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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อเรี ยกร้องในงานต่อความเหนื่ อยหน่ายในการ
ทางานของพนักงานร้านอาหาร 2) เพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการทางานกับความผูกพันทาง
อารมณ์ต่อองค์การของพนักงานร้านอาหาร 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของความเหนื่ อยหน่ายในงานต่อข้อเรี ยกร้องใน
งานกับผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การของพนักงานร้ านอาหาร การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานร้านอาหารระดับกลางแห่ งหนึ่ งบนถนนอุทยาน-อักษะ กรุ งเทพมหานคร
จานวน 100 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันและ
วิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรโดยใช้เทคนิ คการถดถอยแบบพหุ คูณ จากผลการวิจยั พบว่า ข้อเรี ยกร้ องในงานมี
อิทธิ พลเชิ งบวกต่อความเหนื่ อยหน่ายในงาน อีกทั้งข้อเรี ยกร้องในงานมีอิทธิ พลเชิ งลบต่อความผูกพันทางอารมณ์
ต่อองค์การ สาหรับการทดสอบตัวแปรกลางพบว่า ความเหนื่ อยหน่ายในงานเป็ นตัวแปรกลางที่มีอิทธิ พลระหว่าง
ข้อเรี ย กร้ อ งในงานต่ อความผูกพันทางอารมณ์ ต่ อองค์การ ผูว้ ิ จยั ได้สรุ ปผลการวิจัยพร้ อมทั้งเสนอแนะการนา
ผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ และการทาวิจยั ประเด็นนี้ในอนาคต
ความสาคัญ: ข้อเรี ยกร้องในงาน, ความเหนื่อยหน่ายในการทางาน และ ความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ
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Abstract
This research purposes were to 1) study the effects of job demands on burnout of restaurant employees; 2)
study the effects of burnout on affective commitment of restaurant employees; and 3) study the effects of job
burnout on job demands and affective commitment. The samples of this quantitative study were 100 employees
working in famous restaurants on Uttayarn-Auksa road, Bangkok. The statistical methods employed for data
analysis were Pearson’s correlation, and multiple regression. The results indicated that job demands had a positive
influence on job burnout.Job demands also had a negative influence on affective commitment. In testing the
mediating effect, it was found that job burnout had a mediating effect on job demands and affective commitment.
The implications of the findings and suggestions for future research are presented.
Keywords: Job Demands, Burnout, Affective Commitment
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมบริ การมีคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆในเรื่ องของความละเอียดอ่อนของ
การบริ การที่ผรู ้ ับบริ การไม่สามารถจับต้องได้ แต่สมั ผัสได้ผา่ นความรู ้สึกขณะเข้ารับบริ การ ประกอบกับสภาวะการ
แข่งขันเพื่อความอยู่รอดของหลายธุ รกิ จที่ให้ความสาคัญกับการบริ การเพิ่มมากขึ้ น การให้การปฏิ สัมพันธ์ในเชิ ง
บวกจากพนักงานผูใ้ ห้บริ การที่มีความพร้อมทั้งพฤติกรรม ทัศนคติ และประสบการณ์ในการทางานเพื่อดูแลลูกค้า
ได้กลายมาเป็ นจุ ดยืนที่ มีค วามสาคัญต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นอย่างมาก (Kandampully,2006) พนักงานคื อกลุ่ ม
บุ ค ลากรที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่ อ องค์ก ารในการท าภารกิ จ ต่ า งๆให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย ดังนั้น การทางานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพไม่เพียงนาพาความสาเร็ จมาสู่ องค์การแต่เป็ นการทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานรู ้สึกภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองและทาให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การมีความสุ ข ในแวดวงธุรกิจร้านอาหารพนักงานผูใ้ ห้บริ การเป็ นตัวแทนของ
พนักงานแถวหน้าในการรั บมื อทาตามข้อเรี ยกร้ องของลูกค้าและมีฝ่ายสนับสนุ นต่ างๆที่ ช่วยสร้างสรรค์ผลงาน
โดยรวมขององค์การให้ออกมาเป็ นที่ น่าประทับใจ ทาให้บุคลากรเหล่านี้ เป็ นทรัพยากรที่ มีบทบาทสาคัญในการ
ดาเนินงานของธุรกิจร้านอาหารเป็ นอย่างยิง่ (Curtis et al, 2009) หน้าที่หลักของพนักงานกลุ่มนี้คือการให้บริ การแก่
ลูกค้าตั้งแต่กา้ วแรกที่ลูกค้าเดิ นเข้ามาในร้านอาหาร การสร้างบรรยากาศที่ เพลิดเพลิน การมีความกระตื อรื อร้นใน
การให้บริ การระหว่างที่ลูกค้ารับประทานอาหาร และการฝากความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การในครั้ง
ต่อไป อย่างไรก็ตามภาระงานในอุตสาหกรรมบริ การเป็ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ มีผลต่อสภาวะและ
ความแปรปรวนของอารมณ์ อย่า งต่ อเนื่ อง ทั้งนี้ พ นักงานต้องเผชิ ญสภาวะที่ กดดัน หรื อมี ส ภาวะอารมณ์ ข อง
ความเครี ยดสู ง ซึ่ งมาจากการเผชิ ญหน้ากับความต้องการที่ หลากหลายและยากต่อการรับมือที่ ผใู ้ ช้บริ การร้องขอ
และสามารถเป็ นที่ ม าของปั จ จั ย หลั ก ที่ ต่ อ ต้ า นต่ อ แรงจู ง ใจและความผู ก ผัน ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งาน
(Kim ,2008)
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ในงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างคือร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining) เป็ นรู ปแบบร้านอาหารที่มี
บรรยากาศแบบสบายเหมาะแก่ การพักผ่อนหย่อนใจ และให้บริ การอย่างเป็ นมิ ตรและอบอุ่นเหมื อนครอบครั ว
ร้านอาหารแห่ งนี้ เป็ นร้านอาหารที่ มีชื่อเสี ยงตั้งอยู่บนถนนอุทยาน(อักษะ) ถนนที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุด
ในประเทศไทยและเปิ ดให้บริ การมาแล้วถึง 15 ปี ร้ านอาหารมีจุดเด่นคื ออาหารที่ มีคุณภาพ ภายในร้านเน้นการ
ตกแต่งให้มีทศั นี ยภาพที่ สวยงามแปลกตากลมกลืนกับธรรมชาติ กลายเป็ นสถานที่ซ่ ึ งได้รับความนิ ยมในการสร้าง
ความผ่อนคลายและความสุ ขให้แก่ผทู ้ ี่มาใช้บริ การ ภายในร้านอาหารมีระบบการบริ หารจัดการร้านอาหารที่ดีมาก
ที่สุดร้านหนึ่ง พนักงานมีความเอาใจใส่ ช่วยกันการสร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้า
อย่างไรก็ตามการรักษามาตรฐานของสิ่ งที่ กล่าวมาข้างต้นจึ งไม่ใช่ เรื่ องง่าย เพราะขี ดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน Lovelocks และWirtz (2010) กล่าวว่าในอุตสาหกรรมบริ การ
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเผชิ ญสิ่ งเร้าจากสภาพแวดล้อม และปัจจัยอันเนื่ องมาจากตัวบุคคล ได้แก่ สถานการณ์ จังหวะ และ
พฤติ กรรมการให้บริ การแก่ลูกค้า ความสลับซับซ้อนของงาน สภาวะทางร่ างกาย และความรู ้สึกนึ กคิ ดของตัว
พนักงานเอง ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้นถึงแม้ทางร้านอาหารจะมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายอย่าง แต่ทางร้านอาหารก็มีกลุ่ม
พนักงานที่ตอ้ งดูแลเป็ นจานวนมาก ซึ่ งพนักงานกลุ่มนี้ ถือเป็ นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งในการนาพาความสาเร็ จมาสู่
องค์การ นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจที่ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น
นั้นอาจก่ อให้เกิ ด ความผันผวนของจานวนลูกค้าที่ มาใช้บริ การ ทาให้องค์การมี ความจาเป็ นต้องหาวิ ธีในการ
วางแผนรักษาคุณภาพโดยมีบุคลากรที่เป็ นหัวใจสาคัญของการรักษาประสิ ทธิ ภาพและการดาเนินงานร้านอาหารให้
ยัง่ ยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามงานบริ การเป็ นบ่อเกิดของความเครี ยดในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งพนักงานอาจซึ มซับความเครี ยด
จากบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างๆที่ มาจากคาสั่งของหัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน และลูกค้า ทาให้สิ่ง
เหล่านี้ กลายเป็ นแรงผลักดันที่อยู่ภายในและทาให้พนักงานแสดงอารมณ์ออกมาในรู ปแบบต่างๆ จากการศึกษาของ
Johanson และ Woods (2008) พบว่ามีหลายๆองค์กรได้ตระหนักถึงสภาวะความเครี ยดทางอารมณ์ของพนักของตน
เป็ นอย่างดี แต่มีเพียงส่ วนน้อยที่ได้ดาเนินการแก้ไขใช้วิธีการเพื่อควบคุมสภาวะอารมณ์และป้ องกันความเบื่อหน่าย
ในการทางานของพนักงาน ด้วยเหตุน้ ี การแสดงอารมณ์ของพนักงานในการทางานเป็ นสาเหตุของความเครี ยดใน
การท างาน และงานวิ จัย ชิ้ นนี้ ไ ด้ศึ กษาแนวความคิ ด ของข้อเรี ย กร้ องในงาน (Job demand) ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ข อง
ความเครี ยดท าให้ ผูป้ ฏิ บัติ ง านไม่ มี ค วามสุ ข และน าไปสู่ ค วามเหนื่ อ ยหน่ า ยในการท างาน (Burnout) ท าให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานลดลง ท้ายที่สุดความความรู ้สึกผูกพันทางอารมณ์ที่พนักงานมีต่อองค์การ
(Affective Commitment) ก็จะเริ่ มจางหายไป ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของหลากหลายปั ญหาที่อาจที่ส่งผลกระทบต่อความ
มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน อย่างเช่น อาการเฉยชาไม่กระตื อรื อร้นในการทางาน การท้อแท้หมด
กาลังใจในการทางาน และมีเจคติ ทางลบต่อเพื่อนร่ วมงานและองค์การ จนเริ่ มมีการขาดงานบ่อยและถ้าปล่อยไว้
นานเข้าอาจนาไปสู่ การลาออกจากงานในที่สุด ผลเสี ยที่เกิดขึ้นจากการสะสมอารมณ์ความรู ้สึกในเชิงลบเหล่านี้ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายที่คาดไม่ถึงในอนาคต จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องทาความเข้าใจและสารวจ
ความเป็ นไปในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษากลุ่มพนักงานที่
มีค่าไว้ และนาพาองค์การให้เจริ ญเติบโตต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อเรี ยกร้องในงานต่อความเหนื่อยหน่ายในการทางานของพนักงาน
2. เพื่อศึ กษาผลกระทบของความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานต่อความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การของ
พนักงาน
3. เพื่ อศึ กษาผลกระทบของความเหนื่ อยหน่ ายในงานต่ อข้อเรี ยกร้ องในงานกับผูกพันทางอารมณ์ ต่อ
องค์การของพนักงาน
การสร้ างกรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจยั
ลักษณะของงานมีอิทธิ พลและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบตั ิ งานของพนักงานในร้านอาหารและถือว่า
เป็ นปั จจัยสาคัญต่ อการนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การ การที่ พนักงานได้รับการสื่ อสารที่ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบตั ิงานมักจะนาไปสู่การปฏิบตั ิงานที่สามารตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น จะทาให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสามารถช่วยบรรเทาและแก้ไขปั ญหาความเหนื่ อยหน่ายในการทางานที่อาจสร้างผลเสี ยต่อการ
ให้บริ การแก่ ลูกค้า อย่างไรก็ตามเป็ นที่ ทราบกันดี ว่างานในอุตสาหกรรมบริ การถูกมองว่าเป็ นงานที่ ก่อให้เกิ ด
ความเครี ยดได้ง่าย และได้รับค่าตอบแทนน้อย ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ความพึงพอใจในการทางานและความ
ผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานลดน้อ ยลงไปด้ว ยท้า ยที่ สุ ด ก็ จ ะส่ ง ผลถึ ง ผลการด าเนิ น ที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Dermody et al., 2008)
จากแนวความคิ ดในเรื่ องของความเครี ยดและสภาวะอารมณ์ในการทางานของ Lazarus (1999 อ้างอิ งใน
Babakus et al, 2009) กล่ า วไว้ว่ า สภาวะของการเรี ย กร้ องในงานเป็ นอุ ป สรรคของความเครี ย ดในการทางาน
อย่างเช่น การขาดแคลนทรัพยากรในการทางานทาให้จานวนของพนักงานไม่เพียงพอต่อการทางาน ความคลุมเครื อ
ของบทบาท ความขัดแย้งของบทบาทและการที่ บุคคลมีภาระงานทามากจนเกินไป สอดคล้องกับแนวความคิดของ
Moore (2000 อ้างอิงใน Muhammad และ Hamdy 2005) ว่าความเครี ยดจากข้อเรี ยกร้องในงานเป็ นอาการเริ่ มแรก
ของความเหนื่ อยหน่ ายที่ พนักงานเผชิ ญจากภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ แ ต่ ละบุ คคลมี อานาจแตกต่ างกันไป
องค์การควรจะคานึ งความเป็ นอยูข่ องพนักงานเพราะความสาเร็ จขององค์การไม่ได้อยูท่ ี่ผลกาไรเพียงอย่างเดียว แต่
รวมถึงความรู ้สึกความผูกผันต่อองค์การของพนักงานด้วย Khaya (2007) เสนอว่าลักษณะของงาน เงื่อนไขของงาน
ระดับของงาน และบริ บทของงานได้สร้างอิทธิ พลที่ มีความแตกต่างต่ อผลการดาเนิ นงานของพนักงานที่ เกิ ดขึ้ น
และสิ่ งเหล่านี้ ส่งผลต่อรู ปแบบการบริ หารงานที่ มีอิทธิ พลต่อระดับการผูกพันในองค์การของพนักงาน จึ งทาให้
ผูว้ ิจยั มองเห็นถึงความจาเป็ นในการให้ความสาคัญของการศึกษาลักษณะของงานเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานและส่ งเสริ มให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและนาไปสู่ ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กรได้ในอนาคต ซึ่ งถือ
เป็ นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความยัง่ ยืนต่อความสาเร็ จในการทางานของธุรกิจร้านอาหารต่อไปได้
1.ความเครี ยดของข้ อเรี ยกร้ องในงานที่อาจก่ อให้ เกิดความเครี ยด (Job demand)
เป็ นภาระงานที่ใช้ขอ้ เรี ยกร้ องในการทางานสู ง และเป็ นปั ญหาหลักของพนักงานแถวหน้าที่ตอ้ งรับมือกับ
ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ซึ่ งอาจทาให้พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกถึงความกดดันจนนาไปสู่ สภาวะอารมณ์
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ของความเครี ยด และเมื่ อมี เรื่ องมากระทบจิ ตใจเรื่ อยๆก็จะส่ งผลต่ อภาวะจิ ตใจของผูป้ ฏิ บัติงานเป็ นอย่า งมาก
นอกจากนี้ Madare et al.,(2013) กล่าวถึงสาเหตุหลักของความเครี ยดในงานว่ามาจากการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่สามารถ
คาดการณ์ หรื อทราบเกี่ยวกับความคาดหวังที่แท้จริ ง ท้ายที่สุดจะส่ งผลการทางานในแง่ลบ เนื่องจากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่
ทราบว่ า จะแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งไร ซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานขององค์กรเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจาก
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานลดลง จากแนวความคิ ดของข้อเรี ยกร้องในงานโดย Singh et al, (1994
อ้างอิงใน Rod, 2008) พบว่าความเครี ยดในงานมีท้ งั หมดสามมิติ ประกอบไปด้วย 1. ความคลุมเครื อในบทบาท
(Role ambiguity) 2. ความขัดแย้งของบทบาท (Role conflict) และ 3. การมี บทบาทภาระงานมากเกิ นไป (Role
overload) ซึ่ งเป็ นสาเหตุของความเครี ยด และความเหนื่ อยหน่ ายในการทางาน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นอิทธิ พลที่ ส่งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยรวมของพนักงาน
1.1 ความคลุมเครื อของบทบาท (Role ambiguity)
เป็ นสถานการณ์ที่บุคคลทางานโดยไม่ทราบถึ งความชัดเจนเกี่ ยวกับรายละเอี ยดขอบเขตของงาน และ
ความคาดหวังที่องค์การมีต่อตน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานดาเนิ นไปอย่างไม่ราบรื่ นและมี
อุปสรรค Kahn et al, (1964 อ้างอิงใน Yesiltas, 2014) ด้วยสภาวะในการทางานที่มีความคลุมเครื อของบทบาทหาก
ปล่อยไว้นาน จะกลายเป็ นความเครี ยดในการทางาน ซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้พนักงานเกิดความสับสน กังวล และ
คาดหวังว่าตนเองจะได้รับทราบถึงความรับผิดชอบที่ชดั เจนว่ามีอะไรบ้าง Rizzo et al.,(1970; Senatra, 1980 อ้างอิง
ใน Rod et al, 2008) Beauchamp et al, (2005) นาเสนอแนวทางของลักษณะความคลุมเครื อในบทบาทหน้าที่ ของ
การทางาน ได้แก่ 1) การขาดความชัดเจนในบทบาทของบุคคล 2) ขาดการกาหนดความแน่นอนในความรับผิดชอบ
ที่ เป็ นไปตามบทบาท 3) ความคลุมเครื อของพฤติ กรรมที่ มีความสัมพันธ์กบั บทบาทของบุคคล 4) ไม่มีการบอก
กล่าวเกี่ ยวกับความรับผิดชอบที่ สมบูรณ์ที่ ดังนั้นในสภาพแวดล้อมที่มีการทางานในลักษณะที่ กล่าวมาข้างต้นถือ
เป็ นสาเหตุที่ทาให้พนักงานผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ กาลังเผชิ ญหน้ากับความเครี ยดในงานซึ่ งอาจนาไปสู่ ความเหนื่ อยหน่าย
ในการทางานในที่สุด
สมมติฐานที่ 1a ความคลุมเครื อของบทบาทมีอิทธิ พลเชิงบวกกับความเหนื่อยหน่ายในการทางานของพนักงาน
1.2 ความขัดแย้ งของบทบาท (Role conflict)
สภาวะความขัดแย้งของบทบาทเกิ ดขึ้ นเมื่อบุคคลมี สภาวะจิ ตใจ มีประสบการณ์ มีการรับรู ้ของบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ เกิ ดจากการกระตุน้ หรื อการยินยอมทาตามข้อเรี ยกร้องของผูค้ วบคุมงานที่นอกเหนื อจาก
บทบาทหน้าที่ ของตน อย่างไรก็ตามถ้ามี การยินยอมในครั้งแรกเกิ ดขึ้ นครั้งต่อๆไปก็จะเกิ ดเหตุการณ์เช่ นเดิ มอี ก
Pandey และ Kumar (1997, p.191 อ้างอิงใน Mohr and Puck, 2007) สภาวะของความขัดแย้งของบทบาทจะรุ นแรง
ขึ้นเมื่อบุคคลเผชิ ญหน้ากับความไม่ลงรอยจากการทางานหลายๆที่มีสาเหตุมาจากข้อเรี ยกร้องในงาน อย่างเช่นการ
ให้บริ การที่มีคุณภาพที่พนักงานต้องรับมือกับลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย หรื อจากการไม่ได้รับความร่ วมมือ
ในการทางานจากเพื่อนร่ วมงานทาให้งานล่าช้า และเมื่อพบว่าข้อเรี ยกร้องในงานที่ปรากฏขึ้นไม่มีความสอดคล้อง
ต่อการตัดสิ นจากคุณค่าที่บุคคลเหล่านั้นพึงมี (Ghorpade et al., 2011) ดังนั้นเมื่อมีสภาวะของความขัดแย้งในการ
ทางานในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานจะมีความรู ้สึกต่องานและเพื่อนร่ วมงานในเชิงลบ ท้ายที่สุด
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สิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความเครี ยดและความเหนื่อยหน่ายในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Knight and
Leimer, 2010)
สมมติฐานที่ 1b ความขัด แย้งของบทบาทมี อิท ธิ พ ลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ า ยในการทางานของ
พนักงาน
1.3 สภาวะที่บุคคลมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (Role overload)
เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ บุ ค คลรู ้ สึ ก ถึ ง สภาวะความเรี ยกร้ อ งของการมี บ ทบาทภาระงานมากเกิ น ไป หรื อเกิ น
ความสามารถของตัวบุคคลเองที่ไม่สามารถทาให้งานสาเร็ จสมบูรณ์ได้ Rod et al, (2008)กล่าวว่าบุคลากรที่ประสบ
กับการมีบทบาทภาระงานทามากเกิ นไป จะมีความวิตกกังวลเกี่ ยวกับงานที่ ได้รับมอบหมายเนื่ องจากต้องทุ่มเท
ความสามารถต่อการทางานมาก ดังนั้นพนักงานที่ อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จะรู ้สึกได้ถึงความเครี ยดซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อความรู ้สึก พฤติกรรมและอาจนาไปสู่ความเหนื่อยหน่ายในการทางาน
สมมติ ฐานที่ 1c การมี บทบาทภาระงานมากเกิ นไปมี อิทธิ พลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานของ
พนักงาน
อิทธิ พลของข้อเรี ยกร้องในงานได้ส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน Kim (2008) กล่าว
ไว้ว่าสาเหตุของการแสดงอารมณ์ในการทางานของพนักงานถูกแบ่งจากคุณลักษณะของงาน และคุณสมบัติส่วน
บุคคล ทาให้ผลของการแสดงอารมณ์ใ นการทางานมุ่งไปที่ ความเหนื่ อยหน่ ายในงาน นอกจากนี้ การค้นคว้าของ
Babakus et al, (2009) กล่าวย้ าอีกว่าอิทธิ พลของข้อเรี ยกร้องจากงานจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่พบ
มากในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของงานที่เชื่อมโยงกับความเหนื่อยหน่ายในงาน
สมมติฐานที่ 2 ข้อเรี ยกร้องในงานมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในงานของพนักงาน
2. ความเหนื่อยหน่ ายในการทางาน (burnout)
เป็ นสภาวะของความเครี ยดที่ เกิ ดจากข้อเรี ยกร้ องในงาน และเงื่ อนไขในงาน อย่างเช่ น ภาระงานที่ มี
ปริ มาณเยอะและการถูกเรี ยกร้องจนมากเกินไป และเป็ นอาการที่ประกอบไปด้วยความรู ้สึกของความเหนื่ อยล้าทาง
อารมณ์ การถูกเยาะเย้ยถากถาง และขาดความสาเร็ จในอาชีพ Maslash et al,.(2001 อ้างอิงใน Chen และ Kao, 2011)
ตามแนวความคิดของจิ ตแพทย์ชาวอเมริ กนั Freudenberger และ Richelson (1980) ได้อธิ บายถึงความเบื่อหน่ายใน
การทางานจากการแสดงออกของบุคคลได้ 3 องค์ประกอบ 1) อาการอ่อนหล้าทางอารมณ์ (Emotional exhaustion)
เป็ นอาการสะท้อนต่ออารมณ์ของบุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบจากภาระงานที่ ทาให้เกิดความเครี ยดและมีอิทธิ พลทาให้
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานหมดกาลังใจ และขาดแรงจูงใจในการทางาน 2) การลดความเป็ นบุ คคล (Depersonalization) เป็ น
อาการที่ บุ ค คลปฏิ บ ัติ ต ัว เสมื อ นกับวัต ถุ ที่ไ ร้ จิต ใจโดยการแสดงท่ า ที ที่ เ มิ น เฉย ไม่ เ ต็มใจหรื อไม่ ใ ส่ ใ จในการ
ให้บริ การ ไม่อยากเข้าสังคม หรื อมี เจคติ ในทางลบต่ อเพื่ อนร่ วมงานและผูร้ ับบริ การ 3) ความรู ้สึกว่าตนเองไม่
ประสบความส าเร็ จ (Lack of Personal accomplishment) ตามที่ ต้ งั ใจไว้ บุ ค คลคิ ด ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถไม่
เพียงพอ ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรื อรู ้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าจนศูนย์เสี ยความนับถือในตนเองทาให้
คิดหาลู่ทางใหม่ๆเพื่อ เปลี่ยนงาน หรื อลาออกจากงาน จากวรรณกรรมพบว่าความเหนื่ อยหน่ายในงานเป็ นตัวกลาง
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ของผลกระทบที่มาจากคุณลักษณะของงานที่องค์การได้ให้คุณค่าไว้กบั ผลลัพธ์ของงาน ยกตัวอย่างเช่นสมรรถนะ
ในการทางาน และความตั้งใจลาออกจากงาน Podsakoff et al., (2007) ถ้าผลกระทบในแง่ลบเกิดขึ้นบ่อยก็จะส่ งผล
ต่อความรู ้สึกผูกผันต่อองค์การของพนักงานอาจลดลงไปด้วย ดังนั้นความผูกผันต่อองค์การจึงเป็ นปัจจัยที่เหมาะสม
แก่การวิเคราะห์ในการทาความเข้าใจและพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ ผูน้ าหรื อนักจัดการที่ดีมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ ต ้องใส่ ใจมากขึ้ นกับความรู ้ สึกของพนักงาน ดังนั้นความพึ งพอใจในงานไม่ได้เพี ยงส่ งผลต่ อผลการ
ดาเนิ นงานของพนักเท่านั้นแต่ยงั ส่ งผลต่อความรู ้สึกผูกผันต่อองค์การของพนักงาน ก่อนที่พวกเขาจะตัดสิ นใจคงอยู่
หรื อการลาออกจากงานในที่สุด Gunlu et al, Rose et al, (2009 อ้างอิงใน Hayat และ Caniago, 2012)
สมมติฐานที่ 3 ความเหนื่ อยหน่ ายในงานมี อิทธิ พลเชิ งลบกับความผูกพันทางอารมณ์ ต่อองค์การของ
พนักงาน
3.ความผูกผันต่ อองค์ การ (Organizational Commitment)
แนวความคิ ดในเรื่ องความผูกผันต่อองค์การ Mowday et al, (1979 อ้างอิ งใน Curtis et al., 2009) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าเป็ นทัศนคติ ของพนักงานในการตั้งใจแสดงพฤติ กรรมด้วยความเต็มใจจากความรู ้ สึกที่ ตนเอง
ผูกพันกับองค์การและมีความต้องการอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะรักษาความเป็ นสมาชิ กหรื อเป็ นตัวแทนขององค์การไว้
นอกจากนี้ ยงั เป็ นความแข็งแกร่ งในความเป็ นตัวตนของบุคคลกับการมีส่วนร่ วมในองค์การและเป็ นที่มาของความ
ผูกพันต่ อองค์การ การศึ กษาเรื่ องความผูกพันต่ อองค์การได้รั บ ความสนใจเป็ นอย่า งมากในวรรณกรรมของ
สังคมศาสตร์ แนวทางทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การของ Meyer และ Allen (1997)ได้รับความสนใจมากที่สุดและ
ถูกนามาใช้ในวงการศึกษาเป็ นจานวนมาก ทั้งสองได้เสนอโครงสร้างของความผูกผันต่อองค์การทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1)
ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective commitment) เป็ นความผูกพันที่ มาจากอารมณ์และความรู ้สึกของผูใ้ ห้บริ การ
เมื่อทางานมาสักเวลาหนึ่ งจะพบว่าตนเองสามารถยอมรับและเห็นด้วยในเป้ าหมายและค่านิ ยมในองค์การ เกิดเป็ น
แรงผลักดันทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกมุ่งมัน่ ที่จะทางานในองค์กรต่อไป เพราะเชื่ อว่าตนเองจะได้รับประสบการณ์ใน
การทางานที่ สามารถต่อยอดความรู ้ความสามารถของตน ประกอบกับองค์การสามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของบุ คคลได้อีกเช่ นกัน ดังนั้นลักษณะขององค์การในรู ปแบบนี้ จะเป็ นการบริ หารจัดการแบบกระจาย
อานาจในการตัดสิ นใจ 2) ความผูกพันด้านการคงอยู่กบั องค์กร (Continuance commitment) เป็ นความผูกพันที่
พนักงานได้อยู่กบั องค์การมานาน มีความผูกผันตั้งแต่แรกเริ่ มพนักงานมีความทุ่มเทให้กบั งานอย่างเต็มที่ทาให้เมื่อ
ต้อ งออกจากงานจะท าให้รู้ สึ ก สู ญ เสี ย เกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ เ คยได้รั บ มา 3) ความผูกพันด้า นบรรทัด ฐาน (Normative
commitment) เป็ นความผูก ผันที่ มาจากภาระหน้า ที่ ทาให้พ นักงานรู ้ สึ กผิ ด ถ้า ต้องไปจากองค์กรพนักงานรู ้ สึ ก
จงรักภักดี ในองค์กรเนื่ องจากทางานมาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับองค์การได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เข้า
ฝึ กอบรมเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา พนักงานจึงรู ้วา่ ตนมีหน้าที่ตอ้ งตอบแทนและอยูก่ บั องค์ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้มุ่งความสนใจไปที่ ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective commitment )เนื่ องจากมี
ความเหมาะสมกับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การมากที่สุด จากการวิเคราะห์บทบาทที่พนักงานได้ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
สมมติฐานที่ 4 ข้อเรี ยกร้องในงานมีอิทธิ พลเชิงลบต่อความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การของพนักงาน

7

8

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

สมมติฐานที่ 5 ความเหนื่อยหน่ายในงานเป็ นตัวแปรกลางระหว่างข้อเรี ยกร้องในงานและความผูกพันทาง
อารมณ์ต่อองค์การของพนักงาน
จากการทบทวนแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องสามารถนามาแสดงผลเป็ นกรอบแนวคิ ดในงานวิจยั และ
สมมุติฐานได้ดงั ภาพที่ 1
กรอบแนวความคิด
H4

Job Demand
ข้อเรียกร้องในงาน
ความคลุมเครือของบทบาท
(Role Ambiguity)
ความขัดแย้งของบทบาท
(Role Conflict)
การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป
(Role Overload)

H1 a-c

ความเหนื่อยหน่าย
ในการทางาน
(Burnout)

H3

ความผูกพันทางอารมณ์
ต่อองค์การ
(Affective Commitment)

H2
H5
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1.ประโยชน์ เชิงการจัดการ
การศึ กษาผลกระทบของข้อ เรี ย กร้ องในงานที่ มีต่ อความผูกพันทางอารมณ์ ต่ อองค์การของพนักงาน
ร้านอาหารระดับดับกลาง (Casual dining) องค์การสามารถเข้าใจถึ งปั จจัยที่ เป็ นตัวแปรสาคัญในการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานร้านอาหารเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการเชิ งนโยบายและกาหนดกลยุทธ์
ขององค์การเพื่อพัฒนาและดูแลบุคลากรที่มีคุณภาพให้มีความรักและมีความผูกพันต่อองค์การต่อไป โดยสามารถ
พิจารณาจากปั จจัยที่ส่งผลกรทบต่อความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การของพนักงานร้านอาหาร 2 ประการ ประการ
แรกคือ ความคลุมเครื อของบทบาท เนื่องด้วยลักษณะของงานบริ การ มีลกั ษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนธุ รกิจอื่นๆที่ตอ้ ง
อาศัยความเอาใจใส่ ในการทางานเป็ นพิเศษ เพื่อดาเนิ นการส่ งมอบบริ การที่น่าประทับใจให้แก่ลกู ค้า ดังนั้นลักษณะ
งานจาเป็ นต้องมีความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และขอบเขตในการทางาน ผูค้ วบคุมงานจาเป็ นต้องสื่ อสารให้
ชัดเจนว่ามีความคาดหวังจากตัวผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างไรบ้าง และการทางานจะถูกประเมินอย่างไร ดั้งนั้นความชัดเจน
ในการทางานจะทาให้พนักงานไม่รู้สึกเครี ยดและมีความสุ ขในการทางานและส่ งผลทางอารมณ์ต่อความผูกพันใน
องค์การ ในเชิ งบวก ประการที่สองคือการมีบทบาทภาระงานมากเกิน อาจทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความรู ้สึกเหนื่ อย
หน่ายหรื อตึงเครี ยดในการทางาน ดังนั้นผูค้ วบคุมงานควรพิจารณาในเรื่ องของการฝึ กอบรมส่ งเสริ มให้พนักงานมี
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การเรี ยนรู ้ เพื่ อเพิ่ มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทางานและสามารถรั บมื อกับความหลากหลายของงานและสภาวะ
อารมณ์ของผูร้ ่ วมงาน หัวหน้างาน และลูกค้าได้ซ่ ึ งจะส่ งผลให้ความกดดันในการทางานก็จะลดน้อยลง
2. ประโยชน์ ในเชิงทฤษฎี
งานวิจยั ชิ้นนี้ ก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องในงานของปั จจัยด้าน ความคลุมเครื อ
ของบทบาท ภาระงานที่ มากเกิ นไป และความผูกพันด้านอารมณ์ ต่อองค์การ โดยเป็ นการศึ กษาในลักษณะการ
พิสูจน์ความสัมพันธ์และอิทธิ พลระหว่างตัวแปร โดยผ่านตัวแปรกลางคื อความเบื่ อหน่ ายในงาน (Burnout) ซึ่ ง
สภาวะความเหนื่ อยหน่ายในงานสามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกอาชีพ แต่บุคลากรทางอุตสาหกรรมบริ การมีหน้าที่ในการ
ดูแลลูกค้า อานวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้า แต่ ดว้ ยคุ ณลักษณะพิ เศษของอุตสาหกรรมบริ การที่ มีรายละเอี ยดที่
เด่นชัดมากกว่าธุ รกิ จอื่นๆการนาปั จจัยแต่ละด้านของข้อเรี ยกร้องในงานมาพิจารณาสามารถทาให้ผอู ้ อกแบบงาน
สามารถวางแผนการทางานได้เหมาะสมสอดคล้องต่ อสภาพการทางานมากขึ้ นและยกระดับความสามารถและ
ทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การต่อไป

วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั มีระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2559
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานร้านอาหารชื่ อดังแห่ งหนึ่ งบนถนนอุทยาน ได้แก่ พนักงานใน
ส่ วนหน้าที่มีหน้าที่ตอ้ นรับและให้บริ การแก่ลูกค้า และพนักงานที่เป็ นฝ่ ายสนับสนุนให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น ทางร้านอาหารมีจานวนพนักงานทั้งหมดโดยประมาณการที่ 110 คน ผูว้ ิจยั จึงเลือกกาหนดขนาดตัวอย่าง
จากตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970) ทาให้ตอ้ งได้กลุ่มตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 86 คน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวม
แบบสอบถามจนได้ฉบับที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ 100 ชุ ด และสาเหตุที่ไม่ได้เก็บทั้งกลุ่มประชากร เนื่ องจากมีกลุ่ม
พนักงานที่ไม่ได้ทาหน้าที่ให้บริ การแก่ลกู ค้าโดยตรง และไม่ได้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจะ
ศึกษาอย่างเช่ นกลุ่มพนักโบกรถเพื่อจัดสรรที่ จอดรถให้ลูกค้า พนักงานรักษาความปลอดภัย และด้วยภาระหน้าที่
รับผิดชอบของพนักงานกลุ่มนี้จึงไม่สะดวกในการให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60 ช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 41 การศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมต้น คิดเป็ นร้อยละ 41 ระยะในการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน ลักษณะคาถามเป็ นแบบ
เลื อกตอบ (Check list) ส่ วนที่ 2 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับความคิ ด เห็ นของปั จจัย ที่ 1)ด้านข้อเรี ย กร้ องในงานได้แ ก่
บทบาทที่คลุมเครื อ บทบาทที่ขดั แย้ง และบทบาทภาระงานที่มากเกินไป รวมคาถามทั้งหมด 14 ข้อ แบบสอบถามนี้
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ถูกดัด แปลงมาจาก ( Singh et al., (1994) และ Beerh et al., (1976) อ้างอิ งใน Rod et al., 2008) 2) ความเหนื่ อย
หน่ายในงาน มีคาถามจานวน 4 ข้อ 3) ความผูกพันทางด้านจิตใจมีคาถามจานวน 5 ข้อ แบบสอบถามในส่ วนที่ 2 นี้
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระดับความคิดเห็นตามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert Scale) แบ่งการวัดเป็ น 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้วยการหาค่าความ
เชื่ อมัน่ (Reliability) ของคาถาม โดยมีค่าความเชื่ อมัน่ ของค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) อยู่
ระหว่าง 0.70- 0.87 แสดงว่าเครื่ องมือวิจยั มีความเชื่อมัน่ ในระดับสูง (บุญชม ศรี สะอาด, 2556)
สถิติที่ใช้ในงานวิจยั คือ สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’s correlation) ใช้วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ใช้ วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของตัว แปร
รายละเอียดของแต่ละตัวแปรมีดงั นี้
JD= Job Demand (ข้อเรี ยกร้องในงาน)
RA= Role Ambiguity (ความคลุมเครื อของบทบาท)
RC= Role Conflict (ความขัดแย้งของบทบาท)
RO= Role Overload (การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป)
BO= Burnout (ความเหนื่อยหน่ายในงาน)
AF= Affective Commitment (ความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ได้แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกนาเสนอด้านความสัมพันธ์และส่ วนที่ 2 ที่ นาเสนอ
เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลีย่ ค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
ตัวแปร
RA
RC
RO
BO
AF
JD
ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.38
2.26
2.32
2.12
3.99
2.32
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
.41
.46
.45
.61
.65
.38
ความคลุมเครื อของบทบาท (RA)
ความขัดแย้งของบทบาท (RC)
.504**
การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (RO) .657** .623**
ความเหนื่อยหน่ายในงาน (BO)
.556** .471** .645**
ความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การ (AF) -505** -651** -615** -.615
ข้อเรี ยกร้องในงาน (JD)
.830** .840** .892** .651** -709**
*p<0.05, **p<0.01
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่ศึกษา พบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรความเหนื่ อยหน่ายในงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่
ระดับ 0.01 และตัวแปรความเหนื่ อยหน่ ายในงานมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรความผูกผันด้านอารมณ์ต่อองค์การ
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุของสมมติฐานที่ 1 ถึงสมมติฐานที่ 4
ตัวแปรต้ น
1a
BO
ข้อเรี ยกร้องในงาน (JD)
ความคลุมเครื อของบทบาท (RA)
ความขัดแย้งของบทบาท (RC)
การมีบทบาทภาระงานมากเกินไป (RO)
ความเหนื่อยหน่ายในงาน (BO)
ความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การ (AF)
Adjust R2
*p<0.05, **p<0.01

สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
1b
1c
2
3
BO
BO
BO
AF
1.052*

4
AF

.328*
.106*
.605*
-.654*
.435

.433

.433

.418

.372

-1.217*
.497

ตารางที่ 2 เป็ นผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐานซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
สมการที่ 1a ความคลุมเครื อในบทบาทมี ผลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานของพนักงาน
ร้านอาหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=.328, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 26 จาก
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมติฐานที่ 1a
สมการที่ 1b ความขัด แย้งในบทบาทมี ผ ลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ า ยในการทางานของพนักงาน
ร้านอาหาร พบว่ามีความสัมพันธ์แต่สมั พันธ์แบบไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (β=.106, p<0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน 1b
สมการที่ 1c การมี บทบาทภาระงานมากเกิ นไปมี ผลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ า ยในการทางานของ
พนักงาน ร้านอาหารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=.605, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ
26 จากผลการวิจยั เป็ นไปตามสมติฐานที่ 1c
สมการที่ 2 ข้อเรี ยกร้องในงานมีผลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานของพนักงาน ร้านอาหาร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=1.052, p<0.05)โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 72 จากผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมติฐานที่ 2
สมการที่ 3 ความเหนื่ อยหน่ ายในงานมีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การของ
พนักงานร้านอาหาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=-.654, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ
59 จากผลการวิจยั เป็ นไปตามสมติฐานที่ 3
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สมการที่ 4 ข้อเรี ยกร้องในงานมีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การของพนักงาน
ร้านอาหาร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=-1.217, p<0.05) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 98 จาก
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมติฐานที่ 4
ตารางที่ 3 การทดสอบนัยสาคัญอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรกลาง (Sobel’s Test)ของสมมติฐานที่ 5
ตัวแปรกลาง
Effect
se
Z
P
BO
-.298
.106
-2.807
.0050
สมการที่ 5 เมื่อมีการควบคุมความเหนื่อยหน่ายในงานซึ่ งเป็ นตัวแปรกลาง ผลปรากฏว่าข้อเรี ยกร้องในงาน
มีความสัมพันธ์แบบมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ข้อเรี ยกร้องในงานและความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ (ab≠0) และ
ยอมรับเมื่อค่า Z > 1.64 (Z= -2.807 p<0.05) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยการศึกษานี้ โดยศึกษาจากค่า (Z) พบว่า
ความเหนื่ อยหน่ายในการทางานทาหน้าที่เป็ นตัวแปรกลางที่ถ่ายทอดอิทธิ พลของตัวแปรอิสระไปสู่ ตวั แปรตามได้
เพียงบางส่ วน (partial mediation effect) ระหว่างข้อเรี ยกร้องในงาน และความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ Baron
and Kenny (1986 ) จากผลการวิจยั จึงเป็ นไปตามสมติฐานที่ 5
อภิปรายผล
ข้อเรี ยกร้องในงานเป็ นประเด็นพื้นฐานสาคัญเพื่อให้เข้าใจลักษณะของงานและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิที่ได้รับ
ผลกระทบจากข้อเรี ยกร้องในงาน จากการศึกษาของ Babakus et al., (2009) พบว่าผลกระทบขอข้อเรี ยกร้องในงาน
มี ผลต่ อความผูกพันต่ อองค์การ และสภาพการท างานในอุตสาหกรรมบริ การจะส่ งผลต่ อความผูกพันทางด้า น
อารมณ์ต่อองค์การของพนักงาน
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ เมื่อทาการศึ กษาข้อเรี ยกร้องในงานของพนักงานร้านอาหารเป็ นรายด้านพบว่ามี
ปั จจัยสองด้านที่ ส่งผลต่อความเหนื่ อยหน่ ายในการทางานได้แก่ดา้ นความคลุมเครื อของบทบาท และด้านการมี
บทบาทภาระงานมากเกินไป สาหรับด้านความคลุมเครื อของบทบาทพบว่ามีอิทธิ พลเชิ งบวกกับความเหนื่อยหน่าย
ในงานของพนักงานร้ านอาหาร ตรงกับสมมติ ฐานและ สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ ผ่านมาของ Yunas and Mahaja
(2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความเบื่อหน่ายในงานต่อการทางาน จากผลการศึกษาของทั้งสองพบว่าความ
คลุมเครื อของบทบาทมีความสาคัญและมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความเหนื่ อยหน่ายในงาน เพราะงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ การมีสภาวะการทางานที่กดดันและส่ งผลต่อสภาวะจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิ งาน เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่เป็ นปั ญหาของ
องค์การเนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงาน ความรับผิดชอบ และความคาดหวังที่
หัวหน้างานมีต่อตน ส่ วนในด้านการมีบทบาทภาระงานมากเกินไปมีอิทธิ พลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ายในงาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ สายบัว บุญหมื่น และคณะ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตั้งใจ
ลาออกจากงาน จากผลการศึกษาพบว่าบทบาทที่มีภาระงานมากเกินไปมีอิทธิ พลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทางาน
จากการได้รับมอบหมายให้ทางานในระยะเวลาที่ กาหนด และการจัดการเกี่ ยวกับสภาวะต่างๆในการทางานของ
พนักงานแต่ละคน ทาให้บุคลากรต้องทุ่มเทความพยายามและใช้เวลาในการทางานเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดการเหนื่อย
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หน่ายในการทางาน เพราะผูป้ ฏิบตั ิงานงานจาเป็ นต้องปรับตัวเข้ากับสิ่ งที่เกิดขึ้นในงานบริ การที่ไม่สามารถคาดเดา
ได้ ส่ วนความคัดแย้งในบทบาทมีความสัมพันธ์ต่อความเหนื่ อยหน่ ายในงานแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู ้สึก
เหนื่อยหน่ายในงานของพนักงานร้านอาหาร
จากผลการวิจยั ในประเด็นของข้อเรี ยกร้ องในงานมี อิทธิ พลเชิ งบวกกับความเหนื่ อยหน่ ายในงานของ
พนักงานร้านอาหาร ตรงกับสมมติฐานและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Babakus et al.,(2009)ที่พบว่าข้อเรี ยกร้อง
ในงานมี อิทธิ ผลเชิ งบวกต่ อความเหนื่ อยหน่ ายในงานของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การที่ ทาหน้าที่ ในการดูแลลูกค้า
พฤติกรรมของพนักงานกลุ่มนี้ จะถูกสังเกตจากลูกค้า เพื่อนร่ วมงาน และผูค้ วบคุมงาน พนักงานกลุ่มนี้ ประสบความ
เหนื่ อยหน่ ายในงานได้ง่ายเนื่ องจากต้องทนรับสภาวะของข้อเรี ยกร้องในงานที่ มีความท้าทายต่อความเครี ยด และ
สอดคล้องกับแนวคิ ดและทฤษฎี ของ Poksakoff et al., (2007) ที่ กล่าวไว้ว่าข้อเรี ยกร้องในงานเป็ นธรรมชาติ ของ
ความสัมพันธ์ที่ใช้กาหนดกระบวนการของความเหนื่ อยหน่ ายในงาน โดยแบ่งประเภทของข้อเรี ยกร้องในงานว่า
เป็ นความเครี ยดที่ ถูกซ่ อนอยู่ในตัวของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน เช่นความกดดันจากการที่ ตอ้ งทางานให้เสร็ จสมบูรณ์ สภาวะ
งานที่เร่ งด่วน และลาดับของความเอาใจใส่ ต่องานของผูป้ ฏิบตั ิงานต่อข้อเรี ยกร้องในงาน
จากผลการวิจยั ในประเด็นความเหนื่ อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์เชิ งลบต่อความผูกพันทางอารมณ์ต่อ
องค์การของพนักงานร้ า นอาหารสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ Muhamad และ Hamdy (2005) เกี่ ย วกับความ
เหนื่ อยหน่ายในงานและผลของการปฏิบตั ิงาน พบว่ากลุ่มพนักงานที่ประสบกับความเหนื่อยหน่ายในงานจะมีความ
พึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างต่า และมีแนวโน้มต่อเนื่องในการลาออกจากงาน หัวหน้างาน
ที่ ดี ต ้อ งลดภาวะที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเหนื่ อ ยหน่ า ยในงานและให้ ค วามชั่ว เหลื อ แก่ พ นัก งานโดยการใส่ ใ จต่ อ
สภาพแวดล้อมในการทางานมากขึ้น หรื อจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างเต็มความสามารถและลดอาการเครี ยดที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะงาน
จากผลการวิจยั ในประเด็นข้อเรี ยกร้องในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความผูกพันด้านอารมณ์ต่อองค์การ
ของพนักงานร้ านอาหาร ตรงกับสมมติ ฐานและมีงานวิจยั ที่ คล้ายคลึงกันจากผลการศึ กษาของ Rod et al., (2008)
เกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องในงานที่มีอิทธิ พลต่อการพลิกฟื้ นประสิ ทธิ ภาพการบริ การกับความผูกพันต่อองค์การและความ
พึงพอใจในงาน พบว่าข้อเรี ยกร้องในงานมีความสัมพันธ์กบั กับการพลิกฟื้ นการบริ การและส่ งผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เมื่อพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับผลวิจยั ของงานชิ้ นนี้ พบว่าถ้าข้อเรี ยกร้องใน
งานอยู่ในระดับสูงก็จะทาให้ความผูกพันทางอารมณ์ของพนักงานในองค์การต่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หวั หน้างาน
หรื อผูจ้ ดั การมีหน้าที่เข้าไปแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ในเรื่ องของความคลุมเครื อในบทบาทเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ
เกี่ ย วกับความรั บผิดชอบของตนได้ชัด เจนยิ่งขึ้ นและข้อขัด แย้งในการทางานจะไม่ เกิ ดขึ้ นมากนัก ซึ่ งผูจ้ ดั การ
สามารถทาการประเมินระดับการรับรู ้ในการรับผิดชอบในหน้าที่ ให้เหมาะสมหรื อมีความสอดคล้องเพิ่มมากขึ้นก็
จะช่วยลดปั ญหาเกี่ ยวกับการมีภาระงานมากเกินไป ทาให้ความไม่สอดคล้องที่ เกิดขึ้ นในการทางานสามารถนามา
แก้ไขเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความประนี ประนอมและลดปั ญหาดังกล่าวเมื่อพนักงานเหล่านี้ ตอ้ งรับมือกับลูกค้าที่รู้สึก
ไม่พึงพอใจต่อการบริ การ
จากผลการวิจยั ในประเด็นความเหนื่ อยหน่ายในงานที่เป็ นตัวแปรกลางที่มีความสัมพันธ์กบั ข้อเรี ยกร้องใน
งานและการความผูกพันด้านอารมณ์ของพนักงานต่อองค์การสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ใกล้เคียงกันของ Lin (2012)
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ได้ศึกษาและพบว่าข้อเรี ยกร้องในงานและทรัพยากรในงานเป็ นสาเหตุของความเหนื่ อยหน่ ายในงานที่ ส่งผลต่ อ
ความผูกพันต่ อองค์การและความพึ งพอใจในงาน ผลของงานวิ จัย ยังสนับสนุ นอี กว่า ข้อเรี ย กร้ องในงานและ
ทรัพยากรในงานมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การถ่ายทอดไปสู่ ผลกระทบบางส่ วนไปสู่ ความเหนื่ อยหน่ายใน
งาน
ข้ อเสนอแนะ
1.ในงานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาผลกระทบของข้อเรี ยกร้ องในงานที่ มีความสัมพันธ์กบั งานวิจยั ชิ้ นนี้ คือ
ความคลุมเครื อของบทบาท ความขัดแย้งของบทบาท และการมีบทบาทภาระงานมากเกินไปส่ งผลต่อความรู ้สึก
ผูก พัน ในองค์ก ารของพนัก งานร้ า นอาหาร ดัง นั้น ส าหรั บ งานวิ จัย ในอนาคตควรวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ มิ ติ ข อง
ความเครี ยดในงานเพื่อมาสนับสนุนถึงความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น และศึกษาอิทธิ พลระหว่าง
ตัวแปรที่เกิดขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันกับบุคลากรในกลุ่มสายงานในอุตสาหกรรมบริ การที่มีความ
ซับซ้อนในรายละเอี ยดของงาน และมี ขนาดของบุ คลากรที่ เพิ่ มมากยิ่งขึ้ น เพื่ อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการองค์การในเชิงกว้างยิ่งขึ้น
3.ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถาม ดังนั้นในการวิจยั ในอนาคตควรมีการ
ทาวิจยั เชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วยก็จะทาให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและผลของการวิจยั จะมีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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