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ความเป็นมาของวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ Kasetsart Applied Business Journal
หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนดหลักเกณฑ์ว่ำบัณฑิตที่ศึกษำระดับปริญญำโท
และปริ ญ ญำเอก จะต้ อ งมี ก ำรเผยแพร่ วิ ท ยำนิ พ นธ์ ใ นวำรสำรทำงวิ ช ำกำรที่ มี ค ณะกรรมกำรภำยนอกมำ
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนกำรตีพิมพ์ทั้งนี้เพื่อประกันคุณภำพของผลงำนก่อนกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
และนำนำชำติ ประกอบกับนโยบำยดังกล่ำวได้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่มุ่งเน้น
กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย ตลอดจนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรภำยใต้เกณฑ์มำตรฐำนของสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) โดยที่มีดัชนี
ชี้วัดที่ระบุถึงจำนวนวิทยำนิพนธ์ ผลงำน งำนวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้งกำรชี้นำ
สังคมในแนวทำงที่ถูกต้องผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำร
คณะบริห ำรธุรกิจได้ ตระหนักถึ งควำมส ำคัญ ในเรื่ องดัง กล่ ำว จึ งมีแนวคิดในกำรจั ดทำวำรสำรของ
คณะบริหำรธุรกิจ ภำยใต้ชื่อว่ำ “วำรสำรเกษตรศำสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal :
KAB Journal)” เพื่อสนองนโยบำยของรัฐบำลและมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของกำรเผยแพร่
บทควำม ผลงำนวิจัย และวิทยำนิพนธ์ สู่สำธำรณชน เพื่อให้คณำจำรย์ บัณฑิตระดับปริญญำโท ปริญญำเอก
และบุคคลที่สนใจในสำขำบริหำรธุรกิจทั่วประเทศได้มีแหล่ง นำเสนอบทควำมและผลงำนวิชำกำร วิทยำนิพนธ์
ให้เผยแพร่สู่ชุมชนวิชำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองนโยบำยของคณะบริหำรธุรกิจ ในกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ นิสิต
ปริญญำโท นิสิตปริญญำเอก และบุคคลที่สนใจได้เผยแพร่ผลงำนอันจะนำไปสู่งำนบริกำรทำง
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The work site management in Japanese Monozukuri
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Damrong Thavorn

บทคัดย่อ

พื้นที่หน้างานทางธุรกิจเป็นสถานที่ด�ำเนินกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
จะส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่ง ถ้าหากพื้นที่หน้างานได้รับการเอาใจใส่และบริหารจัดการเป็นอย่างดีก็จะท�ำให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง, ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น,ท�ำให้สถานประกอบการสามารถรักษาความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและลดความสูญเปล่าภายในกระบวนการด�ำเนินงานซึ่งชาวญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมการ
บริหารพื้นที่หน้างานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการได้เรียนรู้และน�ำไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็นการปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภาพให้กับสถานประกอบการและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารพื้นที่หน้างาน, วัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น

Abstract

Business work site is one of the important factors in increasing the values of raw materials
which will later be transformed into quality products delivering to the customers. Well-managed
work sites could lead to production of high-quality products, customers’ confidence, company’s
competitiveness, and reduction of waste in production systems. This paper proposes that an
application of Japanese Monozukuri in work site management is likely to increase company’s
capability and competitiveness in the markets.
Keywords: Work Site Management, Japanese Monozukuri
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ในปัจจุบันการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย มี
ความเป็นสากลและมีการลงทุนจากนักธุรกิจข้ามชาติ
จ�ำนวนมาก โดยข้อมูลของเงินลงทุนจากนักธุรกิจต่าง
ประเทศซึ่งจัดท�ำโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ในช่วง เดือน มกราคม- กันยายน 2559 พบว่า นักธุรกิจ
ชาวญี่ปุ่น เป็นชาติเข้ามายื่นขอส่งเสริมการลงทุนใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 19 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด ส่งผลให้เกิดการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบโมโนซูคูริ
(Monozukuri) ของชาวญี่ปุ่นสู่บุคคลากรชาวไทยซึ่ง
ถื อ ว่ า เป็ น วิ ถี ก ารบริ ห ารในแบบญี่ ปุ ่ น ที่ มุ ่ ง เน้ น การ
บริหารและการปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานทั้งใน
ส่ ว นของพื้ น ที่ ห น้ า งานและส�ำนั ก งานอย่ า งต่ อ
เนื่อง(Continual Improvement) และมีการสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ญี่ปุ่นยังคงเป็นผู้น�ำทางด้าน
ธุรกิจอุตสาหกรรม และ บริการในล�ำดับต้นๆ ของโลก
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการบริหารแบบโมโนซูคูริ เป็น
เรื่องที่น่าสนใจศึกษา และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเสริม
สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ สถาน
ประกอบการ โดยท�ำการผลิตที่ตรงกับความต้องการ
ของลู ก ค้ า และต้ น ทุ น ที่ ต�่ ำ ลง บทความนี้ จ ะน�ำเสนอ
ความหมาย หลักการบริหารพื้นที่หน้างานตามแนวทาง
วัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ของธุรกิจต่อไป
ความหมายของการบริหารพื้นที่หน้างาน พื้นที่
หน้างานหมายถึง สถานที่ด�ำเนินกิจกรรมเพิ่มคุณค่าให้
กับวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และน�ำส่งไปยัง
ลูกค้า ซึ่งชาวญี่ปุ่นมองว่าพื้นที่หน้างานเป็นรากฐานที่
ส�ำคัญของวิธีคิด และเป็นส่วนส�ำคัญในการเติบโตของ
สังคม โดยเรียกการบริหารพื้นที่หน้างานว่า “Genba
kanri ” โดยพื้นที่หน้างานนั้นเป็นแหล่งก�ำเนิดข้อมูล
และข้อเท็จจริงต่างๆมากมาย ซึ่งถ้าบุคลากรสามารถ

ดูแลพื้นที่หน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้ง
สกัด แยกแยะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาเป็นสถานประกอบ
การความรู้ก็จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้
กับสถานประกอบการ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าได้อีกด้วย ความหมายของวัฒนธรรมการผลิตแบบ
ญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ อุทัย บุญประเสริฐ แห่ง
สถาบันเทคโนโลยี ไทย- ญี่ปุ่น ได้ให้ความหมายว่า
“โมโนซูคูริ” เป็นค�ำภาษาญี่ปุ่น 2 ค�ำรวมกัน คือ ค�ำว่า
Mono หมายถึง ผลิตภัณฑ์ และค�ำว่า Zukuri หมายถึง
การผลิต การสร้างสรรค์ เมื่อรวมกันโดยปกติหมายถึง
การผลิตสินค้าหรือการสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์นั่นเอง
แต่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า โดยใช้ทักษะความประณีต, ความช�ำนาญ และ
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อ
เนื่อง (Continual improvement) ซึ่งแบ่งออกเป็น
5 ด้าน โดย สถาบันการบ�ำรุงรักษาโรงงานแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น ดังนี้คือ 1.แนวคิดพื้นฐานการผลิตและหลักการ
บริหารพื้นที่หน้างาน 2.แนวคิดการค้นหาความสูญเสีย
ภายในกระบวนการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ 3. แนวคิ ด การ
วิ เ คราะห์ และการปรั บปรุ ง กระบวนการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
4. ความรู้พื้นฐานของเครื่องจักร,อุปกรณ์ และการบ�ำรุง
รั ก ษา 5. ความรู ้ พื้ น ฐานกิ จ กรรมการบ�ำรุ ง รั ก ษา
เครื่องจักร,อุปกรณ์ด้วยตนเอง โดยบทความนี้จะกล่าว
ถึงรายละเอียด แนวคิดพื้นฐานการผลิตและหลักการ
บริหารพื้นที่หน้างาน

1. แนวคิดพื้นฐานการผลิต

การผลิตอย่างมีคุณภาพ คือ การป้อนปัจจัยการผลิต
ซึ่งได้แก่ วัสดุ (Material), คน (Man), เครื่องจักร
(Machine), วิ ธี ก าร (Method), การวั ด ค่ า
(Measurement) เข้าไปในกระบวนการผลิต (Process)
แล้วแปรรูปวัสดุ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จนได้ออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีคุณภาพดีให้กับลูกค้า

วัสดุ ให้มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น จนได้ออกมำเป็ นผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีคุณภำพดีให้กบั ลูกค้ำ
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รูปที่ 1 แบบจำาลองพื้นฐานการผลิต (สถาบันการบำารุงรักษาโรงงานแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2559)

รู ปที่ 1 แบบจำลองพื้นฐำนกำรผลิต (สถำบันกำรบำรุ งรักษำโรงงำนแห่ประเทศญี่ป่ นุ , 2559)
ภายใต้แนวทางของ โมโนซูคูริ คำาว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะดังอักษรย่อ

นวทำงของโดยที
โมโนซู
ต่อไปนีภำยใต้
้คือ “ แPQCDSM”
่ คูริ คำว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดี หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะดังอักษรย่อ
มาณการผลิต (Productivity) คือ การผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการในปริมาณที่ต้องการ
ต่อปริ
ไปนี
้ คือ “ PQCDSM” โดยที่ คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ
คุณภาพ (Quality)
ต้นทุน (Cost)

คือ การผลิตสินค้าโดยพยายามลดต้นทุนให้ถูกกว่าคู่แข่ง

ปริระยะเวลาในการส่
มำณกำรผลิต (Productivity)
กำรผลิกษาการส่
ตสินค้ำทีงมอบให้
่ลูกค้ำต้ทอันงกำรในปริ
งมอบ (Delivery) คืคืออ การรั
เวลา มำณที่ตอ้ งกำร
ย สุขอนามัย (Safety) คือ การดำาเนินการผลิตอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม
(Quality)
คือ กำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพที่ลูกค้ำต้องกำร
คุณความปลอดภั
ภำพ
คน (Man)
คือ การให้ความสำาคัญกับธรรมชาติความเป็นมนุษย์ ความประสงค์อย่างแรง
่ จะปฏิบัติงาน (สถาบันการบำารุงคืรัอกษาโรงงานแห่
่ปุ่น, 2559)
ต้นกล้ทุนาที(Cost)
กำรผลิตสินค้งประเทศญี
ำโดยพยำยำมลดต้
นทุนให้ถูกกว่ำคู่แข่ง
กษำกำรส่
เวลำ มีความเรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ระยะเวลำในกำรส่
บริ ห ารจัทดนั การให้
ซึ่ ง การทีงมอบ
่ จ ะได้(Delivery)
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มคืี คอุ ณกำรรั
ภาพสู
ง ตาม งมอบให้
แนวทางโมโนซูคูริ ผู้บริหารก็จะต้องทำาความเข้าใจ ความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ
คือ หารควบคุ
กำรดำเนิมนให้กำรผลิซึ่งตถ้อย่าหากพื
ำงปลอดภั
นมิตรต่อโลกและสิ
ควำมปลอดภั
อนำมัจจัยย(Safety)
้นที่หยน้และเป็
างานขาดการดู
แลรักษา่ งแวดล้
ก็จะมีอแมต่
ความสัมพัยนธ์สุขของปั
ป้อนเข้าและบริ
จจัยทั้งหมดทำางานร่วมกันอย่างมีปคืระสิ
ภาพ คเพืวำมส
่อที่ ำคัปัญญกัหารายวั
น เกิควำมเป็
ด ขึ้ น อย่นมนุ
า งมาก
มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อ ทธิกำรให้
บธรรมชำติ
ษย์ ควำมประสงค์
อย่ำงแรงกล้ำที่
คนปั(Man)
จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของสถานประกอบการ พนักงานเข้าออกบ่อยๆ สถานประกอบการไม่สามารถ
จะปฏิ
บตั ่อิงพิำนจารณาในเชิ
(สถำบันกำรบ
ำรุ งรักษำโรงงำนแห่
ประเทศญีา ่ป่ นุ ดำ,ารงอยู
2559)่ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพื้นที่หน้างานจึงเปรียบ
ซึ่ งเมื
งการไหลของวั
สดุ เราจะพบว่

กระบวนการดำาเนินการผลิต เป็นกระบวนการที่เพิ่ม เสมือนฐานรากของสิ่งก่อสร้างที่มีความสำาคัญเป็นอย่าง
มูลค่าให้ซึ่กงกำรที
ับวัสดุ่จจะได้
นกระทั
งมือลูงกตำมแนวทำงโมโนซู
ค้า โดย มาก จึงควรได้
หารจั
มีคำวามเรี
ยบร้อมยพันธ์ของ
ผลิต่งผลิ
ภัณตฑ์ภัทณี่มฑ์ีคสุณ่งถึภำพสู
คูริ ผูบ้ รริับหการบริ
ำรก็จะต้
องทดการให้
ำควำมเข้
ใจควำมสั
การปฏิบัติงานร่วมกันของเครื่องจักร, อุปกรณ์, หัวหน้า และเกิดประสิทธิภาพในการทำางาน ซึ่งต้องเริ่มต้นโดย
กระบวนการผลิ
ตถัดไปในบริ
่หน้างาน
ริหารต้
ให้มีความ บใจแก่
ปั จงาน,
จัยป้ อนเข้
ำและบริ หำรควบคุ
มให้ปเัวณพื
จจัยทั้น้ งทีหมดท
ำงำนร่ ผูว้บมกัริหนารของผู
อย่ำงมีป้บระสิ
ทธิอภงปรั
ำพบเพืเปลี่อที่ย่จนทัะสร้ศนคติ
ำงควำมประทั
และปัจจัย “คน” เป็นปัจจัยที่บทบาทสำาคัญในบริเวณ เข้าใจพืน้ ฐานของพนักงานบริเวณพืน้ ทีห่ น้างานดังต่อไปนี้
ลูกพืค้้นำของสถำนประกอบกำร
งเมื่ อพิจำรณำในเชิ
เรำจะพบว่
ำกระบวนกำรดำเนิ น กำรผลิ ต เป็ น
ที่หน้างาน ดังนั้นพื้นที่หน้ซึา่งานและพนั
กงานปฏิงบกำรไหลของวั
ัติ (เกตพงศ์ ดำสาดุรงสุ
นทรชัย, 2558)
งานจึงมีความจำ
บการดูแงลผลิเอาใจใส่
กระบวนกำรที
่เพิมามูเป็ลค่นำทีให้่จะต้กบั อวังได้
สดุจรันกระทั
ตภัณฑ์ส่งถึงมือลูกค้ำ โดยกำรปฏิบตั ิงำนร่ วมกันของเครื่ องจักร, อุปกรณ์,

่
่
หัวหน้ำงำน, กระบวนกำรผลิตถัดไปในบริ เวณพื้นที่หน้ำงำน และปั จจัย “คน” เป็ นปั จจัยที่บทบำทสำคัญในบริ เวณพื้นที่

4 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
1. พนักงานที่หน้างาน ต้องอาศัยการทำาความ
เข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ค่อนข้างมาก มิใช่อาศัยการบังคับ
หรือออกคำาสั่งเพียงอย่างเดียว
2. ความคิดเห็นของพนักงานที่หน้างาน มีความ
สำาคัญอย่างมากต่อการปรับปรุงกระบวนการและควร
จั ด กิ จ กรรมกระตุ ้ น การแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ การ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการดำ า เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Continual Improvement)
3. สถานประกอบการต้องทำาการปรับปรุงผลิต
ภาพ(Productivity)ที่หน้างานเพื่อให้ค่าใช้จ่ายแรงงาน
คุ้มค่าที่สุด
4. สถานประกอบการต้องปรับปรุงให้พนักงาน
ระดับปฏิบัติการสามารถทำางานได้หลากหลาย (Multi
skill) เพื่อเพิ่มทักษะที่หน้างานและสามารถทดแทนกัน
ได้ในเวลาฉุกเฉิน
5. สถานประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน
ให้ง่ายขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมงานได้ด้วย
ตนเอง (Self-control)
เมื่อผู้บริหารมีความเข้าใจพื้นฐานของพนักงานบริเวณ
พื้นที่หน้างานก็จะกล่าวถึงหลักการบริหารพื้นที่หน้างาน
ในลำาดับถัดไป
5

2. หลักการบริหารพื้นที่หน้างาน

ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้า สถานประกอบการจะต้องทำาให้
พนักงานในพื้นที่หน้างาน มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง าน จากภายในจิ ต ใจที่ จ ะ
ทำางานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรม
การบริหารพื้นที่หน้างานซึ่งแนวทาง โมโนซูคูริ มุ่งเน้น
กิจกรรมที่สำาคัญ 2 ประการ คือ
ก ) การควบคุมพื้นที่หน้างาน (Worksite Control) คือ
การควบคุ ม รั ก ษาสภาพพื้ น ที่ ห น้ า งานให้ มี ส ภาพที่ ดี
พร้อมตลอดเวลา
ข) การปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง (Continual Improvement) คือการปรับปรุงพื้นที่หน้างานให้ดีขึ้นตลอดเวลา
เพื่อให้พนักงานบริเวณพื้นที่หน้างานสามารถควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการทำางานด้วยตัวเอง โดยจะขอ
กล่าวในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้
ก) กิจกรรมการควบคุมพื้นที่หน้างานเริ่มต้นจาก
กิจกรรมการทำาความสะอาดครั้งใหญ่( Big cleaning)
3ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด) เพื่อให้เกิดระบบการเฝ้า
ระวังด้วยตนเอง (Self Monitoring) โดย เริ่มจากการ
แยกแยะสิ่งของที่จำาเป็นกับไม่จำาเป็นออกจากกันโดยใช้
เกณฑ์ในการจำาแนกดังรูปที่ 2

รูปรูทีป่ 2ที่ 2การแบ่
งประเภทสิ
่งของสำ
าหรัำหรั
บกิจบกรรมสะสาง
( ดำารงค์
ถาวร,
2559)
กำรแบ่
งประเภทสิ
กิจกรรมสะสำง(
ดำรงค์
ถำวร,
2559)
่ งของส

นและมีค่ำ(สิ่ งของประเภท A) จัดกำรโดย เก็บไว้ให้เป็ นระเบียบอย่ำงมิดชิด
ป็ นและมีค่ำ(สิ่ งของประเภท B) จัดกำรโดย ขำยโดยที่ทำให้ถูกขั้นตอน
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โดยที่
สิ่งของที่จ�ำเป็นและมีค่า(สิ่งของประเภท A) จัดการโดย เก็บไว้ให้เป็นระเบียบอย่างมิดชิด
สิ่งของที่ไม่จ�ำเป็นและมีค่า(สิ่งของประเภท B) จัดการโดย ขายโดยที่ท�ำให้ถูกขั้นตอน
สิ่งของที่จ�ำเป็นและไม่มีค่า(สิ่งของประเภท C) จัดการโดย เก็บและท�ำป้ายบอก
สิ่งของที่ไม่จ�ำเป็นและไม่มีค่า(สิ่งของประเภท D) จัดการโดย ถ้าทิ้งได้ก็ควรทิ้งไปเลย
เพื่อเตรียมพื้นที่หน้างานไว้ส�ำหรับการตรวจสอบด้วย อนาคต โดยความสะอาดของพื้ น ที่ ห น้ า งานเป็ น
ประสาทสัมผัส (Visual Control ) ซึ่งเรียกกิจกรรมดัง ผลพลอยได้ จากกิจกรรมสะอาด ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติ
กล่าวว่า สะสาง หรือ เซริ (Seiri) ต่อมาท�ำการวิเคราะห์ งาน มักจะเข้าใจผิดว่า ความสะอาดของพื้นที่หน้างาน
กระบวนการท�ำงานว่าต้องใช้วัตถุดิบ, อุปกรณ์อะไร คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของกิ จ กรรมสะอาด (กิ ติ ศั ก ดิ์
เพื่ อ ที่ จ ะก�ำหนดปริ ม าณและความจ�ำเป็ น ที่ แ น่ น อน พลอยพาณิชเจริญ, 2544)
จากที่กล่าวมาข้างต้น คือ กระบวนการสร้าง
ส�ำหรับการใช้งาน, การจัดเก็บและการหยิบ เพื่อดูแล
ระเบียบของสถานทีท่ �ำงานและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ เรียกว่า ระบบการเฝ้าระวังด้วยตนเองส�ำหรับพนักงานหน้างาน
สะดวก หรือ เซตง (Seiton) โดยต้องประยุกต์หลักการ โดยผ่านกิจกรรม 3ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด) ซึ่งเมื่อ
5 เท (5 tei) เพื่อให้ทราบว่ามีสิ่งของ อะไร, อยู่ที่ไหน, เพิ่มอีก 2ส. (สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) ก็จะพัฒนาสู่ระบบ
จ�ำนวนเท่าไหร่ ซึ่งประกอบไปด้วย เทอิ (Teii) คือ การควบคุมด้วยตนเอง (Self - Control) ดังต่อไปนี้
จากระบบการเฝ้าระวังด้วยตนเอง (3ส) ท�ำการ
ต�ำแหน่งหรือสถานที่วางของที่ถูกก�ำหนด, เทโย (Teiyo)
คือ รูปแบบการการจัดเก็บสิ่งของ, เทอาโย (Teiryo) คือ เพิ่ ม “ ส ” ตั ว ที่ 4 คื อ สุ ข ลั ก ษณะ หรื อ เซเกต
ปริมาณที่ก�ำหนดไว้หรับการจัดเก็บ,เทจิ (Teiji) คือช่วง สุ (Seiketsu) เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบการเฝ้าระวังด้วย
เวลาส�ำหรับการเติมหรือจัดซื้อ, เทชิตสุ (Teishitsu) คือ 6ตนเองหรือ 3ส แรกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดการ
คุณภาพของสิ่งของที่จัดเก็บ (สมชาย อัครทิวา, 2549) จัดการด้วยประสาทสัมผัส (Visual Management) โดย
่ต้อองการควบคุ
มจัดการ เพื่อ
จากนั้นจำกระบบกำรเฝ้
ก็ต้องดูสภาพความเป็
ยบเรี(3ส)
ยบร้ทอยของ
ำระวังด้นวระเบี
ยตนเอง
ำกำรเพิ่มการท�ำให้
“ ส ” ตัวทีสิ่ง่ 4ทีคื่เป็อนสุเป้ขลัาหมายที
กษณะ หรื
เซเกตสุ (Seiketsu)
พื้นที่หน้างานดังกล่าวไว้อยู่เสมอ ด้วยการหมั่นตรวจ ด้วยการมองเห็นเปิดเผยออกมา เพื่อท�ำให้เห็นความเสีย
รักษำไว้ซ่ ึงระบบกำรเฝ้ ำระวังด้วยตนเองหรื อ 3ส แรกอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดกำรจัดกำรด้วยประสำทสัมผัส (Visual
สอบสาเหตุของปัญหาด้วยตนเองผ่าน การใช้ประสาท หายที่ซ่อนเร้น หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาทิเช่น
Management)
โดยกำรท
ำให้สะอาด
สิ่งที่ เป็ นเป้
่ตอ้ งกำรควบคุ
ดกำรด้วยกำรมองเห็
เปิ ดเผยออกมำ
่อทำให้เห็ น
รูปที่ 3มจัแสดงการเก็
บอุปกรณ์ขนองฝ่
ายซ่อมบ�ำรุง เพืหากมี
สัมผัสต่าง ๆ โดยท�ำกิ
จกรรม
หรือำหมำยที
เซโซ (Seiso)
ควำมเสี
น หำกมี
ปกติจเกิกรรมสะอาด
ดขึ้น อำทิเช่น รูการสู
ปที่ 3ญแสดงกำรเก็
อุปกรณ์
ของฝ่ ำยซ่อมบ
ำรุจงากเส้
หำกมีนกำรสู ญ
หายของอุปบกรณ์
ก็สามารถมองเห็
นได้
จะเห็ยนหำยที
ได้ว่า่ซวัต่อถุนเร้
ประสงค์
ที่แคท้วำมผิ
จริง ดของกิ
ของหมึ
กที่ลากตามรู
ปทรงของอุ
คือ การตรวจสอบสาเหตุ
ของปันญได้หาที
่อาจจะเกิ
ดขึก้นทีใน่ลำกตำมรู
หำยของอุ
ปกรณ์ก็สำมำรถมองเห็
จำกเส้
นของหมึ
ปทรงของอุ
ปกรณ์
ชนิดนั้นปกรณ์ชนิดนั้น

รู ปที่ 3 กำรเก็บอุปกรณ์ของฝ่ ำยซ่อมบำรุ ง (ดำรงค์ ถำวร, 2559)
หรื อกำรเก็บแฟ้ มเอกสำรใด กำรขีดเส้นทแยง ดังรู ปที่ 4 เมื่อเอกสำรเล่มไหนหำยไปก็จะทำให้เส้นที่ลำกไว้ขำดหำยไป

ที่ 3 กำรเก็
กต์ บอุปกรณ์ของฝ่ ำยซ่อมบำรุ ง (ดำรงค์ ถำวร, 2559)
6 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิรูจปประยุ

รู ปที่ 3 กำรเก็บอุปกรณ์ของฝ่ ำยซ่อมบำรุ ง (ดำรงค์ ถำวร, 2559)
หรื อกำรเก็บแฟ้ มเอกสำรใด กำรขีดเส้นทแยง ดังรู ปที่ 4 เมื่อเอกสำรเล่มไหนหำยไปก็จะทำให้เส้นที่ลำกไว้ขำดหำยไป
หรื อกำรเก็บแฟ้ มเอกสำรใด กำรขีดเส้นทแยง ดังรู ปที่ 4 เมื่อเอกสำรเล่มไหนหำยไปก็จะทำให้เส้นที่ลำกไว้ขำดหำยไป

รูปที่ 4 การเก็บแฟ้มเอกสารภายในที
่ท�ำงาน(
ด�ำรงค์ ถาวร, 2559)
รู ปที่ 4 กำรเก็
บแฟ้ มเอกสำรภำยในที
่ทำงำน( ดำรงค์ ถำวร, 2559)
รู ปที่ 4 กำรเก็บแฟ้ มเอกสำรภำยในที่ทำงำน( ดำรงค์ ถำวร, 2559)

รู ปที่ 5 กำรเปรี ยบเทียบควำมปรกติและควำมผิดปรกติของกำรขันนัท (ดำรงค์ ถำวร,
่ 5 กำรเปรี
ยบเทีขยองการขั
บควำมปรกติ
และควำมผิ
ดปรกติ
รูปที่ 5 การเปรียบเทียบความปรกติรู ปแทีละความผิ
ดปรกติ
นนัท (ด�ำรงค์
ถาวร,
2559)ของกำรขันนัท (ดำรงค์ ถำวร,
2559)
2559)
หรือการขันนัท ดังรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่า ในสภาวะปกติ มุ่งมั่น (Commitment) และให้การสนับสนุน กิจกรรม
เส้นที่ลากไว้จะอยู่ในแนวเดียวกัน แต่เกิดสภาวะที่ผิด 5ส อย่างจริงจัง ต้องให้ความรู้และอบรมพนักงานใน
ปกติ โดยมีพนักงาน มาคลาย นัทออก ก็จะสามารถ สถานประกอบการอย่างทั่วถึง หัวหน้างานต้องมีส่วน
ตรวจสอบได้โดย เส้นที่ลากไว้ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน จะ ร่วมโดยการลงมือท�ำ 5ส ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ดูแลหรือสั่งการ
เห็นได้วา่ แนวคิดการควบคุมด้วยประสาทสัมผัส (Visual เท่านั้น เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและใส่ใจใน
Control) เป็นเครือ่ งมือทีม่ คี วามส�ำคัญของการท�ำ “ ส ” กิ จ กรรม 5ส และสถานประกอบการจะต้ อ งด�ำเนิ น
สุขลักษณะ เพื่อด�ำรงรักษาสภาพการควบคุม ดูแลพื้นที่ กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูง
หน้างานให้คงสภาพที่พร้อมปฏิบัติได้และต้องเพิ่มระดับ ขึ้นเรื่อย ๆ และตลอดไป
ให้ดีขึ้น โดยการจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐาน ในการดูแลรักษา
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบการ
สภาวะที่ดีขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานวิธีการแก้ไขความ ควบคุมด้วยตนเอง ส�ำหรับพื้นที่หน้างานเป็นพื้นฐานที่
ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่หน้างาน ท�ำให้พนักงาน ส�ำคัญของการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ท�ำให้อายุของอุปกรณ์มีอายุการใช้ บริการโดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณในการลงทุน
งานที่ยาวนานขึ้น ต่อมาคือการท�ำให้เกิดการปฏิบัติตาม มากนัก และให้ผลตอบแทนแก่สถานประกอบการอย่าง
กฏระเบียบทัว่ ทัง้ สถานประกอบการ คือ “ ส ” ตัวที่ 5 ได้ มหาศาล คือ ผลตอบแทนที่มองเห็น ได้แก่ สภาวะจริง
การสร้างนิสัย หรือ ชิซูเกะ (Shitsuke) คือการปฏิบัติ ของกระบวนการที่สามารถสังเกตได้ง่ายด้วยประสาท
ตามกฎอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยขั้ น ตอนนี้ ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ สัมผัส เช่น แผนผังโรงงาน, สภาพเครื่องจักร, ความเป็น
หัวหน้างาน จะเข้ามามีบทบาทที่ส�ำคัญ โดยต้องมีความ ระเบียบของกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ผลตอบแทนที่

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
มองไม่เห็น ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบการทำางาน
เช่ น ความคุ ้ ม ค่ า ของการใช้ ท รั พ ยากร ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการเดิ น เอกสารและอื่ น ๆที่
สามารถสืบค้นจากสภาวะจริงของกระบวนการดำาเนิน
งาน กล่าวโดยสรุป การควบคุมพื้นที่หน้างาน คือ การ
ควบคุมรักษาสภาพพื้นที่หน้างานให้มีสภาพที่ดีพร้อมที่
จะปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้
ด้วยตัวเอง ด้วยพนักงาน โดยอาศัยการดำาเนินการผ่าน
กิจกรรม 5 ส ได้แก่ ส 1 = สะสาง, ส 2 = สะดวก,
ส 3= สะอาด, ส 4 = สุขลักษณะ, ส 5= สร้างนิสัย และ
เมื่อมอง 5 ส ในเชิงระบบวงจรการควบคุมงานสำาหรับ
พนักงานหน้างาน คือ

7

PDCA โดยที่
P = การวางแผนการทำางาน(Plan)
D = การปฏิบัติงาน (DO)
C = การตรวจสอบผลลัพธ์ (Check)
A = การปรับปรุงแก้ไข (Action)
จะได้วงจรการควบคุมการปฏิบัติงาน สำาหรับพื้นที่
หน้างาน ดังรูปต่อไปนี้

8

รูปที่ 6 วงจรการควบคุมพื้นที่หน้างาน
(สมจิตร ลาภโนนเขวา, 2559)

ข) กิจกรรมการปรับปรุงตลอดเวลา (Continual
Improvement/ Kaizen) ภายใต้แนวทางโมโนซูคูริ
นอกจากการควบคุ ม พื้ น ที่ ห น้ า งานแล้ ว ยั ง มุ ่ ง เน้ น
กิจกรรมการปรับปรุงตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า “ไคเซ็น
(Kaizen)” ซึ่งหมายถึง แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่องตลอดชีวิตของคน โดยถือว่าเป็นวิถีชีวิตแห่งการ
ทำางานทั้งผู้บริหารรวมไปถึงพนักงานในพื้นที่หน้างาน
ซึ่งเป็นการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยในปัจจุบัน โดย
เป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของบุคลากร
และใช้ ต ้ น ทุ น ในการดำ า เนิ น งานไม่ สู ง มากหรื อ ไม่ ใช้
ต้นทุนเลยซึ่งต่างจาก “นวัตกรรม (Kaikaku)” ซึ่งต้องใช้
เงินลงทุนและเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีความ
จำ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งปลู ก ฝั ง แนวความคิ ด ไคเซ็ น ในการ

บริหารพื้นที่หน้างาน เพื่อให้พนักงานสามารถปรับปรุง
งานตลอดเวลาได้ด้วยตนเอง(มาซากิ อิไม, 2534)โดย
แนวทางในการทำ า ไคเซ็ น มี ดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ 1.ทำ า การ
ปรับปรุงหรือแก้ปัญหาโดยเลือกจากปัจจัยที่ส่งผลต่อ
Continual Improvement/ Kaizen
ความรุ น แรงของปั ญ หามาก ๆ ในลำ า ดั บ ต้ น ๆ ก่ อ น
2. ทำาการปรับปรุงแก้ปัญหาจากหลาย ๆ แนวคิด เพราะ
ลำ า พั ง เพี ย งแนวคิ ด เดี ย วอาจไม่ ทำ า ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสบความสำาเร็จได้ 3. ทำาการปรับปรุง จากเรือ่ งเล็ก ๆ
โดยยึดหลักการลงมือจากเรื่องที่ทำาได้แล้วทำาต่อไป, ไม่
ลองไม่รู้, คิดไปทำาไป พร้อมกับการค้นหาแนวคิดในการ
ปรับปรุงใหม่ ๆ และเมื่อทดลองทำาไคเซ็นแล้วไม่สำาเร็จ ก็
ทำาไคเซ็นใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมี
ความพยายามที่ จ ะแก้ ป ั ญ หา อย่ า งไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด

รู ปที่ 6 วงจรกำรควบคุมพื้นที่หน้ำงำน (สมจิตร ลำภโนนเขวำ, 2559

)
ข) กิ จ กรรมกำรปรั บ ปรุ ง ตลอดเวลำ (
นอกจำกกำรควบคุมพื้นที่หน้ำงำนแล้วยังมุ่งเน้นกิจกรรมกำรปรับปรุ งตลอดเวลำหรื อที่เรี ยก
หมำยถึง แนวคิดกำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่ องตลอดชีวิตของคน โดยถือว่ำเป็ นวิถีชีวิตแห่งกำรท
พนักงำนในพื้นที่หน้ำงำน ซึ่ งเป็ นกำรปรับปรุ งทีละเล็กทีละน้อยในปั จจุบนั โดยเป็ นผลมำจำก
ของบุคลำกรและใช้ตน้ ทุนในกำรดำเนินงำนไม่สูงมำกหรื อไม่ใช้ตน้ ทุนเลยซึ่งต่ำงจำก “นวัตกร
เงินลงทุนและเทคโนโลยีค่อนข้ำงสูง ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องปลูกฝังแนวควำมคิดไคเ

8 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
เพื่อที่จะเอาชนะปัญหา และอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาใน ตรวจจั บ ความเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจกลายเป็ น ปั ญ หา
พื้นที่หน้างาน
บริเวณพื้นที่หน้างานจึงมีความจำาเป็นสำาหรับพนักงาน
จากแนวคิดการทำา ไคเซ็นที่กล่าวมาข้างต้นจะ เพื่อที่จะทำาการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น บริเวณ
เห็นได้ว่าไคเซ็น คือ การใช้ความพยายามของพนักงาน พื้นที่หน้างานซึ่งชาวญี่ปุ่นเรียกแนวคิดการบริหารด้วย
อย่างต่อเนื่อง ที่จะทำาให้เกิดผลลัพธ์แบบค่อยเป็นค่อย ความจริง โดยใช้เทคนิค “ 5G ” ซึ่งประกอบไปด้วยดัง
ไป และค่อยๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มให้การศึกษา ต่อไปนี้ คือ Genba = สถานที่เกิดเหตุ , Genbutsu =
แก่พนักงานโดยเริ่มจากเครื่องมือพื้นฐานอย่างง่ายไป ของจริง ,Genjitsu = สภาวะจริง , Genri = ทฤษฎี/
จนถึงเครื่องมือระดับแนวคิดที่จะช่วยให้พนักงานหน้า หลักการ, Gensoku = ระเบียบ/กฎเกณฑ์ (เกตพงศ์
งาน ซึ่งมีการศึกษาไม่สูงมากนัก สามารถสร้างแนวคิดใน ดำารงสุนทรชัย, 2558) ในการบริหารพื้นที่หน้างานเพื่อ
การทำาไคเซ็น ได้ด้วยตนเอง ในที่นี้จะขอนำาเสนอ เครื่อง ให้มีความเข้าใจถึงประเด็นสำาคัญและจุดที่ต้องการตรวจ
สอบสามารถมองเห็นสภาวะผิดปกติ พนักงานต้องมี
มือในการไคเซ็นตามแนวทางโมโนซูคูริ ดังนี้คือ การ
9
บริหารด้วยความจริง (Management by fact) การ ภาพทางทฤษฏี แ ละกฎเกณฑ์ ที่ ถู ก ต้ อ งของหน้ า งาน
่อได้=เดิสภำวะจริ
นทางไปยังง,สถานที
ดเหตุ/ เพื่อ
เคราะห์
วาย-วาย,
การไคเซ็
นโดยแนวคิ
ซีอาร์เอส =ภายในใจและเมื
ด้ววิยดั
งต่อไปนี
= สถำนที
่ เกิ ดเหตุด,อีGenbutsu
ของจริ ง ,Genjitsu
Genri =่เกิทฤษฎี
้ คื อ Genba
ศึกยษาของจริ
งและสภาวะจริ
าให้่เอกิให้ดการเปรี
by ECRS
Concept)
และการตั
ถามนทรชั
หลั(Kaizen
กกำร, Gensoku
= ระเบี
ยบ/กฎเกณฑ์
(เกตพงศ์้ ง คำดาำรงสุ
, 2558) ในกำรบริ
หำรพื้นที่ หงน้จะทำ
ำงำนเพื
มีควำม ยบ
เทียบระหว่างสภาวะปกติเปรียบเทียบกับสภาวะที่เกิด
5W1H ตามลำาดับ
เข้ำใจถึ งประเด็นสำคัญ และจุดที่ ตอ้ งกำรตรวจสอบสำมำรถมองเห็ นสภำวะผิดปกติ พนักงำนต้องมีภำพทำงทฤษฏี และ
ในการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่หน้างานนั้นสภาพ เป็นจริงซึ่งถ้าสภาวะปกติมีความแตกต่างจากสภาวะที่
กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องของหน้ำงำนภำยในใจและเมื่อได้เดินทำงไปยังสถำนที่เกิดเหตุเพื่อศึกษำของจริ งและสภำวะจริ งจะทำให้
แวดล้อมรวมไปถึงปัจจัย 5M และ 1E มีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นจริงจะเรียกความแตกต่างนั้นว่า “ สภาวะผิด
เกิดกำรเปรี ยบเทียบระหว่ำงสภำวะปกติเปรี ยบเทียบกับสภำวะที่เกิดเป็ นจริ งซึ่งถ้ำสภำวะปกติมีควำมแตกต่ำงจำกสภำวะที่
อยู่ตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน ปกติ” จากเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือปัญหา(Problem)ใน
เกิดไม่ขึ้นเป็จรินงตามเป้
จะเรี ยกควำมแตกต่
ว่ำ “ สภำวะผิ
” จำกเป้ ำหมำยที
ไว้นหงาน
รื อปั ญดัหำ(Problem)ในกำรด
ำเนินงำน ดังรู ป
การดำ่ตา้ งั เนิ
งรูปที่ 7
าหมายที่ตำั้งงนั
ไว้้ นเพราะฉะนั
้นทัดกปกติ
ษะในการ
ที่ 7

Genri , Gensoku

สภำวะที่ผิดปกติ/ปั ญหำ(Problem)
Genba, Genbutsu, Genjitsu

รู ปทีด่ ปกติ
7 กำรนิ
ำมคำว่ำสภำวะผิ
(ดัดแปลงจำก
ดิ์ พลอยพำณิ ชเจริ ญ, 2557)
รูปที่ 7 การนิยามคำาว่าสภาวะผิ
(ดัดยแปลงจาก
กิติศดักปกติ
ดิ์ พลอยพาณิ
ชเจริกิญติศ, กั 2557)
ซึ่ งพนักงำนตรวจพบควำมผิดปกติดว้ ยแนวคิด 5G แล้วต้องทำกำรหำสำเหตุเบื้ องต้น ด้วยเทคนิ คกำรวิเครำะห์
ซึ่งพนักงานตรวจพบความผิดปกติด้วยแนวคิด ปัจจัยที่ทำาให้ A เกิดขึ้นคือ A-1 และ A– 2 ส่วนปัจจัยที่
Why-Why
Analysisเ)บืซึ้อ่ งงต้
เป็ นเทคนิ
คกำรวิเคครำะห์
จัย ทีB่เป็เกินต้
วำย-วำย
(
5G แล้วต้องทำาการหาสาเหตุ
น ด้วยเทคนิ
การ หำปั
ทำาจให้
ดขึน้นเหตุ
คือให้Bเกิ–ดปรำกฏกำรณ์
1 และ B – อ2ย่ำงเป็
เหมืนระบบ
อนกับการ
่
ไมเกิ
ด
กำรตกหล่
น
ซึ
่
ง
ไม่
ใ
ช่
ก
ำรคำดเดำ
เมื
่
อ
มี
ป
รำกฏกำรณ์
อ
ย่
ำ
งใดอย่
ำ
งหนึ
่
ง
เกิ
ด
ขึ
น
เรำจะมำคิ
ด
กั
น
ดู
ว
ำ
อะไรเป็
นปั
จ
จั
ยหรื”อ ไป
้
วิ เ คราะห์ ว าย-วาย (Why-Why Analysis) ซึ่ ง เป็ น สืบสวนของตำารวจโดยการถามว่า “ ทำาไม,ทำาไม
B ดังรูงปสาเหตุ
ที่ 8 เรำต้
องมำคิาดต่อในช่
ไป อ ง
สำเหตุ
ที่ทคำให้
มนั เเกิคราะห์
ดโดยตัห้ งคาปั
ำถำมว่
2 ข้อจนกว่
คือ Aาและ
เทคนิ
การวิ
จ จั ยำ “ทที่ เำไม”
ป็ น ต้สมมติ
น เหตุวใำ่ เรำได้
ห้ เ กิ ดปัจจัเรืยมำ่ อ ยๆ
จะสาวถึ
ร ากเหง้
ถึงนเกิระบบไมเกิ
ดขึ้นมำได้ ดในที
่น้ ี เรำพบว่
จัยใทีช่่ ทำให้
เกิ ดขึช่้ นอคืงสุ
อ A-1
A–นต้2นส่ตอของปั
วนปั จจัยจทีจั่ทยำให้
อีกปรากฏการณ์
ว่ำทำไม A และ
อย่Bางเป็
การตกหล่
น ำซึปั่งจไม่
“ทำAาไม”
ดท้ายและ
จะเป็
ต่างBๆ ที่
่อมีBปรากฏการณ์
อย่บากำรสื
งใดอย่
างหนึ่งเกิำรวจโดยกำรถำมว่
ด นำาไปสู่การเกิำ ด“ ขึท้นำไม,ท
ของปรากฏการณ์
่งต้นตอตั
วจริงใน
– 2 เหมือนกั
บสวนของต
ำไม ” ไปเรื่ อยๆซึจนกว่
ำจะสำว
เกิดการคาดเดา
ขึ้นคือ B – 1เมืและ
้น เราจะมาคิ
ดกันองดู“ท
ว่าำไม”
อะไรเป็
นปัดท้จำจัยยจะเป็
หรือนต้
สาเหตุ
ที่ สถานพื
างานของพวกเรานั
้นโดยส่วนใหญ่
่กำรเกิดขึ้นของปรำกฏกำรณ์
ถึงขึสำเหตุ
รำกเหง้ำ ในช่
ช่องสุ
นตอของปั
จจัยต่ำง ้นๆทีที่ห่นน้ำไปสู
ซึ่งต้แนล้วจะ
ทำาวให้
ันเกิดโดยตั
า “ทำาไม” ้ นสมมติ
าเราได้แล้วจะเป็
เป็นเรืนเรื่อ่งของ
ารจัดดกำรที
การที่ไม่่ไม่ถูก
ตอตั
จริ งมในสถำนพื
ำงำนของพวกเรำนั
โดยส่วว่นใหญ่
องของวิวิธธีปีปฏิฏิบบัตตั ิ ิ หรื
หรืออวิวิธธีกีการบริ
ำรบริ หหำรจั
้นที้ง่คำหาน้ถามว่
2 ดข้กลั
อ คืบอไปAเรำสำมำรถหำมำตรกำรแก้
และ B ดังรูปที่ 8 เราต้อไงมาคิ
ถูกปัต้จอจัง ยถ้มา
ำเรำคิ
ขได้ดดงั รูต่ปอที่ 9ต้อง ถ้าเราคิดกลับไป เราสามารถหามาตรการแก้ไขได้

ไปอีกว่าทำาไม A และ B ถึงเกิดขึ้นมาได้ ในที่นี้เราพบว่า ดังรูปที่ 9

A-1
A
A-2

เกิดขึ้นคือ B – 1 และ B – 2 เหมือนกับกำรสื บสวนของตำรวจโดยกำรถำมว่ำ “ ทำไม,ทำไม ” ไปเรื่ อยๆ จนกว่ำจะสำว
ถึงสำเหตุรำกเหง้ำ ในช่อง “ทำไม” ช่องสุดท้ำย จะเป็ นต้นตอของปั จจัยต่ำง ๆ ที่นำไปสู่กำรเกิดขึ้นของปรำกฏกำรณ์ ซึ่งต้น
กิจประยุ
กต์่ไม่ 9
ตอตัวจริ งในสถำนพื้นที่หน้ำงำนของพวกเรำนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นเรื่ องของ วิธวารสารเกษตรศาสตร์
ีปฏิบตั ิ หรื อวิธีกำรบริธหุรำรจั
ดกำรที
ถูกต้อง ถ้ำเรำคิดกลับไป เรำสำมำรถหำมำตรกำรแก้ไขได้ดงั รู ปที่ 9
A-1
A
A-2

B-1
B

10

B-2

10
รูปที่ 8 การวิเคราะห์ รูวาย-วาย
(ดัดเครำะห์
แปลงจาก
ฮิโตชิ (ดัโอกุ
ระ, 2545)ฮิโตชิ โอกุระ, 2545)
ปที่ 8 กำรวิ
วำย-วำย
ดแปลงจำก

รู ปที่ 9 มำตรกำรตอบโต้ปัญหำ (ดัดแปลงจำก ฮิโตชิ โอกุระ, 2545)
รูปที่ 9 มาตรการตอบโต้
(ดัดแปลงจาก ปฮิั ญโตชิ
โอกุดแปลงจำก
ระ, 2545)ฮิโตชิ โอกุระ, 2545)
รู ปทีป่ 9ัญหา
มำตรกำรตอบโต้
หำ (ดั
นอกจากเทคนิคการวิเคราะห์ วาย-วาย ที่กล่าวมายังมีเทคนิคการตั้งคำาถามด้วย 5W1H
นอกจำกเทคนิคกำรวิเครำะห์ วำย-วำย ที่กล่ำวมำยังมีเทคนิคกำรตั้งคำถำมด้วย 5W1H
นอกจำกเทคนิคกำรวิเครำะห์ วำย-วำย ที่กล่ำวมำยังมีเทคนิคกำรตั้งคำถำมด้วย 5W1H

รูปที่ 10 เทคนิคการตั้งคำาถามด้วย 5W1H (จักรกฤช ยั่งยืน และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม, 2559)

รู ปที่ 10 เทคนิคกำรตั้งคำถำมด้วย 5W1H (จักรกฤช ยัง่ ยืน และ ปณัทพร เรื องเชิงชุม, 2559)
รู ปที่ 10 เทคนิคกำรตั้งคำถำมด้วย 5W1H (จักรกฤช ยัง่ ยืน และ ปณัทพร เรื องเชิงชุม, 2559)
และ แนวคิดกำรปรับปรุ งแบบอีซีอำร์เอส (ECRS) โดยที่

10 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
และ แนวคิดการปรับปรุงแบบอีซีอาร์เอส (ECRS) โดยที่
Eliminate : ทำาการกำาจัดให้หมดไป โดยให้พิจารณาว่าจะเกิดผลอย่างไรถ้าเลิกใช้หรือเลิกขั้นตอน
Combine : การผนวกหรือรวมเข้าด้วยกัน โดยให้พิจารณาว่า จะเกิดผลอย่างไรถ้ารวมขั้นตอนต่างๆ เข้าด้วยกัน
Rearrange : การจัดลำาดับใหม่ หรืการกลับทิศทางกันใหม่โดยให้พิจารณาว่าจะเกิดผลอย่างไรถ้าเปลี่ยน ลำาดับงาน
หรือมีการสลับตำาแหน่งหน้าที่การงานกันใหม่
Simplify : การทำางานให้ง่ายขึ้น โดยให้พิจารณาว่าจะเกิดผลอย่างไรถ้าเปลี่ยนวิธีการทำางานใหม่ที่ง่ายมากขึ้น
ซึ่ง 2 เทคนิคมักจะใช้ควบคู่กันในการปรับปรุงพื้นที่หน้างาน
11 โดยมีความหมายและตารางสรุปหลักการใช้งาน ดังต่อ
ไปนี้(ดัดแปลงจาก กิติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, 2557)

ตำรำงที
่ 1 สรุ่ ป1หลัสรุกปกำรใช้
งำนเทคนิ
คกำรตัคการตั
และ และ
แนวคิแนวคิ
ดกำรปรั
บปรุ งบแบบอี
ซีอำร์ซเอส
)
้ งคำถำม
ตารางที
หลักการใช้
งานเทคนิ
้งคำา5W1H
ถาม 5W1H
ดการปรั
ปรุงแบบอี
ีอาร์(เECRS
อส (ECRS)
(ดัดแปลงจำก
กิติศกั กิดิต์ ิศพลอยพำณิ
ชเจริ ญชเจริ
, 2557)
(ดัดแปลงจาก
ักดิ์ พลอยพาณิ
ญ, 2557)

บทสรุ
ป ป
บทสรุ

(Action) โดยที่ พ นั ก งานทำ า หน้ า ที่ ใ นการหมุ น วงจร
เพื่อคงสภาพพื้นที่หน้างานและระบบการควบคุม
จากที
า วมาทั
้ ง หมดจะเห็
จะเห็
น ได้ว่ำวหลั
่ า หลัก กำรบริ
ก การ หSDCA
จำกที
่ ก ล่่ กำล่วมำทั
น ได้
ำรพื้ น ที่ ห น้ ำ งำนมุ่ ง เน้ น กิ จ กรรมที่ ส ำคัญ 2 ประกำรคื อ
้ ง หมด
บริหารพืน้ ทีห่ น้างานมุง่ เน้นกิจกรรมทีส่ าำ คัญ 2 ประการคือ ด้วยตนเอง จนกว่าจะค้นพบวิธีการหรือมาตรฐานการ
ก) กำรควบคุมพื้นที่หน้ำงำน โดยกำรสร้ำงระบบกำรเฝ้ ำระวังด้ทำวายตนเอง
่ มต้นจำกกิจกรรม ทำควำมสะอำดครั้งใหญ่
งานที่ดีกโดยเริ
ว่าต่อไป
ก) การควบคุมพื้นที่หน้างาน โดยการสร้างระบบการเฝ้า
Cleaning
) ผ่ำนแนวควำมคิ
ด 3 สจ กรรม
คือสะสำง,
สะดวก,ข)สะอำด
นเพิางไม่
อ สุ ขลักษณะและสร้
(Bigระวั
่มอีหกยุ2ดสยั้งคื(Continual
การปรัจำกนั
บปรุง้อย่
Improve-ำงนิ สัย
ง ด้ ว ยตนเอง
โดยเริ่ ม ต้ น จากกิ
ทำ า ความ
ment
/Kaizen) คือกิมจด้กรรมที
่ปลูกเป็ฝันวงจรในกำรควบคุ
งแนวคิดไคเซ็น ให้ มคือ
และกสะอาดครั
ำหนดเป็ นมำตรฐำนในกำรปฏิ
ำนทัว่ พื้นที่หดน้ำ3งำน
ระบบกำรควบคุ
วยตนเอง
้งใหญ่ (Big Cleaning)บผ่ตั าิงนแนวความคิ
ส จะได้
างานมี
นึกจะใช้ความพยายามอย่
คือสะสาง,
สะอาด (Standardization
จากนั้นเพิ่มอีก 2 ส ) คืDอ คือพนั
SDCA
โดยที่ Sสะดวก,
คื อ มำตรฐำน
ปฏิกบงานที
ัติงำน่หน้(Do
) Cจิตคืสำอากำรตรวจสอบ
(Controlา)งA คื อ
สุขลักษณะและสร้างนิสัย และกำาหนดเป็นมาตรฐานใน ต่อเนือ่ ง ทีจ่ ะปรับปรุงพืน้ ทีห่ น้างาน, วิธกี ารทำางาน ให้ดี
กำรแก้ไข (Action) โดยที่พนักงำนทำหน้ำที่ในกำรหมุนวงจร SDCA เพื่อคงสภำพพื้นที่หน้ำงำนและระบบกำรควบคุม
การปฏิบัติงานทั่วพื้นที่หน้างาน จะได้ระบบการควบคุม ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างต่อเนื่องโดยให้การศึกษา
ด้วยตนเอง
จนกว่เป็ำจะค้
นพบวิธีกำรหรื อมมำตรฐำนกำรท
ำงำนที
ีกว่พำนัต่อกงานด้
ไป วยแนวคิดพืน้ ฐานการบริหารด้วยความจริง,
ด้วยตนเอง
นวงจรในการควบคุ
คือ SDCA โดยที
่ S ่ดแก่

วาย-วาย, เทคนิคการตั้งคำาถาม 5W1H,
คือ มาตรฐาน
D คือ ปฏิImprovement
บัติงาน การวิเคราะห์
ข) กำรปรั
บ ปรุ ง อย่(Standardization)
ำงไม่ ห ยุด ยั้ง (Continual
/Kaizen) คื อ กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั ง แนวคิ ด ไคเซ็ น ให้
(Do) C คือ การตรวจสอบ (Control) A คือ การแก้ไข เทคนิคอีซีอาร์เอส ( ECRS )เพื่อยกระดับมาตรฐานและ
พนักงำนที่หน้ำงำนมีจิตสำนึกจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่อง ที่จะปรับปรุ งพื้นที่หน้ำงำน, วิธีกำรทำงำน ให้ดีข้ ึนอย่ำงค่อย
เป็ นค่อยไป อย่ำงต่อเนื่องโดยให้กำรศึกษำแก่พนักงำนด้วยแนวคิดพื้นฐำนกำรบริ หำรด้วยควำมจริ ง, กำรวิเครำะห์วำย-วำย,
เทคนิ คกำรตั้งคำถำม 5W1H, เทคนิ คอีซีอำร์ เอส ( ECRS )เพื่อยกระดับมำตรฐำนและประสิ ทธิ ภำพของกำรปฏิ บตั ิงำน
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ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในพื้นที่หน้างาน โดยที่
พนักงานมีส่วนร่วมทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ ในผลงาน
ที่เกิดขึ้น ผ่านวงจรการปรับปรุงงานคือ PDCA โดยที่ P
คือ การวางแผน ( Plan ), D คือ ปฏิบัติงาน (Do), C คือ
การตรวจสอบเทียบกับแผน ( Check ), A คือ การแก้ไ12
ข
12

11

( Action ) โดยที่พนักงานต้องทำาการปรับปรุงด้วยวงจร
PDCA เพื่อทำาการยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐาน
พื้นที่หน้างาน ซึ่งความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ
PDCA เป็นไปตามภาพด้านล่าง

รูปที่ 11 ความสั
ธ์ของวงจร
และ SDCA
PDCA (สมจิ
ลาภโนนเขวา,
รู ปที่ ม11พันควำมสั
มพันธ์SDCA
ของวงจร
และตรPDCA
(สมจิต2559)
ร ลำภโนนเขวำ, 2559)
รู ปที่ 11 ควำมสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ PDCA (สมจิตร ลำภโนนเขวำ, 2559)

รูปที่ 12 ทิรูศปทางการควบคุ
มและการปรั
บปรุงพื้นทีบ่หปรุ
น้างงาน
ร ลาภโนนเขวา,
2559) 2559)
ที่ 12 ทิศทำงกำรควบคุ
มและกำรปรั
พื้นที(สมจิ
่หน้ำตงำน
(สมจิตร ลำภโนนเขวำ,
รู ปที่ 12 ทิศทำงกำรควบคุมและกำรปรับปรุ งพื้นที่หน้ำงำน (สมจิตร ลำภโนนเขวำ, 2559)
โดยเริโดยเริ
ำงำน มี คาวำมเสถี
เกิ ดจำกวงจร่อป้SDCA
ถูกหมุดนปัมำเป็
นระยะเวลำยำวนำน
่ มต้นกระบวนกำรท
่ ม ต้ น กระบวนการทำ
งาน มียยครภำพซึ
วาม ่่ งงมาตรฐานเพื
องกันการเกิ
ญหาหรื
อแก้ไขปัญหาที่
โดยเริ่ มต้นกระบวนกำรท
ำงำน มี ควำมเสถี
รภำพซึ
เกิ ดจำกวงจร SDCA
ถูกหมุน มำเป็
นระยะเวลำยำวนำน
่งเกิดจากวงจร SDCA
นระยะ
งาน ำเป็
(A) นต้
ต่ออมาทำ
(P) เพื่อนำป้ าองกั
มาตรฐาน
งจรนมาเป็
SDCA
พบว่ำหน้
มีคาวำมจ
งปรัาการวางแผน
บปรุ งมำตรฐำนเพื
นกำรเกิ ด
จนกระทัเสถี
ง่ มียกรภาพซึ
ำรตรวจสอบมำตรฐำน
(C) ทีถูก่วหมุ
C) ที่วงจร SDCA พบว่ำมีควำมจำเป็ นต้องปรับปรุ งมำตรฐำนเพื่อป้ องกันกำรเกิ ด
จนกระทัเวลายาวนาน
ง่ มีกำรตรวจสอบมำตรฐำน
(
จนกระทั
่งมีก(ารตรวจสอบมาตรฐาน
(C) (P)ดัเพื
งกล่
วไปทดลองปฏิ
บัตำิวไปทดลองปฏิ
งาน ต่อมาทำาการปฏิ
A) ต่อมำทำกำรวำงแผน
่อนาำมำตรฐำนดั
งกล่
บตั ิงำนบัตต่ิงอาน
มำทำ
ปั ญหำหรื อแก้ไขปั ญหำที
่หน้ำงำน
มำท
เพื่อตามแผนที
นำมำตรฐำนดั
ำวไปทดลองปฏิ
บตั ิง(C)
ำน ต่ว่อาได้
มำทำ
ปั ญหำหรื
แก้ไขปั
ญหำทีพบว่
่หน้ำางำน
(A) ต่าอเป็
ที่ วองจร
SDCA
มี ค วามจำ
น ต้ำกำรวำงแผน
อ งปรั บ ปรุ ง (P)(D)
่วางไว้งกล่และทำ
าการตรวจสอบ
กำรปฏิบตั ิงำน (D) ตำมแผนที่วำงไว้ และทำกำรตรวจสอบ (C) ว่ำได้ผลลัพธ์ตำมที่ตอ้ งกำรหรื อไม่ ถ้ำเป็ นไปตำมเป้ ำหมำย
กำรปฏิบตั ิงำน (D) ตำมแผนที่วำงไว้ และทำกำรตรวจสอบ (C) ว่ำได้ผลลัพธ์ตำมที่ตอ้ งกำรหรื อไม่ ถ้ำเป็ นไปตำมเป้ ำหมำย
ต้องกำรทำกำรปรับปรุ งมำตรฐำนอีกเพียงเล็กน้อย (A) แล้วทำกำรตั้งเป็ นมำตรฐำนใหม่ (S) แล้วนำไปปฏิบตั ิงำนหมุนเป็ น
ต้องกำรทำกำรปรับปรุ งมำตรฐำนอีกเพียงเล็กน้อย (A) แล้วทำกำรตั้งเป็ นมำตรฐำนใหม่ (S) แล้วนำไปปฏิบตั ิงำนหมุนเป็ น
วงจร SDCA ต่อไป แต่หำกไม่เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่ตอ้ งกำรก็ตอ้ งทำกำรปรับปรุ งมำตรฐำน(A)และวำงแผน(P)อีกครั้ง
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ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามเป้าหมาย
ต้องการท�ำการปรับปรุงมาตรฐานอีกเพียงเล็กน้อย (A)
แล้วท�ำการตั้งเป็นมาตรฐานใหม่ (S) แล้วน�ำไปปฏิบัติ
งานหมุนเป็นวงจร SDCA ต่อไป แต่หากไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการก็ต้องท�ำการปรับปรุงมาตรฐาน(A)
และวางแผน(P)อีกครั้งแล้วน�ำไปทดลองปฏิบัติงาน(D)
อีกครั้งตามวงจร PDCA จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามเป้า
หมาย แล้วจึงน�ำวิธีการดังกล่าวก�ำหนดเป็นมาตรฐาน
(S) แล้วน�ำไปปฏิบัติงานหมุนเป็นวงจร SDCA เพื่อรักษา
มาตรฐานการควบคุ ม พื้ น ที่ ห น้ า งานและยกระดั บ
มาตรฐานการท�ำงานตามรูปที่ 11 เพื่อให้ระดับระดับผล
งานมีทิศทางที่ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ สอดคล้องกับแนวคิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแนวทางโมโนซูคูริต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากที่กล่าวมาข้างต้น สถานประกอบการไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจด้านการผลิตสินค้าหรือบริการสมควรที่จะ
ประยุ ก ต์ ห ลั ก การบริ ห ารพื้ น ที่ ห น้ า งานโดยเริ่ ม จาก
กิจกรรมที่มีความเรียบง่ายเช่น Big cleaning , 5ส เพื่อ
รักษามาตรฐานการท�ำงานให้แข็งแกร่งและสม�่ำเสมอ
จากนั้น ท�ำการปลูกฝังให้พนักงานมีแนวคิดการปรับปรุง
การท�ำงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิค 5G, อีซีอาร์
เอส(ECRS) , การวิเคราะห์ Why-Why, การตั้งค�ำถาม
5W1H เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�ำงานจนเกิดเป็น
วั ฒ นธรรมการท�ำงานแล้ ว เสนอแนะต่ อ ให้ ส ถาน
ประกอบการเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้
เรียนรู้เครื่องมือในการปรับปรุงงานขั้นสูง เช่นเครื่องมือ
ในการควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (Q.C. 7 tools) ,การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, แนวคิดการควบคุมคุณภาพเชิง
สถิติ(Statistics Quality Control) , การบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักรด้วยตนเอง(Autonomous Maintenance)
เพื่อยกระดับการบริหารพื้นที่หน้างานให้เกิดการด�ำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพที่ดีมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับ “ PQCDSM ” ตามแนวทาง
ของวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น ต่อไป
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อิทธิพลก�ำกับของภาวะผู้น�ำที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการท�ำงาน
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานและพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน
The Moderating Effects of Leadership on the Relationships between Work
Stress, Job Burnout and Deviant Workplace Behavior
ธนพร พงศ์บุญชู1 และ ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล2
Thanaporn Pongboonchoo and Thanawut Limpanitgul

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเครียดในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
ภาวะผู้น�ำ และพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน รวมถึงศึกษาอิทธิพลก�ำกับของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และ
ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท�ำงานและพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยง
เบน งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณใช้ แ บบสอบถามจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ�ำนวน 429 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ท�ำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น ผลการวิจัยพบ
ว่า 1) ความเครียดในการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะหมดไฟในการท�ำงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) ความเครียดในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟในการท�ำงานและภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน ในขณะที่ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรม
การท�ำงานที่เบี่ยงเบนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพลก�ำกับต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท�ำงานและพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน ในขณะที่ภาวะผู้น�ำแบบแลก
เปลี่ยนมีอิทธิพลก�ำกับต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท�ำงานและพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ความเครียดในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน
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Abstract

This research aims to study the relationship of work stress, job burnout, and leadership on
deviant workplace behavior along with moderating effects of transactional and transformational
leadership on the relationship between job burnout and deviant workplace behavior. The research
used quantitative research method by conducting questionnaire survey with 429 samples from all
private company employees in the Bangkok Metropolitan Area. The statistical tools used in this
study were descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation. Multiple
regression and hierarchical multiple regression analysis were used to test the hypothesis.
From the analysis, it is found that there was a significant positive relationship between work
stress and job burnout at a 0.05 level. In addition, work stress, job burnout and transactional
leadership had significant positive relationships with deviant workplace behavior, while transformational leadership had a negative relationship with deviant workplace behavior at a 0.05 level.
For transformational leadership, there was no moderating effect on the relationship between job
burnout and deviant workplace behavior, whereas transactional leadership had a moderating
effect on the relationship between job burnout and deviant workplace behavior at a 0.05 level.
Keywords: Work stress, Job burnout, Deviant workplace behavior, Transformational leadership,
Transactional leadership

บทน�ำ

พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ เป็นเรื่องที่ผู้
บริ ห ารควรให้ ค วามส�ำคั ญ และติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิ ด
อย่ า งไรก็ ต าม มี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ พึ ง ปรารถนา
มากกว่าพฤติกรรมในด้านลบ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว
พฤติกรรมในด้านลบหรือพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยง
เบน (Deviant Workplace Behavior) ถูกพบเห็นได้
โดยทั่วไปในองค์การส่วนใหญ่ เช่น การกลับบ้านก่อน
เวลา การมาสาย การขโมยทรัพย์สินในที่ท�ำงาน เป็นต้น
พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ ส ามารถน�ำไปสู ่ ก ารบั่ น ทอน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�ำงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ รวมไปถึงความเสียหายทั้งด้าน
ชื่อเสียง รายได้ และทรัพย์สินต่างๆ ผลจากการศึกษา
ผลกระทบของพฤติ ก รรมการท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้
เกิดมูลค่าความเสียหายสูงมาก โดยประมาณ 4.2 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการใช้ความรุนแรงในที่ท�ำงาน 2

แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ มาจากการลักขโมยในที่ท�ำงาน
5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาจากการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อท�ำสิ่งอื่นในช่วงเวลางาน และ 3 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เป็นมูลค่าความเสียหายจากการขาดงานของ
พนักงาน (Alias and Mohd Rasdi, 2011) ส�ำหรับใน
ประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2558 ร้อยละ 26
ของบริษัทในประเทศไทยประสบปัญหาการฉ้อโกงใน
องค์ ก าร โดยร้ อ ยละ 78 เป็ น การยั ก ยอกสิ น ทรั พ ย์
ภายในองค์การ และร้อยละ 20 เป็นการรับสินบนและ
คอรั ป ชั่ น นอกจากนี้ จากการส�ำรวจทั่ ว โลก ยั ง พบ
ว่าการฉ้อโกงเกือบร้อยละ 80 เกิดจากสมาชิกภายใน
องค์การเอง (Pwc, 2016)
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรม
เบี่ยงเบนในการท�ำงานสร้างความเสียหายต่อองค์การ
หลายด้าน นอกจากความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจแล้ว
องค์การยังมีความเสี่ยงกับการสูญเสียภาพลักษณ์ ท�ำให้
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ขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ คู ่ ค ้ า หากพบว่ า สมาชิ ก ของ
องค์การเป็นผู้ประพฤติพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าว
(ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร, 2551) ดั ง นั้ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พฤติ ก รรมการท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบนจึ ง มี ค วามส�ำคั ญ
ผู ้ บ ริ ห ารจึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งพยายามหาแนวทางในการ
จัดการที่เหมาะสมเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาให้
น้อยลงหรือหมดไปจากองค์การ ในการศึกษาแนวทาง
เพื่ อ ใช้ จั ด การกั บ พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ มี ง านวิ จั ย พบว่ า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ (Organizational-related
Factors) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน (Work-related
Factors) เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการท�ำงานที่
เบี่ ย งเบนของสมาชิ ก ในองค์ ก าร (Chirasha and
Mahapa, 2012) เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
มีงานวิจัยที่พบว่า ความเครียดในการท�ำงานที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทางลบ
ของพนักงาน ซึ่งความเครียดในการท�ำงานนี้เอง ก็เป็น
สาเหตุหลักประการหนึ่งของภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
อันสืบเนื่องมาจากการตอบสนองต่อภาวะเครียดเรื้อรัง
จากสิ่ ง แวดล้ อ มในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟในการ
ท�ำงานจึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมทางลบต่ า งๆ
ที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก ารแสดงออกมาเช่ น กั น (Javed,
Amjad, Faqeer-UI-Ummi and Bukhari, 2014)
นอกจากนี้ หากจะกล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
บทบาทของภาวะผู้น�ำก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่องค์การควรให้
ความสนใจ เนื่องจากผู้น�ำมีบทบาทส�ำคัญในการบริหาร
จัดการองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้น�ำที่มีผู้ศึกษาวิจัยอย่างกว้าง
ขวางและเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน คือ ทฤษฎีภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของแบสส์ (Bass, 1985) ทั้งนี้ จากแนวคิดของ
แบสส์ ยังมีภาวะผู้น�ำอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจน�ำมา
ศึกษา คือ ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional
Leadership) โดยแบสส์กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำทั้งสองนี้
มีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamics) ที่มีความต่อเนื่องกัน
ผู้น�ำคนเดียวอาจใช้ลักษณะของภาวะผู้น�ำที่ต่างกันขึ้น
กับความเหมาะสมตามสถานการณ์

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา
วิจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่
จะศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลก�ำกั บ ของภาวะผู ้ น�ำที่ มี ต ่ อ ความ
สัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟ
ในการท�ำงานและพฤติ ก รรมการท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบน
เนื่องจากในบริบทของสังคมไทย พฤติกรรมเบี่ยงเบนใน
การท�ำงานเป็นสิ่งที่ด�ำเนินการศึกษาได้ค่อนข้างยาก
เนื่องจากสังคมไทยมักไม่มีการแสดงออกทางความคิด
ในด้ า นลบอย่ า งตรงไปตรงมา งานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ จึ ง
เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงบวกมากกว่า (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี,
2557) และยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าพฤติกรรมการ
บริหารของหัวหน้างาน พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก
และการตั้ ง ใจลาออกมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น (ปาริ ช าติ
อมรรัตน์น�้ำหนึ่ง, พรรัตน์ แสดงหาญ, และ อภิญญา อิง
อาจ, 2556) อีกทั้งมีงานวิจัยที่พบว่าภาวะผู้น�ำมีผลกระ
ทบต่อพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนของผู้ใต้บังคับ
บัญชา (Bruursema, 2004; Pradhan and Pradhan,
2014; Yao, Fan, Guo and Li, 2014) รวมถึงมีการ
ศึกษาโดยน�ำลักษณะผู้น�ำมาใช้เป็นตัวแปรก�ำกับที่พบว่า
ภาวะผู ้ น�ำมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความเครียดในการท�ำงานและพฤติกรรมเบี่ยงเบนใน
การท�ำงาน (Yao, Fan, Guo and Li, 2014) การศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว จึงสามารถน�ำไปเป็น
แนวทางในทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ทั้งในระดับผู้น�ำและ
ระดับพนักงาน เพื่อน�ำไปสู่การหาแนวทางลดพฤติกรรม
ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจน�ำไปสู่การท�ำลายองค์การใน
อนาคต

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของความเครี ย ดในการ
ท�ำงาน ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำ และ
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด
ในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำ
และพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลก�ำกับของภาวะผู้น�ำที่มีต่อความ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน สรุปความหมายได้
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะหมดไฟในการท�ำงานและ ว่าเป็นกลุ่มอาการที่แสดงออกในลักษณะความอ่อนล้า
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม อันสืบเนื่อง
มาจากการตอบสนองต่ อ ภาวะเครี ย ดเรื้ อ รั ง จากสิ่ ง
ทบทวนวรรณกรรม
แวดล้อมในการท�ำงาน โดยบุคคลไม่สามารถปรับตัวเพื่อ
ความเครียดในการท�ำงาน หมายถึง สภาวะ
เผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นได้ ภาวะหมดไฟใน
ทางอารมณ์ ที่ เ กิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลกั บ
การท�ำงานมีผลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และส่งผลที่ไม่พึง
ปั จ จั ย ต่ า งๆ ในการท�ำงานที่ ไ ม่ มี ค วามสมดุ ล และไม่
ปรารถนาต่อบุคคลและองค์การ เนื่องจากเป็นเหตุให้
เหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ
รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากท�ำงาน ไม่สนใจบุคคล
และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้น ท�ำให้เกิด
รอบข้ า ง และรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ จ ะ
ความเจ็บป่วยทางร่างกาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต และ
ท�ำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคคลลดลง โดยรติกร
แมสแลช และเลเทอร์ (Maslach and Leiter,
ลีละยุทธสุนทร (2546) ได้แบ่งผลของความเครียดออก
1997) ได้เสนอสาเหตุของภาวะหมดไฟในการท�ำงานที่
เป็น 2 รูปแบบ คือ
เกิดจากความเครียดในการท�ำงาน 6 ประการ ได้แก่ 1)
1. ผลของความเครียดต่อตัวบุคคล คือ การ
ภาระงานที่มากเกินไป (Work Overload) 2) ความรู้สึก
แสดงออกทางร่างกาย จิตใจ หรือพฤติกรรมในตัวบุคคล
สูญเสียการควบคุมและไม่สามารถท�ำนายสถานการณ์
ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยมากมักเป็นการแสดงออกที่
ได้ (Lack of Control) นโยบายหรือกฎเกณฑ์ของ
เป็นผลทางลบ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะแสดงออกแตกต่าง
องค์การที่ขาดความยืดหยุ่น ท�ำให้บุคคลไม่สามารถ
กัน โดยสามารถแบ่งการแสดงออกของความเครียดได้
พัฒนาหรือริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้พวกเขา
3 ลักษณะ คือ 1) การแสดงออกของความเครียดทาง
รู้สึกไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ รวมทั้งมีความ
ร่างกาย เป็นการแสดงออกในด้านการท�ำงานที่ผิดปกติ
สามารถในการปรับตัวและมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลง
ของร่างกาย ผลทางสุขภาพที่ทรุดลง มีอาการเจ็บป่วย
3) ผลงานกับรางวัลที่ได้รับไม่สมดุลกัน (Insufficient
และเกิดโรคต่างๆ ขึ้น 2) การแสดงออกของความเครียด
Reward) การที่บุคคลไม่ได้ถูกตอบสนองทางด้านรางวัล
ทางจิ ต ใจ เป็ น ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต้ ท างด้ า นความรู ้ สึ ก
เมื่อท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ ท�ำให้รู้สึกถูกลดค่า
ทัศนคติ หรืออารมณ์ เช่น แรงจูงใจในการท�ำงานลดลง
ของตัวเองลง ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการท�ำงานและ
ความพึงพอใจในการท�ำงานลดลง เกิดความเบื่อหน่าย
เกิดภาวะหมดไฟตามมา 4) ความล้มเหลวในการอยู่
3) การแสดงออกของความเครียดทางพฤติกรรม มุ่งที่
ร่วมกันกับผู้อื่น (Breakdown of Community) เกิด
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผิดปกติของบุคคล อัน
จากการไม่สามารถมีสัมพันธภาพทางบวกกับกลุ่มบุคคล
เป็นผลมาจากความเครียด
ในที่ ท�ำงาน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง กั น ขาดการ
2. ผลของความเครี ย ดต่ อ องค์ ก าร การที่
สนับสนุนและการเคารพซึ่งกันและกัน บุคคลมีความ
พนักงานเกิดอาการเจ็บป่วยทางสุขภาพ ทางจิตใจ และ
รู้สึกอยากแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญ
แสดงออกทางพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งใน
หน้ า กั บ ผู ้ อื่ น 5) การรู ้ สึ ก ว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ ความยุ ติ ธ รรม
ด้ า นของค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง ด้ า นของ
(Absence of Fairness) ทั้งจากผู้บังคับบัญชาหรือ
ประสิทธิผลขององค์การ คือ ผลผลิตที่องค์การควรได้รับ
เพื่อนร่วมงาน 6) การจัดการกับความขัดแย้งทางค่านิยม
ลดลง ประสิทธิผลของผลผลิตต�่ำลง และอาจสูญเสีย
(Conflicting Values) เมื่อพนักงานต้องปฏิบัติตาม
ลูกค้าจากผลผลิตที่ด้อยคุณภาพ
นโยบายขององค์การที่ขัดต่อจริยธรรมหรือค่านิยมของ
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ตนเองเพื่ อ ผลก�ำไรและความอยู ่ ร อดขององค์ ก ารใน
ระยะสั้น ส่งผลให้บุคคลรู้สึกเสียศักดิ์ศรี ไม่ซื่อสัตย์ ก่อ
ให้เกิดภาวะหมดไฟในที่สุด
มัลดารี (Muldary, 1983) สรุปผลกระทบของ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานไว้ ดังนี้ 1) ผลกระทบต่อตัว
บุคคล แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ทางร่างกาย (Physical)
อาการที่ พ บ เช่ น ปวดศี ร ษะ ปวดเมื่ อ ยกล้ า มเนื้ อ
อ่อนเพลีย ทางจิตใจ (Psychological) บุคคลจะรู้สึก
ไม่มีความสุขในการท�ำงาน ท้อแท้ใจ หมดหวัง เฉื่อยชา
เบื่อหน่ายวิตกกังวล และสูญเสียความตั้งใจและสมาธิใน
การท�ำงาน และทางพฤติกรรม (Behavioral) บุคคลจะ
มีพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ มีความ
บกพร่องในการท�ำงาน มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ขาด
ความกระตือรือร้น มีประสิทธิภาพในการท�ำงานต�่ำลง
ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
แยกตัวเองออกจากสังคม มักลางานบ่อยครั้ง ในท้าย
ที่สุดจะเปลี่ยนงาน หรือลาออกจากงาน 2) ผลกระทบ
ต่อบุคคลรอบข้าง บุคคลจะมีความอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ
รอบตัวน้อยลง ท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน
ร่วมงาน 3) ผลกระทบต่อองค์การ เมื่อบุคคลเกิดภาวะ
หมดไฟในการท�ำงาน ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ต�่ำ ลงก็ จ ะ
ท�ำให้ประสิทธิภาพขององค์การลดลงตามไปด้วย ไม่
สามารถด�ำเนิ น การได้ ต ามเป้ า หมาย และสู ญ เสี ย
บุคลากรที่มีคุณภาพเนื่องจากการลาออก
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเครี ย ดในการท�ำงาน
และภาวะหมดไฟในการท�ำงานจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(McCranie, Lambert & Lambert, 1987; Etzion,
Eden & Lapidot, 1998; ศจีมาจ ขวัญเมือง, 2541)
สามารถสรุปได้ว่าความเครียดในการท�ำงานเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้พนักงานเกิดภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
เนื่องจากภาวะหมดไฟในการท�ำงานเป็นผลสืบเนื่องมา
จากการตอบสนองต่อภาวะเครียดเรื้อรังจากสิ่งแวดล้อม
ในการท�ำงานที่บุคคลไม่สามารถปรับตัวเพื่อเผชิญกับ
สภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นได้ และภาวะหมดไฟในการ
ท�ำงานนี้ เ อง จะน�ำไปสู ่ พ ฤติ ก รรมรู ป แบบต่ า งๆ ที่
พนักงานแสดงออกมาเพื่อตอบสนองกับความเครียดที่
เกิดขึ้น

ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงและภาวะผู ้ น� ำ
แบบแลกเปลี่ยน
แบสส์ (Bass, 1985) เสนอแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนไว้
ดังนี้
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เป็นภาวะที่ผู้น�ำมี
อิทธิพลต่อผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้
ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้น�ำกระตุ้นให้ผู้ตามท�ำงานของตนด้วยมุมมองและแนว
คิดใหม่ๆ โดยผู้น�ำกระตุ้นให้ผู้ตามรับรู้ในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มและองค์การ พัฒนาให้ผู้ตามมีความ
สามารถและมีศักยภาพในการท�ำงานที่ระดับสูงขึ้น รวม
ทั้งจูงใจให้ผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา
ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ การที่ผู้น�ำมีอิทธิพล
ต่อผู้ตามนี้จะกระท�ำผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ
4 ประการ คื อ 1) การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์
(Idealized Influence) หมายถึง การที่ผู้น�ำปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างต่อผู้ตาม ผู้น�ำจะได้รับการยกย่อง เคารพ
นับถือ ศรัทธา ผู้ตามจะพยายามปฏิบัติตนเหมือนกับ
ผู้น�ำของเขา 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational
Motivation) หมายถึง การที่ผู้น�ำสร้างแรงจูงใจภายใน
แก่ผู้ตามผ่านการสื่อความหมายของงานอย่างชัดเจน
ท�ำให้พนักงานรู้สึกว่างานมีความท้าทาย ผู้น�ำจะกระตุ้น
จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) มีความกระตือรือร้น
โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดเชิงบวก ผู้น�ำจะท�ำให้
ผู้ตามเห็นภาพของเป้าหมายในอนาคต แสดงการอุทิศ
ตัว และความตั้งใจแน่วแน่ต่อการบรรลุเป้าหมายนั้น
รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การกระตุ้นทางปัญญา
(Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผู้น�ำมีการ
ตั้ ง ค�ำถามและข้ อ สมมติ ก ระตุ ้ น ผู ้ ต ามให้ ต ระหนั ก ถึ ง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท�ำให้ผู้ตามมีความ
ต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน
เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม ท�ำให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์ 4) การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู้น�ำจะให้การดูแลเอาใจ
ใส่ ให้ความสนใจกับความต้องการส�ำเร็จและความเจริญ
ก้าวหน้าของผู้ตามเป็นรายบุคคล ท�ำให้ผู้ตามรู้สึกมี
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คุณค่า และมีการพัฒนาด้านศักยภาพให้สูงขึ้น มีการ
พัฒนาโอกาสในการเรียนรู้โดยให้การสนับสนุนผู้ตาม
แตกต่างกันตามความต้องการ
ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน หมายถึง ผู้น�ำที่มุ่ง
เน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น�ำและผู้ตาม ซึ่ง
ผู้น�ำจะใช้การแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ และ
จู ง ใจโดยเชื่ อ มโยงความต้ อ งการและรางวั ล กั บ ความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้ผู้ตามปฏิบัติตามระดับที่คาด
หวัง ช่วยให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม
บทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ก�ำหนด ประกอบ
ด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) การให้รางวัลตามสถานการณ์
(Contingency Reward) เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างผู้น�ำและผู้ตามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้น�ำปรารถนาและ
รางวัลที่ผู้ตามต้องการ เมื่อผู้ตามสามารถปฏิบัติงานได้
ส�ำเร็จในระดับที่ผู้น�ำคาดหวังไว้ ผู้น�ำจะให้สิ่งตอบแทนที่
ต้องการ จึงเปรียบเสมือนการเสริมแรงทางบวกที่เหมาะ
สม เช่น การขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนต�ำแหน่ง การให้
โบนัส การยกย่องชมเชย 2) การบริหารงานแบบวางเฉย
(Management-by-exception) เป็นการบริหารโดย
ผู้น�ำปล่อยให้ผู้ตามท�ำงานโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว และจะ
เข้ า ไปแทรกต่ อ เมื่ อ งานบกพร่ อ งหรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐาน มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกเป็นการบริหารแบบ
วางเฉยเชิงรุก (Management-by-exception Active
Form) ผู้น�ำจะใช้วิธีการท�ำงานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ โดย
จะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผู้ตามและช่วยแก้ไข
ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดหรือล้ม
เหลว รูปแบบที่สองเป็นการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ
(Management-by-exception Passive Form) ผู้น�ำ
จะใช้วิธีการท�ำงานแบบเดิม โดยรอให้ความผิดพลาด
หรื อ ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นแล้ ว จึง เข้ า ไปช่ ว ยลงมื อ แก้ ไข
ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงในสิ่งที่ผู้ตามจ�ำเป็นต้องทราบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า
ลั ก ษณะของภาวะผู ้ น�ำที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของผู้ตามที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท�ำงานทีเ่ บีย่ งเบนของพนักงานแตกต่างกัน

พฤติ ก รรมการท� ำ งานที่ เ บี่ ย งเบน หมายถึ ง
พฤติกรรมใดๆ ที่พนักงานในองค์การกระท�ำโดยตั้งใจที่
จะละเมิดบรรทัดฐานขององค์การ และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์การและสมาชิกในองค์การ โรบินสันและ
เบนเนทท์ (Robinson and Bennett, 1995) ได้แบ่ง
กลุ่มพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมที่ไม่
พึงปรารถนาโดยใช้เกณฑ์ 2 มิติ มิติแรก พิจารณาว่าเป็น
พฤติกรรมที่กระท�ำต่อองค์การหรือบุคคล และมิติที่สอง
พิ จ ารณาความรุ น แรงของพฤติ ก รรม โดยก�ำหนด
ประเภทของพฤติกรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1)
พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนด้ า นการท�ำงาน (Production
Deviance) หมายถึง พฤติกรรมที่ขัดขวางการท�ำงาน
ภายในองค์การโดยตรง เช่น การขาดงานโดยไม่มีเหตุผล
สมควร การท�ำเรื่องส่วนตัวในเวลาท�ำงาน หรือพักกลาง
วันนานกว่าเวลาที่ก�ำหนด เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวส่ง
ผลเสียอย่างไม่ร้ายแรงต่อการปฏิบัติงานของส่วนรวม
2) พฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนด้ า นทรั พ ย์ สิ น (Property
Deviance) หมายถึง การที่พนักงานท�ำลายทรัพย์สิน
ขององค์การหรือใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างไม่เหมาะ
สม เช่น การขโมยทรัพย์สินในที่ท�ำงาน การท�ำลาย
อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการท�ำงาน เป็นต้น พฤติกรรม
ดังกล่าวส่งผลเสียร้ายแรงต่อทรัพย์สินขององค์การ 3)
พฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านการเมือง (Political Deviance)
หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ส ่ ง ผลเสี ย อย่ า งไม่ ร ้ า ยแรงต่ อ
สมาชิกคนอื่นในองค์การ แต่ส่งผลเสียต่อสมาชิกคนใด
คนหนึ่งเฉพาะ เช่น การกล่าวโทษผู้อื่นทั้งที่เป็นความผิด
ของตน การแสดงพฤติกรรมหยาบคาย หรือการนินทา
เพือ่ นร่วมงาน เป็นต้น 4) ความก้าวร้าวต่อบุคคล (Personal
Aggression) หมายถึง พฤติกรรมที่ส่งผลเสียอย่างร้าย
แรงต่อสมาชิกคนอื่นในองค์การ เช่น การแสดงความ
ก้าวร้าวทางร่างกายและวาจา เป็นต้น ต่อมา โรบินสัน
และเบนเนทท์ (Robinson and Bennett, 2000) ได้
รวมพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านการท�ำงานและพฤติกรรม
เบี่ ย งเบนด้ า นทรั พ ย์ สิ น เข้ า ด้ ว ยกั น โดยเรี ย กว่ า
พฤติกรรมเบีย่ งเบนทีก่ ระท�ำต่อองค์การ (Organizational
Deviance) และรวมพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านการเมือง
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เข้ากับความก้าวร้าวต่อบุคคล เรียกว่า พฤติกรรมเบี่ยง
เบนที่กระท�ำต่อบุคคล (Interpersonal Deviance)
คีราชาและมาฮาพา (Chirasha and Mahapa,
2012) ศึกษาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการท�ำงานที่
เบี่ ย งเบนในระดั บ องค์ ก าร สรุ ป ได้ ว ่ า สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาในองค์การเกิดจากปัจจัย
ส�ำคัญ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
(Organizational-related Factors) ได้แก่ บรรยากาศ
ในองค์ ก าร ความยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร การรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุนจากองค์การ และความไว้เนื้อเชื่อใจในองค์การ
2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน (Work-related Factors)
ได้แก่ ความเครียดในการท�ำงาน และการไร้ซึ่งอ�ำนาจใน
การท�ำงาน
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำและพฤติกรรมการ
ท�ำงานที่เบี่ยงเบน สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น�ำแบบ
แลกเปลี่ ย นมุ ่ ง เน้ น ผลลัพธ์แ ละเป้าหมายในระยะสั้น
ผู้น�ำมักจะเอาใจใส่ผู้ตามในระดับต�่ำ และบริหารแบบ
เน้นที่ผลงาน เมื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานจะ
ท�ำผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการกล่าวโทษ (Bass,
1985; Chen and Shi, 2007, as cited in Yao, Fan,
Guo and Li, 2014) พนักงานจึงมุ่งให้ความส�ำคัญกับผล
งานส่วนบุคคลมากในการสร้างผลงาน จึงมีโอกาสที่จะ
เกิดพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนเพื่อสร้างความได้
เปรียบให้แก่ตนเอง ดังนั้น ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนจึง
ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานมี ร ะดั บ ความเครี ย ดที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง
ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเกิด
อารมณ์ เชิ ง ลบและภาวะหมดไฟในการท�ำงาน เช่ น
ความผูกพันต่อองค์การต�่ำ การขาดงานบ่อย ความไม่พึง
พอใจในการท�ำงาน เมื่ อ ถึ ง จุ ด ๆ หนึ่ ง ที่ พ วกเขาไม่
สามารถปรับตัวต่อความเครียดนั้นได้ จะส่งผลให้เกิด
การแสดงออกทางร่างกาย จิตใจ หรือพฤติกรรมในตัว
บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม โดยมากมั ก เป็ น การ
แสดงออกที่ เ ป็ น ผลทางลบเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความเครียดนั้น ซึ่งจะน�ำไปสู่ผลกระทบทั้งต่อตัวบุคคล
บุคคลรอบข้าง รวมถึงองค์การ (Bruursema, 2004;
O’Brien, 2008; Chirasha and Mahapa, 2012;
Ansari, Maleki V. and Mazraeh, 2013; Yao, Fan,

Guo and Li, 2014)
ส่ ว นภาวะผู ้ น�ำการเปลี่ ย นแปลง มุ ่ ง เน้ น การ
สร้างแรงจูงใจจากภายในและกระตุ้นให้บุคคลเกิดความ
อยากท�ำงานด้ ว ยตนเอง งานวิ จั ย ของแมคคอลและ
แอนเดอร์สัน (McColl & Anderson, 2002) พบว่า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงลบกับความไม่
พึงพอใจ พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนซึ่งเป็นรูป
แบบหนึ่งของการแสดงออกจากความไม่พึงพอใจนี้ จึง
สามารถถู ก ขจั ด ได้ ด ้ ว ยภาวะผู ้ น�ำการเปลี่ ย นแปลง
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยจ�ำนวนมากที่ศึกษาผลของภาวะ
ผู ้ น�ำการเปลี่ ย นแปลง ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ
พฤติกรรมเชิงบวกต่างๆ ของพนักงาน เช่น พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
และความพึงพอใจในการท�ำงาน รวมถึงงานวิจัยที่พบว่า
ภาวะผู ้ น�ำการเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ
พฤติกรรมทางลบของพนักงานได้ (Pradhan & Pradhan, 2014; Uddin, Rahman & Howlader, 2014;
Yao, Fan, Guo & Li, 2014) จึงสรุปได้ว่าภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงช่วยยับยั้งการเกิดพฤติกรรมการท�ำงานที่
เบี่ยงเบนของพนักงานได้
ภาวะผู ้ น�ำยั ง สามารถมี อิ ท ธิ พ ลก�ำกั บ ตั ว แปร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการท�ำงาน ภาวะ
หมดไฟในการท�ำงาน และพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยง
เบน เมื่อพนักงานต้องเจอกับผู้น�ำที่มีภาวะผู้น�ำแตกต่าง
กัน ความเครียดในการท�ำงานและพฤติกรรมการท�ำงาน
ก็อาจแตกต่างกัน (Hater and Bass, 1988; Gill et al.,
2006) ดั ง นั้ น ภาวะผู ้ น�ำจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลก�ำกั บต่ อ ความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเครี ย ดในการท�ำงานและ
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน (Russell, 2014; Yao,
Fan, Guo and Li, 2014) โดยภาวะผู ้ น�ำการ
เปลี่ยนแปลงช่วยป้องกันการเกิดพฤติกรรมการท�ำงานที่
เบี่ยงเบนที่เกิดจากความเครียดในการท�ำงาน (Khalid
et al., 2012) ส่วนภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนอาจท�ำให้
ผู้ตามเกิดความเครียดในการบรรลุผลการปฏิบัติงาน ส่ง
ผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนในการ
แข่งขันเพื่อให้ตนเองได้เปรียบหรือได้รับรางวัลตอบแทน
(Bruursema, 2004)

ในการบรรลุผลการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการทางานที่เบี่ยงเบนในการแข่งขันเพื่อให้ตนเองได้เปรี ยบหรื อ
ได้รับรางวัลตอบแทน (Bruursema, 2004)
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
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สมมติฐำนกำรวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั กาหนดสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้

สมมติฐานการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยกำาหนดสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ความเครี
ยดในการท
นธ์เชิบงพฤติ
บวกกักบรรมการทำ
พฤติกรรมการท
1. ความเครี
ยดในการทำ
างานมีางานมี
ความสัคมวามสั
พันธ์เชิมงพับวกกั
างานที่เบีางานที
่ยงเบน่เบี่ยงเบน
2. ภาวะหมดไฟในการท
นธ์เชิบงพฤติ
บวกกั
บพฤติกรรมการท
2. ภาวะหมดไฟในการทำ
างานมีคางานมี
วามสัมคพัวามสั
นธ์เชิมงพับวกกั
กรรมการทำ
างานที่เบีางานที
่ยงเบน่เบี่ยงเบน
3. ภาวะผู
น้ าการเปลี
่ยนแปลงมี
นธ์เบชิงพฤติ
ลบกักบรรมการทำ
พฤติกรรมการท
3. ภาวะผู
้นำาการเปลี
่ยนแปลงมี
ความสัคมวามสั
พันธ์เมชิงพัลบกั
างานที่เบีางานที
่ยงเบน่เบี่ยงเบน
4. ภาวะผู
น้ าแบบแลกเปลี
่ยนมีคมวามสั
นธ์เชิบงบวกกั
พฤติกรรมการท
4. ภาวะผู
้นำาแบบแลกเปลี
่ยนมีความสั
พันธ์เมชิงพับวกกั
พฤติกบรรมการทำ
างานที่เบีางานที
่ยงเบน่เบี่ยงเบน
5. ความเครี
ยดในการทำ
างานมีางานมี
ความสัคมวามสั
พันธ์เชิมงพับวกกั
างาน างาน
5. ความเครี
ยดในการท
นธ์เชิบงภาวะหมดไฟในการทำ
บวกกับภาวะหมดไฟในการท
6. ภาวะผู
้นำาการเปลี
่ยนแปลงมี
อิทธิพลกำอาิ กัทบธิต่พอลก
ความสั
ธ์ระหว่มางภาวะหมดไฟในการทำ
างานและพฤติกรรม
6. ภาวะผู
น้ าการเปลี
่ ย นแปลงมี
ากับมต่พัอนความสั
พัน ธ์ ร ะหว่า งภาวะหมดไฟในการท
างานและ
การทำาพฤติ
งานทีก่เรรมการท
บี่ยงเบน างานที่เบี่ยงเบน
7. ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลกำากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและพฤติกรรม
7. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลกากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทางานและพฤติกรรม
การทำางานที่เบี่ยงเบน
การทางานที่เบี่ยงเบน

กรอบแนวคิ
ดการวิ
กรอบแนวคิ
ดกำรวิ
จัย จัย

วิธีกวิำรวิ
จัย จัย
ธีการวิ

ประชำกรและกลุ
่ มตั่มวตัอย่วอย่
ำง งานวิ
จยั นีจ้ กัยาหนดกลุ
อพนั
ทั เอกชนในเขตกรุ
งเทพมหานครและ
่องมืกงานบริ
อที่ใช้ใษนการวิ
จัย ใช้แบบสอบถามเพื
่อ
ประชากรและกลุ
าง งานวิ
นี้กำาหนด่มประชากรคืเครื
สำารวจความคิ
ดเห็น ซึ่งประกอบไปด้
วยคำา) ถามทั
้งหมด ่ม
Sampling
กาหนดขนาดกลุ
ปริ มกลุ
ณฑล
ใช้วิธีการเลือกสุ
วอย่างโดยไม่
อา้ งอิงความน่าจะเป็
น (Non-probability
่ ม ประชากรคื
พนั่ มกตังานบริ
ษั ท เอกชนในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กสุ ่ ม จำานวน 53 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดใน
ตัวอย่างโดยไม่อา้ งอิงความน่าจะเป็น (Non-probability
Sampling) กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ การทำางาน จำานวน 11 ข้อ โดยผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก
Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยยอมรับ แบบประเมิ น ความเครี ย ดของสถาบั น การศึ ก ษาด้ า น
ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน ความเครียด ประเทศสหรัฐอเมริกา (The American
8Institute of Stress)
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2. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะหมดไฟใน
การท�ำงาน จ�ำนวน 10 ข้อ โดยผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบ
วัดภาวะหมดไฟในการท�ำงาน Oldenburg Burnout
Inventory (OLBI) ของเดอเมอรูติ มอสเทิร์ทและ และ
แบกเกอร์ (Demerouti, Mostert and Bakker, 2003)
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ความอ่อนล้าจากการท�ำงาน
และความไม่เกี่ยวข้องในงาน
3. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ท�ำงานที่เบี่ยงเบน จ�ำนวน 11 ข้อ โดยผู้วิจัยปรับปรุง
จากแบบวั ด พฤติ ก รรมการท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบนของ
โรบินสันและเบนเนทท์ (Robinson and Bennett,
2000) ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่
กระท�ำต่อองค์การ และพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่กระท�ำต่อ
บุคคล
4. แบบสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น�ำ
จ�ำนวน 21 ข้อ โดยผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม
MLQ หรือ Multifactor Leadership Questionnaire
ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของแบสส์ (Bass, 1985) โดย
แบ่งภาวะผู้น�ำออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพล
อย่างมีอดุ มการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทาง
ปัญญา และการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2. ภาวะ
ผูน้ �ำแบบแลกเปลีย่ น ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ การให้
รางวัลตามสถานการณ์ และการบริหารงานแบบวางเฉย
5. แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ�ำนวน
4 ข้อ

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) ผู้วิจัยได้ท�ำการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อ ง (IOC: Index of Item - Objective
Congruence) ก่อนน�ำไปเก็บข้อมูลจริง โดยเลือกข้อ
ค�ำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จากการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ที่ได้ตรวจสอบแบบสอบถาม
และเห็นว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา
2. การทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัยน�ำแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบ

แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยท�ำการทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้ อ งการศึ ก ษา จ�ำนวน 30 ชุ ด หลั ง จากนั้ น น�ำมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (a: Cronbach
Alpha Coefficient) โดยระดับแอลฟาที่เป็นที่ยอมรับ
ได้ คือ ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าอยู่ที่ระดับ 0.70
(Nunnaly, 1978) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาคของแบบสอบถามด้านความเครียดในการท�ำงาน
ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยง
เบน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น�ำแบบ
แลกเปลี่ยน ได้แก่ 0.912 0.886 0.881 0.931 และ
0.880 ตามล�ำดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดย
ประสานกับเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยงาน
ต่ า งๆ เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการแจกและกระจาย
แบบสอบถามให้กับพนักงาน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครั้งนี้ให้ทราบอย่างชัดเจน มีการก�ำหนดระยะ
เวลาให้ท�ำแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนหลัง
แจกแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ ส�ำหรับช่องทางออนไลน์ ผู้
วิจัยได้สร้างลิงค์แบบสอบถามและประสานกับเจ้าหน้าที่
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งให้พนักงานในหน่วยงาน
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์คนื จ�ำนวน 429 ชุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
2 ลักษณะ ได้แก่ 1) สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการอภิปรายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างและระดับของความเครียดในการท�ำงาน
ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน และการแสดงออกของ
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน 2) สถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วาม
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร และการวิเคราะห์
อิทธิพลร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) เพื่อ
วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรก�ำกับ
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ผลการศึกษา

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.816 และมี
ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ .610 พฤติ ก รรมการ
ท�ำงานที่เบี่ยงเบน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต�่ำ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.812 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .667 ส�ำหรับภาวะผู้น�ำ ซึ่งแบ่งเป็นภาวะผู้น�ำ 2
แบบ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีระดับความคิดเห็น
ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.544 และมีค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ .870 ส่วนภาวะผู้น�ำแบบแลก
เปลี่ยน มีระดับความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.425 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .907

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีเพศหญิงจ�ำนวน
237 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 และเพศชาย มีจ�ำนวน
192 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.8 โดยส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ
ระหว่าง 22-30 ปี ซึ่งมีจ�ำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ
55.2 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
จ�ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อายุระหว่าง
41-50 ปี จ�ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จ�ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8
อายุงานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ระหว่าง 0-3 ปี จ�ำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงานระหว่าง 3.1-5 ปี Regression Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่ 1-4
จ�ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 อายุงาน 10.1-20 ปี ในการวิเคราะห์อิทธิพลหลักของตัวแปรท�ำนาย โดยมี
จ�ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 อายุงานระหว่าง ตัวแปรท�ำนาย คือ ความเครียดในการท�ำงาน ภาวะหมด
5.1-10 ปี จ�ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และอายุ ไฟในการท�ำงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และภาวะ
งาน 20 ปี ขึ้นไป มีจ�ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 ผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงานที่
ต�ำแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน เ บี่ ย ง เ บ น ข อ ง พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท เ อ ก ช น ใ น เข ต
ระดับปฏิบัติการ มีจ�ำนวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
รองลงมาคือผู้บริหารระดับต้น จ�ำนวน 32 คน คิดเป็น สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่
ร้อยละ 7.5 ผู้บริหารระดับกลาง จ�ำนวน 22 คน คิดเป็น เปลี่ยนไป (Adjusted R Square) เท่ากับ .155 ซึ่ง
ร้อยละ 5.1 และผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวน 2 คน คิดเป็น หมายความว่า พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนของ
ร้อยละ 0.5
พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ปริมณฑล เป็นผลมาจากตัวแปรท�ำนายร้อยละ15.5
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ความเครียดในการท�ำงานในระดับปานกลาง โดยมีค่า การถดถอย (B) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติ้ งกพิรรมการ
ค่า่ยคงที
นามาพยากรณ์
เชิงเส้นตรง ดังตารางที
เฉลี
เท่า่ (Constant)
กับ 3.209เพื่อและมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่
ากับ ่ 1 ท�ำงานที่เบี่ยงเบน รวมทั้งพิจารณาค่าคงที่ (Constant)
.648 ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน มีระดับความคิดเห็น เพื่อน�ำมาพยากรณ์เชิงเส้นตรง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวแปรทานายในรู ปของคะแนนดิ บ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ระหว่างตัว
ตารางที
่ 1 กัแสดงค่
มประสิทางานที
ธิ์ถดถอยของตั
แปรทานาย
บพฤติากสัรรมการท
่เบี่ยงเบน วแปรท�ำนายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta)

ระหว่างตัวแปรท�ำนาย กับพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน
Variable

B
Std. Error
Beta
T
Sig.
(Constant)
1.045
.257
4.061
.000
ความเครี ยดในการทางาน
.113
.054
.110
2.107
.036
ภาวะหมดไฟในการทางาน
.155
.055
.142
2.814
.005
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
-.227
.041
-.296
-5.577
.000
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
.225
.039
.307
5.788
.000
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 ความเครี ยดในการทางานมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิบเท่ากับ .113 และค่า
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .110 แสดงว่า ความเครี ยดในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
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24 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 ความเครี ย ดในการ 95% ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า ภาวะผู้น�ำ
ท�ำงานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนน การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรม
ดิบเท่ากับ .113 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป การท�ำงานที่เบี่ยงเบน
แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ า กั บ .110 แสดงว่ า ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 ภาวะผู ้ น�ำแบบแลก
ความเครียดในการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เปลี่ยนมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนน
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนที่ระดับความเชื่อมั่น ดิบเท่ากับ .225 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป
95% ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า ความเครียด แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .307 แสดงว่า ภาวะผู้น�ำ
ในการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ แบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การท�ำงานที่เบี่ยงเบนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น
ท�ำงานที่เบี่ยงเบน
ผลการทดสอบสมมติฐ านที่ 2 ภาวะหมดไฟในการ จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ 4 ที่ ว ่ า ภาวะผู ้ น�ำแบบแลก
ท�ำงานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนน เปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท�ำงาน
ดิบเท่ากับ .155 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป ที่เบี่ยงเบน
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple
แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .142 แสดงว่า ภาวะหมด
ไฟในการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม Regression Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่ 5
การวิเคราะห์อิทธิพลหลัก โดยมีตัวแปรท�ำนาย
การท�ำงานที่เบี่ยงเบนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น
จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ 2 ที่ ว ่ า ภาวะหมดไฟในการ คือ ความเครียดในการท�ำงาน ส่งผลต่อภาวะหมดไฟใน
ท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท�ำงาน การท�ำงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่เปลี่ยนไป (Adjusted R
ที่เบี่ยงเบน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ภาวะผู ้ น�ำการ Square) เท่ากับ .169 ซึ่งหมายความว่า ภาวะหมดไฟใน
เปลี่ ย นแปลงมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยในรู ป แบบ การท�ำงานเป็นผลมาจากตัวแปรท�ำนายร้อยละ 16.9 ผู้
คะแนนดิบเท่ากับ -.227 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย วิจัยได้ท�ำการทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -.296 แสดงว่า การถดถอย (B) ของความเครียดในการท�ำงานที่ส่งผล
ภาวะผู ้น�ำการเปลี่ ยนแปลงมีความสัมพัน ธ์เชิงลบกับ ต่อภาวะหมดไฟในการท�ำงาน รวมทั้งพิจารณาค่าคงที่
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (B) ของความเครี ยดในการทางานที่ ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทางาน รวมทั้งพิจารณา
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนที่ระดับความเชื่อมั่น (Constant) เพือ่ น�ำมาพยากรณ์เชิงเส้นตรง ดังตารางที่ 2
ค่าคงที่ (Constant) เพื่อนามาพยากรณ์เชิงเส้นตรง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรท�ำนายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta)
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของตัวแปรทานายในรู ปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ระหว่าง
ระหว่างตัวแปรท�ำนาย กับภาวะหมดไฟในการท�ำงาน

ตัวแปรทานาย กับภาวะหมดไฟในการทางาน
Variable
B
Std. Error
Beta
T
Sig.
(Constant)
1.567
.136
11.542
.000
ความเครี ยดในการทางาน
.389
.041
.414
9.387
.000
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 5 ความเครี ยดในการทางานมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิบเท่ากับ .389 และค่า
ผลการทดสอบสมมติ
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(Hierarchical Multiple Regression Analysis) โดยมีลาดับการใส่ตวั แปร ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใส่ ตวั แปรทานาย (ภาวะหมดไฟในการทางาน) และตัวแปรกากับ (ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน) เพื่อทานายตัวแปรตาม (พฤติกรรมการทางานที่เบี่ยงเบน)

ความเครี ยดในการทางาน
.389
.041
.414
9.387
.000
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 5 ความเครี ยดในการทางานมีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิบเท่ากับ .389 และค่า
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กต์
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .414 ดังนั้น จึ งยอมรัวารสารเกษตรศาสตร์
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ทธิ พลของปฏิ สัมพันธ์ (Interaction effect)
ของตั
า 2 ลักษณะ ที่ มีต่อความสัมพันธ์
พฤติ
ก
รรมการท�ำงานที
่ ย งเบนของพนั
พฤติ
ก
รรมการท�ำงานที
่
เ
บี
่
ย
งเบน
ผู
้
ว
ิ
จ
ั
ย
ใช้
ก
ารวิ
เ
คราะห์
ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างานและพฤติ ก รรมการท างานที่ เบี่ ยงเบน ผูว้ ิจัยใช้การวิ่ เเบีคราะห์
ถดถอยพหุกคงานบริ
ู ณเชิ งชั้นษั ท
งเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัย
ถดถอยพหุ
คูณMultiple
เชิงชั้น Regression
(Hierarchical
Multiple
(Hierarchical
Analysis)
โดยมีลRegresาดับการใส่ตวั เอกชนในเขตกรุ
แปร ดังนี้
ส�ำคัญและตั
ทางสถิ
ติที่รากั
ะดับบ(ภาวะผู
0.05 น้ โดยมี
ค่าสั่ยนแปลง
มประสิภาวะ
ทธิ์การ
sion Analysis)
โดยมี
ล�ำดั
การใส่านาย
ตัวแปร
ดังนี้
ขั้นตอนที
่ 1 ใส่
ตวั บแปรท
(ภาวะหมดไฟในการท
างาน)
วแปรก
าการเปลี
ขั้นตอนที่ย่ น)1 เพืใส่่อตทัวานายตั
แปรท�ำนาย
พยากรณ์
ที่เปลี่ยนไปเท่ากับ .179 ซึ่งหมายความว่า
ผูน้ าแบบแลกเปลี
วแปรตาม(ภาวะหมดไฟใน
(พฤติกรรมการทางานที
่เบี่ยงเบน)
ปฏิสัมพัวนแปรก
ธ์ระหว่
งภาวะหมดไฟในการท�ำงานและภาวะ
การท�ำงาน)
และตั
ว แปรก�ำกั
้ น�ำการ
ขั้นตอนที
่ 2 คานวณค่
าปฏิสบัมพัน(ภาวะผู
ธ์ระหว่างตั
วแปรทานายและตั
ากับาแล้
วนาค่าปฏิสมั พันธ์ที่คานวณได้ใส่ใน
ผู
้
น
�ำสามารถท�ำนายความแปรปรวนของพฤติ
กรรมการ
เปลี
่
ย
นแปลง
ภาวะผู
้
น
�ำแบบแลกเปลี
่
ย
น)
เพื
่
อ
ท�ำนาย
สมการเพื่อทานายตัวแปรพฤติกรรมการทางานที่เบี่ยงเบน
ตัวแปรตามผลการทดสอบพบว่
(พฤติกรรมการท�ำงานที
่ยงเบน)่ยนแปลง และภาวะผู
ท�ำงานที
่ เ บี่ ย งเบนได้่ยนร ้ อส่ยละ
า ภาวะผู่เน้ บีาการเปลี
น้ าแบบแลกเปลี
งผลต่อ17.9
ความสัด้มวพัยความคลาด
นธ์ระหว่าง
ขั้ น ตอนที่ 2 างานและพฤติ
ค�ำนวณค่ า ปฏิ
สั ม พั น ธ์างานที
ร ะหว่่ เาบีง่ ยงเบนของพนั
เคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
กับ .604 ผู้วิจัยได้
ภาวะหมดไฟในการท
กรรมการท
กงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุเท่งาเทพมหานครและ
ท�ำการทดสอบสมมติ
ฐ านโดยหาค่
ประสิ ท ธิ์ กาาร
ตัปริ
วแปรท�ำนายและตั
แปรก�ำกั
าปฏิโดยมี
สัมพัคน่าธ์สัทมี่ ประสิ
มณฑลอย่างมีนยั สวาคั
ญทางสถิบตแล้
ิที่รวะดัน�ำค่
บ 0.05
ทธิ์ การพยากรณ์ที่เปลี่ยนไปเท่
ากับ .179าซึสั่ งมหมายความว่
ถดถอยของปั
จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ กกรรมการท�ำงานที
ค�ำนวณได้
นสมการเพื
่อท�ำนายตัวแปรพฤติ
กรรมการน้ าสามารถท
ปฏิ สัมพันใธ์ส่รใะหว่
างภาวะหมดไฟในการท
างานและภาวะผู
านายความแปรปรวนของพฤติ
รรมการทางานที่ ่
เบี่ยงเบน
าคงที่ (Constant)ฐานโดย
เพื่อน�ำ
ท�ำงานที
่เบี่ยรงเบน
เบี่ยงเบนได้
้อยละ 17.9 ด้วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
เท่ากัรวมทั
บ .604้งพิผูจว้ ิจารณาค่
ยั ได้ทาการทดสอบสมมติ
ชิงเส้นรวมทั
ตรง้ งดัพิงจตารางที
่ 3 ่ (Constant) เพื่อ
ล ก าทรธิท์ การถดถอยของปั
ด ส อ บ พ บ ว ่ จาจัยทีภ่สา่ งวผลต่
ะ ผูอ้ พฤติ
น�ำ กการรมการท
ร มาพยากรณ์
หาค่าสัมผประสิ
างานที่เบี่ยเงเบน
ารณาค่าคงที
เปลี
่ยนแปลง เและภาวะผู
่ยน ส่งผลต่อ
นามาพยากรณ์
ชิงเส้นตรง ดั้นง�ำแบบแลกเปลี
ตารางที่ 3

ตารางที
แสดงค่าสัาสัมมประสิ
ประสิทธิท์ ถธิดถอยของตั
์ถดถอยของตั
วแปรท�ำนายในรู
ปของคะแนนดิ
บ (B) และคะแนนมาตรฐาน
(Beta)
ตารางที่ ่ 33 แสดงค่
วแปรท
านายในรู ปของคะแนนดิ
บ (B) และคะแนนมาตรฐาน
(Beta) ในการ
ในการพยากรณ์
เป็น้ นแบบขั
้นท�ำนายพฤติ
รรมการท�ำงานที
่เบี่ยภงเบน
�ำเป็บ นตัวแปรก�ำกับ
พยากรณ์เป็ นแบบขั
ทานายพฤติ
กรรมการทกางานที
่เบี่ยงเบน โดยมี
าวะผูน้ โดยมี
าเป็ นตัภวาวะผู
แปรก้นากั
Model
1 (Constant)
ภาวะหมดไฟในการทางาน
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
2 (Constant)

B
1.374
.204
-.240
.209
1.149

Std. Error
.205
.050
.040
.038
.239

Beta

.186
-.313
.284

T
6.692
4.043
-5.942
5.451
4.804

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000

ภาวะหมดไฟในการทางาน
.252
.069
.231
3.652
.000
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
-.219
.055
-.286
-3.960
.000
12.203
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
.043
.276
4.675
.000
ภาวะหมดไฟในการทางาน x ภาวะผูน้ าการ
-.033
.021
-.137
-1.557
.120
เปลี่ยนแปลง
ภาวะหมดไฟในการทางาน x ภาวะผูน้ าแบบ
.035
.009
.194
3.951
.000
แลกเปลี่ยน
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 6 ตัวแปรที่ ใช้ทดสอบอิทธิ พลของผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction effect) คือ ภาวะหมดไฟในการ
ผลการทดสอบสมมติ
ฐ านที
่ 6 มีตัคว่าแปรที
่ ใช้ททธิดสอบ
คะแนนมาตรฐาน
-.137และค่
ซึ่งไม่
ีนัยส�ำคั
ทาง
์ การถดถอยในรู
์ การ
ทางาน x ภาวะผูน้ าการเปลี
่ยนแปลง
สัมประสิ
ปแบบคะแนนดิบเท่เท่าากักับบ -.033
าสัมมประสิ
ทธิญ
อิถดถอยในรู
ทธิพลของผลปฏิ
สัมพันธ์ (Interaction
คือมี นั ยสถิ
ติ ญ(pทางสถิ
> 0.05)
า มี อิ ทามีธิ พอิ ทลก�ำกั
ต่ อบความ
ป แบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ ากับ effect)
-.137 ซึ่ งไม่
ส าคั
ติ (p > แสดงว่
0.05) แสดงว่
ธิ พ ลกบากั
ต่ อ
ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
x
ภาวะผู
น
้
�ำการเปลี
ย
่
นแปลง
สั
ม
พั
น
ธ์
ร
ะหว่
า
งภาวะหมดไฟในการท�ำงานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทางานและพฤติกรรมการทางานที่เบี่ยงเบนอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้น จึง
มีปฏิ
ค ่ าเสธสมมติ
สั ม ประสิฐานที
ท ธิ์ ก่ 6ารถดถอยในรู
ป แบบคะแนนดิ
่เบี่ยางภาวะหมดไฟในการท
งเบนอย่างไม่มีนัยส�ำคัางาน
ญทาง
ที่ วา่ ภาวะผูน้ าการเปลี
่ยนแปลงมีอิทบธิ พลกพฤติ
ากับกต่รรมการท�ำงานที
อความสัมพันธ์ระหว่
เท่และพฤติ
ากับ -.033
และค่างานที
าสัมประสิ
ทธิ์การถดถอยในรูปแบบ สถิติ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 ที่ว่าภาวะผู้น�ำการ
กรรมการท
่เบี่ยงเบน
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 7 ตัวแปรที่ใช้ทดสอบอิทธิ พลของผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction effect) คือ ภาวะหมดไฟในการ
ทางาน x ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ย น มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิ บเท่ากับ .035 และค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ถดถอยในรู ป แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ ากับ .194 อย่างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (p < 0.05) ดัง นั้น จึ ง ยอมรั บ
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แลกเปลี่ยน
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 6 ตัวแปรที่ ใช้ทดสอบอิทธิ พลของผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction effect) คือ ภาวะหมดไฟในการ
วารสารเกษตรศาสตร์
ธุร่ยกินแปลง
จประยุมีกคต์่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิบเท่ากับ -.033 และค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
26 ทางาน x ภาวะผูน้ าการเปลี
ถดถอยในรู ป แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ ากับ -.137 ซึ่ งไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p > 0.05) แสดงว่า มี อิ ท ธิ พ ลก ากับ ต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทางานและพฤติกรรมการทางานที่เบี่ยงเบนอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้น จึง
่ อ เป็มนพัการตรวจสอบและยื
น ยั น ผลการ
เปลี
ิทธิพ่ 6ลก�ำกั
บต่อน้ ความสั
มพั่ยนแปลงมี
นธ์ระหว่อาิทงธิ พลกากับต่อเพืความสั
ปฏิ่ยเนแปลงมี
สธสมมติฐอานที
ที่ วา่ ภาวะผู
าการเปลี
นธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท
างาน
ทดสอบอิ
ท
ธิ
พ
ลปฏิ
ส
ั
ม
พั
น
ธ์
ผู
้
ว
ิ
จ
ั
ย
ได้
ท
�ำการวิ
เ
คราะห์
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานและพฤติ
ก
รรมการท�ำงานที
่
และพฤติกรรมการทางานที่เบี่ยงเบน
ตามวิธสีกัมารของลั
ว และคณะ
(Luo
al., 2008) โดยมี
เบีผลกำรทดสอบสมมติ
่ยงเบน
ฐำนที่ 7 ตัวแปรที่ใช้ทดสอบอิทธิ พลของผลปฏิ
พันธ์ (Interaction
effect)
คือ et
ภาวะหมดไฟในการ
ขั้นตอนคื
อ แบ่งกลุ่มบภาวะผู
�ำแบบแลกเปลี
่ยนออกเป็
ผลการทดสอบสมมติ
ฐ านที่ 7่ย นตัมีวคแปรที
่ ใช้ ททดสอบ
่าสัมประสิ
ทางาน x ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี
ธิ์ การถดถอยในรู
ปแบบคะแนนดิ
เท่ากับ้น.035
และค่าสัมประสิ
ทธิ์ การน
อิทถดถอยในรู
ธิพลของผลปฏิ
สัมพันธ์ (Interaction
ซึ่งก�ำหนดโดยใช้
ค่า(p < มั0.05)
ธยฐานในการแบ่
งกลุบ่ม
ป แบบคะแนนมาตรฐาน
เท่ ากับeffect)
.194 อย่าคืงมีอนั ย ส2าคักลุ
ญ่มทางสถิ
ติ ที่ ร ะดับ 0.05
ดัง นั้น จึ ง ยอมรั
าง (Median
3.625) หากกลุ่มตัวอย่างานและ
างที่มีค่า
ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี
สมมติฐานที่ 7 ที่ ว่า ภาวะผูน้ xาแบบแลกเปลี
่ ยนมีอิทธิ พ่ยลกนากับตัต่วออย่
ความสั
มพันธ์ระหว่=างภาวะหมดไฟในการท
มี คพฤติ
่ า สักมรรมการท
ประสิ ทางานที
ธิ์ ก ารถดถอยในรู
ป แบบคะแนนดิ บ เฉลี่ยต�่ำกว่าค่ามัธยฐาน จะถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่มีภาวะ
่เบี่ยงเบน
เท่ากับ .035
าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรู
ปแบบ ทธิผูพ้นลปฏิ
�ำแบบแลกเปลี
และกลุ
่มที่มตีคามวิ
่าเฉลีธีก่ยารของลั
สูงกว่าค่ว า
เพื่อและค่
เป็ นการตรวจสอบและยื
นยันผลการทดสอบอิ
สัมพันธ์ ผูว้ ิจ่ยยั นต�
ได้ท่ำ าการวิ
เคราะห์
คะแนนมาตรฐาน
เท่2008)
ากับ .194
างมีนอัยแบ่
ส�ำคังกลุ
ญทาง
ยฐาน จะถูก่ยจันออกเป็
ดให้เป็นนกลุ2 กลุ
่มที่ม่มซึีภ่ งาวะผู
้น�ำแบบแลก
่มภาวะผูมัน้ ธาแบบแลกเปลี
และคณะ (Luo et al.,
โดยมี ขอย่
กาหนดโดยใช้
ค่ า
้ นั ตอนคื
เปลี
่
ย
นสู
ง
จากนั
้
น
จึ
ง
น�ำกลุ
่
ม
ตั
ว
อย่
า
งทั
้
ง
สองกลุ
่
ม
ไปเข้
สถิมัตธิยฐานในการแบ่
ที่ ร ะดั บ 0.05งกลุ(p่มตั<วอย่0.05)
ดั
ง
นั
้
น
จึ
ง
ยอมรั
บ
าง (Median = 3.625) หากกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่ามัธยฐาน จะถูกจัดให้เป็ นกลุ่มที่มี า
สมการถดถอยพหุ
คู ณ่มทีทีล่มะสมการ
เพื่ อ วิ เ คราะห์
สมมติ
ฐานที
่ 7 ที่ว่า ภาวะผู
่ยนมี่ยสูองิทกว่ธิพาค่ลามัธยฐาน
ภาวะผู
น้ าแบบแลกเปลี
่ยนต้น่า �ำแบบแลกเปลี
และกลุ่มที่มีค่าเฉลี
จะถูกจัดให้เป็ นกลุ
ีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี
่ยนสูคง ่ า
ท ธิ์ ก ารถดถอยในรู
ก�ำกั
บ ต่้ นอจึความสั
น ธ์างทั
ร ะหว่
า งภาวะหมดไฟในการ
่มไปเข้าสมการถดถอยพหุสัคมูณประสิ
จากนั
งนากลุ่มมตัพัวอย่
ทีละสมการ
เพื่อวิเคราะห์ ค่าปสัแบบคะแนนมาตรฐาน
มประสิ ทธิ์ การถดถอยใน
้ งสองกลุ
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
น
ดั
ง
ตารางที
่
4
ท�ำงานและพฤติ
ก
รรมการท�ำงานที
เ
่
บี
ย
่
งเบน
รู ปแบบคะแนนมาตรฐานเปรี ยบเทียบกัน ดังตารางที่ 4

ตารางที
ตารางแสดงค่
มประสิ
ธิ์การถดถอยพหุ
คูณของภาวะหมดไฟในการท�ำงาน
่งผลต่
อพฤติกรรมการ
ตารางที่ ่ 44 ตารางแสดงค่
าสัามสัประสิ
ทธิ์ทการถดถอยพหุ
คูณของภาวะหมดไฟในการท
างาน ที่ส่งผลต่ทีอ่สพฤติ
กรรมการท
างานที่
ท�ำงานที
เ
่
บี
ย
่
งเบน
โดยเปรี
ย
บเที
ย
บระหว่
า
งกลุ
ม
่
ที
ม
่
ภ
ี
าวะผู
น
้
�ำแบบแลกเปลี
ย
่
นต�
ำ
่
และภาวะผู
น
้
�ำแบบแลกเปลี
่ยนสูง
เบี่ยงเบน โดยเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนต่าและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนสูง
ภำวะผู้นำแบบแลกเปลีย่ นตำ่
ภำวะผู้นำแบบแลกเปลีย่ นสู ง
(n=221)
(n=208)
Beta
Sig.
Beta
Sig
ภาวะหมดไฟในการทางาน
.221
.001
.326
.000
จากตางรางที่ 4 การแบ่งกลุ่มภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนสู งและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนต่า พบว่า ทั้งสองกลุ่มมี
จากตางรางที
่ 4 การแบ่
่มภาวะผู
อภิป่อพิรายและสรุ
ปผลการวิ
จัย บายได้วา่ กลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามอย่
างมีนงกลุ
ยั สาคั
ญทางสถิ้นต�ำแบบ
ิที่ 0.05 โดยเมื
จารณาเปรี ยบเที
ยบกัน สามารถอธิ

แลกเปลี่ยนสูงและภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนต�่ำ พบว่า
จากผลการวิจัย สามารถอธิบายอิทธิพลก�ำกับ
ทั้ ง สองกลุ ่ ม มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ตั ว แปรตามอย่ า งมี นั ย ของภาวะผู้น�ำที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด
ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกัน ในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟในการท�ำงานและพฤติกรรม
สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มที่มีภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน 13 การท�ำงานที่เบี่ยงเบน ได้ดังนี้
ต�่ำ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณในรูปแบบ
1. ความเครียดในการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิง
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ .221 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มที่มีภาวะ บวกกั บ พฤติ ก รรมการท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบน โดยอาจ
ผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนสูง ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย วิ เ คราะห์ ไ ด้ ว ่ า เมื่ อ พนั ก งานเกิ ด ความเครี ย ดในการ
เชิ ง พหุ คู ณ ในรู ป แบบคะแนนมาตรฐานเท่ า กั บ .326 ท�ำงานขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้าน
ดังนั้น กลุ่มที่มีภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนสูงจะท�ำให้ องค์การหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน ความเครียดเหล่านี้จะ
พนักงานมีพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนสูงกว่ากลุ่มที่ ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานเกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจและน�ำไปสู ่
มีภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนต�่ำ
พฤติกรรมเชิงลบในรูปแบบต่างๆ ที่พนักงานแสดงออก
มาเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเครี ย ดนั้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่กระท�ำต่อองค์การหรือพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่กระท�ำต่อบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของคี
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ราชาและมาฮาพา (Chirasha and Mahapa, 2012) ที่
พบว่ า ความเครี ย ดในการท�ำงานส่ ง ผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมของพนักงาน โดยความเครียดในการท�ำงาน
เป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการเกิดความไม่พอใจ ความไม่อดทน
และความโกรธเคืองซึง่ จะน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมเชิงลบได้
2. ภาวะหมดไฟในการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกั บ พฤติ ก รรมการท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบน โดยอาจ
วิเคราะห์ได้ว่า ภาวะหมดไฟในการท�ำงานเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองทางด้านอารมณ์ที่มีต่อความเครียดในการ
ท�ำงานซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานให้บุคคลเกิดความคับข้องใจ
ความโกรธ และความไม่พึงพอใจ เมื่อบุคคลเกิดภาวะ
หมดไฟในการท�ำงาน จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย วิตก
กังวล เฉื่อยชา ขาดความตั้งใจและสมาธิในการท�ำงาน มี
ความผูกพันต่อองค์การต�่ำ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
ท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบนไปจากปกติ เช่ น ขาดความ
กระตือรือร้นในการท�ำงาน ลางานบ่อยครั้ง เป็นต้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของอันซารี มาเลกี วี. และมาซเรห์
(Ansari, Maleki V. and Mazraeh, 2013) ที่พบว่า
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การท�ำงานที่เบี่ยงเบน
3. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน สามารถอธิบาย
ได้ว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะมุ่งเน้นการ
สร้างแรงจูงใจจากภายในและกระตุ้นให้บุคคลเกิดความ
อยากท�ำงานด้ ว ยตนเอง ให้ ค วามเอาใจใส่ แ ก่ ผู ้ ต าม
ท�ำให้ผู้ตามมีแนวคิดในทางบวกต่องาน ผู้ตามจะเกิดแรง
บันดาลใจที่จะมีการกระท�ำอย่างมีจริยธรรมและถูกต้อง
รวมทั้งจูงใจให้ผู้ตามให้ความส�ำคัญกับประโยชน์ของ
กลุ่มหรือองค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยแรง
จู ง ใจในด้ า นพฤติ ก รรมเชิ ง บวกจะมาจากความเชื่ อ
ภายในตัวของผู้ตามเอง ผู้น�ำที่มีลักษณะดังกล่าว จึง
สามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ พ นั ก งาน ซึ่ ง เป็ น
อารมณ์เชิงบวก ประกอบกับงานวิจัยของแมคคอลและ
แอนเดอร์สัน (McColl and Anderson, 2002) ที่พบว่า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงลบกับความไม่
พึงพอใจในการท�ำงาน พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน

ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกจากความไม่พึง
พอใจนี้ จึ ง สามารถถู ก ขจั ด ได้ ด ้ ว ยภาวะผู ้ น�ำการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้น�ำลักษณะนี้ จึงส่งผลให้พนักงาน
มี อั ต ราการขาดงานต�่ ำ และการลั ก ขโมยหรื อ ท�ำลาย
ทรัพย์สินขององค์การต�่ำ นอกจากนี้ ยังท�ำให้พนักงาน
รู้สึกว่าตนได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับการพัฒนา
ท�ำให้รู้สึกว่างานมีความท้าทาย รวมถึงมีการส่งเสริมให้
พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานผ่านการ
ท�ำงานเป็นทีมและการมีเป้าหมายการท�ำงานร่วมกัน จึง
สรุ ป ได้ ว ่ า ภาวะผู ้ น�ำการเปลี่ ย นแปลงช่ ว ยยั บ ยั้ ง
พฤติกรรมทางลบของพนักงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพราดันและพราดัน (Pradhan and Pradhan,
2014) ที่พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบ
เชิงลบกับพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนของพนักงาน
และงานวิจัยของเหยา ฟาน กั้ว และหลี่ (Yao, Fan,
Guo and Li, 2014) ที่พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
มีผลกระทบเชิงลบต่อความเครียดและพฤติกรรมเชิงลบ
ของพนักงาน
4. ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน อธิบายได้ว่า
ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน มุ่งเน้นผลลัพธ์และเป้าหมาย
ในระยะสั้น ผู้น�ำลักษณะนี้มักจะมีความเอาใจใส่ผู้ตาม
ในระดั บต�่ ำ และให้ ค วามส�ำคั ญเพี ย งแค่ ผู ้ ต ามจะต้ อ ง
ท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จตามที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ได้
รับสิ่งตอบแทน พนักงานจึงให้ความส�ำคัญกับผลงาน
ส่ ว นบุ ค คลมากในการสร้ า งผลงาน ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
ความเครียด ซึ่งเป็นอารมณ์เชิงลบและท�ำให้เกิดโอกาส
ที่พนักงานจะแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการท�ำงาน
ออกมามากขึ้นในการสร้างความได้เปรียบให้แก่ตนเอง
นอกจากนี้ ผู้น�ำที่มีภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนที่ใช้การ
บริหารแบบวางเฉย จะท�ำให้พนักงานรู้สึกเครียดและ
กดดัน เนื่องจากผู้น�ำจะให้ความสนใจการปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการท�ำงาน หรือ
มุ่งเน้นแต่จุดที่พนักงานท�ำผิดพลาด โดยละเลยส่วนที่
ปฏิบัติงานได้ดีไป ความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้น
เป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดความไม่พึงพอใจของบุคคลที่
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ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานแสดงพฤติ ก รรมเบี่ ย งเบนในการ
ท�ำงานออกมามากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของบรูเอ
อร์ซีมา (Bruursema, 2004) ที่พบว่าอิทธิพลของภาวะ
ผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนและความเครียดในการท�ำงาน มี
ผลท�ำให้พนักงานเกิดพฤติกรรมเชิงลบต่อเพื่อนร่วมงาน
และองค์การ เพื่อที่จะให้ตนได้รับสิ่งตอบแทนหรือความ
ได้เปรียบ และงานวิจัยของเหยา ฟาน กั้ว และหลี่ (Yao,
Fan, Guo and Li, 2014) ที่พบว่า ภาวะผู้น�ำแบบแลก
เปลี่ ย นส่ ง ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ ความเครี ย ดในการ
ท�ำงานและพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน
5. ความเครียดในการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับภาวะหมดไฟในการท�ำงาน สามารถวิเคราะห์ได้
ว่า ภาวะหมดไฟในการท�ำงานเป็นผลที่เกิดตามมาจาก
การมี ค วามเครี ย ดเป็ น ระยะเวลานาน โดยบุ ค คลไม่
สามารถปรับตัวเพื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิด
ขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อพนักงานเกิดความเครียดในการท�ำงาน
ขึ้ น จากปั จ จั ย ต่ า งๆ สะสม เช่ น ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
องค์การ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในที่ท�ำงาน เป็นต้น
ย่อมส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการท�ำงานของพนักงาน
เป็นเหตุให้รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากท�ำงาน ไม่
สนใจบุคคลรอบข้าง และรู้สึกว่าตนเองไม่มีประสิทธิภาพ
ที่ จ ะท�ำงานให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย กล่ า วคื อ เมื่ อ
พนักงานมีระดับความเครียดในการท�ำงานสูง ส่งผลให้
พนั ก งานเกิ ด ภาวะหมดไฟในการท�ำงานสู ง ขึ้ น ด้ ว ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของศจีมาจ ขวัญเมือง (2541) ที่
พบว่า ความเครียดในการท�ำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความเหนื่อยหน่ายในการท�ำงานอย่างมีนัยส�ำคัญ
6. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลก�ำกับต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท�ำงานและ
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ อาจวิเคราะห์ได้ว่า บทบาทของภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงไม่สามารถช่วยยับยั้งการเกิดพฤติกรรม
การท�ำงานที่เบี่ยงเบนของพนักงานได้ภายใต้ภาวะหมด
ไฟในการท�ำงาน เนื่องจากภาวะผู้น�ำดังกล่าวไม่สามารถ
มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ การควบคุ ม ตนเองของบุ ค คล (Selfregulation) ซึ่ ง เป็น ความสามารถในการจัด การกับ

อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและการปรับเข้าสู่ภาวะปกติได้
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาวะหมดไฟในการท�ำงานที่ส่งผล
ให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนที่เกิด
จากปัจจัยด้านองค์ประกอบของบุคคลจึงไม่อาจถูกขจัด
ได้ ด ้ ว ยภาวะผู ้ น�ำการเปลี่ ย นแปลง ผลการศึ ก ษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกอลพาวาร์ คัมการ์ และจาวาเดียน
(Golparvar, Kamkar and Javadian, 2012) ที่ศึกษา
อิทธิพลก�ำกับของความเครียดในการท�ำงานที่มีต่อความ
สัมพันธ์ระหว่างอ่อนล้าทางอารมณ์กับพฤติกรรมการ
ท�ำงานที่เบี่ยงเบน ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดใน
การท�ำงานมี อิ ท ธิ พ ลก�ำกั บ ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความอ่อนล้าทางอารมณ์และพฤติกรรมเบี่ยงเบน หาก
ความเครียดในการท�ำงานต�่ำ ความอ่อนล้าทางอารมณ์
จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยง
เบน ในขณะที่เมื่อความเครียดในการท�ำงานสูง จะท�ำให้
ความอ่ อ นล้ า ทางอารมณ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน นอกจากนี้ ผลการ
ศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เหยา ฟาน กั้ว และ
หลี่ (Yao, Fan, Guo and Li, 2014) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของภาวะผู้น�ำและความเครียดในการท�ำงานที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงาน โดยในการศึกษาได้
ก�ำหนดภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรก�ำกับ ผล
การศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพล
ก�ำกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการท�ำงาน
กั บ พฤติ ก รรมทางลบของพนั ก งาน กล่ า วคื อ หาก
พนักงานอยู่ภายใต้ภาวะความเครียดหรือมีความเครียด
สะสม ภาวะผู ้ น�ำการเปลี่ ย นแปลงจะไม่ ส ามารถลด
พฤติกรรมเชิงลบของพนักงานได้
7. ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลก�ำกับต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท�ำงานและ
พฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบน อาจวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อ
ระดั บ ของภาวะผู ้ น�ำแบบแลกเปลี่ ย นสู ง ขึ้ น ผู ้ บั ง คั บ
บัญชาจะมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
มากขึ้น พนักงานจึงให้ความส�ำคัญกับผลการปฏิบัติงาน
ของตนมากขึ้ น เพื่ อ ผลตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ ส่ ง ผลให้
พนั ก งานเกิ ด ความเครี ย ดในการท�ำงาน และภายใต้
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ความเครี ย ดในการท�ำงานซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ของการเกิ ด
ภาวะหมดไฟในการท�ำงานนี้ เมื่อถึงจุดหนึ่ง พนักงานจะ
มี แ นวโน้ ม ที่ จะมี พ ฤติก รรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนต่อ
องค์การและต่อเพื่อนร่วมงานสูงขึ้นในการที่จะบรรลุเป้า
หมาย เพื่ อ ผลตอบแทนที่ ต นเองต้ อ งการและเพื่ อ ให้
ตนเองได้เปรียบ ดังนั้น เมื่อผู้น�ำมีระดับของภาวะผู้น�ำ
แบบแลกเปลี่ยนสูง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด
ในการท�ำงานและภาวะหมดไฟท�ำงานที่มีต่อพฤติกรรม
การท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบนจึ ง สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ผลการศึ ก ษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของบรูเออร์ซีมา (Bruursema,
2004) ที่ศึกษาลักษณะของภาวะผู้น�ำที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน พบว่า อิทธิพลของ
ภาวะผู ้ น�ำแบบแลกเปลี่ ย นและความเครี ย ดในการ
ท�ำงาน มี ผ ลท�ำให้ พ นั ก งานเกิ ด พฤติ ก รรมเชิ ง ลบต่ อ
เพื่ อ นร่ ว มงานและองค์ ก าร เพื่ อ ที่ จ ะให้ ต นได้ รั บ สิ่ ง
ตอบแทนหรือความได้เปรียบ และงานวิจัยของเหยา
ฟาน กั้ว และหลี่ (Yao, Fan, Guo and Li, 2014)
ที่ ท�ำการศึ ก ษาเรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของภาวะผู ้ น�ำและ
ความเครี ย ดในการท�ำงานที่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของ
พนักงาน โดยมีภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปร
ก�ำกับ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน
ช่วยเสริมอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด
ในการท�ำงานกับพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานให้สูงขึ้น
เนื่องจากเป็นการให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์แบบ
แลกเปลี่ยนผลตอบแทนกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้
ใต้บังคับบัญชา

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. องค์การควรให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือก
และสรรหาบุคลากร โดยน�ำเอาปัจจัยความเครียดใน
การท�ำงานและภาวะหมดไฟในการท�ำงานไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยมี
ระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถทดสอบ
ความสามารถในการควบคุ ม และจั ด การอารมณ์ ข อง
ตนเอง รวมถึงความสามารถในการอดทนต่อสภาวะ
ความเครียดของผู้สมัครงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความ
สามารถตามลักษณะที่พึงประสงค์ และยังสามารถลด
แนวโน้มของการแสดงพฤติกรรมการท�ำงานทีเ่ บีย่ งเบนได้

2. องค์การควรให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
และควบคุมความเครียดของพนักงาน โดยการวางแผน
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อใช้ในการ
จัดการความเครียดในการท�ำงาน และภาวะหมดไฟใน
การท�ำงาน
3. องค์การควรเพิ่มศักยภาพของผู้น�ำ โดยส่ง
เสริมให้ผู้น�ำมีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงผ่านการฝึก
อบรม สั ม มนา เพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู ้ น�ำมี ภ าวะผู ้ น�ำการ
เปลี่ยนแปลงครบทุกด้าน นอกจากนี้ องค์การควรสร้าง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลือกสรรผู้ที่จะ
ขึ้นมารับต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร โดยใช้ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา อาจใช้แบบ
ทดสอบพฤติกรรมลักษณะภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ได้ผู้น�ำที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
4. องค์ ก ารควรส�ำรวจระดั บภาวะผู ้ น�ำของผู ้
บริหารในองค์การเพื่อการบริหารลักษณะของผู้น�ำที่
แตกต่างกันให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เช่น ภาวะ
ผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนเหมาะสมกับงานที่ต้องการการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ตามเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ ย นแปลงเหมาะสมกั บ การก�ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
ทิศทางแก่ผู้ตาม นอกจากนี้ งานบางประเภทที่มีระบบ
และโครงสร้างที่แน่นอนชัดเจน และเป็นงานที่สร้าง
คุณค่าและความพึงพอใจในตัวบุคคลได้อยู่แล้ว อาจเป็น
งานที่ ไ ม่ จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ผู ้ น�ำในการบริ ห ารก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น
องค์ ก ารจึ ง ควรพิ จ ารณาปั จ จั ย ต่ า งๆ ในองค์ ก ารให้
สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของภาวะผู ้ น�ำที่ ผู ้ บ ริ ห ารใน
องค์การมี เพื่อสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
และจัดการอย่างเหมาะสม
5. องค์ ก ารควรก�ำหนดมาตรการเพื่ อ ลด
พฤติ ก รรมการท�ำงานที่ เ บี่ ย งเบนที่ ส ร้ า งปั ญหาให้ แก่
องค์การ

ข้อจ�ำกัดในงานวิจัย

1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรเพียง 4
ตัว คือ ความเครียดในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟในการ
ท�ำงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น�ำแบบ
แลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
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	ในเขตภาคตะวันออก.” วารสารเกษตรศาสตร์
ท�ำงานที่เบี่ยงเบน
ธุรกิจประยุกต์ 7 (7): 19-34.
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลเพียงอย่าง รติกร ลีละยุทธสุนทร. 2546. ความสัมพันธ์ระหว่าง
	ตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วิธีการ
เดียว จึงท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในการลงรายละเอียดเชิงลึก
จัดการกับตัวก่อความเครียด วิธีการจัดการกับ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปร
ความต้องการประสบความส�ำเร็จ และความ
อื่นที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงานที่เบี่ยงเบนนอก
ต ้ อ ง ก า ร สั ม พั น ธ ์ เ ป ็ น ตั ว แ ป ร ก� ำ กั บ .
เหนือไปจากความเครียดในการท�ำงาน ภาวะหมดไฟใน
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การท�ำงาน และภาวะผู้น�ำ เช่น การรับรู้ความยุติธรรม
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, จุฬาลงกรณ์
ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น
มหาวิทยาลัย.
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบอื่นเพิ่มเติม อาจใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกราย ศจีมาจ ขวัญเมือง. 2541. ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม (Focus Group) ในการค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพ 	ความเครียด ความพึงพอใจในการท�ำงาน กับ
ความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจ�ำการ
เพิ่มเติมของแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ เพื่อสามารถน�ำ
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี . วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยา
ไปขยายขอบเขตการวิ จั ย ให้ ก ว้ า งมากขึ้ น และท�ำให้
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
ทราบประเด็นที่แตกต่างของการศึกษาวิจัย
อุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Factors Affecting the Decision on the Free Flow of Skilled Labour in the Asean
Economic Community (AEC) of Hotels’ Staff in Pattaya City Chonburi
สวรรค์ อาจผักปัง1
Sawan Artpukpung

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมอาเซียน จ�ำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมถึงปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมอาเซียนที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน
โรงแรมระดับ 3 ดาว สังกัดในแผนกตามข้อตกลง MRA สาขาธุรกิจโรงแรม จ�ำนวน 4 แผนก 23 ต�ำแหน่งงาน ในเขต
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 400 คน ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โดยก�ำหนดโควต้าแผนกละ 2 คนใน
แต่ละโรงแรม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส ที่
แตกต่างกัน มีปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมอาเซียนโดยรวมแตกต่างกัน อีกทั้งประสบการณ์
ท�ำงานในโรงแรม สถานภาพสมรส และแผนกที่สังกัดตามข้อตกลง MRA มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และปัจจัยด้านการรับรู้ขั้น
ตอนการเดินทางไปท�ำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ค�ำส�ำคัญ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การเปิดเสรีด้านแรงงาน, พนักงานโรงแรม, การเคลื่อนย้ายแรงงาน
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ABSTRACT

This study aimed at identifying the factors for free flow of skilled labour in the ASEAN
economic communities (AEC) as classified in accordance with the personal factors, as well as those
affecting the trend for the decisions to move to work in the ASEAN economic communities. It also
aimed to identify the factors of the free flow of skilled labour in the ASEAN economic communities
yielding an impact on the decisions to move to work in the ASEAN economic communities of staff
working in hotel businesses of Pattaya City. The samples were 400 three-star hotels staff working
in 23 positions at the 4 departments, according to the MRA Hotel Business Major Agreement, in
Pattaya City, Chonburi province. The quota sampling was adopted for the study, whereby 2 staff
were selected from each department of each hotel. In addition, questionnaires were used for the
data collections, whereas frequency, percentage, average score, standard deviation, independent
t-test, one-way ANOVA (Analysis of Variance), and The Logistic Regression Analysis were the
statistics used for analyzing the data. The findings revealed that, as a whole, the staff with different
salary rate and marital status had different factors for the free flow of skilled labour in the ASEAN
economic communities. Also, the hotel work experience, the marital status and the department
they worked in according to the MRA yielded an impact on their decisions to move to work in the
ASEAN economic communities. Likewise, the factors regarding their perceptions for the travelling
procedures to work in the ASEAN economic communities also had an impact on their decisions to
move to work in the ASEAN economic communities.
Keywords: The Asean Economic Community (AEC), Labour Free Flow Opening, Hotel Staff, Flow
Of Labour

บทน�ำ

ในปี พ.ศ. 2558 มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียว อันหมายถึง การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้
อย่ างเสรี ส ามารถด�ำเนิน กระบวนการผลิต ที่ไ หนก็ไ ด้
โดยมีการใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศทั้งวัตถุดิบและ
แรงงานมาร่วมกันในการผลิต มีมาตรฐานสินค้าและกฎ
ระเบียบเดียวกัน ส่งผลให้ตลาดประชากรมีจ�ำนวนรวม
กันถึงเกือบ 600 ล้านคน (เออีซี ศูนย์ข้อมูลความรู้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) จึงมีการน�ำหลัก

การข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มในคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ประกอบด้วย 2 สาขา
หลัก คือ สาขาที่พัก 4 แผนก 23 ต�ำแหน่งงาน และสาขา
การเดินทาง 2 แผนก 9 ต�ำแหน่งงานรวม 32 ต�ำแหน่ง
งาน นั่นหมายความว่าบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว
หากมีความสามารถและผ่านเกณฑ์เงื่อนไขตามที่แต่ละ
ประเทศก�ำหนดได้ ก็จะเข้าไปท�ำงานในกลุ่มสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้อย่างเสรี
เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส�ำคัญ
อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวและพักผ่อนสูงถึง 9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555
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(ชลบุรี, 2559) ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการท่อง
เที่ ย ว ทั้ ง ทางธรรมชาติ แ ละจากการสร้ า งสรรค์ ข อง
มนุษย์ ได้แก่ หาดจอมเทียน หมู่เกาะล้าน เขาพระ
ต�ำหนักหรือเขาพระบาท ตลาดน�้ำ 4 ภาค ปราสาทไม้
สัจธรรม แหล่งท่องเที่ยวยามค�่ำคืน และร้านอาหาร
นานาชาติต่างๆ (เมืองพัทยา, 2553) จึงท�ำให้โรงแรม
และที่พักในเมืองพัทยามีจ�ำนวนมาพอที่จะรองรับกับ
จ�ำนวนและรสนิยมที่หลากของลูกค้าทั้งในเรื่องคุณภาพ
และราคา รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงแรมเหล่า
นั้นก็ต้องจ�ำนวนที่เหมาะสมต่อการให้บริการ รวมทั้ง
ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีด้วย
แต่ ป ั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทยได้
ประสบปัญหาในการลาออกของพนักงานเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น
โรงแรมระดับ 1-3 ดาว เพราะมีข้อจ�ำกัดมากมายไม่ว่า
จะเป็นเรื่องเงินลงทุน สถานที่ตั้ง (สุภาภรณ์ ประสงค์
ทัน, 2555) และในปี พ.ศ. 2558 มีการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึ่งนับว่าเป็นได้ทั้งวิกฤต
และโอกาสด้านแรงงานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
โดยเฉพาะสาขาที่พักทั้ง 4 แผนก จ�ำนวน 23 ต�ำแหน่ง
งาน ดังนี้ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการ Outlet อาหารและเครื่ อ งดื่ ม หั ว หน้ า พนั ก งานบริ ก ร
พนั ก งานผสมเครื่ อ งดื่ ม และพนั ก งานบริ ก ร แผนก
อาหาร ได้แก่ต�ำแหน่ง หัวหน้าพ่อครัว พ่อครัวแต่ละงาน
ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร ครัวงานขนมหวาน ผู้ช่วยพ่อ
ครัวขนมหวาน งานขนมปัง และงานเนื้อ แผนกต้อนรับ
ได้แก่ต�ำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับผู้ควบคุมดูแลฝ่าย
ต้อนรับ พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงาน
ยกกระเป๋า และแผนกแม่บ้าน ได้แก่ ต�ำแหน่ง ผู้จัดการ
แผนกแม่บ้าน ผู้จัดการฝ่ายซักรีด ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก
พนักงานซักรีด พนักงานดูแลห้องพัก พนักงานท�ำความ
สะอาด (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555) เป็นที่
น่าจับตาอย่างยิ่งคือพนักงานไทยที่ปฏิบัติงานในโรงแรม
ที่ได้รับมาตรฐานของไทยและในระดับสากลขนาดเล็ก
เช่น โรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นกลุ่มที่

มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษา ทักษะ
การปฏิบัติงาน ประสบการณ์ท�ำงานในโรงแรม และ
ทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่มีโอกาสที่
จะมีการเคลื่อนย้ายไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน จึง
เป็นเหตุผลที่ส�ำคัญที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์การวิจัย

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อน
ย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
เสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจ
โรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแนวโน้ม
การตั ด สิ น ใจย้ า ยไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
เสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อแนวโน้ม
การตั ด สิ น ใจย้ า ยไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย

1. พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตเมือง
พั ท ยาที่ มี ป ั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ป ั จ จั ย การ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ เสรี ใ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรมระดับ 3
ดาวในเขตเมืองพัทยาแตกต่างกันมีแนวโน้มการตัดสินใจ
ย้ า ยไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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3. ปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต่อแนวโน้มการตัดสิน
ใจย้ า ยไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบุคลากรวิชาชีพท่อง
เที่ยวสามารถน�ำปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขีดความสามารถให้
กับบุคลากรด้านวิชาชีพท่องเที่ยวของไทย
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของโรงแรมและหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแลด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวสามารถน�ำแนวโน้มการตัดสินใจไปวางแผน
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ บุ ค ลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด
แรงงานที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่น

จากการศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น พบว่า มนุษย์ได้มีการย้ายถิ่น
มาช้านานแล้ว แต่การศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของ
มนุ ษ ย์ เริ่ ม มี ก ารศึ ก ษากั น อย่ า งจริ ง จั ง เมื่ อ ใดนั้ น มิ ไ ด้
ปรากฏอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ดังนี้ 1. ทฤษฎีการย้ายถิ่นของเอิร์น จอร์จ
เรเวนสไตน์ ทฤษฎีนี้เห็นว่า การย้ายถิ่นเกิดขึ้นเพื่อยก
ระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการย้าย
ถิ่นในพื้นที่ยากจนไปสู่พื้นที่ที่ให้โอกาสทางเศรษฐกิจที่
จะท�ำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 2. ทฤษฎีการย้ายถิ่นของเอเวอร์
เรท ลี อธิบายปรากฏการณ์ด้านการย้ายถิ่น โดยให้ความ
ส�ำคัญกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่น�ำมาสู่การ
ย้ า ยถิ่ น 3. ทฤษฎี ก ารย้ า ยถิ่ น ในสั ง คมทวิ ลั ก ษณ์
ของเลวิส เฟ เรนิส เป็นแนวคิดเกี่ยวกับแรงงานล้นเกิน
โดยพิ จ ารณาว่ า เศรษฐกิ จ ของประเทศด้ อ ยพั ฒ นา
4. ทฤษฎีความคาดหวังในรายได้ โดย ซาสทัดและซุลท์
ที่กล่าวว่า การย้ายถิ่น เป็นการไหลเวียนของทุนมนุษย์

และจะท�ำให้ เ พิ่ ม ความสามารถในการผลิ ต ของ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การย้ า ยถิ่ น เป็ น การลงทุ น ที่ ต ้ อ งมี
5. ทฤษฎีการตัดสินใจย้ายถิ่นในระดับจุลภาค ซึ่งบราว์น
และมัวร์ ซึ่งให้ความส�ำคัญกับระดับความพอใจ หรือไม่
พอใจของบุคคล หรือครอบครัว ต่ออรรถประโยชน์ใน
สถานที่หนึ่งๆ หากไม่พอใจก็จะมีการย้ายถิ่นเกิดขึ้น
6. ทฤษฎีการพึ่งพา เป็นแนวคิดของกลุ่มนีโอ-มาร์กซิสที่
พิ จ ารณาเรื่ อ งทางเศรษฐกิ จ กั บ เรื่ อ งทางสั ง คม และ
สถาบันการเมืองว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกพิจารณาจากกัน
(ฝ่ายวิจัยและศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เจริญชัย ยศบรรดาศักดิ์ (2542) ศึกษาเรื่อง
สาเหตุ ก ารไปท�ำงานประเทศบรู ไ นของแรงงานไทย
พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดัน คือ การว่างงานเนื่องมา
จากเศรษฐกิจตกต�่ำในประเทศไทย จึงไม่ต้องการเป็น
ภาระต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง ปัจจัยที่ดึงดูด คือ
เชื่อที่ว่าจะท�ำให้มีรายได้สูงขึ้นและจะท�ำให้มีการพัฒนา
ฝีมือ ทักษะและประสบการณ์ในการท�ำงาน แรงงาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี สมรสและมีบุตร
แล้ว ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6, เป็น
ชาวนาและว่างงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
71.3 ของแรงงานเหล่านี้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่อ
เดือนต�่ำกว่า 12,000 บาท
เบญจมาศ ศรีทอง (2547) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความส�ำคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจไปท�ำงานที่ ไ ต้ ห วั น ของ
แรงงานไทย พบว่า แรงงานไทยที่เคยไปท�ำงานที่ไต้หวัน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
เคยเดินทางไปท�ำงาน 2 ครั้ง ท�ำงานอยู่ไต้หวัน 3-4 ปี
และพึ ง พอใจกั บ อั ต ราเงิ น เดื อ น 20,001 บาทขึ้ น ไป
ปัจจัยดึงดูดให้ไปท�ำงานที่ไต้หวัน คือ ได้รับเงินเดือน
และค่าจ้างแรงงานที่สูง
กิ่งกรานต์ แสนศิริ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศของ
แรงงานไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน
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มากที่สุด คือ อัตราค่าจ้างในท้องถิ่นต�่ำเมื่อเทียบกับการ
ไปท�ำงานในต่างประเทศ ปัจจัยที่มีส่วนดึงดูด คือ ระดับ
ค่าจ้าง และเงินเดือนที่สูงกว่า มีความต้องการพัฒนา
ฝีมือทักษะประสบการณ์ในการท�ำงานเพิ่มขึ้นและเห็น
คนอื่ น ไปท�ำงานแล้ ว มี ร ายได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น จึ ง อยากไป
ท�ำงานต่างประเทศ มีเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องที่ท�ำงานอยู่
ในต่างประเทศชักชวนไปท�ำงาน โดยคาดว่าจะท�ำให้มี
ความมั่นคงกว่าท�ำงานในประเทศไทย
วิลาสินี สัญราชา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานจาก
กรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
กลุ ่ ม ประชากรแรงงานฝี มื อ ที่ ป ระกอบอาชี พ ตาม
แนวทางการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานเสรี อ าเซี ย นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพและอาชีพตามข้อ
ตกลง MRA ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อน
ย้ายไปท�ำงานในประเทศอาเซียน ไม่แตกต่างกัน และ
ปัจจัยผลักดันการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คือ การจัดการด้านสวัสดิการแรงงานใน
ประเทศไทยยังไม่ดีพอ เศรษฐกิจภายในประเทศตกต�่ำ
ความไม่มั่นคงทางการเมือง และต�ำแหน่งงานภายใน
ประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนปัจจัยดึงดูด
คื อ การท�ำงานต่ า งประเทศท�ำให้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ต้ อ งการต�ำแหน่ ง งานที่ ดี ขึ้ น หลั ง จากกลั บ มาอยู ่
ประเทศไทย และพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการ
ท�ำงานมากกว่าในประเทศไทย
บอร์จาส (2001) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของ
แรงงานต่างด้าวกับค่าจ้างและการจ้างงาน พบว่า การ
เข้ามาของแรงงานต่างด้าวท�ำให้แรงงานในท้องถิ่นต้อง
ย้ายไปท�ำงานพื้นที่อื่นที่สามารถสร้างรายได้สูงมากขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือเสรี

จากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งสามารถน�ำมาเป็ น แนวทางในการก�ำหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
ย้ายไปท�ำงานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลัง
การเปิดเสรีด้านการค้าของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขต
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้ 10 ปัจจัย ได้แก่

1. โอกาสได้งานท�ำ หมายถึง เมื่อภายในประเทศ
มีอัตราการว่างงานสูง แรงงานมักมีแนวโน้มที่จะอพยพ
หรือย้ายถิ่นไปท�ำงานยังแหล่งจ้างงานอื่นโดยเฉพาะ
ตลาดแรงงานในต่ า งประเทศที่ มี เ ศรษฐกิ จ และความ
มั่ น คงทางสั ง คมที่ ดี ก ว่ า มี ง านท�ำที่ มั่ น คงกว่ า และ
ต�ำแหน่งงานว่างที่ตรงกับทักษะและประสบการณ์
2. ค่าตอบแทน หมายถึง อัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น
จากเดิมที่ลูกจ้างเคยได้รับ รวมถึงสวัสดิการจากการ
ท�ำงานที่ ดี ขึ้ น ด้ ว ย เพื่ อ ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมถึงสามารถจ่ายหนี้สิน
ที่มีอยู่ได้
3. โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ หมายถึง การไป
ท�ำงานต่ า งประเทศสามารถเพิ่ ม ทั ก ษะและฝี มื อ การ
ปฏิบัติงาน เพราะในบางประเทศที่พัฒนาแล้วย่อมมีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกในการค้นคว้าวิจัย เทคโนโลยีที่ทัน
สมัย และเมื่อกลับมาท�ำงานในประเทศบ้านเกิดยังมี
โอกาสได้ท�ำงานในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย
4. มีญาติหรือเพื่อนอยู่ต่างประเทศ หมายถึง มี
ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูงที่ได้ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่งก่อนหน้าแล้ว มักจะมาจากการชักชวน
ให้ตัดสินใจย้ายถิ่นตามไปด้วย หรือบางท้องถิ่นต่างก็มี
ค่านิยมในสังคมที่ต้องการรายได้สูงเท่าเทียมกับผู้อื่น
หรือบางครั้งก็หวังเพียงให้ได้ไปท�ำงานในต่างประเทศ
เหมือนคนอื่น เพื่อมิให้มีความรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าคน
อื่นในสังคมแวดล้อมเท่านั้นเอง
5. การอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
หมายถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจ้างงานในอาเซียนที่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทุกประเทศจะต้องยกเลิกการกีดกันการจ้างงาน
เปิ ด ตลาดอย่ า งไม่ มีเ งื่ อ นไขในการบริ ก าร ปฏิ บัติ ต ่ อ
สมาชิกอย่างเท่าเทียมและขจัดอุปสรรคทางการค้าออก
ลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ อ�ำนวยความสะดวกใน
การจัดท�ำความตกลงยอมรับร่วมในบริการวิชาชีพ
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6. การเดิ น ทางและการติด ต่อสื่อสารสะดวก
หมายถึง ระบบการโทรคมนาคมขนส่งและระบบการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ก ารพั ฒ นาให้ มี ค วามรวดเร็ ว สะดวก
สบายและราคาประหยัดยิ่งขึ้น เช่น ระบบขนส่งทางบก
ที่มีการสร้างถนนเชื่อมโยงกันทุกพื้นที่ ทางอากาศมีการ
เพิ่มเที่ยวบินพานิชมากมายเชื่อมโยงกันทั่วโลก ระบบ
ขนส่ ง ทางเรื อ ที่ ข นส่ ง ข้ า มทวี ป ทั่ ว โลกและระบบการ
สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต รวมการติดต่อไร้สายเพื่อเพิ่ม
การติดต่อเชื่อมโยงกันแบบไร้พรมแดนทุกที่ทุกเวลา
7. การรับรู้การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่อง
เที่ยวแห่งอาเซียน หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ ถึง
กลไกลหลักภายใต้หลักการข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่อง
คุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน การเตรียมการรองรับด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวเมื่อเข้าสู่
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาศัยการก�ำหนด
มาตรฐานสมรรถนะขั้นต�่ำด้านการท่องเที่ยวสาขาที่พัก
8. อุปสรรคทางด้านภาษา หมายถึง การขาด
ทักษะและความสามารถในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด
อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากขาดการเตรียมตัว การได้
รับการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ ขาดการ
ฝึกอบรมทางด้านภาษา ความอายไม่กล้าสื่อสารกับชาว
ต่างชาติ ความรู้ด้านค�ำศัพท์และไวยากรณ์ที่ไม่เพียงพอ
กังวลเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ หรือพูดแล้วกลัวว่าผู้อื่น
จะไม่เข้าใจและอื่นๆ ซึ่งท�ำให้แรงงานของประเทศไทย
เสียเปรียบด้านแรงงานกับประเทศคู่แข่ง
9. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หมายถึง ความ
แตกต่างของระบบความคิด ค่านิยม ความรู้ บรรทัดฐาน
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ร่วมกันในสังคมๆ หนึ่งของประเทศ
ในอาเซี ย น ซึ่ ง วั ฒ นธรรมก็ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปใน
แต่ ล ะสั ง คม ซึ่ ง หากบุคคลเรียนรู้แ ละท�ำความเข้าใจ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนไว้จะมีส่วนช่วย
ในการสร้างความประทับใจและยังเป็นประโยชน์หากจะ
ออกไปท�ำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย

10. การรั บ รู ้ ขั้ น ตอนการไปท�ำงานในกลุ ่ ม
ประเทศอาเซียน หมายถึง การเตรียมความพร้อมของ
แรงงานไทยก่อนเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศอย่างถูก
ต้องตามกฎหมาย โดยการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น ส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ที่มีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนหางานที่ไป
ท�ำงานต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน คื อ วิ ธี ก ารไปท�ำงานต่ า ง
ประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายขั้นตอนการด�ำเนิน
การเรื่องหนังสือเดินทาง เตรียมพร้อมก่อนแจ้งการเดิน
ทางไปท�ำงานต่างประเทศ และเอกสารที่ใช้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น และลดปั ญ หาการด้ า น
แรงงานในต่ า งประเทศเมื่ อ ก้ า วเข้ า ไปสู ่ ยุ ค ของการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรี
นอกจากนี้จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล จาก
เอกสารและงานวิจัย พบว่า เพศ อายุ ประสบการณ์
ท�ำงานในโรงแรม อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และแผนกที่สังกัดตามข้อตกลง MRA อาจจะ
ส่ ง ผลต่ อ ปั จ จั ย การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ เสรี ใ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแนวโน้มการตัดสินใจ
ย้ า ยไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้
วิจัยจึงก�ำหนดปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรอิสระที่ใช้ใน
การศึกษา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะ
พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว จ�ำนวน 87 แห่ง (สํา
นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, 2559) ใน
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ครอบคลุม 4 ต�ำบล
ได้แก่ ต�ำบลนาเกลือ ต�ำบลหนองปรือ ต�ำบลห้วยใหญ่
ต�ำบลหนองปลาไหล สังกัดในแผนกตามหลักการข้อ
ตกลงยอมรั บ ร่ ว มในเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก วิ ช าชี พ
อาเซียน (Mutual Recognition Arrangements:
MRAs) สาขาธุรกิจโรงแรม
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบใช้ สู ต รไม่ ท ราบจ�ำนวน
ประชากรได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ใช้การ
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เลือกตัวอย่างแบบโควต้า โดยก�ำหนดโควต้าแผนกละ
2 คน ในแต่ละโรงแรม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้มาจากศึกษา
ข้ อ มู ล จากต�ำรา เอกสาร บทความ และงานวิ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และผ่ า นตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน และ
การหาความเชื่อมั่น ค่าความเชื่อมั่นของค�ำถามแต่ละ
ด้านต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2549) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Alpha – Coefficient) เท่ากับ 0.82 ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ลักษณะค�ำถามที่มีหลายค�ำตอบให้เลือก (Multiple
Choice Questions) จ�ำนวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ปัจจัยการ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ เสรี ใ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น ประกอบด้ ว ยค�ำถามจ�ำนวน 50 ข้ อ เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) โดยใช้มาตราส่วน 4 ระดับ และก�ำหนดน�้ำหนัก
คะแนน คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด คะแนน
4 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด และส่วนที่ 3 เป็นค�ำถาม
เกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจย้ า ยไปท�ำงานใน
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของพนั ก งานในธุ ร กิ จ
โรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ลักษณะค�ำถามที่มี
หลายค�ำตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
จ�ำนวน 1 ข้อ
ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีสภาพที่สมบูรณ์
จ�ำนวนทั้งสิ้น 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นน�ำแบบสอบถามมาลง
รหัสเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ
ทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-tests) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVAS: F-tests)
ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มและทดสอบความ
แตกต่ า งรายคู ่ โ ดยใช้ วิ ธี LSD (Least Significant

Difference) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
(Logistic Regression Analysis)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

• ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 มีอายุน้อยกว่า
27 ปี จ�ำนวน 145 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.25 มี
ประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จ�ำนวน 165 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.20 ส่วนมากมีอัตราเงินเดือนน้อยกว่า
15,000 บาท จ�ำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 มี
สถานภาพโสด จ�ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 มี
ระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 272 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.00 และท�ำงานในแผนกต้อนรับ จ�ำนวน
125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
c

S.D.

แปล
ล�ำดับ
ความ

1. โอกาสได้งานท�ำ

3.15

0.55

มาก

3

2. ค่าตอบแทน

3.21

0.62

มาก

1

3. โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

3.16

0.55

มาก

2

4. มีญาติหรือเพื่อนอยู่ต่างประเทศ

2.90

0.65

มาก

8

5. การอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ

3.05

0.61

มาก

6

6. การเดินทางและการติดต่อสื่อสารสะดวก

3.10

0.64

มาก

5

7. การรับรู้การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

2.71

0.73

มาก

9

8. อุปสรรคทางด้านภาษา

2.69

0.80

มาก

10

9. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

3.12

0.57

มาก

4

10. การรับรู้ขั้นตอนการเดินทางไปท�ำงานใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

2.91

0.60

มาก

7

ปัจจัย

2. จากตารางที่ 1 พบว่าพนักงานมีปัจจัยการ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ เสรี ใ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ทั้ง 10 ปัจจัย อยู่ในระดับมากโดยเรียงล�ำดับค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ค่าตอบแทน โอกาส
ก้าวหน้าในสายอาชีพ โอกาสได้งานท�ำ ความแตกต่าง
ทางวั ฒ นธรรม การเดิ น ทางและการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร

สะดวก การอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
การรับรู้ขั้นตอนการไปท�ำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน มี
ญาติหรือเพื่อนอยู่ต่างประเทศ การรับรู้การเคลื่อนย้าย
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน และอุปสรรคทาง
ด้านภาษา ตามล�ำดับ

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานใน
ธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลของสถานประกอบการ
จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ
ไป 				 287 		 71.80
ไม่ไป 			 113 		 28.20
รวม 		 400 		 100.00
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3. จากตารางที่ 2 พบว่าแนวโน้มการตัดสินใจ
ย้ า ยไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พบว่าส่วนมากตัดสินใจย้ายไปท�ำงานในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหลังการเปิดเสรีด้านการค้าจ�ำนวน
287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80 และไม่ไปท�ำงานจ�ำนวน
113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ตามล�ำดับ
4. อัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส ที่แตก
ต่ า งกั น มี ป ั จ จั ย การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ เสรี ใ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
5. ประสบการณ์ท�ำงานในโรงแรม สถานภาพ
สมรส และแผนกที่สังกัดตามข้อตกลง MRA มีผลต่อ
แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจย้ า ยไปท�ำงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
6. ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไป
ท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานใน
ธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัย
ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 คื อ การรั บ รู ้ ขั้ น ตอนการไป
ท�ำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยคนที่รับรู้ขั้นตอน
การเดินทางไปท�ำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้ม
ไปท�ำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่าคนที่ไม่รับรู้
ขั้นตอนการเดินทางไปท�ำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
1.79 เท่า ซึ่งสมการถดถอยโลจิสติกใช้พยากรณ์ไปและ
ไม่ไปท�ำงานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ถูก
ต้อง ร้อยละ 72.80

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อน
ย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. อั ต ราเงิ น เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ป ั จ จั ย การ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ เสรี ใ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนโดยรวมแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะพนักงานที่มี
รายได้น้อยอาจต้องการค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ใน

การด�ำรงชี พ จึ ง มี ผ ลท�ำให้ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ า งจาก
พนั ก งานกลุ ่ ม อื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
เบญจมาศ ศรีทอง (2547) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญต่อการตัดสินใจไปท�ำงานที่ไต้หวันของแรงงาน
ไทย พบว่า แรงงานไทยที่เคยไปท�ำงานที่ไต้หวันส่วน
ใหญ่พึงพอใจกับอัตราเงินเดือน 20,001 บาทขึ้นไป
ปัจจัยดึงดูดให้ไปท�ำงานที่ไต้หวัน คือ ได้รับเงินเดือน
และค่าจ้างแรงงานที่สูง เจริญชัย ยศบรรดาศักดิ์ (2542)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง สาเหตุ ก ารไปท�ำงานประเทศบรู ไ นของ
แรงงานไทย พบว่า ปัจจัยที่ดึงดูดให้ไปท�ำงานในประเทศ
บรูไนคือท�ำให้มีรายได้สูงขึ้น สอดคล้องกับกิ่งกรานต์
แสนศิริ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศของแรงงานไทย พบว่า
รายได้ในประเทศน้อยไม่พอเลี้ยงดูครอบครัว จึงต้องไป
ท�ำงานในต่ า งประเทศที่ ท�ำให้ มี ร ายได้ สู ง กว่ า และ
วิลาสินี สัญราชา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพมหานคร
เข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น พบว่ า ปั จ จั ย สิ่ ง
แวดล้อมที่ผลักดันการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีคือการ
จัดการด้านสวัสดิการแรงงานในประเทศไทยยังไม่ดีพอ
และการท�ำงานต่างประเทศท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกับบอร์จาส (2001) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ของแรงงานต่างด้าวกับค่าจ้างและการจ้างงาน พบว่า
แรงงานในท้องถิ่นต้องย้ายไปท�ำงานพื้นที่อื่นที่สามารถ
สร้างรายได้สูงมากขึ้น
2. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ เสรี ใ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนโดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรถแล้วมีภาระครอบครัว
ที่ต้องรับผิดชอบ จึงมีปัจจัยด้านการโอกาสได้งานท�ำ ค่า
ตอบแทน การเดินทางและติดต่อสะดวกมากขึ้น การรับ
รู้การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
และความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม ที่ สู ง กว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดและหย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบราว์
นและมัวร์ ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “Place Utility” ซึ่งให้

41

42 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ความส�ำคัญกับระดับความพอใจ หรือไม่พอใจของบุคคล
หรือครอบครัว ต่ออรรถประโยชน์ในสถานที่หนึ่งๆ หาก
ไม่ พ อใจก็ จ ะมี ก ารย้ า ยถิ่ น เกิ ด ขึ้ น (ฝ่ า ยวิ จั ย และศู น ย์
สารสนเทศ วิ ท ยาลั ย ประชากรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551)
3. ประสบการณ์ท�ำงานในโรงแรม มีผลต่อแนว
โน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีประสบการณ์
น้อยอาจมองว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวได้มี
โอกาสเพิ่ ม ทั ก ษะและฝี มื อ การปฏิ บั ติ ง าน และเพิ่ ม
ประสบการณ์การท�ำงานในต่างประเทศได้ อีกทั้งเมื่อ
กลับมาท�ำงานในประเทศบ้านเกิดยังมีโอกาสได้ท�ำงาน
ในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานแผนพัฒนา
บริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2555 – 2560 ของกรมการท่องเที่ยว (2555) ที่
กล่าวว่า คุณสมบัติด้านการประสบการณ์ท�ำงาน เป็น
คุณสมบัติที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน และ
เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากร
วิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง อาเซี ย น ซึ่ ง ผู ้ ผ ่ า นการรั บ รอง
คุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว
มี สิ ท ธิ ใ นการเดิ น ทางไปท�ำงานในประเทศสมาชิ ก
อาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อ
ก�ำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปท�ำงาน
4. สถานภาพสมรส มีผลต่อแนวโน้มการตัดสิน
ใจย้ า ยไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
อาจเป็นเพราะมีปัจจัยที่บ่งชี้ เช่น พนักงานที่สมรสแล้ว
หรือสถานะหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่อาจมีครอบครัว
และไม่อยากแยกจากครอบครัว หรือเปลี่ยนแปลงสังคม
และสิ่งแวดล้อมใหม่ รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปท�ำงานในประเทศอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขอ
งบราว์นและมัวร์ ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “Place Utility”
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับระดับความพอใจ หรือไม่พอใจของ
บุคคล หรือครอบครัว ต่ออรรถประโยชน์ในสถานที่

หนึ่ ง ๆ หากไม่ พ อใจก็ จ ะมี ก ารย้ า ยถิ่ น เกิ ด ขึ้ น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของซาสทัดและซุลท์ ที่กล่าวว่า
การย้ายถิ่น เป็นการไหลเวียนของทุนมนุษย์ และจะ
ท�ำให้เพิ่มความสามารถในการผลิตของทรัพยากรมนุษย์
การย้ายถิ่นเป็นการลงทุนที่ต้องมีค่าใช้จ่าย 2 ประเภท
คือค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าใช้
จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเสียโอกาสต้นทุนทางจิตใจ ใน
การที่ต้องเปลี่ยนสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ ใน
ขณะที่ผู้ที่มีสถานภาพโสดไม่มีภาระทางครอบครัวจึง
ตัดสินใจในการไปท�ำงานง่ายกว่า (ฝ่ายวิจัยและศูนย์
สารสนเทศ วิ ท ยาลั ย ประชากรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551) ซึ่งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิลาสินี สัญราชา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานจาก
กรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
กลุ ่ ม ประชากรแรงงานฝี มื อ ที่ ป ระกอบอาชี พ ตาม
แนวทางการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานเสรี อ าเซี ย นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีแนว
โน้ ม การตั ด สิ น ใจเคลื่ อ นย้ า ยไปท�ำงานในประเทศ
อาเซียน ไม่แตกต่างกัน และก็ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจริญชัย ยศบรรดาศักดิ์ (2542) ศึกษาเรื่อง สาเหตุ
การไปท�ำงานประเทศบรูไนของแรงงานไทย พบว่า แรง
ไทยส่วนใหญ่ที่เดินทางไปท�ำงานที่ประเทศบรูไน มีส่วน
ใหญ่มีสถานะสมรสและมีบุตรแล้ว
5. แผนกที่สังกัดตามข้อตกลง MRA มีผลต่อแนว
โน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี อาจเป็นเพราะมีปัจจัยที่บ่งชี้ เช่น จ�ำนวน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากท�ำงานอยู่ในแผนกต้อนรับ
และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 2 แผนกมีโอกาส
ดูแลการต้อนรับ และการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
แก่ลูกค้าโดยตรงมาก (ไอโฮเทลกูรู, 2012) ท�ำให้มีความ
มั่นใจด้านการสื่อสารและการบริการที่มีประสิทธิภาพให้
แก่ ลู ก ค้ า จึ ง ส่ ง ผลให้ มี แ นวโน้ ม การตั ด สิ น ใจย้ า ยไป
ท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น ซึ่งผลการ
ศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสินี สัญราชา
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(2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น ในกลุ ่ ม ประชากรแรงงานฝี มื อ ที่
ประกอบอาชีพตามแนวทางการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
อาเซียนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพตามข้อ
ตกลง MRA ที่แตกต่างกัน อันได้แก่ วิศวกร พยาบาล
สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี มีแนวโน้ม
การตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปท�ำงานในประเทศอาเซียน ไม่
แตกต่างกัน
6. การรับรู้ขั้นตอนการไปท�ำงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงานใน
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของพนั ก งานในธุ ร กิ จ
โรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อาจเนื่องจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีภายในภูมิภาคอาเซียน
นั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานฝีมือของไทยก็จะ
สามารถเข้าไปท�ำงานในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่แรงงาน
ฝีมือเหล่านี้จะต้องรับรู้ขั้นตอนการเดินทางไปท�ำงานใน
กลุ่มประเทศอาเซียน สอดคล้องกับงานวิจัยของอ้อทิพย์
ราษฎร์ นิ ย ม และชมพู นุ ท โกสลากร เพิ่ ม พู น วิ วั ฒ น์
(2551) พบว่า ปัญหาการเดินทางไปท�ำงานต่างเทศเกิด
จากการไม่ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ข่ า วสารข้ อ มู ล และการ
เรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การเดิ น ทางไปท�ำงานต่ า ง
ประเทศท�ำให้ แ รงงานไทยขาดความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ขนบธรรมเนียม กฏหมายของประเทศปลายทาง การถูก
เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ทั้งเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ
และความปลอดภัยในการท�ำงาน ซึ่งส�ำนักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ (2558) เป็นหน่วยงานของ
รัฐที่มีพันธกิจ ปกป้อง คุ้มครอง สิทธิประโยชน์ของ
แรงงานไทยและครอบครัว รวมถึงเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีอ�ำนาจใน
การพัฒนาระบบ กลไก และการด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
จั ด ส่ ง แรงงานไทยไปท�ำงานต่ า งประเทศ รวมไปถึ ง
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดส่งแรงงานไทยไป
ท�ำงานในต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ท�ำงานในต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย ช่วยเหลือ

คนหางานที่ไปท�ำงานต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และยังปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย ดังนั้น ก่อนแรงงานไทยจะเดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย
5 ขั้นตอน คือ วิธีการไปท�ำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ขั้ น ต อ น ก า ร ด�ำ เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง
หนังสือเดินทาง เตรียมพร้อมก่อนแจ้งการเดินทางไป
ท�ำงานต่างประเทศ และเอกสารที่ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันและลดปัญหาการด้านแรงงานในต่าง
ประเทศเมือ่ ก้าวเข้าไปสูย่ คุ ของการเคลือ่ นย้ายอย่างเสรี

ข้อเสนอแนะ

		 ข้อเสนอแนะจาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะจากการ
ศึกษาครั้งนี้และมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป ไว้
ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน 5
อันดับแรก คือ ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในสาย
อาชีพ โอกาสได้งานท�ำ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และการเดินทางและการติดต่อสื่อสารสะดวก ซึ่งผลการ
ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
		 1.1 หากโรงแรมในเมืองพัทยาต้องการธ�ำรง
รักษาพนักงานให้ท�ำงานกับโรงแรมในระยะยาวอาจต้อง
พิ จ ารณาในประเด็ น ด้ า นค่ า ตอบแทน และโอกาส
ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการปรับปรุงค่าตอบแทนและ
สวัสดิการจากการท�ำงานใกล้เคียงหรือเทียบเท่าประเท
ศอื่นๆ ในอาเซียน และปรับปรุงวิธีการท�ำงานโดยน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติทั้งภายในและ
ภายนอกโรงแรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งควรวางแผนความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพให้มคี วามชัดเจนและน�ำไปปฏิบตั ิจริง
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		 1.2 หากหน่วยงานภาครัฐต้องการส่งเสริม
ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มนี้ไปท�ำงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จะต้องส่งเสริมและสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยการ
ประชาสัมพันธ์และจัดหลักสูตรให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนให้แก่นิสิตนักษา
ศึกษา รวมถึงแรงงานฝีมือตามข้อตกลงยอมรับร่วมใน
เรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) และแรงงานฝีมือกลุ่ม
อื่นๆ ที่ก�ำลังพิจารณาเพิ่มเติม
		 1.3 หากโรงแรมในต่างประเทศหรือโรงแรม
ไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศต้องการสรรหาพนักงาน
ไปท�ำงาน อาจใช้กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรที่มุ่งเน้น
ด้ า นการเพิ่ ม โอกาสในการท�ำงาน ค่ า ตอบแทนที่ สู ง
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ และการเดินทางและการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศที่สะดวก
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการตัดสินใจ
ย้ า ยไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พบว่า พนักงานตัดสินใจไปท�ำงานในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นมากกว่ า ตั ด สิ น ใจไม่ ไ ปท�ำงาน
ก็สะท้อนให้เห็นเช่นกันว่า โรงแรมในเมืองพัทยาจ�ำเป็น
ต้องวางแผนและกลยุทธ์การธ�ำรงรักษาพนักงานอย่าง
เร่งด่วนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานที่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในโรงแรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
กลุ่มพนักงานที่มีสถานภาพโสด และพนักงานในแผนก
ต้อนรับ เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้มีผลต่อแนว
โน้มการตัดสินใจย้ายไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต่อ
แนวโน้ ม การตั ด สิ น ใจย้ า ยไปท�ำงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า การรับรู้ขั้นตอนการไป
ท�ำงานในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นมี ผ ลต่ อ แนวโน้ ม การ

ตัดสินใจย้ายไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ดั ง นั้ น หากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ต ้ อ งการส่ ง เสริ ม การ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงานไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน รวมถึงโรงงานในต่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งต้องการสรรหาพนักงานไปท�ำงาน จ�ำเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามรู ้ พ นั ก งานก่ อ นเดิ น ทางไป
ท�ำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลด
ปัญหาการด้านแรงงานในต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป

1. ควรมีการศึกษาขยายผลเพิ่มเติมกับพนักงาน
โรงแรมระดับอื่นๆ เช่น 4 ดาว และ 5 ดาวด้วย เพื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน และแนวโน้มการตัดสินใจ
ย้ายไปท�ำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สามารถ
น�ำไปวางแผน ส่งเสริม พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้
กั บ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ศั ก ยภาพในการ
แข่งขันในตลาดแรงงานเพิ่มยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาพนักงานโรงแรมในพื้นที่การ
ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพิ่มเติม เช่น ภาค
เ ห นื อ ใ น จั ง ห วั ด เชี ย ง ใ ห ม ่ ภ า ค ก ล า ง บ ริ เว ณ
กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงจังหวัดขอนแก่น
และภาคใต้จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
3. ควรท�ำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept
Interview)
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แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
ของร้านขายยา CDE ในจังหวัดขอนแก่น

The Approach of Risk Management that Affecting the
Inventory Management Cost of CDE Drugstore in Khonkaen Province
แสงระวี รุ่งวิถ1ี และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2
Saengrawee Rungwithee and Panutporn Ruangchoengchum

บทคัดย่อ

ธุรกิจร้านขายยาในประเทศไทยนั้นปัจจุบันมีมูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ร้านขายยามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27 การเพิ่มจ�ำนวนนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพการแข่งขันที่มีความรุนแรงขึ้น เป็นผลให้ธุรกิจร้านขายยาจ�ำเป็น
ต้องพิจารณาแนวทางในการลดต้นทุนเพื่อความอยู่รอดในสภาวการณ์ดังกล่าว ซึ่งการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ
เป็นแนวทางในการลดต้นทุนวิธีการหนึ่งเช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากร้านขายยา CDE
ซึ่งมีสภาพธุรกิจสอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเป็นส�ำคัญ และวิเคราะห์แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ด้วยวิธีการระดมความคิด จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสินค้าคงคลังของร้านขายยาทั้งสิ้น 5 ท่าน เพื่อเสนอ
เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อต้นทุนขึ้น ผลจากการระดมความคิดพบแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงคือ การบูรณาการโปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง และการสั่งซื้อตามปริมาณความต้องการสินค้าด้วยตัว
แบบอนุกรมเวลา และวัดมูลค่าผลกระทบจากความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงซึ่งพบว่า มูลค่าผลกระทบจากความเสี่ยงลด
ลงจาก 0.94 ล้านบาท เหลือ 0.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.14 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสัมพันธ์โดยตรงต่อ
ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง จึงสรุปได้ว่า แนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการศึกษาครั้งนี้สามารถลดต้นทุน
การจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจร้านขายยาได้ร้อยละ 13.14
ค�ำส�ำคัญ : ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง การลดต้นทุน ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง
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Abstract

The current Pharmacy business value in Thailand was 35 billion Baht, while the number of
drugstores has increased 27 percent, which represented the intense competitive environment.
This effect to drugstore business needed to consider cost reduction for surviving in this situation.
Business risk management is the way to cut costs as in this study. The data rely on CDE pharmacies
business which increases competing condition. Then analyzed risk management that on cost by
using brainstorming method from five samples who involved in the management of CDE drugstores. The result found the integration of the inventory Management Software and bought,
according to quantity demanded by time series can impact the change in cost as a value of risk.
The cost has decreased from 0.94 million Baht to 0.81 million Baht or 13.14 percent reduction.
Such changes relate to inventory management costs. In summary, the risk management approach in
this study could decrease inventory management costs of the drugstore business by 13.14 percent.
Keywords: Inventory cost, Cost reduction, Risk, Risk assessment, Risk management

1. บทน�ำ

		 ร้ า นขายยาเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการรั บ
บริการเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สะดวกของ
ประชาชนในประเทศไทย และเป็นหน่วยธุรกิจซึ่งท�ำ
หน้ า ที่ คั ด กรองความเจ็ บ ป่ ว ยก่ อ นส่ ง ต่ อ ให้ แ ก่ โรง
พยาบาลหรื อ หน่ ว ยงานทางสุ ข ภาพ ปั จ จุ บั น
อุตสาหกรรมของร้านขายยามีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 3.1
หมื่นล้านบาท เป็น 3.5 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง
พ.ศ. 2558 (ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย, 2558) ในขณะที่
จ�ำนวนร้านขายยาในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557
เพิ่มจ�ำนวนจาก 12,123 ร้านเป็น 15,359 ร้าน หรือคิด
เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งคิดเป็นจ�ำนวนร้านยาค้า
ปลีกทั้งสิ้นร้อยละ 90 จากจ�ำนวนร้านขายยาทั้งหมด
(ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557) ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และสภาวะการแข่งขันของธุรกิจของร้านขายยาที่มีแนว
โน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมถึ ง ลั ก ษณะร้ า นขายยาใน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีก

การแข่งขันในเชิงธุรกิจนั้นส่งผลให้เกิดการช่วง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
การด�ำรงอยู ่ ข องสมาชิ ก ในอุ ต สาหกรรม ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดที่มีปริมาณมากกว่าคู่แข่งเป็นผลมาจาก
การรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจ และเป็นหลักฐาน
แสดงความส�ำเร็จของธุรกิจนั้น รวมถึงเพิ่มโอกาสการอยู่
รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต หนึ่งในวิธีการส่ง
เสริมความได้เปรียบทางการตลาดนั้นคือการลดต้นทุน
รวมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการลดต้นทุนนั้นจ�ำเป็น
ต้ อ งค�ำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและมาตรฐานในการประกอบ
ธุรกิจร่วมด้วย (Thompson et al., 2014) ต้นทุนส่วน
ใหญ่ ข องธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า ปลี ก นั้ น เกิ ด จากต้ น ทุ น ในการ
จัดการสินค้าคงคลัง (Heizer and Render, 2013) ซึ่ง
ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษา ต้นทุน
การส�ำรองสินค้า ต้นทุนจากการขาดสินค้า และต้นทุน
จากการสั่งซื้อสินค้า (Russell and Taylor, 2014) เมื่อ
เกิดภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมร้านขายยาขึ้น การ
ลดต้นทุนจึงเป็นวิธีการรักษาความได้เปรียบทางการ
ตลาดที่มีความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว
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ร้านขายยา CDE เป็นร้านขายยาประเภทร้านค้า
ปลีกที่ด�ำเนินธุรกิจส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและ
เวชภั ณ ฑ์ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ อ�ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ขอนแก่น มีทุนจดทะเบียนที่ 3 ล้านบาท ด�ำเนินธุรกิจมา
แล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น 31 ปี และเผชิญสภาวะการแข่งขันที่
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อวัดจากการนับจ�ำนวน
ร้านขายยารอบสถานประกอบธุรกิจในระยะ 600 เมตร
พบว่ามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 5 ร้าน ภายในระยะเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ แ นวโน้ ม ของต้ น ทุ น ในการจั ด การสิ น ค้ า
คงคลังของหน่วยธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก
2.47 ล้านบาท เป็น 2.57 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2558 ถึง
พ.ศ. 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29 ดังนั้นร้านขายยา
CDE จึงเผชิญต่อสถานการณ์เกี่ยวกับสภาวะการแข่งขัน
และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ร้านขายยา CDE มี
โอกาสสู ญ เสี ย ความได้ เ ปรี ย บทางการตลาดตามมา
หน่วยธุรกิจดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาแนวทางในการ
ลดต้นทุนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
และป้องกันความเสียเปรียบทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
การศึ ก ษาในอดี ต เกี่ ย วกั บ การลดต้ น ทุ น ส่ ว น
ใหญ่นั้นอาศัยแนวคิดและวิธีการที่แตกต่างกันโดยพบว่า
มีการประยุกต์แบบจ�ำลองเชิงเส้นเพื่อช่วยในการสั่งซื้อ
ให้เกิดความประหยัดมากที่สุด (Krittanathip et al.,
2013) การประสานงานเกี่ยวกับสินค้าคงคลังระหว่างผู้
ซื้อและผู้ส่งมอบสินค้า (Kannan et al., 2013) การ
ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Tadokoro, 2014)
การเพิ่ ม ความประหยัด ต่อขนาดจากการปรับ เปลี่ยน
จ�ำนวนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า (Lee, 2014) การอาศัย
เทคโนโลยีรับรู้ปริมาณและต�ำแหน่งสินค้าเพื่อเพิ่มความ
แม่นย�ำในการจัดการสินค้าคงคลัง (Kasim, 2015) วิธี
การลดต้นทุนดังกล่าวสามารถลดต้นทุนจากสาเหตุซึ่ง
แตกต่างกันและส่งผลต่อการลดต้นทุนรวมของธุรกิจใน
ที่สุด
ปัจจุบันมีการศึกษาส่วนน้อยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การลดต้ น ทุ น โดยอาศั ย วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง
เนื่องจากความเสี่ยงเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด�ำเนิน

การทางธุรกิจ และในทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่มีต้นทุนที่
เกี่ยวข้องอยู่ทั้งสิ้น ฉะนั้นเมื่อมีการจัดการความเสี่ยง
อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมส่งผลต่อต้นทุนของการด�ำเนิน
งานทางธุรกิจในที่สุด (Water, 2011) ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของร้านขายยา ความ
สัมพันธ์ต่อต้นทุนสินค้าคงคลัง และแนวทางการจัดการ
ความเสี่ ย งที่ ส ่ ง ผลต่ อ ต้ น ทุ น การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง
ส�ำหรับร้านขายยาค้าปลีกโดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากร้าน
ขายยา CDE ซึ่งมีสภาวะต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
ที่เพิ่มขึ้นเป็นส�ำคัญ และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิธีการ
จั ด การความเสี่ ย งส�ำหรั บ ลดต้ น ทุ น การจั ด การสิ น ค้ า
คงคลังในธุรกิจร้านขายยา ฉะนั้นข้อมูลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้เป็นการน�ำเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ส�ำหรับร้านขายยา CDE เพื่อลดต้นทุน กระทั่งส่งผลต่อ
การเพิ่มความได้เปรียบทางการตลาดและเป็นประโยชน์
แก่ร้านขายยาค้าปลีกอื่นในอนาคต

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1 การแบ่งประเภทความเสี่ยง และความสัมพันธ์
ของความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อต้นทุน
Venkatesh et al. (2015) ได้อธิบายความ
หมายของความเสี่ยงว่า ความเสี่ยงคือปัจจัยใดๆ ที่ก่อให้
เกิดความไม่ราบรื่นในการด�ำเนินธุรกิจ ในขณะที่ Gul
and Guneri (2016) อธิบายว่า ความเสี่ยงคือโอกาสการ
เกิดความไม่พึงประสงค์ หรือความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อธุรกิจ รวมถึง Water (2011) กล่าวว่า
ความเสี่ยง คือความไม่แน่นอนจากสภาวการณ์ที่ส่งผล
ให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น และความเสี่ยงเป็นโอกาส
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ ซึ่งความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อต้นทุนใน
ธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตาม
แหล่งที่มาของความเสี่ยงดังนี้ (1) ความเสี่ยงภายใน
กระบวนการด�ำเนิ น งานทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง วั ด ตั้ ง แต่
กระบวนการรั บ สิ น ค้ า ถึ ง การส่ ง มอบสิ น ค้ า แก่ ลู ก ค้ า
กระบวนการดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดความไม่แน่นอนทั้ง
ปริมาณสินค้า และการควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบ
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เป็นเหตุที่ท�ำให้เกิดความไม่ราบรื่นในการด�ำเนินงานได้
ประเภทความเสี่ ย งนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ต้ น ทุ น สิ น ค้ า
ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุน
สิ น ค้ า ส�ำรอง (2) ความเสี่ ย งจากสิ น ทรั พ ย์ ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ข้อมูลและต้นทุน เช่น อายุสินค้า
ความล้าสมัยของข้อมูล สภาพอุปกรณ์หรือเครื่องจักรซึ่ง
อาจเสื่อมสภาพตามระยะเวลา โดยมีความสัมพันธ์ต่อ
ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า (3) ความเสี่ ย งจากลั ก ษณะทาง
กายภาพในการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงประเภทนี้เป็น
ความเสี่ยงจากลักษณะงานที่มีความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต
หรือธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น สินค้าที่มีความหลากหลาย
เสี่ยงต่อความผิดพลาดในการสั่งซื้อ เมื่อเหตุการณ์ดัง
กล่ า วเกิ ด ขึ้ น องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยธุ ร กิ จ นั้ น อาจสู ญ เสี ย
ทรัพยากรหรือมีโอกาสใช้ต้นทุนเกินจ�ำเป็นขึ้น ความ
เสี่ยงประเภทนี้มีความสัมพันธ์ต่อต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า
ต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุนสินค้าส�ำรอง (4) ความ
เสี่ ย งจากสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ความเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ส่งผลต่อ
ความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนในการท�ำธุรกิจนั้น
ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อต้นทุนสินค้าขาด ในการศึกษานี้
อาศัยค�ำหรือวลีที่มีความหมายสอดคล้องต่อความเสี่ยง
หรือโอกาส ความไม่แน่นอน จากปัจจัยใดๆในกิจกรรม
ทางธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นหรือไม่พึงประสงค์
ในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ระบุ ก รอบของความเสี่ ย ง
ส�ำหรับใช้ในการสืบค้นรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษา ส�ำหรับอธิบายความเสี่ยงของร้านขายยาที่ใช้
เป็นแหล่งข้อมูลหลัก และแบ่งความเสี่ยงของธุรกิจร้าน
ขายยาตามแหล่งที่มาจากแนวคิดของ Water (2011)
อันเนื่องมาจากธุรกิจค้าปลีกมีความสอดคล้องต่อบริบท
ของร้านขายยา จึงก�ำหนดกรอบของความเสี่ยงที่แบ่ง
เป็น 4 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากกระบวนการด�ำเนิน
งาน ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ ความเสี่ยงจากลักษณะ
ทางกายภาพของธุรกิจ และความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบุมูลค่าของความเสี่ยงโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงตามประเภทและต้นทุน

การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส�ำหรั บ
วิเคราะห์ในการศึกษานี้
2.2 ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง
Heizer and Render (2013) กล่าวว่าธุรกิจเชิง
พาณิชระดับโลก เช่น ธุรกิจของ Amazon มีสินทรัพย์
กว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (Total invest capital)
เป็นต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง แสดงให้เห็นว่าสัดส่วน
เงิ น ทุ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง นั้ น มี บ าบาท
ส�ำคัญต่อหน่วยธุรกิจ ในขณะที่ Russell and Taylor
(2014) ได้อธิบายถึงลักษณะต้นทุนในการจัดการสินค้า
คงคลังนั้นประกอบด้วยต้นทุน 5 ประเภท ได้แก่ ต้นทุน
ของสินค้า (Item cost, IC) คือต้นทุนจ�ำนวนและชนิด
ของสินค้า ขึ้นตามการประมาณการณ์ความต้องการ
สินค้า ต้นทุนการเก็บรักษา (Carrying cost, CC) คือค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ค่าเช่าอาคาร ค่าเสื่อมราคา
สินค้า ค่ารับประกันสินค้า ค่าเสียโอกาส ต้นทุนเนื่องจาก
สินค้าขาด (Shortage cost, SC) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เมื่อสินค้าคงคลังมีไม่พอต่อการขายและส่งผลให้ต้นทุน
สูงกว่าปกติ ต้นทุนสินค้าส�ำรอง (Safety stock cost,
SSC) คือค่าใช้จ่ายในการส�ำรองสินค้าต�่ำสุด และคง
เหลือเท่ากับจ�ำนวนเฉลี่ยซึ่งเพียงพอต่อการรอซื้อสินค้า
รอบใหม่ และต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า (Ordering cost,
OC) คือค่าใช้จ่ายที่ท�ำให้ได้มาซึ่งสินค้า ในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการลดต้นทุนส�ำหรับร้าน
ขายยาประเภทร้านค้าปลีก จึงใช้หลักการแบ่งประเภท
ต้ น ทุ น การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ทั้ ง หมด 5 ประเภท
ส�ำหรั บ น�ำไปใช้ ใ นการค�ำนวณต้ น ทุ น เพื่ อ วิ เ คราะห์
แนวทางการลดต้นทุนในการศึกษานี้
2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น วิ ธี ก ารในการ
วิเคราะห์ผลของแนวทางหรือกิจกรรมต่างๆของธุรกิจ
เพื่อก�ำหนดระดับความส�ำคัญของความเสี่ยงต่อหน่วย
ธุรกิจ Gul and Guneri (2016) กล่าวว่าการประเมิน
ความเสี่ยงท�ำให้ทราบระดับผลกระทบหรือความส�ำคัญ
ของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยผลกระทบของความ
เสี่ยงความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความรุนแรงและโอกาสการ
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เกิดความเสี่ยงนั้น การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ที่ 1 การระบุ ค วามเสี่ ย งซึ่ ง เป็ น การหา
รายการความเสี่ยงโดยอาศัยตารางบันทึกรายการความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 2 การประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาศัยแนวคิด
การประเมินจากการพิจารณาของระบบเมตริกซ์ (Decision Matrix in Risk Assessment: DMRA) เป็นเครื่อง
(Rare)		
(Unlikely)
(Possible)
(Likely)
(Almost certain)

มีค่าเท่ากับ 1
มีค่าเท่ากับ 2
มีค่าเท่ากับ 3
มีค่าเท่ากับ 4
มีค่าเท่ากับ 5

มือประเมินค่าความเสี่ยง (Risk value: R) จากความ
สัมพันธ์ของผลคูณโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการประเมินเริ่มจากการ
ให้คะแนนในแต่ละปัจจัยดังนี้
ปัจจัยที่ 1 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
(Likelihood: L) ซึ่งคิดจากจ�ำนวนครั้งที่เกิดเหตุโดยการ
ก�ำหนดเกณฑ์การเกิดจากช่วงเวลาท�ำธุรกิจหรือตามแต่
ความเหมาะสม มีลักษณะการให้คะแนนได้ ดังนี้

หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาทุก 10 ปีหรือมากกว่า
หมายถึงมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาทุก 6 – 9 ปี
หมายถึงมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาทุก 3 - 5 ปี
หมายถึงมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาทุก 1- 2 ปี
หมายถึงมีโอกาสเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี

ปัจจัยที่ 2 ความรุนแรงของผลกระทบ
(Severity: S) อาศัยความถี่ของค�ำแทนค่าดังกล่าว และ
มีวิธีการให้คะแนนได้จากการแบ่งความถี่ออกเป็น 5
ระดับชั้น แต่ละระดับชั้นมีค่าเท่ากับ 5 คะแนน และลด
ลงทุก 1 คะแนนเมื่อระดับชั้นลดลง ค�ำนวณจากรายการ
ความเสี่ยงทั้งหมดหารด้วยจ�ำนวนช่วงคะแนน (จ�ำนวน
รายการความเสี่ยงทั้งหมดหาร 5) หาจ�ำนวนสมาชิก
รายการความเสี่ยง เพื่อจัดรายการความเสี่ยงเป็นค่า
คะแนนตามปัจจัยนี้ วิธีดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยว
กับความหมายแฝงเร้นในค�ำพูดซึ่งหากมีการกล่าวซ�้ำ
บ่อยครั้งมากที่สุด แสดงถึงรายการความเสี่ยงดังกล่าวมี
ความส�ำคัญ แต่วิธีการนี้อาจเกิดความอคติจากการเก็บ
ข้อมูล ควรมีการตั้งค�ำถามในการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม
ในการศึกษาอย่างระมัดระวัง รวมถึงเทียบข้อมูลหรือ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากความถี่ของค�ำที่
ได้ก่อนน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดความคลาด
เคลื่อนจากความเป็นจริงให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่งจากการ
ศึกษาของ Gul and Guneri (2016) ที่ใช้วิธีการถอดค�ำ
เพื่อให้คะแนนความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยโดยมีการเทียบ
ความน่าเชื่อถือของผู้ถอดค�ำ ได้ใช้วิธีการประเมินวิธีการ
ที่แตกต่าง และผู้สัมภาษณ์ที่แตกต่างกันในการเปรียบ
เทียบข้อมูล

เมื่อให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัยเสร็จสิ้นจึงท�ำการ
ประเมินค่าความเสี่ยง (R) โดยอาศัย ผลคูณซึ่งมีความ
สัมพันธ์ดังสมการ R = L × S เมื่อท�ำการประเมินค่า R
เสร็จสิ้น จึงท�ำการจัดหมวดหมู่ความเสี่ยงแต่ละรายการ
ตามระดับคะแนนที่แตกต่างกัน และแปรผลความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นตามช่วงคะแนนที่ปรากฏ โดยมีความหมายใน
แต่ละช่วงคะแนนดังต่อไปนี้
ระดับที่ 1 ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบ เป็นระดับ
ที่ ไม่จ�ำเป็นต้องแก้ไขความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ (มีคะแนน R = 1)
ระดับที่ 2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นระดับที่ไม่
จ�ำเป็นต้องแก้ไขเมื่อเกิดขึ้น แต่ควรติดตามความเสี่ยง
เป็นระยะ (มีช่วงคะแนน R = 2 - 6 คะแนน)
ระดับที่ 3 ความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับที่
จ�ำเป็นต้องมีการลด และใช้เวลาในการจัดการ (มีช่วง
คะแนน R = 8 - 12 คะแนน)
ระดับที่ 4 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นระดับที่ท�ำให้
งานเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจ จ�ำเป็น
ต้องมีการประสานงานแล้ววางมาตรการรองรับ (มีช่วง
คะแนน R = 15 - 20 คะแนน)
ระดับที่ 5 ความเสี่ยงที่รับไม่ได้ เป็นระดับที่
ท�ำให้ ง านเกิ ด การหยุ ด ชะงั ก ของกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ
จ�ำเป็นต้องมีแผนควบคุมระบบการท�ำงานให้อยู่ในช่วงที่

วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
ยอมรับได้ และจ�ำเป็นต้องมีการจัดการล่วงหน้า (มี
คะแนน R = 25 คะแนน)
การศึกษานี้ได้ท�ำการประเมินความเสี่ยงโดยเริ่ม
ระบุรายการความเสี่ยงจากจ�ำนวนของความเสี่ยงที่มี
โอกาสเกิดขึ้น และท�ำการประเมินค่าความเสี่ยงตาม
การพิ จ ารณาของระบบเมตริ ก ซ์ (DMRA) เพื่ อ แบ่ ง
รายการความเสี่ยงตามระดับช่วงคะแนน R เพื่อน�ำไปใช้
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนในล�ำดับถัดไป
2.4 โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง
(Inventory Management Software)
Heizer and Render (2013) กล่าวว่าการ
รวบรวมข้ อ มู ล เข้ า ระบบหรื อ การจดบั น ทึ ก เป็ น การ
ประสานงานภายในองค์กรทางธุรกิจ เพื่อท�ำให้ข้อมูล
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ขั้นตอนดังกล่าวมี
โอกาสสร้างความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้มาก และ
เพื่อจ�ำกัดโอกาสผิดพลาดดังกล่าว การน�ำเทคโนโลยีเข้า
มาประยุ ก ต์ ใช้ จึ ง เป็ น แนวทางในการจั ด การปั ญ หาที่
ส�ำคั ญ Antoniolli (2016) กล่ า วว่ า เทคโนโลยี ที่
สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ส�ำหรั บ องค์ ก รทางธุ ร กิ จ คื อ
โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลังซึ่งสามารถลดความผิด
พลาด โดยอาศัยการบันทึกผ่านระบบทดแทนการบันทึก
ด้วยมือมนุษย์ รวมถึงมีส่วนช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเกิด
ขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน องค์ประกอบหลักของโปรแกรมจัดการสินค้า
คงคลัง ประกอบด้วย (1) ระบบฐานข้อมูล (Data center) อาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องประสานและ
บันทึกข้อมูล (2) ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงระบบ (Enterprise
Application Integration software: EAI software)
เป็นเครื่องติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในองค์กร
สามารถประสานค�ำสั่งซื้อที่แม่นย�ำ รวมถึงแสดงสถานะ
จ�ำนวนและข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็ว (3) การ
ป้อนข้อมูล เนื่องจากการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนถ่าย
ข้อมูล และการน�ำไปใช้ผ่านระบบดิจิตอลในรูปแบบบิต
และไบต์ (Bits and Bytes) การป้อนข้อมูลจ�ำเป็นต้อง
อาศัยก�ำลังคน และเครื่องมือต่างๆช่วย เช่น เครื่องพิมพ์
บาร์โค้ด (Barcode printer) เครื่องอ่านบาร์โค้ด
(Barcode reader) เป็นต้น

2.5 การสั่งซื้อตามปริมาณความต้องการสินค้าด้วย
การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา
		 Render (2015) กล่าวว่า การพยากรณ์
ปริมาณความต้องการสินค้าแบบอนุกรมเวลาประกอบ
ด้วย 5 วิธีการหลักได้ คือ การใช้การเฉลี่ยเคลื่อนที่
(Moving average) การเฉลีย่ เคลือ่ นทีส่ องครัง้ (Double
moving average) การเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้าหนัก
(Weighted moving average) และการใช้วิธีปรับเรียบ
เอ็กซ์โพแนนเชียล (Exponential smoothing) และวิธี
ปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลซ้าสองครัง้ (Double
exponential smoothing) ทุกวิธีนั้นสามารถหาค่า
ความคลาดเคลื่อนเพื่อน�ำไปใช้เลือกเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ส�ำหรับพยากรณ์ตามแต่ชนิดของสินค้า Da veiga et al.
(2016) ได้ท�ำการศึกษาเพื่อหาการสั่งซื้อประหยัดสุด
โดยอาศัยแนวทางการค�ำนวณปริมาณความต้องการ
สิ น ค้ า ส�ำเร็ จ รู ป ที่ เ หมาะสม และท�ำการสั่ ง ซื้ อ ตาม
ปริมาณความต้องการสินค้าซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละ
ชนิดรายการสินค้านั้น และพบว่าสามารถลดต้นทุนของ
การจัดการสินค้าคงคลังได้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
ตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 5 วิธี เพื่อก�ำหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวทางในการจัดการความเสี่ยง อันมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังของการศึกษาครั้งนี้

3. วิธีการศึกษา

3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การศึกษานี้อาศัยร้านขายยา CDE ซึ่งเป็นชื่อ
สมมติของร้านขายยาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เป็น
แหล่งข้อมูลส�ำคัญ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคัดเลือกจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต่อการจัดการ
สินค้าคงคลังภายในร้านขายยา CDE เป็นระยะเวลา 1 ปี
ขึ้นไป มีประสบการณ์การท�ำงานเกี่ยวกับร้านขายยาไม่
ต�่ำกว่า 3 ปี รวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่
ผู้ท�ำการศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 บริ เวณสถานประกอบการร้ า นขายยา
จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านขายยา
CDE เภสัชกรประจ�ำร้าน พนักงานสินค้าคงคลัง พนักงาน
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ขายสินค้าของบริษทั ทีร่ า้ นขายยาซือ้ สินค้า 2 ท่าน
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลจากประชุมในรูปแบบ
การระดมความคิดซึ่งมีการบันทึกเสียงและสังเกตการณ์
จากผู้ศึกษาเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง โดยก่อนท�ำการ
ประชุมได้มีการอธิบายเกี่ยวกับความหมายของความ
เสี่ยงก่อนท�ำการเก็บข้อมูล การเริ่มเก็บข้อมูลเริ่มจาก
ค�ำถามปลายเปิดกึ่งโครงสร้างจากค�ำถาม “ร้านขายยา
แห่งนี้ ท่านคิดว่ามีความเสี่ยงซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ในการจัดการใดเกิดขึ้นบ้าง และบ่อยเพียงใด” จากนั้น
ให้ ส มาชิ ก ผู ้ ร วมประชุ ม อภิ ป รายที่ ล ะคน โดยมี ผู ้
เชี่ยวชาญ 2 ท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมมี
สาระมุ ่ ง เน้ น เกี่ ย วกั บ การหารายการความเสี่ ย งและ
ความถีข่ องรายการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในธุรกิจร้านขายยา
CDE เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในขัน้ ตอนที่ 2 และในขัน้ ตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาท�ำการแบ่งหมวดหมู่ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นตามแหล่งที่มาของความเสี่ยง 4 ประเภท
ตามแนวคิดของ Water (2011) ได้แก่ ความเสี่ยงภายใต้
กระบวนการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ ความ
เสี่ยงจากลักษณะทางกายภาพในการด�ำเนินงาน และ
ความเสี่ ย งจากสิ่ ง แวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ โดยอาศั ย ผู ้
เชี่ยวชาญที่เข้าสังเกตการณ์จากขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 2 ท่าน
ร่วมกับผู้ศึกษา ท�ำหน้าที่แบ่งประเภทความเสี่ยงตาม
ที่มาจากรายการความเสี่ยงที่ผู้ศึกษาท�ำเป็นรายการไว้
ก่อนหน้า จากนั้นท�ำการสืบค้นต้นทุน 5 ประเภท ได้แก่
ต้นทุนสินค้า (Item cost, IC) ต้นทุนการเก็บรักษา
(Carrying cost, CC) ต้นทุนการส�ำรองสินค้า (Shortage
cost, SSC) ต้นทุนจากการขาดสินค้า (Safety stock,
SC) และต้นทุนจากการสั่งซื้อสินค้า (Ordering cost,
OC) จากบันทึกข้องร้านขายยา CDE ในปี พ.ศ. 2559
จากนั้นจึงท�ำการก�ำหนดมูลค่าของความเสี่ยงตามแหล่ง
ที่มา ส�ำหรับน�ำไปหามูลค่าต้นทุนจากรายการความ
เสี่ยงตามล�ำดับ รวมถึงท�ำการถอดค�ำพูดเพื่อหารายการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดมความคิด

ขัน้ ตอนที่ 3 ท�ำการประชุมเช่นเดียวกับขัน้ ตอนที่
1 โดยมี ส าระส�ำคั ญ เกี่ ย วกั บ การหาแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงตามประเภทที่มาของความเสี่ยง ด้วย
เครื่องมือ How – How decision และท�ำการสรุป
แนวทางจากเครื่องมือที่ได้
ขั้นตอนที่ 4 ท�ำการประชุมเช่นเดียวกับขั้นตอน
ที่ 1 โดยมีสาระส�ำคัญคือการหาความถี่การเกิดความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเรียงตามรายการความเสี่ยงเดิม
เพื่อใช้เป็นข้อมูลการประเมินค่าความเสี่ยง และมูลค่า
ของความเสี่ยง
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการระดมความคิดผู้ศึกษาได้ท�ำการถอดค�ำ
จากเครื่องบันทึกเสียงแบบค�ำต่อค�ำจากการประชุมและ
จัดพิมพ์เป็นหลักฐานรายงานผลการประชุมครั้งที่ 1
จากนั้ น ท�ำการนั บ จ�ำนวนความเสี่ ย งที่ มี ค วามหมาย
สอดคล้องกับความเสีย่ งทีผ่ ศู้ กึ ษาได้จดั เตรียมเป็นสมุดค�ำ
หรือวลีที่มีความหมายสอดคล้องกับความเสี่ยง เพื่อสรุป
เป็นรายการความเสี่ยงแจกแจงตามความถี่เรียงจากมาก
ไปน้อย ส�ำหรับการประชุมครั้งที่ 2 วิเคราะห์แนวทาง
การจั ด การความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามข้ อ เสนอวิ ธี ก าร
จัดการความเสี่ยงโดยการตั้งค�ำถามที่ลงท้ายด้วยค�ำว่า
“อย่างไร” กระทั่งสามารถหาแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงตามประเภทนั้น และจากการประชุมครั้งที่ 3
เป็ น การหาความถี่ ก ารเกิ ด ความเสี่ ย งที่ เ ปลี่ ย นแปลง
เรี ย งตามรายการความเสี่ ย งเดิ ม เพื่ อ น�ำไปใช้ ใ นการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งใหม่ ห ลั ง หากมี ก ารใช้ แ นวทาการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อลดต้นทุน
ต้นทุนของร้านยา CDE ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้
ศึกษาได้ท�ำการแยกหมวดหมู่เป็น ต้นทุนสินค้า (IC)
ต้นทุนการเก็บรักษา (CC) ต้นทุนการส�ำรองสินค้า (SSC)
ต้นทุนจากการขาดสินค้า (SC) และต้นทุนจากการสั่งซื้อ
สินค้า (OC)
การหามู ล ค่ า ของความเสี่ ย งตามแหล่ ง ที่ ม า
ได้มากจากการก�ำหนดมูลค่าของความเสี่ยงใช้ผลบวก
ของต้นทุนที่มีความสัมพันธ์ต่อประเภทความเสี่ยงนั้นๆ
หากต้นทุนใดมีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงตามประเภท
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ของที่ ม ามากกว่ า หนึ่ ง ประเภท ให้ ใช้ จ�ำนวนความ
สัมพันธ์ดังกล่าวหารมูลค่าก่อนใช้รวมผล เช่น ความเสี่ยง
จากสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์ต่อ CC SSC และ OC แต่
ต้นทุนทั้งสามประเภทมีจ�ำนวนความสัมพันธ์ต่อความ
เสี่ยงทั้งหมด 2 ความสัมพันธ์ดังนั้นมูลค่าของความเสี่ยง
จากสินทรัพย์ จึงมีค่าเท่ากับ CC/2 + SSC/2 + OC/2
เป็นต้น
การหามู ล ค่ า ต้ น ทุ น จากรายการความเสี่ ย ง
เป็นการน�ำมูลค่าของความเสี่ยงตามแหล่งที่มา หารด้วย
จ�ำนวนความสัมพันธ์ที่มีเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง เช่น
ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ มูลค่า CC/2 + SSC/2 + OC/2
บาท สัมพันธ์กับรายการความเสี่ยงรายการที่ 1, 2, 4, 6
ต้นทุนของรายการความเสี่ยงทั้ง 4 รายการมีค่าเท่ากับ
(CC/2 + SSC/2 + OC/2 )/4 มูลค่าต้นทุนจากรายการ
ความเสี่ยงของความเสี่ยงรายการที่ 1 จึงมีค่าอย่างละ
(CC/2 + SSC/2 + OC/2 )/4
การประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง ก�ำหนดสัญลักษณ์เป็น ค่าความ
เสี่ยงก่อน (R) และหลัง (Rn) ซึ่งอาศัยผลคูณระหว่าง
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ของรายการความเสี่ยง (L)
หรื อ ความถี่ ก ารเกิ ด ของรายการความเสี่ ย งหลั ง การ
จัดการความเสี่ยง (Ln) และความถี่ของค�ำที่ถูกใช้แทน
ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (S) รวมเป็น
ค่าความเสี่ยง 5 ช่วงระดับคะแนนได้แก่ ระดับความ
เสี่ยงที่รับไม่ได้ ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบ
การประเมิ น มู ล ค่ า ของความเสี่ ย ง แบ่ ง ออก
เป็นการประเมินก่อนการจัดการความเสี่ยง (VR) และ
หลัง (VRn) จากการประเมินความเสี่ยง (R,Rn) หลัง
ประเมินความเสี่ยงและจัดรายการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ช่วงระดับคะแนนที่แตกต่างกันแล้วเสร็จ โดยค�ำนวณหา
มูลค่าของความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง (VR)
และหลั ง การจั ด การความเสี่ ย ง (VRn) จากการก�ำ
หนดเฟคเตอร์ขึ้นตามระดับความส�ำคัญของความเสี่ยง
เสี่ ย งเพื่ อ ท�ำให้ ห ามู ล ค่ า ไม่ เ กิ ด เป็ น ช่ ว งคะแนนและ
ค�ำนวณหามูลค่าในล�ำดับถัดไปได้ โดยค่าดังกล่าวมีค่า

เป็นการให้คะแนนจากล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง
5 ล�ำดับชั้น และลดความส�ำคัญตามสัดส่วนดังนี้ 1/1,
1/2, 1/3, 1/4 และ 1/5 เมื่อน�ำค่าเฟคเตอร์คูณด้วย
มูลค่าต้นทุนจากรายการความเสี่ยงตามรายการความ
เสี่ยงทั้งหมด จึงสามารถค�ำนวณหามูลค่า VR และ VRn
ได้ ความแตกต่างของมูลค่าทั้งสองแสดงถึงร้อยละของ
ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจัดการความเสี่ยงด้วย
แนวทางจากการศึกษาในครั้งนี้
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การระดมความคิด (Brainstorming) เป็นเครื่อง
มือซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Osborn (1966) ในการดึงความ
คิดเห็นของสมาชิกในการประชุมโดยไม่มีการประเมิน
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนความคิด และการสร้างความคิดใด เพื่อ
ให้ข้อมูลมีความคลอบคลุมความเป็นจริงของเหตุการณ์
มากที่สุด องค์ประกบในการระดมความคิดอาศัยคน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป และท�ำการแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นที่สนใจ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
เครื่องมือ How – How decision เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้หาวิธีการแก้ปัญหา หรือประเด็นที่มีความสนใจ
ด้ ว ยการสร้ า งค�ำถามปลายเปิ ด ที่ ล งท้ า ยด้ ว ยค�ำว่ า
“อย่างไร” เช่น สามารถจัดการความเสี่ยงตามที่มาของ
ความเสี่ยงแต่ละประเภทได้อย่างไร เป็นต้น โดยผลของ
ค�ำตอบของค�ำถามแรกเป็นข้อมูลในการตั้งค�ำถามครั้ง
ถัดไปซ�้ำกันทั้งสิ้นห้าครั้ง หรือไม่สามารถพบประเด็น
ใหม่หลังค�ำตอบก่อนหน้า ผลของค�ำตอบครั้งสุดท้ายถือ
เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงนั้น เครื่องมือนี้ได้
รับการประยุกต์จากแนวคิด 5 ท�ำไม (Five why) ของ
เทอร์เนอร์ (2558)
การระบุ ค วามเสี่ ย งเป็ น การหารายการความ
เสี่ ย งโดยอาศั ย ตารางบั น ทึ ก รายการความเสี่ ย งเพื่ อ
บันทึก ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลักคือ รายการความ
เสี่ยง ความถี่ของค�ำ ความถี่การเกิดของความเสี่ยงนั้น
ดังตารางที่ 1
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พบประเด็นใหม่หลังคาตอบก่อนหน้า ผลของคาตอบครั้งสุ ดท้ายถือเป็ นแนวทางในการจัดการความเสี่ ยงนั้น เครื่ องมือนี้
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การระบุ ความเสี่ ย งเป็ นการหารายการความเสี่ ย งโดยอาศัย ตารางบัน ทึ ก รายการความเสี่ ย ง เพื่ อ บันทึ ก ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูลหลักคือ รายการความเสี่ ยง ความถี่ของคา ความถี่การเกิดของความเสี่ ยงนั้น ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1่ 1ตัวตัอย่
วอย่
างตารางรายการความเสี
ตารางที
างตารางรายการความเสี
่ ยง ่ยง
ลาดับที่
1
2
3

รายการความเสี่ ยง

ความถี่ของคา

ความถี่การเกิด

การประเมินความเสี่ ยง พิจารณาจากแนวคิดของระบบเมตริ กซ์ (Decision Matrix in Risk Assessment:

การประเมินความเสี่ยง พิจารณาจากแนวคิด 3.5 การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
DMRA) อาศัยผลคูณของปั จจัยสองชนิดเพื่อประเมินค่าความเสี่ ยง R และ Rn จากปั จจัยความรุ นแรงของผลกระทบ (S)
ของระบบเมตริกซ์ (Decision Matrix in Risk Assessอาศัยการทบทวนข้อมูลจริง โดยเทียบข้อมูล
ment: DMRA) อาศัยผลคูณของปัจจัยสองชนิดเพื่อ จากการเก็บข้อมูลต่างวิธีอันได้แก่ การระดมความคิด
ประเมินค่าความเสี่ยง R และ Rn จากปัจจัยความรุนแรง บันทึกการประชุม แล้วน�ำข้อมูลทั้งหมดรวมกัน เพื่อ
ของผลกระทบ (S) อาศัยการถอดค�ำจากการระดมความ ประกอบข้อมูลให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคลอบคลุม
คิด ใช้ความถี่ของค�ำในการจัดล�ำดับคะแนน โดยใช้ ความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด และท�ำการตรวจสอบจาก
จ�ำนวนรายการความเสี่ยงทั้งหมดที่เรียงตามความถี่ของ ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 2 ท่าน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจาก
ค�ำจากมากไปน้อยหาร 5 เพื่อหาจ�ำนวนของสมาชิกใน การศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์หรือการบริหารจัดการ มี
แต่ละช่วง เมื่อได้จ�ำนวนสมาชิกในแต่ละช่วงจึงก�ำหนด ประสบการณ์การท�ำงานเกี่ยวกับร้านขายยาเป็นเวลา
รายการความเสี่ยงที่ได้เรียงตามล�ำดับคะแนน 5, 4, 3, อย่างน้อยไม่ต�่ำกว่า 3 ปี และผ่านการอบรมจากผู้ท�ำการ
2, 1 เช่น หากได้รายการความเสี่ยง 20 รายการ จากนั้น ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งในการศึ ก ษานี้ ในกรณี ที่ มี
จึงเรียงล�ำดับรายการด้วยความถี่ของค�ำที่พบจากมากไป ความไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องความถี่ของ
น้อย น�ำรายการทั้งหมดหาร 5 ได้สมาชิกแต่ละช่วง รายการความเสี่ยงการศึกษานี้ใช้ความถี่จากผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวนเท่ากับ 4 รายการ ดังนั้นรายการความเสี่ยงที่มี ที่ ใ ห้ ค ่ า สู ง สุ ด เป็ น หลั ก และในกรณี ที่ เ กิ ด ความไม่
ค่ า ปั จ จั ย ความรุ น แรงของผลกระทบซึ่ ง มี ค ่ า คะแนน สอดคล้องเกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่ความเสี่ยงขึ้นตาม
เท่ากับ 5 จึงเป็นรายการความเสี่ยงที่มีความถี่มากที่สุด รายการความเสี่ยงใดๆ หากรายการความเสี่ยงนั้นถูก
4 อันดับแรก ปัจจัยความรุนแรงของผลกระทบซึ่งมีค่า แบ่งเป็นหมวดหมู่ความเสี่ยงใดมากกว่าถือว่าความเสี่ยง
คะแนนเท่ากับ 4 จึงมีรายการความเสี่ยงล�ำดับที่ 5 – 8 รายการดังกล่าวถูกจัดตามหมวดหมู่หมวดนั้น หรือหาก
ท�ำเช่นนี้จนกระทั่งรายการความเสี่ยงทุกรายนั้นถูกจัด รายการความเสี่ ย งไม่ มี ห มวดหมู ่ ที่ ถู ก แบ่ ง ตรงกั น ให้
เข้ากลุ่มตามค่าคะแนนของปัจจัย (S) ส�ำหรับปัจจัยด้าน อาศัยการประชุมแบ่งหมวดหมู่ใหม่ และนับความเสี่ยง
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) นั้นอาศัย ของรายการนั้ น ๆตามหมวดหมู ่ ที่ มี ผู ้ ล งความเห็ น
ความถี่ในการเกิดความเสี่ยง ประกอบด้วยข้อมูลสองชุด มากกว่าเป็นข้อสรุป
คือ ความถี่ก่อนและหลังจากการจัดการความเสี่ยงตาม
แนวทางที่ได้น�ำเสนอ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นข้อมูลสองชุด 4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
คือ L และ Ln โดยอาศัยเกณฑ์จากการศึกษาของ Gul 4.1 ผลการหารายการความเสี่ยงของธุรกิจร้านขายยา
and Guneri (2016) ในการให้คะแนนปัจจัยด้านโอกาส CDE
ในการเกิดความเสี่ยง เช่นเดียวกับผลของค่าความเสี่ยง
R และ Rn

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
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4.1 ผลการหารายการความเสี่ ยงของธุรกิจร้ านขายยา CDE

ตารางที่ 2่ 2รายการความเสี
รายการความเสี
่ยงของร้
านขายยา
CDECDE
ในปีในปี
พ.ศ.พ.ศ.
25592559
ตารางที
่ ยงของร้
านขายยา
รายการที่
รายการความเสี่ ยง
รายการที่
1
อัคคีภยั
14
2
อุทกภัย
15
3
สภาพเศรษฐกิจ
16
4
ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลง
17
5
แหล่งที่มาของเงินทุน
6
การส่ งมอบสิ นค้าที่ล่าช้า
18
7
การส่ งสิ นค้าไม่ถูกต้อง
8
ราคาสิ นค้าที่เปลี่ยนแปลง
19
9
ความเชื่ อมัน่ ต่อผูข้ าย
20
10
การจัดการสิ นค้ามีปัญหาของผูข้ าย
21
11
วิธีการส่ งสิ นค้าที่เปลี่ยนแปลง
22
12
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่ไม่คงที่
ความผิดพลาดในการสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อ
23
13
และผูส้ ่ งมอบสิ นค้า

รายการความเสี่ ยง
ค่านิยม/ทัศนคติในการซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
การทุจริ ตของพนักงาน
การขาดการติดต่อของตัวแทนจาหน่าย
สิ นค้าขาดจากความเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการอย่างรวดเร็ ว
ผลของสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้อง
ต่อการสั่งซื้ อสิ นค้า
ความปลอดภัยของสิ นค้า
การชาระเงินล่าช้า
การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อจัดการสิ นค้าคงคลัง
ความไม่ยดื หยุ่นของการเปลี่ยนแปลงผูข้ าย
ความไม่โปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน

ผลของต้
่ยวข้องกั
บความเสี
กิจก
การเก็
งจากร้านขายยา
านขายยา
การเก็บบข้ข้ออมูมูลลรายการความเสี
CDE4.2
จังหวั
ดขอนแก่นนทุนซึ่ งทีมี่เกีโครงสร้
รายการความเสี่ ย่ยงจากร้
างองค์
กรเป็ น่ยร้ างของธุ
นยาค้ารปลี
CDEชกร 1 ท่าน การจัดการสิ นค้าคงคลังอาศัย
จังหวัดขอนแก่นเจ้
น าซึของรายเดี
่งมีโครงสร้ยวางองค์
รเป็นนร้าค้นยา
ทีCDE
่มีผปู้ ระกอบการเป็
มีพนักกงานสิ
าคงคลังร้า1นขายยา
ท่าน และเภสั
ต้นทุนของการจั
ดการสิ
นค้าหน้
าคงคลั
านขาย
ค้ า ปลี ก ที่ มี ผขู ้ ปองผู
ระกอบการเป็
น เจ้ า ของรายเดี
ประสบการณ์
ป้ ระกอบการในการสั
กงานและเภสั
ช กรท
าทีง่ ตของร้
ามคาสั
่งซื้ อสิ นค้ยา วบริมีหารจัดการ โดยพนั
่งของ
ยา
CDE
ในปี
พ.
ศ.
2559
มี
ม
ล
ู
ค่
า
ทั
ง
้
สิ
น
้
2,578,637.00
พนั
ก
งานสิ
น
ค้
า
คงคลั
ง
1
ท่
า
น
และเภสั
ช
กร
1
ท่
า
น
การ
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เภสัชกรท�ำหน้าที่ตามค�ำสั่งของผู้ประกอบการ จากการ สินค้าทั้งสิ้น 373 รายการ ต้นทุนการเก็บรักษา (CC)
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ความเสี่ยงที่พบนี้มีความถี่ของค�ำทั้งหมด 50 จ่ายสินค้า 7,500 บาท ค่าพื้นที่เก็บรักษา 3,000 บาท
ต้นทุนของการจัดการสิ นค้าคงคลังของร้านขายยา CDE ในปี พ. ศ. 2559 มีมูลค่าทั้งสิ้ น 2,578,637.00 บาท แบ่ง
ครั้ ง สามารถเรี ย งล�ำดั บ ของรายการความเสี่ ย งตาม ค่าไฟฟ้า 3,000 บาท ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 953.59 บาท
ออกเป็ นมูลค่าตามประเภทดังนี้ ต้นทุนของสิ นค้า (IC) 2,195,305.32 บาท คิดจากมูลค่ารายการสิ นค้าทั้งสิ้ น 373 รายการ
ล�ำดับการพบในแบบถอดค�ำจากการระดมความคิด ซึ่ง ต้นทุนสินค้าส�ำรอง (SSC) 73,800.00 บาท คิดจาก
ต้นทุนการเก็บรักษา (CC) 275,443.04 บาท คิดจากค่าใช้จ่ายต่อเดือน ได้แก่ ค่าจ้างพนักงานดูแลสิ นค้าคงคลัง 8,500 บาท
รายการความเสี่ยงมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ นโยบายของผู้ประกอบการ ซึ่งมีการส�ำรองสินค้าทุก
ค่าดูแลการจ่ายสิ นค้า 7,500 บาท ค่าพื้นที่เก็บรั กษา 3,000 บาท ค่าไฟฟ้ า 3,000 บาท ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 953.59 บาท ต้นทุน
Venkatesh et al. (2015) ที่ศึกษาความเสี่ยงของร้าน รายการอย่างน้อย 12 ชิ้นตามนโยบายการสั่งซื้อของผู้
สิ นค้าสารอง (SSC) 73,800.00 บาท คิดจากนโยบายของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งมีการสารองสิ นค้าทุกรายการอย่างน้อย 12 ชิ้ น
ค้าปลีก ดังนั้นลักษณะความเสี่ยงของร้านค้าปลีกและ ประกอบการ ต้ น ทุ น เนื่ อ งจากสิ น ค้ า ขาด (SC)
33,360.00 บาท คิดจากการเรียกหาสินค้าแต่ร้านไม่
ร้านขายยาค้าปลีกจึงมีความใกล้เคียงกัน
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ คิดมูลค่า
เฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุนและราคาขาย ซึ่ง
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ตามนโยบายการสั่งซื้ อของผูป้ ระกอบการ ต้นทุนเนื่องจากสิ นค้าขาด (SC) 33,360.00 บาท คิดจากการเรี ยกหาสิ นค้าแต่ร้าน
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8 บาท ต้นทุนการสั่งสินค้าด้านนี้มีค่าน้อยที่สุดอันเนื่อง ดังตารางที่ 3
ตนเอง ซึ่ งต้นทุนทั้ง 5 ประเภทนั้นมีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ ยงตามแนวคิดของ Water (2011) จึงสามารถคานวณมูลค่าของ
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17, 18 มีค่ารายการละ 4,765.71 หน่วย ดังตารางที่ 3
ด�ำเนินงาน มีมูลค่าความเสี่ยงมากที่สุด มีรายการความ หน่วย ดังตารางที่ 3
เสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ�ำนวนทั้ ง สิ้ น 13 รายการ ได้ แ ก่
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การศึ ก ษานี้ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยต้ น ทุ น การ 4.3 ผลการหาแนวทางจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระ
จัดการสินค้าคงคลังเพื่ออธิบายผลกระทบด้านต้นทุน ทบต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจร้านขาย
จากความเสี่ยง สอดคล้องต่อปัจจัยผลกระทบของความ ยา CDE
ภาพที่ 1 ผลการจัดการความเสี่ยงตามแหล่ง
เสี่ ย งจากศึ ก ษาของ Borkowski (2015) ซึ่ ง ใช้ ก าร
าด้วยเครื
งมืบอายผลกระทบด้
How – Howานต้
decision
สั ม ภาษณ์การศึ
เ พื่ อกวิษานี
เ คราะห์
หาผลกระทบแห่
่ยง นทีค้่มาคงคลั
ขอ้ มูลด้วยต้นทุงนความเสี
การจัดการสิ
งเพื่ออธิ
นทุนจากความเสี่ ย ง
้ วิเคราะห์
แนวทางในการจั
ดการความเสี
ลต่อการ
จากการศึ
าคัญด้านหนึ่งคื่ ยงจากศึ
อ ผลกระทบ
สอดคล้
องต่กษาผลกระทบสำ
(2015) ซึ่ งใช้
การสัมภาษณ์่ยเงที
พื่อ่มวิีผเคราะห์
หา
อปั จจัยผลกระทบของความเสี
กษาของ Borkowski
ลดต้่ งนคืทุอนผลกระทบเกี
ซึ่งได้จากการระดมความคิ
การความ
เกี
่ยวกับต้นทุงนความเสี
ดังนั้น่ ยงเมืจากการศึ
่ออาศัยข้กอษาผลกระทบส
มูลเกี่ยวกับมูาคั
ลค่ญาด้านหนึ
่ย วกับต้นทุ น ดังดนัเพื
ผลกระทบแห่
ยข้อ มูล
้ นเมื่อจั่อดอาศั
เสี
่
ย
งตามแหล่
ง
ที
่
ม
าด้
า
นกระบวนการดำ
า
เนิ
น
งานและ
ต้เกีน่ยทุวกันบทีมู่เกิลดค่ขึาต้้นนความเสี
ย
่
งที
เ
่
กิ
ด
จากกระบวนการดำ
า
เนิ
น
ทุนที่เกิดขึ้น ความเสี่ ยงที่เกิดจากกระบวนการดาเนิ นงานนั้นเป็ นมูลค่าสู งที่สุดของรายการความเสี่ ยง และ
ร กิ้ นจรายการความเสี
คื อ การบู ร ณาการ
้นเป็นมูลค่า่ ยสูงที
งที่ เกี่ส่ ยุดวข้
ของรายการความเสี
ง และมีเห็นลัว่กา ษณะทางกายภาพของธุ
มีงานนั
รายการความเสี
องเป็ นจานวนมาก่ยแสดงให้
เมื่ อมี การจัดการความเสี่ ยงขึ
่ ย งจาก
ค้าคงคลั
ง (Inventory
Manageรายการความเสีาเนิ่ยงที
่เกี่ยวข้องเป็
านวนมาก
แสดงให้
นส่ วนนใหญ่
กระบวนการด
นงานของร้
า นค้นาจำปลี
กเป็ นประเด็
นสาคัญทีโปรแกรมจั
่ ส่ งผลต่อ ต้นดทุการสิ
ในขณะที
่ ความเสี่ ยงที
่เกิดจาก
ment
software)
ที
่
ต
อบสนองต่
อ
กิ
จ
กรรมการบริ
หาร่
เห็
น
ว่
า
เมื
่
อ
มี
ก
ารจั
ด
การความเสี
่
ย
งขึ
้
น
รายการความ
สิ นทรัพย์มีมูลค่าสู งสุ ดหากเทียบตามมูลค่าตามแต่ละรายการความเสี่ ยง โดยมูลค่าดังกล่าวสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงรายการที
จัดนการสิ
นค้างคงคลั
ของร้
ยอุปขกรณ์
ด้แาก่ปลีเครื
เสี่ยปริงจากกระบวนการดำ
่ยวเนืาปลี
ก ซึ่อ่ งง
12
มาณสิ นค้าคงคลังทีา่ไเนิ
ม่คนงทีงานของร้
่ มีความเกีานค้
่ องกักบเป็ปรินมาณสิ
ค้าคงคลั
อันเป็งนต้
นทุานนส่ วอาศั
นใหญ่
องร้ าไนค้
คอมพิ
ซอฟแวร์
จัดการสิ
นค้าดคงคลั
ง กระดาษกาว
่ ส ่ ง ผลต่
อ ต้ นนทุค้านคงคลั
ส่ ว นใหญ่
สัประเด็
มพันธ์นตสำ่อาต้คันญทุนทีการจั
ดการสิ
ง ดังนั้นในขณะที
่ยวกัวบเตอร์
ในการจัด่ การเกี
ความเสี
่ ยงจึงควรเน้
นการจั
การในรายการความ
กำากั่ ยบงจากสิ
สินค้านและกำ
งคนในการป้
นข้อมูลเข้ลาค่ระบบ
ความเสี
่ยงที่เกิดจากสิ่ ยงจากกระบวนการด
นทรัพย์มีมูลค่าสูงาเนิ
สุดนหากเที
เสี
่ ยงในหมวดความเสี
งาน หรืยบอความเสี
ทรัพย์เาป็ลันส
าคัญ เมื่อพิจอารณาจากมู
าของ
เมื
อ
่
มี
ก
ารเคลื
อ
่
นไหวสิ
น
ค้
า
ขึ
น
้
ซึ
ง
่
ปรั
บ
เปลี
ย
่
นจากการจด
ตามมู
ล
ค่
า
ตามแต่
ล
ะรายการความเสี
่
ย
ง
โดยมู
ล
ค่
า
ดั
ง
ต้นทุน
กล่าวสัมพันธ์กับความเสี่ยงรายการที่ 12 ปริมาณสินค้า บันทึกด้วยมือเป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมูล
4.3
ผลการหาแนวทางจั
ดการความเสี
ผลกระทบต้
CDE่แนวทาง
ดการสิ
งของธุรกิจร้ านขายยา
ของสิ
นค้านทัค้้งาเข้คงคลั
าและออกจากระบบ
ในขณะที
คงคลั
ง ที่ ไ ม่ ค งที่ มี ค วามเกี
่ ย วเนื่่ยองที
งกั่สบ่ งปริ
ม าณสิ นนค้ทุานการจั
– How
decision
1 ผลการจั
ดการความเสี
งที่ย่มวกั
าด้บวยเครื
การสั่ องมื
่งซือ้อสิHow
นค้าตามค่
าพยากรณ์
ปริมาณความ
คงคลั ง อั น เป็ น ต้ น ทุภาพที
น ส่ ว่ นใหญ่
ข องร้
า นค้ า ปลี่ ยกงตามแหล่
ซึ่ ง เกี
ดการความเสี
่ ยงที
เพื่อจัดการความเสี่ ยงตาม
การลดต้นต้ทุอนงการสิ
ซึ่ งได้จนากการระดมความคิ
ค้าของตัวแบบอนุกดรมเวลาตามรายการและ
สัมพันธ์ตแนวทางในการจั
่อต้นทุนการจัดการสิ
นค้าคงคลั
ง ่มดัีผงลต่
นั้นอในการ
รณาการโปรแกรมจั
ดการสิ
ค้าคงคลั
แหล่
งที่มาด้่ ยาวกั
นกระบวนการด
าเนิงนควรเน้
งานและลั
กษณะทางกายภาพของธุ
รกิจคืนอค้าการบู
ที่แตกต่
างประกอบการตั
ดสินนใจร่
วมกับง
จั ด การเกี
บ ความเสี่ ย งจึ
น การจั
ด การใน ประเภทสิ
นค้าคงคลังของร้รานะบบการสั
อาศัยอุปกรณ์
(รายการความเสี
Inventory Management
software
) ที่ตอบสนองต่อกิจประสบการณ์
กรรมการบริ หารจั
ดการสิ
ของผู
้ประกอบการโดยใช้
่งซื้อ
่ยงในหมวดความเสี
่ยงจากกระบวนการ
ได้
วเตอร์ ซอฟแวร์
บสิ นค้า ่ และก
งคนในการป้
อนข้อเมื
มูล่อเข้ปริาระบบ
มาณคงที
(Fix าลัorder
quantity)
มาณ
ดำาแเนิก่นเครื
งาน่ องคอมพิ
หรือความเสี
่ยงจากสินจดั ทรัการสิ
พย์เนป็ค้นาสำคงคลั
าคัญงเมืกระดาษกาวก
่อ ด้วยปริากั
เมื
มีการเคลื่อนไหวสิ
นค้านขึ้นทุนซึ่ งปรับเปลี่ยนจากการจดบันทึกด้สิวนยมืค้อาเป็ลดลงถึ
นการใช้
อุปกรณ์
อมู่มลเติ
ของสิ
นค้าทั้ง
งระดั
บหนึช่งวจึยในการเก็
งสั่งสินค้บาข้เพิ
ม และใช้
พิจ่อารณาจากมู
ลค่าของต้
กระบวนการดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์
ลักษณะทางกายภาพของธุรกิจ
สิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

การบูรณาการโปรแกรมจัดการสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management software)
การสั่งซื้อสิ นค้าตามค่าพยากรณ์ปริ มาณความ
ต้องการสิ นค้าของตัวแบบอนุ กรมเวลา

เข้าและออกจากระบบ ในขณะที่แนวทางเกี่ยวกับการสั่งซื้ อสิ นค้าตามค่าพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้าของ

ระบบสั่งซื้อตามระยะเวลาคงที่ (Fix time period) ใน เศรษฐกิจ ดังภาพที่ 1
ตัวแบบอนุกรมเวลาตามรายการและประเภทสิ นค้าที่แตกต่างประกอบการตัดสิ นใจร่ วมกับประสบการณ์ของผูป้ ระกอบการ
สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเป็นรอบคล้ายกัน
วิธีการได้มาของแนวทางการแก้ปัญหาของการ
โดยใช้ระบบการสั่งซื้อด้วยปริ มาณคงที่ (Fix order quantity) เมื่อปริ มาณสิ นค้าลดลงถึงระดับหนึ่งจึงสั่งสิ นค้าเพิม่ เติม
ทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงตาม ศึกษานีไ้ ด้มาจากการใช้เครือ่ งมือ How – How decision
และใช้ระบบสัง่ ซื้ อตามระยะเวลาคงที่ (Fix time period) ในสิ นค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเป็ นรอบคล้ายกันทุก
แหล่ ง ที่ ม าในหมวดสิ น ทรั พ ย์ และสิ่ ง แวดล้ อ มทาง จากการระดมความคิด ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา Sylla
ปี เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ ยงตามแหล่งที่มาในหมวดสิ นทรัพย์ และสิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ดังภาพที่ 1

วิธีการได้มาของแนวทางการแก้ปัญหาของการศึกษานี้ ได้มาจากการใช้เครื่ องมือ How – How decision จาก
การระดมความคิด ซึ่ งแตกต่างจากการศึกษา Sylla (2014) อาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามแบบประมานค่า 10
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(2014) อาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามแบบ 4.4 ผลของการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุน
ประมานค่า 10 ระดับ (Rating scale) จากแบบสอบถาม สินค้าคงคลังก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยง
ระดับ 180
(Rating
180 ข้อ ร่ วมกับวิธีก ารทางสถิ ติเ พื่อ หาแนวทางในการจัดการความเสี่ ยงที่
ข้อ ร่scale
วมกับวิ) ธจากแบบสอบถาม
ีการทางสถิติเพื่อหาแนวทางในการ
เหมาะสมตามค่
าคะแนนความเสี
่ ยงที่มีความส
าคัญ
จัดการความเสี
่ยงที่เหมาะสมตามค่
าคะแนนความเสี
่ยง
ที่มีความส�ำคัญนความเสี่ ยงที่ส่งผลต่ อต้ นทุนสิ นค้ าคงคลังก่ อนและหลังการจัดการความเสี่ ยง
4.4 ผลของการประเมิ
่ 4 ผลการประเมิ
นค่าความเสี
่ยงก่อนและหลั
ดการความเสี
ตารางทีตารางที
่ 4 ผลการประเมิ
นค่าความเสี
่ ยงก่อนและหลั
งการจัดงการจั
การความเสี
่ ยง ่ยง
รายการ
ความถี่การ คะแนน ค่า R ความถี่การ คะแนน
ความถี่ คะแนน
ความ
เกิดปั ญหา ด้าน (L) จาก
เกิดปั ญหา ด้าน (Ln)
ของคา ด้าน (S)
เสี่ ยงที่
(ปี )
ก่อน
L*S
หลัง(ปี )
หลัง
7
8
5
0.25
5
25
0.75
5
6
7
5
0.08
5
25
6
2
14
5
5
0.08
5
25
0.08
5
10
3
5
0.75
5
25
1
4
15
3
5
3
3
15
3
3
1
2
4
30
1
4
30
1
2
2
4
5
3
12
5
3
8
2
4
1
4
16
5
3
16
2
4
1
4
16
5
3
17
2
4
1
4
16
6
2
21
2
3
8
2
6
5
3
3
1
3
10
1
3
10
1
4
1
3
30
1
3
30
1
5
1
3
30
1
3
30
1
9
1
3
6
2
6
6
2
11
1
2
3
3
6
3
3
12
1
2
5
3
6
5
3
13
1
2
1
4
8
2
4
18
1
2
5
3
6
5
3
19
1
2
1
4
8
1
4
20
1
1
8
2
2
8
2
22
1
1
9
2
2
9
2
23
1
1
3
3
3
6
2

ค่า Rn
จาก
Ln*S
25
10
25
20
15
4
12
12
12
8
9
3
3
3
6
6
6
8
6
8
2
2
2

เมื่อประเมินค่าความเสี่ ยง R ก่อนและหลังการจัดการความเสี่ ยง ดังตารางที่ 4 พบว่าจากแนวทางการจัดการความ
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เมื่อประเมินค่าความเสี่ยง R ก่อนและหลังการ สินค้าขาดจากความต้องการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
จัดการความเสี่ยง ดังตารางที่ 4 พบว่าจากแนวทางการ อย่างรวดเร็ว และความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
จั ด การความเสี่ ย งด้ ว ยการการบู ร ณาการโปรแกรม พนักงาน แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่ม
จัดการสินค้าคงคลังท�ำให้รายการความเสี่ยงที่ 6, 10, เติมเพื่อจัดการสินค้าคงคลัง เมื่อแบ่งความเสี่ยงตาม
เสี่ ยงในรายการที่ 21 มีค่า R เพิ่มขึ้น ซึ่ งรายการความเสี่ ยงกลุ่มนี้ เกี่ยวเนื่ องกับความเสี่ ยงจากหมวดกระบวนการดาเนิ นงาน
16, 23 มีค่า R ลดลง แต่ความเสี่ยงในรายการที่ 21 มีค่า ระดับค่า R พบว่าความเสี่ยงที่รับไม่ได้ ความเสี่ยงระดับ
และพบว่าแนวทางการการสั่งซื้ อสิ นค้าตามค่าพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้า ของตัวแบบอนุ กรมเวลา ทาให้รายการ
R เพิ่มขึ้น ซึ่งรายการความเสี่ยงกลุ่มนี้เกี่ยวเนื่องกับ สูง และความเสี่ยงที่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีจ�ำนวน
ความเสี่ ยงที่ 8, 17 ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับความเสี่ ยงจากหมวดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มีค่า R ลดลง จึงสรุ ปได้วา่ การจัดการ
ความเสี่ยงจากหมวดกระบวนการด�ำเนินงาน และพบว่า รายการลดลง ส่วนค่าความเสี่ยงปานกลาง มีจ�ำนวน
ความเสี
่ ยงด้วยแนวทางจากการศึ
กษานี้าไพยากรณ์
ด้ลดค่าความเสี
งเกี่ยวกัรายการความเสี
บ การส่ งมอบสิ ่นยงเพิ
ค้าที่ม่ลขึ่าช้้นา การจั
ดการสิ
ปัญหาของ
แนวทางการการสั
่งซื้อสินค้าตามค่
ปริม่ ยาณ
แสดงให้
เห็นนว่ค้าามีความเสี
่ยง
ผูความต้
ข้ าย การขาดการติ
ด
ต่
อ
ของตั
ว
แทนจ
าหน่
า
ย
ราคาสิ
น
ค้
า
ที
่
เ
ปลี
่
ย
นแปลง
สิ
น
ค้
า
ขาดจากความต้
อ
งการเปลี
่
ย
นแปลงความ
อ งการสิ น ค้ า ของตั ว แบบอนุ ก รมเวลา ท�ำให้ จากแนวทางดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับค่า
ต้รายการความเสี
องการอย่างรวดเร็
าจเพิ่มความเสี่ ยงเกี่ย่ยวกั
ว และความไม่
งใสในการปฏิ
บตั ิ่งยานของพนั
กงาน
นเพิอ่มการ
เติม
่ยง แต่
คืออสามารถลดความเสี
งทีบ่อการลงทุ
าจส่งผลต่
่ยงที
่ 8, 17 ซึ่งเกีโปร่
่ยวเนื
่องกับความเสี
ง ความเสี
เพืจากหมวดสภาพแวดล้
่อจัดการสิ นค้าคงคลัง อเมืมทางเศรษฐกิ
่อแบ่งความเสีจ่ ยงตามระดั
่รับไม่ได้ ความเสี
่ ยงระดับสูองงท�ำแผนจั
และความเสี
่ ยงที่
บค่า Rจึงพบว่หยุ
าความเสี
ดชะงั่ กยงที
ของการด�ำเนิ
นงานและต้
ดการ
มีค่า R ลดลง
ความเสี
อมรับดได้
มีจานวนรายการลดลง
ส่ วนค่าความเสี่ ยงปานกลาง
มีจานวนรายการความเสี
่ ยงเพิ่มขึ้น ่ ยแสดงให้
เห็น
ควบคู ่ กั บ การติ
ด ตามผล แต่ ส ามารถเปลี
นรายการ
สรุปได้่ ยวงที
่า ่ยการจั
การความเสี
่ยงด้วยแนวทางจากการ
่ยนแปลงระดั
บค่าความเสี
่ ยงที่อาจส่ งผลต่อการ
ว่ศึากความเสี
่ ยง คืาอนัสามารถลดความเสี
กล่่ยาวมี
อการเปลี
่ยงเหล่
้นเป็นเพียงการพยายามลดการเกิ
ด
ษานี้ได้่ ยลงจากแนวทางดั
ดค่าความเสี่ยงงเกี
วกัผบลต่การส่
งมอบสิ
นค้าที่ ความเสี
หยุ
กของการด
องทาแผนจั
ดการควบคู่กบั การติ
สามารถเปลี
่ยนรายการความเสี
ตามผล
เหตุกดารณ์
ซึ่งแต่
อาจมี
แผนการจั
ดการรองรับเท่่ ยางเหล่
นั้น าดันัง้ น
ล่าดช้ชะงั
า การจั
ดการสิาเนิ
นค้นางานและต้
มีปัญหาของผู
้ขาย การขาดการ
เป็ติดนต่เพีอยของตั
งการพยายามลดการเกิ
เหตุการณ์
ตารางทีบ่ เท่5 านั้น ดังตารางที่ 5
วแทนจ�ำหน่าย ดราคาสิ
นค้ซา่ ึ งทีอาจมี
่เปลี่ยแผนการจั
นแปลง ดการรองรั
ตารางที
นค่นาความเสี
่ ยงก่่ยองก่
นและหลั
งการจั
ดการความเสี
่ ยง ่ยง
ตารางที่ 5่ 5ผลการประเมิ
ผลการประเมิ
ค่าความเสี
อนและหลั
งการจั
ดการความเสี
ความหมาย

ช่วง
คะแน
น

จานวน
รายการ
ความเสี่ ยง
(ก่อน)

ความเสี่ ยงทีร่ ับไม่ได้

25

4

6,7,10,14

ความเสี่ ยงระดับสู ง

15 - 20

4

8,15,16,17

2

10,15

ความเสี่ ยงปานกลาง

8 - 12

3

2,13,19

8

2,6,8,13,16,17,19,21

2-6

12

1,3,4,5,9,11,12,18,
20,21,22,23

11

1,3,4,5,9,11,12,18,20,
22,23

1

0

ความเสี่ ยงทีย่ อมรับได้
ความเสี่ ยงทีไ่ ม่มี
ผลกระทบ

รายการความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้อง

จานวน
รายการความเสี่ ยงที่
รายการ
เกี่ยวข้อง
ความเสี่ ยง
(หลัง)
2
7,14

0

4.5 ผลของแนวทางการจัดการความเสี่ ยงที่ส่งผลต่ อต้ นทุนการจัดการสิ นค้ าคงคลัง
4.5 ผลของแนวทางการจั
่ยงที่ ย่สงก่่งผลต่
อ เสีง่ยการจั
ง VR,
VRn ที่เปลี่ ยงในการศึ
่ยนแปลงไป
เพื้ ่อเป็หาผลกระทบต่
จากผลการประเมิ นดมูการความเสี
ลค่า ของความเสี
อ นและหลั
ดการความเสี
กษานี
นการอธิ บ ายถึอง
ต้นทุนการจัดการสิน่ ยค้งในรู
าคงคลั
นการจัดการสิ
นค้าคงคลังตามระดั
ช่วงคะแนน
ผลกระทบของความเสี
ปมูงลค่าความเสี่ ยง VR, VRn ที่เต้ปลีน่ยทุนแปลงไป
เพื่อหาผลกระทบต่
อต้นทุนบการจั
ดการสิ นค้Rา
จากผลการประเมิ
ค่าของความเสี
่ยงก่อน และ Rn ที่แตกต่างกัน โดยมีหน่วยวัดผลเป็นบาท พบว่า
คงคลังตามระดั
บช่ วงคะแนนนRมูลและ
Rn ที่แตกต่างกัน โดยมีหน่ วยวัดผลเป็ นบาท พบว่า หากมีการจัดการความเสี่ ยงตาม
และหลังการจัดการความเสี่ยงในการศึกษานี้ เป็นการ หากมีการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบูรณาการ
แนวทางการบูรณาการโปรแกรมจัดการสิ นค้าคงคลัง ประกอบการซื้ อสิ นค้าตามการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้า
อธิบายถึงผลกระทบของความเสี่ยงในรูปมูลค่าความ โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง ประกอบการซื้อสินค้า
แบบอนุ กรมเวลาแล้วนั้น ส่ งผลกระทบต่อมูลค่ าความเสี่ ยงจาก 943,435.34 บาท เหลือ 819,477.68 บาท ลดลงเป็ นมูลค่า
ทั้งสิ้ น 123,957.66บาท หรื อลดลงร้อยละ 13.14 ดังตารางที่ 6
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ตามการพยากรณ์ ป ริ ม าณความต้ อ งการสิ น ค้ า แบบ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,957.66บาท หรือลดลงร้อยละ
อนุกรมเวลาแล้วนั้น ส่งผลกระทบต่อมูลค่าความเสี่ยง 13.14 ดังตารางที่ 6
จาก 943,435.34 บาท เหลือ 819,477.68 บาท ลดลง
ตารางที่ 6 ผลการประเมินมูลค่าของความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยง
ตารางที่ 6 ผลการประเมินมูลค่าของความเสี่ ยงก่อนและหลังการจัดการความเสี่ ยง
จานวน
จานวน
รายการ
รายการ
เฟคเตอร์ ระดับ
มูลค่า
มู
ล
ค่
า
ความ
ความ
ช่วง
ความหมาย
ความสาคัญของ
VR
VRn
เสี่ ยง
เสี่ ยง
คะแนน
ค่าความเสี่ ยง
(หลัง)
(ก่อน)
ก่อน
หลัง
ความเสี่ ยงที่รับไม่ได้
25
1
4
298,451.52
2
102,660.98
ความเสี่ ยงระดับสู ง
15 - 20
0.5
4
102,660.98
2
97,895.27
ความเสี่ ยงปานกลาง
8 - 12
0.33
3
94,427.82
8
195,500.23
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
2-6
0.25
12
447,895.01
11
423,421.20
ความเสี่ ยงทีไ่ ม่มี
1
0.2
0
0.00
0
0.00
ผลกระทบ
รวมมูลค่าความเสี่ ยงรวม
819,477.68
943,435.34
ความแตกต่าง
123,957.66
ความแตกต่าง (%)
13.14

5. บทสรุ
ปและข้
อเสนอแนะ
5. บทสรุ
ปและข้
อเสนอแนะ

การจัดการความเสี่ยงนั้นมีวิธีการที่หลากหลาย
ร ะดั บ ความส�ำคั
ญ หรื อ ตามความจ�ำเป็
การศึ
กษานี
้สะท้
อนให้
งการจัดการความเสี
ดการความ ่ ยงด้ตามแต่
การศึ
กษานี
เห็เนห็ถึนงถึการจั
วยแนวทางการบู
รณาการโปรแกรมจั
ดการสิ นนค้ของ
าคงคลัง
อนให้
้ สะท้
องค์
ก
ร
แนวทางในการจั
ด
การความเสี
่
ย
งในการศึ
ก
ษา
เสี
่
ย
งด้
ว
ยแนวทางการบู
ร
ณาการโปรแกรมจั
ด
การสิ
น
ค้
า
(Inventory Management software) และการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการสิ นค้าแบบอนุกรมเวลา เป็ นแนวทางใน
้ ง นี้ เ ป็ น แนวทางหนึ่ ง ในจ�ำนวนแนวทางอื่ น แต่
คงคลันงทุ(Inventory
และการนทุนครั
การลดต้
นวิธีการหนึ่Management
ง โดยแนวทางนีsoftware)
การจัดการสิ นค้าคงคลังส าหรับร้ านขายยา CDE จังหวัด
้ มีผลต่อการลดต้
พยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าแบบอนุกรมเวลา แนวทางนั้นมีส่วนน้อยที่อธิบายถึงผลกระทบต้นทุนของ
ขอนแก่น ซึ่ งอาจนาไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจร้ านขายยา หรื อธุ รกิจค้าปลีกอื่น ที่ตอ้ งการหาแนวทางการจัดการความเสี่ ยงโดย
เป็นแนวทางในการลดต้นทุนวิธีการหนึ่ง โดยแนวทางนี้ ธุรกิจ แม้ว่าจาการศึกษานี้ท�ำให้ทราบว่าการจัดการ
มีเป้ าประสงค์ต่อการลดต้นทุนเป็ นสาคัญ
มีผลต่อการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังส�ำหรับ ความเสี่ยงซึ่งท�ำให้ต้นทุนของธุรกิจลดลง แต่การจัดการ
การจัดการความเสี
งนั้นมีวนธิ ี กซึารที
่หลากหลายตามแต่
าคัญหรืบเปลี
อตามความจ
าเป็ นขององค์
กร รแนวทาง
้นย่บอความส
มเป็นการปรั
่ยนวิธีการด�ำเนิ
นการทางธุ
กิจ
ร้านขายยา
CDE จังหวัด่ ยขอนแก่
่งอาจน�ำไปประยุ
กต์ นัระดั
ในการจั
่ ยงในการศึ
านวนแนวทางอื
่น แต่แนนวทางนั
มีส้น่ วก่นน้
อยที่อธิอบกายถึง
และจ�ำเป็
นต้องมีการลงทุ
เพิ่มเติม ้ นฉะนั
อนการเลื
ใช้กดับการความเสี
ธุรกิจร้านขายยา
หรือธุกรษาครั
กิจค้า้ งนี
ปลี้ เกป็อืนแนวทางหนึ
่น ที่ต้องการ่ งในจ
ผลกระทบต้
นทุนของธุดรการความเสี
กิจ แม้ว่าจาการศึ
กษานี
ดการความเสี่ ยงซึด่ งการธุ
ทาให้รกิตจน้ ทุจึนงจ�ำเป็
ของธุนรต้กิอจงค�ำนึ
าให้ทราบว่
ลดลงงถึแต่ง การ
ใช้แนวทางใดในการจั
หาแนวทางการจั
่ยงโดยมี
เป้า้ ทประสงค์
ต่อ าการจั
้มค่นต้
าในการลงทุ
น ผลตอบแทนจากการลงทุ
นเพิ่มอกใช้
จัดการนั
และจาเป็
องมีการลงทุ
นเพิ่มเติม ฉะนั้นก่อนการเลื
การลดต้
ทุนนการปรั
เป็นส�ำคับญเปลี่ยนวิธีการดาเนิ นการทางธุ รกิจ ความคุ
้ นย่อนมเป็
ซึ่งการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าเพิ่มเติมจากการศึ
นเพิ่มเติกมษานี
ซึ่ ง้ การ
แนวทางใดในการจัดการธุ รกิจ จึงจาเป็ นต้องคานึ งถึงความคุม้ ค่เติามในการลงทุ
น ผลตอบแทนจากการลงทุ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่าเพิม่ เติมจากการศึกษานี้อาจเป็ นประโยชน์แก่การนาไปศึกษาแนวทางการลดต้นทุนที่คุม้ ค่าของธุ รกิจใน
อนาคต
วิธีการการวิเคราะห์ความเสี่ ยงจากกรณี ศึกษาในครั้งนี้ เหมาะสาหรับการวิเคราะห์ธุรกิจร้ านขายยาค้าปลีกซึ่ ง มี
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อาจเป็นประโยชน์แก่การน�ำไปศึกษาแนวทางการลด
ต้นทุนที่คุ้มค่าของธุรกิจในอนาคต
วิธีการการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกรณีศึกษา
ในครั้งนี้เหมาะส�ำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจร้านขายยาค้า
ปลีกซึ่งมีเจ้าของกิจการรายเดียว และควรระวังเกี่ยวกับ
การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เก็บได้ โดย
อาจอาศัยการตรวจสอบจากเนื้อหา เวลา วิธีการเก็บ
ข้อมูล รวมถึงผู้เก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน หากจ�ำเป็นต้อง
ศึ ก ษาในระดั บ กว้ า งมากขึ้ น เพื่ อ ท�ำให้ เ ห็ น ภาพการ
วิเคราะห์และผลกระทบนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น
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คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทควำมลงตีพิมพ์ในวำรสำรเกษตรศำสตร์ธุรกิจประยุกต์
ข้อกำหนดหลัก
1. บทความที่แสดงเจตจานงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่วงการวิชาการโดยตรงซึ่งแสดงถึงการพัฒนา หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
2. บทความที่ประสงค์จะเผยแพร่จะต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ให้ร้าย หรือยุยง
ให้เกิดความเกลี ยดชัง ต่อบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และการกระทาต่างๆซึ่งรวมถึงการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ปรากฏใน วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือ
เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเพียงผู้เดียวโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
3. บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้องเป็นบทความที่ ไม่เคยได้รับการ
เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่ของวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน ทั้งการเผยแพร่ในรูปแบบของเล่ม
หรือบางส่วนของข้อมูลหรือทั้งสองอย่าง
4. ข้อมูล ตาราง รูปภาพ แผนภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้รับการตี พิมพ์ในวารสาร
เกษตรศาสตร์ธุรกิจ ประยุกต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดลอกหรือ
เผยแพร่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
กำรพิจำรณำบทควำม
บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ย วข้อง โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบ (ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ วัต ถุป ระสงค์และ
ประโยชน์ทางด้านทฤษฎีและทางด้าน ปฏิบัติ) ของหัวข้อและเนื้อหาของบทความ โดยบรรณาธิการจะส่งบทความ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบทาน คุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่ เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์
หรื อ ไม่ โ ดยกระบวนการพิ จ ารณากลั่ น กรองนี้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ะไม่ ส ามารถทราบข้ อ มู ล ของผู้ ส่ ง บทความ
(Double-Blind Process) หากผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดย
อิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์หรือ
ควรที่จะส่งให้กับผู้ ส่งบทความนากลับไปแก้ไขก่อนแล้วพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
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หลักเกณฑ์การจัดทำาต้นฉบับ (Manuscript Requirements)
1. บทความต้นฉบับต้องระบุชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่งทางวิชาการ ตำาแหน่งทางบริหาร สถานที่ทำางานหรือ
สถาบันการศึกษา ที่อยู่ติดต่อได้และอีเมลล์ของผู้เขียนไว้ในหน้าแรกของบทความ
2. บทความต้นฉบับพิมพ์ลงเอกสารหน้าเดียว ควรมีความยาวไม่เกิน 20หน้ากระดาษ A4 ตั้งค่าหน้ากระ
ดาษดังนี้ บน (Top) 1 นิ้ว, ล่าง (Bottom) 1.5 นิ้ว, ซ้าย (Left) และขวา (Right) 1 นิ้ว
3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 18 Point ตัวหนา และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัว
อักษร Time New Roman ขนาด 16 Pointตัวหนา
4. หัวเรื่องหลัก เช่น บทนำา บททบทวนวรรณกรรม วิธีการวิจัย ผลการศึกษา อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
เอกสารอ้างอิง เป็นต้น ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ตัวหนา และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร
Time New Roman ขนาด 14 Pointตัวหนา
5. การพิมพ์เนื้อเรื่อง ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 Point ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร
Time New Roman ขนาด 12 Point
6. แนวทางการเขียนบทความวิจัย หัวข้อมีดังนี้
- บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บทนำา ครอบคลุมถึงความสำาคัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- บททบทวนวรรณกรรม
- วิธีการวิจัย อธิบายถึงวิธีการดำาเนินการวิจัย รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
อย่างชัดเจน
- ผลการวิจัย
- การอภิปราย สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
- เอกสารอ้างอิง
7. แนวทางการเขียนบทความวิชาการ หัวข้อมีดังนี้
- บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บทนำา ครอบคลุมถึงความสำาคัญ ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการ
- เนื้อหาบทความ ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องการนำาเสนอโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- บทสรุปและข้อเสนอแนะ
- เอกสารอ้างอิง
8. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style และต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งบทความต้นฉบับ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
http://journal.bus.ku.ac.th/files/Journal_Guideline.pdf
หมายเหตุ : เอกสารอ้างอิงที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เช่น ข้อมูลจาก Website การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ และ วารสารที่ยังไม่ได้เข้าฐานข้อมูล TCI ให้จำากัดอยู่ที่ 30% ของจำานวนเอกสารอ้างอิงทั้งหมดและ
ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกับเอกสารอ้างอิงที่มีการแก้ไขและอ้างอิงบทความจากในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจ
ประยุกต์ อย่างน้อย 1 งาน
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7. ชื่อผู้เขียนร่วม (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .........................................
8. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่ ......................................... ถนน .....................................................
แขวง/ตาบล ................................................ ..... เขต/อาเภอ ......................................................................
จังหวัด ...............................................................................รหัสไปรษณีย์ ..................................................
โทรศัพท์ ...................................... โทรศัพท์มือถือ ................................... โทรสาร ....................................
E-mail: ........................................................................................................................................................
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย
แผ่น CD Rom ข้อมูลต้นฉบับ ชื่อแฟ้มข้อมูล
เอกสารพิมพ์ต้นฉบับ จานวน 3 ชุด
ลงนาม ................................................................ผู้เขียน
(...................................................................)
วันที่ ............/................/..............
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