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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้า ความเหินห่างทางสังคม และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานระบบกะในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยตัวแปรนํา คือ
ความเหนื่อยล้า ประกอบไปด้วย 1) ความเหนื่อยล้าด้านร่างกาย 2) ความเหนื่อยล้าด้านจิตใจ 3) ความเหนื่อยล้า
ด้านสติปัญญา และ 4) ความเหนื่อยล้าด้านพฤติกรรม และตัวแปรความเหินห่างทางสังคมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบกะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น
4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ความ
เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ความห่างเหินทางสังคม และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของตนเอง
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยเพศหญิง จํานวน 206 คน (51.5%) เพศชาย 194 คน
(48.5%) มีการปฏิบัติงานอยู่ในกะกลางวัน 271 คน (67.8%) และปฏิบัติงานในกะกลางคืน จํานวน 129 คน
(32.3%) จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเหนื่อยล้าด้านร่างกายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
( = 3.15) รองลงมา คือ ความเหนื่อยล้าด้านจิตใจ ( = 2.94) ความเหนื่อยล้าด้านสติปัญญา ( = 2.67) และ
ความเหนื่อยล้าด้านพฤติกรรม ( = 2.45) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาด้านความห่างเหินทางสังคม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างรู้สึกถึงความห่างเหินทางสังคมอยู่ในระดับต่ํา จํานวน 199 คน (ร้อยละ 49.8) รองลงมา คือ ระดับ
ปานกลาง จํานวน 174 คน (ร้อยละ 43.5) และระดับสูง จํานวน 25 คน (ร้อยละ 6.3) และเมื่อพิจารณาในด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับสูง ( = 3.54) และจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรด้านความเหนื่อยล้าจากปฏิบัติงาน และ
ความห่างเหินทางสังคม มีความสัมพันธ์กับเชิงลบกับตัวแปรประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: ความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน, ความห่างเหินทางสังคม, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน,
การทํางานในระบบกะ
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between employees’ fatigue
and social estrangement and their performance. The total number of respondents who
participated in this research was 400 samples (who work in shift work system) around Bangkok.
The independent variables in this study consisted of two variables: 1) employee’s fatigue that
can be observed by physical wellness, mental wellness, intellectual capability, and working
behavior; and 2) social estrangement which is correlated with employee’s performance.
The questionnaire in this study consists of four parts: 1) employee’s background and work
behavior, 2) employee’s fatigue, 3) social estrangement, and 4) perception about work
performance.
The results show that the samples consist of 51.5% of women, and 48.5% of men, who
are working in day-shift (67.8%) and night-shift (32.3%). The information analysis showed that the
respondents have highest level of physical fatigue ( = 3.15), middle level of fatigue on metal
and intellectual capability ( = 2.94, = 2.67), and lower level of working behavioral fatigue
( = 2.45). Regarding the social estrangement level, the result showed that 50% of the
respondents have a low level, 43.72% perceive a middle level, and 6.28% have a high level of
social estrangement. The hypotheses testing revealed that both employee’s fatigue and social
estrangement have a significant negative correlation with work performance.
Keywords: Employee’s Fatigue, Social Estrangement, Employee’s performance, Shift-Worker

1. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาของความเหนื่อยล้า ความห่างเหินทางสังคมและหาข้อแก้ไข เพื่อนําไป
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้า ความห่างเหินทางสังคม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบัติการที่ทํางานระบบกะในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
1.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเหินห่างทางสังคม
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดขอบเขตของลักษณะของประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ไว้ดังนี้ คือ
พนักงานชายและหญิงที่ทํางานระบบกะมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนที่
มากกว่า 100,000 คน
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2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทํางานในระบบกะของบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีจํานวนมากกว่า 100,000 ซึ่งคํานวณจากตารางกําหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
4.1 ขอบเขตด้านตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน
ประกอบไปด้วย 1) ความเหนื่อยล้าด้านร่างกาย 2) ความเหนื่อยล้าด้านจิตใจ 3) ความเหนื่อยล้าด้านสติปัญญา และ
4) ความเหนื่อยล้าด้านพฤติกรรม และความห่างเหินทางสังคม
4.2 ขอบเขตด้านตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ตัวแปรด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณงาน 3) เวลา และ 4) ค่าใช้จ่าย

3. สมมติฐานของงานวิจัย
1. ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในระบบกะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบกะ
2. ความเหินห่างทางสังคมที่เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานในระบบกะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบกะ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ทราบถึงระดับ ความเหนื่อยล้า ความห่างเหินทางสังคม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในระบบกะ
2. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้า ความเหินห่างทางสังคมกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในระบบกะ
3. องค์กรที่มีการจ้างพนักงานในระบบกะทราบถึงปัญหาและความสําคัญของงานในระบบนี้มากยิ่งขึ้น
องค์กรต่าง ๆ ที่มีการดําเนินงานในระบบกะสามารถนําผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้นําไปประยุกต์เพิ่มเติมในการ
บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้า
Vries, Michielsen และ Heck (2003), Radovic และ Malmgren (1998); และ Howard และ Joint
(1994) ให้ความหมายของความล้าว่า เป็นความรู้สึกอ่อนเพลียของร่างกายที่สามารถส่งผลไปสู่ความล้าทางจิตใจ
ซึ่งความล้าทางจิตใจจะเป็นความอ่อนล้าของกระบวนการรู้การคิดที่เป็นผลมาจากความตั้งใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น
เวลานานหรือเป็นความรู้สึกเบื่อหน่าย ซึ่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบในกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ตลอดจนเกิดความรู้สึก
ไม่ต้องการที่จะทําต่อไปหรือความไม่เต็มใจหรือไม่ให้ความสนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความล้าจะแสดงให้เห็น
จากความระมัดระวังที่ลดต่ําลงและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ลดลง
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สําหรับสาเหตุใหญ่ ๆ ที่ทําให้เกิดความเหนื่อยล้ากับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มักเกิดจากผลของ
เวลาการทํางานหลายชั่วโมงผลของการไม่หยุดพักผ่อน นอกจากนี้ การทํางานเป็นกะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผล
กระทบต่อระดับความเหนื่อยล้าของคนงาน ปัจจุบนั คนงานที่ทํางานระบบกะ จะมีปัญหาเกี่ยวกับความเหนื่อยล้า
ในอัตราที่สูง (Mahatheven, 1982; Bosch and Lange, 1987) ความเหนื่อยล้า เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
ทั้งสําหรับฝ่ายจัดการ และสําหรับตัวพนักงานเอง ทั้งนี้เพราะความเหนื่อยล้าเป็นสาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุที่
ทําให้ผลงานลดลง ฝ่ายจัดการต้องการที่จะลดความเหนื่อยล้าของพนักงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่วนฝ่ายพนักงานเอง
ก็ต้องการที่จะขจัดความเหนื่อยล้าของตนเองเช่นกัน เพราะความเหนื่อยล้าเป็นสัญญานของความเหนื่อยอ่อนหรือ
แม้แต่ความเจ็บป่วยที่อาจะเกิดขึ้นได้กับตนเอง
โดยทั่วไปความเหนื่อยล้าอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ตามความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
จิตใจ ได้แก่
1. ความเหนื่อยล้าระดับต่ํา เป็นภาวะที่ถือว่าเป็นปกติ มักพบได้เป็นประจําในชีวิตประจําวัน ผู้ปฏิบัติงาน
มันไม่ค่อยรู้ตัวหรือรู้สึกบ้างเพียงเล็กน้อยไม่เกิดผลร้ายต่อการดําเนินชีวิต
2. ความเหนื่อยล้าระดับกลาง เป็นภาวะที่มีการแสดงออกของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และการดําเนินชีวิต ความเหนื่อยล้าในระดับนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นต้นว่าเกิดความเครียดผิดปกติแล้ว ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการดําเนินชีวติ และการทํางานรวมถึงการตัดสินใจ
3. ความเหนื่อยล้าระดับรุนแรง ภาวะนี้ร่างกายและจิตใจถือว่าอยู่ในช่วงที่พ่ายแพ้ต่อความเหนื่อยล้า ทําให้
ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดหากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลให้บุคลิกภาพแปรปรวน และเจ็บป่วย
เรื้อรัง
การเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติที่เกิดจากความเหนื่อยล้า
ปิยนันท์ เหมศรีชาติ (2542) ได้กล่าวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเหนื่อยล้า สามารถจําแนกตาม
ลักษณะของแต่ละบุคคลได้ ดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เมื่อเกิดความเหนื่อยล้า ร่างกายจะมีการใช้พลังงานมากและมีการดึงเอา
พลังงานที่สะสมไว้มาใช้ ทําให้มีอาการ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ง่วงซึม ปวดศีรษะ มึนงง ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ซึ่งอาจจะเกิดกับกับกล้ามเนื้อเฉพาะที่หรือกล้ามเนื้อทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ความเหนื่อยล้าเป็นสาเหตุชักนําให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์
ได้ เช่น ตึงเครียด วิตกกังวล ปฏิเสธ ซึมเศร้า ทุกข์ทรมานกระสับกระส่าย ฉุนเฉียว โมโหง่าย หรือโกรธผู้อื่นง่าย
ความอดทนลดลง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาหรือความรู้สึกนึกคิด ความเหนื่อยล้าทําให้สูญเสียกระบวนการคิด
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาลดลง สมาธิและการตัดสินใจในการทํางานลดลง ความมั่นใจในตนเองลดลง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม ความเหนื่อยล้าทําให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี้ คือ อยู่ไม่สุข พูดเสียง
ในลําคอ สีหน้าเฉยเมย ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส เชื่องช้า เซื่องซึม นอนตลอดเวลา ความสนใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ลดลง ไม่อยากเข้าสังคมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความห่างเหินทางสังคม
Oerlemans and Jenkins (1998) Carlson (1995) และ Abrese and Cochran (1990) ได้ให้
ความหมายของความห่างเหินทางสังคมไว้ว่า เป็นความรู้สึกของการแยกตัวอยู่ต่างห่างจากบุคคลอื่นรอบตัว ไม่ว่าจะ
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เป็นครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นการแยกทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ความรู้สึก จากสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว
ปิยนันท์ เหมศรีชาติ (2542) ได้กล่าวว่า การทํางานในระบบกะจะส่งผลกระทบต่อชีวิตสังคม และ
ครอบครัวของคนงานที่ทํางานระบบกะ เนื่องจากการทํางานระบบกะนี้จะไปขัดจังหวะการใช้เวลาว่างในครอบครัว
ของคนงาน อาทิเช่น ทําให้มีเวลาทํากิจกรรมในครอบครัวลดลง ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร ไม่มีเวลาให้คู่สมรสอย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานระบบกะนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตสังคมของคนงานด้วย เนื่องจากมีเวลาว่าง
ไม่ตรงกับคนอื่น ๆ ทําให้บางครั้งไม่สามารถไปร่วมงานสังคมหรือไปงานสังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้ กล่าวได้ว่า ผู้ที่ทํางาน
ระบบกะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการห่างเหินทางสังคม และการมีปัญหากับครอบครัว การห่างเหินทาง
สังคมในที่นี้จะมีความหมายแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความห่างเหินกับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม และด้าน
ความห่างเหินกับครอบครัว
1. แนวคิดเกี่ยวกับความห่างเหินกับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
Wedderburn (อ้างถึงใน ปิยนันท์ เหมศรีชาติ, 25542) ผลของการทํางานระบบกะที่มีต่อด้านชีวิตสังคม
จากการศึกษาพบว่า ในจํานวนบุคคลที่ต้องหมุนเวียนเวลาปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่ชอบหมุนเวียนเวลาปฏิบัติงาน โดย
ให้เหตุผลว่าต้องหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ และในยามวิกาล ซึ่งทําให้มีวันหยุดและเวลาว่างจาก
งานแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ทําให้ไม่ได้พบปะสังสรรค์ในวงสังคม เนื่องจากสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็น
สังคมในเวลากลางวัน ดังนั้น หากพนักงานที่ทํางานระบบกะถึงคราวที่ต้องหมุนเวียนมาปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว เมื่อกลับถึงที่พัก ก็ต้องนอนพักผ่อนในเวลากลางวัน ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
การมีกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ไม่ได้เล่นกีฬากับเพื่อนฝูง ไม่ได้เข้าสังคมสังสรรค์กับเพื่อน ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อด้าน
ชีวิตสังคม ก่อให้เกิดความห่างเหินกับสมาชิกในสังคมได้
2. แนวคิดเกี่ยวกับความห่างเหินกับครอบครัว
บุคคลที่ต้องหมุนเวียนเวลาปฏิบัติงานจะมีวันหยุดหรือเวลาว่างที่แตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว
เพราะโดยทั่วไปแล้ว บุคคลจะทํางานระหว่างเวลา 08.00 น.-17.00น. สําหรับเวลาเย็นหลังเลิกงาน และวันหยุด
สุดสัปดาห์จะเป็นเวลาเพื่อการพักผ่อน และอยู่สังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น พนักงานที่ทํางานระบบกะ
แบบหมุนเวียนที่มีเวลาที่ไม่แน่นอน และบางทีอาจจะต้องทํางานในเวลากลางคืนด้วยแล้ว จะทําให้สัมพันธภาพใน
ชีวิตครอบครัวไม่ดีเท่าที่ควร และมีเวลาให้กับครอบครัวน้อย ซึ่งนํามาสู่ปัญหาครอบครัวได้ ปัญหานี้เกิดขึ้นมากกับ
คนงานกะที่เป็นเพศหญิง เนื่องจากความคาดหวังของสังคม เพศหญิงมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบงานภายในบ้าน
และครอบครัว จากงานเขียนของ โคเล็ท และคณะ (Colett et al., 1988) พบว่า คนงานที่เป็นเพศหญิงจะชอบ
ทํางานระบบกะแบบตายตัว ทําให้สามารถปรับตัวและจัดสรรเวลาให้แก่ครอบครัวได้เป็นที่แน่นอน มากกว่า
การทํางานระบบกะแบบหมุนเวียน ซึ่งการทํางานระบบกะแบบตายตัว จะก่อให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพในชีวิต
ครอบครัวน้อยกว่า การทํางานระบบกะแบบหมุนเวียนจะไปรบกวนการใช้เวลาว่างกับครอบครัว และก่อให้เกิด
ปัญหาภายในครอบครัวได้ ซึ่งระดับของการเกิดปัญหาจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการแบ่งกะ โดยการทํางาน
ระบบกะแบบ 3 กะ จะก่อให้เกิดปัญหาความห่างเหินกับครอบครัวมากกว่าการทํางานระบบกะแบบแบ่ง 2 กะ
เป็นต้น
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตุลย์ มหาพสุธานนท์ (2545) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าคือความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่นําเข้ากับผลรับที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติงาน ธงชัย สันติวงษ์ (2538) ได้แสดงความแตกต่างระหว่าง คําว่า
การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

7

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จในการที่สามารถดําเนินงานอย่างก้าวหน้าและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ได้ตั้งไว้ ในขณะที่ประสิทธิภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับ
ผลผลิตที่ได้รับเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
การใช้ทรัพยากร

การบรรลุเป้าหมาย

สูญเสียทรัพยากรในระดับต่ํา = มีประสิทธิภาพสูง
บรรลุเป้าหมายสูงสุด = มีประสิทธิผลสูง
แผนภาพ: แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ที่มา: Robbins S.P. and Coulter, M. (1999). Management Organizational. (6th ed.). New Jersey:
Prentice-Hall.
(อ้างถึงใน วรรณา ตั้งถาวรสิริกุล, 2549)
จากแผนภาพอาจกล่าวได้ว่า องค์การที่จะประสบความสําเร็จ หรืออาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานได้นั้นจําเป็นที่จะต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่องค์การได้ตั้งไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการทําให้
องค์การประสบความเร็จได้ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Harrington Emerson (อ้างถึงใน สมพงษ์ เกษมสิน, 2526) ได้นําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรและให้ความสําคัญที่โครงสร้างและเป้าหมายขององค์การไว้
12 ประการ ดังนี้
1. การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทํางานที่ชัดเจนเพื่อลดความคลุมเครือในการปฏิบัติงาน
2. ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน
3. การให้คําปรึกษาแนะนําต้องสมบูรณ์และถูกต้อง
4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน
5. มีการกําหนดหลักการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม
6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํางานต้องมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
7. มีการวางแผนการดําเนินงานตามหลักวิทยาศาสตร์สําหรับแต่ละหน้าที่งานเพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
8. มีการกําหนดมาตรฐานและตารางเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่
9. การรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
10. มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
11. มีคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและชัดเจนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
12. ให้บําเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี
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จากแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ Emerson ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น Peterson and
Plowman (อ้างถึงใน อรษา โพธิ์ทอง, 2537) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Emerson โดยได้ตัดทอนหลักการบาง
ข้อลงและจัดกลุ่มองค์ประกอบขึ้นใหม่ ให้รวมเหลือเพียง 4 ข้อด้วยกัน คือ
1. คุณภาพงาน จะต้องมีประสิทธิภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ
2. ปริมาณงานของงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
3. เวลา คือ เวลาที่ใช้ในการดําเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและ
มีความทันสมัย
4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อยและได้กําไร
มากที่สุด
โดยในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดของ Peterson และ Plowman (อ้างถึงใน อรษา โพธิ์ทอง,
2537) มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาข้อคําถามสําหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย

6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการศึกษาความเหนื่อยล้า และความห่างเหินทางสังคมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ระบบกะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งสามารถจําแนกได้ ดังต่อไปนี้
สุภาภรณ์ เตโชวาณิชย์ (2547) ให้ความหมายของความล้าว่า เป็นสภาวะของร่างกายที่มีความรู้สึกเหนื่อย
และเพลีย ซึ่งเมื่อบุคคลเกิดความล้าจะทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่ต้องการที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จตามแผนที่วางไว้
นอกจากนี้ สุพาศน์ เขตต์เขื่อน (2548: 36-37) ซึ่งศึกษาสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อสุขภาพจิตของ
พนักงานกะและพนักงานประจําในอุตสาหกรรมรถยนต์ พบว่า สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานส่งผลต่อความเครียด
และประสิทธิภาพในการทํางาน
มาลินี วงศ์พานิช (2525) ได้ทําการสํารวจคนงานหญิงโรงงานทอผ้าถึงสาเหตุและอาการป่วยที่พบได้บ่อย
ในการทํางาน และพบว่า แต่ละอาการมีส่วนสัมพันธ์กับ อายุ อายุในการทํางาน สถานภาพสมรส และระบบการ
ทํางาน และ ปนัดดา ชํานาญสุข (2536) ได้ทําการศึกษาความเหนื่อยล้าทางจิตใจของการทํางานในโรงงาน
ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ มีอายุต่ํากว่า 23 ปี และมีอายุงาน1-2 ปีขึ้นไป
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และระดับสติปัญญาอยู่เกณฑ์สูง และนอกจากนี้ ยังพบว่า พนักงานที่มีอายุงานและมีสถานภาพ
สมรส อายุระดับสติปัญญา ลักษณะบุคลิกภาพ ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสภาวะจิตใจต่างกัน มีความล้าทาง
จิตใจที่ต่างกัน ในส่วนของพนักงานที่มีชั่วโมงนอนที่ต่างกันมีความเหนื่อยล้าทางจิตใจที่แตกต่างกัน และพบว่า คนที่
มีชั่วโมงก่อนทํางานสามารถเป็นตัวพยากรณ์ความล้าทางจิตใจได้ร้อยละ 10-72

7. สมมติฐานการวิจัย
1. ความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบกะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2. ความห่างเหินทางสังคมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในระบบกะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
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8. กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี
ตัวแปรต้น
ความเหนื่อยล้า
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสติปัญญา
4. ด้านพฤติกรรม
ความห่างเหินทางสังคม
1. สังคม
2. ครอบครัว

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระบบกะในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลาที่ใช้
4. ด้านค่าใช้จ่าย

9. ระเบียบวิธกี ารวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดย
ศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหนื่อยล้า ความเหินห่างทางสังคมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชนที่มีการปฏิบัติงานในระบบกะในเขตกรุงเทพมหานครในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ใช้สูตรการกําหนดตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน และ
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในระบบกะ

10. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยคําถามปลายปิด (CloseEnded Questions) และคําถามแบบการวัดแบบอันตราภาคชั้น (Interval) โดยมีการทดสอบเครื่องมือด้วยการนํา
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน แล้วนําผลที่ได้มาปรับปรุงเป็นรายข้อ ด้วยการ
ทดสอบที่ค่า t-test แล้วนําข้อคําถามที่สร้างขึ้นและการทดสอบที่ค่า t-test ทั้งหมดให้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ทําการตรวจสอบ และแก้ไขข้อคําถามของแบบสอบถามจนครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา และเรียบเรียง
ข้อคําถามและทําการแก้ไขขั้นสุดท้าย ก่อนทําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะการทํางานเป็นกะ
การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เป็นลักษณะคําถามแบบปลายปิด คือ มีคําตอบให้เลือกตอบ
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าจาการปฏิบัติงาน เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
มาตราส่วนประเมินค่าโดยจําแนกออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง กําหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบในระดับที่ตรงกับความรู้สึกของตนเองมากที่สุดเพียงระดับเดียว
ประกอบด้วยข้อคําถาม 9 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนระหว่าง
ความหมาย
4.24-5.00
มีความเหนื่อยล้าในระดับสูงมาก
3.43-4.23
มีความเหนื่อยล้าในระดับสูง
2.62-3.42
มีความเหนื่อยล้าในระดับปานกลาง
1.81-2.61
มีความเหนื่อยล้าในงานต่ํา
1.00-1.80
มีความเหนื่อยล้าในงานต่ํามาก
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบความห่างเหินทางสังคม ประกอบไปด้วยคําถาม จํานวน 12 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบว่า ท่านเคยมีพฤติกรรมดังกล่าว ใช่ หรือไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน
ดังนี้
ใช่
1 คะแนน
ไม่ใช่
0 คะแนน
โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1.00-4.00
มีความห่างเหินทางสังคมจากการทํางานระบบกะในระดับสูง
คะแนน 5.00-8.00
มีความห่างเหินทางสังคมจากการทํางานระบบกะในระดับปานกลาง
คะแนน 9.00-12.00
มีความห่างเหินทางสังคมจากการทํางานระบบกะในระดับต่ํา
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง ประกอบไปด้วยข้อคําถาม
จํานวน 9 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบคําถามแต่ละข้อให้ตรงกับระดับความรู้สึกของตนเองกมากที่สุด
โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนระหว่าง
ความหมาย
1.00-2.50
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับต่ํา
2.51-3.50
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
3.51-5.00
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง

11. การทดสอบเครื่องมือ
การทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทําการทดสอบกับ
ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และทําการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ความเหนื่อย 0.71 ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.895
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12. ระเบียบวิธีการทางสถิติ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window โดยใช้
สถิติสองตัว คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการแปลผลจากตารางต่าง ๆ และใช้ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 เพื่อเป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน

13. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ตามลําดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีจํานวนมากกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ 51.5 ในขณะที่เพศชาย
มีจํานวนร้อยละ 48.5 เมื่อพิจารณาด้านช่วงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 20-30 ปี มีมากที่สุด คือ ร้อยละ
38.8 รองลงมา ได้แก่ อายุระหว่าง 31-40 ปี คือ ร้อยละ 37.5 และอายุน้อยกว่า 20 ปี คือ ร้อยละ10.8 และอายุ
41-50 ปี คือ ร้อยละ 9.0 อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป มีจํานวนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 4.0 ตามลําดับ ในด้านระดับ
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่จบระดับมัธยมศึกษามีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่มี
การศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. คิดเป็นร้อยละ 31.3 และผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.5
และผู้ท่จี บปริญญาตรี มีจํานวนร้อยละ 11.3 และผู้จบระดับอนุปริญญา คิดเป็น 4.5 และระดับการศึกษาที่มีจํานวน
น้อยที่สุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ ในด้านของเวลาการปฏิบัติงานพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะมีการทํางานในกะกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 67.8 และพนักงานที่ทํากะกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 32.3
ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้สึกเหนื่อยล้าด้านร่างกายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
( = 3.15) ความเหนื่อยล้านด้านจิตใจ ( = 2.94) ความเหนื่อล้าด้านสติปัญญา ( = 2.67) และความเหนื่อย
ล้านด้านพฤติกรรมเท่ากับ ( = 2.45) ตามลําดับ
ตารางที่ 1: ตารางแสดงระดับความเหนื่อยล้าจาการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบกะ
ความเหนื่อยล้าจาการปฏิบัติงาน
จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
ความเหนื่อยล้าด้านร่างกาย
400
3.15
.62966
ความเหนื่อยล้าสูง
ความเหนื่อยล้าด้านจิตใจ
400
2.94
.65069
ความเหนื่อยล้าปานกลาง
ความเหนื่อยล้าด้านสติปัญญา
400
2.67
1.060
ความเหนือ่ ยล้าปานกลาง
ความเหนื่อยล้าด้านพฤติกรรม
400
2.45
1.077
ความเหนือ่ ยล้าต่ํา
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ส่วนที่ 3 แบบประเมินความห่างเหินทางสังคม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้สึกถึงความห่างเหินทางสังคมอยู่ในระดับต่ํา จํานวน 199 คน (ร้อยละ 49.8)
รองลงมารู้สึกถึงความเหินห่างทางสังคมในระดับปานกลาง จํานวน 174 คน (ร้อยละ 43.5) และรู้สึกถึงความห่าง
เหินทางสังคมในระดับสูง จํานวน 25 คน (ร้อยละ 6.3)
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ความรู้สึกห่างเหินทางสังคมที่เกิดจาการปฏิบัติงานในระบบกะ
ความถี่
ความห่างเหินทางสังคมสูง
25
ความห่างเหินทางสังคมปานกลาง
174
ความห่างเหินทางสังคมต่ํา
199
รวม
398

ร้อยละ
6.28
43..72
50.00
100.00

ส่วนที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง
ตารางที่ 3: ตารางแสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระบบกะ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
จํานวนผลงานทีท่ ําได้สําเร็จทําได้ตามปริมาณงานที่กําหนดไว้
3.47
0.837
ได้ตรงตามเวลา
ความถูกต้อง ประณีต และความเรียบร้อยของงาน
3.47
0.846
ความรู้ ความเข้าใจ วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้ง
ความสามารถในการเรียนรู้งาน
ความตั้งใจ อุตสาหะ กระตือรือร้นในการทํางาน
ความสม่ําเสมอในการทํางาน และการตรงต่อ
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการ
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และงานที่เกี่ยวข้อง
โดยนําไปใช้ปฏิบัติได้
ความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งมีการประสานงานและการให้
ความร่วมมือที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน
การประหยัดในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการทํางานตลอดจน
การระวังรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของโรงงาน
ค่าเฉลี่ยรวมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แปลผล

3.50

0.879

3.68
3.66
3.53

0.890
0.971
0.923

ประสิทธิภาพ
ปานกลาง
ประสิทธิภาพ
ปานกลาง
ประสิทธิภาพ
ปานกลาง
ประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพสูง

3.28

0.858

ประสิทธิภาพสูง

3.69

0.784

ประสิทธิภาพสูง

3.61

0.859

ประสิทธิภาพสูง

3.54

0.631

ประสิทธิภาพสูง
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ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบกะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4: ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
r.
ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน
ความเหนื่อยล้าด้านร่างกาย
-0.117*
ความเหนื่อยล้าด้านจิตใจ
-0.321**
ความเหนื่อยล้านสติปัญญา
-0.088
ความเหนื่อยล้าด้านพฤติกรรม
-0.187**
ความเหนื่อยล้าเฉลี่ยทุกด้าน
-0.233**

Sig.
0.20
0.00
0.80
0.00
0.00

แปลค่า
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

ทิศทาง
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ

ระดับ
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเหนื่อยล้าจากปฏิบัติงานในภาพรวมของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในระบบกะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับต่ํา (r = -0.233) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเหนื่อยล้าด้านจิตใจ ด้านพฤติกรรม และความเหนื่อยล้าด้านร่างกาย
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.321, -0.187, และ -0.117
ตามลําดับ
สมมติฐานที่ 2 ความห่างเหินทางสังคมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในระบบกะมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ความห่างเหินทางสังคม
r.
ความห่างเหินทางสังคม
-0.337**

Sig.
0.00

แปลค่า
มีความสัมพันธ์

ทิศทาง
ลบ

ระดับ
ปานกลาง

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความห่างเหินทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
ระบบกะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมของพนักงานในระดับปานกลางอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.337

14. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ระดับความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบกะ
จากผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า ระดับความล้ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานงานระบบกะ ซึ่งหมายความว่า ระดับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นลดลงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลงในด้านปริมาณงานที่ทํา คุณภาพงาน
ความรอบรู้ของงาน ความเอาใจใส่ในงาน การมาทํางานและการตรงต่อเวลา การประพฤติตนตามระเบียบวินัย
ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เกี่ยวกับการทํางาน และการคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรของโรงงาน ด้านการประสานงานและ
การให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ซึ่งผลการวิจัยที่ได้นั้นสอดคล้องกับ สุภาภรณ์ เตโชวาณิชย์ (2547) ที่พบว่า ความ
เหนื่อยล้า เป็นสภาวะของร่างกายที่มีความรู้สึกเหนื่อยและเพลีย ซึ่งเมื่อบุคคลเกิดความล้าจะทําให้บุคคลเกิด
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ความรู้สึกไม่ต้องการที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จตามแผนที่วางไว้ Rosa และ Colligan (1998) กล่าวว่า สาเหตุสําคัญที่
ทําให้เกิดความเหนื่อยล้า คือ ประเภทของงาน พบว่า งานที่หนักจะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้ามากกว่างานที่เบา
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและร่างกาย เกิดอาการเชื่องช้าเซื่องซึมนอนตลอดเวลาเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย
ความสนใจและแรงจูงใจในการทํางานลดลง และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ มาลินี วงศ์พานิช (2525) ที่ทําการ
สํารวจคนงานหญิงโรงงานทอผ้าเกี่ยวกับสาเหตุและอาการป่วยที่พบได้บ่อยในการทํางาน อาทิเช่น อาการง่วงนอน
ขณะทํางาน และพบว่า อาการมีส่วนสัมพันธ์กับอายุอายุในการทํางานสถานภาพสมรสและระบบการทํางานคนงาน
ที่ทํางานในระบบเป็นกะจะมีอาการง่วงนอนมากกว่าคนทํางานในระบบกะปกติ
นอกจากนี้ สุพาศน์ เขตต์เขื่อน (2548) ซึ่งศึกษาสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อสุขภาพจิตของ
พนักงานกะและพนักงานประจําในอุตสาหกรรมรถยนต์ พบว่า สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานส่งผลต่อความเครียด
และประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน นอกจากนั้น Mahatheven (982) Bosch และ Lange (1987) พบว่า
ความเหนื่อยล้า เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ทั้งสําหรับฝ่ายจัดการ และสําหรับตัวพนักงานเอง ทั้งนี้เพราะความเหนื่อย
ล้าเป็นสาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทําให้ผลงานลดลง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานด้วย
การปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม ตามแนวคิดของ Herztberg (อ้างถึงใน Robin, 2010) ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยสุขอนามัย เช่น สภาพแสงสว่าง อุณหภูมิ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานจึงเป็น
สิ่งที่องค์การไม่สามารถละเลยได้ การจัดสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมย่อมจะทําให้พนักงานเกิดความเหนื่อยล้า
ในการปฏิบัติงานลดลงย่อมจะทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น
ระดับความเหินห่างทางสังคมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
จากผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า ระดับความห่างเหินทางสังคมมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบกะ ทั้งในสังคม และครอบครัวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยทั่วไปแล้วระบบ
กะจะมีทั้งสองและสามกะ ใช้เวลาในการทํางานประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับสังคม
กับครอบครัว และระบบความสมดุลในร่างกาย เนื่องจากปกติคนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่านาฬิการ่างกาย (Circadian
Rhythm) แต่ในผู้ที่ทํางานในระบบกะกลางคืนจะต้องนอนในตอนกลางวันแทน ซึ่งการนอนหลับในตอนกลางวันจะมี
เสียงรบกวน และอาจทําให้นอนหลับไม่สนิท และในผู้ที่ต้องเปลี่ยนกะเวลาในการทํางานไปมา อาจทําให้ร่างกายไม่
สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานเนื่องจากอาการเหนื่อยล้าจากการทํางาน
สภาพจิตใจที่หงุดหงิดไม่พร้อมที่จะทํางาน
อีกปัญหาที่มีความสําคัญ คือ ปัญหาครอบครัว เนื่องจากการทํางานในระบบกะที่ไม่ตรงกันกับครอบครัว
อาจะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดปัญหา เกิดความไม่เข้าใจกัน เพราะคนหนึ่งทํางานตอนกลางวัน
อีกคนทํางานในเวลากลางคืน เวลาที่จะอยู่พร้อมหน้าทั้งครอบครัวจึงไม่มี อาจทําให้ขาดการพูดคุยกันในครอบครัว
ความสัมพันธ์ก็จะลดลง (คีรินทร์ เมฆโหรา, 2548) ซึ่งจากผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า การทํางานในระบบกะนั้นอาจ
ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางร่างกาย และทางครอบครัว ซึ่งปัญหาทางร่างกายนั้นอาจส่งผลในเกิดความผิดพลาดในการ
ทํางาน เกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ ส่วนปัญหาทางครอบครัวนั้น อาจสร้างผลกระทบเป็น
ปัญหาทางสังคมได้ เนื่องจากครอบครัวเป็นจุดเริ่มของสังคม นอกจากนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Wedderburn (1967) เรื่องผลของการทํางานระบบกะที่มีต่อด้านชีวิตสังคม พบว่า ในจํานวน
บุคคลที่ต้องหมุนเวียนเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่ชอบหมุนเวียนเวลาปฏิบัติงานเพราะต้องหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน
ในวันหยุดสุดสัปดาห์และในยามวิกาลทําให้มีวันหยุดและเวลาว่างจากงานแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ ในสังคมจึงยาก
แก่การพบปะสังสรรค์ในวงสังคมเนื่องจากสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมในเวลากลางวันทําให้พนักงานกะ
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กลางคืนเกิดความห่างเหินกับสมาชิกในสังคมได้ ดังนั้น องค์การจึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในแต่ละกะอย่างเหมาะสมไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพนักงานด้วยกัน อย่างไรก็ตาม จาก
ผลการวิจัยของ Collett et al. (1988) ได้แสดงให้เห็นว่า การจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานจะช่วยลด
ปัญหาทางด้านความห่างเหินทางสังคมและครอบครัวให้กับพนักงานให้น้อยลงได้ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการแบ่งเวลาทํางานออกเป็น 2 กะจะทําให้ปัญหาด้านความห่างเหินทางสังคมของพนักงานลดลงได้
มากกว่าการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 กะ และรวมถึงนําคิดด้านการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับตัวพนักงานและ
ครอบครัวของพนักงานมาเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทน และรวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์
ภายในองค์การเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศการปฏิบัติงานที่มีความสุข (Happy Workplace) ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความเหนื่อยล้าและความห่างเหินทางสังคมของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ระบบกะนั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ ในมิติของการลด
ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานองค์การควรจะได้มีกระบวนการและวิธีการออกแบบงานให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและความรู้ความสามารถของพนักงาน ซึ่งอาจะมีการปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณค่าเพิ่มสูงมาก
ขึ้นตามแนวคิดของ Hackman และ Oldham (อ้างถึงใน Robbins, 2010) ที่ได้กล่าวว่า องค์การสามารถเพิ่ม
ความรู้สึกของคุณค่าของงานที่พนักงานรับผิดชอบอยู่ได้ใน 5 มิติ คือ (1) การออกแบบงานให้มีการใช้ทักษะที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น (2) การระบุถึงความรับผิดชอบต่องานที่ชัดเจน (3) การชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของงานที่
พนักงานรับผิดชอบ (4) การให้อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และ (5) การชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน ซึ่งถือได้ว่า กระบวนการออกแบบงานใหม่ให้มีความน่าสนใจย่อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงการออกแบบงานให้มีความน่าสนใจย่อมที่จะลดความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานของพนักงานลงได้
และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยตรง
ในด้านของความเหินห่างทางสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากปฏิบัติงานในระบบกะนั้น จากผลการวิจัยเมื่อ
พิจารณาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มพนักงานเพศหญิงนั้นจะมีความรู้สึกห่างเหินด้านสังคมและ
ครอบครัวเกิดขึ้นสูงมากกว่าพนักงานเพศชาย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยนันท์ เหมศรีชาติ (2542) ดังนั้น
การจัดรอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การจําเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลร่วมด้วยเสมอ
เช่น สถานะภาพการสมรส จํานวนบุตรการดูแลบิดา มารดา หรือความจําเป็นในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
คนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสมกับความจําเป็นของพนักงาน
แต่ละคน และรวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ขึ้นระหว่างพนักงานและครอบครัวของพนักงานเพื่อลดช่องว่างของ
ความห่างเหินทางสังคมให้ลดลงซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น
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