ภาวะในการท างานที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไร้ความกดดันจาก
ผู้บังคับบัญชา ส่งผลกระตุ้นให้บุคลากรพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือตอบแทนต่อความ
เชื่อมั่นขององค์กรในความสามารถของพนักงาน เกิดเป็นผลดีแก่องค์กรในแง่ของประสิทธิผล อีกทั้ง
องค์กรสามารถประเมินผลงานของพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรรู้จุดบกพร่องและจุดที่ต้อง
แก้ไขของตนเพ่ือเปิดโอกาสให้ความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองอีกด้วย  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Jochen Reb (2016) ในงานวิจัยครั้งนี้น าเสนอการ
ทดสอบการท างานของพนักงานที่มีความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่สื่อความถึงตั้งใจที่จะลาออก และการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามบริบทของชาวอินเดีย ซึ่งพนักงานประชาสัมพันธ์จากหลากหลายองค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรมมีการลาออกในระดับที่สูงมาก ในการวิจัยนี้มีความตั้งใจที่จะท าให้เกิดการลาออกให้
ลดต่ าลง และมีความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่ระดับต่ าลงอีกด้วย ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า (1) การดูแลเอา
ใจใส่พนักงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจจะลาออกที่ต่ าและมีความอ่อนล้าทางอารมณ์ที่ต่ าเช่นกัน 
(2) ผลสรุปกลุ่มตัวอย่างของพนักงานในอินเดียจะแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
กับการก าหนดบทบาทหน้าที่ให้กับพนักงานความสัมพันธ์เชิงบวก โดยที่ความอ่อนล้าทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการก าหนดบทบาทหน้าที่อีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ De 
Beer, Pienaar, and Rothmann Jr. (2013) ได้ด าเนินการติดตามผลศึกษาในสถานที่ขุดเจาะเหมือง
แร่เป็นระยะเวลา 1 ปี และจากการศึกษา พบว่า ความเหนื่อยหน่ายจากการท างานหรือ Burnout                  
มีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อการได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน และการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากหัวหน้างาน ตลอดจนความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ซึ่งงานวิจัยนี้ยังน าเสนอถึงระดับความ
เหนื่อยหน่ายจากการท างานในระดับที่สูงจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการท างานในระดับที่ต่ า
อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Jackson and Rothmann (2005) และBakker and Demerouti 
(2007) ที่ได้กล่าวว่า ถ้าบุคลากรต้องเผชิญกับความต้องการงานในระดับสูงและได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยเอื้อต่อการท างานในระดับต่ าด้วย บุคลากรนั้นจะมีความรู้สึกว่างานที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ยาก
และกดดันซึ่งส่งผลให้บุคลากรเกิดความเครียดสูงและมีแรงจูงใจในการท างานต่ า 

เ ม่ือพิจำรณำผลกำรศึกษำตำมสมมติฐำนที่  3  ปัจจัยเ อ้ือต่อการท างานด้าน
สภาพแวดล้อมในที่ท างานมีอิทธิพลทางลบต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ผลการศึกษา พบว่า การหา
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของสภาพแวดล้อมในที่ท างานมีอิทธิพลทางลบต่อความอ่อนล้าทาง
อารมณ์โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 34 หมายความว่า เมื่อพนักงานของ
บริษัททั้งสายการผลิตและสายสนับสนุนรับรู้ได้ถึงสภาพแวดล้อมในที่ท างานที่ได้รับจากองค์กร พวก
เขาก็จะมีความอ่อนล้าทางอารมณ์ลดลงด้วย แสดงให้เห็นว่า องค์กรมีความพร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัย
ต่างๆ ไม่ว่าเป็นความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ที่ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมมีความ
ยุติธรรมและความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสอนงานหรือแนะน าสิ่งต่างๆ ให้กับบุคลากร
อย่างเต็มที่ โครงสร้างการบริหารมีความคล่องตัวในการท างานมีแผนผังองค์กรชัดเจนในสายงานแต่
ละแผนก ซึ่งสามารถขจัดปัญหาการสับสนในงานหรือแผนกเพ่ิมความรวดเร็วในการท างานได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งสถานที่ท างานมีความสะอาดถูกหลักอนามัยท าให้บุคลากรรู้ สึกปลอดภัยในขณะเวลา
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ปฏิบัติงาน รวมไปถึงมีการสนับสนุนปัจจัยท้างด้านเทคโนโลยีและเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการท างานเพ่ือลดอากรเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน ซึ่งเป็นผลที่แสดงออกมาเพ่ือสื่อถึง
ความเครียดจนน าไปสู่ความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้เช่นเดียวกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรนัย ศิริเลขอนันต์ (2552) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความ 
สัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และระดับความเครียดกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย คือ ส านักงานงานนิคม อุตสาหกรรมบางพลี และ
ส านักงานในโรงงาน 27 แห่งภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี โดยสุ่มมาทั้งหมดจ านวน 400 คน 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานกับระดับความเครียดไม่มีความสัมพันธ์
กัน แต่ในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ของความเครียดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร ศรีโพธ์กลาง และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ (2016) ที่ศึกษาถึงความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ความเหนื่อยหน่ายในงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของ
พนักงานในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นน า โดยกลุ่มประชากรเป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในบริษัทขนส่งสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นน า รวมจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 290 คน 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความ
เหนื่อยหน่ายในงานของพนักงานในบริษัทขนส่งสินค้า และบริการด้านโลจิสติกส์ชั้นน านั้นมี 6 ด้าน 
ได้แก่ สภาพการท างาน การนิเทศงาน ความมั่นคงปลอดภัย คุณลักษณะทางสังคมของงาน ค่าจ้าง 
และคุณลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างความเหนื่อยหน่ายงาน
กับปัจจัยความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานทั้ง 6 ด้าน 
 
ประโยชน์จำกกำรวิจัย 

จากผลการศึกษาและสรุปผลข้างต้น ที่ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่มี
อิทธิพลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ ของพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จ ากัด 
เพ่ือน าผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณา พัฒนา ปรับปรุง แนวทางการลดความอ่อนล้ า
ทางอารมณ์ที่เกิดจากความเครียดในการท างานอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

ประโยชน์เชิงกำรจัดกำร 
1. ผลการวิจัยนี้องค์กร สามารถน ามาปรับปรุงปัจจัยเอ้ือต่อการท างานทางด้านภาระงาน 

ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่และสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีความเหมาะสมแก่บุคลากร             
เพ่ือเสริมสร้างความสุขและพ้ืนฐานทางด้านสุขภาวะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีบุคลากรได้
ดังต่อไปนี้ 

1.1. ปัจจัยด้านภาระงาน เนื่องจากผลการศึกษาสามารถระบุได้ว่าพนักงานของ
องค์กรนั้นมีปริมาณงานมากเพราะ การผลิตตามค าสั่งซื้อในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นตัวที่กระตุ้นท าให้
พนักงานเกิดเป็นความเครียดเพ่ิมขึ้นทุกขณะ ซึ่งองค์กรไม่สามารถก าหนดก าลังผลิตกับทางผู้ค้าได้ 
ดังนั้นองค์กรควรมีการวางแผนการผลิตอย่างสม่ าเสมอหรือเสนอวิธีการที่พนักงานในฝ่ายผลิตลด
ขั้นตอนในกระบวนการให้สั้นที่สุดเพ่ือลดระยะเวลาในหารผลิต ในส่วนของก าลังคนควรจ้างพนักงาน
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เสริมเป็นรายวันหากเกิดงานที่ต้องเร่งผลิตเพ่ือลดต้นทุนในระยะสั้น ซึ่งทั้งหมดหากแก้ไขได้จะ
สามารถยกระดับชีวิตของพนักงานให้มีความสุข ไม่มีปัญหากับครอบครัวตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดีเกิด
เป็นความผูกพันต่อองค์กรได้ 

1.2. ปัจจัยด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ องค์กรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่                     
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วพนักงานสามารถท างานโดยไม่รู้สึกขัดข้อง                 
หมองใจในหน้าที่ที่ได้รับหากเป็นเช่นนี้แล้ว องค์กรควรสนับสนุนปัจจัยในด้านนี้ต่อไปอย่างสม่ าเสมอ 
มีการประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อพนักงานมีความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาแล้วจะท า
ให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท าให้เขารู้สึกมีความส าคัญถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อทั้งองค์กร
และตัวพนักงานเอง 

1.3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน โดยทั่วไปองค์กรมีทรัพยากรในงานที่ดี เชน่ 
สถานที่ปฏิบัติงานที่ถูกหลักอนามัย โครงสร้างการบริหารมีความคล่องตัวมีแผนผังในสายงานชัดเจน 
ดังนั้นองค์กรควรเอาใจใส่กับเสริมสร้างทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรในทาง
ที่ดี ในสายตาภายนอกและภายในองค์กร เป็นการหล่อหลอมพนักงานให้รู้สึกมีความส าคัญเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร แต่อีกประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยียังขาดการสนับสนุนที่
ทันสมัย องค์กรควรพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและเพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือลดความเครียด
ที่เกิดขึ้นจากงาน ลดอาการอ่อนล้าจากกระบวนการท างานที่หนักโดยไม่จ าเป็น ท าให้พนักงานรู้สึกว่า
เขาเองสามารถเป็นพนักงานที่ดีมีโอกาสพัฒนาตนเองในสายงานอาชีพได้ 

2. จากผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน
ที่ดี เมื่อพนักงานมีความรู้สึกว่าองค์กรให้คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเขาแล้ว เขาเองจะรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
ด้วยเช่นกันและเม่ือเกิดความผูกพันต่อองค์กร เขาเองจะพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างาน ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ในทางกลับกันก็สามารถลดอัตราการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้ที่ต้องเสียบุคลากรที่ดีออกไป  

3. องค์กรสามารถศึกษาผลการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการลดความเครียด
สะสมจากการท างานโดยสร้างกิจกรรมให้แก่พนักงานให้รู้สึกผ่อนคลาย เช่น สร้างกิจกรรมให้
พนักงานท าร่วมกัน เช่น จัดกิจกรรมกีฬาให้พนักงานแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองถนัดหรือการให้
รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละเดือน เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน
พร้อมทั้งช่วยให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานที่ดี 

4. ในอนาคตองค์กรควรเพ่ิมโอกาสพัฒนาและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้โอกาส
ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตนเองในงานที่ท าอยู่ปัจจุบัน เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความช านาญไว้ให้คงอยู่
กับองค์กรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความผูกพันกับองค์กรให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น มีการเลื่อน
ต าแหน่งโดยให้โอกาสแก่พนักงานภายในได้มีโอกาสก่อนมากกว่ารับสมัครจากภายนอกเพียงอย่าง
เดียว สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นเพ่ือจะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตนหวังไว้ 
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ข้อจ ำกัด และข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในอนำคต 
1. การศึกษาปัจจัยเอ้ือต่อการท างานครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการสนับสนุนปัจจัยในการ

ท างานขององค์กรกับความต้องการในงานหรือคุณภาพชีวิตในการท างานพ้ืนฐานของบุคลากร ที่ส่งผล
เป็นความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงาน โดยจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามในการศึกษา
วิจัยในอนาคตควรขยายขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเอ้ือต่อการท างานในด้านอ่ืนๆ อาทิเช่น 
ผลตอบแทน อิสระในการท างาน ความท้าทายในงาน การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน และโอกาส
พัฒนาและก้าวหน้าในงาน โดยปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลท าให้ความอ่อนล้าทางอารมณ์ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

2. การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทไทยอุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผาจ ากัด จ านวน 300 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการเลือกศึกษาเฉพาะองค์กรเพียงแห่งเดียว
เท่านั้นในการท าวิจัย ซึ่งอนาคต ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาปัจจัยเอ้ือในการท างานด้านอ่ืนๆ กับ
องค์กรหลายๆแหล่ง ที่เป็นองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน เพ่ือขยายขอบเขตทาง
การศึกษาให้มากขึ้น เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการสนับสนุนปัจจัย
ที่เอ้ือต่อการท างานอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างสุขภาวะในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันได้เป็น
อย่างดีซึ่งจะก่อนให้เกิดผลดีกับองค์กรตลอดจนส่งผลดีในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานโดยรวมใน
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมภายในประเทศสืบต่อไป 

3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ อาจได้ข้อมูลที่จ ากัดหรือไม่ครอบคลุม ดังนั้นจึง
ควรมีการท าศึกษาวิจัยในเชิงลึกหรือการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องอิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างาน      
ที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด
มากยิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเชิงปริมาณต่อไป อีกทั้งยังช่วยเรื่องการสร้างความ
เที่ยงตรงแม่นย า (validity) ของข้อมูลอีกด้วย 

4. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานและ
ผลกระทบที่เกิดจากความอ่อนล้าทางอารมณ์ เพราะการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
ในประเทศไทยเท่าที่ควร งานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งสภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม รูปแบบการท างาน ตลอดจนบริบทต่างๆ อาจไม่เหมือนกับประเทศไทย ดังนั้นการทดลอง
ศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้บริบทของประเทศไทยก็อาจท าให้ได้ผลการศึกษาใหม่ๆ ที่จะใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
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บริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผา จ ากัด 

 

ประวัติและความเป็นมา 
บริษัทไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด ซึ่งรู้จักกันในนาม TCI ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2511 ตามล าดับ ด้วยประสบการณ์ระยะเวลา 30 ปี TCI คือ ผู้บุกเบิกธุรกิจบริการอันเป็นต้น
ก าเนิดงานด้านสุขภัณฑ์และผลิตกระเบื้อง TCI ได้แข่งขันเพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดีต่อผู้บริโภคด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่เราได้รวบรวมเลือกสรร โดยเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจและก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม TCI ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อันเต็มไปด้วย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือการ
แข่งขันในตลาดเอเชีย, แปซิฟิก และยังเป็นที่รู้จักในตลาดโลก 

TCI ได้ใช้ เทคโนโลยีด้านสุขภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  จากประเทศญี่ปุ่น , 
ออสเตรเลีย, ไต้หวัน และยังเป็นที่รู้จักอย่างดีทั้งในประเทศเยอรมัน, อังกฤษ  รวมทั้งขายยุโรปทั่วไป 
ซึ่งรู้จักฝีมือการผลิตของเรามากกว่า 3 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 TCI ได้รับความไว้วางใจจากชาว
สวีเดน ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ สุขภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า ของชาวสวีเดน เพ่ือยุโรปและ
ชาวสแกนดิเนเวียอันเนื่องมาจากเขาเหล่านี้ได้สัมผัสฝีมือด้านคุณภาพของ TCI มาแล้ว และเม่ือเร็ว ๆ 
นี้ เขาได้การรับรองคุณภาพ PSB จากประเทศสิงคโปร์ คือ มาตรฐานด้านผู้บริหารและผู้ผลิตสุขภัณฑ์ 
และยังได้รับการรับรอง CE MARK เป้าหมายต่อไปคือ งานก้าวเข้าสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
ระดับสากล  ซึ่งพวกเราต้องท างานกันอย่างหนักมากขึ้น 

ในประเทศไทย ประสบผลส าเร็จในด้านการรับรองมาตรฐานคุณภาพของไทย อาทิเช่น 
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพรับรอง
มาตรฐานของเราได้เป็นอย่างดี เราท าการผลิตและบริการงานด้านสุขภัณฑ์มาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนานภายใต้ เครื่องหมายการค้า ค าว่า “CHAMPION” และผลิตภัณฑ์กระเบื้อง อันลือชื่อภายใต้
เครื่องหมายค าว่า “TCI” อันเป็นที่รู้จักในหลาย ๆประเทศ 

จากทศวรรษที่ผ่านมา TCI อยู่ในตลาดเอเชียแปซิฟิก และความเชื่อมั่นในตลาดของ
ประเทศ ฮ่องกง, สิงคโปร์ อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแถบตะวันออกกลาง ยุโรป และใน
สหรัฐอเมริกา ด้วยผลิตภัณฑ์  สุขภัณฑ์  อาทิ เช่น  water closet,  squats,  unnals,  bidet, 
lavatories, bathtubs, skinks และอุปกรณ์ห้องน้ าอ่ืนๆ ด้วยรูปแบบการออกแบบที่ทันสมัย ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง TCI ซึ่งมีอยู่หลายขนาด เช่น 4.25” X 4.25” และ 98 x 98 mm. พร้อมด้วย
อุปกรณ์ตกแต่งขอบมุมต่างๆ อีกมากมาย ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์กระเบื้องของเรา เป็นที่ยืนยันถึง
คุณภาพ ซึ่งเห็นได้จากผลการส่งออก ดังเช่น ในตลาดสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ด้วยรูปแบบการ
ออกแบบที่ทันสมัย และยังมีอีกมากมายในตลาด OEM ซึ่งเป็นประสิทธิภาพความต้องการและความ
พึงพอใจของลูกค้า 
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โครงสร้างผังการบริหาร 
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วิสัยทัศน์หรือจุดประสงค์ขององค์กร  
บริษัทก้าวเป็นผู้น าทางด้านสุขภัณฑ์ตลาดระดับกลางและระดับล่างภายใต้ยิ่ห้อ 

CHAMPION พร้อมทั้งจะเติบโตพัฒนาในกลุ่มลูกค้า OEM และเป็นผู้น าทางด้านความหลากหลายใน
ด้านความหลากหลายในด้านกระเบื้องมีความสามารถแข่งขันในตลาดสากล โดยเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
 

พันธกิจหรือกลยุทธ์ขององค์กร  
1. จะน าพาบริษัทให้ก้าวเป็นผู้น าทางด้านสุขภัณฑ์ของตลาดกลางและล่างภายใต้ยี่ห้อ 

CHAMPION 
2. บริษัทจะพัฒนาสุขภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้า OEM เพ่ือเติบโตในตลาดระดับบน 
3. บริษัทจะออกแบบกระเบื้องให้มีความหลากหลาย เช่นประเภท ขนาด สีและลวดลาย

ให้เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
4. บริษัทจะมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการผลิต และการจัดจ าหน่ายเป็นที่ยอมรับของ

ระดับนานาชาติ 
5. บริษัทจะมีความสามารถแข่งขันในตลาดสากล 
6. บริษัทจะรองรับระบบการปฏิบัติที่ดีของสากลผ่านองค์กรผู้ออกใบรับรอง 
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แบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยเอ้ือต่อการท างานที่ส่งผลต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
ของพนักงานบริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ ากัด 

 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาบริหารมหาบัณฑิต คณะวิทยากร
จัดการ สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย 
ค าตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และข้อมูลเหล่านี้ไม่มีผลใดๆต่อหน่วยงานและตัวท่าน 
ขอให้ทุกท่านตอบข้อมูลตามความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นความจริงมากที่สุด 
 โดยลักษณะค าถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ภาระงาน 
 ส่วนที่ 3 ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
 ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน 
 ส่วนที่ 5 ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
_________________________________________________________________________ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  ให้ท่านเติมข้อความหรือใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง (  ) ตามความเป็นจริงส าหรับตัวท่าน 
 
1. เพศ 

(    )  ชาย (    )  หญิง 
 
2. อายุ 

(    )  ต่ ากว่า 21 ปี (    )  21 – 30 ปี 
(    )  31 – 40 ปี (    )  41 – 50 ปี 
(    )  51 – 60 ปี (    )  มากกว่า 60 ปี 

 
3. สถานภาพสมรส   

(   )  โสด (   )  สมรส  
(   )  หย่าร้าง (   )  หม้าย 
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4. จ านวนบุตร 
(   )  ไม่มี (   )  1 คน   
(   )  2 คน (   )  3-4 คน     
(   )  ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 
 

5. ระดับการศึกษา 
(    )  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า (    )  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.  
(    )  อนุปริญญา / ปวส. (    )  ปริญญาตรี 
(    )  สูงกว่าปริญญาตรี 
 

6. ต าแหน่ง 
(   )  สายสนับสนุน (    )  สายการผลิต 
 

7. ระยะเวลาที่ท่านท างานในองค์กรปัจจุบัน 
(    )  น้อยกว่า 1 ปี (   )  1-5 ปี 
(    )  6-10 ปี (    )  มากกว่า 10 ปี  
 

8. รายได้ต่อเดือน 
(    )  ต่ ากว่า 10,001 บาท (    )  10,001 – 15,000 บาท 
(    )  15,001 – 20,000 บาท (    )  20,001 – 25,000 บาท 
(    )  25,001 – 30,000 บาท (    )  30,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่  2  ภาระงาน 
ค าชี้แจง ให้ท่านใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงค าตอบ
เดียวให้ครบทุกข้อ แต่ละข้อมีระดับความเห็นให้ท่านเลือกตอบโดยแบ่งเป็น 5  ระดับ 
 

ภาระงาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านต้องท างานแข่งกับเวลาอยู่เสมอ      
2. ท่านมักได้รับงานมากจนท าไม่ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

     

3. ท่านรู้สึกว่างานเป็นอุปสรรคต่อครอบครัวของท่าน      
4. เงินเดือนได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน 

     

5. ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่
ท่าน   รับผิดชอบ 

     

6. ค่าล่วงเวลาที่ได้รับเหมาะสมกับจ านวนชั่วโมง 
ท างาน 

     

7. ปริมาณงานในหน่วยงานของท่านรับผิดชอบอยู่   
เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรดีแล้ว 
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ส่วนที่  3  ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 
ค าชี้แจง ให้ท่านใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงค าตอบ
เดียวให้ครบทุกข้อ แต่ละข้อมีระดับความเห็นให้ท่านเลือกตอบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 

ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านได้รับการก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อย่างชัดเจน 

     

2. ท่านได้รับการมอบหมายบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบมีความชัดเจนและเหมาะสมกับ
ความสามารถ 

     

3. หัวหน้างานมักแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการท างานให้
ท่านทราบ 

     

4. องค์กรของท่านมีการติดตามและประเมินผลงานที่
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

     

5. ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น      
6. ท่านคิดว่าผลงานของท่านเป็นที่น่าพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา 

     

7. ท่านพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาการท างานใน
หน้าที่ให้ประสบความส าเร็จ 
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ส่วนที่  4  สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
ค าชี้แจง  ให้ท่านใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงค าตอบ
เดียวให้ครบทุกข้อ แต่ละข้อมีระดับความเห็นให้ท่านเลือกตอบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 

สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. หัวหน้างานช่วยดึงศักยภาพของท่านออกมา 
เพ่ือให้ท่านท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2. หัวหน้างานของท่านปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างยุติธรรม 

     

3. หัวหน้างานของท่านให้ค าแนะน าหรือสอนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ 

     

4. โครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมให้มีความ
คล่องตัว และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

     

5. องค์กรของท่านมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งมีความเหมาะสมชัดเจน 

     

6. สถานที่ท างานของท่านมีสุขอนามัยและปลอดภัย
ต่อสุขภาพ 

     

7. องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานอยู่
เสมอ 

     

8. ท่านมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพียงพอ 

     

9. หน่วยงานมีพ้ืนที่พอเพียงและเป็นส่วนตัวในการ
ท างาน 
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ส่วนที่  5  ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
ค าชี้แจง  ให้ท่านใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงค าตอบ
เดียวให้ครบทุกข้อ แต่ละข้อมีระดับความเห็นให้ท่านเลือกตอบ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 

ความอ่อนล้าทางอารมณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. ท่านรู้สึกห่อเหี่ยวจากการท างาน      
2. ท่านรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อตื่นนอนตอนเช้าในวันที่ต้อง
ไปท างาน 

     

3. การท างานกับบุคคลอ่ืนโดยตรงท าให้ฉันเครียด
มาก 

     

4. ท่านรู้สึกสิ้นหวังจากการท างานในปัจจุบัน      
5. ท่านรู้สึกว่าก าลังท างานที่หนักมากเกินไป      
6. ท่านรู้สึกหมดแรงเมื่อสิ้นสุดวันท างาน      
7. ท่านรู้สึกคับข้องใจในการท างาน      

 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
นาย อัครพล  ดิศผดุง นักศึกษาปริญญาโท  

สาขาวิชาเอกการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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