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หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ก ำหนดหลักเกณฑ์ว่ำบัณฑิตที่ศึกษำระดับปริญญำโท
และปริญญำเอก  จะต้องมีกำรเผยแพร่วิทยำนิพนธ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่มีคณะกรรมกำรภำยนอกมำ         
ร่วมกลั่นกรอง (Peer  Review) ก่อนกำรตีพิมพ์ทั้งนี้เพ่ือประกันคุณภำพของผลงำนก่อนกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
และนำนำชำติ  ประกอบกับนโยบำยดังกล่ำวได้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่มุ่งเน้น   
กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย  ตลอดจนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพด้ำนกำรเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรภำยใต้เกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) โดยที่มีดัชนี
ชี้วัดที่ระบุถึงจ ำนวนวิทยำนิพนธ์  ผลงำน  งำนวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ  รวมทั้งกำรชี้น ำ
สังคมในแนวทำงท่ีถูกต้องผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำร 
 คณะบริหำรธุรกิจได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำว  จึงมีแนวคิดในกำรจัดท ำวำรสำรของ     
คณะบริหำรธุรกิจ ภำยใต้ชื่อว่ำ “วำรสำรเกษตรศำสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal : 
KAB Journal)” เพ่ือสนองนโยบำยของรัฐบำลและมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของกำรเผยแพร่
บทควำม  ผลงำนวิจัย  และวิทยำนิพนธ์  สู่สำธำรณชน  เพ่ือให้คณำจำรย์  บัณฑิตระดับปริญญำโท  ปริญญำเอก  
และบุคคลที่สนใจในสำขำบริหำรธุรกิจทั่วประเทศได้มีแหล่งน ำเสนอบทควำมและผลงำนวิชำกำร  วิทยำนิพนธ์      
ให้เผยแพร่สู่ชุมชนวิชำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  
  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองนโยบำยของคณะบริหำรธุรกิจ  ในกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์  นิสิต
ปริญญำโท  นิสิตปริญญำเอก  และบุคคลที่สนใจได้เผยแพร่ผลงำนอันจะน ำไปสู่งำนบริกำรทำง
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การบริหารพื้นที่หน้างานตามแนวทางวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น
The work site management in Japanese Monozukuri

ดำารงค์ ถาวร1

Damrong Thavorn

บทคัดย่อ
 พื้นที่หน้างานทางธุรกิจเป็นสถานท่ีดำาเนินกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ 

จะส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่ง ถ้าหากพื้นที่หน้างานได้รับการเอาใจใส่และบริหารจัดการเป็นอย่างดีก็จะทำาให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง, ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น,ทำาให้สถานประกอบการสามารถรักษาความได้เปรียบทางการ

แข่งขันและลดความสูญเปล่าภายในกระบวนการดำาเนินงานซึ่งชาวญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมการ

บริหารพื้นที่หน้างานอย่างเข้มแข็ง ซ่ึงถ้าหากผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำาไปประยุกต์ใช้ก็จะเป็นการปรับปรุงเพิ่ม

ศักยภาพให้กับสถานประกอบการและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ค�าส�าคัญ : 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

1อาจารย์ประจำาโครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์ E-Mail: edu_1sigma@yahoo.com
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บทน�า
 ในปัจจุบันการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย มี

ความเป็นสากลและมีการลงทุนจากนักธุรกิจข้ามชาติ

จำานวนมาก โดยข้อมูลของเงินลงทุนจากนักธุรกิจต่าง

ประเทศซึ่งจัดทำาโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ในช่วง เดือน มกราคม- กันยายน 2559 พบว่า นักธุรกิจ

ชาวญี่ปุ ่น เป็นชาติเข้ามายื่นขอส่งเสริมการลงทุนใน

ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 19 ของ

มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติท้ังหมด  ส่งผลให้เกิดการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบโมโนซูคูริ 

(Monozukuri) ของชาวญ่ีปุ่นสู่บุคคลากรชาวไทยซ่ึง

ถือว่าเป็นวิถีการบริหารในแบบญ่ีปุ่น ท่ีมุ ่งเน้นการ

บริหารและการปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานท้ังใน

ส ่ วนของ พ้ืนที่ หน ้ า งานและสำ า นักงานอย ่ างต ่อ

เนื่อง(Continual Improvement) และมีการสืบทอด

มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ญ่ีปุ่นยังคงเป็นผู้นำาทางด้าน

ธุรกิจอุตสาหกรรม และ บริการในลำาดับต้นๆ ของโลก 

จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการบริหารแบบโมโนซูคูริ เป็น

เรื่องที่น่าสนใจศึกษา และนำาไปประยุกต์ใช้ในการเสริม

สร ้างขีดความสามารถในการแข ่งขันให ้ กับสถาน

ประกอบการ โดยทำาการผลิตที่ตรงกับความต้องการ

ของลูกค้าและต้นทุนที่ตำ่าลง บทความนี้จะนำาเสนอ 

ความหมาย หลักการบริหารพื้นที่หน้างานตามแนวทาง

วัฒนธรรมการผลิตแบบญ่ีปุ่น เพื่อให้ผู ้ประกอบการ

สามารถนำาไปประยกุต์ใช้ในการเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั

ของธรุกจิต่อไป

 ความหมายของการบริหารพื้นที่หน้างาน พื้นที่

หน้างานหมายถึง สถานที่ดำาเนินกิจกรรมเพิ่มคุณค่าให้

กับวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และนำาส่งไปยัง

ลูกค้า ซึ่งชาวญี่ปุ่นมองว่าพื้นที่หน้างานเป็นรากฐานที่

สำาคัญของวิธีคิด และเป็นส่วนสำาคัญในการเติบโตของ

สังคม โดยเรียกการบริหารพื้นท่ีหน้างานว่า “Genba  

kanri ” โดยพื้นที่หน้างานน้ันเป็นแหล่งกำาเนิดข้อมูล 

และข้อเท็จจริงต่างๆมากมาย ซ่ึงถ้าบุคลากรสามารถ

ดูแลพื้นที่หน้างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้ง

สกัด แยกแยะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาเป็นสถานประกอบ

การความรู้ก็จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้

กับสถานประกอบการ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ลูกค้าได้อีกด้วย ความหมายของวัฒนธรรมการผลิตแบบ

ญี่ปุ่น  รองศาสตราจารย์  อุทัย บุญประเสริฐ แห่ง

สถาบันเทคโนโลยี ไทย- ญี่ปุ ่น  ได้ให้ความหมายว่า  

“โมโนซูคูริ”   เป็นคำาภาษาญี่ปุ่น 2  คำารวมกัน คือ คำาว่า 

Mono  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ และคำาว่า  Zukuri หมายถึง 

การผลิต การสร้างสรรค์ เมื่อรวมกันโดยปกติหมายถึง

การผลิตสินค้าหรือการสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์น่ันเอง  

แต่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ

ที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า โดยใช้ทักษะความประณีต, ความชำานาญ และ

เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อ

เนื่อง (Continual improvement)  ซึ่งแบ่งออกเป็น  

5 ด้าน โดย สถาบันการบำารุงรักษาโรงงานแห่งประเทศ

ญี่ปุ่น ดังนี้คือ 1.แนวคิดพื้นฐานการผลิตและหลักการ

บริหารพื้นที่หน้างาน  2.แนวคิดการค้นหาความสูญเสีย

ภายในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ 3. แนวคิดการ

วิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการดำาเนินธุรกิจ  

4. ความรู้พื้นฐานของเครื่องจักร,อุปกรณ์ และการบำารุง

รักษา 5. ความรู ้พื้นฐานกิจกรรมการบำารุงรักษา

เครื่องจักร,อุปกรณ์ด้วยตนเอง โดยบทความนี้จะกล่าว

ถึงรายละเอียด แนวคิดพื้นฐานการผลิตและหลักการ

บริหารพื้นที่หน้างาน

1. แนวคิดพื้นฐานการผลิต
การผลิตอย่างมีคุณภาพ คือ การป้อนปัจจัยการผลิต 

ซึ่งได้แก่ วัสดุ (Material), คน (Man), เครื่องจักร  

(Mach ine ) ,  วิ ธี ก าร  (Method ) ,  การวั ดค ่ า  

(Measurement) เข้าไปในกระบวนการผลิต (Process) 

แล้วแปรรูปวัสดุ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จนได้ออกมา

เป็นผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีคุณภาพดีให้กับลูกค้า
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 ภายใต้แนวทางของ โมโนซูคูริ คำาว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะดังอักษรย่อ

ต่อไปนี้คือ  “ PQCDSM” โดยที่ 

ปริมาณการผลิต (Productivity) คือ การผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการในปริมาณที่ต้องการ

คุณภาพ (Quality) คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ

ต้นทุน (Cost) คือ การผลิตสินค้าโดยพยายามลดต้นทุนให้ถูกกว่าคู่แข่ง                                                           

ระยะเวลาในการส่งมอบ (Delivery) คือ การรักษาการส่งมอบให้ทันเวลา                                                                                            

ความปลอดภัย สุขอนามัย (Safety) คือ การดำาเนินการผลิตอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม                                        

คน (Man)                                คือ การให้ความสำาคัญกับธรรมชาติความเป็นมนุษย์ ความประสงค์อย่างแรง

กล้าที่ จะปฏิบัติงาน (สถาบันการบำารุงรักษาโรงงานแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2559)                                                                                                                                           

รูปที่  1  แบบจำาลองพื้นฐานการผลิต (สถาบันการบำารุงรักษาโรงงานแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2559)
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1. แนวคิดพืน้ฐานการผลติ 
กำรผลิตอย่ำงมี คุณภำพ  คือ  กำรป้อนปัจจัยกำรผลิตซ่ึงได้แก่  วัสดุ  (Material), คน (Man), เค ร่ืองจักร 

(Machine), วิธีกำร (Method), กำรวดัค่ำ (Measurement) เขำ้ไปในกระบวนกำรผลิต (Process) แลว้แปรรูป
วสัดุ ใหมี้มูลค่ำเพ่ิมมำกข้ึน จนไดอ้อกมำเป็นผลิตภณัฑ ์(Product) ท่ีมีคุณภำพดีใหก้บัลูกคำ้ 

 

 
                รูปท่ี  1  แบบจ ำลองพ้ืนฐำนกำรผลิต (สถำบนักำรบ ำรุงรักษำโรงงำนแห่ประเทศญ่ีปุ่น, 2559) 

ภำยใตแ้นวทำงของ โมโนซูคูริ ค ำวำ่ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพดี หมำยถึง ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณลกัษณะดงัอกัษรยอ่
ต่อไปน้ีคือ  “ PQCDSM” โดยท่ี  

ปริมำณกำรผลิต (Productivity)      คือ   กำรผลิตสินคำ้ท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรในปริมำณท่ีตอ้งกำร                                              
คุณภำพ (Quality)                 คือ  กำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร                                                                   
ตน้ทุน (Cost)                  คือ   กำรผลิตสินคำ้โดยพยำยำมลดตน้ทุนใหถู้กกวำ่คู่แข่ง                                                           
ระยะเวลำในกำรส่งมอบ (Delivery)  คือ  กำรรักษำกำรส่งมอบใหท้นัเวลำ                                                                                            
ควำมปลอดภยั สุขอนำมยั (Safety)   คือ     กำรด ำเนินกำรผลิตอยำ่งปลอดภยัและเป็นมิตรต่อโลกและส่ิงแวดลอ้ม                                        
คน (Man)                                คือ     กำรใหค้วำมส ำคญักบัธรรมชำติควำมเป็นมนุษย ์ควำมประสงคอ์ยำ่งแรงกลำ้ท่ี 
จะปฏิบติังำน (สถำบนักำรบ ำรุงรักษำโรงงำนแห่ประเทศญ่ีปุ่น, 2559)                                                                                                                                            

 ซ่ึงกำรท่ีจะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพสูงตำมแนวทำงโมโนซูคูริ  ผูบ้ริหำรก็จะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัป้อนเขำ้และบริหำรควบคุมให้ปัจจยัทั้งหมดท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือท่ีจะสร้ำงควำมประทบัใจแก่
ลูกค้ำของสถำนประกอบกำร  ซ่ึงเม่ือพิจำรณำในเชิงกำรไหลของวสัดุ เรำจะพบว่ำกระบวนกำรด ำเนินกำรผลิต เป็น
กระบวนกำรท่ีเพ่ิมมูลค่ำให้กบัวสัดุจนกระทัง่ผลิตภณัฑส่์งถึงมือลูกคำ้ โดยกำรปฏิบติังำนร่วมกนัของเคร่ืองจกัร, อุปกรณ์, 
หัวหน้ำงำน, กระบวนกำรผลิตถดัไปในบริเวณพ้ืนท่ีหน้ำงำน และปัจจยั “คน” เป็นปัจจยัท่ีบทบำทส ำคญัในบริเวณพ้ืนท่ี
หนำ้งำน ดงันั้นพ้ืนท่ีหนำ้งำนและพนกังำนปฏิบติังำนจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรดูแล เอำใจใส่ บริหำรจดักำรให้มี
ควำมเรียบร้อย เพ่ือให้ลูกคำ้เกิดควำมมัน่ใจในคุณภำพผลิตภณัฑข์องสถำนประกอบกำร ซ่ึงถำ้หำกพ้ืนท่ีหน้ำงำนขำดกำร
ดูแลรักษำ ก็จะมีแต่ปัญหำรำยวนัเกิดข้ึนอยำ่งมำก มีกำรเปล่ียนแปลงพนกังำนเขำ้ออกบ่อยๆ สถำนประกอบกำรไม่สำมำรถ

 ซึ่งการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงตาม

แนวทางโมโนซูคูริ  ผู ้บริหารก็จะต้องทำาความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยป้อนเข้าและบริหารควบคุมให้

ปัจจัยทั้งหมดทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่

จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของสถานประกอบการ 

ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงการไหลของวัสดุ เราจะพบว่า

กระบวนการดำาเนินการผลิต เป็นกระบวนการท่ีเพิ่ม

มูลค่าให้กับวัสดุจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือลูกค้า โดย

การปฏิบัติงานร่วมกันของเครื่องจักร, อุปกรณ์, หัวหน้า

งาน, กระบวนการผลิตถัดไปในบริเวณพื้นท่ีหน้างาน 

และปัจจัย “คน” เป็นปัจจัยท่ีบทบาทสำาคัญในบริเวณ

พื้นที่หน้างาน ดังนั้นพื้นที่หน้างานและพนักงานปฏิบัติ

งานจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ 

บริหารจัดการให้มีความเรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าเกิด

ความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ 

ซึ่งถ้าหากพื้นที่หน้างานขาดการดูแลรักษา ก็จะมีแต่

ปัญหารายวันเกิดขึ้นอย่างมาก มีการเปล่ียนแปลง

พนักงานเข้าออกบ่อยๆ สถานประกอบการไม่สามารถ

ดำารงอยู่ได้  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพื้นที่หน้างานจึงเปรียบ

เสมือนฐานรากของส่ิงก่อสร้างที่มีความสำาคัญเป็นอย่าง

มาก จึงควรได้รับการบริหารจัดการให้มีความเรียบร้อย

และเกิดประสิทธิภาพในการทำางาน ซึ่งต้องเริ่มต้นโดย

ผู้บริหารของผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้มีความ

เข้าใจพืน้ฐานของพนกังานบรเิวณพืน้ทีห่น้างานดงัต่อไปนี้ 

(เกตพงศ์ ดำารงสุนทรชัย, 2558)  



4 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

 1. พนักงานที่หน้างาน ต้องอาศัยการทำาความ

เข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ค่อนข้างมาก มิใช่อาศัยการบังคับ

หรือออกคำาสั่งเพียงอย่างเดียว

 2. ความคิดเห็นของพนักงานที่หน้างาน มีความ

สำาคัญอย่างมากต่อการปรับปรุงกระบวนการและควร

จัดกิจกรรมกระตุ ้นการแสดงความคิดเห็น เพื่อการ

ปรับปรุงกระบวนการดำา เนินงานอย ่างต ่อ เนื่ อง 

(Continual Improvement) 

 3. สถานประกอบการต้องทำาการปรับปรุงผลิต

ภาพ(Productivity)ที่หน้างานเพื่อให้ค่าใช้จ่ายแรงงาน

คุ้มค่าที่สุด 

 4. สถานประกอบการต้องปรับปรุงให้พนักงาน

ระดับปฏิบัติการสามารถทำางานได้หลากหลาย (Multi 

skill) เพื่อเพิ่มทักษะท่ีหน้างานและสามารถทดแทนกัน

ได้ในเวลาฉุกเฉิน                                                                                                                                      

 5. สถานประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน

ให้ง่ายขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมงานได้ด้วย

ตนเอง (Self-control)

เมื่อผู้บริหารมีความเข้าใจพื้นฐานของพนักงานบริเวณ

พื้นที่หน้างานก็จะกล่าวถึงหลักการบริหารพื้นท่ีหน้างาน  

ในลำาดับถัดไป 

2. หลักการบริหารพื้นที่หน้างาน     
 ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความ

ประทับใจให้แก่ลูกค้า สถานประกอบการจะต้องทำาให้

พนักงานในพื้นที่หน้างาน มีความเข้าใจและตระหนักถึง

ความสำาคัญในการปฏิบัติงาน จากภายในจิตใจที่จะ

ทำางานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรม

การบริหารพื้นที่หน้างานซึ่งแนวทาง โมโนซูคูริ มุ่งเน้น

กิจกรรมที่สำาคัญ 2 ประการ คือ

ก ) การควบคุมพื้นที่หน้างาน (Worksite Control) คือ

การควบคุมรักษาสภาพพื้นที่หน้างานให้มีสภาพที่ดี

พร้อมตลอดเวลา

ข) การปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง (Continual Improve-

ment) คือการปรับปรุงพื้นที่หน้างานให้ดีขึ้นตลอดเวลา  

เพื่อให้พนักงานบริเวณพื้นที่หน้างานสามารถควบคุม

และปรับปรุงกระบวนการทำางานด้วยตัวเอง โดยจะขอ

กล่าวในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้

 ก) กิจกรรมการควบคุมพื้นที่หน้างานเริ่มต้นจาก

กิจกรรมการทำาความสะอาดครั้งใหญ่( Big cleaning) 

3ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด) เพื่อให้เกิดระบบการเฝ้า

ระวังด้วยตนเอง (Self Monitoring) โดย เริ่มจากการ

แยกแยะสิ่งของที่จำาเป็นกับไม่จำาเป็นออกจากกันโดยใช้

เกณฑ์ในการจำาแนกดังรูปที่  2 

รูปที่ 2  การแบ่งประเภทสิ่งของสำาหรับกิจกรรมสะสาง ( ดำารงค์ ถาวร, 2559)
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                               รูปท่ี 2  กำรแบ่งประเภทส่ิงของส ำหรับกิจกรรมสะสำง( ด ำรงค ์ถำวร, 2559) 

โดยท่ี 

ส่ิงของท่ีจ ำเป็นและมีค่ำ(ส่ิงของประเภท A)   จดักำรโดย  เก็บไวใ้หเ้ป็นระเบียบอยำ่งมิดชิด                                             
ส่ิงของท่ีไม่จ ำเป็นและมีค่ำ(ส่ิงของประเภท B)  จดักำรโดย  ขำยโดยท่ีท ำใหถู้กขั้นตอน                                                                
ส่ิงของท่ีจ ำเป็นและไม่มีค่ำ(ส่ิงของประเภท  C)  จดักำรโดย  เก็บและท ำป้ำยบอก                                                                          
ส่ิงของท่ีไม่จ ำเป็นและไม่มีค่ำ(ส่ิงของประเภท  D)  จดักำรโดย ถำ้ท้ิงไดก็้ควรท้ิงไปเลย 

เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีหน้ำงำนไวส้ ำหรับกำรตรวจสอบดว้ยประสำทสัมผสั (Visual Control ) ซ่ึงเรียกกิจกรรม
ดงักล่ำววำ่ สะสำง หรือ เซริ (Seiri) ต่อมำท ำกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนวำ่ตอ้งใชว้ตัถุดิบ, อุปกรณ์อะไร  เพื่อท่ีจะ
ก ำหนดปริมำณและควำมจ ำเป็นท่ีแน่นอน ส ำหรับกำรใชง้ำน, กำรจดัเก็บและกำรหยบิ เพ่ือดูแลระเบียบของสถำนท่ีท ำงำน
และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึงเรียกว่ำ สะดวก หรือ เซตง (Seiton)  โดยตอ้งประยุกต์หลกักำร  5 เท (5 tei) เพ่ือให้ทรำบว่ำมี
ส่ิงของ อะไร, อยูท่ี่ไหน ,จ ำนวนเท่ำไหร่  ซ่ึงประกอบไปดว้ย  เทอิ (Teii)  คือ  ต ำแหน่งหรือสถำนท่ีวำงของท่ีถูกก ำหนด, 
เทโย(Teiyo)  คือ รูปแบบกำรกำรจดัเก็บส่ิงของ, เทอำโย (Teiryo) คือ ปริมำณท่ีก ำหนดไวห้รับกำรจดัเก็บ,เทจิ(Teiji) 
คือช่วงเวลำส ำหรับกำรเติมหรือจดัซ้ือ, เทชิตสุ (Teishitsu) คือคุณภำพของส่ิงของท่ีจัดเก็บ (สมชำย อคัรทิวำ, 2549)
จำกนั้นก็ตอ้งดูสภำพควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนท่ีหนำ้งำนดงักล่ำวไวอ้ยูเ่สมอ ดว้ยกำรหมัน่ตรวจสอบสำเหตุของ
ปัญหำดว้ยตนเองผำ่น กำรใชป้ระสำทสมัผสัต่ำง ๆ โดยท ำกิจกรรม สะอำด หรือ เซโซ (Seiso) จะเห็นไดว้ำ่วตัถุประสงค์
ท่ีแทจ้ริง ของกิจกรรมสะอำดคือ กำรตรวจสอบสำเหตุของปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต โดยควำมสะอำดของพ้ืนท่ีหนำ้
งำนเป็นผลพลอยได ้จำกกิจกรรมสะอำด ซ่ึงพนักงำนท่ีปฏิบติังำน มกัจะเขำ้ใจผิดวำ่ ควำมสะอำดของพ้ืนท่ีหน้ำงำนคือ
วตัถุประสงคห์ลกัของกิจกรรมสะอำด(กิติศกัด์ิ พลอยพำณิชเจริญ, 2544) 

 จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ คือ กระบวนกำรสร้ำงระบบกำรเฝ้ำระวงัดว้ยตนเองส ำหรับพนักงำนหน้ำงำนโดยผ่ำน
กิจกรรม 3ส.  (สะสำง, สะดวก, สะอำด) ซ่ึงเม่ือเพ่ิมอีก 2ส. (สุขลกัษณะ, สร้ำงนิสัย) ก็จะพฒันำสู่ระบบกำรควบคุมดว้ย
ตนเอง (Self - Control) ดงัต่อไปน้ี 
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โดยที่

สิ่งของที่จำาเป็นและมีค่า(สิ่งของประเภท A)   จัดการโดย  เก็บไว้ให้เป็นระเบียบอย่างมิดชิด                                             

สิ่งของที่ไม่จำาเป็นและมีค่า(สิ่งของประเภท B)  จัดการโดย  ขายโดยที่ทำาให้ถูกขั้นตอน                                                                

สิ่งของที่จำาเป็นและไม่มีค่า(สิ่งของประเภท  C)  จัดการโดย  เก็บและทำาป้ายบอก                                                                          

สิ่งของที่ไม่จำาเป็นและไม่มีค่า(สิ่งของประเภท  D)  จัดการโดย ถ้าทิ้งได้ก็ควรทิ้งไปเลย

เพื่อเตรียมพื้นที่หน้างานไว้สำาหรับการตรวจสอบด้วย

ประสาทสัมผัส (Visual Control ) ซึ่งเรียกกิจกรรมดัง

กล่าวว่า สะสาง หรือ เซริ (Seiri) ต่อมาทำาการวิเคราะห์

กระบวนการทำางานว่าต้องใช้วัตถุดิบ, อุปกรณ์อะไร  

เพื่อที่จะกำาหนดปริมาณและความจำาเป็นท่ีแน่นอน 

สำาหรับการใช้งาน, การจัดเก็บและการหยิบ เพื่อดูแล

ระเบยีบของสถานทีท่ำางานและอปุกรณ์ต่าง ๆ ซึง่เรยีกว่า 

สะดวก หรือ เซตง (Seiton)  โดยต้องประยุกต์หลักการ 

5 เท (5 tei) เพื่อให้ทราบว่ามีสิ่งของ อะไร, อยู่ที่ไหน, 

จำานวนเท่าไหร่  ซึ่งประกอบไปด้วย เทอิ (Teii)  คือ  

ตำาแหน่งหรือสถานที่วางของที่ถูกกำาหนด, เทโย (Teiyo)  

คือ รูปแบบการการจัดเก็บสิ่งของ, เทอาโย (Teiryo) คือ 

ปริมาณที่กำาหนดไว้หรับการจัดเก็บ,เทจิ (Teiji) คือช่วง

เวลาสำาหรับการเติมหรือจัดซื้อ, เทชิตสุ (Teishitsu) คือ

คุณภาพของสิ่งของที่จัดเก็บ (สมชาย อัครทิวา, 2549) 

จากนั้นก็ต้องดูสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

พื้นที่หน้างานดังกล่าวไว้อยู่เสมอ ด้วยการหม่ันตรวจ

สอบสาเหตุของปัญหาด้วยตนเองผ่าน การใช้ประสาท

สัมผัสต่าง ๆ โดยทำากิจกรรม สะอาด หรือ เซโซ (Seiso) 

จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง ของกิจกรรมสะอาด

คือ การตรวจสอบสาเหตุของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต โดยความสะอาดของพื้นที่หน ้างานเป ็น

ผลพลอยได้ จากกิจกรรมสะอาด ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติ

งาน มักจะเข้าใจผิดว่า ความสะอาดของพื้นที่หน้างาน

คือวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมสะอาด (กิติศักดิ์ 

พลอยพาณิชเจริญ, 2544)

 จากที่กล่าวมาข้างต้น คือ กระบวนการสร้าง

ระบบการเฝ้าระวังด้วยตนเองสำาหรับพนักงานหน้างาน

โดยผ่านกิจกรรม 3ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด) ซึ่งเมื่อ

เพิ่มอีก 2ส. (สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) ก็จะพัฒนาสู่ระบบ

การควบคุมด้วยตนเอง (Self - Control) ดังต่อไปนี้

 จากระบบการเฝ้าระวังด้วยตนเอง (3ส) ทำาการ

เพิ่ม “ ส ” ตัวที่ 4 คือ สุขลักษณะ หรือ เซเกต 

สุ (Seiketsu) เพื่อรักษาไว้ซ่ึงระบบการเฝ้าระวังด้วย

ตนเองหรือ 3ส แรกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดการ

จัดการด้วยประสาทสัมผัส (Visual Management) โดย

การทำาให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการควบคุมจัดการ

ด้วยการมองเห็นเปิดเผยออกมา เพื่อทำาให้เห็นความเสีย

หายที่ซ่อนเร้น หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาทิเช่น  

รูปที่ 3 แสดงการเก็บอุปกรณ์ของฝ่ายซ่อมบำารุง หากมี

การสูญหายของอุปกรณ์ก็สามารถมองเห็นได้จากเส้น

ของหมึกที่ลากตามรูปทรงของอุปกรณ์ชนิดนั้น

6 
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หรือการขันนัท ดังรูปที่  5  จะเห็นได้ว่า ในสภาวะปกติ 

เส้นที่ลากไว้จะอยู่ในแนวเดียวกัน แต่เกิดสภาวะท่ีผิด

ปกติ โดยมีพนักงาน มาคลาย นัทออก ก็จะสามารถ

ตรวจสอบได้โดย เส้นที่ลากไว้ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน จะ

เหน็ได้ว่า แนวคดิการควบคมุด้วยประสาทสมัผสั (Visual 

Control) เป็นเคร่ืองมอืทีม่คีวามสำาคญัของการทำา “ ส ” 

สุขลักษณะ เพื่อดำารงรักษาสภาพการควบคุม ดูแลพื้นที่

หน้างานให้คงสภาพท่ีพร้อมปฏิบัติได้และต้องเพิ่มระดับ

ให้ดีขึ้น โดยการจัดทำาเกณฑ์มาตรฐาน ในการดูแลรักษา

สภาวะที่ดีขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานวิธีการแก้ไขความ

ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีหน้างาน ทำาให้พนักงาน

ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ทำาให้อายุของอุปกรณ์มีอายุการใช้

งานที่ยาวนานขึ้น  ต่อมาคือการทำาให้เกิดการปฏิบัติตาม 

กฏระเบยีบทัว่ทัง้สถานประกอบการ  คอื “ ส ” ตวัที ่5 ได้ 

การสร้างนิสัย หรือ ชิซูเกะ (Shitsuke) คือการปฏิบัติ

ตามกฎอย่างเคร่งครัด โดยขั้นตอนนี้ผู ้บริหารหรือ

หัวหน้างาน จะเข้ามามีบทบาทที่สำาคัญ โดยต้องมีความ

มุ่งมั่น (Commitment) และให้การสนับสนุน กิจกรรม 

5ส อย่างจริงจัง ต้องให้ความรู้และอบรมพนักงานใน

สถานประกอบการอย่างทั่วถึง หัวหน้างานต้องมีส่วน

ร่วมโดยการลงมือทำา 5ส ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ดูแลหรือสั่งการ

เท่านั้น เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและใส่ใจใน

กิจกรรม 5ส และสถานประกอบการจะต้องดำาเนิน

กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูง

ขึ้นเรื่อย ๆ และตลอดไป 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบการ

ควบคุมด้วยตนเอง สำาหรับพื้นที่หน้างานเป็นพื้นฐานที่

สำาคัญของการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการ

บริการโดยที่ไม่จำาเป็นต้องใช้งบประมาณในการลงทุน

มากนัก และให้ผลตอบแทนแก่สถานประกอบการอย่าง

มหาศาล  คือ ผลตอบแทนที่มองเห็น ได้แก่ สภาวะจริง

ของกระบวนการที่สามารถสังเกตได้ง่ายด้วยประสาท

สัมผัส เช่น แผนผังโรงงาน, สภาพเครื่องจักร, ความเป็น

ระเบียบของกระบวนการดำาเนินธุรกิจ ผลตอบแทนที่
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มองไม่เห็น ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบการทำางาน 

เช ่น ความคุ ้มค ่าของการใช ้ทรัพยากร ความมี

ประสิทธิภาพของระบบการเดินเอกสารและอื่นๆท่ี

สามารถสืบค้นจากสภาวะจริงของกระบวนการดำาเนิน

งาน กล่าวโดยสรุป การควบคุมพื้นท่ีหน้างาน คือ การ

ควบคุมรักษาสภาพพื้นท่ีหน้างานให้มีสภาพท่ีดีพร้อมที่

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 

PDCA โดยที่

P = การวางแผนการทำางาน(Plan)

D =  การปฏิบัติงาน (DO)

C =  การตรวจสอบผลลัพธ์ (Check)

A = การปรับปรุงแก้ไข (Action)

จะได้วงจรการควบคุมการปฏิบัติงาน สำาหรับพื้นที่

หน้างาน ดังรูปต่อไปนี้ 

 ข) กิจกรรมการปรับปรุงตลอดเวลา (Continual 

Improvement/ Kaizen) ภายใต้แนวทางโมโนซูคูริ 

นอกจากการควบคุมพื้นที่หน ้างานแล้วยังมุ ่ งเน ้น

กิจกรรมการปรับปรุงตลอดเวลาหรือท่ีเรียกว่า “ไคเซ็น 

(Kaizen)” ซึ่งหมายถึง แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อ

เนื่องตลอดชีวิตของคน โดยถือว่าเป็นวิถีชีวิตแห่งการ

ทำางานทั้งผู้บริหารรวมไปถึงพนักงานในพื้นท่ีหน้างาน 

ซึ่งเป็นการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยในปัจจุบัน โดย

เป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของบุคลากร

และใช้ต้นทุนในการดำาเนินงานไม่สูงมากหรือไม่ใช้

ต้นทุนเลยซึ่งต่างจาก “นวัตกรรม (Kaikaku)” ซึ่งต้องใช้

เงินลงทุนและเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ดังน้ันจึงมีความ

จำาเป็นที่จะต้องปลูกฝังแนวความคิดไคเซ็นในการ

บริหารพื้นที่หน้างาน เพื่อให้พนักงานสามารถปรับปรุง

งานตลอดเวลาได้ด้วยตนเอง(มาซากิ อิไม, 2534)โดย

แนวทางในการทำาไคเซ็น มีดังต่อไปนี้คือ 1.ทำาการ

ปรับปรุงหรือแก้ปัญหาโดยเลือกจากปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความรุนแรงของปัญหามาก ๆ ในลำาดับต้นๆ ก่อน 

2. ทำาการปรับปรุงแก้ปัญหาจากหลาย ๆ แนวคิด เพราะ

ลำาพังเพียงแนวคิดเดียวอาจไม ่ทำาให ้การปรับปรุง

ประสบความสำาเรจ็ได้ 3. ทำาการปรบัปรงุ จากเรือ่งเลก็ ๆ 

โดยยึดหลักการลงมือจากเรื่องที่ทำาได้แล้วทำาต่อไป, ไม่

ลองไม่รู้, คิดไปทำาไป พร้อมกับการค้นหาแนวคิดในการ

ปรับปรุงใหม่ ๆ  และเมื่อทดลองทำาไคเซ็นแล้วไม่สำาเร็จ ก็

ทำาไคเซ็นใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมี

ความพยายามที่จะแก ้ป ัญหา อย ่างไม ่มีที่สิ้นสุด

รูปที่ 6 วงจรการควบคุมพื้นที่หน้างาน 

(สมจิตร ลาภโนนเขวา, 2559)
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รูปท่ี 6 วงจรกำรควบคุมพ้ืนท่ีหนำ้งำน (สมจิตร ลำภโนนเขวำ, 2559) 

ข) กิจกรรมกำรปรับปรุงตลอดเวลำ (Continual  Improvement/ Kaizen) ภำยใต้แนวทำงโมโนซูคูริ 
นอกจำกกำรควบคุมพ้ืนท่ีหน้ำงำนแลว้ยงัมุ่งเน้นกิจกรรมกำรปรับปรุงตลอดเวลำหรือท่ีเรียกว่ำ “ไคเซ็น (Kaizen)” ซ่ึง
หมำยถึง แนวคิดกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตของคน โดยถือวำ่เป็นวิถีชีวิตแห่งกำรท ำงำนทั้งผูบ้ริหำรรวมไปถึง
พนกังำนในพ้ืนท่ีหนำ้งำน ซ่ึงเป็นกำรปรับปรุงทีละเลก็ทีละน้อยในปัจจุบนั โดยเป็นผลมำจำกควำมพยำยำมอยำ่งต่อเน่ือง
ของบุคลำกรและใชต้น้ทุนในกำรด ำเนินงำนไม่สูงมำกหรือไม่ใชต้น้ทุนเลยซ่ึงต่ำงจำก “นวตักรรม (Kaikaku)” ซ่ึงตอ้งใช้
เงินลงทุนและเทคโนโลยีค่อนขำ้งสูง ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งปลูกฝังแนวควำมคิดไคเซ็นในกำรบริหำรพ้ืนท่ีหน้ำ
งำน เพื่อให้พนักงำนสำมำรถปรับปรุงงำนตลอดเวลำไดด้ว้ยตนเอง(มำซำกิ อิไม, 2534)โดยแนวทำงในกำรท ำไคเซ็น มี
ดงัต่อไปน้ีคือ 1.ท ำกำรปรับปรุงหรือแกปั้ญหำโดยเลือกจำกปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมรุนแรงของปัญหำมำก ๆ ในล ำดบัตน้ๆ 
ก่อน 2. ท ำกำรปรับปรุงแก้ปัญหำจำกหลำย ๆ แนวคิด เพรำะล ำพงัเพียงแนวคิดเดียวอำจไม่ท ำให้กำรปรับปรุงประสบ
ควำมส ำเร็จได ้3. ท ำกำรปรับปรุง จำกเร่ืองเล็ก ๆ โดยยดึหลกักำรลงมือจำกเร่ืองท่ีท ำไดแ้ลว้ท ำตอ่ไป, ไม่ลองไม่รู้, คิดไปท ำ
ไป พร้อมกบักำรคน้หำแนวคิดในกำรปรับปรุงใหม่ ๆ และเม่ือทดลองท ำไคเซ็นแลว้ไม่ส ำเร็จ ก็ท ำไคเซ็นใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงจะ
เป็นกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมพยำยำมท่ีจะแกปั้ญหำ อยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุดเพ่ือท่ีจะเอำชนะปัญหำ และอุปสรรคท่ีผำ่นเขำ้
มำในพ้ืนท่ีหนำ้งำน  

จำกแนวคิดกำรท ำ ไคเซ็นท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้จะเห็นไดว้ำ่ไคเซ็น คือ กำรใชค้วำมพยำยำมของพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง 
ท่ีจะท ำให้เกิดผลลพัธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป และค่อยๆเป็นไปอยำ่งต่อเน่ืองโดยเร่ิมให้กำรศึกษำแก่พนักงำนโดยเร่ิมจำก
เคร่ืองมือพ้ืนฐำนอย่ำงง่ำยไปจนถึงเคร่ืองมือระดับแนวคิดท่ีจะช่วยให้พนักงำนหน้ำงำน ซ่ึงมีกำรศึกษำไม่สูงมำกนัก 
สำมำรถสร้ำงแนวคิดในกำรท ำไคเซ็น ไดด้ว้ยตนเอง ในท่ีน้ีจะขอน ำเสนอ เคร่ืองมือในกำรไคเซ็นตำมแนวทำงโมโนซูคูริ 
ดงัน้ีคือ กำรบริหำรดว้ยควำมจริง (Management by fact) กำรวิเครำะห์วำย-วำย, กำรไคเซ็นโดยแนวคิดอีซีอำร์เอส 
(Kaizen by ECRS Concept) และกำรตั้งค  ำถำม 5W1H ตำมล ำดบั 

 ในกำรปฏิบัติงำนบริเวณพ้ืนท่ีหน้ำงำนนั้ นสภำพแวดลอ้มรวมไปถึงปัจจยั 5M และ 1E มีกำรเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลำซ่ึงจะส่งผลให้กำรปฏิบติังำนของพนกังำนไม่เป็นตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไวเ้พรำะฉะนั้นทกัษะในกำรตรวจจบัควำม
เปล่ียนแปลงท่ีอำจกลำยเป็นปัญหำ บริเวณพ้ืนท่ีหนำ้งำนจึงมีควำมจ ำเป็นส ำหรับพนกังำน เพ่ือท่ีจะท ำกำรป้องกนัปัญหำท่ี
อำจจะเกิดข้ึน บริเวณพ้ืนท่ีหนำ้งำนซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเรียกแนวคิดกำรบริหำรดว้ยควำมจริง โดยใชเ้ทคนิค “ 5G ” ซ่ึงประกอบไป

ส 3= สะอาด, ส 4 = สุขลักษณะ, ส 5= สร้างนิสัย  และ

เมื่อมอง 5 ส ในเชิงระบบวงจรการควบคุมงานสำาหรับ



8 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
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ด้วยดังต่อไปน้ี คือ  Genba =  สถำนท่ีเกิดเหตุ , Genbutsu  = ของจริง ,Genjitsu =  สภำวะจริง , Genri =  ทฤษฎี/
หลกักำร, Gensoku =  ระเบียบ/กฎเกณฑ์ (เกตพงศ์ ด ำรงสุนทรชัย, 2558) ในกำรบริหำรพ้ืนท่ีหน้ำงำนเพ่ือให้มีควำม
เขำ้ใจถึงประเด็นส ำคญัและจุดท่ีตอ้งกำรตรวจสอบสำมำรถมองเห็นสภำวะผิดปกติ พนักงำนตอ้งมีภำพทำงทฤษฏีและ
กฎเกณฑท่ี์ถูกตอ้งของหนำ้งำนภำยในใจและเม่ือไดเ้ดินทำงไปยงัสถำนท่ีเกิดเหตุเพ่ือศึกษำของจริงและสภำวะจริงจะท ำให้
เกิดกำรเปรียบเทียบระหวำ่งสภำวะปกติเปรียบเทียบกบัสภำวะท่ีเกิดเป็นจริงซ่ึงถำ้สภำวะปกติมีควำมแตกต่ำงจำกสภำวะท่ี
เกิดข้ึนจริงจะเรียกควำมแตกต่ำงนั้นวำ่ “ สภำวะผิดปกติ” จำกเป้ำหมำยท่ีตั้งไวห้รือปัญหำ(Problem)ในกำรด ำเนินงำน ดงัรูป
ท่ี  7  

                                                      Genri , Gensoku 
                                                                                                                                  สภำวะท่ีผิดปกติ/ปัญหำ(Problem)                                                                                    

                                                                               Genba, Genbutsu, Genjitsu  

                                                        รูปท่ี  7  กำรนิยำมค ำวำ่สภำวะผิดปกติ (ดดัแปลงจำก กิติศกัด์ิ พลอยพำณิชเจริญ,  2557)  

 ซ่ึงพนักงำนตรวจพบควำมผิดปกติดว้ยแนวคิด 5G แลว้ตอ้งท ำกำรหำสำเหตุเบ้ืองตน้ ดว้ยเทคนิคกำรวิเครำะห์
วำย-วำย (Why-Why Analysis) ซ่ึงเป็นเทคนิคกำรวเิครำะห์หำปัจจยั ท่ีเป็นตน้เหตุให้เกิดปรำกฏกำรณ์อยำ่งเป็นระบบ
ไมเกิดกำรตกหล่น ซ่ึงไม่ใช่กำรคำดเดำ เม่ือมีปรำกฏกำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเกิดข้ึน เรำจะมำคิดกนัดูวำ่อะไรเป็นปัจจยัหรือ
สำเหตุท่ีท ำให้มนัเกิดโดยตั้งค  ำถำมวำ่ “ท ำไม” สมมติวำ่เรำไดปั้จจยัมำ 2 ขอ้ คือ A และ B ดงัรูปท่ี 8  เรำตอ้งมำคิดต่อไป
อีกว่ำท ำไม A และ B ถึงเกิดข้ึนมำได ้ในท่ีน้ีเรำพบว่ำปัจจยัท่ีท ำให้ A เกิดข้ึนคือ A-1 และ A– 2 ส่วนปัจจยัท่ีท ำให้ B 
เกิดข้ึนคือ B – 1 และ B – 2  เหมือนกบักำรสืบสวนของต ำรวจโดยกำรถำมวำ่ “ ท ำไม,ท ำไม ”  ไปเร่ือยๆ จนกวำ่จะสำว
ถึงสำเหตุรำกเหงำ้  ในช่อง “ท ำไม” ช่องสุดทำ้ย จะเป็นตน้ตอของปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีน ำไปสู่กำรเกิดข้ึนของปรำกฏกำรณ์  ซ่ึงตน้
ตอตวัจริงในสถำนพ้ืนท่ีหนำ้งำนของพวกเรำนั้นโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเร่ืองของ วธีิปฏิบติั หรือวธีิกำรบริหำรจดักำรท่ีไม่
ถูกตอ้ง ถำ้เรำคิดกลบัไป เรำสำมำรถหำมำตรกำรแกไ้ขไดด้งัรูปท่ี  9    

          

B

A

A-1

A-2

B-1

B-2
 

                  รูปท่ี 8  กำรวเิครำะห์ วำย-วำย (ดดัแปลงจำก ฮิโตชิ  โอกรุะ, 2545) 
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ด้วยดังต่อไปน้ี คือ  Genba =  สถำนท่ีเกิดเหตุ , Genbutsu  = ของจริง ,Genjitsu =  สภำวะจริง , Genri =  ทฤษฎี/
หลกักำร, Gensoku =  ระเบียบ/กฎเกณฑ์ (เกตพงศ์ ด ำรงสุนทรชัย, 2558) ในกำรบริหำรพ้ืนท่ีหน้ำงำนเพ่ือให้มีควำม
เขำ้ใจถึงประเด็นส ำคญัและจุดท่ีตอ้งกำรตรวจสอบสำมำรถมองเห็นสภำวะผิดปกติ พนักงำนตอ้งมีภำพทำงทฤษฏีและ
กฎเกณฑท่ี์ถูกตอ้งของหนำ้งำนภำยในใจและเม่ือไดเ้ดินทำงไปยงัสถำนท่ีเกิดเหตุเพ่ือศึกษำของจริงและสภำวะจริงจะท ำให้
เกิดกำรเปรียบเทียบระหวำ่งสภำวะปกติเปรียบเทียบกบัสภำวะท่ีเกิดเป็นจริงซ่ึงถำ้สภำวะปกติมีควำมแตกต่ำงจำกสภำวะท่ี
เกิดข้ึนจริงจะเรียกควำมแตกต่ำงนั้นวำ่ “ สภำวะผิดปกติ” จำกเป้ำหมำยท่ีตั้งไวห้รือปัญหำ(Problem)ในกำรด ำเนินงำน ดงัรูป
ท่ี  7  

                                                      Genri , Gensoku 
                                                                                                                                  สภำวะท่ีผิดปกติ/ปัญหำ(Problem)                                                                                    

                                                                               Genba, Genbutsu, Genjitsu  

                                                        รูปท่ี  7  กำรนิยำมค ำวำ่สภำวะผิดปกติ (ดดัแปลงจำก กิติศกัด์ิ พลอยพำณิชเจริญ,  2557)  

 ซ่ึงพนักงำนตรวจพบควำมผิดปกติดว้ยแนวคิด 5G แลว้ตอ้งท ำกำรหำสำเหตุเบ้ืองตน้ ดว้ยเทคนิคกำรวิเครำะห์
วำย-วำย (Why-Why Analysis) ซ่ึงเป็นเทคนิคกำรวเิครำะห์หำปัจจยั ท่ีเป็นตน้เหตุให้เกิดปรำกฏกำรณ์อยำ่งเป็นระบบ
ไมเกิดกำรตกหล่น ซ่ึงไม่ใช่กำรคำดเดำ เม่ือมีปรำกฏกำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเกิดข้ึน เรำจะมำคิดกนัดูวำ่อะไรเป็นปัจจยัหรือ
สำเหตุท่ีท ำให้มนัเกิดโดยตั้งค  ำถำมวำ่ “ท ำไม” สมมติวำ่เรำไดปั้จจยัมำ 2 ขอ้ คือ A และ B ดงัรูปท่ี 8  เรำตอ้งมำคิดต่อไป
อีกว่ำท ำไม A และ B ถึงเกิดข้ึนมำได ้ในท่ีน้ีเรำพบว่ำปัจจยัท่ีท ำให้ A เกิดข้ึนคือ A-1 และ A– 2 ส่วนปัจจยัท่ีท ำให้ B 
เกิดข้ึนคือ B – 1 และ B – 2  เหมือนกบักำรสืบสวนของต ำรวจโดยกำรถำมวำ่ “ ท ำไม,ท ำไม ”  ไปเร่ือยๆ จนกวำ่จะสำว
ถึงสำเหตุรำกเหงำ้  ในช่อง “ท ำไม” ช่องสุดทำ้ย จะเป็นตน้ตอของปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีน ำไปสู่กำรเกิดข้ึนของปรำกฏกำรณ์  ซ่ึงตน้
ตอตวัจริงในสถำนพ้ืนท่ีหนำ้งำนของพวกเรำนั้นโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเร่ืองของ วธีิปฏิบติั หรือวธีิกำรบริหำรจดักำรท่ีไม่
ถูกตอ้ง ถำ้เรำคิดกลบัไป เรำสำมำรถหำมำตรกำรแกไ้ขไดด้งัรูปท่ี  9    

          

B

A

A-1

A-2

B-1

B-2
 

                  รูปท่ี 8  กำรวเิครำะห์ วำย-วำย (ดดัแปลงจำก ฮิโตชิ  โอกรุะ, 2545) 

เพื่อที่จะเอาชนะปัญหา และอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาใน

พื้นที่หน้างาน 

 จากแนวคิดการทำา ไคเซ็นท่ีกล่าวมาข้างต้นจะ

เห็นได้ว่าไคเซ็น คือ การใช้ความพยายามของพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง ที่จะทำาให้เกิดผลลัพธ์แบบค่อยเป็นค่อย

ไป และค่อยๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มให้การศึกษา

แก่พนักงานโดยเริ่มจากเครื่องมือพื้นฐานอย่างง่ายไป

จนถึงเครื่องมือระดับแนวคิดที่จะช่วยให้พนักงานหน้า

งาน ซึ่งมีการศึกษาไม่สูงมากนัก สามารถสร้างแนวคิดใน

การทำาไคเซ็น ได้ด้วยตนเอง ในที่นี้จะขอนำาเสนอ เครื่อง

มือในการไคเซ็นตามแนวทางโมโนซูคูริ ดังน้ีคือ การ

บริหารด้วยความจริง (Management by fact) การ

วิเคราะห์วาย-วาย, การไคเซ็นโดยแนวคิดอีซีอาร์เอส 

(Kaizen by ECRS Concept) และการตั้งคำาถาม 

5W1H ตามลำาดับ

 ในการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่หน้างานนั้นสภาพ

แวดล้อมรวมไปถึงปัจจัย 5M และ 1E มีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลาซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน

ไม่เป็นตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้เพราะฉะน้ันทักษะในการ

ตรวจจับความเปล่ียนแปลงที่อาจกลายเป็นปัญหา 

บริเวณพื้นที่หน้างานจึงมีความจำาเป็นสำาหรับพนักงาน 

เพื่อที่จะทำาการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น บริเวณ

พื้นที่หน้างานซึ่งชาวญี่ปุ่นเรียกแนวคิดการบริหารด้วย

ความจริง โดยใช้เทคนิค “ 5G ” ซึ่งประกอบไปด้วยดัง

ต่อไปนี้ คือ  Genba =  สถานที่เกิดเหตุ , Genbutsu  = 

ของจริง ,Genjitsu =  สภาวะจริง , Genri =  ทฤษฎี/

หลักการ, Gensoku =  ระเบียบ/กฎเกณฑ์ (เกตพงศ์ 

ดำารงสุนทรชัย, 2558) ในการบริหารพื้นที่หน้างานเพื่อ

ให้มีความเข้าใจถึงประเด็นสำาคัญและจุดที่ต้องการตรวจ

สอบสามารถมองเห็นสภาวะผิดปกติ พนักงานต้องมี

ภาพทางทฤษฏีและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องของหน้างาน

ภายในใจและเมื่อได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อ

ศึกษาของจริงและสภาวะจริงจะทำาให้เกิดการเปรียบ

เทียบระหว่างสภาวะปกติเปรียบเทียบกับสภาวะที่เกิด

เป็นจริงซึ่งถ้าสภาวะปกติมีความแตกต่างจากสภาวะที่

เกิดขึ้นจริงจะเรียกความแตกต่างนั้นว่า “ สภาวะผิด

ปกติ” จากเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือปัญหา(Problem)ใน

การดำาเนินงาน ดังรูปที่  7 

 ซึ่งพนักงานตรวจพบความผิดปกติด้วยแนวคิด 

5G แล้วต้องทำาการหาสาเหตุเบื้องต้น ด้วยเทคนิคการ

วิเคราะห์วาย-วาย (Why-Why Analysis) ซ่ึงเป็น

เทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัย ท่ีเป็นต้นเหตุให้เกิด

ปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบไมเกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่

การคาดเดา เมื่อมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิด

ขึ้น เราจะมาคิดกันดูว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่

ทำาให้มันเกิดโดยตั้งคำาถามว่า “ทำาไม” สมมติว่าเราได้

ปัจจัยมา 2 ข้อ คือ A และ B ดังรูปที่ 8  เราต้องมาคิดต่อ

ไปอีกว่าทำาไม A และ B ถึงเกิดขึ้นมาได้ ในที่นี้เราพบว่า

ปัจจัยที่ทำาให้ A เกิดขึ้นคือ A-1 และ A– 2 ส่วนปัจจัยที่

ทำาให้ B เกิดขึ้นคือ B – 1 และ B – 2  เหมือนกับการ

สืบสวนของตำารวจโดยการถามว่า “ ทำาไม,ทำาไม ”  ไป

เรื่อยๆ จนกว่าจะสาวถึงสาเหตุรากเหง้า  ในช่อง 

“ทำาไม” ช่องสุดท้าย จะเป็นต้นตอของปัจจัยต่าง ๆ ที่

นำาไปสู่การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์  ซึ่งต้นตอตัวจริงใน

สถานพื้นที่หน้างานของพวกเราน้ันโดยส่วนใหญ่แล้วจะ

เป็นเรื่องของ วิธีปฏิบัติ หรือวิธีการบริหารจัดการที่ไม่ถูก

ต้อง ถ้าเราคิดกลับไป เราสามารถหามาตรการแก้ไขได้

ดังรูปที่  9   

รูปที่  7  การนิยามคำาว่าสภาวะผิดปกติ (ดัดแปลงจาก กิติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ,  2557) 



9วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

 นอกจากเทคนิคการวิเคราะห์ วาย-วาย ที่กล่าวมายังมีเทคนิคการตั้งคำาถามด้วย 5W1H 

9 
 

ด้วยดังต่อไปน้ี คือ  Genba =  สถำนท่ีเกิดเหตุ , Genbutsu  = ของจริง ,Genjitsu =  สภำวะจริง , Genri =  ทฤษฎี/
หลกักำร, Gensoku =  ระเบียบ/กฎเกณฑ์ (เกตพงศ์ ด ำรงสุนทรชัย, 2558) ในกำรบริหำรพ้ืนท่ีหน้ำงำนเพ่ือให้มีควำม
เขำ้ใจถึงประเด็นส ำคญัและจุดท่ีตอ้งกำรตรวจสอบสำมำรถมองเห็นสภำวะผิดปกติ พนักงำนตอ้งมีภำพทำงทฤษฏีและ
กฎเกณฑท่ี์ถูกตอ้งของหนำ้งำนภำยในใจและเม่ือไดเ้ดินทำงไปยงัสถำนท่ีเกิดเหตุเพ่ือศึกษำของจริงและสภำวะจริงจะท ำให้
เกิดกำรเปรียบเทียบระหวำ่งสภำวะปกติเปรียบเทียบกบัสภำวะท่ีเกิดเป็นจริงซ่ึงถำ้สภำวะปกติมีควำมแตกต่ำงจำกสภำวะท่ี
เกิดข้ึนจริงจะเรียกควำมแตกต่ำงนั้นวำ่ “ สภำวะผิดปกติ” จำกเป้ำหมำยท่ีตั้งไวห้รือปัญหำ(Problem)ในกำรด ำเนินงำน ดงัรูป
ท่ี  7  

                                                      Genri , Gensoku 
                                                                                                                                  สภำวะท่ีผิดปกติ/ปัญหำ(Problem)                                                                                    

                                                                               Genba, Genbutsu, Genjitsu  

                                                        รูปท่ี  7  กำรนิยำมค ำวำ่สภำวะผิดปกติ (ดดัแปลงจำก กิติศกัด์ิ พลอยพำณิชเจริญ,  2557)  

 ซ่ึงพนักงำนตรวจพบควำมผิดปกติดว้ยแนวคิด 5G แลว้ตอ้งท ำกำรหำสำเหตุเบ้ืองตน้ ดว้ยเทคนิคกำรวิเครำะห์
วำย-วำย (Why-Why Analysis) ซ่ึงเป็นเทคนิคกำรวเิครำะห์หำปัจจยั ท่ีเป็นตน้เหตุให้เกิดปรำกฏกำรณ์อยำ่งเป็นระบบ
ไมเกิดกำรตกหล่น ซ่ึงไม่ใช่กำรคำดเดำ เม่ือมีปรำกฏกำรณ์อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเกิดข้ึน เรำจะมำคิดกนัดูวำ่อะไรเป็นปัจจยัหรือ
สำเหตุท่ีท ำให้มนัเกิดโดยตั้งค  ำถำมวำ่ “ท ำไม” สมมติวำ่เรำไดปั้จจยัมำ 2 ขอ้ คือ A และ B ดงัรูปท่ี 8  เรำตอ้งมำคิดต่อไป
อีกว่ำท ำไม A และ B ถึงเกิดข้ึนมำได ้ในท่ีน้ีเรำพบว่ำปัจจยัท่ีท ำให้ A เกิดข้ึนคือ A-1 และ A– 2 ส่วนปัจจยัท่ีท ำให้ B 
เกิดข้ึนคือ B – 1 และ B – 2  เหมือนกบักำรสืบสวนของต ำรวจโดยกำรถำมวำ่ “ ท ำไม,ท ำไม ”  ไปเร่ือยๆ จนกวำ่จะสำว
ถึงสำเหตุรำกเหงำ้  ในช่อง “ท ำไม” ช่องสุดทำ้ย จะเป็นตน้ตอของปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีน ำไปสู่กำรเกิดข้ึนของปรำกฏกำรณ์  ซ่ึงตน้
ตอตวัจริงในสถำนพ้ืนท่ีหนำ้งำนของพวกเรำนั้นโดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเร่ืองของ วธีิปฏิบติั หรือวธีิกำรบริหำรจดักำรท่ีไม่
ถูกตอ้ง ถำ้เรำคิดกลบัไป เรำสำมำรถหำมำตรกำรแกไ้ขไดด้งัรูปท่ี  9    
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                  รูปท่ี 8  กำรวเิครำะห์ วำย-วำย (ดดัแปลงจำก ฮิโตชิ  โอกรุะ, 2545)  รูปที่ 8  การวิเคราะห์ วาย-วาย (ดัดแปลงจาก ฮิโตชิ  โอกุระ, 2545)10 
 

                         
      

                       
         

                      
       

                      
         

                
      

 
รูปท่ี 9   มำตรกำรตอบโตปั้ญหำ (ดดัแปลงจำก ฮิโตชิ  โอกรุะ, 2545) 

 

 นอกจำกเทคนิคกำรวเิครำะห์ วำย-วำย ท่ีกล่ำวมำยงัมีเทคนิคกำรตั้งค  ำถำมดว้ย 5W1H  

 
รูปท่ี  10  เทคนิคกำรตั้งค  ำถำมดว้ย 5W1H (จกัรกฤช ย ัง่ยนื และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม, 2559) 

และ แนวคิดกำรปรับปรุงแบบอีซีอำร์เอส (ECRS)  โดยท่ี                                                                                                          
Eliminate : ท ำกำรก ำจดัใหห้มดไป  โดยใหพิ้จำรณำวำ่จะเกิดผลอยำ่งไรถำ้เลิกใชห้รือเลิกขั้นตอน                                                                                                                        
Combine  : กำรผนวกหรือรวมเขำ้ดว้ยกนั   โดยใหพิ้จำรณำวำ่  จะเกิดผลอยำ่งไรถำ้รวมขั้นตอนต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนั                                                                                                                            
Rearrange : กำรจดัล ำดบัใหม่ หรืกำรกลบัทิศทำงกนัใหม่โดยใหพิ้จำรณำวำ่จะเกิดผลอยำ่งไรถำ้เปล่ียน ล ำดบังำน หรือมี
กำรสลบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำนกนัใหม่                                                                                                                                                                 
Simplify : กำรท ำงำนใหง่้ำยข้ึน โดยใหพิ้จำรณำวำ่จะเกิดผลอยำ่งไรถำ้เปล่ียนวธีิกำรท ำงำนใหม่ท่ีง่ำยมำกข้ึน                                         
ซ่ึง 2 เทคนิคมกัจะใชค้วบคู่กนัในกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีหนำ้งำน โดยมีควำมหมำยและตำรำงสรุปหลกักำรใชง้ำน ดงัต่อไปน้ี
(ดดัแปลงจำก กิติศกัด์ิ พลอยพำณิชเจริญ, 2557)            
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รูปท่ี 9   มำตรกำรตอบโตปั้ญหำ (ดดัแปลงจำก ฮิโตชิ  โอกรุะ, 2545) 

 

 นอกจำกเทคนิคกำรวเิครำะห์ วำย-วำย ท่ีกล่ำวมำยงัมีเทคนิคกำรตั้งค  ำถำมดว้ย 5W1H  

 
รูปท่ี  10  เทคนิคกำรตั้งค  ำถำมดว้ย 5W1H (จกัรกฤช ย ัง่ยนื และ ปณทัพร เรืองเชิงชุม, 2559) 

และ แนวคิดกำรปรับปรุงแบบอีซีอำร์เอส (ECRS)  โดยท่ี                                                                                                          
Eliminate : ท ำกำรก ำจดัใหห้มดไป  โดยใหพิ้จำรณำวำ่จะเกิดผลอยำ่งไรถำ้เลิกใชห้รือเลิกขั้นตอน                                                                                                                        
Combine  : กำรผนวกหรือรวมเขำ้ดว้ยกนั   โดยใหพิ้จำรณำวำ่  จะเกิดผลอยำ่งไรถำ้รวมขั้นตอนต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนั                                                                                                                            
Rearrange : กำรจดัล ำดบัใหม่ หรืกำรกลบัทิศทำงกนัใหม่โดยใหพิ้จำรณำวำ่จะเกิดผลอยำ่งไรถำ้เปล่ียน ล ำดบังำน หรือมี
กำรสลบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำนกนัใหม่                                                                                                                                                                 
Simplify : กำรท ำงำนใหง่้ำยข้ึน โดยใหพิ้จำรณำวำ่จะเกิดผลอยำ่งไรถำ้เปล่ียนวธีิกำรท ำงำนใหม่ท่ีง่ำยมำกข้ึน                                         
ซ่ึง 2 เทคนิคมกัจะใชค้วบคู่กนัในกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีหนำ้งำน โดยมีควำมหมำยและตำรำงสรุปหลกักำรใชง้ำน ดงัต่อไปน้ี
(ดดัแปลงจำก กิติศกัด์ิ พลอยพำณิชเจริญ, 2557)            

รูปที่ 9   มาตรการตอบโต้ปัญหา (ดัดแปลงจาก ฮิโตชิ  โอกุระ, 2545)

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

Eliminate : ทำาการกำาจัดให้หมดไป  โดยให้พิจารณาว่าจะเกิดผลอย่างไรถ้าเลิกใช้หรือเลิกขั้นตอน

Combine  : การผนวกหรือรวมเข้าด้วยกัน   โดยให้พิจารณาว่า  จะเกิดผลอย่างไรถ้ารวมขั้นตอนต่างๆ เข้าด้วยกัน

Rearrange : การจัดลำาดับใหม่ หรืการกลับทิศทางกันใหม่โดยให้พิจารณาว่าจะเกิดผลอย่างไรถ้าเปลี่ยน ลำาดับงาน 

หรือมีการสลับตำาแหน่งหน้าที่การงานกันใหม่

Simplify : การทำางานให้ง่ายข้ึน โดยให้พิจารณาว่าจะเกิดผลอย่างไรถ้าเปลี่ยนวิธีการทำางานใหม่ที่ง่ายมากขึ้น                                         

ซึ่ง 2 เทคนิคมักจะใช้ควบคู่กันในการปรับปรุงพื้นที่หน้างาน โดยมีความหมายและตารางสรุปหลักการใช้งาน ดังต่อ

ไปนี้(ดัดแปลงจาก กิติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, 2557)

ตารางที่  1 สรุปหลักการใช้งานเทคนิคการตั้งคำาถาม 5W1H  และ  แนวคิดการปรับปรุงแบบอีซีอาร์เอส (ECRS) 

(ดัดแปลงจาก กิติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, 2557) 
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ตำรำงท่ี  1 สรุปหลกักำรใชง้ำนเทคนิคกำรตั้งค  ำถำม 5W1H  และ  แนวคิดกำรปรับปรุงแบบอีซีอำร์เอส (ECRS) 
(ดดัแปลงจำก กิติศกัด์ิ พลอยพำณิชเจริญ, 2557)  

    
 บทสรุป  

จำกท่ีกล่ำวมำทั้ งหมด จะเห็นได้ว่ำหลักกำรบริหำรพ้ืนท่ีหน้ำงำนมุ่งเน้นกิจกรรมท่ีส ำคัญ 2 ประกำรคือ                                                       
ก) กำรควบคุมพ้ืนท่ีหนำ้งำน โดยกำรสร้ำงระบบกำรเฝ้ำระวงัดว้ยตนเอง โดยเร่ิมตน้จำกกิจกรรม ท ำควำมสะอำดคร้ังใหญ่ 
(Big Cleaning) ผ่ำนแนวควำมคิด 3 ส คือสะสำง, สะดวก, สะอำด จำกนั้นเพ่ิมอีก 2 ส คือ สุขลกัษณะและสร้ำงนิสัย 
และก ำหนดเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำนทัว่พ้ืนท่ีหนำ้งำน จะไดร้ะบบกำรควบคุมดว้ยตนเอง เป็นวงจรในกำรควบคุมคือ 
SDCA โดยท่ี S คือ มำตรฐำน (Standardization) D คือ ปฏิบัติงำน (Do) C คือ กำรตรวจสอบ (Control) A คือ 
กำรแกไ้ข (Action) โดยท่ีพนกังำนท ำหนำ้ท่ีในกำรหมุนวงจร SDCA เพ่ือคงสภำพพ้ืนท่ีหนำ้งำนและระบบกำรควบคุม
ดว้ยตนเอง จนกวำ่จะคน้พบวธีิกำรหรือมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดีกวำ่ต่อไป 

 ข) กำรปรับปรุงอย่ำงไม่หยุดย ั้ง (Continual  Improvement /Kaizen) คือกิจกรรมท่ีปลูกฝังแนวคิดไคเซ็น ให้
พนกังำนท่ีหนำ้งำนมีจิตส ำนึกจะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งต่อเน่ือง ท่ีจะปรับปรุงพ้ืนท่ีหนำ้งำน, วธีิกำรท ำงำน ใหดี้ข้ึนอยำ่งค่อย
เป็นค่อยไป อยำ่งต่อเน่ืองโดยใหก้ำรศึกษำแก่พนกังำนดว้ยแนวคิดพ้ืนฐำนกำรบริหำรดว้ยควำมจริง, กำรวเิครำะห์วำย-วำย, 
เทคนิคกำรตั้งค  ำถำม 5W1H, เทคนิคอีซีอำร์เอส ( ECRS )เพื่อยกระดบัมำตรฐำนและประสิทธิภำพของกำรปฏิบติังำน
ในพ้ืนท่ีหน้ำงำน โดยท่ีพนักงำนมีส่วนร่วมท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจ ในผลงำนท่ีเกิดข้ึน ผ่ำนวงจรกำรปรับปรุงงำนคือ 

PDCA โดยท่ี P คือ กำรวำงแผน ( Plan ), D คือ ปฏิบติังำน (Do), C คือ กำรตรวจสอบเทียบกบัแผน ( Check ), A 
คือ กำรแกไ้ข ( Action ) โดยท่ีพนักงำนตอ้งท ำกำรปรับปรุงดว้ยวงจร PDCA เพื่อท ำกำรยกระดบัประสิทธิภำพและ
มำตรฐำนพ้ืนท่ีหนำ้งำน ซ่ึงควำมสมัพนัธ์ของวงจร SDCA และ PDCA เป็นไปตำมภำพดำ้นล่ำง 

   

บทสรุป 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าหลักการ

บริหารพ้ืนทีห่น้างานมุง่เน้นกิจกรรมทีส่ำาคญั 2 ประการคอื 

ก) การควบคุมพื้นที่หน้างาน โดยการสร้างระบบการเฝ้า

ระวังด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นจากกิจกรรม ทำาความ

สะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ผ่านแนวความคิด 3 ส 

คือสะสาง, สะดวก, สะอาด จากนั้นเพิ่มอีก 2 ส คือ 

สุขลักษณะและสร้างนิสัย และกำาหนดเป็นมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานทั่วพื้นที่หน้างาน จะได้ระบบการควบคุม

ด้วยตนเอง เป็นวงจรในการควบคุมคือ SDCA โดยที่ S 

คือ มาตรฐาน (Standardization) D คือ ปฏิบัติงาน 

(Do) C คือ การตรวจสอบ (Control) A คือ การแก้ไข 

(Action) โดยที่พนักงานทำาหน้าที่ในการหมุนวงจร 

SDCA เพื่อคงสภาพพื้นที่หน้างานและระบบการควบคุม

ด้วยตนเอง จนกว่าจะค้นพบวิธีการหรือมาตรฐานการ

ทำางานที่ดีกว่าต่อไป

ข) การปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง (Continual  Improve-

ment /Kaizen) คือกิจกรรมที่ปลูกฝังแนวคิดไคเซ็น ให้

พนักงานที่หน้างานมีจิตสำานึกจะใช้ความพยายามอย่าง

ต่อเนือ่ง ทีจ่ะปรบัปรงุพืน้ทีห่น้างาน, วธิกีารทำางาน ให้ดี

ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างต่อเนื่องโดยให้การศึกษา

แก่พนกังานด้วยแนวคิดพืน้ฐานการบรหิารด้วยความจรงิ, 

การวิเคราะห์วาย-วาย, เทคนิคการตั้งคำาถาม 5W1H, 

เทคนิคอีซีอาร์เอส ( ECRS )เพื่อยกระดับมาตรฐานและ
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ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในพื้นท่ีหน้างาน โดยที่

พนักงานมีส่วนร่วมทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ ในผลงาน

ที่เกิดขึ้น ผ่านวงจรการปรับปรุงงานคือ PDCA โดยที่ P 

คือ การวางแผน ( Plan ), D คือ ปฏิบัติงาน (Do), C คือ 

การตรวจสอบเทียบกับแผน ( Check ), A คือ การแก้ไข 

( Action ) โดยที่พนักงานต้องทำาการปรับปรุงด้วยวงจร 

PDCA เพื่อทำาการยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐาน

พื้นที่หน้างาน ซึ่งความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ 

PDCA เป็นไปตามภาพด้านล่าง
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รูปท่ี 11 ควำมสมัพนัธ์ของวงจร SDCA และ PDCA (สมจิตร ลำภโนนเขวำ, 2559)    

                                                   
รูปท่ี 12 ทิศทำงกำรควบคุมและกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีหนำ้งำน (สมจิตร ลำภโนนเขวำ, 2559)   

โดยเร่ิมตน้กระบวนกำรท ำงำน มีควำมเสถียรภำพซ่ึงเกิดจำกวงจร SDCA  ถูกหมุนมำเป็นระยะเวลำยำวนำน  
จนกระทัง่มีกำรตรวจสอบมำตรฐำน (C) ท่ีวงจร SDCA พบวำ่มีควำมจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงมำตรฐำนเพ่ือป้องกนักำรเกิด
ปัญหำหรือแกไ้ขปัญหำท่ีหน้ำงำน (A) ต่อมำท ำกำรวำงแผน (P) เพ่ือน ำมำตรฐำนดงักล่ำวไปทดลองปฏิบติังำน ต่อมำท ำ
กำรปฏิบติังำน (D) ตำมแผนท่ีวำงไว ้และท ำกำรตรวจสอบ (C) วำ่ไดผ้ลลพัธ์ตำมท่ีตอ้งกำรหรือไม่ ถำ้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ตอ้งกำรท ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนอีกเพียงเลก็นอ้ย (A) แลว้ท ำกำรตั้งเป็นมำตรฐำนใหม่ (S) แลว้น ำไปปฏิบติังำนหมุนเป็น
วงจร SDCA ต่อไป แต่หำกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรก็ตอ้งท ำกำรปรับปรุงมำตรฐำน(A)และวำงแผน(P)อีกคร้ัง
แลว้น ำไปทดลองปฏิบติังำน(D)อีกคร้ังตำมวงจร PDCA จนกว่ำจะไดผ้ลลพัธ์ตำมเป้ำหมำย แลว้จึงน ำวิธีกำรดังกล่ำว
ก ำหนดเป็นมำตรฐำน (S) แลว้น ำไปปฏิบติังำนหมุนเป็นวงจร SDCA เพ่ือรักษำมำตรฐำนกำรควบคุมพ้ืนท่ีหนำ้งำนและ
ยกระดบัมำตรฐำนกำรท ำงำนตำมรูปท่ี 11 เพ่ือให้ระดบัระดบัผลงำนมีทิศทำงท่ีดีข้ึนไปเร่ือย ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดกำร
ปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองตำมแนวทำงโมโนซูคูริต่อไป 
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ก ำหนดเป็นมำตรฐำน (S) แลว้น ำไปปฏิบติังำนหมุนเป็นวงจร SDCA เพ่ือรักษำมำตรฐำนกำรควบคุมพ้ืนท่ีหนำ้งำนและ
ยกระดบัมำตรฐำนกำรท ำงำนตำมรูปท่ี 11 เพ่ือให้ระดบัระดบัผลงำนมีทิศทำงท่ีดีข้ึนไปเร่ือย ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดกำร
ปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองตำมแนวทำงโมโนซูคูริต่อไป 

 โดยเร่ิมต ้นกระบวนการทำ างาน มีความ

เสถียรภาพซึ่งเกิดจากวงจร SDCA  ถูกหมุนมาเป็นระยะ

เวลายาวนาน  จนกระทั่งมีการตรวจสอบมาตรฐาน (C) 

ที่วงจร SDCA พบว่ามีความจำาเป ็นต ้องปรับปรุง

มาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่

หน้างาน (A) ต่อมาทำาการวางแผน (P) เพื่อนำามาตรฐาน

ดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติงาน ต่อมาทำาการปฏิบัติงาน 

(D) ตามแผนที่วางไว้ และทำาการตรวจสอบ (C) ว่าได้

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ PDCA (สมจิตร ลาภโนนเขวา, 2559)

รูปที่ 12 ทิศทางการควบคุมและการปรับปรุงพื้นที่หน้างาน (สมจิตร ลาภโนนเขวา, 2559)  
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ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามเป้าหมาย

ต้องการทำาการปรับปรุงมาตรฐานอีกเพียงเล็กน้อย (A) 

แล้วทำาการตั้งเป็นมาตรฐานใหม่ (S) แล้วนำาไปปฏิบัติ

งานหมุนเป็นวงจร SDCA ต่อไป แต่หากไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ต้องการก็ต้องทำาการปรับปรุงมาตรฐาน(A)

และวางแผน(P)อีกครั้งแล้วนำาไปทดลองปฏิบัติงาน(D)

อีกครั้งตามวงจร PDCA จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามเป้า

หมาย แล้วจึงนำาวิธีการดังกล่าวกำาหนดเป็นมาตรฐาน 

(S) แล้วนำาไปปฏิบัติงานหมุนเป็นวงจร SDCA เพื่อรักษา

มาตรฐานการควบคุมพื้นที่หน ้างานและยกระดับ

มาตรฐานการทำางานตามรูปที่ 11 เพื่อให้ระดับระดับผล

งานมีทิศทางที่ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ สอดคล้องกับแนวคิดการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแนวทางโมโนซูคูริต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สถานประกอบการไม่ว่า

จะเป็นธุรกิจด้านการผลิตสินค้าหรือบริการสมควรท่ีจะ

ประยุกต์หลักการบริหารพื้นที่หน้างานโดยเริ่มจาก

กิจกรรมที่มีความเรียบง่ายเช่น Big cleaning , 5ส เพื่อ

รักษามาตรฐานการทำางานให้แข็งแกร่งและสมำ่าเสมอ

จากนั้น ทำาการปลูกฝังให้พนักงานมีแนวคิดการปรับปรุง

การทำางานอย่างต่อเน่ืองโดยใช้เทคนิค 5G, อีซีอาร์

เอส(ECRS) , การวิเคราะห์ Why-Why, การตั้งคำาถาม 

5W1H   เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำางานจนเกิดเป็น

วัฒนธรรมการทำางานแล้ว เสนอแนะต่อให ้สถาน

ประกอบการเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้

เรียนรู้เครื่องมือในการปรับปรุงงานขั้นสูง เช่นเครื่องมือ

ในการควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (Q.C. 7 tools) ,การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ, แนวคิดการควบคุมคุณภาพเชิง

สถิติ(Statistics Quality  Control) , การบำารุงรักษา

เครื่องจักรด้วยตนเอง(Autonomous Maintenance)  

เพื่อยกระดับการบริหารพื้นท่ีหน้างานให้เกิดการดำาเนิน

งานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีมี

คุณลักษณะสอดคล้องกับ “ PQCDSM ”  ตามแนวทาง

ของวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น ต่อไป  
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อิทธิพลก�ากับของภาวะผู้น�าที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการท�างาน 

ภาวะหมดไฟในการท�างานและพฤติกรรมการท�างานที่เบี่ยงเบน   
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
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความเครียดในการทำางาน ภาวะหมดไฟในการทำางาน 

ภาวะผู้นำา และพฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบน รวมถึงศึกษาอิทธิพลกำากับของภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง และ

ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยง

เบน งานวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามจากกลุ ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำานวน 429 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทำาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น ผลการวิจัยพบ

ว่า 1) ความเครียดในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะหมดไฟในการทำางานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 2) ความเครียดในการทำางาน ภาวะหมดไฟในการทำางานและภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน ในขณะที่ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงไม่มีอิทธิพลกำากับต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน ในขณะที่ภาวะผู้นำาแบบแลก

เปลี่ยนมีอิทธิพลกำากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: ความเครียดในการทำางาน ภาวะหมดไฟในการทำางาน พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน ภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน
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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 transfor-

mational 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�า
 พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ เป็นเรื่องที่ผู ้

บริหารควรให้ความสำาคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด 

อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา

มากกว่าพฤติกรรมในด้านลบ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว 

พฤติกรรมในด้านลบหรือพฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียง

เบน (Deviant Workplace Behavior) ถูกพบเห็นได้

โดยทั่วไปในองค์การส่วนใหญ่ เช่น การกลับบ้านก่อน

เวลา การมาสาย การขโมยทรัพย์สินในที่ทำางาน เป็นต้น 

พฤติ กรรม เหล ่ านี้ ส ามารถนำ า ไปสู ่ ก ารบั่ นทอน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายขององค์การ รวมไปถึงความเสียหายท้ังด้าน

ชื่อเสียง รายได้ และทรัพย์สินต่างๆ ผลจากการศึกษา

ผลกระทบของพฤติกรรมการทำางานที่ เบี่ยงเบนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้

เกิดมูลค่าความเสียหายสูงมาก โดยประมาณ 4.2 พัน

ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการใช้ความรุนแรงในที่ทำางาน 2 

แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ มาจากการลักขโมยในที่ทำางาน 

5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาจากการใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อทำาส่ิงอื่นในช่วงเวลางาน และ 3 หม่ืนล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เป็นมูลค่าความเสียหายจากการขาดงานของ

พนักงาน (Alias and Mohd Rasdi, 2011) สำาหรับใน

ประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2558 ร้อยละ 26 

ของบริษัทในประเทศไทยประสบปัญหาการฉ้อโกงใน

องค์การ โดยร้อยละ 78 เป็นการยักยอกสินทรัพย์

ภายในองค์การ และร้อยละ 20 เป็นการรับสินบนและ

คอรัปชั่น นอกจากนี้ จากการสำารวจทั่วโลก ยังพบ

ว่าการฉ้อโกงเกือบร้อยละ 80 เกิดจากสมาชิกภายใน

องค์การเอง (Pwc, 2016)

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพฤติกรรม

เบ่ียงเบนในการทำางานสร้างความเสียหายต่อองค์การ

หลายด้าน นอกจากความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจแล้ว 

องค์การยังมีความเสี่ยงกับการสูญเสียภาพลักษณ์ ทำาให้
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ขาดความน่าเชื่อถือต่อคู ่ค ้าหากพบว่าสมาชิกของ

องค์การเป็นผู้ประพฤติพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าว 

(ชูชัย สมิทธิไกร, 2551) ดังน้ัน การศึกษาเก่ียวกับ

พฤติกรรมการทำางานที่ เบี่ยงเบนจึงมีความสำาคัญ  

ผู ้บริหารจึงจำาเป็นต้องพยายามหาแนวทางในการ

จัดการที่เหมาะสมเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาให้

น้อยลงหรือหมดไปจากองค์การ ในการศึกษาแนวทาง

เพื่อใช้จัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ มีงานวิจัยพบว่า

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ (Organizational-related 

Factors) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน (Work-related 

Factors) เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการทำางานที่

เบี่ยงเบนของสมาชิกในองค์การ (Chirasha and  

Mahapa, 2012) เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน 

มีงานวิจัยที่พบว่า ความเครียดในการทำางานที่เพิ่มขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทางลบ

ของพนักงาน ซึ่งความเครียดในการทำางานนี้เอง ก็เป็น

สาเหตุหลักประการหน่ึงของภาวะหมดไฟในการทำางาน 

อันสืบเนื่องมาจากการตอบสนองต่อภาวะเครียดเรื้อรัง

จากสิ่งแวดล้อมในการทำางาน ภาวะหมดไฟในการ

ทำางานจึงมีผลกระทบต ่อพฤติกรรมทางลบต ่างๆ  

ที่สมาชิกในองค์การแสดงออกมาเช่นกัน (Javed,  

Amjad, Faqeer-UI-Ummi and Bukhari, 2014) 

นอกจากนี้ หากจะกล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 

บทบาทของภาวะผู้นำาก็เป็นสิ่งสำาคัญที่องค์การควรให้

ความสนใจ เนื่องจากผู้นำามีบทบาทสำาคัญในการบริหาร

จัดการองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิด

เกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้นำาท่ีมีผู ้ศึกษาวิจัยอย่างกว้าง

ขวางและเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน คือ ทฤษฎีภาวะ

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader-

ship) ของแบสส์ (Bass, 1985) ท้ังน้ี จากแนวคิดของ

แบสส์ ยังมีภาวะผู้นำาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผู้วิจัยสนใจนำามา

ศึกษา คือ ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 

Leadership) โดยแบสส์กล่าวว่า ภาวะผู้นำาทั้งสองน้ี  

มีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamics) ที่มีความต่อเนื่องกัน 

ผู้นำาคนเดียวอาจใช้ลักษณะของภาวะผู้นำาท่ีต่างกันข้ึน

กับความเหมาะสมตามสถานการณ์

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา

วิจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่

จะศึกษาอิทธิพลกำากับของภาวะผู ้นำาที่ มีต ่อความ

สัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำางาน ภาวะหมดไฟ

ในการทำางานและพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน 

เนื่องจากในบริบทของสังคมไทย พฤติกรรมเบี่ยงเบนใน

การทำางานเป็นสิ่งที่ดำาเนินการศึกษาได้ค่อนข้างยาก 

เนื่องจากสังคมไทยมักไม่มีการแสดงออกทางความคิด

ในด้านลบอย่างตรงไปตรงมา งานวิจัยส่วนใหญ่จึง

เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงบวกมากกว่า (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 

2557) และยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าพฤติกรรมการ

บริหารของหัวหน้างาน พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก 

และการตั้งใจลาออกมีความสัมพันธ ์กัน (ปาริชาติ 

อมรรัตน์นำ้าหนึ่ง, พรรัตน์ แสดงหาญ, และ อภิญญา อิง

อาจ, 2556) อีกทั้งมีงานวิจัยที่พบว่าภาวะผู้นำามีผลกระ

ทบต่อพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนของผู้ใต้บังคับ

บัญชา (Bruursema, 2004; Pradhan and Pradhan, 

2014; Yao, Fan, Guo and Li, 2014) รวมถึงมีการ

ศึกษาโดยนำาลักษณะผู้นำามาใช้เป็นตัวแปรกำากับที่พบว่า

ภาวะ ผู ้ นำ ามี อิ ท ธิ พลต ่ อความ สัมพั นธ ์ ร ะหว ่ า ง

ความเครียดในการทำางานและพฤติกรรมเบี่ยงเบนใน

การทำางาน (Yao, Fan, Guo and Li, 2014) การศึกษา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว จึงสามารถนำาไปเป็น

แนวทางในทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน

ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ทั้งในระดับผู้นำาและ

ระดับพนักงาน เพื่อนำาไปสู่การหาแนวทางลดพฤติกรรม

ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจนำาไปสู ่การทำาลายองค์การใน

อนาคต

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับของความเครียดในการ

ทำางาน ภาวะหมดไฟในการทำางาน ภาวะผู ้นำา และ

พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด

ในการทำางาน ภาวะหมดไฟในการทำางาน ภาวะผู้นำา 

และพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลกำากับของภาวะผู้นำาที่มีต่อความ

สัมพันธ ์ระหว ่างภาวะหมดไฟในการทำางานและ

พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน

ทบทวนวรรณกรรม
 ความเครียดในการท�างาน หมายถึง สภาวะ

ทางอารมณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ

ปัจจัยต่างๆ ในการทำางานท่ีไม่มีความสมดุลและไม่

เหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ 

และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้น ทำาให้เกิด

ความเจ็บป่วยทางร่างกาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต และ

ประสิทธิภาพในการทำางานของบุคคลลดลง โดยรติกร  

ลีละยุทธสุนทร (2546) ได้แบ่งผลของความเครียดออก

เป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. ผลของความเครียดต่อตัวบุคคล คือ การ

แสดงออกทางร่างกาย จิตใจ หรือพฤติกรรมในตัวบุคคล

ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยมากมักเป็นการแสดงออกที่

เป็นผลทางลบ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะแสดงออกแตกต่าง

กัน โดยสามารถแบ่งการแสดงออกของความเครียดได้  

3 ลักษณะ คือ 1) การแสดงออกของความเครียดทาง

ร่างกาย เป็นการแสดงออกในด้านการทำางานที่ผิดปกติ

ของร่างกาย ผลทางสุขภาพท่ีทรุดลง มีอาการเจ็บป่วย

และเกิดโรคต่างๆ ขึ้น 2) การแสดงออกของความเครียด

ทางจิตใจ เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ทางด้านความรู ้สึก 

ทัศนคติ หรืออารมณ์ เช่น แรงจูงใจในการทำางานลดลง 

ความพึงพอใจในการทำางานลดลง เกิดความเบ่ือหน่าย 

3) การแสดงออกของความเครียดทางพฤติกรรม มุ่งที่

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผิดปกติของบุคคล อัน

เป็นผลมาจากความเครียด 

 2. ผลของความเครียดต ่อองค ์การ การที่

พนักงานเกิดอาการเจ็บป่วยทางสุขภาพ ทางจิตใจ และ

แสดงออกทางพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งใน

ด ้านของค ่าใช ้จ ่ายท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงด ้านของ

ประสิทธิผลขององค์การ คือ ผลผลิตที่องค์การควรได้รับ

ลดลง ประสิทธิผลของผลผลิตตำ่าลง และอาจสูญเสีย

ลูกค้าจากผลผลิตที่ด้อยคุณภาพ 

 ภาวะหมดไฟในการท�างาน สรุปความหมายได้

ว่าเป็นกลุ่มอาการที่แสดงออกในลักษณะความอ่อนล้า

ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม อันสืบเนื่อง

มาจากการตอบสนองต่อภาวะเครียดเรื้อรังจากส่ิง

แวดล้อมในการทำางาน โดยบุคคลไม่สามารถปรับตัวเพื่อ

เผชิญกับสภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นได้ ภาวะหมดไฟใน

การทำางานมีผลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และส่งผลที่ไม่พึง

ปรารถนาต่อบุคคลและองค์การ เน่ืองจากเป็นเหตุให้

รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากทำางาน ไม่สนใจบุคคล

รอบข้าง และรู ้ สึกว่าตนเองไม่มีประสิทธิภาพที่จะ

ทำางานให้บรรลุตามเป้าหมาย

 แมสแลช และเลเทอร์ (Maslach and Leiter, 

1997) ได้เสนอสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทำางานที่

เกิดจากความเครียดในการทำางาน 6 ประการ ได้แก่ 1) 

ภาระงานที่มากเกินไป (Work Overload) 2) ความรู้สึก

สูญเสียการควบคุมและไม่สามารถทำานายสถานการณ์

ได้ (Lack of Control) นโยบายหรือกฎเกณฑ์ของ

องค์การที่ขาดความยืดหยุ ่น ทำาให้บุคคลไม่สามารถ

พัฒนาหรือริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้พวกเขา

รู้สึกไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ รวมทั้งมีความ

สามารถในการปรับตัวและมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลง 

3) ผลงานกับรางวัลที่ได้รับไม่สมดุลกัน (Insufficient 

Reward) การที่บุคคลไม่ได้ถูกตอบสนองทางด้านรางวัล

เมื่อทำางานอย่างเต็มความสามารถ ทำาให้รู้สึกถูกลดค่า

ของตัวเองลง ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการทำางานและ

เกิดภาวะหมดไฟตามมา  4) ความล้มเหลวในการอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่น (Breakdown of Community) เกิด

จากการไม่สามารถมีสัมพันธภาพทางบวกกับกลุ่มบุคคล

ในที่ทำางาน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกัน ขาดการ

สนับสนุนและการเคารพซึ่งกันและกัน บุคคลมีความ

รู้สึกอยากแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญ

หน้ากับผู ้อื่น 5) การรู ้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม  

(Absence of Fairness) ทั้งจากผู้บังคับบัญชาหรือ

เพื่อนร่วมงาน 6) การจัดการกับความขัดแย้งทางค่านิยม 

(Conflicting Values) เมื่อพนักงานต้องปฏิบัติตาม

นโยบายขององค์การที่ขัดต่อจริยธรรมหรือค่านิยมของ
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ตนเองเพื่อผลกำาไรและความอยู ่รอดขององค์การใน

ระยะสั้น ส่งผลให้บุคคลรู้สึกเสียศักดิ์ศรี ไม่ซื่อสัตย์ ก่อ

ให้เกิดภาวะหมดไฟในที่สุด

 มัลดารี (Muldary, 1983) สรุปผลกระทบของ

ภาวะหมดไฟในการทำางานไว้ ดังนี้ 1) ผลกระทบต่อตัว

บุคคล แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ทางร่างกาย (Physical) 

อาการที่พบ เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

อ่อนเพลีย ทางจิตใจ (Psychological) บุคคลจะรู้สึก

ไม่มีความสุขในการทำางาน ท้อแท้ใจ หมดหวัง เฉื่อยชา 

เบื่อหน่ายวิตกกังวล และสูญเสียความตั้งใจและสมาธิใน

การทำางาน และทางพฤติกรรม (Behavioral) บุคคลจะ

มีพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ มีความ

บกพร่องในการทำางาน มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ขาด

ความกระตือรือร้น มีประสิทธิภาพในการทำางานตำ่าลง 

ไม่สามารถปฏิบัติงานให้สำาเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

แยกตัวเองออกจากสังคม มักลางานบ่อยครั้ง ในท้าย

ที่สุดจะเปลี่ยนงาน หรือลาออกจากงาน 2) ผลกระทบ

ต่อบุคคลรอบข้าง บุคคลจะมีความอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ 

รอบตัวน้อยลง ทำาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน

ร่วมงาน 3) ผลกระทบต่อองค์การ เมื่อบุคคลเกิดภาวะ

หมดไฟในการทำางาน ผลการปฏิบัติงานท่ีตำ่าลงก็จะ

ทำาให้ประสิทธิภาพขององค์การลดลงตามไปด้วย ไม่

สามารถดำาเนินการได ้ตามเป้าหมาย และสูญเสีย

บุคลากรที่มีคุณภาพเนื่องจากการลาออก

 การศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการทำางาน

และภาวะหมดไฟในการทำางานจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

(McCranie, Lambert & Lambert, 1987; Etzion, 

Eden & Lapidot, 1998; ศจีมาจ ขวัญเมือง, 2541) 

สามารถสรุปได้ว่าความเครียดในการทำางานเป็นปัจจัย

สำาคัญที่ทำาให้พนักงานเกิดภาวะหมดไฟในการทำางาน 

เนื่องจากภาวะหมดไฟในการทำางานเป็นผลสืบเน่ืองมา

จากการตอบสนองต่อภาวะเครียดเรื้อรังจากสิ่งแวดล้อม

ในการทำางานที่บุคคลไม่สามารถปรับตัวเพื่อเผชิญกับ

สภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นได้ และภาวะหมดไฟในการ

ทำางานนี้เอง จะนำาไปสู ่พฤติกรรมรูปแบบต่างๆ ที่

พนักงานแสดงออกมาเพื่อตอบสนองกับความเครียดที่

เกิดขึ้น

 ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู ้น�า

แบบแลกเปลี่ยน

 แบสส์ (Bass, 1985) เสนอแนวคิดทฤษฎีภาวะ

ผู้นำาการเปล่ียนแปลงและภาวะผู้นำาแบบแลกเปล่ียนไว้

ดังนี้

 ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง เป็นภาวะที่ผู้นำามี

อิทธิพลต่อผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้

ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง จะเกิดขึ้นเมื่อ

ผู้นำากระตุ้นให้ผู้ตามทำางานของตนด้วยมุมมองและแนว

คิดใหม่ๆ โดยผู้นำากระตุ้นให้ผู้ตามรับรู้ในภารกิจและ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มและองค์การ พัฒนาให้ผู้ตามมีความ

สามารถและมีศักยภาพในการทำางานที่ระดับสูงขึ้น รวม

ทั้งจูงใจให้ผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขา

ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ การที่ผู้นำามีอิทธิพล

ต่อผู้ตามนี้จะกระทำาผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 

4 ประการ คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

(Idealized Influence) หมายถึง การที่ผู้นำาปฏิบัติตัว

เป็นแบบอย่างต่อผู้ตาม ผู้นำาจะได้รับการยกย่อง เคารพ

นับถือ ศรัทธา ผู้ตามจะพยายามปฏิบัติตนเหมือนกับ

ผู้นำาของเขา 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational 

Motivation) หมายถึง การที่ผู้นำาสร้างแรงจูงใจภายใน

แก่ผู ้ตามผ่านการสื่อความหมายของงานอย่างชัดเจน 

ทำาให้พนักงานรู้สึกว่างานมีความท้าทาย ผู้นำาจะกระตุ้น

จิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) มีความกระตือรือร้น 

โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดเชิงบวก ผู้นำาจะทำาให้

ผู้ตามเห็นภาพของเป้าหมายในอนาคต แสดงการอุทิศ

ตัว และความตั้งใจแน่วแน่ต่อการบรรลุเป้าหมายน้ัน 

รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การกระตุ้นทางปัญญา  

(Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผู้นำามีการ

ตั้งคำาถามและข้อสมมติกระตุ ้นผู ้ตามให้ตระหนักถึง

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำาให้ผู้ตามมีความ

ต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน

เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทำาให้เกิดส่ิงใหม่และ

สร้างสรรค์ 4) การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Indi-

vidualized Consideration) ผู้นำาจะให้การดูแลเอาใจ

ใส่ ให้ความสนใจกับความต้องการสำาเร็จและความเจริญ

ก้าวหน้าของผู ้ตามเป็นรายบุคคล ทำาให้ผู ้ตามรู ้สึกมี
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คุณค่า และมีการพัฒนาด้านศักยภาพให้สูงขึ้น มีการ

พัฒนาโอกาสในการเรียนรู้โดยให้การสนับสนุนผู้ตาม

แตกต่างกันตามความต้องการ

 ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน หมายถึง ผู้นำาที่มุ่ง

เน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำาและผู้ตาม ซ่ึง

ผู้นำาจะใช้การแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ และ

จูงใจโดยเชื่อมโยงความต้องการและรางวัลกับความ

สำาเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้ผู้ตามปฏิบัติตามระดับท่ีคาด

หวัง ช่วยให้ผู ้ตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม

บทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ท่ีกำาหนด ประกอบ

ด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ 

(Contingency Reward) เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างผู้นำาและผู้ตามเก่ียวกับสิ่งท่ีผู้นำาปรารถนาและ

รางวัลที่ผู้ตามต้องการ เมื่อผู้ตามสามารถปฏิบัติงานได้

สำาเร็จในระดับที่ผู้นำาคาดหวังไว้ ผู้นำาจะให้สิ่งตอบแทนที่

ต้องการ จึงเปรียบเสมือนการเสริมแรงทางบวกที่เหมาะ

สม เช่น การขึ้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำาแหน่ง การให้

โบนัส การยกย่องชมเชย 2) การบริหารงานแบบวางเฉย 

(Management-by-exception) เป็นการบริหารโดย

ผู้นำาปล่อยให้ผู้ตามทำางานโดยไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว และจะ

เข้าไปแทรกต่อเมื่องานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกเป็นการบริหารแบบ

วางเฉยเชิงรุก (Management-by-exception Active 

Form) ผู้นำาจะใช้วิธีการทำางานแบบกันไว้ดีกว่าแก้ โดย

จะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของผู้ตามและช่วยแก้ไข

ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดหรือล้ม

เหลว รูปแบบที่สองเป็นการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ 

(Management-by-exception Passive Form) ผู้นำา

จะใช้วิธีการทำางานแบบเดิม โดยรอให้ความผิดพลาด

หรือปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเข้าไปช่วยลงมือแก้ไข

ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงในสิ่งท่ีผู ้ตามจำาเป็นต้องทราบ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

 จากการศึกษางานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข ้อง พบว ่า

ลักษณะของภาวะผู ้นำาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของผู้ตามที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการทำางานทีเ่บีย่งเบนของพนกังานแตกต่างกัน

 พฤติกรรมการท�างานที่เบ่ียงเบน หมายถึง 

พฤติกรรมใดๆ ที่พนักงานในองค์การกระทำาโดยตั้งใจที่

จะละเมิดบรรทัดฐานขององค์การ และก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อองค์การและสมาชิกในองค์การ โรบินสันและ

เบนเนทท์ (Robinson and Bennett, 1995) ได้แบ่ง

กลุ่มพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมที่ไม่

พึงปรารถนาโดยใช้เกณฑ์ 2 มิติ มิติแรก พิจารณาว่าเป็น

พฤติกรรมที่กระทำาต่อองค์การหรือบุคคล และมิติที่สอง 

พิจารณาความรุนแรงของพฤติกรรม โดยกำาหนด

ประเภทของพฤติกรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านการทำางาน (Production  

Deviance) หมายถึง พฤติกรรมที่ขัดขวางการทำางาน

ภายในองค์การโดยตรง เช่น การขาดงานโดยไม่มีเหตุผล

สมควร การทำาเรื่องส่วนตัวในเวลาทำางาน หรือพักกลาง

วันนานกว่าเวลาที่กำาหนด เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวส่ง

ผลเสียอย่างไม่ร้ายแรงต่อการปฏิบัติงานของส่วนรวม  

2) พฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านทรัพย์สิน (Property  

Deviance) หมายถึง การที่พนักงานทำาลายทรัพย์สิน

ขององค์การหรือใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างไม่เหมาะ

สม เช่น การขโมยทรัพย์สินในที่ทำางาน การทำาลาย

อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำางาน เป็นต้น พฤติกรรม

ดังกล่าวส่งผลเสียร้ายแรงต่อทรัพย์สินขององค์การ 3) 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านการเมือง (Political Deviance) 

หมายถึง พฤติกรรมที่ส ่งผลเสียอย่างไม่ร ้ายแรงต่อ

สมาชิกคนอื่นในองค์การ แต่ส่งผลเสียต่อสมาชิกคนใด

คนหนึ่งเฉพาะ เช่น การกล่าวโทษผู้อื่นทั้งที่เป็นความผิด

ของตน การแสดงพฤติกรรมหยาบคาย หรือการนินทา

เพือ่นร่วมงาน เป็นต้น 4) ความก้าวร้าวต่อบคุคล (Personal 

Aggression) หมายถึง พฤติกรรมที่ส่งผลเสียอย่างร้าย

แรงต่อสมาชิกคนอื่นในองค์การ เช่น การแสดงความ

ก้าวร้าวทางร่างกายและวาจา เป็นต้น ต่อมา โรบินสัน

และเบนเนทท์ (Robinson and Bennett, 2000) ได้

รวมพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านการทำางานและพฤติกรรม

เบ่ียงเบนด ้านทรัพย ์ สินเข ้าด ้วยกัน โดยเรียกว ่า 

พฤติกรรมเบีย่งเบนทีก่ระทำาต่อองค์การ (Organizational 

Deviance) และรวมพฤติกรรมเบ่ียงเบนด้านการเมือง
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เข้ากับความก้าวร้าวต่อบุคคล เรียกว่า พฤติกรรมเบ่ียง

เบนที่กระทำาต่อบุคคล (Interpersonal Deviance)

 คีราชาและมาฮาพา (Chirasha and Mahapa, 

2012) ศึกษาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการทำางานที่

เบี่ยงเบนในระดับองค์การ สรุปได้ว ่า สาเหตุของ

พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาในองค์การเกิดจากปัจจัย

สำาคัญ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 

(Organizational-related Factors) ได้แก่ บรรยากาศ

ในองค์การ ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู ้การ

สนับสนุนจากองค์การ และความไว้เนื้อเชื่อใจในองค์การ 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน (Work-related Factors) 

ได้แก่ ความเครียดในการทำางาน และการไร้ซึ่งอำานาจใน

การทำางาน

 การศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นำาและพฤติกรรมการ

ทำางานที่เบี่ยงเบน สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำาแบบ

แลกเปลี่ยนมุ ่งเน้นผลลัพธ์และเป้าหมายในระยะสั้น 

ผู้นำามักจะเอาใจใส่ผู้ตามในระดับตำ่า และบริหารแบบ

เน้นที่ผลงาน เมื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานจะ

ทำาผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการกล่าวโทษ (Bass, 

1985; Chen and Shi, 2007, as cited in Yao, Fan, 

Guo and Li, 2014) พนักงานจึงมุ่งให้ความสำาคัญกับผล

งานส่วนบุคคลมากในการสร้างผลงาน จึงมีโอกาสท่ีจะ

เกิดพฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบนเพื่อสร้างความได้

เปรียบให้แก่ตนเอง ดังนั้น ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนจึง

ส ่งผลให ้พนักงานมีระดับความเครียดท่ีสูงขึ้น ซ่ึง

ความเครียดที่เกิดข้ึนน้ันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเกิด

อารมณ์เชิงลบและภาวะหมดไฟในการทำางาน เช่น 

ความผูกพันต่อองค์การตำ่า การขาดงานบ่อย ความไม่พึง

พอใจในการทำางาน เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่พวกเขาไม่

สามารถปรับตัวต่อความเครียดนั้นได้ จะส่งผลให้เกิด

การแสดงออกทางร่างกาย จิตใจ หรือพฤติกรรมในตัว

บุคคลที่แตกต ่างไปจากเดิม โดยมากมักเป ็นการ

แสดงออกที่ เ ป ็ นผลทา งลบ เพื่ อ ตอบสนองต ่ อ

ความเครียดนั้น ซึ่งจะนำาไปสู่ผลกระทบท้ังต่อตัวบุคคล 

บุคคลรอบข้าง รวมถึงองค์การ (Bruursema, 2004; 

O’Brien, 2008; Chirasha and Mahapa, 2012;  

Ansari, Maleki V. and Mazraeh, 2013; Yao, Fan, 

Guo and Li, 2014)

 ส่วนภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง มุ่งเน้นการ

สร้างแรงจูงใจจากภายในและกระตุ้นให้บุคคลเกิดความ

อยากทำางานด้วยตนเอง งานวิจัยของแมคคอลและ

แอนเดอร์สัน (McColl & Anderson, 2002) พบว่า 

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงลบกับความไม่

พึงพอใจ พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนซึ่งเป็นรูป

แบบหนึ่งของการแสดงออกจากความไม่พึงพอใจนี้ จึง

สามารถถูกขจัดได้ด ้วยภาวะผู ้นำาการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยจำานวนมากที่ศึกษาผลของภาวะ

ผู ้นำาการเปลี่ยนแปลง ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤติกรรมเชิงบวกต่างๆ ของพนักงาน เช่น พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ 

และความพึงพอใจในการทำางาน รวมถึงงานวิจัยที่พบว่า

ภาวะผู ้นำาการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

พฤติกรรมทางลบของพนักงานได้ (Pradhan & Prad-

han, 2014; Uddin, Rahman & Howlader, 2014; 

Yao, Fan, Guo & Li, 2014) จึงสรุปได้ว่าภาวะผู้นำาการ

เปล่ียนแปลงช่วยยับยั้งการเกิดพฤติกรรมการทำางานที่

เบี่ยงเบนของพนักงานได้

 ภาวะผู้นำายังสามารถมีอิทธิพลกำากับตัวแปร

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการทำางาน ภาวะ

หมดไฟในการทำางาน และพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยง

เบน เมื่อพนักงานต้องเจอกับผู้นำาที่มีภาวะผู้นำาแตกต่าง

กัน ความเครียดในการทำางานและพฤติกรรมการทำางาน

ก็อาจแตกต่างกัน (Hater and Bass, 1988; Gill et al., 

2006) ดังน้ัน ภาวะผู้นำาจึงมีอิทธิพลกำากับต่อความ

สัมพันธ ์ ระหว ่ างความเครียดในการทำางานและ

พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน (Russell, 2014; Yao, 

Fan, Guo and Li, 2014) โดยภาวะผู ้นำาการ

เปล่ียนแปลงช่วยป้องกันการเกิดพฤติกรรมการทำางานที่

เบี่ยงเบนที่เกิดจากความเครียดในการทำางาน (Khalid 

et al., 2012) ส่วนภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนอาจทำาให้

ผู้ตามเกิดความเครียดในการบรรลุผลการปฏิบัติงาน ส่ง

ผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนในการ

แข่งขันเพื่อให้ตนเองได้เปรียบหรือได้รับรางวัลตอบแทน 

(Bruursema, 2004)
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สมมติฐานการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยกำาหนดสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ความเครียดในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน

2. ภาวะหมดไฟในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน

3. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน

4. ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน

5. ความเครียดในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะหมดไฟในการทำางาน

6.  ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลกำากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบน

7. ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลกำากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบน

กรอบแนวคิดการวิจัย

8 
 

มีอิทธิพลก ากบัต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการท างานและพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน (Russell, 2014; 
Yao, Fan, Guo and Li, 2014) โดยภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงช่วยป้องกนัการเกิดพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนท่ี
เกิดจากความเครียดในการท างาน (Khalid et al., 2012) ส่วนภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนอาจท าใหผู้ต้ามเกิดความเครียด
ในการบรรลุผลการปฏิบติังาน ส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนในการแข่งขนัเพ่ือให้ตนเองไดเ้ปรียบหรือ
ไดรั้บรางวลัตอบแทน (Bruursema, 2004) 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัก าหนดสมมติฐานการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. ความเครียดในการท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 
2. ภาวะหมดไฟในการท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 
3. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 
4. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 
5. ความเครียดในการท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างาน 
6. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลก ากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างานและ

พฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 
7. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลก ากบัต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะหมดไฟในการท างานและพฤติกรรม

การท างานท่ีเบ่ียงเบน 
 

กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วธีิกำรวจัิย  

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง งานวจิยัน้ีก าหนดกลุ่มประชากรคือพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อา้งอิงความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่ม

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยน้ีกำาหนด

กลุ ่ มประชากรคือพนักงานบริษัท เอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้วิธีการเลือกสุ ่ม

ตวัอย่างโดยไม่อ้างองิความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ 

Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยยอมรับ

ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 

429 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเพื่อ

สำารวจความคิดเห็น ซึ่งประกอบไปด้วยคำาถามทั้งหมด

จำานวน 53 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดใน

การทำางาน จำานวน 11 ข้อ โดยผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก

แบบประเมินความเครียดของสถาบันการศึกษาด้าน

ความเครียด ประเทศสหรัฐอเมริกา (The American 

Institute of Stress)



22 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

 2. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาวะหมดไฟใน

การทำางาน จำานวน 10 ข้อ โดยผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบ

วัดภาวะหมดไฟในการทำางาน Oldenburg Burnout 

Inventory (OLBI) ของเดอเมอรูติ มอสเทิร์ทและ และ

แบกเกอร์ (Demerouti, Mostert and Bakker, 2003) 

ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ความอ่อนล้าจากการทำางาน 

และความไม่เกี่ยวข้องในงาน

 3. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ทำางานที่เบี่ยงเบน จำานวน 11 ข้อ โดยผู้วิจัยปรับปรุง

จากแบบวัดพฤติกรรมการทำางานท่ีเ บ่ียงเบนของ

โรบินสันและเบนเนทท์ (Robinson and Bennett, 

2000) ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่

กระทำาต่อองค์การ และพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีกระทำาต่อ

บุคคล

 4. แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู ้นำา 

จำานวน 21 ข้อ โดยผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม 

MLQ หรือ Multifactor Leadership Questionnaire 

ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของแบสส์ (Bass, 1985) โดย

แบ่งภาวะผู้นำาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การมีอิทธิพล

อย่างมอีดุมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทาง

ปัญญา และการคำานงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล 2. ภาวะ

ผูน้ำาแบบแลกเปลีย่น ประกอบด้วย 2 ด้าน คอื การให้

รางวลัตามสถานการณ์ และการบรหิารงานแบบวางเฉย

 5. แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน 

4 ข้อ

 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) ผู้วิจัยได้ทำาการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC: Index of Item - Objective  

Congruence) ก่อนนำาไปเก็บข้อมูลจริง โดยเลือกข้อ

คำาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จากการพิจารณาของ 

ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน ที่ได้ตรวจสอบแบบสอบถาม

และเห็นว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา

 2. การทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ผู้วิจัยนำาแบบทดสอบท่ีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบ

แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยทำาการทดสอบ

กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่

ต ้องการศึกษา จำานวน 30 ชุด หลังจากนั้นนำามา

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (a: Cronbach  

Alpha Coefficient) โดยระดับแอลฟาที่เป็นที่ยอมรับ

ได้ คือ ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าอยู่ที่ระดับ 0.70 

(Nunnaly, 1978) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

นบาคของแบบสอบถามด้านความเครียดในการทำางาน 

ภาวะหมดไฟในการทำางาน พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยง

เบน ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง และภาวะผู้นำาแบบ

แลกเปล่ียน ได้แก่ 0.912 0.886 0.881 0.931 และ 

0.880 ตามลำาดับ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างโดย

ประสานกับเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการแจกและกระจาย

แบบสอบถามให้กับพนักงาน โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาครั้งนี้ให้ทราบอย่างชัดเจน มีการกำาหนดระยะ

เวลาให้ทำาแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนหลัง

แจกแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ สำาหรับช่องทางออนไลน์ ผู้

วิจัยได้สร้างลิงค์แบบสอบถามและประสานกับเจ้าหน้าที่

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งให้พนักงานในหน่วยงาน 

ทัง้นี ้ผู้วจิยัได้รบัแบบสอบถามทีส่มบรูณ์คืนจำานวน 429 ชดุ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ 

2 ลักษณะ ได้แก่ 1) สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) ในการอภิปรายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ

กลุ่มตัวอย่างและระดับของความเครียดในการทำางาน 

ภาวะหมดไฟในการทำางาน และการแสดงออกของ

พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน 2) สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ใช้วิธีการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร และการวิเคราะห์

อิทธิพลร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) เพื่อ

วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำากับ
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ผลการศึกษา
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีเพศหญิงจำานวน 

237 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 และเพศชาย มีจำานวน 

192 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 โดยส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 22-30 ปี  ซึ่งมีจำานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.2 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี

จำานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อายุระหว่าง  

41-50 ปี จำานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และอายุ

ระหว่าง 51-60 ปี จำานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

อายุงานของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุงาน

ระหว่าง 0-3 ปี จำานวน 190 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.3 

รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุงานระหว่าง 3.1-5 ปี 

จำานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 อายุงาน 10.1-20 ปี 

จำานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 อายุงานระหว่าง 

5.1-10 ปี จำานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และอายุ

งาน 20 ปี ขึ้นไป มีจำานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

ตำาแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ มีจำานวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 

รองลงมาคือผู้บริหารระดับต้น จำานวน 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.5 ผู้บริหารระดับกลาง จำานวน 22 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.1 และผู้บริหารระดับสูงจำานวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.5

 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   

 กลุ ่มตัวอย ่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเครียดในการทำางานในระดับปานกลาง โดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.209 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

.648 ภาวะหมดไฟในการทำางาน มีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.816 และมี

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .610 พฤติกรรมการ

ทำางานที่เบี่ยงเบน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับตำ่า 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.812 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ .667 สำาหรับภาวะผู้นำา ซึ่งแบ่งเป็นภาวะผู้นำา 2 

แบบ ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง มีระดับความคิดเห็น

ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.544 และมีค่าเบ่ียง

เบนมาตรฐานเท่ากับ .870 ส่วนภาวะผู้นำาแบบแลก

เปล่ียน มีระดับความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.425 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .907

 ผลการทดสอบสมมติฐาน
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่ 1-4 

ในการวิเคราะห์อิทธิพลหลักของตัวแปรทำานาย โดยมี

ตัวแปรทำานาย คือ ความเครียดในการทำางาน ภาวะหมด

ไฟในการทำางาน ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง และภาวะ

ผู้นำาแบบแลกเปล่ียน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำางานที่

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

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่

เปลี่ยนไป (Adjusted R Square) เท่ากับ .155 ซึ่ง

หมายความว่า พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เป็นผลมาจากตัวแปรทำานายร้อยละ15.5  

ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ

การถดถอย (B) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ทำางานที่เบ่ียงเบน รวมทั้งพิจารณาค่าคงที่ (Constant) 

เพื่อนำามาพยากรณ์เชิงเส้นตรง ดังตารางที่ 1

11 
 

บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผลมาจากตวัแปรท านาย ร้อยละ15.5 ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน รวมทั้ งพิจารณา
ค่าคงท่ี (Constant) เพื่อน ามาพยากรณ์เชิงเสน้ตรง ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรท านายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ระหว่างตวั
แปรท านาย กบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 
 

Variable B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 1.045 .257  4.061 .000 
ความเครียดในการท างาน .113 .054 .110 2.107 .036 
ภาวะหมดไฟในการท างาน .155 .055 .142 2.814 .005 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง -.227 .041 -.296 -5.577 .000 
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน .225 .039 .307 5.788 .000 
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที ่1 ความเครียดในการท างานมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั .113 และค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .110 แสดงวา่ ความเครียดในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
พฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวา่ ความเครียดในการท างานมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน  
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2 ภาวะหมดไฟในการท างานมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั .155 และ
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .142 แสดงวา่ ภาวะหมดไฟในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวา่ ภาวะหมดไฟในการ
ท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 3 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั -.227 และ
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั -.296 แสดงวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบกับพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้ น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ท่ีว่า ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 
ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนที ่4 ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั .225 และค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .307 แสดงวา่ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้ น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่า ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 

ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานท่ี 5 
การวเิคราะห์อิทธิพลหลกั โดยมีตวัแปรท านาย คือ ความเครียดในการท างาน ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการท างาน

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีเปล่ียนไป (Adjusted R Square) เท่ากบั .169 ซ่ึง
หมายความวา่ ภาวะหมดไฟในการท างานเป็นผลมาจากตวัแปรท านายร้อยละ 16.9 ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบสมมติฐานโดย

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรทำานายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

ระหว่างตัวแปรทำานาย กับพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน



24 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความเครียดในการ

ทำางานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนน

ดิบเท่ากับ .113 และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป

แบบคะแนนมาตรฐาน เท ่ากับ .110 แสดงว ่า 

ความเครียดในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบนท่ีระดับความเช่ือม่ัน 

95% ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า ความเครียด

ในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ

ทำางานที่เบี่ยงเบน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ภาวะหมดไฟในการ

ทำางานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนน

ดิบเท่ากับ .155 และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป

แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .142 แสดงว่า ภาวะหมด

ไฟในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น 

จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่ว ่า ภาวะหมดไฟในการ

ทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำางาน

ที่เบี่ยงเบน

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  3  ภาวะผู ้นำ าการ

เปลี่ยนแปลงมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบ

คะแนนดิบเท่ากับ -.227 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -.296 แสดงว่า 

ภาวะผู ้นำาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ

พฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบนท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95% ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า ภาวะผู้นำา

การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบน

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ภาวะผู ้นำาแบบแลก

เปล่ียนมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนน

ดิบเท่ากับ .225 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป

แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .307 แสดงว่า ภาวะผู้นำา

แบบแลกเปล่ียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม

การทำางานที่เบ่ียงเบนที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ัน 

จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่ว ่า ภาวะผู ้นำาแบบแลก

เปล่ียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทำางาน

ที่เบี่ยงเบน

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple 

Regression Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่ 5

 การวิเคราะห์อิทธิพลหลัก โดยมีตัวแปรทำานาย 

คือ ความเครียดในการทำางาน ส่งผลต่อภาวะหมดไฟใน

การทำางานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่เปลี่ยนไป (Adjusted R 

Square) เท่ากับ .169 ซึ่งหมายความว่า ภาวะหมดไฟใน

การทำางานเป็นผลมาจากตัวแปรทำานายร้อยละ 16.9 ผู้

วิจัยได้ทำาการทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอย (B) ของความเครียดในการทำางานที่ส่งผล

ต่อภาวะหมดไฟในการทำางาน รวมทั้งพิจารณาค่าคงที่ 

(Constant) เพือ่นำามาพยากรณ์เชงิเส้นตรง ดงัตารางที ่2

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรทำานายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

ระหว่างตัวแปรทำานาย กับภาวะหมดไฟในการทำางาน
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หาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) ของความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการท างาน รวมทั้ งพิจารณา
ค่าคงท่ี (Constant) เพื่อน ามาพยากรณ์เชิงเสน้ตรง ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรท านายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ระหวา่ง
ตวัแปรท านาย กบัภาวะหมดไฟในการท างาน 

Variable B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 1.567 .136  11.542 .000 
ความเครียดในการท างาน .389 .041 .414 9.387 .000 
ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนที ่5 ความเครียดในการท างานมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั .389 และค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .414 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 ท่ีวา่ ความเครียดในการ
ท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างาน 

กำรทดสอบอทิธิพลของปฏิสัมพนัธ์ (Interaction effect) 
ในการทดสอบอิทธิพลของปฏิสัมพนัธ์ (Interaction effect) ของตวัแปรภาวะผูน้ า 2 ลกัษณะ ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์

ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างานและพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน ผูว้ิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น 
(Hierarchical Multiple Regression Analysis) โดยมีล าดบัการใส่ตวัแปร ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ใส่ตวัแปรท านาย (ภาวะหมดไฟในการท างาน) และตวัแปรก ากบั (ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปล่ียน) เพื่อท านายตวัแปรตาม (พฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน) 

ขั้นตอนท่ี 2 ค านวณค่าปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านายและตวัแปรก ากบั แลว้น าค่าปฏิสมัพนัธ์ท่ีค  านวณไดใ้ส่ใน
สมการเพื่อท านายตวัแปรพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 

ผลการทดสอบพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะหมดไฟในการท างานและพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีเปล่ียนไปเท่ากบั .179 ซ่ึงหมายความว่า 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างานและภาวะผูน้ าสามารถท านายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท างานท่ี
เบ่ียงเบนไดร้้อยละ 17.9 ดว้ยความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั .604 ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบสมมติฐานโดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน รวมทั้งพิจารณาค่าคงท่ี (Constant) เพื่อ
น ามาพยากรณ์เชิงเสน้ตรง ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรท านายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ในการ
พยากรณ์เป็นแบบขั้นท านายพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน โดยมีภาวะผูน้ าเป็นตวัแปรก ากบั 
Model B Std. Error Beta T Sig. 
1 (Constant) 1.374 .205  6.692 .000 

ภาวะหมดไฟในการท างาน .204 .050 .186 4.043 .000 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง -.240 .040 -.313 -5.942 .000 
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน .209 .038 .284 5.451 .000 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ความเครียดในการ

ทำางานมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนน

ดิบเท่ากับ .389 และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป

แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .414 ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐานที่ 5 ที่ว่า ความเครียดในการทำางานมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะหมดไฟในการทำางาน

 การทดสอบอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction effect)

 ในการทดสอบอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ (Interac-

tion effect) ของตัวแปรภาวะผู้นำา 2 ลักษณะ ที่มีต่อ
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและ

พฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regres-

sion Analysis) โดยมีลำาดับการใส่ตัวแปร ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ใส่ตัวแปรทำานาย (ภาวะหมดไฟใน

การทำางาน) และตัวแปรกำากับ (ภาวะผู ้นำ าการ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน) เพื่อทำานาย

ตัวแปรตาม (พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน)

 ขั้นตอนที่ 2 คำานวณค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรทำานายและตัวแปรกำากับ แล้วนำาค่าปฏิสัมพันธ์ที่

คำานวณได้ใส่ในสมการเพื่อทำานายตัวแปรพฤติกรรมการ

ทำางานที่เบี่ยงเบน

 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว ่ า  ภ า ว ะ ผู ้ นำ า ก า ร

เปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน ส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและ

พฤติกรรมการทำางานที่เบ่ียงเบนของพนักงานบริษัท

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ที่เปล่ียนไปเท่ากับ .179 ซ่ึงหมายความว่า 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและภาวะ

ผู้นำาสามารถทำานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ

ทำางานที่เบ่ียงเบนได้ร้อยละ 17.9 ด้วยความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .604 ผู้วิจัยได้

ทำาการทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำางานที่

เบี่ยงเบน รวมทั้งพิจารณาค่าคงที่ (Constant) เพื่อนำา

มาพยากรณ์เชิงเส้นตรง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรทำานายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

ในการพยากรณ์เป็นแบบขั้นทำานายพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน โดยมีภาวะผู้นำาเป็นตัวแปรกำากับ
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หาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) ของความเครียดในการท างานท่ีส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการท างาน รวมทั้ งพิจารณา
ค่าคงท่ี (Constant) เพื่อน ามาพยากรณ์เชิงเสน้ตรง ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรท านายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ระหวา่ง
ตวัแปรท านาย กบัภาวะหมดไฟในการท างาน 

Variable B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 1.567 .136  11.542 .000 
ความเครียดในการท างาน .389 .041 .414 9.387 .000 
ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนที ่5 ความเครียดในการท างานมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั .389 และค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากบั .414 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 ท่ีวา่ ความเครียดในการ
ท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะหมดไฟในการท างาน 

กำรทดสอบอทิธิพลของปฏิสัมพนัธ์ (Interaction effect) 
ในการทดสอบอิทธิพลของปฏิสัมพนัธ์ (Interaction effect) ของตวัแปรภาวะผูน้ า 2 ลกัษณะ ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์

ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างานและพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน ผูว้ิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น 
(Hierarchical Multiple Regression Analysis) โดยมีล าดบัการใส่ตวัแปร ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ใส่ตวัแปรท านาย (ภาวะหมดไฟในการท างาน) และตวัแปรก ากบั (ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปล่ียน) เพื่อท านายตวัแปรตาม (พฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน) 

ขั้นตอนท่ี 2 ค านวณค่าปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท านายและตวัแปรก ากบั แลว้น าค่าปฏิสมัพนัธ์ท่ีค  านวณไดใ้ส่ใน
สมการเพื่อท านายตวัแปรพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน 

ผลการทดสอบพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาวะหมดไฟในการท างานและพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีเปล่ียนไปเท่ากบั .179 ซ่ึงหมายความว่า 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างานและภาวะผูน้ าสามารถท านายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท างานท่ี
เบ่ียงเบนไดร้้อยละ 17.9 ดว้ยความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั .604 ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบสมมติฐานโดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน รวมทั้งพิจารณาค่าคงท่ี (Constant) เพื่อ
น ามาพยากรณ์เชิงเสน้ตรง ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรท านายในรูปของคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ในการ
พยากรณ์เป็นแบบขั้นท านายพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน โดยมีภาวะผูน้ าเป็นตวัแปรก ากบั 
Model B Std. Error Beta T Sig. 
1 (Constant) 1.374 .205  6.692 .000 

ภาวะหมดไฟในการท างาน .204 .050 .186 4.043 .000 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง -.240 .040 -.313 -5.942 .000 
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน .209 .038 .284 5.451 .000 
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2 (Constant) 1.149 .239  4.804 .000 
ภาวะหมดไฟในการท างาน .252 .069 .231 3.652 .000 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง -.219 .055 -.286 -3.960 .000 
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน .203 .043 .276 4.675 .000 
ภาวะหมดไฟในการท างาน x ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

-.033 .021 -.137 -1.557 .120 

ภาวะหมดไฟในการท างาน x ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน 

.035 .009 .194 3.951 .000 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 6 ตวัแปรท่ีใชท้ดสอบอิทธิพลของผลปฏิสัมพนัธ์ (Interaction effect) คือ ภาวะหมดไฟในการ
ท างาน x ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั -.033 และค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -.137 ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p > 0.05) แสดงว่ามีอิทธิพลก ากับต่อ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะหมดไฟในการท างานและพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 ท่ีวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลก ากบัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างาน
และพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน  
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 7 ตวัแปรท่ีใชท้ดสอบอิทธิพลของผลปฏิสัมพนัธ์ (Interaction effect) คือ ภาวะหมดไฟในการ
ท างาน x ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั .035 และค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .194 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.05) ดังนั้ น  จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 7 ท่ีว่า ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลก ากบัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างานและ
พฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน  

เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยนัผลการทดสอบอิทธิพลปฏิสัมพนัธ์ ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ตามวิธีการของลวั 
และคณะ (Luo et al., 2008) โดยมีขั้นตอนคือ แบ่งกลุ่มภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนออกเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงก าหนดโดยใช้ค่า   
มธัยฐานในการแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง (Median = 3.625) หากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่ามธัยฐาน จะถูกจดัให้เป็นกลุ่มท่ีมี
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนต ่า และกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่ามธัยฐาน จะถูกจดัให้เป็นกลุ่มท่ีมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสูง 
จากนั้นจึงน ากลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มไปเขา้สมการถดถอยพหุคูณทีละสมการ เพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐานเปรียบเทียบกนั ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของภาวะหมดไฟในการท างาน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ี
เบ่ียงเบน โดยเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มท่ีมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนต ่าและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสูง 

 ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลีย่นต ำ่  
(n=221) 

ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลีย่นสูง 
(n=208) 

 Beta Sig. Beta Sig 
ภาวะหมดไฟในการท างาน .221 .001 .326 .000 

จากตางรางท่ี 4 การแบ่งกลุ่มภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสูงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนต ่า พบวา่ ทั้งสองกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกนั สามารถอธิบายไดว้า่ กลุ่มท่ีมี

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ตัวแปรท่ีใช้ทดสอบ

อิทธิพลของผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction effect) คือ 

ภาวะหมดไฟในการทำางาน x ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

มีค ่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ

เท่ากับ -.033 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบ

คะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -.137 ซ่ึงไม่มีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p > 0.05) แสดงว่ามีอิทธิพลกำากับต่อความ

สัมพันธ ์ระหว ่างภาวะหมดไฟในการทำางานและ

พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนอย่างไม่มีนัยสำาคัญทาง

สถิติ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 ที่ว่าภาวะผู้นำาการ
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เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลกำากับต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะหมดไฟในการทำางานและพฤติกรรมการทำางานที่

เบี่ยงเบน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 ตัวแปรท่ีใช้ทดสอบ

อิทธิพลของผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction effect) คือ 

ภาวะหมดไฟในการทำางาน x ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน 

มีค ่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ

เท่ากับ .035 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบ

คะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .194 อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) ดังนั้น จึงยอมรับ

สมมติฐานที่ 7 ที่ว่า ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพล

กำากับต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการ

ทำางานและพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน 

 เพื่ อ เป ็นการตรวจสอบและยืนยันผลการ

ทดสอบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ ผู ้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์

ตามวิธีการของลัว และคณะ (Luo et al., 2008) โดยมี

ขั้นตอนคือ แบ่งกลุ่มภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนออกเป็น 

2 กลุ่ม ซึ่งกำาหนดโดยใช้ค่า   มัธยฐานในการแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่าง (Median = 3.625) หากกลุ่มตัวอย่างที่มีค่า

เฉล่ียตำ่ากว่าค่ามัธยฐาน จะถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่มีภาวะ

ผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนตำ่า และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่า

มัธยฐาน จะถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่มีภาวะผู้นำาแบบแลก

เปล่ียนสูง จากนั้นจึงนำากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไปเข้า

สมการถดถอยพหุคูณทีละสมการ เพื่อวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน

เปรียบเทียบกัน ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของภาวะหมดไฟในการทำางาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ทำางานที่เบี่ยงเบน โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนตำ่าและภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนสูง
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2 (Constant) 1.149 .239  4.804 .000 
ภาวะหมดไฟในการท างาน .252 .069 .231 3.652 .000 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง -.219 .055 -.286 -3.960 .000 
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน .203 .043 .276 4.675 .000 
ภาวะหมดไฟในการท างาน x ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

-.033 .021 -.137 -1.557 .120 

ภาวะหมดไฟในการท างาน x ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน 

.035 .009 .194 3.951 .000 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 6 ตวัแปรท่ีใชท้ดสอบอิทธิพลของผลปฏิสัมพนัธ์ (Interaction effect) คือ ภาวะหมดไฟในการ
ท างาน x ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั -.033 และค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -.137 ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p > 0.05) แสดงว่ามีอิทธิพลก ากับต่อ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะหมดไฟในการท างานและพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบนอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้น จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 ท่ีวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลก ากบัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างาน
และพฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน  
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 7 ตวัแปรท่ีใชท้ดสอบอิทธิพลของผลปฏิสัมพนัธ์ (Interaction effect) คือ ภาวะหมดไฟในการ
ท างาน x ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั .035 และค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .194 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p < 0.05) ดังนั้ น  จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 7 ท่ีว่า ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีอิทธิพลก ากบัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการท างานและ
พฤติกรรมการท างานท่ีเบ่ียงเบน  

เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยนัผลการทดสอบอิทธิพลปฏิสัมพนัธ์ ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ตามวิธีการของลวั 
และคณะ (Luo et al., 2008) โดยมีขั้นตอนคือ แบ่งกลุ่มภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนออกเป็น 2 กลุ่ม ซ่ึงก าหนดโดยใช้ค่า   
มธัยฐานในการแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง (Median = 3.625) หากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่ามธัยฐาน จะถูกจดัให้เป็นกลุ่มท่ีมี
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนต ่า และกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่ามธัยฐาน จะถูกจดัให้เป็นกลุ่มท่ีมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสูง 
จากนั้นจึงน ากลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มไปเขา้สมการถดถอยพหุคูณทีละสมการ เพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยใน
รูปแบบคะแนนมาตรฐานเปรียบเทียบกนั ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของภาวะหมดไฟในการท างาน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ี
เบ่ียงเบน โดยเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มท่ีมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนต ่าและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสูง 

 ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลีย่นต ำ่  
(n=221) 

ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลีย่นสูง 
(n=208) 

 Beta Sig. Beta Sig 
ภาวะหมดไฟในการท างาน .221 .001 .326 .000 

จากตางรางท่ี 4 การแบ่งกลุ่มภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสูงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนต ่า พบวา่ ทั้งสองกลุ่มมี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกนั สามารถอธิบายไดว้า่ กลุ่มท่ีมี จากตางรางท่ี 4 การแบ่งกลุ่มภาวะผู้นำาแบบ

แลกเปลี่ยนสูงและภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนตำ่า พบว่า 

ทั้งสองกลุ ่มมีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกัน 

สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มที่มีภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน

ตำ่า มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุคูณในรูปแบบ

คะแนนมาตรฐานเท่ากับ .221 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มที่มีภาวะ

ผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนสูง ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

เชิงพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .326  

ดังนั้น กลุ่มที่มีภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนสูงจะทำาให้

พนักงานมีพฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบนสูงกว่ากลุ่มที่

มีภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนตำ่า

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
 จากผลการวิจัย สามารถอธิบายอิทธิพลกำากับ

ของภาวะผู้นำาที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด

ในการทำางาน ภาวะหมดไฟในการทำางานและพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบน ได้ดังนี้

 1. ความเครียดในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับพฤติกรรมการทำางานที่ เบี่ยงเบน โดยอาจ

วิเคราะห์ได้ว่า เมื่อพนักงานเกิดความเครียดในการ

ทำางานขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้าน

องค์การหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน ความเครียดเหล่านี้จะ

ส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจและนำาไปสู ่

พฤติกรรมเชิงลบในรูปแบบต่างๆ ที่พนักงานแสดงออก

มาเพื่อตอบสนองต่อความเครียดนั้น ไม่ว ่าจะเป็น

พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่กระทำาต่อองค์การหรือพฤติกรรม

เบี่ยงเบนที่กระทำาต่อบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของคี
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ราชาและมาฮาพา (Chirasha and Mahapa, 2012) ที่

พบว ่าความเครียดในการทำางานส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของพนักงาน โดยความเครียดในการทำางาน

เป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการเกดิความไม่พอใจ ความไม่อดทน 

และความโกรธเคอืงซึง่จะนำาไปสูพ่ฤตกิรรมเชิงลบได้ 

 2. ภาวะหมดไฟในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับพฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบน โดยอาจ

วิเคราะห์ได้ว่า ภาวะหมดไฟในการทำางานเป็นปฏิกิริยา

ตอบสนองทางด้านอารมณ์ท่ีมีต่อความเครียดในการ

ทำางานซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานให้บุคคลเกิดความคับข้องใจ 

ความโกรธ และความไม่พึงพอใจ เม่ือบุคคลเกิดภาวะ

หมดไฟในการทำางาน จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย วิตก

กังวล เฉื่อยชา ขาดความตั้งใจและสมาธิในการทำางาน มี

ความผูกพันต่อองค์การตำ่า จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการ

ทำางานที่ เบี่ ยง เบนไปจากปกติ  เช ่น  ขาดความ

กระตือรือร้นในการทำางาน ลางานบ่อยครั้ง เป็นต้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอันซารี มาเลกี วี. และมาซเรห์ 

(Ansari, Maleki V. and Mazraeh, 2013) ที่พบว่า

ภาวะหมดไฟในการทำางานส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบน 

 3. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิง

ลบกับพฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบน สามารถอธิบาย

ได้ว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะมุ่งเน้นการ

สร้างแรงจูงใจจากภายในและกระตุ้นให้บุคคลเกิดความ

อยากทำางานด้วยตนเอง ให้ความเอาใจใส่แก่ผู ้ตาม 

ทำาให้ผู้ตามมีแนวคิดในทางบวกต่องาน ผู้ตามจะเกิดแรง

บันดาลใจที่จะมีการกระทำาอย่างมีจริยธรรมและถูกต้อง 

รวมทั้งจูงใจให้ผู ้ตามให้ความสำาคัญกับประโยชน์ของ

กลุ่มหรือองค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  โดยแรง

จูงใจในด้านพฤติกรรมเชิงบวกจะมาจากความเช่ือ

ภายในตัวของผู้ตามเอง ผู้นำาที่มีลักษณะดังกล่าว จึง

สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน ซ่ึงเป็น

อารมณ์เชิงบวก ประกอบกับงานวิจัยของแมคคอลและ

แอนเดอร์สัน (McColl and Anderson, 2002) ที่พบว่า 

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงลบกับความไม่

พึงพอใจในการทำางาน พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน

ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกจากความไม่พึง

พอใจน้ี จึงสามารถถูกขจัดได ้ด ้วยภาวะผู ้นำาการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้นำาลักษณะนี้ จึงส่งผลให้พนักงาน

มีอัตราการขาดงานตำ่าและการลักขโมยหรือทำาลาย

ทรัพย์สินขององค์การตำ่า นอกจากนี้ ยังทำาให้พนักงาน

รู้สึกว่าตนได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับการพัฒนา 

ทำาให้รู้สึกว่างานมีความท้าทาย รวมถึงมีการส่งเสริมให้

พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานผ่านการ

ทำางานเป็นทีมและการมีเป้าหมายการทำางานร่วมกัน จึง

สรุปได ้ว ่ าภาวะผู ้นำ าการเปลี่ยนแปลงช ่วยยับยั้ ง

พฤติกรรมทางลบของพนักงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของพราดันและพราดัน (Pradhan and Pradhan, 

2014) ที่พบว่า ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงมีผลกระทบ

เชิงลบกับพฤติกรรมการทำางานที่เบ่ียงเบนของพนักงาน 

และงานวิจัยของเหยา ฟาน กั้ว และหล่ี (Yao, Fan, 

Guo and Li, 2014) ที่พบว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

มีผลกระทบเชิงลบต่อความเครียดและพฤติกรรมเชิงลบ

ของพนักงาน 

 4. ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน อธิบายได้ว่า

ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน มุ่งเน้นผลลัพธ์และเป้าหมาย

ในระยะสั้น ผู้นำาลักษณะนี้มักจะมีความเอาใจใส่ผู้ตาม

ในระดับตำ่าและให้ความสำาคัญเพียงแค่ผู ้ตามจะต้อง

ทำางานให้ประสบความสำาเร็จตามที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ได้

รับส่ิงตอบแทน พนักงานจึงให้ความสำาคัญกับผลงาน

ส่วนบุคคลมากในการสร้างผลงาน ก่อให้เกิดเป็น

ความเครียด ซ่ึงเป็นอารมณ์เชิงลบและทำาให้เกิดโอกาส

ที่พนักงานจะแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการทำางาน

ออกมามากขึ้นในการสร้างความได้เปรียบให้แก่ตนเอง 

นอกจากนี้ ผู้นำาที่มีภาวะผู้นำาแบบแลกเปล่ียนที่ใช้การ

บริหารแบบวางเฉย จะทำาให้พนักงานรู้สึกเครียดและ

กดดัน เนื่องจากผู้นำาจะให้ความสนใจการปฏิบัติงาน

อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำางาน หรือ

มุ่งเน้นแต่จุดที่พนักงานทำาผิดพลาด โดยละเลยส่วนที่

ปฏิบัติงานได้ดีไป ความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้น 

เป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดความไม่พึงพอใจของบุคคลที่
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ส่งผลให้พนักงานแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนในการ

ทำางานออกมามากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของบรูเอ

อร์ซีมา (Bruursema, 2004) ที่พบว่าอิทธิพลของภาวะ

ผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนและความเครียดในการทำางาน มี

ผลทำาให้พนักงานเกิดพฤติกรรมเชิงลบต่อเพื่อนร่วมงาน

และองค์การ เพื่อที่จะให้ตนได้รับสิ่งตอบแทนหรือความ

ได้เปรียบ และงานวิจัยของเหยา ฟาน กั้ว และหลี่ (Yao, 

Fan, Guo and Li, 2014) ที่พบว่า ภาวะผู้นำาแบบแลก

เปลี่ยนส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความเครียดในการ

ทำางานและพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน 

 5. ความเครียดในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับภาวะหมดไฟในการทำางาน สามารถวิเคราะห์ได้

ว่า ภาวะหมดไฟในการทำางานเป็นผลท่ีเกิดตามมาจาก

การมีความเครียดเป็นระยะเวลานาน โดยบุคคลไม่

สามารถปรับตัวเพื่อเผชิญกับสภาวะความเครียดท่ีเกิด

ขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อพนักงานเกิดความเครียดในการทำางาน

ขึ้นจากปัจจัยต่างๆ สะสม เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล 

องค์การ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในที่ทำางาน เป็นต้น 

ย่อมส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำางานของพนักงาน 

เป็นเหตุให้รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากทำางาน ไม่

สนใจบุคคลรอบข้าง และรู้สึกว่าตนเองไม่มีประสิทธิภาพ

ที่จะทำางานให้บรรลุตามเป้าหมาย กล่าวคือ เมื่อ

พนักงานมีระดับความเครียดในการทำางานสูง ส่งผลให้

พนักงานเกิดภาวะหมดไฟในการทำางานสูงขึ้นด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของศจีมาจ ขวัญเมือง (2541) ที่

พบว่า ความเครียดในการทำางานมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับความเหนื่อยหน่ายในการทำางานอย่างมีนัยสำาคัญ 

 6. ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลกำากับต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและ

พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนอย่างไม่มีนัยสำาคัญทาง

สถิติ อาจวิเคราะห์ได้ว่า บทบาทของภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงไม่สามารถช่วยยับยั้งการเกิดพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบนของพนักงานได้ภายใต้ภาวะหมด

ไฟในการทำางาน เนื่องจากภาวะผู้นำาดังกล่าวไม่สามารถ

มีอิทธิพลเหนือการควบคุมตนเองของบุคคล (Self- 

regulation) ซึ่งเป็นความสามารถในการจัดการกับ

อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและการปรับเข้าสู่ภาวะปกติได้

อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาวะหมดไฟในการทำางานที่ส่งผล

ให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการทำางานที่เบ่ียงเบนที่เกิด

จากปัจจัยด้านองค์ประกอบของบุคคลจึงไม่อาจถูกขจัด

ได ้ด ้วยภาวะผู ้นำาการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษา

สอดคล้องกบังานวจิยัของกอลพาวาร์ คมัการ์ และจาวาเดยีน 

(Golparvar, Kamkar and Javadian, 2012) ที่ศึกษา

อิทธิพลกำากับของความเครียดในการทำางานที่มีต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างอ่อนล้าทางอารมณ์กับพฤติกรรมการ

ทำางานที่เบี่ยงเบน ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดใน

การทำางานมีอิทธิพลกำากับต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ความอ่อนล้าทางอารมณ์และพฤติกรรมเบี่ยงเบน หาก

ความเครียดในการทำางานตำ่า ความอ่อนล้าทางอารมณ์

จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยง

เบน ในขณะที่เมื่อความเครียดในการทำางานสูง จะทำาให้

ความอ่อนล้าทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน นอกจากนี้ ผลการ

ศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เหยา ฟาน กั้ว และ

หลี่ (Yao, Fan, Guo and Li, 2014) ที่ทำาการศึกษาเรื่อง

อิทธิพลของภาวะผู้นำาและความเครียดในการทำางานที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงาน โดยในการศึกษาได้

กำาหนดภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรกำากับ ผล

การศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงไม่มีอิทธิพล

กำากับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำางาน

กับพฤติกรรมทางลบของพนักงาน กล่าวคือ หาก

พนักงานอยู่ภายใต้ภาวะความเครียดหรือมีความเครียด

สะสม ภาวะผู ้นำาการเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถลด

พฤติกรรมเชิงลบของพนักงานได้ 

 7. ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลกำากับต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำางานและ

พฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบน อาจวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อ

ระดับของภาวะผู้นำาแบบแลกเปล่ียนสูงขึ้น ผู ้บังคับ

บัญชาจะมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

มากขึ้น พนักงานจึงให้ความสำาคัญกับผลการปฏิบัติงาน

ของตนมากขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่จะได้รับ ส่งผลให้

พนักงานเกิดความเครียดในการทำางาน และภายใต้



29วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ความเครียดในการทำางานซ่ึงเป็นปัจจัยของการเกิด

ภาวะหมดไฟในการทำางานนี้ เมื่อถึงจุดหนึ่ง พนักงานจะ

มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนต่อ

องค์การและต่อเพื่อนร่วมงานสูงขึ้นในการที่จะบรรลุเป้า

หมาย เพื่อผลตอบแทนท่ีตนเองต้องการและเพื่อให้

ตนเองได้เปรียบ ดังน้ัน เม่ือผู้นำามีระดับของภาวะผู้นำา

แบบแลกเปลี่ยนสูง ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด

ในการทำางานและภาวะหมดไฟทำางานที่มีต่อพฤติกรรม

การทำางานที่เบี่ยงเบนจึงสูงข้ึน ท้ังน้ี ผลการศึกษา

สอดคล้องกับงานวิจัยของบรูเออร์ซีมา (Bruursema, 

2004) ที่ศึกษาลักษณะของภาวะผู้นำาท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน พบว่า อิทธิพลของ

ภาวะผู ้นำาแบบแลกเปลี่ยนและความเครียดในการ

ทำางาน มีผลทำาให้พนักงานเกิดพฤติกรรมเชิงลบต่อ

เพื่อนร่วมงานและองค์การ เพื่อท่ีจะให้ตนได้รับสิ่ง

ตอบแทนหรือความได้เปรียบ และงานวิจัยของเหยา 

ฟาน กั้ว และหลี่ (Yao, Fan, Guo and Li, 2014) 

ที่ ทำ าการศึกษา เรื่ อ งอิทธิพลของภาวะผู ้ นำ าและ

ความเครียดในการทำางานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของ

พนักงาน โดยมีภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนเป็นตัวแปร

กำากับ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำาแบบแลกเปลี่ยน

ช่วยเสริมอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด

ในการทำางานกับพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานให้สูงข้ึน 

เนื่องจากเป็นการให้ความสำาคัญกับความสัมพันธ์แบบ

แลกเปลี่ยนผลตอบแทนกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้

ใต้บังคับบัญชา

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. องค์การควรให้ความสำาคัญกับการคัดเลือก

และสรรหาบุคลากร โดยนำาเอาปัจจัยความเครียดใน

การทำางานและภาวะหมดไฟในการทำางานไปใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยมี

ระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถทดสอบ

ความสามารถในการควบคุมและจัดการอารมณ์ของ

ตนเอง รวมถึงความสามารถในการอดทนต่อสภาวะ

ความเครียดของผู้สมัครงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความ

สามารถตามลักษณะที่พึงประสงค์ และยังสามารถลด

แนวโน้มของการแสดงพฤตกิรรมการทำางานทีเ่บีย่งเบนได้

 2. องค์การควรให้ความสำาคัญกับการจัดการ

และควบคุมความเครียดของพนักงาน โดยการวางแผน

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อใช้ในการ

จัดการความเครียดในการทำางาน และภาวะหมดไฟใน

การทำางาน 

 3. องค์การควรเพิ่มศักยภาพของผู้นำา โดยส่ง

เสริมให้ผู ้นำามีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงผ่านการฝึก

อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาให้ผู ้นำามีภาวะผู ้นำาการ

เปล่ียนแปลงครบทุกด้าน นอกจากน้ี องค์การควรสร้าง

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลือกสรรผู้ที่จะ

ขึ้นมารับตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร โดยใช้ภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา อาจใช้แบบ

ทดสอบพฤติกรรมลักษณะภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง 

เพื่อให้ได้ผู้นำาที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

 4. องค์การควรสำารวจระดับภาวะผู้นำาของผู้

บริหารในองค์การเพื่อการบริหารลักษณะของผู้นำาที่

แตกต่างกันให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เช่น ภาวะ

ผู้นำาแบบแลกเปล่ียนเหมาะสมกับงานที่ต้องการการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน

ตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน ภาวะผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับการกำาหนดวิสัยทัศน์และ

ทิศทางแก่ผู้ตาม นอกจากนี้ งานบางประเภทที่มีระบบ

และโครงสร้างที่แน่นอนชัดเจน และเป็นงานที่สร้าง

คุณค่าและความพึงพอใจในตัวบุคคลได้อยู่แล้ว อาจเป็น

งานที่ไม่จำาเป็นต้องมีผู ้นำาในการบริหารก็ได้ ดังนั้น 

องค์การจึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในองค์การให้

สอดคล้องกับลักษณะของภาวะผู ้นำาที่ผู ้บริหารใน

องค์การมี เพื่อสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

และจัดการอย่างเหมาะสม

 5. องค ์การควรกำาหนดมาตรการเพื่อลด

พฤติกรรมการทำางานที่เบ่ียงเบนที่สร้างปัญหาให้แก่

องค์การ 

ข้อจ�ากัดในงานวิจัย
 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรเพียง 4 

ตัว คือ ความเครียดในการทำางาน ภาวะหมดไฟในการ

ทำางาน ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง และภาวะผู้นำาแบบ

แลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
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ทำางานที่เบี่ยงเบน

 2. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูเพยีงอย่าง

เดยีว จงึทำาให้มข้ีอจำากดัในการลงรายละเอยีดเชงิลกึ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปร

อื่นที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการทำางานที่เบี่ยงเบนนอก

เหนือไปจากความเครียดในการทำางาน ภาวะหมดไฟใน

การทำางาน และภาวะผู้นำา เช่น การรับรู้ความยุติธรรม

ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น

 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบอื่นเพิ่มเติม อาจใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกราย

กลุ่ม (Focus Group) ในการค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพ

เพิ่มเติมของแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ เพื่อสามารถนำา

ไปขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างมากข้ึนและทำาให้

ทราบประเด็นที่แตกต่างของการศึกษาวิจัย

 3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบ

เทียบพฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบนของประเภท

องค์การที่แตกต่างกัน หรือเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม 

ระหว่างพฤติกรรมการทำางานท่ีเบ่ียงเบนในสังคมไทย 

และสังคมตะวันตก
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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 จำาแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รวมถึงปัจจัยการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมอาเซียนที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน

โรงแรมระดับ 3 ดาว สังกัดในแผนกตามข้อตกลง MRA สาขาธุรกิจโรงแรม จำานวน 4 แผนก 23 ตำาแหน่งงาน ในเขต

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำานวน 400 คน ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โดยกำาหนดโควต้าแผนกละ 2 คนใน

แต่ละโรงแรม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส ที่

แตกต่างกัน มีปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมอาเซียนโดยรวมแตกต่างกัน อีกทั้งประสบการณ์

ทำางานในโรงแรม สถานภาพสมรส และแผนกที่สังกัดตามข้อตกลง MRA มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางาน

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และปัจจัยด้านการรับรู้ขั้น

ตอนการเดินทางไปทำางานในกลุ่มประเทศอาเซียนมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ค�าส�าคัญ : 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�า
 ในปี พ.ศ. 2558 มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ

ของประเทศอาเซียน (ASEAN Economics Commu-

nity: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีจุดมุ ่งหมายเพื่อการเป็นตลาดและฐานการ

ผลิตเดียว อันหมายถึง การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้

อย่างเสรีสามารถดำาเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้ 

โดยมีการใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศทั้งวัตถุดิบและ

แรงงานมาร่วมกันในการผลิต มีมาตรฐานสินค้าและกฎ

ระเบียบเดียวกัน ส่งผลให้ตลาดประชากรมีจำานวนรวม

กันถึงเกือบ 600 ล้านคน (เออีซี ศูนย์ข้อมูลความรู้ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) จึงมีการนำาหลัก

การข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากร

วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ประกอบด้วย 2 สาขา

หลัก คือ สาขาที่พัก 4 แผนก 23 ตำาแหน่งงาน และสาขา

การเดินทาง 2 แผนก 9 ตำาแหน่งงานรวม 32 ตำาแหน่ง

งาน น่ันหมายความว่าบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว 

หากมีความสามารถและผ่านเกณฑ์เงื่อนไขตามที่แต่ละ

ประเทศกำาหนดได้ ก็จะเข้าไปทำางานในกลุ่มสมาชิก

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้อย่างเสรี 

 เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำาคัญ

อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา

ท่องเที่ยวและพักผ่อนสูงถึง 9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 
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(ชลบุรี, 2559) ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เอื้อต่อการท่อง

เที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและจากการสร้างสรรค์ของ

มนุษย์ ได้แก่ หาดจอมเทียน หมู่เกาะล้าน เขาพระ

ตำาหนักหรือเขาพระบาท ตลาดนำ้า 4 ภาค ปราสาทไม้

สัจธรรม แหล่งท่องเท่ียวยามคำ่าคืน และร้านอาหาร

นานาชาติต่างๆ (เมืองพัทยา, 2553) จึงทำาให้โรงแรม

และที่พักในเมืองพัทยามีจำานวนมาพอที่จะรองรับกับ

จำานวนและรสนิยมที่หลากของลูกค้าทั้งในเรื่องคุณภาพ

และราคา รวมถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงแรมเหล่า

นั้นก็ต้องจำานวนที่เหมาะสมต่อการให้บริการ รวมท้ัง

ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีด้วย

 แต่ป ัจจุบันธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยได้

ประสบปัญหาในการลาออกของพนักงานเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น 

โรงแรมระดับ 1-3 ดาว เพราะมีข้อจำากัดมากมายไม่ว่า

จะเป็นเรื่องเงินลงทุน สถานที่ตั้ง (สุภาภรณ์ ประสงค์

ทัน, 2555) และในปี พ.ศ. 2558 มีการรวมตัวกันทาง

เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเกิดการ

เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซ่ึงนับว่าเป็นได้ท้ังวิกฤต

และโอกาสด้านแรงงานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะสาขาที่พักทั้ง 4 แผนก จำานวน 23 ตำาแหน่ง

งาน ดังนี้ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ตำาแหน่ง  

ผู้อำานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการ Out-

let อาหารและเครื่องดื่มหัวหน ้าพนักงานบริกร 

พนักงานผสมเครื่องดื่ม และพนักงานบริกร แผนก

อาหาร ได้แก่ตำาแหน่ง หัวหน้าพ่อครัว พ่อครัวแต่ละงาน 

ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร ครัวงานขนมหวาน ผู้ช่วยพ่อ

ครัวขนมหวาน งานขนมปัง และงานเนื้อ แผนกต้อนรับ 

ได้แก่ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับผู้ควบคุมดูแลฝ่าย

ต้อนรับ พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงาน

ยกกระเป๋า และแผนกแม่บ้าน ได้แก่ ตำาแหน่ง ผู้จัดการ

แผนกแม่บ้าน ผู้จัดการฝ่ายซักรีด ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก

พนักงานซักรีด พนักงานดูแลห้องพัก พนักงานทำาความ

สะอาด (สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2555) เป็นที่

น่าจับตาอย่างยิ่งคือพนักงานไทยที่ปฏิบัติงานในโรงแรม

ที่ได้รับมาตรฐานของไทยและในระดับสากลขนาดเล็ก 

เช่น โรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเป็นกลุ่มที่

มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษา ทักษะ

การปฏิบัติงาน ประสบการณ์ทำางานในโรงแรม และ

ทักษะทางด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศที่มีโอกาสที่

จะมีการเคล่ือนย้ายไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน จึง

เป็นเหตุผลที่สำาคัญที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคล่ือน

ย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ

เสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจ

โรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำาแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแนวโน้ม

การตัดสินใจย ้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ

เสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อแนวโน้ม

การตัดสินใจย ้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
 1. พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตเมือง

พัทยาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีปัจจัยการ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่แตกต่างกัน

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรมระดับ 3 

ดาวในเขตเมืองพัทยาแตกต่างกันมีแนวโน้มการตัดสินใจ

ย ้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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 3.  ปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต่อแนวโน้มการตัดสิน

ใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
 1. หน่วยงานท่ีกำากับดูแลบุคลากรวิชาชีพท่อง

เที่ยวสามารถนำาปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนา ปรับปรุงระบบการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขีดความสามารถให้

กับบุคลากรด้านวิชาชีพท่องเที่ยวของไทย

 2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของโรงแรมและหน่วยงาน

ที่กำากับดูแลด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพ

ท่องเที่ยวสามารถนำาแนวโน้มการตัดสินใจไปวางแผน 

ส่งเสริม พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

วิชาชีพท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

แรงงานที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่น
 จากการศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของ

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกน้ัน พบว่า มนุษย์ได้มีการย้ายถิ่น

มาช้านานแล้ว แต่การศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของ

มนุษย์เริ่มมีการศึกษากันอย่างจริงจังเมื่อใดนั้นมิได้

ปรากฏอย่างชัดเจน ผู ้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิดและ

ทฤษฎีต่างๆ ดังนี้ 1. ทฤษฎีการย้ายถิ่นของเอิร์น จอร์จ 

เรเวนสไตน์ ทฤษฎีนี้เห็นว่า การย้ายถิ่นเกิดขึ้นเพื่อยก

ระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการย้าย

ถิ่นในพื้นที่ยากจนไปสู่พื้นท่ีท่ีให้โอกาสทางเศรษฐกิจที่

จะทำาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 2. ทฤษฎีการย้ายถิ่นของเอเวอร์

เรท ลี อธิบายปรากฏการณ์ด้านการย้ายถิ่น โดยให้ความ

สำาคัญกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท่ีนำามาสู่การ

ย้ายถิ่น  3. ทฤษฎีการย้ายถิ่นในสังคมทวิลักษณ์  

ของเลวิส เฟ เรนิส เป็นแนวคิดเกี่ยวกับแรงงานล้นเกิน 

โดยพิจารณาว่า เศรษฐกิจของประเทศด้อยพัฒนา  

4. ทฤษฎีความคาดหวังในรายได้ โดย ซาสทัดและซุลท์ 

ที่กล่าวว่า การย้ายถิ่น เป็นการไหลเวียนของทุนมนุษย์ 

และจะทำา ให ้ เพิ่ มความสามารถในการผลิตของ

ทรัพยากรมนุษย์ การย้ายถิ่นเป็นการลงทุนที่ต้องมี  

5. ทฤษฎีการตัดสินใจย้ายถิ่นในระดับจุลภาค ซึ่งบราว์น

และมัวร์ ซ่ึงให้ความสำาคัญกับระดับความพอใจ หรือไม่

พอใจของบุคคล หรือครอบครัว ต่ออรรถประโยชน์ใน

สถานที่หน่ึงๆ หากไม่พอใจก็จะมีการย้ายถิ่นเกิดขึ้น   

6. ทฤษฎีการพึ่งพา เป็นแนวคิดของกลุ่มนีโอ-มาร์กซิสที่

พิจารณาเรื่องทางเศรษฐกิจกับเรื่องทางสังคม และ

สถาบันการเมืองว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกพิจารณาจากกัน  

(ฝ่ายวิจัยและศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เจริญชัย ยศบรรดาศักดิ์ (2542) ศึกษาเรื่อง 

สาเหตุการไปทำางานประเทศบรูไนของแรงงานไทย  

พบว่า ปัจจัยสำาคัญที่ผลักดัน คือ การว่างงานเนื่องมา

จากเศรษฐกิจตกตำ่าในประเทศไทย จึงไม่ต้องการเป็น

ภาระต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง ปัจจัยที่ดึงดูด คือ 

เชื่อที่ว่าจะทำาให้มีรายได้สูงขึ้นและจะทำาให้มีการพัฒนา

ฝีมือ ทักษะและประสบการณ์ในการทำางาน แรงงาน

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี สมรสและมีบุตร

แล้ว ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6, เป็น

ชาวนาและว่างงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 

71.3 ของแรงงานเหล่านี้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ

เดินทางไปทำางานต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่อ

เดือนตำ่ากว่า 12,000 บาท

 เบญจมาศ ศรีทอง (2547) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี

ความสำาคัญต่อการตัดสินใจไปทำางานที่ไต้หวันของ

แรงงานไทย พบว่า แรงงานไทยที่เคยไปทำางานที่ไต้หวัน

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี 

เคยเดินทางไปทำางาน 2 ครั้ง ทำางานอยู่ไต้หวัน 3-4 ปี 

และพึงพอใจกับอัตราเงินเดือน 20,001 บาทขึ้นไป 

ปัจจัยดึงดูดให้ไปทำางานที่ไต้หวัน คือ ได้รับเงินเดือน

และค่าจ้างแรงงานที่สูง

 กิ่งกรานต์ แสนศิริ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปทำางานต่างประเทศของ

แรงงานไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน
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มากที่สุด คือ อัตราค่าจ้างในท้องถิ่นตำ่าเมื่อเทียบกับการ

ไปทำางานในต่างประเทศ ปัจจัยที่มีส่วนดึงดูด คือ ระดับ

ค่าจ้าง และเงินเดือนท่ีสูงกว่า มีความต้องการพัฒนา

ฝีมือทักษะประสบการณ์ในการทำางานเพิ่มขึ้นและเห็น

คนอื่นไปทำางานแล้วมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจึงอยากไป

ทำางานต่างประเทศ มีเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องที่ทำางานอยู่

ในต่างประเทศชักชวนไปทำางาน โดยคาดว่าจะทำาให้มี

ความมั่นคงกว่าทำางานในประเทศไทย 

 วิลาสินี สัญราชา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต ่อการตัดสินใจในการเคลื่ อนย ้ ายแรงงานจาก

กรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน

กลุ ่มประชากรแรงงานฝ ีมือที่ประกอบอาชีพตาม

แนวทางการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพและอาชีพตามข้อ

ตกลง MRA ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อน

ย้ายไปทำางานในประเทศอาเซียน ไม่แตกต่างกัน และ

ปัจจัยผลักดันการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีโดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก คือ การจัดการด้านสวัสดิการแรงงานใน

ประเทศไทยยังไม่ดีพอ เศรษฐกิจภายในประเทศตกตำ่า 

ความไม่มั่นคงทางการเมือง และตำาแหน่งงานภายใน

ประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนปัจจัยดึงดูด 

คือ การทำางานต่างประเทศทำาให ้มีรายได ้เพิ่มขึ้น 

ต ้องการตำาแหน ่งงานที่ดีขึ้นหลั งจากกลับมาอยู ่

ประเทศไทย และพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการ

ทำางานมากกว่าในประเทศไทย

 บอร์จาส (2001) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของ

แรงงานต่างด้าวกับค่าจ้างและการจ้างงาน พบว่า การ

เข้ามาของแรงงานต่างด้าวทำาให้แรงงานในท้องถิ่นต้อง

ย้ายไปทำางานพื้นที่อื่นที่สามารถสร้างรายได้สูงมากขึ้น 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงาน

ฝีมือเสรี
 จากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องสามารถนำามาเป็นแนวทางในการกำาหนด

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

ย้ายไปทำางานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลัง

การเปิดเสรีด้านการค้าของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขต

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้ 10 ปัจจัย ได้แก่

 1. โอกาสได้งานทำา หมายถึง เมื่อภายในประเทศ

มีอัตราการว่างงานสูง แรงงานมักมีแนวโน้มที่จะอพยพ

หรือย้ายถิ่นไปทำางานยังแหล่งจ้างงานอื่นโดยเฉพาะ

ตลาดแรงงานในต่างประเทศที่มีเศรษฐกิจและความ

มั่นคงทางสังคมที่ดีกว่า มีงานทำาที่มั่นคงกว่า และ

ตำาแหน่งงานว่างที่ตรงกับทักษะและประสบการณ์ 

 2. ค่าตอบแทน หมายถึง อัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น

จากเดิมที่ลูกจ้างเคยได้รับ รวมถึงสวัสดิการจากการ

ทำางานที่ดีขึ้นด้วย เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของ

ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น รวมถึงสามารถจ่ายหนี้สิน

ที่มีอยู่ได้

 3. โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ หมายถึง การไป

ทำางานต่างประเทศสามารถเพิ่มทักษะและฝีมือการ

ปฏิบัติงาน เพราะในบางประเทศที่พัฒนาแล้วย่อมมีสิ่ง

อำานวยความสะดวกในการค้นคว้าวิจัย เทคโนโลยีที่ทัน

สมัย และเม่ือกลับมาทำางานในประเทศบ้านเกิดยังมี

โอกาสได้ทำางานในตำาแหน่งที่สูงขึ้นด้วย

 4. มีญาติหรือเพื่อนอยู่ต่างประเทศ หมายถึง มี

ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูงที่ได้ย้ายถิ่นจากประเทศหน่ึงไปยัง

อีกประเทศหนึ่งก่อนหน้าแล้ว มักจะมาจากการชักชวน

ให้ตัดสินใจย้ายถิ่นตามไปด้วย หรือบางท้องถิ่นต่างก็มี

ค่านิยมในสังคมที่ต้องการรายได้สูงเท่าเทียมกับผู้อื่น 

หรือบางครั้งก็หวังเพียงให้ได้ไปทำางานในต่างประเทศ

เหมือนคนอื่น เพื่อมิให้มีความรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าคน

อื่นในสังคมแวดล้อมเท่านั้นเอง 

 5. การอนุญาตให้เดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

หมายถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจ้างงานในอาเซียนที่เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนทุกประเทศจะต้องยกเลิกการกีดกันการจ้างงาน 

เปิดตลาดอย่างไม่มีเงื่อนไขในการบริการ ปฏิบัติต่อ

สมาชิกอย่างเท่าเทียมและขจัดอุปสรรคทางการค้าออก 

ลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ อำานวยความสะดวกใน

การจัดทำาความตกลงยอมรับร่วมในบริการวิชาชีพ 
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 6. การเดินทางและการติดต่อสื่อสารสะดวก 

หมายถึง ระบบการโทรคมนาคมขนส่งและระบบการ

ติดต่อสื่อสารมีการพัฒนาให้มีความรวดเร็ว สะดวก

สบายและราคาประหยัดยิ่งขึ้น เช่น ระบบขนส่งทางบก

ที่มีการสร้างถนนเชื่อมโยงกันทุกพื้นท่ี ทางอากาศมีการ

เพิ่มเที่ยวบินพานิชมากมายเชื่อมโยงกันทั่วโลก ระบบ

ขนส่งทางเรือที่ขนส่งข้ามทวีปทั่วโลกและระบบการ

สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต รวมการติดต่อไร้สายเพื่อเพิ่ม

การติดต่อเชื่อมโยงกันแบบไร้พรมแดนทุกที่ทุกเวลา

 7. การรับรู้การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่อง

เที่ยวแห่งอาเซียน หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ ถึง

กลไกลหลักภายใต้หลักการข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่อง

คุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนของบุคลากรวิชาชีพ

ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน การเตรียมการรองรับด้านการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวเมื่อเข้าสู่

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาศัยการกำาหนด

มาตรฐานสมรรถนะขั้นตำ่าด้านการท่องเที่ยวสาขาที่พัก 

 8. อุปสรรคทางด้านภาษา หมายถึง การขาด

ทักษะและความสามารถในการสื่อสารท้ังการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากขาดการเตรียมตัว การได้

รับการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ ขาดการ

ฝึกอบรมทางด้านภาษา ความอายไม่กล้าสื่อสารกับชาว

ต่างชาติ ความรู้ด้านคำาศัพท์และไวยากรณ์ท่ีไม่เพียงพอ 

กังวลเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ หรือพูดแล้วกลัวว่าผู้อื่น

จะไม่เข้าใจและอื่นๆ ซ่ึงทำาให้แรงงานของประเทศไทย

เสียเปรียบด้านแรงงานกับประเทศคู่แข่ง 

 9. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หมายถึง ความ

แตกต่างของระบบความคิด ค่านิยม ความรู้ บรรทัดฐาน 

และเทคโนโลยีที่มีอยู่ร่วมกันในสังคมๆ หนึ่งของประเทศ

ในอาเซียน ซึ่งวัฒนธรรมก็มีความแตกต่างกันไปใน

แต่ละสังคม ซึ่งหากบุคคลเรียนรู ้และทำาความเข้าใจ

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนไว้จะมีส่วนช่วย

ในการสร้างความประทับใจและยังเป็นประโยชน์หากจะ

ออกไปทำางานในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย 

 10. การรับรู ้ขั้นตอนการไปทำางานในกลุ ่ม

ประเทศอาเซียน หมายถึง การเตรียมความพร้อมของ

แรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำางานต่างประเทศอย่างถูก

ต้องตามกฎหมาย โดยการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงาน

ของรัฐ เช่น สำานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ที่มีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนหางานที่ไป

ทำางานต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ วิธีการไปทำางานต่าง

ประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายขั้นตอนการดำาเนิน

การเรื่องหนังสือเดินทาง เตรียมพร้อมก่อนแจ้งการเดิน

ทางไปทำางานต่างประเทศ และเอกสารที่ใช้ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและลดปัญหาการด้าน

แรงงานในต่างประเทศเม่ือก้าวเข้าไปสู ่ยุคของการ

เคลื่อนย้ายอย่างเสรี

 นอกจากนี้จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล จาก

เอกสารและงานวิจัย พบว่า เพศ อายุ ประสบการณ์

ทำางานในโรงแรม อัตราเงินเดือน สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา และแผนกที่สังกัดตามข้อตกลง MRA อาจจะ

ส่งผลต่อปัจจัยการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรีใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแนวโน้มการตัดสินใจ

ย ้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้

วิจัยจึงกำาหนดปัจจัยส่วนบุคคลเป็นตัวแปรอิสระที่ใช้ใน

การศึกษา 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  ศึกษาเฉพาะ

พนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว จำานวน 87 แห่ง (สำา

นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, 2559) ใน

เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ครอบคลุม 4 ตำาบล 

ได้แก่ ตำาบลนาเกลือ ตำาบลหนองปรือ ตำาบลห้วยใหญ่ 

ตำาบลหนองปลาไหล สังกัดในแผนกตามหลักการข้อ

ตกลงยอมรับร ่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพ

อาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: 

MRAs) สาขาธุรกิจโรงแรม

 กลุ ่มตัวอย ่างแบบใช ้ สูตรไม ่ทราบจำานวน

ประชากรได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ใช้การ
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เลือกตัวอย่างแบบโควต้า โดยกำาหนดโควต้าแผนกละ  

2 คน ในแต่ละโรงแรม 

 เค ร่ืองมือที่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อ มูล คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้มาจากศึกษา

ข้อมูลจากตำารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง และผ่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน และ

การหาความเชื่อมั่น ค่าความเชื่อม่ันของคำาถามแต่ละ

ด้านต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2549) แบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(Alpha – Coefficient) เท่ากับ 0.82 ซึ่งแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ลักษณะคำาถามที่มีหลายคำาตอบให้เลือก (Multiple 

Choice Questions) จำานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 ปัจจัยการ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ประกอบด้วยคำาถามจำานวน 50 ข้อ เป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) โดยใช้มาตราส่วน 4 ระดับ และกำาหนดนำ้าหนัก

คะแนน คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด คะแนน 

4 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด และส่วนที่ 3 เป็นคำาถาม

เกี่ ยวกับแนวโน ้มการตัดสินใจย ้ ายไปทำางานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจ

โรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ลักษณะคำาถามที่มี

หลายคำาตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) 

จำานวน 1 ข้อ

 ซึ่งผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ง

แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีสภาพท่ีสมบูรณ์ 

จำานวนทั้งสิ้น 400 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

แบบสอบถามทั้งหมด จากน้ันนำาแบบสอบถามมาลง

รหัสเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ

ทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-tests) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVAS: F-tests) 

ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มและทดสอบความ

แตกต่างรายคู ่โดยใช้วิธี LSD (Least Significant  

Difference) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

(Logistic Regression Analysis)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

• ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 มีอายุน้อยกว่า 

27 ปี จำานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 มี

ประสบการณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จำานวน 165 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.20 ส่วนมากมีอัตราเงินเดือนน้อยกว่า 

15,000 บาท จำานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 มี

สถานภาพโสด จำานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75 มี

ระดับการศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรี จำานวน 272 คน คิด

เป็นร้อยละ 68.00 และทำางานในแผนกต้อนรับ จำานวน 

125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

ปัจจัย   

ปัจจัย c S.D.
แปล

ความ
ลำาดับ

1. โอกาสได้งานทำา 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. การอนุญาตให้เดินทางไปทำางานต่างประเทศ 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. การรับรู้ขั้นตอนการเดินทางไปทำางานใน

     กลุ่มประเทศอาเซียน

2.91 0.60 มาก 7

  2.  จากตารางที่ 1 พบว่าพนักงานมีปัจจัยการ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ทั้ง 10 ปัจจัย อยู่ในระดับมากโดยเรียงลำาดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ค่าตอบแทน โอกาส

ก้าวหน้าในสายอาชีพ โอกาสได้งานทำา ความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม การเดินทางและการติดต่อสื่อสาร

สะดวก การอนุญาตให้เดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

การรับรู้ขั้นตอนการไปทำางานในกลุ่มประเทศอาเซียน มี

ญาติหรือเพื่อนอยู่ต่างประเทศ การรับรู้การเคล่ือนย้าย

บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน และอุปสรรคทาง

ด้านภาษา ตามลำาดับ 

 

ตารางที่ 2 จำานวนและร้อยละของแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานใน

ธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 ข้อมูลของสถานประกอบการ จำานวน (คน) ร้อยละ 

  ไป      287    71.80

  ไม่ไป     113    28.20

                         รวม    400   100.00
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 3. จากตารางท่ี 2 พบว่าแนวโน้มการตัดสินใจ

ย ้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

พบว่าส่วนมากตัดสินใจย้ายไปทำางานในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหลังการเปิดเสรีด้านการค้าจำานวน 

287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80 และไม่ไปทำางานจำานวน 

113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ตามลำาดับ 

 4.  อัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส ที่แตก

ต่างกัน มีปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

 5. ประสบการณ์ทำางานในโรงแรม สถานภาพ

สมรส และแผนกที่สังกัดตามข้อตกลง MRA มีผลต่อ

แนวโน ้มการตัดสินใจย ้ายไปทำางานในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05

 6.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไป

ทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานใน

ธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ การรับรู ้ขั้นตอนการไป

ทำางานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยคนที่รับรู้ขั้นตอน

การเดินทางไปทำางานในกลุ่มประเทศอาเซียนมีแนวโน้ม

ไปทำางานในกลุ่มประเทศอาเซียนมากกว่าคนท่ีไม่รับรู้

ขั้นตอนการเดินทางไปทำางานในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.79 เท่า ซึ่งสมการถดถอยโลจิสติกใช้พยากรณ์ไปและ

ไม่ไปทำางานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ถูก

ต้อง ร้อยละ 72.80

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อน

ย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. อัตราเงินเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยการ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนโดยรวมแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะพนักงานที่มี

รายได้น้อยอาจต้องการค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ใน

การดำารงชีพ จึงมีผลทำาให้มีความคิดเห็นต่างจาก

พนักงานกลุ ่มอื่น  ซึ่ งสอดคล ้องกับงานวิจัยของ

เบญจมาศ ศรีทอง (2547) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความ

สำาคัญต่อการตัดสินใจไปทำางานที่ไต้หวันของแรงงาน

ไทย พบว่า แรงงานไทยที่เคยไปทำางานที่ไต้หวันส่วน

ใหญ่พึงพอใจกับอัตราเงินเดือน 20,001 บาทขึ้นไป 

ปัจจัยดึงดูดให้ไปทำางานที่ไต้หวัน คือ ได้รับเงินเดือน

และค่าจ้างแรงงานที่สูง เจริญชัย ยศบรรดาศักดิ์ (2542) 

ศึกษาเรื่อง สาเหตุการไปทำางานประเทศบรูไนของ

แรงงานไทย พบว่า ปัจจัยที่ดึงดูดให้ไปทำางานในประเทศ

บรูไนคือทำาให้มีรายได้สูงขึ้น สอดคล้องกับกิ่งกรานต์ 

แสนศิริ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางไปทำางานต่างประเทศของแรงงานไทย พบว่า 

รายได้ในประเทศน้อยไม่พอเล้ียงดูครอบครัว จึงต้องไป

ทำางานในต่างประเทศที่ทำาให้มีรายได้สูงกว่า และ

วิลาสินี สัญราชา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพมหานคร

เข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ปัจจัยสิ่ง

แวดล้อมที่ผลักดันการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีคือการ

จัดการด้านสวัสดิการแรงงานในประเทศไทยยังไม่ดีพอ

และการทำางานต่างประเทศทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และ

สอดคล้องกับบอร์จาส (2001) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์

ของแรงงานต่างด้าวกับค่าจ้างและการจ้างงาน พบว่า 

แรงงานในท้องถิ่นต้องย้ายไปทำางานพื้นที่อื่นที่สามารถ

สร้างรายได้สูงมากขึ้น 

 2. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนโดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรถแล้วมีภาระครอบครัว

ที่ต้องรับผิดชอบ จึงมีปัจจัยด้านการโอกาสได้งานทำา ค่า

ตอบแทน การเดินทางและติดต่อสะดวกมากขึ้น การรับ

รู้การเคล่ือนย้ายบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 

และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ สูงกว ่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดและหย่าร้าง/หม้าย/

แยกกันอยู่ ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบราว์

นและมัวร์ ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “Place Utility” ซึ่งให้
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ความสำาคัญกับระดับความพอใจ หรือไม่พอใจของบุคคล 

หรือครอบครัว ต่ออรรถประโยชน์ในสถานที่หนึ่งๆ หาก

ไม่พอใจก็จะมีการย้ายถิ่นเกิดข้ึน(ฝ่ายวิจัยและศูนย์

สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2551)

 3. ประสบการณ์ทำางานในโรงแรม มีผลต่อแนว

โน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีประสบการณ์

น้อยอาจมองว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวได้มี

โอกาสเพิ่มทักษะและฝีมือการปฏิบัติงาน และเพิ่ม

ประสบการณ์การทำางานในต่างประเทศได้ อีกทั้งเมื่อ

กลับมาทำางานในประเทศบ้านเกิดยังมีโอกาสได้ทำางาน

ในตำาแหน่งที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานแผนพัฒนา

บริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว 

ปี พ.ศ. 2555 – 2560 ของกรมการท่องเที่ยว (2555) ที่

กล่าวว่า คุณสมบัติด้านการประสบการณ์ทำางาน เป็น

คุณสมบัติที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน และ

เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากร

วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ซ่ึงผู ้ผ ่านการรับรอง

คุณสมบัติและได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว

มีสิทธิในการเดินทางไปทำางานในประเทศสมาชิก

อาเซียนได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อ

กำาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทำางาน

 4. สถานภาพสมรส มีผลต่อแนวโน้มการตัดสิน

ใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

อาจเป็นเพราะมีปัจจัยที่บ่งชี้ เช่น พนักงานที่สมรสแล้ว

หรือสถานะหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่อาจมีครอบครัว

และไม่อยากแยกจากครอบครัว หรือเปลี่ยนแปลงสังคม

และสิ่งแวดล้อมใหม่ รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปทำางานในประเทศอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขอ

งบราว์นและมัวร์ ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “Place Utility” 

ซึ่งให้ความสำาคัญกับระดับความพอใจ หรือไม่พอใจของ

บุคคล หรือครอบครัว ต่ออรรถประโยชน์ในสถานที่

หนึ่งๆ หากไม่พอใจก็จะมีการย้ายถิ่นเกิดขึ้น และ

สอดคล้องกับแนวคิดของซาสทัดและซุลท์ ที่กล่าวว่า 

การย้ายถิ่น เป็นการไหลเวียนของทุนมนุษย์ และจะ

ทำาให้เพิ่มความสามารถในการผลิตของทรัพยากรมนุษย์ 

การย้ายถิ่นเป็นการลงทุนที่ต้องมีค่าใช้จ่าย 2 ประเภท 

คือค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าใช้

จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเสียโอกาสต้นทุนทางจิตใจ ใน

การที่ต้องเปลี่ยนสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ ใน

ขณะที่ผู ้ที่มีสถานภาพโสดไม่มีภาระทางครอบครัวจึง

ตัดสินใจในการไปทำางานง่ายกว่า (ฝ่ายวิจัยและศูนย์

สารสนเทศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2551) ซ่ึงผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของวิลาสินี สัญราชา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจในการเคล่ือนย้ายแรงงานจาก

กรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน

กลุ ่มประชากรแรงงานฝ ีมือที่ประกอบอาชีพตาม

แนวทางการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีแนว

โน้มการตัดสินใจเคล่ือนย้ายไปทำางานในประเทศ

อาเซียน ไม่แตกต่างกัน  และก็ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของเจริญชัย ยศบรรดาศักดิ์ (2542) ศึกษาเรื่อง สาเหตุ

การไปทำางานประเทศบรูไนของแรงงานไทย พบว่า แรง

ไทยส่วนใหญ่ที่เดินทางไปทำางานที่ประเทศบรูไน มีส่วน

ใหญ่มีสถานะสมรสและมีบุตรแล้ว

 5. แผนกที่สังกัดตามข้อตกลง MRA มีผลต่อแนว

โน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี อาจเป็นเพราะมีปัจจัยที่บ่งชี้ เช่น จำานวน

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากทำางานอยู่ในแผนกต้อนรับ 

และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 2 แผนกมีโอกาส

ดูแลการต้อนรับ และการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

แก่ลูกค้าโดยตรงมาก (ไอโฮเทลกูรู, 2012) ทำาให้มีความ

มั่นใจด้านการส่ือสารและการบริการที่มีประสิทธิภาพให้

แก่ลูกค้า จึงส่งผลให้มีแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไป

ทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น ซึ่งผลการ

ศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสินี สัญราชา 
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(2555) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการ

เคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ในกลุ ่มประชากรแรงงานฝีมือที่

ประกอบอาชีพตามแนวทางการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

อาเซียนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพตามข้อ

ตกลง MRA ที่แตกต่างกัน อันได้แก่ วิศวกร พยาบาล 

สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี มีแนวโน้ม

การตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปทำางานในประเทศอาเซียน ไม่

แตกต่างกัน

 6. การรับรู้ขั้นตอนการไปทำางานในกลุ่มประเทศ

อาเซียน มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจ

โรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อาจเน่ืองจากการ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีภายในภูมิภาคอาเซียน

นั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานฝีมือของไทยก็จะ

สามารถเข้าไปทำางานในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นจึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีแรงงาน

ฝีมือเหล่านี้จะต้องรับรู้ขั้นตอนการเดินทางไปทำางานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน สอดคล้องกับงานวิจัยของอ้อทิพย์ 

ราษฎร์นิยม และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ 

(2551) พบว่า ปัญหาการเดินทางไปทำางานต่างเทศเกิด

จากการไม่ให้ความสำาคัญกับข่าวสารข้อมูลและการ

เรียนรู ้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปทำางานต่าง

ประเทศทำ า ให ้แรงงานไทยขาดความรู ้ เ ก่ี ยว กับ

ขนบธรรมเนียม กฏหมายของประเทศปลายทาง การถูก

เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ท้ังเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ 

และความปลอดภัยในการทำางาน ซ่ึงสำานักงานบริหาร

แรงงานไทยไปต่างประเทศ (2558) เป็นหน่วยงานของ

รัฐที่มีพันธกิจ ปกป้อง คุ ้มครอง สิทธิประโยชน์ของ

แรงงานไทยและครอบครัว รวมถึงเสริมสร้างความเข้ม

แข็งของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีอำานาจใน

การพัฒนาระบบ กลไก และการดำาเนินการเกี่ยวกับการ

จัดส่งแรงงานไทยไปทำางานต่างประเทศ รวมไปถึง

ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดส่งแรงงานไทยไป

ทำางานในต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป

ทำางานในต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย ช่วยเหลือ

คนหางานที่ไปทำางานต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และยังปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ

มอบหมาย ดังนั้น ก่อนแรงงานไทยจะเดินทางไปทำางาน

ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จำาเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย 

5 ขั้นตอน คือ วิธีการไปทำางานต่างประเทศอย่างถูกต้อง

ต า ม ก ฎ ห ม า ย ขั้ น ต อ น ก า ร ดำ า เ นิ น ก า ร เ รื่ อ ง

หนังสือเดินทาง เตรียมพร้อมก่อนแจ้งการเดินทางไป

ทำางานต่างประเทศ และเอกสารที่ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขนัและลดปัญหาการด้านแรงงานในต่าง

ประเทศเมือ่ก้าวเข้าไปสู่ยคุของการเคล่ือนย้ายอย่างเสรี

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะจาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะจากการ

ศึกษาครั้งนี้และมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป ไว้

ดังนี้

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
 1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน 5 

อันดับแรก คือ ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในสาย

อาชีพ โอกาสได้งานทำา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

และการเดินทางและการติดต่อสื่อสารสะดวก ซึ่งผลการ

ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

  1.1  หากโรงแรมในเมืองพัทยาต้องการธำารง

รักษาพนักงานให้ทำางานกับโรงแรมในระยะยาวอาจต้อง

พิจารณาในประเด็นด้านค่าตอบแทน และโอกาส

ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการปรับปรุงค่าตอบแทนและ

สวัสดิการจากการทำางานใกล้เคียงหรือเทียบเท่าประเท

ศอื่นๆ ในอาเซียน และปรับปรุงวิธีการทำางานโดยนำา

เทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้

ฝึกทักษะการปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติทั้งภายในและ

ภายนอกโรงแรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งควรวางแผนความ

ก้าวหน้าในสายอาชพีให้มคีวามชดัเจนและนำาไปปฏบิตัิจริง
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  1.2  หากหน่วยงานภาครัฐต้องการส่งเสริม

ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มน้ีไปทำางานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน จะต้องส่งเสริมและสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยการ

ประชาสัมพันธ์และจัดหลักสูตรให้ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนให้แก่นิสิตนักษา

ศึกษา รวมถึงแรงงานฝีมือตามข้อตกลงยอมรับร่วมใน

เรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recog-

nition Arrangements: MRAs) และแรงงานฝีมือกลุ่ม

อื่นๆ ที่กำาลังพิจารณาเพิ่มเติม

  1.3  หากโรงแรมในต่างประเทศหรือโรงแรม

ไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศต้องการสรรหาพนักงาน

ไปทำางาน อาจใช้กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรที่มุ่งเน้น

ด้านการเพิ่มโอกาสในการทำางาน ค่าตอบแทนท่ีสูง 

โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ และการเดินทางและการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศที่สะดวก

 2. ผลการศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มการตัดสินใจ

ย ้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

พนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

พบว่า พนักงานตัดสินใจไปทำางานในกลุ ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมากกว ่าตัดสินใจไม ่ ไปทำางาน  

ก็สะท้อนให้เห็นเช่นกันว่า โรงแรมในเมืองพัทยาจำาเป็น

ต้องวางแผนและกลยุทธ์การธำารงรักษาพนักงานอย่าง

เร่งด่วนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานที่มี

ประสบการณ์ทำางานในโรงแรมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี 

กลุ่มพนักงานที่มีสถานภาพโสด และพนักงานในแผนก

ต้อนรับ เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลเหล่าน้ีมีผลต่อแนว

โน้มการตัดสินใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 3. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมือเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต่อ

แนวโน ้มการตัดสินใจย ้ายไปทำางานในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า การรับรู ้ข้ันตอนการไป

ทำางานในกลุ ่มประเทศอาเซียนมีผลต่อแนวโน้มการ

ตัดสินใจย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ดังนั้น หากหน่วยงานภาครัฐที่ต ้องการส่งเสริมการ

เคล่ือนย้ายแรงงานไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน รวมถึงโรงงานในต่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาค

อาเซียน ซ่ึงต้องการสรรหาพนักงานไปทำางาน จำาเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู ้พนักงานก่อนเดินทางไป

ทำางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลด

ปัญหาการด้านแรงงานในต่างประเทศ

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป
 1. ควรมีการศึกษาขยายผลเพิ่มเติมกับพนักงาน

โรงแรมระดับอื่นๆ เช่น 4 ดาว และ 5 ดาวด้วย เพื่อ

เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน และแนวโน้มการตัดสินใจ

ย้ายไปทำางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สามารถ

นำาไปวางแผน ส่งเสริม พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้

กับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการ

แข่งขันในตลาดแรงงานเพิ่มยิ่งขึ้น

 2. ควรมีการศึกษาพนักงานโรงแรมในพื้นที่การ

ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพิ่มเติม เช่น ภาค

เหนื อ ใ นจั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ หม ่  ภ าคกล า งบ ริ เ วณ

กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงจังหวัดขอนแก่น 

และภาคใต้จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

 3. ควรทำาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (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 รุ่งวิถี1 และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม2

Saengrawee Rungwithee and Panutporn Ruangchoengchum

บทคัดย่อ
 ธุรกิจร้านขายยาในประเทศไทยนั้นปัจจุบันมีมูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ร้านขายยามีจำานวนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 27 การเพิ่มจำานวนนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพการแข่งขันที่มีความรุนแรงขึ้น เป็นผลให้ธุรกิจร้านขายยาจำาเป็น

ต้องพิจารณาแนวทางในการลดต้นทุนเพื่อความอยู่รอดในสภาวการณ์ดังกล่าว ซึ่งการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

เป็นแนวทางในการลดต้นทุนวิธีการหน่ึงเช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากร้านขายยา CDE 

ซึ่งมีสภาพธุรกิจสอดคล้องต่อสภาพการแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้นเป็นสำาคัญ และวิเคราะห์แนวทางในการจัดการความเส่ียง

ด้วยวิธีการระดมความคิด จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสินค้าคงคลังของร้านขายยาทั้งสิ้น 5 ท่าน  เพื่อเสนอ

เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อต้นทุนขึ้น ผลจากการระดมความคิดพบแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงคือ การบูรณาการโปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง และการส่ังซ้ือตามปริมาณความต้องการสินค้าด้วยตัว

แบบอนุกรมเวลา และวัดมูลค่าผลกระทบจากความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงซึ่งพบว่า มูลค่าผลกระทบจากความเสี่ยงลด

ลงจาก 0.94 ล้านบาท เหลือ 0.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.14 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสัมพันธ์โดยตรงต่อ

ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง จึงสรุปได้ว่า แนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการศึกษาครั้งนี้สามารถลดต้นทุน

การจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจร้านขายยาได้ร้อยละ 13.14

ค�าส�าคัญ : 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 drug-

stores. 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�า 
  ร ้านขายยาเป ็นช ่องทางหนึ่งในการรับ

บริการเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีสะดวกของ

ประชาชนในประเทศไทย และเป็นหน่วยธุรกิจซึ่งทำา

หน้าที่คัดกรองความเจ็บป่วยก่อนส่งต ่อให้แก ่โรง

พยาบาลห รือหน ่ วยงานทางสุ ขภาพ  ป ั จจุ บั น

อุตสาหกรรมของร้านขายยามีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 3.1 

หมื่นล้านบาท เป็น 3.5 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง 

พ.ศ. 2558 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) ในขณะท่ี

จำานวนร้านขายยาในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 

เพิ่มจำานวนจาก 12,123 ร้านเป็น 15,359 ร้าน หรือคิด

เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซ่ึงคิดเป็นจำานวนร้านยาค้า

ปลีกทั้งสิ้นร้อยละ 90 จากจำานวนร้านขายยาท้ังหมด 

(สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557) ข้อมูล

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม

และสภาวะการแข่งขันของธุรกิจของร้านขายยาที่มีแนว

โน ้ ม เ พ่ิ มสู ง ขึ้ น  ร วมถึ งลั กษณะร ้ านขายยา ใน

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจค้าปลีก

 การแข่งขันในเชิงธุรกิจน้ันส่งผลให้เกิดการช่วง

ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ

การดำารงอยู ่ของสมาชิกในอุตสาหกรรม ส่วนแบ่ง

ทางการตลาดที่มีปริมาณมากกว่าคู่แข่งเป็นผลมาจาก

การรักษาความได้เปรียบทางธุรกิจ และเป็นหลักฐาน

แสดงความสำาเร็จของธุรกิจนั้น รวมถึงเพิ่มโอกาสการอยู่

รอดของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต หนึ่งในวิธีการส่ง

เสริมความได้เปรียบทางการตลาดนั้นคือการลดต้นทุน

รวมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการลดต้นทุนนั้นจำาเป็น

ต้องคำานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบ

ธุรกิจร่วมด้วย (Thompson et al., 2014) ต้นทุนส่วน

ใหญ่ของธุรกิจร้านค้าปลีกนั้นเกิดจากต้นทุนในการ

จัดการสินค้าคงคลัง (Heizer and Render, 2013) ซึ่ง

ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษา ต้นทุน

การสำารองสินค้า ต้นทุนจากการขาดสินค้า และต้นทุน

จากการสั่งซื้อสินค้า (Russell and Taylor, 2014) เมื่อ

เกิดภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมร้านขายยาขึ้น การ

ลดต้นทุนจึงเป็นวิธีการรักษาความได้เปรียบทางการ

ตลาดที่มีความสำาคัญต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว
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 ร้านขายยา CDE เป็นร้านขายยาประเภทร้านค้า

ปลีกที่ดำาเนินธุรกิจส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและ

เวชภัณฑ์แก่ประชาชนในพื้นท่ีอำาเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น มีทุนจดทะเบียนที่ 3 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจมา

แล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น 31 ปี และเผชิญสภาวะการแข่งขันที่

มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น เม่ือวัดจากการนับจำานวน

ร้านขายยารอบสถานประกอบธุรกิจในระยะ 600 เมตร 

พบว่ามีจำานวนเพิ่มขึ้น 5 ร้าน ภายในระยะเวลา 5 ปี 

นอกจากนี้แนวโน้มของต้นทุนในการจัดการสินค้า

คงคลังของหน่วยธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนจาก 

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

โอกาสสูญเสียความได้เปรียบทางการตลาดตามมา 

หน่วยธุรกิจดังกล่าวจึงจำาเป็นต้องพัฒนาแนวทางในการ

ลดต้นทุนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ

และป้องกันความเสียเปรียบทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต 

 การศึกษาในอดีตเก่ียวกับการลดต้นทุนส่วน

ใหญ่นั้นอาศัยแนวคิดและวิธีการท่ีแตกต่างกันโดยพบว่า 

มีการประยุกต์แบบจำาลองเชิงเส้นเพื่อช่วยในการสั่งซื้อ

ให้เกิดความประหยัดมากท่ีสุด (Krittanathip et al., 

2013) การประสานงานเก่ียวกับสินค้าคงคลังระหว่างผู้

ซื้อและผู้ส่งมอบสินค้า (Kannan et al., 2013) การ

ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Tadokoro, 2014) 

การเพิ่มความประหยัดต่อขนาดจากการปรับเปลี่ยน

จำานวนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า (Lee, 2014) การอาศัย

เทคโนโลยีรับรู้ปริมาณและตำาแหน่งสินค้าเพื่อเพิ่มความ

แม่นยำาในการจัดการสินค้าคงคลัง (Kasim, 2015) วิธี

การลดต้นทุนดังกล่าวสามารถลดต้นทุนจากสาเหตุซ่ึง

แตกต่างกันและส่งผลต่อการลดต้นทุนรวมของธุรกิจใน

ที่สุด 

 ปัจจุบันมีการศึกษาส่วนน้อยท่ีศึกษาเก่ียวกับ

การลดต ้นทุนโดยอาศัยวิธีการจัดการความเสี่ยง 

เนื่องจากความเสี่ยงเกิดขึ้นในทุกข้ันตอนของการดำาเนิน

การทางธุรกิจ และในทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่มีต้นทุนที่

เกี่ยวข้องอยู่ทั้งส้ิน ฉะนั้นเมื่อมีการจัดการความเส่ียง

อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมส่งผลต่อต้นทุนของการดำาเนิน

งานทางธุรกิจในที่สุด (Water, 2011) ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษา

จึงมีความสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของร้านขายยา ความ

สัมพันธ์ต่อต้นทุนสินค้าคงคลัง และแนวทางการจัดการ

ความเส่ียงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง

สำาหรับร้านขายยาค้าปลีกโดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากร้าน

ขายยา CDE ซึ่งมีสภาวะต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง

ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำาคัญ และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิธีการ

จัดการความเสี่ยงสำาหรับลดต้นทุนการจัดการสินค้า

คงคลังในธุรกิจร้านขายยา ฉะนั้นข้อมูลจากการศึกษาใน

ครั้งนี้เป็นการนำาเสนอแนวทางการจัดการความเส่ียง

สำาหรับร้านขายยา CDE เพื่อลดต้นทุน กระทั่งส่งผลต่อ

การเพิ่มความได้เปรียบทางการตลาดและเป็นประโยชน์

แก่ร้านขายยาค้าปลีกอื่นในอนาคต

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 การแบ่งประเภทความเสี่ยง และความสัมพันธ์

ของความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อต้นทุน

 Venkatesh et al. (2015) ได้อธิบายความ

หมายของความเสี่ยงว่า ความเสี่ยงคือปัจจัยใดๆ ที่ก่อให้

เกิดความไม่ราบรื่นในการดำาเนินธุรกิจ ในขณะที่ Gul 

and Guneri (2016) อธิบายว่า ความเสี่ยงคือโอกาสการ

เกิดความไม่พึงประสงค์ หรือความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อธุรกิจ รวมถึง Water (2011) กล่าวว่า 

ความเส่ียง คือความไม่แน่นอนจากสภาวการณ์ที่ส่งผล

ให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น และความเสี่ยงเป็นโอกาส

ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมการดำาเนินงาน

ของธุรกิจ  ซ่ึงความเส่ียงที่มีความสัมพันธ์ต่อต้นทุนใน

ธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตาม

แหล่งที่มาของความเสี่ยงดังนี้ (1) ความเสี่ยงภายใน

กระบวนการดำ า เนินงานทางธุ รกิจ  ซึ่ งวัดตั้ งแต ่

กระบวนการรับสินค้าถึงการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า 

กระบวนการดังกล่าวอาจทำาให้เกิดความไม่แน่นอนทั้ง

ปริมาณสินค้า และการควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบ 
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เป็นเหตุที่ทำาให้เกิดความไม่ราบรื่นในการดำาเนินงานได้ 

ประเภทความเสี่ยงน้ีมีความสัมพันธ์ต่อต้นทุนสินค้า 

ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุน

สินค้าสำารอง (2) ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ ได ้แก่ 

ผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ข้อมูลและต้นทุน เช่น อายุสินค้า 

ความล้าสมัยของข้อมูล สภาพอุปกรณ์หรือเครื่องจักรซึ่ง

อาจเสื่อมสภาพตามระยะเวลา โดยมีความสัมพันธ์ต่อ

ต้นทุนของสินค้า (3) ความเสี่ยงจากลักษณะทาง

กายภาพในการดำาเนินงาน ความเสี่ยงประเภทน้ีเป็น

ความเสี่ยงจากลักษณะงานที่มีความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต

หรือธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น สินค้าที่มีความหลากหลาย 

เสี่ยงต่อความผิดพลาดในการสั่งซ้ือ เม่ือเหตุการณ์ดัง

กล่าวเกิดขึ้นองค์กรหรือหน่วยธุรกิจนั้นอาจสูญเสีย

ทรัพยากรหรือมีโอกาสใช้ต้นทุนเกินจำาเป็นขึ้น ความ

เสี่ยงประเภทนี้มีความสัมพันธ์ต่อต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า 

ต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุนสินค้าสำารอง (4) ความ

เ ส่ียงจากสิ่ งแวดล ้อม เป ็นความเสี่ ย งจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ส่งผลต่อ

ความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนในการทำาธุรกิจน้ัน 

ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อต้นทุนสินค้าขาด ในการศึกษานี้

อาศัยคำาหรือวลีที่มีความหมายสอดคล้องต่อความเสี่ยง 

หรือโอกาส ความไม่แน่นอน จากปัจจัยใดๆในกิจกรรม

ทางธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นหรือไม่พึงประสงค์

ในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อระบุกรอบของความเสี่ยง

สำาหรับใช้ในการสืบค้นรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก

การศึกษา สำาหรับอธิบายความเสี่ยงของร้านขายยาท่ีใช้

เป็นแหล่งข้อมูลหลัก และแบ่งความเสี่ยงของธุรกิจร้าน

ขายยาตามแหล่งที่มาจากแนวคิดของ Water (2011) 

อันเนื่องมาจากธุรกิจค้าปลีกมีความสอดคล้องต่อบริบท

ของร้านขายยา จึงกำาหนดกรอบของความเสี่ยงที่แบ่ง

เป็น 4 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากกระบวนการดำาเนิน

งาน ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ ความเสี่ยงจากลักษณะ

ทางกายภาพของธุรกิจ และความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบุมูลค่าของความเสี่ยงโดยอาศัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงตามประเภทและต้นทุน

การจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อใช้เป ็นข้อมูลสำาหรับ

วิเคราะห์ในการศึกษานี้

2.2 ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง

  Heizer and Render (2013) กล่าวว่าธุรกิจเชิง

พาณิชระดับโลก เช่น ธุรกิจของ Amazon  มีสินทรัพย์

กว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (Total invest capital) 

เป็นต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง แสดงให้เห็นว่าสัดส่วน

เงินทุนเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังนั้นมีบาบาท

สำาคัญต่อหน่วยธุรกิจ ในขณะที่ Russell and Taylor 

(2014) ได้อธิบายถึงลักษณะต้นทุนในการจัดการสินค้า

คงคลังนั้นประกอบด้วยต้นทุน 5 ประเภท ได้แก่ ต้นทุน

ของสินค้า (Item cost, IC) คือต้นทุนจำานวนและชนิด

ของสินค้า ขึ้นตามการประมาณการณ์ความต้องการ

สินค้า ต้นทุนการเก็บรักษา (Carrying cost, CC) คือค่า

ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ค่าเช่าอาคาร ค่าเสื่อมราคา

สินค้า ค่ารับประกันสินค้า ค่าเสียโอกาส ต้นทุนเนื่องจาก

สินค้าขาด (Shortage cost, SC) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เมื่อสินค้าคงคลังมีไม่พอต่อการขายและส่งผลให้ต้นทุน

สูงกว่าปกติ ต้นทุนสินค้าสำารอง (Safety stock cost, 

SSC) คือค่าใช้จ่ายในการสำารองสินค้าตำ่าสุด และคง

เหลือเท่ากับจำานวนเฉลี่ยซึ่งเพียงพอต่อการรอซื้อสินค้า

รอบใหม่ และต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า (Ordering cost, 

OC) คือค่าใช้จ่ายที่ทำาให้ได้มาซึ่งสินค้า ในการศึกษาครั้ง

นี้ผู ้ศึกษาได้มุ ่งเน้นเกี่ยวกับการลดต้นทุนสำาหรับร้าน

ขายยาประเภทร้านค้าปลีก จึงใช้หลักการแบ่งประเภท

ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังทั้งหมด 5 ประเภท 

สำาหรับนำาไปใช้ในการคำานวณต้นทุนเพื่อวิเคราะห์

แนวทางการลดต้นทุนในการศึกษานี้

2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

 การประเมินความเ ส่ียงเป ็นวิธีการในการ

วิเคราะห์ผลของแนวทางหรือกิจกรรมต่างๆของธุรกิจ

เพื่อกำาหนดระดับความสำาคัญของความเส่ียงต่อหน่วย

ธุรกิจ Gul and Guneri (2016) กล่าวว่าการประเมิน

ความเสี่ยงทำาให้ทราบระดับผลกระทบหรือความสำาคัญ

ของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยผลกระทบของความ

เสี่ยงความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความรุนแรงและโอกาสการ
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เกิดความเสี่ยงนั้น การประเมินความเสี่ยง (Risk assess-

ment) มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นที่  1 การระบุความเสี่ยงซ่ึงเป ็นการหา

รายการความเสี่ยงโดยอาศัยตารางบันทึกรายการความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 ขั้นที่ 2 การประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาศัยแนวคิด

การประเมินจากการพิจารณาของระบบเมตริกซ์ (Deci-

sion Matrix in Risk Assessment: DMRA) เป็นเครื่อง

มือประเมินค่าความเส่ียง (Risk value: R) จากความ

สัมพันธ์ของผลคูณโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ

ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการประเมินเริ่มจากการ

ให้คะแนนในแต่ละปัจจัยดังนี้

 ปัจจัยที่ 1 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood: L) ซึ่งคิดจากจำานวนครั้งที่เกิดเหตุโดยการ

กำาหนดเกณฑ์การเกิดจากช่วงเวลาทำาธุรกิจหรือตามแต่

ความเหมาะสม มีลักษณะการให้คะแนนได้ ดังนี้

(Rare)  มีค่าเท่ากับ 1  หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาทุก 10 ปีหรือมากกว่า

(Unlikely) มีค่าเท่ากับ 2  หมายถึงมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาทุก 6 – 9 ปี

(Possible) มีค่าเท่ากับ 3  หมายถึงมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาทุก 3 - 5 ปี

(Likely) มีค่าเท่ากับ 4  หมายถึงมีโอกาสเกิดขึ้นในระยะเวลาทุก 1- 2 ปี

(Almost certain) มีค่าเท่ากับ 5  หมายถึงมีโอกาสเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี

 ปัจจัยที่ 2 ความรุนแรงของผลกระทบ 

(Severity: S) อาศัยความถี่ของคำาแทนค่าดังกล่าว และ

มีวิธีการให้คะแนนได้จากการแบ่งความถี่ออกเป็น 5 

ระดับชั้น แต่ละระดับชั้นมีค่าเท่ากับ 5 คะแนน และลด

ลงทุก 1 คะแนนเมื่อระดับชั้นลดลง คำานวณจากรายการ

ความเสี่ยงทั้งหมดหารด้วยจำานวนช่วงคะแนน (จำานวน

รายการความเสี่ยงทั้งหมดหาร 5) หาจำานวนสมาชิก

รายการความเสี่ยง เพื่อจัดรายการความเสี่ยงเป็นค่า

คะแนนตามปัจจัยนี้ วิธีดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยว

กับความหมายแฝงเร้นในคำาพูดซ่ึงหากมีการกล่าวซำ้า

บ่อยครั้งมากที่สุด แสดงถึงรายการความเสี่ยงดังกล่าวมี

ความสำาคัญ แต่วิธีการนี้อาจเกิดความอคติจากการเก็บ

ข้อมูล ควรมีการตั้งคำาถามในการเก็บข้อมูลท่ีครอบคลุม

ในการศึกษาอย่างระมัดระวัง รวมถึงเทียบข้อมูลหรือ

วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากความถี่ของคำาที่

ได้ก่อนนำาข้อมูลไปวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดความคลาด

เคลื่อนจากความเป็นจริงให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่งจากการ

ศึกษาของ Gul and Guneri (2016) ที่ใช้วิธีการถอดคำา

เพื่อให้คะแนนความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยโดยมีการเทียบ

ความน่าเชื่อถือของผู้ถอดคำา ได้ใช้วิธีการประเมินวิธีการ

ที่แตกต่าง และผู้สัมภาษณ์ท่ีแตกต่างกันในการเปรียบ

เทียบข้อมูล

 เมื่อให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัยเสร็จส้ินจึงทำาการ

ประเมินค่าความเสี่ยง (R) โดยอาศัย ผลคูณซึ่งมีความ

สัมพันธ์ดังสมการ R = L × S เมื่อทำาการประเมินค่า R 

เสร็จส้ิน จึงทำาการจัดหมวดหมู่ความเส่ียงแต่ละรายการ

ตามระดับคะแนนที่แตกต่างกัน และแปรผลความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นตามช่วงคะแนนที่ปรากฏ โดยมีความหมายใน

แต่ละช่วงคะแนนดังต่อไปนี้

 ระดับที่ 1 ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบ เป็นระดับ

ที ่ไม่จำาเป็นต้องแก้ไขความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ (มคีะแนน R = 1)

 ระดับที่ 2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นระดับที่ไม่

จำาเป็นต้องแก้ไขเม่ือเกิดขึ้น แต่ควรติดตามความเส่ียง

เป็นระยะ (มีช่วงคะแนน R = 2 - 6 คะแนน)

 ระดับที่ 3 ความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับที่

จำาเป็นต้องมีการลด และใช้เวลาในการจัดการ (มีช่วง

คะแนน R = 8 - 12 คะแนน)

 ระดับที่ 4 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นระดับที่ทำาให้

งานเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจ จำาเป็น

ต้องมีการประสานงานแล้ววางมาตรการรองรับ (มีช่วง

คะแนน R = 15 - 20  คะแนน)

 ระดับที่ 5 ความเสี่ยงที่รับไม่ได้ เป็นระดับที่

ทำาให้งานเกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางธุรกิจ 

จำาเป็นต้องมีแผนควบคุมระบบการทำางานให้อยู่ในช่วงที่
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ยอมรับได้ และจำาเป็นต้องมีการจัดการล่วงหน้า (มี

คะแนน R = 25 คะแนน) 

 การศึกษานี้ได้ทำาการประเมินความเสี่ยงโดยเริ่ม

ระบุรายการความเสี่ยงจากจำานวนของความเสี่ยงที่มี

โอกาสเกิดขึ้น  และทำาการประเมินค่าความเสี่ยงตาม

การพิจารณาของระบบเมตริกซ์ (DMRA) เพื่อแบ่ง

รายการความเสี่ยงตามระดับช่วงคะแนน R เพื่อนำาไปใช้

วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนในลำาดับถัดไป

2.4 โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง 

(Inventory Management Software)

 Heizer and Render (2013) กล่าวว่าการ

รวบรวมข้อมูลเข้าระบบหรือการจดบันทึกเป็นการ

ประสานงานภายในองค์กรทางธุรกิจ เพื่อทำาให้ข้อมูล

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ขั้นตอนดังกล่าวมี

โอกาสสร้างความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้มาก และ

เพื่อจำากัดโอกาสผิดพลาดดังกล่าว การนำาเทคโนโลยีเข้า

มาประยุกต์ใช้จึงเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาที่

สำาคัญ Antoniolli (2016) กล่าวว่า เทคโนโลยีที่

สามารถประยุกต ์ ใช ้สำ าหรับองค ์กรทางธุร กิจคือ

โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลังซึ่งสามารถลดความผิด

พลาด โดยอาศัยการบันทึกผ่านระบบทดแทนการบันทึก

ด้วยมือมนุษย์ รวมถึงมีส่วนช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเป็น

ปัจจุบัน องค์ประกอบหลักของโปรแกรมจัดการสินค้า

คงคลัง ประกอบด้วย (1) ระบบฐานข้อมูล (Data cen-

ter)  อาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องประสานและ

บันทึกข้อมูล (2) ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงระบบ (Enterprise 

Application Integration software: EAI software) 

เป็นเครื่องติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในองค์กร 

สามารถประสานคำาสั่งซื้อที่แม่นยำา รวมถึงแสดงสถานะ

จำานวนและข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็ว (3) การ

ป้อนข้อมูล เนื่องจากการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนถ่าย

ข้อมูล และการนำาไปใช้ผ่านระบบดิจิตอลในรูปแบบบิต

และไบต์ (Bits and Bytes) การป้อนข้อมูลจำาเป็นต้อง

อาศัยกำาลังคน และเครื่องมือต่างๆช่วย เช่น เครื่องพิมพ์

บาร์โค้ด (Barcode printer) เครื่องอ่านบาร์โค้ด 

(Barcode reader) เป็นต้น 

2.5 การสั่งซื้อตามปริมาณความต้องการสินค้าด้วย

การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา

  Render (2015) กล่าวว่า การพยากรณ์

ปริมาณความต้องการสินค้าแบบอนุกรมเวลาประกอบ

ด้วย 5 วิธีการหลักได้ คือ การใช้การเฉล่ียเคล่ือนที่ 

(Moving average) การเฉลีย่เคลือ่นทีส่องครัง้ (Double 

moving average) การเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้าหนัก 

(Weighted moving average) และการใช้วิธีปรับเรียบ

เอ็กซ์โพแนนเชียล (Exponential smoothing) และวิธี

ปรบัให้เรยีบแบบเอก็ซ์โพแนนเชยีลซ้าสองครัง้ (Double 

exponential smoothing) ทุกวิธีนั้นสามารถหาค่า

ความคลาดเคล่ือนเพื่อนำาไปใช้เลือกเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

สำาหรับพยากรณ์ตามแต่ชนิดของสินค้า Da veiga et al. 

(2016) ได้ทำาการศึกษาเพื่อหาการส่ังซ้ือประหยัดสุด 

โดยอาศัยแนวทางการคำานวณปริมาณความต้องการ

สินค้าสำาเร็จรูปที่ เหมาะสม และทำาการส่ังซ้ือตาม

ปริมาณความต้องการสินค้าซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละ

ชนิดรายการสินค้านั้น และพบว่าสามารถลดต้นทุนของ

การจัดการสินค้าคงคลังได้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ

ตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง 5 วิธี เพื่อกำาหนดเป็นส่วนหนึ่ง

ของแนวทางในการจัดการความเสี่ยง อันมีผลกระทบต่อ

ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังของการศึกษาครั้งนี้

3. วิธีการศึกษา
3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก

 การศึกษานี้อาศัยร้านขายยา CDE ซึ่งเป็นชื่อ

สมมติของร้านขายยาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เป็น

แหล่งข้อมูลสำาคัญ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคัดเลือกจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต่อการจัดการ

สินค้าคงคลังภายในร้านขายยา CDE เป็นระยะเวลา 1 ปี

ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับร้านขายยาไม่

ตำ่ากว่า 3 ปี รวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่

ผู้ทำาการศึกษาตลอดช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล ตั้งแต่

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2560 บริเวณสถานประกอบการร้านขายยา 

จำานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านขายยา 

CDE เภสัชกรประจำาร้าน พนักงานสินค้าคงคลัง พนกังาน
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ขายสนิค้าของบริษทัทีร้่านขายยาซ้ือสนิค้า 2 ท่าน 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลจากประชุมในรูปแบบ

การระดมความคิดซึ่งมีการบันทึกเสียงและสังเกตการณ์

จากผู้ศึกษาเป็นเวลาท้ังสิ้น 1 ชั่วโมง โดยก่อนทำาการ

ประชุมได้มีการอธิบายเกี่ยวกับความหมายของความ

เสี่ยงก่อนทำาการเก็บข้อมูล การเริ่มเก็บข้อมูลเริ่มจาก

คำาถามปลายเปิดกึ่งโครงสร้างจากคำาถาม “ร้านขายยา

แห่งนี้ ท่านคิดว่ามีความเสี่ยงซ่ึงส่งผลกระทบต่อต้นทุน

ในการจัดการใดเกิดขึ้นบ้าง และบ่อยเพียงใด” จากนั้น

ให ้สมาชิกผู ้รวมประชุมอภิปรายที่ละคน โดยมีผู ้

เชี่ยวชาญ 2 ท่านเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมมี

สาระมุ ่งเน้นเกี่ยวกับการหารายการความเสี่ยงและ

ความถีข่องรายการความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ในธรุกิจร้านขายยา 

CDE เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในขัน้ตอนที ่2 และในขัน้ตอนที ่4

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาทำาการแบ่งหมวดหมู่ความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นตามแหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 4 ประเภท 

ตามแนวคิดของ Water (2011) ได้แก่ ความเสี่ยงภายใต้

กระบวนการดำาเนินงาน ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ ความ

เสี่ยงจากลักษณะทางกายภาพในการดำาเนินงาน และ

ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยอาศัยผู ้

เชี่ยวชาญที่เข้าสังเกตการณ์จากขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 2 ท่าน

ร่วมกับผู้ศึกษา ทำาหน้าที่แบ่งประเภทความเสี่ยงตาม

ที่มาจากรายการความเสี่ยงที่ผู้ศึกษาทำาเป็นรายการไว้

ก่อนหน้า จากนั้นทำาการสืบค้นต้นทุน 5 ประเภท ได้แก่ 

ต้นทุนสินค้า (Item cost, IC) ต้นทุนการเก็บรักษา  

(Carrying cost, CC) ต้นทนุการสำารองสนิค้า (Shortage 

cost, SSC) ต้นทุนจากการขาดสินค้า (Safety stock, 

SC) และต้นทุนจากการสั่งซ้ือสินค้า (Ordering cost, 

OC) จากบันทึกข้องร้านขายยา CDE ในปี พ.ศ. 2559 

จากนั้นจึงทำาการกำาหนดมูลค่าของความเสี่ยงตามแหล่ง

ที่มา สำาหรับนำาไปหามูลค่าต้นทุนจากรายการความ

เสี่ยงตามลำาดับ รวมถึงทำาการถอดคำาพูดเพื่อหารายการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดมความคิด

 ขัน้ตอนที ่3 ทำาการประชมุเช่นเดยีวกบัขัน้ตอนที่ 

1 โดยมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการหาแนวทางในการ

จัดการความเสี่ยงตามประเภทที่มาของความเสี่ยง ด้วย

เครื่องมือ How – How decision และทำาการสรุป

แนวทางจากเครื่องมือที่ได้

 ขั้นตอนที่ 4 ทำาการประชุมเช่นเดียวกับขั้นตอน

ที่ 1 โดยมีสาระสำาคัญคือการหาความถี่การเกิดความ

เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเรียงตามรายการความเสี่ยงเดิม 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลการประเมินค่าความเส่ียง และมูลค่า

ของความเสี่ยง

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 จากการระดมความคิดผู้ศึกษาได้ทำาการถอดคำา

จากเครื่องบันทึกเสียงแบบคำาต่อคำาจากการประชุมและ

จัดพิมพ์เป็นหลักฐานรายงานผลการประชุมครั้งที่ 1 

จากนั้นทำาการนับจำานวนความเส่ียงที่มีความหมาย

สอดคล้องกบัความเสีย่งทีผู่ศ้กึษาได้จดัเตรยีมเป็นสมดุคำา 

หรือวลีที่มีความหมายสอดคล้องกับความเสี่ยง เพื่อสรุป

เป็นรายการความเส่ียงแจกแจงตามความถี่เรียงจากมาก

ไปน้อย สำาหรับการประชุมครั้งที่ 2 วิเคราะห์แนวทาง

การจัดการความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นตามข้อเสนอวิธีการ

จัดการความเส่ียงโดยการตั้งคำาถามที่ลงท้ายด้วยคำาว่า 

“อย่างไร” กระทั่งสามารถหาแนวทางการจัดการความ

เสี่ยงตามประเภทนั้น  และจากการประชุมครั้งที่ 3 

เป็นการหาความถี่การเกิดความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง 

เรียงตามรายการความเสี่ยงเดิม เพื่อนำาไปใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยงใหม่หลังหากมีการใช้แนวทาการ

จัดการความเสี่ยงเพื่อลดต้นทุน

 ต้นทุนของร้านยา CDE ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งผู้

ศึกษาได้ทำาการแยกหมวดหมู่เป็น ต้นทุนสินค้า (IC) 

ต้นทุนการเก็บรักษา (CC) ต้นทุนการสำารองสินค้า (SSC) 

ต้นทุนจากการขาดสินค้า (SC) และต้นทุนจากการสั่งซื้อ

สินค้า (OC) 

 การหามูลค่าของความเสี่ยงตามแหล่งที่มา  

ได้มากจากการกำาหนดมูลค่าของความเส่ียงใช้ผลบวก

ของต้นทุนที่มีความสัมพันธ์ต่อประเภทความเส่ียงน้ันๆ 

หากต้นทุนใดมีความสัมพันธ์ต่อความเส่ียงตามประเภท
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ของที่มามากกว่าหนึ่งประเภท ให้ใช ้จำานวนความ

สัมพันธ์ดังกล่าวหารมูลค่าก่อนใช้รวมผล เช่น ความเสี่ยง

จากสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์ต่อ CC SSC และ OC แต่ 

ต้นทุนทั้งสามประเภทมีจำานวนความสัมพันธ์ต่อความ

เสี่ยงทั้งหมด 2 ความสัมพันธ์ดังนั้นมูลค่าของความเสี่ยง

จากสินทรัพย์ จึงมีค่าเท่ากับ CC/2 + SSC/2 + OC/2 

เป็นต้น

 การหามูลค่าต ้นทุนจากรายการความเสี่ยง 

เป็นการนำามูลค่าของความเสี่ยงตามแหล่งที่มา หารด้วย

จำานวนความสัมพันธ์ที่มีเกี่ยวกับรายการความเสี่ยง 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

ความเสี่ยงของความเสี่ยงรายการท่ี 1 จึงมีค่าอย่างละ 

(CC/2 + SSC/2 + OC/2 )/4

 การประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังแนวทาง

การจัดการความเสี่ยง กำาหนดสัญลักษณ์เป็น ค่าความ

เสี่ยงก่อน (R) และหลัง (Rn) ซึ่งอาศัยผลคูณระหว่าง 

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ของรายการความเสี่ยง (L) 

หรือความถี่การเกิดของรายการความเสี่ยงหลังการ

จัดการความเสี่ยง (Ln) และความถี่ของคำาท่ีถูกใช้แทน

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (S) รวมเป็น

ค่าความเสี่ยง 5 ช่วงระดับคะแนนได้แก่ ระดับความ

เสี่ยงที่รับไม่ได้ ความเสี่ยงระดับสูง ความเสี่ยงปานกลาง 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบ

 การประเมินมูลค่าของความเสี่ยง แบ่งออก

เป็นการประเมินก่อนการจัดการความเสี่ยง (VR) และ

หลัง (VRn)  จากการประเมินความเสี่ยง (R,Rn) หลัง

ประเมินความเสี่ยงและจัดรายการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ช่วงระดับคะแนนที่แตกต่างกันแล้วเสร็จ โดยคำานวณหา

มูลค่าของความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง (VR) 

และหลังการจัดการความเสี่ยง (VRn) จากการกำา

หนดเฟคเตอร์ขึ้นตามระดับความสำาคัญของความเสี่ยง

เสี่ยงเพื่อทำาให้หามูลค่าไม่เกิดเป็นช่วงคะแนนและ

คำานวณหามูลค่าในลำาดับถัดไปได้ โดยค่าดังกล่าวมีค่า

เป็นการให้คะแนนจากลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยง 

5 ลำาดับช้ัน และลดความสำาคัญตามสัดส่วนดังน้ี 1/1, 

1/2, 1/3, 1/4 และ 1/5  เม่ือนำาค่าเฟคเตอร์คูณด้วย

มูลค่าต้นทุนจากรายการความเส่ียงตามรายการความ

เสี่ยงทั้งหมด จึงสามารถคำานวณหามูลค่า VR และ VRn 

ได้ ความแตกต่างของมูลค่าทั้งสองแสดงถึงร้อยละของ

ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจัดการความเสี่ยงด้วย

แนวทางจากการศึกษาในครั้งนี้

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 การระดมความคิด (Brainstorming) เป็นเครื่อง

มือซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Osborn (1966) ในการดึงความ

คิดเห็นของสมาชิกในการประชุมโดยไม่มีการประเมิน 

ไม่จำากัดจำานวนความคิด และการสร้างความคิดใด เพื่อ

ให้ข้อมูลมีความคลอบคลุมความเป็นจริงของเหตุการณ์

มากที่สุด องค์ประกบในการระดมความคิดอาศัยคน

ตั้งแต่สองคนขึ้นไป และทำาการแสดงความคิดเห็นต่อ

ประเด็นที่สนใจ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

 เครื่องมือ How – How decision เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้หาวิธีการแก้ปัญหา หรือประเด็นที่มีความสนใจ 

ด้วยการสร้างคำาถามปลายเปิดที่ลงท้ายด้วยคำาว ่า 

“อย่างไร” เช่น สามารถจัดการความเส่ียงตามที่มาของ

ความเสี่ยงแต่ละประเภทได้อย่างไร เป็นต้น โดยผลของ

คำาตอบของคำาถามแรกเป็นข้อมูลในการตั้งคำาถามครั้ง

ถัดไปซำ้ากันทั้งส้ินห้าครั้ง หรือไม่สามารถพบประเด็น

ใหม่หลังคำาตอบก่อนหน้า ผลของคำาตอบครั้งสุดท้ายถือ

เป็นแนวทางในการจัดการความเส่ียงน้ัน เครื่องมือน้ีได้

รับการประยุกต์จากแนวคิด 5 ทำาไม (Five why) ของ 

เทอร์เนอร์ (2558)

 การระบุความเส่ียงเป็นการหารายการความ

เสี่ยงโดยอาศัยตารางบันทึกรายการความเสี่ยงเพื่อ

บันทึก ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลักคือ รายการความ

เส่ียง ความถี่ของคำา ความถี่การเกิดของความเส่ียงนั้น 

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางรายการความเสี่ยง 

  การประเมินความเส่ียงก่อนและหลงัแนวทางการจดัการความเส่ียง ก าหนดสัญลกัษณ์เป็น ค่าความเส่ียงก่อน (R) 
และหลงั (Rn) ซ่ึงอาศยัผลคูณระหว่าง ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ของรายการความเส่ียง (L) หรือความถ่ีการเกิดของ
รายการความเส่ียงหลงัการจดัการความเส่ียง (Ln) และความถ่ีของค  าที่ถูกใชแ้ทนความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียง 
(S) รวมเป็นค่าความเส่ียง 5 ช่วงระดบัคะแนนไดแ้ก่ ระดบัความเส่ียงท่ีรับไม่ได ้ความเส่ียงระดบัสูง ความเส่ียงปานกลาง 
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และความเส่ียงท่ีไม่มีผลกระทบ 

  การประเมินมูลค่าของความเส่ียง แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนการจดัการความเส่ียง (VR) และหลงั (VRn)  
จากการประเมินความเส่ียง (R,Rn) หลงัประเมินความเส่ียงและจดัรายการความเส่ียงให้อยู่ในช่วงระดบัคะแนนท่ีแตกต่าง
กนัแลว้เสร็จ โดยค านวณหามูลค่าของความเส่ียงก่อนการจดัการความเส่ียง (VR) และหลงัการจดัการความเส่ียง (VRn) 
จากการก าหนดเฟคเตอร์ข้ึนตามระดบัความส าคญัของความเส่ียงเส่ียงเพ่ือท าให้หามูลค่าไม่เกิดเป็นช่วงคะแนนและ
ค านวณหามูลค่าในล  าดบัถดัไปได ้โดยค่าดงักล่าวมีค่าเป็นการให้คะแนนจากล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 5 ล าดบัชั้น 
และลดความส าคญัตามสัดส่วนดงัน้ี 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 และ 1/5  เม่ือน าค่าเฟคเตอร์คูณดว้ยมูลค่าตน้ทุนจากรายการความ
เส่ียงตามรายการความเส่ียงทั้งหมด จึงสามารถค  านวณหามูลค่า VR และ VRn ได ้ความแตกต่างของมูลค่าทั้งสองแสดง
ถึงร้อยละของตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือมีการจดัการความเส่ียงดว้ยแนวทางจากการศึกษาในคร้ังน้ี 

3.4 เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการศึกษา 
  การระดมความคิด (Brainstorming) เป็นเคร่ืองมือซ่ึงถูกพฒันาขึ้นโดย Osborn (1966) ในการดึงความ
คิดเห็นของสมาชิกในการประชุมโดยไม่มีการประเมิน ไม่จ ากดัจ านวนความคิด และการสร้างความคิดใด เพ่ือให้ขอ้มูลมี
ความคลอบคลุมความเป็นจริงของเหตุการณ์มากท่ีสุด องคป์ระกบในการระดมความคิดอาศยัคนตั้งแต่สองคนข้ึนไป และท า
การแสดงความคิดเห็นตอประเดน็ที่สนใจ ในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ 
  เคร่ืองมือ How – How decision เป็นเคร่ืองมือท่ีใชห้าวิธีการแกปั้ญหา หรือประเด็นที่มีความสนใจ ดว้ยการ
สร้างค  าถามปลายเปิดท่ีลงทา้ยดว้ยค  าว่า “อย่างไร” เช่น สามารถจดัการความเส่ียงตามท่ีมาของความเส่ียงแต่ละประเภทได้
อยา่งไร เป็นตน้ โดยผลของค  าตอบของค  าถามแรกเป็นขอ้มูลในการตั้งค  าถามคร้ังถดัไปซ ้ ากนัทั้งส้ินห้าคร้ัง หรือไม่สามารถ
พบประเดน็ใหม่หลงัค  าตอบก่อนหน้า ผลของค าตอบคร้ังสุดทา้ยถือเป็นแนวทางในการจดัการความเส่ียงนั้น เคร่ืองมือน้ี
ไดรั้บการประยุกตจ์ากแนวคิด 5 ท าไม (Five why) ของ เทอร์เนอร์ (2558) 

 การระบุความเส่ียงเป็นการหารายการความเส่ียงโดยอาศัยตารางบันทึกรายการความเส่ียง เพื่อบันทึก  ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลหลกัคอื รายการความเส่ียง ความถ่ีของค  า ความถ่ีการเกิดของความเส่ียงนั้น ดงัตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ตวัอยา่งตารางรายการความเส่ียง  

ล าดบัท่ี รายการความเส่ียง ความถ่ีของค  า ความถ่ีการเกิด 
1    
2    
3    

 การประเมินความเส่ียง พิจารณาจากแนวคิดของระบบเมตริกซ์ (Decision Matrix in Risk Assessment: 
DMRA) อาศยัผลคูณของปัจจยัสองชนิดเพ่ือประเมินค่าความเส่ียง R และ Rn จากปัจจยัความรุนแรงของผลกระทบ (S) 
 การประเมินความเสี่ยง พิจารณาจากแนวคิด

ของระบบเมตริกซ์ (Decision Matrix in Risk Assess-

ment: DMRA) อาศัยผลคูณของปัจจัยสองชนิดเพื่อ

ประเมินค่าความเสี่ยง R และ Rn จากปัจจัยความรุนแรง

ของผลกระทบ (S) อาศัยการถอดคำาจากการระดมความ

คิด ใช้ความถี่ของคำาในการจัดลำาดับคะแนน โดยใช้

จำานวนรายการความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเรียงตามความถี่ของ

คำาจากมากไปน้อยหาร 5 เพื่อหาจำานวนของสมาชิกใน

แต่ละช่วง เมื่อได้จำานวนสมาชิกในแต่ละช่วงจึงกำาหนด

รายการความเสี่ยงที่ได้เรียงตามลำาดับคะแนน 5, 4, 3, 

2, 1 เช่น หากได้รายการความเสี่ยง 20 รายการ จากนั้น

จึงเรียงลำาดับรายการด้วยความถี่ของคำาท่ีพบจากมากไป

น้อย นำารายการทั้งหมดหาร 5 ได้สมาชิกแต่ละช่วง

จำานวนเท่ากับ 4 รายการ ดังนั้นรายการความเสี่ยงที่มี

ค่าปัจจัยความรุนแรงของผลกระทบซ่ึงมีค่าคะแนน

เท่ากับ 5 จึงเป็นรายการความเสี่ยงที่มีความถี่มากที่สุด 

4 อันดับแรก ปัจจัยความรุนแรงของผลกระทบซ่ึงมีค่า

คะแนนเท่ากับ 4 จึงมีรายการความเสี่ยงลำาดับที่ 5 – 8 

ทำาเช่นนี้จนกระทั่งรายการความเสี่ยงทุกรายนั้นถูกจัด

เข้ากลุ่มตามค่าคะแนนของปัจจัย (S) สำาหรับปัจจัยด้าน

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) นั้นอาศัย

ความถี่ในการเกิดความเสี่ยง ประกอบด้วยข้อมูลสองชุด

คือ ความถี่ก่อนและหลังจากการจัดการความเสี่ยงตาม

แนวทางที่ได้นำาเสนอ ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นข้อมูลสองชุด

คือ L และ Ln โดยอาศัยเกณฑ์จากการศึกษาของ Gul 

and Guneri (2016) ในการให้คะแนนปัจจัยด้านโอกาส

ในการเกิดความเสี่ยง เช่นเดียวกับผลของค่าความเสี่ยง 

R และ Rn 

3.5 การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 อาศัยการทบทวนข้อมูลจริง โดยเทียบข้อมูล

จากการเก็บข้อมูลต่างวิธีอันได้แก่ การระดมความคิด 

บันทึกการประชุม แล้วนำาข้อมูลทั้งหมดรวมกัน เพื่อ

ประกอบข้อมูลให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคลอบคลุม

ความเป็นจริงมากที่ สุด และทำาการตรวจสอบจาก 

ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 2 ท่าน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจาก 

การศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์หรือการบริหารจัดการ มี

ประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับร้านขายยาเป็นเวลา

อย่างน้อยไม่ตำ่ากว่า 3 ปี และผ่านการอบรมจากผู้ทำาการ

ศึกษาเกี่ยวกับความเส่ียงในการศึกษาน้ี ในกรณีที่มี

ความไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องความถี่ของ

รายการความเส่ียงการศึกษานี้ใช้ความถี่จากผู้เชี่ยวชาญ

ที่ให ้ค ่าสูงสุดเป ็นหลัก และในกรณีที่ เกิดความไม่

สอดคล้องเกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่ความเสี่ยงขึ้นตาม

รายการความเส่ียงใดๆ หากรายการความเส่ียงน้ันถูก

แบ่งเป็นหมวดหมู่ความเสี่ยงใดมากกว่าถือว่าความเสี่ยง

รายการดังกล่าวถูกจัดตามหมวดหมู่หมวดนั้น หรือหาก

รายการความเส่ียงไม่มีหมวดหมู่ที่ถูกแบ่งตรงกันให้

อาศัยการประชุมแบ่งหมวดหมู่ใหม่ และนับความเสี่ยง

ของรายการนั้นๆตามหมวดหมู ่ที่มีผู ้ลงความเห็น

มากกว่าเป็นข้อสรุป

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการหารายการความเสี่ยงของธุรกิจร้านขายยา 

CDE
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ตารางที่ 2 รายการความเสี่ยงของร้านขายยา CDE ในปี พ.ศ. 2559  

4. ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

4.1 ผลการหารายการความเส่ียงของธุรกิจร้านขายยา CDE 

ตารางที่ 2 รายการความเส่ียงของร้านขายยา CDE ในปี พ.ศ. 2559  
รายการท่ี รายการความเส่ียง 

1 อคัคีภยั 
2 อุทกภยั 
3 สภาพเศรษฐกิจ 
4 ค่าเงินที่เปล่ียนแปลง 
5 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
6 การส่งมอบสินคา้ท่ีล่าชา้ 
7 การส่งสินคา้ไม่ถูกตอ้ง 
8 ราคาสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลง 
9 ความเช่ือมัน่ต่อผูข้าย 
10 การจดัการสินคา้มีปัญหาของผูข้าย 
11 วธีิการส่งสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลง 
12 ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีไม่คงท่ี 

13 ความผดิพลาดในการส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อ
และผูส่้งมอบสินคา้ 

รายการท่ี รายการความเส่ียง 
14 ค่านิยม/ทศันคติในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 
15 การทุจริตของพนกังาน 
16 การขาดการติดต่อของตวัแทนจ าหน่าย 

17 สินคา้ขาดจากความเปลี่ยนแปลงความ
ตอ้งการอย่างรวดเร็ว 

18 ผลของสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีไม่สอดคลอ้ง
ต่อการสั่งซ้ือสินคา้ 

19 ความปลอดภยัของสินคา้ 
20 การช าระเงินล่าชา้ 
21 การลงทุนเพ่ิมเติมเพื่อจดัการสินคา้คงคลงั 
22 ความไม่ยดืหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงผูข้าย 

23 
ความไม่โปร่งใสในการปฏิบติังานของ
พนกังาน 

  การเกบ็ขอ้มูลรายการความเส่ียงจากร้านขายยา CDE จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีโครงสร้างองคก์รเป็นร้านยาคา้ปลีก
ท่ีมีผูป้ระกอบการเป็นเจา้ของรายเดียว มีพนกังานสินคา้คงคลงั 1 ท่าน และเภสัชกร 1 ท่าน การจดัการสินคา้คงคลงัอาศยั
ประสบการณ์ของผูป้ระกอบการในการสั่งซ้ือสินคา้ บริหารจดัการ โดยพนักงานและเภสัชกรท าหน้าท่ีตามค  าสั่งของ
ผูป้ระกอบการ จากการระดมความคิดพบรายการความเส่ียงของร้านขายยา CDE ทั้งหมดจ านวน 23 รายการ ดงัตารางท่ี 2 

  ความเส่ียงท่ีพบน้ีมีความถ่ีของค  าทั้งหมด 50 คร้ัง สามารถเรียงล าดบัของรายการความเส่ียงตามล าดบัการพบใน
แบบถอดค  าจากการระดมความคิด ซ่ึงรายการความเส่ียงมีความคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของ Venkatesh et al. (2015) ท่ี
ศึกษาความเส่ียงของร้านคา้ปลีก ดงันั้นลกัษณะความเส่ียงของร้านคา้ปลีกและร้านขายยาคา้ปลีกจึงมีความใกลเ้คียงกนั  

4.2 ผลของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงของธุรกิจร้านขายยา CDE 
  ตน้ทุนของการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านขายยา CDE ในปี พ. ศ. 2559 มีมูลค่าทั้งส้ิน 2,578,637.00 บาท แบ่ง
ออกเป็นมูลค่าตามประเภทดงัน้ี ตน้ทุนของสินคา้ (IC) 2,195,305.32 บาท คิดจากมูลค่ารายการสินคา้ทั้งส้ิน 373 รายการ 
ตน้ทุนการเก็บรักษา (CC) 275,443.04 บาท คิดจากค่าใช้จ่ายต่อเดือน ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังานดูแลสินคา้คงคลงั 8,500 บาท 
ค่าดูแลการจ่ายสินคา้ 7,500 บาท ค่าพ้ืนท่ีเกบ็รักษา 3,000 บาท ค่าไฟฟ้า 3,000 บาท ค่าวสัดุส้ินเปลือง 953.59 บาท ตน้ทุน
สินคา้ส ารอง (SSC) 73,800.00 บาท คิดจากนโยบายของผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีการส ารองสินคา้ทุกรายการอย่างน้อย 12 ช้ิน

 การเก็บข้อมูลรายการความเสี่ยงจากร้านขายยา 

CDE จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีโครงสร้างองค์กรเป็นร้านยา

ค้าปลีกที่มีผู ้ประกอบการเป็นเจ ้าของรายเดียว มี

พนักงานสินค้าคงคลัง 1 ท่าน และเภสัชกร 1 ท่าน การ

จัดการสินค้าคงคลังอาศัยประสบการณ์ของผู้ประกอบ

การในการสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการ โดยพนักงานและ

เภสัชกรทำาหน้าที่ตามคำาสั่งของผู้ประกอบการ จากการ

ระดมความคิดพบรายการความเสี่ยงของร้านขายยา 

CDE ทั้งหมดจำานวน 23 รายการ ดังตารางที่ 2

 ความเสี่ยงที่พบนี้มีความถี่ของคำาทั้งหมด 50 

ครั้ง สามารถเรียงลำาดับของรายการความเสี่ยงตาม

ลำาดับการพบในแบบถอดคำาจากการระดมความคิด ซึ่ง

รายการความเสี่ยงมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของ 

Venkatesh et al. (2015) ที่ศึกษาความเสี่ยงของร้าน

ค้าปลีก ดังนั้นลักษณะความเสี่ยงของร้านค้าปลีกและ

ร้านขายยาค้าปลีกจึงมีความใกล้เคียงกัน 

4.2 ผลของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของธุรกิจ

ร้านขายยา CDE

 ต้นทุนของการจัดการสินค้าคงคลังของร้านขาย

ยา CDE ในปี พ. ศ. 2559 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,578,637.00 

บาท แบ่งออกเป็นมูลค่าตามประเภทดังนี้ ต้นทุนของ

สินค้า (IC) 2,195,305.32 บาท คิดจากมูลค่ารายการ

สินค้าทั้งสิ้น 373 รายการ ต้นทุนการเก็บรักษา (CC) 

275,443.04 บาท คิดจากค่าใช้จ่ายต่อเดือน ได้แก่ ค่า

จ้างพนักงานดูแลสินค้าคงคลัง 8,500 บาท ค่าดูแลการ

จ่ายสินค้า 7,500 บาท ค่าพื้นที่เก็บรักษา 3,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 3,000 บาท ค่าวัสดุส้ินเปลือง 953.59 บาท 

ต้นทุนสินค้าสำารอง (SSC) 73,800.00 บาท คิดจาก

นโยบายของผู้ประกอบการ ซึ่งมีการสำารองสินค้าทุก

รายการอย่างน้อย 12 ชิ้นตามนโยบายการสั่งซื้อของผู้

ประกอบการ ต ้นทุนเนื่ องจากสินค ้าขาด (SC) 

33,360.00 บาท คิดจากการเรียกหาสินค้าแต่ร้านไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ คิดมูลค่า

เฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุนและราคาขาย ซึ่ง
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เป็นข้อมูลจากผู้ประกอบการ ท่ีรวบรวมเหตุการณ์การ

ขาดสินค้าตลอดปี พ.ศ. 2559 และต้นทุนการสั่งซื้อ

สินค้า (OC) 728.64 บาท คิดจากค่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 52.06 บาท และค่าเขียนเช็ค 

8 บาท ต้นทุนการส่ังสินค้าด้านน้ีมีค่าน้อยท่ีสุดอันเน่ือง

มาจากธุรกิจร้านขายยาน้ัน ตัวแทนผู้ขายเป็นผู้ติดต่อ

เสนอสินค้ามากกว่าผู้ประกอบการทำาการสั่งซื้อสินค้า

ด้วยตนเอง ซ่ึงต้นทุนทั้ง 5 ประเภทน้ันมีความสัมพันธ์

ต ่อความเ ส่ียงตามแนวคิดของ Water (2011)  

จึงสามารถคำานวณมูลค่าของความเสี่ยงตามที่มา 

ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 มูลค่าของความเสี่ยงตามที่มาจากมูลค่าต้นทุน 5 ประเภทที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงตามแหล่งที่มา

ตามนโยบายการสั่งซ้ือของผูป้ระกอบการ ตน้ทุนเน่ืองจากสินคา้ขาด (SC) 33,360.00 บาท คิดจากการเรียกหาสินคา้แต่ร้าน
ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้คิดมูลค่าเฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาตน้ทุนและราคาขาย ซ่ึงเป็นขอ้มูล
จากผูป้ระกอบการ ท่ีรวบรวมเหตุการณ์การขาดสินคา้ตลอดปี พ.ศ. 2559 และตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้ (OC) 728.64 บาท คิด
จากค่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน เก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร 52.06 บาท และค่าเขียนเช็ค 8 บาท ตน้ทุนการสั่งสินคา้ดา้นน้ีมีค่าน้อย
ท่ีสุดอนัเน่ืองมาจากธุรกิจร้านขายยานั้น ตวัแทนผูข้ายเป็นผูติ้ดต่อเสนอสินคา้มากกว่าผูป้ระกอบการท าการสั่งซ้ือสินคา้ดว้ย
ตนเอง ซ่ึงตน้ทุนทั้ง 5 ประเภทนั้นมีความสัมพนัธ์ต่อความเส่ียงตามแนวคิดของ Water (2011) จึงสามารถค านวณมูลค่าของ
ความเส่ียงตามท่ีมา ดงัตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 มูลค่าของความเส่ียงตามท่ีมาจากมูลค่าตน้ทุน 5 ประเภทท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความเส่ียงตามแหล่งท่ีมา 

ความเส่ียงตามแหล่งท่ีมา ค่าท่ีใชใ้นการค  านวณ มูลค่าของความ
เส่ียงตามที่มา 

รายการความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

มูลค่าแต่ละ
รายการ 

กระบวนการด าเนินงาน 0.5 x (IC+CC+SSC+OC) 1,272,638.50 
6, 7, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 19, 
20, 21, 22, 23 

97,895.27 

สินทรัพย ์ 0.5 x (IC) 1,097,652.66 12 1,097,652.66 
ลกัษณะทางกายภาพของธุรกิจ 0.5 x (CC+SSC+OC) 174,985.84 1, 2 87,492.92 

ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 1 x (SC) 33,360.00 
3, 4, 5, 8, 14, 

17, 18 4,765.71 

   
  การศึกษาน้ีอาศยัวิธีการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงในการหารายการความเส่ียงและแบ่งประเภทความเส่ียง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดผ้ลคลา้ยคลึงกบัการศึกษา Venkatesh et al. (2015) ท่ีอาศยัขอ้มูลตามความเห็นจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจ ในขณะท่ี วิไลลกัษ์ และ ศุภชาต (2559) ไดแ้บ่งความเส่ียงท่ีแตกต่างจากการศึกษาน้ีคือแบ่งตามระบบ
การบริหารงาน แต่ผลของความเส่ียงท่ีพบมีความคลา้ยคลึงกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของความ
เส่ียงนั้นสามารถบนัทึกและแบ่งประเภทความเส่ียงที่เกิดขึ้นไดด้ว้ยวิธีท่ีหลากหลายตามแต่ความเหมาะสมขององคก์ร  และ
ผลของรายการความเส่ียงหรือประเภทของความเส่ียงท่ีไดมี้ความคลา้ยคลึงกนั  
  เม่ือแบ่งรายการดงักล่าวตามความสัมพนัธ์ต่อท่ีมาของความเส่ียงพบว่า ความเส่ียงภายใตก้ระบวนการด าเนินงาน 
มีมูลค่าความเส่ียงมากท่ีสุด มีรายการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนทั้งส้ิน 13 รายการ ไดแ้ก่ รายการความเส่ียงท่ี 6, 7, 9, 10, 
11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 และมีค่ารายการละ 97,895.27 หน่วย ส่วนมูลค่าความเส่ียงล  าดบัท่ีสองคือความเส่ียงจาก
สินทรัพยมี์  1 รายการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รายการความเส่ียงท่ี 12 มีค่า 1,097,652.66 หน่วย รายการความเส่ียงดงักล่าวเป็น
รายการความเส่ียงเดียวท่ีมีมูลค่าสูงสุดอนัเน่ืองมาจากรายการความเส่ียงดงักล่าวสัมพนัธ์ต่อสินคา้ในคลงัสินคา้โดยตรง และ
เป็นตน้ทุนส่วนใหญ่ของร้านขายยา CDE ส าหรับความเส่ียงล าดบัที่สามคือความเส่ียงจากลกัษณะทางกายภาพในการ
ด าเนินงานมี 2 รายการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รายการความเส่ียงท่ี 1, 2 มีค่ารายการละ 87,492.92 หน่วย มูลค่าความ
เส่ียงต  ่าสุดคือ ความเส่ียงจากส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจมี 7 รายการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รายการความเส่ียงท่ี 3, 4, 5, 
8, 14, 17, 18 มีค่ารายการละ 4,765.71 หน่วย  ดงัตารางท่ี 3  

 การศึกษานี้อาศัยวิธีการเ ก็บข ้อมูลจากผู ้

เกี่ยวข้องโดยตรงในการหารายการความเสี่ยงและแบ่ง

ประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ผลคล้ายคลึงกับ

การศึกษา Venkatesh et al. (2015) ที่อาศัยข้อมูลตาม

ความเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ ในขณะ

ที่ วิไลลักษ์ และ ศุภชาต (2559) ได้แบ่งความเสี่ยงที่

แตกต่างจากการศึกษานี้คือแบ่งตามระบบการบริหาร

งาน แต่ผลของความเสี่ยงที่พบมีความคล้ายคลึงกับการ

ศึกษาในครั้งนี้ ดังน้ันการศึกษาเก่ียวกับเรื่องของความ

เสี่ยงนั้นสามารถบันทึกและแบ่งประเภทความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีที่หลากหลายตามแต่ความเหมาะสม

ขององค์กร และผลของรายการความเสี่ยงหรือประเภท

ของความเสี่ยงที่ได้มีความคล้ายคลึงกัน 

 เมื่อแบ่งรายการดังกล่าวตามความสัมพันธ์ต่อ

ที่มาของความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงภายใต้กระบวนการ

ดำาเนินงาน มีมูลค่าความเสี่ยงมากท่ีสุด มีรายการความ

เสี่ยงที่ เกี่ยวข้องจำานวนท้ังสิ้น 13 รายการ ได้แก่ 

รายการความเสี่ยงที่ 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 23 และมีค่ารายการละ 97,895.27 หน่วย 

ส่วนมูลค่าความเส่ียงลำาดับที่สองคือความเส่ียงจาก

สินทรัพย์มี  1 รายการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายการความ

เสี่ยงที่ 12 มีค่า 1,097,652.66 หน่วย รายการความ

เส่ียงดังกล่าวเป็นรายการความเส่ียงเดียวที่มีมูลค่าสูงสุด

อันเนื่องมาจากรายการความเสี่ยงดังกล่าวสัมพันธ์ต่อ

สินค้าในคลังสินค้าโดยตรง และเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของ

ร้านขายยา CDE สำาหรับความเสี่ยงลำาดับที่สามคือความ

เสี่ยงจากลักษณะทางกายภาพในการดำาเนินงานมี 2 

รายการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายการความเสี่ยง

ที่ 1, 2 มีค่ารายการละ 87,492.92 หน่วย มูลค่าความ

เส่ียงตำ่าสุดคือ ความเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

มี 7 รายการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายการความ

เสี่ยงที่ 3, 4, 5, 8, 14, 17, 18 มีค่ารายการละ 4,765.71 

หน่วย  ดังตารางที่ 3 
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 การศึกษานี้วิ เคราะห์ข ้อมูลด้วยต้นทุนการ

จัดการสินค้าคงคลังเพื่ออธิบายผลกระทบด้านต้นทุน

จากความเสี่ยง สอดคล้องต่อปัจจัยผลกระทบของความ

เสี่ยงจากศึกษาของ Borkowski (2015) ซ่ึงใช้การ

สัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์หาผลกระทบแห่งความเสี่ยง 

จากการศึกษาผลกระทบสำาคัญด้านหน่ึงคือ ผลกระทบ

เกี่ยวกับต้นทุน ดังน้ันเม่ืออาศัยข้อมูลเก่ียวกับมูลค่า

ต้นทุนที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการดำาเนิน

งานนั้นเป็นมูลค่าสูงที่สุดของรายการความเสี่ยง และมี

รายการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องเป็นจำานวนมาก แสดงให้

เห็นว่า เมื่อมีการจัดการความเสี่ยงขึ้นรายการความ

เสี่ยงจากกระบวนการดำาเนินงานของร้านค้าปลีกเป็น

ประเด็นสำาคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนส่วนใหญ่ ในขณะที่

ความเสี่ยงที่เกิดจากสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดหากเทียบ

ตามมูลค่าตามแต่ละรายการความเสี่ยง โดยมูลค่าดัง

กล่าวสัมพันธ์กับความเสี่ยงรายการที่ 12 ปริมาณสินค้า

คงคลังที่ไม่คงที่ มีความเก่ียวเน่ืองกับปริมาณสินค้า

คงคลังอันเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของร้านค้าปลีก ซึ่ง

สัมพันธ์ต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง ดังน้ันในการ

จัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงจึงควรเน้นการจัดการใน

รายการความเสี่ยงในหมวดความเสี่ยงจากกระบวนการ

ดำาเนินงาน หรือความเสี่ยงจากสินทรัพย์เป็นสำาคัญเมื่อ

พิจารณาจากมูลค่าของต้นทุน

4.3 ผลการหาแนวทางจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระ

ทบต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจร้านขาย

ยา CDE

 ภาพที่ 1 ผลการจัดการความเสี่ยงตามแหล่ง

ที่มาด้วยเครื่องมือ How – How decision

 แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการ

ลดต้นทุนซึ่งได้จากการระดมความคิดเพื่อจัดการความ

เส่ียงตามแหล่งที่มาด้านกระบวนการดำาเนินงานและ

ลักษณะทางกายภาพของธุรกิจคือ การบูรณาการ

โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Manage-

ment software) ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมการบริหาร

จัดการสินค้าคงคลังของร้าน อาศัยอุปกรณ์ได้แก่ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์จัดการสินค้าคงคลัง กระดาษกาว

กำากับสินค้า และกำาลังคนในการป้อนข้อมูลเข้าระบบ

เมื่อมีการเคลื่อนไหวสินค้าขึ้น ซึ่งปรับเปลี่ยนจากการจด

บันทึกด้วยมือเป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมูล

ของสินค้าทั้งเข้าและออกจากระบบ ในขณะที่แนวทาง

เกี่ยวกับการส่ังซื้อสินค้าตามค่าพยากรณ์ปริมาณความ

ต้องการสินค้าของตัวแบบอนุกรมเวลาตามรายการและ

ประเภทสินค้าที่แตกต่างประกอบการตัดสินใจร่วมกับ

ประสบการณ์ของผู้ประกอบการโดยใช้ระบบการส่ังซ้ือ

ด้วยปริมาณคงที่ (Fix order quantity) เมื่อปริมาณ

สินค้าลดลงถึงระดับหนึ่งจึงสั่งสินค้าเพิ่มเติม และใช้

การศึกษาน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัเพ่ืออธิบายผลกระทบดา้นตน้ทุนจากความเส่ียง 
สอดคลอ้งต่อปัจจยัผลกระทบของความเส่ียงจากศึกษาของ Borkowski (2015) ซ่ึงใช้การสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์หา
ผลกระทบแห่งความเส่ียง จากการศึกษาผลกระทบส าคญัด้านหน่ึงคือ ผลกระทบเก่ียวกบัตน้ทุน ดงันั้นเม่ืออาศยัขอ้มูล
เก่ียวกบัมูลค่าตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการด าเนินงานนั้นเป็นมูลค่าสูงท่ีสุดของรายการความเส่ียง และ
มีรายการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า เม่ือมีการจดัการความเส่ียงข้ึนรายการความเส่ียงจาก
กระบวนการด าเนินงานของร้านค้าปลีกเป็นประเด็นส าคญัท่ีส่งผลต่อตน้ทุนส่วนใหญ่ ในขณะท่ีความเส่ียงท่ีเกิดจาก
สินทรัพยมี์มูลค่าสูงสุดหากเทียบตามมูลค่าตามแต่ละรายการความเส่ียง โดยมูลค่าดงักล่าวสัมพนัธ์กบัความเส่ียงรายการท่ี 
12 ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีไม่คงท่ี มีความเก่ียวเน่ืองกบัปริมาณสินคา้คงคลงัอนัเป็นตน้ทุนส่วนใหญ่ของร้านคา้ปลีก ซ่ึง
สัมพนัธ์ต่อตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงั ดงันั้นในการจดัการเก่ียวกบัความเส่ียงจึงควรเน้นการจดัการในรายการความ
เส่ียงในหมวดความเส่ียงจากกระบวนการด าเนินงาน หรือความเส่ียงจากสินทรัพยเ์ป็นส าคญั เมื่อพิจารณาจากมูลค่าของ
ตน้ทุน 

4.3 ผลการหาแนวทางจัดการความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจร้านขายยา CDE 
ภาพที่ 1 ผลการจดัการความเส่ียงตามแหล่งท่ีมาดว้ยเคร่ืองมือ How – How decision 

แนวทางในการจดัการความเส่ียงท่ีมีผลต่อการลดตน้ทุนซ่ึงไดจ้ากการระดมความคิดเพื่อจดัการความเส่ียงตาม
แหล่งท่ีมาดา้นกระบวนการด าเนินงานและลกัษณะทางกายภาพของธุรกิจคือ การบูรณาการโปรแกรมจดัการสินคา้คงคลงั 
(Inventory Management software) ท่ีตอบสนองต่อกิจกรรมการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของร้าน อาศยัอุปกรณ์
ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์จดัการสินคา้คงคลงั กระดาษกาวก ากบัสินคา้ และก าลงัคนในการป้อนขอ้มูลเขา้ระบบ
เม่ือมีการเคล่ือนไหวสินคา้ขึ้น ซ่ึงปรับเปล่ียนจากการจดบนัทึกดว้ยมือเป็นการใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการเกบ็ขอ้มูลของสินคา้ทั้ง 

 
เขา้และออกจากระบบ ในขณะท่ีแนวทางเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้ตามค่าพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ของ

ตวัแบบอนุกรมเวลาตามรายการและประเภทสินคา้ท่ีแตกต่างประกอบการตดัสินใจร่วมกบัประสบการณ์ของผูป้ระกอบการ
โดยใชร้ะบบการสั่งซ้ือดว้ยปริมาณคงท่ี (Fix order quantity) เม่ือปริมาณสินคา้ลดลงถึงระดบัหน่ึงจึงสั่งสินคา้เพ่ิมเติม 
และใชร้ะบบสั่งซ้ือตามระยะเวลาคงท่ี (Fix time period) ในสินคา้ที่มีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลเป็นรอบคลา้ยกนัทุก
ปี เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการกบัความเส่ียงตามแหล่งท่ีมาในหมวดสินทรัพย ์และส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ดงัภาพท่ี 1 

วธีิการไดม้าของแนวทางการแกปั้ญหาของการศึกษาน้ีไดม้าจากการใชเ้คร่ืองมือ How – How decision จาก
การระดมความคิด ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษา Sylla (2014) อาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถามแบบประมานค่า 10 

 การบูรณาการโปรแกรมจดัการสินคา้คงคลงั 
(Inventory Management software) 

การสั่งซ้ือสินคา้ตามค่าพยากรณ์ปริมาณความ
ตอ้งการสินคา้ของตวัแบบอนุกรมเวลา 

กระบวนการด าเนินงาน 
สินทรัพย ์

ลกัษณะทางกายภาพของธุรกิจ 
ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

 

ระบบสั่งซื้อตามระยะเวลาคงที่ (Fix time period) ใน

สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเป็นรอบคล้ายกัน

ทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงตาม

แหล่งที่มาในหมวดสินทรัพย์ และสิ่งแวดล้อมทาง

เศรษฐกจิ ดงัภาพที ่1

 วิธีการได้มาของแนวทางการแก้ปัญหาของการ

ศกึษานีไ้ด้มาจากการใช้เครือ่งมอื How – How decision 

จากการระดมความคิด ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา Sylla 
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(2014) อาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามแบบ

ประมานค่า 10 ระดับ (Rating scale)  จากแบบสอบถาม 

180 ข้อ ร่วมกับวิธีการทางสถิติเพื่อหาแนวทางในการ

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตามค่าคะแนนความเสี่ยง

ที่มีความสำาคัญ

4.4 ผลของการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อต้นทุน

สินค้าคงคลังก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยง

ตารางที่ 4 ผลการประเมินค่าความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยง

ระดบั (Rating scale)  จากแบบสอบถาม 180 ขอ้ ร่วมกบัวิธีการทางสถิติเพ่ือหาแนวทางในการจดัการความเส่ียงท่ี
เหมาะสมตามค่าคะแนนความเส่ียงท่ีมีความส าคญั 

4.4 ผลของการประเมินความเส่ียงที่ส่งผลต่อต้นทุนสินค้าคงคลังก่อนและหลังการจัดการความเส่ียง 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินค่าความเส่ียงก่อนและหลงัการจดัการความเส่ียง 
รายการ
ความ
เส่ียงท่ี 

ความถ่ี
ของค  า 

คะแนน
ดา้น (S) 

ความถ่ีการ
เกิดปัญหา 

(ปี) 

คะแนน
ดา้น (L) 
ก่อน 

ค่า R 
จาก 
L*S 

ความถ่ีการ
เกิดปัญหา 
หลงั(ปี) 

คะแนน
ดา้น (Ln) 
หลงั 

ค่า Rn 
จาก 

Ln*S 
7 8 5 0.25 5 25 0.75 5 25 
6 7 5 0.08 5 25 6 2 10 
14 5 5 0.08 5 25 0.08 5 25 
10 3 5 0.75 5 25 1 4 20 
15 3 5 3 3 15 3 3 15 
1 2 4 30 1 4 30 1 4 
2 2 4 5 3 12 5 3 12 
8 2 4 1 4 16 5 3 12 
16 2 4 1 4 16 5 3 12 
17 2 4 1 4 16 6 2 8 
21 2 3 8 2 6 5 3 9 
3 1 3 10 1 3 10 1 3 
4 1 3 30 1 3 30 1 3 
5 1 3 30 1 3 30 1 3 
9 1 3 6 2 6 6 2 6 
11 1 2 3 3 6 3 3 6 
12 1 2 5 3 6 5 3 6 
13 1 2 1 4 8 2 4 8 
18 1 2 5 3 6 5 3 6 
19 1 2 1 4 8 1 4 8 
20 1 1 8 2 2 8 2 2 
22 1 1 9 2 2 9 2 2 
23 1 1 3 3 3 6 2 2 

 

เม่ือประเมินค่าความเส่ียง R ก่อนและหลงัการจดัการความเส่ียง ดงัตารางท่ี 4 พบวา่จากแนวทางการจดัการความ
เส่ียงดว้ยการการบูรณาการโปรแกรมจดัการสินคา้คงคลงัท าให้รายการความเส่ียงท่ี  6, 10, 16, 23 มีค่า R ลดลง แต่ความ
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 เมื่อประเมินค่าความเสี่ยง R ก่อนและหลังการ

จัดการความเสี่ยง ดังตารางที่ 4 พบว่าจากแนวทางการ

จัดการความเสี่ยงด้วยการการบูรณาการโปรแกรม

จัดการสินค้าคงคลังทำาให้รายการความเสี่ยงที่  6, 10, 

16, 23 มีค่า R ลดลง แต่ความเสี่ยงในรายการที่ 21 มีค่า 

R เพิ่มขึ้น ซึ่งรายการความเสี่ยงกลุ่มน้ีเก่ียวเน่ืองกับ

ความเสี่ยงจากหมวดกระบวนการดำาเนินงาน และพบว่า

แนวทางการการสั่งซ้ือสินค้าตามค่าพยากรณ์ปริมาณ

ความต้องการสินค้าของตัวแบบอนุกรมเวลา ทำาให้

รายการความเสี่ยงที่ 8, 17 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยง

จากหมวดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มีค่า R ลดลง จึง

สรุปได้ว่า การจัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางจากการ

ศึกษานี้ได้ลดค่าความเสี่ยงเก่ียวกับ การส่งมอบสินค้าที่

ล่าช้า การจัดการสินค้ามีปัญหาของผู้ขาย การขาดการ

ติดต่อของตัวแทนจำาหน่าย ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลง 

สินค้าขาดจากความต้องการเปล่ียนแปลงความต้องการ

อย่างรวดเร็ว และความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน แต่อาจเพิ่มความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่ม

เติมเพื่อจัดการสินค้าคงคลัง เมื่อแบ่งความเส่ียงตาม

ระดับค่า R พบว่าความเสี่ยงที่รับไม่ได้ ความเสี่ยงระดับ

สูง และความเสี่ยงที่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีจำานวน

รายการลดลง ส่วนค่าความเสี่ยงปานกลาง มีจำานวน

รายการความเส่ียงเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าความเส่ียง

จากแนวทางดังกล่าวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับค่า

ความเสี่ยง คือสามารถลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการ

หยุดชะงักของการดำาเนินงานและต้องทำาแผนจัดการ

ควบคู ่กับการติดตามผล แต่สามารถเปลี่ยนรายการ

ความเส่ียงเหล่านั้นเป็นเพียงการพยายามลดการเกิด

เหตุการณ์ซ่ึงอาจมีแผนการจัดการรองรับเท่าน้ัน ดัง

ตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินค่าความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยง

เส่ียงในรายการท่ี 21 มีค่า R เพ่ิมขึ้น ซ่ึงรายการความเส่ียงกลุ่มน้ีเก่ียวเน่ืองกบัความเส่ียงจากหมวดกระบวนการด าเนินงาน 
และพบว่าแนวทางการการสั่งซ้ือสินคา้ตามค่าพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ของตวัแบบอนุกรมเวลา ท าให้รายการ
ความเส่ียงท่ี 8, 17 ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัความเส่ียงจากหมวดสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ มีค่า R ลดลง จึงสรุปไดว้า่ การจดัการ
ความเส่ียงดว้ยแนวทางจากการศึกษาน้ีไดล้ดค่าความเส่ียงเก่ียวกบั การส่งมอบสินคา้ท่ีล่าช้า การจดัการสินคา้มีปัญหาของ
ผูข้าย การขาดการติดต่อของตวัแทนจ าหน่าย ราคาสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลง สินคา้ขาดจากความตอ้งการเปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการอย่างรวดเร็ว และความไม่โปร่งใสในการปฏิบติังานของพนกังาน แต่อาจเพ่ิมความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนเพิ่มเติม
เพื่อจดัการสินคา้คงคลงั เม่ือแบ่งความเส่ียงตามระดบัค่า R พบวา่ความเส่ียงท่ีรับไม่ได ้ความเส่ียงระดบัสูง และความเส่ียงท่ี
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้มีจ านวนรายการลดลง ส่วนค่าความเส่ียงปานกลาง มีจ านวนรายการความเส่ียงเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็น
ว่าความเส่ียงจากแนวทางดงักล่าวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงระดบัค่าความเส่ียง คือสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการ
หยุดชะงกัของการด าเนินงานและตอ้งท าแผนจดัการควบคู่กบัการติดตามผล แต่สามารถเปล่ียนรายการความเส่ียงเหล่านั้น
เป็นเพียงการพยายามลดการเกิดเหตุการณ์ซ่ึงอาจมีแผนการจดัการรองรับเท่านั้น ดงัตารางท่ี 5  

ตารางที่ 5 ผลการประเมินค่าความเส่ียงก่อนและหลงัการจดัการความเส่ียง 
 

ความหมาย 
ช่วง
คะแน
น 

จ านวน
รายการ
ความเส่ียง 

(ก่อน) 

รายการความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

จ านวน
รายการ
ความเส่ียง 
(หลงั) 

รายการความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

ความเส่ียงท่ีรับไม่ได ้ 25 4  6,7,10,14  2 7,14 

ความเส่ียงระดบัสูง 15 - 20 4  8,15,16,17  2 10,15 

ความเส่ียงปานกลาง 8 - 12 3  2,13,19  8 2,6,8,13,16,17,19,21 

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้
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 

ความเส่ียงท่ีไม่มี
ผลกระทบ 

1 0  0  

 

4.5 ผลของแนวทางการจัดการความเส่ียงที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง 
จากผลการประเมินมูลค่าของความเส่ียงก่อนและหลงัการจดัการความเส่ียงในการศึกษาน้ี เป็นการอธิบายถึง

ผลกระทบของความเส่ียงในรูปมูลค่าความเส่ียง VR, VRn ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือหาผลกระทบต่อตน้ทุนการจดัการสินคา้
คงคลงัตามระดบัช่วงคะแนน R และ Rn ท่ีแตกต่างกนั โดยมีหน่วยวดัผลเป็นบาท พบว่า หากมีการจดัการความเส่ียงตาม
แนวทางการบูรณาการโปรแกรมจดัการสินคา้คงคลงั ประกอบการซ้ือสินคา้ตามการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้
แบบอนุกรมเวลาแลว้นั้น ส่งผลกระทบต่อมูลค่าความเส่ียงจาก 943,435.34 บาท เหลือ 819,477.68 บาท ลดลงเป็นมูลค่า
ทั้งส้ิน 123,957.66บาท หรือลดลงร้อยละ 13.14 ดงัตารางท่ี 6  

 

4.5 ผลของแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ

ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง

 จากผลการประเมินมูลค่าของความเสี่ยงก่อน

และหลังการจัดการความเสี่ยงในการศึกษาน้ี เป็นการ

อธิบายถึงผลกระทบของความเสี่ยงในรูปมูลค่าความ

เสี่ยง VR, VRn ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อหาผลกระทบต่อ

ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังตามระดับช่วงคะแนน R 

และ Rn ที่แตกต่างกัน โดยมีหน่วยวัดผลเป็นบาท พบว่า 

หากมีการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบูรณาการ

โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง ประกอบการซื้อสินค้า
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ตามการพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าแบบ

อนุกรมเวลาแล้วนั้น ส่งผลกระทบต่อมูลค่าความเสี่ยง

จาก 943,435.34 บาท เหลือ 819,477.68 บาท ลดลง

เป็นมูลค่าทั้งส้ิน 123,957.66บาท หรือลดลงร้อยละ 

13.14 ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินมูลค่าของความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยงตารางที่ 6 ผลการประเมินมูลค่าของความเส่ียงก่อนและหลงัการจดัการความเส่ียง 

ความหมาย 
ช่วง

คะแนน 

เฟคเตอร์ระดบั
ความส าคญัของ
ค่าความเส่ียง 

จ านวน
รายการ
ความ
เส่ียง 

(ก่อน) 

มูลค่า 
VR 

จ านวน
รายการ
ความ
เส่ียง 

(หลงั) 

มูลค่า 
VRn 

ก่อน หลงั 
ความเส่ียงท่ีรับไม่ได ้ 25 1 4  298,451.52  2  102,660.98  
ความเส่ียงระดบัสูง 15 - 20 0.5 4  102,660.98  2  97,895.27  
ความเส่ียงปานกลาง 8 - 12 0.33 3  94,427.82  8  195,500.23  
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 2 - 6 0.25 12  447,895.01  11  423,421.20  
ความเส่ียงท่ีไม่มี
ผลกระทบ 1 0.2 0 0.00 0 0.00 

รวมมูลค่าความเส่ียงรวม  943,435.34   819,477.68 

ความแตกต่าง  123,957.66 
ความแตกต่าง (%) 13.14 

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการจดัการความเส่ียงด้วยแนวทางการบูรณาการโปรแกรมจดัการสินคา้คงคลงั 
(Inventory Management software) และการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้แบบอนุกรมเวลา เป็นแนวทางใน
การลดตน้ทุนวิธีการหน่ึง โดยแนวทางน้ีมีผลต่อการลดตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัส าหรับร้านขายยา CDE จงัหวดั
ขอนแก่น ซ่ึงอาจน าไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจร้านขายยา หรือธุรกิจคา้ปลีกอ่ืน ท่ีตอ้งการหาแนวทางการจดัการความเส่ียงโดย
มีเป้าประสงคต์่อการลดตน้ทุนเป็นส าคญั  

การจดัการความเส่ียงนั้นมีวธีิการท่ีหลากหลายตามแต่ระดบัความส าคญัหรือตามความจ าเป็นขององคก์ร แนวทาง
ในการจดัการความเส่ียงในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแนวทางหน่ึงในจ านวนแนวทางอื่น แต่แนวทางนั้นมีส่วนน้อยท่ีอธิบายถึง
ผลกระทบตน้ทุนของธุรกิจ แมว้่าจาการศึกษาน้ีท าให้ทราบว่าการจดัการความเส่ียงซ่ึงท าให้ตน้ทุนของธุรกิจลดลง แต่การ
จดัการนั้นย่อมเป็นการปรับเปล่ียนวิธีการด  าเนินการทางธุรกิจ และจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนเพิ่มเติม ฉะนั้นก่อนการเลือกใช้
แนวทางใดในการจดัการธุรกิจ จึงจ าเป็นตอ้งค  านึงถึงความคุม้ค่าในการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงการ
วเิคราะห์ความคุม้ค่าเพิม่เติมจากการศึกษาน้ีอาจเป็นประโยชน์แก่การน าไปศึกษาแนวทางการลดตน้ทุนท่ีคุม้ค่าของธุรกิจใน
อนาคต 

วิธีการการวิเคราะห์ความเส่ียงจากกรณีศึกษาในคร้ังน้ีเหมาะส าหรับการวิเคราะห์ธุรกิจร้านขายยาคา้ปลีกซ่ึงมี
เจ้าของกิจการรายเดียว และควรระวงัเก่ียวกบัการตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของขอ้มูลที่เก็บได้ โดยอาจอาศยัการ
ตรวจสอบจากเน้ือหา เวลา วธีิการเกบ็ขอ้มูล รวมถึงผูเ้กบ็ขอ้มูลที่แตกต่างกนั หากจ าเป็นตอ้งศึกษาในระดบักวา้งมากข้ึนเพื่อ
ท าให้เห็นภาพการวเิคราะห์และผลกระทบนั้นมีความชดัเจนมากข้ึน 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 การศึกษาน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการความ

เสี่ยงด้วยแนวทางการบูรณาการโปรแกรมจัดการสินค้า

คงคลัง (Inventory Management software) และการ

พยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าแบบอนุกรมเวลา 

เป็นแนวทางในการลดต้นทุนวิธีการหนึ่ง โดยแนวทางนี้

มีผลต่อการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังสำาหรับ

ร้านขายยา CDE จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาจนำาไปประยุกต์

ใช้กับธุรกิจร้านขายยา หรือธุรกิจค้าปลีกอื่น ที่ต้องการ

หาแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยมีเป้าประสงค์ต่อ

การลดต้นทุนเป็นสำาคัญ 

 การจัดการความเสี่ยงนั้นมีวิธีการที่หลากหลาย

ตามแต่ระดับความสำาคัญหรือตามความจำาเป็นของ

องค์กร แนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการศึกษา

ครั้งนี้ เป ็นแนวทางหนึ่งในจำานวนแนวทางอื่น แต ่

แนวทางนั้นมีส่วนน้อยที่อธิบายถึงผลกระทบต้นทุนของ

ธุรกิจ แม้ว่าจาการศึกษานี้ทำาให้ทราบว่าการจัดการ

ความเสี่ยงซึ่งทำาให้ต้นทุนของธุรกิจลดลง แต่การจัดการ

นั้นย่อมเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการดำาเนินการทางธุรกิจ 

และจำาเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม ฉะนั้นก่อนการเลือก

ใช้แนวทางใดในการจัดการธุรกิจ จึงจำาเป็นต้องคำานึงถึง

ความคุ้มค่าในการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่ม

เติม ซึ่งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพิ่มเติมจากการศึกษานี้
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อาจเป็นประโยชน์แก่การนำาไปศึกษาแนวทางการลด

ต้นทุนที่คุ้มค่าของธุรกิจในอนาคต

 วิธีการการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกรณีศึกษา

ในครั้งนี้เหมาะสำาหรับการวิเคราะห์ธุรกิจร้านขายยาค้า

ปลีกซึ่งมีเจ้าของกิจการรายเดียว และควรระวังเก่ียวกับ

การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เก็บได้ โดย

อาจอาศัยการตรวจสอบจากเนื้อหา เวลา วิธีการเก็บ

ข้อมูล รวมถึงผู้เก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน หากจำาเป็นต้อง

ศึกษาในระดับกว้างมากขึ้นเพื่อทำาให้เห็นภาพการ

วิเคราะห์และผลกระทบนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น
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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประสงค์ส่งบทควำมลงตีพิมพ์ในวำรสำรเกษตรศำสตร์ธุรกิจประยุกต์ 
ข้อก ำหนดหลัก 

 1. บทความที่แสดงเจตจ านงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่วงการวิชาการโดยตรงซึ่งแสดงถึงการพัฒนา หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ 

 2. บทความที่ประสงค์จะเผยแพร่จะต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น  ให้ร้าย  หรือยุยง
ให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และการกระท าต่างๆซึ่งรวมถึงการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ปรากฏใน วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือ
เป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเพียงผู้เดียวโดยคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 3. บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้องเป็นบทความที่ ไม่เคยได้รับการ
เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่ของวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน ทั้งการเผยแพร่ในรูปแบบของเล่ม
หรือบางส่วนของข้อมูลหรือทั้งสองอย่าง 

 4. ข้อมูล  ตาราง  รูปภาพ  แผนภาพ  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้รับการตี พิมพ์ในวารสาร
เกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดลอกหรือ
เผยแพร่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร 

กำรพิจำรณำบทควำม 

       บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบ (ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ทางด้านทฤษฎีและทางด้าน ปฏิบัติ) ของหัวข้อและเนื้อหาของบทความ โดยบรรณาธิการจะส่งบทความ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบทาน คุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่ เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์
หรือไม่โดยกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ      
(Double-Blind Process) หากผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดย
อิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์หรือ
ควรที่จะส่งให้กับผู้ ส่งบทความน ากลับไปแก้ไขก่อนแล้วพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ 
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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

ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกับเอกสารอ้างอิงท่ีมีการแก้ไขและอ้างอิงบทความจากในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจ

ประยุกต์ อย่างน้อย 1 งาน
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