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บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ืองปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะน้ี  ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อท า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเพ่ือหาแนวทางในการอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 บางมาตรามิไดบ้ญัญติัไว้
อยา่งครอบคลุมเท่าท่ีควร  หรือไม่สามารถน ามาปรับใชก้บัสภาวการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม
ท่ีซบัซอ้นกวา่ในอดีต   ท าใหก้ฎหมายครอบครัวโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะมีความ
ลา้สมยั  
  ในการน้ี  ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาเหตุแห่งความเป็นโมฆียะตามหลกัความสามารถของบุคคลและนิติกรรม
ทัว่ไปของบรรพ 1 โดยไดว้เิคราะห์ถึงบทบญัญติัต่าง ๆ เก่ียวกบัการสมรสตามบรรพ 5 ประกอบกนัดว้ย  รวมทั้ง
ผูว้ิจยัไดท้ าการเปรียบเทียบเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะของกฎหมายต่างประเทศ  เช่น ท่ีปรากฏในกฎหมาย
ฝร่ังเศส องักฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมนั และสวิสเซอร์แลนด์ ซ่ึงบางประเทศมีบทบัญญติัว่าไวเ้ป็นการเฉพาะ
เก่ียวกับเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะแต่บางประเทศก็ไม่มี โดยเฉพาะการสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่ตาม
กฎหมายไทยไม่มีการบญัญติัพฤติการณ์ของการข่มขู่ไว ้ ท าใหเ้กิดปัญหาในการตีความบทบญัญติัดงักล่าว  แต่ใน
กฎหมายฝร่ังเศสหากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน เช่น มีการข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลวัจนยินยอมท าการสมรสหรือใช้
ความเคารพนบัถือมาเป็นเหตุข่มขู่ให้ท าการสมรสแลว้  ก็สามารถท าการเพิกถอนการสมรสได ้ ส่วนในกรณีการ
สมรสอนัเกิดจากการใชก้ลฉอ้ฉลโดยการน่ิงนั้น  ในบรรพ 5 ไม่มีบญัญติัไว ้ แต่ตามกฎหมายสวสิกลบัมีบญัญติัไว้
อย่างชัดเจนในกรณีท่ีเป็นการปกปิดอาการป่วยท่ีตนเองเป็นโรคอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตนหรือคู่
สมรสอีกฝ่ายหน่ึง ใหถื้อวา่เป็นเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะได ้  
 จากการศึกษาเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะ  ผูว้ิจัยเห็นควรเสนอแนะเพ่ือท าการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบญัญติัในบรรพ 5 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอายคูุ่สมรส  พฤติการณ์ของการข่มขู่เพ่ือให้คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงท าการ
สมรส  การสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก  การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลท่ีสาม การสมรส
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โดยใชก้ลฉ้อฉลโดยการน่ิงหรือต่างฝ่ายต่างใชก้ลฉ้อฉลซ่ึงกนัและกนัให้ชดัเจนยิง่ข้ึน  เพ่ือให้บทบญัญติับรรพ 5 
มีความครอบคลุม ชดัเจน และเป็นธรรมยิง่ข้ึนต่อไป 

 
ค าส าคญั: สมรส, โมฆียะ, เพิกถอนการสมรส 
 

ABSTRACT 
 This research on “Legal Problems Relating to Grounds of the Voidable Marriage” aims to conduct a 
comparative analysis based on relevant Thai and foreign laws in an attempt to fill the gaps found in the Thai 
law. Since some provisions of Book V, the Thai Civil and Commercial Code, are inadequate for or inapplicable 
to the current situation where social structure is more complicated, the Thai family law, especially those relating 
to the grounds of the voidable marriages, have become obsolete. 
 This study has analysed the grounds for voidable acts provided under the principles of competence of 
person and juristic acts, Book I, in relation to the provisions on marriage contained in Book V of the Thai Code. 
In this event, grounds for voidable marriages in foreign laws, including French, English, American, German, 
and Swiss laws, have also been examined. It is found that some of the aforementioned laws provide for grounds 
for voidable marriage while some do not. Notably, though the Thai law stipulates voidable marriages on 
account of duress, it does not define the circumstance of an act of ‘duress’. Such absence of definition has 
raised interpretation issues. However, in the French law, it is provided that a marriage made when a party is 
intimidated to give consent out of fear or reverence can be annulled. Also, while the case of marriage on 
account of fraud by intentional silence is not mentioned in Book V of the Thai Code, the Swiss law clearly 
provides that a concealment of one’s illness which can be harmful to the health of oneself or his/her spouse is a 
ground for voidable marriages. 
 Based on the study of the grounds for voidable marriages, it is advised that the provisions of Book V, 
especially those related to the age of marriage, the circumstance under which a party is considered to give 
consent on account of duress, the marriage on account of duress by a third party, the marriage on account of 
fraud by a third party, the marriage on account of fraud by intentional silence or fraud by both parties should be 
better clarified so that the law becomes more complete, clear, and equitable. 
 
KEYWORDS: Marriage, Voidable, Annulment of Marriage 
 

1. บทน า 

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มีบทบญัญติัในเร่ืองโมฆียะไวส้องบรรพ คือ 
บรรพ 1 วา่ดว้ยบททัว่ไป  และบรรพ 5 วา่ดว้ยครอบครัว  ผูว้จิยัเห็นวา่บทบญัญติัในเร่ืองของเหตุแห่งโมฆียะนั้นมี
ลกัษณะเหมือนกนั  เช่น  ในเร่ืองของอายุในการท านิติกรรม  ความยินยอมของบิดามารดา ผูรั้บบุตรบุญธรรม 
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หรือผูป้กครอง  การข่มขู่  การใชก้ลฉ้อฉล  และความส าคญัผิด  ซ่ึงในบรรพ 1 มีบทบญัญติัขยายความหมายของ
การแสดงเจตนาในการท านิติกรรมอนัเกิดจากการข่มขู่  การใชก้ลฉ้อฉล  และความส าคญัผิด   โดยพิจารณาวา่มี
พฤติการณ์ลกัษณะไหนท่ีจะท าให้การท านิติกรรมมีผลเป็นโมฆียะและมีการแสดงเจตนาหลายประเภท   แต่ใน
ส่วนของการสมรสอนัเกิดจากเหตุดังกล่าว  ไม่มีบทบัญญติัท่ีชัดเจนดังเช่นการท านิติกรรม  ดังจะเห็นไดจ้าก
มาตรา 1503 ไดบ้ญัญติัถึงเหตุท่ีจะขอใหศ้าลพิพากษาเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุวา่การสมรสเป็นโมฆียะ  หาก
การสมรสเกิดจากการสมรสท่ีฝ่าฝืนมาตรา 1448 ท่ีไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ร่ืองอายไุว ้  มาตรา 1505  การสมรสอนั
เกิดจากความส าคญัผิดตวั  มาตรา 1506 การสมรสอนัเกิดจากการถูกกลฉอ้ฉล   มาตรา 1507 การสมรสอนัเกิดจาก
การข่มขู่  และมาตรา 1509 ความยนิยอมในการสมรสของบิดามารดา ผูรั้บบุตรบุญธรรม หรือผูป้กครอง  
 เม่ือพิจารณาบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 1 หลกัทัว่ไปนั้นไดมี้บทบญัญติัใน
เร่ืองอายุและความสามารถของผูเ้ยาว ์ โดยในมาตรา 19 ก าหนดอายุผูเ้ยาว์เม่ือบรรลุนิติภาวะคือ อายุยี่สิบปี
บริบูรณ์หรืออายคุรบ 17 ปีไดท้ าการสมรสโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย มาตรา 21 ก าหนดถึงนิติกรรมท่ีผูเ้ยาวก์ระท า
ตอ้งได้รับความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม และในมาตรา 22 ถึงมาตรา 27 ได้ก าหนดขอ้ยกเวน้ท่ีผูเ้ยาว์
สามารถท านิติกรรมไดเ้องเฉพาะตวัโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม  มีบทบญัญติัเก่ียวกบั
การท านิติกรรมโดยส าคญัผิด โดยบญัญติัถึงการแสดงเจตนาส าคญัผิดในส่ิงซ่ึงเป็นสาระส าคญัแห่งนิติกรรมมีผล
เป็นโมฆะ ในมาตรา 156  การแสดงเจตนาโดยส าคญัผิดในคุณสมบติัของบุคคลหรือทรัพยใ์นมาตรา 157 และการ
แสดงเจตนาโดยส าคญัผิดโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง ในมาตรา 158  รวมทั้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการท านิติ
กรรมโดยถูกกลฉอ้ฉล  ลกัษณะทัว่ไปของกลฉอ้ฉลท่ีท าใหนิ้ติกรรมเป็นโมฆียะ หรือในกรณีบุคคลภายนอกท ากล
ฉอ้ฉล ในมาตรา 159 กลฉ้อฉลเพื่อเหตุในมาตรา 161 ลกัษณะของการท ากลฉอ้ฉลโดยการน่ิงในมาตรา 162 กรณี
การท ากลฉ้อฉลโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในมาตรา 163  ในกรณีการท านิติกรรมโดยถูกข่มขู่ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 
164 การกระท าซ่ึงกฎหมายไม่ให้ถือว่าเป็นการข่มขู่ในมาตรา 165  การข่มขู่โดยบุคคลภายนอกตามมาตรา 166  
และมีมาตรา 167 ถือวา่เป็นหลกัในการวินิจฉยักรณีเก่ียวกบัความส าคญัผิด  กลฉอ้ฉล และการข่มขู่   ซ่ึงจะเห็นได้
วา่บทกฎหมายในบรรพ 1 หลกัทัว่ไปนั้น มีบทบญัญติัท่ีครอบคลุมชดัเจนมากกวา่บทบญัญติัในบรรพ 5 วา่ดว้ย
ครอบครัว  เน่ืองจากบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 5 วา่ดว้ยครอบครัว  ในเร่ืองของการ
เพิกถอนการสมรสอนัเกิดจากการสมรสท่ีเป็นโมฆียะนั้นมีบทบญัญติัค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงหากมีเหตุแห่งการสมรสท่ี
เป็นโมฆียะเกิดข้ึน แต่ไม่มีบทกฎหมายมาปรับแก่คดีก็มีผลท าให้นักกฎหมายไม่สามารถวินิจฉัยถึงปัญหาทาง
กฎหมายท่ีเกิดข้ึนได้   และนักกฎหมายจะสามารถน าหลักเกณฑ์ของการแสดงเจตนาท่ีปรากฏในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ 1 ในเร่ืองนิติกรรมมาปรับใช้ไดห้รือไม่ เพียงใด นอกจากน้ี  หากมีการสมรส
เกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยการน่ิง  การสมรสโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฉ้อฉล การสมรสอนั
เกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอกนั้นจะเป็นเหตุให้การสมรสเป็นโมฆียะหรือไม่ เพียงใด ผูว้ิจยัจะไดว้ิเคราะห์
เปรียบเทียบเหตุแห่งความเป็นโมฆียะของการสมรส ตามกฎหมายครอบครัวไทยและกฎหมายต่างประเทศ  เพ่ือ
หาแนวทางท่ีเหมาะสมมาบญัญติัในกฎหมายครอบครัวไทยใหส้มบูรณ์ดียิง่ข้ึนไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
   (1) เพ่ือศึกษาเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะตามกฎหมายครอบครัวไทย  และตามกฎหมาย
ต่างประเทศ   ทั้ งตามระบบกฎหมาย Common Law  และตามระบบกฎหมาย Civil  Law อีกทั้ งเพ่ือพิจารณา
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เปรียบเทียบเหตุแห่งความเป็นโมฆียะตามหลกัความสามารถของบุคคลและหลกันิติกรรมทัว่ไป ตามบรรพ 1 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ กบั เหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะตาม บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายใหเ้หมาะสม  
    (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะตามกฎหมายครอบครัวไทย 
และเพ่ือเสนอแนะเหตุท่ีจะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุวา่สมรสเป็นโมฆียะ  หากการสมรส
เกิดจากการสมรสท่ีฝ่าฝืนมาตรา 1448 ท่ีไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ร่ืองอายไุว ้  มาตรา 1506 การสมรสอนัเกิดจากการ
ถูกกลฉอ้ฉล   และมาตรา 1507 การสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่  

 

3. สมมติฐานในการศึกษา  
   เหตุแห่งการสมรสอันเป็นโมฆียะ ตามบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนด
หลักเกณฑ์ไวใ้นมาตรา 1503 มี 5 กรณี คือ มาตรา 1504 การสมรสท่ีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เร่ืองอายุของคู่สมรส   
มาตรา 1505  การสมรสอนัเกิดจากความส าคญัผิดตวั  มาตรา 1506 การสมรสอนัเกิดจากการถูกกลฉอ้ฉล   มาตรา 
1507 การสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่  และมาตรา 1509 การให้ความยินยอมในการสมรสของบิดามารดา ผูรั้บบุตร
บุญธรรม หรือผูป้กครอง ซ่ึงบทบัญญติัดงักล่าวยงัมีเน้ือหาท่ีไม่ชดัเจน ประกอบกบัในบรรพ 1 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ไดบ้ญัญติัเร่ืองของเหตุแห่งความเป็นโมฆียะตามหลกัความสามารถของบุคคลและตาม
หลกันิติกรรมทัว่ไปไว ้ท าให้เกิดปัญหาในการใชก้ฎหมาย ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาเปรียบเทียบเหตุแห่งการสมรสท่ี
เป็นโมฆียะตามกฎหมายต่างประเทศ  ซ่ึงมีการบญัญติัเน้ือหาไวช้ดัเจน  และมีหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวค้รอบคลุม
กวา่กฎหมายครอบครัวไทย เพ่ือน าขอ้ดีและน าบทบญัญติัท่ีกฎหมายไทยไม่ไดบ้ญัญติัไวม้าเป็นแนวทางในการ
ปรับใช้ในเร่ืองเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะตามกฎหมายครอบครัวไทยต่อไป ส่งผลให้มีการบัญญัติบท
กฎหมายท่ีชดัเจนและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 

4. วธีิการด าเนินการศึกษา   
        การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร
ภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงต ารา  ค  าอธิบายกฎหมาย  บทความทางวิชาการ  ค  าพิพากษา
ศาลฎีกา  ขอ้มูลกฎหมายทางอิเลก็ทรอนิกส์และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5. สรุป 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะ ผูว้จิยัขอสรุปปัญหา
กฎหมายเก่ียวกบัเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะ ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 ปัญหาเก่ียวกบัอายคูุ่สมรส  
  จากการศึกษาบทบัญญติัในประเด็นเก่ียวกับเง่ือนไขในการสมรส กรณีอายุคู่สมรสนั้น ในกฎหมาย
ครอบครัวไทย ไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองเง่ือนไขเก่ียวกบัอายุคู่สมรสในมาตรา 1448 โดยกฎหมายก าหนดว่าการ
สมรสจะท าได้ต่อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ ซ่ึงเง่ือนไขในการสมรสกรณีอายุคู่สมรสน้ี เป็น
บทบญัญติัท่ีมีมาตั้งแต่เร่ิมมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยค์ร้ังแรก พ.ศ.2478 โดยบทบญัญติัเดิมนั้นเป็นเพียง
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เง่ือนไขการสมรสของชายและหญิงเท่านั้น ซ่ึงกฎหมายก าหนดวา่ชายจะตอ้งมีอายคุรบ 17 ปีบริบูรณ์ และหญิง
ตอ้งมีอายคุรบ 15 ปีบริบูรณ์ หากชายหญิงท าการสมรสไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขเก่ียวกบัอายคูุ่สมรสถือเป็นเหตุให้
ศาลเพิกถอนการสมรสได้  อย่างไรก็ดี ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้มีการช าระสะสางประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยใ์หม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2517 ท่ีไดบ้ญัญติัใหช้ายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกนั จึงไดมี้การแกไ้ขหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอายคูุ่สมรสให้ชายและหญิงท าการสมรสไดเ้ม่ืออายคุรบ 17 ปี
บริบูรณ์ หลงัจากนั้นต่อมาก็มิไดมี้การแกไ้ขบทบญัญติัในเร่ืองอายคูุ่สมรสอีกเลย ผูว้จิยัพบวา่การท่ีกฎหมายมิไดมี้
การแกไ้ขเก่ียวกบัอายคูุ่สมรสมาตั้งแต่ พ.ศ.2519 ถือวา่เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ท าให้กฎหมายมีความลา้สมยัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสภาพสงัคมในยคุปัจจุบนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก  ดงัน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่การสมรสถือวา่
เป็นจุดเร่ิมตน้ของสถาบันครอบครัวจึงควรท่ีจะมีการวางแผนครอบครัวเพื่อการพฒันาคุณภาพประชากรของ
ประเทศ  ดงัน้ี วฒิุภาวะของชายหญิงคู่สมรส ความพร้อมในการมีบุตร และความรับผิดชอบในครอบครัวจึงตอ้ง
สัมพนัธ์กนั ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาว่าหากชายหญิงคู่สมรสอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์สามารถท าการสมรสได้นั้น  ตาม
ความเป็นจริงแลว้คู่สมรสนั้นยงัอยูใ่นวยัท่ีควรไดรั้บการศึกษา อีกทั้งยงัมีวฒิุภาวะท่ีนอ้ยเกินไปจึงยงัไม่เหมาะสม
ท่ีจะท าการสมรส ท าใหมี้ผลกระทบต่อสถาบนัครอบครัวและต่อสงัคมได ้ อีกทั้งการท่ีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใน
เร่ืองอายคูุ่สมรสไดมี้การบญัญติัไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ.2478 และไดมี้การแกไ้ขในปี พ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบนัภายหลงัจาก
การแกไ้ขเป็นระยะเวลากวา่ 40 ปี หากเปรียบเทียบกบัยคุสมยัในปัจจุบนัถือวา่เป็นบทบญัญติัท่ีลา้สมยั  
 นอกจากน้ีการท่ีผูว้จิยัไดท้ าการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบวา่ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส สมาพนัธรัฐสวสิ 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในมลรัฐเท็กซสั สหรัฐอเมริกา มีบทบญัญติัให้ชายหญิงคู่สมรสท าการสมรสได้
เม่ือมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ ดงัน้ี ผูว้จิยัเห็นวา่การท่ีประเทศต่าง ๆ ไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองอายคูุ่สมรสไวว้า่ตอ้งมี
อายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์นั้นถือวา่เป็นอายท่ีุเหมาะสมส าหรับการสมรสแลว้ ประกอบกบัหากเปรียบเทียบกบัสภาวะ
ในสงัคมไทยในยคุปัจจุบนัหากคู่สมรสอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์จะมีความพร้อมในการท าการสมรสมากกวา่ อีกทั้ง
หากพิจารณาในเร่ืองของการไดรั้บการศึกษาของผูเ้ยาว ์จะพบวา่หากชายหญิงท่ีมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ โดยทัว่ไป
จะจบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือระดบัชั้นปริญญาวิชาชีพแลว้ สามารถประกอบอาชีพหา
เล้ียงตนเองและครอบครัวได ้ จึงมีความพร้อมในการเล้ียงดูครอบครัวมากกวา่อาย ุ17 ปีบริบูรณ์ยอ่มส่งผลให้ลด
ปัญหาการหยา่ร้างของคู่สมรสไดอี้กเช่นกนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่เพ่ือการพฒันาคุณภาพประชากร
ของประเทศ และพิจารณาจากสภาพวฒิุภาวะของชายหญิงคู่สมรส จึงควรท าการแกไ้ขอายคูุ่สมรสให้มีอายคุรบ 
18 ปีบริบูรณ์ 
 5.2 ปัญหาเก่ียวกบัการสมรสโดยถูกกลฉอ้ฉล   
 ปัญหาเก่ียวกบัการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล  ตามท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหามา พบวา่มี
ปัญหาดงัต่อไปน้ี 
  (1) ปัญหากรณีการสมรสโดยถูกกลฉอ้ฉลโดยบุคคลท่ีสาม 
  เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 มาตรา 1506 วรรคหน่ึง ไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์ใน
เร่ืองเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะไวเ้พียงวา่  ถา้คู่สมรสไดท้ าการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลอนัถึงขนาดถา้มิไดมี้
กลฉ้อฉลนั้นจะไม่ท าการสมรส  และในมาตรา 1506 วรรคสอง ไดบ้ญัญติัขอ้ยกเวน้ในกรณีการสมรสโดยถูกกล
ฉ้อฉลไวเ้พียงวา่ หากการสมรสอนัเกิดจากการฉ้อฉลโดยบุคคลท่ีสาม โดยคู่กรณีฝ่ายหน่ึงไม่ไดรู้้เห็นดว้ย การ
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สมรสไม่เป็นโมฆียะ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ หากการสมรสเกิดจากกลฉ้อฉลโดยบุคคลท่ีสาม การสมรสเป็น
โมฆียะ เฉพาะกรณีคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงรู้เห็นด้วย เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติในบรรพ 1 มาตรา 159 ซ่ึงเป็น
บทบญัญติัในกรณีการแสดงเจตนาในการท านิติกรรมเพราะถูกกลฉ้อฉล มีผลทางกฎหมายคือนิติกรรมดงักล่าว
เป็นโมฆียะ ซ่ึงการถูกกลฉ้อฉลตอ้งถึงขนาดซ่ึงถา้มิไดมี้กลฉ้อฉลดงักล่าว การแสดงเจตนาในการท านิติกรรมคง
จะไม่ได้กระท าข้ึน  และในบทบัญญัติมาตรา 159 ยงัได้บัญญัติเร่ืองการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลโดย
บุคคลภายนอกไวเ้ช่นกนั โดยมีสาระส าคญับญัญติัวา่ การแสดงเจตนาจะเป็นโมฆียะต่อเม่ือคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไดรู้้
หรือควรจะรู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น  จากการศึกษาหลกักฎหมายดงักล่าวท าใหเ้ห็นปัญหาอนัเกิดจากการสมรสโดยถูกกล
ฉอ้ฉลโดยบุคคลท่ีสามในกรณีท่ีคู่สมรสฝ่ายหน่ึงควรจะรู้วา่มีบุคคลท่ีสามใชก้ลฉอ้ฉลกบัคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง หาก
มีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึนจะมีผลทางกฎหมายอยา่งไร หรือหากมีพฤติการณ์ท่ีคู่สมรสฝ่ายหน่ึงนั้นควรจะรู้ แต่คู่สมรส
คนดงักล่าวใชว้ธีิหลบเล่ียงวา่ไม่รู้เพ่ือการสมรสมีผลสมบูรณ์ ทั้งท่ีเจตนาในใจของคู่สมรสท่ีควรจะรู้วา่คู่สมรสอีก
ฝ่ายหน่ึงของตนนั้นไดเ้ขา้ท าการสมรสเพราะถูกบุคคลท่ีสามใชก้ลฉ้อฉล อนัจะมีผลท าให้การสมรสท่ีเกิดข้ึนนั้น
เกิดจากการแสดงเจตนาในการสมรสบกพร่อง และเป็นเหตุให้การสมรสเป็นโมฆียะ  อีกทั้งจากการท่ีผูว้ิจยัได้
ศึกษากฎหมายครอบครัวต่างประเทศ พบว่าในแต่ละประเทศมีเพียงบทบญัญติัเร่ืองการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล 
บางประเทศมีบทบญัญติักรณีการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลท่ีสามโดยคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงรู้เห็นดว้ย และ
พบวา่ไม่มีประเทศใดมีบทบญัญติัในเร่ืองการสมรสอนัเกิดจากการใชก้ลฉ้อฉลโดยบุคคลท่ีสามโดยคู่สมรสอีก
ฝ่ายหน่ึงควรจะไดรู้้ถึงกลฉอ้ฉลของบุคคลท่ีสามนั้น ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่หากมีบทบญัญติัในเร่ืองการสมรสอนัเกิดจาก
การใชก้ลฉ้อฉลโดยบุคคลท่ีสามโดยคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงควรจะไดรู้้ถึงกลฉ้อฉลของบุคคลท่ีสามท าให้การสมรส
เป็นโมฆียะ อนัจะก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่สมรสฝ่ายท่ีถูกบุคคลภายนอกใชก้ลฉอ้ฉลโดยคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง
มีเหตุอนัควรจะรู้ถึงกลฉ้อฉลดงักล่าว เพราะการสมรสควรจะเกิดข้ึนจากความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย  
ดงันั้นเหตุท่ีจะท าให้การสมรสไม่เป็นโมฆียะ  ตอ้งเป็นกรณีท่ีคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงนั้นไม่รู้ถึงการใชก้ลฉ้อฉลของ
บุคคลท่ีสามหรือไม่ควรจะรู้ถึงการใชก้ลฉอ้ฉลของบุคคลท่ีสามโดยแทจ้ริง  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีผูว้จิยัจึงเห็นวา่
เพื่อลดปัญหาในการปรับใชห้ลกักฎหมายกรณีเหตุแห่งการสมรสเป็นโมฆียะกบักรณีเร่ืองการสมรสอนัเกิดจาก
การใชก้ลฉ้อฉลโดยบุคคลท่ีสามโดยคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงควรจะไดรู้้ถึงกลฉ้อฉลของบุคคลท่ีสาม  จึงควรท าการ
แกไ้ขถอ้ยค าในบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการน าไปปรับใชก้บัขอ้เท็จจริงไดต้่อไป 
  (2) ปัญหากรณีการสมรสโดยถูกกลฉอ้ฉลโดยการน่ิง  
  ส าหรับปัญหาเก่ียวกบัการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยการน่ิงนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์น
บรรพ 5 ไม่มีบัญญติัไวด้งัเช่นในบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยมาตรา 162 มีบทบญัญติั
กรณีการแสดงเจตนาในการท านิติกรรมสองฝ่ายซ่ึงคู่กรณีฝ่ายหน่ึงจงใจน่ิงเสียไม่แจง้ขอ้ความจริงหรือมิไดแ้จง้
คุณสมบติัอนัคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงมิไดรู้้  การท านิติกรรมนั้นถือวา่เกิดจากกลฉอ้ฉล  และหากพิสูจน์ไดว้า่ถา้มิไดน่ิ้ง
เสียเช่นนั้น นิติกรรมอนัเป็นโมฆียกรรมนั้นก็คงจะมิไดก้ระท าข้ึน เม่ือบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ซ่ึงเป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัหลกักฎหมายครอบครัวไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาว่า 
หากคู่สมรสฝ่ายหน่ึงไม่แจง้ขอ้เท็จจริงซ่ึงเป็นสาระส าคญัในการสมรส  และพิสูจน์ไดว้า่ถา้มีการแจง้ขอ้เท็จจริง
ดงักล่าวการสมรสของทั้งสองฝ่ายจะไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน จะมีผลทางกฎหมายอยา่งไร จากการศึกษากฎหมาย
ต่างประเทศ ผูว้ิจยัพบวา่ไม่มีประเทศใดเลยท่ีบญัญติัเร่ืองการสมรสอนัเกิดจากการใชก้ลฉ้อฉลฉลโดยการน่ิง มี
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เพียงสมาพนัธรัฐสวิสท่ีบญัญติัในเร่ืองการปกปิดอาการป่วยจากโรคท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของตวัคู่สมรสเอง
หรือของคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงอนัถือว่าเป็นเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะ  และในประมวลกฎหมายครอบครัว
แห่งมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มีบทบญัญติัในเร่ืองการสมรสอนัเกิดจากการท่ีคู่สมรสฝ่ายหน่ึงปกปิดเร่ืองท่ี
ตนเองไดห้ยา่ร้างกบัคู่สมรสคนก่อน ถือเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนการสมรส ดงัน้ีแมใ้นประมวลกฎหมายแพง่สวสิ 
และในประมวลกฎหมายครอบครัวแห่งมลรัฐเท็กซสั สหรัฐอเมริกา จะไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองการสมรสโดยถูก
กลฉอ้ฉลโดยการน่ิงไวโ้ดยตรงก็ตาม แต่ผูว้จิยัเห็นวา่การปกปิดขอ้เท็จจริงบางประการก็ถือวา่เป็นวธีิการหน่ึงของ
การใชก้ลฉอ้ฉลโดยการน่ิง  เน่ืองจากค าวา่กลฉอ้ฉล ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่กลฉอ้ฉล หมายถึงการใชอุ้บายหลอกลวงดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือ
การจงใจปิดบังซ่อนเร้นขอ้ความจริงเพ่ือให้ผูอ่ื้นหลงผิดจนเขา้ท านิติกรรมหรือจนคู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงยอมรับ
ขอ้ก าหนดอนัเป็นภาระอนัหนกัข้ึนกวา่ท่ีคู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปรกติ  ดงัน้ีการจงใจปิดบงัซ่อนเร้นหรือการ
ปกปิดถือวา่เป็นการใชก้ลฉ้อฉลโดยการน่ิงเช่นกนั  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่หากมีปัญหาอนัเกิดจากการสมรสโดยถูกกล
ฉ้อฉลโดยการน่ิง หรือแมก้ระทั่งกรณีปกปิดขอ้เท็จจริงบางประการท่ีมีความส าคญัต่อสถาบนัครอบครัว ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภริยาในการใช้ชีวิตร่วมกนั หากคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงท่ีถูกปกปิดทราบ
ขอ้เท็จจริงดงักล่าวแลว้ไม่ท าการสมรส  การปกปิดขอ้เท็จจริงนั้นยอ่มถือไดว้า่เป็นการปกปิดขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั  เช่น การปกปิดกรณีเป็นคนรักร่วมเพศ การปกปิดโรคติดต่อท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรง  เป็นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์  หรือป่วยเป็นหมนัไม่สามารถมีบุตรได ้ เป็นตน้  ถือวา่การสมรสนั้นเกิดจากการใชก้ลฉ้อฉล
เช่นกนั ดงัน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องในบทบญัญติัแห่งกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองการใชก้ลฉ้อฉลโดยการ
น่ิง และในส่วนของการปกปิดขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัถึงขนาดวา่ถา้คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงทราบขอ้เท็จจริง
ดงักล่าวจะไม่ท าการสมรสน้ี จึงควรท่ีจะท าการบญัญติักฎหมายเพ่ิมเติมในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่คู่สมรส และเพ่ือความชดัเจนในการน าไปปรับใชก้บัขอ้เท็จจริงไดต้่อไป 
    (3) ปัญหากรณีคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต่างใชก้ลฉอ้ฉลซ่ึงกนัและกนั  
  เน่ืองจากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 ไม่มีบทบญัญติักรณีคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต่างใช้
กลฉ้อฉลซ่ึงกนัและกนัในการเขา้ท าการสมรส ผูว้ิจยัเห็นว่าแมว้่ากรณีการสมรสดงักล่าวไดเ้กิดข้ึนจากการท่ีคู่
สมรสทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาในการสมรสบกพร่องทั้ งคู่ก็ตาม อนัเป็นเหตุให้การสมรสเป็นโมฆียะ ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวผูว้จิยัพบวา่ผลท่ีจะเกิดตามมาในภายหลงัคือสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนจากคู่สมรสฝ่ายท่ีรู้เห็นเป็นใจ
ในการใชก้ลฉ้อฉลเพ่ือท าการสมรส ซ่ึงในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1513   ได้บัญญัติกรณีคู่
สมรสท่ีถูกฟ้องเพิกถอนการสมรสไดรู้้เห็นเป็นใจในเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะ คู่สมรสนั้นจะตอ้งรับผิดใช้
ค่าทดแทนความเสียหายซ่ึงคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงไดรั้บต่อกาย ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์น เน่ืองจากการสมรสนั้น ดงัน้ี
เม่ือการสมรสเกิดจากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต่างใชก้ลฉ้อฉลซ่ึงกนัและกนั จึงไม่ถือวา่แต่ละฝ่ายไดรั้บความเสียหาย
ต่อกาย ช่ือเสียงหรือทรัพยสิ์น  ทั้งสองฝ่ายจึงไม่สามารถเรียกค่าทดแทนความเสียหายจากอีกฝ่ายหน่ึงได ้
 5.3 ปัญหาเก่ียวกบัการสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่ 
  จากการท่ีไดศึ้กษาและวเิคราะห์ปัญหาพบวา่ปัญหาเก่ียวกบัการสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่ มีดงัน้ี   
  (1) กรณีปัญหาเก่ียวกบัลกัษณะของการข่มขู่เพ่ือให้คู่สมรสท าการสมรส  เน่ืองจากกฎหมายครอบครัว
ไทยมาตรา 1507 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 5 มีบทบญัญติัในกรณีคู่สมรสท าการสมรสโดยถูก
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ข่มขู่ตอ้งถึงขนาดวา่ถา้มิไดมี้การข่มขู่นั้นก็จะไม่มีการสมรส  โดยไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัลกัษณะพฤติการณ์ของ
การข่มขู่แต่ประการใด  จากการศึกษาพบวา่กฎหมายครอบครัวฝร่ังเศสก าหนดวา่หากการสมรสมีการข่มขู่ให้เกิด
ความหวาดกลวัจนยินยอมท าการสมรสหรือใชค้วามเคารพนบัถือมาเป็นเหตุข่มขู่ใหท้ าการสมรสแลว้  ก็สามารถ
ท าการเพิกถอนการสมรสได ้ ในสมาพนัธรัฐสวิส มีบทบญัญติัก าหนดไวช้ดัเจนวา่การสมรสอนัเกิดจากการข่มขู ่ 
วา่จะเกิดอนัตราย และเป็นภยนัตรายใกลจ้ะถึง  ซ่ึงเป็นภยัต่อชีวิต ร่างกาย หรือช่ือเสียงมีผลเป็นโมฆียะ และใน
ประเทศองักฤษ มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่ เป็นเหตุใหก้ารสมรสเป็นโมฆียะ โดยการข่มขู่
ดงักล่าวตอ้งเป็นการข่มขู่ถึงชีวิตและอิสรภาพ และมุ่งไปท่ีผลกระทบของการข่มขู่มากกวา่ลกัษณะของการข่มขู่ 

ดงัเช่นในคดี Hirani V Hirani (1982)1 เป็นกรณีท่ีหญิงถูกข่มขู่ให้ท าการสมรส  หากไม่ท าการสมรสจะถูกขบัไล่
ออกจากหมู่บา้นหรือถูกขบัไล่ออกจากครอบครัวของเธอ  ดงัน้ีจึงเป็นกรณีท่ีคู่สมรสเขา้ท าการสมรสเพราะถูก
ข่มขู่อย่างรุนแรงโดยไม่มีทางเลือก แมว้่าจะเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในหมู่บ้านก็ตาม ซ่ึงคดี
ดงักล่าวน้ีเป็นคดีท่ีกล่าวถึงการข่มขู่และท าให้กลวัอนัเป็นเหตุให้การสมรสเป็นโมฆียะ ตอ้งเป็นการข่มขู่ถึงชีวิต
หรืออิสรภาพ และในคดีน้ีการข่มขู่ไดมุ่้งไปท่ีผลกระทบของการข่มขู่มากกวา่ลกัษณะของการข่มขู่  ผูว้ิจยัเห็นวา่ 
เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการตีความพฤติการณ์ในการข่มขู่เพื่อใหคู้่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงท าการสมรสดว้ยนั้น 
และเพ่ือก าจดัขอ้บกพร่องอนัเกิดจากการบญัญติัถอ้ยค าในตวับทกฎหมาย อนัจะก่อให้เกิดปัญหาในการปรับใช้
กฎหมายในเร่ืองการสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่มีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ควรท่ีจะท าการแกไ้ข
ถอ้ยค าในบทบัญญัติเร่ืองการสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสามารถน ามาปรับใช้กับ
ขอ้เท็จจริงไดต้่อไปภายหนา้อนัจะก่อใหเ้กิดความยติุธรรมแก่สงัคมต่อไป 
  (2) กรณีปัญหาเก่ียวกบัการสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก  
  เน่ืองจากกฎหมายครอบครัวไทยไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองดงักล่าว ท าใหเ้กิดปัญหาในการปรับใชก้ฎหมาย 
เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติัในบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ กรณีการแสดงเจตนาในการท านิติ
กรรมอนัเกิดจากการข่มขู่ ไดมี้บทบญัญติัเก่ียวกบัการข่มขู่โดยบุคคลท่ีสามไวใ้นมาตรา 166 วา่การข่มขู่ยอ่มท าให้
การแสดงเจตนาเป็นโมฆียะแมบุ้คคลภายนอกจะเป็นผูข้่มขู่  อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัพบวา่ทั้งในกฎหมายต่างประเทศ
และในกฎหมายครอบครัวไทยต่างก็ไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองการสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่ของบุคคลภายนอกไว ้
เน่ืองจากผลทางกฎหมายจะตอ้งถือวา่คู่สมรสฝ่ายท่ีถูกข่มขู่นั้นเขา้ท าการสมรสโดยขดัต่อหลกัอิสระในการแสดง
เจตนา แมก้ารแสดงเจตนาสมรสนั้นจะเกิดจากการข่มขู่ของบุคคลภายนอกก็ตาม ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการข่มขู่โดย
บุคคลภายนอกก็ตอ้งถือว่าเป็นเหตุท่ีท าให้การสมรสเป็นโมฆียะไดด้ว้ยเช่นกนั แมคู้่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงจะมิไดรู้้
เห็นดว้ยกบับุคคลภายนอกนั้นก็ตาม ทั้งน้ีเพราะการข่มขู่ให้คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงท าการสมรสเป็นกรณีท่ีร้ายแรงยิ่ง
กวา่การใชก้ลฉอ้ฉล เน่ืองจากการสมรสอนัเกิดจากการใชก้ลฉอ้ฉลของบุคคลภายนอก คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงจะตอ้ง
รู้เห็นดว้ย การสมรสจึงเป็นโมฆียะ ดงันั้นเพ่ือแกไ้ขปัญหาความไม่ชดัเจนและช่องวา่งแห่งกฎหมายในเร่ืองการ
สมรสอนัเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก จึงควรมีการบญัญติัถอ้ยค าในตวับทกฎหมายเพ่ิมเติมให้การสมรส
อนัเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอกตกเป็นโมฆียะ 
 

                                                   
1 สืบคน้เม่ือ 15 ก.ค. 2560, จาก:  https://www.lawteacher.net/study-guides/family-law/duress-family-law-marriage.php.  

http://school.obec.go.th/phifo/web/story/st13.html.%2027%20เมษายน%202557
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6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการท่ีได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกับเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะพบว่ายงัมี
บทบญัญติัท่ีไม่ชดัเจนเพียงพอ  เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 เพ่ือให้มีรายละเอียดในบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีความชดัเจนมาก
ข้ึน เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพร่องในบทบญัญติัแห่งกฎหมาย โดยผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัน้ี 
 6.1 กรณีอายุคู่สมรส ผูว้ิจยัเห็นว่าเพ่ือให้การก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัอายุคู่สมรสสอดคลอ้งกบัสภาพ
สงัคมในปัจจุบนัและเพ่ือแกไ้ขบทบญัญติัท่ีลา้สมยั จึงควรท าการแกไ้ขบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ในมาตรา 1448 วา่ 
“การสมรสจะท าได้ต่อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์แลว้ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ศาลอาจ
อนุญาตใหท้ าการสมรสก่อนนั้นได”้ 
 6.2 การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล ผูว้จิยัเห็นวา่การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลท่ีสาม ไม่มีบทบญัญติั
กรณีท่ีคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงควรจะรู้ว่ามีบุคคลท่ีสามใชก้ลฉ้อฉลกบัคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง ดงัน้ีเพ่ือแกไ้ขปัญหาใน
เร่ืองการตีความกฎหมาย และเพ่ือความเป็นธรรมจึงควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัแห่งกฎหมายในมาตรา 
1506 วรรคสอง วา่  “ความในวรรคหน่ึง ไม่ใชบ้งัคบัในกรณีท่ีกลฉอ้ฉลเกิดข้ึนโดยบุคคลท่ีสามโดยคู่สมรสอีกฝ่าย
หน่ึงมิไดรู้้เห็นดว้ย หรือไม่ควรจะรู้เห็นถึงกลฉอ้ฉลนั้นดว้ย”  
    ผูว้ิจยัเห็นว่าควรบัญญติัหลกัการการสมรสอนัเกิดจากการใช้กลฉ้อฉลโดยการน่ิง โดยเพ่ิมเติมไวใ้น
มาตรา 1506 วรรคสาม วา่ “การสมรสอนัเกิดจากการใช้กลฉ้อฉลโดยการน่ิง ถึงขนาดว่าหากไม่มีการน่ิงนั้น คู่
สมรสฝ่ายท่ีถูกกลฉอ้ฉลจะไม่ท าการสมรสดว้ย การสมรสเป็นโมฆียะ” 
  นอกจากน้ีผูว้จิยัเห็นวา่ ในกรณีท่ีคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต่างใชก้ลฉ้อฉล เม่ือทั้งสองฝ่ายต่างแสดงเจตนาใน
การสมรสบกพร่องถือวา่การสมรสเป็นโมฆียะ ท าให้ไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนจากคู่สมรสฝ่ายท่ีรู้เห็น
เป็นใจในการใช้กลฉ้อฉลเพ่ือท าการสมรส ดงัน้ีเพ่ือความชัดเจนจึงควรบัญญติัให้การสมรสเป็นโมฆียะ และ
บญัญติัผลแห่งการสมรสดงักล่าววา่ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการเรียกค่าทดแทนความเสียหายจากอีกฝ่ายหน่ึง  โดย
เพ่ิมบทบญัญติั ในมาตรา 1506 วรรคส่ี วา่ “การสมรสหากเกิดจากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต่างใชก้ลฉ้อฉลซ่ึงกนัและ
กนั การสมรสเป็นโมฆียะ และคู่สมรสทั้ งสองฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนความเสียหายท่ีได้รับต่อกาย 
ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์นจากอีกฝ่ายหน่ึงได”้ 
  6.3 การสมรสท่ีเกิดจากการข่มขู่ 
   ผูว้ิจยัเห็นว่าควรเพ่ิมเติมบทบัญญติัพฤติการณ์ของการข่มขู่ไวใ้นมาตรา 1507 วรรคสองวา่ “การข่มขู่
ตามวรรคหน่ึง หมายถึง การข่มขู่ว่าจะเกิดอนัตราย  และเป็นภยนัตรายใกลจ้ะถึง  ซ่ึงเป็นภยัต่อชีวิต ร่างกาย 
ช่ือเสียง หรือทรัพยสิ์นของคู่สมรสผูถู้กข่มขู่” 
   ในกรณีการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก ผู ้วิจัยเห็นว่าควรมีบทบัญญัติกรณีท่ี
บุคคลภายนอกเป็นผูข้่มขู่ แมคู้่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงจะรู้หรือไม่รู้ถึงการข่มขู่นั้น การสมรสก็มีผลเป็นโมฆียะ ทั้งน้ีถือ
วา่คู่สมรสท่ีถูกข่มขู่แสดงเจตนาในการสมรสบกพร่อง เพ่ือความชดัเจนจึงควรมีบทบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวไว ้ 
โดยเพ่ิมเติมเป็นมาตรา 1507 วรรคสาม วา่ “การสมรสอนัเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก มีผลเป็นโมฆียะ” 
  จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุแห่งการสมรสท่ีมีผลเป็นโมฆียะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 หากเปรียบเทียบกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 และกฎหมาย
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ต่างประเทศแลว้ยงัขาดรายละเอียดท่ีส าคญัในบางประการอยู ่และในบางมาตราอาจมีบทบญัญติัท่ีสั้นเกินไปและ
ไม่ชดัเจนเพียงพอ  จึงควรท่ีจะท าการปรับปรุงแกไ้ขเหตุแห่งการสมรสท่ีเป็นโมฆียะดงักล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการคุม้ครองคู่สมรสผูสุ้จริต เพ่ือป้องกนัปัญหาการตีความกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต และ
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัครอบครัวและสงัคมไทยต่อไป 
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การตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการในต่างจงัหวดั เดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 145 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูท้  าการตรวจสอบ ซ่ึงเกิดปัญหาคือผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจไม่มีความ
เช่ียวชาญทางด้านกฎหมายในระดับท่ีจะตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการได้ ผูว้่าราชการซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารในจงัหวดัยอ่มรู้จกัคุน้เคยกบัประชาชน หรือนกัการเมืองท่ีใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนงานของฝ่าย
ปกครองอาจท าใหมี้การแทรกแซงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวได ้และการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 115/2557 เป็นการ
เปล่ียนแปลงผูท้  าหน้าท่ีในการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ จากผูว้่าราชการจังหวดั เป็นผู ้
บญัชาการ หรือรองผูบ้ญัชาการ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน อนัเป็นองคก์รเดียวกบัพนกังานสอบสวนท่ีท า
การสอบสวน จึงเป็นการขดัต่อหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) เพราะไม่ใช่การ
ตรวจสอบโดยองคก์รภายนอกท่ีเป็นกลาง ดงันั้น หากมีการแกไ้ขกฎหมายใหมี้ระบบการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่ง
ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ โดยให้องคก์รศาลเป็นผูท่ี้มีอ านาจและหนา้ท่ีในการตรวจสอบ ซ่ึงถือวา่เป็นองคก์ร
อ่ืนนอกเหนือจากองคก์รต ารวจซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีอ านาจและหนา้ท่ีในการสอบสวนคดีอาญาในความผิดนั้น และ
องค์กรอัยการซ่ึงเป็นองค์กรผู ้ใช้ดุลพินิจท าค าสั่งไม่ฟ้องในคดีนั้ น และเป็นการให้องค์กรผู ้ท่ีมีความรู้
ความสามารถไม่ดอ้ยกวา่พนกังานอยัการผูท่ี้ออกค าสั่งไม่ฟ้อง นอกจากน้ีองกรณ์ศาลยงัมีหลกัประกนัความเป็น
อิสระของผูพิ้พากษา ท่ีท าให้องค์กรศาลปราศจากการแทรกแซงใดๆทั้งส้ิน ท่ีจะท าให้เกิดการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) การใชดุ้ลพินิจออกค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการในประเทศไทยนั้นมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากน้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ยงัไม่ไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติมบทบญัญติัเก่ียวกับระยะเวลาในการท าความเห็นของผูท่ี้ท าการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อยัการเอาไว ้วา่จะตอ้งท าความเห็นภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ ท าใหก่้อใหเ้กิดปัญหาความล่าชา้และส่งผลเสีย
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ต่อการอ านวยความยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทย ดงันั้น จึงควรท่ีจะมีการแกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัระยะเวลา
ท าความเห็นขององคก์รท่ีท าการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการไวใ้ห้มีก าหนดแน่นอน อนัเป็นการ
เร่งรัดองคก์รท่ีท าการตรวจสอบให้ท าความเห็นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือให้การด าเนินกระบวนยุติธรรม
ทางอาญาด าเนินไปอยา่งไม่ล่าชา้ 

 

ค าส าคญั : ตรวจสอบดุลพินิจ  ค าสัง่ไม่ฟ้อง   
 

ABSTRACT 
The public prosecutor’s issue of non-prosecution order in up country, in the past the Criminal Procedure 

Code Section 145/1 stated that the provincial governor has a power of checking which cause the problem of lack 
of profession in procedure law of provincial governor to check The public prosecutor’s issue of non-prosecution 
order. However, provincial governor is well known to the locals or local politicians who support the work of 
governing which may be interfered which such person. An amendment to Criminal procedure, Section 145/1 by 
the Announcement of the National Council for Peace and Order (NCPO) NO.115/2557 it is a change in the person 
who has a duty of checking the prosecutor’s issue of non-prosecution order from provincial governor to the 
Commissioner-General or the Deputy Commissioner-General who is supervisor in the same government agency 
of the inquiry official in the case. Therefore, it is a contrary to the checked and balance due to it is not monitored 
by a neutral external organization. Thus, if the law is amended, there should be a discretionary system of 
prosecutor's discretion by the court is the authority and duty to investigate. It is considered to be an organization 
other than a police organization, which has the authority and duty to investigate the criminal offense. And the 
prosecutor's organization, which is the discretionary organization, made the order not to sue in that case and the 
organization is not competent inferior to the prosecutor who issued the order does not sue. In addition, the court 
also guarantees the independence of the judges that makes the court independent free any interference.to make 
check and balance, the discretion of the public prosecutor in Thailand is the most effective. 

In addition, an amendment to Criminal Procedure Code, Section 145/1 does not include a specific 
timeframe of such verification of the public prosecutor’s issue of the non-prosecution in order to know how long 
the verification authority must complete and have its opinion in the criminal justice process.  Lack of timeframe, 
otherwise, will cause delay in verification of the public prosecutor’s issue of the non-prosecution and harmful 
effect in providing assurance of Thailand’s criminal justice. Accordingly, an amendment containing a certain and 
definite timeframe should be made to expedite consideration and making opinion of the verification authority to 
the verification of the public prosecutor’s issue of the non-prosecution in due time and without delay in the 
process. 

 
KEYWORDS: Reviewing of the Prosecutorial Discretion, Non-Prosecution Order 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบันในการด าเนินคดีอาญาในประเทศไทย ใช้การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐเป็นหลัก เน่ืองจาก

ประชาชนท่ีไม่ใช่ผูเ้สียหายท่ีแทจ้ริงไม่มีสิทธิด าเนินคดีได ้โดยถือวา่รัฐเป็นผูเ้สียหาย ซ่ึงรัฐไดม้อบให้ขา้ราชการ
คือ “พนักงานอยัการ” ซ่ึงในระยะเร่ิมแรก พนักงานอยัการท าหน้าท่ีเป็นทนายความว่าความในศาลเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ให้กบัพระมหากษตัริยแ์ละบรรดาเจ้าศักดินา ความส าคญัของพนักงานอยัการมีเพ่ิมมากข้ึนตาม
บทบาทของกษตัริยท่ี์มีต่อสงัคม เม่ือกษตัริยเ์ปล่ียนฐานะมาสู่ตวัแทนสมาชิกทั้งมวล พนกังานอยัการก็ไดก้ลายมา
เป็นขา้ราชการท่ีรับหนา้ท่ีฟ้องคดีแทนรัฐ 

ดงันั้น พนกังานอยัการในประเทศไทยนั้น จึงมีอ านาจหนา้ท่ีหลกัคือการด าเนินกระบวนยติุธรรมทางอาญา 
คือการฟ้องร้องและด าเนินคดีอาญาต่อศาลในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดต่อแผ่นดินเกิดข้ึน หรือกรณีท่ีเป็น
ความผิดต่อส่วนตวัซ่ึงผูเ้สียหายไดร้้องทุกข์ตามระเบียบแลว้ อนัเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะทนายความของ
แผ่นดิน และการว่าต่างทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญากรณีท่ีกฎหมายบญัญติัให้พนักงานอยัการท าหนา้ท่ีว่าต่างให้ 
นอกจากน้ีพนกังานอยัการยงัมีอ านาจหนา้ท่ีฟ้องร้องและด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ในกรณี
ท่ีรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมบญัญติัไว ้ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การบญัญติัแยกองคก์รอยัการเป็น
องคก์รหน่ึงต่างหากในหมวดท่ี 13 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 248 วรรค
สอง ซ่ึงบญัญติัวา่ “ให้พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว 
เท่ียงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง”  การสัง่คดีของพนกังานอยัการถือวา่เป็นขั้นตอนส าคญัในกระบวนยติุธรรม
ทางอาญาเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นผูต้ดัสินวา่จะด าเนินคดีอาญาต่อไปในชั้นศาล หรือจะยติุการด าเนินคดีอาญาใน
ชั้นพนักงานอยัการ อนัถือเป็นการใชอ้ านาจก่ึงตุลาการ ซ่ึงหากเกิดความผิดพลาดในการใชดุ้ลพินิจสั่งคดีของ
พนกังานอยัการข้ึน ยอ่มก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกระบวนยติุธรรมทางอาญาเป็นอยา่งมาก ดงันั้น การตรวจสอบ
ดุลพินิจการสั่งคดีของพนกังานอยัการ จึงถือเป็นขั้นตอนส าคญัในการอ านวยความยติุธรรมแก่ประชาชน เพราะ
การตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการใชอ้  านาจตามอ าเภอใจ เพ่ือ
ต่อสูก้บัความไม่ยติุธรรม 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาการด าเนินคดีอาญา แนวคิดและทฤษฎีการตรวจสอบดุลพินิจของพนกังานอยัการ มาตรการ
ทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญา การใชดุ้ลพินิจในการสั่งคดีและการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงาน
อยัการในต่างประเทศ 

2) เพ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจสัง่ไม่ฟ้อง และการตรวจสอบดุลพินิจค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังาน
อยัการ 

3) เพ่ือศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินคดีอาญาการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีและการตรวจสอบ
ดุลพินิจของพนกังานอยัการในประเทศไทย 

 
3. สมมุติฐานของการวจัิย 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ยงัไม่ท าให้การตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) การใช้ดุลพินิจออกค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในประเทศไทยมี
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ประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากเป็นการตรวจสอบโดยองคก์รเดียวกบัพนกังานสอบสวนท่ีท าการสอบสวน ไม่ใช่
การตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการโดยองคก์รภายนอกท่ีจะท าใหก้ารตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ หากมีการแกไ้ขกฎหมายให้มีระบบการตรวจสอบดุลพินิจ
ค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ โดยท่ีบญัญติัให้ผูท่ี้มีอ านาจและหนา้ท่ีในการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้อง
ของพนักงานอยัการนั้น เป็นองค์กรอ่ืนนอกเหนือจากองคก์รต ารวจซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีอ านาจและหนา้ท่ีในการ
สอบสวนคดีอาญาในความผิดนั้นๆ และองคก์รอยัการซ่ึงเป็นองคก์รผูใ้ชดุ้ลพินิจท าค าสั่งไม่ฟ้องในคดีนั้น ๆ จะ
ท าให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) การใชดุ้ลพินิจในการค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังาน
อยัการในประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
4. วธีิด าเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยคน้ควา้จากเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นบทบญัญติักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้คิดเห็นของนกัวิชาการต่าง ๆ หรือค า
พิพากษาศาลสูงสุด ทั้ งของไทยและของต่างประเทศ ตลอดจนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data)ใน
เวบ็ไซตต์่าง ๆ ซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารดงักล่าวมาวเิคราะห์หาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่อไป  

 
5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษากระบวนการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการในประเทศไทย ทั้งก่อน
และหลงัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 จะเห็นไดว้่ากระบวนการ
ตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการในประเทศไทยนั้นยงัมีปัญหาอยู ่ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาได้
ดงัต่อไปน้ี 

5.1  ปัญหาการตรวจสอบค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 145 

เดิมระบบการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการนั้น หากว่าพนักงานอยัการสั่งไม่ฟ้อง และ
ไม่ใช่ค าสั่งของอยัการสูงสุด จะตอ้งมีการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องดงักล่าวของพนกังานอยัการ โดยหาก
เป็นคดีท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ใหด้ าเนินการส่งส านวนไปให ้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ รองผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ หรือผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นองคก์รต ารวจ แต่หากเป็นคดีท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั เดิมท่ีไม่วา่
การสอบสวนจะกระท าโดยพนกังานสอบสวนฝ่ายต ารวจหรือพนกังานสอบสวนซ่ึงเป็นฝ่ายปกครองก็ตาม ให้ส่ง
ค าสั่งไม่ฟ้องคดีดงักล่าวของพนักงานอยัการพร้อมดว้ยส านวนการสอบสวนเสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดั กรณี
เช่นน้ีผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ รองผูบ้ัญชาต ารวจแห่งชาติหรือผูช่้วยผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือ ผูว้่า
ราชการจงัหวดัท่ีแยง้ค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ จะตอ้งส่งส านวน พร้อมกบัความเห็นแยง้ของตน ไปยงั
อยัการสูงสุด รองอยัการสูงสุด หรือผูช่้วยอยัการสูงสุด เพ่ือให้พิจารณาและช้ีขาดความเห็นแยง้ ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 145  

ส าหรับแนวคิดการให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูมี้อ  านาจท าการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อยัการนั้น จากการศึกษากฎหมายของประเทศเยอรมนี องักฤษ ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น ไม่พบวา่มีประเทศใดให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัเป็นผูมี้อ านาจในการตรวจสอบดุลพินิจค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ คงมีแต่เพียงประเทศไทย
เท่านั้นท่ีให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการ ซ่ึงมี
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แนวความคิดวา่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูต้รวจสอบและถ่วงดุลอ านาจของอยัการจงัหวดั เน่ืองจาก ผูว้า่ราชการ
จังหวดัเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวดัตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผูใ้หญ่ท่ีมีอ านาจสูงสุดในส่วนภูมิภาค ดังนั้นการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจของ
พนกังานอยัการในระดบัจงัหวดั จึงตอ้งเป็นภารกิจของผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีจะเป็นผูพิ้จารณาท าความเห็นค าสัง่ไม่
ฟ้องของพนกังานอยัการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ี กระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายใหก้รมการปกครอง ซ่ึงมีภารกิจ
ดา้นการอ านวยความเป็นธรรมและไดมี้การแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งนิติกรไปสงักดัยงัท่ีท าการปกครองจงัหวดั
ทั้ง 76 จงัหวดั โดยมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีช่วยเหลือผูว้่าราชการจงัหวดัในการตรวจสอบและกลัน่กรองส านวน 
รวมทั้งท าความเห็นเสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพ่ือประกอบการใชดุ้ลพินิจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 145 โดยการใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูมี้อ  านาจตรวจสอบดุลพินิจค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังาน
อยัการนั้น  

แมจ้ะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบั115/2557 ในวนัท่ี 21กรกฎาคม 2557 เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ข้ึนมา 
โดยวรรคแรกของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1บญัญติัวา่ “ส าหรับการสอบสวนซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบของเจา้พนกังานต ารวจ ในกรณีท่ีมีค  าสัง่ไม่ฟ้องและค าสัง่นั้นไม่ใช่ค าสัง่ของอยัการสูงสุด...ถา้
ในจังหวดัอ่ืนให้รีบส่งส านวนการสอบสวนพร้อมกับค าสั่งเสนอผูบ้ัญชาการหรือรองผูบ้ัญชาการ ซ่ึงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ” และในวรรคสองของมาตราดงักล่าวบญัญติัวา่ “ในกรณีท่ี...ผู ้
บญัชาการหรือรองผูบ้ญัชาการซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนักงานสอบสวนผูรั้บผิดชอบในจงัหวดัอ่ืนแยง้ค าสั่ง
ของพนกังานอยัการใหส่้งส านวนพร้อมกบัความเห็นท่ีแยง้ไปยงัอยัการสูงสุดเพ่ือช้ีขาด แต่ถา้คดีจะขาดอายคุวาม 
หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนอนัจ าเป็นจะตอ้งรีบฟ้อง ก็ให้ฟ้องคดีนั้นตามความเห็นของ...ผูบ้ญัชาการหรือรองผูบ้ญัชาการ
ดงักล่าวแลว้แต่กรณีไปก่อน” ซ่ึงมีผลท าให้ค  าสั่งไม่ฟ้องนั้นเป็นค าสั่งของพนกังานอยัการในจงัหวดัอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร หากการสอบสวนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของเจา้พนกังานต ารวจ ให้ส่งส านวนการสอบสวน
พร้อมกบัค าสั่งเสนอผูบ้ญัชาการหรือรองผูบ้ญัชาการ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบก็
ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับคดีท่ีการสอบสวนเป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นฝ่ายปกครอง หาก
พนกังานอยัการสัง่ไม่ฟ้อง และค าสัง่นั้นไม่ใช่ค าสัง่ของอยัการสูงสุด ผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบค าสั่งไม่
ฟ้องของพนกังานอยัการยงัเป็นของผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ผูว้่าราชการจังหวดัแมจ้ะเป็นองค์กรฝ่ายปกครองท่ีถือได้ว่าเป็นกลางในการคานและถ่วงดุลอ านาจ
ระหว่างองคก์รต ารวจกบัองคก์รอยัการ แต่เน่ืองจากผูว้่าราชการจงัหวดัมีหนา้ท่ีหลกัคือการบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุข
ของประชาชนซ่ึงมีภาระท่ีมากมายอยูแ่ลว้ จึงอาจท าใหไ้ม่อาจพิจารณาตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ
นั้นท าไดล่้าชา้ ส่งผลเสียต่อการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ประกอบกบัผูว้่าราชการจงัหวดัไม่ไดมี้หน้าท่ี
เก่ียวกบักฎหมายโดยตรง จึงท าใหค้วามรู้ความสามารถทางดา้นกฎหมายมีนอ้ยกวา่องคก์รอยัการซ่ึงเป็นองคก์รซ่ึง
เป็นองคก์รท่ีถูกตรวจสอบ การตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการจึงยงัไม่เป็นไปโดยเขม้ขน้เท่าท่ีควร ยิง่
ไปกว่านั้นจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาการตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายของประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศญ่ีปุ่น ลว้นแลว้แต่ไม่มีการใหอ้ านาจ
ผูว้่าราชการจงัหวดัในการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการเลย ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการให้ผูว้า่
ราชการจงัหวดัเป็นผูมี้อ  านาจในการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการจึงยงัไม่เหมาะสม สมควรไดรั้บ
การแกไ้ข 
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5.2  ปัญหาการตรวจสอบค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยผู้บัญชาการหรือรองผู้บัญชาการ ซ่ึงเป็น
ผู้บังคบับัญชาการของพนักงานสอบสวนผู้รับผดิชอบ ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 145/1 

การเพ่ิมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 มีผลท าใหเ้ป็นการเปล่ียนแปลงผูมี้หนา้ท่ี
ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการจากเดิมคือ ผูว้า่ราชการจงัหวดั ซ่ึงเป็นเจา้พนกังานฝ่ายปกครอง เป็น
ฝ่ายต ารวจคือผูบ้ญัชาการหรือรองผูบ้ญัชาการ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาการของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ ซ่ึง
การแก้ไขดังกล่าวมีความพยายามเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แก้ไขมาแล้ว แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ
เน่ืองจากมีสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดอ้ภิปรายไม่เห็นดว้ยมากมาย และสุดทา้ยท่ีประชุมไดล้งมติในวาระท่ี
หน่ึง ไม่รับหลกัการในการแกไ้ข แต่ในท่ีสุดการแกไ้ขก็ไดเ้กิดข้ึนมาโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ชาติฉบบัท่ี 115/2557 เร่ืองแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่ในส่วนท่ีเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 น้ี ถือเป็นการ
ตดัอ านาจการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 โดยปริยาย กล่าวคือผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจตรวจสอบส านวนคดีในคดีท่ี
พนกังานอยัการมีค าสั่งไม่ฟ้องไดเ้ฉพาะ กรณีท่ีพนกังานสอบสวนไม่ไดเ้ป็นเจา้พนกังานต ารวจ กรณีคือพนกังาน
ฝ่ายปกครองเป็นพนักงานสอบสวนเท่านั้น ท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ านาจตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนกังานอยัการได ้ซ่ึงในทางปฏิบติัการสอบสวนในประเทศไทยส่วนใหญ่ จะอยูใ่นความรับผิดชอบของพนกังาน
สอบสวนซ่ึงเป็นเจา้พนกังานต ารวจเป็นส่วนใหญ่  

การใหผู้บ้ญัชาการหรือรองผูบ้ญัชาการ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ ไดแ้ก่ 
ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค กบัรองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค เป็นผูมี้อ  านาจตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังาน
อยัการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 แมจ้ะเป็นการตรวจสอบโดยผูท่ี้มีความรู้ความ
ช านาญด้านกฎหมายยิ่งกว่าผู ้ว่าราชการจังหวดัก็ตาม แต่การให้ผู ้บัญชาการหรือรองผู ้บัญชาการ ซ่ึงเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบเป็นผูมี้อ  านาจตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการนั้น 
ถือเป็นการตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการโดยองคก์รต ารวจเช่นเดียวกนักบัพนกังานสอบสวน ไม่ใช่
การตรวจสอบและถ่วงดุลโดยองคก์รภายนอก ท าให้การตรวจสอบและถ่วงดุลไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกบั
ปริมาณคดีในปัจจุบนัท่ีมากมาย หากให้ผูบ้ ัญชาการหรือรองผูบ้ญัชาการ ซ่ึงเป็นผูบ้ังคบับญัชาของพนักงาน
สอบสวนผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงได้แก่ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค และรองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค เป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการในหลายๆจงัหวดั จะท าใหก้ารด าเนินกระบวนยติุธรรมล่าชา้ และจาก
การท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษากฎหมายจากต่างประเทศ ในประเทศองักฤษ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศ
ญ่ีปุ่น ก็ไม่ไดมี้การให้องค์กรฝ่ายต ารวจมากท าการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการแต่
อยา่งใด ดงันั้นผูว้จิยัจึงเห็นวา่การใหผู้บ้ญัชาการหรือรองผูบ้ญัชาการ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวน
ผูรั้บผิดชอบเป็นผูมี้อ  านาจตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการ จึงยงัไม่เหมาะสมกบัการมาใชบ้งัคบัใน
ประเทศไทย 

5.3  การตรวจสอบค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอยัการ โดยองค์กรศาล 
ในประเทศไทยองคก์รศาลมีอ านาจในการตรวจสอบการด าเนินคดีของพนักงานอยัการได ้โดยการไต่

สวนมูลฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคแรก และการพิจารณาคดีของศาล 
พนักงานอยัการผูเ้ป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลมีหน้าท่ีตอ้งน าสืบพยานหลกัฐานเพ่ือให้ศาลเช่ือว่าจ าเลยได้
กระท าความผิดตามท่ีพนักงานอยัการฟ้องจริง หากพนกังานอยัการผูเ้ป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาไม่สามารถท่ีจะน า
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พยานหลกัฐานมาพิสูจน์ใหศ้าลเช่ือโดยปราศจากขอ้สงสัยไดว้า่จ าเลยไดก้ระท าความผิดตามท่ีกล่าวหาจริง ศาลมี
อ านาจท่ีจะพิพากษายกฟ้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 การตรวจสอบการ
ด าเนินคดีของพนักงานอัยการโดยศาลทั้ งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้ น ล้วนแล้วแต่เป็นการตรวจสอบการ
ด าเนินคดีของพนกังานอยัการเม่ือพนกังานอยัการสัง่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแลว้ทั้งส้ิน แต่กรณีท่ีพนกังานอยัการสั่ง
ไม่ฟ้องคดีอาญาต่อศาล กฎหมายในประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัในกฎหมายใดเลยท่ีให้อ านาจองคก์รศาลท าการ
ตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการได ้

ระบบการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการโดยศาลนั้น ในประเทศเยอรมนี และประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดใ้ห้อ านาจแก่ศาลท่ีจะท าการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการได ้โดยผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
จากการกระท าความผิดร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลท าการไต่สวน หากศาลไต่สวนแลว้ไดค้วามวา่คดีดงักล่าวมีมูล 
ศาลก็จะสั่งให้พนักงานอยัการด าเนินคดีต่อไป หรือแมก้ระทัง่ในประเทศฝร่ังเศส ท่ีพนักงานอยัการถือว่าเป็น
ตวัแทนฝ่ายบริหาร ท่ีจะไม่ข้ึนต่อศาลซ่ึงเป็นฝ่ายตุลาการ โดยศาลไม่มีอ านาจในการก าหนดควบคุม (Censurer) 
หรือตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของอยัการเลย พนกังานอยัการในประเทศฝร่ังเศสเพียงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น แต่ในประเทศฝร่ังเศสยงัมีขอ้ยกเวน้ประการหน่ึงท่ีเรียกว่า “หลกัประกนัเพ่ิมเติมในชั้น
ด าเนินคดีต่อศาลกล่าวหา” (Chambre de I’instruction) ซ่ึงแมว้า่พนกังานอยัการจะไม่ฟ้องบุคคลใดต่อศาลก็ตาม 
แต่ศาลก็มีอ านาจไต่สวนมูลฟ้อง ถา้ศาลไต่สวนมูลฟ้องแลว้เห็นว่า พนักงานควรท่ีจะด าเนินคดีกบับุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดซ่ึงพนกังานอยัการไม่ไดฟ้้องมา ศาลมีอ านาจท่ีจะออกค าสัง่ใหมี้การด าเนินคดีต่อ
ผูท่ี้เห็นว่าอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด หรือให้แจง้ขอ้หาเพ่ิมเติมกบัผูท่ี้เห็นว่าเก่ียวขอ้งกบัการกระท า
ความผิดได ้

ผูว้จิยัเห็นวา่ การใหอ้งคก์รศาลมีอ านาจตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ ถือไดว้า่เป็นการให้
องค์กรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายอย่างมากเป็นผูมี้อ  านาจในการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอยัการ ท าให้การพิจารณาตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอยัการนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือจากน้ียงัถือเป็นการใหอ้งคก์รอ่ืนนอกจากองคก์รต ารวจท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการสอบสวน หรือพนกังาน
อยัการซ่ึงเป็นองคก์รผูส้ัง่ไม่ฟ้องคดีเป็นผูท้  าการตรวจสอบ อนัเป็นการคานและถ่วงดุลอ านาจโดยองคก์รภายนอก 
จึงเป็นการตรวจสอบและดุลอ านาจ (Check and Balance) ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตามหลกัการของทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Power) อนัเป็น
หลกัเกณฑส์ าคญัของหลกันิติรัฐ ท่ีมีไวเ้พ่ือเหน่ียวร้ังไม่ให้มีการใชอ้  านาจเกินขอบเขต ซ่ึงเม่ือไม่มีการใชอ้  านาจ
เกินขอบเขตเท่ากับเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยปริยาย บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท าการ
สอบสวนคือเจา้พนกังานต ารวจ ผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีฟ้องร้องคือพนกังานอยัการ ผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณา
พิพากษาคดีคือศาล และผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในการลงโทษผูก้ระท าความผิดคือราชทณัฑ ์เพื่อท่ีจะให้แต่ละองคก์ร
ปฎิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของตน โดยไม่กา้วการอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รอ่ืน ดงันั้น การให้องคก์รศาลเป็นผูมี้
อ  านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ โดยหากศาลไต่สวนแลว้เห็นว่าคดีมีมูล ศาลมี
อ านาจสัง่ใหพ้นกังานอยัการด าเนินคดีต่อไปได ้ถือเป็นการใหศ้าลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดีมี
อ านาจสั่งให้ผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีในการสั่งคดีโดยตรงคือพนักงานอัยการสั่งฟ้องคดีได้ ย่อมขดัต่อทฤษฎีการ
แบ่งแยกอ านาจ (Separation of Power)  

การใหอ้งคก์รศาลท าการตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการนั้น ไม่ควรท่ีจะองคก์รศาลมีอ านาจ
ในการสั่งให้พนกังานอยัการด าเนินคดีต่อไป อนัถือเสมือนวา่เป็นการให้องคก์รศาลเป็นผูมี้อ  านาจฟ้องคดีอาญา
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เสียเองโดยปริยาย ซ่ึงจะขดัต่อทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Power) เช่นน้ี จึงไม่ควรให้อ านาจศาลถึง
ขนาดท่ีศาลจะลงไปยุ่งเก่ียวกับการด าเนินคดีของพนักงานอยัการ เป็นแต่เพียงให้ศาลมีอ านาจหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการเพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นไปโดยถูกตอ้งท่ีสุดตาม
กระบวนการและวิถีทางตามกฎหมาย (Due Process of Law) เพ่ือป้องกนัการเลือกปฏิบติัและการเลือกไม่ปฏิบติั
โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐเท่านั้น ซ่ึงหากศาลไต่สวนแลว้มีค าสั่งให้ฟ้องคดีต่อศาล ย่อมไม่ผูกมดัให้ศาลท่ีท าการ
พิจารณาพิพากษาคดีตอ้งพิพากษาลงโทษจ าเลยเท่านั้น เพราะการตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการโดย
ศาลนั้น ให้ศาลไต่สวนเพียงว่าคดีท่ีพนกังานอยัการสั่งไม่ฟ้องนั้นตามพยานหลกัฐานมีมูลท่ีสมควรจะข้ึนสู่การ
พิจารณาในชั้นศาลหรือไม่เท่านั้น ส่วนขอ้เท็จจริงท่ีไดค้วามจ าเลยจะกระท าความผิดจริงหรือไม่ เป็นขอ้ท่ีจะตอ้ง
พิสูจน์กนัอีกชั้นหน่ึงในชั้นพิจารณา ไม่ไดจึ้งจะนบัวา่เหมาะสมท่ีสุด  

อน่ึง ภายใตท้ฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Power) ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลา
การ ตอ้งสามารถควบคุมตรวจสอบยบัย ั้งซ่ึงกนัละกนัได ้ทั้งน้ี เพราะอ านาจฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
ตุลาการ ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด หากแต่มีการถ่วงดุลกัน เพ่ือให้สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่มีอ านาจใดอ านาจหน่ึงเหนือกว่าอีกอ านาจหน่ึงอยา่งเด็ดขาด หรือ
จะตอ้งไม่ให้อ านาจใดอ านาจหน่ึงรับภาระหนา้ท่ีของรัฐทั้งหมด และด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุภารกิจดงักล่าวเพียง
ฝ่ายเดียว ทฤษฎีการแบ่งแยกอ านาจ จึงเป็นหลกัท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจ การ
ตรวจสอบอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ ดงันั้นผูว้จิยัจึงเห็นวา่ การให้องคก์รศาลมีอ านาจตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้อง
ของพนักงานอยัการ ถือเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) ค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อยัการท่ีสมควรน ามาใชก้บัประเทศไทยเป็นอยา่งยิง่ 

5.4  การแก้ไขปัญหาเร่ืองความล่าช้าของการตรวจสอบค าส่ังไม่ฟ้องของพนักงานอยัการ 
เม่ือพิจารณาทั้ งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 และประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ต่างก็ไม่มีบญัญติัเก่ียวกบักรอบระยะเวลาการด าเนินการของการตรวจสอบ
ส านวนคดีกรณีท่ีพนกังานอยัการมีค าสั่งไม่ฟ้อง ว่าผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
หรือผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ในกรณีท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ญัชาการหรือรองผูบ้ญัชาการ ซ่ึง
เป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั ในกรณีท่ีอยูน่อกเขตอ านาจของ
กรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี จะเห็นพอ้งกบัค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ หรือจะด าเนินการท าความเห็นแยง้
ภายในระยะเวลาใด ท าให้การด าเนินคดีอาญาอาจเกิดความล่าช้าได ้และก่อให้เกิดผลเสียต่อการอ านวยความ
ยติุธรรมทางอาญา 

ดงันั้น ควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เก่ียวกบัการตรวจสอบดุลพินิจ
ค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ ไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 ให้มีระยะเวลาการ
ด าเนินการเอาไว ้เพ่ือเป็นการเร่งรัดเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบดุลพินิจค าสัง่ไม่ฟ้องของ
พนกังานอยัการ ให้ปฏิบติัการตามหนา้ท่ีโดยเร็ว มิให้เกิดปัญหาท่ีเป็นผลจากการล่าชา้ของกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญาได ้ 
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6.ข้อเสนอแนะ 
ระบบการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการในประเทศไทย แมจ้ะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 แลว้ ก็ยงัไม่ท าให้ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ 
(Check and Balance) การใชดุ้ลพินิจออกค าสั่งไม่ฟ้องของพนกังานอยัการในประเทศไทยมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
จึงควรมีการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 
 1)  ควรยกเลิกบทบัญญติัเก่ียวกับการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยผู ้ว่า
ราชการจงัหวดั ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 145  
 2)  ควรยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบดุลพินิจค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยผู ้
บญัชาการ หรือรองผูบ้ญัชาการ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานสอบสวนผูรั้บผิดชอบในประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา มาตรา 145/1  
 3)  ควรท่ีจะใหอ้งคก์รศาลมีอ านาจท่ีจะท าการตรวจสอบค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการ 
 4)  ควรมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 ให้มีระยะเวลาการ
ด าเนินการตรวจสอบดุลพินิจค าสัง่ไม่ฟ้องของพนกังานอยัการเอาไว ้
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เหตุส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณมีคีวาม
ประพฤติในทางทีจ่ะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทคัดย่อ 
การส้ินสุดสมาชิกภาพ (Termination of Membership) ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 47 ตรี (8) ก าหนดว่า การส้ินสุดสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะส้ินสุดลงเม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พน้จาก
ต าแหน่ง โดยมีความเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดงันั้น จึงควร
ศึกษาหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายในการวินิจฉัยหรือมีค าสั่งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ส้ินสุดลงในกรณีมีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย เพ่ือน าไปสู่การพฒันาหลกัเกณฑ์ (Rule) หรือ
วางแนวทาง (Guideline) ในการวนิิจฉยัท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป 

วิทยานิพนธ์น้ี มุ่งศึกษาปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล อนัเป็นเหตุให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพน้จากสมาชิกภาพสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งวา่มี
หลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง พฤติกรรมเช่นใดเป็นพฤติกรรมในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย (Detriment) รวมถึง
วิเคราะห์แนวค าพิพากษาของศาล และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเป็นแนวทางในการวางหลกัเกณฑ ์
หรือช้ีว่าพฤติกรรมใดบ้างเป็นพฤติกรรมในทางเส่ือมเสีย เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจน 
(Ambiguity) ในกรณีดงักล่าว  

เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ โดยเห็น
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิ มเติมระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู ้บ ริหารท้องถ่ิน  
รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประธานสภาทอ้งถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เลขานุการผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
และท่ีปรึกษาผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2554 โดยการเพ่ิมบทนิยาม ความประพฤติในทางท่ีจะมาซ่ึงความเส่ือมเสีย 
หมายถึง ความประพฤติ หรือพฤติกรรม ดงัต่อไปน้ี 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 21  ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

165 

(1) ใชอ้  านาจในต าแหน่งหน้าท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหน้าท่ีของตน แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  

(2) กระท าความผิดตามกฎหมายอาญา 
(3) กระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียม

อาวธุปืน 
 (4) มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ไม่วา่จะเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน 

(5) กระท าความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั โดยเป็นผูจ้ดัใหมี้การเล่นการพนนั 
(6) การกา้วล่วงในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโดยไม่มีอ านาจหนา้ท่ี  
 การบญัญติัไวใ้นลกัษณะน้ีจะก่อให้เกิดความชดัเจนในตวับทกฎหมายยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผูมี้อ  านาจวินิจฉัยหรือ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการสอบสวนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประธานสภาทอ้งถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เลขานุการผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
และท่ีปรึกษาผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 มีหลกัเกณฑ์ หรือแนวทางในการวินิจฉัยท่ีชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานว่า
พฤติกรรมอย่างใดบ้างท่ีเป็นพฤติกรรมในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือเสีย อนัเป็นเหตุให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (Subdistrict Administrative Organization Council) มีมติให้สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผูน้ั้น
ส้ินสุดลง 
 

ค าส าคญั: ความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย / การส้ินสุดสมาชิกสภาพ / องคก์ารบริหารส่วนต าบล / 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

ABSTRACT 
 The termination of membership of a member of the Subdistrict Administrative Organization Council under 

the Subdistrict Council and the Subdistrict Administrative Organization Act B.E. 2537 (1994) of section 47 ter (8) 
provides that the termination of membership of a member of the Subdistrict Administrative Organization Council 
shall be terminated when the Subdistrict Administrative Organization Council has a resolution to remove from the 
position with the opinion that the member is infamous conduct or to cause disorder in the Subdistrict Administrative 
Organization or to degrade the interest of the Subdistrict Administrative Organization Council. Therefore, it has to 
study of the legal rules for the decision or order to the membership of a member of the Council of the Subdistrict 
Administrative Organization Council shall be terminated in the case of infamous conduct for the develop the rule or 
guideline relating to the proper and justice decision.  

This thesis is aim to study the problems of infamous conduct of a member of the Subdistrict Administrative 
Organization Council which the event of removal from the membership of the Council under the Subdistrict Council 
and the Subdistrict Administrative Organization Act B.E. 2537 (1994) and the concerned rule explaining what kind of 
conduct that will lead to detriment as well as analysis of judgment of the court and the legal opinion of the Council of 
State as a guideline to provide the rule or indicate which conduct is infamous in order to give an academic advice how 
to resolve the ambiguity in the such cases.  
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To be the solution to the said problems, the researcher has proposed the analysis that the revision should be 
amended to the Rule of the Ministry of Interior on the Investigation to the Local Executive Officer, the Vice Local 
Executive Officer, the Chairman of the Local Council, the Vice Chairman of the Local Council, the member of the 
Local Council, the Secretary of the Local Executive Officer and the Consult of the Local Executive Officer Act B.E. 
2554 (2011) added the definition of infamous conduct means to the following conduct or behavior: 

(1) Exercise the power in one’s position or by virtue of the power and duty to acquire any advantages, for 
himself or herself or for other persons, to which he or she is not entitled to by the law; 

(2) Commit an offence under the criminal law; 
(3) Commit an offence under the Law on Firearm, Ammunition, Explosive, Firework and Imitation 

Firearm; 
(4) Be behavior relating to drug as being the principal, the instigator or the supporter; 
(5) Commit an offence under the Law on Gambling by providing the gamble; 
(6) Administer an activity of the Subdistrict Administrative Organization or of a member of the Subdistrict 

Administrative Organization Council without the power and duty 
The provisions in the above-mentioned will make the law clear to allow the authority or the investigated 

commission, under the Rule of the Ministry of Interior on the Investigation to the Local Executive Officer, the Vice 
Local Executive Officer, the Chairman of the Local Council, the Vice Chairman of the Local Council, the member of 
the Local Council, the Secretary of the Local Executive Officer and the Consult of the Local Executive Officer B.E. 
2554 (2011), has the rule or the guideline to clearly consider and the said provisions applied to the decision for the 
infamous conduct which cause to terminate the membership of the Subdistrict Administrative Organization Council. 
 

KEYWORDS: Infamous Conduct / Termination Of The Membership / Subdistrict Administrative Organization / 
Member Of The Subdistrict Administrative 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ให้มีการกระจายอ านาจให้

ทอ้งถ่ิน ให้สามารถพ่ึงตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง (มาตรา 78) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดป้กครองกนัเองรวมทั้ งสามารถท ากิจกรรมต่าง   ได้อย่างอิสระ ปลอดการช้ีน าจากรัฐบาลการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถ่ิน เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ตามระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy)โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนในการ
บริหารงานชุมชนทอ้งถ่ิน ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละท้องถ่ิน ให้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความ
ต้องการของท้องถ่ินนั้ น ตามหลักการปกครองตนเองหรือการปกครองท้องถ่ิน (Self-Government or Local 
Government) ต่อมาการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงไดว้างแนวทางนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐวา่ รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้องค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ่ึงตนเอง และตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พฒันาเศรษฐกิจของท้องถ่ินให้ทั่วถึง โดยจัดระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการตลอดทั้ งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในจงัหวดั (มาตรา 281) ทั้ งน้ี การกระจายอ านาจตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัความเป็นเอกภาพของ
รัฐ (Unity) โดยรัฐจ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบัดูแลราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน โดยอาจให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคท า
หนา้ท่ีก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแทนส่วนกลาง 

ในประเทศไทยมีการแบ่งประเภทของการปกครองทอ้งถ่ินออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทัว่ไปท่ีใชแ้ก่
ทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ  คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัตั้งข้ึนไดท้ัว่ไปในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดย
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทั่วไปมีอยู่ด้วยกันทั้ งส้ิน 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
(Provincial Administrative Organization)  เท ศ บ าล  (Municipality)  อ งค์ ก ารบ ริ ห าร ส่ วน ต าบ ล  (Subdistrict 
Administrative Organization)  และมีรูปแบบพิเศษท่ีใช้เฉพาะท้องถ่ินบางแห่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
จัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ เช่น กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) และเมืองพัทยา  
(The City of Pattaya) 

ในวิทยานิพนธ์น้ีจะกล่าวถึงองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงถือไดว้่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีสุดและอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไดบ้ญัญติัถึงหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลไวว้า่
สภาต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปี เฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละ 150,000 
บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาต าบลท่ีได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior 
Regulations) ก าหนดไว ้อาจจดัตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได ้การจดัตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลให้ท าโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาซ่ึงจะตอ้งระบุช่ือและเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไวใ้นประกาศดว้ย (มาตรา 40) องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
(มาตรา 43) และมีอ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบล (Subdistrict) ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

การก ากบัดูแลและควบคุมองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูซ่ึ้งไดรั้บ
การเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงตามหลกัการในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่า
เป็นผูแ้ทนของประชาชน มิใช่ขา้ราชการจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชา 
ซ่ึงพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไดใ้ห้อ านาจแก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน
การก ากบัดูแลสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยให้นายอ าเภอเป็นผูมี้อ  านาจสอบสวนและวินิจฉัย หากยงั
เป็นกรณีสงสยัวา่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะส้ินสุดลงดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในสัญญากบัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่ีตนด ารงต าแหน่งหรือในกิจการท่ีกระท าใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น (มาตรา 57) 

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูข้าดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 47 ทว ิ
(มาตรา 47 ตรี (7)) 

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านท่ีได้รับการเลือกตั้ งเป็นระยะเวลา
ติดต่อกนัเกินหกเดือน (มาตรา 47 ตรี (5)) 
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4. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลขาดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลติดต่อกนัสามคร้ังโดย
ไม่มีเหตุอนัสมควร (มาตรา 47 ตรี (4)) 

เม่ือนายอ าเภอท าการสอบสวนและวินิจฉัยแลว้ ค  าวินิจฉัยดงักล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลง (มาตรา 47 ตรี วรรคสอง) 

5. มีอ านาจสอบสวนและวินิจฉัย กรณีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงสมาชิกภาพส้ินสุดลงดว้ย
เหตุตามมาตรา 47 ตรี (8) ได้อุทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ี
รับทราบมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยระบุขอ้โตแ้ยง้และขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายประกอบดว้ย หาก
มีการยื่นอุทธรณ์เช่นน้ี ก็ยงัไม่ตอ้งจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหม่จนกวา่นายอ าเภอจะไดมี้
ค าวนิิจฉัย หากนายอ าเภอเห็นชอบดว้ยกบัมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมาชิกภาพของสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลผูน้ั้นยอ่มส้ินสุดลง (มาตรา 47 ตรี (8) วรรคสอง) 

จากบทบญัญติัมาตรา 47 ตรี (8) ดงักล่าวขา้งตน้เป็นเหตุหน่ึงท่ีท าให้สมาชิกภาพของสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลส้ินสุดลง โดยสามารถแบ่งพฤติการณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ออกเป็น 3 พฤติการณ์ ได้แก่ 1)  
มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย 2) ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 3) 
กระท าการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะศึกษาเฉพาะกรณีมี
ความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา เน่ืองจากค าว่า มีความ
ประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มิได้ก าหนดค านิยาม หรือแนวทางในการวินิจฉัยกรณีว่ากรณีหรือพฤติการณ์เช่นใด จึงจะถือว่า มีความประพฤติ
ในทางซ่ึงจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียไวอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองดว้ยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นบุคคลซ่ึงประชาชนให้การยอมรับและไดถู้กเลือกมาเป็นตวัแทนของประชาชน เพ่ือมาท าหนา้ท่ี ดงันั้น จะตอ้งมี
พฤติกรรมเยีย่งวญิญูชนคนทัว่ไป หรือวา่ตอ้งมีพฤติกรรม (Behavior) มีมาตรฐานสูงกวา่คนทัว่ไป เพราะเป็นผูน้ าและ
เป็นแบบอยา่งของประชาชนซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีเกียรติ ตลอดจนความรู้สึกของสังคมท่ีคาดหวงัไว ้รวมทั้งเจตนาในการ
กระท าท่ีใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงความไม่ชดัเจนดงักล่าวอาจท าใหก้ารมีมติของสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงส้ินสุดลงเพราะเหตุดงักล่าวตามมาตรา 47 ตรี 
(8) รวมทั้งการสอบสวน และการวินิจฉัยของนายอ าเภอ (District Chief) ซ่ึงผูน้ั้นไดอุ้ทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติของสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไปยงันายอ าเภอเป็นผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลขาดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเพ่ือประกอบการวินิจฉัย
ตลอดจนขั้นตอน และวิธีปฏิบติัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ผูมี้อ  านาจในการวินิจฉัยไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการใชดุ้ลพินิจ1 
(Discretion) วา่กรณีใดถือไดว้า่ มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย 

ปัญหาดงักล่าวเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นการยากท่ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอ
ผูก้  ากบัดูแลจะพิจารณาได้อนัเน่ืองจากขาดนิยาม และหลกัเกณฑ์ตลอดจนวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติท่ีชดัเจน  
ซ่ึงอาจเป็นเหตุท าให้การใชดุ้ลพินิจในวินิจฉัยและออกค าสั่งทางปกครองให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายได ้อนัเป็นเหตุให้คู่กรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม

                                                   
1 ดุลพินิจ (Discretion) หมายถึง  อ  านาจของฝ่ายปกครองท่ีตดัสินใจอยา่งอิสระท่ีจะกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือไม่กระท าอยา่งใด
อยา่งหน่ึง ซ่ึงดุลพินิจของฝ่ายปกครองจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือฝ่ายนิติบญัญติัให้อ  านาจไว ้เม่ือฝ่ายปกครองวินิจฉัยแลว้และค าวินิจฉัยนั้น
ถึงท่ีสุด 
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และเกิดการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได ้ประเด็นดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นและส าคญัอนัน าไปสู่การพฒันาระบบ
กฎหมายโดยการแกไ้ข ปรับปรุง ใหน้ าไปบงัคบัใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม 

การศึกษาหลกัเกณฑแ์ละปัญหาการวนิิจฉยัความประพฤติในทางซ่ึงน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอนัเป็นเหตุให้ส้ินสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตลอดจนขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผูมี้อ  านาจในการวินิจฉัย ได้ใช้เป็นแนวทางในการการใช้ดุลพินิจ (Discretion)  
ของผูก้  ากบัดูแล จึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้ ผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลใชดุ้ลพินิจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดถู้กตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสภาต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพ่ือไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อเจตนารมณ์และสาระส าคญัแห่งหลกัการดงักล่าว 
 

2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทราบถึงท่ีมาและความส าคญัของความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2. เพื่อศึกษาถึงประวติัความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม

กฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในส่วนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาขอ้กฎหมายอนัเก่ียวกบัเหตุแห่งการถอดถอนสมาชิกภาพของสภาต าบล

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อนัน ามาซ่ึงการส้ินสุดสมาชิกภาพ 
5. เพ่ือเสนอแนะแนวทาง แกไ้ขขอ้กฎหมาย ขอบเขตการใชอ้ านาจการใชดุ้ลพินิจในการตีความกฎหมาย  

 

3. ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาวิทยานิพนธ์มุ่งศึกษาถึงปัญหาการใชแ้ละตีความกฎหมาย ในประเด็นปัญหาเหตุแห่งการส้ินสุด

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกรณี “มีความประพฤติในทางซ่ึงน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียตาม
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
มาตรา 47 ตรี วรรคหน่ึง (8) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวติัความเป็นมาของการพฒันากฎหมาย รวมทั้งพิเคราะห์ค า
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมาย
ของต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองสูงสุดไดว้ินิจฉัยปัญหาการเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในแต่ละประเด็นอยา่งไร ใชห้ลกัการใดในการวนิิจฉัย และเจตนารมณ์
ท่ีแทจ้ริงของบทบญัญติัดงักล่าวควรเป็นเช่นไร เพ่ือเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 

4. สมมติฐานของการวจัิย 
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 47 ตรี (8) ไดว้างหลกัเหตุ

แห่งการส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไวว้่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติ
ในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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มาตรา 47 ตรี ดังกล่าวข้างต้นมีความมุ่งหมายท่ีจะให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความประพฤติท่ีเป็น
แบบอย่างของประชาชนตามท่ีได้รับความไวว้างใจให้มาท าหน้าท่ีผูแ้ทนประชาชน แต่ด้วยพระราชบัญญัติ
ดงักล่าวท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะน้ีไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีปัญหาในส่วนของการตีความว่า
พฤติการณ์ใดบา้งท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย และอาจน าไปสู่การกลัน่แกลง้ฝ่ายตรงขา้ม ดงันั้น จ าเป็นตอ้งศึกษา
เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาหากไดก้ าหนดความหมายหลกัเกณฑ ์หรือพฤติการณ์กรณีความประพฤติในทางท่ีจะ
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงจะท าให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อนัจะท าใหอ้ านาจในการใชบ้งัคบักฎหมายมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุท่ีท าให้

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลง ในกรณีมีความประพฤติในทางซ่ึงจะน ามาซ่ึงความ
เส่ือมเสีย โดยศึกษาจากต ารากฎหมาย เอกสาร ผลงานทางวิชาการตวับทกฎหมาย ค าพิพากษาศาลฎีกาหรือค าสั่งศาล 
วทิยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืน   ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของไทยและของต่างประเทศ รวมทั้งสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
เพื่อวิเคราะห์หาขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมาย 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีศึกษาเฉพาะกรณี “มีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย” ว่าจะใช้

หลักเกณฑ์ ใดในการพิจารณา เน่ื องจากค าว่า “มีความประพฤติในทางท่ี จะน ามาซ่ึ งความเส่ือมเสีย ”  
ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มิไดก้ าหนด ค านิยาม หรือแนวทางในการ
วินิจฉัยว่ากรณีหรือพฤติการณ์เช่นใดจะถือว่า มีความประพฤติในทางซ่ึงจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียไวอ้ยา่งชดัเจน 
เน่ืองด้วยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคคลซ่ึงประชาชนให้การยอมรับและไดถู้ก

เลือกมาเป็นตวัแทนของประชาชน เพ่ือมาท าหนา้ท่ี ดงันั้น จะตอ้งมีพฤติกรรมเยีย่งวิญญูชน2(reasonable man) หรือวา่
ตอ้งมีพฤติกรรมท่ีมีมาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไป เพราะเป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างของประชาชนซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี
เกียรติ ตลอดจนความรู้สึกของสังคมท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจท าให้การมีมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงส้ินสุดลงเพราะเหตุดงักล่าวตามมาตรา 47 ตรี (8) รวมทั้ง
การสอบสวน และการวินิจฉัยของนายอ าเภอ ซ่ึงผูน้ั้นไดอุ้ทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขาดหลกัเกณฑ ์ท่ีชดัเจน เพ่ือประกอบการวินิจฉัยตลอดจน หลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีปฏิบติัเพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผู ้
มีอ  านาจใชเ้ป็นแนวทางในการใชดุ้ลพินิจวา่กรณีใดถือไดว้า่ มีความประพฤติในทางซ่ึงจะน ามา ซ่ึงความเส่ือมเสีย ซ่ึง
เป็นการยากท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอผูก้  ากบัดูแลจะพิจารณาไดอ้นัเน่ืองจากขาดนิยาม และ
หลกัเกณฑต์ลอดจนวิธีหรือแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน  ซ่ึงอาจเป็นเหตุท าให้การใชดุ้ลพินิจในวินิจฉัยและออก
ค าสั่งทางปกครองให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมายได ้อนัเป็นเหตุให้คู่กรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมและเกิดการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได ้ยกตวัอยา่งเช่น 

                                                   
2 วิญญูชน (reasonable man) คือ ผูซ่ึ้งรู้ผิดรู้ชอบตามปรกติ  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) กรุงเทพฯ: นาม
มีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์. 
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ในกรณีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถูกจบักุมในขอ้หาเล่นการพนันไพ่รัมม่ี และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไดมี้มติให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูน้ั้นพน้จากสมาชิกภาพสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เน่ืองจากมีพฤติกรรมในทางเส่ือมเสียทางศีลธรรม ซ่ึงศาลปกครองไดมี้ค าพิพากษาไวว้่ากรณีมีพฤติกรรมเล่นการ
พนนัไพ่รัมม่ี พฤติกรรมดงักล่าวไม่เป็นพฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียทางศีลธรรม เน่ืองจากการเล่นพนนัดงักล่าวเป็นเพียงผู ้
เล่น ไม่ถึงขนาดเป็นเจา้มือหรือเจา้ส านกั และการพนนัไพ่รัมม่ีเป็นการพนนัในบญัชี ข ทา้ยพระราชบญัญติัการพนนั 
พ.ศ. 2478 ซ่ึงกฎหมายไม่ไดห้้ามโดยเด็ดขาด การมีค าสัง่ให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพน้จากสมาชิกภาพ

นั้นเป็นการใชดุ้ลพินิจโดยไม่ชอบ ให้เพิกถอนค าสั่งให้พน้จากสมาชิกภาพดงักล่าว3  ซ่ึงเม่ือพิเคราะห์แลว้จะเห็นได้
วา่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูโ้ดนมติสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้พน้จากสมาชิกภาพและนายอ าเภอ
มีค าสั่งให้พน้จากสมาชิกภาพนั้นไดรั้บความเสียหาย ตอ้งพน้จากสมาชิกภาพทนัที ซ่ึงสมาชิกสภาองคบ์ริหารส่วน
ต าบลเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ถือเป็นผูแ้ทนของประชาชน การจะให้พน้จากสมาชิกภาพควรจะมี
หลกัเกณฑห์รือแนวทางในการวนิิจฉยัท่ีชดัเจน 

ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะว่า กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาและจะตอ้งมีวินิจฉัยดว้ยมติคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่และกรณีนายอ าเภอเป็น
ผูว้ินิจฉัยช้ีขาดให้ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ควรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู ้บ ริหารท้องถ่ิน รองผู ้บริหารท้องถ่ิน ประธานสภาท้องถ่ิน  
รองประธานสภาทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เลขานุการผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และท่ีปรึกษาผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2554 
เป็นแนวทางในการวินิจฉัย โดยยึดพฤติการณ์อันน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียตามแนวค าพิพากษาของศาลท่ีได้เคย
พิพากษามาแลว้ เป็นเกณฑ์การพิจารณาในการกระท ากรณีเดียวกนั และยึดหลกัการยอมรับของชุมชนตามความเห็น
ของศาลปกครอง หลกัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี รวมถึง จรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรม ซ่ึงเป็น
มาตรฐานกลางทางจริยธรรม ประกอบในการวินิจฉัยของผูมี้อ านาจ เพื่อให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้ งเป็นการสอดคลอ้กบัแนวคิดการถ่วงดุลอ านาจ และหลกัการใชดุ้ลพินิจ ผูถู้ก
กระทบการะเทือนสิทธิสามารถตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได ้อีกทั้งเม่ือมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนฯ สมาชิกสภาสามารถคดัคา้นกรรมการสอบสวนได ้หากคิดวา่กรรมการผูน้ั้นมีส่วนไดเ้สีย 
และสามารถน าพยานหลกัฐานมาแสดงให้แก่คณะกรรมการสอบสวน หรือจะตั้งผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมเป็นกรรมการ
สอบสวนได ้ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ตวัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเม่ือนายอ าเภอมีมติแลว้
หากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัไม่เป็นท่ีพอใจสามารถน าไปฟ้องต่อศาลปกครองให้พิจารณาพิพากษาวา่
ค าสัง่ของนายอ าเภอนั้นชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ซ่ึงเป็นการควบคุมโดยองคก์รตุลาการอีกชั้นหน่ึง 

 

7. อภิปรายผล 
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 47 ตรี (8) ไดว้างหลกัเหตุแห่ง

การส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไวว้า่ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

                                                   
3 ค าพิพากษาศาลปกครอง คดีหมายเลขแดงท่ี 445/2546 
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ส่วนต าบลส้ินสุดลงเม่ือสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติให้พน้จากต าแหน่ง โดยเห็นวา่มีความประพฤติในทางท่ี
จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

บทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้มีความมุ่งหมายท่ีจะให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีความประพฤติท่ีเป็นแบบอยา่งของ
ประชาชนตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจใหม้าท าหนา้ท่ีผูแ้ทนประชาชน แต่ดว้ยพระราชบญัญติัดงักล่าวท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่น
ขณะน้ีไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีปัญหาในส่วนของการตีความวา่พฤติการณ์ใดบา้งท่ีจะน ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสีย และอาจน าไปสู่การกลัน่แกลง้ฝ่ายตรงขา้ม อาทิเช่น สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่เขา้ร่วม

กิจกรรมของต าบล เป็นเหตุให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้สมาชิกสภาผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง4 อีกทั้งเม่ือ
พิเคราะห์ถึงพฤติกรรมประกอบขอ้เท็จจริงจากแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแลว้ จะสามารถก าหนดนิยาม
ของ ค าวา่ ความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียได ้วา่มีพฤติกรรมอยา่งใดบา้ง อนัเป็นพฤติกรรมในทางท่ี
จะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียซ่ึงเป็นเหตุให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ผูน้ั้ นพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ย่อมจะท าให้เกิดความเป็นธรรมและเป็น
หลกัเกณฑ์อยา่งชดัเจน เพ่ือให้เกิดบรรทดัฐานในการใชดุ้ลพินิจของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือผูมี้อ  านาจ
ก ากับดูแล ซ่ึงจะท าให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อนัจะท าให้อ านาจในการใช้
บงัคบักฎหมายมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

เม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีผู ้ใช้อ  านาจจะน ามาพิจารณาว่าการกระท าใดกระท าได้หรือไม่นั้ น
ประกอบด้วย 1) การค้นหาข้อเท็จจริง (finds facts) 2) ปรับข้อเท็จจริงเข้าหับหลักกฎหมาย (applies law) และ3) 
พิจารณาวา่อะไรเป็นส่ิงท่ีพึงประสงคใ์นสถานการณ์นั้น   ภายหลงัจากท่ีทราบขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายแลว้ เรียก
ไดว้า่เป็นการใชดุ้ลพินิจ (the exercise of discretion) การใชดุ้ลพินิจนั้นตอ้งผูกพนัตามหลกัความเสมอภาคหรือหลกั
ความไดส้ดัส่วนดว้ย 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการวินิจฉยัวา่การกระท าใดเป็นเหตุใหส้มาชิกภาพของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงนั้น จะตอ้งพิจารณาจากขอ้เท็จจริงของการกระท าเป็นการเฉพาะเป็นกรณี 
เน่ืองจากกฎหมายบญัญติัถอ้ยค าไวก้วา้ง   เป็นนามธรรมชดัเจน  บางกรณีอาจตอ้งอาศยัการใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ท่ี
หรือผูก้  ากบัดูแล ซ่ึงอาจมีความเห็นแตกต่างกันไดห้ลายทาง และอาจมีปัญหาการใช้ดุลพินิจในการสั่งให้พน้จาก
สมาชิกภาพสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ในกรณีของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น 
เม่ือมีมติให้สมาชิกสภาผูใ้ดมีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย เป็นเหตุให้สมาชิกภาพผูน้ั้นพน้จาก
สมาชิกภาพสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เม่ือพิจารณาแลว้การลงมติโดยเสียงขา้งมากนั้นให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลผูใ้ดพน้จากต าแหน่ง อาจจะเป็นช่องทางในการกลัน่แกลง้ฝ่ายตรงขา้ม หรือเป็นการร่วมกนักลัน่
แกลง้ หรือร่วมมือกนัเพ่ือท่ีจะให้ผูท่ี้ขดัแยง้กบักลุ่มของตนตอ้งพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงต าแหน่งสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนั้น เป็นการไดม้าโดยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ถือว่าเป็นขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจขดักบั
หลกัเจตนารมณ์ของการไดม้าซ่ึงขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ิน 

                                                   
4 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.496/2558 
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เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ โดยเห็น
ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผูบ้ริหารท้องถ่ิน รองผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ประธานสภาทอ้งถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เลขานุการผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และท่ีปรึกษา
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2554 โดยการเพ่ิมบทนิยาม ความประพฤติในทางท่ีจะมาซ่ึงความเส่ือมเสีย หมายถึง ความ
ประพฤติ หรือพฤติกรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ใชอ้  านาจในต าแหน่งหน้าท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหน้าท่ีของตน แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  

(2) กระท าความผิดตามกฎหมายอาญา 
(3) กระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียม

อาวธุปืน 
(4) มีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ไม่วา่จะเป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน 
(5) กระท าความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนนั โดยเป็นผูจ้ดัใหมี้การเล่นการพนนั 
(6) การกา้วล่วงในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโดยไม่มีอ านาจหนา้ท่ี  
การบญัญติัไวใ้นลกัษณะน้ีจะก่อให้เกิดความชดัเจนในตวับทกฎหมายยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผูมี้อ  านาจวินิจฉัยหรือ

คณะกรรมการสอบสวนท่ีตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการสอบสวนผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประธานสภาทอ้งถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เลขานุการผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
และท่ีปรึกษาผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2554 มีหลกัเกณฑ์ หรือแนวทางในการวินิจท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานว่า
พฤติกรรมอย่างใดบ้างท่ีเป็นพฤติกรรมในทางท่ีจะน ามาซ่ึงความเส่ือเสีย อนัเป็นเหตุให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (Subdistrict Administrative Organization Council) มีมติให้สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผูน้ั้น
ส้ินสุดลง อยา่งไรก็ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไดก้ าหนดให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลผูใ้ดท่ีไม่เห็นดว้ยกบัมติสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีมติให้พน้จากสมาชิกภาพสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล สามารถอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติดงักล่าวไปยงันายอ าเภอซ่ึงถือไดว้า่เป็นผูมี้อ  านาจก ากบั
ดูแล  เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจการใช้ดุลพินิจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเม่ือนายอ าเภอมีค า
วินิจฉัยอย่างหน่ึงอย่างใดแลว้ให้ถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด แต่ในกรณีน้ีถือว่าเป็นการส้ินสุดในทางบริหารเท่านั้ น หาก
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัไม่เป็นท่ีพอใจยงัสามารถน ากรณีดงักล่าวไปฟ้องต่อศาลปกครอง ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจอีกทางหน่ึงดว้ย 
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บทคัดย่อ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 196 ไดก้ าหนดให้ศาลยุติธรรมมีองค์กรในการ

บริหารงานบุคคล เรียกวา่ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ท าหน้าท่ี คดัเลือก บรรจุ แต่งตั้ง เล่ือนขั้น เล่ือน
ต าแหน่ง และให้พ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนพิจารณาลงโทษผู ้พิพากษาหรือตุลาการท่ีกระท าผิดทางวินัย โดย
คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) เป็นองคก์รบริหารงานบุคคลของศาลยติุธรรม หากพิจารณาถึงอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) แลว้พบวา่ การใชอ้  านาจนั้นมิใช่เป็นการใชอ้ านาจทางตุลาการ กล่าวคือ 
ไม่ใช่เป็นการใชอ้ านาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี แต่เป็นการใชอ้ านาจทางปกครอง (Administrative Authority) 
ในการพิจารณาออกมติไม่รับรองหรือเพิกถอนหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา และเม่ือ
พิจารณาถึงท่ีมาของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) จะพบวา่ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกมาเป็นคณะกรรมการลว้น
แลว้แต่เป็นผูพิ้พากษาหรือตุลาการ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และการกระท าในฐานะคณะกรรมการนั้นเป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมายในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงเกิดผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด ดงันั้นการใชสิ้ทธิตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคสาม ก าหนดให้การกระท าใด ๆ ท่ี
กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคล ยอ่มตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายโดยองคก์รตุลาการหรือศาล 
ภายใตห้ลกันิติรัฐเช่นกนั ซ่ึงหมายความรวมถึงการกระท าดงักล่าวของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ดว้ย 

เม่ือบุคคลภายนอกซ่ึงถูกมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ไม่รับรองหรือเพิกถอนหลกัสูตร
ปริญญาโททางกฎหมาย ย่อมถือไดว้่าบุคคลดงักล่าวไดถู้กละเมิดสิทธิ จึงควรไดรั้บความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
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ตามรัฐธรรมนูญ เห็นควรพิเคราะห์แลว้จึงก าหนดใหมี้การอุทธรณ์มติดงักล่าวต่อองคก์รผูมี้อ  านาจได ้หากยงัไม่เป็นท่ี
พอใจในค าสั่งชั้นอุทธรณ์ บุคคลผูน้ั้นมีสิทธิท่ีจะน ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได ้เฉกเช่นเดียวกบัผูท่ี้ถูกลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพจากค าสั่งทางปกครองอ่ืน ๆ การท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงถูกมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) ไม่
รับรองหรือเพิกถอนหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมายนั้นไม่สามารถใชสิ้ทธิฟ้องต่อศาลปกครองได ้คงใชสิ้ทธิเพียง
ขอให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทบทวนมติดังกล่าวได้เท่านั้ น ซ่ึงเห็นว่าบุคคลภายนอกเม่ือถูก
กระทบกระเทือนสิทธิก็ควรไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญในการเร่ืองการใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้
ต่อสูค้ดีในศาลได ้

พิเคราะห์แลว้ เห็นวา่ เม่ือมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เป็นค าสั่งทางปกครอง บุคคลภายนอกท่ี
ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิในทางศาลได ้โดยปกติถา้เป็นค าสั่งทางปกครองทัว่ไป สามารถยืน่ฟ้องต่อ
ศาลปกครองได้ แต่ในกรณีของมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีขอ้จ ากัดในพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาล
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (2) ก าหนดให้การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ไม่อยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง เม่ือมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมไม่อยูใ่น
อ านาจของศาลปกครองแลว้ บุคคลภายนอกผูถู้กกระทบกระเทือนสิทธิจะสามารถไปฟ้องคดีต่อศาลใดได ้นั้น บท
ทั่วไปควรต้องไปยื่นฟ้องยงัศาลยุติธรรม แต่เม่ือพิเคราะห์จากองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วเห็นว่า มติ
คณะกรรมการศาลยุติธรรมดังกล่าว ถูกออกโดยคณะกรรมการซ่ึงมาจากผูพิ้พากษาแต่ละชั้นศาลในศาลยุติธรรม
ทั้งส้ิน และมีประธานศาลฎีกาซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจบงัคบับญัชาสูงสุดของศาลยติุธรรมเป็นประธานคณะกรรมการดว้ย 
ดังนั้ นเม่ือน ามติคณะกรรมการไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมก็เท่ากับว่าน าเร่ืองเดิมไปให้คณะกรรมการชุดเดิมเป็นผู ้
พิจารณา และอาจท าให้ผูพ้ิพากษาศาลยุติธรรมไม่กลา้ตดัสินขดักับมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซ่ึงมี
ประธานศาลฎีกาเป็นผูบ้ังคับบัญชา บุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้ นจึงควรส่งเร่ืองไปยงั
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหว่างศาลเป็นผูว้ินิจฉัยหรือพิจารณาพิพากษาในกรณีดงักล่าวต่อไป จึง
เห็นควรเพ่ิมบทบัญญัติกฎหมาย เป็น (4) ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญติัว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ี
ระหวา่งศาล พ.ศ. 2542 ความวา่ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหวา่งศาล มีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีเก่ียวกับมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมท่ีไม่รับรองหรือเพิกถอนปริญญาโททางกฎหมายของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยคู่ความจะยืน่ค  าร้องต่อศาลใหศ้าลส่งเร่ืองไปใหค้ณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉยั 

 

ค าส าคญั: คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) / มติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม / หลกัสูตรปริญญาโท
ทางกฎหมาย / การโตแ้ยง้คดัคา้นกรณีเพิกถอนหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมาย 

 

ABSTRACT 
 The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017), Section 196, provided the Courts of Justice 
to establish an independent statutory corporation for personnel management, called the Judicial Commission of the 
Courts of Justice, which is responsible for selection, recruitment, appointment, upgrade, promotion, removal from the 
office, and all the way to punishing judges or arbiters who commit disciplinary offences. The Judicial Commission of 
the Courts of Justice is personal administrative organ that administers and manages personnel of the Courts of Justice. 
Upon consideration of the power and duty of the Judicial Commission, such power and duty are indeed not a judicial 
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authority. In other words, the Judicial Commission has no power to adjudicate lawsuits, rather, it has the 
administrative power to decide not to certify or revoke the Master of Laws Program at a university. Moreover, upon 
consideration of the origin of the Judicial Commission of the Courts of Justice, it is evident that the selected 
candidates of the commission are judges or arbiters who are erudite and competent, whereby their duties as a 
commission are the utilization of legal authority as a government official, which may affect the rights of an individual. 
As such, the exercise of rights according to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017), Section 
25, Paragraph three, provided that any actions that affect an individual’s right shall be under the legal examination of 
the judiciary or the court, as well as under the legal state; thereby, such actions also include those performed by the 
Judicial Commission. 
 Accordingly, in the case of a third party who was decided by the Judicial Commission not to certify or 
revoke the Master of Laws Program, it shall be deemed that such person’s rights are violated and that his/her rights 
and liberties shall be entitled to the protection under the constitution. It is therefore deemed appropriate to appeal such 
decision to an authorized organization. If such appeal is still unsatisfactory, that person has the right to file a lawsuit to 
the Administrative Court. This shall also apply to those who are deprived of the rights and liberties from other 
administrative orders. In the event that the third party who was decided by the Judicial Commission not to certify or 
revoke the Master of Laws Program is unable to exercise the right to prosecute against the Administrative Court, 
he/she may file a petition to the Judicial Commission to reconsider such decision. It is perceived that when the rights 
of a third party are affected, he/she should be entitled to the protection of rights according to the constitution regarding 
the exercise of judicial rights and litigation to the Courts. 
 It has been considered that when the Judicial Commission’s resolutions are administrative orders, the third 
parties whose rights are affected are entitled to exercise the rights through the court. As a matter of course, in case of 
general administrative orders, they can be brought before the Administrative Court. However, in case of Judicial 
Commission’s resolutions, there are some restrictions described in Section 9, Paragraph two (2) of the Act on the 
Establishment of Administrative Courts B.E. 2542 (1999) providing that actions of the Judicial Commission under the 
law on judicial rules are not covered in the competency of the Administrative Court. Since the resolutions of the 
Judicial Commission are not covered in the competency of the Administrative Court, the question arose as to which 
court the third parties whose rights are affected shall bring to the case. In general, such case is supposed to be brought 
before the court of justice, but when having taken the elements of the Judicial Commission into consideration, the 
resolutions of the Judicial Commission are issued by the Commission which consist of judges from each level of the 
Court of Justice and the President of the Supreme Court, who has the supremacy of the Court of Justice, as the 
President of the Commission. Therefore, if the Judicial Commission’s resolutions were brought before the court, it 
would be submission of the same case to the same commission. This may also make the judges in the Court of Justice 
reluctant to decide the cases in contrast with the resolutions of the Judicial Commission in which the President of the 
Supreme Court is the superior officer, so the third parties may not receive justice. Thus, the cases should be submitted 
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to the Commission on Jurisdiction of Courts to decide the cases. It is necessary, therefore, to modify the provision as 
(4) in Section 10 of the Act on the Determination of the Power and Duties among Courts B.E. 2542 (1999) which 
provides that the Commission on Jurisdiction of Courts shall have the authority to decide the cases related to the 
Judicial Commission’s resolutions that disapprove or revoke the Master of Laws from the higher education 

institutions and the parties shall request to the court submitting the case to the Commission on Jurisdiction of Courts. 
 

KEYWORDS: The Judicial Commission/Resolution of The Judicial Commission / Master of Laws Program/ 
Dispute in The Case of Revocation of Master of Laws Program 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปกครอง เป็นเร่ืองเก่ียวกับการจดัองค์กรของฝ่ายปกครอง 

วิธีการด าเนินการของฝ่ายปกครอง ซ่ึงการด าเนินการของฝ่ายปกครองน้ียอ่มก่อให้เกิดผลกระทบต่ออ านาจ หน้าท่ี
หรือสิทธิของบุคคลอ่ืน บางกรณีอาจท าให้สิทธิและหน้าท่ีของบุคคลอ่ืนเปล่ียนแปลงไป แต่บางกรณีก็ก่อให้เกิด
ความรับผิดท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้งเยียวยาให้แก่ผูท่ี้เสียหาย ฉะนั้น จึงอาจสรุปไดว้่า กฎหมายปกครองเป็นกฎหมาย
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรของฝ่ายปกครองดว้ยกนัเอง หรือระหว่างองค์กรของฝ่ายปกครองกบัเอกชน 
อยา่งไรก็ตาม เอกชนน้ีอาจเป็นประชาชนหรือเป็นเจา้หนา้ท่ีเองก็ได ้เพราะกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การจดัโครงสร้างของฝ่ายปกครอง กล่าวคือ รัฐเป็นส่ิงสมมติข้ึนไม่มีตวัตน ดงันั้น ในการด าเนินกิจการอนัเป็นหนา้ท่ี
ของรัฐ จึงจ าเป็นตอ้งมีบุคคลเขา้มาด าเนินการแทน บุคคลท่ีเขา้มาด าเนินการแทนรัฐนั้น เรียกกนัทัว่ไปวา่ เจา้หน้าท่ี
ของรัฐ แต่ในรัฐนั้นอาจจ าแนกการกระท าของของรัฐได ้ดงัน้ี  

1) การกระท าทางนิติบญัญติั 2) การกระท าทางตุลาการ และ 3) การกระท าทางปกครอง โดยการกระท าทาง

ปกครองน้ี ผูท่ี้เป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐ1 หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูป้ฏิบติังานประเภทอ่ืนไม่วา่จะเป็น
การแต่งตั้ งในฐานะกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด โดยมีการจัดโครงสร้างของการบริหารราชการออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
ราชการบริหารส่วนกลาง (The Center Public Administration) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) 
และราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (Local Administration) เพ่ือใหส้ามารถบริหารราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การกระท าทางปกครองของเจา้หนา้ท่ีรัฐนั้นตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย ตามหลกัการวา่ดว้ยการกระท าของฝ่าย

ปกครองตอ้งชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามหลกันิติรัฐ2  (Legal State) ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดท่ีอาจมีผล 
กระทบกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อนัชอบธรรมของบุคคลคนหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไดก็้ต่อเม่ือ 
มีกฎหมายให้อ านาจและจะตอ้งกระท าลกัษณะดงักล่าวภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด การกระท าของเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายปกครองนั้นตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย โดยกฎหมายเรียกร้องให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองผูรั้บผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ มี
หนา้ท่ีดูแลขั้นตอนของการพิจารณาให้ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยตามวตัถุประสงคแ์ละรวดเร็ว มิใช่ปล่อยให้เป็น

                                                   
1 มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 
2 หลกันิติรัฐ คือ หลกัการท่ีรัฐและหน่วยงานของรัฐใชอ้  านาจด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะในฐานะท่ีเหนือกวา่เอกชน กฎหมาย
นั้นก็ตอ้งจ ากดัอ านาจรัฐและหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใช้อ  านาจนอกกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
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เร่ืองของคู่ความเหมือนกบัวิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือขจดัโอกาสท่ีจะวินิจฉัยสั่งการผิดพลาดตั้งแต่เจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปกครอง มิใช่คิดเพียงวา่หากผิดพลาดประการใดแลว้ประชาชนก็สามารถใชสิ้ทธิทางศาลได ้อยา่งไรก็ตาม บุคคลคน
ใดท่ีได้รับความเสียหายจากการกระท าทางปกครองซ่ึงตนเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมีสิทธิร้องขอให้ศาล
พิพากษาการกระท าทางปกครองนั้นวา่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะกล่าวถึงพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บทบญัญติัวา่ดว้ย
เจา้หน้าท่ี ซ่ึงบัญญัติอยู่ในส่วนท่ี 1 หมวดท่ี 2 ค  าสั่งทางปกครอง เม่ือกล่าวถึงค าสั่งทางปกครองนั้ น กฎหมายได้
บญัญติัไวว้า่ ค  าสั่งทางปกครองและหมายถึง การใชอ้ านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสมัพนัธ์
ข้ึนระหวา่งบุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าท่ี
ของบุคคล ไม่วา่จะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง 
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ หรือการอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง3 และการท าค าสั่ง
ทางปกครองตอ้งกระท าโดยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น4 
 เม่ือพิจารณาถึงค าสั่งใดเป็นค าสัง่ทางปกครองหรือไม่ ถา้เป็นค าสั่งทางปกครอง ยอ่มอยูใ่นอ านาจของศาล
ปกครอง (Jurisdiction) ท่ีจะพิจารณาพิพากษา ซ่ึงพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 ไดก้ าหนดไวใ้น มาตรา 9 วรรคหน่ึง อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังก็มีปัญหา หรือการด าเนินการอยู ่3 ประการ ท่ีไม่อยู่
ในอ านาจของศาลปกครอง คือ 1) การด าเนินการเก่ียวกบัวนิัยทหาร 2) การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการตุลาการ และ 3) คดีท่ีอยูใ่นอ านาจของศาลช านญัพิเศษ 
 จากมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมท่ีมีมติไม่รับรองหรือเพิกถอนหลักสูตรปริญญาโททาง
กฎหมาย เป็นเหตุให้ผูส้มคัรสอบเป็นขา้ราชการตุลาการในต าแหน่งผูช่้วยผูพิ้พากษาขาดคุณสมบติัไม่สามารถสมคัร
สอบได ้ถือไดว้า่เป็นค าสัง่ทางปกครองท่ีเป็นการกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอก ดงันั้นควรจะสามารใชสิ้ทธิทาง
ศาลได้ แต่ด้วยบทบัญญัติในมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ก าหนดให้การด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการตุลาการ ไม่อยูใ่นอ านาจ
พิจารณาของศาลปกครอง ประเด็นดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นและส าคญัอนัน าไปสู่การพฒันาระบบกฎหมายโดยการ
แกไ้ข ปรับปรุง ใหน้ าไปบงัคบัใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประโยชน์  
 

2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อการศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาโต้แยง้คดัค้านมติคณะกรรมการตุลาการศาล

ยติุธรรมในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลศึกษากรณีมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมท่ีไม่
รับรองหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมายของสถาบนัอุดมศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฒันาการของการทบทวนและตรวจสอบค าสัง่ทางปกครอง 
3. เพ่ือพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากมติคณะกรรมการตุลาการของศาลยติุธรรม 
4. เพ่ือศึกษาการทบทวนและตรวจสอบค าสั่งทางปกครอง โดยเปรียบเทียบกบัปัญหาการโตแ้ยง้คดัคา้นมติ

คณะกรรมการตลุาการของศาลยติุธรรมในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก 

                                                   
3 มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
4 มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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5. เพื่อเสนอแนะและแนวคิดการด าเนินการคน้หาแนวทางการโตแ้ยง้คดัคา้น มติคณะกรรมการศาลยติุธรรม
และการพฒันาปรับปรุงกฎหมายการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง 
 

3. ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งถึงปัญหาการทบทวนและตรวจสอบค าสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์และการขอให้

พิจารณาใหม่ ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวติัความ
เป็นมาของการพฒันากฎหมา ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
งานวิจยัในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบ
เจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของบทบญัญติัควรเป็นเช่นไร และเพ่ือเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 

4. สมมติฐานของการวจัิย 
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม วา่ดว้ยการสมคัร การสอบคดัเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อ

บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในต าแหน่งผู ้ช่วยผู ้พิพากษา พ.ศ. 2558 ก าหนดให้คณะกรรมการตุลาการ หรือ 
คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม สามารถมีมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมรับรองหรือไม่รับรองหลกัสูตร
นิติศาสตรมหาบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น  ส่งผลให้ผูส้มคัรสอบเพื่อบรรจุเป็นขา้ราชการตุลา
การในต าแหน่งผู ้ช่วยผู ้พิพากษา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 21 (2) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซ่ึง มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ดังกล่าว ถือเป็นการ
ด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ทั้งน้ี พระราชบญัญติัจดัตั้ง
ศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (2) ก าหนดใหไ้ม่อยูใ่นอ านาจศาลปกครอง   

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วางหลกักฎหมายว่า ในกรณีท่ีค าสั่งทาง
ปกครองใดไม่ไดอ้อกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะ 
ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจา้หน้าท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีตน
ไดรั้บค าสัง่ดงักล่าว 

มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมดงักล่าวนั้น เม่ือมีมติแลว้ถือเป็นท่ีสุด และไม่มีบทบญัญติัก าหนด
วธีิการอุทธรณ์เป็นการเฉพาะ และหากกระทบกระเทือนสิทธิ และเสรีภาพของ ผูส้มคัรสอบฯ หรือสถาบนัอุดมศึกษา 
ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูต้อ้งเสียประโยชน์จากมติดังกล่าวจะสามารถอุทธรณ์ หรือโตแ้ยง้มติคณะกรรมการตุลาการศาล
ยติุธรรมไดห้รือไม่ ดงันั้น เห็นควรส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการวนิิจฉัยช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล ซ่ึงเป็นองคก์ร
กลางระหว่างศาล ให้เป็นผูพิ้จารณาพิพากษาในกรณีท่ีมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไม่รับรองหลกัสูตร
ปริญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา และเห็นควรเพ่ิมบทบัญญัติกฎหมาย เป็น (4) ในมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล พ.ศ. 2542 ความวา่ ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉัยช้ีขาด
อ านาจหน้าท่ีระหวา่งศาล มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกบัมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมท่ีไม่รับรอง
หรือเพิกถอนปริญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุมดศึกษา โดยคู่ความจะยื่นค าร้องต่อศาลให้ศาลส่งเร่ืองไปให้
คณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉยั 
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
วทิยานิพนธ์น้ี เป็นการศึกษาวจิยัจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากมติไม่รับรองหรือเพิกถอน

หลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาจากต ารากฎหมาย เอกสาร ผลงานทางวิชาการ 
บทบญัญติักฎหมาย หรือค าพิพากษาค าสั่งของศาลปกครอง วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือวเิคราะห์หาขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมาย 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัปัญหาการโตแ้ยง้คดัคา้นจากมติคณะกรรมการศาลยติุธรรมกรณีท่ีมีผลกระทบ

ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลภายนอกกรณีมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมท่ีไม่รับรับรองหลกัสูตรปริญญา
โททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา พบว่ามีปัญหาหลายประการจึงขอน าเสนอบทสรุปของปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ปัญหาการตรวจสอบความชอบในการออกค าสั่งของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) มีมติไม่
รับรองหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมายของสถาบนัอุดมศึกษา 

มติของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมท่ีไม่รับรองหรือเพิกถอนหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมาย
ของสถาบนัอุดมศึกษานั้น เป็นการใชอ้ านาจของคณะกรรมการตุลาการท่ีมีลกัษณะเป็นการใชอ้ านาจทางปกครอง ใน
การบริหารงานบุคคลภายในองค์กรของศาลไม่วา่จะเป็นการคดัเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และให้พน้จากต าแหน่ง อนัเป็น
การส่งผลกระทบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลโดยตรง  ดงัมติของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมในการพิจารณา
มีมติไม่รับรองหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมาย ของมหาวิทยาลยัจ านวน 4 แห่ง  และเพิกถอนการรับรองหลกัสูตร

ปริญญาโททางกฎหมาย จ านวน 3 แห่ง5 ซ่ึง เป็นเร่ืองท่ีมีกฎหมายเฉพาะใหอ้ านาจ ก.ต. ในการด าเนินการไดโ้ดยอิสระ 
ไม่ตอ้งถูกตรวจสอบความชอบในการออกค าสั่งโดยองคก์รอ่ืนใด ถึงแมว้า่การใชอ้  านาจของ ก.ต. จะมีลกัษณะเป็น
ค าสั่งทางปกครองก็ตาม ซ่ึงตามหลกักฎหมายปกครอง กรณีน้ีจะตอ้งอยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
แต่มีขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 9 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 

2. ปัญหาการไม่สามารถโตแ้ยง้ต่อศาลปกครองในเร่ืองการใช้อ านาจของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยติุธรรม (ก.ต.) 

ปัญหาการใช้อ านาจของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการพิจารณามีมติไม่รับรองหลกัสูตร
ปริญญาโททางกฎหมายของสถาบนัอุดมศึกษานั้น เป็นเร่ืองของการบริหารงานบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นการใชอ้ านาจ
ทางปกครองซ่ึงตามหลกักฎหมายปกครองตอ้งอยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง แต่ไดมี้ขอ้ยกเวน้ไว ้ซ่ึงบญัญติัอยูใ่น
มาตรา 9 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ท่ีไม่ให้การ
ด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการอยูใ่นอ านาจของศาลปกครองท่ีจะพิจารณา เช่นกรณีผูฟ้้องคดีเป็นผูส้มคัรสอบ
คดัเลือกเพ่ือบรรจุเป็นขา้ราชการตุลาการในต าแหน่งผูช่้วยผูพิ้พากษา ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากประกาศ
คณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม โดยในประกาศดงักล่าวไม่มีรายช่ือผูฟ้้องคดีเป็นผูมี้สิทธิเขา้สอบคดัเลือก ผูฟ้้อง
คดีเห็นว่าไม่เป็นธรรมและขดัต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ จึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ซ่ึงศาล

                                                   
5 มติคณะกรรมการศาลยติุธรรม ท่ี 19/2554 
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ปกครองได้มีค  าสั่ งไม่ รับค าฟ้องไว้พิจารณา6 ดังนั้ น หากพิจารณาหลักกฎหมายท่ีให้อ านาจบุคคลท่ีถูก
กระทบกระเทือนสิทธิหรือเสรีภาพสามารถยกบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้
คดีในศาลได ้ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 25 วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 

3. ปัญหาเก่ียวกบัการทบทวนตรวจสอบค าสัง่ทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม 
ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 มิไดมี้บทบญัญติัท่ีก าหนดให ้

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมสามารถทบทวนค าสั่ง หรือมีการตรวจสอบค าสั่งภายในฝ่ายปกครอง ซ่ึงขดัต่อ
หลกัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีกฎหมายบา้นเมือง กล่าวคือ ถา้มีกฎหมาย สิทธิ 
คือประโยชน์อนัเกิดจากการคุม้ครองและรับรองโดยกฎหมาย ด้วยเหตุน้ีสิทธิจึงเกิดข้ึนโดยกฎหมาย การท่ีไม่มี

กฎหมายรับรอง ก็ไม่อาจเกิดสิทธินั้น ๆ7  อนัเป็นหลกัประกนัความเป็นธรรม ในการทบทวนค าสั่งทางปกครองอีก
ชั้นหน่ึง 

4. ปัญหาเก่ียวกบัความไม่ชดัเจนกรณีท่ีตอ้งอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 
มติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมท่ีไม่รับรองหรือเพิกถอนหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมายของ

สถาบันอุมดศึกษา ท าให้ผูส้มคัรสอบคดัเลือกเป็นผูพิ้พากษาในต าแหน่งผูช่้วยผูพิ้พากษา นั้น ไม่มีคุณสมบติัท่ีจะ
สมคัรสอบได ้เป็นการด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่าย
ตุลาการ ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล เม่ือมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม เป็นค าสัง่ทางปกครอง
ท่ีกระทบต่อสิทธิของผูรั้บค าสั่ง ดงันั้นบุคคลดงักล่าวควรท่ี จะอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองไดด้งัเช่นกรณีค าสั่งทาง
ปกครองอ่ืน  ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดรับรองสิทธิของบุคคลไว ้วา่บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรั้บความ
คุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบญัญติั แห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีใน

ศาลได้8 โดยกรณีท่ีบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว ้สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีในศาลได ้แต่ในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลา
การศาลยติุธรรม มิไดมี้บทบญัญติัใดท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถอุทธรณ์มติดงักล่าว หรือจะสามารถ
ยืน่ฟ้องต่อหน่วยงานใด หรือองคก์รใดไดบ้า้ง อนัเป็นการขดักบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงเม่ือประชาชน
ไดรั้บผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพก็สามารถท่ีจะน าคดีไปฟ้องต่อศาลได ้

5. ปัญหาเก่ียวสิทธิในการฟ้องเพิกถอนค าสัง่ทางปกครองต่อศาล 
ตามท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติไม่รับรองหรือเพิกถอนหลกัสูตรปริญญาโททาง

กฎหมายของสถาบนัอุดมศึกษา โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 ประกอบขอ้ 14 แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าดว้ยการสมคัร การสอบ
คดัเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นขา้ราชการตุลาการในต าแหน่งผูช่้วยผูพิ้พากษา พ.ศ. 2558 ซ่ึงใน
บทบญัญติัทั้งสองดงักล่าวมิไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารโตแ้ยง้ คดัคา้น หรือการยืน่ฟ้องมติดงักล่าวต่อศาลใด  
 
 

                                                   
6 ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุดท่ี 247/2554 
7 วิษณุ  เครืองาม. (2530). ค าอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. หนา้ 642. 
8 มาตรา 25 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2560   
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7. อภิปรายผล 
จากสมมติฐานการวิจัย พบว่าระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบ

คดัเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นขา้ราชการตุลาการ ในต าแหน่งผูช่้วยผูพิ้พากษา พ.ศ. 2558 ก าหนดให้
คณะกรรมการตุลาการ หรือ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สามารถมีมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
รับรองหรือไม่รับรองหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมายของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น  ส่งผลให้ผูส้มคัร
สอบเพ่ือบรรจุเป็นขา้ราชการตุลาการในต าแหน่งผูช่้วยผูพิ้พากษา มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ตามมาตรา 21 (2) (ค) แห่ง
พระราชบัญญั ติระเบี ยบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2543 ซ่ึง มติคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยติุธรรม ดงักล่าว ถือเป็นการด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลา
การ ทั้งน้ี พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (2) ก าหนดให้
ไม่อยู่ในอ านาจศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ท่ีไม่รับรองปริญญาบัตรทาง
กฎหมายของสถาบนัอุดมศึกษา หากพิจารณาตาม พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แลว้ ถือ
เป็นค าสั่งทางปกครองตามค านิยามมาตรา 5 ค าสั่งทางปกครอง มีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโอน สงวน หรือระงบั
ซ่ึงสิทธิ สถานะของบุคคล เป็นไปตามค านิยามในมาตรา 5 ท่ีออกโดยฝ่ายปกครองซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนสิทธิและ
เสรีภาพของผูส้มคัรสอบฯ   

จากการศึกษาพบวา่ มติของคณะกรรมการดงักล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองเน่ืองจากมีผลกระทบต่อสิทธิของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรง เป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหวา่งบุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือ
มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากนิยาม มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญัติ
จดัตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง มติคณะกรรมการดังกล่าวฯ เป็นค าสั่งทางปกครอง ผูว้ิจัยเห็นว่า
บุคคลภายนอกสามารถโตแ้ยง้มติคณะกรรมการศาลยติุธรรมได ้และการใชอ้ านาจในการออกมติของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยติุธรรมนั้น เป็นการใชอ้ านาจในทางบริหาร ไม่ใชเ้ป็นการใชอ้ านาจในทางพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ฉะนั้นบุคคลภายนอกควรจะโตแ้ยง้มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมท่ีไม่รับรองหลกัสูตรปริญญาโททาง
กฎหมายของสถาบนัอุดมศึกษาไดเ้ฉกเช่นเดียวกบัมติคณะกรรมการอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาวา่บุคคลภายนอกจะโตแ้ยง้มติ
คณะกรรมการต่อใครนั้น ผูว้ิจยัพิเคราะห์แลว้เห็นวา่ เม่ือมีขอ้จ ากดัไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได ้และการท่ี
จะไปยืน่ฟ้องยงัศาลยติุธรรมบุคคลภายนอกก็อาจจะไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ดงันั้นเห็นควรให้ส่งเร่ืองให้องคก์รกลาง 
คือ คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาล เป็นผูพ้ิจารณาหรือมีอ านาจในการวินิจฉัยในประเด็น
ดงักล่าวได ้ดงันั้นจึงเห็นควรให้มีการเพ่ิมบทบญัญติักฎหมายให้คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหวา่ง
ศาลมีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นท่ีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติเก่ียวกับการไม่รับรอง
หลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมาย 
 

8. ข้อเสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์จากการศึกษา ประกาศแรก ผูว้ิจยัเห็นวา่ มติของคณะกรรมการตุลาการ

ศาลยติุธรรม (ก.ต.) ท่ีไม่รับรองหรือเพิกถอนหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมายนั้น เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิทธิของบุคคลภายนอก เม่ือไม่มีการบญัญติัให้อุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ ถือวา่เป็นการขดักบัหลกัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน เห็นควรท่ีกฎหมายควรจะบัญญัติให้สามารถโตแ้ยง้ หรืออุทธรณ์ให้ทบทวนค าสั่งดังกล่าวได้ โดยเปิด
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โอกาสให้ผูท่ี้ถูกกระทบสิทธิจากมติดังกล่าว ผูว้ิจัยเห็นควรจัดตั้งองค์กรกลางเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล อุทธรณ์และร้องทุกขไ์วโ้ดยเฉพาะ ตามหลกัการถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนัและกนั  

ประการท่ีสอง มติคณะกรรมการดงักล่าวเป็นค าสัง่ทางปกครอง แต่ไม่อยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ท าให้ผูถู้กกระทบสิทธิไม่
สามารถน าเหตุดังกล่าวมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้อันเป็นการขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกล่าวตาม
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีกระทบต่อสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
สามารถท่ีจะอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองไดด้งัเช่นกรณีค าสั่งทางปกครองอ่ืน โดยรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดรับรองสิทธิ
ของบุคคลไว ้โดยกรณีท่ีบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว ้สามารถยกบทบัญญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสูค้ดีในศาลได ้แต่ในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลา
การศาลยติุธรรมมิไดมี้บทบญัญติัใดท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบสามารถอุทธรณ์มติดงักล่าว หรือจะสามารถ
ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานใด หรือองค์กรใดไดบ้้าง อนัเป็นการขดักบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงเม่ือบุคคลท่ี
ไดรั้บผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสามารถท่ีจะน าคดีไปฟ้องต่อศาลได ้ผูว้ิจยัพิเคราะห์แลว้เห็นวา่การท่ีคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยติุธรรมมีมติไม่รับรองหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมาย เป็นการด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก ดังนั้ นสมควรท่ีจะสามารถโตแ้ยง้ หรือใช้สิทธิทางศาลได ้
เน่ืองจากมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมถูกออกโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจ
ของคณะกรรมการในทางบริหาร ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์ในการคดัสรรบุคคลเพ่ือเขา้รับราชการเป็นผูพิ้พากษาในต าแหน่ง
ผูช่้วยผูพิ้พากษา มิใช่เป็นการใชอ้ านาจในทางตุลาการของผูพิ้พากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี จึงเห็นสมควรวา่
ควรจะฟ้องร้องหรือใชสิ้ทธิทางศาลไดด้งัเช่นมติคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ซ่ึงควรจะสามารถฟ้องต่อองคก์รศาลไดเ้ม่ือบุคคล
นั้นถูกกระทบกระเทือนสิทธิ แต่เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็น
กฎหมายในการก าหนดในเร่ืองเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง ซ่ึงในมาตรา 9 วรรคสอง (2) 
ก าหนดไวว้า่กรณีเก่ียวกบัการด าเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ 
นั้น ไม่อยูใ่นอ านาจของศาลปกครองท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของกฎหมาย  

ประการท่ีสาม เม่ือพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดไวว้า่ไม่ให้การด าเนินการของ
คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการตุลาการ อยูใ่นอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ก็ตอ้งมาพิจารณาต่อวา่ควรจะยื่นฟ้องต่อองคก์รใดต่อไป พิเคราะห์แลว้เห็นวา่ การท่ีจะน ามติคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยติุธรรมไปฟ้องร้องยงัศาลยติุธรรม นั้น เม่ือพิจารณาจากคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) แลว้นั้น จะ
พบวา่ตวัคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม (ก.ต.) นั้นประกอบไปดว้ยผูพิ้พากษาในแต่ละชั้นศาล ซ่ึงสงักดัอยูใ่นศาล
ยติุธรรมทั้งส้ิน อีกทั้งประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรม ก็มาจากประธานศาลฎีกาโดยต าแหน่ง ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นประมุขขององค์กรศาลยุติธรรม เม่ือตวัคณะกรรมการศาลยุติธรรม เป็นผูพ้ิพากษาท่ีไดรั้บคดัเลือกมาจากศาล
ยติุธรรมแทบทั้งส้ิน เม่ือน ากรณีพิพาทไปฟ้องร้องยงัศาลยติุธรรม นั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่จะเป็นการน ากรณีพิพาทไปฟ้อง
ยงัศาลท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะกรรมการชุดเดิม อีกทั้งมีประธานศาลฎีกา ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดตามสายงาน เป็น
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมท่ีเคยมีมติมาก่อน อาจจะไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่เห็น
ควรส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาล ซ่ึงเป็นองค์กรกลางระหว่างศาล ให้เป็นผู ้
พิจารณาพิพากษาในกรณีท่ีมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไม่รับรองหลกัสูตรปริญญาโททางกฎหมายของ
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สถาบนัอุดมศึกษา เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากองคป์ระกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล
แลว้นั้น จะเห็นไดว้่า คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาลจะประกอบดว้ย ประธานศาลฎีกาเป็น
ประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนา้ส านกัตุลาการทหาร และผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนอีกส่ีคนเป็นกรรมการ ซ่ึงเป็น
ผูมี้ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ซ่ึงตอ้งได้รับ
คดัเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ของแต่ละศาล และผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์ดา้นกฎหมายท่ีมิใช่เป็นผูพิ้พากษาหรือ
ตุลาการประจ าศาล เป็นกรรมการหน่ึงคน ถือว่าคณะกรรมการชุดน้ีประกอบไปดว้ยประธานแต่ละศาล ซ่ึงมีความ
น่าเช่ือถือ และให้ความยุติธรรมแก่ผูถู้กกระทบกระเทือนสิทธิได ้และเห็นควรเพ่ิมบทบญัญติักฎหมาย เป็น (4) ใน
มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการวนิิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล พ.ศ. 2542 ความวา่ ให้คณะกรรมการ
วนิิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกบัมติคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมท่ี
ไม่รับรองหรือเพิกถอนปริญญาโททางกฎหมายของสถาบนัอุมดศึกษา  โดยคู่ความจะยื่นค าร้องต่อศาลให้ศาลส่งเร่ือง
ไปใหค้ณะกรรมการพิจารณาวนิิจฉยั 
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เบาะแสธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสัยตามกฎหมายป้องกนัและปราบปราม การฟอกเงิน 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคน์ าเสนอปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูมี้หนา้ท่ีรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควร

สงสยัตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงจ ากดัการใหค้วามคุม้ครองสิทธิผูใ้ห้
ขอ้มูลในกรณีบุคคลทั่วไปเฉพาะการคุม้ครองพยานในคดีอาญา ขณะท่ีกรณีการรายงานธุรกรรมโดยสถาบัน
การเงิน ส านกังานท่ีดิน และผูป้ระกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด บญัญติัใหเ้ม่ือผูร้ายงานดงักล่าวไดก้ระท าโดย
สุจริตแล้ว หากการรายงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผูร้ายงานไม่ต้องรับผิด ทั้ งน้ี เม่ือเปรียบเทียบ
หลักการของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คือ กฎหมายในการให้ความคุ้มครองข้อมูลแก่รัฐในต่างประเทศ ได้ให้
ความส าคญักบัการคุม้ครองสิทธิแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลอยา่งรอบดา้น ซ่ึงไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะการคุม้ครองพยานในคดีอาญา
เท่านั้น เน่ืองจากเป็นกระบวนท่ีจะท าให้ไดรั้บเบาะแส หรือขอ้มูลส าคญัท่ีน าไปสู่การสอบสวนถึงการกระท า
ความผิดได ้โดยท่ีมีกฎหมายไทยบางส่วนไดน้ าหลกัการดงักล่าวมาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจราชการแผน่ดิน พ.ศ.2552 และพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2552 
 
ค าส าคญั: ,  คุม้ครองสิทธิผูใ้หข้อ้มูล/ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั/กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

ABSTRACT 
 This article aims to propose problems concerning protection of person under an obligation to report 
suspicious transaction according the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 (1999) which has a limitation on 
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its witness protection in criminal prosecution for general people who report suspicious transaction. Meanwhile, 
financial institution, Department of land and designated person are fully protected by the Anti-Money 
Laundering Act, B.E. 2542 (1999). Compared to relevant laws in international level, principle of whistleblower 
protection laws and the United Nations Convention against Corruption 2003 put emphasis on protection 
of general people by covering beyond witness protection in criminal case due to the fact that such process is 
crucial to get useful information for investigation. The principle of whistleblower protection are applied by 
some Thai laws such as the Ombudsman Act B.E. 2552 (2009) and the Securities and Exchange Act B.E. 2535 
(1992). 
 
KEYWORDS: Anti-Money Laundering Act, Whistleblower Protection 
 

1. บทน า 
 เน่ืองจากการกระท าความผิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินมีลกัษณะเป็นการก่ออาชญากรรมท่ีไม่
มีผูต้กเป็นผูเ้สียหาย (Victimless Crimes) ส่งผลใหก้ระบวนการด าเนินคดี การแสวงหาหลกัฐาน และความร่วมมือ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดเป็นไปไดด้ว้ยความยากล าบาก เน่ืองจากการท่ีไม่มีผูเ้สียหายอยา่งชดัเจน
และไม่มีผูร้้องเรียนใหด้ าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด หรืออีกนยัหน่ึง หากภาครัฐจะเขา้เป็นผูด้  าเนินคดี แต่โอกาส
ท่ีบุคคลจะใหค้วามร่วมมือในการเป็นพยานหรือใหห้ลกัฐานเพ่ือแสดงถึงกระท าผิดจะมีโอกาสนอ้ย เน่ืองจากผูใ้ห้
ขอ้มูลจะรู้สึกวา่อาจเกิดความเดือดร้อนและเสียผลประโยชน์ไปดว้ย ดงันั้น มาตรการท่ีจะจดัการกบัอาชญากรรม
ในลกัษณะดงักล่าวจึงตอ้งเป็นมาตรการท่ีเฉพาะเจาะจง และไม่เหมือนกบัมาตรการโดยทัว่ไป โดยท่ีมาตรการท่ี
มกัถูกใชใ้นการจดัการกบัอาชญากรรมการฟอกเงินคือ การก าหนดให้มีการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 
และการคุม้ครองผูร้ายงานธุรกรรมดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม พระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ก าหนดใหก้ารรายงานธุรกรรมท่ีไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายเฉพาะผูร้ายงานเพียงบางส่วนเท่านั้น
ตามมาตรา 19 ไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน ส านกังานท่ีดิน และผูป้ระกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่กลุ่มบุคคล
อ่ืนท่ีอาจเป็นส่วนราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลภายนอก ผูป้ระกอบอาชีพ
อ่ืน ซ่ึงสามารถให้ขอ้มูล หรือเบาะแสเชิงลึกท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี 
หากไดร้ายงานโดยสุจริตแลว้ จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายเช่นเดียวกบักลุ่มผูมี้หน้าท่ีตามกฎหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้ จึงอาจเป็นขอ้จ ากดัในการรับรายงานขอ้มูลธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์การกระท าความผิดของอาชญากร และท าให้เจ้าพนักงานของรัฐไม่สามารถใช้บังคับกฎหมายกับ
ผูก้ระท าความผิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. วตัถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษาขอ้มูลปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงไม่มีหนา้ท่ี ศึกษากรณีบุคคลภายนอกท่ี

ใหเ้บาะแสธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 21  ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

188 

(2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงไม่มีหนา้ท่ี ศึกษากรณีบุคคลภายนอกท่ี
ให้เบาะแสธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย ตามพระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
เปรียบเทียบกบัหลกัการของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้การคุม้ครองสิทธิผูใ้ห้ขอ้มูล และ
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั  ภายใตพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 

3. สมมุติฐานของการศึกษา 
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 19 วางหลกัเก่ียวกบัการคุม้ครอง

สิทธิส าหรับผูมี้หน้าท่ีรายงานธุรกรรมทางการเงิน หรือธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยโดยกลุ่มบุคคลดังน้ี (1) 
สถาบนัการเงิน (2) ส านักงานท่ีดิน (3) ผูป้ระกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงหากบุคคลกลุ่มดงักล่าวเป็น
ผูร้ายงานกระท าโดยสุจริต และหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลใด บุคคลดงักล่าวซ่ึงรายงานไม่ตอ้งรับผิด (No 
Liability) อนัเป็นการไดรั้บความคุม้ครองสิทธิตามบทบญัญติัมาตรา 19  แต่กรณีการรายงานธุรกรรมทางการเงิน 
หรือธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยโดยบุคคลภายนอกกลุ่มอ่ืนนอกจากกลุ่มบุคคลท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงผูร้ายงาน
ขอ้มูลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย หรือผูใ้ห้เบาะแส  หรือผูท่ี้ไดใ้ห้ขอ้มูลตามค าสั่งของเจา้พนกังาน ตามบทบญัญติั มาตรา 
38 ต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กลับมีเพียงมาตรการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองพยานในคดีอาญาเท่านั้น และไม่มีบทบญัญติัให้ความคุม้ครองสิทธิดา้นอ่ืน เช่น เดียวกบักลุ่มบุคคลผูมี้
หน้าท่ีรายงานธุรกรรม ซ่ึงอาจส่งผลให้ส านักงานป้องกันและปราบปราม   การฟอกเงินไม่อาจได้รับรายงาน
ธุรกรรมทางการเงิน หรือธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินคดีได้  ดังนั้ น 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   พ.ศ. 2542 จึงควรวางหลักการคุ้มครองสิทธิแก่
บุคคลภายนอกท่ีให้ขอ้มูล หรือให้เบาะแส ธุรกรรมทางการเงิน หรือธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย กบัส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือให้ผูร้ายงานกลุ่มอ่ืนไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 
เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลผูมี้หน้าท่ีรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ดว้ย เพ่ือใหเ้กิดสภาพบงัคบัของกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นประโยชน์
ในการไดรั้บขอ้มูลทางการเงินเชิงลึกของผูก้ระท าความผิดท่ีสามารถน าไปใชด้ าเนินคดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4. การรายงานข้อมูลธุรกรรมและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูลตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศและประเทศไทย 

แนวคิดการด าเนินการทางดา้นกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในระดบันานาชาติไดถู้ก
น าเสนอโดยองคก์รระหวา่งประเทศต่าง ๆ อาทิ คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงิน (Financial 
Action Task Force: FATF) ไดมี้ขอ้แนะน าของคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงิน (The FATF 
recommendation) ก าหนดวา่ควรมีกฎหมายใหส้ถาบนัการเงิน ธุรกิจและผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 
(Designated Non-financial Businesses and Professions) มีหนา้ท่ีรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั (Reporting 
of Suspicious Transaction) ต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit) รวมทั้ ง ยงัก าหนดให้
ผูร้ายงานธุรกรรมดังกล่าวได้รับการคุม้ครองตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้งรับผิดทางอาญาและทางแพ่งในขอ้หา
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ละเมิด รวมถึงข้อห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีบังคบัใช้ตามสัญญา หรือบทบัญญัติของกฎหมาย ฯลฯ  ถ้าบุคคล
เหล่านั้ นรายงานข้อสงสัยของตนด้วยความสุจริต ทั้ งน้ี หลักการส าคัญของการรายงานธุรกรรมดังกล่าวใน
กฎหมายเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน คือ การท าใหส้ามารถระบุถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมทั้งใน
ส่วนของผูจ่้ายเงินและผูรั้บผลประโยชน์จากอาชญากรรมนั้ น ๆ ท่ียงัคงถูกซ่อนเร้นจากการตรวจพบโดย
กระบวนการสอบสวนปกติซ่ึงประเทศไทยตอ้งปฏิบติัตาม 

ประเทศไทยไดน้ าแนวคิดดา้นการรายงานขอ้มูลธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั และการใหค้วามคุม้ครอง
แก่ผูใ้ห้ขอ้มูล ก าหนดเป็นมาตรการส าคญัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการฟอกเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติั
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กล่าวคือ การรายงานขอ้มูลธุรกรรม ก าหนดให้มีผูท่ี้ตอ้งรายงาน
การท าธุรกรรมทางการเงินใหแ้ก่หน่วยงาน หรือผูท่ี้กฎหมายก าหนดใหมี้หนา้ท่ีไดรั้บมอบหมาย ประกอบดว้ย (1) 
สถาบนัการเงิน (2) ส านักงานท่ีดิน (3) ผูป้ระกอบอาชีพท่ีถูกก าหนดไวต้ามกฎหมาย อาทิเช่น ผูป้ระกอบอาชีพ
เก่ียวกบัการลงทุนหรือการเคล่ือนยา้ยเงินทุน ผูค้า้อญัมณี เพชรพลอย ทองค า เป็นตน้ ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหก้ลุ่ม
บุคคลดงักล่าวตอ้งรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐานการฟอก
เงิน ต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงบุคคลผูมี้หนา้ท่ีขา้งตน้ กฎหมายก าหนดให้เม่ือผูร้ายงาน
ดงักล่าวไดก้ระท าโดยสุจริตแลว้ หากการรายงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผูร้ายงานไม่ตอ้งรับผิด และ
ในขณะเดียวกันกฎหมายห้ามมิให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานเปิดเผยขอ้มูล หรือกระท าดว้ยประการใด ๆ อนัอาจท าให้
ลูกคา้ หรือบุคคลภายนอกทราบ มิฉะนั้นตอ้งรับผิดตามกฎหมายตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีการเรียกให้บุคคลธรรมดาเขา้ใหข้อ้มูล หรือส่งเอกสาร พยานหลกัฐานต่าง ๆ โดยผูมี้อ านาจตาม
กฎหมายน้ี หรือหากเป็นกรณีบุคคลทัว่ไป ซ่ึงอาจเป็นผูใ้หถ้อ้ยค า หรือผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรม กฎหมายก าหนดให้ไดรั้บสิทธิการคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองพยาน (droit de protection des témoins) ในคดีอาญา  ภายใตร้ะเบียบส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินวา่ดว้ยการคุม้ครองและช่วยเหลือผูใ้หถ้อ้ยค า หรือผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 เท่านั้น ซ่ึงมาตรการ
ทางกฎหมายดงักล่าวอาจไม่สอดคลอ้งกบับริบทและสภาวะการณ์ของกระบวนการฟอกเงินของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เพราะการรายงานธุรกรรมโดยสถาบันการเงิน ส านักงานท่ีดิน และผูป้ระกอบอาชีพตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด อาจไม่เพียงพอท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่การให้เบาะแสะ หรือหลกัฐานต่อการท าธุรกรรมท่ีเป็นการฟอกเงิน 
ดังนั้ น บทบาทของบุคคลทั่วไปในการแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลการฟอกเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล 
โดยเฉพาะผูท่ี้มีส่วนรู้เห็น หรือเก่ียวขอ้งกบักระบวนการฟอกเงิน จะมีความส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนัดงัท่ีจะได้
กล่าวถึงในส่วนต่อไป 

 

5. สภาพปัญหาของการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

แมว้่าพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดให้มีมาตรการทั้งการ
รายงานขอ้มูลธุรกรรม และการให้ความคุม้ครองแก่ผูมี้หน้าท่ีรายงานขอ้มูลแลว้ แต่การด าเนินการท่ีผ่านมายงั
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พบว่าประสบปัญหาส าคัญบางประการ จากการท่ีมาตรการทางกฎหมายให้ความคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูลไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น โครงการสายลบั ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  มีผูเ้ขา้สมคัรกว่า 
70,000 คน แต่ขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้มีเพียง 7,000 ฉบบั และเม่ือแยกแยะเฉพาะขอ้มูลท่ีมีคุณภาพสามารถน ามาขยาย
ผลเพ่ือน าไปสู่การจบักุมไดจ้ริงกลบัมีจ านวนไม่มากนกั ขณะท่ีผูก้ระท าผิดส่วนใหญ่จะไม่น าเอาเงินท่ีไดจ้ากการ
ทุจริตไปท าธุรกรรมเพ่ือฟอกเงินดงักล่าวผ่านสถาบนัการเงิน แต่จะเก็บเงินสด หรือทรัพยสิ์นดงักล่าวไวท่ี้บา้น 
หรือสถานท่ีเก็บเงิน (Safe House) หรือมีการเปล่ียนแปลงเงินท่ีไดเ้ป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูง ไดแ้ก่ พระเคร่ืองวตัถุ
โบราณ เป็นตน้ รวมทั้ง การขาดการมีส่วนร่วมกบัประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขาดแรงจูงใจจากประชาชนในการ
สนบัสนุน หรือใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการแจง้ขอ้มูลเบาะแสการฟอกเงิน หรือรวมทั้งธุรกรรมท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสัย ทั้ งน้ี เม่ือเปรียบเทียบหลกัการของกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลแก่รัฐในต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
สหรัฐอเมริกา มีพระราชบญัญติัคุม้ครองผูเ้ปิดเผยขอ้มูล (Whistleblower Protection Act of 1989) ส าหรับลูกจา้งของ
ภาครัฐ  ในส่วนของสหราชอาณาจักร มีพระราชบัญญัติการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest 
Disclosure Act 1998) ซ่ึงครอบคลุมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยท่ีกฎหมายดงักล่าวมีหลกัการส าคญัร่วมกนั 
คือ เพ่ือก าหนดมาตรการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลจากการโตต้อบของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเผยขอ้มูล และ
เป็นการส่งเสริมให้ผูพ้บเห็นการกระท าท่ีไม่ถูกกฎหมาย กล้าท่ีจะออกมาเปิดเผยข้อมูลท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ของสาธารณะ (Interet General) จากข้อเท็จจริงข้างต้น การออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง จึงควรพิจารณาถึงการพฒันากฎหมายการคุม้ครอง
สิทธิทางแก่ผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นบุคคลทัว่ไปเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการใชบ้งัคบั
กฎหมายใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดว้ย 
 

6. แนวทางการพฒันาปรับปรุงกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเพือ่คุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
จากปัญหาการคุม้ครองสิทธิบุคคลภายนอกดงักล่าวขา้งตน้ จึงควรก าหนดมาตรการคุม้ครองสิทธิบุคคล

ทัว่ไปผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการกระท าความผิดภายใตพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เพ่ือป้องกนัจากการโตต้อบของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเผยขอ้มูลนอกเหนือจากประเด็นของมาตรการ
คุม้ครองพยานในคดีอาญา เช่นเดียวกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยผูต้รวจการแผน่ดิน พ.ศ.2552 
และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูใ้หข้อ้มูลทั้งการท่ีไม่ตอ้ง
รับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั รวมถึง กระท าการใดอนัเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ปิดเผย
ขอ้มูลนั้น เป็นตน้ โดยท่ีการพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งค านึงถึงหลกัสุจริต (bona fides) 
ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้ผูพ้บเห็นการกระท าท่ีไม่ถูกกฎหมายกลา้ท่ีจะออกมาเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะใหเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน   

 

7. สรุป 
จากกรณีศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ ในการใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยงัมีขอ้จ ากดัการให้ความคุม้ครองสิทธิผูใ้ห้ขอ้มูลในกรณีบุคคลทัว่ไปเฉพาะการคุม้ครอง
พยานในคดีอาญา ขณะท่ีกฎหมายความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลแก่รัฐในต่างประเทศให้ความส าคญักบัการคุม้ครอง
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สิทธิแก่ผูใ้หข้อ้มูลอยา่งรอบดา้น เน่ืองจากเป็นหน่ึงในกระบวนส าคญัท่ีจะท าใหไ้ดรั้บเบาะแส หรือขอ้มูลส าคญัท่ี
น าไปสู่การสอบสวนถึงการกระท าความผิดได ้จึงควรพิจารณาขยายความคุม้ครองสิทธิของผูร้ายงานกรณีท่ีเป็น
บุคคลภายนอก หรือผูใ้หเ้บาะแสะขอ้มูลเชิงลึกอนัเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงินท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัในประเด็นอ่ืน 
ๆ นอกเหนือจากประเด็นการคุม้ครองพยานในคดีอาญา โดยท่ีการพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งค านึงถึงหลกัสุจริต (Good Faith) และมีเหตุอนัควรเช่ือ (Reasonable Belief) ของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นส าคญั ซ่ึง
หลกัสุจริตดงักล่าวเป็นส่วนส าคญัท่ีตอ้งน ามาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัหลกัการคุม้ครองสิทธิผูร้ายงานขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัการกระท าผิด ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อตา้นการทุจริต ค.ศ.2003 โดยเป็นแนวคิดท่ี
ยอมรับว่าผู ้เปิดเผยข้อมูล (whistleblower) เป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและถือว่าเป็นกรณีท่ีบุคคลอยูใ่นสังคมร่วมกนัจะตอ้งเฝ้าระวงัรายงานการ
ทุจริตต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ และการท่ีผูน้ั้นเปิดเผยขอ้มูลทุจริตต่อเจา้หนา้ท่ีถือวา่เป็นผูมี้สิทธิประเภทเดียวกบัสิทธิเสนอ
ขอ้มูลเร่ืองร้องทุกขต์่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ โดยบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นยอ่มไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐ เน่ืองจากอาจไดรั้บ
การตอบโตห้รือถูกกระท าละเมิดไดด้ว้ยวธีิต่าง ๆ จากสาเหตุท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการทุจริตนั้น 

 

8. ข้อเสนอแนะ   
8.1 ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย 

 1) แกไ้ขเพ่ิมเติมบทบัญญติัของพระราชบัญญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ใน
มาตรา 38  ขอให้แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 38 วรรคส่ี เป็น“  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอ านาจ
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบนัการเงิน ส่วนราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ แลว้แต่กรณี ส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือให้ถอ้ยค าส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบญัชี  เอกสาร 
หรือหลกัฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
 (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถอ้ยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือหรือ ส่งบญัชี  
เอกสาร หรือหลกัฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
 (3) เขา้ไปในเคหสถาน  สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่มีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิด หรือพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจคน้
หรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึด หรืออายดัทรัพยสิ์นหรือพยานหลกัฐาน เม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือได้
วา่หากเน่ินชา้กวา่จะเอาหมายคน้มาได ้ทรัพยสิ์นหรือพยานหลกัฐานดงักล่าวนั้นจะถูกยกัยา้ย ซุกซ่อน  ท าลาย หรือท า
ใหเ้ปล่ียนสภาพไปจากเดิม 
 ในการปฏิบติัหน้าท่ีตาม (3) ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตามวรรคหน่ึงแสดงเอกสาร
มอบหมายและบตัรประจ าตวัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ผูท่ี้ให้ถอ้ยค า หรือให้วตัถุ เอกสาร หลกัฐาน หรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดตาม (1) (2) 
ไม่ตอ้งรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั เน่ืองจากการท่ีตนเปิดเผยขอ้มูล หรือให้วตัถุ เอกสาร หลกัฐาน 
หรือพยานหลกัฐาน หรือจดัท าและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต ” 
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 บตัรประจ าตวัตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 บรรดาขอ้มูลท่ีไดม้าจากการให้ถอ้ยค า  ค  าช้ีแจงเป็นหนังสือ  บญัชี   เอกสาร หรือหลกัฐานใด ๆ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นขอ้มูลเฉพาะของบุคคล สถาบนัการเงิน ส่วนราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ 
ใหเ้ลขาธิการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัเก็บรักษาและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลนั้น”  ซ่ึงเป็นการใหค้วามคุม้ครองแก่
ผูใ้หข้อ้มูลอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนหากผูร้ายงานกระท าโดยสุจริต 
 8.2 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
 นอกเหนือจากการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ควรด าเนินมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความตระหนักและเขา้ใจถึง
ความส าคญัของการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล โดยผา่นการส่ือสาร และประชาสัมพนัธ์ดว้ยช่องทางท่ีหลากหลายและมี
ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือก่อให้เกิดวฒันธรรมการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสยั ของประชาชนทัว่ไปเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 
  จากมาตรการทางกฎหมายขา้งตน้ สามารถน าไปสู่การปรับใชม้าตรการทางกฎหมายคุม้ครองสิทธิ
ผูร้ายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยเชิงป้องกนัท่ีสมบูรณ์ และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นไปใชป้ระโยชน์ใน
การด าเนินคดีกบัอาชญากรไดท้ั้งระดบัภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 
 ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กับประเทศไทย พบว่าแมใ้น
ประเทศไทยจะมีพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ท่ี
ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองนกัท่องเท่ียวโดยการเยยีวยาความเสียหาย 
 ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากยงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเพียงพอต่อความเสียหายท่ีไดรั้บ และ
ในประเทศไทยมีกองทุนในการเยียวยาความเสียหายแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงความเป็นจริงแลว้กวา่ท่ีนักท่องเท่ียวจะ
ไดรั้บการเยียวยามกัจะใชเ้วลาท่ีนานมาก เพราะจะตอ้งรอให้นายทะเบียนพิจารณาวา่ควรท่ีจะไดรั้บการเยียวยา
หรือไม่  และกว่าท่ีจะได้รับเงินค่าเสียหายนั้ นก็ต้องใช้ระยะเวลาท่ียาวนาน  ในปัจจุบันผู ้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีอิสระมากในการก าหนดลกัษณะของสญัญาธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแต่เพียง
ฝ่ายเดียว จนก่อใหเ้กิดปัญหาเง่ือนไขในขอ้สญัญาของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีลกัษณะไม่เป็น
ธรรมต่อนกัท่องเท่ียว  
              ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พระราชบญัญติัธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 เพ่ือให้เห็นถึงมาตรการทางกฎหมาย เก่ียวกับการช่วยเหลือ ชดเชย และ
เยียวยา นักท่องเท่ียวในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงในประเทศต่างๆหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ประเทศองักฤษ และประเทศญ่ีปุ่นได้ให้ความส าคญักับเร่ืองน้ีเป็นอย่างมาก และมีการก าหนดเป็น
กฎหมายโดยเฉพาะข้ึนเพ่ือน ามาปรับใชใ้นการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยานักท่องเท่ียวในธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวในประเทศไทยใหส้ามารถคุม้ครองนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความเสียหายไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
 
ค าส าคญั: ช่วยเหลือ, ชดเชย, เยยีวยา, นกัท่องเท่ียว, ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 
 Tourism industry generates gigantic earnings to Thailand.  Meanwhile, Tourism Business and Guide 
Act B.E. 2551 Amendment (No.2) B.E. 2559 (2016) provides a tourist protection by means of redress or 
remedy. 
 A number of tourists have not been adequately assisted in pursuance with derived damage despite 
existence of the tourist compensation fund.  In order to obtain remedy, in fact, the tourists have to wait for so 
long period until the registrar decides whether the tourists deserve remedy or not and until payment procedure 
would be done.  In addition, terms of agreement made by the tourism entrepreneurs are unfair to the tourists 
because the tourism entrepreneurs are independent to provide arbitrarily a unilateral agreement. 
 The researcher studies related laws i.e. the Civil and Commercial Code, the Tourism Business and 
Guide Act B.E. 2551 Amendment (No.2) B.E. 2559 (2016) and the Consumer Protection Act B.E. 2522 
Amendment (No.3) B.E. 2556 (2013) to indicate legal measure relating to assistance, compensation and remedy 
for tourists in tourism sector.  As several countries such as Singapore, UK and Japan vastly emphasize on this 
issue, specific laws are provided.  Such laws could be applied to provide assistance, compensation and remedy 
to tourists in Thailand for adequate and appropriate protection of tourists. 
 
KEYWORDS: Asistant, Compensation, Remedy, Tourist, Tourism industry 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
              ปัจจุบันธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทยได้เติบโตมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา จนกลายมาเป็น
อุตสาหกรรมท่ีได้รับความสนใจจากผูป้ระกอบการและนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย หรือ
ชาวต่างชาติก็ตาม เน่ืองจากธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งอาศยัเงินทุนในการประกอบธุรกิจมากนกั เม่ือ
เทียบกบัธุรกิจประเภทอ่ืนๆจึงท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตอ้งการท่ีจะมาลงทุนในธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ในบรรดาธุรกิจนอ้ยใหญ่ของหลากหลายประเทศทัว่โลกท่ีน าเงินตราของต่างประเทศเขา้มา
ในประเทศไทย ธุรกิจน าเท่ียวและอาชีพมคัคุเทศก์นั้นก็จะมีส่วนสนับสนุนและช่วยได้เป็นอย่างมาก และใน
ปัจจุบนัธุรกิจน าเท่ียวและอาชีพมคัคุเทศกไ์ดมี้การพฒันาข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหไ้ดป้ระโยชน์มหาศาลเม่ือเทียบ
กับธุรกิจการค้าประเภทอ่ืนท่ีต้องลงทุนมากและมีความเส่ียงมากกว่า ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทความสาคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก ถือเป็นแหล่ง
รายไดท่ี้ส าคญัน ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค การท่องเท่ียวมี
บทบาทสาคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกวา่ภาคการ
ผลิตและภาคบริการอ่ืนๆ  
 จากการท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมให้บริการมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมการบริการ และการผลิตสินคา้อ่ืนๆ กล่าวคือเป็นการ
ใหบ้ริการหรือให้การสมัผสักบัแหล่งท่องเท่ียว ณ ถ่ินท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงผูบ้ริโภคไม่สามารถสัง่เอาแหล่ง
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ท่องเท่ียวมาบริโภค ณ ถ่ินท่ีอยูข่องตนเองไดเ้หมือนเช่นผลิตภณัฑ์สินคา้ประเภทอ่ืน จึงท าให้มีกระบวนการใน
ระบบการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว (Tourism Service System) อนัได้แก่ การบริการ
ขอ้มูลข่าวสาร การบริการคมนาคมขนส่ง การบริการอ านวยความสะดวกในการผา่นเขา้ ออกระหวา่งประเทศ การ
ใหบ้ริการโดยบริษทัน าเท่ียว การบริการมคัคุเทศก ์การบริการสถานท่ีพกัแรม การบริการภตัตาคารร้านอาหาร การ
บริการสินคา้ของท่ีระลึก การบริการดา้นการบนัเทิง และระบบการให้ความคุม้ครองรักษาความปลอดภยั ระบบ
การใหบ้ริการจึงเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นสะพานเช่ือมโยงอ านวยความสะดวก แก่นกัท่องเท่ียวในการเดินทางไปสมัผสั
ยงัแหล่งท่องเท่ียว (Tourist Attraction) ตามท่ีปรารถนา ซ่ึงความปรารถนาหรือความตอ้งการ (Demand) ของการ
ท่องเท่ียวจะถูกกระตุน้โดยระบบของการตลาด (Marketing System) และผลจากการใชบ้ริการร่วมกบัการสัมผสั
แหล่งท่องเท่ียว จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวเป็นผูต้ดัสินใจว่าไดรั้บความประทบัใจ หรือมีความพึงพอใจเพียงไร 
รายไดท่ี้ไดม้าจากการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวจึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวช่วยสร้างงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ จึงกล่าวไดว้่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมี
บทบาทส าคญัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง (ปทุมพร วรธิติพงศ,์ 2552) 
 ขณะท่ีประเทศไทยมีการขยายตวั ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัการพฒันา
ในช่วงท่ีผา่นมาการพฒันาขาดหลกัวชิาการ และการขาดประสบการณ์ของผูป้ระกอบธุรกิจในดา้นต่างๆ จึงส่งผล
ใหป้ระเทศไทยประสบปัญหาอยา่งมากในการใชท้รัพยากรการท่องเท่ียวท่ีไม่คุม้ค่า และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทาใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งอาจไม่ไดรั้บการดูแลรักษาเท่าท่ีควร จึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการเตรียมการ และการจดัการท่ีดี โดยเฉพาะการจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเท่ียวทั้ง
ทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม และวฒันธรรมโดยการให้ความส าคญัต่อการดูแลรักษาอยา่งเคร่งครัด โดยไม่ท าให้
สภาพแวดล้อมเดิมต้องเปล่ียนแปลงและแหล่งท่องเท่ียวจะต้องสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจให้แก่
นักท่องเท่ียว ตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าในระยะยาว และค านึงถึงความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีทั้ งทาง
กายภาพ ชีวภาพ สงัคม และวฒันธรรม (สุกญัญา ขวญัเพช็ร, 2556) 
 ปัญหาอีกประการหน่ึงคือการจดัตั้งกองทุนเยียวยานกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ถึงแมใ้นประเทศไทยจะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ก่ียวการคุม้ครอง
นักท่องเท่ียวโดยการเยียวยาความเสียหายแลว้ในพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 เป็นการให้นักท่องเท่ียวท่ีผูเ้สียหายไปฟ้องร้องด าเนินคดีจากผูป้ระกอบธุรกิจน า
เท่ียวตามหลกักฎหมายแพ่งในเร่ืองการกระท าผิดสัญญาได ้แต่ในประเทศนั้นไม่มีกองทุนท่ีจะมาเยียวยาความ
เสียหายแก่นักท่องเท่ียวโดยตรงจึงเป็นสาเหตุให้นักท่องเท่ียวไม่ไดรั้บความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ปัญหาดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน เพ่ือเสริมรายไดใ้ห้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
เช่น การจดัตั้งกองทุนท่ีมีหนา้ท่ีในการเยียวยาแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพื่อเป็น
การดูแลนักท่องเท่ียวพร้อมกบัเพ่ิมมาตรการดา้นความปลอดภยั เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่นกัท่องเท่ียว เป็นปัจจยั
ส าคญัในการแกปั้ญหาการท่องเท่ียวดงักล่าว หากพิจารณาถึงองคค์วามรู้ทางดา้นการท่องเท่ียว โดยชุมชนรวมทั้ง
กระบวนการบริหารจดัการแลว้พบวา่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผูป้ระกอบการท่ีให้การสนบัสนุนและใช้
ประโยชน์จากการจัดการการท่องเท่ียวในรูปแบบดังกล่าว เห็นว่ายงัมีความไม่ชัดเจนในด้านแนวความคิด 
หลกัการ กระบวนการวธีิการ รวมทั้งการบริหารจดัการฐานทรัพยากรการท่องเท่ียว และการกระจายผลประโยชน์
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ให้ชุมชนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการการ
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม ขาดการบ ารุงรักษาและพฒันาใหอ้ยูใ่นสภาพและคุณภาพท่ีดีจึงควรไดรั้บการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและการท่องเท่ียว 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเยียวยา
นกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความเสียหายจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยการจดัตั้ง
กองทุนในการดูแล และเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท าของผูป้ระกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถ น ามาใชพิ้จารณาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบั
การเยยีวยานกัท่องเท่ียวของประเทศไทยอนัจะน าไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงวิวฒันาการ ความหมาย แนวคิดทฤษฎี เก่ียวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว  

2. เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเยียวยานักท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากการ
กระท าของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

3. เพ่ือวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการเยยีวยานกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท าของผูป้ระกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเยยีวยานกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกบัการช่วยเหลือชดเชย การเยียวยานกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

กระท าของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คือพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2556 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวได้ให้อิสระผู ้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในการก าหนดลกัษณะของสญัญาธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแต่เพียงฝ่ายเดียว จน
ก่อให้เกิดปัญหาเง่ือนไขในขอ้สัญญาของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีลกัษณะไม่เป็นธรรมต่อ
นักท่องเท่ียว จนท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความเดือดร้อน เสียหายจากการกระท าของฝ่ายผูป้ระกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อีกทั้งในกฎหมายดงักล่าวมีการก าหนดการจดัตั้งกองทุนในการเยียวยานกัท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บความเสียหายจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงความเป็นจริงแลว้กว่าท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บการเยียวยาใชเ้วลานาน เพราะตอ้งรอให้นายทะเบียนพิจารณาว่าควรท่ีจะไดรั้บการเยียวยา
หรือไม่ และกวา่ท่ีจะไดรั้บเงินค่าเสียหายนั้นก็ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาชดใชค้่าเสียหาย
ท่ีตนเองไดรั้บ หากมีการแกไ้ขบทบญัญติัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือ ชดเชย เยยีวยานกัท่องเท่ียว โดย
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ก าหนดในเร่ืองของการยน่ระยะเวลาในการสอบสวน หรือใหน้ายทะเบียนเยยีวยาเบ้ืองตน้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บ
ความเสียหายไปก่อน ก็จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายอนัเป็นการส่งเสริม 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  ท าการศึกษาคน้ควา้วิจยัเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ บทความ เอกสาร และวารสาร
กฎหมายท่ีเก่ียวกบั พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ตลอดจนขอ้มูลทางกฎหมายจากเวบ็ไซตอิ์นเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบับทบญัญติัทางกฎหมายต่างๆ โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับหลกักฎหมายของต่างประเทศกับหลกักฎหมายของประเทศไทยแลว้น ามาวิเคราะห์ สรุปผล 
เสนอแนะแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเยียวยานักท่องเท่ียวท่ีได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู ้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว พบวา่แมป้ระเทศไทยจะมีพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์
พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นบทบัญญติัท่ีเก่ียวการเยียวยานักท่องเท่ียว แต่
นกัท่องเท่ียวจ านวนมากยงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเพียงพอต่อความเสียหายท่ีไดรั้บ และในประเทศไทยนั้น
มีกองทุนในการเยียวยาความเสียหายแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงความเป็นจริงแลว้กวา่ท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บการเยียวยา
มกัจะใชเ้วลาท่ีนานมากเพราะจะตอ้งรอใหน้ายทะเบียนพิจารณาวา่ควรท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาหรือไม่ และกวา่ท่ีจะ
ไดรั้บเงินค่าเสียหายนั้นก็ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานมาก จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งศึกษามาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศในการเยียวยานกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความเสียหายจากผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศองักฤษ และประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือน าบทบญัญติัทางกฎหมายมาปรับ
ใชก้บักฎหมายในประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 การท่องเท่ียวของประเทศไทยยงัมีปัญหาในหลายประการท่ีต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะในเร่ืองของ
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีซ้ือบริการท่องเท่ียวในลกัษณะเหมาจ่าย ยงัไม่ได้
รับการคุม้ครองแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาซ้ือบริการ ซ่ึงปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเยียวยานักท่องเท่ียวท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการกระท าของผู ้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว พบว่าแม้ประเทศไทยจะมี
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ และพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูบ้ริโภค  พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็น
บทบญัญติัท่ีเก่ียวการเยยีวยานกัท่องเท่ียวนั้น แต่นกัท่องเท่ียวจ านวนมากยงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเพียงพอ
ต่อความเสียหายท่ีไดรั้บ และในประเทศไทยนั้นมีกองทุนในการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงความ
เป็นจริงแลว้กว่าท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับการเยียวยามักจะใช้เวลาท่ีนานมากเพราะจะตอ้งรอให้นายทะเบียน
พิจารณาวา่ควรท่ีจะไดรั้บการเยียวยาหรือไม่ และกวา่ท่ีจะไดรั้บเงินค่าเสียหายนั้นก็ตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนาน
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มาก จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการเยียวยานกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของต่างประเทศ 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน ามาตรการทางกฎหมายในการออกมาตรการป้องกนัมิให้ผู ้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่สามารถก าหนดขอ้สัญญาใดๆ อนัเป็นการยกเวน้ความรับผิดท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเองตามสัญญาได ้ซ่ึงควรบัญญติัไวใ้นพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้ผูป้ระกอบการใช้ช่องวางของกฎหมายมา
กระท าความผิด อีกทั้งเพ่ือใหก้ารเยยีวยานกัท่องเท่ียวในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความมัน่ใจ
ให้กบันักท่องเท่ียวต่างชาติให้เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน อีกประการคือกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บความ
เสียหายเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ยอ่มมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเร่ืองระยะเวลา เม่ือนกัท่องเท่ียวไดมี้การร้องเรียนต่อนาย
ทะเบียนวา่ตนไดรั้บความเสียหายจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง หรือตามท่ีไดมี้การ
โฆษณา หรือช้ีชวนไว ้แต่ในระหวา่งนั้น นกัท่องเท่ียวมีความจ าเป็นจะตอ้งเดินทางกลบัไปประเทศของตน และ
ทางนายทะเบียนก็ยงัมิไดมี้การพิจารณาความเสียหายดงักล่าว ในกรณีเช่นน้ียอ่มท าให้นักท่องเท่ียวต่างชาติ คน
ดงักล่าวไม่ไดรั้บชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน อนัอาจส่งผลใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในการเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งแกไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเยียวยานกัท่องเท่ียวในพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย 
หรือชาวต่างชาติท่ีไดรั้บความเสียหายจากธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวก็ยอ่มท่ีจะให้ตนเองไดรั้บการเยียวยา
อยา่งเร็วท่ีสุด 
 
6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. เพื่อทราบถึงวิวฒันาการ ความหมาย แนวคิดทฤษฎี เก่ียวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว  

2. เพ่ือทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเยียวยานักท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากการ
กระท าของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

3. เพ่ือทราบถึงผลการวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการเยยีวยานกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากการกระท า
ของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

4. เพ่ือน าขอ้เสนอแนะไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการเยียวยานกัท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการกระท าของผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน ามาตรการทางกฎหมายในการออกมาตรการป้องกันมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไม่สามารถก าหนดขอ้สัญญาใดๆ อนัเป็นการยกเวน้ความรับผิดท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองตาม
สัญญาได ้ซ่ึงควรบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้ผูป้ระกอบการใชช่้องว่างของกฎหมายมากระท าความผิด อีกทั้งเพ่ือให้การ
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เยียวยานักท่องเท่ียวในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบันกัท่องเท่ียวต่างชาติให้
เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิง่ข้ึน  
 2. ควรบัญญัติเพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในเร่ืองของการยน่ระยะเวลาในการสอบสวน หรือให้นายทะเบียนเยยีวยาเบ้ืองตน้
แก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความเสียหายไปก่อน โดยนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความเสียหายจากผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว
นั้นมาร้องเรียนท่ีกองทุน และลงบนัทึกการร้องเรียนเอาไวเ้พื่อท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถท่ีจะประเมินการร้องเรียน
ของนักท่องเท่ียวได  ้นอกจากน้ีจะพิจารณาถึงประเด็นทางกฎหมาย และหยิบยกประเด็นทางกฎหมายให้กับ
นกัท่องเท่ียวทราบ ในกรณีท่ีสถานการณ์เปิดช่องใหท้ าได ้ถา้กรณีพิพาทไดม้าถึงทางตนัทางเจา้หนา้ท่ี อาจแนะน า
ใหคู้่กรณีทั้งสองฝ่ายระงบัขอ้พิพาทของตน  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย  ์ดร.ยศ
ศักด์ิ โกไศยกานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ 
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พนัโท 
ดร.เสนีย ์พรหมวิวฒัน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.นิสิต อินทมาโน ผูอ้  านวยการหลกัสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน  ท่ีได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ความรู้ ค าแนะน า และ
ขอ้สังเกตต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จ 
ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา ท่ีเป็นผูใ้ห้ก าเนิดและเป็นท่ีรักเคารพของผูว้ิจยั ท่ีไดส่้งเสริม
และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการศึกษามาตลอดมา และเป็นทั้งก าลงัใจท่ีดียิง่ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา ขอขอบพระคุณ
ครูบาอาจารยทุ์กท่านในระดบัชั้นปริญญาโทท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาแก่ผูว้จิยั ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการ
จดัท าวทิยานิพนธ์ 
  อน่ึงหากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้แก่ผูท่ี้มีความสนใจ ผูว้จิยัขอ
มอบความดีน้ีให้แก่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งตารา และบทความต่างๆท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ หากมีความบกพร่องประการใดผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาการควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยศึกษากฎหมายต่างๆของประเทศไทยควรจะมีขอ้ก าหนดในการควบคุมองค์กร
เอกชนอยา่งไรเพ่ือท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เน่ืองจากกฎหมายในประเทศไทยเก่ียวกับการควบคุมองค์กรภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองการควบคุมองคก์รเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเอาไวโ้ดยกวา้งแต่ในกฎหมายดงักล่าวยงัไม่มีองคก์รท่ีเขา้มาดูแลรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดจาก
องค์กรเอกชนนั้น คือองค์กรเอกชนผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวไม่มีความส านึกในหน้าท่ี ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีแต่ความเห็นแก่ตัว มุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของ
นักท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภค เอารัดเอาเปรียบและความไม่เป็นธรรมท่ีนักท่องเท่ียวไดรั้บ ส่งผลให้นักท่องเท่ียว
ไม่ไดรั้บความคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะโดยการให้มีการแกไ้ขบทบัญญติัในพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก์ แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในเร่ืองของการก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือควบคุมดูแลกิจการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว โดยการก าหนดแผนงานท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ธุรกิจท่องเท่ียวและให้ความคุม้ครองแก่นักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจหรือท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ดว้ยการก าหนดมาตรฐานเพ่ือควบคุมกิจการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 
ค าส าคญั:  นกัท่องเท่ียว, มคัคุเทศก,์ ผูป้ระกอบธุรกิจ, ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 
 This thesis has a main objective to study nature of problems of control of private organizations in the 
tourism industry by studying related Thai laws in order to explore how to regulate private organizations with a 
view to Thailand’s tourism promotion in efficient way. 
 The related laws aiming a control of the private organizations in tourism industry include the Tourism 
Business and Guide Act B.E. 2551 Amendment (No.2) B.E. 2559 (2016) and the Consumer Protection Act B.E. 
2522 Amendment (No.3) B.E. 2556 (2013).  In a control of the private organizations in tourism industry, 
provisions of these laws are broad and lack of direct responsible agency.   Problems caused by the private 
organizations are the touring entrepreneurs do not realize their duties, not hold social responsibility, being 
selfish, seeking solely exploitation regardless of grievances of tourists or consumers, taking advantages and 
causing unfairness to the tourists.  Consequently, the tourists are not efficiently protected. 
  The researcher suggests an amendment of the Tourism Business and Guide Act B.E. 2551 
Amendment (No.2) B.E. 2559 (2016) to provide legal measure to control the tourism enterprises, to determine a 
plan facilitating tourism business and to provide protection of the tourists as well as to set standard for control 
of entrepreneurs and enterprises in tourism business and related business. 
 
KEYWORDS: Tourist, Guide, Business Operator, Tourism industry 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
              มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวใน
ประเทศไทย ให้เขา้มาควบคุมอย่างชดัเจนและเพ่ือเป็นการก าหนดคุณภาพในการบริการและมาตรฐานของผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทยใหรั้ดกมุมากยิง่ข้ึน เป็นมาตรฐานเดียวกนัในการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว (เจษฎา ขวญัเมือง, 2560)ทั้งน้ีเพ่ือให้กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และใช้บังคบัได้จริงกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเขม้งวดรัดกุม และมีความเป็นสากลในการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของการประกอบธุรกิจน าเท่ียว  ซ่ึงองคก์รธุรกิจทางภาคเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจเพ่ือแสวงหาก าไรท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ช่วยกนัส่งเสริม หรือแกไ้ขปัญหารวมทั้ งไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวมของประเทศไดท้ั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว (สุกญัญา ขวญัเพช็ร, 2556) ตวัอยา่งเช่น ปัญหาทวัร์ศูนยเ์หรียญ คือนกัท่องเท่ียวจากจีน
สามารถเดินทางมาเท่ียวไทยโดยจ่ายค่าทัวร์ต ่ามากจนแทบจะไม่ตอ้งจ่ายเงินเลยอนัเป็นผลมาจากการแย่งชิง
นกัท่องเท่ียวจีนของผูป้ระกอบการท่องเท่ียวของไทยเอง โดยหวงัจะมาหาทางเรียกเงินคืนจากนกัท่องเท่ียวจีนท่ี
ไดม้าดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การขายทวัร์เสริม การพาไปดูโชวล์ามก การหลอกขายของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั อญั
มณีในราคาท่ีแพงหลายเท่าเพ่ือเรียกทุนคืน และเม่ือนักท่องไปยอมตามก็มีมาตรการกดดนัต่างๆ จนถึงขั้นท้ิง
นักท่องเท่ียว ซ่ึงปรากฏการณ์ทัวร์ศูนยเ์หรียญน้ีสร้างความเสียหายอย่างมากต่อภาพลกัษณ์ของประเทศและ
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เศรษฐกิจ รวมถึงความเส่ือมโทรมของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมอนัเกิดจากการ
หลัง่ไหลเขา้ไปของนักท่องเท่ียวจีนโดยปราศจากการควบคุมก ากบัดูแลอยา่งเหมาะสม  จากปัญหาท่ีพบเกิดจาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทย ใช้วิธีการหลบหลีกกฎหมายโดยจดเป็นหลายบริษัทท าเป็น
กระบวนการ ดงัเช่น บริษทัทวัร์ศูนยเ์หรียญท่ีเขา้ท าธุรกิจในประเทศไทย ไดมี้วธีิการหาลูกทวัร์โดยใชบ้ริษทัทวัร์
ในจีน จากนั้นเป็นการซ้ือขายหวัลูกทวัร์ ดว้ยการใชไ้กดเ์ถ่ือนและซ้ือลูกทวัร์จากบริษทัทวัร์ต่างๆ เพ่ือถอนทุนและ
รีดก าไร ด้วยการท าทุกวิถีทางให้ลูกทัวร์ควกัเงินซ้ือสินคา้ เพ่ือเอาค่าคอมมิชชั่นแถมตม้ตุ๋นและโก่งราคาจน
นกัท่องเท่ียวจีนเข็ดหนีไปเท่ียวมาเลเซีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์แทนการถูกโกงในไทย 
ส่งผลใหร้ายไดท่้องเท่ียวไทยจากจีนลดเป็นอยา่งมาก 
 ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือเขา้มาควบคุมอย่างชดัเจนและเพ่ือเป็นการก าหนดคุณภาพในการบริการและ
มาตรฐานของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทยใหรั้ดกมุมากยิง่ข้ึน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
เป็นมาตรฐานเดียวกันในการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ทั้ งน้ีเพ่ือให้
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัมีประสิทธิภาพสูงสุด และใชบ้งัคบัไดจ้ริงกบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั เพ่ือให้
ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเขม้งวดรัดกุม และมีความเป็น
สากลในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการประกอบธุรกิจน าเท่ียว จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึง
มาตรการทางกฎหมาย ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2559  และพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 จากปัญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว พบว่าแมป้ระเทศไทยจะมี
กฎหมายดงักล่าวเขา้มาควบคุมองค์กรเอกชนในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแลว้ก็ตาม แต่องคก์รเอกชนผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวไม่มีความส านึกในหนา้ท่ี ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีแต่ความเห็นแก่ตวั มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์เพียงอยา่งเดียว โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภค เอารัดเอาเปรียบและ
ความไม่เป็นธรรมท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ เป็นต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษามาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศในการควบคุม ก ากับดูแลการประกอบการธุรกิจน าเท่ียว และมัคคุเทศก์ ของต่างประเทศ เช่น 
ประเทศองักฤษ สาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากและมี
การก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะข้ึนเพ่ือน ามาปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ประเด็นทางกฎหมายเป็นเร่ืองส าคญั และมีผลกระทบต่อองคก์รธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
การท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ควรท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขให้มีความทันสมยัให้เป็นปัจจุบนั และเก้ือหนุนธุรกิจดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดว้ยการควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศไทย 
เพ่ือให้ด าเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวัรวมทั้งกฎหมายท่ีใชต้อ้งไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้กนัหรือก่อใหเ้กิดการขดักนั
แห่งผลประโยชน์ อนัจะน ามาซ่ึงการไม่ยอมรับในมาตรฐาน หากไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัท่วงทีจะส่งผล
ดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย และจะเป็นกลไกท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจและการควบคุมองคก์รภาคเอกชน

ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย และต่างประเทศ 
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยท่ียงัขาดประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการควบคุมองคก์รภาคเอกชน

ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ตลอดจนน าไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
 การควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้ น ถึงแม้จะมี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใชบ้งัคบัอยูห่ลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 แต่กฎหมายเหล่านั้นยงัขาดความชัดเจนในเร่ืองของการควบคุมองค์กรเอกชน
ในทางปฏิบติัท่ีไม่มีความสดคลอ้งในทิศทางเดียวกนักบัยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะมีผลท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมุ่ง
แสวงหาก าไรไม่ให้การยอมรับในมาตรฐานจึงควรตอ้งมีการปรับปรุง หรือแก้ไขให้กฎหมายเหล่านั้นมีความ
ชดัเจนเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บบริการท่ีมีมาตรฐานและเป็นธรรม และท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวขององคก์ร
ภาคเอกชนในประเทศไทยสามารถแข่งขนักบัประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียนได ้
 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 ท าการศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากหนังสือ 
บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายท่ีเก่ียวกบัพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2556 ค าวินิจฉัยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนขอ้มูลทางกฎหมายจากเวบ็ไซต์
อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบับทบญัญติัทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงค าอธิบาย บทความ เอกสารแจกจ่าย หรือขอ้คิดเห็น
ต่างๆโดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศ กบัหลกักฎหมายของไทย รวมถึงค าพิพากษาของ
ศาล แลว้น ามาวเิคราะห์ สรุปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การด าเนินงานและความพยายามของภาคธุรกิจท่องเท่ียวเอกชนท่ีรวมตวักนัเพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนการ
พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว และความพยายามแกไ้ขปัญหาการท่องเท่ียวใน ภาคเอกชนจึงไดมี้การรวมตวักนั
เป็นคร้ังแรก เพ่ือผลกัดนัการจดัตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง ประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 เพื่อท่ีจะใหเ้ป็น
ตวัแทนท่ีแทจ้ริงขององคก์รภาคเอกชนในการส่งเสริมพฒันา แกปั้ญหา ยกระดบัมาตรฐานการบริการท่องเท่ียว 
และประสานงานกบัภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ โดยไดร้วมตวั
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กนัในรูปแบบคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการร่วมสถาบนัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว” ซ่ึงบทบาทหลกัของ
สถาบันคือมุ่งผลกัดันการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พร้อมกับสะท้อนปัญหาความ
ตอ้งการของภาคเอกชนท่ีตอ้งการเร่งรัดให้รัฐบาลแกไ้ขปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบ โดยตรงต่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศ ทั้งในเร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบกบันกัท่องเท่ียว ปัญหาการบุก
รุกท่ีสาธารณประโยชน์ และความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว ปัญหาภาพลกัษณ์ในทางลบความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความไม่สะดวกในดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงนโยบายการทางพาณิชยน์ั้นยงัไม่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การท่องเท่ียว ระบบการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการยกระดบัมาตรฐาน
และคุณภาพของบุคลากรในองคก์รเอกชน 
 จากการศึกษาพบวา่องคก์รเอกชนท่ีมีวตัถุประสงคมุ่์งแสวงหาก าไรในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 แต่ในพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่มีการก าหนดการก ากบัดูแลองคก์รเอกชนท่ี
ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวโดยมุ่งแสวงหาก าไร ซ่ึงองคก์รเอกชนไม่มีความส านึกในหนา้ท่ี ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีแต่ความเห็นแก่ตวั มุ่งแสวงหาผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของ
นกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภค เอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ เป็นตน้ ตามบทบญัญติัใน
พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 นั้นได้ให้ความ
คุม้ครองแก่นกัท่องเท่ียวเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บความเสียหายแก่บริษทัน าเท่ียวท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น เม่ือไดว้เิคราะห์
ตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัดงักล่าวพบวา่องคก์รเอกชนดงักล่าวส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมการด าเนินธุรกิจ
ขององคก์รเอกชนท่ีมีวตัถุประสงคมุ่์งแสวงหาก าไรในการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว ส่งผลใหอ้งคก์รเอกชนใช้
ช่องวา่งของกฎหมายมากระท าความผิด ซ่ึงส่งผลเสียให้กบัธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก จึง
ควรท่ีจะปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมองค์กรเอกชนท่ีมีวตัถุประสงค์มุ่งแสวงหาก าไร ซ่ึงก็คือ
พระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมดูแลกิจการท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวภายในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทุกประเภท 
ก าหนดแผนงานท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจท่องเท่ียวและให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียวผูป้ระกอบธุรกิจหรือท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดว้ยการก าหนดมาตรฐานเพ่ือควบคุม
กิจการท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว โดยน ารูปแบบของการก ากับดูแลองค์กรท่ีประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์มาเป็นตน้แบบในการควบคุมองคก์รเอกชนในการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียว 
 ผูว้ิจยัเห็นควรท่ีจะก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากบัดูแลการประกอบการธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศก์ของประเทศไทย โดยตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากและมีการก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ
ข้ึนเพ่ือน ามาปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการก าหนดให้ขอ้พิพาทเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ หรือจ ากดัความ
รับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวไวใ้นพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไวโ้ดยชดัเจนวา่องค์กรเอกชนท่ีแสวงหาก าไรมีการจ ากดัความรับผิดของตนอย่างไร ซ่ึง
สามารถท่ีจะน าหลกัของพระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาเป็นหลกัการในการก าหนด
ขอบเขตของความรับผิดในพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2559 เพ่ือให้กฎหมายของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้ งจะต้องออกกฎระเบียบควบคุม
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ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนธุรกิจน าเท่ียว ในเร่ืองการโฆษณารายละเอียดของสญัญา และการกระท า
ความผิดต่อนกัท่องเท่ียวใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. เพ่ือทราบถึงความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว 

2. เพื่อทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจและการควบคุมองค์กร
ภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย และต่างประเทศ 

3. เพื่อทราบถึงเพื่อทราบถึงผลการวิเคราะห์การควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ียงัขาดประสิทธิภาพ 

4. เพื่อทราบถึงขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการควบคุมองคก์ร
ภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย ตลอดจนน าไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพ่ิมบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวลงในพระราชบญัญติัธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 วา่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะสามารถยกเวน้
หรือจ ากดัความรับผิดของตนไดใ้นขอบเขตใด โดยมีหลกัเกณฑว์า่ การยกเวน้หรือจ ากดัความรับผิดซ่ึงห้ามมิให้
อา้งเป็นขอ้ยกเวน้หรือจ ากดัความรับผิด และการยกเวน้หรือการจ ากดัความรับผิดขององคก์รเอกชนนั้นควรท่ีจะ
ให้ความเป็นธรรมและพอสมควรแก่เหตุแก่นักท่องเท่ียวและผูใ้ชบ้ริการ โดยห้ามเฉพาะความรับผิดเพื่อละเมิด
หรือผิดสญัญาในความเสียหายต่อชีวติร่างกาย หรืออนามยัของผูอ่ื้น 
 2. ควรปรับปรุงและพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมองคก์รเอกชนท่ีมีวตัถุประสงคมุ่์งแสวงหา
ก าไร คือพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในดา้นการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คือก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุม ดูแลกิจการท่ีเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวขององคก์รเอกชนภายในประเทศไทยทุกประเภท และก าหนดแผนงานท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ธุรกิจท่องเท่ียว และให้ความคุม้ครองความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวผูป้ระกอบธุรกิจหรือท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวดว้ยการก าหนดมาตรฐานเพ่ือควบคุมกิจการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว โดยน ารูปแบบของการก ากบั
ดูแลองคก์รท่ีประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวของสาธารณรัฐสิงคโปร์มาเป็นตน้แบบในการควบคุมองคก์รเอกชนใน
การก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียว ซ่ึงหน่วยงานหรือองค์กรอิสระในการด าเนินการเพ่ือคุ ้มครอง
ผูบ้ริโภคในสาธารณรัฐสิงคโปร์รัฐบาลไดส่้งเสริมให้มีการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยจดัตั้งองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค
รวมกับภาคเอกชนเรียกว่า “สมาคมผูบ้ริโภคของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Consumer Association of Singapore-
Case)” เม่ือมีการฝ่าฝืนกฎหมายถา้ผูบ้ริโภคมีขอ้พิพาทกบัทางผูค้า้ปลีกเก่ียวกบัสินคา้อุปโภค บริโภค และการ
บริการและผูบ้ริโภคไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหากบัทางผูค้า้ปลีก ผูค้า้ปลีกก็เพียงมาท่ีสมาคมผูบ้ริโภคของสิงคโปร์ 
และลงบนัทึกขอ้ร้องเรียนของผูบ้ริโภค ขอ้พิพาทเพื่อท่ีจะให้เจา้หนา้ท่ีผูบ้ริโภคสมัพนัธ์สามารถท่ีจะประเมินการ
ร้องเรียนของผูบ้ริโภค  
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 นอกจากน้ีควรพิจารณาถึงประเด็นทางกฎหมาย และหยบิยกประเด็นทางกฎหมายใหก้บัผูค้า้ปลีกทราบ
ในกรณีท่ีสถานการณ์เปิดช่องให้ท าได ้ถา้กรณีพิพาทไดม้าถึงทางตนัทางเจา้หนา้ท่ี อาจแนะน าให้คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายระงบัขอ้พิพาทของตนเจา้หน้าท่ีของสมาคมผูบ้ริโภคของสิงคโปร์ จะพยายามให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัวิถีทาง
ดงักล่าว และหลงัจากนั้นก็จะยติุเร่ืองการร้องเรียนของผูบ้ริโภค เพ่ือให้การประกอบธุรกิจดงักล่าวเป็นไปอยา่ง
ยติุธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียวอีกทั้งควรจะมีบทลงโทษส าหรับผูฝ่้าผืนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว ให้มีความผิดในทางอาญา เน่ืองจากความผิดในทางอาญานั้น ก็จะมีท าให้มีมาตรการลงโทษท่ีเด็ดขาด
และเหมาะสมมากกวา่ เพราะการใชม้าตรการทางอาญามาบงัคบัใชน้ั้น จะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเกิดความกลวัท่ีจะ
กระท าผิด เพราะมีบทลงโทษท่ีรุนแรง และเหมาะสมกบัการกระท าความผิด 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย  ์ดร.ยศ
ศักด์ิ โกไศยกานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ 
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พนัโท 
ดร.เสนีย ์พรหมวิวฒัน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.นิสิต อินทมาโน ผูอ้  านวยการหลกัสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน  ท่ีได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ความรู้ ค าแนะน า และ
ขอ้สังเกตต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จ 
ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
  ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ รองคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ และขอขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ปรมจิต 
เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีไดช้ี้แนะและช่วยแกไ้ขปัญหาในขณะท่ีศึกษาจนกระทัง่ส าเร็จ
การศึกษา รวมทั้ งครอบครัวโชติวงษ์ทุกคน  ซ่ึงไดเ้ป็นแรงบันดาลใจก าลงัใจและสนับสนุนส่งเสริมให้ความ
ช่วยเหลือในทุกๆเร่ืองแก่ผู ้วิจัยมาโดยตลอดจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา รวมทั้ งเพ่ือนร่วมงานทุกคนและ
ผูบ้งัคบับญัชาทุกท่าน ของส านกัตรวจสอบภายใน บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ท่ีผูว้ิจยัปฏิบติังาน
อยูท่ี่เห็นถึงความส าคญัและสนบัสนุนในการศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการจดัท าวทิยานิพนธ์ 
  อน่ึงหากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้แก่ผูท่ี้มีความสนใจ ผูว้จิยัขอ
มอบความดีน้ีให้แก่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งตารา และบทความต่างๆท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ หากมีความบกพร่องประการใดผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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โดยศึกษาถึงปัญหาของผูป้ระกอบธุรกิจมคัคุเทศก์ศึกษาจากกฎหมายต่างๆของประเทศไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งวา่
ควรมีขอ้บงัคบัในการควบคุมการกระท าผิดของผูป้ระกอบธุรกิจมคัคุเทศกไ์ดอ้ยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 
 มาตรการทางกฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวมีบญัญติัอยูใ่น พระราชบญัญติัธุรกิจ
น าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 
2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวและอาชีพมคัคุเทศกม์รจ านวนมาก ผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์บางรายไม่มีความส านึกในหน้าท่ี มุ่งแสวงหาแต่ผลประโยชน์โดยไม่
ค านึงถึงความเดือดร้อนของนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภค การเอารัดเอาเปรียบของผูป้ระกอบธุรกิจมคัคุเทศก์ส่งผล
ให้นักท่องเท่ียวได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการกระท านั้น ซ่ึงกฎหมายท่ีประเทศไทยใช้บังคบัไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งประสิทธิภาพเพียงพอ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีกฎหมายมาก าหนดมาตรฐานใน
เร่ืองการควบคุมองคก์รท่ีประกอบธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์
 ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะโดยใหมี้การแกไ้ขบทบญัญติัในพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 
2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในเร่ืองของมาตรการทางกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกับการควบคุมผู ้
ประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์และการควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบอาชีพมคัคุเทศกเ์กิดความเกรง
กลวัต่อกฎหมายในการกระท าความผิดและเป็นผลดีให้นักท่องเท่ียวไดรั้บการคุม้ครองสิทธิของตนไดอ้ยา่งมาก
ยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั:  ค่าบริการ, นกัท่องเท่ียว, มคัคุเทศก,์ ผูบ้ริโภค, ผูป้ระกอบธุรกิจ, ธุรกิจน าเท่ียว 
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ABSTRACT 
 This thesis aims at studying nature of problems of promoting tour guide business by studying the 
entrepreneurs’ problems and related Thai laws in order to explore adequate and appropriate regulation on 
control of the tour guide entrepreneur’s wrongdoing. 
 Legal measures in connection with this regard appear in the Civil and Commercial Code, the Tourism 
Business and Guide Act B.E. 2551 Amendment (No.2) B.E. 2559 (2016) and the Consumer Protection Act B.E. 
2522 Amendment (No.3) B.E. 2556 (2013).  Among a number of touring and tour guide entrepreneurs, some of 
them do not keep in mind of relevant duties and seek only benefits for their own in regardless of grievances of 
tourists or consumers.  Some tour guide entrepreneurs take advantages and cause damage and grievance to 
many tourists.  The applicable laws cannot effectively solve this problem; therefore, there must have a law 
setting standard and control of the touring and tour guide entrepreneurs. 
 The researcher suggests an amendment of the Tourism Business and Guide Act B.E. 2551 
Amendment (No.2) B.E. 2559 (2016) to provide legal measure to control the tour guide and the performance of 
entrepreneurs’ duties in order to make them been afraid of offending and law and be beneficial to escalation of 
protection of the tourist’s rights.  
 
KEYWORDS: Service Charge, Tourist, Guide, Customer, Business Operator, Tourism industry 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของโลกในทศวรรษน้ียงัคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะ
ส าหรับภูมิภาคเอเชียคาดวา่จะมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีน่าจะสูงกวา่ภูมิภาคอ่ืนของโลก เพราะเป็นศูนยก์ลางการ
ลงทุน และการคา้ของโลกส าหรับประเทศไทยก็จะไดป้ระโยชน์จากการเปิดประเทศของกลุ่มอินโดจีน เพราะจะ
เป็นประตูสู่อินโดจีนถึงแมว้า่ภาพการท่องเท่ียวในอนาคตของไทยจะดูสดใสก็ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่มีคู่แข่ง
ในทางตรงกนัขา้มการแข่งขนักบัประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่มอาเซียน จะเป็นไปอย่างรุนแรงโดยเฉพาะประเทศ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดป้รับนโยบายทั้งในระดบัมหภาคและระดบัอุตสาหกรรมเพื่อลดตน้ทุน 
และเปิดให้มีการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ง่ายข้ึน (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2557)รวมทั้ งขจดัความล่าช้าต่างๆของ
ระเบียบพิธีการเขา้เมือง ซ่ึงในประเทศสิงคโปร์ก็ไดว้างแผนพฒันาการท่องเท่ียวโดยใชง้บประมาณจ านวนมากใน
การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเท่ียว ปัจจุบนัธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศไทยมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าใหส้ามารถน าเงินตราเขา้มาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเ้ป็นจ านวนมาก และเม่ือโลกมีการท า
การคา้และการลงทุนระหว่างกนัทัว่โลก จึงมีการรวมกลุ่มของแต่ละประเทศกันเพ่ือท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยใหผู้ป้ระกอบการในดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัการ
แข่งขนัท่ีมีแนวโนม้วา่จะรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจของมคัคุเทศก์ในประเทศไทย จึง
จ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาอยา่งเร่งด่วน เพ่ือใหมี้ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะอยูร่อดในภาวะท่ีอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวมีแนวโนม้วา่จะมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน 
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 เม่ือท าการศึกษากฎหมายในประเทศไทยเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจมคัคุเทศก์นั้นมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 ซ่ึง
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีน ารายไดม้าสู่ประเทศไทยเป็นอนัดบัหน่ึงมาหลายทศวรรษ ถือเป็น
อุตสาหกรรมท่ีลงทุนน้อยแต่ได้ผลก าไรกลบัมาอย่างมหาศาล ทั้ งในรูปแบบของเงินตราและภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานมากมายหลายลา้นคน ในอดีตท่ีผ่านมาหน่วยงานองคก์รดา้นการ
ท่องเท่ียวยงัมีไม่มากนกัยงัไม่มีองคก์รท่ีเขา้มาดูแลรับผิดชอบโดยตรง แต่หลงัจากท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเติบโต
ก็มีหน่วยงานเขา้มารับผิดชอบดูแล มีพฒันาการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเป็นรูปธรรมมากข้ึนเร่ือยๆ จาก
ส านักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นองค์กรส่งเสริมการท่องเท่ียว จากองค์กรส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็เป็นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในปัจจุบนัมี
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่ทั้ งหลายต่างก็มีวตัถุประสงค์จุดมุ่งหมายหลักท่ีจะรักษา
ผลประโยชน์ของตนท่ีส าคญัทุกหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรเห็นตรงกันคือตอ้งพยายามช่วยกันส่งเสริม
ผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีความก้าวหน้า ให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวได้อย่างประทับใจ 
สะดวกสบาย และปลอดภยั โดยปัจจยัท่ีท าให้การก าหนดรูปแบบองคก์รทางการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย
แตกต่างกนั อีกทั้งภาครัฐไดม้องเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนและความเสียหายท่ีนกัท่องเท่ียวหรือผูใ้ชบ้ริการการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงเห็นไดจ้ากการท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดป้รับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบัญญติัจดัระเบียน
ธุรกิจ เก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและเสนอเป็นร่างพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ ซ่ึงไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ซ่ึงท าหนา้ท่ีรัฐสภาออกเป็นพระราชบญัญติัธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคุเทศก์ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไดก้ าหนดให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ี
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจน าเท่ียว และมคัคุเทศก์ให้เป็นระเบียบและไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศต่อไป ถึงแมป้ระเทศไทยจะมี
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูก็่
ตาม แต่ในปัจจุบนัก็ยงัมีการร้องเรียนด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผิด หรือฝ่าฝืนบทบญัญติัของพระราชบญัญติั
ดงักล่าวอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 จึงเห็นไดว้า่ควรท่ีจะตอ้งศึกษาเพื่อหา
ขอ้สรุปเก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในดา้นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมคัคุเทศก์ วา่กฎหมายไดใ้ห้ความ
คุม้ครองนักท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากผูป้ระกอบธุรกิจมคัคุเทศก์อย่างไร เพราะนักท่องเท่ียวถือเป็น
ผูบ้ริโภคสินคา้ และบริการในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทกบัผูป้ระกอบธุรกิจมคัคุเทศก ์
 จากปัญหาเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของผู ้บริโภคท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ
มคัคุเทศก ์ในปัจจุบนัพบวา่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมีอิสรเสรีอยา่งมากในการก าหนดลกัษณะขอ้สญัญาบริการน า
เท่ียวแต่ฝ่ายเดียว ท าให้เกิดปัญหาว่าเง่ือนไขแห่งขอ้สัญญาของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวนั้นมีลกัษณะท่ีไม่เป็น
ธรรมต่อนักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวในปัจจุบนัอาศยัอ านาจในการต่อรองทางการคา้ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในกิจการท่ีเป็นพ้ืนฐานแห่งสัญญาท่ีเหนือกวา่นักท่องเท่ียวซ่ึงมี
ฐานะเป็นผูบ้ริโภคในการจดัท าสัญญาน าเท่ียว ในปัจจุบนัมกัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการท่ีจะคุม้ครองสิทธิ
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ของนักท่องเท่ียว และไม่สามารถควบคุมมาตรฐานของสัญญาน าเท่ียวได้ จากการศึกษาในกฎหมายของ
ต่างประเทศลว้นมีมาตรการท่ีชดัเจนและเพียงพอซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์มี
การเยียวยาความเสียหายโดยกองทุนการท่องเท่ียว ในเบ้ืองตน้มีการจดัตั้งกองทุนการท่องเท่ียว ท าหนา้ท่ีควบคุม
และช่วยเหลือนักท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บความเสียหายดว้ยการให้การกูย้ืมเงินท่ีใชใ้นกิจการ จ่ายเงินค่าทดแทนตาม
ความจ าเป็นในการปฏิบัติตาม Singapore Tourism Board Act 1997เงินกองทุนของการท่องเท่ียวเป็นเงินท่ี
รวบรวมมาจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต และเงินท่ี
คณะกรรมการการท่องเท่ียวสิงคโปร์หามาไดท้ั้งหมดโดยรวบรวมเขา้กองทุน และหน่วยงานหรือองคก์รอิสระใน
การด าเนินการเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคในสาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบาลไดส่้งเสริมให้มีการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดย
จดัตั้งองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภครวมกบัภาคเอกชนเรียกวา่ “สมาคมผูบ้ริโภคของสิงคโปร์” (  ภทัริน รินทร์ธราศรี, 
2552) เม่ือมีการฝ่าฝืนกฎหมายถา้ผูบ้ริโภคมีขอ้พิพาทกับทางผูค้า้ปลีกเก่ียวกบัสินคา้อุปโภค บริโภค และการ
บริการ ผูบ้ริโภคไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาได ้หากเกิดกรณีพิพาทไดม้าถึงทางตนัทางเจา้หน้าท่ีอาจแนะน าให้
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ระงบัขอ้พิพาทของตน เจา้หนา้ท่ีของสมาคมผูบ้ริโภคของสิงคโปร์จะพยายามให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัวิถีทางดงักล่าวหลงัจากนั้นก็จะยติุเร่ืองร้องเรียนของผูบ้ริโภค การด าเนินการทางกฎหมายเพ่ือคุม้ครอง
บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการฝ่าฝืน Singapore Tourism Board Act 1997 ไดมี้บทบญัญติัก าหนด
โทษ หากผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวหรือตวัแทน ลูกจา้งไดก้ระท าผิดหรือก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ข้ึน ก็อาจมีโทษปรับ จ าคุก เพ่ือเป็นการก าหนดให้กระท าการหรืองดเวน้การกระท าก็ได ้และในกฎหมายของ
ประเทศองักฤษก็ไดใ้ห้ความคุม้ครองนักท่องเท่ียวไวใ้นกฎหมายท่ีช่ือว่า บทบัญญติัของ The Package Travel 
Package Holidays and Package Tour Regulation 1992 (PTRs) (เสาวภาคย ์วลัยม์าลี, 2553) จะปรับใชก้บัการน า
เท่ียวแบบเบ็ดเสร็จท่ีขาย หรือเสนอขายใน ดินแดนของประเทศองักฤษ หลกัการส าคญัของกฎหมายดงักล่าว โดย
ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองนกัท่องเท่ียวในการท าสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ มีการบญัญติัหลกัเกณฑ์
พิเศษ ข้ึนเพ่ือใช้บังคับกับสัญญาโดยเฉพาะ ได้แก่ การจัดให้มีข้อมูล (Provision of Information) ซ่ึงจะมีการ
ก าหนดให้นกัท่องเท่ียวจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ วา่จะเขา้ท าสัญญาหรือไม่ ซ่ึงการ
เยียวยานักท่องเท่ียวของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศองักฤษนั้น ท าให้สามารถบงัคบัเอาผิดกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจน าเท่ียวไดอ้ยา่งแทจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความหมาย ความส าคญั และแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมคัคุเทศก ์
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมคัคุเทศก ์
3. เพ่ือศึกษาวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัอ านาจการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมคัคุเทศก์ของ

ประเทศไทย 
4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

มคัคุเทศกข์องประเทศไทยเพื่อน าไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
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3. สมมติฐานของการวจัิย 
 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการซ้ือบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจมคัคุเทศก ์
คือพระราชบัญญัติ ธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  2) พ.ศ. 2559 และ
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 แต่ในพระราชบญัญติัดงักล่าวยงั
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมผูป้ระกอบอาชีพมคัคุเทศกไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่สอดคลอ้ง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีผู ้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์บางรายไม่มีความส านึกในหน้าท่ี มุ่งแสวงหาแต่
ผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภค การเอารัดเอาเปรียบ
ของผูป้ระกอบอาชีพมคัคุเทศก์ คือปัญหาความเดือดร้อน และความเสียหายท่ีนักท่องเท่ียวหรือผูใ้ชบ้ริการการ
ท่องเท่ียวจากการกระท าของผูป้ระกอบอาชีพมคัคุเทศก์ ส่งผลให้นักท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมจากการกระท าดงักล่าว จึงตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมผู ้
ประกอบอาชีพมคัคุเทศก ์การควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบอาชีพมคัคุเทศกเ์กิดความเกรงกลวั
ต่อกฎหมายในการกระท าความผิดและเป็นผลดีใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บการคุม้ครองสิทธิของตนไดอ้ยา่งมากยิง่ข้ึน 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการค้นควา้วิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นควา้ได้
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยั ค  าพิพากษาของศาล วิทยานิพนธ์ บททศันะวจิารณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลจากต ารา 
เอกสารจากอินเตอร์เน็ต และเอกสารอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผลความ
สอดคลอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมคัคุเทศกใ์นประเทศไทย 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 กฎหมายในประเทศไทยเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
มคัคุเทศก์ พบว่าในปัจจุบนัพบว่าผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมีอิสรเสรีอย่างมากในการก าหนดลกัษณะขอ้สัญญา
บริการน าเท่ียวแต่ฝ่ายเดียว ท าให้เกิดปัญหาวา่เง่ือนไขแห่งขอ้สัญญาของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวนั้นมีลกัษณะท่ี
ไม่เป็นธรรมต่อนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวในปัจจุบนัอาศยัอ านาจในการต่อรองทาง
การคา้ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางในกิจการท่ีเป็นพ้ืนฐานแห่งสัญญาท่ีเหนือกวา่นกัท่องเท่ียว
ซ่ึงมีฐานะเป็นผูบ้ริโภคในการจดัท าสัญญาน าเท่ียว ในปัจจุบนัมกัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการท่ีจะคุม้ครอง
สิทธิของนกัท่องเท่ียว และไม่สามารถควบคุมมาตรฐานของสัญญาน าเท่ียวได ้ซ่ึงการปรับใชก้ฎหมายสัญญาตาม
ประมวลกฎหมายท่ีมีอยู่บนพ้ืนฐานของคู่สัญญาท่ีมีความเท่าเทียมกนัตามธรรมชาติของสัญญา โดยคู่สัญญามี
เสรีภาพในการท าสญัญานั้น จะเป็นหลกักฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพขอ้เท็จจริงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  
 โดยกฎหมายของต่างประเทศลว้นมีมาตรการท่ีชดัเจนและเพียงพอซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้
เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์มีการเยียวยาความเสียหายโดยกองทุนการท่องเท่ียว ในเบ้ืองตน้มีการจดัตั้งกองทุนการ
ท่องเท่ียว ท าหนา้ท่ีส่งเสริมและช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บความเสียหายดว้ยการใหก้ารกูย้มืเงินท่ีใชใ้นกิจการ 
จ่ายเงินค่าทดแทนตามความจ าเป็นในการปฏิบติัตาม Singapore Tourism Board Act 1997 เงินกองทุนของการ
ท่องเท่ียวเป็นเงินท่ีรวบรวมมาจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต 
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และเงินท่ีคณะกรรมการการท่องเท่ียวสิงคโปร์หามาไดท้ั้งหมดโดยรวบรวมเขา้กองทุน และหน่วยงานหรือองคก์ร
อิสระในการด าเนินการเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคในสาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบาลไดส่้งเสริมใหมี้การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โดยจดัตั้งองค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภครวมกบัภาคเอกชนเรียกวา่ “สมาคมผูบ้ริโภคของสิงคโปร์” เม่ือมีการฝ่าฝืน
กฎหมายถ้าผูบ้ริโภคมีข้อพิพาทกับทางผูค้า้ปลีกเก่ียวกับสินคา้อุปโภค บริโภค และการบริการ ผูบ้ริโภคไม่
สามารถท่ีจะแกปั้ญหาได ้หากเกิดกรณีพิพาทไดม้าถึงทางตนัทางเจา้หน้าท่ีอาจแนะน าให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้
ระงบัขอ้พิพาทของตน เจา้หนา้ท่ีของสมาคมผูบ้ริโภคของสิงคโปร์จะพยายามใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวถีิทางดงักล่าว
หลงัจากนั้นก็จะยุติเร่ืองร้องเรียนของผูบ้ริโภค การด าเนินการทางกฎหมายเพ่ือคุม้ครองบุคคลท่ีได้รับความ
เสียหายอันเน่ืองมาจากการฝ่าฝืน Singapore Tourism Board Act 1997 ได้มีบทบัญญัติก าหนดโทษ หาก
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวหรือตวัแทน ลูกจา้งไดก้ระท าผิดหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึน ก็อาจมี
โทษปรับ จ าคุก เพ่ือเป็นการก าหนดใหก้ระท าการหรืองดเวน้การกระท าก็ได ้ 
 อีกทั้งกฎหมายของประเทศองักฤษก็ไดใ้ห้ความคุม้ครองนกัท่องเท่ียวไวใ้นกฎหมายท่ีช่ือวา่ บทบญัญติั
ของ The Package Travel Package Holidays and Package Tour Regulation 1992 (PTRs) จะปรับใช้กับการน า
เท่ียวแบบเบ็ดเสร็จท่ีขาย หรือเสนอขายใน ดินแดนของประเทศองักฤษ หลกัการส าคญัของกฎหมายดงักล่าว โดย
ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองนกัท่องเท่ียวในการท าสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ มีการบญัญติัหลกัเกณฑ์
พิเศษ ข้ึนเพ่ือใช้บังคับกับสัญญาโดยเฉพาะ ได้แก่ การจัดให้มีข้อมูล (Provision of Information) ซ่ึงจะมีการ
ก าหนดใหน้กัท่องเท่ียวจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ วา่จะเขา้ท าสญัญาหรือไม่ เม่ือเขา้ท า
สัญญาแลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสัญญาโดย ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว (Changes and Cancellation) 
บทบญัญติัใน PTRs ไดก้ าหนดให้การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสญัญาเป็นเหตุท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวผิดสัญญา 
ซ่ึงนอกจาก จะตอ้งมีการชดใชค้่าสินไหมทดแทนแลว้ PTRs ยงัไดก้ าหนดหนทางเยียวยาความเสียหาย ประการ
อ่ืนแก่นักท่องเท่ียว เช่น การเสนอบริการท่องเท่ียวทดแทน หรือการน านักท่องเท่ียวกลบัไป ยงัสถานท่ีท่ีออก
เดินทาง นอกจากน้ี PTRs ไดก้ าหนดเก่ียวกับความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ให้มีความรับผิดในการ
ปฏิบัติการช าระหน้ีตามสัญญาอย่างเคร่งครัด (Strictly Liable for the “Proper Performance”) โดยไม่ค านึงว่า
หน้าท่ีดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัโดยผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว หรือตวัแทนการเดินทาง หรือผูใ้ห้บริการอ่ืน ซ่ึงการ
เยียวยานักท่องเท่ียวของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศองักฤษนั้น ท าให้สามารถบงัคบัเอาผิดกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจน าเท่ียวไดอ้ยา่งแทจ้ริงและมีประสิทธิภาพ 
 เม่ือท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมคัคุเทศกท์ าใหพ้บปัญหา
ท่ีเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีขององคก์รท่ีมีอ านาจควบคุมก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจมคัคุเทศก์ หลกัจรรยาบรรณ
ของมคัคุเทศก ์และปัญหาท่ีเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคท าให้ทราบถึงขอ้บกพร่องของ
กฎหมายในประเทศไทยท่ียงัไม่สามารถคุม้ครองนักท่องเท่ียวท่ีได้รับความเสียหายจากผูป้ระกอบธุรกิจการ
มคัคุเทศก์ไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้สอดรับความ
บริบทของสังคมไทย  และหากสามารถด าเนินการปฏิรูปในดา้นต่างๆก็จะสามารถแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจมคัคุเทศกก็์จะประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 
 ประการแรก คือในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคมีอ านาจหน้าท่ีตอ้งประสานงานกับส่วนราชการหรือ
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หน่วยงานของรัฐมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม หรือการก าหนดมาตรฐานสินคา้หรือบริการ คือการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวข้ึน นักท่องเท่ียวก็จะไม่สามารถทราบไดว้่าเร่ืองท่ีตนได้
ร้องเรียนไปแลว้นั้นอยู่ภายใตก้ฎหมายเฉพาะเร่ืองหรือกฎหมายทั่วไป จึงก่อให้เกิดความสับสนและไม่ชดัเจน
เก่ียวกบัอ านาจ หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศองักฤษนั้นมีหน่วยงานทัว่ไป
ท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล โดยหน่วยงานดงักล่าวเรียกวา่ “แผนกมาตรการทางการคา้” เป็นหน่วยงานทัว่ไปท่ีมีหน้าท่ี
บงัคบัให้เป็นไปตาม Package Travel Package Holidays and Package Tour Regulation 1992 เป็นผูก้  ากบัดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมายและรับเร่ืองร้องเรียนจากนกัท่องเท่ียวโดยตรง และเจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐานทางการคา้จะมี
อ านาจในการสืบสวนและด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบกิจการธุรกิจมคัคุเทศก์ ตวัแทนการเดินทางโดยฟ้องคดีต่อศาล
เพ่ือใหล้งโทษผูก้ระท าความผิดและใหช้ดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวโดยเร็ว 
 ประการท่ีสอง คือพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2559 ไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะแกไ้ขปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยขาดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบธุรกิจมคัคุเทศก์ได ้อีกทั้งทางภาครัฐยงับกพร่องในการควบคุมดูแลท าใหเ้กิดปัญหาต่อภาพลกัษณ์
ของมคัคุเทศก์ในประเทศไทย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีท ารายไดห้ลกัให้แก่ประเทศ
ไทย ผูว้จิยัเห็นควรท่ีจะน าหลกัจรรยาบรรณทั้ง 10 ประการ ดงัน้ี 
 (1) ความตระหนกัในหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ  
 (2) ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 (3) ความรู้จกัประมาณตน  
 (4) ความเขา้ใจเพื่อนมนุษย ์ 
 (5) ความเมตตา  
 (6) ความประพฤติและกิริยามารยาท  
 (7) ความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี    
 (8) การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ส่ิงท่ีมคัคุเทศก์อธิบายแก่นกัท่องเท่ียวตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มิใช่เป็นขอ้มูล
ท่ีผิดๆอนัเกิดจากการเดาหรือการรับฟังมาจากผูอ่ื้นท่ีมิใช่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  
 (9) การตรงต่อเวลา  
 (10) การไม่กล่าวต าหนิหรือใหร้้ายป้ายสีผูอ่ื้น  
 เพ่ือให้มคัคุเทศก์ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่กระท าให้เกิดความเสียหายแก่นกัท่องเท่ียว 
เม่ือมคัคุเทศกไ์ดก้ระท าความผิดไปจากหลกัจรรยาบรรณทั้ง 10 ประการ ก็ควรท่ีจะมีบทลงโทษมาบญัญติัเพ่ือการ
ป้องกนัมิใหม้คัคุเทศกอ์าศยัช่องวางของกฎหมายในการกระท าความผิด 
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ท าให้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
มคัคุเทศก ์

2. ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมคัคุเทศก ์
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3. ท าใหท้ราบถึงผลการวเิคราะห์ทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัอ านาจการส่งเสริมการประกอบธุรกิจมคัคุเทศก์
ของประเทศไทย 

4. ท าให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจมคัคุเทศกข์องประเทศไทยเพ่ือน าไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้
ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอ านาจหนา้ท่ีตอ้งประสานงานกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการควบคุม ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานสินคา้หรือบริการ ซ่ึงก็คือการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกับการท่องเท่ียวข้ึน นักท่องเท่ียวก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าเร่ืองท่ีตนได้
ร้องเรียนไปแลว้นั้นอยู่ภายใตก้ฎหมายเฉพาะเร่ืองหรือกฎหมายทั่วไป จึงก่อให้เกิดความสับสนและไม่ชดัเจน
เก่ียวกบัอ านาจ หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศองักฤษนั้นมีหน่วยงานทัว่ไป
ท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแล โดยหน่วยงานดงักล่าวเรียกว่า แผนกมาตรการทางการคา้ (Trading Standard Department) 
เป็นหน่วยงานทั่วไปท่ี มีหน้าท่ีบังคับให้ เป็นไปตาม Package Travel Package Holidays and Package Tour 
Regulation 1992 เป็นผูก้  ากบัดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและรับเร่ืองร้องเรียนจากนักท่องเท่ียวโดยตรง และ
เจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐานทางการคา้จะมีอ านาจในการสืบสวนและด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบกิจการธุรกิจมคัคุเทศก ์
ตวัแทนการเดินทางโดยฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือใหล้งโทษผูก้ระท าความผิดและใหช้ดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว
โดยเร็ว 
 โดยก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคมีอ านาจหน้าท่ีต้องประสานงานกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุม ส่งเสริม หรือก าหนดมาตรฐานสินคา้หรือบริการ 
ซ่ึงก็คือการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวข้ึน นกัท่องเท่ียวก็จะไม่สามารถทราบ
ไดว้า่เร่ืองท่ีตนไดร้้องเรียนไปแลว้นั้นอยูภ่ายใตก้ฎหมายเฉพาะเร่ือง หรือกฎหมายทัว่ไป จึงก่อใหเ้กิดความสบัสน
และไม่ชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจ หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศองักฤษนั้นมี
หน่วยงานทัว่ไปท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล โดยหน่วยงานดงักล่าวเรียกวา่ แผนกมาตรการทางการคา้ (Trading Standard 
Department) เป็นหน่วยงานทัว่ไปท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัให้เป็นไปตาม Package Travel Package Holidays and Package 
Tour Regulation 1992 เป็นผูก้  ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและรับเร่ืองร้องเรียนจากนกัท่องเท่ียวโดยตรง และ
เจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐานทางการคา้จะมีอ านาจในการสืบสวนและด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบกิจการธุรกิจน าเท่ียว
และมคัคุเทศก์ ตวัแทนการเดินทางโดยฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้ลงโทษผูก้ระท าความผิดและให้ชดใชค้่าเสียหาย
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวโดยเร็ว 
 2. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไม่
สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะแกไ้ขปัญหาการปฏิบติัหน้าท่ีโดยขาดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบธุรกิจมคัคุเทศก์ได ้อีกทั้งทางภาครัฐยงับกพร่องในการควบคุมดูแลท าให้เกิดปัญหาต่อภาพลกัษณ์ของ
มคัคุเทศก์ในประเทศไทย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีท ารายไดห้ลกัให้แก่ประเทศไทย 
ผูว้ิจยัเห็นควรท่ีจะน าหลกัจรรยาบรรณทั้ง 10 ประการดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ไปบญัญติัเพ่ิมเติมในมาตรา 57 
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แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์โดยเฉพาะ เพ่ือให้มัคคุเทศก์ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่กระท าให้เกิดความเสียหายแก่นักท่องเท่ียว เม่ือมคัคุเทศก์ได้กระท าความผิดไปจากหลกั
จรรยาบรรณทั้ง 10 ประการ ก็ควรท่ีจะมีบทลงโทษมาบญัญติัเพ่ือการป้องกนัมิให้มคัคุเทศก์อาศยัช่องวางของ
กฎหมายในการกระท าความผิด 
 3. ควรจดัตั้งองค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 เม่ือมีผูป้ระกอบธุรกิจมคัคุเทศก์ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายถา้ผูบ้ริโภคมีขอ้พิพาทกบัทางผู ้
ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว หากเกิดกรณีพิพาทไดม้าถึงทางตนัทางเจา้หน้าท่ีในองค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภค อาจ
แนะน าให้คู่กรณีทั้ งสองฝ่ายให้ระงบัขอ้พิพาทของตน เจ้าหน้าท่ีขององค์กรดังกล่าว จะพยายามให้ค  าแนะน า
เก่ียวกับวิถีทางแก้ไขปัญหา หลงัจากนั้นก็จะยุติเร่ืองร้องเรียนของผูบ้ริโภค การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อ
คุ ้มครองบุคคลท่ีได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายได้มีบทบัญญัติก าหนดโทษ หาก
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวหรือตวัแทน ลูกจา้งไดก้ระท าผิดหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึน ก็อาจมี
โทษปรับ จ าคุก เพ่ือเป็นการก าหนดให้กระท าการหรืองดเวน้การกระท าก็ได้ โดยน าบทบัญญติัของประเทศ
องักฤษมาปรับใชก้บักฎหมายไทย 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย ์ดร.ยศ
ศักด์ิ โกไศยกานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ 
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พนัโท 
ดร.เสนีย ์พรหมวิวฒัน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.นิสิต อินทมาโน ผูอ้  านวยการหลกัสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ท่ี ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ความรู้ ค  าแนะน า และ
ขอ้สังเกตต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จ 
ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณต่อบิดา มารดา ท่ีเป็นผูใ้หก้ าเนิดและเป็นท่ีรักเคารพของผูว้จิยั ท่ีไดส่้งเสริมและให้
การสนับสนุนในดา้นการศึกษามาตลอดมา และเป็นทั้งก าลงัใจท่ีดียิ่งให้แก่ผูว้ิจยัตลอดมา ขอขอบพระคุณครูบา
อาจารยทุ์กท่านในระดบัชั้นปริญญาโทท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาแก่ผูว้จิยั ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการจดัท า
วทิยานิพนธ์ 
 อน่ึงหากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้แก่ผูท่ี้มีความสนใจ ผูว้จิยัขอ
มอบความดีน้ีให้แก่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งต ารา และบทความต่างๆท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ หากมีความบกพร่องประการใดผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดมุ่้งเนน้การศึกษาเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางกฎหมายของกระบวนการระงบัขอ้พิพาทใน

คดีละเมิดจากการเขา้รับบริการทางการแพทยน์อกศาล อนัเป็นกระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือกประการหน่ึง 
ซ่ึงยงัไม่ได้มีการพฒันาให้เหมาะสมกับประเด็นขอ้พิพาททางการแพทย ์นอกจากน้ียงัพบปัญหาท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึงคือ   การจ ากดัสิทธิของผูท่ี้ตอ้งการเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางการแพทย ์ โดยศูนยส์นัติวิธี
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีการจ ากดัขอบเขตการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงานภายใต้
การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น  ยงัไม่ไดมี้การบญัญติักฎหมายในการให้อ านาจเพ่ือช่วยเหลือในการ
ระงบัขอ้พิพาทแก่ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการเขา้รับบริการทางการแพทยข์องภาคเอกชน  โดยในปัจจุบนั
ประเทศไทยยงัมิไดมี้การบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทคดีละเมิดจากการเขา้รับบริการทาง
การแพทยน์อกศาลไวอ้ยา่งเป็นรูปแบบ จึงท าให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบนั้นจ าตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายจ านวนมาก
เพ่ือเรียกร้องค่าชดเชย อีกทั้ งยงัส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบวิชาชีพแพทย์ท่ีต้องถูกฟ้อง
ด าเนินคดี และมีผลต่อความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประชาชนและกบัผูป้ระกอบวชิาชีพทางการแพทยอี์กดว้ย  

จากการศึกษาพบวา่ การน าวิธีการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียในคดีละเมิดจากการเขา้รับบริการ
ทางการแพทย์นอกศาลของต่างประเทศท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูไ้ด้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทาง
การแพทย ์เป็นแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมให้การระงบัขอ้พิพาทคดีละเมิดจากการเขา้รับบริการทาง
การแพทยน์อกศาล ให้มีความน่าสนใจ และสามารถน ามาใชใ้นการระงบัขอ้พิพาทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยงับรรลุวตัถุประสงคข์องการระงบัขอ้พิพาทคดีละเมิดจากการเขา้รับบริการทางการแพทย ์ซ่ึงการระงบัขอ้พิพาท
โดยการไกล่เกล่ียนอกศาลนั้นมีความรวดเร็ว ประหยดัค่าใชจ่้าย และยงัสามารถลดปริมาณคดีทางการแพทยข้ึ์นสู่
ศาลไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงเห็นควรให้มีการน าขอ้พิพาทในคดีละเมิดจากการเขา้รับบริการทางการแพทยเ์ขา้สู่
กระบวนการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีการไกล่เกล่ียนอกศาล  โดยควรมีการบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการระงบัขอ้
พิพาทโดยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางการแพทยน์อกศาลเป็นการเฉพาะ เป็นรูปแบบท่ีชดัเจน เพ่ือให้ประชาชนมี
ความเขา้ใจและเช่ือมัน่ต่อกระบวนการระงบัขอ้พิพาทนอกศาล พร้อมท่ีจะน าขอ้พิพาทคดีละเมิดจากการเขา้รับ
บริการทางการแพทย ์เขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียมากกวา่การน าคดีฟ้องต่อศาล โดยการน ารูปแบบ กระบวนการ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททางการแพทยข์องต่างประเทศ ตามท่ีไดท้ าการศึกษามาแลว้นั้น 
เป็นแนวทางเทียบเคียงเพ่ือยกร่างกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัการระงบัขอ้พิพาทในคดีละเมิดจากการเขา้รับบริการทาง
การแพทยโ์ดยการไกล่เกล่ียนอกศาล ใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมของประเทศไทย 
ยอ่มส่งผลใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการเขา้รับบริการทางการแพทยใ์นประเทศไทยมากยิง่ข้ึน 

 

ค าส าคญั :  ขอ้พิพาท / การระงบัขอ้พิพาทจากการเขา้รับบริการทางการแพทย ์
 

ABSTRACT 
 This thesis focuses on a study of legal limitation of dispute resolution in the case of tort from the medical 
services. It is an alternative dispute resolution procedure which currently not meets the satisfactions to solve the 
medical services dispute that out of court jurisdiction. It is also another remarkable problem which is the 
inaccessibility to the alternative dispute resolution in medical services dispute proceeded by the Center of Peace, 
The Ministry of Public Health as its framework for the case between citizen and authority under its monitoring is 
limited. Moreover, there is no current law to support the alternative dispute resolution for the citizen who suffers 
of dispute arose from private medical services. At present, Thailand has no law regarding alternative dispute 
resolution of medical services dispute so this situation leads to the waste of unexpected time and expense for 
citizen to claim their compensation additionally, the performance of sued medical practitioner and relativity 
between medical practitioner and citizen has also been interrupted.  
 According to the study, the alternative dispute resolution in the medical services dispute potentially 
brings benefit to the patient as a citizen as well as this can be a guideline to adjust and to encourage the alternative 
dispute resolution for the medical services dispute to be an effective method. In addition, the objectives of 
alternative dispute resolution which are quick, economizing and the quantity of cases brought to the court is also 
well decreased.  
 Therefore, it is suggest that the dispute arose from medical services should be solved by alternative 
dispute resolution. The law regarding the alternative dispute resolution should be clearly legislated to establish 
understanding and to entrust citizen to choose the alternative dispute resolution rather than the court. In order to 
do so, the studied form, procedure and related law of alternative dispute resolution of foreign countries should be 
adopted to create harmonization to Thai society economy and culture. As a result, citizen who suffers of medical 
service dispute will be truly benefited from the medical services. 
 

KEYWORDS :  DISPUTE / DISPUTE RESOLUTION MEDICAL SERVICE 
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1.บทน า   
 ในปัจจุบนัประชากรไทย มีปัญหาดา้นสุขภาพมากข้ึน ส่ิงท่ีส่งผลต่อการสุขภาพหรือความเจ็บป่วยนั้น
ไดแ้ก่ กรรมพนัธ์ุ การด ารงชีวิตประจ าวนั และจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ท าให้ประชาชนจ านวนมากท่ี
ตอ้งพ่ึงการเขา้รับบริการทางการแพทยม์ากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัพบวา่แนวโนม้ประชากรไทยท่ีเขา้รับการรักษามีจ านวน
มากกวา่จ านวนบุคลากรทางการแพทย ์ท าใหก้ารรักษาพยาบาลไม่เพียงพอและดูแลไดท้ัว่ถึง จึงอาจท าใหเ้กิดความ
เสียหายจากการเขา้รับบริการทางการแพทยโ์ดยไม่ไดต้ั้งใจเช่นกนั ท าใหเ้กิดขอ้พิพาทเกิดข้ึนมากมายเพ่ือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากการประมาทเลินเล่อในการรักษาผิดพลาด เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีทางการแพทยต์่อศาล ท่ี
มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะศลัยแพทยแ์ละสูติแพทย ์เป็นสาขาวชิาชีพแพทยท่ี์ถูกฟ้องร้องมากท่ีสุด ทั้ง
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชน  สถิติของการฟ้องร้อง ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 (ปี 2539 - 
2559) คดีแพ่ง 247 คดี, คดีอาญา 36 คดี, คดีผูบ้ริโภค 133 คดี, คดีปกครอง 2 คดี ทุนทรัพยท่ี์ฟ้องประมาณ 2,873 
ลา้นบาท กระทรวงสาธารณสุขตอ้งช าระหน้ีตามค าพิพากษาแลว้ 31 ลา้นบาท มีผูท่ี้ไดรั้บเงินช่วยเหลือตามมาตรา 
41 แห่ง พ.ร.บ. หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จ านวน 68 รายท่ีน าเร่ืองมาฟ้องกระทรวงสาธารณสุขและ
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขเรียกค่าเสียหายอีก ปี 2545 ถึงเดือนธนัวาคม 2557 (ฟ้อง 210 คดี) คิดเป็นร้อย
ละ 31.90 ส าหรับคดีทางการแพทยท่ี์กระทรวงสาธารณสุขและส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขแพค้ดีและ
ตอ้งจ่ายเงินตามค าพิพากษาแลว้ กระทรวงการคลงัมีค าสั่งให้ไล่เบ้ีย ตั้ งแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบัน มีจ านวน 4 คดี 
ประกอบดว้ยแพทยจ์ านวน 3 คน พยาบาล 5 คน สาเหตุการฟ้องมากท่ีสุดคือ รักษาผิดพลาด ทั้งหมด 116 ราย เป็น
โรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐ 85 ราย โรงพยาบาลเอกชน 31 ราย (กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข , 2558)  คดีส่วนใหญ่ต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีในการพิจารณาตัดสิน ซ่ึงในการด าเนิน
กระบวนการต่างๆประสบปัญหาเร่ืองความล่าชา้ ส่งผลถึงค่าใชจ่้ายในการเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมท่ีสูงข้ึน
ส าหรับคู่พิพาทเก่ียวขอ้ง 

โดยท่ีผ่านมา ถึงแมว้่าทางศาลจะไดมี้การพฒันากระบวนการระงบัขอ้พิพาทและวิธีพิจารณาความ 
รวมทั้งไดมี้การเพ่ิมจ านวนผูพิ้พากษาใหม้ากข้ึน มีการแกไ้ขกฎหมายต่างๆใหมี้ความทนัสมยัข้ึน เพ่ือท่ีจะรองรับ
กบัปริมาณคดีท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ปัญหาการฟ้องร้องผูป้ระกอบวชิาชีพแพทย ์ก็ไม่ไดมี้ปริมาณลดลงเท่าท่ีควร ส่งผลใหผู้ ้
ประกอบวชิาชีพแพทยมี์ภาวะความเครียดสูงในการปฏิบติัหนา้ท่ี การกระท าท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายต่อผูป่้วยอนั
เกิดจากความไม่ตั้งใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการดูแลและรักษาผูป่้วยในแต่ละวนั แพทยเ์กิด
การท้อแท้ในการปฏิบัติหน้าท่ี อีกทั้ งผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ท่ีฟ้องคดีใน
กระบวนการยติุธรรม ก็ยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเสียหายในเบ้ืองตน้ เน่ืองจากการฟ้องร้อง
ตอ้งมีขั้นตอน ระยะเวลา ผลทางกฎหมายจึงล่าช้า ไม่ได้รับการช่วยเหลือในเวลาอนัควร โดยจากท่ีกล่าวมา 
กระบวนการทางสังคมไทยในปัจจุบนัมีความพยายามท่ีจะพฒันารูปแบบต่างๆ ท่ีจะช่วยในการบรรเทาภาระของ
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั อนัไดแ้ก่กระบวนการยติุธรรมทางเลือก (Alternative Justice) (นนธวนนัพ ์  ตั้ง
ตรงจิตต,์ 2555) ซ่ึงนิยมน ามาใชใ้นประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีดว้ยกนั 4 รูปแบบกวา้งๆ (เสาวนีย ์อศัว
โรจน์, 2554; มานิตย ์ จุมปา, 2546) ไดแ้ก่  
    1. การเจรจาต่อรอง (Negotiation)  
    2. การระงบัขอ้พิพาทดว้ยวธีิการไกล่เกล่ีย (Mediator)  
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   3. การประนีประนอมขอ้พิพาท (Conciliation)   
       4. การระงบัขอ้พิพาทดว้ยวธีิอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้เห็นไดว้า่ การฟ้องร้องแพทยแ์ละบุคคลากรทางการแพทย ์เกิดข้ึนไดท้ั้งใน
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่อนขา้งสูง  การด าเนินการระงบัขอ้
พิพาททางเลือกโดยการไกล่เกล่ียนอกศาล ซ่ึงกระบวนการไกล่เกล่ียนั้นจะเปิดโอกาสให้คู่พิพาทไดพู้ดคุย ตกลง
กนั โดยมีผูไ้กล่เกล่ียท าหน้าท่ีคอยให้ขอ้มูล แนะน าประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการไกล่เกล่ียนั้น ดงันั้นกระบวน
ระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ียจึงเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึง ท่ีสามารถน ามาใชก้บัคดีละเมิดจากการเขา้รับบริการ
ทางการแพทยไ์ด ้ซ่ึงหากมีแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมดงักล่าวแลว้ ยอ่มท าให้การน าขอ้พิพาทเป็นคดีข้ึนสู่
ศาลนอ้ยลง ลดค่าใชจ่้ายและการด าเนินกระบวนการท่ีใชร้ะยะเวลานานในการเรียกร้องค่าชดเชยต่อความเสียหาย
แก่คู่พิพาทนั้น 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทจากการเขา้รับบริการทาง
แพทย ์
 2. เพ่ือศึกษาความหมาย วิวฒันาการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาทจากการเข้ารับ
บริการทางการแพทย ์
 3. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระงบัขอ้พิพาทจากการเขา้รับบริการทางการแพทย ์

 4. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการระงับขอ้พิพาทจากการเขา้รับบริการทาง
การแพทย ์

 5. เพ่ือเสนอแนวทางแกไ้ข โดยน าแนวทางการระงบัขอ้พิพาทจากการเขา้รับบริการทางการแพทยท่ี์มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัประเทศไทยมาบงัคบัใช ้

 

3.แนวคิดและทฤษฎกีารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 
              3.1 แนวคดิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท (Mediation) (วนัชยั วฒันศพัท์ และคณะ, 2550)  เป็นแนวความคิดท่ีพฒันามา
จากแนวความคิดของการเจรจา ซ่ึงเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีประกอบไปดว้ยคนสองคนหรือมากกวา่นั้น มี
ความสมคัรใจ พดูคุย ปรึกษา เพ่ือหาขอ้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั การเจรจาอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ แบบเป็นทางการ 
เช่น การเจรจาธุรกิจ หรือการเจรจาในท่ีประชุม เป็นตน้ อีกประเภทหน่ึงคือการเจรจาแบบไม่เป็นทางการ การ
เจรจานั้นไม่เพียงแต่เป็นวิธีการต่อรองเพ่ือให้บรรลุความตอ้งการ แต่ยงัเป็นการคน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นทางออกร่วมกนัโดยการใชว้ิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
คู่พิพาทเลือกเพราะไม่ตอ้งเสียเวลาในการด าเนินคดี และยงัเป็นกระบวนการท่ีอาจมีคนกลางเขา้มาช่วยเหลือให้
คู่พิพาทหนัหนา้มาพดูคุย เจรจากนัโดยสนัติวธีิเพ่ือแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของคู่พิพาท 
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3.2ทฤษฎกีารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 
 ในการระงบัขอ้พิพาทให้ประสบความส าเร็จจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้และอาศยัหลกัทฤษฎีในการไกล่

เกล่ียท่ีส าคญั ซ่ึงมีอยู ่2 ทฤษฎี (ภานุ  รังสีสหสั, 2555) ไดแ้ก่ 
1) ทฤษฎีการแก้ปัญหา  (Problem Solving Theory) ทฤษฎีน้ีได้รับอิทธิพลมาจากผลงานเร่ืองนัก

แก้ปัญหาทั่วไป (General Problem Solver) ของ Ernest & Newell 1969 และ Newell & Simon 1979 เป็นทฤษฎี
การแกไ้ขปัญหาของมนุษย ์โดยเช่ือวา่พฤติกรรมการแกปั้ญหาท่ีประสบผลส าเร็จได ้เป็นเพราะผูเ้ขา้ร่วมไกล่เกล่ีย
ทุกคนตอ้งมีผลประโยชน์ร่วมกนับางประการและมีส่วนในการแกไ้ขปัญหา  

 หากกล่าวถึงทฤษฎีการแกปั้ญหา เห็นวา่การน าทฤษฎีดงักล่าวมาปรับใชก้บัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทจะ
ประสบผลส าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเขา้ร่วมการไกล่เกล่ียภายใตค้วามขดัแยง้ หากค านึงถึงประโยชน์
ร่วมกนัเป็นหลกั โดยมีหลกัส าคญัไดแ้ก่ การแยกปัญหาความสัมพนัธ์ส่วนตวัออกจากปัญหาขอ้ขดัแยง้ และแกไ้ข
ในแต่ละปัญหาออกจากกันเน้นการให้ความส าคญัของประโยชน์ได้เสียและความตอ้งการของคู่พิพาท โดย
มองขา้มความแตกต่างทางดา้นฐานะหาทางเพ่ือประสานผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายใหเ้ขา้เป็นประโยชน์ร่วมกนั
ซ่ึงเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการประเมินขอ้เสนอเพ่ือจะตกลงกนั                            

2) ทฤษฎีการแข่งขัน (Competitive Theory) Michael E. Porter 1990ไดเ้สนอแนวคิดวา่มีปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขนั โดยการน าเสนอแนวคิดน้ีมาใชก้บัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจ 
ซ่ึงไดก้ลายเป็นแนวคิดท่ีมีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม รวมทั้งความ
รุนแรงของปัจจยัแต่ละประการ เป็นทฤษฎีการแข่งขนัท่ีมองในแง่มุมทรัพยากรมีอยูจ่  ากดั จึงตอ้งแบ่งกนัโดยการ
แข่งขนัเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ ดงันั้นการแข่งขนัจึงเป็นวิธีการแบ่งปันโดยปริยาย คือการแจกจ่ายโดยอีกฝ่ายหน่ึง
ได้ ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงต้องสูญเสีย ทฤษฎีน้ีจึงตั้ งอยู่บนสมมุติฐานท่ีว่า “สังคมอยู่ภายใตก้ารปกครองหรือการ
ครอบง าของผูท่ี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่ายต่างมีความประสงค์ให้บรรลุ
ความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด” (อนนัต ์ จนัทรโอภากร, 2559). 

เบ้ืองตน้การศึกษาทฤษฎีการแข่งขนักบัการไกล่เกล่ียอาจกล่าวไดว้า่ หากคู่พิพาทนั้นเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตวั เผชิญหนา้ดว้ยความรุนแรง มองวา่ฝ่ายหน่ึงไดแ้ละอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งเสีย ซ่ึงในสถานการณ์ของการเจรจาแต่
ละฝ่ายทั้งผูไ้กล่เกล่ียและคู่พิพาทยอ่มประสงคจ์ะใหบ้รรลุความตอ้งการของตนมากท่ีสุด การไกล่เกล่ียแก่คู่พิพาท
จึงตอ้งไดรั้บความยติุธรรมความไวว้างใจจากผูอ่ื้นและการตอบสนองท่ีมีจริยธรรม คู่พิพาทและผูไ้กล่เกล่ียจึงตอ้ง
แบ่งปันกนัในแง่ความคิด ทศันคติไม่เอาแพห้รือชนะต่อกนั ไม่ถือประโยชน์ของตนเป็นส าคญั ดงันั้น หากน า
หลกัการในทฤษฎีน้ีเป็นหลกัในการไกล่เกล่ียยอ่มท าใหไ้ม่สามารถยติุขอ้พิพาทต่อกนัไดแ้ละท าใหผ้ลของการไกล่
เกล่ียคาดหมายไดย้าก 

 

4. สมมติฐานของการศึกษา 
                การน าคดีข้ึนสู่ศาลกรณีขอ้พิพาทจากการเขา้รับบริการทางการแพทย ์มีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน เป็นการ
สร้างภาระให้กับศาลซ่ึงมีคดีความจ านวนมาก อีกทั้ งท าให้ผูไ้ด้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการทาง
การแพทยไ์ดรั้บการเยยีวยาท่ีชา้เกินควร การน าแนวทางการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใชท้างการแพทย ์โดยผา่น
บุคคลท่ีสามหรือองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ เช่นเดียวกบัต่างประเทศตามท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา จะส่งผลดี
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ใหก้บัคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใชจ่้ายนอ้ย ดงันั้น จึงควรมีการบญัญติักฎหมายก าหนด
แนวทางและหลกัเกณฑก์ารน ากระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใชร้ะงบัขอ้พิพาทคดีละเมิดจากการเขา้รับ
บริการทางการแพทย ์ เพ่ือลดภาระการน าคดีข้ึนสู่ศาลและท าให้บทบญัญติัทางกฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการ
ระงบัขอ้พิพาทมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรมในสงัคมส่วนรวม 
 

5. บทสรุป  
จากการศึกษาคน้ควา้กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือกโดยวธีิการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทนอกศาลนั้น ถือ

ไดว้า่เป็นวิธีการขจดัความขดัแยง้ท่ีมีความเหมาะสมควรท่ีจะน ามาใชใ้นการระงบัขอ้พิพาทในคดีละเมิดจากการ
เขา้รับบริการทางการแพทยข์องประเทศไทย แต่ดว้ยกฎกระทรวงวา่ดว้ยการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททางแพง่ 
พ.ศ.2553 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารบงัคบัใชก้บัความเสียหายทางแพง่ท่ีเกิดข้ึน อยา่งจ ากดั และมิไดมี้การใชบ้งัคบักบัขอ้
พิพาททางการแพทยอี์กดว้ย อีกทั้งศูนยส์นัติวธีิ กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีใหบ้ริการการไกล่เกล่ีย
นอกศาลนั้น มีขอบอ านาจท่ีสามารถด าเนินไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีเกิดระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐกบัประชาชน
เท่านั้น ยงัไม่มีอ านาจในการช่วยเหลือขจดัความขดัแยง้แก่ภาคเอกชนดว้ย หากเทียบเคียงกบัต่างประเทศเช่น
สหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกามีการออกรัฐบญัญติั Alternative Dispute Resolution Act 1998 ซ่ึงเป็นการยติุขอ้
พิพาททางอ่ืนมาใช้ในข้อพิพาททางแพ่งและอ่ืนๆ อีกทั้ งมีองค์กรไกล่เกล่ียพิพาทนอกศาล ได้แก่ สมาคม
อนุญาโตตุลาการอเมริกัน (American Arbitration Association : AAA) และยงัมีองค์กรเอกชนท่ีได้จัดตั้ ง ศูนย์
ยุติธรรมฉันเพื่อน (Neighborhood Justice Centers) เพ่ือให้บริการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทแก่ประชาชนอีกทาง
หน่ึงดว้ยอีกทั้งการบงัคบัแก่คู่พิพาทท่ีไม่ปฏิบติัตามสัญญาระงบัขอ้พิพาทเม่ือคู่พิพาทไดมี้การตกลงท าสญัญาเพ่ือ
ยุติความขัดแยง้นั้ นข้ึน สัญญาระงับข้อพิพาทนั้ นจะมีผลผูกพนัคู่สัญญา การบังคับตามสัญญามีการบังคับ
เช่นเดียวกนักบัค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ และสามารถบงัคบักนัไดอ้ยา่งเด็ดขาดท าใหก้ระบวนการนั้นไดรั้บ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ซ่ึงกระบวนการระงับขอ้พิพาทน้ีใช้แนวทางทฤษฎีการแก้ปัญหา (Problem Solving 
Theory) ทฤษฎีน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากผลงานของ Ernest & Newell 1969 และ Newell & Simon 1979 ท่ีเช่ือวา่การ
แกปั้ญหาท่ีประสบผลส าเร็จได ้เป็นเพราะผูเ้ขา้ร่วมไกล่เกล่ียทุกคนตอ้งมีผลประโยชน์ร่วมกนัและมีส่วนในการ
แกไ้ขปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอาจารยว์ิชา มหาคุณ ไดก้ล่าวไวว้า่การไกล่เกล่ียแกปั้ญหาขอ้พิพาทท่ีดี
ตอ้งเป็นกระบวนการท่ีกระท าโดยเปิดเผยและเป็นแนวทางแกไ้ขความขดัแยง้ให้บรรลุขอ้ตกลงอย่างเหมาะสม
อยา่งเป็นกลาง เพ่ือประโยชน์แห่งความชอบธรรมแก่คู่พิพาททั้งหลาย     

 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจัยจึงเห็นควรมีบทบัญญติัเฉพาะว่าด้วยการระงับขอ้พิพาททางเลือกโดยการไกล่เกล่ีย “ADR”  

(Alternative Dispute Resolution)  กรณีความเสียหายคดีละเมิดจากการเขา้รับบริการทางการแพทยเ์ป็นการเฉพาะ
เช่นเดียวกบัต่างประเทศมาปรับใชก้บัประเทศไทย โดยให้ผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียตอ้งมีความรู้ความสามารถจาก
สาขาวิชาชีพแพทย ์มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมการไกล่เกล่ียตามหลกัเกณฑข์องส านกัระงบัขอ้พิพาท  อีกทั้ง
ควรขยายขอบเขตอ านาจในการให้ความช่วยเหลือระงับขอ้พิพาทของศูนยส์ันติวิธี กระทรวงสาธารณสุข ให้
ครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลของเอกชนดว้ย พร้อมทั้งควรใหมี้การก าหนดกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
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โดยใหส้ญัญาระงบัขอ้พิพาทนั้นสามารถน าไปสู่กระบวนการร้องขอต่อศาล บงัคบัใหคู้่สญัญาปฏิบติัตามไดท้นัที 
โดยไม่ตอ้งน าสัญญาดงักล่าวไปเร่ิมตน้ฟ้องร้องกนัใหม่ ซ่ึงการด าเนินการน้ีตอ้งผ่านคณะกรรมการผูไ้กล่เกล่ียท่ี
คู่พิพาทเป็นฝ่ายแต่งตั้ง ดงัเทียบเคียงกบัสหรัฐอเมริกาดงัท่ีกล่าวมา อีกทั้งประเทศไทยควรมีการบญัญติักฎหมาย
วา่ดว้ยการบงัคบัตามสัญญาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคดีละเมิดทางการแพทยโ์ดยการน าหลกัเกณฑข์องการบงัคบั
ตามสัญญาโดยน ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีความใกลเ้คียงกบักระบวนการทางศาล
มากท่ีสุด ตามมาตรา 42 ท่ีก าหนดว่า หากคู่กรณีฝ่ายใดประสงค์ให้มีการบังคับตามค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ใหฝ่้ายนั้นยืน่ค  าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจภายในก าหนด 3 ปี นบัแต่วนัท่ีอาจบงัคบัตามค าช้ีขาด
ได ้เม่ือศาลไดรั้บค าร้องแลว้ให้รีบท าการไต่สวนและมีค าพิพากษาโดยพลนั ซ่ึงศาลไม่จ าตอ้งน าขอ้พิพาทนั้นมา
พิจารณาในศาลใหม่ วิธีการน้ีคู่พิพาทจะมีผลผกูพนัใหคู้่พิพาทตอ้งปฏิบติัตามทนัที การขอให้ศาลบงัคบัตามค าช้ี
ขาดมีความสะดวกรวดเร็วมากกวา่การฟ้องร้องขอใหบ้งัคบัตามสัญญาทัว่ๆไป เน่ืองจากหลกัเกณฑท่ี์ศาลตอ้งใช้
ในการตดัสินนั้นถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎหมายท่ีก าหนดอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงท าใหคู้่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึงไดรั้บ
การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นธรรม นับเป็นขอ้ดีของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ส่งผลถึงกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีมีความรวดเร็ว เหมาะสม  ซ่ึงกระบวนการน้ีจะเป็นการลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาลไดอ้ย่างดี  ประหยดั
ค่าใชจ่้าย และยงัคงสัมพนัธภาพระหวา่งคู่พิพาทและท าใหผู้เ้สียหายไดรั้บการเยียวยาอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 
ก่อประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมมากยิง่ข้ึน 
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ของสินคา้ท่ีเกินความจริงหรือเป็นเท็จ หรือท าการโฆษณาโดยใช้ขอ้ความท่ีอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดใน
สาระส าคัญของสินค้า ซ่ึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนักนั้ น อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมก ากับของ
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522   ยงัมีปัญหาดา้นการควบคุม ดูแลการโฆษณาของคณะกรรมการว่าดว้ยการ
โฆษณา ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 น้ี อีกทั้งยงัมีปัญหาในการก าหนดบทลงโทษผูผ้ลิต หรือผูป้ระกอบธุรกิจส าหรับการโฆษณา
ท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค ในการโฆษณาเกินความเป็นจริง ท่ียงัมีบทลงโทษค่อนขา้งนอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบั
ผลประโยชน์ท่ีผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบธุรกิจจะไดรั้บจากการโฆษณา จึงท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจท าการโฆษณาเพ่ือ
เสนอขอ้มูลสินคา้ของตนเพียงดา้นดี ดา้นเดียวโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค  
 จากการศึกษาเทียบเคียงกับองักฤษพบว่า องักฤษมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ก ากับการ
โฆษณาท่ีอาจก่อความเสียหายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และมีองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการโฆษณาเป็นการเฉพาะ 
อีกทั้งมีมาตรการในการลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนกฎหมายดา้นการโฆษณาท่ีรุนแรง ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจเกิดความเกรง
กลวั เป็นการควบคุมไม่ใหมี้โฆษณาอวดอา้งสินคา้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกัผ่านทางส่ือโซเชียลมีเดียดา้น
ดีเพียงดา้นเดียว โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ขณะเดียวกนัยงัเป็นการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ใหค้วามส าคญัต่อการโฆษณา น าเสนอขอ้มูลของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกั ใหต้รงตามความเป็นจริงให้ดี
ยิง่ข้ึนอนัเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนอีกทางหน่ึง 
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 ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงขอเสนอแนวทางบัญญติักฎหมายเพ่ือก าหนดหน้าท่ี และให้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
คุม้ครองผูบ้ริโภคจากการซ้ือสินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนักเพียงหน่วยงานเดียว และบญัญติั
กฎหมายท่ีเหมาะสมในการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกัผ่านส่ือโซเชียลมีเดียให้ชดัเจน  
รวมทั้งก าหนดให้เพ่ิมบทลงโทษแก่ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกัท่ีโฆษณาเกินจริงและอาจ
เป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 โดยการน าแนวทางจากการศึกษากฎหมายองักฤษมาเทียบเคียง เพื่อพฒันา
กฎหมายประเทศไทยใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทยในปัจจุบนั 
 

ค าส าคญั : การคุม้ครองผูบ้ริโภค / การโฆษณาผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 
 

ABSTRACT 
 This thesis aims to study the legal measures to control advertisements of weight loss supplements on 
social media which play a significant role and have some influence to the Thai consumer behavior. Such 
advertisements express exaggerate or false qualities of the products or even advertise by using phases to mislead 
the understanding of consumers.  The weight loss supplements are under control of food act 2522 B.E. which 
there still some controlling problems that are responsible by the board of advertising according to the Consumer 
Protection Act 2522 B.E. amended by the Consumer Protection Act (2nd edition) 2541 B.E. Moreover, there are 
some questions regard to the sanction imposing to producers or business operators for unfair or exaggerate 
advertisements which cause a disproportionate sanction compares to the benefit that producers or business 
operators receive from such advertisements. Therefore, this is the reason that business operators always suggest 
only a single side of their products without consideration of the safety of consumer. 
 According to the study, in comparison to England, the study shows that England has a legal measure to 
control advertisements that potentially harm consumers. Furthermore, England has a particular authority to 
monitor and investigate such advertisements and has a strong punishment for business operators who violate the 
advertisement law. This lead to the scare of business operators and also lead  to the controllable of exaggerate 
advertisements of weight loss supplements on social media which suggest only a single side of their products and 
never consider the safety of consumer. Meanwhile, it encourages the business operators to provide the true details 
and information of their weight loss supplements which can be an improvement of citizen life quality. 
 Therefore, researcher would like to suggest that it should be a single authority to protect the consumers 
from the weight loss supplements advertising and should clearly legislate a proper law in controlling the weight 
loss supplements advertising including increase more sanction to the business operators who advertise an 
exaggerate advertisements which may harm the consumer under the Consumer Protection Act 2522 B.E. amended 
by Consumer Protection Act (2nd edition) 2541 B.E. by using English law as a model for the improvement of the 
Thai law so as to be international and to harmonize  with the current situation of Thai society. 
 

KEYWORDS : Consumer protection / Advertising on social media 
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1. บทน า 
จากค่านิยมเร่ืองรูปร่างท่ีผอม ดูดีน้ี ท าให้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนักได้รับความนิยมอย่าง

รวดเร็ว โดยปัจจุบนัมีการน าเสนอผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกัผา่นการโฆษณาขายสินคา้ผา่นช่องทางต่างๆ 
โดยเฉพาะบนส่ือโซเชียลมีเดีย ซ่ึงโซเชียลมีเดียในท่ีน้ีหมายถึง ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสงัคมได้
หลายทิศทางโดยผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เช่น Facebook  Line หรือ Instagram  (ดวงกมล  
เจียมเรือน, 2555)เป็นตน้ ส่ือเหล่าน้ีเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงไดง่้ายท าใหเ้กิดปัญหามากมายแก่ผูบ้ริโภคได ้ดงัของกรณีของ
พนกังานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลในจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้สียชีวิตจากผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดความอว้น ช่ือ 
MangLuk (แมงลกั) ผูเ้สียชีวติไดมี้การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดงักล่าว ผา่นทางโทรศพัทจ์ากส่ือโซเชียลมีเดีย
แห่งหน่ึงโดยคาดวา่ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต (ส านกังานข่าวสด, มปป.) เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นจากกรณีดงักล่าว
พบว่าการซ้ือสินคา้โดยหลงเช่ือการโฆษณาของผูบ้ริโภคนั้นยงัก่อให้เกิดอนัตรายอย่างมาก อีกทั้ งการเขา้ถึง
โฆษณาต่างๆมีความสะดวกมากข้ึนจึงก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีควรใหก้ารศึกษาหลายประการ ดงัเช่น 

ปัญหาการโฆษณาท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค เช่น การโฆษณาอวดอา้งสรรพคุณของผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารลดน ้ าหนักท่ีเกินความเป็นจริง  การโฆษณาสินคา้โดยใช้ขอ้ความโฆษณาท่ีมีลักษณะเป็นการยืนยนั
ขอ้เท็จจริงอนัยากแก่การพิสูจน์ หรือขอ้ความโฆษณาท่ีอาจท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจผิดและท าให้ผูบ้ริโภค
เกิดความไม่ชัดเจนในขอ้ความโฆษณานั้นๆ โดยมีขอ้ความบางอย่างไม่เป็นไปตามท่ีโฆษณาไว ้เน่ืองจากผู ้
ประกอบธุรกิจไม่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีเพียงพอ และในรายละเอียดท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการนั้น
อยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้  

ปัญหาการควบคุม ก ากบั ดูแล การโฆษณาของคณะกรรมการวา่ดว้ยการโฆษณา ตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541  มีอ านาจ
ในการตรวจสอบการโฆษณาของผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคในทุกส่ือการโฆษณา  ซ่ึงอาจ
ไม่สามารถควบคุม ก ากบั ดูแล และตรวจสอบการโฆษณาท่ีมีหลากหลายรูปแบบในปัจจุบนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง อีกทั้ง
ยงัพบวา่ยงัไม่มีมาตรการในการตรวจสอบ ควบคุมก่อนน าออกโฆษณาตามส่ือออนไลน์ต่างๆ จนเกิดการโฆษณา
ท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคข้ึนอยา่งมากมายจนยากเกินจะควบคุมได ้(สุษม ศุภนิตย,์ 2557) 

ปัญหาในการก าหนดบทลงโทษผูป้ระกอบธุรกิจ ส าหรับโทษของการโฆษณาท่ีไม่เป็นธรรมต่อ
ผูบ้ริโภค การโฆษณาเกินความเป็นจริง ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 ท่ีพบว่ามีอตัราโทษค่อนขา้งน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบั
ผลประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะไดรั้บจากการโฆษณา เม่ืออตัราการลงโทษตามกฎหมายไม่สามารถท าใหผู้ผ้ลิต
หรือผูป้ระกอบการเกรงกลวัต่อความผิดจากการฝ่าฝืนต่อกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการโฆษณา  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษามาตรการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกัผา่นส่ือโซเชียล
มีเดียท่ีเหมาะสม โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเปรียบเทียบกบัมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการโฆษณาขององักฤษ เพื่อใชใ้นการบญัญติักฎหมายของประเทศไทยอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
แก่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารลดน ้ าหนกัผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 
2. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกัผ่านส่ือ

โซเชียลมีเดีย 
3. เพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนักผ่านส่ือ

โซเชียลมีเดียทั้งของไทยและต่างประเทศ 
 4. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนัก

ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 
5. เพื่อศึกษาแนวทางแกไ้ข กฎหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

ลดน ้ าหนกัผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย 
 

3. แนวคิดและมาตรการควบคุม ก ากบัดูแล การโฆษณา 
 การโฆษณาท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจผิดในสาระส าคญั (Misleading Advertising) ท าใหผู้บ้ริโภคไม่ไดรั้บความ

เป็นธรรมโดยการถูกโนม้น้าวจิตใจ ให้เกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ ท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง
แทจ้ริง จึงตอ้งมีการเขา้มาควบคุมการโฆษณา เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหากบัสังคมโดยรวม ซ่ึงการควบคุมการ
โฆษณาดงักล่าวสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประการ (อนฆั  เอ้ือวณัณะโชติมา, 2543) ไดแ้ก่ 

 3.1 การควบคุมโดยรัฐ 
 ภายใตแ้นวคิด Let the Buyer Beware  มีความคิดวา่ผูบ้ริโภคไม่สามารถมีความรู้ท่ีสมบูรณ์เก่ียวกบัธุรกิจ

ได้และผูบ้ริโภคจะตอ้งถูกคุม้ครองโดยกฎหมาย เขา้มาแทนท่ี เหตุน้ีท าให้รัฐเขา้มามีบทบาทในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน โดยมีการบญัญติักฎหมายข้ึนมาเป็นจ านวนมากเพ่ือป้องกนัสาธารณชนจากโฆษณาท่ีเป็นเท็จ 
และท าใหเ้ขา้ใจผิดในสาระส าคญั (อนฆั  เอ้ือวณัณะโชติมา, 2543) 
 3.2 การควบคุมโดยผู้บริโภค 

ตามแนวคิด Consumer Rism เม่ือผูบ้ริโภครวมตวักนัเป็นสมาคมหรือกลุ่มต่างๆ เพ่ือปกป้องสิทธิของตน 
ซ่ึงท าให้เกิดอ านาจในการต่อรองกับผูป้ระกอบธุรกิจมากข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีการ
พิจารณาการโฆษณาสินคา้และบริการของตน และท าใหมี้ความระมดัระวงัในเร่ืองของการโฆษณาท่ีไม่เหมาะสม
มากข้ึนอีกดว้ย (Business Beware) (นภาภรณ์  อิจฉริยกลุ, 2547) 

3.3 การควบคุมตนเอง 
การควบคุมตนเอง หมายถึง การควบคุมตนเองของผูท่ี้อยู่ในธุรกิจโฆษณา ซ่ึงได้แก่ บริษทัตวัแทน

โฆษณา (Advertising Agencies) ผูป้ระกอบธุรกิจ (Advertisers) และส่ือโฆษณา (Media) โดยการควบคุมเร่ิมตั้งแต่
การสร้างสรรค์ช้ินงานโฆษณา เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการมาให้บริษทัตวัแทน
โฆษณาจะตอ้งส ารวจและตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัค ากล่าวอา้งเก่ียวกบัสินคา้และขอ้มูลในการเปรียบเทียบ
สินคา้ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการผลิตโฆษณา เพ่ือท าให้โฆษณาท่ีผลิตออกมานั้นมีความหมาย สร้างสรรค ์และถูก
กฎหมาย (นภาภรณ์  อิจฉริยกลุ, 2547) 
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3.4  การควบคุมโฆษณาโดยองค์กรวชิาชีพ 
องคก์รวิชาชีพไดเ้ขา้มามีบทบาทในการควบคุมกนัเอง มองในอีกแง่หน่ึง การคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นการ

คุม้ครองวิชาชีพดว้ยเช่นกนั วิชาชีพใดท่ีปล่อยให้มีคนไม่ดีเขา้มาแสวงหาประโยชน์ หรือปล่อยให้มีการปฏิบติัท่ี 
ไม่เป็นธรรม เท่ากบัวา่ในองคก์รวิชาชีพนั้น ก าลงัเช้ือเชิญใหอ้ านาจรัฐเขา้มาควบคุม แต่ในอีกมุมมองหน่ึง คนใน
วิชาชีพเดียวกนั ยอ่มมีความเขา้ใจเท่าเทียมกนัและรู้เท่าทนักนัในการหลบเล่ียงและวางแนวทางท่ีถูกตอ้งในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวงัการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค (คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคภาค
ประชาชน, 2557) 
 

4. ปัญหากฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลติภัณฑ์เสริมอาหารลดน า้หนักผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย 
จากการศึกษาท าใหท้ราบถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

ลดน ้ าหนกัผา่นส่ือโซเชียลมีเดียของประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 
4.1ปัญหาในการก าหนดหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการควบคุม ตรวจสอบและคุม้ครองผูบ้ริโภค ท่ีไดรั้บ

ความเสียหายจากการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนักผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมี
หน่วยงานหลายหน่วยงานท่ีแยกการปฏิบติังาน ควบคุมก ากบัดูแล ขาดความชดัเจน ท าใหผู้บ้ริโภคสบัสนวา่ หาก
ผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายจากการซ้ือสินคา้จากการโฆษณาแลว้นั้น  ผูบ้ริโภคจะตอ้งด าเนินการร้องเรียนและขอ
ความคุม้ครองกบัหน่วยงานใด 

 4.2 ปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดเน้ือหาของการโฆษณาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนัก โดยในการ
ก าหนดเน้ือหาของการโฆษณาตามกฎหมายของประเทศไทยไม่ไดมุ่้งเนน้ท่ีจะใหค้วามส าคญัในการควบคุมการ
โฆษณา อีกทั้งการก าหนดเน้ือหาโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกัตามกฎหมายของประเทศไทยไดมี้การ
ก าหนดเอาไวอ้ยา่งกวา้งๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดปัญหาเม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนเน่ืองจากตอ้งตีความในเน้ือหาดงักล่าวนั้น  

4.3 ปัญหาเก่ียวกบับทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการลงโทษในหลกัความรับผิดเด็ดขาด มาบญัญติัเพ่ิมเติมใน
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2541 มาตรา 47 ท่ียงัไม่เด็ดขาดเพียงพอท่ีจะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนัก 
กระท าความผิดในลกัษณะเดียวกนัซ ้ าอีก ซ่ึงในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 62 วรรคสาม  
ไดก้ าหนดบทลงโทษไวเ้พียงหากมีการเสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลว้ให้โทษในคดีอาญาเป็นอนัเลิกกนัได ้
บทลงโทษดงักล่าวยงั เปิดช่องวา่งใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีรายไดจ้ านวนมากจากการจ าหน่ายสินคา้ จึงอาจท าให้
ผูป้ระกอบธุรกิจท าการโฆษณาสินคา้โดยไม่เกิดความเกรงกลวัและเลือกท่ีจะเสียค่าปรับมากกว่าการสร้าง
จิตส านึกต่อผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์มาตรการในการภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 จากปัญหาท่ีกล่าวมา ผูว้ิจัยจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการโฆษณาของประเทศไทยและองักฤษเพื่อสรุปเป็นหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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5. บทสรุป 
ดงัท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาวเิคราะห์กฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศไทย โดยเห็นควรน า

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนักผ่านส่ือโซเชียลมีเดียของ
องักฤษเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายของไทยให้ทนัสมยัและเกิดประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคได้
อยา่งแทจ้ริง  

โดยจากการศึกษาพบวา่ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารลดน ้ าหนัก ดังท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 ตามท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษามาตรการในการควบคุมการ
โฆษณาขององักฤษ  โดยรัฐสภาองักฤษไดมี้การตรากฎหมายกลางข้ึนเพ่ือใชค้วบคุมโฆษณารวมถึงการก าหนด
บทลงโทษทางอาญา คือ  Trade  Descriptions  Act  of  1986  และมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี  ค.ศ. 1972 (สุษม ศุภ
นิตย,์ 2557) และมีองคก์รอิสระในการก ากบัดูแลตามมาตรการในการก ากบัดูแลระหวา่งผูป้ระกอบการธุรกิจดา้น
การโฆษณาภาคเอกชน (The Advertising Standards Authority) หรือ (ASA) ท าหน้าท่ีตรวจสอบสินคา้และให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการกระท าก่อนและหลงัการบริโภค รวมทั้งรับเร่ืองราวร้องทุกข ์สัง่ระงบัการโฆษณา ตลอดจน
การเจรจายติุปัญหาขอ้พิพาท (ธามเช้ือ  สถาปนศิริ, 2552) ดงัท่ีกล่าวมา เพื่อหามาตรการท่ีเหมาะสมในการควบคุม
การโฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนักของประเทศไทย โดยไดศึ้กษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การควบคุมการโฆษณาของประเทศไทยและองักฤษเพื่อสรุปเป็นหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ควรมีการบญัญติักฎหมายโดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมและก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522  เพ่ือก าหนดใหส้ านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) โดยมีอ านาจเด็ดขาดเพียงหน่วยงาน
เดียว ท าหนา้ท่ีในการควบคุม ตรวจสอบการโฆษณาเช่นเดียวกบัขององักฤษท่ีมีองคก์รอิสระเขา้มาก ากบัดูแลและ
มีมาตรการควบคุมระหวา่งผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการโฆษณาภาคเอกชน ไม่ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสบัสนวา่ 
หากผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหายจากการบริโภคสินคา้ผา่นการโฆษณา ผูบ้ริโภคสามารถด าเนินการร้องเรียนและ
ขอความคุม้ครองกบัหน่วยงานนั้นไดโ้ดยตรง  
  6.2 ควรมีการบัญญติักฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีก าหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาผ่านส่ือ
โซเชียลมีเดีย โดยการก าหนดรูปแบบการโฆษณา เวลาท่ีเหมาะสม และอ านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง
ทนัท่วงทีในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541ให้มีอ านาจควบคุมการโฆษณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารลดน ้ าหนกั ผ่านส่ือโซเชียล
มีเดีย และให้มีอ านาจสั่งใหผู้ท้  าการโฆษณาระงบัการโฆษณาไดท้นัที โดยเฉพาะเม่ือมีการร้องเรียนจากผูบ้ริโภค 
เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การโฆษณาท่ีหลอกลวงและจ ากดัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว   

6.3 ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายในการก าหนดบทลงโทษแก่ผูป้ระกอบธุรกิจและผูท้  าการ
โฆษณาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้ าหนกัในประเทศไทย ใหมี้ความรุนแรงเพียงพอท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเกิด
ความเกรงกลวั โดยการเพ่ิมเติมในพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติั
คุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2541 เช่นเดียวกบัองักฤษโดยก าหนดบทลงโทษไม่เพียงการเสียค่าปรับตามท่ี
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ืองปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ้ือตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ ศึกษากรณีความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ  ผูเ้ขียนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของ
ประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศเพ่ือหาแนวทางในการแกปั้ญหาขอ้บกพร่องของกฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือใน
แต่ละกรณี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ลกัษณะเช่าซ้ือ มีบญัญติั
ไวเ้พียง 3 มาตราเท่านั้นซ่ึงและในเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ กฎหมายไม่ไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะจึงตอ้งอาศยั
บทบญัญติัของกฎหมายท่ีใกลเ้คียงอยา่งยิง่มาปรับใช ้เช่น กฎหมายลกัษณะเช่าทรัพยแ์ละกฎหมายลกัษณะซ้ือขาย  
เป็นต้น จึงไม่สามารถน ามาแก้ปัญหาในเร่ืองเช่าซ้ือได้โดยตรง อีกทั้ งในปัจจุบันโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
เจริญกา้วหนา้มากกวา่ในอดีตจึงท าใหก้ฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ 
 ในกรณีน้ีผูเ้ขียนไดท้ าการศึกษาความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ โดยไดว้ิเคราะห์ถึงบทบญัญติัต่างๆ รวมทั้งได้
ท าการเปรียบเทียบเหตุแห่งความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่นท่ีปรากฏ
ในกฎหมายประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงบางประเทศมี
บทบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ ในเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ แต่บางประเทศก็มิไดบ้ญัญติัไว ้ทั้งน้ีตามกฎหมาย
ของประเทศไทยไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือไว ้จึงตอ้งน าบทบญัญติัของ กฎหมายลกัษณะเช่า
ทรัพย ์และกฎหมายลกัษณะซ้ือขายมาใชโ้ดยอนุโลม จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการตีความบทบญัญติัดงักล่าว 
 จากการศึกษาพบวา่ประเทศไทยมิไดมี้บทบญัญติัในเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย
หรือเสียหาย กรณีบอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือและกรณีผูเ้ช่าซ้ือผิดนดัสองคราวติดกนั อนัเป็นกรณีท่ีเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบติัจากการท าสัญญาเช่าซ้ือในประเทศไทยนั้น ผูเ้ขียนเห็นควรเสนอแนะเพ่ือท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติั
กฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย กรณีบอก
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เลิกสัญญาเช่าซ้ือ และกรณีผูเ้ช่าซ้ือผิดนดัสองคราวติดกนั เพ่ือใหบ้ทบญัญติัดงักล่าวมีความครอบคลุมชดัเจนและ
เป็นธรรมยิง่ข้ึนต่อไป    
 
ค าส าคญั: เช่าซ้ือ,  ความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ 
 

ABSTRACT 
 This research on Legal problems relating to hire-purchase contract under the civil and commercial code: 
a case study on hirer’s liability,  the author aims to make a comparative analysis of the laws of Thailand and 
foreign law in order to find a way to solve the problem of legal deficiencies in each case, especially, while the 
provisions of the Civil and Commercial Code of Hire purchase have only 3 sections, and the liability of the  
charterer is not specifically provided. The refore, the provisions of the law are very close to apply. For example, 
Hire purchase law and the Commercial law, so it is not directly applicable to solve the problem. Moreover, 
nowadays economic structure has grown up rapidly which bring about the high purchase is not suitable. 
 In this case, the author has studied hirer's liability of the leaseholder by analyzing provisions, including 
a comparative analysis of the cause of responsibility of the leaseholder by Thai and foreign laws as shown in 
English law, USA law, German law, and Australia law, and some countries has specific provisions of 
leaseholder’s responsibility, but some countries did not. For Thailand law, there are not specific provisions of 
leaseholder’s responsibility, therefore the hire purchase law and commercial law must be applied mutatis 
mutandis. This causes problems in interpreting such provisions. 
 By the study of hirer's liability of the leaseholder in case of lost or damage of the asset, termination, and 
leaseholder defaults for 2 consecutive terms which are practical problems to do so for hire purchase in Thailand. 
The author proposes to amend the provision of high purchase law for the Responsibility of the leaseholder of 
the lost or damage of the asset, termination, and default 2 consecutive terms in order to make it coverage, clear, 
and fair afterwards. 
 
KEYWORDS: Hire purchase, Hirer’s liability 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบนัเศรษฐกิจของไทยมีการขยายตวัมากข้ึน เน่ืองจากมีเทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆเกิดข้ึนมากมาย ท าใหค้นส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะมีส่ิงเหล่านั้นเขา้มาใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวนั  จึงมี
การใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง แต่ราคาสินคา้บางประเภทมีราคาสูงเกิน
ก าลงัท่ีจะช าระราคาของสินคา้ดว้ยเงินเพียงคร้ังเดียวได ้จึงท าใหผู้ซ้ื้อและผูข้ายไม่สามารถแลกซ้ือสินคา้แก่กนัได ้ 
จึงก่อใหเ้กิดสัญญาประเภทเช่าซ้ือข้ึนมา โดยผูเ้ช่าซ้ือสามารถผ่อนช าระราคาสินคา้แก่ผูข้ายซ่ึงอยูใ่นฐานะผูใ้หเ้ช่า
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ซ้ือได ้ในระยะเวลานานโดยช าระเป็นงวดๆ จนครบก าหนดตามสญัญาเช่าซ้ือ ผูเ้ช่าซ้ือจึงจะไดก้รรมสิทธ์ิในสินคา้
นั้นไป 
 ฉะนั้ น  การท าสัญญาเช่าซ้ือจึงเป็นสัญญาท่ีตอบสนองความต้องการของคนทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสามารถน าสินคา้ไปใชส้อยไดก่้อน โดยการช าระราคาสินคา้ดว้ยวิธีการผ่อนช าระเป็นรายงวดๆ 
ตามแต่ตกลงกนัและเม่ือผูเ้ช่าซ้ือช าระราคาค่าเช่าซ้ือให้แก่ผูใ้ห้เช่าซ้ือในงวดสุดทา้ยจนครบแลว้กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยท่ี์เช่าซ้ือจึงจะตกแก่ผูเ้ช่าซ้ือตามสญัญา ซ่ึงเป็นสญัญาเช่าซ้ือท่ีนิยมท ากนัอยา่งแพร่หลาย 
 ในปัจจุบนั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ม่มีการบัญญติักฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองสัญญาเช่าซ้ือไว้
โดยเฉพาะ แต่ก็มีการบญัญติัไวเ้พียง 3 มาตรา ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัความหมายของสัญญาเช่าซ้ือ แบบของ
สัญญาเช่าซ้ือ และสิทธิการเลิกสัญญาเช่าซ้ือของคู่สัญญา โดยมิได้บัญญัติถึงสิทธิและหน้าท่ีของผู ้เช่าซ้ือ  
ตลอดจนความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือไวเ้ป็นการเฉพาะท่ีจะท าให้ทราบถึงผลทางกฎหมายท่ีตามมา ซ่ึงในทางปฏิบติั
ในการท าสัญญาเช่าซ้ือนั้นการท่ีจะตอ้งน ากฎหมายมาปรับใชบ้งัคบัในกรณีหากผูเ้ช่าซ้ือผิดสัญญาเช่าซ้ือ จึงตอ้ง
น าบทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงซ่ึงก็คือ กฎหมายในเร่ืองเช่าทรัพยแ์ละเร่ืองซ้ือขายมาใชบ้งัคบั 
  นอกจากน้ี ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้สัญญาท่ีเป็นสาระส าคญัในการท าสัญญาเช่าซ้ือ ในส่วนของ
ความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีผิดสัญญาเช่าซ้ือ คู่สัญญาอาจก าหนดตกลงกันในข้อสัญญาให้แตกต่างไปจาก
บทบญัญติัท่ีกฎหมายก าหนดได ้แต่ขอ้ตกลงในสัญญาท่ีท ากนันั้นตอ้งไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชนอนัอาจท าให้ขอ้ตกลงรวมไปถึงตวัสัญญาทั้ งหมดตกเป็นโมฆะได้ หากกรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือผิด
สัญญาเช่าซ้ือผูเ้ช่าซ้ือจะตอ้งรับผิดในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ถา้มีกรอบของกฎหมายท่ีชดัเจนในส่วนของสิทธิหนา้ท่ี ความ
รับผิดของผูเ้ช่าซ้ือระบุไวโ้ดยเฉพาะก็จะลดการน ากฎหมายใกลเ้คียงมาใชบ้งัคบัรวมถึงการตีความของกฎหมายได ้  
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาพิจารณาวา่ผูเ้ช่าซ้ือมีความรับผิดอยา่งไร เพียงใด  
  การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือท่ีเป็นกฎหมายเอกเทศสัญญาและ
บทกฎหมายทั่วไป โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันกับกฎหมาย
ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกบักรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย กรณีการบอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือ และ
กรณีผูเ้ช่าซ้ือผิดนดัสองคราว เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรตอ้งน ามา
บงัคบัใชใ้นเร่ืองกฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือ น ามาใชบ้งัคบัแก่ตวัผูเ้ช่าซ้ือและให้เกิดประโยชน์ไปถึงผูใ้ห้เช่าซ้ือและ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา   
 (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเช่าซ้ือในเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ เพ่ือหาขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และน ากฎหมายต่างประเทศท่ีอาจน ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสภาพสังคมไทย
มาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือใหเ้หมาะสมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป 

 (2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย กรณีบอกเลิกสัญญา และกรณีผูเ้ช่า
ซ้ือผิดนดัสองคราวติดกนั 

  (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาของกฎหมายเช่าซ้ือ ในเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ  
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3. สมมุติฐานของการศึกษา  
 กฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือของประเทศไทยมีบญัญติัไวเ้ฉพาะ 3 มาตรา โดยในเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ 

กฎหมายไม่ได้บัญญัติไวโ้ดยเฉพาะจึงต้องอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้ เช่น 
กฎหมายลกัษณะเช่าทรัพยแ์ละกฎหมายลกัษณะซ้ือขาย เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการน าบทบัญญติัของกฎหมาย
ใกลเ้คียงอยา่งยิ่งมาปรับใชย้งัไม่สามารถแกปั้ญหาในเร่ืองเช่าซ้ือไดโ้ดยตรง ดงันั้น วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมุ่งจะศึกษา
ขอ้บกพร่องของกฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือในเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย กรณี
การบอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือ กรณีผูเ้ช่าซ้ือผิดนดัสองคราวติดกนั และเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวให้
ชดัเจนเพ่ือแกปั้ญหาขอ้บกพร่องของกฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือในแต่ละกรณี 
 

4. วธีิด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาน้ีผูว้ิจัยศึกษาคน้ควา้จากเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงต ารา  
ค  าอธิบายกฎหมาย บทความทางวชิาการ ค าพิพากษาศาลฎีกา ขอ้มูลกฎหมายทางอิเลก็ทรอนิกส์และวทิยานิพนธ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง   
 

5. สรุป 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ้ือตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
ศึกษากรณีความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ ผูว้จิยัขอสรุปปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือ ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 ปัญหาการตีความเก่ียวกบัความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย 
 กรณีปัญหาเก่ียวกบัการตีความกฎหมายในส่วนของความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือ
เสียหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะเช่าซ้ือมิไดบ้ญัญติัในเร่ืองทรัพยสิ์นสูญหายหรือ
เสียหายไว ้ดงันั้น ในการบงัคบัใชก้ฎหมายหากมีกรณีทรัพยท่ี์เช่าซ้ือสูญหายหรือเสียหายหรือถูกท าลายไป จึงตอ้ง
น ากฎหมายลกัษณะเช่าทรัพยม์าใชบ้งัคบัในฐานะบทบญัญติัท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงศาลไดมี้ค าพิพากษาวางเป็นบรรทดั
ฐานไวว้า่ สญัญาเช่าซ้ือเป็นสญัญาเช่าทรัพยป์ระเภทหน่ึง จึงน าบทบญัญติัเช่าทรัพยม์าใชบ้งัคบัดว้ย เม่ือรถยนตท่ี์
เช่าซ้ือสูญหาย สญัญาเช่ายอ่มระงบัลงตั้งแต่วนัท่ีรถยนตสู์ญหายไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 
567 
 จากการศึกษาพบวา่ประเทศองักฤษเพียงประเทศเดียวมีบทบญัญติัเก่ียวกบัความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณี
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือสูญหาย โดยถือว่าการช าระหน้ีเป็นอนัพน้วิสัยท่ีจะท าไดมี้ผลท าให้สัญญาระงบัลงทันทีโดย
อตัโนมติั โดยมีการก าหนดความรับผิดวา่หากทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือสูญหาย หรือถูกท าลายโดยอุบติัเหตุหรือโดยเหตุ
สุดวสิยั หรือถูกลกัขโมยไปโดยบุคคลท่ีสาม ผูเ้ช่าซ้ือยอ่มหลุดพน้จากหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งช าระค่าเช่าซ้ืองวดถดัไปและ
รวมถึงหลุดพน้จากความรับผิดท่ีจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือคืนแก่ผูใ้ห้เช่าซ้ือ  เพราะถือวา่เม่ือการช าระหน้ี
กลายเป็นพน้วิสัย คู่สัญญายอ่มหลุดพน้จากหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งช าระหน้ีตามสัญญา และในประเทศองักฤษสญัญาเช่า
ซ้ือจะมีข้อสัญญาก าหนดให้ผูเ้ช่าซ้ือมีหน้าท่ีโดยเด็ดขาดท่ีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผูใ้ห้เช่าซ้ือในกรณีท่ี
ทรัพยสิ์นสูญหายหรือถูกท าลาย แต่ขอ้ก าหนดตามสัญญาดังกล่าวถือว่าผูเ้ช่าซ้ือย่อมหลุดพน้จากความรับผิด
เช่นกนัเพราะเม่ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือสูญหายหรือถูกท าลายไปแลว้ ผูเ้ช่าซ้ือยอ่มหมดหนา้ท่ีในการช าระราคา 
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 ผูว้ิจัยเห็นว่าควรน าหลกักฎหมายของประเทศองักฤษมาบัญญัติเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ลกัษณะเช่าซ้ือ กรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือสูญหายหรือเสียหาย เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนของกฎหมายและลด
การน ากฎหมายใกลเ้คียงมาใชบ้งัคบั  
 5.2 ปัญหาการตีความเก่ียวกบัความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีผูเ้ช่าซ้ือบอกเลิกสญัญา 
 กรณีปัญหาเก่ียวกบัการตีความกฎหมายในส่วนของความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือบอกเลิก
สญัญานั้น  ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 573 เป็นบทบญัญติัท่ีให้สิทธิแก่ผูเ้ช่าซ้ือ
ท่ีจะบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ได้ ตามความพอใจของผูเ้ช่าซ้ือโดยไม่ตอ้งมีฝ่ายใดเป็นฝ่าย        
ผิดสญัญา เป็นการเลิกสญัญาโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย แมคู้่สญัญาจะมิไดร้ะบุสิทธิของผูเ้ช่าซ้ือในการบอกเลิก
สญัญาไวใ้นสญัญาเช่าซ้ือก็ตาม ผูเ้ช่าซ้ือก็มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ไดโ้ดยอาศยัมาตรา 573  
นัน่เอง เหตุท่ีจะตอ้งมาพิจารณาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็เพราะการท่ีกฎหมายไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสัญญาของผูเ้ช่าซ้ือไว ้มีเพียงแค่ก าหนดระยะเวลาอยา่งกวา้งเอาไวว้า่สามารถใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาใน
เวลาใดเวลาหน่ึงไดก็้ตาม     
 ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การท่ีกฎหมายให้สิทธิผูเ้ช่าซ้ือท่ีจะบอกเลิกสัญญาระยะเวลาใดเวลาหน่ึงไดน้ั้น เป็น
เหตุท่ีท าให้ผูใ้ห้เช่าซ้ือเสียเปรียบ เพราะการท าสัญญาเช่าซ้ือนั้นคู่สัญญามีเจตนาท่ีตกลงกันว่า ในการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์นระหวา่งคู่สญัญาผูใ้หเ้ช่าซ้ือตอ้งการท่ีจะขายทรัพยสิ์นและทางดา้นผูเ้ช่าซ้ือตอ้งการท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นนั้น  
โดยใหก้รรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นตกแก่ผูเ้ช่าซ้ือเม่ือช าระราคาค่าเช่าซ้ือครบถว้นแลว้ ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของคู่สญัญา
ท่ีตอ้งการจ าหน่ายทรัพยสิ์นให้แก่อีกฝ่าย โดยการช าระเงินค่าสินคา้เป็นงวดๆ ไม่ใช่ช าระเงินคร้ังเดียว การท่ี
กฎหมายก าหนดให้สิทธ์ิผูเ้ช่าซ้ือสามารถท่ีจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหน่ึงก็ได ้โดยการแสดงเจตนาฝ่าย
เดียวก็เพียงพอจึงท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายผูใ้ห้เช่าซ้ือ  แต่การท่ีกฎหมายก าหนดไวว้า่ให้เลิก
สัญญาเสียเม่ือใดก็ได้ ผูว้ิจัยเห็นว่าหากมีการเลิกสัญญาระหว่างยงัไม่ครบก าหนดตามสัญญาจะส่งผลถึงตัว
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ เพราะระหวา่งเวลาก่อนเลิกสญัญาผูเ้ช่าซ้ือไดมี้การใชส้อยและไดรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์นนั้น
อยู่ก่อนแลว้ อาจท าให้เกิดการสึกหรอหรือเส่ือมสภาพไปจากการใชง้านอนัจะตรวจพบไดห้รือไม่ ในเวลาเลิก
สญัญานั้นแลว้ก็ตาม เม่ือผูเ้ช่าซ้ือไดบ้อกเลิกสญัญาแลว้ คู่กรณีตอ้งกลบัคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 391 วรรคแรก กล่าวคือ ผูเ้ช่าซ้ือตอ้งคืนทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ ส่วนผูใ้หเ้ช่าซ้ือจะตอ้งคืนเงินค่าเช่า
ซ้ือ แต่ผูใ้ห้เช่าซ้ือมีสิทธิเรียกค่าใชท้รัพยแ์ละค่าเสียหายจากผูเ้ช่าซ้ือได้1 การท่ีบทบญัญติัแห่งกฎหมายในเร่ือง
ดงักล่าวไม่มีบทบญัญติัก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีผูเ้ช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดตาม
สญัญาท าใหเ้กิดปัญหาตามมาจากการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย เน่ืองจากในสภาพสงัคมในยคุปัจจุบนัมีผูท้  าสัญญาเช่า
ซ้ืออย่างแพร่หลาย และการเช่าซ้ือดังกล่าวนั้ นบางกรณีผูเ้ช่าซ้ืออาจต้องเลิกสัญญาไปก่อนท่ีกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นจะโอนมายงัผูเ้ช่าซ้ือ เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ หากคู่กรณีตอ้งกลบัคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์มาตรา 391 วรรคแรกนั้นแลว้ ผูเ้ขียนเห็นวา่จากบทบญัญติัดงักล่าวเม่ือน ามาปรับใชใ้นเร่ืองเช่าซ้ือได้
ก่อใหเ้กิดปัญหาจากการใชบ้ทกฎหมายอนัส่งผลกระทบและท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูใ้ห้เช่าซ้ือเพราะการ
ท่ีผูใ้หเ้ช่าซ้ือยนิยอมเขา้ท าสญัญาเช่าซ้ือก็เพ่ือมุ่งหวงัก าไรจากการใหเ้ช่าซ้ือนั้นเอง เม่ือผูเ้ช่าซ้ือไดผ้ิดสญัญา  

                                                   
1 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1703/2536 
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หากผูเ้ช่าซ้ือไดบ้อกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ ผลตามบทบญัญติัของกฎหมายจากมาตรา 391 ดงักล่าว เม่ือตอ้งมีการให้
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ าตอ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงได้กลบัคืนสู่ฐานะดงัท่ีเป็นอยู่เดิม (คือก่อนท่ีจะได้มีการท าสัญญากัน
นัน่เอง) ผูใ้ห้เช่าซ้ือคงมีสิทธิไดรั้บค่าใชท้รัพยสิ์นซ่ึงก็คือค่าเช่าท่ีผูเ้ช่าซ้ือไดช้ าระมาในแต่ละงวด รวมไปถึงใหริ้บ
มดัจ าไดห้ากความผิดเกิดจากผูว้างมดัจ า(ผูเ้ช่าซ้ือ) ประกอบกบัไดเ้งินส่วนอ่ืนๆ ท่ีไดต้กลงกนัไวต้ามสัญญา เช่น  
ตกลงเบ้ียปรับไวใ้นสัญญาว่าถา้มีการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาแลว้ท าให้ผูใ้ห้เช่าซ้ือตอ้งรับภาระซ่อมแซมมาก 
เน่ืองจากผูเ้ช่าซ้ือใชท้รัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือหนกัเกินกวา่ปกติตามท่ีวิญญูชนทัว่ไปใชก้นั เป็นตน้ และผลทางกฎหมายก็
ไม่ตดัสิทธิผูใ้ห้เช่าซ้ือเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการเลิกสัญญา ตามมาตรา 391 วรรคทา้ย ซ่ึงหากมองมุมน้ีก็จะ
เห็นไดว้า่ผูใ้ห้เช่าซ้ือเป็นท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือ ผูใ้ห้เช่าซ้ือจะไม่ขาดทุน หากผูเ้ช่าซ้ือผิดสญัญาโดย
การบอกเลิกสญัญาและมีค่าเสียหายมาทดแทนจากการบอกเลิกสญัญาใหผู้ใ้หเ้ช่าซ้ือ 
 อยา่งไรก็ดี  ในกรณีท่ีสัญญาเช่าซ้ือมิไดมี้ขอ้ตกลงเร่ืองการวางมดัจ าหรือเบ้ียปรับเอาไวแ้ละทรัพยสิ์นท่ี
เช่าซ้ือเกิดความเสียหายหรือสูญหายอนัเกิดจากการกระท าหรืองดเวน้กระท าการอนัเป็นความผิดของผูเ้ช่าซ้ือ เช่น  
ใชท้รัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ืออยา่งไม่ระมดัระวงัตามมาตรฐานวิญญูชนหรือประมาทเลินเล่อจนท าให้ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ
สูญหายหรือบุบสลายอนัเป็นการใชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่จะใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้นยอ่มเป็นการอนัมิชอบดว้ย
กฎหมาย (มาตรา  421) หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงย่อมเป็นการละเมิดก่อความเสียหายต่อผูใ้ห้เช่าซ้ือและมิใช่การใช้
สิทธิโดยสุจริต (มาตรา 5) ผูใ้ห้เช่าซ้ือจึงชอบท่ีจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดดงักล่าวของผูเ้ช่าซ้ือ
ท่ีท าใหท้รัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือเสียหายหรือสูญหายได ้ 
 จากการศึกษาพบว่าในกฎหมายของประเทศอังกฤษ เครือรัฐออสเตรเลียและสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีไดก้ าหนดความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือจากการท่ีผูเ้ช่าซ้ือเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดตามสญัญาไวอ้ยา่งชดัเจน 
กล่าวคือ กฎหมายของประเทศองักฤษ ปรากฏในพระราชบัญญัติการให้สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ค.ศ.1974 (The 
Consumer Credit Act 1974) s.100 กล่าวคือ ผูเ้ช่าซ้ือมีความรับผิดท่ีจะตอ้งจ่ายทั้ งหมดของจ านวนเงินคร่ึงหน่ึง
ของจ านวนเงินทั้งหมดท่ีเกินกวา่ผลรวมของจ านวนเงินค่าเช่าซ้ือท่ีจ่ายไปแลว้และจ านวนเงินค่าเช่าซ้ือท่ีช าระก่อน
ส้ินสุดสญัญา เวน้แต่ในสัญญาก าหนดใหผู้เ้ช่าซ้ือตอ้งจ่ายเงินจ านวนนอ้ยกวา่หรือในสญัญาไม่ไดก้ าหนดใหผู้เ้ช่า
ซ้ือตอ้งจ่ายเงินใดในกรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาและผูเ้ช่าซ้ืออาจตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมเติม หากผูเ้ช่าซ้ือฝ่าฝืนหนา้ท่ี
ในการดูแลทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือดงัเช่นวญิญูชนโดยถือวา่เป็นค่าเสียหายเน่ืองจากการฝ่าฝืนหนา้ท่ี 
 ส าหรับกฎหมายของสหพนัธรัฐเยอรมนี ไดบ้ัญญติัไวใ้นพระราชบัญญติัสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน ค.ศ.
1894 การเลิกสัญญา ไม่วา่จะโดยอ านาจแห่งสัญญาหรือโดยอ านาจของกฎหมายก็ตาม คู่สัญญามีหน้าท่ีท่ีจะตอ้ง
คืนส่ิงท่ีไดรั้บช าระหน้ี เช่น ราคาค่าผอ่นส่ง ใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง และขอ้ตกลงในสญัญาท่ีขดัต่อบทบญัญติัน้ี
จะเป็นโมฆะ 
 กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย Hire-Purchase Act 1959 มาตรา 12 (6) บญัญติัวา่ ผูเ้ช่าซ้ือมีหนา้ท่ีตอ้ง
ช าระเงินจ านวนท่ีก าหนดใหจ่้ายเม่ือมีการบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคืนทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือหรือจ านวนเงินซ่ึงผูใ้ห้
เช่าซ้ือจะมีสิทธิไดรั้บหากผูใ้ห้เช่าซ้ือครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือในเวลาท่ีมีการบอกเลิกสัญญา แลว้แต่จ านวน
ใดจะนอ้ยกวา่ 
 ดงัน้ี ผูว้จิยัเห็นวา่ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศแลว้นั้นจะเห็นได้
วา่ทั้งประเทศองักฤษ  เครือรัฐออสเตรเลียและสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีบญัญติัของกฎหมายรับรองผลการท่ี   
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ผูเ้ช่าซ้ือเลิกสัญญาไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงของประเทศองักฤษผูเ้ช่าซ้ือตอ้งจ่ายเงินเสมือนเป็นค่าเยียวยาแก่ผูใ้ห้เช่าซ้ือ  
เครือรัฐออสเตรเลียให้ผูเ้ช่าซ้ือมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินจ านวนท่ีก าหนดให้จ่ายเม่ือมีการบอกเลิกสัญญา ส่วนของ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก าหนดใหข้อ้ตกลงท่ีคู่สญัญามีหนา้ท่ีตอ้งคืนส่ิงท่ีไดรั้บช าระหน้ีไปแลว้ให้แก่กนัผล
ของขอ้ตกลงท่ีขดัต่อบทบญัญติัน้ีจะเป็นโมฆะ อนัแสดงให้เห็นถึงมาตรการลงโทษผูเ้ช่าซ้ือท่ีไม่เคารพในความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนาท่ีก่อให้เกิดสัญญาท่ีคู่สัญญาได้ตกลงท ากัน ของประเทศไทยผูเ้ขียนพบว่า ยงัมี
บทบญัญติัท่ีสามารถน ามาปรับใชไ้ดใ้นเร่ืองการเรียกค่าเสียหายแก่ผูเ้ช่าซ้ือเพ่ือใหผู้เ้ช่าซ้ือเคารพในสญัญาท่ีไดท้ า
กนั คือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 222 วรรคสอง เร่ืองค่าสินไหมทดแทน เพ่ือความเสียหาย
อนัเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากคู่กรณีท่ีเก่ียวขอ้งไดค้าดเห็นหรือควรจะไดค้าดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้า
ก่อนแลว้ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่หากน าเร่ืองการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายในพฤติการณ์พิเศษมาใส่ไวใ้น
บทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองการเช่าซ้ือ ในกรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือผิดสัญญาและผูใ้ห้เช่าซ้ือบอกเลิกสัญญา เป็นการ
เรียกค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกอย่าง เช่น ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าเสียหายจากการรับภาระท่ีหนักข้ึนเม่ือมีการ
กลบัคืนสู่ฐานะเดิม โดยหากน ามาใชใ้นเร่ืองของสัญญาเช่าซ้ือเป็นพิเศษ โดยมีหลกัคือผูใ้หเ้ช่าซ้ือผิดสญัญาและมี
การบอกเลิกสญัญาโดยผูใ้หเ้ช่าซ้ือแลว้ ก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าซ้ือมีสิทธิท่ีจะเรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหาย
อนัเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ แมไ้ม่คาดเห็นหรือควรจะไดค้าดเห็นถึงพฤติการณ์เช่นนั้นก่อนแลว้ก็ตาม ก็ยงัสามารถ
เสียเอาค่าสินไหมทดแทนในส่วนน้ีได ้แต่ตอ้งมีการสงวนสิทธิน้ีกนัในสัญญาไวด้ว้ย ไม่ใช่หยิบยกมาใชเ้ม่ือใด             
ก็ได ้
  อยา่งไรก็ดี ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ หากมีการเลิกสญัญาเช่าซ้ือตามกฎหมายโดยไม่มีฝ่ายใดผิดสญัญานั้น ไม่
สามารถเรียกค่าเสียหายดงักรณีเลิกสัญญาจากการผิดสัญญาได ้แต่ผูใ้ห้เช่าซ้ือยงัไดรั้บช าระค่าใชส้อยทรัพยสิ์น  
ซ่ึงก็คือ เงินท่ีผูเ้ช่าซ้ือไดช้ าระมาแลว้ก่อนการเลิกสญัญา เสมือนเป็นค่าเช่านัน่เอง แมจ้ านวนค่าเช่าจะแตกต่างกนั  
เพราะวตัถุประสงคแ์ห่งมูลหน้ีท่ีแทจ้ริงในการเช่าทรัพย ์กบัการเช่าซ้ือของคู่สญัญานั้นมีความแตกต่างกนัอยู ่และ
ผูเ้ช่าซ้ือส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือกลบัคืนไปยงัผูใ้หเ้ช่าซ้ือ   
 ดงัน้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของไทยและต่างประเทศแลว้นั้นจะเห็นไดว้่าทั้ ง
ประเทศองักฤษ  เครือรัฐออสเตรเลีย และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บญัญติักฎหมายรับรองผลการท่ีผูเ้ช่าซ้ือ 
เลิกสัญญาไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงของประเทศองักฤษผูเ้ช่าซ้ือตอ้งจ่ายเงินเสมือนเป็นค่าเยียวยาแก่ผูใ้ห้เช่าซ้ือ เครือรัฐ
ออสเตรเลียให้ผูเ้ช่าซ้ือมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินจ านวนท่ีก าหนดให้จ่ายเม่ือมีการบอกเลิกสัญญา ส่วนของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดให้ขอ้ตกลงท่ีคู่สัญญามีหน้าท่ีตอ้งคืนส่ิงท่ีไดรั้บช าระหน้ีไปแลว้ให้แก่กนัผลของ
ขอ้ตกลงท่ีขดัต่อบทบญัญติัน้ีจะเป็นโมฆะ ดงัน้ี เพ่ือก าจดัขอ้บกพร่องในบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีท าให้คู่สญัญา
ฝ่ายผูเ้ช่าซ้ือไดเ้ปรียบผูใ้หเ้ช่าซ้ือเกินสมควร ซ่ึงก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในการน าหลกักฎหมายมาปรับใชก้บั
ขอ้เท็จจริง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ควรท่ีจะท าการแกไ้ขถอ้ยค าในบทบญัญติัเร่ืองความรับผิดของผู ้
เช่าซ้ือกรณีผูเ้ช่าซ้ือบอกเลิกสัญญาเพ่ือให้เกิดความชดัเจนและสามารถน ามาปรับใชก้บัขอ้เท็จจริงไดต้่อไปภาย
หนา้อนัจะก่อใหเ้กิดความยติุธรรมแก่สงัคมต่อไป 
 5.3 ปัญหาการตีความกฎหมายกรณีผูเ้ช่าซ้ือผิดนดัสองคราวติดกนั 
 กรณีปัญหาในการตีความกฎหมายกรณีผูเ้ช่าซ้ือผิดนัดสองคราวติดกนั ตามมาตรา 574 ในกรณีผิดนัด 
ไม่ใช้เงินสองคราวติดๆ กันหรือกระท าผิดสัญญาในข้อท่ีเป็นส่วนสาระส าคญั ผลของมาตราน้ี คือกฎหมาย
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ก าหนดให้ผูใ้หเ้ช่าซ้ือสามารถจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเสียก็ได ้และจะกลบัเขา้ครอบครองทรัพยสิ์น ซ่ึงมาตราน้ี
ให้สิทธิผูใ้ห้เช่าซ้ือจะบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือผิดนัดไม่ใชเ้งินสองคราวติดๆ กนัในการบอกเลิกสัญญา  
กฎหมายมิไดบ้ญัญติัให้สัญญาเลิกกนัโดยอตัโนมติั  เน่ืองจาก มาตรา 386 บญัญติัวา่  “ถา้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีสิทธิ
เลิกสญัญาโดยขอ้สญัญาหรือโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย การเลิกสญัญาเช่นนั้นยอ่มท าดว้ยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่าย
หน่ึง” ในกรณีตามบทบญัญติัดงักล่าว  ผูว้จิยัพบเห็นปัญหาวา่หากผูเ้ช่าซ้ือมีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุผลอนัสมควรวา่
ไม่สามารถช าระค่าเช่าซ้ือไดส้องคราวติดกนั และต่อมาสามารถท าการช าระเงินค่าเช่าซ้ือต่อไปได ้อยา่งน้ีจะมีผล
อย่างไรเพราะกฎหมายลักษณะเช่าซ้ือของไทยบัญญัติว่าผูใ้ห้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ อีกทั้ งเน่ืองจาก
บทบัญญติัแห่งกฎหมายในเร่ืองเช่าซ้ือเป็นบทบัญญติัท่ียงัไม่มีการแกไ้ขให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพ
สงัคมในปัจจุบนั  ผูว้จิยัมีความเห็นวา่จึงควรท าการแกไ้ขกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวใหช้ดัเจน เขา้กบัสภาพสงัคมใน
ปัจจุบนั และก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่สญัญา 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ กฎหมายประเทศองักฤษและเครือรัฐออสเตรเลียมีมาตรการในการคุม้ครอง   
ผูเ้ช่าซ้ือมากกวา่ประเทศไทยอยา่งชดัเจน ประเทศองักฤษ ก าหนดให้ผูใ้หเ้ช่าซ้ือท่ีจะใชสิ้ทธ์ิเลิกสัญญาไดต้อ้งส่ง
ค าเตือนเป็นหนังสือไปยงัผูเ้ช่าซ้ือเพ่ือให้โอกาสผูเ้ช่าซ้ือในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด โดยหนังสือดงักล่าวตอ้งระบุ
เหตุแห่งการผิดสัญญา และผูเ้ช่าซ้ือมีสิทธิท่ีจะขอขยายเวลาการช าระค่าเช่าซ้ือกบัผูใ้ห้เช่าซ้ือ ในกรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือ
ประสบภาวะทางการเงิน ซ่ึงกรณีดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นการให้โอกาสกบัผูเ้ช่าซ้ือท่ีสามารถผอ่นช าระค่าเช่าซ้ือ
ได ้โดยเป็นลกัษณะของการท่ีผูเ้ช่าซ้ือขอขยายก าหนดระยะเวลาช าระเงินเป็นการชัว่คราวกบัผูใ้หเ้ช่าซ้ือ   
 ส่วนเครือรัฐออสเตรเลียก าหนดให้ผูใ้ห้เช่าซ้ือมีหนงัสือแสดงเจตนาจะยดึคืนสินคา้คืนก่อน ในหนงัสือ
ตอ้งก าหนดเวลาแน่นอนลงไปไม่น้อยกว่า 7 วนันับแต่วนัส่งหนังสือ แต่ในกรณีมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่ามีการ
เคล่ือนยา้ยหรือปิดบงัสินคา้ท าให้ผูใ้ห้เช่าซ้ือเสียหาย ไม่จ าเป็นตอ้งมีหนังสือไปดงักล่าว โดยหลงัจากยึดสินคา้
แลว้ผูใ้หเ้ช่าซ้ือจะตอ้งมีหนงัสือใหผู้เ้ช่าซ้ือช าระเงินท่ีคา้งช าระภายใน 21 วนั   
 ฉะนั้น ผูว้จิยัเห็นวา่ ในกรณีน้ี จึงควรน าหลกักฎหมายประเทศองักฤษและเครือรัฐออสเตรเลียมาปรับใช้
กบักฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือของไทย เพราะนอกจากผูเ้ช่าซ้ือจะไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดของตนเองแลว้และสามารถ
ช้ีแจงเหตุท่ีไม่สามารถช าระค่าเช่าซ้ือไดต้รงตามงวดในสญัญาได ้
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ควรตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือของประเทศไทยให้เป็นธรรม
และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือในประเด็นส าคญัๆ เช่น กรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย  
กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ กรณีผูเ้ช่าซ้ือผิดนัดสองคราวติดกัน โดยน าบทกฎหมายต่างประเทศมาพิจารณา
ประกอบซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าจะท าให้กฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือของประเทศไทยมีความชัดเจนมีบทบญัญติัเป็นการ
เฉพาะไม่ตอ้งน ากฎหมายใกลเ้คียงมาปรับใชซ่ึ้งอาจแกปั้ญหาไดไ้ม่ตรงจุด ลดปัญหาความขดัแยง้ ลดความเหล่ือม
ล ้าอนัเกิดจากสญัญา และเกิดความเป็นธรรมยิง่ข้ึน จึงขอเสนอแนะดวัยวธีิการดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

1. ความรับผดิของผู้เช่าซื้อกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
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 ผูว้ิจัยเห็นว่าควรน าหลกักฎหมายของประเทศองักฤษมาบัญญัติเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ลกัษณะเช่าซ้ือ กรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือสูญหายหรือเสียหาย เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนของกฎหมายและลด
การน ากฎหมายใกลเ้คียงมาใชบ้งัคบั ดงัน้ี  
 “ระหว่างระยะเวลาเช่าซ้ือ หากทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือสูญหาย หรือถูกท าลายโดยอุบัติเหตุ หรือโดยเหตุ
สุดวิสัย หรือถูกลกัขโมยไปโดยบุคคลท่ีสาม ผูเ้ช่าซ้ือย่อมหลุดพน้จากหน้าท่ีท่ีจะตอ้งช าระค่าเช่าซ้ืองวดถดัไป 
และหลุดพน้จากความรับผิดท่ีจะตอ้งส่งมอบทรัพยท่ี์เช่าซ้ือคืนแก่ผูใ้หเ้ช่าซ้ือ” 

2.  ความรับผดิของผู้เช่าซื้อกรณีผู้เช่าซื้อบอกเลกิสัญญา 
 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า หากมีการเลิกสัญญาเช่าซ้ือตามกฎหมายโดยไม่มีฝ่ายใดผิดสัญญานั้น ไม่สามารถ
เรียกค่าเสียหายดงักรณีเลิกสญัญาจากการผิดสัญญาได ้ แตผู่ใ้หเ้ช่าซ้ือยงัไดรั้บช าระค่าใชส้อยทรัพย ์ ซ่ึงก็คือเงินท่ี
ผูเ้ช่าซ้ือไดช้ าระมาแลว้ก่อนการเลิกสัญญาและผูเ้ช่าซ้ือส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือกลบัคืนไปยงัผูใ้ห้เช่าซ้ือ  ดงันั้น 
ผูว้จิยัเห็นวา่ควรบญัญติักฎหมายเพ่ิมเติม  ดงัน้ี 
    “ห้ามมิให้ผูใ้หเ้ช่าซ้ือเรียกค่าเสียหายเพ่ิมเติม  เวน้แต่ค่าเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระก่อนเลิกสัญญา  ทั้งน้ีไม่เป็น
การตดัสิทธิผูใ้ห้เช่าซ้ือท่ีจะเรียกค่าเสียหายจากการกระท าละเมิดของผูเ้ช่าซ้ือต่อทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือหรือใชสิ้ทธิ
เรียกร้องเอาเบ้ียปรับท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นสญัญาเช่าซ้ือ”  

3.  ความรับผดิของผู้เช่าซื้อกรณีผดินัดสองคราวตดิกนั 
 ผูว้ิจยัเห็นวา่ ในกรณีน้ี จึงควรน าหลกักฎหมายประเทศองักฤษและเครือรัฐออสเตรเลียมาปรับใชก้ับ
กฎหมายไทย เพราะนอกจากผูเ้ช่าซ้ือจะไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดของตนเองแลว้และสามารถช้ีแจงเหตุท่ีไม่สามารถ
ช าระค่าเช่าซ้ือไดต้รงตามงวดในสญัญาได ้โดยการบญัญติัน้ีควรเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
  “ในกรณีผิดนดัไม่ช าระเงินสองคราวติด ๆ กนัหรือกระท าผิดสัญญาในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั เจา้ของ
ทรัพยจ์ะบอกเลิกสัญญาไดต้่อเม่ือไดบ้อกกล่าวล่วงหนา้เป็นหนงัสือไปยงัผูเ้ช่าซ้ือก่อนวนัท่ีสัญญาส้ินผลไม่นอ้ย
กวา่  30 วนั  
 ในกรณีผูเ้ช่าซ้ือขอผ่อนช าระราคาและสามารถช าระหน้ีท่ีคา้งอยู่ไดค้รบถว้น ห้ามมิให้ผูใ้ห้เช่าซ้ือใช้
สิทธิบอกเลิกสญัญาเพราะเหตุเช่นวา่น้ี” 
 จากขอ้เสนอแนะดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือ
เสียหาย กรณีผูเ้ช่าซ้ือบอกเลิกสัญญา กรณีผูเ้ช่าซ้ือผิดนดัสองคราวติดกนั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
บรรพ 3 ลักษณะเช่าซ้ือ ยงับกพร่องอยู่บางประการ อีกทั้ งยงัขาดบทบัญญัติเร่ืองทรัพยท่ี์เช่าซ้ือสูญหายหรือ
เสียหาย จึงตอ้งน ากฎหมายลกัษณะเช่าทรัพยม์าใชบ้งัคบั ส่วนการบอกเลิกสัญญาของผูเ้ช่าซ้ือและผูเ้ช่าซ้ือผิดนดั
สองคราวติดกนัมีบัญญติัไวใ้นกฎหมายลกัษณะเช่าซ้ือ แต่บทบัญญติัดังกล่าวยงัขาดรายละเอียดท่ีส าคญับาง
ประการ ดงันั้น จึงควรท าการปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองความรับผิดของผูเ้ช่าซ้ือในกรณีดงักล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ทั้งน้ี  
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาในการท าสัญญาเช่าซ้ือตามท่ีคู่สญัญาไดมุ่้งเจตนาผกูนิติสมัพนัธ์กนั และการ
เสนอแนะปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองดงัท่ีไดก้ล่าวมาก็เพ่ือให้มีความชดัเจนและครอบคลุมท่ีจะท าให้ลดปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากเร่ืองของการท าสญัญาเช่าซ้ือในปัจจุบนัไดม้ากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับ น้ีได้มุ่งศึกษาถึงปัญหากฎหมายเก่ียวกับความรับผิดของผู ้ค  ้ าประกันตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2557 ท่ียงัไม่ชัดเจนและ
เหมาะสมในเร่ืองสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดของผูค้  ้ าประกันและเจ้าหน้ี ตลอดจนเพื ่อศึกษาถึงกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวกับค ้ าประกันในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดของผูค้  ้ าประกันและเจ้าหน้ี
เปรียบเทียบกบักฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบัค ้าประกนัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดของผูค้  ้ าประกนั
และเจา้หน้ีเพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
                ผลจากการศึกษาพบว่า พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) 
พ.ศ. 2557 กรณีก่อนเขา้ท าสัญญาค ้าประกนัไดบ้ญัญติัขอบเขตความรับผิดของผูค้  ้ าประกนัในเร่ืองลกัษณะมูลหน้ี
ท่ีจะค ้ าประกนัไวไ้ม่ชดัเจน และมิไดค้  านึงถึงผูค้  ้ าประกนัท่ีเป็นนิติบุคคล  ส่วนกรณีหลงัจากลูกหน้ีผิดนัดได้
บญัญตัิหลกัเกณฑ์ในการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยงัผูค้  ้ าประกนัไวไ้ม่ชดัเจนหากมีการช าระหน้ีเป็นงวดๆ 
และกรณีความหลุดพน้ของผูค้  ้าประกนัในเร่ืองการผ่อนเวลามิไดม้องในมุมของผูค้  ้าประกนัท่ีเป็นนิติบุคคลต่อ
การด าเนินโครงการต่างๆของภาครัฐท่ีมีสถาบนัการเงินเป็นผูค้  ้าประกนัรวมถึงการขอสินเช่ือในการด าเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชนท่ีมีสถาบนัการเงินเป็นผูค้  ้ าประกนัดว้ย แมพ้ระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 
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20) พ.ศ. 2557 ได้บัญญัติสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดเพ่ือให้ความคุ้มครองผูค้  ้ าประกันเพ่ิมข้ึน  อย่างไรก็ดี 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557  ฉบบัน้ียงัมีประเด็นท่ี
ผูเ้ขียนขอเสนอแนะบางประการซ่ึงแยกพิจารณาได ้2 กรณี คือ 
              1) กรณีที่จะตอ้งตีความเพิ่มเติม เช่น การค ้ าประกันหน้ีในอนาคตหรือหน้ีมีเง่ือนไขต้องก าหนด
รายละเอียดของหน้ีและขอบเขตความรับผิดของผูค้  ้าประกนัรวมทั้งจ ากดัความรับผิดของผูค้  ้าประกนัไวเ้ฉพาะหน้ี
ตามสญัญานั้น ในกรณีท่ีมีมูลหน้ีรายใหม่เกิดข้ึนจะถือการจดทะเบียนจ านองท่ีไดท้ าไวแ้ลว้เดิมเป็นประกนัหน้ีท่ี
เกิดใหม่นั้นดว้ยโดยถือวา่เป็นหน้ีในอนาคตตามสัญญาเดิมไดห้รือไม่ หรือควรแกไ้ขเพ่ิมเติมให้ชดัเจนเป็น ใน
กรณีท่ีมีมูลหน้ีใหม่เกิดข้ึนคู่สญัญาจะตอ้งระบุหน้ีหรือสญัญาท่ีค ้าประกนัทุกคราว  
         2) กรณีท่ีมีการบญัญติัไวไ้ม่ชดัเจน ไม่เหมาะสมและจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมใหส้อดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2557 เช่น 
หนา้ท่ีของเจา้หน้ีในการบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้าประกนัเม่ือลูกหน้ีผิดนดัตามมาตรา 686 ในกรณีท่ีมีการช าระหน้ีเป็น
งวดๆ พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 น้ีมิไดร้ะบุวา่ตอ้ง
บอกกล่าวล่วงหนา้ทุกคร้ังหรือไม่ จึงควรบญัญติัใหมี้ความชดัเจนวา่ ในกรณีท่ีมีการช าระหน้ีเป็นงวดๆ ใหเ้จา้หน้ี
มีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนัทุกคราวไป หรือในกรณีท่ีก าหนดให้ขอ้ตกลงท่ีให้ผูค้  ้ าประกนัรับผิดอยา่ง
เดียวกบัลูกหน้ีร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมเป็นโมฆะ ส่งผลให้ผูค้  ้ าประกนัท่ีเป็นนิติบุคคลประสบอุปสรรค
ในการท าธุรกรรมทางพาณิชย ์จึงควรบญัญติัให้ผูค้  ้าประกนัท่ีเป็นนิติบุคคลสามารถท าขอ้ตกลงผูกพนัตนเพ่ือรับ
ผิดอยา่งลูกหน้ีร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม และไม่มีสิทธิยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้เจา้หน้ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 
688 มาตรา 689 และมาตรา 690 
 
ค าส าคญั : ความรับผิด ค ้าประกนั 
 

ABSTRACT 
 This thesis is aimed to study problems regarding the guarantor’s liability according to the Civil and 
Commercial Code Amendment Act (No. 20) B.E. 2557 (2014), which is yet not clear and appropriate about the 
rights, duties, and liability of the guarantor and debtor. Another purpose of the thesis is to study foreign law in 
regard to guarantee focusing on the rights, duties, and liability of the guarantor and debtor, comparing with Thai 
law on the rights, duties, and liability of the guarantor and debtor, to find solutions in amending the Civil and 
Commercial Code Amendment Act (No. 20) B.E. 2557 (2014) to be more effective. 
              According to the research, in the Civil and Commercial Code Amendment Act (No. 20) B.E. 2557 
(2014), prior to entering guarantee contract, the guarantor’s liability in regard to guarantee debt is not clearly 
prescribed and the juristic person guarantor is not included. In case of the debtor failing to pay, written 
notification to the guarantor for paying in installments is not clearly prescribed. Also, the guarantor’s 
disengagement regarding time alleviation does not cover the juristic person guarantor for public projects 
operation and loan application of private business operation for which a financial institute is the guarantor. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

245 

Although the guarantor’s liability is prescribed more to protect the guarantor in the Civil and Commercial Code 
Amendment Act (No. 20) B.E. 2557 (2014), there are some issues that the author recommends which can be 
divided into 2 following cases. 
                 1) In case that additional interpretation is required such as future debt guarantee or conditional debt, 
the debt details and the guarantor’s liability limitations must be specified particularly for the debt in such 
contract. In case that a new debt occurs, it must be specified whether to regard the registered mortgage as the 
guarantee for the new debt considering it as future debt according to the previous contract or whether it should 
be clearly revised that the parties of the contract must specify the debt or the guarantee contract every time.  
                 2) It is not clearly and appropriately prescribed and needs to be amended to meet the intention of the 
Civil and Commercial Code Amendment Act (No. 20) B.E. 2557 (2014). For example, the debtor’s duty to 
notify the guarantor when the debtor fails to pay in installments according to Section 686, in the Civil and 
Commercial Code Amendment Act (No. 20) B.E. 2557 (2014), it is not specified whether an advance 
notification is required to be sent to the guarantor every time or not. In case that the agreement requires the 
guarantor to be held liable as same as joint debtor becomes void and causes the guarantor which is a juristic 
person to have an obstacle in doing commercial transaction, it should be specified that the guarantor who a 
juristic person may make an agreement binding themselves as a debtor or joint debtor without the right to 
dispute according to Section 688, 689, and 690. 
 
KEYWORDS: Liabibity Guarantee 
 

1. บทน า 
 กฎหมายค ้าประกนัเป็นกฎหมายท่ีมีความส าคญัต่อระบบการเงินการคลงัและสถาบนัการเงิน รวมทั้งต่อ
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในภาพรวมอยา่งมาก ซ่ึงบทบญัญติัของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ใชบ้งัคบัอยู่
ในปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอท่ีจะคุม้ครองสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูค้  ้าประกนัซ่ึงมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้ แต่เป็นเพียง
บุคคลภายนอกท่ียอมผูกพนัตนต่อเจา้หน้ีในการท่ีจะช าระหน้ีแทนลูกหน้ีเท่านั้น โดยขอ้เท็จจริงในทางปฏิบัติ
ปรากฏวา่เจา้หน้ีส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพให้กูย้มื มกัจะอาศยัอ านาจต่อรองท่ีสูงกวา่
หรือความไดเ้ปรียบในทางการเงินก าหนดขอ้ตกลงอนัเป็นการยกเวน้สิทธิของผูค้  ้าประกนัตามท่ีกฎหมายบญัญติั
ไว ้หรือให้ผูค้  ้ าประกนัตอ้งรับผิดเสมือนเป็นลูกหน้ีชั้นตน้ ส่งผลให้ผูค้  ้ าประกนัซ่ึงเป็นประชาชนทัว่ไปไม่ไดรั้บ
ความคุม้ครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งตอ้งกลายเป็นผูถู้กฟ้องลม้ละลายอีกเป็นจ านวนมาก  ดงันั้น
เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบ ธุรกิจในปัจจุบนัจึงมีการบญัญติัพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 และมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
                    อยา่งไรก็ตาม พระราชบญัญติั ฯ มุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองผูค้  ้ าประกนั แต่ในทางปฏิบติัไดส่้งผลกระทบ
ในวงกวา้งต่อการท าธุรกรรมการเงิน การปล่อยสินเช่ือ ส่งผลใหก้ารปล่อยกูท่ี้มีบุคคลค ้าประกนัท าไดย้ากข้ึน  และ
มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกรรมของนิติบุคคล ผูป้ระกอบการรายยอ่ย หรือ SMEs รวมถึงรัฐวิสาหกิจดว้ย ซ่ึง
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อาจส่งผลโดยรวมต่อเน่ืองไปถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวม โดยเน้ือหาของพระราชบัญญติัฯ มี
สาระส าคญั 3 กรณีดงัต่อไปน้ีคือ   
  1.  กรณีก่อนเขา้ท าสญัญาค ้าประกนั มีการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 
                     1) แกไ้ขเพ่ิมเติมใหก้ารค ้าประกนัหน้ีในอนาคตหรือหน้ีมีเง่ือนไขตอ้งก าหนดรายละเอียดของมูลหน้ี
และขอบเขตความรับผิดของผูค้  ้าประกนั รวมทั้งจ ากดัความรับผิดของผูค้  ้าประกนัไวเ้ฉพาะหน้ีตามสญัญานั้น   
                     การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวอาจส่งผลในทางปฏิบติัท่ีจะตอ้งมีการท าสญัญาค ้าประกนัหรือจดทะเบียน
จ านองกนัใหม่ทุกคร้ัง เพราะตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 707 วา่ดว้ยจ านอง ใหน้ ามาตรา 681 มา
ใชโ้ดยอนุโลม โดยเฉพาะการจดทะเบียนจ านอง ในทางปฏิบติัท่ีผา่นมาเม่ือผูจ้  านองไดจ้ดทะเบียนจ านองทรัพยไ์ว ้
เพ่ือประกนัหน้ีรายหน่ึงแลว้ หากมีการตกลงกนัวา่จ านองเป็นประกนัหน้ีในอนาคตดว้ย เม่ือลูกหน้ีมีการก่อหน้ีราย
ใหม่ จ านองท่ีจดทะเบียนไวเ้ดิมนั้นก็จะเป็นประกนัหน้ีรายใหม่นั้นดว้ย ตราบใดท่ีจ านวนจ านองยงัครอบคลุม
จ านวนหน้ี เจา้หน้ีก็จะไม่มีการเรียกให้ผูจ้  านองไปท าการจดทะเบียนอีก แต่ตามมาตรา 681 ท่ีแกไ้ขใหม่ ถา้มีมูล
หน้ีรายใหม่ เกิดข้ึนจะถือการจดทะเบียนจ านองท่ีไดท้ าไวแ้ลว้เดิมเป็นประกนัหน้ีท่ีเกิดใหม่นั้นดว้ย โดยถือว่า 
เป็นหน้ีในอนาคตตามสัญญาฉบบัเดิมไม่ได ้จะตอ้งไปจดทะเบียนจ านองทุกคร้ังท่ีมีการก่อหน้ีรายใหม่เพ่ือให้
จ านองท่ีจดทะเบียนคร้ังใหม่น้ีเป็นประกันหน้ีรายใหม่นั้น ซ่ึงเป็นผลดีแก่ตวัผูจ้  านองซ่ึงเป็นลูกหน้ีชั้นท่ีสอง
เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน แต่อาจส่งผลใหเ้กิดความยุง่ยากในการด าเนินธุรกรรมทางพาณิชยก์บัฝ่ายของตวัเจา้หน้ี 
                      2) แกไ้ขเพ่ิมเติมก าหนดใหข้อ้ตกลงท่ีใหผู้ค้  ้าประกนัรับผิดอยา่งเดียวกบัลูกหน้ีร่วมหรือในฐานะ
เป็นลูกหน้ีร่วมเป็นโมฆะ 
                      การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวส่งผลใหส้ถาบนัการเงินต่างๆซ่ึงเป็นนิติบุคคล และมีบทบาทส าคญัในการ
ค ้ าประกนัอาจประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากมาตรา 681/1 บัญญัติว่า ขอ้ตกลงท่ีก าหนดให้ ผูค้  ้ า
ประกนัตอ้งรับผิดอย่างเดียวกบัลูกหน้ีร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม ขอ้ตกลงนั้นเป็นโมฆะ ซ่ึงผูค้  ้ าประกนั
ตามท่ีกฎหมายก าหนดคือบุคคลธรรมดารวมถึงสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นนิติบุคคลดว้ย ดงันั้นหากสถาบนัการ เงิน
เขา้ค ้าประกนัและยอมรับผิดร่วมกบัลูกหน้ีขอ้ตกลงนั้นก็จะเป็นโมฆะ ส่งผลใหส้ถาบนัการเงินประกอบธุรกิจยาก
เพราะหนงัสือค ้าประกนัจะไม่มีความน่าเช่ือถือ ไม่มีใครอยากใหค้  ้าประกนัเหมือนแต่ก่อน 

2.  กรณีหลงัจากลูกหน้ีผิดนดั มีการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 
                     แกไ้ขเพ่ิมเติมหนา้ท่ีของเจา้หน้ีในการบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้าประกนัเม่ือลูกหน้ีผิดนดัและผลกรณี
เจา้หน้ี มิไดบ้อกกล่าว และก าหนดใหสิ้ทธิแก่ผูค้  ้าประกนัในการช าระหน้ีท่ีถึงก าหนดได ้
                 กรณีท่ีมีสัญญาก าหนดให้ช าระหน้ีเป็นงวดๆนั้น มีปัญหาวา่เจา้หน้ีตอ้งบอกกล่าวผูค้  ้ าประกนัทุก
งวดหรือไม่ ซ่ึงการบอกกล่าวตามาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์ั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูค้  ้ า
ประกันได้ทราบถึงการผิดนัดช าระหน้ีของลูกหน้ี ดังนั้ นในกรณีท่ีมีก าหนด เวลาช าระหน้ีเป็นงวดๆ การ
ก าหนดให้เจา้หน้ีบอกกล่าวผูค้  ้ าประกนัเม่ือมีการผิดนัดคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว ยอ่มไม่อาจท าให้ผูค้  ้ าประกนัได้
ทราบถึงการผิดนดัของลูกหน้ีในคร้ังต่อๆไปได ้แต่ในมุมของเจา้หน้ีนั้น หากจะตอ้งบอกกล่าวทุกงวดนั้นอาจเป็น
การสร้างภาระใหแ้ก่เจา้หน้ีเกินสมควร  
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3. กรณีความหลุดพน้ของผูค้  ้าประกนั มีการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี 
                         ก าหนดให้ผูค้  ้ าประกนัหลุดพน้จากความรับผิดในหน้ีอนัมีก าหนดเวลาแน่นอนและเจา้หน้ียอม
ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ีและห้ามก าหนดขอ้ตกลงไวล่้วงหน้าให้ผูค้  ้ าประกนัยินยอมท่ีจะเป็นประกนัหน้ีนั้นต่อไป 
แมว้า่เจา้หน้ีจะผอ่นเวลา ช าระหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ีแลว้ 
                         การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวอาจท าใหก้ารปรับโครงสร้างหน้ีท าไดย้ากข้ึน ส่งผลกระทบต่อโครงการ
ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีหน่วยงานของรัฐเป็นเจา้หน้ีและสถาบันการเงินเป็นผูค้  ้ าประกนั แต่ก็สร้างความเป็นธรรมแก่
ให้แก่ผูค้  ้ าประกนัซ่ึงการให้ผูค้  ้ าประกนัตอ้งตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาของเจา้หน้ีและลูกหน้ีดว้ยท าให้ผูค้  ้ า
ประกนัทราบถึงปัญหาในการช าระหน้ีของลูกหน้ีไดท้นัที อีกทั้งส่งผลดีต่อเจา้หน้ีท่ีเป็นสถาบนัการเงินใหมี้ความ
ระมดัระวงัในการใหสิ้นเช่ือมากข้ึน         
                          ด้วยเหตุน้ีผูเ้ขียนประสงค์ทราบว่า สิทธิและหน้าท่ีของผูค้  ้ าประกันและเจ้าหน้ีตามพระราช 
บญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 เม่ือศึกษาเปรียบ เทียบกบัสิทธิ
และหน้าท่ีของผูค้  ้ าประกนั และเจา้หน้ีตามกฎหมายของต่างประเทศแลว้ สิทธิและหน้าท่ีของผูค้  ้ าประกนัและ
เจา้หน้ีในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร จะส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง มีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกรรมในปัจจุบนัแลว้
หรือไม่ อยา่งไร  
 

2. วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัค ้าประกนัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิด
ของผูค้  ้าประกนัและเจา้หน้ี 
 2. เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบัค ้าประกนัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิดของ              
ผูค้  ้าประกนัและเจา้หน้ี 
 3. เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัความรับผดิของผูค้  ้าประกนัตามพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557  
 4. เพ่ือเสนอแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
 หลงัจากท่ีพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 มีผล
บงัคบัใชไ้ดส่้งผลกระทบต่อสิทธิและหนา้ท่ีของลูกหน้ีและเจา้หน้ีไม่วา่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็น
สถาบนัการเงินต่างๆ อีกทั้งพระราชบญัญติั ฯ ดงักล่าวยงัเกิดความไม่ชดัเจนและไม่เหมาะสมในเร่ืองสิทธิ หนา้ท่ี 
ความรับผิดของผูค้  ้าประกนั และเจา้หน้ีใน 3 กรณีดงัต่อไปน้ีคือ  
 กรณีท่ี 1 กรณีก่อนเขา้ท าสัญญาค ้าประกนั โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมให้การค ้าประกนัหน้ีในอนาคตหรือหน้ีมี
เง่ือนไข ตอ้งก าหนดรายละเอียดของหน้ีและขอบเขตความรับผิดของผูค้  ้ าประกนั รวมทั้งจ ากดัความรับผิดของผู ้
ค  ้ าประกนัไวเ้ฉพาะหน้ีตามสัญญานั้น ซ่ึงการแก้ไขเพ่ิมเติมดงักล่าวอาจส่งผลในทางปฏิบัติท่ีจะตอ้งมีการท า
สัญญาค ้ าประกนัหรือจดทะเบียนจ านองกนัใหม่ทุกคร้ัง เป็นเหตุให้เกิดความยุง่ยากในการด าเนินธุรกรรมทาง
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พาณิชย ์และมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมก าหนดให้ขอ้ตกลงท่ีให้ผูค้  ้ าประกนัรับผิดอยา่งเดียวกบัลูกหน้ีร่วมหรือในฐานะ
เป็นลูกหน้ีร่วมเป็นโมฆะ ส่งผลให้สถาบนัการเงินซ่ึงเป็นนิติบุคคลประสบอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจเพราะ
หนงัสือค ้าประกนัไม่มีความน่าเช่ือถือ 
    กรณีท่ี 2 กรณีหลงัจากลูกหน้ีผิดนัด โดยแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าท่ีของเจ้าหน้ีในการบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้ า
ประกนั  เม่ือลูกหน้ีผิดนดัและผลกรณีเจา้หน้ีมิไดบ้อกกล่าว และก าหนดใหสิ้ทธิแก่ผูค้  ้ าประกนัในการช าระหน้ีท่ี
ถึงก าหนดไดซ่ึ้งส่งผลดีต่อผูค้  ้ าประกนัท าให้ทราบจ านวนหน้ีท่ีตอ้งรับผิดแต่ในกรณีท่ีมีการช าระหน้ีเป็นงวดๆ 
กฎหมายมิไดบ้อกไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่เจา้หน้ีตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ทุกงวดหรือไม่  
 กรณีท่ี 3 กรณีความหลุดพน้ของผูค้  ้าประกนั โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมก าหนดใหผู้ค้  ้ าประกนัหลุดพน้จากความ
รับผิดในหน้ีอนัมีก าหนดเวลาแน่นอนและเจา้หน้ียอมผอ่นเวลาใหแ้ก่ลูกหน้ี และหา้มก าหนดขอ้ตกลงไวล่้วงหนา้
ให้ผูค้  ้ าประกนัยินยอมท่ีจะเป็นประกนัหน้ีนั้นต่อไป แมว้่าเจา้หน้ีจะผ่อนเวลาช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีแลว้ ซ่ึงการ
แกไ้ขดงักล่าวกฎหมายให้ผูค้  ้าประกนัหลุดพน้หากมิไดย้ินยอมในการตกลงผอ่นเวลาดว้ย รวมทั้งหา้มท าขอ้ตกลง
ไวล่้วงหน้าให้ผูค้  ้ าประกันยินยอมผ่อนเวลาด้วย อาจท าให้การปรับโครงสร้างหน้ีท าได้ยากข้ึนส่งผลกระทบ
โครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐเป็นเจา้หน้ีและสถาบนัการเงินเป็นผูค้  ้ าประกนั และสร้างความยุ่งยาก
ใหแ้ก่สถาบนัการเงินในฐานะเจา้หน้ีท่ีตอ้งเรียกผูค้  ้ าประกนัมายินยอมดว้ยทุกคร้ัง หากไม่ยินยอม การค ้าประกนัก็
ยติุ ส่งผลใหก้ารปรับโครงสร้างหน้ีไม่เกิดข้ึน  
  จึงสมควรศึกษาวเิคราะห์พระราชบญัญติัฉบบัน้ีในประเด็นต่างๆท่ีส่งผลกระทบและไม่เหมาะสม เพ่ือ
เสนอแนวทางแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 

4. ขอบเขตของการวจัิย 
มุ่งศึกษาพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 ท่ีมีผล

บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พทุธศกัราช 2558 โดยพิจารณาประกอบกบัการศึกษาหลกักฎหมายค ้าประกนัของ
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสมาพนัธรัฐสวสิ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศญ่ีปุ่น 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะกระท าโดยวิธีวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ดว้ยการรวบรวมขอ้มูล

จาก หนงัสือ เอกสาร บทความ งานวิจยั วารสารและส่ิงพิมพต์่างๆรวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งของประเทศไทย
และของต่างประเทศไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประเทศสมาพนัธรัฐ
สวิสและประเทศญ่ีปุ่น โดยเป็นการพิจารณาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557  ต่อไป 
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบถึงกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัค ้าประกนัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผิด

ของผูค้  ้าประกนัและเจา้หน้ี 
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2. ท าใหท้ราบถึงกฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบัค ้าประกนัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ีและความรับผดิของผู ้
ค  ้าประกนัและเจา้หน้ี 

3. ท าใหท้ราบถึงปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดของผูค้  ้าประกนัและเจา้หน้ีตาม
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 

4. ท าใหท้ราบถึงแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
7. สรุป 
 กฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดของผูค้  ้าประกนัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ดิมไม่สามารถท่ีจะ
คุม้ครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผูค้  ้ าประกันอย่างเพียงพอ ปัจจุบันจึงไดบ้ัญญัติพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 ออกมาใชบ้งัคบั โดยเน้ือหาของพระราชบญัญติั
ฯ มีสาระส าคญั 3 กรณีคือ   

7.1. กรณีก่อนเขา้ท าสญัญาค ้าประกนั มีการแกไ้ขดงัต่อไปน้ี  
                         1) แกไ้ขเพ่ิมเติมให้การค ้าประกนัหน้ีในอนาคตหรือหน้ีมีเง่ือนไขตอ้งก าหนดรายละเอียดของหน้ี
และขอบเขตความรับผิดของผูค้  ้ าประกนั รวมทั้งจ ากดัความรับผิดของผูค้  ้ าประกนัไวเ้ฉพาะหน้ีตามสัญญานั้น  
การแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวอาจส่งผลในทางปฏิบติัท่ีจะตอ้งมีการท าสัญญาค ้าประกนัหรือจดทะเบียนจ านองกนั
ใหม่ทุกคร้ัง เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 707 วา่ดว้ยจ านอง ให้น ามาตรา 681 มาใชโ้ดย
อนุโลม โดยเฉพาะการจดทะเบียนจ านอง ในทางปฏิบติัท่ีผ่านมาเม่ือผูจ้  านองไดจ้ดทะเบียนจ านองทรัพยไ์วเ้พื่อ
ประกนัหน้ีรายหน่ึงแลว้ หากมีการตกลงกนัวา่จ านองเป็นประกนัหน้ีในอนาคตดว้ย เม่ือลูกหน้ีมีการก่อหน้ีราย
ใหม่ จ านองท่ีจดทะเบียนไวเ้ดิมนั้นก็จะเป็นประกนัหน้ีรายใหม่นั้นดว้ย ตราบใดท่ีจ านวนจ านองยงัครอบคลุม
จ านวนหน้ี เจา้หน้ีก็จะไม่มีการเรียกให้ผูจ้  านองไปท าการจดทะเบียนอีก แต่ตามมาตรา 681 ท่ีแกไ้ขใหม่ ถา้มีมูล
หน้ีรายใหม่เกิดข้ึนจะถือการจดทะเบียนจ านอง ท่ีไดท้ าไวแ้ลว้เดิมเป็นประกนัหน้ีท่ีเกิดใหม่นั้นดว้ยโดยถือวา่เป็น
หน้ีในอนาคต ตามสญัญาฉบบัเดิมไม่ได ้จะตอ้งไปจด ทะเบียนจ านองทุกคร้ังท่ีมีการก่อหน้ีรายใหม่เพ่ือใหจ้ านอง
ท่ีจดทะเบียนคร้ังใหม่น้ีเป็นประกนัหน้ีรายใหม่นั้น ซ่ึงเป็นผลดีแก่ตวัผูจ้  านองซ่ึงเป็นลูกหน้ีชั้นท่ีสองเพ่ือให้เกิด
ความชดัเจน แต่อาจส่งผลใหเ้กิดความยุง่ยากในการด าเนินธุรกรรมทางพาณิชยก์บัฝ่ายของตวัเจา้หน้ี 
                          2) ก าหนดใหข้อ้ตกลงท่ีใหผู้ค้  ้าประกนัรับผิดอยา่งเดียวกบัลูกหน้ีร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม
เป็นโมฆะ โดยท่ีสถาบนัการเงินต่างๆซ่ึงเป็นนิติบุคคล และมีบทบาทส าคญัในการค ้าประกนัอาจประสบปัญหาใน
การด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากมาตรา 681/1 บญัญติัวา่ ขอ้ตกลงท่ีก าหนดใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดอยา่งเดียวกบัลูกหน้ี
ร่วม หรือในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม ขอ้ตกลงนั้นเป็นโมฆะ ซ่ึงผูค้  ้าประกนัตามท่ีกฎหมายก าหนดคือบุคคลธรรมดา
รวมถึงสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นนิติบุคคลดว้ย ดงันั้นหากสถาบนัการ เงินเขา้ค ้าประกนัและยอมรับผิดร่วมกบัลูกหน้ี
ขอ้ตกลงนั้นก็จะเป็นโมฆะ ส่งผลให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจยากเพราะหนังสือค ้ าประกนัจะไม่มีความ
น่าเช่ือถือ ไม่มีใครอยากใหค้  ้าประกนัเหมือนแต่ก่อน ดงันั้นควรก าหนดให้ผูค้  ้าประกนัท่ีเป็นนิติบุคคลสามารถท า
ขอ้ตกลงผูกพนัตนเพ่ือรับผิดอยา่งลูกหน้ีร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม และไม่มีสิทธิยกข้ึนต่อสู้เจา้หน้ีตามท่ี
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บญัญติัไวใ้นมาตรา 688 มาตรา 689 และมาตรา 690 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เพ่ือมิใหเ้กิดอุปสรรค
ในการด าเนินธุรกิจ 
  7.2. กรณีหลงัจากลูกหน้ีผิดนัด โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมหนา้ท่ีของเจา้หน้ีในการบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนั
เม่ือลูกหน้ีผิดนดัและผลกรณีเจา้หน้ีมิไดบ้อกกล่าว และก าหนดใหสิ้ทธิแก่ผูค้  ้าประกนัในการช าระหน้ีท่ีถึงก าหนด
ได้ แต่ในกรณีท่ีสัญญาก าหนดให้ช าระหน้ีเป็นงวดๆนั้น มีปัญหาว่าเจ้าหน้ีตอ้งบอกกล่าวผูค้  ้ าประกันทุกงวด
หรือไม่ เห็นวา่การบอกกล่าวตามาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชยน์ั้นมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ค้  ้ า
ประกนัไดท้ราบถึงการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ี ดงันั้นในกรณีท่ีมีก าหนดเวลาช าระหน้ีเป็นงวดๆ การก าหนดให้
เจา้หน้ีบอกกล่าวผูค้  ้ าประกนัเม่ือมีการผิดนดัคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว ยอ่มไม่อาจท าให้ผูค้  ้ าประกนัไดท้ราบถึงการ
ผิดนัดของลูกหน้ีในคร้ังต่อๆไปได้ ส าหรับภาระของเจา้หน้ีในการบอกกล่าวนั้น เห็นว่าเจา้หน้ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาน้ีโดยใชว้ธีิการบริหารจดัการได ้ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การบอกกล่าวถึงการผิดนดัใหผู้ค้  ้าประกนัทราบ ผูค้  ้าประกนั
อาจติดตามลูกหน้ีให้มาช าระหน้ี หรือเขา้ช าระหน้ีแทนลูกหน้ีเพ่ือหลีก เล่ียงภาระดอกเบ้ียและค่าปรับท่ีเกิดข้ึน
หลงัผิดนดั ซ่ึงเจา้หน้ีเองยอ่มไดรั้บประโยชน์จากการช าระหน้ีของผูค้  ้าประกนัดว้ยเช่นกนั และส าหรับผูค้  ้าประกนั
เม่ือไดช้ าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีแทนลูกหน้ีแลว้ก็ย่อมใชสิ้ทธิตามกฎหมายในการไล่เบ้ียกบัลูกเบ้ียต่อไปได ้เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนและลดปัญหาในการตีความ และเพ่ือป้องกนัเจา้หน้ีท าสัญญายกเวน้บทบัญญติัดังกล่าว ควร
ก าหนดใหข้อ้ตกลงท่ีแตกต่างจากท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 686 น้ีเป็นโมฆะ และเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการช าระหน้ีเป็น
งวดๆ ใหเ้จา้หน้ีมีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้าประกนัทุกคราวไป 
 7.3. กรณีความหลุดพน้ของผูค้  ้าประกนั แกไ้ขเพ่ิมเติมก าหนดใหผู้ค้  ้ าประกนัหลุดพน้จากความรับผิดใน
หน้ีอนัมีก าหนดเวลาแน่นอนและเจา้หน้ียอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหน้ี และห้ามก าหนดขอ้ตกลงไวล่้วงหนา้ให้ผูค้  ้ า
ประกนัยินยอมท่ีจะเป็นประกนัหน้ีนั้นต่อไป แมว้า่เจา้หน้ีจะผ่อนเวลาช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีแลว้  ซ่ึงผูค้  ้ าประกนั
ตามบทบญัญติัดงักล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดว้ย ควรก าหนดให้ผูค้  ้ าประกนัท่ีเป็นสถาบนัการเงิน
หรือค ้ าประกนัเพ่ือสินจา้งเป็นปกติธุระสามารถท าขอ้ตกลงไวล่้วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได ้เพ่ือมิให้
กระทบต่อการด าเนินโครงการต่างๆของภาครัฐท่ีมีสถาบนัการเงินเป็นผูค้  ้ าประกนัรวมถึงการขอสินเช่ือในการ
ด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนท่ีมีสถาบนัการเงินเป็นผูค้  ้าประกนัดว้ย 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 จากประเด็นปัญหาในกรณีท่ีบทบญัญติัในพระราชบญัญติัฯมีความไม่ชดัเจน ไม่เหมาะสม หรือเป็นประเด็น
ท่ีส าคญัแต่มิไดมี้การบญัญติัไวห้รือบญัญติัไวแ้ต่ไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะเกิดปัญหาในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯ 
ไดด้ังท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมเพ่ือให้พระราชบัญญติัฯมีความชัดเจน
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยประเด็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมมี 3 กรณีดงัต่อไปน้ี 
  8.1. กรณีก่อนเขา้ท าสญัญาค ้าประกนั             
                         1) เม่ือมีมูลหน้ีใหม่เกิดข้ึนคู่สญัญาจะตอ้งระบุหน้ีหรือสญัญาท่ีค ้าประกนัทุกคราว 
โดยมาตรา 681 ก าหนดให้การค ้ าประกนัหน้ีในอนาคตหรือหน้ีมีเง่ือนไข ตอ้งก าหนดรายละเอียดของหน้ีและ
ขอบเขตความรับผิดของผูค้  ้าประกนั รวมทั้งจ ากดัความรับผิดของผูค้  ้ าประกนัไวเ้ฉพาะหน้ีตามสญัญานั้น จากเดิม 
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มาตรา 681 วรรคสามบญัญติัวา่ " สัญญาค ้าประกนัตอ้งระบุหน้ีหรือสัญญาท่ีค ้าประกนัไวโ้ดยชดัแจง้ และผูค้  ้ า
ประกนัยอ่มรับผิดเฉพาะหน้ีหรือสญัญาท่ีระบุไวเ้ท่านั้น" 
                          แกไ้ขเพ่ิมเติมวรรคสามเป็น " ในกรณีท่ีมีมูลหน้ีใหม่เกิดข้ึนคู่สัญญาจะตอ้งระบุหน้ีหรือสัญญาท่ี
ค ้าประกนัทุกคราว"  
                          2) ผูค้  ้ าประกนัท่ีเป็นนิติบุคคลสามารถท าขอ้ตกลงผูกพนัตนเพ่ือรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วมหรือใน
ฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมได ้โดยมาตรา 681/1 ก าหนดใหข้อ้ตกลงท่ีใหผู้ค้  ้ าประกนัรับผิดอยา่งเดียวกบัลูกหน้ีร่วมหรือ
ในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมเป็นโมฆะ จากเดิมมาตรา 681/1 บญัญติัวา่ "ขอ้ตกลงท่ีก าหนด ให้ผูค้  ้ าประกนั ตอ้งรับผิด
อยา่งเดียวกบัลูกหน้ีร่วม หรือในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม ขอ้ตกลงนั้นเป็นโมฆะ"    
        แกไ้ขเพ่ิมเติมวรรคสองเป็น "ผูค้  ้าประกนัท่ีเป็นนิติบุคคลสามารถท าขอ้ตกลงผกูพนัตนเพ่ือรับผิดอยา่งลูกหน้ี
ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม และไม่มีสิทธิยกขอ้ต่อสู้ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 688 มาตรา 689 และมาตรา 
690" 
   8.2. กรณีหลงัจากลูกหน้ีผิดนดั  
                         หลงัจากลูกหน้ีผิดนดัแลว้หากมีกรณีท่ีตอ้งช าระหน้ีเป็นงวดๆ ควรก าหนดใหเ้จา้หน้ีมีหนงัสือบอก
กล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนัทุกคราว เดิมมาตรา 686 วรรคหน่ึง บญัญติัวา่ "เม่ือลูกหน้ีผิดนดั ให้เจา้หน้ีมีหนงัสือบอก
กล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนัภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั และไม่วา่กรณีจะเป็นประการใดเจา้หน้ีจะเรียก
ใหผู้ค้  ้ าประกนัช าระหน้ีก่อนท่ีหนงัสือบอกกล่าวจะไปถึงผูค้  ้ าประกนัมิได ้แต่ไม่ตดัสิทธิผูค้  ้าประกนัท่ีจะช าระหน้ี
เม่ือหน้ีถึงก าหนดช าระ" 
                          แกไ้ขเพ่ิมเติมวรรคหน่ึงเป็น "....เม่ือลูกหน้ีผิดนดั ให้เจา้หน้ีมีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนั
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั และไม่วา่กรณีจะเป็นประการใดเจา้หน้ีจะเรียกให้ผูค้  ้าประกนัช าระหน้ี
ก่อนท่ีหนงัสือบอกกล่าวจะไปถึงผูค้  ้ าประกนัมิได ้แต่ไม่ตดัสิทธิผูค้  ้าประกนัท่ีจะช าระหน้ีเม่ือหน้ีถึงก าหนดช าระ 
ในกรณีท่ีมีการช าระหน้ีเป็นงวดๆ ใหเ้จา้หน้ีมีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้าประกนัทุกคราวไป ..." 

8.3.  กรณีความหลุดพน้ของผูค้  ้าประกนั 
                           ควรก าหนดให้ผูค้  ้ าประกนัท่ีเป็นสถาบนัการเงินหรือค ้าประกนัเพ่ือสินจา้งเป็นปกติธุระสามารถ
ท าขอ้ตกลงไวล่้วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได ้จากเดิมมาตรา 700 บญัญติัวา่ "ถา้ค ้าประกนัหน้ีอนัจะตอ้ง
ช าระ ณ เวลามีก าหนดแน่นอนและเจา้หน้ียอมผอ่นเวลาใหแ้ก่ลูกหน้ี ผูค้  ้าประกนัยอ่มหลุดพน้จากความรับผิด เวน้
แต่ผูค้  ้าประกนัจะไดต้กลงดว้ยในการผอ่นเวลานั้น 
                            ขอ้ตกลงท่ีผูค้  ้ าประกนัท าไวล่้วงหนา้ก่อนเจา้หน้ีผ่อนเวลาอนัมีผลเป็นการยนิยอมใหเ้จา้หน้ีผอ่น
เวลา ขอ้ตกลงนั้นใชบ้งัคบัมิได"้  
                            แก้ไขเพ่ิมเติมวรรคสามเป็น "ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีผูค้  ้ าประกันซ่ึงเป็น
สถาบนัการเงินหรือค ้าประกนัเพ่ือสินจา้งเป็นปกติธุระ"        
                            จากการศึกษาท่ีผ่านมา ผูเ้ขียนหวงัว่าขอ้เสนอแนะของผูเ้ขียนจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทั่วไป เจ้าหน้ีซ่ึงเป็นสถาบันการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพให้กู้ยืม ผูป้ระกอบการรายย่อย หรือ SMEs รวมถึง
รัฐวสิาหกิจ และเป็นแนวทางในการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
(ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป       
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บทคัดย่อ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งศึกษาและสภาพปัญหาเก่ียวกบัการใชโ้คมลอย หลกัการพ้ืนฐานของการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค และความรับผิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัเพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการ
ควบคุมฉลากของสินคา้โคมลอยไม่มีฉลาก 
 จากการศึกษาพบวา่การมีขอ้ก าหนดว่าดว้ยฉลาก การบงัคบัใชข้อ้ก าหนดเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์สินคา้โคม
ลอยมีฉลากซ่ึงระบุขอ้บ่งช้ี ขอ้แนะน า หรือค าเตือนในการใช ้และช่ือสถานท่ีผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั
มากและย่อมส่งผลดีหลายอย่าง นอกจากสอดคล้องกับมาตรการคุ้มครองผูบ้ริโภค สร้างความมั่นใจให้กับ
ผูบ้ริโภคแลว้ ยงัท าให้สามารถระบุตวัตนของผูป้ระกอบการทั้ งหลายได้ ผูเ้สียหายสามารถพิสูจน์ได้ว่าความ
เสียหายเกิดจากสินคา้ของผูป้ระกอบการ สถานะของผูป้ระกอบการ น าไปสู่การพิสูจน์ของผูป้ระกอบการในเร่ือง
ความบกพร่องจากการท่ีไม่ไดก้ าหนดและความถูกตอ้งชดัเจนของวิธีใช ้วธีิเก็บรักษา ค าเตือน หรือขอ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ ซ่ึงหากพิสูจน์ไม่ไดก็้จะส่งผลให้สินคา้โคมลอยเขา้ข่ายเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั  น าไปสู่ความรับผิดของ
ผูป้ระกอบการ  ตามหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) แต่หากไม่มีฉลากท่ีระบุรายละเอียดตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว ้ยอ่มส่งผลให้ผูเ้สียหายไม่อาจระบุตวัตนผูป้ระกอบการได ้ซ่ึงยากท่ีจะไปคน้หาและไปเรียกร้องให้
ผูป้ระกอบการรับผิดต่อตนไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย   
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการว่า
ดว้ยฉลาก เร่ืองใหสิ้นคา้โคมลอยเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก โดยก าหนดใหโ้คมลอยกลายเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก
เพื่อให้มีบทลงโทษโดยเฉพาะ ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2556 และมีการบงัคบัใชม้าตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนเลขท่ี มผช. 808/2552 หรือมาตรฐานผลิตภณัฑสิ์นคา้โคมลอย
ใหเ้ขม้งวดมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม รวมถึงการยกเลิกการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑเ์ม่ือพบวา่สินคา้โคมลอยไม่มีฉลาก 
เพ่ือใหมี้กฎหมายรองรับอยา่งชดัเจนและสามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 
This thematic paper is aimed at studying nature and problems of a use of sky lantern, principle and 

criteria of consumer protection, regulation on product label and a liability for damages arising from Unsafe 
Products in order to suggest some appropriate legal measures on the use of unlabelled sky lantern.   

This study finds out that a provision of the lebel regulation and the enforcement of such regulation to 
push the sky lantern product for having indication, guideline, warning of the use, name and location of 
manufacturer, seller etc. on its label are crucial and bring about several good outcomes, not only compliance 
with the consumer protection measure and building consumers’ confidence but also enabling identification of 
various entrepreneurs.  As a result, damaged persons are able to prove a damage caused by the entrepreneur’s 
product, the entrepreneur’s role and the entrepreneur’s proof on a defect in failing to determine means of use, 
means of keeping, warning or information of the product or determinng in inaccurate or unclear details as deem 
appropriate.  If such entrepreneur’s proof is unsuccessful, the sky lantern product is potential to be the unsafe 
product to which the entrepreneur has to be liable pursuant to the strict liability principle.  In case of the label 
containing the required contents is not available, the  daamaged person, consequently, is unable to identify the 
entrepreneur.   As a result, it is hard to search and demand for an entrepreneur’s liability to his or her by law. 

The researcher suggests the Committee on Labels for announcing the sky lantern product to be a 
label-controlled product under the law on consumer protection, inspecting and enforcing the community 
standard product no. Mor Por Chor 808/2552 or the sky lantern product standard to be more intensive and 
continual than before, canceling the product standard certification when unlabeled sky lantern is found as well 
as campaigning to motivate whole enterpreneurs in all levels to make and stick defininte label containing 
indication, guideline, warning of the use, name and location of manufacturer, seller etc.  

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัการปล่อยโคมลอยเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม ซ่ึงมกัจะเห็นไดจ้ากสถานท่ีท่องเท่ียว 
โรงแรม วดั สถานท่ีจัดงานเทศกาล พ้ืนท่ีจัดงานพิธี กิจกรรมเฉลิมฉลองทั้ งของภาครัฐและภาคเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ในจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั หรือแมแ้ต่ในต่างประเทศ ทางภาคเหนือในช่วงเทศกาล
มกัมีการปล่อยโคมลอยอนัเป็นการสร้างสีสันเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว โปรแกรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศระบุชดัเจนว่าตอ้งมีการจดัให้มีส ารับอาหารขนัโตกและโคมลอย  มีการปล่อยโคมลอยจ านวนมาก
โดยเช่ือกนัวา่เป็นการท าบุญตามประเพณีวฒันธรรมลา้นนาเร่ืองการปล่อยทุกข ์ปล่อยโศก ส่ิงอปัมงคลออกจาก
ตวั  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่าภาพถ่ายโคมลอยจ านวนมากท่ีลอยอยู่บนทอ้งฟ้าในยามค ่าคืนนั้นสวยงามดว้ย
แสงระยิบระยบัเต็มท้องฟ้า จึงมีผูผ้ลิต ผูค้า้โคมลอย และผูซ้ื้อโคมลอยเป็นจ านวนมาก มีการผลิต การซ้ือและ
จ าหน่ายโคมลอยอยา่งเสรีตามหลกัอุปสงคแ์ละอุปทาน  
 โดยทางกลบักนั พบวา่การจุดและปล่อยโคมลอยข้ึนไปสู่อากาศ โคมลอยท่ีมีเปลวไฟอยูน่ั้นลอยไปตาม
กระแสลม ไปไดทุ้กทิศทุกทาง โดยไม่อาจควบคุมได ้การน ามาขายและการผลิตตวัโคมลอยท่ีท ามาจากวสัดุท่ี
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ไม่ใช่กระดาษ เช่น พลาสติก หรือวสัดุท่ีไม่ติดไฟง่ายอ่ืนๆมีการพว่งหรือผกูติดพลุ ดอกไมไ้ฟ หรือส่ิงอ่ืนใดไปกบั
โคมขณะปล่อย มีการพฒันาเทคนิควธีิใหม่ๆให้สามารถลอยไดน้านอยา่งชา้ๆ และสูงข้ึน บา้งก็พบวา่สามารถท่ีจะ
ลอยสูงเป็นหม่ืนฟุตถึงระดบัการบินของอากาศยาน ในดา้นหน่ึงคือท าให้ผูบ้ริโภคและคนทัว่ไปช่ืนชมยินดีต่อ
ความสวยงามและโคมลอยท่ีสามารถลอยอยูบ่นทอ้งฟ้าไดน้านและสูงข้ึน แต่ในอีกดา้นหน่ึงการปล่อยโคมลอยท่ี
มีเปลวไฟลอยข้ึนสู่ทอ้งฟ้าส่งผลใหเ้กิดความเส่ียง อนัตราย และความเสียหายตามท่ีปรากฏในข่าวและรายงานของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ การเกิดอัคคีภัยต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน อาคาร เรือกสวนไร่นา พืชผล
การเกษตร ป่าไม ้หมอ้แปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้า เป็นตน้ ต่อความปลอดภยัในการบิน อากาศยาน ทางข้ึนลง
อากาศยาน รวมถึงเกิดปัญหาขยะและมลพิษจากโคมลอยท่ีตกลงสู่ท่ีสาธารณะ  ท่ีผ่านมาไม่มีนโยบายและ
กฎหมายท่ีชดัเจน ไม่มีมาตรการควบคุมดูแลเก่ียวกบัโคมลอยเพ่ือความปลอดภยัเท่าใดนกั จนกระทัง่เม่ือมกราคม 
2558 ไดมี้บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่ง 10 หน่วยงาน และต่อมามีการก าหนดแนวทาง มาตรการป้องกนั 
และลดความเส่ียงอนัตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควนั และการจุดบั้งไฟ จนมาถึงการออกค าสัง่หัวหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 27/2559 เร่ือง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุด
และปล่อยบั้ งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกัน ซ่ึงหลกัๆ คือ ก าหนด
ขอ้จ ากดัการจุดปล่อย การแจง้ก่อนล่วงหนา้ พ้ืนท่ี เวลาการปล่อยโคมลอย เป็นตน้ 
 ค าสั่งหัวหน้าคสช. ท่ี 27/2559 ไดร้ะบุให้มีการออกประกาศจงัหวดัและขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครใน
เร่ืองน้ี ซ่ึงไดอ้า้งอิงถึงมาตรฐานการผลิตโคมลอยตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชน (มผช.) ท่ี 808/2552 ซ่ึง
เป็นขอ้ก าหนดมาตรฐานของคุณลกัษณะ/รูปแบบ ขนาด ชนิดวสัดุตวัโคม  เช้ือเพลิง  เคร่ืองหมายและฉลากท่ีระบุ
ขอ้บ่งช้ี ขอ้แนะน าหรือค าเตือนในการใชแ้ละช่ือผูป้ระกอบการ  สถานท่ีผลิต เพ่ือสร้างความมัน่ใจและคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค โดยมีขอ้สังเกตวา่ผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตสามารถยื่นขอให้มีการรับรองมาตรฐานดงักล่าว  เพ่ือความ
มัน่ใจของผูบ้ริโภคและประโยชน์เชิงพาณิชยเ์ป็นส าคญั  
 ขอ้พิจารณาวา่มีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในทอ้งตลาด รวมถึงท่ีมีการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์สินคา้โคม
ลอยผ่านเวบ็ไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ มกัจะไม่มีฉลากท่ีระบุขอ้บ่งช้ี ขอ้แนะน า หรือค าเตือนในการใช ้
และช่ือสถานท่ีผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย เป็นตน้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดว่าด้วยฉลากสินค้า โดย
ผลิตภัณฑ์สินคา้โคมลอยไม่ได้เป็นสินคา้ควบคุมฉลาก ในขณะท่ีได้มีการก าหนดให้ดอกไมเ้พลิงเป็นสินค้า
ควบคุมฉลากแลว้ นอกจากน้ีการซ้ือผลิตภณัฑ์สินคา้โคมลอยซ่ึงมีสภาพท่ีอาจเป็นอนัตราย หรือเป็นท่ีรับรู้ถึง
ความเส่ียงท่ีจะก่ออนัตราย เม่ือโคมลอยถูกปล่อยลอยไปบนท้องฟ้าก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่วา่จะเป็นความ
เสียหายต่อชีวติ ร่างกาย  สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น โดยเฉพาะมีขอ้กงัวลในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์
โคมลอยลอยไปก่อให้เกิดไฟไหมจ้นทรัพยสิ์นของชาวบ้านซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ซ่ึงเกิด
ปัญหาในการระบุตวัตนของผูป้ระกอบการเพราะไม่มีฉลากท่ีระบุช่ือและสถานท่ีของผูป้ระกอบการ อีกประการ
หน่ึงมีปัญหาวา่ผลิตภณัฑสิ์นคา้โคมลอยเขา้ข่ายเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 กฎหมายหรือไม่ ซ่ึงน าไปสู่ขอ้พิจารณาความรับผิดของ
ผูป้ระกอบการทั้งหลายต่อความเสียหายตามกฎหมายน้ี ตามหลกัความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) โดย
เม่ือไดมี้การขายสินคา้นั้นให้แก่ผูบ้ริโภคแลว้ ก าหนดไดผู้ป้ระกอบการตอ้งรับผิดต่อผูเ้สียหายซ่ึงไม่ไดจ้ ากดัอยู่
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เพียงแค่ผูบ้ริโภค ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัไม่วา่ความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูป้ระกอบการหรือไม่ก็ตาม   
 นอกจากน้ี ยงัมีขอ้จ ากดัส าคญัในการใชโ้คมลอยซ่ึงเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภยั คือหา้มมิใหผู้ใ้ดจุด
และปล่อย หรือกระท าการอย่างใดให้โคมลอยข้ึนไปสู่อากาศ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจในพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกนัอุบติัภยัท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นตน้ มิเช่นนั้นจะมีความผิดทางอาญาซ่ึงมีบท
ก าหนดโทษทั้งจ าคุกและปรับ ซ่ึงมาจากการท่ีภาครัฐมองวา่การปล่อยโคมลอยเป็นกิจกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดเหตุ
อนัตรายร้ายแรง และอาจสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ตลอดจนกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ  เพ่ือ
พิจารณาความมุ่งหมายของมาตรการกฎหมายทั้งหลาย ซ่ึงตอ้งการให้การผลิตและการใชโ้คมลอยเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและตามมาตรฐานท่ีก าหนด ดว้ยความระมดัระวงัและก่อให้เกิดความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและสังคม
โดยรวมมากยิ่งข้ึน แต่หากว่าผูป้ระกอบการถูกจ ากดัเสรีทางการคา้ดว้ยหลายๆ ขอ้ก าหนด ตอ้งรับผิดต่อความ
เสียหายอนัเน่ืองมาจากการใชโ้คมลอย และบางกรณีอาจเขา้ข่ายรับโทษทางอาญา จะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจน้ีของผูป้ระกอบการ ภาคธุรกิจและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น กิจกรรมสันทนาการและบนัเทิง การ
ท่องเท่ียวไปดว้ย รวมถึงอาจจะส่งผลใหท้ าลายธุรกิจโคมลอยสูญหายไปจากสงัคมไทยเลย  
 

 2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากความรับผิดจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยั 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภยัในการใชโ้คมลอย  
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ี
ไม่ปลอดภยัในการใชโ้คมลอย 
 4. เพ่ือเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมต่อการใชโ้คมลอย 
 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
 ผลิตภณัฑ์สินคา้โคมลอยท่ีมีสภาพท่ีอาจเป็นอนัตราย หรือเป็นท่ีรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายได ้ถือวา่เป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัฉลาก ซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชน จากการไม่พบเห็นวา่สินคา้โคมลอยมีฉลากท่ีระบุขอ้บ่งช้ี ขอ้แนะน า ค  าเตือนในการใช ้และช่ือ
สถานท่ีผู ้ผลิต ผู ้จ  าหน่าย เป็นต้น ในขณะท่ีสินค้าโคมลอยไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมฉลากอาจจะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการสินคา้โคมลอยตอ้งรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ตามหลกัความรับผิด
โดยเค ร่งครัด (Strict Liability) โดยเฉพาะในกรณี ท่ีการใช้โคมลอยจนไปก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลภายนอก ดงันั้นจึงควรตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2556 เก่ียวกบัการบงัคบัใหโ้คมลอยเป็นสินคา้ควบคุมฉลาก เพ่ือใหผู้ผ้ลิตตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  ท าการค้นควา้โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการศึกษาค้นควา้และ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความรับผิดและความเสียหายท่ีเกิด
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยักรณีการใชโ้คมลอย ศึกษาค าวนิิจฉยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
ตลอดจนขอ้มูลทางกฎหมายจากเวบ็ไซต์อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบับทบัญญติัทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงค าอธิบาย 
บทความ หรือขอ้คิดเห็นต่างๆโดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศ กบัหลกักฎหมายของไทย 
แลว้น ามาวเิคราะห์ สรุปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการพิจารณากฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภคซ่ึงไดก้ าหนดใหสิ้นคา้ท่ีเขา้เกณฑต์ามท่ีก าหนดไว ้
เป็นสินคา้ท่ีเขา้ข่ายการควบคุมฉลากได ้คือ ประเภทท่ี 2 โดยหากตีความอยา่งกวา้ง ผลิตภณัฑสิ์นคา้โคมลอยอาจ
เป็นสินคา้ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายของผูบ้ริโภคหรือบุคคลภายนอกได ้อนัเน่ืองมาจากการใชโ้คมลอย 
หรือโดยสภาพของสินคา้โคมลอยนั้น หรืออาจเป็นสินคา้ท่ีประชาชนทัว่ไปใช ้ ซ่ึงการก าหนดฉลากของสินคา้นั้น
จะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคในการท่ีจะทราบขอ้เท็จจริงในสาระส าคญัเก่ียวกบัสินคา้นั้น อาจเขา้ข่ายเป็นสินคา้ท่ี
ควบคุมฉลากได ้อย่างไรก็ดีในปัจจุบนัคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากยงัไม่ไดก้ าหนดให้ผลิตภณัฑ์สินคา้โคมลอย
เป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก ในขณะท่ีไดมี้การก าหนดให้ดอกไมเ้พลิงเป็นสินคา้ควบคุมฉลากแลว้ การท่ีผลิตภณัฑ์
สินคา้โคมลอยไม่มีฉลาก ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานผลิตภณัฑ์โคมลอยหรือมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนเลขท่ี 
มผช. 808/2552 ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่สินคา้โคมลอยไม่ไดเ้ป็นสินคา้ควบคุมฉลาก  หรือเป็นเพียงผลิตภณัฑชุ์มชน  
ซ่ึงในขอ้ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 27/2559  ประกาศ
จงัหวดัและขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครในเร่ืองน้ี ไม่มีบทก าหนดโทษหรือความรับผิดไวเ้ม่ือไม่มีฉลากสินคา้ 
 จากการท่ีผลิตภณัฑ์สินคา้โคมลอยอยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 การพิจารณาความรับผิดของผูป้ระกอบการต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีความเสียหายเกิดข้ึน ผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายจากการใช้
ผลิตภณัฑ์สินคา้โคมลอย (ผูป้ระกอบการไดข้ายให้แก่ผูบ้ริโภคแลว้) ไม่วา่จะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ อนามยั จิตใจ หรือทรัพยสิ์น รวมถึงกรณีท่ีโคมลอยลอยไปก่อให้เกิดไฟไหมบ้้านเรือนของชาวบ้าน 
บา้นเรือน ทรัพยสิ์นของชาวบ้านไดรั้บความเสียหายทั้งน้ีผูเ้สียหายครอบคลุมผูไ้ดรั้บความเสียหายอนัเกิดจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั  ซ่ึงไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพียงแค่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ไป แลว้ไดรั้บความเสียหายจากการน าสินคา้
นั้นๆไปใช ้ผูเ้สียหายยงัรวมไปถึงบุคคลอ่ืนๆหรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บความเสียหายจากสินคา้นั้นๆ ผูเ้สียหาย
ตอ้งพิสูจน์ขอ้เท็จจริงไดต้ามมาตรา 6 วา่มีความเสียหายเกิดข้ึนและความเสียหายเกิดจากสินคา้ของผูป้ระกอบการ  
ช้ีใหเ้ห็นวา่สินคา้ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายมีความเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการอยา่งไร เช่น  เป็นผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ หรือ 
ผูว้่าจ้างให้ผลิต รวมทั้ งตอ้งพิสูจน์ว่ามีการใชง้านและการเก็บรักษาสินคา้นั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการทุกคนตอ้งรับผิดต่อผูเ้สียหายซ่ึงรวมถึงบุคคลภายนอกไดรั้บความเสียหาย ผูเ้สียหายไม่วา่จะเป็น
ผูบ้ริโภคเองหรือบุคคลภายนอกมีภาระการพิสูจน์อยา่งเดียวกนัคือการใชห้รือเก็บรักษาสินคา้นั้นเป็นไปตามปกติ
ธรรมดา ทั้งน้ีการน าสืบพิสูจน์ขา้งตน้ใชไ้ดแ้ต่เฉพาะผลิตภณัฑสิ์นคา้โคมลอยท่ีมีฉลากท่ีระบุขอ้บ่งช้ี ขอ้แนะน า 
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หรือค าเตือนในการใช ้และช่ือสถานท่ีผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย ซ่ึงท าให้ผูเ้สียหายสามารถระบุตวัตนของผูป้ระกอบการ
ได้ ในทางตรงกันข้าม หากผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอยท่ีไม่ปรากฏฉลาก ท าให้ไม่สามารถระบุตัวตนของ
ผูป้ระกอบการได ้ซ่ึงจะส่งผลถึงการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงและหาตวัผูป้ระกอบการให้มารับผิดต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน 
 กล่าวโดยสรุปจากหลกัเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายน้ี คือเม่ือปรากฏวา่ผลิตภณัฑ์สินคา้โคมลอย
ไม่ไดเ้ป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ผูป้ระกอบการจะหลุดพน้จากความรับผิด แต่หากพิจารณาแลว้ปรากฏวา่ผลิตภณัฑ์
สินคา้โคมลอยเป็นสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัแลว้ผูป้ระกอบการตอ้งรับผิดชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บ
ความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั ตามหลกัการส าคญัประการหน่ึงของกฎหมายว่าดว้ยความรับผิดต่อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั คือการเยียวยาผูเ้สียหาย เพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากสินค้าท่ี
ไม่ปลอดภยัให้ไดรั้บการเยียวยาโดยท่ีผูเ้สียหายซ่ึงไม่ได้ถูกจ ากัดหรือไม่ตอ้งเป็นผูบ้ริโภคสินคา้นั้นโดยตรง 
หรือไม่ตอ้งเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้ ซ่ึงตามความมุ่งหมายของมาตรการกฎหมายทั้งหลาย คือ ตอ้งการให้การผลิตและ
การใชโ้คมลอยเป็นไปอยา่งเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ดว้ยความระมดัระวงัและก่อให้เกิดความปลอดภยั
ต่อผูบ้ริโภคและสงัคมโดยรวมมากยิง่ข้ึน 
 

6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
 1. ท าใหท้ราบถึงแนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของการคุม้ครองผูบ้ริโภคและความรับผิดจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยักรณีการใชโ้คมลอย 
 2. ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผดิและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยักรณีการใชโ้คมลอย 
 3. ท าใหท้ราบผลการวเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยัในการใชโ้คมลอย 
 4. ท าใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเหมาะสมต่อการใชโ้คมลอย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดและความเสียหายท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั
ศึกษาการใช้โคมลอย ดงัท่ีผูว้ิจยัได้กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัขอน าเสนอขอ้เสนอแนะบางประการอนัจะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 
 1) ผูว้ิจยัเห็นควรก าหนดให้ผลิตภณัฑสิ์นคา้โคมลอย เป็นสินคา้ท่ีมีฉลากเช่นเดียวกนักบัการก าหนดให้
ดอกไมเ้พลิงเป็นสินคา้ควบคุมฉลาก เม่ือโคมลอยเป็นสินคา้ท่ีไม่มีฉลากแลว้นั้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 ก็ไม่มีบทก าหนดโทษเม่ือประชาชนไดป้ล่อยโคมลอยไปก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน จึงควรท่ีจะอาศยัอ านาจตามมาตรา 30 และมาตรา 31 
แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 โดยให้คณะกรรมการว่า
ด้วยฉลากเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เร่ืองให้สินคา้โคมลอยเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก โดย
ก าหนดใหโ้คมลอยกลายเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลากเพ่ือใหมี้บทลงโทษโดยเฉพาะ และน าตน้แบบของการควบคุม
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ฉลากของมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนเลขท่ี มผช. 808/2552 เพื่อให้ผูผ้ลิตตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ริโภค 
 2) สืบเน่ืองมาจากการท่ีผลิตภณัฑ์โคมลอยไม่มีฉลากท่ีระบุขอ้บ่งช้ี ขอ้แนะน า หรือค าเตือนในการใช ้
และช่ือสถานท่ีผูผ้ลิต ผู ้จ  าหน่าย ซ่ึงควรปรากฏให้เห็นท่ีฉลากหรือภาชนะบรรจุโคมลอยทุกหน่วยภายใต้
มาตรฐานผลิตภณัฑ์สินค้าโคมลอย ผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขท่ี มผช. 808/2552 เม่ือพบว่าผูป้ระกอบการมีความ
บกพร่อง ผลจากความบกพร่องน้ีอาจช้ีให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์สินคา้โคมลอยเป็นสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย ผลก็คือ
ผูป้ระกอบการจะตอ้งรับผิดตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 
2551 โดยผูเ้สียหายตอ้งพิสูจน์ไดว้า่มีการใชง้านและการเก็บรักษาสินคา้นั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา ดงันั้นจึงเกิด
เป็นปัญหาวา่เม่ือผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายจากการใชโ้คมลอยผูเ้สียหายตอ้งสามารถระบุตวัตนผูป้ระกอบการ
ได ้แต่ความจริงแลว้สินคา้โคมลอยเป็นสินคา้ท่ีไม่มีฉลาก ฉะนั้นผูเ้สียหายจะเอาผิดกบัผูป้ระกอบการายใดได ้
เพราะไม่มีบทก าหนดโทษหรือความรับผิดไวเ้ม่ือไม่มีฉลากสินคา้ ผูว้ิจยัเห็นวา่อนัดบัแรกควรก าหนดให้สินคา้
โคมลอยเป็นสินค้ามีฉลากควบคุมเช่นเดียวกับดอกไม้เพลิงก่อน จึงจะเป็นการง่ายท่ีจะสามารถพิสูจน์ว่า
ผูป้ระกอบการรายใดตอ้งรับผิดตามพระราชบญัญติัความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
พ.ศ. 2551 
 3) ควรรณรงค์ประชาสัมพนัธ์และสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการทั้งหลายทุกระดบัเห็นความส าคญั 
ความจ าเป็นและมีความรู้ผลท่ีตามมา รวมทั้งใหผู้ป้ระกอบการเหล่านั้นด าเนินการจดัท าและติดฉลากท่ีชดัเจนซ่ึงท่ี
ระบุขอ้บ่งช้ี ขอ้แนะน า หรือค าเตือนในการใช ้และช่ือสถานท่ีผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย ผูป้ระกอบการครอบคลุม เพ่ือเป็น
การป้องกนัการเกิดปัญหาตามมาภายหลงั 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย ์ดร.ยศ
ศักด์ิ โกไศยกานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ภูมิ โชคเหมาะ 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และพนั
โท ดร.เสนีย ์พรหมววิฒัน์ กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าใหค้วามรู้ และค าแนะน าต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา และมารดา ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ก าเนิดและเป็นท่ีรักเคารพของผูว้ิจยั ซ่ึงได้
ส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการศึกษามาตลอดมา และเป็นทั้งก าลงัใจท่ีดียิง่ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา  
 หากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้แก่ผูท่ี้มีความสนใจ ผูว้จิยัขอมอบ
ความดีน้ีให้แก่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งต ารา และบทความต่างๆท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
หากมีความบกพร่องประการใดผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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9. เอกสารอ้างองิ 
ค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 27/2559 เร่ือง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั 
จิราพร สุทนักิตระ.  2553. พระราชบัญญัตคิวามรับผดิต่อความเสียหายทีเ่กดิจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551. 

รายงานวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์ 2543. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ญิญูชน. 
ช่อทิพย ์สุนทรวภิาต. 2557. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษากรณีผลติภัณฑ์แว่นกนัแดด. 

วทิยานิพนัธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบนักรณีการท าร้ายร่างกายเด็กเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กท่ีถูก
กระท าโดยบุคคลในครอบครัว ซ่ึงส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของเด็กเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ดี กรณีการท าร้าย
ร่างกายเด็กนั้นยงัไม่ไดมี้การก าหนดใหเ้ป็นเหตุเพ่ิมโทษในความผิดฐานท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นตามประมวลกฎหมาย
อาญาแต่อยา่งใด ซ่ึงในบทความน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์และเปรียบเทียบการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นกรณี
การท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนาตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฝร่ังเศส, 
สหรัฐอเมริกา, สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเฮลเลนิก โดยท าการศึกษาทั้งในส่วนของแนวคิด
ทฤษฎีและในส่วนของหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนา ทั้ งน้ี
เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการก าหนดเหตุฉกรรจ์กรณีดงักล่าวตามประมวลกฎหมายไทยและเพ่ือเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาการท าร้ายร่างกายเด็กในสังคมไทย จากการศึกษาพบว่า การจะแก้ไขปัญหากรณีการท าร้าย
ร่างกายเด็กใหมี้ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมีการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กข้ึนเป็นบทบญัญติั
ในประมวลกฎหมายอาญา และควรก าหนดใหมี้เครือข่ายสหวชิาชีพในการดูแลและคุม้ครองสิทธิเด็ก  รวมทั้งควร 
จดัใหมี้การรณรงคใ์หค้วามรู้ความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ี ส่ือมวลชน และประชาชนทัว่ไปอีกดว้ย 
 
ค าส าคญั: เหตุฉกรรจ,์ เหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานท าร้ายร่างกาย, เด็ก, การท าร้ายร่างกาย, การท าร้ายร่างกายเด็ก 
 

ABSTRACT 
 Nowadays, incidents of child physical abuses have frequently occurred in Thai society especially the 
child abused by his/her own family member, distressing vastly both physically and mentally the survivor.  As to 
the act of physical abuse against the child has not yet been determined to be an aggravated cause in the offense 
of assault under Penal Code. The study in this article involves research, analysis and comparison of determination 
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of aggravating circumstances of the child physical abuse by intent between Thai laws and foreign laws of these 
following countries i.e. the French Republic, the United States of America, the Federal Republic of Germany and 
the Republic of Hellenic. The study covers concept, theories and principles of law in connection with aggravating 
circumstances of the child physical abuse by intent in order to find a guideline on determination of such 
aggravating circumstances of such kind of case under Thai laws and to find means of solution of the child physical 
abuse in Thai society.  The study found that, to be some efficient solutions of the child physical abuse, aggravating 
circumstances of the child physical abuse must be determined and included in Penal Code, a multi-disciplinary 
network should involve in this regard so as to provide child care and protection of rights of the child and a 
campaign should be also provided to disseminate knowledge and enhance comprehension among officials, mass  
media and common people. 
 
KEYWORDS: Gravity, Gravity on offense of assault, Child, Assault, Child Assault 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัการท าร้ายร่างกายเด็กในประเทศไทยมีสถิติท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยองคก์ารสหประชาชาติได้
ระบุว่า ประเทศไทยติดอนัดับสถิติคดีความรุนแรงต่อเด็กสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลกอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสถิติขอ้มูลการท าร้ายร่างกายเด็กของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลวา่ในปี 

2558 ประเทศไทยมีเด็กถูกกระท ารุนแรงกวา่หน่ึงหม่ืนราย สถิติเฉล่ียวนัละ 66 ราย 1 โดยเฉพาะกรณีการท าร้าย
ร่างกายจากบุคคลท่ีเด็กรู้จกั ไวว้างใจ และมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ซ่ึงรูปแบบของการล่วงละเมิดเด็กสามารถ

กระท าไดใ้นหลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบส าคญั ดงัน้ี 2 
  1) การท าร้ายร่างกาย (Physical Abuse) คือ การท่ีผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็กท าใหเ้ด็กเกิดการบาดเจ็บทาง
ร่างกาย โดยการบาดเจ็บดงักล่าวอาจเกิดจากการตั้งใจท าและไม่ใช่อุบติัเหตุ 
 2) การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Abuse) คือ การกระท ากิจกรรมทางเพศต่อเด็ก โดยท่ีเด็กไม่สามารถ
ให้ความยินยอมพร้อมใจ หรือไม่มีวฒิุภาวะเพียงพอท่ีจะเขา้ใจการกระท าเหล่านั้น โดยไดก้ระท าข้ึนเพ่ือความพึง
พอใจทางเพศของผูก้ระท า 
 3) การท าร้ายจิตใจ (Emotional Abuse) คือ การท่ีผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็กปฏิเสธ เฉยเมย ไม่สนใจ หรือ
ข่มขู่เด็ก ท าใหเ้ด็กหวาดกลวัโดยเกิดข้ึนซ ้ าซากและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพฒันาการดา้นต่างๆของเด็ก 
 4) การทอดท้ิง (Neglect) การท่ีผูป้กครองหรือผูดู้แลเด็กไม่เอาใจใส่ในส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานของการ
ด ารงชีวติ  ท าใหเ้ด็กไดรั้บอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเจริญเติบโตและพฒันาการ   
    จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า แมป้ระเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญัต่อการคุม้ครองเด็กเป็นอย่างมาก 
โดยไดล้งนามเป็นภาคีในอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือและคุม้ครองเด็กตามหลกัเกณฑพ้ื์นฐาน

                                                   
1 UNICEF.  (2556).  สถิติความรุนแรงต่อเด็ก. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก https://endviolencethailand.org/violence _against_children. [2560,21 กนัยายน]. 
2 Child Welfare.  (2016). Types of Abuse.  Definitions of Child Abuse and Neglect. 
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แลว้ก็ตาม แต่การท าร้ายร่างกายเด็กถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการล่วงละเมิดเด็กแต่กลบัเป็นการกระท าความผิดทาง
อาญาทัว่ไปโดยไม่ไดมี้การก าหนดใหเ้ป็นเหตุฉกรรจท่ี์ผูก้ระท าจะตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนแต่อยา่งใด ซ่ึงแตกต่าง

จากกฎหมายอาญาต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 3 , สหรัฐอเมริกา 4 , สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 5 และ

สาธารณรัฐเฮลเลนิก 6 ท่ีไดมี้การก าหนดใหก้ารท าร้ายร่างกายเด็กนั้นเป็นเหตุฉกรรจข้ึ์น จึงท าใหก้ารคุม้ครองสิทธิ
เด็กตามกฎหมายอาญาของประเทศไทยยงัไม่ครอบคลุมถึงทุกการกระท าผิดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเด็ก 
 ส าหรับการท าร้ายร่างกายนั้นถือเป็นความผิดท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมเน่ืองจากการไดส่้งผลร้ายต่อ
ร่างกายผูอ่ื้น ซ่ึงอาจมีระดบัความเสียหายตั้งแต่เล็กนอ้ยไปจนถึงขั้นอนัตรายสาหัสได ้โดยประมวลกฎหมายอาญา
ไดบ้ญัญติัเป็นความผิดในหมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย โดยวางหลกัใหก้ารเจตนาท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นนั้นมีโทษทาง
อาญา อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการท าร้ายร่างกายนั้นก่อใหเ้กิดความเสียหายหลายระดบั ประมวลกฎหมายอาญาจึง
ไดก้ าหนดให้มีโทษสูงข้ึนโดยพิจารณาจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนดว้ย ยกตวัอย่างเช่น กรณีการก่อให้ผูอ่ื้นไดรั้บ
อนัตรายสาหัสจะตอ้งได้รับโทษสูงข้ึนตามมาตรา 297 แต่หากการท าร้ายดังกล่าวมีเหตุฉกรรจ์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 296 และมาตรา 298 แลว้นั้นก็ยอ่มไดรั้บอตัราโทษท่ีสูงข้ึนแตกต่างกนั 
 วตัถุประสงคข์องเหตุฉกรรจต์ามประมวลกฎหมายอาญาตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้
แคน้ทดแทนเพ่ือแกไ้ขความเสียหายท่ีผูก้ระท าไดก่้อข้ึน และการลงโทษเพ่ือป้องกนัยบัย ั้งไม่ให้เกิดการกระท า
ความผิดซ ้ า โดยเป็นการท าให้ผูก้ระท าผิดไดรั้บโทษหนักข้ึนจากเหตุแห่งการกระท าท่ีมีความร้ายแรงกว่าปกติ
เพื่อให้ไดรั้บการลงโทษท่ีเหมาะสม เน่ืองจากในปัจจุบนัการท าร้ายร่างกายนั้นมีรูปแบบ วิธีการและวตัถุประสงค์
ท่ีหลากหลายไปจากอดีตเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัมีความรุนแรงและโหดร้ายท่ีกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
เป็นอยา่งมาก แต่ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนความผิดต่อร่างกายกลบัไม่มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญัมี
เพียงการแกไ้ขถอ้ยค าบางประการให้สมควรแก่ยคุสมยัเท่านั้น อีกทั้งยงัไดมี้การให้น าเอาเหตุฉกรรจ์ในความผิด
ฐานฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนาตามมาตรา 289 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมอีกดว้ย โดยน าเอาเหตุแห่งการพิจารณาให้ไดรั้บ
โทษหนักข้ึนจากฐานะของผูถู้กกระท าไม่ว่าจะเป็นฐานะท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ ต าแหน่งหน้าท่ี สภาพความ
อ่อนแอของบุคคล ความชัว่ร้ายและจุดมุ่งหมายของผูก้ระท าผิดมาพิจารณาประกอบดว้ย    
 ยกตวัอย่างเช่น กรณีการกระท าความผิดฐานท าร้ายต่อบุพการี ผูก้ระท าจะตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนกวา่
การท าร้ายร่างกายธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 อนัเน่ืองมาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท า
ผิดและผูถู้กกระท าตามมาตรา 289 (1) แต่มาตราดงักล่าวกลบัไม่ไดก้ล่าวถึงกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กหรือผูอ้ยูใ่น
ความปกครองเอาไวแ้ต่อย่างใด ถึงแมว้่าการท าร้ายร่างกายบุคคลดงักล่าวจะเป็นการกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึง
จุดมุ่งหมายและจิตใจท่ีชัว่ชา้ของผูก้ระท าผิดก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายอาญากลบัไม่มีการก าหนดใหเ้หตุดงักล่าว
เป็นเหตุฉกรรจ์ท่ีจะท าให้ผูก้ระท าผิดตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนเป็นการเฉพาะ  จึงท าให้เม่ือเกิดการท าร้ายร่างกาย

                                                   
3 University of Cambridge. (2005). Criminal Code of the French Republic Article 222-3. page 32-33. [Online], available URL: 
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/30, 2017 (September, 29). 
4 Texas Penal Code. Section 22.04 (c)(1). Page 105-106. [Online], available URL: http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/SDocs/PENALCODE.pdf,2017 
(September, 29). 
5  Nicholas B. Lolis, tran., The American Series Foreign of Penal Code, The Greek Penal Code 1973 (London: Sweet & Maxwell, 1973). Page 150-152. 
6 The German Penal Code of 1993. Section 225(1). Page 97. [Online], available URL: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/6115/file 
/Germany_CC_am2013_en.pdf,2017 (September, 29). 
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ของเด็กข้ึนจะตอ้งท าการเทียบเคียงบทบัญญติัในฐานความผิดอ่ืนมาใช้บังคบัแทน และจากการศึกษาพบว่า
ประเทศไทยไดมี้การตราพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2540 ข้ึนเพ่ือคุม้ครองสิทธิต่างๆของเด็ก ซ่ึงเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นวา่ไทยเห็นความส าคญัและประสงคท่ี์จะแกไ้ขปัญหาการท าร้ายร่างกายเด็กอยูเ่ช่นกนั  
 ส าหรับกรณีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการไม่มีการก าหนดเหตุฉกรรจ์กรณีการท าร้ายร่างกายเด็กไวไ้ด้ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดดงักล่าวเป็น
อยา่งมาก โดยเห็นไดจ้ากสถิติของการท าร้ายร่างกายเด็กท่ีในปัจจุบนันั้นไดเ้พ่ิมสูงข้ึนเป็นอยา่งมากในช่วงปี พ.ศ.  
2555 ถึง พ.ศ. 2556 ซ่ึงเวลาเพียง 1 ปีนั้นยอดการท าร้ายร่างกายเด็กพุง่ข้ึนถึงร้อยละ 35  โดยเฉล่ียเป็นวนัละ 87 ราย 

หรือชัว่โมงละ 3 รายท่ีมีเด็กไทยถูกท าร้ายร่างกาย 7 อีกทั้งยงัมีวิธีการและความรุนแรงเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย ยกตวัอยา่ง
เช่น กรณีของเด็กชายอาย ุ5 ขวบท่ีมารดาไดน้ าไปฝากเล้ียงกบัสองสามีภรรยาท่ีรับจา้งเล้ียงลูกของเธอ แต่ปรากฏ
วา่บนร่างกายของเด็กนั้นมีสภาพรอยแผลฉกรรจ์ เม่ือไดท้ าการสอบถามเด็กจนทราบวา่ถูกพ่ีเล้ียงลงโทษโดยจบั
มือไขวห้ลงัมดัไวแ้ลว้น ากระเป๋าน ้ าร้อนท่ีร้อนจดัมายดัใส่ในกางเกงดา้นหนา้เป็นเวลานาน เป็นเหตุท าใหเ้ด็กชาย

ตอ้งท าการตดัอวยัวะเพศท้ิงและตอ้งใส่สายท่อยดัเขา้ในอวยัวะเพศส าหรับใชปั้สสาวะแทน 8 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นจึงเกิดเป็นแนวคิดและแนวทางในการศึกษาวิจยั โดยผูว้ิจัยจะท าการศึกษา
ปัญหาของการท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนาให้มีประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือแกไ้ขปัญหาและเพ่ือ
คุม้ครองสิทธิของเด็กท่ีเป็นผูเ้สียหายให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เน่ืองการท าร้ายร่างกาย
เด็กนั้นยงัถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาทัว่ไปแต่บทลงโทษในกรณีดงักล่าวนั้นควรท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดในการก าหนดเหตุฉกรรจ์และหลกัแห่งความไดส้ัดส่วนอย่างเช่นในกฎหมายต่างประเทศ 
อาทิ สาธารณรัฐฝร่ังเศส , สหรัฐอเมริกา , สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเฮลเลนิกท่ีไดมี้การก าหนด
เหตุฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กไวอ้ย่างชัดเจนทั้ งอายุของเด็กท่ีไดรั้บความคุม้ครอง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูก้ระท าและผูถู้กกระท า และการน าผลของการกระท ามาพิจารณาประกอบการเพ่ิมโทษดว้ย นอกจากนั้น
เป็นการหาแนวทางในการวางหลกัการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็ก เพื่อพฒันาบทบญัญติัตาม 
ประมวลกฎหมายอาญาใหมี้การน ามาบงัคบัใชก้บัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  (1) เพ่ือศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการก าหนดใหมี้การรับโทษหนกัข้ึนเน่ืองจากเหตุฉกรรจ์
กรณีการท าร้ายร่างกายเด็ก 
  (2) เพ่ือศึกษาหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนาใน
กฎหมายอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ 
  (3) เพื่อศึกษาถึงปัญหากรณีการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัเหตุฉกรรจใ์นกรณีท าร้ายร่างกายเด็ก 

                                                   
7 ส านกับริหารการสาธารณสุข ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข. (2557). สถิติการถูกท าร้ายในเด็กและสตรีท่ีมารับบริการในศูนย์พึง่ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 
พ.ศ. 2556.หนา้ 1-2. 
8 เดลินิวส์. (2560). โหดผิดมนุษย์! เด็ก 5 ขวบถูก"พันจ่า"น ้าร้อนนาบอัณฑะ. (ออนไลน์). เขา้ถึงได้จาก https://www.dailynews.co.th/regional/584508. 
[2560,22 กรกฎาคม]   
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  (4) เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมในการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกาย
เด็กในประเทศไทย 
  

3. ขอบเขตของการวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระท าผิดต่อเด็กและเยาวชนเฉพาะการ
กระท าผิดในความผิดฐานท าร้ายร่างกาย โดยท าการศึกษาบทบัญญติักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ประมวล
กฎหมายอาญาในความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย , พระราชบญัญติัคุม้ครองผูก้ระท าผิดดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 , พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546และอนุสัญญาสิทธิเด็ก อีกทั้งยงัไดท้ าการศึกษา
บทบญัญติักฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้คิดเห็นต่างๆ ของต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐ 
ฝร่ังเศส, สาธารณรัฐเฮลเลนิกและสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นควา้ 
รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์จากหนงัสือ บทความทางวชิาการ รายงานการวจิยัและเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก าหนดเหตุฉกรรจ์กรณีการท าร้ายร่างกายเด็ก ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารดงักล่าวน้ีมาวิเคราะห์หา
ขอ้สรุป ตลอดจนขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data) จากเวบ็ไซตต์่างๆ เพื่อประกอบการด าเนินการศึกษา 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้ท าการศึกษาบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีมีความสอดคลอ้งกับการก าหนดเหตุ
ฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กเพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบกบัแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมไปถึงกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยไดท้ าการศึกษาวิเคราะห์ใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดและทฤษฎีในการก าหนดเหตุฉกรรจเ์ป็น
หลกั เน่ืองจากหลกัการดงักล่าวไดท้ าการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัในการก าหนดเหตุฉกรรจโ์ดยปัจจยัดงักล่าวนั้น
ลว้นเป็นเหตุอนัมีลกัษณะของพฤติการณ์ท่ีมีความร้ายแรงของการกระท า ซ่ึงผลของการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ประเด็นการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ และความเหมาะสมในการก าหนดเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กตามกฎหมายไทย  
 ส าหรับในประเด็นน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมส าหรับการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี
การท าร้ายร่างกายเด็กตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ โดยท าการศึกษาในเร่ืองอาย ุ, ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูก้ระท าและผูถู้กกระท า , วธีิการการท าร้ายร่างกายเด็ก และความยนิยอมของเด็ก ซ่ึงจากศึกษาพบวา่ หาก
ไม่มีการก าหนดให้การท าร้ายร่างกายเด็กเป็นเหตุฉกรรจ์ท่ีมีผลท าให้ผูก้ระท าตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนจะเป็นการ
ส่งผลให้การคุม้ครองสิทธิเด็กตามกฎหมายอาญาเป็นไปอยา่งไม่ครอบคลุม จึงท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามการท าร้ายร่างกายเด็ก ดงันั้น จึงเห็นควรก าหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี
การท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนาข้ึน โดยแบ่งองคป์ระกอบของการคุม้ครองสิทธิเด็กออกเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 ประเด็นเร่ืองอายขุองเด็กท่ีควรไดรั้บการคุม้ครองในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กนั้น ประมวลกฎหมาย
อาญาแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 26 พ.ศ. 2560 มิไดมี้การบญัญติัในกรณีน้ีไวเ้ป็นการเฉพาะจึงไม่มีการก าหนดช่วงอายุ
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ของเด็กท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองเอาไว ้จึงมีประเด็นปัญหาท่ีตอ้งพิจารณาต่อไปวา่การคุม้ครองสิทธิเด็กจากการท า
ร้ายนั้นควรก าหนดในช่วงอายุใด ซ่ึงหากพิจารณาจากกฎหมายต่างประเทศจะเห็นไดว้่า สาธารณรัฐฝร่ังเศส , 
สหรัฐอเมริกา , สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเฮลเลนิก ต่างก็ไดมี้การก าหนดโทษท่ีหนกัข้ึนส าหรับ
กรณีการท าร้ายร่างกายท่ีได้กระท าต่อเด็กไวอ้ย่างชัดเจน โดยตามประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส ให้ความ
คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 9 แต่ประมวลกฎหมายอาญามลรัฐเท็กซสั ไดก้ าหนดใหก้ารคุม้ครองเด็กจากการท า
ร้ายร่างกายแก่บุคคลท่ีมีอาย ุ14 ปีหรือนอ้ยกวา่นั้น 10 และประมวลกฎหมายอาญากรีก ก็ไดมี้การใหค้วามคุม้ครอง
การท าร้ายร่างกายต่อเด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 17 ปี 11 รวมทั้งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนัท่ีถึงแมจ้ะไม่ได้มีการ
ก าหนดให้การท าร้ายร่างกายเด็กเป็นเหตุฉกรรจ์อย่างทั้งสามประเทศขา้งตน้ แต่ก็ไดมี้การก าหนดให้การท าร้าย
ร่างกายโดยทรมานหรือโดยทารุณโหดร้ายแก่บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 12 เป็นเหตุให้ผูก้ระท าผิดตอ้งไดรั้บโทษ
หนกัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การก าหนดช่วงอายขุองเด็กท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองมีความส าคญัอยา่งมากท่ีควร
จะก าหนดใหมี้ความชดัเจนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายและยบัย ั้งการกระท าผิดท่ีอาจเกิดข้ึน  
 อีกทั้งในกรณีเร่ืองของอายหุากท าการเทียบเคียงตามกฎหมายอาญาของไทยสามารถท าการเปรียบเทียบ
ไดก้บัความผิดเก่ียวกบัเพศ เน่ืองจากบทบญัญติัดงักล่าวไดมี้การก าหนดอายขุองเด็กท่ีไดรั้บการคุม้ครองจากการ
กระท าผิดทางเพศไว ้ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าหลกัการรคุม้ครองสิทธิเด็กในเร่ืองความผิดทางเพศนั้นถือเป็น
หลกัการของการก าหนดเหตุฉกรรจ์ท่ีเหมาะสมจะน ามาเป็นกรณีศึกษาเทียบเคียงในการก าหนดเหตุฉกรรจก์รณี
การท าร้ายร่างกายเด็ก เน่ืองจากความผิดทั้งสองประเภทน้ีเป็นการกระท าผิดในลกัษณะของการท าร้ายต่อเด็ก
เช่นเดียวกนั อีกทั้งในความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราตามมาตรา 277 ยงัมีแบ่งแยกระดบัของอายุท่ีไดรั้บการ
คุม้ครองอยา่งชดัเจนโดยค านึงถึงพฒันาการและความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของเด็กท่ีไดรั้บความเสียหายวา่
การท่ีช่วงอายขุองเด็กต่างกนั เด็กยอ่มไดรั้บความเสียหายท่ีมากนอ้ยแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้น จึงเห็นควรใหก้ าหนด
ช่วงอายุของเด็กท่ีไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษจากการท าร้ายร่างกาย หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุไม่เกิน 15 ปี โดย
ก าหนดใหมี้การแบ่งช่วงอายอุอกเป็น 2 ช่วง คือ การท าร้ายร่างกายเด็กอายไุม่เกิน 13 ปี และการท าร้ายร่างกายเด็ก
อายไุม่เกิน 15 ปี ซ่ึงจะท าใหผู้ก้ระท าไดรั้บโทษหนกัข้ึนไม่เท่ากนัเช่นเดียวกบัมาตรา 277 อีกดว้ย 
 ประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าและผูถู้กกระท ามีประเด็นปัญหาวา่ตามประมวลกฎหมายอาญา
นั้นไม่ไดมี้การก าหนดค านิยามในเร่ืองของผูอ้ยูใ่นความปกครองไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีแต่เพียงการวางหลกัไวใ้น
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 219/2554 เท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การใชอ้  านาจปกครองต่อเด็กมิไดมี้แต่เพียงการใช้
อ านาจปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย จึงได้ท าการแบ่งความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท าและผูถู้กกระท าอนัจะตอ้ง
ไดรั้บโทษหนักข้ึนจากการท าร้ายร่างกายเด็กออกเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองตามความเป็นจริง เช่น พ่อเล้ียงท่ีอยูก่บัมารดาหรือกรณีญาติท่ีอาศยัอยู่ในบา้นหลงัเดียวกนั เป็นตน้ ซ่ึง
เม่ือท าการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศแลว้จะเห็นไดว้า่ ในกฎหมายต่างประเทศจะมีการก าหนดค า
นิยามในความสมัพนัธ์ดงักล่าวไวเ้ป็นโดยกวา้งเพื่อใหก้ารคุม้ครองสิทธิเด็กเป็นไปอยา่งครอบคลุมในทุกกรณีการ

                                                   
9 University of Cambridge.  Supra note 3.  Article 222-3. page 32-33. 
10 Texas Penal Code. Supra note 4.  Section 22.04 (c)(1). Page 105-106.  
11 Nicholas B. Lolis, tran., Supra note 5.  Page 150-152. 
12 The German Penal Code of 1993. Supra note 6.   Section 225(1). Page 97.  
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ท าร้ายร่างกายท่ีอาจเกิดแก่เด็กได ้โดยจะเห็นไดว้่าในประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส 13 และประมวลกฎหมาย
อาญากรีก14 ก็ได้มีการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนาซ่ึงเป็นญาติท่ีอยู่ในความ
ปกครองของผูก้ระท าผิดไวใ้นค าวา่ “บุคคลในครอบครัว” เช่นเดียวกบัประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั แต่ส าหรับ
สหรัฐอเมริกาในมลรัฐเท็กซสันั้นไดมี้การก าหนดถึงการท าร้ายร่างกายเด็กดงักล่าวไวแ้ต่ไดบ้ญัญติัโดยรวมในค า
ว่า “ญาติ” ซ่ึงปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามลรัฐเท็กซัส มาตรา 22.02 (b) (1) ท่ีบัญญติัให้การท าร้าย
ร่างกายต่อเด็กท่ีเป็นญาตินั้นมีความผิด ดงันั้น จึงเห็นควรใหบ้งัคบัใชเ้หตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กกบั
กรณีการกระท าต่อเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองดว้ย 
 ประเด็นเร่ืองวิธีการกระท าความผิดในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กนั้นมิไดมี้การก าหนดให้การกระท า
เป็นเหตุให้ผูก้ระท าผิดจะตอ้งไดรั้บโทษเพ่ิมข้ึนตามกฎหมายไทยแต่อย่างใด มีแต่เฉพาะการท าให้เด็กไดรั้บ
อนัตรายแก่ร่างกายและจิตใจโดยทารุณกรรมตามมาตรา 4 พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เท่านั้น ซ่ึงหาก
พิจารณาองคป์ระกอบความผิดของการท าร้ายร่างกายเด็กกบัการทารุณกรรมเด็กจะเห็นไดว้า่ การกระท าผิดทั้งสอง
กรณีมีลกัษณะของการกระท าท่ีใกลเ้คียงกันแต่กรณีการทารุณกรรมเด็กจะตอ้งเป็นการก่อให้เกิดอนัตรายแก่
ร่างกายและจิตใจของเด็กโดยจะตอ้งเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าโดยทารุณกรรมดว้ย จะเห็นไดว้า่ หากการกระท า
เป็นเพียงการก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกายและจิตใจของเด็กนั้นยงัเป็นการกระท าความผิดท่ียงัไม่มีการก าหนดให้
ผูก้ระท าจะตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามพระราชบญัญติัฉบบัใด จึงเป็นเหตุท่ีท าให้
สิทธิของเด็กในกรณีดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการคุม้ครองใหมี้ความเหมาะสม ดงันั้น จึงเห็นควรใหมี้การก าหนดเหตุ
ฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กข้ึน เพ่ือใหก้ารคุม้ครองแก่เด็กอยา่งความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
  ส าหรับประเด็นสุดทา้ยในเร่ืองความยินยอมของเด็ก เป็นหลกัของการไม่ใหน้ าเอาความยนิยอมของเด็ก
มาอา้งให้ผูก้ระท าไดรั้บการยกเวน้โทษหรือไดรั้บการบรรเทาโทษ ซ่ึงหลกัการดงักล่าวปรากฏอยู่ในความผิด
เก่ียวกบัเพศท่ีกระท าต่อเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา และในพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 จึงเป็นการ
สมควรท่ีจะน ามาปรับใชก้บักรณีการท าร้ายร่างกายเด็กดว้ย ดงันั้น การท าร้ายร่างกายท่ีเกิดข้ึนเด็กจะให้ความ
ยนิยอมหรือไม่ก็ตาม การกระท านั้นถือเป็นความผิดตามเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กแลว้ 
 2) ความเหมาะสมในการน าเหตุฉกรรจใ์นความผิดต่อชีวิตมาใชเ้ป็นเหตุฉกรรจใ์นความผิดต่อร่างกายท่ี
กระท าต่อเด็ก 
 การก าหนดความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อร่างกายนั้นเป็นการก าหนดฐานความผิดท่ีมีเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย , ศีลธรรมทางกฎหมายและเจตนารมณ์อนัชัว่ร้ายของผูก้ระท าผิดท่ีแตกต่างกนัจึงเป็นการไม่เหมาะสมท่ี
จะก าหนดให้มีการน าเอาเหตุฉกรรจ์ในความผิดต่อชีวิตมาบงัคบัใชก้บัความผิดต่อร่างกาย ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นควรใหมี้
การก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดต่อร่างกายโดยเฉพาะกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กข้ึนมาเป็นการเฉพาะโดยแยก
จากเหตุฉกรรจใ์นความผิดต่อชีวติ เพ่ือใหก้ารก าหนดเหตุฉกรรจใ์นความผิดต่อร่างกายเป็นไปอยา่งเหมาะสมและ
ไดส้ัดส่วนการลงโทษเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาและความร้ายแรงในการท าร้ายร่างกายในสงัคม 
แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีการอบรมเล้ียงดูเด็กตามจารีตประเพณีและวฒันธรรมไทยท่ีไดก้ระท าไปอยา่งเหมาะสม 

                                                   
13 University of Cambridge.  Supra note 3.  Article 222-3. page 32-33. 
14 Nicholas B. Lolis, tran., Supra note 5.  Page 150-152. 
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 ส าหรับในกรณีของขอ้ยกเวน้เหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กเป็นเร่ืองของการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ตามจารีตประเพณีและวฒันธรรมไทย เน่ืองจากการอบรมสัง่สอนเด็กในสงัคมไทยนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัถือ
วา่เป็นการอบรมสั่งสอนใหเ้ด็กเป็นคนดี ยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอนของศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอนั
ดีงาม โดยการอบรมสั่งสอนดงักล่าวจะตอ้งอยูใ่นขอบเขตของการท าโทษเด็กในลกัษณะท่ีไม่เกินแก่เหตุเท่านั้น 
โดยหากการท าโทษเป็นการกระท าท่ีรุนแรงเกินกว่าเหตุ  แมก้ระท าเพ่ืออบรมสั่งสอนก็ควรท่ีจะก าหนดให้การ
กระท าดงักล่าวนั้นเป็นการกระท าท่ีผิดตามหลกัเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กดว้ยเช่นกนั 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเหตุฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กตามประมวลกฎหมายอาญาเปรียบเทียบกบั
กฎหมายต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเหตุฉกรรจ์ท่ีจะท าให้ผูก้ระท าผิดได้รับโทษหนักข้ึนโดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั โดยเห็นไดว้า่การก าหนดเหตุฉกรรจใ์นความผิดฐานท าร้ายร่างกายของประเทศไทยนั้น
เป็นเหตุเพ่ิมโทษท่ีคอ่นขา้งจ ากดัเม่ือเปรียบเทียบกบัการก าหนดฉกรรจใ์นความผิดฐานท าร้ายร่างกายตามกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีของการท าร้ายร่างกายเด็กท่ีมิไดมี้การก าหนดเหตุฉกรรจ์มารองรับต่อการกระท า
ดงักล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งประเทศไทยยงัไดท้ าการไดล้งนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กโดยมีพนัธะ
กรณีในการบญัญติักฎหมายเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือและคุม้ครองเด็กตามหลกัเกณฑพ้ื์นฐานดว้ย จึงเป็นเหตุใหค้วร
ท่ีจะก าหนดให้การท าร้ายร่างกายเด็กเป็นเหตุฉกรรจ์ท่ีผูก้ระท าจะตอ้งไดรั้บโทษหนักข้ึนอีกประการหน่ึงตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยดว้ย 
 ทั้งน้ี หากการท าร้ายร่างกายเด็กเป็นการกระท าท่ีมีเจตนาในลกัษณะของการกระท าและผลท่ีแตกต่างกนั 
ยอ่มเป็นการท าใหผู้ก้ระท าตอ้งไดรั้บโทษท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย โดยเฉพาะถา้การกระท านั้นมีพฤติการณ์ท่ีร้ายแรง
และเป็นการกระท าผิดซ ้ าซาก การก าหนดโทษส าหรับการกระท ากรณีดังกล่าวก็ย่อมจะตอ้งหนักข้ึนไปดว้ย
เช่นกนั โดยหลกัการดงักล่าวนั้นตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัแห่งความไดส้ัดส่วน 15 ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีเรียกร้องให้
ผูใ้ช้อ  านาจจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผูท่ี้ตกอยู่ภายใตอ้  านาจของตนอย่างพอเหมาะและพอประมาณ โดยมี
สาระส าคญัประกอบดว้ยหลกัการยอ่ย ๆ  3 หลกัการดว้ยกนั คือ หลกัความเหมาะสม , หลกัความจ าเป็น และหลกั
ความสมเหตุผล โดยจะเห็นไดจ้ากกฎหมายต่างประเทศท่ีไดมี้การก าหนดเหตุอนัมีลกัษณะฉกรรจใ์นความผิดฐาน
ท าร้ายร่างกายท่ีแตกต่างกนัทั้งลกัษณะของการกระท าและระดบัความรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดผลของการกระท าเอาไว้
อย่างชัดเจนและแตกต่างกันเพ่ือให้เหตุฉกรรจ์ของแต่ละประเทศนั้นมีความสอดคลอ้งกับหลกัแห่งความได้
สัดส่วนของการลงโทษ ซ่ึงมีผลท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจากการศึกษาการ
ก าหนดเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนาไดท้ าการวเิคราะห์การก าหนดเหตุฉกรรจโ์ดยแบ่งการ
พิจารณาตามเหตุและผลของการกระท า รวมทั้งเหตุอ่ืนๆในการกระท าความผิด จึงสรุปไดด้งัน้ี 

 1) กรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยทัว่ไป 
 ส าหรับเหตุฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยทัว่ไปนั้น เห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในเหตุ
ฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยก าหนดข้ึนเฉพาะและแยกออกเป็นเอกเทศโดยไม่น าเอาเหตุฉกรรจ์ใน

                                                   
15  วฒุิชยั จิตตานุ.  (2549). การบงัคบัใชห้ลกัการสัดส่วนในการคุม้ครองสิทธิของปัจเจกบุคคล. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 8(22), หนา้ 41-45. 
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ความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้น มาบงัคบัใช ้ซ่ึงเหตุฉกรรจ์ท่ีก าหนดข้ึนเฉพาะนั้นจะแยกหลกัเกณฑต์ามผลของการกระท า 
คือ กรณีมีผลของการกระท าเป็นเพียงการก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กโดยทัว่ไป ผูก้ระท ายอ่ม
รับโทษหนักข้ึนกว่าการท าร้ายร่างกายบุคคลทัว่ไปตามมาตรา 295 ประมวลกฎหมายอาญา แต่หากผลของการ
กระท าเป็นการก่อให้เด็กไดรั้บอนัตรายสาหสั ผูก้ระท ายอ่มไดรั้บโทษหนกัข้ึนตามมาตรา 298 ประมวลกฎหมาย
อาญา และถา้ผลของการกระท าเป็นความตายของเด็ก ผูก้ระท าผิดก็ยอ่มจะตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนตามมาตรา 290 
ประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกนั ซ่ึงจะเป็นการท าใหเ้หตุเพ่ิมโทษในประมวลกฎหมายอาญามีประสิทธิภาพใน
การป้องกนัและปราบปรามการท าร้ายร่างกายต่อเด็กใหห้มดไปจากสงัคมไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 2) กรณีการท าร้ายร่างกายเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองของตน 
 ส าหรับเหตุฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กท่ีอยู่ในความปกครองของตนนั้น เห็นควรบญัญติัให้
ครอบคลุมทั้งการกระท าต่อผูอ้ยูใ่นความปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายและผูอ้ยูใ่นความปกครองตามความเป็นจริง 
เพื่อใหก้ารคุม้ครองสิทธิเด็กเป็นไปอยา่งครอบคลุม ซ่ึงสามารถอธิบายแยกเป็นรายกรณีไดด้งัน้ี 
  (1) กรณีท่ีผูก้ระท าไดท้ าร้ายร่างกายเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองเป็นคร้ังแรก 
 กรณีท่ีผูก้ระท าไดท้ าร้ายร่างกายเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองเป็นคร้ังแรกนั้น เน่ืองในปัจจุบนัไดมี้การตรา
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวข้ึน และ
ดว้ยเป็นเพียงการกระท าผิดในคร้ังแรกจึงควรใชม้าตรการท่ีให้โอกาสในการกลบัตวักลบัใจแก่ผูก้ระท าผิด โดย
แบ่งการพิจารณาออกเป็นกรณี 2 กรณี คือ กรณีท่ีผูก้ระท าผิดไดป้ฏิบติัตามค าสั่งท่ีไดรั้บอยา่งเคร่งครัด เห็นควรท่ี
จะใหค้วามรับผิดท่ีผูก้ระท าควรจะไดรั้บเป็นไปตามพระราชบญัญติัดงักล่าว แต่กรณีจงใจในการฝ่าฝืนตามค าสัง่ท่ี
ไดรั้บนั้นจะเห็นไดว้า่ผูก้ระท าผิดไดป้ฏิเสธโอกาสในการกลบัตวัดว้ยตนเอง จึงควรใหก้ลบัมารับผิดทางอาญาตาม
เหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกบัการท าร้ายร่างกายเด็กโดยทัว่ไป 
  (2) กรณีท่ีผูก้ระท าไดท้ าร้ายร่างกายเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองในลกัษณะเป็นการกระท าผิดซ ้ า จะน าเอา
ผลของการกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์ประกอบดว้ย กล่าวคือ หากผลเป็นการก่อให้เกิดอนัตรายแก่
ร่างกายหรือจิตใจนั้นเห็นควรใหบ้งัคบัใชพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 โดยถือเป็นการให้โอกาสผูก้ระท าผิดอีกคร้ัง แต่หากยงัเลือกท่ีจะฝ่าฝืนค าสั่งอีกก็เป็นการสมควรท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บโทษหนกัข้ึนตามเหตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กแทน แต่หากผลเป็นการก่อใหเ้ด็กไดรั้บอนัตราย
สาหัส เห็นควรท่ีจะก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมให้ความผิดตามพระราชบญัญติัดงักล่าวเป็นความผิดท่ีไม่สามารถยอม
ความกนัไดโ้ดยค านึงถึงผลของการกระท าผิดเป็นหลกั และหากผลเป็นการก่อใหเ้ด็กถึงแก่ความตายแลว้นั้นเห็น
ควรให้มีผูก้ระท าตอ้งรับผิดตามเหตุฉกรรจ์ในกรณีท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพื่อใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการท าร้ายร่างกายเด็กมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
  (3) กรณีท่ีผูก้ระท าไดท้ าร้ายร่างกายเด็กท่ีอยูใ่นความปกครองในลกัษณะเป็นการกระท าผิดติดนิสยั เห็น
ควรใหมี้การน าเอาผลของการกระท าความผิดท่ีมาวเิคราะห์เช่นเดียวกบัการกระท าผิดซ ้ า โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี 
คือ กรณีท่ีผลเป็นการก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ เห็นควรให้การกระท าความผิดดังกล่าวน้ีเป็น
ความผิดท่ียอมความไม่ไดต้ามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แต่
หากผลเป็นการก่อให้เด็กไดรั้บอนัตรายสาหัส เห็นควรให้น าเอาเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 298 ประมวลกฎหมาย
อาญามาบงัคบัใชก้บัดงักล่าวโดยไม่ค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าและผูถู้กกระท าอีก และหากผลเป็น
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การก่อให้ผูอ้ยูใ่นความปกครองถึงแก่ความตาย เห็นควรก าหนดใหไ้ดรั้บโทษหนกัข้ึนตามมาตรา 290 เพ่ือให้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อลงโทษผูก้ระท าผิดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและไดส้ดัส่วนของการลงโทษ 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การศึกษาเหตุฉกรรจ์ในกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยเจตนาเป็น
การศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหากรณีการท าร้ายร่างกายเด็กในทุกรูปแบบให้หมดไปจากสังคมไทย
โดยค านึงเหตุและปัจจยัในทุกรณีของเหตุอนัจะก่อให้เกิดการกระท าผิดข้ึน เพ่ือเป็นการป้องกนัและปราบปราม
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีเห็นควรให้มีการน าไปปรับใช้กับการกระท าผิดใน
ลกัษณะอ่ืนท่ีไดก้ระท าแก่เด็กดว้ย  เพ่ือใหก้ารแกไ้ขปัญหาการกระท าผิดต่อในดา้นนั้นๆ มีประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าการศึกษาในเร่ืองของการก าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดท่ีกระท าต่อเด็กและเยาวชนโดยมี
ขอบเขตของการศึกษาวจิยั คือ กรณีการท าร้ายร่างกายเด็กนั้น เห็นควรใหมี้การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
  1) ควรใหก้ าหนดแยกการบงัคบัใชเ้หตุฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
นั้นแยกออกเป็นเอกเทศจากเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผูอ่ื้นตามมาตรา 289 โดยจะตอ้งมีการก าหนดเหตุ
ฉกรรจใ์นกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กข้ึนบงัคบัใชเ้ป็นการเฉพาะ 

  2) ในเร่ืองของกรณีการท าร้ายร่างกายเด็กเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาใน
ความผิดต่อร่างกาย โดยบญัญติักฎหมายท่ีเก่ียวกบักรณีการท าร้ายร่างกายเด็กข้ึนเป็นอีกหน่ึงมาตราแยกออกจาก
การท าร้ายร่างกายบุคคลทัว่ไปตามมาตรา 295 

  3) ควรก าหนดให้หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลและคุม้ครองสิทธิเด็กจะตอ้งด าเนินงานเป็น
เครือข่ายสหวิชาชีพ ได้แก่ เจ้าพนักงานต ารวจ , พนักงานอยัการ , นักจิตวิทยา , นักสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 
เน่ืองจากเป็นสหวชิาชีพท่ีมีความเชียวชาญและมีเก่ียวขอ้งเน่ืองดว้ยอ านาจหนา้ท่ี โดยจะตอ้งจดัใหมี้การรณรงคใ์ห้
ความรู้ความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือมวลชน ตลอดจนประชาชนทัว่ไป เพื่อใหมี้ความตระหนกัถึงปัญหา
กรณีการท าร้ายร่างกายเด็กโดยส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียนทศันคติ ค่านิยมและพฤติกรรมให้กรณีของการท าร้าย
ร่างกายนั้นไม่ใช่เร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองภายในครอบครัวท่ีควรจะมองขา้ม 

  4) ควรส่งเสริมใหส้ถาบนัต่าง เช่น สถาบนัการศึกษา สถาบนัทางสงัคม สถาบนัทางศาสนา และคนใน
สงัคมมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ตลอดจนจดับริการต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น มีการจดัตั้งศูนย ์One stop 

service ท่ีใหบ้ริการในการรับเร่ืองร้องเรียน ดูแลเยยีวยาเหยือ่  และช่วยในเร่ืองการด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผิด เป็นตน้  
เพ่ือช่วยกนัแกไ้ขปัญหาการท าร้ายร่างกายเด็กใหห้มดไปจากสงัคมไทย 
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บทคัดย่อ 
 การกระท าผิดเก่ียวกบัเพศถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัอยา่งมากในสังคมไทยโดยเฉพาะการกระท าไดก้ระท า
ต่อผูอ้ยูใ่นความปกครองของตน โดยเหตุเพ่ิมโทษตามมาตรา 285 ประมวลกฎหมายอาญา จ ากดัเฉพาะการกระท า
ต่อผูอ้ยูใ่นความปกครองโดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น อีกทั้งยงัไม่มีการก าหนดความรับผิดใหค้รอบคลุมถึงบุคคล
ในครอบครัวท่ีอาจมีส่วนในการสนบัสนุนใหเ้กิดการกระท าผิดดงักล่าว จึงท าใหบ้ญัญติัของกฎหมายยงัมีช่องวา่ง
ในการบงัคบัใช้ เน่ืองจากการกระท าผิดเก่ียวกบัเพศไม่ไดเ้กิดข้ึนแก่ผูอ้ยู่ความปกครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย
เท่านั้ นแต่อาจเกิดแก่บุคคลในลักษณะอ่ืนได้เช่นกัน ในบทความน้ีจึงเป็นการศึกษาค้นควา้ วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการบงัคบัใชเ้หตุเพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ในกรณีผูใ้ช้
อ  านาจปกครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐฝร่ังเศส , สหรัฐอเมริกา และสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยท าการศึกษาทั้งแนวคิดทฤษฎีและในส่วนของหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ หากการบงัคบัใชเ้หตุเพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวกบัเพศตาม
มาตรา 285 ให้ครอบคลุมถึงการกระท าต่อผูอ้ยูใ่นความปกครองตามความเป็นจริง และมีการก าหนดความผิดใน
กรณี บิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวเป็นผูส้นับสนุนให้เกิดการกระท าความผิดข้ึนดว้ยแลว้นั้น ทั้ งน้ีอาจ
น าเอามาตรการทางกฎหมายอ่ืนมาบงัคบัร่วมกนั เช่น มาตรการใรการรายงานตวัต่อผูคุ้มประพฤติ หรือการให้
ชุมชนบ าบดั เป็นตน้ จะเป็นการท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาความผิดเก่ียวกบัเพศในกรณีดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั: เหตเุพ่ิมโทษในความผดิเก่ียวกบัเพศ, ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง, ผูอ้ยูใ่นความปกครอง, ผูส้นบัสนุน 
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ABSTRACT 
 A problem of commission of sexual offense is so significant in Thai society especially a commission 
against person under oneself’s guardianship. Grounds to increase punishment under Section 285  of Penal Code 
limit to only the commission against person under legal guardianship.  In addition, criminal liability does not 
cover family member who may involve in the commission by supporting it.  As a result, there is a gap of law and 
its enforcement despite the fact that the commission of sexual offense occurs not only against person under legal 
guardianship but also against other people. This article is developed from a search, analysis and comparison of 
the law enforcement towards grounds to increase punishment in the offense relating to sexuality, Section 285 of 
Penal Code in case of person exercising parental power and in laws of foreign countries i.e. the French Republic, 
the United States of America and the Federal Republic of Germany.  Such research process includes related 
concepts, theories and principles of law to find a way of solution of such commission. The research finds some 
suggestions i.e. the law enforcement towards grounds to increase punishment in the offense relating to sexuality, 
Section 285  of Penal Code should include the commission against person being under the offender’s de facto 
guardianship and the penalty should include parents and other family members being supporter of such offending 
commission.  Other legal measure should be also applied such as a reporting to probation officer, a community 
therapy in order to solve inefficient law enforcement, suppress and prevent the commission of sexual offence in 
such nature. 
 
KEYWORDS:  Grounds to increase punishment ,  Person Exercising Parental Power ,  Person under oneself’s 

guardianship , Assistant  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 สถานการณ์ในปัจจุบนัเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเพศไดท้วคีวามรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนโดยอาจพิจารณาจาก
สถิติของส านกังานต ารวจแห่งชาติพบว่าสถิติการข่มขืนกระท าช าเราในช่วงปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจรับแจง้ความ 4,000 คดีต่อปี เท่ากบัทุก 2 ชัว่โมงจะเกิดเหตุการณ์กระท าความผิด แต่เจา้พนักงานต ารวจ
จบักมุไดเ้พียง 2,400 คดีต่อปีเท่านั้น แต่จากการส ารวจอาจเกิดคดีข่มขืนกระท าช าเรา 30,000 คดีต่อปี เท่ากบัทุก 15 
นาทีจะเกิดเหตุการณ์กระท าความผิด ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีการกระท าความผิดในลกัษณะดงักล่าวท่ีไม่ไดแ้จง้ความถึง 
87 เปอร์เซ็นต์  กล่าวคือ สัดส่วนของจ านวนคดีท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจจับกุมผูก้ระท าความผิดได้น้อยกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัจ านวนคดีท่ีรับแจง้ความ ประกอบกบัความผิดท่ีไม่ไดถู้กบนัทึกไวใ้นสารบบของการแจง้ความ
ผา่นสถานีต ารวจ ดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั อาทิ เช่น เหยือ่รู้สึกอบัอาย หรือ ถูกข่มขู่ หรือ ผูก้ระท าความผิดเป็นคน
ใกลต้วั เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่มีผูต้กเป็นเหยือ่อาชญากรรมทางเพศเป็นจ านวนมาก 
  อย่างไรก็ตามการกระท าความผิดทางเพศโดยปกติทัว่ไปจะเขา้ใจว่าว่าการกระท าความผิดทางเพศ 
ผูก้ระท ากบัผูถู้กกระท าตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน แต่ความเป็นจริงแลว้ส่วนใหญ่ผูก้ระท าและผูถู้กกระท า
มีความสัมพนัธ์รู้จกักนั หรือมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัมาก่อนในฐานะใดฐานะหน่ึง กล่าวคือ เป็นคนคุน้เคย 
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เช่น เพ่ือน เพ่ือนบา้น ครู อาจารยก์บัลูกศิษย ์บุคคลในครอบครอบครัวเช่น  บิดา พ่อเล้ียง เครือญาติ เป็นตน้ โดย
มูลนิธิหญิงชายกา้วไกลพบวา่ผูถู้กกระท าส่วนใหญ่อายเุพียง 11-15 ปี และรองลงมาอาย ุ16-20 ปี  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่
ผูก้ระท าเลือกท่ีจะกระท าต่อเด็กเน่ืองจากเหยื่อมีสภาพร่างกายท่ีอ่อนแอทางชีวภาพ ยากต่อการช่วยเหลือตนเอง 
หรือป้องกนัตนเองให้พน้จากภยัอนัตรายดงักล่าว หรือ อาศยัโอกาสท่ีมีผูก้ระท ามีอ านาจเหนือเหยื่อ เช่น อ านาจ
จากการเป็นผูป้กครอง ผูอุ้ปการะเล้ียงดู หรือ ลกัษณะซ่ึงผูถู้กกระท าซ่ึงเป็นเด็กตอ้งพ่ึงพาอาศยัผูก้ระท า เป็นตน้ 
เม่ือผูถู้กกระท าและผูก้ระท ามีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว ผูก้ระท าจึงอาจฉวยโอกาสในการกระท าความผิด
ไดง่้ายมากกวา่เหยือ่ท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน 
   หากพิจารณาจากประเด็นปัญหาของงานวจิยัตามประมวลกฎหมายอาญา บทบญัญติัมาตรา285จะเห็นได้
ว่าการล่วงละเมิดทางเพศท่ีจะเป็นเหตุเพ่ิมโทษตอ้งเป็นกรณีบุคคลท่ีใชอ้  านาจปกครองตามกฎหมาย  แต่ไม่ได้
บญัญติัครอบคลุมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศของผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามความเป็นจริง จึงท าให้ไม่อาจปรับใช้
เหตุเพ่ิมโทษตาม มาตรา 285กบักรณีท่ีผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นบุคคลท่ีใชอ้  านาจปกครองตามความจริงหรือบุคคล
ในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนจริงไดใ้นสังคมปัจจุบนั จึงเกิดประเด็น กรณีพ่อเล้ียงกระท าความผิดเก่ียวเพศลูกเล้ียง หรือ
ญาติกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศเด็ก ดงัจะเห็นไดจ้ากค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 219/2554 วินิจฉัยวา่กรณีท่ีบิดาเล้ียง
ข่มขืนกระท าช าเราลูกเล้ียงไม่อาจถือว่าเป็นการกระท าช าเราแก่ผูสื้บสันดานและผูอ้ยู่ในความปกครองตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 เน่ืองจากผูอ้ยูใ่นความปกครองตามบทบญัญติัดงักล่าว หมายถึงผูอ้ยูใ่นความ
ปกครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น บิดาเล้ียงไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราแก่ผูสื้บสันดานและผูอ้ยูใ่น
ความปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรค
แรก ตามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8720/2549 และค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8825/2554 มีแนวค าพิพากษาท านอง
เดียวกนัว่า กรณีลุงเขยกระท าช าเราเด็กซ่ึงเป็นผูอ้ยู่ในความปกครองก็ตามคงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277  เน่ืองจากมารดาของเด็กเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 
1566 แมม้ารดาเด็กส่งผูเ้สียหายมาอยู่กบัลุงเขยและป้าซ่ึงเป็นพ่ีสาวของมารดาเด็กตั้งแต่ยงัเล็กก็ตาม การกระท า
ของลุงเขยต่อเด็กจึงไม่ใช่การกระท าต่อผูอ้ยู่ในความปกครองตามกฎหมาย จากปัญหาดงักล่าวมีผลท าให้ผูใ้ช้
อ  านาจปกครองตามความเป็นจริงไม่ตอ้งรับโทษหนักข้ึนหน่ึงในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285
เพียงแต่ตอ้งรับโทษตามกฎหมายเหมือนบุคคลทัว่ไป เพราะขาดองคป์ระกอบตามกฎหมาย  
  ส่วนประเด็นอีกประเด็นหน่ึง คือ กรณีบิดา มารดา ญาติมีส่วนรับรู้โดยเป็นตวัการหรือเป็นผูส้นบัสนุน
การกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศของบุคคลในครอบครัวซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นจากส่ือต่างๆไม่วา่จะทางโทรทศัน์ ทาง
ส่ือออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ ดงักรณีแม่บงัคบัลูกสาววยั15ปีให้พ่อเล้ียงข่มขืนส านักข่าวผูจ้ดัการออนไลน์ 
ดว้ยความหวาดกลวัลูกสาวจึงยอมหลบันอนกบัพ่อเล้ียงและถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อเน่ืองนบั10คร้ังโดยทุกคร้ัง
แม่จะนั่งดูอยู่ดว้ยหลงัจากมีเพศสัมพนัธ์แม่ก็จะน ายาคุมฉุกเฉินมาให้รับประทานทุกคร้ัง ถือว่าเป็นตวัการร่วม 
และส าหรับกรณีตัวอย่างกรณีผูส้นับสนุนส านักข่าวไทยรัฐออนไลน์ นาง ก มารดาของเด็กหญิง ข ท่ีมักมี
พฤติการณ์ในการเปิดโอกาสให้สามีใหม่ของตนอยู่ในท่ีลบัตาคนกบับุตรของตนเองเป็นประจ า โดยนาง ก รู้ว่า
สามีใหม่นั้นมีเจตนาท่ีจะล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง ก อยูแ่ลว้ อยา่งเช่น การเดินทางไปอยูใ่นกระท่อมปลายนา
ดว้ยกนัสามคนแลว้มารดาเด็กก็จะกลบัมาบา้นก่อนเสมอ ซ่ึงการปล่อยใหเ้ด็กหญิง ข ไดอ้ยูก่บัสามีใหม่ตามล าพงั 
นั้นเป็นการกระท าใดๆอนัเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่สามีใหม่ก่อนกระท าความผิดทางเพศแก่
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เด็กหญิง ข แลว้ ดงันั้นนาง ก ถือเป็นผูก้ระท าความผิดในลกัษณะของการเป็นผูส้นบัสนุนความผิดเก่ียวกบัเพศ
ตาม มาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญาแลว้ เป็นตน้ เม่ือพิจารณาแลว้บิดา มารดา ญาติมีสายสัมพนัธ์ท่ีละเอียด
ซบัซอ้นใกลชิ้ดพิเศษแตกต่างจากบุคคลอ่ืนทัว่ไปกลบัมีส่วนรับรู้หรือสนบัสนุนในการกระท าความผิดดงักล่าว 
พฤติการณ์ของบุคคลดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองร้ายแรง ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อผูถู้กกระท าทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจอยา่งมิอาจเยียวยาแกไ้ขได ้เน่ืองจากผูก้ระท าเป็นบุคคลในครอบครัวท่ีมีหนา้ท่ีในการปกป้อง
คุม้ครองและใหก้ารดูแลผูถู้กกระท าจากภยัอนัตรายอ่ืน กลบัมาเป็นผูก้ระท าความผิดต่อเด็กเสียเอง 
  นอกจากนั้นยงัมีปัญหาการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศของบุคคลในครอบครัวของประมวลกฎหมาย
อาญา บญัญติัมาตรา 285 ไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบญัญติัคุ ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550ท่ีมีแนวคิดในการคุม้ครองและลงโทษผูก้ระท าความผิดตาม
กฎหมายทั้ง 2 ฉบบัใหห้มายความรวมถึงพอ่เล้ียง แม่เล้ียง ผูป้กครองสวสัดิภาพ นายจา้ง ตลอดจนบุคคลอ่ืนซ่ึงรับ
เด็กไวใ้นความอุปการะเล้ียงดูหรือซ่ึงเด็กอาศยัอยู่ด้วย ครอบครัวอุปถมัภ์ นอกจากน้ีพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ให้หมายความรวมถึงคู่สมรส คู่สมรสเดิม ผูท่ี้อยูกิ่นหรือเคย
อยูกิ่นฉนัสามีภริยาโดยไม่ตอ้งจดทะเบียนสมรส บุตรบุญบุตรธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆท่ีตอ้ง
พึ่งอาศยัและอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนัดว้ย  ซ่ึงค านิยามตามพระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัดงักล่าวคือเป็นค านิยามโดย
กวา้งซ่ึงครอบคลุมถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว แต่ในขณะท่ีบทบัญญติัมาตรา285ตามประมวล
กฎหมายอาญากลบัก าหนดไวแ้ต่เพียงผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามกฎหมายเท่านั้นท าใหคุ้ม้ครองผูถู้กกระท าความผิด
ไดเ้พียงบางกรณี 
  ดังนั้น ตอ้งพิจารณาแนวทางการบัญญติัความผิดส าหรับกรณีการล่วงละเมิดทางเพศของบุคคลใน
ครอบครัว  เม่ือพิจารณาจากความร้ายแรงและความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ฐานะของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนักับ
บุคคลท่ีใกลชิ้ดมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป เพ่ือเป็นเหตุเพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา285ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของสังคมไทย ควรมีการก าหนดฐาน
ความผิดของบิดา มารดา บุคคลในครอบครัวกรณีท่ีมีส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิดดงักล่าวเป็นความผิดเฉพาะ 
เน่ืองจากบิดา มารดา บุคคลในครอบครัวมีหนา้ท่ีตอ้งปกป้องคุม้ครองและใหก้ารดูแลผูถู้กกระท าความผิดจากภยั
อนัตราย กลบัมาเป็นผูก้ระท าความผิดเสียเอง 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศของบุคคลในครอบครัว 
   (2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศของกฎหมายประเทศไทย  
 (3)  เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาโดยการเปรียบเทียบการก าหนดความผิดและโทษเก่ียวกบัเพศ
ของบุคคลในครอบครัว ของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
  (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือการก าหนดความผิดและโทษ เก่ียวกับเพศของบุคคลใน
ครอบครัว 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

277 

3. ขอบเขตการศึกษาวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความผิดเก่ียวกบัเพศของบทบญัญติักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือข้อคิดเห็นต่างๆของประเทศไทย คือ ประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศ 
พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.
2550 อีกทั้งยงัไดท้ าการศึกษาบทบญัญติักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้คิดเห็นต่างๆของต่างประเทศโดยเฉพาะ 
กลุ่มท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) คือ สหรัฐอเมริกา และประเทศกลุ่มท่ีใชร้ะบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) คือ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  การด าเนินการศึกษาของการวิจัยฉบับน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ด้วย
การศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์จากหนงัสือ ค าพิพากษาศาลฎีกา บทความทางวิชาการ รายงานการ
วิจยัและเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญามาตรา285 กรณี
ผูใ้ช้อ  านาจปกครอง ซ่ึงได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวมาวิเคราะห์หาข้อสรุป ตลอดจนข้อมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data) จากเวบ็ไซตต์่างๆเพ่ือประกอบการด าเนินการศึกษา 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ปัญหาการบงัคบัประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ท าใหพ้บวา่การบญัญติักฎหมายยงั
มีช่องวา่งทางกฎหมายในการใชเ้หตุเพ่ิมโทษในการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ เน่ืองจากกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัใน
ปัจจุบนัไดบ้ญัญติัถึงกรณีเหตุเพ่ิมโทษกรณีการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศแก่ผูสื้บสันดาน ศิษยซ่ึ์งอยู่ในความ
ดูแล ผูอ้ยูใ่นความดูแล ผูอ้ยูใ่นความควบคุมตามหนา้ท่ีราชการ หรือผูอ้ยูใ่นความปกครอง ในความพิทกัษห์รือใน
ความอนุบาลให้ตอ้งรับโทษหนกัข้ึนหน่ึงในสามของความผิดนั้นๆ แต่ถา้เป็นกรณีท่ีเป็นผูมี้ความสัมพนัธ์พิเศษ 
เช่น พ่อเล้ียง แม่เล้ียง หรือบุคคลในครอบครัว เหตุใดบุคคลเหล่าน้ีจึงไม่ต้องรับโทษหนักข้ึน ผูว้ิจัยจึงได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบการบังคับใช้เหตุฉกรรจ์ในความผิดเก่ียวกับเพศตามกฎหมายไทยกับกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยท าการศึกษาวเิคราะห์แยกตามประเด็นปัญหาเพ่ือน าปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายของไทยใหมี้
ความเหมาะสมกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กรณีส าคญัดงัน้ี 

1) กรณีปัญหาค านิยามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 
 การตีความตามกฎหมายตอ้งตีความโดยเคร่งครัดตามตวัอกัษร เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีก าหนดความผิด
และโทษ จึงตอ้งมีการตีความต่างไปจากกฎหมายอ่ืน โดยทางอาญาเป็นโทษท่ีเก่ียวกบัการกระทบกระเทือนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงผูสื้บสันดานตามความหมายมาตรา 285 หมายถึงผูสื้บสันดานโดยแทจ้ริง หากพ่อเล้ียง แม่
เล้ียง ข่มขืนกระท าช าเราลูกเล้ียงไม่ตอ้งรับโทษเพ่ิมข้ึนหน่ึงในสามตามมาตราน้ี เพราะผูอ้ยูใ่นอ านาจปกครองตาม
ความหมายมาตรา 285 หมายถึงผูอ้ยูใ่นอ านาจปกครองตามกฎหมายเท่านั้น การน าความหมายของกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยจ์ะน ามาใชก้บักฎหมายอาญายอ่มไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของมาตราดงักล่าว ท่ีตอ้งการคุม้ครอง
เด็กโดยอาศยัขอ้เท็จจริงเป็นหลกั ควรถือผูอ้ยูใ่นความปกครองตามความเป็นจริงเพราะเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อเด็ก
โดยตรงอย่างไม่มีทางหลีกเล่ียงได ้และเป็นการกระทบต่อร่างกาย จิตใจของเด็ก ไม่ใช่กระทบเพียงสิทธิตาม
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กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ท่านั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าควรตีความโดยให้สอดคลอ้งเจตนารมณ์ของกฎหมาย เน่ืองจาก
มาตรา 285 มีการก าหนดโทษเหตุเพ่ิมโทษจากปัจจยัทางดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้ระท ากบัผูถู้กกระท า มี
ลกัษณะแตกต่างจากการกระท าความผิดเก่ียวกับเพศของบุคคลทัว่ไป กฎหมายจึงตอ้งมีการก าหนดให้บุคคล
เหล่านั้นตอ้งรับโทษเพ่ิมข้ึนเฉพาะตวั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกฎหมายอาญา กล่าวคือ การป้อง
ปรามข่มขู่ยบัย ั้งไม่ให้ผูก้ระท าผิดอาศยัโอกาสท่ีตนมีอ านาจเหนือกวา่กระท าต่อผูอ้ยู่ภายใตก้ารปกครอง โดยไม่
ค านึงวา่การกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศดงักล่าวนั้นจะเป็นการกระท าต่อผูอ้ยูใ่นความปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
หรือผูอ้ยูใ่นความปกครองตามความเป็นจริง เช่น พอ่เล้ียง แม่เล้ียง เครือญาติ หากการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ
ไดก้ระท าต่อผูอ้ยูใ่นความปกครองของตนแลว้นั้น บุคคลดงักล่าวยอ่มตอ้งไดรั้บโทษหนกัข้ึนตามเหตุเพ่ิมโทษใน
มาตรา 285 ประมวลกฎหมายอาญา  ในขณะท่ีกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝร่ังเศส กฎหมายอาญาสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และกฎหมายอาญา มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา มีการบญัญติัครอบคลุมทั้งผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองตามกฎหมายและผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามความเป็นจริง  

2) กรณีปัญหาขอบเขตความรับผิดตามกฎหมายอาญา การกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ 
  กฎหมายอาญาเป็นการบญัญติัวา่การกระท าหรือไม่กระท าการใดเป็นความผิดและมีโทษ ซ่ึงเห็นไดว้า่
กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล แต่จ าเป็นตอ้งใชก้ฎหมายอาญาในการควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคลในสังคม เพราะการกระท าความผิดเก่ียวผิดเก่ียวกับเพศเป็นการกระทบต่อสังคมส่วนร่วมและ
ผูถู้กกระท าความผิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะหากการกระท าความผิดดงักล่าวผูก้ระท าและผูถู้กกระท า
มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะอาศยัอ านาจท่ีเหนือกวา่ผูถู้กกระท า และฉวยโอกาสดงักล่าวเอ้ือประโยชน์ต่อการ
กระท าความผิด ท าให้กระท าความผิดไดส้ะดวกและง่ายข้ึน ตามเหตุผลของการก าหนดเหตุฉกรรจส์ าหรับปัญหา
ขอบเขตความรับผิดตามกฎหมายอาญา กรณีท่ีบิดามารดา หรือบุคคลในครอบครัวมีส่วนสนบัสนุน หรือรู้เห็นเป็น
ใจในการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดเก่ียวกบัเพศนั้นมิไดมี้การ
ก าหนดถึงการกระท าในลกัษณะดงักล่าวข้ึนเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด ซ่ึงกฎหมายพระไอยการลกัษณะผวัเมียมี
การบญัญติัความผิดกรณีดงักล่าวเป็นความผิดเฉพาะ โดยจะเห็นไดว้่ากฎหมายอาญาเดิมให้ความส าคญักบัการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัเพศในลกัษณะดงักล่าว เช่น ในกฎหมายพระไอยการลกัษณะผวัเมียไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา
36 ไวโ้ดยไดบ้ญัญติัถึงความผิดฐานในกรณีท่ีพอ่ แม่ พ่ี นอ้ง ท่ีรู้วา่ลูกหลาน หรือพ่ีนอ้งของตนไดก้ระท าความผิด
เก่ียวกบัเพศข้ึนแลว้ไม่ไดมี้การวา่กล่าว บุคคลนั้นจะตอ้งรับผิดฐานเป็นผูส้มรู้เห็นเป็นใจ หรือสนบัสนุนดว้ย หรือ
อยา่งในพระราชก าหนดลกัษณะข่มขืนล่วงประเวณี ร.ศ. 118 มาตรา 7 ก็ไดมี้การก าหนดเป็นฐานความผิดเฉพาะ
ในกรณีท่ีบุคคลใดมีส่วนรับรู้หรือสนบัสนุน ช่วยเหลือ ในการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศไวด้ว้ยเช่นกนั ซ่ึงใน
ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัปัจจุบนันั้นไดมี้การบญัญติัถึงความผิดในลกัษณะของการเป็นผูส้นับสนุนไวใ้น
มาตรา มาตรา 86 แต่กลบัไม่มีการกล่าวถึงผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศไวเ้ป็นการเฉพาะ ผูว้ิจยั
จึงเห็นควรให้มีการก าหนดความผิดกรณีบิดามารดา และบุคคลในครอบครัว มีส่วนรับรู้หรือรู้เห็นเป็นใจในการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ เพ่ือเป็นการป้องปรามและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าความผิดโดยอาศยัโอกาสท่ีตน
มีอ านาจเหนือหรือมีอิทธิพลครอบง า โดยก าหนดให้บุคคลท่ีกระท าความผิดดงักล่าวนั้นจะตอ้งรับโทษหนกัข้ึน
มากกวา่กรณีการเป็นผูส้นบัสนุนในความผิดเก่ียวกบัเพศของบุคคลอ่ืนโดยทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งมาตรการทาง
กฎหมายอาญาเยอรมนัการก าหนดฐานความผิดของผูใ้ชอ้  านาจปกครองยยุง ชกัใจให้เด็กซ่ึงอยูใ่นความปกครอง



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

279 

ไปในทางท่ีไม่ชอบให้กระท ากิจกรรมทางเพศ โดยเป็นคนกลาง หรือ โดยการสร้างโอกาส ตอ้งรับโทษตาม
กฎหมายดงักล่าว 
  3) กรณีปัญหาในเร่ืองของสัดส่วนกบัอตัราโทษผู้สนับสนุนการกระท าความผดิเกีย่วกบัเพศ 
  การก าหนดโทษทางอาญาตอ้งพิจารณาว่าอตัราโทษแต่ละฐานความผิดได้สัดส่วนหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการลงโทษสองประการ คือ ความไดส้ัดส่วนในการลงโทษ และหลกัการลงโทษให้
เหมาะสมกบัผูก้ระท าความผิดแต่ละบุคคล โดยซีซาร์ เบคคาเรีย (Cesare Beccaria) กล่าววา่ จะตอ้งพิจารณาความ
เสียหายต่อสังคมกบัขนาดบทลงโทษประกอบดว้ย อาชญากรท่ีสร้างความเสียหายต่อสังคมมากตอ้งรับโทษหนกั
มาก ส่วนอาชญากรท่ีสร้างความเสียหายต่อสงัคมนอ้ยกวา่ควรรับโทษนอ้ยกวา่ โดยไดน้ าไปสู่การก าหนดโทษท่ีมี
ความรุนแรงเพ่ือน าไปสู่ความชอบธรรมในการลงโทษผูก้ระท าความผิด ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการแบ่งปัญหาออกเป็น 2 
กรณีดงัน้ี 
  (1) กรณีบุคคลทัว่ไปเป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ 
  กรณีบุคคลทัว่ไปเป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ ผูส้นับสนุนการกระท าความผิดนั้น
ตอ้งระวางโทษสองในสามส่วนของโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดท่ีสนับสนุนนั้น เม่ือพิจารณาจากความ
ร้ายแรงของการกระท าความผิดกบัโทษท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ ผูว้ิจยัเห็นว่าอตัราโทษท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บมีความ
เหมาะสมส าหรับความผิดฐานสนบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 
เน่ืองจากบุคลผูก้ระท าความผิดและผูถู้กกระท าความผิดไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีใกลชิ้ด หรือพ่ึงพาอาศยั
กนั หรืออยูใ่ตอ้  านาจของผูก้ระท าความผิด  
  (2) กรณีบุคคลในครอบครัวเป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ 
  กรณีท่ีบิดา มารดา บุคคลในครอบครัวมีส่วนรับรู้ หรือสนบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศของ
บุคคลในครอบครัว หากบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิด ตอ้งระวางโทษสองในสามของ
โทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดท่ีสนับสนุนเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป เม่ือพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูก้ระท าความผิดและผูถู้กกระท าความผิดมีความสัมพนัธ์ละเอียดอ่อนซับซ้อนเก่ียวพนักบับุคคลใกลชิ้ด โดยมี
ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ ซ่ึงความร้ายแรงของความผิดย่อมส่งผลกระทบกบั
ผูก้ระท าความอยา่งรุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความทุกขท์รมาน อนัมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูถู้กกระท า
ความผิดมากกวา่การกระท าความผิดของบุคคลทัว่ไป แต่กลบัไดรั้บโทษในการกระท าความผิดเช่นเดียวกบับุคคล
ทัว่ไป ผูว้ิจยัเห็นวา่เม่ือพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าความผิดกบัผูถู้กกระท าความผิด ความร้ายแรง
ของความผิด อตัราโทษ ยอ่มไม่ไดส้ดัส่วนกบัความร้ายแรงของความผิด ความรุนแรงต่อร่างกาย ทางเพศ จิตใจท่ี
เกิดข้ึน รวมทั้งการขู่เขญ็ คุกคาม ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดความทุกขท์รมานแก่ผูถู้กกระท าอีกดว้ย ดงันั้น ในกรณีท่ีบุคคล
ในครอบครัวเป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศนั้น ผูว้ิจยัเห็นควรใหมี้การก าหนดใหก้ารกระท าผิด
ในลกัษณะดงักล่าวเป็นการกระท าความผิดท่ีผูก้ระท าตอ้งไดรั้บโทษหนกักวา่การเป็นผูส้นบัสนุนโดยบุคคลทัว่ไป 
โดยผูว้ิจยัเห็นควรก าหนดใหผู้ก้ระท าความผิดในลกัษณะดงักล่าวยอ่มตอ้งไดรั้บโทษเท่ากบัตวัการในการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัเพศ เพ่ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นมีผลเป็นการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดมาก
ยิง่ข้ึน  
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6. อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการบงัคบัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ใน
กรณีผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามกฎหมายไทยกบักฎหมายต่างประเทศ ท าให้พบวา่การบญัญติักฎหมายยงัมีช่องวา่ง
ทางกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนัไดบ้ญัญติัถึงกรณีเหตุเพ่ิมโทษท่ีไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัเพศแก่ผูอ้ยูใ่นความปกครองตามความเป็นจริงดว้ย ท าให้มาตรการในการแกไ้ขปัญหายงั
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหาการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศใหห้มดไปจากสังคมไทยได ้อีกทั้ง
ยงัไม่มีการก าหนดความรับผิดให้ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีอาจมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการกระท าความผิด
เก่ียวกบัเพศข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงผลของการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1) กรณีปัญหาค านิยามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 
 การตีความตามกฎหมายอาญาตอ้งตีความตามตวัอกัษรโดยเคร่งครัดต่างจากกฎหมายอ่ืน เน่ืองจาก
กฎหมายท่ีก าหนดความผิดและโทษซ่ึงเป็นเร่ืองกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล เวน้แต่การตีความจะเป็นการ
ขยายความมุ่งหมายของตวับทกฎหมายสามารถกระท าได ้จากปัญหาค านิยามของผูอ้ยูใ่นความปกครอง หมายถึง
เฉพาะผูอ้ยู่ในความปกครองตามกฎหมายเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามความเป็นจริงเป็นการ
ตีความกฎหมายโดยแคบเกินไป โดยจะเห็นไดว้า่เหตุเพ่ิมโทษตามมาตรา 285 มีความมุ่งหมายในการคุม้ครองเด็ก
จากผูซ่ึ้งมีอ านาจเหนือกวา่ไม่ใหอ้าศยัดงักล่าวโอกาสกระท าความผิดต่อเด็ก การตีความโดยใหห้มายความเฉพาะ
ผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามกฎหมาย จึงเป็นช่องวา่งทางกฎหมายในการใชเ้หตุเพ่ิมโทษการกระท าความผิดเก่ียวกบั 
ท าให้เด็กบางกรณีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามความมุ่งหมายของมาตราดงักล่าว ดงันั้นจึงควรมีแกไ้ขกฎหมาย
มาตรา 285 ให้ครอบคลุมถึงผูใ้ช้อ  านาจปกครองตามความเป็นจริง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับโทษหนักข้ึน
เช่นเดียวกบัผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามกฎหมาย อีกทั้งเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายอาญาของฝร่ังเศส เยอรมนั มล
รัฐอิลลินอยส์ โดยมีการบญัญติัครอบคลุมถึงผูใ้ชอ้  านาจปกครองตามกฎหมายและผูป้กครองตามความเป็นจริง 
  2) กรณีปัญหาขอบเขตความรับผดิตามกฎหมายอาญา การกระท าความผดิเกีย่วกบัเพศ 
  จากการศึกษาในกรณีปัญหาดงักล่าวพบวา่เหตุเพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญานั้นไม่ไดมี้การก าหนดถึงการกระท าในลกัษณะของการมีส่วนสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัเพศข้ึนเป็นการเฉพาะแต่อยา่งใด ซ่ึงกฎหมายพระไอยการลกัษณะผวัเมียมีการบญัญติัความผิด
กรณีดงักล่าวเป็นความผิดเฉพาะ จึงท าใหก้ารแกไ้ขปัญหากรณีการกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึนนั้นยงัไม่ครอบคลุมไป
ถึงการกระท าความผิดในทุกกรณีท่ีอาจเกิดแก่ผูอ้ยูใ่นความปกครองได ้ดงันั้น จึงเห็นควรใหมี้การก าหนดลกัษณะ
ความผิด บิดามารดา และบุคคลในครอบครัว มีส่วนรับรู้หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศข้ึน
เป็นการเฉพาะโดยก าหนดให้บุคคลดังกล่าวนั้ นจะต้องรับโทษหนักข้ึนมากกว่ากรณีการเป็นผู ้สนับสนุน
โดยทัว่ไป เพ่ือเป็นการป้องปรามและป้องกนัไม่ให้เกิดการกระท าความผิดโดยอาศยัโอกาสท่ีตนมีอ านาจเหนือ
หรือมีอิทธิพลครอบง า ตามเหตุในการก าหนดเหตุฉกรรจ์ เพ่ือให้บุคคลนั้นรับโทษตามสมควรกบัการกระท า
ความผิดของตนท่ีเกิดข้ึนร้ายแรงกวา่กรณีธรรมดา เน่ืองจากผูก้ระท าและผูก้ระท าความผิดมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
กนั ท าให้เพ่ิมโอกาสในการกระท าความผิดและมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าความผิดซ ้ า อีกทั้งกฎหมายอาญาสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีมีการก าหนดความผิดกรณีลกัษณะดงักล่าวไวใ้นมาตรา 180 หากผูใ้ชอ้  านาจปกครองชกัจูงให้
บุคคลอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ซ่ึงไวว้างใจตนจากการเล้ียงดู ให้การศึกษา หรือดูแล กระท ากิจกรรมทางเพศตอ้งรับผิด
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ระวางโทษ ประกอบกบับทความต่างประเทศกรณีภาครัฐควรก าหนดความรับผิดทางอาญาต่อบิดามารดาท่ีไม่
แทรกแซงเพ่ือหยดุการทารุณกรรมทางเพศต่อบุตรของตน หรือจากการทารุณกรรมของบุคคลภายนอก ซ่ึงบิดา
มารดามีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการปกป้องคุม้ครองบุตร เช่น ศาลครอบครัวนิวยอร์คเคาทต้ี์ใชม้าตรฐานวิญญูชน 
พิเคราะห์วา่มารดารู้หรือไม่รู้วา่บุตรของตนถูกพ่อเล้ียงทารุณกรรมทางเพศ โดยบุตรไดบ้อกมารดาแลว้แต่มารดา
ไม่เช่ือและไม่ตอ้งการยุง่เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ศาลเห็นวา่มีหลกัฐานท่ีช้ีใหเ้ห็นความเส่ียงท่ีรับรู้ได ้ 
  3) กรณีปัญหาในเร่ืองของสัดส่วนกบัอตัราโทษผู้สนับสนุนการกระท าความผดิเกีย่วกบัเพศ 
  จากการศึกษาในกรณีปัญหาในเร่ืองของสัดส่วนกบัอตัราโทษผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบั
เพศนั้นไดท้ าการแบ่งกรณีปัญหาท่ีท าการศึกษาออกเป็นออกเป็น 2 กรณีตามความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าและ
ผูถู้กกระท าในความผิดกรณีเป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ ตามทฤษฎีสัดส่วนการลงโทษ การ
ก าหนดความหนกัเบาของการลงโทษตอ้งไดส้ัดส่วนกบัความรุนแรงของอาชญากรรม ให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
ของความผิดนั้น โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  (1) กรณีบุคคลทัว่ไปเป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ 
  กรณีบุคคลทั่วไปเป็นผูส้นับสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกับเพศนั้นจะเห็นว่า อตัราโทษท่ีบุคคล
ดงักล่าว ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ท่ีก าหนดใหผู้ส้นบัสนุนดงักล่าวตอ้งระวางโทษสอง
ในสามส่วนของโทษท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดท่ีสนบัสนุนนั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นไดอ้ตัราการลงโทษดงักล่าว
นั้นมีความเหมะสมและไดส้ดัส่วนของการลงโทษแลว้ ดงันั้น หากมีการกระท าผิดในลกัษณะเป็นผูส้นบัสนุนการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัเพศโดยบุคคลทัว่ไปข้ึนนั้น บุคคลดงักล่าวยอ่มไดรั้บโทษตามมาตรา 86 ประกอบความผดิ
ฐานท่ีตนไดส้นบัสนุน 

2) กรณีบุคคลในครอบครัวเป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ 
  กรณีท่ีบิดา มารดา บุคคลในครอบครัวมีส่วนรับรู้หรือสนับสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศของ
บุคคลในครอบครัว เม่ือพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งผูก้ระท าความผิดและผูถู้กกระท าความผิดจะเห็นไดว้า่
ความสมัพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นมีความละเอียดอ่อนซบัซอ้นเก่ียวพนัในลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืน จึง
ท าให้ความร้ายแรงของความผิดยอ่มส่งผลกระทบกบัผูถู้กกระท าความผิดอยา่งรุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความ
ทุกขท์รมานและมีโอกาสในการกระท าความผิดซ ้ าไดม้าก อนัมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูถู้กกระท าความผิด
มากกวา่การกระท าความผิดของบุคคลทัว่ไป แต่กลบัไดรั้บโทษในการกระท าความผิดเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป 
ดังนั้น อตัราโทษย่อมไม่ไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของความผิดท าให้อตัราโทษไม่เหมาะสมกับการกระท า
ความผิดของบุคคลในครอบครัว จึงเห็นควรใหมี้การก าหนดใหก้ารกระท าผิดในลกัษณะดงักล่าวเป็นการกระท า
ความผิดท่ีผูก้ระท าตอ้งไดรั้บโทษหนกักวา่การเป็นผูส้นบัสนุนโดยบุคคลทัว่ไป โดยเห็นควรก าหนดใหผู้ก้ระท า
ความผิดในลกัษณะดงักล่าวตอ้งไดรั้บโทษเท่ากบัตวัการในการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ โดยพิจารณาจากเหตุ
เพ่ิมโทษกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝร่ังเศส กฎหมายอาญาสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถา้เป็นการกระท าความผิด
เก่ียวกบัเพศโดยบุคคลหลายคนร่วมกนัไม่ว่าจะเป็นตวัการ หรือการเป็นผูส้นบัสนุน เน่ืองจากการกระท าบุคคล
หลายคนเป็นการยากต่อการท่ีผูเ้สียหายจะช่วยเหลือตนเองจากการกระท าความผิดดงักล่าว ประกอบกบับทความ
ต่างประเทศกรณีการลงโทษต่อทารุณกรรมทางเพศระหว่างบิดามารดาและบุตร หรือกรณีภาครัฐควรก าหนด
ความรับผิดทางอาญาต่อบิดามารดาท่ีไม่แทรกแซงเพ่ือหยดุการทารุณกรรมทางเพศต่อบุตรของตน หรือจากการ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

282 

ทารุณกรรมของบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการคุม้ครองเด็กและให้การบงัคบัใช้กฎหมายนั้นมีผลเป็นการป้องกนั
ปราบปรามการกระท าความผิดมากยิง่ข้ึน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในกรณีปัญหาการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 : ศึกษากรณีผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองนั้น ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  (1) ให้มีการเพ่ิมค านิยามของค าวา่ “ผูอ้ยูใ่นความปกครอง” ให้มีความชดัเจนและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
โดยผูว้ิจยัเห็นควรให้บญัญติัเพ่ิมเติมในมาตรา 285 เป็นความในวรรคสองท่ีวา่ “ผูอ้ยูใ่นความปกครองตามวรรค
หน่ึง หมายความว่า ผูอ้ยู่ในความปกครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง พ่อเล้ียง แม่เล้ียง 
ตลอดจนบุคคลอ่ืนซ่ึงรับไวใ้นความอุปการะเล้ียงดู  หรือ ตอ้งพ่ึงพาอาศยั และอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั” 
  (2) ผูว้ิจยัเห็นควรให้มีการเพ่ิมฐานความผิดในกรณีท่ีบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวมีส่วนในการ
สนบัสนุนใหเ้กิดการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศตามมาตรา 285 ประมวลกฎหมายอาญาข้ึน โดยเห็นควรใหมี้การ
บญัญติัเพ่ิมเติมในมาตรา 285 เป็นความในวรรคสามใจความวา่ “ถา้หาก บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว มีส่วน
รับรู้ หรือ สนบัสนุน การกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ ผูน้ั้นเป็นผูส้นบัสนุนการกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ ตอ้ง
ระวางโทษเท่ากบัตวัการ” 
  (3) นอกจากขอ้เสนอแนะในสองประการขา้งตน้นั้นส าหรับการแกไ้ขปัญหาความผิดเก่ียวกบัเพศนั้น 
ผูว้ิจยัเห็นควรให้มีการก าหนดมาตรการการป้องกนัการกระท าความผิดซ ้ า เช่น รายงานตวักบัเจา้พนักงานคุม
ประพฤติ ใชชุ้มชุนบ าบดัในความผิดเก่ียวกบัเพศของบุคคลในครอบครัวข้ึนดว้ย เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการปิดโอกาสในการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัเพศใหล้ดนอ้ยลงไปอีกดว้ย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเง่ือนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทต่างๆท่ีนิยมใชท้ัว่ไปในทางการคา้ระหวา่งประเทศในปัจจุบนั รวมถึงกฎเกณฑต์าม UCP 600 และ ISBP 
745 วา่มีผลต่อความเส่ียงท่ีผูข้ายจะตอ้งรับอยา่งไรบา้ง 2) เพ่ือศึกษาความเส่ียงและเง่ือนไขท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียง 
ภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตในรูปแบบต่างๆและวธีิการลดความเส่ียงท่ีผูข้ายตอ้งพบเจอ 

เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นวิธีการช าระราคาในทางการคา้ระหวา่งประเทศท่ีไดรั้บความนิยมรูปแบบหน่ึง 
เน่ืองจากกระบวนการของเลตเตอร์ออฟเครดิตช่วยให้ผูข้ายสามารถไดรั้บช าระเงินจากคู่คา้ของตนได ้โดยเฉพาะ
ในปัจจุบนั ผูข้ายท่ีตอ้งการจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ ยอ่มเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งแบกรับความเส่ียงโดย
จดัส่งสินคา้ไปใหแ้ก่ผูซ้ื้อก่อนท่ีตนเองจะไดรั้บช าระเงิน ด้วยเหตุ น้ี  งานวิจัยฉบับน้ีจึง มุ่งเน้นไปท่ีการให้
ความส าคญักบัผลประโยชน์ท่ีผูข้าย หรือท่ีตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเรียกวา่ ผูรั้บประโยชน์ จะไดรั้บจากการช าระ
ราคาดว้ยวิธีการน้ี เน่ืองจาก เลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นวิธีการท่ีช่วยกระจายความเส่ียงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายได ้
โดยงานวจิยัฉบบัน้ี จะพิจารณาจากเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมีเง่ือนไขหลายหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นเลตเตอร์ออฟ
เครดิตท่ีโอนสิทธิได ้   เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีตอ้งอาศยั เลตเตอร์ออฟเครดิตอีกฉบบัหน่ึงเป็นหลกัประกนั เลต
เตอร์ออฟเครดิตท่ีเบิกเงินล่วงหน้าได้ เลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือการซ้ือขายต่อเน่ือง และเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทยนืยนั 

เง่ือนไขหลกัๆของเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีนิยมใชก้นัในทางการคา้ระหวา่งประเทศ มีจุดร่วมกนัอยูห่น่ึง
ประการคือ ผูข้าย หรือท่ีเรียกวา่ผูรั้บประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าเอกสารใหไ้ม่วา่จะเป็น
เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทใดก็ตาม ผูข้ายแทบจะเป็นฝ่ายท่ีไม่ตอ้งแบกรับความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บช าระเงิน หาก
ผูข้ายจดัส่งเอกสารเพ่ือน าไปเรียกเก็บเงิน โดยท่ีเอกสารนั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขในเลตเตอร์
ออฟเครดิตทุกประการ ภายใตก้ฎขอ้บงัคบัท่ีเรียกวา่ กฎระเบียบประเพณีปฏิบติัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมี
เอกสารประกอบ ฉบับเลขท่ี 600 (Uniform Custom and Practice for Documentary Credit: UCP600) ซ่ึง เป็น
ขอ้บงัคบัท่ีใชก้บัการคา้ท่ีช าระราคาดว้ยเลตเตอร์ออฟเครดิต และหากผูรั้บประโยชน์จดัท าเอกสารไม่ถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขท่ีเลตเตอร์ออฟเครดิตก าหนด หนทางเดียวท่ีผูรั้บประโยชน์จะไดรั้บช าระเงินภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิต 
คือ  การยกเวน้สิทธ์ิในการระงบัการช าระเงิน โดยผูซ้ื้อหรือผูย้ื่นค าขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตจะตอ้งเป็นผูแ้จง้
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ยกเวน้สิทธ์ิดงักล่าวกบัธนาคารผูเ้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ผลคือ ธนาคารผูเ้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตจะด าเนินการ
ช าระเงินมาใหผู้รั้บประโยชน์ในท่ีสุด  

ผลจากการศึกษาวิจยัอาจสรุปไดว้า่ เลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ละรูปแบบมีเง่ือนไขเป็นการเฉพาะประการ
ใดบา้งและในฐานะท่ีผูข้ายเป็นผูรั้บประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต จะตอ้งแบกรับความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บ
ช าระเงินจากสาเหตุใดบา้ง โดยอาจสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

1) ส าหรับเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเบิกเงินล่วงหนา้ได ้ผูข้ายมีความเส่ียงในการรับช าระเงินค่อนขา้งนอ้ย 
เน่ืองจากผูรั้บประโยชน์สามารถร้องขอต่อธนาคารผูเ้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้ช าระเงินไดก่้อนท่ีจะด าเนินการ
จดัส่งสินคา้ไปให้แก่ผูซ้ื้อหรือผูรั้บประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต แต่มีบางกรณีท่ีผูข้ายไม่สามารถเรียกเก็บ
ยอดเงินส่วนสุดทา้ยได ้เน่ืองจากเง่ือนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิต ก าหนดให้ผูรั้บประโยชน์ตอ้งยื่นเอกสารท่ีเป็น
ใบรับรองคุณภาพสินคา้ท่ีออกโดยผูย้ื่นค าขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หากผูย้ื่นค าขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตไม่
น าส่งเอกสารดงักล่าวมาให้แก่ผูรั้บประโยชน์เพ่ือยื่นเพ่ือเรียกเก็บเงิน ผูรั้บประโยชน์อาจไม่สามารถไดรั้บช าระ
เงินในส่วนท่ีเหลือได ้

2) เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทยนืยนั อาจไม่สามารถลดความเส่ียงในการไม่ไดรั้บช าระราคา หากผูรั้บ
ประโยชน์จดัท าเอกสารไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตเอง หากเอกสารท่ีผูรั้บประโยชน์จดัส่งไป
เรียกเก็บเงินมีขอ้ผิดพลาด นอกจากจะตอ้งแบกรับความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บช าระราคาแลว้ ผูรั้บประโยชน์ยงัตอ้ง
เป็นเสียค่าธรรมเนียมในการยืนยนัเลตเตอร์ออฟเครดิตใหแ้ก่ธนาคารผูรั้บยืนยนัเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยท่ีไม่ได้
รับผลตอบแทนใดๆกลบัคืนมาอีกดว้ย 

3) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีโอนสิทธิไดแ้ละเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีตอ้งอาศยัเลตเตอร์ออฟเครดิตอีกฉบบั
หน่ึงเป็นหลกัประกนั เป็นเคร่ืองมือในการช าระราคาท่ีเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูข้ายท่ีประสงคจ์ะไดรั้บการช าระราคา
แมว้า่ตนจะไม่สามารถจดัหาสินคา้ไดค้รบถว้นตามจ านวนท่ีลูกคา้ตอ้งการ เลตเตอร์ออฟเครดิตทั้งสองประเภทน้ี
เอ้ือประโยชน์ต่อผูข้ายท่ีไม่สามารถผลิตสินคา้หรือบริการไดด้ว้ยตนเอง อยา่งไรก็ตาม ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งเป็น
ฝ่ายท่ีตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการปฏิบติัตามเง่ือนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิต เน่ืองจากเลตเตอร์ออฟ
เครดิตทั้งสองรูปแบบน้ีมีเง่ือนไขท่ีค่อนขา้งยุง่ยากและซบัซอ้น 

4) เลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือการซ้ือขายต่อเน่ือง เป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน
การคา้ขายระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีด าเนินการซ้ือขายกนัมายาวนาน เหมาะส าหรับการสั่งซ้ือสินคา้ประเภทเดิม
ซ ้ าๆ โดยความเส่ียงประการหลกัท่ีผูข้ายอาจจะพบเจอก็คือ การจดัท าเอกสารผิดพลาด ไม่ตรงตามเง่ือนไขในเลต
เตอร์ออฟเครดิต แต่อาจเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นข้ึนนอ้ยมาก เน่ืองจากผูข้ายยอ่มมีความคุน้เคยในการจดัท าเอกสาร
กบัคู่คา้รายเดิมอยูแ่ลว้ 

 
ค าส าคญั: ความเส่ียงของเลตเตอร์ออฟเครดิต ผูรั้บประโยชน์ การช าระเงินดว้ยเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

ABSTRACT 
 This research is the quantitative research which the purposes aim to 1) study terms and conditions of 
each types of letter of credit which are mostly used among the international trade and the related regulations 
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(UCP600 and ISBP 745) and their effects on the payment risk of the beneficiary.  2) analyse the payment risk and 
the causes of the risks under letter of credit and how to reduce them in the beneficiary’s perspective. 

Letter of Credit is one of the most popular payment method for International Trade due to its process 
that can help the sellers to collect the money from their business partners. Nowadays, in term of the sellers who 
would like to please their clients, they tend to be the one who have to take more risks by sending the goods to the 
buyers before getting paid. For this reason, this research mainly focus on the benefits of this payment form which 
can allocate risks between buyers and sellers. This research has been done by analyzing the various types of Letter 
of Credit which included Transferable, Back-to-Back, Red Clause, Revolving and Confirmed Letter of Credits in 
order to realize the payment risks under each type. For every types of letter of credit, the sellers have less risks in 
term of getting the payment from the Issuing Bank if they submit the complying documents which get along with 
the terms and conditions in the letter of credit according to UCP600, the latest set of rules that regulate the usage 
of the letter of credit. The only way that the beneficiary can get the payment is that the applicant has to accept the 
discrepancy(ies) by announce the waiver of discrepancy to the Issuing Bank. The result can be summarized the 
specific terms and conditions of each types of letter of credit and the situations that the sellers or the beneficiary 
under the Letter of Credit do take some risks as follows: -  

1) The sellers have less risks in Red Clause Letter of Credit because they can get the payment in advance 
from the bank directly before shipping the goods to the buyer or the applicant under letter of credit  but in some 
cases, the seller cannot get the last sum because of the condition in Letter of Credit ask the beneficiary (seller) to 
present a warranty certificate issued by the applicant (buyer). If the applicant don’t send that kind of document to 
the beneficiary, the beneficiary might fail to claim the rest amount. 

2) Confirmed Letter of Credit cannot reduce the payment risk of the beneficiary if he/she submitted the 
documents to the Issuing Bank with discrepancy(ies). Also, the beneficiary might lose the commission fee to the 
Confirming Bank without getting any profit back as he/she expected. 

3) Transferable and Back-to-Back Letter of Credit are the optional tools for the sellers to receive money 
while they have not got enough goods to provide for their customers. These types of letter of credit work well for 
the traders who cannot produce their own goods or services. However, it requires the effort of the beneficiary to 
fulfill the condition of the Letter of Credit due to its complexity. 

4) Revolving Letter of Credit is the most effective way for the seller to get the payment from their 
clients among those they have long relationship in trading with. The beneficiary under this type of letter of credit 
should be aware of the payment risk if they are not careful enough to complete the complying documents along 
with terms and conditions of the letter of credit. However, this type of risk rarely occurs because the beneficiary 
under this letter of credit might get used to the document preparation for the same client. 

 
KEYWORDS: Payment Risks, Beneficiary, Letter of Credit  
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การคา้ระหวา่งประเทศ มีปัญหาหลกัอยู ่2 ประการ คือ ระยะทางและขอ้จ ากดัในการช าระเงิน ดว้ยเหตุท่ี
ผูซ้ื้อและผูข้ายอยู่กันคนละประเทศ ท าให้การคา้ระหว่างประเทศมีลกัษณะเฉพาะตัวแตกต่างไปจากการค้า
ภายในประเทศ โดยการคา้ในประเทศ ผูซ้ื้อผูข้ายจะมีการแลกเปล่ียนสินคา้ และช าระเงินภายในพรมแดนเดียวกนั 
แต่ส าหรับการคา้ระหวา่งประเทศ ไม่สามารถเป็นการแลกเปล่ียนสินคา้กบัการช าระราคาไดโ้ดยตรง เน่ืองจากมี
ระยะทางมาเป็นอุปสรรคประการส าคญัตามท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ การคา้ระหวา่งประเทศจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ขนส่ง (transportation) เขา้มาเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึง ผูซ้ื้อในประเทศหน่ึงจะสามารถรับสินคา้ไดต้่อเม่ือ
ไดรั้บเอกสารขนส่งและเอกสารประกอบอ่ืนๆท่ีจ าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการด าเนินพิธีทางศุลกากรขาเขา้ ซ่ึงผูข้าย
อีกประเทศหน่ึงจดัส่งมาให้เท่านั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ การช าระราคาของผูซ้ื้อ เป็นการช าระราคาเพ่ือรับเอกสาร 
(documentary sale) ควบคู่ไปกบัการซ้ือขายสินคา้(ก าชยั จงจกัรพนัธ์, 2557) รูปแบบการช าระเงินในทางการคา้
ระหวา่งประเทศ มีอยูห่ลากหลายวิธีดว้ยกนั แต่วธีิการของเลตเตอร์ออฟเครดิต ถือเป็นวธีิการช าระราคาในการคา้
ระหวา่งประเทศท่ีค่อนขา้งไดรั้บความนิยม เน่ืองจากเป็นรูปแบบการช าระเงินท่ีธนาคารเขา้มามีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบการช าระเงินแทนผูซ้ื้อ เม่ือคู่คา้ตกลงกนัในสัญญาซ้ือขายเรียบร้อยแลว้ ผูซ้ื้อจะน าสัญญาซ้ือขายไป
ติดต่อธนาคารของตนให้ด าเนินการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้แก่ผูข้าย ผูข้ายมีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารจดัส่งให้แก่
ธนาคารของผูซ้ื้อ เม่ือธนาคารของผูซ้ื้อตรวจสอบแลว้วา่ เอกสารท่ีผูข้ายจดัท ามาเพ่ือเรียกเก็บเงิน มีความถูกตอ้ง
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเลตเตอร์ออฟเครดิตทุกประการ ธนาคารผูด้  าเนินการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมี
ภาระผกูพนัตอ้งด าเนินการช าระเงินใหแ้ก่ผูข้ายตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นเลตเตอร์ออฟเครดิต แต่ปัญหาส าคญั
ท่ีมกัพบคือผูข้าย หรือท่ีในเลตเตอร์ออฟเครดิตเรียกวา่ ผูรั้บประโยชน์ (Beneficiary) ยงัคงประสบปัญหาการไม่ได้
รับช าระเงินอยู ่ทั้งๆท่ีมีเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นเคร่ืองมือในการรับรองความเส่ียงของการช าระเงิน ผูว้จิยัจึงสนใจ
ศึกษาถึงความเส่ียงของผูข้ายท่ีใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตในการรับช าระเงินโดยจะพิจารณาจากประเภทของเลตเตอร์
ออฟเครดิตวา่ผูข้ายตอ้งแบกรับความเส่ียงจากเลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ละประเภทมากนอ้ยเพียงใด และจะมีวิธีการ
ใดในการรับมือกบัความเส่ียงเหล่านั้นท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให้การคา้ระหว่างประเทศท่ีใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตเป็น
เคร่ืองมือในการช าระราคาเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาเง่ือนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่างๆท่ีนิยมใชท้ัว่ไปในทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศในปัจจุบนั รวมถึงกฎเกณฑต์าม UCP 600 และ ISBP 745 วา่มีผลต่อความเส่ียงท่ีผูข้ายจะตอ้งรับ 
อยา่งไรบา้ง 

(2)  ศึกษาความเส่ียงและเง่ือนไขท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียง ภายใตเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตในรูปแบบต่างๆ
และวธีิการลดความเส่ียงท่ีผูข้ายตอ้งพบเจอ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ดว้ยความท่ีเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือ L/C ทางการคา้เป็นตราสารอยา่งหน่ึงท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์
ตามค าขอของผูซ้ื้อส่งไปให้ผูข้ายหรือผูรั้บประโยชน์ เพ่ือเป็นค ารับรองหรือค าสัญญาของธนาคารท่ีออกว่าจะ
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จ่ายเงินเป็นจ านวนท่ีแน่นอนใหแ้ก่ผูข้ายหรือผูรั้บประโยชน์ เม่ือผูข้ายหรือผูรั้บประโยชน์แสดงเอกสารไดถู้กตอ้ง
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้น L/C นั้น (อาวุธ โพธ์ิเล็ก, 2544)  การพิจารณาว่า เอกสารท่ีผูรั้บประโยชน์ได้ส่งมา              
เรียกเก็บนั้น มีความถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ จึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของธนาคารท่ียดึตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นหลกั ไม่ใช่แค่มองว่าเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นเพียงเคร่ืองมือในการช าระเงินเท่านั้น 
(Bacon, 2006) 
 Gao (2006) ให้ขอ้มูลว่า เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่า เลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดและ
กระจายความเส่ียงให้แก่ฝ่ายต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งผ่านระบบการเรียกเก็บ (negotiation) การใช ้เลตเตอร์ออฟ
เครดิตอยา่งแพร่หลายน้ี จึงก่อให้เกิดความคาดหมายและการก าหนดบทบาทท่ีชดัแจง้ของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เลตเตอร์ออฟเครดิต จึงเป็นธุรกรรมท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
คู่สัญญา ตามทฤษฎีความไม่แน่นอนและความเส่ียงในการท าสัญญา (choice under risk and uncertainty) จึงกล่าว
ไดอี้กนยัหน่ึงวา่ จ าเป็นตอ้งมีการเกิดข้ึนของสญัญาต่างๆก่อนท่ีจะเกิดธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 แมว้า่การใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิต จะไม่ไดมี้สภาพบงัคบัใชเ้สมือนเป็นกฎหมายระหวา่งประเทศ แต่ก็มี
กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดและวิธีปฏิบัติ ท่ีออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of 
Commerce: ICC) ท่ีเรียกว่า “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits: UCP” กฎเกณฑ์ดังกล่าว
ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1993 จนมาเป็นฉบบัปัจจุบนัท่ีใชก้นัอยูคื่อ“UCP600” ฉบบัปรับปรุง
ล่าสุด ปี ค.ศ. 2007  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและปฏิบติัตามโดยทัว่ไปกบัทุกๆฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมเก่ียวกบั
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ICC, 2007) 
 ขอ้ก าหนดท่ีน่าสนใจประการหน่ึง ใน UCP600 มาตรา34 มีใจความวา่ ธนาคารไม่ตอ้งรับผิดหรือมีภาระ
ผูกพนัในการพิสูจน์รูปแบบ ความถูกตอ้งแม่นย  า ความแทจ้ริง การปลอมแปลงหรือผลทางกฎหมายของเอกสาร 
ทั้งท่ีมีเง่ือนไขปรากฏอยู่โดยทัว่ไปหรือเง่ือนไขท่ีเพ่ิมเติม และไม่ตอ้งรับผิดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียด
สินคา้ต่างๆ ปริมาณ น ้ าหนกั คุณภาพ เง่ือนไข การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง มูลค่าหรือลกัษณะภายนอกท่ีปรากฏอยู่
ของสินคา้ การบริการหรือการกระท าต่างๆท่ีส าแดงไวบ้นเอกสาร ความสุจริต การกระท าหรืองดเวน้กระท าการ 
ความสามารถในการช าระหน้ี หรือการกระท าใดๆของเจา้ของกรรมสิทธ์ิในสินคา้ ผูรั้บขนส่ง ตวัแทนผูรั้บขนส่ง 
ผูไ้ดรั้บมอบกรรมสิทธ์ิ ผูรั้บประกนัตวัสินคา้หรือการกระท าของบุคคลอ่ืนๆ ประกอบกบัในรายงานของ ICC 
International Maritime Bureau. (2002, pp. 28-29) กล่าวว่า ใน UCP 500 (เป็นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการใชเ้ลตเตอร์
ออฟเครดิตซ่ึงเป็นขอ้บงัคบัท่ีออกมาก่อนหนา้ UCP 600 ฉบบัปัจจุบนั) ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ธนาคารไม่มีหนา้ท่ี
ตอ้งพิจารณาความถูกตอ้งแทจ้ริงของเอกสาร ค่าตอบแทนท่ีธนาคารไดรั้บมาจากลูกคา้ของตนไม่ไดเ้อ้ืออ านวยให้
ธนาคารจ าต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบเพ่ิมเติม โดยธนาคารก็จะด าเนินการไปตามหน้าท่ีท่ีตนได้รับ
มอบหมายมาเท่านั้น ธุรกรรมทางการคา้ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนจึงบงัคบัใชร้ะหวา่งเหล่าผูซ้ื้อผูข้ายท่ีมีความสุจริตต่อ
กนั อยา่งไรก็ตาม ธนาคารควรใหค้วามสนใจในแง่ท่ีวา่ ธนาคารเองถือเป็นผูท่ี้ทราบขอ้มูลเป็นอยา่งดีวา่ ลูกคา้ของ
ตนร้องขอให้ธนาคารสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินในส่วนใดบา้ง อีกทั้งลูกคา้ของธนาคารอาจมีธุรกรรมใน
ลกัษณะเดียวกนัน้ีติดต่อมาเป็นระยะเวลานาน ต่อเน่ืองพอสมควรหรือไม่ เป็นตน้ ทางหน่ึงท่ีจะด าเนินการดงักล่าว
ได ้คือ ธนาคารตอ้งใชห้ลกัการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละธุรกรรม เช่น การตรวจสอบความแทจ้ริงของ
เอกสารขนส่งทางเรือ (Bill of Lading) และเอกสารอ่ืนๆท่ีมีการส่งมาเรียกเก็บตามเลตเตอร์ออฟเครดิต การ
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ตรวจสอบในลกัษณะน้ี เป็นวิธีเดียวท่ีธนาคารจะมัน่ใจไดว้่า ธนาคารก าลงัสนบัสนุนการเงินให้กบัสินคา้ท่ีตรง
ตามท่ีลูกคา้แจง้ให้ธนาคารทราบจริงๆ และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีธนาคารอาจจะตรวจจบัสัญญาณความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึน แมว้า่ธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งรับผิดตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ หากธนาคารใชค้วามระมดัระวงัเพ่ิมมากข้ึนก็อาจ
ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากเลตเตอร์ออฟเครดิตไดม้ากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากมีการฉอ้ฉลหรือมีเหตุผิดปกติท่ี
ท าใหผู้ซ้ื้อผูข้ายไม่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์แต่ละฝ่ายคาดไว ้
 จากขอ้ก าหนดดงักล่าว ไดน้ าไปสู่ขอ้สงัเกตท่ีวา่ ธนาคารควรจะมีบทบาทอยา่งไร ในแง่ท่ีธนาคารน่าจะ
เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและไดเ้ห็นเอกสารต่างๆผ่านมืออยูโ่ดยตลอด แมว้า่ผูซ้ื้อหรือผูย้ืน่ค  าขอเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิต และธนาคารผูเ้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตจะตกลงร่วมกนัท่ีจะแบกรับความเส่ียงหลากหลายรูปแบบท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการด าเนินธุรกรรม แต่ทั้ งสองฝ่ายก็ไม่ควรท่ีจะตอ้งแบกรับความเส่ียงท่ีจะตอ้งยอมรับหากมีการยื่น
เอกสารท่ีปลอมแปลงมาเรียกเก็บ ผูข้อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและธนาคารผูเ้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมีขอ้ต่อรอง
บนพ้ืนฐานของเอกสารท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้ง ส่วนผูรั้บประโยชน์หรือผูข้ายก็มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งยืน่เอกสารท่ีถูกตอ้ง
และด าเนินการโดยสุจริต อยา่งไรก็ดี หากมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการฉ้อฉลของบุคคลท่ีสาม เช่นผูรั้บขนส่ง
สินคา้โดยท่ีผูรั้บประโยชน์ไม่ทราบถึงกลฉอ้ฉลนั้น   ผูท่ี้สมควรรับภาระความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ไม่ควรท่ีจะเป็นของฝ่ายผูข้อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและธนาคารผูเ้ปิดเครดิต แต่ควรเป็นความรับผิดชอบของ
ผูรั้บประโยชน์ เน่ืองจากถือเป็นผูท่ี้มีล าดบันิติสัมพนัธ์หรือความใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ท าการฉ้อฉลมากกว่าฝ่ายอ่ืนๆ 
(Gao, 2002, pp. 132-133) 
 งานศึกษาของณัฐติกาญจน์ วิฑิตวิริยกุล (2555) ระบุว่า ส าหรับประเทศไทยเอง ปัจจุบันยงัมิได้มี
กฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิต ดงันั้น จึงตอ้งใชก้ฎหมายเท่าท่ีมีอยูม่าปรับใชแ้ก่คดี (เช่น หลกัผูรั้บ
โอนไม่มีสิทธ์ิดีกว่าผูโ้อน เป็นต้น) เน่ืองจากศาลไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธการตัดสินคดี โดยอา้งเหตุไม่มีบท
กฎหมายท่ีจะบงัคบัใชแ้ก่คดีได ้ตามท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา  134   ซ่ึงการ
ตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายเท่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีไม่เพียงพอครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาอนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟ
เครดิตไดท้ าใหเ้กิดปัญหาช่องวา่งทางกฎหมาย และความไม่เหมาะสมในผลแห่งคดีข้ึน รวมทั้งในกรณีการฉอ้ฉล
ในเลตเตอร์ออฟเครดิตทั้งท่ีเกิดข้ึนในความรับรู้ของผูรั้บประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ประเทศไทยก็มิไดมี้กฎหมาย
บญัญติัถึงผลในกรณีดงักล่าวไวท้ั้งส้ิน 
 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสร้างกรอบแนวความคิด
ส าหรับ การศึกษาโดยการพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูข้ายหรือผูรั้บประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
ไดแ้ก่ การฉ้อฉลในทางการคา้ระหวา่งประเทศ ความผิดพลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเอกสาร และ สถานะความมัน่คง
ของธนาคารผูเ้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตในเร่ืองการช าระเงิน หากผูข้ายทราบถึงความเส่ียงเหล่านั้นแลว้ ก็จะ
สามารถลดความเส่ียงท่ีผูข้ายจะไม่ไดรั้บช าระเงินจากธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิตลงได ้โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด
ความสมัพนัธ์ส่ิงท่ีน ามาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 
 หากผูข้ายทราบถึงล าดบัของความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่างๆ ก็อาจจะ
ท าใหผู้ข้ายสามารถเลือกใชป้ระเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการคา้ของตนเพ่ือลดทอน
ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บช าระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตได ้

  
5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 5.1 แบบแผนการวจิยั  
 วิธีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการต่างๆและเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต
ท่ีมีการท าธุรกรรมจริงของผูป้ระกอบการไทยในช่วงปีพ.ศ. 2560 

5.2 ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ตวัอย่างท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั คือ เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภท
ต่างๆของผูป้ระกอบการท่ีมีธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศโดยใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตในการช าระราคา ณ เดือน
เมษายน – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งหมด 130 ฉบบั 
  5.3 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั   
  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบบนัทึกขอ้มูล โดยผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลของ
เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่างๆของผูป้ระกอบการท่ีมีธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศโดยใชเ้ลตเตอร์ออฟ
เครดิตในการช าระราคา ณ เดือนเมษายน – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

• เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีไม่มีเง่ือนไขพิเศษ จ านวน 83 ฉบบั 
• เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดโดยอาศยัเครดิตอีกฉบบัหน่ึงเป็นหลกัประกนั (Back-to-Back Letter of 

Credit) จ านวน 16 ฉบบั 
• เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Letter of Credit) จ านวน 13 ฉบบั 
• เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทยนืยนั (Confirmed Letter of Credit) จ านวน 12 ฉบบั 
• เลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือการซ้ือขายต่อเน่ือง (Revolving Letter of Credit) จ านวน 4 ฉบบั 
• เลตเตอร์ออฟเครดิตใหเ้บิกเงินล่วงหนา้ได ้(Red Clause Letter of Credit) จ านวน 2 ฉบบั 

ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้กบัผู้ขายหรือ
ผู้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดติ 
-การฉอ้ฉลในทางการคา้ระหวา่งประเทศ  
-ความผิดพลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเอกสาร  
-สถานะความมัน่คงของธนาคารผูเ้ปิด 
เลตเตอร์ออฟเครดิตในเร่ืองการช าระเงิน  

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

-ผูข้ายไม่ไดรั้บช าระเงินจากการท า
ธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต 
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 จากประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิตทั้งหมด จะคดัเลือกมาเป็นจ านวนรวมทั้งหมดเป็น 130 ฉบบั ตั้งแต่
ช่วงเดือนเมษายน – กนัยายน 2560 
 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมีการด าเนินธุรกรรมระหว่างเดือนเมษายน – เดือน
กนัยายนพ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน 
 5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการรวบรวมมาด าเนินการวเิคราะห์เพื่อคดักรองลกัษณะเฉพาะของ 
เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่างๆโดยใชโ้ปรแกรมเอ็กเซลในการรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติต่างๆ เช่น ค่าเฉล่ียของ
ปริมาณธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ละประเภท 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเลตเตอร์ออฟเครดิต พบวา่เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีไดรั้บความ
นิยมในการใชง้านมากท่ีสุดในทางการคา้ระหวา่งประเทศคือ เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีไม่มีเง่ือนไขพิเศษ โดยเป็นเลต
เตอร์ออฟเครดิตท่ีเพิกถอนไม่ไดแ้บบธรรมมดา (Irrevocable Letter of Credit) ส่วนเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภท
อ่ืนๆ ไดรั้บความนิยมในการใชล้ดหลัน่กนัไป แต่ก็มีสัดส่วนไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภท
เพิกถอนไม่ได ้กล่าวไดอี้กนยัหน่ึง คือ เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได ้ถือเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ี
เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีเง่ือนไขในการจดัท าเอกสารและขอ้ก าหนดท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น และไม่มีขอ้จ ากดัเป็นการ
เฉพาะในส่วนน้ีเองท่ีอาจจะท าให้เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทน้ีถูกหยิบยกมาใชม้ากกว่าเลตเตอร์ออฟเครดิต
ประเภทอ่ืนๆ  แมว้า่ การเลือกใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได ้(Irrevocable Letter of Credit) จะเป็น
รูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากมีเง่ือนไขท่ีไม่ซับซอ้นยุ่งยาก ท าให้สามารถด าเนินการช าระราคา
ใหแ้ก่ผูข้ายหรือผูรั้บประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 แมว้า่ผูซ้ื้อและผูข้ายส่วนใหญ่จะเลือกใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะการคา้ของตน
แลว้ ก็ยงัพบว่า เง่ือนไขบางประการของเลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ละประเภท ก็ยงัคงมีขอ้จ ากดัท่ีอาจท าให้ผูข้าย
ไม่ได้รับช าระเงินเช่นกัน โดยสามารถสรุปขอ้จ ากัดบางประการของเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่างๆได้ 
ดงัต่อไปน้ี 

1) การใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทให้เบิกเงินล่วงหน้าได้ (Red Clause Letter of Credit) ผู ้รับ
ประโยชน์มกัประสบปัญหาในการเรียกเก็บยอดเงินสัดส่วนสุดทา้ย เน่ืองจากเง่ือนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิตบาง
ฉบบั ก าหนดให้ผูรั้บประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตน าใบรับรองคุณภาพของสินคา้ท่ีออกโดยผูซ้ื้อมายื่นต่อ
ธนาคารผูเ้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หากผูซ้ื้อไม่จดัส่งเอกสารดงักล่าวมาให้ก็อาจท าให้ผูรั้บประโยชน์ไม่ไดรั้บ
ช าระเงินในส่วนท่ีเหลือ 

2) เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทยนืยนั (Confirmed Letter of Credit) อาจไม่สามารถลดความเส่ียงในการ
รับช าระเงินของผูข้ายได ้หากผูข้ายจดัท าเอกสารไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิต เม่ือจดัท าเอกสาร
ไปเรียกเก็บเงินไม่ถูกตอ้ง นอกจากผูข้ายจะเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บช าระเงินแลว้ ยงัตอ้งด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
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ในการยนืยนัเลตเตอร์ออฟเครดิตเองโดยท่ีอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า เน่ืองจากในทางปฏิบติั มีนอ้ยคร้ังท่ีผู ้
ซ้ือจะเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมในการยนืยนัเลตเตอร์ออฟเครดิตให ้ 

3) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีโอนสิทธ์ิได ้มีขอ้พึงระวงัเป็นพิเศษในการยื่นเอกสารไปเพ่ือเรียกเก็บเงิน โดย
การจัดท าเอกสารของผู ้รับประโยชน์รายท่ีหน่ึง (First Beneficiary) และผู ้รับประโยชน์คนท่ีสอง (Second 
Beneficiary) จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเลตเตอร์ออฟเครดิตก าหนด  

4) การจดัท าเอกสารเพ่ือเรียกเก็บเงินจากเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดโดยอาศยัเลตเตอร์ออฟเครดิตอีกฉบบั
หน่ึงเป็นหลกัประกนั (Back-to-back Letter of Credit) มีความยุง่ยากและซบัซอ้นกวา่เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภท
อ่ืนๆ เน่ืองจากจะตอ้งจดัท าเอกสารใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบบัหลกั 

5) เลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือการซ้ือขายต่อเน่ือง (Revolving Letter of credit) เป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ี
ผูข้ายแทบจะไม่มีความเส่ียงในการรับช าระเงิน เน่ืองจากเป็นการซ้ือขายระหว่างคู่คา้ท่ีติดต่อคา้ขายกนัมาเป็น
ระยะเวลานาน การจดัท าเอกสารและการช าระเงินจึงมีความแน่นอนสม ่าเสมอ ความเส่ียงเดียวท่ีมีความเป็นไปได้
คือ การจดัท าเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้งส่งไปเรียกเก็บ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นข้ึนนอ้ยมาก เพราะ
ผูข้ายคุน้เคยกบัการจดัท าเอกสารอยูแ่ลว้ 
 

7. อภิปรายผล  
  ผลงานวิจยัฉบบัน้ี มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gao ท่ีกล่าวไวว้า่ เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ เลต
เตอร์ออฟเครดิต เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดและกระจายความเส่ียงให้แก่ฝ่ายต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งผ่านระบบการ
เรียกเก็บ (negotiation) การใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตอยา่งแพร่หลายน้ี จึงก่อให้เกิดความคาดหมายและการก าหนด
บทบาทท่ีชดัแจง้ของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
ผูซ้ื้อผูข้ายท่ีเลือกใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นวธีิการช าระเงินระหวา่งกนัอาจไม่ทราบถึงขอ้จ ากดัของ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ละประเภทท่ีตนเลือกใชอ้ยู ่ คู่คา้ทั้งสองฝ่ายอาจจะตระหนกัถึงขอ้จ ากดัดงักล่าวก็ต่อเม่ือ     
ประสบกบัขอ้จ ากดัเหล่านั้นดว้ยตนเอง ทั้งๆท่ีความเป็นจริงแลว้ ในการท าธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต ผูท่ี้มีความ
ช านาญและทราบถึงขอ้จ ากดัต่างๆไดดี้ท่ีสุด ก็คือ ธนาคารท่ีใหบ้ริการธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต เน่ืองจาก
ธนาคารเป็นผูท่ี้ด าเนินการเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการทั้งหมดและไดต้รวจสอบ
เอกสารต่างๆอยูต่ลอด ดงันั้น หากธนาคารใหค้  าแนะน าแก่ผูซ้ื้อและผูข้าย ถึงขอ้จ ากดัต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เลือกใชเ้ลตเตอร์ออฟเครดิต พร้อมทั้งเสนอแนะการระบุเง่ือนไขท่ีจะท าใหผู้ข้ายไดรั้บช าระเงินไดง่้ายข้ึน ก็จะท า
ใหธ้นาคารสามารถขยายขอบเขตของการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของตนเองไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึนในฐานะท่ีเป็นสถาบนั
ท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูซ้ื้อผูข้ายใหด้ าเนินธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิตให ้ เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีธนาคารมีบทบาท
เพียงแค่เป็นตวักลางในการช าระเงินและตรวจสอบเอกสารเท่านั้น  
 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลโดยรวบรวมเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีมาจากการท า
ธุรกรรมของผูป้ระกอบการไทยกบัคู่คา้จากประเทศอ่ืนๆ ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกนัยายน 2560 และเป็นขอ้มูล
ลบัเฉพาะท่ีถือเป็นความลบัทางการคา้ หากจะด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือขยายผลการศึกษาอาจจะตอ้งด าเนินการ
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ติดต่อกบัธนาคารท่ีมีการด าเนินธุรกรรมเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูลเป็นการเฉพาะและตอ้งไม่น า
ขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้พ่ือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
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บทคัดย่อ 
การท่ีผูเ้สียหายท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระท าความผิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในความผิดต่อ

ต าแหน่งหนา้ท่ี ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรมมีสิทธิร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และมี
สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงหากพนกังานสอบสวนสอบสวนเสร็จหรือศาลไดว้ินิจฉัย
ช้ีขาดในประเด็นแห่งคดีแลว้ ยอ่มส่งผลต่ออ านาจการไต่สวนและวินิจฉัยคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นไปตาม
หลกัการห้ามด าเนินคดีอาญาซ ้ า (Ne bis in idem) ดงันั้น เพ่ือป้องกนัไม่ให้การด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายส่งผล
กระทบต่ออ านาจการด าเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหาย 

 
ค าส าคญั:  การกระท าความผิดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ,การด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหาย,ตรวจสอบการด าเนินคดี

อาญา,คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

ABSTRACT 
The victims directly affected by the government officials’ in Offence Regarding Corruption Against 

Government Duty, the malfeasance in office or the dishonest act in the performance of duties in justice matters 
are entitled to make a complaint to the police investigator to charge the government officials with one and the 
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same act of criminal offence applicable to several rules of law and also entitled to prosecute to the Criminal court 
in Corruption and Misconduct Division. In case the police investigator accomplishes investigation or the court 
fully judges the main issues in such case, these will influence the inquisitorial power and adjudicating power 

belonging to the National Anti-Corruption Commission (NACC) according to Ne bis in idem principle. Therefore, 
to prevent the effect of the prosecution by the victim to the indictment power of the NACC, the author suggests the 
appropriate legal measure for reviewing on victim criminal procedure shall be legislated. 
 
KEYWORDS:  government officials’ in Offence, victim criminal procedure, reviewing on criminal procedure, 

The National Anti-Corruption Commission 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การกระท าความผิดของเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี กระท าผิดต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีราชการ หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอกชนท าใหเ้อกชน
ซ่ึงเป็นผูเ้สียหายมีสิทธิร้องทุกขต์่อพนกังานสอบสวนให้ด าเนินคดีอาญากบัเจา้หน้าท่ีของรัฐในความผิดกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หรือยื่นค ากล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนและวนิิจฉยัคดีกบัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ รวมถึงผูเ้สียหายใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้สียหายมีสิทธิด าเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐถือไดว้า่เป็นกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้ านาจ
ของรัฐ อยา่งไรก็ตามจากรายงานสถิติคดีศาลยติุธรรมทัว่ราชอาณาจกัรในปี 2559 พบวา่ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรับคดีไวพ้ิจารณาจ านวน 263 คดี พิพากษาคดีแลว้เสร็จจ านวน 56 คดี ในจ านวนน้ีพบวา่ศาลมีค า
พิพากษาให้โจทก์ชนะจ านวน 13 คดี พิพากษาให้จ าเลยชนะจ านวน 25 คดี ถอนฟ้องจ านวน 6 คดี จ าหน่ายคดี
จ านวน 3 คดี ยกฟ้องโดยเหตุอ่ืนจ านวน 9 คดี เห็นไดว้า่ศาลวินิจฉัยไม่ลงโทษจ าเลยมีจ านวนสูงถึง 43 คดี ดงันั้น 
การท่ีผูเ้สียหายใชสิ้ทธิด าเนินคดีอาญากบัเจา้หน้าท่ีของรัฐโดยไม่ผ่านกระบวนการด าเนินคดีอาญาของรัฐอาจ
ส่งผลต่อการพิจารณาคดีของศาลรวมถึงอ านาจด าเนินคดีอาญาของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในชั้นก่อนฟ้องและ
หลงัฟ้องคดีหลายประการ ดงัน้ี 
 ปัญหาประการแรกผูเ้สียหายใชสิ้ทธิร้องทุกขต์่อพนกังานสอบสวนให้ด าเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐในความผิดซ่ึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและศาลไดมี้ค าพิพากษาแลว้ ยอ่มท าใหสิ้ทธิใน
การน าคดีมาฟ้องในประเด็นเดียวกนัเป็นอนัระงบั ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) 
ส่งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจไต่สวนเจา้หนา้ท่ีรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี ความผิดต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรมไดอี้ก 
 ปัญหาประการท่ีสองผูเ้สียหายใชสิ้ทธิฟ้องคดีกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ท าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจไต่สวนคดีในความผิดท่ีเป็นประเด็นอย่างเดียวเดียวกนัได ้เน่ืองจาก
กฎหมายก าหนดหา้มไม่ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. รับค ากล่าวหาเร่ืองท่ีเป็นคดีอาญาในประเด็นอยา่งเดียวกนัและ
ศาลไดป้ระทบัรับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีค าสัง่เด็ดขาดแลว้  
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ปัญหาประการสุดทา้ยเป็นกรณีการขอเขา้ร่วมเป็นโจทก์ของอยัการสูงสุดหรือพนกังานอยัการในคดีท่ี
ผูเ้สียหายใชสิ้ทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นความผิดท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท า
ความผิดกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือมีความเสียหายสูง ซ่ึงการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายเพียงฝ่ายเดียว
อาจส่งผลต่อรูปคดีในชั้นศาลท าใหศ้าลไม่สามารถลงโทษเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีกระท าผิดได ้

ดงันั้น จากปัญหาดงัท่ีกล่าวมาจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการตรวจสอบการด าเนินคดีอาญา
ของผูเ้สียหายในความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ และความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ี
ในการยติุธรรม เพ่ือให้การด าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี อ านาจการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหาย ในความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี
หรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ   
 2) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดีอาญาส าหรับความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีใน
การควบคุมตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหาย 
 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี
อาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ี 
 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายเพ่ือตรวจสอบการด าเนินคดีของ
ผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

3. ขอบเขตของการวจัิย 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการด าเนินคดีของผูเ้สียหายในคดีอาญาท่ีเป็นความผิดต่อแผ่นดิน รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบอ านาจฟ้องของผูเ้สียหายโดยเฉพาะในความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 รวมถึงพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีความผิดต่อแผ่นดินและความผิดต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ี  

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัน้ีใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาคน้ควา้ตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของ

ไทยและกฎหมายต่างประเทศ ต าราและหนังสือ รายงานการวิจัยต่างๆ วิทยานิพนธ์บทความทางวิชาการ ค า
พิพากษาศาลฎีกาและสืบคน้ทางระบบอินเทอร์เน็ตในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้ทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี
อาญาของผูเ้สียหาย รวมถึงศึกษามาตรการตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายโดยเปรียบเทียบกบักฎหมาย
ของประเทศองักฤษ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และพระราชบัญญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายตามพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  ซ่ึงผลของการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ประเด็นการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายกรณีร้องทุกขต์่อพนกังานสอบสวนใหด้ าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท  

    (1) ตามหลกัการห้ามด าเนินคดีซ ้ า (Ne bis in idem) ได้ก าหนดห้ามด าเนินคดีอาญาซ ้ าในการกระท า
ความผิดเดียวกนัหรือในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ซ่ึงหลกัการดงักล่าวมุ่งประสงคท่ี์จะคุม้ครอง
ไม่ใหมี้การลงโทษส าหรับการกระท าผิดกรรมเดียวกนัถึงสองคร้ัง ถือไดว้า่หลกัการห้ามด าเนินคดีอาญาซ ้ า (Ne bis in 
idem) เป็นเง่ือนไขแห่งการระงบัคดีในทางอาญา ซ่ึงตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา19(4) ไม่ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจ
ด าเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงท าใหเ้กิดปัญหากรณีผูเ้สียหาย
ร้องทุกขต์่อพนกังานสอบสวนให้ด าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท โดย
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พบว่า
มาตรา 21 ก าหนดให้พนกังานสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจมีอ านาจสอบสวนและด าเนินคดีท่ีมีการกระท าอนัเป็น
กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหน่ึงอยูใ่นอ านาจการสอบสวนคดีพิเศษหรือคดีท่ีมีการกระท า
ความผิดหลายเร่ืองต่อเน่ืองหรือเก่ียวพนักนั ดงันั้นจึงควรก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและ
วินิจฉัยคดีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกรณีกระท าผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทดว้ย เน่ืองจากท าใหก้ารกระท าผิด
ท่ีเป็นกรรมเดียวกนัไดรั้บการสอบสวนเพียงคร้ังเดียวโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรง  

 (2) ประเด็นเก่ียวกบัอ านาจสอบสวนของพนกังานสอบสวนในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ซ่ึงตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 89 ก าหนดการประสานคดีระหวา่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพนกังานสอบสวน เก่ียวกบัการ
ส่งค าร้องทุกขม์าใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวา่อยูใ่นอ านาจหรือไม่ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจส่งเร่ืองท่ี
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีกลบัไปยงัพนักงานสอบสวนให้ด าเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได ้ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่ามาตรการประสานงานคดีระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบั
พนกังานสอบสวนยงัไม่ครอบคลุมในความผิดท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท โดยจาก
การศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 พบว่า มาตรา 21/1 ก าหนดการ
ประสานงานคดีระหวา่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพนกังานสอบสวนคดีพิเศษไว ้โดยให้พนกังานสอบสวนคดี
พิเศษส่งเร่ืองกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นคดีพิเศษและเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐไปยงัคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ใน
ระหวา่งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยงัไม่ไดมี้มติพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจท าการสอบสวนไปพลางก่อน
ได ้นอกจากนั้น มาตรา 32 ยงัก าหนดกระบวนการสอบสวนร่วมกนัระหวา่งพนกังานสอบสวนคดีพิเศษกบัพนกังาน
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อยัการในคดีมีความยุง่ยากซบัซอ้นในการรวบรวมพยานหลกัฐานหรือการแสวงหาขอ้เท็จจริง และให้พนกังาน
สอบสวนคดีพิเศษท าการสรุปส านวนท่ีสอบสวนร่วมกนั หากพนกังานอยัการสั่งไม่ฟ้องคดี กฎหมายก าหนดให้
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท าความเห็นแยง้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145 ได ้ดงันั้น 
จึงควรก าหนดกระบวนการประสานคดีระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพนักงานสอบสวนให้ครอบคลุมใน
ความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ในเร่ืองของอ านาจส่งค าร้องทุกข์ อ านาจสอบสวน รวมถึง
กระบวนการสอบสวนคดีร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพนกังานสอบสวนดว้ย 

2) ประเด็นการฟ้องคดีของผูเ้สียหายต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบส่งผลต่ออ านาจไต่สวน
และวนิิจฉยัคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 โดยหลกัการด าเนินคดีอาญากบัเจา้หน้าท่ีของรัฐเป็นอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่
สวนและวินิจฉัยคดี หากไต่สวนแลว้พบวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าความผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตอ้งส่งส านวน
การไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยงัอยัการสูงสุดเพ่ือพิจารณาสั่งฟ้องคดีต่อไป ซ่ึงพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 16 ก าหนดให้ผูเ้สียหายท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการกระท าผิด
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐก็มีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได ้ถา้ศาลประทบัรับฟ้องคดี
ของผูเ้สียหายไวพิ้จารณา และขณะเดียวกนัยงัมีคดีกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยูร่ะหวา่งการไต่สวนและวนิิจฉยัของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 86 ก าหนดหา้มไม่ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. รับค ากล่าวหาเร่ืองท่ีเป็นคดีอาญา
ในประเด็นอยา่งเดียวกนัและศาลไดป้ระทบัรับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีค าสัง่เด็ดขาดแลว้ ยอ่มเป็นการตดัอ านาจไต่
สวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยผลของกฎหมายทนัที เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกบัการด าเนินคดีอาญาตาม
กฎหมายของประเทศองักฤษพบวา่กฎหมายก าหนดใหป้ระชาชนมีสิทธิร้องทุกขแ์ละฟ้องคดีต่อศาลทั้งในความผดิ
ยอมความไดแ้ละความผิดต่อแผน่ดิน แต่ก็ให้อ านาจหน่วยงานรัฐ คือ Crown Prosecution Service (CPS) มีอ านาจ
ตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของประชาชน หากเห็นวา่ผูเ้สียหายด าเนินคดีอาญาไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือกระทบต่อสาธารณะ CPS มีอ านาจสั่งให้ผูเ้สียหายยุติการด าเนินการหรือระงบัการด าเนินของผูเ้สียหายได้
ตามท่ี CPS เห็นสมควร นอกจากน้ี CPS อาจจะเขา้ด าเนินคดีอาญาดงักล่าวแทนผูเ้สียหายเอง ดงันั้น ควรก าหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะเป็นองคก์รหลกัในการด าเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีอ านาจระงบัการใช้
สิทธิฟ้องคดีของผูเ้สียหายได ้เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและวนิิจฉยัคดีในความผิดนั้นใหเ้สร็จ
ส้ินก่อน 

3) ประเด็นการขอเขา้ร่วมเป็นโจทก์ของอยัการสูงสุดหรือพนกังานอยัการในคดีท่ีผูเ้สียหายใชสิ้ทธิยื่น
ฟ้องเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่อศาลกรณีเป็นคดีท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ 

 ในการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบส าหรับคดีท่ีผูเ้สียหายเท่านั้นเป็น
โจทก์ จะพิจารณาจากหลกัฐานของผูเ้สียหายน าสืบรวมถึงศาลมีอ านาจเรียกพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งหรือเรียก
บุคคลมาให้ถอ้ยค า ส่วนในคดีท่ีอยัการสูงสุด พนักงานอยัการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ให้ศาลน ารายงานและส านวนการไต่สวนมาเป็นหลกัในการแสวงหาความจริงในคดี เห็นวา่ใน
คดีท่ีผูเ้สียหายเป็นโจทก ์ศาลจะตอ้งมีการพิจารณาเพ่ือแสวงหาความจริงและรวบรวมพยานหลกัฐานมากกวา่คดีท่ี
อัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ เน่ืองจากคดีดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการรวบรวม
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พยานหลกัฐานในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาก่อนแลว้ ท าให้ศาลสามารถทราบถึงขอ้เท็จจริง
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความเสียหาย หรือผลกระทบจากการกระท าความผิดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ือท่ีศาลจะพิจารณา
คดีไดต้่อไป ในการพิจารณาคดีทุจริตใหศ้าลน าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบงัคบั
ใชเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัตามพระราชบญัญติัน้ี ดงันั้น ในคดีท่ีอยัการสูงสุด พนักงานอยัการ หรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา่เร่ืองท่ีผูเ้สียหายเป็นโจทกก์รณีกล่าวหาเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ี
เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือมีผลให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ อยัการสูงสุด พนักงาน
อยัการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเขา้เป็นโจทกใ์นคดี โดยการยืน่ค  าร้องขอเขา้ร่วมเป็นโจทกใ์นระยะใดก่อน
คดีเสร็จเด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกบัการด าเนินคดี
อาญาตามกฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีผูเ้สียหายมีสิทธิด าเนินคดีอาญาอยา่งจ ากดั โดยมีสิทธิฟ้องคดี
เฉพาะความผิดเลก็นอ้ยเท่านั้น และมีเง่ือนไขวา่ผูเ้สียหายตอ้งด าเนินการประนีประนอมกบัคู่กรณีเสียก่อน หากคดี
ท่ีผูเ้สียหายฟ้องมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอ านาจเรียกใหพ้นกังานอยัการเขา้มาด าเนินคดีดงักล่าว
แทนผูเ้สียหายหรือความผิดท่ีผูเ้สียหายฟ้องคดีเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต่อรัฐผูเ้สียหายไม่อาจยื่นฟ้อง
คดีดงักล่าวได ้ดงันั้น จึงควรก าหนดใหศ้าลเรียกอยัการสูงสุด พนกังานอยัการ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เขา้มา
เป็นโจทก์ร่วมในคดี เน่ืองจากคดีท่ีอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี ศาลยอ่มทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัคดีมากกวา่พนกังาน
อยัการ 
 

6. อภิปรายผล  
จากการวิจยัท าใหส้ามารถก าหนดแนวทางในการตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายในความผิด

ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หนา้ท่ีในการยติุธรรมได ้อนัเป็นไปตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย ดงัน้ี 

1) จากศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการกระท าผิดอาญาของเจา้หน้าท่ีของรัฐอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายต่อเอกชนด้วยท าให้เอกชนสามารถเป็นผูเ้สียหายและมีสิทธิด าเนินคดีอาญากับ
เจา้หน้าท่ีของรัฐไดซ่ึ้งเป็นการกระท าความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทอนัไปตามหลกัการด าเนินคดี
อาญาโดยรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามการเปิดโอกาสให้ผูเ้สียหายมีสิทธิด าเนินคดีอาญาได ้หน่วยงานของรัฐก็มี
กระบวนการตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายดว้ยเช่นกนัซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการตรวจสอบคดีอาญา
โดยพบว่าทั้งประเทศท่ีใช้ระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาต่างมีการก าหนดกระบวนการตรวจสอบการด าเนิน
คดีอาญารวมถึงการตรวจสอบการด าเนินคดีของผูเ้สียหายไวด้ว้ย  

2) จากการศึกษาพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบ
กฎหมายของประเทศองักฤษ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
พบว่าการด าเนินคดีอาญาของประเทศอังกฤษก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิด าเนินคดีอาญาได้ซ่ึงก าหนดไว้
เช่นเดียวกบัการด าเนินคดีอาญากบัเจา้หน้าท่ีของรัฐตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. 2559 โดยก าหนดให้ผูเ้สียหายมีสิทธิฟ้องเจา้หนา้ท่ีของรัฐต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได ้แต่
อยา่งไรก็ตามในประเทศองักฤษให้อ านาจหน่วยงานของรัฐ Crown Prosecution Service (CPS) มีอ านาจตรวจสอบ
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การด าเนินคดีอาญาของประชาชนได ้ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่หากพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. 2559 ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายเพ่ือป้องกนัการใช้
สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือใชสิ้ทธิฟ้องคดีเพ่ือไม่ใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและวินิจฉยัคดี ยอ่ม
ท าใหก้ารด าเนินคดีอาญากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมถึงตามหลกัการด าเนินคดีอาญาของสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีโดยหลกัเป็นการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ แต่บางกรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อยก็เปิดโอกาสให้
ผูเ้สียหายมีสิทธิด าเนินคดีอาญาไดเ้ช่นกนั และหากเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าผิดกระท าความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบทหรือคดีท่ีกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอ านาจเรียกพนกังานอยัการเขา้มาด าเนินคดีแทนผูเ้สียหาย
ดว้ย ผูว้ิจยัเห็นวา่การก าหนดให้ศาลมีอ านาจเรียกพนักงานอยัการเขา้มาในคดีท่ีผูเ้สียหายฟ้องเจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึง
เป็นคดีท่ีกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได ้ตามหลกัการด าเนินคดีอาญาของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถือเป็น
มาตรการท่ีท าให้รัฐสามารถตรวจสอบควบคุมการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายไดมี้ประสิทธิภาพ เน่ืองจากโดย
หลกัการกระท าผิดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐส่งผลโดยตรงต่อรัฐในฐานะเจา้ของผูใ้ชอ้  านาจและมีหนา้ท่ีรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ก็ควรก าหนดใหมี้มาตรการ
ดงักล่าวดว้ยเช่นกนัสรุปไดว้่าทั้ งประเทศองักฤษท่ีใชร้ะบบกล่าวหาและสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีใชร้ะบบ              
ไต่สวนต่างมีกระบวนการตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายไวเ้ป็นไปตามแนวคิดการตรวจสอบคดีอาญา 
นอกจากน้ีตามพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจ
สอบสวนในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายบทยอ่มท าให้ความผิดในประเด็นเดียวกนัหรือเร่ืองเดียวกนัไดรั้บ
การสอบสวนให้เสร็จส้ินไปในคราวเดียวเป็นไปตามหลกัการห้ามด าเนินคดีอาญาซ ้ า (Ne bis in idem) ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมยงั
ไม่มีการก าหนดใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจในการไต่สวนวนิิจฉัยคดีท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าความผิดกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทดว้ย  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีควรก าหนดกระบวนการตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของ
ผูเ้สียหายทั้งชั้นก่อนและหลงัฟ้องคดี ดงัน้ี 

ประเด็นแรกเร่ืองอ านาจไต่สวนและวินิจฉัยคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในความผิดกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทเพื่อเป็นไปตามหลกัการหา้มด าเนินคดีซ ้ า (Ne bis in idem) จึงเห็นควรใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อ านาจด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนท่ีเป็นการกระท ากรรมเดียวกันหรือเร่ืองเดียวกัน เพ่ือให้มีการสอบสวน
เจา้หนา้ท่ีของรัฐเพียงคร้ังเดียว นอกจากน้ีหากความผิดท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย
บท เป็นคดีท่ียุง่ยากและมีความซบัซอ้น ควรก าหนดให้มีกระบวนการสอบสวนคดีร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กบัพนกังานสอบสวน เน่ืองจากแต่ละองคก์รมีความเช่ียวชาญในการหาแสวงหาพยานฐานเฉพาะดา้นต่างกนั 
การสอบสวนร่วมกนัน่าจะท าใหก้ารรวบรวมพยานหลกัฐานในคดีมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นท่ีสองเร่ืองการใชสิ้ทธิฟ้องคดีของผูเ้สียหายต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบส่งผลต่อ
อ านาจไต่สวนและวินิจฉัยคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากคดีท่ีผูเ้สียหายยื่นฟ้องต่อศาลและศาลประทบัรับฟ้อง
ไว ้เป็นเร่ืองเดียวกนัหรือประเด็นอยา่งเดียวกนัและยงัอยูใ่นระหวา่งไต่สวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยอ่มท าให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอ านาจการไต่สวนคดีต่อไปได้ แมว้่าตามพระราชบัญญติัวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 จะก าหนดให้ศาลมีอ านาจเรียกรายงานและส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงมาเพ่ือ
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ประกอบการไต่สวนมูลฟ้องและหากศาลเห็นสมควรอาจสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีของ
ผูเ้สียหายไวเ้พ่ือรอผลการไต่สวนคดีก่อนได ้อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัเห็นว่าหากผูเ้สียหายยื่นฟ้องคดีโดยใช้สิทธิไม่
สุจริตเพ่ือช่วยเหลือจ าเลย หรือชิงฟ้องคดีก่อนเพ่ือตดัอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยอ่มส่งผลต่อส านวนการไต่
สวน ดงันั้น เพ่ือตรวจสอบการใชสิ้ทธิด าเนินคดีของผูเ้สียหายควรก าหนดใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจระงบั
การใชสิ้ทธิฟ้องคดีของผูเ้สียหายได ้

ประการสุดท้ายการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ของอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการในคดีท่ีกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ หากการใชสิ้ทธิฟ้องคดีของผูเ้สียหายศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าผิดส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐดว้ย ควรท่ีจะให้ศาลเรียกอยัการ
สูงสุดหรือพนักงานอัยการเข้ามาในคดีโดยเป็นโจทก์ร่วมกับผูเ้สียหายเพ่ือควบคุมการด าเนินคดีและรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ โดยผูว้ิจัยเห็นว่าการท่ีอยัการสูงสุดหรือพนักงานอัยการจะเขา้มาในคดีเองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31 เป็นเร่ืองท่ีปฏิบติัไดย้ากเน่ืองจากพนักงานอยัการไม่อาจทราบได้ว่า
ผูเ้สียหายฟ้องคดีเร่ืองใดไวบ้า้ง  ดงันั้น การก าหนดให้ศาลเรียกอยัการสูงสุดหรือพนักงานอยัการเขา้มาในคดีเป็น
กระบวนการทางกฎหมายท่ีสามารถบงัใชไ้ดม้ากกวา่  

จากการศึกษาผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรก าหนดให้รัฐสามารถตรวจสอบการใชสิ้ทธิการด าเนินคดีอาญาของ
ผูเ้สียหายในความผิดท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี ความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมได้ ย่อมท าให้กระบวนการด าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ดว้ย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากสภาพปัญหาและการศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีอาญา 
ผูว้ิจัยขอเสนอมาตรการตรวจสอบการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหาย โดยแก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 

1. ควรแกไ้ขกฎหมายตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 19(4) โดยก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจไต่สวนและ
วนิิจฉยัคดีท่ีเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ไม่ช้ีมูลความผิด
กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีกระท าความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ใหพ้นกังานสอบสวนท่ีสอบสวนร่วมกนั
กบัคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจตรวจสอบส านวน โดยมีอ านาจท าความเห็นแยง้ส านวนเฉพาะคดีท่ีเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐกระท าผิดและอยูใ่นอ านาจของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 145 
ได ้

2. ควรแกไ้ขกฎหมายตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 89 โดยก าหนดให้ส่งค าร้องทุกข์ของพนักงานสอบสวนมายงั
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ครอบคลุมถึงความผิดท่ีพนกังานสอบสวนเห็นวา่เป็นความผิดกรรมเดียวกบัความผิดท่ี
เจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี กระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าผิดต่อต าแหน่ง
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หนา้ท่ีในการยติุธรรม รวมถึงก าหนดกระบวนการสอบสวนร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัพนกังาน
สอบสวน  
 3. ควรเพ่ิมมาตรา 21/1 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ระงับการ
ด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายไวช้ัว่คราว 
 4. ควรเพ่ิมเติมมาตรา 26/1 ตามพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 โดย
ก าหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเรียกอยัการสูงสุดหรือพนกังานอยัการเขา้มาเป็นโจทก์ร่วมกบั
ผูเ้สียหายในคดีท่ีกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 
ค านิยามศัพท์  

“ชั้นก่อนฟ้อง”  หมายถึง กระบวนการในชั้นสอบสวนของหน่วยงานของรัฐเพ่ือแสวงหาขอ้เท็จจริง
รวบรวมพยานหลกัฐาน และสรุปส านวนคดี  

“ชั้นหลงัฟ้องคดี” หมายถึง กระบวนการด าเนินคดีอาญาของผูเ้สียหายในชั้นศาลตั้งแต่ยื่นฟ้องจนถึงก่อน
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีค าพิพากษา  
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการท าสัญญาการประกอบธุรกจิน าเทีย่วแบบแพค็เกจทวัร์ 
LEGAL PROBLEMS CONCERNING CONTRACT BUSINESS  

PACKAGE TOUR  
 

สาวติรี  บุญเสมา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการท าสัญญาการ
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแบบแพ็คเกจ โดยศึกษากฎหมายต่างๆของประเทศไทยว่าควรจะมีขอ้ก าหนดในการ
ควบคุมการท าสญัญาอยา่งไร เพ่ือท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เน่ืองจากกฎหมายในประเทศไทยเก่ียวกับการท าสัญญาการประกอบธุรกิจน าเท่ียวแบบแพ็คเกจมี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ พระราชบญัญติัว่าดว้ยขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556 และพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลว้นแลว้แต่เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองการควบคุมการท า
สัญญาการประกอบธุรกิจน าเท่ียวแบบแพค็เกจทั้งส้ิน แต่การท าสัญญาดงักล่าวมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย
ดว้ยกนั จึงท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองการบริการตามสญัญาระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวกบันกัท่องเท่ียวอยูเ่สมอ
ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บความคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะโดยการให้มีการแกไ้ขบทบัญญติัในพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก ์แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในเร่ืองของการก าหนดมาตรการเก่ียวกบั
การท าสัญญาการประกอบธุรกิจน าเท่ียวแบบแพค็เกจ โดยการก าหนดให้สัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จจะตอ้งท า
สัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวและนักท่องเท่ียว มีขอ้ความท่ีเป็นขอ้มูล หรือขอ้
สญัญาตามท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งส่งมอบสญัญาใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
 

ABSTRACT 
 This thesis aims to study the state of legal problems about the Contract Business Package Tour. The 
studying a laws of Thailand should study how to rules to control contracts. In order to promote tourism in 
Thailand effectively. 
 In Thailand, travel package contracts are related to Unfair Contract Act, 1997, Consumer Protection 
Act, 1979 (Amendment No. 3) BE 2556 and Business Tourism Business and Guide Act 2008, Amended (No. 
2), 2016. The contract has involved several parties involved. So it makes the problem of service contract 
between tour operators. Tourists are not effectively protected. 
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 Therefore, the researcher will suggest to amend of Travel and Tour Guide Act in terms of setting the 
measures regarding the contract package tour business. By setting up a comprehensive tour contract, the 
contract must be in writing between  travel entrepreneurial and tourists. The contract should have informative 
or the contract as required by law and to deliver the contract to tourists. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การประกอบธุรกิจน าเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบนั ถือเป็นอุตสาหกรรมมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนมี
บทบาทความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอยา่งมาก ซ่ึงถือเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัน ามา
ซ่ึงเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวถือเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งรวมไปถึงการคา้
และการลงทุนดว้ย เม่ือประเทศประสบภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการสร้างรายได้
ใหก้บัประเทศสามารถช่วยใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกวา่ภาคการผลิตและภาคบริการอ่ืนๆ อยา่งไรก็
ตามอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้การแข่งขนัรุนแรงข้ึนตามล าดบั มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมี
ความอ่อนไหวจากปัจจยัลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้1 
 การน านกัท่องเท่ียวโดยการน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์ เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บ ความนิยม
อย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีลกัษณะเป็นการจัดรายการน าเท่ียว โดยรวมเอาบริการทางการท่องเท่ียวตั้งแต่ 2 
ประเภทข้ึนไป ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง สถานท่ีพกั อาหารเคร่ืองด่ืม ทัศนาจร สินคา้หรือของท่ีระลึก และ
มคัคุเทศก ์เป็นตน้ มารวมไวเ้ป็นรายการน าเท่ียวเดียวแลว้เสนอขาย รายการดงักล่าวแก่นกัท่องเท่ียวในราคาเหมา
จ่ายไม่แยกขายเป็นทีละรายการ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวไม่จ าตอ้ง
ด าเนินการติดต่อเพ่ือซ้ือสินคา้หรือบริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวต่างๆจากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวหลายๆ
แห่งทีละรายการดว้ยตนเอง การน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์มีการเรียกกนัในหลากหลายนิยาม เช่น การน าเท่ียวแบบ
แพ็คเกจทวัร์ (Package Tour) การน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย การบริการ การทศันาจร เป็นตน้ ซ่ึงการท่องเท่ียวแบบ
แพค็เกจทวัร์น้ีกฎหมายของประเทศองักฤษไดบ้ญัญติัไวใ้น The Package Travel, Package Holidays and Package 
Tours Regulations 1992 เป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรของประเทศองักฤษมีผลใชบ้งัคบักบัสัญญาน าเท่ียวแบบ
เบ็ดเสร็จไดนิ้ยามความหมายของการน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จไว ้หมายถึง การจดัรวบรวมบริการทางการท่องเท่ียว
อยา่งน้อย 2 ประการ ไดแ้ก่ การขนส่ง ท่ีพกั หรือบริการท่องเท่ียวอ่ืนไวล่้วงหน้า เพ่ือขายหรือเสนอขายในราคา
เหมาจ่าย 
 เม่ือพิจารณาประเภทการท่องเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่า ลักษณะการท าสัญญาระหว่าง
นกัท่องเท่ียวกบัผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวสามารถเกิดข้ึนไดห้ลายรูปแบบ อีกทั้งสัญญาน าเท่ียวแบบแพ็คเกจทวัร์ 
หรือแบบเบ็ดเสร็จ อาจมีองคป์ระกอบระหวา่งประเทศไดใ้นหลายโอกาส คือองคป์ระกอบระหวา่งประเทศอาจ
เกิดข้ึนไดจ้ากสัญชาติของคู่สัญญาไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และ

                                                   
1 เจษฎา ขวญัเมือง. (2559). ปัญหาและสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://tourismatbuu.wordpress.com [2560, 8 มิถุนายน]. 
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นกัท่องเท่ียว หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญา สถานท่ีช าระหน้ีตามสัญญา หรือสถานท่ีท่ีเกิดการผิดสัญญาข้ึน 
ซ่ึงในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งศึกษาประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถแบ่งปัญหาท่ีจะศึกษาได ้ดงัต่อไปน้ี 
  1) ลกัษณะของสญัญาน าเท่ียวในรูปแบบแพค็เกจทวัร์ 
  สญัญาน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์เป็นสัญญาท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งช าระราคาล่วงหนา้ นกัท่องเท่ียวจะยงั
ไม่ไดรั้บการปฏิบติัการช าระหน้ีในทันที ในสภาวการณ์เช่นนั้นมีแนวโน้มสูงท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะไม่
ปฏิบัติการช าระหน้ีของตน หรือช าระหน้ีของตนไม่ถูกตอ้งตรงตามสัญญา เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว
ไดรั้บช าระค่าบริการไปแลว้ ส่งผลให้อ านาจต่อรองของ นกัท่องเท่ียวลดลง นักท่องเท่ียวตกเป็นผูเ้สียเปรียบไม่
สามารถใชสิ้ทธิยึดหน่วงราคาค่าบริการในการต่อรองกบัคู่สัญญาของตนได ้ซ่ึงปัจจุบนัมีปัญหาการร้องเรียนต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกรณีนกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บบริการตามสัญญาเป็นจ านวนมาก หรือนกัท่องเท่ียวถูกปล่อยท้ิง
ไวท่ี้สนามบินโดยไม่ไดรั้บบริการน าเท่ียว เป็นตน้ 
  นอกจากน้ีสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จเป็นสัญญาท่ีท าข้ึนระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัผูป้ระกอบธุรกิจน า
เท่ียว แต่บุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการตามสญัญา คือผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกสญัญาจึง
เป็นกรณีท่ีมีการให้บุคคลอ่ืนช าระหน้ีแทน ท าให้มีประเด็นปัญหาท่ีต้องพิจารณาว่า นิติสัมพันธ์ระหว่าง
นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว และผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ มี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างไร และหากเกิดการไม่ช าระหน้ีหรือช าระหน้ีไม่ตรงตามสัญญาเป็นเหตุให้นักท่องเท่ียว
ไดรั้บความเสียหาย นกัท่องเท่ียวจะเรียกให้บุคคลใดรับผิดไดบ้า้ง ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากลกัษณะสัญญาดงักล่าว 
จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาหามาตรการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองนกัท่องเท่ียวต่อไป 
  2) การคุม้ครองนกัท่องเท่ียวจากสญัญาการประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบแพค็เกจทวัร์ 
  การน าเท่ียวแบบแพ็คเกจทวัร์ถือเป็นการให้บริการอย่างหน่ึง ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตอ้งอาศัยการ
โฆษณารายการน าเท่ียวผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือแนะน าบริการของตนในบางคร้ังอาจมีการโฆษณาท่ีเกินจริงและ
หลอกลวงนกัท่องเท่ียว หรือไม่มีการแจง้ขอ้มูลบางอยา่งท่ีนกัท่องเท่ียว จ าเป็นตอ้งทราบ ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่ได้
รับขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอในการตดัสินใจเขา้ท าสัญญา นอกจากน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมกัจะก าหนด
หมายเหตุต่อทา้ยรายการน าเท่ียวระบุถึงเง่ือนไขการให้บริการ การยกเลิกการให้บริการและการคืนเงิน การจ ากดั
การบริการ และการยกเวน้ความรับผิดของผูป้ระกอบการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียวของผูป้ระกอบ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีเน้ือหาไม่เป็นธรรมในบางประการ 
  โดยการก าหนดหมายเหตุเป็นการก าหนดของผูป้ระกอบการแต่เพียงฝ่ายเดียว เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการ
ให้บริการตามสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จข้ึน ผูป้ระกอบธุรกิจมกัจะอา้งถึงหมายเหตุต่อท้ายรายการดงักล่าว
เพื่อให้ตนพน้จากความรับผิดท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความเสียหายและไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ดงัเช่น บริษทั
ทวัร์ศูนยเ์หรียญท่ีเขา้ท าธุรกิจในประเทศไทยไดมี้วธีิการหาลูกทวัร์โดยใชบ้ริษทัทวัร์ในจีน จากนั้นเป็นการซ้ือขาย
หัวลูกทัวร์ ด้วยการใช่ไกด์เถ่ือนและซ้ือลูกทัวร์จากบริษทัทัวร์ต่างๆ เพ่ือถอนทุนและรีดก าไร ด้วยการท าทุก
วิถีทางให้ลูกทวัร์ควกัเงินซ้ือสินคา้ เพ่ือเอาค่าคอมมิชชัน่แถมตม้ตุ๋นและโก่งราคาจนนักท่องเท่ียวจีนเข็ดหนีไป
เท่ียวมาเลเซีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ทนการถูกโกงในไทย ส่งผลใหร้ายไดท่้องเท่ียวไทย
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จากจีนลดเป็นอยา่งมาก2 ซ่ึงประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองนักท่องเท่ียวในสัญญาน าเท่ียวแบบแพ็คเกจจึง
เกิดข้ึน ผูว้ิจยัพบว่าในปัจจุบันมีกฎหมายของประเทศไทยท่ีบัญญติัข้ึนใช้บังคบักบัธุรกิจน าเท่ียวโดยตรง คือ
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีบทบญัญติับาง
มาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นในการคุม้ครองนักท่องเท่ียว ผูว้ิจยัจะไดท้ าการศึกษาว่ากฎหมาย ดงักล่าวมีความ
เพียงพอท่ีจะใหค้วามคุม้ครองนกัท่องเท่ียวตามสญัญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จไดห้รือไม่ 
  3) มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากการประกอบธุรกิจน าเท่ียวใน
รูปแบบแพค็เกจทวัร์ 
  การเขา้ท าสัญญาน าเท่ียวแบบแพ็คเกจทวัร์ นักท่องเท่ียวย่อมประสงคท่ี์จะไดรั้บ ความสุขสนุกสนาน
จากการไดรั้บบริการท่องเท่ียวตามสัญญา การไม่ช าระหน้ีหรือช าระหน้ีไม่ถูกตอ้งตามสญัญาจึงก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่นักท่องเท่ียว ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้ นไม่ได้เป็นเพียงความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือ
ทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่การไม่ปฏิบติัการช าระหน้ี ตามสัญญายงัท าให้นักท่องเท่ียวขาดความสนุกสนาน เกิดความ
ผิดหวงั หรือเกิดความคบัขอ้งใจ เป็นตน้ ซ่ึงในกรณีการเรียกร้องความเสียหายอนัเกิดจากการขาดความสนุกสนาน
ดงักล่าวยงัไม่เคยเกิดข้ึนในประเทศไทย แต่จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศพบวา่ในต่างประเทศมีการฟ้อง
เรียกค่าเสียหายเหล่าน้ีอยา่งแพร่หลาย และศาลก็ตดัสินให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวชดใชค้่าเสียหายดงักล่าว3 เช่น 
ในประเทศองักฤษไดก้ าหนดไวใ้น The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 
ในเร่ืองการก าหนดค่าเสียหายจากการผิดสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ การก าหนดค่าเสียหายอนัเกิดจากการผิด
สัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จนั้นเป็นเร่ืองยากโดยเฉพาะค่าเสียหายทางจิตใจของนักท่องเท่ียว เน่ืองจากโดย
ลกัษณะของความเสียหายทางจิตใจนั้นเป็นส่ิงท่ียากจะค านวณออกมาเป็นจ านวนเงิน เป็นเร่ืองในทางอตัวิสัย
ข้ึนอยู่กับ ความคิดความเขา้ใจของบุคคลแต่ละคน นักท่องเท่ียวบางคนอาจเห็นว่าเร่ืองท่ีเป็นปัญหาเป็นเร่ือง
เล็กนอ้ยไม่มีความรู้สึกใดๆ แต่ในขณะเดียวกนันักท่องเท่ียวอีกคนอาจจะเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีท าให้ตนหมดความ
สนุกสนานก็เป็นได ้โดยวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีท าการศึกษาถึงลกัษณะของความเสียหายอนัเกิดจากการผิดสญัญาน า
เท่ียวแบบเบ็ดเสร็จวา่ประกอบดว้ยความเสียหายใดบา้ง รวมถึงศึกษาถึงหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าเสียหายจากการ
ผิดสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จในปัจจุบันว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบักฎหมายใน
ประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความหมาย ลกัษณะ และรูปแบบการท าสัญญาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบแพค็เกจ
ทวัร์ 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท าสัญญาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบ
แพค็เกจทวัร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

                                                   
2 ส านกัพฒันาการท่องเท่ียว. (2550). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบ
จากทัวร์ศูนย์เหรียญ. กรุงเทพมหานคร : บริษทั เทสโก ้จ  ากดั. หนา้ 35. 
3 พีรวสั ประสาทกลาง. (2555). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย. สารนิพนธ์นิติศาสตร
มหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 27. 
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3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของการคุม้ครองนักท่องเท่ียวจากการท าสัญญาประกอบธุรกิจน า
เท่ียวในรูปแบบแพค็เกจทวัร์ 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทาง และมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองนักท่องเท่ียวให้ไดรั้บความเป็นธรรม
จากการการท าสญัญาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบแพค็เกจทวัร์ 

 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
 สญัญาน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์นั้นเป็นสัญญาให้บริการน าเท่ียว โดยผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวได้
จดัท ารายการน าเท่ียวโดยรวมเอาบริการท่องเท่ียวตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปไวล่้วงหน้า เพ่ือเสนอขายรายการ
ดังกล่าวแก่นักท่องเท่ียวในราคาเหมาจ่าย ด้วยลักษณะสัญญาน าเท่ียวแบบแพ็คเกจทัวร์ถือเป็นสัญญาท่ี
นักท่องเท่ียวจะตอ้งช าระราคาล่วงหน้า นักท่องเท่ียวจึงยงัมิได้รับการปฏิบัติการช าระหน้ีในทันที และสัญญา
ดังกล่าวมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายฝ่ายด้วยกัน จึงท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการบริการตามสัญญาระหว่างผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวกบันักท่องเท่ียวอยู่เสมอ จึงควรท่ีจะบญัญติัเพ่ิมเติมให้สัญญาน าเท่ียวแบบแพ็คเกจทวัร์
จะต้องท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวและนักท่องเท่ียว โดยมีข้อมูลหรือ
รายละเอียดในสญัญาตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะตอ้งส่งสญัญาดงักล่าวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือเป็นหลกัประกนั
มิให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวผิดสญัญากบันกัท่องเท่ียว โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมลงในพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  เพ่ือใหก้ารท าสญัญาในรูปแบบแพค็เกจทวัร์ในประเทศ
ไทยมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความเป็นธรรมจากการท าสญัญาดงักล่าว 
 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
หนงัสือ บทความ เอกสาร ค าวินิจฉัยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และวารสารกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัมาตรการทางกฎหมายในการท าสญัญาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบแพค็เกจทวัร์ ตลอดจนขอ้มูลทาง
กฎหมายจากเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงค าอธิบาย บทความ หรือ
ขอ้คิดเห็นต่างๆโดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลกักฎหมายของต่างประเทศ กบัหลกักฎหมายของไทย รวมถึงค า
พิพากษาของศาล แลว้น ามาวเิคราะห์ สรุปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 
5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ท าให้ทราบถึงความหมาย ลักษณะ และรูปแบบการท าสัญญาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบ
แพค็เกจทวัร์ 
 2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าสัญญาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบ
แพค็เกจทวัร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3. ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการคุม้ครองนกัท่องเท่ียวจากการท าสัญญาประกอบธุรกิจน าเท่ียวใน
รูปแบบแพค็เกจทวัร์ 
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4. ท าให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะ และมาตรการท่ีเหมาะสมในการคุม้ครองนกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความเป็น
ธรรมจากการการท าสญัญาประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบแพค็เกจทวัร์ 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
 สัญญาน าเท่ียวแบบแพ็คเกจทัวร์เป็นสัญญาท่ีให้บริการท่องเท่ียวโดยผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวไดจ้ัด
รายการน าเท่ียว โดยรวมเอาบริการท่องเท่ียวตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปไวล่้วงหนา้ เพ่ือ เสนอขายรายการดงักล่าว
แก่นกัท่องเท่ียวในราคาเหมาจ่าย ดว้ยเหตุท่ีลกัษณะของสัญญาน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์เป็นสัญญาท่ีนกัท่องเท่ียว
จะตอ้งช าระราคาล่วงหนา้ นกัท่องเท่ียวจะยงัไม่ไดรั้บ การปฏิบติัการช าระหน้ีในทนัที และเป็นสัญญาท่ีมีบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในสัญญาหลายฝ่ายดว้ยกนั จึงท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการใหบ้ริการตามสัญญาระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจ
น าเท่ียวกบันกัท่องเท่ียว อยูเ่สมอ ผูว้จิยัไดแ้ยกประเด็นปัญหาออกเป็น 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1) ปัญหาเก่ียวกับสัญญาน าเท่ียวในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ สัญญาน าเท่ียวแบบแพ็คเกจทัวร์เป็น
สัญญาให้บริการท่ีมีการช าระราคาล่วงหนา้ ท าให้เกิดความไม่แน่นอนวา่นักท่องเท่ียวจะไดรั้บการช าระหน้ีตาม
สัญญาหรือไม่ ในประเทศองักฤษตาม Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 
มีหลกัการท่ีก าหนดวา่เป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีจะไดรั้บบริการ คือการก าหนดให้สัญญาน า
เท่ียวแบบแพ็คเกจจะตอ้งท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีขอ้ความท่ีเป็นขอ้มูลและขอ้สัญญาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเป็นอยา่งนอ้ย และจะตอ้งส่งมอบส าเนาสญัญาให้แก่นกัท่องเท่ียว อีกทั้งยงัก าหนดใหน้กัท่องเท่ียวจะตอ้ง
ได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าท าสัญญาหรือไม่ เม่ือเข้าท าสัญญาแลว้ หากมีการ
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสญัญาโดย ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว และไดก้ าหนดใหก้ารเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสญัญา
เป็นเหตุท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวผิดสัญญา นอกจากจะตอ้งมีการชดใชค้่าสินไหมทดแทนแลว้ยงัมีแนวทางการ
เยยีวยาความเสียหายประการอ่ืนแก่นกัท่องเท่ียว เช่น การเสนอบริการท่องเท่ียวทดแทน หรือการน านกัท่องเท่ียว
กลบัไป ยงัสถานท่ีท่ีออกเดินทาง เป็นตน้ เม่ือพิจารณากฎหมายในประเทศไทยแลว้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวกบั
นักท่องเท่ียวจะไม่มีการท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร และพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก็ไม่มีบญัญติัใดท่ีก าหนดใหก้ารท าสญัญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จตอ้งท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงไม่มีการก าหนดให้ส่งมอบส าเนาสัญญาให้แก่
นักท่องเท่ียว ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการได้รับช าระหน้ีตามสัญญา และยงัท าให้นักท่องเท่ียวไม่มี
หลกัฐานท่ีจะเรียกใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวรับผิด อีกทั้งการท่ีคู่สญัญาไม่มีการท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรยงั
เป็นอุปสรรคในการใหรั้ฐเขา้มาตรวจสอบถึงการฝ่าฝืนบทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิของนกัท่องเท่ียว 
 2) ปัญหาการคุม้ครองนักท่องเท่ียวจากการประกอบธุรกิจน าเท่ียวในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ ใน
ประเทศองักฤษมีหลกัการคุม้ครองนักท่องเท่ียวดา้นโฆษณาบริการน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์ โดยกฎหมายของ
ประเทศองักฤษ Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 ก าหนดให้การโฆษณา
จะตอ้งมีขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด และก าหนดให้ขอ้มูลท่ีปรากฏในการโฆษณานั้นเป็นส่วนหน่ึงของขอ้
สัญญา รวมถึงมีบทบัญญัติในการก ากับดูแลเน้ือหาของโฆษณา ซ่ึงจะตอ้งไม่ประกอบไปด้วยขอ้มูลท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ใจผิด และจะตอ้งแสดงขอ้ความท่ีชดัเจน สามารถเขา้ใจไดใ้นเครือรัฐออสเตรเลีย Trade Practice 
Act 1974 มีหลกัการก ากบัดูแลการโฆษณาไวเ้ป็นการทัว่ไป โดยการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเก่ียวกับ
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บริการน าเท่ียวมกัจะมี การใชถ้อ้ยค าโฆษณาท่ีสวยหรู ยกยอ่งเกินจริงเพ่ือกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจ 
และประทบัใจในตวับริการท่องเท่ียวท่ีน าเสนอ กฎหมายออสเตรเลียเรียกขอ้ความและภาพท่ีโฆษณา เหล่าน้ีว่า 
“การโฆษณาท่ีมีการยกย่องเกินจริง (Puffery)” กฎหมายคุ้มครองนักท่องเท่ียวจะเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง หาก
ข้อความและภาพโฆษณาดังกล่าวนั้ นไม่ตรงกับความจริงไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ
หลอกลวง เป็นตน้ กฎหมายคุม้ครองนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งในท่ีน้ี คือ Trade Practice Act 1974 จะปรับใชก้บัการ
โฆษณาเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวและการขายบริการท่องเท่ียว โดยให้สิทธิ นักท่องเท่ียวในการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกบัผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ตวัแทนการเดินทาง และ ผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆผูข้นส่ง ผูจ้ดัใหมี้ท่ีพกั รวมถึงผูมี้
ส่วนร่วมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอ่ืนๆ เก่ียวกบัการแสดงขอ้ความหรือกระท าการใดๆในการโฆษณาดา้นการ
เดินทางท่องเท่ียว แต่ในกฎหมายเครือรัฐออสเตรเลียยงัไม่มีหลกัการก าหนดให้ขอ้มูลในโฆษณาเป็นส่วนหน่ึง
ของสญัญา ดงัเช่นในประเทศองักฤษ ส าหรับประเทศไทยพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 26 ไดก้ าหนดขอ้มูลท่ีจะตอ้งมีในการโฆษณาช้ีชวนเก่ียวกบัรายการน า
เท่ียวเอาไว ้แต่ไม่มีการก ากับดูแลเน้ือหาของโฆษณา จึงมีผลท าให้ส านักงานพัฒนาการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็น
หน่วยงานเฉพาะท่ีก ากับดูแลธุรกิจน าเท่ียวไม่สามารถก ากบัดูแลเน้ือหาของโฆษณาได้ และไม่มีการก าหนด
สถานะของโฆษณาวา่มีผลผกูพนัผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวเพียงใด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในขอ้ผกูพนัระหวา่ง
คู่สญัญา 
 อีกทั้งในเร่ืองของขอ้ยกเวน้ความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์ในประเทศ
ไทย หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการยกเวน้หรือจ ากดัความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวข้ึน กรณีจะตอ้งพิจารณา
กฎหมายทัว่ไป คือพระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 โดยศาลจะเป็นผูก้  าหนดวา่ขอ้ยกเวน้
หรือจ ากัดความรับผิดกรณีใด ท่ีจะถือว่าเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ดังนั้นนักท่องเท่ียวจะได้รับความ
คุม้ครองก็ต่อเม่ือมีการน าคดีข้ึนสู่ศาลเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม หากนักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะใช้สิทธิร้องเรียนต่อ
ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว เม่ือพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2559 ไม่ได้ก าหนดเก่ียวกับเร่ืองน้ีเอาไว ้แมจ้ะมีกฎหมายทั่วไปท่ีสามารถน ามาปรับใช้ได้ แต่ก็อาจ
ก่อให้เกิดปัญหา การตีความได ้อีกทั้งยงัท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวไม่สามารถทราบขอบเขตความรับผิดท่ีตน 
สามารถจ ากัดหรือยกเวน้ได้อันจะท าให้การก าหนดข้อยกเวน้หรือจ ากัดความรับผิดมากเกินไปจน ท าให้
นกัท่องเท่ียวตกเป็นผูเ้สียเปรียบไม่สามารถเรียกใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวรับผิดได ้
 3) ปัญหาการเยยีวยาความเสียหายแก่นกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากสัญญาน าเท่ียวในรูปแบบ
แพค็เกจทวัร์ เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการผิดสัญญาของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ความเสียหายมิไดจ้ ากดัอยู่
เฉพาะความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์นเท่านั้น  แต่ยงัมีความเสียหายทางจิตใจด้วย เพราะ
วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ คือการท่ีนกัท่องเท่ียวประสงค์จะไดรั้บความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจ ในต่างประเทศไม่วา่จะเป็นประเทศองักฤษหรือเครือรัฐออสเตรเลีย มีแนวค า
พิพากษาของศาลวางหลกัเอาไวว้า่ ค่าเสียหายท่ีจะไดรั้บจากการผิดสญัญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จประกอบไปดว้ย
ความเสียหายอนัเกิดแก่ชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น รวมถึงความเสียหายทางจิตใจ ซ่ึงค่าเสียหายทางจิตใจสามารถเรียก
ได ้แมไ้ม่มีเหตุมาจากความเสียหายทางร่างกาย ส าหรับค่าเสียหายทางจิตใจนั้น ศาลก าหนดให้เน่ืองจากสัญญาน า
เท่ียวแบบเบ็ดเสร็จเป็นสัญญาท่ีมีลกัษณะเฉพาะคู่สัญญาคาดหมายได้ว่า การผิดสัญญาจะท าให้เกิดความไม่
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สะดวกสบายทางจิตใจ เช่น ความขดัขอ้งใจ ความร าคาญใจ ความผิดหวงั ค่าเสียหายจึงไม่ไดจ้ ากดัอยู่ท่ีจ  านวน 
เงินท่ีนักท่องเท่ียวช าระไปส าหรับวนัหยุดพกัผ่อน แต่ควรเป็นจ านวนท่ีจะชดใช้ส าหรับ การสูญเสียความ
สนุกสนานและความบนัเทิงซ่ึงนกัท่องเท่ียวควรจะไดรั้บตามสัญญา จึงมีการก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจข้ึน และ
ถือเป็นแนวบรรทัดฐานกันต่อมาส าหรับสัญญาประเภทน้ีท่ี ศาลจะต้องค านึงถึงความเสียหายทางจิตใจ
ประกอบดว้ย 
 ส าหรับประเทศไทย ตามพระราชบญัญัติธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ว่าด้วย การสอบหา
ขอ้เท็จจริงการวินิจฉัยของนายทะเบียน และอตัราการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2553 ขอ้ 18 ก าหนดไวช้ดัเจนว่า “ให้
นายทะเบียนก าหนดอตัราการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายตามจ านวนท่ีสามารถค านวณเป็นเงินได้”  ดังนั้ น 
นกัท่องเท่ียวจะไม่สามารถเรียกชดเชยความเสียหายอนัมิใช่ตวัเงิน ซ่ึงรวมถึงความ เสียหายทางจิตใจได ้
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการก าหนดให้สัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จจะตอ้งท าสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวและนกัท่องเท่ียว มีขอ้ความท่ีเป็นขอ้มูล หรือขอ้สญัญาตามท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งส่ง
มอบสัญญาให้แก่นกัท่องเท่ียว โดยควรพิจารณาแกไ้ขระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์วา่ดว้ย 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเท่ียว และมาตรฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีของมคัคุเทศกแ์ละผูน้ าเท่ียวท่ีจะพึงปฏิบติัต่อ
นักท่องเท่ียว และความรับผิดชอบท่ีมีต่อนักท่องเท่ียวและผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ตลอดจนค่าตอบแทน หรือ
ความคุม้ครองท่ีมคัคุเทศกแ์ละผูน้ าเท่ียวจะพึงไดรั้บจากผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว โดยผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตอ้ง
จดัใหมี้การท าสญัญาระหวา่นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการ และควรก าหนดรายละเอียดท่ีจะตอ้งมีในสญัญาไวใ้น
พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 1) จุดหมายปลายทาง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ระยะเวลาการพกัอาศยั 
 2) วธีิการ ลกัษณะ และประเภทของการขนส่งท่ีใช ้วนัท่ี เวลา และจุดท่ีออกเดินทางไปและกลบั 
 3) ในกรณีท่ีบริการน าเท่ียวรวมถึงท่ีพกั จะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีตั้งประเภท และระดบัความ
สะดวกสบาย และลกัษณะพิเศษของท่ีพกั 
 4) แผนการเดินทาง เช่น ท่ีแวะพกั และสถานท่ีส าคญัในการน าเท่ียว 
 5) การเยีย่มชม การเดินทางท่องเท่ียวหรือบริการอ่ืนใดท่ีรวมอยูใ่นราคา บริการน าเท่ียวท่ีตกลงไว ้
 6) ช่ือและท่ีอยูข่องผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ตวัแทนการเดินทาง และผูรั้บ ประกนัภยั 
 7) ราคาของบริการน าเท่ียว การระบุเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงราคา และ การระบุค่าธรรมเนียม ค่า
ภาษีอากรหรือค่าบริการอ่ืน ในกรณีท่ีค่าบริการเหล่านั้นไม่รวมอยูใ่นราคา บริการน าเท่ียว 
 8) ก าหนดเวลาและวธีิการช าระเงิน 
 9) ขอ้ก าหนดพิเศษท่ีซ่ึงนักท่องเท่ียวไดแ้จง้ต่อผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว หรือตวัแทนการเดินทาง
ขณะท าการจองบริการน าเท่ียว และทั้งสองฝ่ายไดต้กลงกนัแลว้ 
 10) ระยะเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งเรียกร้องเก่ียวกบักรณีไม่สามารถปฏิบติัตาม สัญญาหรือจดับริการ
ท่ีไม่เหมาะสมตามสญัญา 
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 2. การคุม้ครองนกัท่องเท่ียวในดา้นการโฆษณารายการน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์ ควรมีการแกไ้ขมาตรา 
26 แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยก าหนดให้
ขอ้ความหรือภาพท่ีโฆษณา หรือเอกสารช้ีชวนเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน าเท่ียวแบบแพค็เกจทวัร์ และควรก าหนด
หลกัการก ากบัดูแลเน้ือหาของขอ้ความโฆษณา อนัจะท าให้หน่วยงานภายใตพ้ระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 สามารถก ากบัดูแลไดท้ั้งรูปแบบขอ้ความ รวมถึง เน้ือหาสาระของการโฆษณาไปในคราว
เดียวกนั 
 3. การคุม้ครองนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการยกเวน้หรือจ ากดัความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ควรมี
การเพ่ิมเติมผลของขอ้จ ากดั หรือยกเวน้ความรับผิดของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียววา่มีผลบงัคบัไดแ้ค่ไหนเพียงใด 
โดยผูว้ิจัยเห็นว่าอาจก าหนดเพ่ิมเติมในพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยเพ่ิมเติมบทบัญญติัท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถจ ากดัความรับผิดเพ่ือความ
เสียหายอนัเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัการช าระหน้ี หรือช าระหน้ีไม่ถูกตอ้ง หากมิใช่ความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย
หรืออนามยัของนกัท่องเท่ียวไดเ้พียงเท่าท่ีเป็นธรรม และพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น อีกทั้งผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว
ไม่อาจยกเวน้ความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติการช าระหน้ีหรือช าระหน้ีไม่ ถูกตอ้งตาม
สญัญา 
 4. การก าหนดอตัราการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่นักท่องเท่ียวจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะเฉพาะ 
และวตัถุประสงคข์องสัญญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จประกอบดว้ย โดยผูว้ิจยัขอเสนอแนะแนวทางในการก าหนด
ค่าเสียหายจากการผิดสญัญาน าเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ ดงัน้ี 
 1) การชดใชค้่าเสียหายท่ีค านวณเป็นเงินไดจ้ะค านวณจากสถานการณ์ท่ีหาก ไดมี้การปฏิบติัการ
ช าระหน้ีท่ีถูกตอ้ง นกัท่องเท่ียวจะไดก้ารช าระหน้ีเป็นเงินจ านวนดงักล่าว หรือเป็นการคิดค านวณจากส่วนต่าง
มูลค่าในส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวควรจะไดรั้บตามสญัญาหกัออกจากส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บตามความเป็นจริง 
 2) การชดใชค้่าเสียหายอนัมิใช่ตวัเงิน กล่าวคือค่าเสียหายทางจิตใจตอ้งค านึงถึงความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียว ความส าคญัของการท่องเท่ียวในคร้ังนั้น เช่น ศาลควรก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจให้แก่คู่รักท่ีจอง
บริการน าเท่ียวฮนันีมูน แต่ถูกยกเลิกการเดินทาง มากกวา่นกัท่องเท่ียวจองบริการน าเท่ียวทัว่ไป เป็นตน้ 
 
8. กติติกรรมประกาศ 
  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย  ์ดร.ยศ
ศักด์ิ โกไศยกานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ 
ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัด์ิ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พนัโท 
ดร.เสนีย ์พรหมวิวฒัน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.นิสิต อินทมาโน ผูอ้  านวยการหลกัสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน  ท่ีได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ความรู้ ค าแนะน า และ
ขอ้สังเกตต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนแลว้เสร็จ 
ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา ท่ีเป็นผูใ้ห้ก าเนิดและเป็นท่ีรักเคารพของผูว้ิจยัท่ีไดส่้งเสริม
และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการศึกษามาตลอดมา และเป็นทั้งก าลงัใจท่ีดียิง่ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา ขอขอบพระคุณ
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ครูบาอาจารยทุ์กท่านในระดบัชั้นปริญญาโทท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาแก่ผูว้จิยั ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการ
จดัท าวทิยานิพนธ์ 
  อน่ึงหากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้แก่ผูท่ี้มีความสนใจ ผูว้จิยัขอ
มอบความดีน้ีให้แก่บุพการี คณาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งตารา และบทความต่างๆท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ หากมีความบกพร่องประการใดผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงศึกษาจากมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว และศึกษาเปรียบเทียบกบั
กฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยในเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายฉบบั ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่กฎหมายดงักล่าวก็ยงั
มิไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัตั้งคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการเขา้มาก ากบั ดูแล และคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ 
 ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะโดยให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตามแนวทางของ
สาธารณรัฐอิตาลี ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเป็นอิสระและเกิดการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัลดการ
ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน 

 

ABSTRACT 
 This thesis aims at studying about personal data protection measure by the Personal Data Protection 
Commission based on related laws of Thailand and foreign countries in order to suggest an effective way of 
solution of personal data protection. 
 Related Thai laws include the Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2560, the Official 
Information Act, B.E. 2540 and the Computer-related Crime Act B.E. 2550. These laws do not designate a 
formation of the personal data protection commission to take adequately care, supervise and protect personal 
data. 
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 The researcher has a suggestion to provide a formation of the personal data protection commission 
with reference to a model of Republic of Italy so as to be truly independent, protect personal data of consumers 
and diminish infringement of personal data as well as boost protection of the people’s personal rights. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการใช้ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีการพฒันามากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศและการติดต่อส่ือสารทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นท่ีแพร่หลาย และไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมากต่อประชาคมโลก ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบการติดต่อส่ือสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบท่ีมีลกัษณะไร้
พรมแดน ปราศจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและสถานท่ีท าให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดง่้ายข้ึน และมี
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้การติดต่อส่ือสาร การถ่ายโอนขอ้มูล รวมถึงการ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ สามารถกระท าไดโ้ดยง่าย ท าให้การประมวลผล จดัเก็บ หรือเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสามารถ
ท าไดส้ะดวก และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจากลกัษณะทัว่ไปของเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ต
ดงักล่าว ส่งผลใหมี้การน าเอาเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไปใชใ้นการประกอบธุรกิจอยา่ง
แพร่หลายในปัจจุบนั ผูป้ระกอบธุรกิจเร่ิมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงวธีิการในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปของดิจิทลั (Digital Format)  
 มนุษยทุ์กคนย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการรับรอง และความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพมาตั้งแต่ก าเนิด 
โดยเฉพาะสิทธิความเป็นอยูส่่วนบุคคล หรือสิทธิส่วนตวัถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์มีการรับรองและการ
คุม้ครองมาตั้งแต่สมยักรีกและโรมนั ซ่ึงมีรูปแบบการปกครองแบบนครรัฐ (City State) มีสังคมท่ียกยอ่งศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาค สิทธิ และเสรีภาพของพลเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศของตน โดยสิทธิส่วนบุคคล
หรือความเป็นส่วนตวั ถือวา่เป็นส่ิงท่ีกฎหมายในหลายประเทศให้การรับรองและคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวั 
โดยเร่ืองดังกล่าวถือเป็นหลักขั้นพ้ืนฐานของกฎหมายประเทศไทย เห็นได้จากการบัญญัติไวใ้นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ในมาตรา 321 ถือไดว้า่ สิทธิในความเป็นส่วนตวัถือไดว้่า
ส าคญั ปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั
เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology : IT และการส่ือสารเป็นอยา่งมากทัว่ทุกมุม
โลก โดยเนน้ไปในส่วนของขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและการส่ือสารแบบไร้สาย การละเมิดสิทธิเหล่าน้ีนบัวนัจะยิ่ง
มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนอยูต่ลอดเวลา สิทธิ หมายถึง อ านาจหรือประโยชน์ท่ีกฎหมายใหค้วามคุม้ครองใหก้ารไดรั้บ
สิทธิตามกฎหมายนั้นยอ่มไม่ก่อใหเ้กิดความยติุธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นๆ ในทางกฎหมาย สิทธิ หมายถึง สิทธิ
ตามกฎหมายหรือศีลธรรมท่ีจะท าหรือไม่ท าบางอยา่ง หรือท่ีจะไดรั้บหรือไม่ไดรั้บบางอยา่งในสงัคมอารยะ (Civil 
Society) สิทธิท าหน้าท่ีเหมือนกฎในการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัหรือสิทธิส่วน

                                                   
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 32 บญัญติัว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวั เกียรติยศ 
ช่ือเสียง และครอบครัว การกระท าอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือการน าขอ้มูล ส่วนบุคคลไป
ใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ” 
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บุคคลถือเป็นสิทธิประการหน่ึง ซ่ึงในต่างประเทศไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและให้ความคุม้ครองแก่ประชาชน
มาเป็นเวลานานจะเห็นได้จากแนวคิดเร่ืองความเป็นอยู่ส่วนตวั หรือสิทธิส่วนบุคคลไดรั้บรองว่าเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนควรท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากภาครัฐมาตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 20 โดยปรากฏเป็นคร้ัง
แรกในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) มาตรา 12 
ก าหนดวา่ บุคคลยอ่มไม่ถูกล่วงละเมิดโดยอ าเภอใจในความเป็นอยูส่่วนตวั ในครอบครัว ในเคหสถาน หรือใน
การติดต่อส่ือสาร รวมถึงการไม่ถูกลบหลู่เกียรติยศช่ือเสียงบุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายจาก
การล่วงละเมิดหรือการลบหลู่เช่นวา่นั้น อาจจะกล่าวไดว้า่ สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิท่ีจะมีชีวิต ความเป็นอยูต่าม
ล าพงัโดยปราศจากการถูกแทรกแซงในความเป็นอยูส่่วนตวั ท าให้ไดรั้บความอบัอายหรือความเดือดร้อนร าคาญ
ใจ ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ขา้ไปเป็นภาคีอนุวตัร2 
 ส าหรับปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตวัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ในต่างประเทศ รวมทั้งองคก์ร
ระหวา่งประเทศต่างให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยหลายประเทศทัว่โลกให้ความส าคญัต่อการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลอยา่งจริงจงัโดยท่ี The Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD ซ่ึงเป็น
องคก์รระหวา่งประเทศท่ีให้ความส าคญักบัปัญหาดงักล่าว ไดก้ าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑข์ั้นพ้ืนฐาน ในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้นานาประเทศมีแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของตนเอง โดยได้ออก 
Guidelines Governing the Protection of Privacy and Tranborder Data Flows of Personal Data ข้ึนในปี ค.ศ. 1980 
เพ่ือวางหลกัการส าคญัว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งได้รับการคุม้ครองท่ีเหมาะสมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บ
รวบรวม การใช ้การเก็บรักษา และการเปิดเผยขอ้มูล นอกจากน้ีประเทศต่างๆทัว่โลกต่างก็ไดใ้ห้ความส าคญักบั
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการออกกฎหมายภายในประเทศของตนให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์องคก์ร
ระหวา่งประเทศไดก้ าหนดข้ึนดว้ย เช่น ประเทศองักฤษไดอ้อก The Data Protection Act  หรือ DPA ข้ึนในปี ค.ศ. 
1998 ประเทศแคนนาดาไดอ้อก Personal Information Protection and Electronic Documents Act 2000 ในปี ค.ศ. 
2000 ยงัก าหนดให้มีองค์กรท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมและบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย คือกรรมาธิการสิทธิความ
เป็นส่วนตวั (Privacy Commissioner) ซ่ึงมีอ านาจท าการสอบสวนเร่ืองใดๆ ท่ีเห็นวา่มีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล
ได้ และสาธารณรัฐอิตาลีไดอ้อก Protection of Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of 
Personal data Act ในปี ค.ศ. 1996 ก าหนดให้มีกลุ่มบุคคลข้ึนมา เพ่ือท าหนา้ท่ีใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เรียกวา่ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Guarantee for the Protection of Personal Data) ท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ี กฎหมายก าหนดไว ้ซ่ึง
คณะกรรมการดงักล่าวสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดยอิสระ 
 ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นกนั โดยการออกกฎหมายมารองรับ
การกระท าความผิดดงักล่าว คือร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... แต่จากการศึกษา
ร่างพระราชบัญญติัดงักล่าวซ่ึงขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

                                                   
2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. (2556). หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมื อง UN International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 
กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. หนา้ 27. 
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2558 ส่งผลให้ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะในการคุม้ครองผูบ้ริโภคจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผูป้ระกอบการ อีกทั้ งในประเทศไทยก็ยงัไม่มีการจดัตั้ งคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการเขา้มา
ก ากบั ดูแล และควบคุมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ช่นเดียวกนักบัในต่างประเทศท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 ดงันั้นกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลไดรั้บความเสียหายจากการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนจาก
การกระท าของผูป้ระกอบการต่างๆ เจา้ของขอ้มูลยอ่มมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผูป้ระกอบการนั้นๆได ้
และในกรณีการกระท าดงักล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเจา้ของขอ้มูลยอ่มมีสิทธิด าเนินคดีเพ่ือ
ขอให้ศาลลงโทษทางอาญาได้เช่นกัน เช่น ผูป้ระกอบการกระท าความผิดฐานหม่ินประมาทแต่เป็นกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล อนัเป็นการกระท าละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล และการกระท าดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใด ฉะนั้ น
ผูป้ระกอบการท่ีกระท าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดงักล่าวจะตอ้งรับผิดต่อผูบ้ริโภคหรือไม่ และมีมาตรการทาง
กฎหมายใดในประเทศไทยมาบงัคบัใชเ้พื่อลงโทษผูป้ระกอบการไดบ้า้ง 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาวิวฒันาการ ความหมาย และแนวความคิดท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคจากการกระท าละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลโดยคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

3. สมมติฐานของการวจัิย 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการใช้ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีการพฒันามากข้ึนอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยมีกฎหมายหลายฉบบัในประเทศไทยท่ีให้ความ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่กฎหมาย
ดงักล่าวไม่อาจให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัไม่มีการ
จดัตั้งคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการเขา้มาก ากบั ดูแล และควบคุมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จาก
การศึกษาพบว่ามีการกระท าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในหลายรูปแบบ เช่น การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทาง
โทรศพัทมื์อถือโดยการน าหมายเลขโทรศพัทม์าใชด้ าเนินธุรกิจดว้ยการโทรศพัทห์รือการส่งขอ้ความ การโฆษณา
ขายสินคา้ หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดย
ในเอกสารนั้นมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลไว ้ดงันั้นควรมีการออก
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กฎหมายเฉพาะ เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู ้บริโภคจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูป้ระกอบการ เพ่ือเป็นการป้องกนัมิใหมี้การกระท าความผิดเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค 
 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  ท าการค้นควา้โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการศึกษาค้นควา้และ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ ค าวินิจฉัยท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งท่ีเป็นภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนขอ้มูลทางกฎหมายจากเวบ็ไซต์อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวกบับทบญัญติัทางกฎหมายต่างๆ 
รวมถึงค าอธิบาย บทความ หรือขอ้คิดเห็นต่างๆโดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกักฎหมายของต่างประเทศ กบัหลกั
กฎหมายของไทย รวมถึงค าพิพากษาของศาล แลว้น ามาวิเคราะห์ สรุปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 สิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิท่ีติดตวักบัมนุษยม์าตั้งแต่ก าเนิด และมีววิฒันาการมาอยา่งยาวนานเป็นเวลานบั
พนัปี เม่ือเวลาผ่านมาความเป็นอิสระเพ่ิมมากข้ึนก็มกัจะเกิดปัญหาจากการถูกล่วงละเมิดความเป็นอยูส่่วนตวัจาก
บุคคลภายนอก ซ่ึงสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัหรือสิทธิส่วนบุคคลไดถู้กตีความไวใ้ห้รวมถึงการคุม้ครองสิทธิของ
มนุษยใ์นทุกๆดา้น รวมถึงการหา้มเผยแพร่ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวั หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน
ดว้ย โดยสิทธิส่วนบุคคลในประเดน็เร่ืองของขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บการตระหนกั และรับรู้ถึงความส าคญัของการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ซ่ึงการท่ีจะล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไดน้ั้นก็มีขอ้ยกเวน้อยูต่ามทฤษฎีการ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพท่ีตอ้งกระท าเท่าท่ีจ าเป็น โดยเป็นการควบคุมการใชอ้ านาจของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนภายในรัฐ แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม โดยการแทรกแซงขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น
ตอ้งค านึงถึงการท าให้บรรลุต่อวตัถุประสงค์ท่ีรัฐไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงมาตรการนั้นวางอยูบ่นสมมุติฐานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ หรือแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์
สาธารณรัฐของเยอรมนีไดว้นิิจฉยัในเร่ืองความเหมาะสมวา่ ความเหมาะสมเพียงบางส่วนนั้นก็เป็นการเพียงพอไม่
จ าเป็นท่ีตอ้งมีความเหมาะสมอยา่งสมบูรณ์ กล่าวโดยสรุปหลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งกระท าเท่าท่ีจ าเป็น 
หรือหลกัไม่ใหก้ระท าเกินกวา่เหตุ หรือหลกัความไดส้ัดส่วนไดรั้บการยอมรับวา่มีผลมาจากหลกันิติรัฐท่ีมุ่งจ ากดั 
การใชอ้ านาจของรัฐ และก่อใหเ้กิดความมัน่คงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ มาตรการในการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพตอ้งกระท าเท่าท่ีจ าเป็น จะตอ้งเป็นมาตรการท่ีไดรั้บการยอมรับหากมีการแทรกแซง สิทธิและ
เสรีภาพโดยรัฐแลว้จะตอ้งสมเหตุสมผลและเกิดผลกระทบจากการแทรกแซงท่ีนอ้ยท่ีสุด 
 จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล พบวา่ในต่างประเทศมีแนวคิดเก่ียวกบั
การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิส่วนตวัของประชาชนเป็นระยะเวลายาวนานแลว้ โดยเฉพาะการให้ความ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชน ซ่ึงถือเป็นผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการนั้ น เห็นได้จากกฎหมายของ
สหภาพยโุรปท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมากมายหลายประเทศ เม่ือพิจารณาความเป็น
มาแล้วจะเห็นได้จากพัฒนาการตั้ งแต่องค์การเพ่ือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (The 
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Organization for Economic Cooperation and Development) ไดอ้อกกฎหมายท่ีมีช่ือวา่ Guidelines Governing the 
Protection of Privacy and Transporter Dataflow of Personal Data ในปี ค.ศ. 1980 ซ่ึงเป็นหลกัการขั้นพ้ืนฐานใน
การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลายประเทศยอมรับ และน าไปพฒันา
มาตรการทางกฎหมายของประเทศตนเอง ต่อมาประเทศต่างๆก็ไดบ้ัญญติัหลกัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
เอาไวใ้นกฎหมายของประเทศตนเอง เน่ืองมาจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีของการส่ือสารและสารสนเทศท่ี
มีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึนจนท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชน ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีผูป้ระกอบการได้เก็บ
รวบรวม รักษา และประมวลผลไวถู้กน ามาเปิดเผย หรือน ามาใชโ้ดยเจา้ของมิไดย้ินยอมหรือไม่ไดอ้นุญาตให้น า
ขอ้มูลไปเผยแพร่ โดยประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดมี้การจดัท ากฎหมายท่ีมีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการ
เฉพาะ ไดแ้ก่ 
 สาธารณรัฐอิตาลีไดต้รากฎหมายช่ือวา่ รัฐบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท่ีเรียกวา่ Protection of 
Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act no.6 7 5  of 31 .1 2 .1 9 9 6 
ก าหนดให้มีกลุ่มบุคคลข้ึนมา เพ่ือท าหน้าท่ีให้การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเรียกว่า คณะกรรมการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Guarantee for the Protection of Personal Data) คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 4 คน โดยการคดัเลือกจาก Chamber of Deputies จ านวน 2 คน  และจากการลงคะแนนเลือก
ของวฒิุสภาอีกจ านวน 2 คน ทั้งน้ีกฎหมายก าหนดให้กรรมการผูไ้ดรั้บเลือกทั้ง 4 คน ประชุมและเลือกกนัเองให้
คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการ มีสิทธิออกเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีการออกเสียงของกรรมการ
มีคะแนนเสียงเท่ากนั นอกจากน้ีกฎหมายยงัก าหนดใหผู้ด้  ารงต าแหน่งกรรมการมีความเป็นอิสระ เป็นผูท่ี้มีความรู้
และประสบการณ์ ในดา้นนิติศาสตร์หรือดา้นคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Guarantee 
for the Protection of Personal Data) ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล และคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามท่ี กฎหมายก าหนดไว ้ทั้งน้ีคณะกรรมการดงักล่าวสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดยอิสระ  
 ประเทศแคนาดา มีกฎหมายท่ี คุ ้มครองข้อมูลข่าวสาร คือ Personal Information Protection and 
Electronic Documents Act 2000 (PIPEDA) ในปี ค.ศ. 2000 มีขอบเขตของกฎหมายใชบ้งัคบัแก่องคก์ารทั้งหลาย 
ท่ีมีการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยเพ่ือการประกอบกิจการขององคก์ร 
หรือท่ีเก่ียวกบัลูกจา้งขององคก์รหรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชใ้นกิจการหรือธุรกิจของสหพนัธรัฐ อีกทั้งไดก้ าหนด
กฎเกณฑ์ท่ีใชบ้ังคบัแก่การเก็บรวบรวมการใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยให้ความส าคญักบัการชัง่
น ้ าหนักระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคล ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น กบัความ
จ าเป็นขององค์กรในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์ ซ่ึงวิญญูชนเห็นว่า
เหมาะสมกบัสถานการณ์  
 สุดท้ายในประเทศองักฤษไดต้รากฎหมายช่ือว่าการคุม้ครองขอ้มูล (Data Protection Act 1998) ในปี 
ค.ศ. 1998 ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักบัขอ้มูลท่ีถูกประมวลผลดว้ยมือซ่ึงถูกจดัเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลและ
ประมวลผลโดยวิธีการอตัโนมติัด้วย รวมทั้ งมีการก าหนดเง่ือนไข หรือบรรทดัฐานขั้นต ่าของการประมวลผล
ขอ้มูลท่ีจะถือวา่เป็นการประมวลผลขอ้มูลท่ีชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากน้ีกฎหมายฉบบัน้ียงัก าหนดให้มีขอ้มูล
ส่วนบุคคลประเภทขอ้มูลท่ีกระทบต่อความรู้สึก จะเห็นไดว้า่ในประเทศต่างๆไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการ
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ให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยจ าเป็นตอ้งมีการตรากฎหมายข้ึนมาเป็นการเฉพาะ เพ่ือคุม้ครองสิทธิส่วน
บุคคลของประชาชนใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 ประเทศไทยก็ไดใ้หค้วามส าคญักบัการให้ความคุม้ครองความเป็นอยูส่่วนตวั หรือสิทธิส่วนบุคคลซ่ึงอยู่
ในฐานะของผูบ้ริโภค แต่ในปัจจุบนัพบวา่มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยท่ีใหค้วามคุม้ครองเก่ียวกบัสิทธิ
ส่วนบุคคลของประชาชนนั้น ยงัไม่เป็นระบบและยงัขาดหลกัเกณฑ์ท่ีจะเป็นหลกัประกนัของประชาชนท่ีเป็น
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอ ถึงแมมี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดใ้ห้การ
รับรองสิทธิส่วนบุคคลเอาไวก็้เป็นเพียงหลกัเกณฑก์ าหนดสิทธิความเป็นอยูส่่วนบุคคลเป็นการทัว่ไปเท่านั้น แต่ก็
ยงัขาดกฎหมายท่ีเป็นรายละเอียดโดยเฉพาะซ่ึงจะมาใชบ้งัคบักบัองคก์รเอกชน หรือกรณีประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ลกัษณะละเมิด ก็เป็นเพียงการบัญญัติในส่วนของการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการกระท า
ความผิดนั้น ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะใหค้วามคุม้ครองเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนไดอ้ยา่งครอบคลุม หรือ
ในพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซ่ึงการท่ีไม่มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมการกระท าความผิดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของประชาชนเป็นผูบ้ริโภค และสิทธิส่วนบุคคลยงัไม่ไดรั้บความคุม้ครองเยียวยาอยา่งเพียงพอ จาก
ปัญหาท่ีประเทศไทยยงัขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือเป็น
หลกัประกนัสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนเป็นการทัว่ไป และสามารถควบคุมในทุกๆเร่ือง ยอ่มเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาประเทศไทยในทุกๆดา้น โดยเฉพาะการให้ความคุม้ครองแก่สิทธิส่วนบุคคลของประชาชน ถือเป็น
สิทธิข้ึนพ้ืนฐานท่ีบุคคลพึงมี และควรได้รับการรับรองและยงัเป็นการขดัขวางต่อการส่ือสารการค้าขายกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีกฎหมายก าหนดหา้มเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัประเทศท่ียงัไม่มีกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ท าให้ทราบถึงวิวฒันาการ ความหมาย และแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคจากการกระท าละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 
 2. ท าใหท้ราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหคุ้ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคจาก
การกระท าละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 

3. ท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 
4. ท าให้ทราบถึงเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาและการพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลจากการกระท าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. จากปัญหาเก่ียวกบัการไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ 
การให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลควรท่ีจะมีกฎหมายก าหนดวิธีการและเง่ือนไขของการให้ความคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากปัจจุบนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการกระท าใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลในวงกวา้ง และยากต่อการเยยีวยาหากวา่มีการจบัตวัผูก้ระท าการละเมิดมาลงโทษได ้
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ซ่ึงการไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็นการขดักบัทฤษฎีการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล เพราะในกฎหมายต่างประเทศไดใ้หค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่วา่จะเป็นกฎหมายของ
เครือรัฐออเตรเลีย สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศองักฤษ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย
ควรให้ภาครัฐเร่งผลกัดันให้มีการตราร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... มาบังคบัใช้กับ
กฎหมายของประเทศไทยโดยเร็วเพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ซ่ึงหลกัการในร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... นั้น สามารถน ามาบงัคบัใชก้บัเร่ือง
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคหรือเจา้ของขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะในร่างพระราชบญัญติั
ดงักล่าวไดก้ าหนดถึงการให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความครอบครองของผูค้วบคุมขอ้มูลขอ้มูล
ส่วนบุคคล อีกทั้ งควรก าหนดให้มีคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ภายใต ้ร่างพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ในการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล และคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เหมือนกบัของสาธารณรัฐอิตาลีโดยมีอ านาจในการก ากบัดูแลรับจด
ทะเบียนการประกอบการประมวลผลขอ้มูล รับรายงาน และค าร้องต่างๆให้ค  าแนะน าและให้ขอ้มูลต่อสาธารณะ 
ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ออกค าสั่งห้ามประมวลผลส่วนบุคคล ควบคุมและตรวจสอบ การ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เรียกบุคคลมาใหข้อ้มูลหรือเอกสาร สอบสวนบุคคล เป็นตน้ 
 2. มาตรการในการเยียวยาความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในปัจจุบนัมีปัญหาการล่วงละเมิด
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญและสร้างความเสียหายใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล ซ่ึงการเยียวยาความเสียหายเป็นหลกัพ้ืนฐานของทฤษฎีความเป็นส่วนตวัท่ีมุ่งเน้นการควบคุมการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารของบุคคล และหากมีการฝ่าฝืนก็จะตอ้งมีมาตรการในการเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายนั้นดว้ย แต่
ทวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัยงัขาดมาตรการในการเยยีวยาความเสียหายในเร่ืองดงักล่าว 
จึงควรท่ีจะน าเอาหลกัการลงโทษการกระท าท่ีเป็นการละเมิดต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของสาธารณรัฐฝร่ังเศสมาปรับ
ใชก้บักฎหมายของประเทศไทย ซ่ึงก่อนท่ีร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... จะบงัคบัใชค้วร
แกไ้ขบทก าหนดโทษใหมี้ความรุนแรงมากยิง่ข้ึนเพ่ือเป็นการป้องกนัการกระท าความผิดของผูป้ระกอบการหรือผู ้
ท่ีจะน าขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ่ื้นไปใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต คือมาตรา 56  
 “ผูใ้ดก่อให้เกิดความเสียหายต่อความลบัหรือเก่ียวกบัชีวิตส่วนตวัของบุคคลอ่ืน โดยการดกัฟัง บนัทึก
หรือส่งต่อค าพูดท่ีบุคคลไดก้ล่าวข้ึนในลกัษณะเป็นการส่วนตวัหรือ เป็นความลบัโดยมิไดรั้บความยินยอมของ
บุคคลนั้น ไม่วา่จะกระท าโดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งใด หรือโดยการถ่าย การบนัทึกหรือการส่งต่อภาพของบุคคลใน
สถานท่ีส่วนบุคคลโดยมิไดรั้บความ ยินยอมของบุคคลนั้น ไม่วา่จะกระท าโดยใชเ้คร่ืองมืออยา่งใด ตอ้งรับโทษ
จ าคุกหน่ึงปีและปรับเป็นเงินจ านวน 1,500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 เม่ือการบญัญติัเพ่ิมโทษในร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว แลว้ก็จะท าใหผู้ก้ระท าความผิดลดนอ้ยลง เพราะ
มีโทษท่ีสูงถือเป็นการแกไ้ขกฎหมายในประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. ควรท่ีจะก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของผูค้วบคุม รวบรวม และดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นมาตรการทางกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนตามทฤษฎีการคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั ซ่ึงสิทธิดงักล่าวถือเป็น
สิทธิอยา่งหน่ึงในบรรดาสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมีก าเนิดมาจากแนวทางปฏิบติัในรัฐธรรมนูญ การใหค้วามคุม้ครองและ
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ให้การเยยีวยาความเสียหาย เป็นการปรับใช้บทบญัญติักฎหมายหมายวา่ดว้ยละเมิด โดยการก าหนดหนา้ท่ีในการ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ควบคุม และการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล หนา้ท่ีในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือเท่าท่ีจ าเป็นในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งครบถว้นตามท่ีเจา้ของขอ้มูลร้องขอ 
โดยเฉพาะหนา้ท่ีท่ีไม่เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล ในการก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีของผูค้วบคุม รวบรวม และดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
นั้น มีกฎหมายต่างประเทศท่ีไดก้ าหนดในเร่ืองดงักล่าวไว ้เช่น ประเทศองักฤษ สาธารณรัฐอิตาลีและประเทศ
แคนาดา ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นควรท่ีจะน าหลกัการของทั้งสองประเทศดงักล่าวมาบญัญติัเพ่ิมเติมในร่างพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหก้ฎหมายของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยั เร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผล

ระบบการควบคุมภายในกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในกับประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีของบริษทัจดทะเบียน ณ ปี 2559 จ านวน 238 บริษทั ขอ้มูลท่ีไดน้ ามา
วิเคราะห์ค่าสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และการ
วเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเส่ียง  และ ด้าน
กิจกรรมการควบคุม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยรวม และ 2) ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง และ ดา้นกิจกรรม
การควบคุม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ผลการด าเนินงาน ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
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ABSTRACT 
 This study is a survey research which aims to study 1) the relationship between the effectiveness of internal 
control system and the performance of the companies listed on the Stock Exchange of Thailand 2) the relationship 
between the effectiveness of internal control system and the effectiveness of operating of the companies listed on the 
Stock Exchange of Thailand. Questionnaire was used as the tool for collecting data from 238 accounting managers of 
companies listed in B.E.2559 The collected data was analyzed by using statistical in terms of multiple correlation 
analysis, simple regression analysis, and multiple regression analysis. 
 The research findings are 1) The effectiveness of the internal control system, risk assessment and control 
activities were positively related to the performance 2) The effectiveness of the internal control system in the aspects of 
risk assessment and control activities were positively related to the efficiency of operating of the Listed Company on 
The Stock Exchange of Thailand at a significance level of 0.05 
 
KEYWORDS : The effectiveness of internal controls system, Performance, Operating Effectiveness 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขนักนัมากข้ึนและประสบกบัภาวะทางดา้นการเงิน 
การเมือง และสภาพทางเศรษฐกิจ และท าใหธุ้รกิจมีความเส่ียงเกิดข้ึน ธุรกิจต่างๆ จึงใหค้วามส าคญักบัการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงกันมากข้ึน เพ่ือท าให้ธุรกิจของตนนั้นอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ผูป้ระกอบการต่างก็มีความมุ่งหวงัท่ีจะให้ธุรกิจของตนนั้นบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงผูบ้ริหาร
ยอ่มท่ีจะตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือลดระดบัความเส่ียงใหน้อ้ยลงท่ีสุด หรืออยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ 

ความส าคญัของการควบคุมภายในต่อการด าเนินงานขององคก์รนั้น ในดา้นการด าเนินงานการจดัใหมี้
ระบบการควบคุมภายในท่ีดีก็เพ่ือให้ธุรกิจมีความมัน่ใจไดว้า่ กิจการมีการจดัท าและการด าเนินการทางการบญัชี
อยา่งเหมาะสมถูกตอ้งและสามารถเสนอขอ้มูลท่ีสมบูรณ์เช่ือถือได  ้และท่ีส าคญัคือ มีการด าเนินการตามแนวทาง
ท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ (สมหมาย ปฐมวชิยัวฒัน์, 2539) 
 การวดัผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในการวดัผลอย่างเป็น
ระบบโดยก าหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPIs) ท่ีสมเหตุสมผล ท าหน้าท่ีเปล่ียนพนัธกิจ และกล
ยุทธ์ เป็นการวดัผลการปฏิบติังานท่ีมีส่วนช่วยก าหนดกรอบของระบบการบริหารกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมประเด็น
ครบถว้น ตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดัผลจะท าหนา้ท่ีวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการเงิน 
ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ร (Kaplan and Norton, 2016) 

การวดัประสิทธิผลของการด าเนินงาน สามารถท าไดโ้ดยพิจารณาจาก (อนนัต ์เกตุวงศ,์ 2534) 
 1. วตัถุประสงค์ของแผนงานโดยเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน จากการ
ปฏิบติังานตามแผนกบัความส าเร็จของผูว้างแผนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และวดัโดยการน าเอาสถานะ (Status) ท่ีไดจ้าก
การประเมินผลการปฏิบติังานลบดว้ยสภาวะท่ีเป็นอยู ่
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 2. ทรัพยากรท่ีใชใ้นการปฏิบติัตามแผน โดยเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนหรือปริมาณของ
ทรัพยากรท่ีก าหนดไวว้า่ตอ้งใชเ้ท่าใดกบัทรัพยากรท่ีใชจ้ริง 
 3. กิจกรรมท่ีก าหนดไวก้บักิจกรรมท่ีท าจริง เปรียบเทียบผลงานท่ีไดก้บัผลงานท่ีก าหนดไว ้

ซ่ึงประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Operational Effectiveness) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ ดา้นความระมดัระวงั ดา้นกระบวนการท างาน และ ดา้นความเป็นอิสระ  
 ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในกับผลการ
ด าเนินงานและประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ส่งเสริมและสนบัสนุน
การบริหารงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จ สามารถเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ือผลการด าเนินงานท่ี
ดีใหแ้ก่องคก์ร และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการด าเนินงานในระยะยาว 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในกบัประสิทธิผลของการด าเนิน 
งานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม 
       ผลการด าเนินงาน (อิงตามหลกัการBSC) 
        - ดา้นลูกคา้  
             - ดา้นกระบวนการภายใน 
ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน (อิงตามหลกัการCOSO)   - ดา้นการเรียนรู้และพฒันา 
 - ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม    - ดา้นการเงิน   
 - ดา้นการประเมินความเส่ียง                         
 - ดา้นกิจกรรมการควบคุม    ประสิทธิผลของการด าเนินงาน    

- ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร    (อิงตามแนวคิดของ ธนาภิญญ ์อตัตฤทธ์ิ) 
 - ดา้นการติดตามและประเมินผล     - ดา้นความน่าเช่ือถือ 

       - ดา้นความระมดัระวงั  
               - ดา้นกระบวนการท างาน      
        - ดา้นความเป็นอิสระ 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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 การทบทวนแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การควบคุมภายใน หมายถึง แผนการจดัแบ่งส่วนงาน วิธีการปฏิบติังาน และมาตรการต่างๆ ท่ีน ามาใช้
ในองค์การ เพื่อดูแลสินทรัพยข์ององค์การ ตรวจสอบความถูกตอ้งและเช่ือถือไดเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและส่งเสริมให้มีการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีฝ่ายบริหารไดก้ าหนดไว ้องค์ประกอบของระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ  Committee of Sponsoring of the Treadway Commission: COSO  ซ่ึง เป็น
คณะท างานTreadway Commission  ท่ีก่อตั้งข้ึน โดยคณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1985 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียง รูปแบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และ
ป้องกันการทุจริตของรายงานทางการเ งิน COSO ก าหนดระบบการควบคุมภายใน   5 ประการได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร 
และการติดตามและประเมินผล (จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน, 2555) การควบคุมภายในตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ควบคุมงานแต่ละงานให้ชัดเจนมีการประเมินประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
ปฏิบติัการแกไ้ข และติดตามผล เพื่อใหบ้รรลุถึงความมีประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

การวดัผลเชิงดุลยภาพ  (Balanced Scorecard : BSC) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีเปล่ียนพันธกิจ 
(Mission) และกลยทุธ์ (Strategy) และเป็นเทคนิคการตรวจสอบ การควบคุม และการประเมินผล เชิงกลยทุธ์ใน
การด าเนินงานของธุรกิจท่ีพฒันาข้ึน เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ในการประเมินความส าเร็จในเป้าหมายขององค์กร 
โดยให้ความส าคญักบัเป้าหมายและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของธุรกิจแทนการพิจารณาผลการด าเนินงานทาง
การเงินเพียงดา้นเดียว ซ่ึงไดข้ยายขอบเขตมาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความส าเร็จเชิงกลยทุธ์ใหแ้ก่องคก์ร 
และมีความส าคญัต่อการด ารงอยูแ่ละพฒันาการอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน 
ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้แลการเติบโตขององคก์ร (Kaplan and Norton, 1996) 

ประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Operational Effectiveness) หมายถึง กระบวน การจดัระบบงานและวิธี
ปฏิบติังานท่ีท าใหเ้กิดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร หรือขนาดและความสามารถของการบรรลุ
วตัถุประสงค์ของบริษัทตามท่ีได้ก าหนดไว ้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความ
ระมดัระวงั ดา้นกระบวนการท างาน และดา้นความเป็นอิสระ ความมีประสิทธิผลในการด าเนินงาน เป็นการท าส่ิง
ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีคลา้ยกนัไดดี้กวา่ท่ีคู่แข่งท า ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัท่ีท าใหบ้ริษทัสามารถใชป้ระโยชน์จากปัจจยัน าเขา้
ของตนไดดี้ข้ึน โดยการลดขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑห์รือพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ร็วกวา่เดิม (ธนาภิญญ ์อตัตฤทธ์ิ, 2548) 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  

ผูว้จิยัก าหนดสมมุติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 
1. ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของการด าเนินงานของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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       4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ปี 2559 
จ านวน 8 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละส่ิงก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มธุรกิจบริการ และ กลุ่มเทคโนโลย ีมีทั้งส้ิน
จ านวน 585 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีค  านวณกลุ่ม
ตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ ประมาณกลุ่มตวัอยา่งไดท้ั้งหมด 238 บริษทั โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ในการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือแจกแบบสอบถาม 
      4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั โดยตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นกิจกรรมการควบคุม ดา้นสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และดา้นการติดตามและประเมินผล ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงาน มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลูกคา้ ดา้น
กระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และพฒันา และดา้นการเงิน ประสิทธิผลของการด าเนินงาน มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความระมดัระวงั ดา้นกระบวนการท างาน และดา้นความเป็นอิสระ 
     4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะองคก์ร จ านวน 
5 ขอ้ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน จ านวน 23 ขอ้ ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 16 ขอ้ และ ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลของการด าเนินงาน จ านวน 11 ขอ้  
      4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมโดยจดัส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง คือ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 238 ฉบบั 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชส้ถิติ
ในการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหุคูณ และการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์
สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) วา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในทิศทางใด 
โดยวดัค่าจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) ซ่ึงจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง -1 มีเกณฑด์งัน้ี  
 สมัพนัธ์กนัสูง   R > 0.80 หรือ R < -0.80 สมัพนัธ์กนัปานกลาง  0.50 < R < 0.80 หรือ -0.80 < R < -0.50 
 สมัพนัธ์กนัต ่า  -0.50 < R < 0.50   ไม่สมัพนัธ์กนั  R = 0  

การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เ พ่ือว ัดระดับความสัมพันธ์ว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัใด โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ P-value วา่มีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ โดยก าหนด
ระดบันยัส าคญัไวท่ี้ 0.05 โดยวดัค่าจากสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) ซ่ึงจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง -1 ดงัน้ี  
 0 < R2 <1 หมายถึง ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามในทิศทางเดียวกนั และหากมี
ค่าเขา้ใกล ้1 นัน่แสดงถึงตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดม้าก  
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 -1 < R2 < 0 หมายถึง ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามในทิศทางตรงกนัขา้ม และ
หากมีค่าเขา้ใกล ้-1 นั่นแสดงถึงตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดม้ากแต่เป็นไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม  
 R2 = 0 หมายถึง ตวัแปรอิสระไม่สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดเ้ลย (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2549) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี และ 
ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 20 ปี ลกัษณะองคก์รของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นประเภทอุตสาหกรรม 
กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ทุนจดทะเบียนต ่ากวา่ 1,000,000,000 บาท ระยะเวลาในการด าเนินงาน มากกวา่ 20 ปี 
จ านวนพนกังานนอ้ยกวา่ 500 คน และองคก์รส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บรางวลัการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยีย่ม  

สมมติฐานที่ 1 ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน กบัผลการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม 

Variable 
Standardized 

t-value Sig. 
Coefficients Beta 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 0.114 1.568 0.118 
ดา้นการประเมินความเส่ียง 0.252 2.714 0.007* 
ดา้นกิจกรรมการควบคุม 0.476 4.415 0.000* 
ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร -0.122 -1.429 0.154 
ดา้นการติดตามและประเมินผล -0.159 -1.699 0.091 
หมายเหตุ: R2 = 0.122, F = 6.444 Sig = 0.000     
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)  มีค่าเท่ากบั  0.122  แสดงว่า ประสิทธิผลการ

ควบคุมภายในไดแ้ก่ ดา้นการประเมินความเส่ียง และ ดา้นกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่2 การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง 

ด้านการประเมนิความเส่ียง ผลการด าเนินงานโดยรวม 
ค่าความสมัพนัธ์ 0.200 
Sig. 0.002* 
จ านวน 238 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง มีค่า
เท่ากบั 0.200 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีค่าเขา้ใกล ้1 สามารถแปลผลไดว้า่ ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง มี
ความสมัพนัธ์กนัสูง และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่3 การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุม 

ด้านกจิกรรมการควบคุม ผลการด าเนินงานโดยรวม 
ค่าความสมัพนัธ์ 0.282 
Sig. 0.000* 
จ านวน 238 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุม มีค่าเท่ากบั 
0.282 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีค่าเขา้ใกล ้1 สามารถแปลผลไดว้า่ ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุม มี
ความสมัพนัธ์กนัสูง และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง  
และ ดา้นกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพนัธ์ กบั ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 

สมมติฐานที่ 2 ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน กบัประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม 

Variable 
Standardized 

t-value Sig. 
Coefficients Beta 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุม 0.113 1.604 0.110 
ดา้นการประเมินความเส่ียง 0.250 2.779 0.006* 
ดา้นกิจกรรมการควบคุม 0.410 3.922 0.000* 
ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร -0.135 -1.639 0.103 
ดา้นการติดตามและประเมินผล -0.169 -1.864 0.064 
หมายเหตุ: R2 = 0.103, F = 5.319 Sig = 0.000     
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)  มีค่าเท่ากบั  0.103  แสดงว่า ประสิทธิผลการ

ควบคุมภายในได้แก่ ด้านการประเมินความเส่ียง และ ด้านกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตารางที ่5 การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมิน
ความเส่ียง 

ด้านการประเมนิความเส่ียง ประสิทธิผลของการด าเนนิงานโดยรวม 
ค่าความสมัพนัธ์ 0.187 
Sig. 0.004* 
จ านวน 238 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง มี
ค่าเท่ากบั 0.187 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีค่าเขา้ใกล ้1 สามารถแปลผลไดว้่า ประสิทธิผลของการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการ
ประเมินความเส่ียง มีความสัมพนัธ์กนัสูง และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที ่6 การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรม
การควบคุม 

ด้านกจิกรรมการควบคุม ประสิทธิผลของการด าเนนิงานโดยรวม 
ค่าความสมัพนัธ์ 0.238 
Sig. 0.000* 
จ านวน 238 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการควบคุม มีค่า
เท่ากบั 0.238 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และมีค่าเขา้ใกล ้1 สามารถแปลผลไดว้า่ ประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม กบั ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นกิจกรรมการ
ควบคุม มีความสมัพนัธ์กนัสูง และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง และ 
ด้านกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพนัธ์ กับ ประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ี 2 
 

6. อภิปรายผล  
 ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเส่ียง  และ ด้านกิจกรรมการควบคุม มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นยันา เหล่ียมวานิช (2544) พบวา่ ระบบการวดัผลการปฏิบติังานเชิงคุณภาพ เป็นระบบ
ท่ีน ามาใชใ้นการประเมินความส าเร็จของการปฏิบติังาน อนัเป็นผลมาจากการวางแผนเชิงกลยทุธ์ โดยตวัวดัผล
การด าเนินงานมี 4 มุมมอง ไดแ้ก่ ดา้นลูกคา้ ดา้นการปฏิบติังานภายใน ดา้นนวตักรรมการเรียนรู้ และดา้นการเงิน 
การน าระบบมาใชอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง จะท าใหก้ารบริหารงานเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วิยดา ปานาลาด (2548) พบวา่ ผูบ้ริหารไดใ้ห้ความส าคญัต่อการบริหารการควบคุมภายในดา้นการ
ติดตามประเมินผลและให้ความส าคญักบัการก าหนดให้ผูบ้ริหารไดร้ายงานผลต่อผูก้  ากบัดูแลโดยเร็ว หากพบวา่
ทุจริตหรือสงสยัวา่ทุจริตมีการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัใหมี้การแกไ้ขอยา่งทนักาล ซ่ึงหน่วยงานราชการ
จะตอ้งมีสายงานการบงัคบับญัชามีผูก้  ากบัดูแล ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างชดัเจนการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด ท าใหผู้บ้ริหารใหค้วามส าคญัการติดตามผลและประเมินผลมากข้ึน 

ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นกิจกรรมการควบคุม และ ดา้นการ
ติดตามและประเมินผล มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ ประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kopp และ O’Donnell (2005)  พบว่า การ
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ประเมินการควบคุมภายในโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีรวบรวมไดจ้ากขั้นตอนการท างานโดยมุ่งเน้นจ าแนกประเด็นการ
ควบคุมให้มากข้ึน ตลอดจนภาระหนา้ท่ีการประเมินการควบคุม ให้ตดัสินใจไดดี้ยิ่งข้ึน กระบวนการอาจจะเป็น
กรอบแนวคิดท่ีมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ซ่ึงวธีิการน้ีเป็นกิจกรรมการควบคุมท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการช่วย
ในโครงสร้างการพิจารณาความถูกตอ้งของผูเ้ร่ิมฝึกหดัและอิทธิพลของการเรียนรู้ท่ีพวกเขาน ามาใชก้บังาน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี (2548) พบวา่ ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัราชภฎั
เชียงใหม่ได้มีความสัมพนัธ์กับกระบวนการควบคุมภายในตามแนวคิด COSO 5 องค์ประกอบ และจากการ
เปรียบเทียบกบัทั้ง 5 องคป์ระกอบ พบวา่ ดา้นการประเมินความเส่ียง มีการประเมิน ระบุ วิเคราะห์ และก าหนด
วธีิการควบคุมเพ่ือป้องกนัความเส่ียง ยกเวน้การมีส่วนร่วมในการระบุปัจจยัเส่ียงของบุคลากรทั้งท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก  ด้านกิจกรรมการควบคุม ในด้านการเงินและบัญชี มีการจัดท าเป็นคู่มือ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และสอบทานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

จากการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในกบัผลการด าเนินงานและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลท่ีไดจ้ากการวิจยั
สรุปไดด้งัน้ี 1) ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 2) ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  1. สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ส่งเสริมและสนบัสนุนเพ่ือให้
การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ สามารถเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ือผลการด าเนินงานท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร  
  2. สามารถน าไปใชใ้นการจดัการโครงสร้างภายในบริษทัและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน เพื่อสามารถวางแผน สัง่การ และควบคุมการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบการควบคุมภายในท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมประเภทใด ประเภทหน่ึง เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารการจดัการใหเ้กิดประสิทธิผลลึกมากยิง่ข้ึน 
  2. ควรศึกษาการบริหารความเส่ียงของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือ
ป้องกนัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานขององคก์รมีผลการด าเนินงานท่ีดีมากยิง่ข้ึน 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัศรีปทุม ส าหรับทุนอุดหนุนการวจิยั 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของการใชท้ฤษฏีการบญัชีท่ีมีต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานบญัชีของผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี จ านวน 130 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหา
ค่าจ านวน การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชีท่ีมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี (2) ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการ
บญัชีท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของนักบญัชี (3) ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นหลกัการ
บญัชีขั้นมูลฐานท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี  (4) ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้น
หลกัการเพ่ิมเติมท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ผลลพัธ์ท่ีได้จากงานวิจัย
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานและพฒันาศกัยภาพทางวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมให้การ
ปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี อนัจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อวชิาชีพบญัชีในอนาคตส่ือต่อไป 

 
ค าส าคญั: ทฤษฏีการบญัชี, ความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชี, ผูท้  าบญัชี 
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ABSTRACT 
 This research aims to study on effects of the use of accounting theories affecting Accounting Practice 
Successful of accountants in Bangkok and Nonthaburi. The research methodology used in this research was 
quantitative research with the use of descriptive statistics and Multiple Regression Analysis.  Questionnaire was 
used as the tool for collecting data from 130 accountants in Bangkok and Nonthaburi. Statistics used in data 
analysis were calculation, percentage, mean, Standard Deviation, and hypothesis testing.   

The results showed that: (1) Accounting Theory on Fundamental Theoretical Concepts had positive 
effects towards Accounting Practice Successful; (2) Accounting Theory on Fundamental Underlying 
Assumptions had positive effects towards Accounting Practice Successful; (3) Accounting Theory on  Basic 
Principles of Accounting had positive effects towards Accounting Practice  Successful; and (4) Accounting 
Theory on Additional Principles had positive effects towards Accounting Practice  Successful. The results 
obtained from this research could be able to be used as the guidelines for improving work process and developing 
occupational potential in order to promote quality operation with reliability and correctness according to 
Accounting Standard. These guidelines would give the ultimate efficiency and effectiveness to accounting 
profession in the future.   

 
KEYWORDS: Accounting Theory, Accounting Practice Successful, accountant  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบนัในโลกยุคโลกาภิวตัน์ ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในการ

เปล่ียนแปลงทางการเงิน  และเศรษฐกิจ ท่ีมีการมุ่งเน้นท่ีจะปรับตวัมุ่งสู่การคา้เสรี ประเทศไทยก็เป็นอีกหน่ึง
ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการผลิต 
ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจท่องเท่ียว ตลอดจนภาคการเกษตร ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการ
บริหารงานในฝ่ายต่างๆ ขององคก์รทั้งในภาครัฐหรือภาคเอกชนจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาความรู้ ผูท้  าบญัชีมีส่วน
ส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าขอ้มูลรายงานทางการเงิน เพ่ือน าเสนอขอ้มูลดา้นการเงินและบญัชีอยา่งถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ควบคุม และพฒันาธุรกิจให้มีความ
เติบโตอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนการพฒันาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีกิจการ
หรือหน่วยงานไดก้ าหนดไว ้ ดงันั้นพนกังานบญัชีจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ในดา้นการปฏิบติังานบญัชี ในดา้นของ
ทฤษฏีการบญัชี และตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถดา้นทฤษฏีการบญัชี เพราะ การบญัชีมีการเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

ทฤษฏีการบญัชี (Accounting Theory) หมายถึง สมมติฐาน กลุ่มแนวความคิด และหลกัการบญัชีต่างๆ
ซ่ึงเป็นวิธีการและแนวคิดในการแกปั้ญหาและใชเ้ป็นแบบประเมินวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี ตลอดจนพฒันา
และปรับปรุงการปฏิบติัทางการบญัชี เพ่ือให้สามารถอธิบายและคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจไดใ้นอนาคต 
(นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะและศิลปพร ศรีจัน่เพชร. 2552 : 2-10)ดงันั้นเม่ือผูท้  าบญัชีมีความรู้ทางทฤษฏีการบญัชีท่ีดี 
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ยอ่มท าให้ขอ้มูลทางการเงินท่ีน าเสนอในรูปแบบของงบการเงินมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชแ้ละองคก์ร 

ความส าเร็จในการปฏิบติังาน หมายถึง คือการมีประสิทธิผลในการด าเนินงานซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการมี
ประสิทธิภาพการท างานของมนุษยใ์นองคก์รและการพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์ร การจะเพ่ิมความส าเร็จ 
ความเจริญกา้วหนา้ และความพึงพอใจในผลผลิตขององคก์รจ าเป็นตอ้งศึกษาแนวคิดแนวปฏิบติัในการปรับปรุง
องคป์ระกอบต่างๆขององคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (สมใจ ลกัษณะ. 2543: 
17) ดงันั้นผูท้  าบญัชีควรมีการศึกษาหาแนวทางปฏิบติัในการเรียนรู้ ตลอดเวลา เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบติังาน
โดยตั้งใจและท าใหเ้สร็จตามจุดมุ่งหมาย เม่ือท าเสร็จแลว้ไดรั้บความสุขใจถือวา่ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจวิเคราะห์วา่ การใชท้ฤษฏีการบญัชีท่ีมีต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานบญัชีของผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี  หรือไม่อยา่งไร ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะน ามา
ปรับปรุงและพฒันาทกัษะทางวิชาชีพบญัชี เพ่ือส่งผลใหร้ายงานทางการเงินมีคุณภาพตามมาตรฐานทางการบญัชี
ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาผลกระทบของการใชท้ฤษฏีการบญัชีท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีของผูท้  าบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 
1. ผูท้  าบญัชี (Bookkeeper) หมายถึง ผูรั้บผิดชอบในการท าบญัชีของผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชี ไม่วา่จะได้

กระท าในฐานะเป็นลูกจา้งของผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีหรือไม่ก็ตาม โดยตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีไวก้บัสภา
วชิาชีพบญัชี (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2559) 

2.ทฤษฏีการบญัชี (Accounting Theory ) หมายถึง สมมติฐาน กลุ่มแนวความคิด และหลกัการบญัชี
ต่างๆซ่ึงเป็นวิธีการและแนวคิดในการแกปั้ญหาและใชเ้ป็นแบบประเมินวิธีการปฏิบติัทางการบญัชี ตลอดจน
พฒันาและปรับปรุงการปฏิบติัทางการบญัชี เพ่ือให้สามารถอธิบายและคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจไดใ้น
อนาคต ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยกุตก์รอบแนวคิดเร่ืองโครงสร้างทฤษฎีการบญัชี เป็นแนวคิดเร่ืองทฤษฏีการ
บญัชี (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร. 2552 : 26)ประกอบดว้ย ทฤษฏีการบญัชี ดงัน้ี 

2.1แนวคิดขั้ น มูลฐานทางทฤษฏีการบัญ ชี  (Fundamental Theoretical Concepts)หมายถึง 
หลกัเกณฑข์องแนวคิดขั้นมูลฐานทางการบญัชี ซ่ึงเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางการบญัชี และ รายการคา้ ท่ีองคก์รมีการ
ใชสิ้นทรัพย ์การจ่ายช าระหน้ีสิน หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเรียกวา่ รายการทางบญัชี  
   2.2 ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชี (Fundamental Underlying Assumptions)หมายถึง ขอ้ก าหนด 
หรือขอ้ความท่ีเป็นท่ียอมรับ เป็นหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนเพ่ือเป็นหลกัการและวิธีปฏิบติัในการจดัท างบการเงิน ท่ี
เป็นขอ้ตกลงของนกับญัชีเพื่อยดึถือเป็นหลกัเกณฑก์ารวดั 
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 2.3 หลักการบัญชีขั้นมูลฐาน (Basic Principles of Accounting) หมายถึง กฎเกณฑ์ทางบัญชีท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไปในหมู่นกัวิชาการบญัชี ท่ีเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบติัทางการบญัชีในเร่ือง การรับรู้ การวดั
มูลค่าและการแสดงรายการในงบการเงิน 

2.4 หลกัการเพ่ิมเติม (Additional Principles) หมายถึง หลกัการท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือให้สามารถใชไ้ด้
ทุกสถานการณ์ ไดแ้ก่ หลกันยัส าคญัหรือหลกัสาระส าคญั หลกัความระมดัระวงัหลกัเน้ือหาส าคญักวา่รูปแบบ 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Practice Efficiency) เป็นความสามารถท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงความถูกตอ้งตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐานเกิดจากการปฏิบติังานท่ีตอ้งมีการวางแผนให้
เป็นระบบ เพ่ือปฏิบติังานใหมี้คุณค่ามากท่ีสุด โดยการใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุดและด าเนินการเป็นไปอยา่งประหยดั 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปาริชาติแสงพานิช. 2545 : 34) ประกอบดว้ย 

3.1 การบรรลุเป้าหมาย (Goal Accomplishment) หมายถึง การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้และผูท้  าบญัชีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์สูงสุดตามหลกัการทฤษฏีการบญัชี 

3.2 มาตรฐานและความเช่ือถือได้ (Standardized and Reliable) หมายถึง คุณภาพของผลงานท่ีท า
ส าเร็จมีความถูกตอ้ง ครบถว้น  เรียบร้อย  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความเช่ือถือได ้ทนัต่อสถานการณ์
ปัจจุบนั 

3.3 ความทันเวลาของผลลัพธ์  (Timeliness of Outcome) หมายถึง  การท่ีผู ้ท าบัญชีสามารถ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วง ตามระยะเวลาหรือมาตรฐานเวลา  

 3.4 ความพึงพอใจจากผูเ้ก่ียวขอ้ง (Participant Satisfaction) หมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคล ท่ีส่งผลต่อทศันคติดา้นบวก การด าเนินงานท่ีดี แสดงออกถึงความพึงพอใจและทศันคติของบุคคลใดท่ีไดมี้
ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มในการท างานของผูท้  าบญัชี 

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งนามาสร้างกรอบแนวความคิด
ส าหรับการศึกษาหาความสมัพนัธ์ โดยไดก้ าหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 

ความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชี 
1.ดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
2.ดา้นมาตรฐานและความเช่ือถือได ้
3.ดา้นความทนัเวลาของผลลพัธ์ 
4.ดา้นความพึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

ทฤษฏีการบญัชี 
1.แนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชี 
2.ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชี 
3.หลกัการบญัชีขั้นมูลฐาน 
4.หลกัการเพ่ิมเติม 

ตวัแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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4. สมมุติฐานงานวจัิย 
สมมุติฐานท่ี 1 ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชีมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี กรณีศึกษาผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี  
สมมุติฐานท่ี 2 ทฤษฏีการบัญชีในมิติด้านขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีของนกับญัชี กรณีศึกษาผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
สมมุติฐานท่ี 3 ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นหลกัการบญัชีขั้นมูลฐานมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จใน

การปฏิบติังานบญัชีของนกับญัชี กรณีศึกษาผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
สมมุติฐานท่ี 4 ทฤษฏีการบัญชีในมิติด้านหลกัการเพ่ิมเติมมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบติังานบญัชีของนกับญัชี กรณีศึกษาผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้  าบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร

และนนทบุรี จ านวน 29,903 คน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้. ออนไลน์. 2559) และหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดตวัอยา่ง 395 คน โดยการเลือกตวัอยา่งส าหรับงานศึกษาคร้ังน้ี ไดก้ าหนดการ
เลือกตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) จากผูท้  าบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถาม และไดรั้บ
แบบสอบถามตอบกลบัมาท่ีมีความสมบูรณ์ของแบบสอบถามสมบูรณ์ทั้งส้ิน 130 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 32.91ของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Asker, Devid A., Kumar, V ans Say., and George, S. (2001) ท่ีได้
น าเสนอว่าการส่งแบบสอบถามตอ้งมีอตัราตอบกลบัอยา่งน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับไดแ้บบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือ 

 5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่ 
  (1) ตวัแปรอิสระ(Independent variable) คือ ทฤษฏีการบญัชี ประกอบดว้ย แนวคิดขั้นมูลฐานทาง

ทฤษฏีการบญัชี(FTC) ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชี(BPA) หลกัการบญัชีขั้นมูลฐาน(APL) หลกัการเพ่ิมเติม 
(FUA) 

  (2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี ประกอบดว้ย 
ดา้นการบรรลุเป้าหมาย (GAT) ดา้นมาตรฐานและความเช่ือถือได(้SAR)ดา้นความทนัเวลาของผลลพัธ์ 

(TLO) ดา้นความพึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (PCS) 
5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย การศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชท้ฤษฏีการบญัชีของผูท้  าบญัชี ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 21 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานของนกับญัชี จ านวน 16 ขอ้ 
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5.4 การทดสอบเคร่ืองมอืในการวิจัย การตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือวจิยั โดยท าการทดสอบ
เคร่ืองมือ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบดว้ยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ท่าน ผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ทุกขอ้
ค าถามผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด และส่วนท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ท าการทดสอบความเช่ือมัน่ โดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของแต่ละตวัแปร
ไดค้่าตามมาตรฐานท่ีก าหนดคือ สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าฯ มีค่ามากกวา่ 0.7 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่ามากกวา่ 
0.3 (Hair, et al. 2006) ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของแต่ละตวัแปรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าฯ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0.703 ถึง 0.851 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.367 ถึง 0.928 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเช่ือถือ 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และวเิคราะห์  การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีชนิดของสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 1) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูล
ทัว่ไป สถิติท่ีใชเ้ป็น ค่าจ านวน และ ค่าร้อยละ 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฏีการบญัชี สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4)การวจิยัผลกระทบของทฤษฏีการบญัชี ท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกั
บญัชี สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ การวเิคราะห์ถดถอยพหุ 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้  าบัญชี ในเขต

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี จ านวนทั้งส้ิน 130 คน ส่วนใหญ่เป็น  (1) เพศหญิง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.08 (2) อายุ 25-30 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 70.77  (3) สถานภาพโสด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.77 (4) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 (5) ประสบการณ์ในการท างานด้าน
บญัชี น้อยกว่า 5-10 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 59.23 และ (6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 43.08 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฏีการบญัชี พบวา่ค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็นของผูท้  าบญัชีในเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัทฤษฏีการบญัชีโดยรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.51-3.88 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.71) เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ทฤษฏีการบญัชีดา้นแนวคิด2.ขั้น

มูลฐานทางทฤษฏีการบญัชี 3.หลกัการบญัชีขั้นมูลฐาน 4.หลกัการเพ่ิมเติม ดา้นค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขั้นมูลฐาน
ทางทฤษฏีการบัญชี และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือหลกัการบัญชีขั้นมูลฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี
ระหวา่ง 0.40-0.52 ดา้นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมากท่ีสุด คือ ขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชีดา้นส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานนอ้ยท่ีสุดคือ  หลกัการเพ่ิมเติม 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีพบวา่ค่าสถิติ พ้ืนฐานความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าเร็จในการปฏิบติังานบัญชี

โดยรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.71 -3.86ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.75)  เม่ือพิจารณาดา้นทั้ง ดา้น 
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ไดแ้ก่ 1. การบรรลุเป้าหมาย 2. มาตรฐานและความเช่ือถือได ้3. ความทนัเวลาของผลลพัธ์ 3.ความพึงพอใจ4.ดา้น
มาตรฐานและความเช่ือถือได้ ดา้นค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการบรรลุเป้าหมาย และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้น
ความพึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ีระหว่าง 0.46-0.55 ดา้นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี
มากท่ีสุด คือ ความทนัเวลาของผลลพัธ์  ดา้นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอ้ยท่ีสุดคือ  การบรรลุเป้าหมาย และ ความ
พึงพอใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ส่วนท่ี 4 การวจิยัผลกระทบของทฤษฏีการบญัชีท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีวตัถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาผลกระทบของทฤษฏีการบัญชี ท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานบัญชีของผูท้  าบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรีการทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดตามกรอบแนวความคิด ผูว้ิจยัทดสอบผลกระทบ
ระหวา่งทฤษฎีการบญัชี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. แนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชี 2. ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการ
บญัชี 3. หลกัการบญัชีขั้นมูลฐาน 4. หลกัการเพ่ิมเติมวา่ส่งผลอยา่งไรต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีโดย
การวเิคราะห์การถดถอยพหุ(Multiple Regression Analysis) และก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ถา้ผลการ
ทดสอบไดค้่าระดบันัยส าคญัท่ีค  านวณได ้(Significance)น้อยกว่า ค่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐาน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 

 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ของทฤษฏีการบญัชี 4 ดา้นท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชี 

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

แนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชี 0.244 4.489 0.00 

ขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชี -0.312 -3.792 0.000 

หลกัการบญัชีขั้นมูลฐาน 0.206 3.043 0.003 

หลกัการเพ่ิมเติม 0.764 7.829 0.000 

หมายเหตุ: n = 130, R2 = 0.648, F = 57.561, Sig = 0.000 
 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์

พบวา่ R2 มีค่าเท่ากบั 0.648 หมายถึง ตวัแปรตน้ทั้งหมดสามารถอธิบายการใชง้านได ้64.80% 
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชีมี

อิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.244  

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทฤษฏีการบัญชีในมิติด้านขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบัญชีมี
อิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั -0.312  
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ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 ทฤษฏีการบัญชีในมิติด้านหลักการบัญชีขั้นมูลฐานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0003 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยเท่ากบั 0.206   

ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 4 ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นหลกัการเพ่ิมเติมมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 
0.764 

 
7. อภิปรายผล  

 สมมุติฐานท่ี 1 ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชีมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีของผูท้  าบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
  ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะทอ้นให้เห็นว่ายิ่งผูท้  าบญัชีมีทฤษฏีการ
บญัชีในมิติดา้นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชีสามารถเพ่ิมความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี ผล
การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (ลลิตา แวน่แกว้. 2557 : บทคดัยอ่) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งคุณสมบติัทางการบญัชีท่ีดีกบัคุณภาพการท างานของผูท้  าบญัชีในจงัหวดัขอนแก่นประชากรท่ีศึกษาคือ 
ผูท้  าบญัชีในจงัหวดัขอนแก่น กลุ่มประชากร จ านวน 131 คน ผลการวจิยัพบวา่ (1)คุณสมบติัทางการบญัชีท่ีดีดา้น
ความรู้ทางด้านการบัญชีมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพกาท างานโดยรวม ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย และ (2) คุณสมบติัทางการ
บญัชีท่ีดี ดา้นการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพการท างาน
โดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ดา้นการจดัหาปัจจยัทรัพยากร และดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

หากผูท้  าบญัชีมีการศึกษาแนวทางการบญัชี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีช่วยให้
เขา้ใจในรายการทางบญัชี และช่วยให้การจดัท าขอ้มูลงบการเงินมีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ องค์กรสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคอ์ยา่งต่อเน่ือง ท าให้สรุปไดว้่า ผูท้  า
บญัชี หากผูท้  าบญัชีมีทฤษฏีการบญัชีในดา้นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบญัชีเพ่ิมมากข้ึนแลว้จะส่งผลให้
เกิดความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

สมมุติฐานท่ี 2 ทฤษฏีการบัญชีในมิติดา้นขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีของผูท้  าบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะทอ้นให้เห็นว่ายิ่งผูท้  าบญัชีมีทฤษฏีการ
บญัชีในมิติดา้นขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของนักบญัชี 
ผลการศึกษาดงักล่าวซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพรศรีจัน่เพชร (2552) กล่าววา่ 
การประมาณการในการด าเนินธุรกิจนั้น บางคร้ังอาจมีรายการเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนั เช่น รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนหรือส้ินสุดลงในงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง รายการดงักล่าวอาจเกิดข้ึนคาบเก่ียวมากกวา่หน่ึง
งวดบญัชีการจดัท างบการเงินจึงตอ้งอาศยัการประมาณรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าว หรือ
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กิจการอาจตอ้งประมาณรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีบางรายการ เช่น ประมาณการหน้ีสิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์
ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูล้งทุน 

เน่ืองจากขอ้สมมติขั้นมูลฐานของการบญัชีเป็นหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนเพ่ือเป็นหลกัการและวิธีปฏิบติั
ในการจดัท างบการเงิน ท่ีท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินท่ีไดบ้นัทึกไวส้ าหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงแสดงให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  รวมถึงกระแสเงินสดของกิจการท่ีเกิดจากการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการวา่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก ให้
สรุปไดว้า่ ผูท้  าบญัชี หากผูท้  าบญัชีมีทฤษฏีการบญัชีในดา้นขอ้สมมติขั้นมูลฐานเพ่ิมมากข้ึนแลว้จะส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

สมมุติฐานท่ี 3 ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นหลกัการบญัชีขั้นมูลฐานมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานบญัชีของผูท้  าบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะทอ้นให้เห็นว่ายิ่งผูท้  าบญัชีมีทฤษฏีการ
บญัชีในมิติดา้นหลกัการบญัชีขั้นมูลฐานมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี ในเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี  ซ่ึงสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ ปุณยนุช จอมเงิน (2555) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั 
กระทบของความรู้ทางการบญัชีท่ีดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจดัท างบการเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ความรู้ทางการบญัชีท่ีดีดา้นหลกัการบญัชีขั้นมูลฐาน มีความสัมพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการจดัท างบการเงินโดยรวม ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจ และดา้นความเช่ือถือได ้เน่ืองจาก เป็นกฎเกณฑท์างบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไปของนกับญัชีซ่ึง ใชเ้ป็น
แนวทางปฏิบติัทางการบญัชี ในการรับรู้ การวดัมูลค่า และการแสดงรายการในงบการเงินไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑท่ี์ส าคญัในการจดัท างบการเงิน 

หากผูท้  าบญัชีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัทางการบญัชี ในการรับรู้ การวดัมูลค่าและการแสดงรายการในงบ
การเงิน ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัในการจดัท างบการเงินให้มีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และมีความ
ถูกตอ้ง เพื่อความส าเร็จในการปฏิบติังาน และสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูบ้ริหารอยา่งย ัง่ยนืต่อไป ท าให้สรุปได้
ว่า ผูท้  าบญัชี หากผูท้  าบญัชีมีทฤษฏีการบัญชีในด้านหลกัการบญัชีขั้นมูลฐานเพ่ิมมากข้ึนแลว้จะส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

สมมุติฐานท่ี 4 ทฤษฏีการบญัชีในมิติดา้นหลกัการเพ่ิมเติมมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานบญัชีของผูท้  าบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ยิง่ผูท้  าบญัชีทฤษฏีการบญัชี
ในมิติด้านหลักการเ พ่ิมเติมมีอิทธิพลทางบวกต่อความส า เ ร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  ในเขต
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พงษศ์กัด์ิ แกว้มีสี (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบ
ของประสิทธิภาพการวางแผนการสอบบัญชีท่ีมีต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ใน
ประเทศไทย พบว่า ผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับ
ความส าเร็จในการปฏิบติังานโดยรวม ดา้น ดา้นมาตรฐานและความเช่ือถือไดด้า้นความทนัเวลาของผลลพัธ์ จากผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ท่ีมีประสบการณ์มาก จะตอ้งใชว้จิารณญาณในการสังเกตและสงสยัเยี่ยง
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ผูป้ระกอบวิชาชีพต่อขอ้มูลของสหกรณ์ท่ีเหมาะสม วางแผนปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ไดม้าตรฐานและ
เช่ือถืออยูภ่ายในเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งสามารถใหค้วามเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

หากผูท้  าบัญชีจะตอ้งใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพต่อขอ้มูลของ
รายการคา้ หรือเหตุการณ์ทางบญัชี ในการตดัสินใจโดยใชห้ลกั หลกันัยส าคญั  หลกัความระมดัระวงั และหลกั
เน้ือหาส าคญักวา่รูปแบบ ไดอ้ยา่งมีมาตรฐานและน่าเช่ือถืออยูภ่ายในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งสามารถให้ความ
เช่ือมัน่กับผูใ้ช้งบการเงินไดอ้ย่างมีเหตุผล ท าให้สรุปไดว้่า ผูท้  าบัญชี หากผูท้  าบญัชีมีทฤษฏีการบญัชีในดา้น
หลกัการเพ่ิมเติมเพ่ิมมากข้ึนแลว้จะส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จในการปฏิบติังานบญัชีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
   8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูท้  าบญัชี ควรมุ่งเนน้ในเร่ืองความรู้ทางการบญัชีทั้งดา้นแนวคิดขั้นมูลฐานของ เพื่อน าไปใชใ้น
การพฒันาคุณภาพของงบการเงินใหต้รงตามหลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน และตรงตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 

(2) ผูท้  าบญัชี ควรมุ่งเนน้ในการใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัส าหรับการวางแผนในอนาคตในการบริหารองคก์ร  

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าการวจิยัแนวเดียวกนัน้ีกบัผูท้  าบญัชีในเขตอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือจะไดน้ าผลการวจิยัมา

ปรับปรุงและพฒันาความสามารถของผูท้  าบญัชีใหดี้ยิง่ข้ึน 
(2) ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานของนกับญัชี เช่น การ

ตรวจสอบภายใน การก ากบัดูแล เป็นตน้ฐานของการบญัชี  
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ทนัเวลา และดา้นความพึงพอใจ ของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยจ านวน 7,853 คน
โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 374 
คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สนัค่า Variance Inflation Factor (VIF) ค่า Tolerance และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีอิทธิพลต่อ
ศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี ในดา้นคุณภาพผลงาน ดา้นปริมาณผลงาน ดา้นความทนัเวลา และดา้นความ
พึงพอใจของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยกล่าวคือ หากหน่วยงานในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยมีการปฏิบัติ ปรับปรุง และพฒันาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีแลว้ จะช่วยยกระดบัศกัยภาพการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีอีกดว้ย  

 
ค าส าคญั: มาตรฐานการปฏิบติังาน, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี 
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ABSTRACT 
 This research aims to study. The performance standards of knowledge and professional skills. The 
understanding of the law on accounting. The uprightness The honesty And careful Potential to influence the 
practice of accounting. In terms of portfolio quality Quantitative Portfolio Its time and the satisfaction of the 
bookkeeper in local government in the country. The number 7,853 people. The sample size is determined by the 
formula Yamane (Yamane) a confidence level of 95% of a sample of 374 people. The instrument used for data 
collection, query statistics used for data analysis, including descriptive statistics. Frequency, percentage, mean 
and standard deviation. Statistical inference and analysis including Pearson correlation value Variance Inflation 
Factor (VIF) and the Tolerance multiple regression analysis. 

The results showed that the performance standards. Knowledge and professional skills. Potential to 
influence the practice of accounting. In terms of portfolio quality Quantitative Portfolio Its time And the 
satisfaction of a bookkeeper in the local government in Thailand. If the local government units in the 
implementation and development based on performance standards that support the work of the bookkeeper 
then. Will leverage the potential performance of the account as well. 
 
KEYWORDS: Performance Standards, Local Administrative Organizations, Accounting Operational Potential  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือไดว้า่เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในการปฏิบติั

หนา้ท่ีจะแบ่งสายงานเป็นหลายส่วน ในแต่ละส่วนจะมีผูรั้บผิดชอบจ านวนมาก ดงันั้นการท างานของบุคคลากร
ในแต่ละส่วนจึงมกัประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ความไม่เขา้ในระบบการท างาน ความเช่ียวชาญ ความช านาญ 
ประสบการณ์ในการท างาน เกิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร การประสานงานภายในและภายนอกองคก์ร ขาดความ
ส านึกในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และขาดความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยี นอกจากน้ีท่ีผ่านมาการบรรจุ
พนกังานใหม่หรือการรับโอนพนกังานมาจากส่วนราชการอ่ืนท่ียงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานในทอ้งถ่ิน 
ท าใหไ้ม่ทราบระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย วตัถุประสงคข์ององคก์ร ท าใหข้าดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 
ไม่ทราบแนวทางการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง (พนารัตน์ ผจงบูชิต, 2557) 

ปัจจุบนังานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล ให้รับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมตามอ านาจหนา้ท่ี มีมากมายหลายกระทรวง ท าใหผู้ท่ี้ปฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
ปัญหาในการปฏิบติังานหลายประการ ไดแ้ก่ การบริหารงานบุคคลในส่วนของพนกังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ 
และขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจงั การบริหารงานพสัดุขาดความรัดกุมรอบคอบ ดา้นการบริหารการคลงัและ
งบประมาณมีความล่าชา้ การปฏิบติังานยงัไม่ถูกตอ้ง ดา้นการบริหารงานช่างยงัขาดความรู้ความช านาญและขาด
ความเขา้ใจในการช่างอยา่งแทจ้ริง (ชายชชัวาล ศรีสุธรรม, 2547; พนารัตน์ ผจงบูชิต, 2557) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมานั้นจึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาท าวิจยัเร่ือง อิทธิพลของมาตรฐานการ
ปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบัญชีของผูท้  าบัญชีใน
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย สามารถน าไปพฒันา ปรับปรุงส่งเสริมให้เกิดการพฒันา เพ่ิมพูน
ศกัยภาพในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีไดใ้นระยะยาวต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
การปฏิบติังานทางการบญัชี ของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
การปฏิบติังานทางการบญัชี ดา้นคุณภาพผลงาน ของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
การปฏิบติังานทางการบญัชี ดา้นปริมาณผลงาน ของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
การปฏิบติังานทางการบญัชี ดา้นความทนัเวลา ของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
การปฏิบติังานทางการบญัชี ดา้นความพึงพอใจ ของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคดิเกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน

ต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง ตามพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง (กรมสรรพากร, 2555) 
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ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
ฐานขอ้มูลการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกลา้ (2560) ไดใ้ห้ความหมายวา่ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีลกัษณะพิเศษบางประการท่ีแตกต่างจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป ดว้ยผลสืบเน่ืองมาจาก “ลกัษณะเฉพาะ” ของทอ้งถ่ินนั้น ๆ และดว้ย
เหตุน้ีเองจึงท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปท่ีใชก้บัพ้ืนท่ีทัว่ประเทศไม่ม่ีความเหมาะสมกบัการ
ด าเนินการจดัท าบริการสาธารณะ ในพ้ืนท่ีดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้ง “ออกแบบ” องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
ใหม่ข้ึน เพ่ือใหรั้บผิดชอบภารกิจน้ี 

2. แนวคดิเกีย่วกบัการวดัมาตรฐานการปฏิบัตงิานด้านความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ 
ความหมายของมาตรฐานการปฏิบติังาน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีผูใ้หค้วามหมายของมาตรฐานการปฏิบติังานไวด้งัน้ี 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข (2554) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่มาตรฐานการปฏิบติังาน

หมายถึงระเบียบมาตรฐานวิธีปฏิบติังานท่ีแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานโดยละเอียดเพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ
ปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง 

อลงกรณ์ มีสุทธาและสมิต สัชฌุกร (2553) ได้ให้ความหมายไวว้่ามาตรฐานการปฏิบติังานหมายถึง
เกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนเพ่ือใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังานลกัษณะของมาตรฐานการปฏิบติังานอาจจะระบุลกัษณะของ
การปฏิบติังานในเชิงปริมาณคุณภาพระยะเวลาค่าใชจ่้ายและพฤติกรรมก็ได ้

ความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ 
ความรู้ในวชิาชีพ (Knowledge) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศซ่ึง
สามารถวเิคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมไดร้วมถึงความรู้ในวฒันธรรมของโลกของภูมิภาค
และของประเทศตลอดจนความสามารถในการคิดการถามการเขียนและส่ือสารดว้ยภาษาท่ีง่ายและเขา้ใจได ้

2. ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจธุรกิจและการจดัการเช่นเศรษฐศาสตร์การเงินการตลาดการบริหารการ
วเิคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ 

3. ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. ความรู้เก่ียวกบัการบญัชีและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีเช่นกฎหมายบญัชีกฎหมายธุรกิจภาษี

อากรและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ทกัษะทางวชิาชีพ (Skill) ประกอบดว้ยทกัษะ 5 ประการคือ 

 1. ทกัษะการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 
 2. ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 3. ทกัษะดา้นบุคคล 
 4. ทกัษะดา้นความสมัพนัธ์และการส่ือสาร 
 5. ทกัษะดา้นองคก์รและทกัษะผูบ้ริหารธุรกิจ 

3. แนวคดิเกีย่วกบัการวดัศักยภาพการปฏิบัตงิานทางการบัญชี 
ความหมายของศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งได้มีผูใ้ห้ความหมายเก่ียวกับศักยภาพการปฏิบัติงาน
ทางการบญัชีไวด้งัน้ี 

นภลดา อินภูษา (2554) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี หมายถึงคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องบุคลากรในดา้นพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้  (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ท่ีมีผลต่อความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ
ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

Ganesh, Shermon และ  Partner (2004) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ศักยภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในขอบเขตงานท่ีตนรับผิดชอบ 
หรือคุณสมบติัท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีเพ่ือสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

McClelland (1998) ได้ให้ความหมายไวว้่า ศักยภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การพฒันาความรู้หรือ
ทกัษะของบุคคลเป็นปัจจยัท่ีท าใหมี้ผลการปฏิบติังานท่ีดีกวา่บุคคลอ่ืนเน่ืองจากมีหลกัการพฒันาคือทกัษะ (Skill) 
เป็นส่ิงท่ีบุคคลกระท าไดดี้และฝึกปฏิบติัเป็นประจ าจนเกิดความช านาญความรู้ (Knowledge) ความรู้เฉพาะดา้น
ของบุคคลบุคลิกลกัษณะ (Traits) บุคลิกลกัษณะประจ าตวับุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้นๆแรงจูงใจหรือแรง
ขบัภายใน (Motives) ท าใหบุ้คคลแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั 
 การวจิยั เร่ือง อิทธิพลของมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวชิาชีพท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
การปฏิบติังานทางการบญัชีของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)  
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

1. ขอบเขตด้านประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในประเทศไทย จ านวน 7,853 คน  
 2. ขอบเขตด้านตัวแปรทีศึ่กษา กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ไดม้าจากการก าหนดขนาดตวัอยา่งดว้ยสูตรของ
ยามาเน่ (Yamane) โดยยอมรับใหเ้กิดความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ไดข้นาดตวัอยา่งผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย จ านวน 374 คน 
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

(1) ตวัแปรตน้ (Independent variable) คือ มาตรฐานการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 
ดา้นความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ 

(2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี ประกอบดว้ย 
 1. ดา้นคุณภาพผลงาน 
 2. ดา้นปริมาณผลงาน 
 3. ดา้นความทนัเวลา 
 4. ดา้นความพึงพอใจ 
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 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูท้  า
บญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยโดยรายละเอียดของค าถามในแบบสอบถามเป็นดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศ
ไทยประกอบดว้ยค าถาม 6 ค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานดา้น
บญัชี และรายไดต้่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินดา้นมาตรฐานการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ประเทศไทยแบบสอบถามมีจ านวน 5 ขอ้ โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินดา้นศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชีของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในประเทศไทยแบบสอบถามมีจ านวน 20 ขอ้ โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีผูว้ิจยัวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ไปรษณีย ์  และ E-Mail 
address โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศ
ไทย ซ่ึงมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 374 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึง
ไดรั้บการตอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 287 ฉบบั 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสถิติท่ีใชเ้ป็นความถ่ี และร้อยละ 
1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูท้  าบัญชีในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในประเทศไทย สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชีของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ (Discriminant Power) โดยใชเ้ทคนิค Item–total 
Correlations 

2.2 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติท่ีใชท้ดสอบคุณลกัษณะของตวัแปรคือการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
(Multicollinearity Test) โดยหาคา่สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ค่า Variance Inflation Factors (VIFs) และค่า
Tolerance และค่า VIF (Variance inflation factor) 

4. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานได้แก่การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 ดา้นขอ้มูลทัว่ไป 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ
มากกวา่ 35 ปี รองลงมามีอายรุะหวา่ง 25–30 ปี 3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมามี
สถานภาพโสด 4) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า รองลงมาส าเร็จ
การศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี 5) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าบัญชี 5 – 10 ปี 
รองลงมามีประสบการณ์ในการท าบัญชีน้อยกว่า 5 ปี 6) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนใน
ปัจจุบนั 15,000–20,000 บาท รองลงมามีรายไดต้่อเดือนในปัจจุบนั 20,001–25,000 บาท 
 ดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน 1) มาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวชิาชีพ โดยภาพรวม
แลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัสูง 
 ศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี 1) ศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี ดา้นคุณภาพผลงาน โดย
ภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัสูงมากท่ีสุด 2) ศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี 
ดา้นปริมาณผลงานโดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัสูง  3) ศกัยภาพการปฏิบติังาน
ทางการบญัชีดา้นความทนัเวลา โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัสูง 4) ศกัยภาพการ
ปฏิบติังานทางการบญัชี ดา้นความระมดัระวงัรอบคอบ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดบัสูง 

โดยสรุปคือ มาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อศกัยภาพ
ภาพการปฏิบติังานทางการบญัชีดา้นคุณภาพผลงาน ดา้นปริมาณผลงาน และดา้นความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติและพบว่ามาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพไม่มีอิทธิพลเชิงบวกกบัศกัยภาพ
ภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี ดา้นความทนัเวลา 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาพบว่า มาตรฐานการปฏิบติังานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ศกัยภาพภาพการปฏิบติังานทางการบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ คทัลียา ณ รุณ 
(2557), ศศิธร ภูสีฤทธ์ิ (2556), ลลิตา แว่นแกว้ (2557), สุจิตตรา ประครองสี (2557) ท่ีคน้พบว่ามาตรฐานการ
ปฏิบติังานดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อศกัยภาพภาพการปฏิบติังานทางการบญัชีทั้ง
ทางดา้นคุณภาพผลงาน ดา้นปริมาณผลงาน และดา้นความพึงพอใจของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในประเทศไทย และผลการวิจยัของ ประภาพร วีระสอน (2559) พบวา่ มาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพไม่มีอิทธิพลเชิงบวกกับศกัยภาพภาพการปฏิบติังานทางการบญัชีดา้นความทนัเวลาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1. ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่มาตรฐานการปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อศกัยภาพภาพการปฏิบติังาน
ทางการบญัชีโดยรวม ดงันั้น การพฒันาศกัยภาพของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทยจึง
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ตอ้งเนน้มาตรฐานการปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นรู้และเขา้ใจในกฎหมาย
ทางบญัชี ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต และดา้นความระมดัระวงัรอบคอบ  
 2. ผลการวิจัยคร้ังน้ียงัพบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อศักยภาพภาพการ
ปฏิบติังานทางการบญัชีในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ดา้น คุณภาพผลงาน ดา้นปริมาณผลงาน ดา้นความทนัเวลา และดา้น
ความพึงพอใจ ดงันั้น การพฒันาการพฒันาศกัยภาพในแต่ละดา้นของผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ประเทศไทยจึงตอ้งเนน้มาตรฐานการปฏิบติังานทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นรู้และ
เขา้ใจในกฎหมายทางบญัชี ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต และดา้นความระมดัระวงัรอบคอบ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าการวิจยั มาตรฐานการปฏิบติังาน เฉพาะดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ 
ด้านความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายทางบัญชี ด้านความเท่ียงธรรม ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต และด้านความ
ระมดัระวงัรอบคอบ เท่านั้น การวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการวิจยัมาตรฐานการปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีอิทธิพล
ต่อศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี เช่น มาตรฐานการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน ดา้น
เจตคติ ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชีพ เป็นตน้ 
 2. การวิจยัในคร้ังน้ีไดท้ าการวิจยั ศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชีเฉพาะดา้นคุณภาพผลงาน 
ดา้นปริมาณผลงาน ดน้ความทนัเวลา และดา้นความพึงพอใจ เท่านั้น การวิจยัคร้ังต่อไปควรท าการวิจยัศกัยภาพ
การปฏิบติังานทางการบญัชีดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นความช านาญในการปฏิบติังาน ดา้นวิธีท่ีใชป้ฏิบติังาน ดา้นการ
จดัหาปัจจยัทรัพยากร เป็นตน้ 

3. การวจิยัในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาเฉพาะผูท้  าบญัชีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย ใน
การวจิยัคร้ังต่อไปอาจใชเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่น้ี 
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บทคัดย่อ 
        การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณลกัษณะขององคก์รแตกต่างกนั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน หรือสมุห์บญัชี หรือหัวหนา้ฝ่ายบญัชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) จ านวน 152 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้ นท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการ
ทดสอบสมมติฐานเพ่ือการเปรียบเทียบระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ใชส้ถิติ F-test (One-way ANOVA) 
ส าหรับกลุ่มประชากรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป 
        ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัตามคุณลกัษณะขององคก์ร พบว่า
ดา้นลกัษณะของกิจการได้แก่ ประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือมาขายไป และธุรกิจผลิต ด้านระยะเวลาด าเนิน
กิจการ และด้านขนาดของกิจการ แตกต่างกันส่งผลต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม , โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
 

ABSTRACT 
        This research aims to study on factors influencing on selection of Accounting Software for comparing 
some important key factors for selection Accounting Software Packages of Small and Medium Enterprises in 
Bangkok with different organizational characteristics. The sample group used in this research was 
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350accounting and finance managers, accountants, and heads of accounting department of Small and Medium 
Enterprises. Data were collected by using questionnaire and analyzed by using descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean, and Standard Deviation. Hypothesis testing for comparing between independent 
and dependent variables was conducted by using F-test (One-way ANOVA) for more than 2 groups of 
populations 
        The results of comparison of factors that were important for selection of Accounting Software of 
Small and Medium Enterprises in Bangkok were different upon organizational characteristics. It was found that 
different natures of business, duration of business operation, and business sizehad different influences on 
selection of Accounting Software with statistical significance at 0.05  
 
KEYWORDS: Small and Medium Enterprises, Accounting Software  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
        ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ช่วยในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจายรายไดจ้ากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ท าให้เกิดการจา้งงาน
และประชาชนมีรายได ้ซ่ึงเป็นตวัช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
เป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท าให้ธุรกิจ
มัน่คงมียอดการผลิตท่ีสูงข้ึน และมีการน าเทคโนโลยี ท่ีสูงข้ึนมาใชใ้นการผลิตซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี การประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มให้ประสบความส าเร็จนั้น มีปัจจยัสนบัสนุนหลายประการ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่มองขา้มไปก็คือ การมีระบบขอ้มูลบญัชีท่ีดีและถูกตอ้ง การมีระบบขอ้มูลบญัชีท่ีดีและถูกตอ้งนั้นจะเป็น
ตวัช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถวางแผน ตดัสินใจ และควบคุมการด าเนินกิจการไปสู้เป้าหมายได้อยา่งย ัง่ยืน
(สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม,2559) 
        ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายๆ แห่ง มีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการ
บญัชี และหวัใจส าคญัของการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นงานดา้นการบญัชีก็คือ โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
ซ่ึงการน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีมาใชใ้นกิจการนั้น จะช่วยประหยดัเวลาและแรงงาน ช่วยลด ความ
ผิดพลาดในการจัดท าบัญชี ท าให้ได้ขอ้มูลทางการบัญชีท่ีมีความถูกตอ้งและแม่นย  ามากกว่าการท าบัญชีดว้ย 
ระบบมือ แต่ยงัพบว่า มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนไม่น้อยท่ียงัมิได้น า
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีมาใชใ้นกิจการ อาจเป็นไปไดว้า่กิจการยงัไม่ทราบถึงประโยชน์ของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี หรืออาจเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถการใชโ้ปรแกรม 
หรืออาจเกิดจากการเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีท่ีไม่เหมาะสมกบักิจการ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ขั้นตอนการ
เลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีมีความส าคญัต่อกิจการเป็นอยา่งมาก (ดวงสมร อรพินท ์และคณะ, 2546) 
        จากเหตุผลดังกล่าวผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใชต้ดัสินใจในการเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี และสามารถเลือกใช้
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โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีท่ีเหมาะสมกบักิจการได ้และเพ่ือตวัช่วยผูบ้ริหารในการวางแผนการ ควบคุม 
และการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทนัเวลา อนัจะส่งผลใหกิ้จการมีการเจริญเติบโตยิง่ข้ึนไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
        1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
        2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณลกัษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีความส าคญัต่อการ
พิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
          ตวัแปรอสิระ                                                                                    ตวัแปรตาม    
Independent Variables                                                                  Dependent Variables 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สมมติฐานของการวจัิย    
        1.  ลกัษณะกิจการแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   
        2. ระยะเวลาด าเนินกิจการแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
        3.  ขนาดของกิจการแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
 

คุณลกัษณะขององค์กร 
1.ลกัษณะของกิจการ 
2.ระยะเวลาด าเนินกิจการ 
3.ขนาดของกิจการ 

ระดบัความคดิเห็นต่อการพจิารณาเลอืกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 
1.ดา้นลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จทางการบญัชี 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตและโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี 
3. ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี 
4. ดา้นการใหบ้ริการหลงัการขาย 
5. ดา้นตน้ทุน ในการจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
6. ดา้นขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
        ประชากร ท่ี ใช้ในการศึกษาค ร้ัง น้ี ได้แ ก่  ธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ใชข้อ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกประชากร
ทั้งหมดจ านวน 196,694 แห่ง 
 
 ตารางที ่3.1 จ านวนตวัอยา่งของประชากรแต่ละประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกจิ ธุรกจิขนาดกลาง ธุรกจิขนาดเลก็ รวม 

ธุรกิจบริการ 12,347 70,307 82,654 
ธุรกิจซ้ือมาขายไป 16,484 74,328 90,812 
ธุรกิจผลิต 18,520 4,708 23,228 

รวม 47,351 149,343 196,694 

        กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ กลุ่ม ธุรกิจซ้ือมาขายไป ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตโดยมีขั้นตอน
ก าหนดขนาดและสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร Yamane ดงัน้ี 

n =    

 
เม่ือ   n   แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
        N   แทน ขนาดประชากร 
         e   แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มท่ียอมรับได ้คือ 0.05 
        ซ่ึงผูศึ้กษาใชว้ิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและวิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้สูตร Yamane ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95  จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้จ านวน 400 ราย 
 

ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่  
(1) ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ คุณลกัษณะขององคก์ร ประกอบดว้ย 
             ดา้นลกัษณะของกิจการ 
             ดา้นระยะเวลาด าเนินกิจการ 
             ดา้นขนาดของกิจการ 
(2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางการบญัชี ประกอบดว้ย 

             ดา้นลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จทางการบญัชี (วไิลภรณ์ พฒันกิจไพโรจน์, 2550)   
             ดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตและโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี (เกรียงศกัด์ิ และคณะ, 2545)   
             ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ(วไิลภรณ์ พฒันกิจไพโรจน์, 2550)   
             ดา้นการใหบ้ริการหลงัการขาย (วชันีพร เศรษฐสกัโก, 2545)   
             ดา้นตน้ทุนในการจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี (เกรียงศกัด์ิ และคณะ, 2545)   
             ดา้นขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี (เกรียงศกัด์ิ และคณะ, 2545)   
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึง
สร้างข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด  โดยแบ่งออกเป็น  3 ตอน  ดงัน้ี    
       ตอนท่ี  1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม    
        ตอนท่ี  2  เป็นขอ้มูลทัว่เก่ียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะ
ของค าถามเป็นแบบปลายปิด  ประกอบดว้ยลกัษณะกิจการ ระยะเวลาด าเนินกิจการ และขนาดของกิจการ 

ตอนท่ี  3  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจาณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานครมีลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีผูศึ้กษาวางแผนเก็บขอ้มูลด้วยตนเองและจดัส่งแบบสอบถามไปยงั
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน สมุห์บญัชีและหวัหนา้ฝ่ายบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการแจกแบบสอบถาม เร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนถึงเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 1 เดือน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล     
        ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 
        1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจ SMEs โดยใช ้ค่าความถ่ี 
และค่าร้อยละ (Percentage)   
        2. การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าความเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
        3. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจาณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัตามคุณลกัษณะขององคก์ร  
(ลกัษณะกิจการ ,ระยะเวลาด าเนินกิจการ, ขนาดของกิจการในการวเิคราะห์เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน  โดย
สถิติ  F-test  (One-way ANOVA)  ส าหรับกลุ่มประชากรมากกวา่  2  กลุ่มข้ึนไป  โดยค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดไวท่ี้ระดบั  0.05 
 

6. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิงร้อยละ 61 มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 57 และมีต าแหน่งงานเป็นสมุห์บัญชี ร้อยละ 40 มี
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ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 20 ปี ร้อยละ 36 และมีรายไดต้่อเดือนมากกวา่ 50,000 – 100,000 บาท ร้อยละ 
59  

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะกิจการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจซ้ือมา-ขายไป ร้อยละ 50 มียอดขายเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 10 ลา้น
บาทข้ึนไป ร้อยละ 41  มีระยะเวลาด าเนินกิจการมากกว่า 5 - 10 ปี ร้อยละ 63  และมีขนาดของกิจการ (มูลค่า
สินทรัพย)์ ต ่ากวา่ 20 ลา้นบาท ร้อยละ 56  

3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความส าคญัต่อการพิจาณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยภาพรวมอยู่ในระดับ( X  =3.86) และเม่ือ พิจารณารายด้านพบว่าดา้นท่ีมีระดับความ
คิดเห็นต่อ การพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสูงสุดคือ ดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี  ( X  = 4.53)  และดา้นลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ( X  = 
4.50) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ด้านการให้บริการหลงัการขาย ( X  = 4.09) ด้านขีดความสามารถของ
โปรแกรมส าเร็จทางการบญัชี ( X  = 4.05) และดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี ( X  = 3.87) อยู่ในระดับมาก และด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุดคือ  ด้านต้นทุนในการจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี อยูใ่นระดบัมาก ( X   = 2.10)  และเม่ือ พิจารณารายดา้นและรายขอ้พบวา่   

1.ดา้นลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =
4.50)  และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ  สามารถผ่านรายการบญัชีไปยงับญัชีแยกประเภทแบบ Real Time 
และ สามารถผา่นรายการบญัชีไปยงับญัชีแยกประเภทแบบ Batch Processing อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.64) 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตและโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีในภาพรวมอยู่ใน ระดบั
มากท่ีสุด ( X  = 4.53)  และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ ช่ือเสียงของโปรแกรมส าเร็จรูปอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( X   = 4.60) 
        3. ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  
( X  =3.87) และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือมีความสามารถในการจ ากดั และก าหนดสิทธิในการใชง้านอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.50) 
        4. ด้านการให้บริการหลังการขายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.09) และข้อท่ีมีระดับความ
คิดเห็นสูงสุดคือ ความเช่ียวชาญของบริษทัผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายในการแกไ้ขปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( X = 4.68)   
        5. ดา้นตน้ทุนในการจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ในภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.10) 
และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือราคาของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีอยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.45)   
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        6. ดา้นขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.50) 
และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือจ านวนเน้ือท่ีในการเก็บขอ้มูลเพียงพอกบัปริมาณรายการคา้ของกิจการอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.63)    
 

4.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี
ของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะกิจการ 
รายการ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1.ดา้นลกัษณะการท างาน 
ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม 0.042 2 0.021 0.008 0.501 
ภายในกลุ่ม 4.514 149 0.030   
รวม 4.556 151    

2.ด้านความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตและ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.165 2 0.082 0.131 0.324 
ภายในกลุ่ม 10.796 149 0.072   
รวม 10.961 15    

3.ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.234 2 0.117 3.254 0.194 
ภายในกลุ่ม 10.519 149 0.071   

 รวม 10.753 151    
4.ดา้นการใหบ้ริการหลงัการขาย ระหว่างกลุ่ม  0.191 2 0.096 0.920 0.332 
 ภายในกลุ่ม 12.839 149 0.086   
 รวม 13.031 151    
 

5.ดา้นตน้ทุนในการจดัหา 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

       ระหว่างกลุ่ม  0.505 2  0.012 0.440 
ภายในกลุ่ม 45.551 149    

        รวม 46.056 151    

6.ดา้นขีดความสามารถของ 
โปรแกรมส าเร็จทางการบญัชี 

       ระหว่างกลุ่ม  0.509 2 0.255 0.321 0.042* 
        ภายในกลุ่ม 11.745 149 0.079   

         รวม 12.255 151    

โดยรวม          ระหว่างกลุ่ม  0.029 2 0.051 0.750 0.474 
         ภายในกลุ่ม 2.930 149 0.020   

          รวม 2.960 151    

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชีของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะกิจการ 
โดยภาพรวมลกัษณะกิจการแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
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ทางการบญัชีไม่แตกต่างกนั (P = 0.474) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ลกัษณะกิจการแตกต่างกนัส่งผลต่อ ระดบั
ความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ด้านขีดความสามารถของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีแตกต่างกนั (P = 0.042) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตารางที ่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี
ของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระยะเวลาด าเนินกิจการ 

รายการ   แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1.ดา้นลกัษณะการท างาน 
ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.048 2 0.024 0.792 0.455 
ภายในกลุ่ม  4.508 149 0.030   
รวม  4.556 151    

2.ดา้นความน่าเช่ือถือของ บริษทัผูผ้ลิตและ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.712 2 0.356 5.178 0.007** 
ภายในกลุ่ม 10.248 149 0.069   
รวม 10.961 151    

3.ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.191 2 0.095 1.346 0.263 
ภายในกลุ่ม 10.562 149 0.071   

 รวม 10.753 151    
4.ดา้นการใหบ้ริการหลงัการขาย ระหว่างกลุ่ม  0.218 2 0.109 1.265 0.285 

ภายในกลุ่ม 12.813 149 0.086   
 รวม 13.031 151 0.024   
 

5.ดา้นตน้ทุนในการจดัหาโปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.423 2 0.212 0.691 0.503 
ภายในกลุ่ม 45.632 149 0.306   

 รวม 46.056 151    
6.ดา้นขีดความสามารถของ 
โปรแกรมส าเร็จทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.169 2 0.084 1.041 0.356 
ภายในกลุ่ม 12.086 149 0.081   

 รวม 12.255 151    
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม  0.086 2 0.043 2.235 0.111 

ภายในกลุ่ม 2.874 149 0.019   
 รวม 2.960 151    

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 *นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชีของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระยะเวลาด าเนิน
กิจการ โดยภาพรวมระยะเวลาด าเนินกิจการแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีไม่แตกต่างกัน (P = 0.111) และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าระยะเวลาด าเนิน
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กิจการแตกต่างกนัส่งผลต่อ ระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ดา้นความ
น่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตและโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีแตกต่างกนั (P = 0.007) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 

 
ตารางที ่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี
ของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของกิจการ 
รายการ แหล่งความแปรปรวน    SS                                   df MS F Sig. 

1.ดา้นลกัษณะการท างาน 
ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.152  2 0.076 2.574 0.080 
ภายในกลุ่ม  4.403 149 0.030   
รวม  4.556 151    

2.ด้านความน่าเช่ือถือของบริษทัผู ้ผลิตและ
โปรแกรม   ส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.108  2 0.054 0.741 0.478 
ภายในกลุ่ม 10.853 149 0.073   
รวม 10.961 151    

3.ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.027  2 0.013 0.185 0.831 
ภายในกลุ่ม 10.726 149 0.072   

 รวม 10.753 151    
4.ดา้นการใหบ้ริการหลงัการขาย ระหว่างกลุ่ม  0.058  2 0.029 0.332 0.718 

ภายในกลุ่ม 12.973 149 0.087   
 รวม 13.031 151    
5.ดา้นตน้ทุนในการจดัหาโปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  2.349  2 1.175 4.005   0.020* 
ภายในกลุ่ม 43.706 149 0.293   

 รวม 46.056 151    
 

6.ดา้นขีดความสามารถของโปรแกรม 
ส าเร็จทางการบญัชี 

ระหว่างกลุ่ม  0.023  2 0.012 0.142 0.868 
ภายในกลุ่ม 12.232 149 0.082   
รวม 12.255 151    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม  0.071  2 0.035 1.827 0.164 
ภายในกลุ่ม 2.889 149 0.019   
รวม 2.960 151    

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บญัชีของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของกิจการ โดย
ภาพรวมขนาดของกิจการแตกต่างกันส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชีไม่แตกต่างกนั (P = 0.164) และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าขนาดของกิจการแตกต่างกนัส่งผลต่อ 
ระดบัความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ดา้นตน้ทุนในการจดัหาโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชีแตกต่างกนั (P = 0.020) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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7. สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ต่อปัจจยัต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีและด้านลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านการให้บริการหลงัการขายดา้นขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จทางการบัญชี และดา้น
ระบบรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็น
นอ้ย คือ ดา้นตน้ทุนในการจดัหาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ  ปัทมาวดี ดวง
ดารา (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของสถาน
ประกอบการในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ รองลงมา  คือ ปัจจยัดา้น
ความน่าเช่ือถือของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีและผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่าย ปัจจยัด้านลกัษณะการท างานของ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี และนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัหา 

2.ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันตามคุณลักษณะขององค์กร 
(ลกัษณะกิจการ, ระยะเวลาด าเนินกิจการ ,ขนาดของกิจการ) พบวา่ เม่ือจ าแนกตามลกัษณะกิจการ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือจ าแนกตามระเวลาด าเนินกิจการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเม่ือ
พิจารณารายดา้น ดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตและโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และขนาดของกิจการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณารายดา้น ดา้น
ตน้ทุนในการจัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของระวีวรรณ เล่ือนประไพ (2552) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของบริษทัจ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประเภทธุรกิจต่างกนัให้ความส าคญักับปัจจยัในการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีต่างกัน 
ทางดา้นความสามารถของโปรแกรมบญัชี รายไดต้่อปีต่างกนัจะให้ความส าคญักบัปัจจยัในการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีต่างกนั ทางดา้นความสามารถของโปรแกรม และดา้นคุณสมบติัเสริม ระยะเวลา
ในการด าเนินธุรกิจต่างกนัจะให้ความส าคญักบัปัจจยัในการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี
ต่างกัน ทางด้านการสนับสนุน และการให้บริการหลงัการขาย ด้านค่าใช้จ่ายเก่ียวขอ้งในการจดัหา และด้าน
ความสามารถของโปรแกรม 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านผูผ้ลิตหรือผูพ้ฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ควรให้ความส าคญัเร่ืองของปัจจัย  ด้าน

ลกัษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จทางการบัญชี ดา้นระบบรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมส า เร็จรูป
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ทางการบญัชี และดา้นขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  รวมทั้งดา้นการบริการหลงัการขาย 
ควรมีการติดตามผลหลงัจากท่ีไดใ้ชง้านไปแลว้ เพ่ือใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีการบริการแกปั้ญหาในเร่ืองการ
ท างานของโปรแกรม และการติดตามผลหลงัการท่ีมีการใหบ้ริการท่ีดี และรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 
   การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัใช้
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท้  าบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
จ านวน 136 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าจ านวน การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย การหาค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า (1) คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี (2) คุณภาพการตรวจสอบภายใน
สมยัใหม่ในมิติดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายในมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทาง
บัญชี (3) คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี  ดงันั้น  ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความส าคญักบั
คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่   เพ่ือให้การจดัท าบญัชีมีประสิทธิภาพ  เป็นท่ีน่าเช่ือถือ  ซ่ึงจะท าให้
องค์กรสามารถน าขอ้มูลทางบญัชีไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการ พฒันาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยา่งสูงสุด   

 
ค าส าคญั : คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่, ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี,  
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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ABSTRACT 
 This study aims to examine the impact of modern internal audit quality on financial reporting efficiency 
of local administration organization, Phranakhon Si Ayutthaya Province. The author used quantitative research 
methodology with descriptive statistics and multiple regression analysis. The questionnaire was used as an 
instrument to collect data from 136 local government accountants in Phranakhon Si Ayutthaya Province. Statistics 
used for data analysis included numeration, percentage, average, standard deviation, hypothesis test. 
 The results showed that (1) modern internal audit quality in terms of risk management efficiency has a 
positive impact on the financial reporting efficiency; (2) modern internal audit quality in terms of internal control 
effectiveness has a positive impact on the financial reporting efficiency; (3) modern internal audit quality in terms 
of good corporate governance has a positive impact on the financial reporting efficiency to make effective and 
reliable accounting process. This will allow the organization to apply accounting data for management benefits 
and will lead to the most efficient and effective organization. 
 
KEYWORDS :  Modern  Internal Audit Quality, Financial Reporting Efficiency, Local Administration  
      Organization 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกนัใกลชิ้ดมากข้ึน  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลกัของการพฒันาประเทศจึงไดน้้อมน าหลกั “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนัและช่วยให้สังคมไทย
สามารถยืนหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง  เกิดภูมิคุม้กนั  และมีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ส่งผลให้การ
พฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยืน  นอกจากนั้น ไดใ้ห้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุก
ภาคส่วน ทั้ งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกวา้งขวางและ
ต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์และ ทิศทางการพฒันาประเทศ  รวมทั้งร่วมจดัท ารายละเอียดยทุธศาสตร์
ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่  “ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน”  การจดัท าแผนขบัเคล่ือนและการติดตามประเมินผลเนน้
กระบวนการมีส่วนร่วม  ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ เป็นกลไก
ประชารัฐท่ีรวมพลงั  ใหส้ามารถก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพฒันารวมทั้งแผนงานโครงการส าคญัท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชนไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงั  
การบริหารจดัการในภาครัฐ  การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมและพฒันาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งดา้นระบบการบริหารงานและ
บุคลากร มีการบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใส   มีประสิทธิภาพ   สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม(สรุป
สาระส าคญัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12, 2560) 

คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ (Modern Internal Audit Quality)  คือ  ส่ิงท่ีสะท้อนจากการ
ตรวจสอบภายในท่ีถูกตอ้ง ปราศจากขอ้ผิดพลาด และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ
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ตรวจสอบภายในท่ีมีการเปล่ียนแนวคิดและทศันคติ จากการจบัผิดเป็นการส่งเสริมใหง้านประสบความส าเร็จหรือ
เพ่ิมคุณค่า โดยเฉพาะการช่วยติดตามงานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และเป็นกลไกท่ีส าคญัประการ
หน่ึงในกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี(พรทว ีนาเมืองรักษ,์ 2555)  ดงันั้นการตรวจสอบภายในสามารถประเมิน
และช่วยสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากบัดูแล  การบริหารความเส่ียง และการควบคุมขององคก์ร 
โดยใช้วิธีการท่ีเป็นระบบและระเบียบ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

รายงานทางบญัชี  คือ  รายงานทางการเงินท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลทางการเงินท่ี
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินใน
การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  และจดัท าตามหลกัเกณฑข์ั้นมูลฐานและสมมติฐานทางการบญัชี เพ่ือจะไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและเท่ียงธรรมซ่ึงรายงานทางบญัชีท่ีดีจะช่วยให้ผูบ้ริหารใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจได้
อยา่งถูกตอ้ง (หลกัการและนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2, 2546) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในสมยัใหม่ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีของผูจ้ดัท าบญัชีขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แกไ้ข และพฒันางานตรวจสอบภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ส่งผลให้
รายงานทางการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพไปดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงาน
ทางบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย  
 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ (Modern Internal Audit Quality) หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตรวจสอบภายในท่ีถูกต้อง  และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสม ใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า  ปราศจากขอ้ผิดพลาด  ท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริหารท่ีท าใหผู้บ้ริหารและผูรั้บผิดชอบสามารถน าไปใชป้รับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย 
ประกอบดว้ย 
  1. ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ( Risk Management Efficiency) หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิด
จากการประเมินการบริหารจดัการความเส่ียง  การวางแผนและก าหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีจะลดความเส่ียงใน
ดา้นการตรวจสอบใหน้อ้ยท่ีสุด  โดยระบุกิจกรรมหรือกระบวนการหลกัๆ ท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงเลือกใชแ้นวทาง
ในการตอบสนองความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกบัระดบัความเส่ียงท่ีหน่วยงานยอมรับได ้
 2. ดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายใน (Internal Control Effectiveness)  หมายถึง  ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจาก
การ วางแผนและแก้ไขปัญหาขององค์กรร่วมกันของทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริหารผูบ้ริหาร 
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ผูป้ฏิบติังาน และผูต้รวจสอบ  ร่วมกนัประชุมเพ่ือหาโอกาสท่ีจะปรับปรุงในส่วนท่ีสามารถท าใหดี้ข้ึนได ้และหา
แนวทางป้องกนัหรือลดโอกาสไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท์ั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
 3. ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) หมายถึง  การควบคุมกระบวนการ
ด าเนินงาน การปฏิบติังานตามวตัถุประสงค์  กลยุทธ์  นโยบาย  เป้าหมายขององค์กร   เพ่ือให้บรรลุตามส่ิงท่ี
ก าหนด และมีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได ้ สร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งย ัง่ยืนมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์ให้แก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย   มีการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น   และร่วมตดัสินใจหรือร่วมมือกนัในการด าเนินงานขององคก์ร 
 ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี (Financial Reporting Efficiency) หมายถึง  การจดัท ารายงาน
ทางบญัชีท่ีดี ท่ีเขา้ใจถึงหลกัเกณฑท์างการบญัชี  คือ  หลกัเกณฑข์ั้นมูลฐานและสมมติฐานทางการบญัชี เพ่ือจะได้
น าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเท่ียงธรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ รายงานทางบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วย
ผูบ้ริหารใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งเพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด 
 1. ความเขา้ใจได ้(Understandability)  หมายถึง  ขอ้มูลในงบการเงินท่ีสามารถเขา้ใจไดใ้นทนัทีท่ีผูใ้ชง้บ
การเงินใชข้อ้มูลดงักล่าว  ขอ้มูลท่ีซบัซอ้นแต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเวน้ท่ีจะแสดง
ในงบการเงิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชท่ี้มีความรู้พ้ืนฐานทางกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและ การ
บญัชี  อยา่งเพียงพอ  
 2. ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  (Relevance)  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์หรือขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั
ซ่ึงเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบกบัการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูลในงบการเงิน โดยขอ้มูลนั้นช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงิน
สามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวมทั้งช่วยยนืยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ี
ผา่นมาของผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงินนั้นได ้  
 3. ความเช่ือถือได ้(Reliability) หมายถึง  ขอ้มูลทางการเงินท่ีไม่มีความผิดพลาดท่ีมีนยัส าคญั รวมทั้งไม่
มีความล าเอียง  ขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม  ขอ้มูลในงบการเงินใชห้ลกัเน้ือหาส าคญักวา่รูปแบบ  มีความ
เป็นกลาง  มีความระมดัระวงั และความครบถว้นของขอ้มูลท าให้เช่ือไดว้่าขอ้มูลดงักล่าวแสดงสภาพเศรษฐกิจ
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีแทจ้ริง  
 4. การเปรียบเทียบกนัได ้(Comparability) หมายถึง  ขอ้มูลทางการเงินท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบงบ
การเงินขององคก์ร  หรือเปรียบเทียบระหว่างคู่แข่งขนัขององคก์ร  ในรอบระยะเวลาท่ีต่างกนัเพ่ือคาดคะเนถึง
แนวโน้มของฐานะการเงิน  กระแสเงินสด  ผลการด าเนินงาน   และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน ขององคก์ร
นั้นๆ 

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างกรอบแนวความคิดส าหรับ
การศึกษาหาความสมัพนัธ์ โดยไดก้ าหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี   

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ โดยประยกุตจ์ากแนวคิดมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย
ประกอบดว้ย 1. ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  2. ดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายใน  3. ดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี  โดยประยกุตจ์ากแนวคิดประสิทธิภาพการ
จดัท ารายงานทางบญัชีของ หลกัการและนโยบายบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ฉบบัท่ี 2  ประกอบดว้ย            
 1. ดา้นความเขา้ใจได ้ 2. ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  3. ดา้นความเช่ือถือได ้4. ดา้นการเปรียบเทียบกนั
ได ้
                          ตวัแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 
         (Independent  Variable)                                                      (Dependent  Variable) 

         
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมุติฐานงานวจัิย 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดท ารายงานทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายในส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูจ้ดัท าบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  รวม
ทั้งส้ิน  295  คน  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถาม และไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมาท่ีมีความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามสมบูรณ์ทั้งส้ิน 136  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 46.10  ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Asker, Devid A., Kumar, V ans Say., and George, S. (2001) ท่ีไดน้ าเสนอวา่การส่งแบบสอบถามตอ้งมีอตัราตอบ
กลบัอยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จึงจะถือวา่ยอมรับไดแ้บบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

 5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่ 
  1. ตวัแปรอิสระ(Independent variable) คือ คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ประกอบดว้ย  

ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  ดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายใน  ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบัญชี 
1. ดา้นความเขา้ใจได ้ 
2. ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  
3. ดา้นความเช่ือถือได ้ 
4. ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้

 

คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ 
1.  ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  
2.  ดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
3.  ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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  2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ  ประสิทธิภาพรายงานทางการบญัชี  ประกอบดว้ย 
ดา้นความเขา้ใจได ้ ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ดา้นความเช่ือถือได ้ ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้

5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และต าแหน่งงานในปัจจุบนั  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในสมยัใหม่  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  จ านวน 12  ขอ้  ส่วนท่ี 3  ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีของผูท้  าบญัชี จ านวน 16 ขอ้ 

5.4 การทดสอบเคร่ืองมอืในการวิจยั การตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือวจิยั โดยท าการทดสอบ
เคร่ืองมือ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบดว้ยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ท่าน ผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ทุกขอ้
ค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  และ  ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ท าการทดสอบความเช่ือมัน่  
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของแต่ละตวั
แปรค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าฯ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.723 ถึง 0.835 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.311 ถึง 
0.727  ถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีชนิดของสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 1) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูล
ทัว่ไป สถิติท่ีใชเ้ป็น ค่าจ านวน และ ค่าร้อยละ 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ 
สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทาง
บญัชี สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4)การวิจยัผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายใน
สมยัใหม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  คือ การ
วเิคราะห์ถดถอยพหุ 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทัว่ไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้  าบญัชีขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวนทั้งส้ิน 136 คน ส่วนใหญ่เป็น  (1) เพศหญิง จ านวน 126 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.65 (2) อายุมากกว่า 25-35 ปี  จ านวน  87 คน คิดเป็นร้อยละ 63.97  (3) สถานภาพโสด 
จ านวน  90  คน คิดเป็นร้อยละ 66.18 (4) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 63.97 (5) 
ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 5-10  ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 61.03 (6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  25,001-
30,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 และ (7) ต าแหน่งในการท างานปัจจุบนัต าแหน่งนกัวิชาการคลงั  
จ านวน 54  คน  คิดเป็นร้อยละ 39.71 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่  พบวา่ค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็น
ของผูท้  าบญัชีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในสมยัใหม่โดยรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.82 - 3.89  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.85) 
เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  2.ดา้นประสิทธิผลการควบคุม
ภายใน  3.ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้นค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบัญชีพบว่าค่าสถิติ พ้ืนฐานความ
คิดเห็นของผู ้ท าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีโดยรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.72 -3.90 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(x̄ = 3.81)  เม่ือพิจารณาดา้นทั้ง ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นความเขา้ใจได  ้2. ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 3. ดา้น
ความเช่ือถือได ้4.ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้ ดา้นค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความเขา้ใจได ้และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้  

ส่วนท่ี 4 การวิจยัผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจดัท า
รายงานทางบัญชีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาการทดสอบ
สมมติฐานท่ีก าหนดตามกรอบแนวความคิด ผูว้ิจัยทดสอบผลกระทบระหว่างคุณภาพการตรวจสอบภายใน
สมยัใหม่  3  ดา้น  ไดแ้ก่ 1.  ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  2.  ดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายใน  
3.  ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่ส่งผลอยา่งไรต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีโดยการวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุ(Multiple Regression Analysis) และก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ถา้ผลการทดสอบได้ค่า
ระดบันยัส าคญัท่ีค านวณได ้(Significance)นอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด แสดงวา่ยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงผล
การทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ 3 ดา้นท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ
จดัท ารายงานทางบญัชี 

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 0.131 2.147 0.034* 

ดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายใน 0.409 7.220 0.000* 

ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 0.504 7.725 0.000* 

หมายเหตุ : n = 136, R2 = 0.651, F = 82.240, Sig = 0.000    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบวา่ R2 มีค่าเท่ากบั 0.651 หมายถึง ตวัแปรตน้ทั้งหมดสามารถอธิบาย
การใชง้านได ้65.10% 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นการบริหารความเส่ียง
ท่ีมีประสิทธิภาพมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.034 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.131  

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั  0.409 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.000 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.504   

 

7. อภิปรายผล  
1. คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพท่ีมีผลกระทบ

เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจัดท ารายงานทางบัญชีของผูท้  าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา  ยอมรับสมมติฐาน โดยสะทอ้นใหเ้ห็นวา่คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นการ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี ผลการศึกษาดงักล่าว
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของของ จิตต์ศุภางค์ แก้วค า  (2555) ศึกษาเก่ียวกับ ผลกระทบของมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารความเส่ียงของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ผลการวิจยัพบวา่  มาตรฐานการตรวจสอบภายในมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหารความเส่ียง  
ผูบ้ริหารฝ่ายตรวจสอบภายในบริษทัจดทะเบียน มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิผลการบริหารความ
เส่ียง ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของสารสนเทศทางดา้นการเงินและการด าเนินงาน ดา้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน ดา้นการป้องกนัและรักษาทรัพยสิ์น และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บังคบั และขอ้สัญญาขอ้ตกลงต่าง ๆ  อยู่ในระดบัมาก  ได้แก่  มีการก าหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมาย  มีการสอบทานงบการเงินหรือรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งละเอียด รอบคอบ ถูกตอ้งและแม่นย  า ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

การบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบภายในนั้นมีความจ าเป็นและส าคญัมากต่อธุรกิจทุกประเภท  
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ   ผูบ้ริหารจึงมีบทบาทส าคญัในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล เพ่ือปรับปรุงและพฒันาการตรวจสอบภายใจให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  รวมทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองคก์รมีส่วนรวมในการก าหนดการวางแผน ในทุกขั้นตอน 
ร่วมคิด ร่วมท า ศึกษาหาขอ้มูลใหค้รอบคลุมก่อนการด าเนินการตามแผน  ส่งผลให้การปฏิบติังานมีความรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง  ตลอดจนการจดัท ารายงานทางบญัชีจะมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเช่ือถือไปดว้ย 

2. คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นประสิทธิผลการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพการจัดท ารายงานทางบัญชีของผู ้ท าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา  ยอมรับสมมติฐาน โดยสะทอ้นให้เห็นว่าคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้น
ประสิทธิผลการควบคุมภายในจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี ผลการศึกษาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของของ ถาวร พรามไทย (2558) ไดศึ้กษา  ผลกระทบของการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีของสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จาก
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบ พบวา่ 1) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดา้นการติดตามผล 
มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีโดยรวม ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้2) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ดา้นการรับรองคุณภาพมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ดา้นความเขา้ใจได ้และ
ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ 3) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดา้นการรายงานการติดตาม
ผล มีความสัมพนัธ์ และผลกระทบเชิงบวกกบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชีโดยรวม ดา้นความเขา้ใจได ้ดา้นความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือได ้และดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้  

ประสิทธิผลการควบคุมภายในเป็นเร่ืองส าคญัในการให้ความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละ
ความทนัต่อเวลาของรายงานทางการเงิน  ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัการส่งเสริมพฒันาและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวมทั้งให้บุคลากรในองคก์รมีการตระหนกัและปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัดเพื่อให้การรายงานทางบญัชีขององคก์รมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากการจดัท ารายงานทางบญัชีเป็น
หัวใจส าคญัในดา้นการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสนับสนุนการ
บริหารงานของผูบ้ริหารในการตดัสินใจการวางแผนและก าหนดนโยบายต่างๆ ในการบริหารจดัการเพื่อการ
พฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไป 

3. คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีของผูท้  าบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ยอมรับสมมติฐาน โดยสะทอ้นใหเ้ห็นวา่คุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ในมิติดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาลวี  เชาว์
พานิช (2549) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนกับญัชี  และการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีท่ีมีต่อความน่าเช่ือถือในการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ผลการวจิยัพบวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความน่าเช่ือถือของการเปิดเผย
ขอ้มูลในรายงานการเงินโดยรวม  ด้านความเป็นกลาง ด้านความระมดัระวงั ด้านความครบถว้น  บริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีย่อมจะแสดงให้เห็นว่าหุ้นหรือ
หลกัทรัพยน์ั้น  มีคุณภาพดี  รวมไปถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเปิดเผยรายงานทางการเงินเป็นขอ้มูลท่ีมีความเป็นกลาง  
มีความถูกตอ้งเท่ียงธรรม  เน่ืองจากใชห้ลกัความระมดัระวงั  และมีความครบถว้นของขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญั จึงเป็น
ส่ิงท่ีสร้างความไวว้างใจและความเช่ือถือไดร้ะหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  และผูล้งทุน 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัในการการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคก์ร จะท าใหอ้งคก์รมีระบบ
การบริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐาน  ทั้งในดา้นการจดัท าและการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน   เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่องคก์ร ซ่ึงจะสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
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8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1)  องค์กรควรให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่เพ่ือการพฒันาและ
ส่งเสริมการปฏิบติังานทางบญัชีใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

(2) องค์กรควรมุ่งเน้นในการให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพการจดัท ารายงานทางบญัชีเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ  เม่ือขอ้มูลมีคุณภาพจะช่วยในการสนบัสนุนการบริหารงานของผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพดว้ย 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมยัใหม่ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ

จดัท ารายงานทางบญัชี  ในมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มอ่ืน  เช่น  ผูต้รวจสอบภายใน  เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัท ารายงานทางบญัชี  และการพฒันาคุณภาพของการตรวจสอบภายในใหดี้ยิง่ข้ึน 

(2) ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์และผลกระทบกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการจดัท า
รายงานทางบญัชีเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการจดัท าบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

9. กติติกรรมประกาศ 
  ผูศึ้กษาใคร่ขอขอบคุณ อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหค้  าแนะน า รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนช่วยใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัอตัราการเติบโต
ของยอดขายของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
ประชากรเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2559 และมีการส่งงบการเงินครบทุกปี ยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงินและบริษทัท่ีอยู่ในหมวดฟ้ืนฟูกิจการ คงเหลือบริษทัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จ านวน 58 บริษทั ผูศึ้กษาใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และระบบ
บริการขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัออนไลน์ (SETSMART) น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เป็นรายปีรวมระยะเวลา 3 ปี  
มีขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 174 ตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ โดยแสดง
ในรูปตารางแจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม
ดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) สัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนักลงทุนรายยอ่ยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
อตัราการเติบโตของยอดขาย แต่จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเติบโต
ของยอดขาย และ 2) จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเปล่ียนแปลง 
ของก าไรสุทธิ 

 
ค าส าคญั: การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผลการด าเนินงาน  
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ABSTRACT 
 This research was aimed to 1) study the relationship between good corporate governance and sales growth  
of listed companies in The Market for Alternative Investment (MAI), 2) study the relationship between  
good corporate governance and net income growth of listed companies in The Market for Alternative Investment 
(MAI). The populations are listed companies in The Market for Alternative Investment (MAI) with accounting period 
starting from January 1 until December 31 during B.E. 2556-2559, which submit financial statement every year. 
Excluding financials industry group and companies in the category of business recovery, the remaining number 
of qualified companies was 58. The researcher collected data from annual report (form 56-1) and SETSMART  
to do yearly analysis of 3 years information. There were 174 samples used in this research. The data was analyzed  
by using descriptive statistics including percentage, frequency table and average, and inferential statistics  
to find the relationship between independent variable and dependent variable by analyzing multiple regression  
at significance level of 0.05. 

The results found including 1) the free float has a positive relationship with sales growth while the board size 
has a negative relationship with sales growth and 2) the board size has a negative relationship with net income growth. 

 
KEYWORDS: Good corporate governance, Performance 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การล้มละลายของบริษัท เอ็นรอน (Enron Corp) ซ่ึงเป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่ด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา  
อันเน่ืองมาจากการตกแต่งบัญชี ผู ้บริหารและกรรมการต่างละเลยการท าหน้าท่ีของตนในการตรวจสอบและ 
ปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ท าให้บริษทัขาดทุนจนเขา้สู่ภาวะลม้ละลาย รวมไปถึงกรณีของ Parmalat  
บริษทัยกัษ์ใหญ่ของอิตาลีท่ีติดอนัดบัโลกดา้นผลิตภณัฑ์อาหารท่ีท าจากนมและเจา้ของสโมสรฟุตบอล Parma  
ซ่ึงประสบปัญหาเช่นเดียวกบั Enron คือ มีการตกแต่งบญัชีเพ่ือหลบเล่ียงภาษีและกระท าการเอ้ือประโยชน์แก่พวกพอ้ง
โดยผ่อนถ่ายทรัพยสิ์นสู่ผูบ้ริหารบางกลุ่ม จนท าใหบ้ริษทัขาดทุนสะสมคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1% ของผลิตภณัฑม์วลรวม
ในประเทศ และตอ้งลม้ละลายในท่ีสุด กรณีดงักล่าวไดส้ร้างความสั่นสะเทือนไปทัว่ทั้งวงการธุรกิจและไดส่้งสญัญาณ
ไปทัว่โลกถึงหายนะทางธุรกิจอนัเน่ืองมาจากการขาดจรรยาบรรณและความไม่โปร่งใส ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์ไดว้่า 
หากประเทศใดเพิกเฉยต่อการสร้างหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในตลาดทุนแลว้ จะเป็นการบัน่ทอนความมัน่คง
ของตลาดทุนภายในประเทศนั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติ 
เขา้สู่ประเทศได ้(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2560) 
 แมปั้จจุบนัประเทศไทยจะไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ แต่การสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก็ยงั 
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดร้ณรงค์และ
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเสมอมา  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจไทย โดยเป็นกลไกและช่องทาง
ระดมทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)  
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และเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2542 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้ดัตั้งตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ (Market for 
Alternative Investment หรือ MAI) ข้ึน เพ่ือท าให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
ท่ีเพียงพอได้ การมีตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นการพฒันาตลาดทุนของประเทศไทยอีกขั้นหน่ึง  
สร้างช่องทางในการระดมทุนให้แก่บริษทัท่ีมีโอกาสเติบโตสูง (Growth companies) และยงัให้โอกาสธุรกิจขนาดเล็ก 
ในการขยายตวัจนกวา่จะมีขนาดใหญ่พอและมีศกัยภาพท่ีจะน าหุน้เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายไดสู่้ระบบเศรษฐกิจ อนัน ามาซ่ึงการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546) ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  (1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัอตัราการเติบโตของยอดขายของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
  (2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ 
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   

Jensen and Meckling (1976) เสนอทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) โดยอธิบายว่า เจา้ของกิจการไม่สามารถ
บริหารงานแต่เพียงคนเดียวได ้จึงตอ้งวา่จา้งผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเขา้มาบริหารงานแทนตน ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีเป็นผูม้อบอ านาจเรียกว่าตวัการ (Principal) ซ่ึงหมายถึงเจา้ของกิจการ ขณะท่ีอีกฝ่าย
เรียกวา่ตวัแทน (Agent) หมายถึงผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ใหเ้ขา้มาบริหารกิจการ
ใหเ้กิดมูลค่าในระดบัท่ีสูงข้ึน ความสมัพนัธ์ดงักล่าวก่อใหเ้กิดการแยกความเป็นเจา้ของกบัการควบคุมกิจการออกจากกนั 
หากคณะกรรมการยงัคงบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น มูลค่าของกิจการจะยงัคงสามารถสร้างได ้
ในระดบัท่ีสูงข้ึน แต่ถา้หากผลประโยชน์และวตัถุประสงคข์องตวัแทนกบัตวัการไม่สอดคลอ้งกนั จะท าให้เกิดปัญหา 
การเป็นตวัแทน (Agency Problem) ข้ึน การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเจา้ของกิจการอาจเลือกน ามาใช ้

สังเวียน  อินทรวิชยั (2545) กล่าวว่า การก ากบัดูแลกิจการ เป็นระบบท่ีจดัให้มีกระบวนการและโครงสร้าง 
ของภาวะผูน้ าและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใส และสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนัเพ่ือรักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนและสงัคมโดยรวมประกอบ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนมีระบบ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การปรับปรุงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน โดยเทียบเคียงกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการขององคก์รเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD) และขอ้เสนอแนะของธนาคารโลก (World Bank) หลกัการดงักล่าวผา่นการรับรอง
จากคณะกรรมการ OECD ในปี ค.ศ. 1999 และถูกน ามาใชเ้ป็นตน้แบบสากลส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันา
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ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

                                 การก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
  1. สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนสถาบนั  
  2. สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนรายยอ่ย 
  3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
  4. สดัส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด 
  5. จ  านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

                        ผลการด าเนินงาน 
  1. อตัราการเติบโตของยอดขาย  
  2. อตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการทั้งในและนอกกลุ่มประเทศสมาชิก OECD แบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

จากการศึกษาวจิยัท่ีผา่นมาซ่ึงไดท้ าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยใชต้วัแปรตา่ง ๆ  
กบัผลการด าเนินงานของกิจการพบวา่ สัดส่วนการถือครองหุน้สามญัของนกัลงทุนสถาบนัไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลการด าเนินงาน (Grossman and Hart, 1980) ส าหรับสัดส่วนจ านวนผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่อจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด
พบวา่มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงานซ่ึงวดัค่าโดย Tobin’s Q (ศรายทุธ เรืองสุวรรณ และคณะ, 2552) 
แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานซ่ึงวดัค่าโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) (ศศิวิมล  
มีอ าพล และศรายุทธ เรืองสุวรรณ, 2553) ส่วนอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนพบความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงาน  
กรณีท่ีใชอ้ตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) เป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (วรกมล  เกษมทรัพย,์ 2553) 
ส าหรับสัดส่วนจ านวนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดไม่พบความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน 
ซ่ึงวดัค่าโดยการใชอ้ตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) (ศศิวมิล มีอ าพล และศรายทุธ เรืองสุวรรณ, 2553) 
ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั ศรายุทธ เรืองสุวรรณ และคณะ (2552) ส่วนขนาดของคณะกรรมการบริษทั 
พบความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงาน ในกรณีท่ีใชอ้ตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) เป็นตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน (วรกมล  เกษมทิพย ,์ 2553) แต่ผลการศึกษาของ ศศิวิมล มีอ าพล และศรายุทธ เรืองสุวรรณ (2553)  
กลบัไม่พบความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน  

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา 
โดยไดก้ าหนดความสมัพนัธ์ของตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
  

 
  
  

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 สมมตฐิานของการศึกษา  
 สมมติฐานท่ี 1 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเติบโตของยอดขาย 
 สมมติฐานท่ี 2 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  4.1 แบบแผนการวิจัย  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบบรรยาย (Descriptive Research) โดยน าขอ้มูลทุติยภูมิ
จากงบการเงินและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีกบัผลการด าเนินงาน 
  4.2 ประชากรและตวัอย่าง  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
โดยเป็นบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2559 
และมีการส่งงบการเงินครบทุกปี ยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและบริษทัท่ีอยู่ในหมวดฟ้ืนฟูกิจการ 
คงเหลือบริษทัท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 58 บริษทั และมีขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาทั้ งส้ิน  
174 ตวัอยา่ง 
  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  1. ตวัแปรอิสระ จ านวน 5 ตวัแปร ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ดงัน้ี 
   1.1 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน (%Institutional Investor: %II) 
ค านวณไดจ้ากจ านวนหุน้สามญัท่ีถือโดยนกัลงทุนสถาบนัหารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งหมด 
   1.2 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนรายยอ่ย (%Free Float: %FF) ค านวณไดจ้าก
จ านวนหุน้สามญัท่ีถือโดยนกัลงทุนรายยอ่ยหารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งหมด  
   1.3 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio :DE) ค านวณไดจ้ากหน้ีสินรวมหารดว้ย
ส่วนของผูถื้อหุน้    
   1.4 สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด (%Outside Directors: %OD) 
ค านวณไดจ้ากจ านวนกรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอก (Independent Director) หารดว้ยจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด  
   1.5 จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั (Board Size: BS) ค านวณไดจ้ากการนบัจ านวน
กรรมการในคณะกรรมการบริษทั 
  2. ตวัแปรตาม จ านวน 2 ตวัแปร ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 ดงัน้ี 
   2.1 อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth: SG) ค านวณไดจ้ากยอดขายในปีท่ีตอ้งการวดั
ลบดว้ยยอดขายของปีก่อนหนา้ โดยใชย้อดขายปีก่อนหนา้เป็นปีฐาน 
   2.2 อตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ (Net Income Growth: NIG) ค านวณไดจ้ากก าไรสุทธิ
ในปีท่ีตอ้งการวดัลบดว้ยก าไรสุทธิของปีก่อนหนา้ โดยใชก้ าไรสุทธิปีก่อนหนา้เป็นปีฐาน 

เพ่ือศึกษาถึงความสมัพนัธ์ตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบจ าลองสมการ ดงัน้ี 

แบบจ าลองท่ี 1 𝑆𝐺   = 𝛽0 + 𝛽1(%𝐼𝐼) + 𝛽2(%𝐹𝐹) + 𝛽3(𝐷𝐸) + 𝛽4(%𝑂𝐷) + 𝛽5(𝐵𝑆) + e  

แบบจ าลองท่ี 2  𝑁𝐼𝐺   = 𝛽0 + 𝛽1(%𝐼𝐼) + 𝛽2(%𝐹𝐹) + 𝛽3(𝐷𝐸) + 𝛽4(%𝑂𝐷) + 𝛽5(𝐵𝑆) + e 
โดยท่ี  

  𝑆𝐺 หมายถึง    อตัราการเติบโตของยอดขาย 
𝑁𝐼𝐺 หมายถึง    อตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ 
%𝐼𝐼 หมายถึง    สดัส่วนการถือครองหุน้สามญัของนกัลงทุนสถาบนั 
%𝐹𝐹 หมายถึง    สดัส่วนการถือครองหุน้สามญัของนกัลงทุนรายยอ่ย 
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𝐷𝐸 หมายถึง    อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
%𝑂𝐷  หมายถึง    สดัส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด 

 𝐵𝑆 หมายถึง    จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั 
  4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบบนัทึกขอ้มูล 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงินและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) แลว้น ามาวิเคราะห์
งบการเงินโดยท าการค านวณค่าตวัแปร 
  4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอ้มลู
จากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) งบการเงินประจ าปี และระบบบริการขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัออนไลน์ 
(SETSMART) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 
  4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลจากการรวบรวมมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น เพ่ืออธิบายให้ทราบลักษณะทั่วไปของตัวแปร 
ท่ีเก็บรวบรวมได ้โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  
เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  5.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงพรรณนา  

ตารางที ่1 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาส าหรับตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

ตัวแปร ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนสถาบนั 0.00 83.26 17.59 23.52 
สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนรายยอ่ย 13.69 100.00 45.80 20.21 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.06 199.54 2.24 15.09 
สดัส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด 18.18 71.43 40.53 10.30 
จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั 5 13 8.86 1.68 
อตัราการเติบโตของยอดขาย -56.33 772.67 13.19 88.98 
อตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ -80,072.76 1,618.23 -476.65 6,079.66 

จากตารางท่ี 1 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 58 บริษทั รวมจ านวน 174 ตวัอย่าง 
มีสดัส่วนการถือครองหุน้สามญัของนกัลงทุนสถาบนัโดยเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ร้อยละ 17.59 มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ร้อยละ 0.00 
และมีค่าสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 83.26 ส าหรับสัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนรายยอ่ยโดยเฉล่ียแลว้อยูท่ี่
ร้อยละ 45.80 มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ร้อยละ 13.69 และมีค่าสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 100.00 โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
โดยเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ 2.24 เท่า มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.06 เท่า และมีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 199.54 เท่า ส าหรับสัดส่วนกรรมการอิสระ 
ต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดโดยเฉล่ียแลว้อยู่ท่ีร้อยละ 40.53 มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ีร้อยละ 18.18 และมีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 
ร้อยละ 71.43 และมีจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทัโดยเฉล่ียแลว้อยู่ท่ี 8.86 คน มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 5 คน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

381 

และมีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 13 คน ส าหรับอตัราการเติบโตของยอดขายโดยเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ร้อยละ 13.19 มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี
ร้อยละ -56.33 และมีค่าสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 772.67 และมีอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิโดยเฉล่ียแลว้อยู่ท่ี
ร้อยละ -476.65 มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ร้อยละ -80,072.76 และมีค่าสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 1,618.23  

5.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน โดยการทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ถดถอยพหุ 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัอตัราการเติบโตของยอดขาย 

ตัวแปร Standardized 
Coefficients 

t- value       Sig. 

สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนสถาบนั   0.103   1.184      0.238 
สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนรายยอ่ย   0.228   2.739      0.007** 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น -0.052 -0.688      0.492 
สดัส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด -0.037 -0.422      0.674 
จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั -0.216 -2.464      0.015* 

หมายเหตุ: n = 174,  R2 = 0.068, F= 2.464, Sig. = 0.035  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยมีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกกบัอตัราการเติบโตของยอดขาย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 ส าหรับจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั 
มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเติบโตของยอดขาย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ 

ตัวแปร Standardized 
Coefficients 

t- value       Sig. 

สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนสถาบนั  0.008   0.093      0.926 
สดัส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนกัลงทุนรายยอ่ย -0.138 -1.650      0.101 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  0.061   0.800      0.425 
สดัส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด -0.015 -0.169      0.866 
จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั -0.192 -2.175      0.031* 

หมายเหตุ: n = 174,  R2 = 0.057, F= 2.035, Sig. = 0.076  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับ
อตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
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 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามญัของนักลงทุนสถาบนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเติบโตของยอดขาย 
และอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ แมโ้ดยทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนัจะแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบัการใชสิ้ทธิความเป็นผูถื้อหุ้นในการก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการและร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั
มากกว่านักลงทุนประเภทอ่ืน แต่ผลการทดสอบกลบัไม่แสดงนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
Grossman and Hart (1980) โดยอธิบายวา่นกัลงทุนสถาบนัมีบทบาทเป็นเพียงผูค้วบคุมและตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาการเพิกเฉยของผูมี้หนา้ท่ี (Free-rider Problem) เท่านั้น แต่การเขา้ไปก าหนดทิศทางการ
ประกอบธุรกิจท่ีจะเพ่ิมอตัราผลตอบแทนหรือมูลค่าใหแ้ก่กิจการยงัคงถูกจ ากดัอยู ่
  สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับอัตราการเติบโต 
ของยอดขายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย
เป็นส่วนส าคญัของการมีสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นของบริษทั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัและ 
ผูล้งทุนท่ีจะซ้ือขายหุ้นไดอ้ยา่งคล่องตวัและไดร้าคาท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุน้ของบริษทั 
อนัส่งผลใหบ้ริษทัสามารถระดมทุนผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดโ้ดยสะดวก ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558) 
ไดก้ าหนดให ้Free Float เป็นคุณสมบติัประการหน่ึงในการเขา้จดทะเบียนและด ารงสถานะในการเป็นบริษทัจดทะเบียน 
โดยก าหนดให้ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีสัดส่วนการกระจายหุ้นให้มีจ านวนผูถื้อหุ้นรายย่อยท่ีน้อยกว่า  
(SET จ านวนผูถื้อหุ้นรายย่อย  1,000 ราย ส่วน MAI จ านวนผูถื้อหุ้นรายย่อย  300 ราย) (ตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย, 2559) ซ่ึงท าให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีจ านวนไม่มากเกินไป จึงสร้างแรงจูงใจในการลงทุนไดใ้นระดบั 
ท่ีเหมาะสม แต่ผลการทดสอบกลับไม่พบความสัมพนัธ์กับอัตราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ ซ่ึงปฏิเสธ 
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิวิมล มีอ าพล และศรายทุธ เรืองสุวรรณ (2553) โดยอธิบายวา่  
ยิ่ง %Free Float มากข้ึน จะท าให้มูลค่าของบริษทัลดลง เน่ืองจากการถือครองหุ้นเป็นจ านวนมากของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 
อาจท าให้ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทันั้นขาดเสถียรภาพได้จากการซ้ือขายหมุนเวียนเปล่ียนมือค่อนขา้งรวดเร็ว 
ของนกัลงทุนรายยอ่ย ท าให้นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายใหญ่เกรงวา่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเคล่ือนไหว
ของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงเม่ือนักลงทุนสถาบนัหรือนกัลงทุนรายใหญ่ลงทุนในระดบัต ่าก็ส่งผลกบัมูลค่าของบริษทั
ในทางลบเช่นกนั ผลการศึกษาจึงไม่แสดงนยัส าคญัทางสถิติ 
 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตของยอดขายและ 
อัตราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะบริษัทมีหน้ีสูง จึงถูกจ ากัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
ส่งผลให้บริษทัไม่สามารถสร้างผลการด าเนินงานตามท่ีตอ้งการได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศศิวิมล มีอ าพล 
และศรายุทธ เรืองสุวรรณ (2553) โดยอธิบายว่า หากบริษทัยิ่งก่อภาระหน้ีสินสูงเท่าใด บริษทัก็ยิ่งมีภาระผูกพนั 
ท่ีจะต้องจ่ายมากข้ึน (Debt burden) รวมไปถึงการผูกพันกับเ ง่ือนไขการก่อหน้ี (Debt covenant) ท่ีบริษัท 
จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม จึงท าให้บริษัทถูกจ ากัดความสามารถท่ีจะเข้าไปแสวงหาโครงการท่ีมีผลตอบแทนสูง 
และความเส่ียงสูงได ้ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงไม่สามารถสร้างอตัราผลตอบแทนในระดบัสูงตามท่ีตอ้งการได ้ผลการศึกษา 
จึงไม่แสดงนยัส าคญัทางสถิติ 
 สดัส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเติบโตของยอดขาย
และอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ ทั้งน้ี อาจเป็นผลมาจากความไม่แน่ใจวา่ กรรมการอิสระท่ีมีในระดบัสูงนั้น
จะเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงความอิสระตามเกณฑท่ี์ถูกก าหนดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ของ Jensen and Meckling (1976) ท่ีอธิบายไวว้า่ ตามทฤษฎีตวัแทนกิจการไดแ้ยก
ความเป็นเจ้าของกับการควบคุมกิจการออกจากกัน (Separation ownership and control) หากผลประโยชน์และ
วตัถุประสงคข์องผูถื้อหุน้กบัคณะกรรมการไม่สอดคลอ้งกนั จะท าให้เกิดปัญหาการเป็นตวัแทน (Agency Problem) ข้ึน 
โดยปัญหาท่ีมกัพบ คือ Moral Hazard เป็นปัญหาท่ีเกิดจากตวัการหรือเจา้ของกิจการไม่สามารถแน่ใจไดว้า่ตวัแทน
หรือคณะกรรมการท่ีเลือกเขา้มานั้นไดใ้ชค้วามพยายามสูงสุดในการท างานหรือท างานอยา่งเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ 
และปัญหา Adverse Selection เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือตวัการหรือเจา้ของกิจการไม่สามารถแน่ใจไดว้า่ตวัแทนหรือ
คณะกรรมการท่ีเลือกเขา้มานั้น มีความสามารถในการบริหารงานสอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บหรือไม่ ซ่ึงจะท าให้
มูลค่าของกิจการลดลงจากระดบัท่ีควรจะเป็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Bhagat and Black (2002) ท่ีพบวา่
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการท่ีมากกวา่ไม่ไดท้ าใหผ้ลการด าเนินงานของกิจการสูงกวา่บริษทัอ่ืน 
 จ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราการเติบโตของยอดขายและ
อตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิ แมบ้ริษทัจะมีขนาดของคณะกรรมการบริษทัท่ีใหญ่ข้ึน แต่ผลการด าเนินงาน
กลบัมีประสิทธิภาพดอ้ยกวา่บริษทัท่ีมีขนาดของคณะกรรมการท่ีเล็กกวา่ เน่ืองจากขนาดของคณะกรรมการท่ีใหญ่นั้น
อาจส่งผลให้การตดัสินใจต่าง ๆ ใช้เวลาค่อนขา้งนาน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ดว้ยเหตุน้ี 
บริษัทจึงไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนในระดับสูงตามท่ีต้องการได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
วรกมล เกษมทรัพย ์(2553) ท่ีพบว่าขนาดของคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการด าเนินงาน 
ของบริษทั โดยอธิบายวา่แต่ละบริษทัมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกนั หากขนาดของคณะกรรมการใหญ่เกินไป 
อาจท าให้การตัดสินใจเกิดความล่าช้า ส่งผลให้บริษทัสูญเสียโอกาสในการลงทุน ผลการด าเนินงานของบริษัท 
จึงไม่ดีเท่าท่ีควร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Mark and Kusnadi (2005) โดยอธิบายว่ายิ่งบริษทัมีจ านวน
กรรมการมากเท่าใด อตัราผลตอบแทนทางการเงินจะยิ่งนอ้ยลงเท่านั้น เน่ืองจากการท่ีบริษทัมีจ านวนกรรมการ 
ท่ีมากเกินไปจนท าใหเ้ป็นการยากท่ีจะประสานความร่วมมืออยา่งมีประสิทธิผล ส่งผลใหก้ารอภิปรายในประเด็นส าคญั
ของการบริหารจดัการท่ามกลางบรรดากรรมการเป็นไปดว้ยความยากล าบาก อาจกล่าวไดว้่า การมีจ านวนกรรมการ 
ท่ีไม่มากนักแต่ท าหน้าท่ีของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้บริษทัสามารถสร้างผลการด าเนินงาน 
ไดมี้ประสิทธิผลมากกวา่ 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  (1) ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) สามารถน าผลการศึกษา
ไปเป็นแนวทางในการพิจาณาก าหนดขนาดของคณะกรรมการใหมี้จ านวนท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างผลการด าเนินงาน
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  (2) อตัราการเติบโตของยอดขายและอตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรสุทธิเป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน ซ่ึงไม่สามารถอธิบายการใชต้น้ทุนรวมท่ีกิจการใชไ้ปในการด าเนินงานไดท้ั้งหมด 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  (1) ตวัแปรท่ีใชแ้ทนระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแต่ละดา้นจ ากดัอยู่เพียง 1 ตวัแปร ซ่ึงอาจไม่ใช่ตวัแปร 
ท่ีดีท่ีสุดและครบถว้นทุกลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดา้นนั้น ๆ ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมตวัแปร
ของระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในแต่ละดา้น 
  (2) ในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัผลการด าเนินงานนั้น ในอดีตมีตวัแบบ 
ท่ีสามารถใช้เพ่ือระบุค่าผลการด าเนินงานได้หลากหลายตวัแบบ หากมีการศึกษาในอนาคตอาจศึกษาโดยเปล่ียน 
ตวัแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นการยนืยนัผลความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน 
  (3) ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อเน่ืองอาจจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ  เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของกลุ่มธุรกิจอาจส่งผลต่อผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพยส่์งผลต่อความสามารถ
ในการท าก าไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวน     
95 บริษทั ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีใชต้วัแปรอิสระ ไดแ้ก่ อตัราหมุนเวียนของเงินสด อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี 
อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
ส าหรับตวัแปรตาม คือ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทน
จากส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2559 และใชแ้บบ
บนัทึกขอ้มูลทุติยภูมิเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ      
ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการศึกษา คือ การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการศึกษาพบวา่  1) อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์ดา้นอตัราหมุนเวยีนของ
เงินสด ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร คือ อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์2) อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ ดา้นอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี ส่งผลใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร คือ อัตราก าไรขั้นต้น 3) อัตราส่วนแสดง
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ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์ด้านอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร ส่งผลในทิศทางตรงกันขา้ม      
กบัอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร คือ อตัราก าไรขั้นตน้  

 

ค าส าคญั: ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย ์ความสามารถในการท าก าไร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study on the effectiveness of asset management that can affect to profitability of 
95 companies listed on the Stock Exchange of Thailand in service industry.  Independent variables of this 
research were cash turnover ratio, receivables turnover ratio, inventory turnover ratio, fixed assets turnover 
ratio, and total assets turnover ratio.  Dependent variables of this research were gross profit margin ratio, net  
profit margin ratio, return on asset ratio, and return on owner’s equity ratio.  This research is a quantitative 
research whereas secondary data were collected from the financial statement of the companies that had been 
listed on the Stock Exchange of Thailand from 2014 - 2016. Secondary data record form was used as a tool of 
this research. Statistics used for data analysis were descriptive statistics including maximum value, minimum 
value, mean, and standard deviation. Multicollinearity check and statistic used for hypothesis testing was 
multiple regression analysis.   
 The results revealed that:  1 )  Ratio showing effectiveness of assets management was cash turnover 
ratio that gave effectiveness in the same direction with ratio showing profitability was return on asset ratio;      
2) Ratio showing effectiveness of assets management was receivables turnover ratio that gave effectiveness in 
the same direction with ratio showing profitability was gross profit margin ratio; 3) Ratio showing effectiveness 
of assets management was fixed assets turnover ratio that gave effectiveness in the opposite direction with ratio 
showing profitability was gross profit margin ratio.  
 

KEYWORDS: effectiveness of asset management, profitability  

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
 ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง       
จากภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงท าใหเ้กิดการเสนอใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน เป็นบริการท่ีพว่งมากบัสินคา้ซ่ึงท าใหส้ามารถ
ขายสินคา้ไดม้ากข้ึนในราคาปกติ ในปัจจุบนัธุรกิจบริการมีมากมายหลายชนิดและหลายรูปแบบ ทั้งบริการวชิาชีพ 
บริการทางการเงิน บริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บริการทางการศึกษา บริการสุขภาพ ซ่ึงสร้างอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายไดใ้หก้บัผูค้นเป็นจ านวนมาก และภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงจึงท าให้ตน้ทุนการผลิตและบริการเพ่ิมข้ึน   
ดังนั้ น การบริหารสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยรวมได ้            
การบริหารสินทรัพยน์ั้นไม่ไดเ้ป็นแนวคิดใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารจ านวนมากมองขา้มไป   
การวางแผนจดัการสินทรัพยท่ี์เป็นระบบท าให้สินทรัพยข์องบริษทัมีคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงองคก์รชั้นน าทั้งใน
และต่างประเทศไดมี้การน าแนวคิดของการบริหารสินทรัพยม์าใชก้บัองคก์รแลว้พบว่า ภายหลงัจากการมุ่งเน้น
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การบริหารสินทรัพยแ์ลว้ท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายเกิดการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและใหผ้ลตอบแทน
คุม้ค่า โดยรวมมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีต ่าลง และลดความตอ้งการของสินทรัพยใ์หม่ท่ีไม่จ าเป็น (ปนิฏฐา บริพนัธ
กลุ, 2560) ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพยมี์ความส าคญัอยา่งยิง่กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เน่ืองจากเป็นข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูล้งทุน ท าให้ผูล้งทุนทราบว่า
สินทรัพยท่ี์บริษทัมีอยู่สร้างรายไดใ้ห้กบัธุรกิจมากน้อยเพียงใด เป็นการช่วยลดความเส่ียงท่ีจะขาดทุนจากการ
เลือกลงทุนท่ีผิดพลาด การบริหารสินทรัพยท่ี์ขาดประสิทธิภาพจะท าให้ธุรกิจเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงินจนอาจจะตอ้งปิดกิจการไดแ้มว้า่จะยงัสามารถท าก าไรก็ตาม โดยเฉพาะในช่วงท่ีไม่สามารถหาเงินจาก
แหล่งอ่ืนมาหมุนเวยีนได ้(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2545) จากขอ้มูลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจวา่ 
ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพยส่์งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ          
นักลงทุน นักวิเคราะห์ขอ้มูล หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจ เน่ืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีธุรกิจท่ี
หลากหลาย  จึงท าใหน้กัลงทุนสนใจเขา้มาลงทุนอยา่งต่อเน่ือง    
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพยส่์งผลต่อความสามารถในการท าก าไร ประกอบดว้ย 
ด้านอัตราก าไรขั้นตน้ ด้านอตัราก าไรสุทธิ ด้านอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และด้านอตัราผลตอบแทน      
จากส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  
แห่งประเทศไทย   

 

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

                              
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากกรอบแนวคิดในการศึกษามีสมมติฐานการศึกษา ดงัน้ี  
สมมตฐิานข้อที ่1, 2, 3, 4 และ 5 อตัราหมุนเวยีนของเงินสด, อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี, อตัราหมุนเวยีน

ของสินคา้คงเหลือ, อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม ส่งผลต่ออตัราก าไร
ขั้นตน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ 
- อตัราหมุนเวยีนของเงินสด  
- อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 
- อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
- อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 
- อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
- อตัราก าไรขั้นตน้ 
- อตัราก าไรสุทธิ  
- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
- อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 
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สมมตฐิานข้อที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 อตัราหมุนเวยีนของเงินสด, อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี, อตัราหมุนเวยีน
ของสินคา้คงเหลือ, อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม ส่งผลต่ออตัราก าไร
สุทธิของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

สมมติฐานข้อที่ 11, 12, 13, 14 และ 15 อตัราหมุนเวียนของเงินสด, อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี, อตัรา
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ, อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ส่งผลต่อ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

สมมติฐานข้อที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 อตัราหมุนเวียนของเงินสด, อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี, อตัรา
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ, อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ส่งผล 
ต่ออัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู ้ถือหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั 
การศึกษา เร่ือง ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพยส่์งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณโดย
น าขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดร้วบรวมจากงบการเงินมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และใชส้ถิติในการวดั
ค่าขอ้มูล ซ่ึงการวดัค่าขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การทดสอบเชิงพรรณนา การตรวจสอบภาวะร่วม
เสน้ตรงพหุ และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

4.2 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ บริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ จ านวน 104 บริษทั และมีประชากรท่ีเขา้เกณฑ ์95 บริษทั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงัน้ี (1) 
เป็นบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม และ(2) มีการส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วงปี
พ.ศ. 2557 - 2559 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 4.3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์ประกอบดว้ย อตัราหมุนเวียน

ของ     เงินสด อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 
และอตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 

 4.3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร ประกอบดว้ย อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้  

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบบนัทึกขอ้มูล โดยท าการเก็บขอ้มูลของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2557 – 2559  
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4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของแต่ละบริษัทท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีจ านวนทั้งส้ิน 285 หน่วย จากจ านวน 
95 บริษทั  เก็บรวบรวมขอ้มูลรายปีจากงบการเงินและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 – 1) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2557 - 2559 ซ่ึงขอ้มูลไดม้าจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือให้สามารถสรุปผลการศึกษาในคร้ังน้ี จะน าผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและใชส้ถิติในการวดัค่าขอ้มูล ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้
ค่าสถิติเชิงพรรณนา การตรวจสอบภาวะท่ีตวัแปรในการศึกษาท่ีเป็นตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัสูงมากและมี
ผลเสียต่อการวิเคราะห์ถดถอยหรือไม่ใชก้ารตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้
การวเิคราะห์การถดถอยพหุ  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
การวเิคราะห์เชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในภาพรวม คือ ขอ้มูลตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2557 - 2559 โดยแสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่1  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับตวัแปรตาม 

ตวัแปรตาม ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อตัราก าไรขั้นตน้ -149.00 67.92 28.76 20.18 
อตัราก าไรสุทธิ -280.11 70.88 2.09 30.48 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ -49.90 40.45 4.48 10.91 
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ -170.10 114.63 6.07 26.23 

 
จากตารางท่ี 1 สรุปไดว้่า บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในปีพ.ศ. 

2557 – 2559 มีอตัราก าไรขั้นตน้โดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 28.76 ต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ -149.00 และสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 
67.92 ส าหรับอตัราก าไรสุทธิโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 2.09 ต ่าท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ -280.11 และสูงท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 
70.88 ส าหรับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 4.48 ต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ -49.90 และสูงท่ีสุด
อยู่ท่ีร้อยละ 40.45 และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้นโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 6.07 ต ่าท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ        
-170.10 และสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 114.63  
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ตารางที ่2  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาค่าต ่าสุด  ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรอสิระ ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อตัราหมุนเวยีนของเงินสด 0.01 197.54 16.83 20.25 
อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 0.96 1,001.00 38.97 119.22 
อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 0.07 2,550.56 78.30 248.74 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 0.01 40.98 2.16 4.19 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม -0.26 101.01 1.92 9.57 

 
จากตารางท่ี 2 สรุปไดว้่า บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในปีพ.ศ. 

2557 – 2559 มีอตัราหมุนเวียนของเงินสดโดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 16.83 ต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 0.01 และสูงท่ีสุดอยูท่ี่
ร้อยละ 197.54 ส าหรับอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีโดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 38.97 ต ่าท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 0.96 และ        
สูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 1,001.00 ส าหรับอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือโดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 78.30 ต ่าท่ีสุดอยูท่ี่
ร้อยละ 0.07 และสูงท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 2,550.56 ส าหรับอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรโดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 
2.16 ต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 0.01 และสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 40.98 และอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมโดยเฉล่ียอยูท่ี่
ร้อยละ 1.92 ต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ -0.26 และสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 101.01 

การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ  เกณฑ์ในการวดัว่าตวัแปรอิสระมีภาวะร่วมเส้นตรงพหุหรือไม่           
ใหดู้ท่ีค่า Tolerance ควรมีค่ามากกวา่ 0.1 ส าหรับค่า VIF ควรมีค่านอ้ยกวา่ 10  

 
ตารางที ่3  การตรวจสอบภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ เม่ือความสามารถในการท าก าไรเป็นตวัแปรตาม 

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารสินทรัพย์ 

Tolerance  VIF 
  

อตัราหมุนเวยีนของเงินสด 0.934 1.071 
อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 0.935 1.070 
อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 0.994 1.006 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 0.914 1.094 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.973 1.028 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เม่ือความสามารถในการท าก าไรเป็นตวัแปรตาม 

พบวา่ผ่านเกณฑ ์โดยมีค่า VIF จาก 1.006 ถึง 1.094 และ Tolerance จาก 0.914 ถึง 0.994 กล่าวไดว้า่ ตวัแปรอิสระ
ไม่มีภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  วตัถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษาประสิทธิภาพของการ
บริหารสินทรัพยส่์งผลต่อความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานสามารถสรุปไดด้งัตาราง 
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ตารางที ่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์5 อตัราส่วน ส่งผลต่อความสามารถใน
การท าก าไร ดา้นอตัราก าไรขั้นตน้ 

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารสินทรัพย์ 

Standardized t-value Sig. 
Coefficients Beta   

อตัราหมุนเวยีนของเงินสด -0.042 -0.667 0.505 
อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 0.142 2.254 0.025* 
อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 0.057 0.933 0.352 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร -0.223 -3.508 0.001* 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม -0.081 -1.318 0.189 

หมายเหตุ : n = 285, R2 = 0.070, F= 3.802, sig. = 0.002 
 
 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ อตัราหมุนเวียนของเงินสดไม่ส่งผลต่ออตัราก าไร
ขั้นตน้, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัอตัราก าไร
ขั้นตน้, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือไม่ส่งผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้, ผล
การทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา่ อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรส่งผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราก าไร
ขั้นตน้, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 พบวา่ อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมไม่ส่งผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้  
 
ตารางที ่ 5 การทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์5 อตัราส่วน ส่งผลต่อความสามารถใน
การท าก าไร ดา้นอตัราก าไรสุทธิ 

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารสินทรัพย์ 

Standardized t-value Sig. 
Coefficients Beta   

อตัราหมุนเวยีนของเงินสด 0.103 1.601 0.111 
อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 0.119 1.855 0.065 
อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 0.084 1.346 0.180 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร -0.031 -0.484 0.629 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม -0.044 -0.700 0.485 

หมายเหตุ : n = 285, R2 = 0.032, F= 1.685, sig. = 0.139 
 
 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 พบว่า อตัราหมุนเวียนของเงินสดไม่ส่งผลต่ออตัราก าไร
สุทธิ, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 พบวา่ อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ีไม่ส่งผลต่ออตัราก าไรสุทธิ, ผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 8 พบวา่ อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือไม่ส่งผลต่ออตัราก าไรสุทธิ, ผลการทดสอบสมมติฐาน   
ท่ี 9 พบวา่ อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรไม่ส่งผลต่ออตัราก าไรสุทธิ, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 10 พบวา่ 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมไม่ส่งผลต่ออตัราก าไรสุทธิ 
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ตารางที ่ 6 การทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์5 อตัราส่วน ส่งผลต่อความสามารถใน
การท าก าไร ดา้นอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารสินทรัพย์ 

Standardized t-value Sig. 
Coefficients Beta   

อตัราหมุนเวยีนของเงินสด 0.150 2.334 0.020* 
อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 0.046 0.710 0.478 
อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ -0.067 -1.081 0.281 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร -0.016 0.240 0.811 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม -0.042 -0.674 0.501 

หมายเหตุ : n = 285, R2 = 0.032, F= 1.664, sig. = 0.144 
 
 จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 11 พบวา่ อตัราหมุนเวยีนของเงินสดส่งผลในทิศทางเดียวกนั
กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย,์ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 12 พบวา่ อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ีไม่ส่งผลต่อ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย,์ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 13 พบวา่ อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือไม่ส่งผล
ต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 14 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร         
ไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย,์ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 15 พบวา่ อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวมไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 
ตารางที ่ 7 การทดสอบสมมติฐาน ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์5 อตัราส่วน ส่งผลต่อความสามารถใน
การท าก าไร ดา้นอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ 

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารสินทรัพย์ 

Standardized t-value Sig. 
Coefficients Beta   

อตัราหมุนเวยีนของเงินสด 0.041 0.640 0.523 
อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี 0.099 1.548 0.123 
อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ -0.107 -1.719 0.087 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 0.077 1.187 0.236 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.013 0.213 0.831 

หมายเหตุ : n = 285, R2 = 0.036, F= 1.863, sig. = 0.101 
 
 จากตารางท่ี 7 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 16 พบว่า อัตราหมุนเวียนของเงินสดไม่ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 17 พบวา่ อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีไม่ส่งผลต่อ
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 18 พบวา่ อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ
ไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น, ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 19 พบว่า อตัราหมุนเวียนของ
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สินทรัพยถ์าวรไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น, ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 20 พบว่า 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมไม่ส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้  
 

6. อภิปรายผล  
ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์ดา้นอตัราหมุนเวยีนของเงินสด ส่งผลต่อความสามารถในการท า

ก าไร คือ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าอตัราหมุนเวียนของเงินสดเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Martinez-Solano (2006) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหาร
เพ่ิมความสามารถในการท าก าไร (อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย)์ ให้กับกิจการได้โดยการลดระยะเวลาการ
จดัเก็บลูกหน้ี ลดอตัราหมุนของสินคา้คงเหลือ และท าให้ระยะเวลาวงจรเงินสดสั้ นลง กล่าวคือ หากบริษทัมี
ประสิทธิภาพในการน าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไปท าให้เกิดรายได้จากการขายกลบัเข้ามา หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการเพ่ิมข้ึนท าให้บริษทัเกิดสภาพคล่องตวัข้ึน ก็จะส่งผลให้บริษทัไดรั้บผลตอบแทน
จากสินทรัพยสู์งข้ึนตามไปดว้ย แต่อตัราหมุนเวียนของเงินสดไม่ส่งผลต่ออตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ และ
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัควรมีการบริหารจดัการภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายร่วมกับการ
บริหารสินทรัพยเ์พ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร  

ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์ดา้นอตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี ส่งผลต่อความสามารถในการท า
ก าไร คือ อตัราก าไรขั้นตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของโสภณ บุญถนอมวงศ ์(2559) ท่ีพบวา่ อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ีมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ กล่าวคือ หากบริษทัมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการลูกหน้ีการคา้ 
รวมถึงนโยบายการจดัเก็บหน้ี ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนโดยรวมได้ ก็จะส่งผลให้บริษทัมีก าไรขั้นตน้สูงข้ึนตาม       
ไปดว้ย แต่อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีไม่ส่งผลต่ออตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัควรมีการบริหารจดัการภาระค่าใชจ่้ายร่วมกบัการบริหารสินทรัพยเ์พื่อ
เพ่ิมความสามารถในการท าก าไร 

ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์ด้านอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท าก าไร คือ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Innocent, Mary and Matthew (2013)        
ท่ีพบวา่ อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงคลงั อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหน้ี ระยะเวลาในการเก็บหน้ี อตัราส่วนการ
หมุนเวียนสินทรัพยร์วม สามารถพยากรณ์อตัราก าไรขั้นตน้ได ้17.8% ผูว้ิจยัแนะน าให้ตรวจสอบสินคา้คงเหลือ
ของบริษทับ่อยคร้ัง กล่าวคือ สินคา้คงเหลือไม่เพียงแต่ไม่สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทั แต่บริษทัยงัตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บและดูแลรักษาอีกดว้ย บริษทัควรมีการบริหารจดัการภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายร่วมกบัการ
บริหารสินทรัพยเ์พ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร 

ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย ์ดา้นอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร ส่งผลต่อความสามารถ
ในการท าก าไร คือ อตัราก าไรขั้นตน้ ในทิศทางตรงกนัขา้ม แสดงให้เห็นว่าอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร
เพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สรียา อชัฌาสยั (2555) ท่ีพบวา่ ก าไร
สัมพนัธ์กบัยอดขาย คือบริษทัท่ีสามารถรักษาระดบัค่าเฉล่ียก าไรไดใ้กลเ้คียงกนัในแต่ละปีและสูงกว่าค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรม เป็นผลมาจากบริษทัท่ีมีรายได้หลกัจากการบริการเพ่ิมสูงข้ึนกวา่ตน้ทุนในการบริการ และสามารถ
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บริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ หากบริษทัมีประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ถาวรให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุน แต่ไม่สามารถบริหารจัดการภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแลว้ ก็จะส่งผลให้บริษทัมีก าไรขั้นตน้ลดลงไปดว้ย แต่อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรไม่ส่งผล
ต่ออตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัควรมีการ
บริหารจดัการภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายร่วมกบัการบริหารสินทรัพยเ์พ่ือเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร 

ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ ด้านอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท าก าไร คือ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ Innocent, Mary and Matthew (2013)         
ท่ีพบวา่ อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงคลงั อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหน้ี ระยะเวลาในการเก็บหน้ี อตัราส่วนการ
หมุนเวียนสินทรัพยร์วม สามารถพยากรณ์อตัราก าไรขั้นตน้ได ้17.8% ผูว้จิยัแนะน าใหผู้บ้ริหารควรใชท้รัพยสิ์นท่ี
มีประสิทธิภาพในการสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั กล่าวคือ บริษทัอาจจะใชสิ้นทรัพยใ์นการด าเนินงานไดไ้ม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเกิดจากการใชสิ้นทรัพยถ์าวรไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการลงทุนในลูกหน้ีหรือสินคา้คงเหลือ
มากเกินไป หรืออาจเกิดจากการวางแผนการผลิตท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแผนงานดา้นการขาย และไม่สามารถบริหาร
จดัการภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้  (1) การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นผลการศึกษาจึงไม่สามารถอธิบายได้
กับผลการด าเนินงานของบริษัทกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ แต่การศึกษาคร้ังน้ีจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน 
นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้บริหารกิจการ หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ี มีความสนใจธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ                
(2) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยค านึงถึงขอ้มูลเชิงปริมาณตามตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษาเพียงอยา่งเดียว 
มิไดค้  านึงถึงขอ้มูลในดา้นอ่ืน เช่น สภาวะสงัคม การเมือง สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขนัภายในอุสาหกรรม วฏัจกัร
ของธุรกิจ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  (1) การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการพิจารณาถึงภาระตน้ทุนและ
ค่าใช้จ่ายร่วมด้วย เช่น ตน้ทุนในการจัดเก็บสินค้า ต้นทุนสินค้าล้าสมัย ค่าใช้จ่ายในเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี         
ค่าซ่อมแซมสินทรัพยถ์าวรท่ีเกินความตอ้งการหรือสินทรัพยล์า้สมยั  (2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้ม
ของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และแนวโนม้เศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจในอดีตเพ่ือใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  (3) ศึกษาถึงประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพยส่์งผลต่อความสามารถในการท าก าไรในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เน่ืองจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีลกัษณะเฉพาะทางท่ีแตกต่างกนัไป และอาจส่งผลต่อผล
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่า

หลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ี
ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
ประกอบด้วย ขอ้มูลในงบการเงินรายปี/ผลประกอบการราคาหลกัทรัพย ์และผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ ท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1  มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  และมีการน าส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วง พ.ศ. 2556 –  
2559  จ านวน 33 บริษทั วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา เป็นการทดสอบ
ขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง
อนุมาน เพ่ือหาความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรตน้กับตวัแปรตามโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ณ ระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 

  ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น อตัราส่วนมูลค่า
ตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชีต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาหลกัทรัพย ์และอตัราส่วนก าไร
สุทธิต่อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

 
ค าส าคญั: อตัราส่วนทางการเงิน  มูลค่าหลกัทรัพย ์ ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
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ABSTRACT 
  This purpose of this study is to study the correlation between financial ratio and securities value of 
energy and utilities business category of listed Company on the Stock Exchange of Thailand. The data used in 
this study was secondary data and the data were collected from source in the Stock Exchange of Thailand 
including information from financial statement/ operation results, securities price and return on securities for 
the fiscal year commencing from 1 January to 31 December. The financial statements of 33 companies were 
completely submitted for the year 2013 – 2016. The statistical data analysis method was classified into 2 types 
including Descriptive Statistics which is data test in from of Frequency Distribution, Percentage, Maximum 
value, Minimum Value, Mean and Standard Deviation as well as Inferential Statistics used in order to determine 
the correlation between independent variables and dependent variable by applying Multiple Regression 
Analysis at significant level of 0.05. 

The results revealed that Earnings per Share Ratio, Return on Equity Ratio, Price per Book Value Ratio were 
correlated with securities value in terms of securities price. The Earnings per Share was correlated with securities value in 
terms of Return on securities. 

 
KEYWORDS: Financial Ratio, Securities Value, Return on Security 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบันอตัราเงินเฟ้อสูงข้ึนกว่าเม่ือเทียบอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ท าให้การออมเงินกบัธนาคารไม่

สามารถให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเพียงพอ การลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งกลายมาเป็นทางเลือกอีกแบบหน่ึง เพราะ
นอกจากไดรั้บเป็นเงินปันผล (Dividend Yield) ผูล้งทุนส่วนใหญ่ต่างคาดหวงัผลตอบแทนจากการขายหลกัทรัพย ์
(Capital Gain) ปัจจุบันตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงในระบบ
เศรษฐกิจ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย ์โดยผลตอบแทนจากการ
ลงทุนท่ีไดรั้บจะมากหรือนอ้ยนั้น ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของตลาดทุนซ่ึงสังเกตไดจ้ากความสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพยก์บัราคาหลกัทรัพย ์(อริษา สุรัสโม, 2554, หนา้ 1) 

เน่ืองจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงจากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน อีกทั้งในอนาคตท่ีก าลงัจะกา้วเขา้สู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตอ้งการใช้
พลงังานในประเทศจึงมีอตัราท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และสภาวะในปัจจุบนัท่ีราคาน ้ ามนัในตลาดโลกมีแนวโน้ม
สูงข้ึน จึงคาดการณ์ไดว้่าธุรกิจในหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคจะเขา้มามีบทบาทอย่างมากต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ ท าใหห้ลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน
เป็นจ านวนมาก (ธิติมา ชินช่ืน, 2555, หนา้ 1)  

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าคญัท่ีนักลงทุนใชใ้นการ
วิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พื่อตัดสินใจลงทุน นอกจากน้ีงบการเงินถือเป็นแหล่งข้อมูลเชิงปริมาณท่ีส าคญัในการ
ตดัสินใจของนกัลงทุน ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่า
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หลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่มี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาหลกัทรัพยข์อง
หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหลักทรัพย์ด้านผลตอบแทน
หลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
             ตวัแปรอสิระ                      ตวัแปรตาม 

         
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  4.1แบบแผนการวจิยั 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหลกัทรัพยข์อง
หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงได้จากแหล่งขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 4.2ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีเลือกใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ใน
หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภค ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Selection)  เพ่ือให้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์
งานวิจยั บริษทัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ จากบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลา

มูลค่าหลกัทรัพย์ 
 1. ราคาหลกัทรัพย ์
2. ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
1. อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) 
2. อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
3. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ROE) 
4. อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit)  
5. อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ (P/E) 
6. อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (P/BV) 
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บญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1  มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม และมีการน าส่งงบการเงินครบทุกปีในช่วง พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 
และเป็นบริษทัท่ีมีขอ้มูลส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์ครบถว้นไดป้ระชากรเป้าหมายท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น จ านวน 33 
บริษทั และมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 132 ตวัอยา่ง 
  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1.ตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนทางการเงิน ประกอบดว้ย 
  1.1 อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) 
  1.2 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 
  1.3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (ROE) 
  1.4 อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit) 
  1.5 อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ (P/E) 
  1.6 อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชีต่อหุน้ (P/BV) 
 2. ตวัแปรตาม คือ มูลค่าหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 
  2.1 ราคาหลกัทรัพย ์
  2.2 ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
            4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานทางการเงิน โดยใช้
แบบบนัทึกขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1. อตัราส่วนทางการเงิน จ านวน 6 อตัราส่วน รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินรายปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 
2559 

2. ราคาหลกัทรัพย ์และผลตอบแทนหลกัทรัพย ์รวบรวมขอ้มูลจากสรุปขอ้มูลหลกัทรัพยข์องบริษทั
ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดจ้ากแหล่งขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลในงบการเงิน/ผลประกอบการ ราคาหลกัทรัพย ์และผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
ของแต่ละบริษทัท่ีจดัอยูใ่นหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 – 2559 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าประมวลผลขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อค านวณค่าสถิติต่าง ๆ 
ทั้งสถิติเชิงพรรณนาในการวิ เคราะห์ขอ้มูล เช่น ค่าร้อยละ โดยแสดงในรูปตารางแจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย  
และสถิติ เชิงอนุมานในการหาความสัมพนัธ์ของตัวแปร และทดสอบสมมติฐานของการวจิยัสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่การ
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามโดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ด้วยสถิตกิารถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาหลกัทรัพย ์

ตวัแปร Standardized 
Coefficients Beta 

t-value Sig. 

     EPS 0.97 32.58 0.00* 

     ROA 0.05 0.88 0.38 

     ROE -0.15 -2.26 0.03* 

     Net Profit 0.02 0.66 0.51 

     P/E 0.01 0.39 0.70 

     P/BV 0.08 2.30 0.02* 

หมายเหตุ : n = 132, R = 0.96, R2 = 0.91, F = 188.27, Sig = 0.00, * มีนยัส าคญัท่ี 0.05 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.96 แสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระอตัราส่วนทางการเงินกบัตวัแปรตาม
มูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาหลกัทรัพย ์ไดร้้อยละ 96 มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยอธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 91 
และพบวา่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตาม
บญัชีต่อหุน้ ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาหลกัทรัพย ์โดยอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น มี
ความสัมพันธ์มากท่ีสุด (32.58) รองลงมาคือ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (2.30) ส่วน
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกับมูลค่าหลกัทรัพยด์้านราคา
หลกัทรัพย ์(-2.26) แต่อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไร
สุทธิต่อหุน้ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาหลกัทรัพย ์
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นผลตอบแทน
หลกัทรัพย ์

ตวัแปร Standardized 
Coefficients Beta 

t-value Sig. 

     EPS 0.86 15.97 0.00* 

     ROA 0.15 1.21 0.23 

     ROE -0.23 -1.66 0.10 

     Net Profit -0.02 -0.36 0.72 

     P/E 0.00 -0.05 0.96 

     P/BV -0.02 -0.24 0.81 

หมายเหตุ : n = 132, R = 0.87 R2 = 0.76, F = 47.86, Sig = 0.00   
* มีนยัส าคญัท่ี 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.87 แสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระอตัราส่วนทางการเงินกบัตวัแปรตาม
มูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาหลกัทรัพย ์ไดร้้อยละ 87 มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยอธิบายความผนัแปรไดร้้อยละ 76  
และพบวา่ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่า
หลกัทรัพยด์า้นผลตอบแทนหลกัทรัพย ์(15.97) แต่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนผูถื้อหุน้ อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตาม
บญัชีต่อหุน้ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นผลตอบแทนหลกัทรัพย ์
 

6. อภิปรายผล  
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพยข์องหมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาและผลตอบแทน

หลักทรัพย์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญนาค เกิดสินธ์ุ (2554) พบว่า อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นมี
ความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพย ์โดยอธิบายไดว้่า การท่ีอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กับราคา
หลกัทรัพย ์อาจเพราะนักลงทุนมองว่าธุรกิจมีความสามารถสร้างผลก าไรในอนาคตได้มาก และผูบ้ริหารมี
ความสามารถประสบการณ์และความช านาญในการประกอบธุรกิจ และสอดคลอ้งกบั แกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) 
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อธิบายวา่ เน่ืองจากอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีบอกถึงแนวโนม้การหาก าไรสุทธิของ
บริษทัวา่มีความสามารถหาก าไรดีข้ึนหรือแยล่ง จึงมีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาและ
ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ แกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) พบวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย ์(ROA) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรัพย ์โดยอธิบายวา่ เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยใ์นแต่ละอุตสาหกรรมมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรม 
ท าใหเ้ม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจึงไดค้่าท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงนัน่ยอ่มมีส่วนท าให้ผลการวเิคราะห์
ท่ีไดมี้ความแตกต่างกนัในแต่ละอุตสาหกรรม แต่ถา้น ามาพิจารณาในภาพรวมทั้งตลาดแลว้ นกัลงทุนอาจไม่ให้
ความส าคญักบัอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นการน ามาพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน หรือไม่ได้
น ามาเป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณาตดัสินใจเลือกหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุน   

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น (ROE) พบว่ามีความสัมพนัธ์กับมูลค่าหลกัทรัพยด์้านราคา
หลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  สินี ภาคยอุ์ฬาร (2558) พบวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น 
(ROE) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์โดยอธิบายวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นเป็นอตัราส่วนท่ี
ใชว้ิเคราะห์เพ่ือวดัผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานเพ่ือให้
เกิดผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น และสอดคลอ้งกบั กฤตยชญ์ ศรีสุข (2556) พบวา่ อตัราผลตอบแทนของส่วน
ของผูถื้อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์อธิบายวา่ นกัลงทุนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กับผลตอบแทนจากการลงทุน ท าให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์กับราคาของ
หลักทรัพย์ และสอดคล้องกับ  Dwi Mulyono and Rahfiani (2009) พบว่า อัตราผลตอบแทนส่วนผู ้ถือหุ้น มี
ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อธิบายได้ว่า ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้นเป็นอัตราส่วนท่ีใช้ในการอธิบายเก่ียวกับผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงผูถื้อหุน้นั้นถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความส าคญัต่อกิจการ เพราะการระดมทุนท่ีกิจการ
ได้รับนั้ นส่วนหน่ึงมากจากนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในกิจการ ซ่ึงผลการด าเนินงานของกิจการส่งผลถึง
ความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจน 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit) พบว่าไม่มีความสัมพัน ธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ด้านราคาและ
ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ แกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) พบวา่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม อตัราส่วน
ก าไรสุทธิ (Net Profit) ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนหลกัทรัพย ์โดยอธิบายว่า อตัราส่วนก าไรสุทธิเป็น
อตัราส่วนท่ีส าคญัในการวดัผลการด าเนินงานของบริษทัและวดัผลในการท าก าไร ซ่ึงนักลงทุนมกัใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการวดัผลการด าเนินงานเพ่ือคาดคะเนและตดัสินใจลงทุนในอนาคต แต่เป็นท่ีทราบกนัวา่ตวัเลขก าไรเป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารมีโอกาสบริหารตวัเลขก าไรเพ่ือให้มีประสิทธิภาพได ้ท าให้นกัลงทุนตอ้งน าขอ้มูลทางการบญัชีในดา้น
ต่าง ๆ มาประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ย 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้นราคาและ
ผลตอบแทนหลักทรัพย ์สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แก้วมณี อุทิรัมย ์(2556) พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี
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สาเหตุก็อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ขนาดของธุรกิจหรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี
อาจส่งผลท าใหค้่าของอตัราส่วนท่ีมีความบิดเบือนหรือแตกต่างกนั    

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (P/BV) พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าหลกัทรัพยด์า้น
ราคาหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ แกว้มณี อุทิรัมย ์(2556) พบวา่ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตาม
บญัชีต่อหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบญัชีต่อหุ้นเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงถึงอตัราการเติบโตของบริษทั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในระยะยาว และสอดคลอ้งกบั กฤตยชญ ์ศรีสุข (2556) พบวา่ อตัราส่วน
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์กับการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย  ์อธิบายได้ว่า 
อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงให้ผูล้งทุนทราบวา่ ผูล้งทุนให้คุณค่ากบัหุ้น
สามญัของบริษทัมากหรือนอ้ยกวา่มูลค่าทางบญัชีของบริษทัเพียงใด โดยถา้ค่าของอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบญัชีต่อหุน้มีค่ามากอาจบอกไดว้า่หลกัทรัพยน์ั้นมีความน่าสนใจในการลงทุนมากตามไปดว้ย และสอดคลอ้ง
กบั Dwi Mulyono and Rahfiani (2009) พบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์อธิบายว่า อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เป็น
อตัราส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผลตอบแทนหลักทรัพย ์โดยส่งผลต่อก าไรท่ีได้จากการเปล่ียนแปลงผลตอบแทน
หลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นก าไรท่ีนกัลงทุนคาดหลงัจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 (1) การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทางการเงินท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชนเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ โดย
ถือเสมือนวา่ทุกบริษทัท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์มีการน าเสนอขอ้มูลดว้ยความถูกตอ้งตามควร ซ่ึงตามความเป็น
จริงแลว้อาจมีบางบริษทัท่ีมีการปกปิดขอ้มูลหรือมีการตกแต่งตวัเลขทางบญัชีได ้

(2) อตัราส่วนทางการเงินเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงในการ
พิจารณามูลค่าหลกัทรัพย ์แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญั คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น ขนาด
ของกิจการ สภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตา่งประเทศทั้งปัจจุบนัและในอนาคต นโยบายการเมือง การแข่งขนั
ภายในอุตสาหกรรม วฏัจักรธุรกิจ เป็นต้นซ่ึงการพิจารณาจะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการพิจารณาถึงมูลค่า
หลกัทรัพยจ์ากการลงทุนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจได้อย่างถูกตอ้ง 
ดงันั้น ผูใ้ชง้บการเงินไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ หรือบุคคลท่ีสนใจ ควรใชท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ
และขอ้มูลเชิงคุณภาพประกอบการพิจารณาจะช่วยใหก้ารตดัสินใจมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

7.2ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัมูลค่าหลกัทรัพย ์ในหมวดธุรกิจอ่ืนๆ 

เน่ืองจากแต่ละหมวดธุรกิจมีลกัษณะเฉพาะทางท่ีแตกต่างกนัไป และอาจส่งผลต่อผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป 
(2) การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอตัราส่วนทางการเงิน ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควร

ศึกษาการวเิคราะห์งบการเงินในรูปแบบอ่ืน เช่น การวเิคราะห์อตัราร้อยละของยอดรวม การวเิคราะห์แนวโนม้ 
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(3) ควรมีการศึกษาขอ้มูลช่วงเวลาอ่ืน เน่ืองจาก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแต่ละปี อาจมีผลกระทบต่องบ
การเงิน มูลค่าหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจท าใหผ้ลการศึกษาแตกต่างกนัไป 
              (4) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ขนาดของกิจการ สภาพเศรษฐกิจทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งปัจจุบนัและในอนาคต นโยบายการเมือง การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมวฏัจกัรธุรกิจ เพ่ือให้การ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน     
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาสมรรถนะของนักบัญชี และมาตรฐานการจัดท าบัญชีท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานในงานราชการมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา 3 ขอ้ได้แก่ เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบญัชีในงาน
ราชการกับประสิทธิผลการด าเนินงาน กรณีศึกษาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของนกับญัชีในงานราชการ และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของนัก
บญัชีในงานราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล โดยเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณท่ีรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกับญัชีในหน่วยงานราชการจ านวน 385 ตวัอยา่งและน ามาท าการ
วิเคราะห์สมมติฐานดว้ยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะของนกับญัชีใน
งานราชการ และมาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน ท่ีระดบันยัส าคญั 
.01 

 

ค าส าคญั: สมรรถนะ มาตรฐานการจดัท าบญัชี ประสิทธิผลการด าเนินงาน งานราชการ 
 

ABSTRACT 
 The study of impact of accountants’ competency and accounting standards on the effectiveness in 
operation of the government service was three major objectives. First, to study the accountant’s competency and 
the effectiveness in governmental service a case study of Bangkok metropolitan. Second, to study the influence 
factors impact on the effectiveness in governmental service. The last one, to recommended the solution for 
develop the accountant’s competency in governmental service. This study was quantitative research that collected 
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the data from 385 accountants in governmental service then analyze the hypotheses by multiple regression.  The 
result indicated that accountant’s competency and financial reporting standard impact on the government service 
at highly significant P-value .01. 
 

KEYWORDS: Competency, Accounting Standard, Effectiveness in Oepration, Government Service   
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัสมรรถนะของนกับญัชี ประกอบดว้ย ทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและ  หนา้ท่ี
งาน ทักษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร ทักษะทางการ
บริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ (กรมบญัชีกลาง, 2559) มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการ การด าเนินงานดา้น
การบญัชีและการสร้างประสิทธิผลการด าเนินงานในงานราชการ ท่ีตอ้งมุ่งเนน้การสร้างประสิทธิผลในดา้นการ
ด าเนินงานทางการเงิน การด าเนินงานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กระบวนการด าเนินงานภายในและการพฒันาขีด
ความสามารถของนกับญัชี นอกจากน้ีสภาวิชาชีพบญัชีและกรมบญัชีกลาง (2559) ไดก้ าหนดมาตรฐานการจดัท า
บญัชีภาครัฐท่ีชดัเจน ประกอบดว้ย หลกัการและนโยบายการบญัชี มาตรฐานรายงานการเงินและโครงสร้างบญัชี
มาตรฐาน ท่ีจะตอ้งก าหนดและด าเนินการอย่างเคร่งครัดเพ่ือสร้างประสิทธิผลการด าเนินงาน การศึกษาของ      
วรรณภา อิมะไชย์ (2557) กล่าวถึงความส าคัญท่ีนักบัญชีจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจต่อหลักการบัญชีและ
สมรรถนะท่ีเพียงพอ ท่ีจะช่วยยกระดบัประสิทธิผลของการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงทกัษะและความเขา้ใจ
ในหลกัการจดัท าบญัชีภาครัฐ (ศุภศิมา ศรีบุญชยั, 2557) จะท าใหน้กับญัชีมีแนวทางในการบริหารจดัการท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีของทางภาครัฐ และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ภาครัฐอยา่งย ัง่ยนื 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของนกับญัชีท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน  
2. เพื่อศึกษามาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน   

 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีพบว่า สมรรถนะของนักบญัชี มีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน เพราะความสามารถของนกับญัชีเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีจะสร้างใหเ้กิดผลลพัธ์ของ
ประสิทธิผลการด าเนินงาน ความสามารถหรือสมรรถนะของนักบญัชี ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ดา้นการบญัชี (ชุตินทร ยอ่ยไธสง, 2558) การใชค้วามรู้
ทางการบญัชีในการปฏิบติัหนา้ท่ี ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน ซ่ึงส าคญักบังานราชการหรืองาน
บัญชีภาครัฐ ท่ีต้องใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาการมาสนับสนุนการพฒันาผลงานให้เหมาะสม ทักษะทาง
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีจะส่งเสริมให้ผลลพัธ์หรือประสิทธิผลของการด าเนินงานภาครัฐท่ีสูงข้ึน ทกัษะทาง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร มีความส าคญัส าหรับนักบญัชีภาครัฐเน่ืองจากตอ้งประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก (วราภรณ์ ปาละมะ, 2558) ประชาชนหรือผูบ้งัคบับญัชาส่วนงานบริหาร เป็นตน้ 
และทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ การท างานเป็นนกับญัชีภาครัฐการบริหารองคก์รหรืองาน
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หรือกิจกรรมขององคก์รมีความเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการด าเนินงานท่ีส่งผลโดยตรงกบัการจดัท าบญัชี นกับญัชี
ภาครัฐจึงตอ้งมีทกัษะดงักล่าวเพ่ือท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน (สุชาดา ศิริจีระชยั, 2556) 
 นอกจากน้ีการสร้างประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านการบัญชี จ าเป็นต้องมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัมาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐ โดยพบวา่  มาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐ ฉบบัท่ี 1 (2559) ไดอ้อกแบบ
และกล่าวถึงความส าคญัของการปฏิบัติจองนักบัญชีภาครัฐท่ีจะต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติตามมาตรฐาน 3 
องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ หลักการและนโยบายการบัญชี มาตรฐานรายงานการเงิน และโครงสร้างบัญชี
มาตรฐาน ทั้งน้ีดา้นหลกัการและนโยบายการบญัชี นักบญัชีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการบญัชีทัว่ไปและ
หลกัการบญัชีของรัฐ ตลอดจนนโยบายเพื่อประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานตามหลกัการและนโยบายการ
บญัชีภาครัฐท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะและแต่ต่างจากภาคธุรกิจ ดา้นมาตรฐานรายงานทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐยดึ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามสภาวิชาชีพบญัชีแต่มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานและวิธีการท่ีสอดคลอ้ง
ต่อการสนับสนุนและการด าเนินงานของรัฐท่ีนักบญัชีตอ้งเขา้ใจและประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ขณะท่ีดา้น
โครงสร้างบญัชีมาตรฐานมีความสอดคลอ้งกนั แตกต่างกนัท่ีช่ือเสียงและรูปแบบบางประการเพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบังานภาครัฐของแต่ละหน่วยงานและภาพรวมท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งหมดมีความส าคญัท่ีจะน าไปสู่
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ไดแ้ก่ การด าเนินงานทางการเงิน ท่ีจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชง้บประมาณ การ
จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม สามารถตรวจสอบท่ีมาและท่ีไปได ้การด าเนินงานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มุ่งเนน้
การจดัท าบญัชีท่ีประสานงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งผูใ้ชง้านและผูจ้ดัท า เป็นตน้ ดา้น
กระบวนการด าเนินงานภายใน วดัประเมินเร่ืองของการเบิกจ่ายและการจดัท าบญัชีท่ีตรงต่อเวลา การเบิกจ่ายท่ี
ครบถว้นทั้งเชิงเอกสารและเชิงการด าเนินงานจริง และประสิทธิผลขอ้สุดทา้ยคือ การพฒันาขีดความสามารถของ
นกับญัชี หลกัการจดัท าบญัชีภาครัฐจะสร้างเสริมประสบการณ์ความสามารถและความช านาญให้กบันกับญัชีเพ่ือ
ยกระดบัขีดความสามารถของตนเองในการจดัท าบญัชีภาครัฐ  
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

สมรรถนะของนักบัญชี 
- ทกัษะทางปัญญา  
- ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน  
- ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล  
- ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร  
- ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ  
 

 
มาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐ 

- หลกัการและนโยบายการบญัชี 
- มาตรฐานรายงานการเงิน 
- โครงสร้างบญัชีมาตรฐาน 

 
 

ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
- การด าเนินงานทางการเงิน 
- การด าเนินงานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- กระบวนการด าเนินงานภายใน 
- การพฒันาขีดความสามารถของนกับญัชี 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) โดยมประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักบญัชีในงานราชการ เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนกลุ่มประชากรท่ีชดัเจน จึงใชว้ธีิค  านวณกลุ่มประชากรตามทฤษฎีของ Cochran (1977) ท่ีระดบัความ
เช่ือ 95% ยอมรับความคลาดเคล่ือน 5% ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 385 ตวัอยา่ง โดยเลือกเก็บขอ้มูลจากหวัหนา้
บญัชี หรือบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการมากว่า 3-5 ปีข้ึนไป (Tepprasit & Paopan, 2016) โดย
ปฏิบติัหน้าท่ีในกระทรวงการคลงั ดา้นเคร่ืองมือการวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และสมรรถนะของนกับญัชีในงานราชการ มาตรฐาน
การจัดท าบัญชีภาครัฐ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ดา้นการพฒันาเคร่ืองมือการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีไดท้ดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือท่ีสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา และทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) จ านวน 30 ชุด พบวา่ ผลค่าสมัประสิทธ์ิ แอล
ฟ่า (α-coefficient) ของตวัแปรสมรรถนะของนกับญัชีในงานราชการ มีค่าเท่ากบั .768 มาตรฐานการจดัท าบญัชี
ภาครัฐ มีค่าเท่ากบั .867 และประสิทธิผลของการด าเนินงาน มีค่าเท่ากบั .871  ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.7 จึงมีความ
เหมาะสมสามารถน าแบบสอบถามไปใชไ้ด้ ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิต
เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ในการทดสอบ
สมมติฐาน (Tepprasit & Paopan, 2016)  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกวา่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี 
สมรรถนะของนกัท าบญัชี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของนกัท าบญัชีใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้นทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและการส่ือสาร รองลงมาดา้นทกัษะทางปัญญา อนัดบัท่ีสามดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล อนัดบั
ท่ีส่ีดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ และอนัดบัสุดทา้ยดา้นทกัษะทางวชิาการเชิงปฏิบติัและ
หนา้ท่ีงาน ตามล าดบั 
 มาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรฐาน
การจดัท าบญัชีภาครัฐในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือดา้น
โครงสร้างบญัชีมาตรฐาน รองลงมาดา้นมาตรฐานรายงานการเงิน และอนัดบัสุดทา้ยดา้นหลกัการและนโยบาย
การบญัชี ตามล าดบั 
 

ทั้งน้ีผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 2 พบวา่  
 

สมมตฐิานที ่1 สมรรถนะของนกับญัชีในงานราชการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
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ตารางที ่1 ทดสอบอิทธิพลของสมรรถนะของนกับญัชีท่ีมีต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
(1) ตัวแปรตาม: ด้านการด าเนินงานทางการเงนิ Standardized 

Coefficients 
t-value sig 

ทกัษะทางปัญญา  .514 10.364 .000* 
ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน -.012 -.252 .801 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล .139 2.804 .005* 
ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร .011 .252 .801 

ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ .013 .254 .800 
R2 = 0.352, Adjusted R2 = 0.344, F = 41.192, Sig. = 000 
(2) ตัวแปรตาม: ด้านการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Standardized 

Coefficients 
t-value sig 

ทกัษะทางปัญญา  -.002 -.041 .967 
ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน .576 11.501 .000* 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล -.008 -.165 .869 
ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร .012 .265 .791 
ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ -.057 -1.122 .263 

R2 = 0.309, Adjusted R2 = 0.300, F = 33.880, Sig. = 000 
(3) ตัวแปรตาม: ด้านกระบวนการด าเนินงานภายใน Standardized 

Coefficients 
t-value sig 

ทกัษะทางปัญญา  .056 1.072 .284 
ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน .005 .106 .916 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล .508 9.729 .000* 
ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร -.053 -1.128 .260 
ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ .017 .317 .752 

R2 = 0.284, Adjusted R2 = 0.274, F = 29.976, Sig. = 000 
(4) ตัวแปรตาม: ด้านการพฒันาขีดความสามารถของนักบัญชี Standardized 

Coefficients 
t-value sig 

ทกัษะทางปัญญา  -.085 -1.503 .134 
ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงาน .071 1.273 .204 
ทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล .021 .364 .716 
ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการส่ือสาร .148 2.872 .004* 
ทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ .296 5.204 .000* 

R2 = 0.150, Adjusted R2 = 0.139, F = 29.976, Sig. = 000 
  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สมรรถนะของนกับญัชีในงานราชการ ดา้นทกัษะทางปัญญา           และ
ดา้นทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน ดา้นการด าเนินงานทาง
การเงิน ขณะท่ีสมรรถนะของนกับญัชีในงานราชการ ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีงานมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน ดา้นการด าเนินงานของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและดา้นกระบวนการด าเนินงาน
ภายใน ส่วนสมรรถนะของนกับญัชีในงานราชการ ดา้นทกัษะทางการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ และ
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ดา้นทกัษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน ดา้นการ
พฒันาขีดความสามารถของนกับญัชี ท่ีระดบันยัส าคญั .01 
 

 สมมตฐิานที ่2 มาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

ตารางที ่2 ทดสอบอิทธิพลของสมรรถนะของนกับญัชีในงานราชการท่ีมีต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
(1) ตัวแปรตาม: ด้านการด าเนินงานทางการเงนิ Standardized 

Coefficients 
t-value sig 

หลกัการและนโยบายการบญัชี .069 1.107 .269 
มาตรฐานรายงานการเงิน .246 3.601 .000* 
โครงสร้างบญัชีมาตรฐาน .105 1.614 .107 

R2 = 0.139, Adjusted R2 = 0.132, F = 20.467, Sig. = 000 
(2) ตัวแปรตาม: ด้านการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Standardized 

Coefficients 
t-value sig 

หลกัการและนโยบายการบญัชี .087 1.367 .172 
มาตรฐานรายงานการเงิน .230 3.335 .001* 
โครงสร้างบญัชีมาตรฐาน .070 1.066 .287 

R2 = 0.118, Adjusted R2 = 0.111, F = 16.979, Sig. = 000 
(3) ตัวแปรตาม: ด้านกระบวนการด าเนินงานภายใน Standardized 

Coefficients 
t-value sig 

หลกัการและนโยบายการบญัชี .139 2.197 .029* 
มาตรฐานรายงานการเงิน .171 2.478 .014* 
โครงสร้างบญัชีมาตรฐาน .085 1.302 .194 

R2 = 0.118, Adjusted R2 = 0.111, F = 16.962, Sig. = 000 
(4) ตัวแปรตาม: ด้านการพฒันาขีดความสามารถของนักบัญชี Standardized 

Coefficients 
t-value sig 

หลกัการและนโยบายการบญัชี .263 4.252 .000* 
มาตรฐานรายงานการเงิน .028 .416 .678 
โครงสร้างบญัชีมาตรฐาน .165 2.579 .010* 

R2 = 0.150, Adjusted R2 = 0.139, F = 29.976, Sig. = 000 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า มาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐ  ด้านมาตรฐานรายงานการเงิน              
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน ดา้นการด าเนินงานทางการเงิน และดา้นการด าเนินงานของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ขณะท่ีมาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐ ดา้นมาตรฐานรายงานการเงิน และดา้นหลกัการและนโยบาย
การบญัชี มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน ดา้นกระบวนการด าเนินงานภายใน ส่วนมาตรฐานการ
จัดท าบัญชีภาครัฐ  ด้านหลักการและนโยบายการบัญชี และด้านโครงสร้างบัญชีมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ดา้นการพฒันาขีดความสามารถของนกับญัชี ท่ีระดบันยัส าคญั .01 
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6. อภิปรายผล 
สมรรถนะของนักบัญชีท่ีมีอิทธิต่อประสิทธิผลการด าเนินงานในงานราชการ กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะของนักบญัชีในงานราชการ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นการด าเนินงานทาง
การเงิน ดา้นทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหน้าท่ีงาน ดา้นทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ 
และด้านทักษะทางปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อินทิรา วราพิทกัษก์ุล (2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาองคป์ระกอบความเป็นมืออาชีพของ
ผูป้ฏิบติังานในระบบสารสนเทศทางการบญัชีของหน่วยงานรัฐสภา พบวา่ ความเป็นมืออาชีพของผูป้ฏิบติังานใน
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นทกัษะทางการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
การส่ือสาร การท างาน 2) ด้านทักษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลอย่าง
สมเหตุสมผล 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา การคิดอยา่งมีเหตุผล และการวิเคราะห์เพ่ือหาทางแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดขอ้
สงสัยในการปฏิบัติงาน  4) ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน ความช านาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 5) ดา้นทกัษะทางการบริหารองค์กรและการจดัการภาครัฐ ความสามารถในการวางแผนเชิง       
กลยทุธ์ การบริหารโครงการ การบริหารบุคคลและทรัพยากร รวมถึงการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทกัษะ
ทั้งหมดน้ีท่ีกล่าวมาน้ีความส าคญัส าหรับนกับญัชีในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก ณ ขณะน้ีการปฏิบติังาน
ดา้นบญัชีไดแ้บ่งออกเป็นหลายส่วน การปฏิบติังานส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การเรียนรู้หรือ บูรณาการร่วมกนัระหวา่ง
หน่วยงาน เพราะต่างฝ่ายต่างปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ในบางคร้ังหากขาดบุคลากรในส่วน
งานใดส่วนงานหน่ึง อาจส่งผลใหก้ารปฏิบติังานในภาพรวมเกิดความล่าชา้ ขณะท่ีการปฏิบติังานดา้นบญัชีนบัวา่
เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน การปรับตวัและพฒันา
สมรรถนะของนกับญัชีเพ่ือใหเ้ท่าทนัสถานการณ์ และเทคโนโลยสีมยัใหม่จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัการศึกษาของ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา (2558) ท่ีไดท้ าการศึกษาประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชี ในเขตจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ 1) ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ ดา้นความรู้ และดา้นทกัษะ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน ดา้นคุณภาพผลงาน 2) ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ ดา้นเจตคติ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณผลงาน 3) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดา้นเจตคติ 
และดา้นทกัษะ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน ดา้นความตรงต่อเวลาในการท างาน และ 4) ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ ดา้นเจตคติ ดา้นทกัษะ และดา้นความรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานโดยรวม ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ 
การพฒันาสมรรถนะของนักบัญชีด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น ส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
เน่ืองจากนกับญัชีเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัและเป็นรากฐานในการด าเนินงานขององคก์ร การเพ่ิมขีด
ความสามารถและพฒันาคุณภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ยอ่มส่งผลใหบุ้คลากรสามารถท่ีจะ
ปรับตวัและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

มาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐ ดา้นหลกัการและนโยบายการบญัชี ดา้นมาตรฐานรายงานการเงิน และ
โครงสร้างบญัชีมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบั สุมินทร เบา้ธรรม (2555)    
ท่ีไดท้ าการศึกษาประสิทธิผลในการท างานของผูท้  าบญัชีไทย: ผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพ พบวา่ การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลในการท างานของผูท้  าบญัชี 
ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่า มาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีถูกบนัทึกและ
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น าเสนอเพ่ือเปรียบเทียบกบังบการเงินในงวดก่อนๆ ของหน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงนกับญัชี
จะตอ้งมีการเรียนรู้และศึกษาวิธีการท่ีถูกตอ้งในการลงบนัทึกขอ้มูล เน่ืองจากโครงสร้างบญัชีมาตรฐานส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐนั้ นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ดังเช่นในปี 2560 กรมบัญชีกลางได้แจ้งผงับัญชี
มาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐไดมี้เคร่ืองมือในการจ าแนกขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นปัจจุบนัและเป็นมาตรฐานเดียวกนั ตลอดจนเพ่ือให้
รายงานขอ้มูลบญัชีในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครัฐ โดยการรวบรวมบญัชีแยก
ประเภทท่ีไม่มีความจ าเป็น และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ซ่ึงนกับญัชีจะตอ้งมีความความรู้เขา้ใจใน
กฎ ระเบียบ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้มีการปรับเปล่ียน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอในการวจิยัคร้ังนี ้
 1. การศึกษาพบว่าสมรรถนะมีความส าคัญท่ีจะต้องพฒันาให้เกิดข้ึนอย่างสัมฤทธ์ิผล เน่ืองจากมี
ความส าคญัในการบริหารจดัการและการด าเนินงานด้านการควบคุมและการใชจ่้ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
ดงันั้นจะตอ้งส่งเสริมการพฒันาอยา่งเหมาะสมดว้ยกระบวนการเรียนรู้ผา่นตนเอง การศึกษาผา่นระบบการโคช้ช่ิง 
โดยท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญในหน่วยงานท าการโคช้อยา่งมีระบบและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดทกัษะทาง
ปัญหาไปสู่เป้าหมายของประสิทธิผลการด าเนินงานภาครัฐ 
 2. มาตรฐานการจัดท าบัญชีภาครัฐ จะตอ้งมีการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้เกิดข้ึนตั้งแต่ระดับของ
เจา้หนา้ท่ีหรือขา้ราชการใหม่ท่ีรับเขา้มาตอ้งผา่นเกณฑก์ารฝึกอบรมและการพฒันาดา้นมาตรฐานการจดัท าบญัชี
ภาครัฐ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการอบรมและการก าหนดมาตรฐานท่ีชดัเพ่ือท าการวดัประเมินความสามารถของนกั
บญัชีภาครัฐรวมไปถึงการอบรมและพฒันาเชิงต่อเน่ืองดา้นมาตรฐานการจดัท าบญัชีท่ีจะตอ้งส่งเสริมและให้
ความรู้สม ่าเสมอตลอดทั้งปีรวมไปถึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการจดัท าบญัชีภาครัฐเกิดข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มตวัอยา่ง วา่มีประเด็นใดท่ี
น่าสนใจเพ่ิมเติม และสามารถท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาประกอบกบัการวจิยัคร้ังน้ี เพื่อหาแนวทางในการยกระดบั
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในงานราชการในล าดบัต่อไป 
 2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานในงานราชการ เช่น ความ
คาดหวงัของพนักงาน ความพึงพอใจในงาน ความภกัดีต่อองค์กร เป็นตน้ เพ่ือน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้ในการ
พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข และท างานร่วมกนัเป็นทีม เพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดขององคก์รและประเทศชาติ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและบญัชี  

ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการเบิก
จ่ายเงินในระบบ GFMIS ของกองทพัภาคท่ี 3 โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและการบญัชี และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงออกแบบจากการส ารวจวรรณกรรม
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมี 5 ส่วน ดงัน้ี  1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2.แบบสอบถามวดัความรู้
ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี 3.แบบสอบถามวดัความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.แบบสอบถามวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 5.แบบสอบถามปลายเปิด
เก่ียวกับปัญหาและขอ้เสนอแนะ  ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือ โดยทดสอบ 2 ส่วน คือ  
(1) การตรวจสอบความตรง ประกอบดว้ยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามและวตัถุประสงค์ (IOC) ผลการทดสอบทุกขอ้ค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด และ (2) การตรวจสอบความ
เท่ียง (Reliability) ทดสอบความเช่ือมัน่ โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการ
ทดสอบถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS  ของกองทพัภาคท่ี 3 จ านวน 441  ราย หาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ได้
กลุ่มตวัอยา่ง 210 ราย สถิติท่ีใชท้ดสอบคุณลกัษณะตวัแปร คือ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
โดยใช ้Variance Inflation Factors (VIFs) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

416 

ผลการศึกษา พบวา่ ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานดา้นความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและ
การบญัชี และความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของกองทพัภาคท่ี 3 ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ความถูกตอ้งแม่นย  า ความ
โปร่งใส ความประหยดัค่าใชจ่้าย และความรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

 
ค าส าคญั:  ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน, ความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและการบญัชี, ความรู้

ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ,ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this study in to investigate the financial and accounting skill and information technology 
competency affecting the disbursement performance efficiency of GFMIS system in the Third Army Area by 
reviewing theoretical concepts and researches related to the competency of practitioners’ skill in terms of finance 
and accounting and information technology. The author created a questionnaire as a tool for data collection based 
on the review of related literatures and researches. The questionnaire can be divided into five parts: 1. General 
information of the respondents; 2.Assessment on financial and accounting knowledge; 3. Assessment on 
information technology knowledge; 4. Assessment on the disbursement performance of GFMIS; and 5. Open-
ended questions on problems and suggestions. The author tested the accuracy of the tool in 2 parts: (1) validity 
test including index of item-objective congruence (IOC) and it was found that every questions passed the criteria 
that have been set; and (2) reliability test where the confidential level was performed by Cronbach’s Alpha and 
the test results showed that the questionnaire is reliable. Population used in this study consisted of 441 
practitioners of the disbursement work in GFMIS system of the Third Army. Size of sample was determined by 
Taro Yamane presenting the suitable size of 210 samples. Variance Inflation Factors (VIFs) was used to verify 
the relationship between independent variable. Multiple Regression Analysis was used to test the hypothesis. 
 The results of the study found that practitioners' competency in finance and accounting, and in 
information technology effect the disbursement performance efficiency of GFMIS system in the Third Army Area 
positively in 4 areas: accuracy, transparency, cost efficiency, and timeliness. 
 
KEYWORDS: Practitioners’ competency, financial and accounting knowledge, Information Technology 

Knowledge, Disbursement Performance Efficiency of GFMIS System  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การด าเนินงานดา้นการปฏิรูประบบราชการไทยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงาน
ของภาครัฐให้มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ รวมทั้ งมีวิธีท างานท่ีรวดเร็วและคล่องตัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการของสังคม รัฐบาลได้มีนโยบายพฒันาการบริหารงานไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government) เพื่อเป็นการพฒันากลยทุธ์ในการปฏิรูประบบราชการของไทย ในการบริหารงานดา้นการคลงั 
รัฐบาลได้เร่งให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยมุ่งสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมให้มี  
“ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal 
Management System) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และนโยบายการพฒันาประเทศ (กรมบญัชีกลาง,  2552)  
 เน่ืองจากปัจจุบนัการเบิกจ่ายเงินของกองทพัภาคท่ี 3  เบิกจ่ายผ่านระบบระบบ GFMIS)  โดยมีการ
เช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างระบบงานต่างๆ แบบบูรณาการ โดยมีฐานขอ้มูลแบบรวมศูนยท่ี์ส่วนกลาง จากความ
ซับซ้อนของระบบในการปฏิบติังาน และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  อาจก่อให้เกิดความสับสนไม่
เขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ เช่น ความรู้ดา้นการเงินและการบญัชี ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อระบบการเบิกจ่ายและการปฏิบัติงานในการเบิกจ่าย
งบประมาณแผน่ดิน ท าใหผู้ว้จิยัจึงไดมี้ความสนใจศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความรู้ความสามารถดา้นการเงินและบญัชี  2. ความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของผู ้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  เพ่ือน าไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานและประชาชนต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและบญัชี ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของ
กองทพัภาคท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

418 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
              ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรตาม         

          Independent Variable                                      Dependent Variable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคดิเกีย่วกบัระบบการบริหารการเงนิการคลงัภาครัฐด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 

 การปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายท่ีส าคญัของทุกรัฐบาลและการปฏิรูประบบบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐเขา้สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหน่ึงในนโยบายด้าน e-Government ซ่ึงตามมติ คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  
22  กรกฎาคม 2546 รัฐบาลไดมี้นโยบายปรับเปล่ียนและปฏิรูประบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐเขา้สู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบGFMIS) โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการและการจดัการภาครัฐ เนน้ความรวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยไดเ้ปล่ียนแปลงการ
ปฏิบติังานจากเดิมท่ีใชเ้อกสารเป็นหลกัมาสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน 5  ระบบงานไดแ้ก่ 1) ระบบงานงบประมาณ 
2) ระบบการเงิน 3) ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 4) ระบบการบญัชีตน้ทุนและ 5) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ความสามารถทางการบัญชี  
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีผูใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวด้งัน้ี 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้าน
การเบิกจ่ายเงนิในระบบ GFMIS 

1. ความถูกตอ้งแม่นย  า 
2. ความโปร่งใส  
3. ความประหยดัค่าใชจ่้าย 
4. ความรวดเร็วและทนัต่อ

เหตุการณ์ 
 

ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบตังิานการเบกิจ่ายเงนิ 
ในระบบ GFMIS ของหน่วยราชการ 

1. ความรู้ความสามารถทางด้านการเงนิและบัญชี 
 1.1 ความรู้ทางดา้นวชิาชีพ 
 1.2 ทกัษะทางวชิาชีพ 
 1.3 คุณค่าแห่งวชิาชีพ 
 1.4 เจตคติในวชิาชีพ 

2. ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2.1 ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
 2.2 ดา้นซอฟแวร์ 
 2.3 ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ 
 2.4 ดา้นกระบวนการท างาน 
 2.5 ดา้นการส่ือสารและเครือข่าย 
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สมาคมนักบัญชีของสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public Accounting : AICPA) 
ได้ให้ค  าจ ากัดความและความหมายของการบัญชีไวว้่า การบัญชี หมายถึงศิลปะการจดบันทึกรายการหรือ
เหตุการณ์ส าคญัทางการเงินไวใ้นรูปเงินตรา การจดัประเภทสรุปผล และตีความหมายของรายการท่ีจดบนัทึกนั้น 

สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์ และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2540 : 2) กล่าวว่า การบญัชีคือ การจดบนัทึก
รายการคา้ของกิจการ การจดัจ าแนกรายการคา้ออกเป็นหมวดหมู่รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน
ของกิจการโดยใชเ้ป็นหน่วยเงินตรา นอกจากน้ียงัหมายความรวมถึงการวิเคราะห์ และแปลความหมายจากขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีไดจ้ากการจดบนัทึกดงักล่าวดว้ยซ่ึงบุคคลท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีนั้น เรียกวา่ “นกับญัชี” 

นกับญัชี คือ บุคคลท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชี ปกตินกับญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางการบญัชีโดย
พ้ืนฐานคณะกรรมการการศึกษาของสหพนัธ์นักบญัชีระหว่างประเทศ จึงไดก้ าหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบติั
เก่ียวกับการศึกษาก่อนเป็นนักวิชาชีพบญัชี และการอบรมศึกษาต่อเน่ืองเม่ือไดใ้บประกอบวิชาชีพบญัชี เพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบติัผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีใหมี้ความใกลเ้คียงกนั (ชยันรินทร์ วรีะสถาวรริชย ์และคณะ, 2548 : 7) 

ส าหรับการพิจารณารับบุคคลท่ีเหมาะสม (Candidates) เพ่ือกา้วสู่การเป็นนกับญัชีมืออาชีพส่ิงท่ีบุคคล
เหล่านั้นตอ้งมีประกอบดว้ย 4 ดา้น (อนุรักษ ์ทองสุโขวงศ ์และพรสวรรค ์ทองสุโขวงศ,์ 2547 : 13) ดงัน้ี 1. ความรู้
ในวชิาชีพ (Professional Knowledge) 2. ทกัษะทางวชิาชีพ (Professional Skill) 3. คุณค่าแห่งวชิาชีพ (Professional 
Values) 4. เจตคติในวชิาชีพ (Professional Attitudes) 

3. แนวคดิเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศไวด้งัน้ี 

 สุชาดา กีระนันท์ (2542 : 7) สรุปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็นเทคโนโลยี ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดบนัทึก จดัเก็บ ประมวลผล สืบคน้ ส่งและรับหรือเช่ือมโยงขอ้มูลและสารสนเทศ ซ่ึงรวมถึง
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการขา้งตน้ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูล อุปกรณ์
ส่ือสาร และโทรคมนาคม รวมไปถึงระบบปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประมวลผล 
 วาสนา สุขกระสานติ (2545 : 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ : Information 
Technology”  หมายถึง กระบวนการต่างๆ และระบบงานท่ีใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ โดยรวมถึงเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงส่วนมากจะหมายถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ซอฟตแ์วร์ กระบวนการในการน า
เคร่ืองมือต่างๆ ขา้งตน้มาใชง้านเพ่ือรวบรวม จดัเก็บ ประมวลผลและแสดงผลลพัธ์เป็นสารสนเทศรูปแบบต่างๆ 
 สารสนเทศเกิดจากการรวบรวมขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และผ่านกระบวนการ
ประมวลผล ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกมาเป็นสารสนเทศ และการท่ีสารสนเทศจะถูกส่งไปถึงผูใ้ชใ้นแหล่งต่างๆ ตอ้ง
อาศยัการส่ือสารมาช่วยเผยแพร่ดงันั้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงประกอบดว้ย 5 ส่วน 
(วาสนา สุขกระสานติ, 2545 : 1-8) ไดแ้ก่ 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟแวร์ 3. ขอ้มูลและสารสนเทศ 4. กระบวนการท างาน 
5. ดา้นการส่ือสารและเครือข่าย 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั 
 การศึกษา อิทธิพลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของ
กองทพัภาคท่ี 3 คร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  ของกองทพัภาคท่ี 3
จ านวน 441  ราย และหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ (Taro Yamane, 1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 210 ราย  
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 (1) ตวัแปรตน้ (Independent variable) คือ ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS ของกองทพัภาคท่ี 3    
  1. ความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและบญัชี มี 4 ดา้นดงัน้ี 1.1 ความรู้ทางดา้นวิชาชีพ 
1.2 ทกัษะทางวชิาชีพ 1.3 คุณค่าแห่งวชิาชีพ  1.4 เจตคติในวชิาชีพ 
  2. ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี มี 5 ดา้น ดงัน้ี 2.1 ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 2.2 ดา้น
ซอฟแวร์2.3 ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ 2.4 ดา้นกระบวนการท างาน 2.5 ดา้นการส่ือสารและเครือข่าย 
 (2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS ของกองทพัภาคท่ี 3 มี 4 ดา้น ดงัน้ี 1. ความถูกตอ้งแม่นย  า 2.ความโปร่งใส  3.ความประหยดัค่าใชจ่้าย  
4.ความรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์  

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ผูว้จิยัใชก้ารสร้างแบบสอบถามเพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายรุาชการ ระดบัการศึกษา 
ชั้นยศ ขนาดของหน่วย การเขา้รับการฝึกอบรม GFMIS ลกัษณะค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 6  ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและบญัชี ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ขอ้ค าถามมี 16 ขอ้ จ าแนกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 1.ดา้นความรู้วชิาชีพ 2.ดา้นทกัษะ
วชิาชีพ 4.ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพ 5.ดา้นเจตคติทางวชิาชีพ  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวดัความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ขอ้ค าถามมี 20 ขอ้ จ าแนกเป็น 5 ดา้นดงัน้ี 1.ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 2.ดา้น
ซอฟแวร์ 3.ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ 4.ดา้นกระบวนการท างาน  ดา้นการส่ือสารและเครือข่าย  
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของขา้ราชการผูป้ฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ 
GFMIS แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ข้อค าถามมี 16 ข้อ จ าแนกเป็น 4 ด้านดังน้ี  
1.ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า 2. ดา้นความโปร่งใส 3.ดา้นความประหยดัค่าใชจ่้าย 4.ดา้นความรวดเร็วทนัเหตุการณ์  
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  1 ขอ้ 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีผูว้ิจยัวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ โดยขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS  
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 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสถิติท่ีใชเ้ป็นความถ่ี และร้อยละ 
1.2 การวิ เคราะห์ระดับความรู้ความสามารถทางด้านการเ งินและบัญชีและความรู้

ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
ใชค้่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้โดยใชเ้ทคนิค Item–total Correlations  ผลการวเิคราะห์

มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.470 ถึง 0.906 จากค่ามาตรฐานคือ มีค่ามากกวา่ 0.3 ถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
2.2 การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค 

ผลการวเิคราะห์ 0.859 ถึง 0.914 จากค่ามาตรฐานคือมากกวา่ 0.7 ถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
3. สถิติท่ีใช้ทดสอบคุณลักษณะของตัวแปรคือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

(Multicollinearity Test) ค่า Tolerance และค่า VIF (Variance inflation factor) 
4. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานไดแ้ก่วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของกองทพัภาคท่ี 3 ดา้นความรู้
ความสามารถทางการเงินและบญัชีมีอิทธิพลทางบวกต่อ ความถูกตอ้งแม่นย  า ความโปร่งใส ความประหยดั
ค่าใช้จ่าย  ความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อ ความถูกต้องแม่นย  า ความโปร่งใส ความประหยดัค่าใช้จ่าย  
ความรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและพบว่าความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความประหยดัค่าใชจ่้าย 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ของความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชีท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ในมิติดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า 

Variable 
ความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชี 

Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นความรู้ในวชิาชีพ 0.020 0.294 0.769 
ดา้นทกัษะวชิาชีพ -0.034 -0.415 0.679 
ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพ 0.136 1.513 0.132 
ดา้นเจตคติทางวชิาชีพ 0.502 7.332 0.000* 

หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.315, F = 19.863, Sig = 0.000  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชี ดา้นเจตคติทางวิชาชีพ มี
อิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชีท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในมิติดา้นความโปร่งใส 

Variable 
ความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชี 

Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นความรู้ในวชิาชีพ 0.126 2.398 0.018* 
ดา้นทกัษะวชิาชีพ 0.152 2.432 0.016* 
ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพ 0.483 7.033 0.000* 
ดา้นเจตคติทางวชิาชีพ 0.237 4.529 0.000* 

หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.600, F = 64.863, Sig = 0.000  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชีดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้น
ทักษะวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ และด้านเจตคติทางวิชาชีพ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นความโปร่งใส 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชีท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในมิติดา้นความประหยดัค่าใชจ่้าย 

Variable 
ความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชี 

Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นความรู้ในวชิาชีพ 0.152 2.110 0.036* 
ดา้นทกัษะวชิาชีพ 0.162 1.898 0.059 
ดา้นคุณค่าแห่งวชิาชีพ 0.205 2.181 0.031* 
ดา้นเจตคติทางวชิาชีพ 0.170 2.380 0.018* 

หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.251, F = 14.494, Sig = 0.000  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชีดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้น

คุณค่าแห่งวิชาชีพ และดา้นเจตคติทางวิชาชีพ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นความ
ประหยดัค่าใชจ่้าย 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชีท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในมิติดา้นความรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

Variable 
ความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชี 

Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นความรู้ในวชิาชีพ 0.120 2.462 0.015* 
ดา้นทกัษะวชิาชีพ 0.361 6.240 0.000* 
คุณค่าแห่งวชิาชีพ 0.356 5.597 0.000* 
ดา้นเจตคติทางวชิาชีพ 0.221 4.566 0.000* 

หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.649, F = 82.654, Sig = 0.000  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชีดา้นความรู้ในวิชาชีพ ดา้น

ทักษะวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ และด้านเจตคติทางวิชาชีพ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นความรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานในมิติดา้นความความถูกตอ้งแม่นย  า 

Variable 
ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  0.357 2.053 0.042* 
ดา้นซอฟแวร์ -0.121 -0.655 0.513 
ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ 
ดา้นกระบวนการท างาน 

0.168 
-0.029 

1.100 
-0.307 

0.273 
0.759 

ดา้นการส่ือสารและเครือข่าย 0.045 0.469 0.640 
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.161, F = 6.606, Sig = 0.000  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นความความถูกตอ้งแม่นย  า 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานในมิติดา้นความโปร่งใส 

Variable 
ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  0.241 1.995 0.048* 
ดา้นซอฟแวร์ 0.197 1.534 0.127 
ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ 
ดา้นกระบวนการท างาน 

0.360 
-0.035 

3.393 
-0.530 

0.001* 
0.596 

ดา้นการส่ือสารและเครือข่าย 0.098 1.463 0.145 
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.596, F = 50.845, Sig = 0.000  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และดา้นขอ้มูลและสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นความโปร่งใส 
 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานในมิติดา้นความประหยดัค่าใชจ่้าย 

Variable 
ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  0.198 1.199 0.232 
ดา้นซอฟแวร์ 0.069 0.394 0.694 
ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ 
ดา้นกระบวนการท างาน 

0.246 
-0.075 

1.696 
-0.75 

0.692 
0.941 

ดา้นการส่ือสารและเครือข่าย 0.016 0.177 0.859 
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.243, F = 11.069, Sig = 0.000  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีอิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นความประหยดัค่าใชจ่้าย 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานในมิติดา้นความรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

Variable 
ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  0.242 2.144 0.033* 
ดา้นซอฟแวร์ -0.032 -0.264 0.789 
ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ 
ดา้นกระบวนการท างาน 

0.618 
0.021 

6.242 
0.332 

0.000* 
0.740 

ดา้นการส่ือสารและเครือข่าย 0.022 0.348 0.728 
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.648, F = 63.388, Sig = 0.000  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และ ดา้นกระบวนการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นความรวดเร็วและ
ทนัต่อเหตุการณ์ 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาพบวา่ความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและบญัชี ดา้นความรู้ทางดา้นวชิาชีพ ทกัษะทาง
วิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ และ เจตคติในวิชาชีพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุสกร ภู่ระหงษ์ (2549) จิตติมา  โชคสงวน (2547) อนุรักษ์ 
ทองสุโขวงศ ์และพรสวรรค ์ทองสุโขวงศ ์(2547) อมรา ตริศรีวฒัน์ (2545) และมุจรินทร์ แกว้หยอ่ง (2548) พบวา่
ความรู้ความสามารถทางดา้นการเงินและบญัชี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในดา้นความ
ถูกตอ้งแม่นย  า ความโปร่งใส ความประหยดัค่าใชจ่้าย ความรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
และความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ขอ้มูลและสารสนเทศ กระบวนการท างาน 
การส่ือสารและเครือข่าย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติซ่ึง
สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ บุสกร ภู่ระหงษ์ (2549) อญัชลี เทพรัตน์ (2548) และจิตติมา โชคสงวน (2547) 
ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี ดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ดา้นซอฟแวร์ ดา้นขอ้มูลและสารสนเทศ ดา้น
กระบวนการท างาน ในดา้นการส่ือสารและเครือข่าย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ความ
ถูกตอ้งแม่นย  า ความโปร่งใส ความประหยดัค่าใชจ่้าย ความรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 งานวิจยัน้ีเป็นมุมมองผูป้ฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของกองทพัภาคท่ี 3 ซ่ึงอาจมี
ความแตกต่างจากงานวจิยัในอดีต เช่นกลุ่มประชากรท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย หรือ สายการบงัคบับญัชา เป็นตน้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 (1) เพื่อเป็นแนวทางให้กองทพัภาคท่ี 3 พฒันาความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS เพื่อใหก้ารปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินในระบบ  GFMIS อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางใหห้น่วยงานราชการอ่ืนท่ีใชร้ะบบ  GFMIS หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกบัระบบ 
GFMIS พฒันาบุคลากรและความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินในระบบ  GFMIS อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
(2) ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
(3) ศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กบักลุ่ม

ตวัอยา่งอ่ืน เช่น ในกองทพัภาคอ่ืนๆ หรือศึกษาภาพรวมของ สงักดักองทพับก กองทพัอากาศ กองทพัเรือ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
   การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมุมมองของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจยั
เชิงปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 294คน ซ่ึงไดรั้บการตอบแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณ์จ านวน 246 ฉบบั  
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) คุณลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร อนัไดแ้ก่ ท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบัญชี จ านวนชั่วโมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและด้าน
จ านวนกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิผลต่อคุณภาพรายงาน 2) คุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชี 
อนัไดแ้ก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบบัญชี และการใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกกับต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ดังนั้ น ผูส้อบบัญชีภาษีอากรควรให้ความส าคัญ
คุณลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้อบบัญชีภาษีอากรเพ่ิมข้ึนในด้านระดับการศึกษาและถ้าเพ่ิมด้าน
ประสบการณ์ในการท างานดา้นการสอบบญัชี  ดา้นจ านวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและดา้นจ านวนกิจการท่ี
ตรวจสอบและรับรองจะช่วยให้มีความน่าเช่ือถือมากข้ึนและมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ เพ่ือให้การรายงานทาง
การเงินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ พฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไป   
 

ค าส าคญั: ผูส้อบบญัชีภาษีอากร, คุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชี, คุณภาพรายงานทางการเงิน 
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ABSTRACT 
 This research aims to study on occupational characteristics of accounting profession influencing on 
quality of financial reports of tax auditors in Bangkok. In this research, the researcher conducted this research in 
the format of quantitative research with descriptive statistics and Multiple Regression Analysis. Questionnaire 
was used as a tool for collecting data from 294 tax auditors in Bangkok and 246 copies of such questionnaire 
were responded completely.    
 The results revealed that: 1) Different characteristics of personal information of tax auditors 
(including gender, age, educational level, work experience on accounting, training hours, and number of audited 
and certified business) had no influence on quality of financial reports; 2) occupational characteristics 
(including professional ethics, application of auditing standard, and audit professional skepticism) had positive 
influence on quality of financial reports. As a result, tax auditors should pay more attention on characteristics of 
personal information of tax auditors on educational level as well as work experience on accounting, training 
hours, and number of audited and certified business for more reliability and correctness in order to utilize 
financial reports in consecutive organizational development leading to achievement of organizational objectives 
and further success. 
 

KEYWORDS : Tax Auditors, Professional Qualification, The quality of financial reporting. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบันน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองหรือ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนส่งผลท าให้มีการปรับตวัเพ่ือกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงจึงเป็น
เร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีตอ้งให้ความส าคญัต่อการปรับตวั เพ่ือให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน ปัจจุบนัภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจประกอบธุรกิจนิติบุคคลขนาดเลก็ ธุรกิจหา้ง
หุ้นส่วนเพ่ิมมากข้ึนองค์กรจึงตอ้งให้ความส าคญัต่อรายงานการสอบบญัชีเพ่ือท่ีจะน าเสนองบการเงินท่ีมีความ
น่าเช่ือถือให้แก่ผูใ้ชง้บการเงินหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จึงเป็นผลท าให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากร เขา้มามีบทบาทใน
การตรวจสอบและรับรองบญัชีเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองบญัชีตามเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีไดก้ าหนดข้ึน ซ่ึงกระบวนการสอบบญัชีควรปฏิบติัโดยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความ
เป็นอิสระ (นิจร าไพ ดวงจกัรวาล. 2557) 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditors )  เป็นนกับญัชีท่ีไดท้ะเบียนและผ่านการทดสอบความรู้พร้อมกบั
ไดรั้บอนุญาตจากกรมสรรพากรวา่เป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ท่ี
ธุรกิจได้จัดท าบัญชีเสร็จสมบูรณ์แล้วในแต่ละรอบบัญชีจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีในรายงานการ
ตรวจสอบในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ท่ีมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้เกินกวา่ 5 ลบ. 
และมีสินทรัพยร์วมถึง 30 ลบ. โดยผูส้อบบัญชีภาษีอากรควรมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในวิชาชีพ 
ผูส้อบบัญชีอากรควรมีทศันคติและความคิดท่ีเป็นอิสระ (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร.
2554) 
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ตวัแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

คุณภาพรายงานทางการเงนิ 
1. ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
2. ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 
3. ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
4. ความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้
5. ความทนัเวลา 
6. ความสามารถเขา้ใจได ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบบญัชี 
     ภาษีอากร 
     1.1 เพศ 
     1.2 อาย ุ
     1.3 ระดบัการศึกษา 
     1.4 ประสบการณ์ในการท างานดา้นการสอบบญัชี 
     1.5 จ านวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 
     1.6 จ านวนกิจการท่ีตรวจสอบและรับรอง  
2. คุณลกัษณะทางวชิาชีพบัญชี 
     2.1 ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพ 
     2.2 ดา้นการประยกุตใ์ชม้าตรฐาน 
          การสอบบญัชี 
     2.3 ดา้นการใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variables) 

คุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชี เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากคุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชีเป็นส่วนหน่ึง 
ของคุณสมบัติท่ีตอ้งมีในผูส้อบบญัชีภาษีอากร เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถท่ีตอ้งมีในผูส้อบบัญชีภาษีอากร    
ซ่ึงใชบ่้งช้ีถึงศกัยภาพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไปได ้
ดว้ยเหตุน้ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีในทุกดา้น เพ่ือส่งเสริมต่อ
การเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีประสบความส าเร็จ และมีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีมีความน่าเช่ือถือและไดรั้บ
การยอมรับตามมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพบญัชี 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษา คุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
งบการเงินในมุมมองของผูส้อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ว่า 
คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญ ชีส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของผู ้สอบบัญ ชีภาษีอากรในเขต
กรุงเทพมหานครหรือไม่อยา่งไร ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะน ามาปรับปรุงและพฒันาคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชี เพ่ือส่งผล
ใหร้ายงานทางการเงินมีคุณภาพตามมาตรฐานการบญัชีต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินในมุมมองของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 เพ่ือศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินในมุมมองของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  

ภาพประกอบที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง 
 1.แนวคดิเกีย่วกบัคุณลกัษณะทางวชิาชีพ 
คุณลกัษณะทางวชิาชีพ คือ หลกัพ้ืนฐานของผูส้อบบญัชีท่ีตอ้งค านึงถึงในการปฏิบติังาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี การประยุกต์ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและการใชว้ิจารณญาณใน
การปฏิบติังาน 
 2. แนวคดิเกีย่วกบัการรายงานทางการเงนิ 
จากการคน้ควา้เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของคุณภาพรายงานทางการเงินไวด้งัน้ี 
 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2556) ได้ให้ความหมาย ไวว้่า รายงานทางการเงินหมายถึงงบก าไรขาดทุน          
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ งบยอ่ย 
และค าอธิบายอ่ืน ซ่ึงระบุไวว้่าเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรายงานขอ้มูลทางการเงินได้จัดท าจากขอ้มูลทาง
การเงินท่ีจดบนัทึกไวร้อบระยะเวลาหน่ึง 
 อรุณี อยางธารา และคณะ (2552) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ รายงานทางการเงินหมายถึง งบการเงินท่ีจดัท า
ข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถื้อหุน้ นโยบายการบญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คุณภาพรายงานทางการเงิน หมายถึง คุณสมบติัท่ีท าให้ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีประโยชน์และขอ้จ ากดัต่อ
ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีประโยชน์ ต่อผูใ้ชง้บการเงิน ประกอบดว้ย (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2559) 
1.) ลกัษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 
2.) ลกัษะเชิงคุณภาพเสริม ไดแ้ก่ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได ้ความทนัเวลา 
และความสามารถเขา้ใจได ้
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯรวมทั้งส้ิน 294 คน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการแจก
แบบสอบถาม และไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมาท่ีมีความสมบูรณ์ของแบบสอบถามสมบูรณ์ทั้งส้ิน 246 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 83.67 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Asker, Devid A., Kumar, V ans Say, and 
George, S. (2001) ท่ีไดน้ าเสนอวา่การส่งแบบสอบถามตอ้งมีอตัราตอบกลบัอยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จึงจะถือวา่
ยอมรับไดแ้บบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย การศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
สร้างข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น         3 
ตอน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
จ านวน 9 ขอ้ ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า จ านวน 12 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทาง การเงิน จ านวน 24 ขอ้ 

4.3 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย การตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือวิจยั โดยท าการทดสอบ
เคร่ืองมือ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การตรวจสอบความตรง ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดย
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ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ท่าน ผลคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญพบว่าทุกขอ้ค าถามผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และ ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียง ท าการทดสอบความเช่ือมัน่ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของแต่ละตวัแปรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าฯ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.731 ถึง 
0.858 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าอยู ่0.327 ถึง 0.754  ถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

4.4 การรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีผู ้วิจัยวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯ 

4.5  สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมูล  เพ่ือตอบวัต ถุประสงค์แต่ละข้อแบ่ งเป็น  4 ส่วน  ดัง น้ี                              
1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ จ านวน 
ความถ่ีและร้อยละ (2) และ (3) การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีและการวิเคราะห์
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (4) การทดสอบสมมติฐาน คุณลกัษณะทางวิชาชีพบัญชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินใน
มุมมองของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯ สถิติอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test F-test  
และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ   

 

5. สรุปผลการวจัิย 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน

เขตกรุงเทพฯ จ านวนทั้งส้ิน 246 คน ส่วนใหญ่เป็น 1) เพศหญิง (ร้อยละ 70.30) 2) อายมุากกวา่ 25-35 ปี (ร้อยละ 
68.30) 3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 70.30) 4) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 71.10) 5) ประสบการณ์ท างาน
ด้านการสอบบัญชี 5 - 10 ปี (ร้อยละ 59.80) 6) รายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 (ร้อยละ 35.40) 7) 
ประสบการณ์ในการเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 5 - 10 ปี (ร้อยละ 42.30) 8) จ านวนรายท่ีรับตรวจสอบและรับรอง
บญัชีภาษีอากรต่อปี 101 - 200 ราย (ร้อยละ 39.80) และ 9)เขา้ร่วมอบรมและสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี
ภาษีอากร 16 - 20 ชัว่โมงต่อปี (ร้อยละ 38.20) 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชี พบวา่ค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็นของผูส้อบ
บัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯมีความคิดเห็นเก่ียวกับ คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญ ชี แต่ละด้านดัง น้ี                                 
1)ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉล่ีย 3.87 2)ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี ค่าเฉล่ีย 3.73                          
3)ดา้นการใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ ค่าเฉล่ีย3.78 เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน พบว่าค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็นของของ
ผูส้อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯ มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินแต่ละด้านดังน้ี                
1)ด้านความเก่ียวข้องในการตัดสินใจ ค่าเฉล่ีย 3.87 2)ด้านความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม ค่าเฉล่ีย 3.79                        
3)ดา้นความสามารถเปรียบเทียบได ้ค่าเฉล่ีย 3.71 4)ดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได ้ค่าเฉล่ีย 3.95 5)ดา้นความ
ทนัเวลา ค่าเฉล่ีย 3.88  3)ดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ค่าเฉล่ีย 3.87 เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินใน
มุมมองของผูส้อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯ ตามกรอบแนวความคิด ผูว้ิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ        
1.) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้อบบัญชีภาษีอากรโดยผูว้ิจยัไดท้ าการการวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test   F-test  
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และ 2.) การทดสอบคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชี โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ขอ้มูล
คร้ังน้ี ไดก้ าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ถา้ผลการทดสอบไดค้่าระดบันยัส าคญัท่ีค  านวณได ้นอ้ยกวา่             
ค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด แสดงวา่ยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 

   
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินของผูส้อบบัญชีภาษีอากรในเขต     
กรุงเทพฯ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั (t-test)              

คุณภาพรายงานทางการเงนิ 
เพศชาย เพศหญิง 

t Sig 
X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 3.95 0.47 3.83 0.45 1.89 .061 
2. ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 3.77 0.42 3.80 0.46 -0.48 .631 
3. ดา้นความสามารถเปรียบเทียบได ้ 3.69 0.47 3.72 0.05 -0.43 .671 
4. ดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ 3.99 0.43 3.93 0.43 1.04 .300 
5. ดา้นความทนัเวลา 3.87 0.51 3.89 0.53 -0.26 .797 
6. ดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ 3.89 0.53 3.86 0.49 0.38 .708 

โดยรวม 3.86 0.32 3.84 0.32 0.48 .633 
. 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯท่ีมีความแตกต่างกนั ไม่
ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 

 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นอายขุองผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
 

คุณภาพรายงานทางการเงนิ F Sig. 

1. ดา้นความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 0.261 0.771 
2. ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 1.267 0.283 
3. ดา้นความสามารถเปรียบเทียบได ้ 1.750 0.176 
4. ดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ 5.231 0.006* 
5. ดา้นความทนัเวลา 1.026 0.360 
6. ดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ 0.040 0.961 

โดยรวม 0.672 0.511 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายขุองผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน 
        

คุณภาพรายงานทางการเงนิ F Sig. 

1. ดา้นความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 1.076 0.301 
2. ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 0.521 0.471 
3. ดา้นความสามารถเปรียบเทียบได ้ 0.693 0.406 
4. ดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ 1.022 0.313 
5. ดา้นความทนัเวลา 0.022 0.883 
6. ดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ 0.156 0.693 

โดยรวม 0.086 0.769 
. 
 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯท่ีมีความ
แตกต่างกนัไม่ส่งผลใหคุ้ณภาพรายงานทางการเงิน 
 
ตารางที ่4 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานดา้นการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขต
กรุงเทพฯต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 

คุณภาพรายงานทางการเงนิ F Sig. 

1. ดา้นความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 0.265 0.851 
2. ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 3.874 0.010* 
3. ดา้นความสามารถเปรียบเทียบได ้ 1.460 0.226 
4. ดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ 4.030 0.008* 
5. ดา้นความทนัเวลา 5.341 0.001* 
6. ดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ 0.706 0.549 

โดยรวม 1.381 0.249 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประสบการณ์ในการท างานดา้นการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรในเขตกรุงเทพฯ ท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม ความสามารถพิสูจน์ยนืยนั
ได ้และความทนัเวลา 
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ตารางที ่5 การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นจ านวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯ
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ จ านวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขต
กรุงเทพฯท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อความทนัเวลา และความสามารถเขา้ใจได ้

 

ตารางที ่6 การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นจ านวนกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพฯ
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 
 

คุณภาพรายงานทางการเงนิ F Sig. 

1. ดา้นความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 0.111 0.954 
2. ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 3.223 0.023 
3. ดา้นความสามารถเปรียบเทียบได ้ 1.517 0.211 
4. ดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ 0.372 0.774 
5. ดา้นความทนัเวลา 6.249 0.000* 
6. ดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ 3.359 0.020* 

โดยรวม 3.070 0.029 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ จ านวนกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในเขต
กรุงเทพฯท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อความทนัเวลา และความสามารถเขา้ใจได ้

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีในมิติดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการ
ประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีและดา้นการใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 0.023 0.364 0.716 
การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชี 0.147 2.243 0.026* 
การใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 0.426 5.644 0.000* 
หมายเหตุ: n = 246, R2 = 0.284, F = 31.971,Sig = 0.000 

คุณภาพรายงานทางการเงนิ F Sig. 

1. ดา้นความเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 0.139 0.937 
2. ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 0.868 0.458 
3. ดา้นความสามารถเปรียบเทียบได ้ 1.228 0.300 
4. ดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ 1.074 0.361 
5. ดา้นความทนัเวล 6.453 0.000* 
6. ดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ 3.582 0.015* 

โดยรวม 1.637 0.181 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีดา้นการประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบ
บญัชีและดา้นการใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินดา้น
ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีในมิติดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการ
ประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีและดา้นการใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม      

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 0.311 5.521 0.000* 
การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชี 0.491 8.547 0.000* 
การใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 0.069 1.050 0.295 
หมายเหตุ: n = 246, R2= 0.452, F = 66.439, Sig = 0.000 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและการ
ประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเป็นตวัแทนอนั
เท่ียงธรรม 
 
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีในมิติดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการ
ประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีและดา้นการใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 0.129 2.211 0.028* 
การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชี 0.271 4.545 0.000* 
การใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 0.382 5.581 0.000* 
หมายเหตุ: n = 246, R2 = 0.411, F = 56.266, Sig = 0.000 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีทั้ง 3 ดา้นมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
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ตารางที่ 10 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีในมิติดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการ
ประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีและดา้นการใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 0.080 1.161 0.247 
การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชี 0.376 5.304 0.000* 
การใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 0.019 0.233 0.816 
หมายเหตุ: n = 246, R2 = 0.167, F = 16.187, Sig = 0.000 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลกัษณะทางวิชาชีพบัญชีดา้นการประยุกต์ใชม้าตรฐานการสอบ
บญัชีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้

 
ตารางที ่11 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชีในมิติดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพ ดา้นการ 
ประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีและดา้นการใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้นความทนัเวลา 

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 0.393 7.638 0.000* 
การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชี 0.006 0.112 0.911 
การใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 0.450 7.453 0.000* 
หมายเหตุ: n = 246, R2= 0.542, F = 95.595, Sig = 0.000 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ และดา้นการใช้
วจิารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินในมิติดา้นความสามารถความ
ทนัเวลา 
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ตารางที่ 12 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีในมิติดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นการ
ประยกุต์ใชม้าตรฐานการสอบบญัชีและดา้นการใชว้ิจารณญาณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้นความสามารถเขา้ใจได ้

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 0.425 7.198 0.000* 
การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชี -0.13 -0.220 0.826 
การใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 0.299 4.314 0.000* 
หมายเหตุ: n = 246, R2 = 0.395, F = 52.773, Sig = 0.000 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คุณลกัษณะทางวิชาชีพบญัชีดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ และดา้นการใช้
วจิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินในมิติดา้นความสามารถเขา้ใจ
ได ้

 

6. อภิปรายผล  
คุณลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร อนัไดแ้ก่ ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่าง

กนัไม่มีอิทธิผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนุชรี มาสภา (2555) พิมพป์วีณ์ 
มะณีวงศ์ (2555) และกมลทิพย์ ศรีประไหม (2558) พบว่าผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ 
ประสบการณ์ในการท างาน ด้านการตรวจสอบบัญชี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นด้วย
คุณภาพรายงานทางการเงินไม่แตกต่างกัน แต่มีบางด้านท่ีมีอิทธิผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน อย่างดา้น
ประสบการณ์ในการท างานดา้นการสอบบญัชี  ดา้นจ านวนชัว่โมงท่ีเขา้รับการฝึกอบรมและดา้นจ านวนกิจการท่ี
ตรวจสอบและรับรอง มิติประสบการณ์ในการท างานด้านการสอบบัญชีท่ีแตกต่างกันท่ีมีอิทธิผลต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงิน  

คุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชี อนัไดแ้ก่ จรรยาบรรณวชิาชีพ การประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชี และ
การใชว้จิารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินซ่ึงคุณลกัษณะทางวชิาชีพบญัชีใน
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของสุนิษา ธงจันทร์ (2552) นิจร าไพ      
ดวงจกัรวาล (2557 ) และนนัทิยา องักุรวฒันานุกุล (2557) พบวา่ คุณลกัษณะทางวิชาชีพในมิติดา้นจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ดา้นการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการสอบบญัชีมีความสมัพนัธ์และดา้นการใชว้จิารณญาณในการสงัเกตและ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพมีความสมัพนัธ์และอิทธิพลเชิงบวกกบัต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน 

งานวจิยัน้ีเป็นมุมมองท่ีไดจ้ากผูส้อบบญัชีภาษีอากรซ่ึงปกติคุณภาพรายงานทางการเงินเป็นส่ิงท่ีตอ้ง 
ค านึงส าหรับผูท้  าบญัชีมากกวา่ ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1.) ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ควรมุ่งเน้นในส่วนของคุณลกัษณะทางวิชาชีพในมิติด้านจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ดา้นการประยกุตใ์ชม้าตารฐานการสอบบญัชีและดา้นการใชว้ิจารณญาณเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการสอบบญัชีใหมี้คุณภาพรายงานทางการเงินดียิง่ข้ึน 

2.) ผูส้อบบญัชีภาษีอากรควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็น
การเพ่ิมคุณภาพในการสอบบญัชีใหมี้คุณภาพรายงานทางการเงินดียิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1.) ควรท าการวิจยัแนวเดียวกนัน้ีกบัผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาต เพ่ือจะไดน้ าผลการวิจยัมาปรับปรุง

และพฒันาความสามารถของผูท้  าบญัชีใหดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถส่งผลใหเ้กิดคุณภาพของรายงานทางการเงินใหดี้ข้ึน
อีกดว้ย 

2.) ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน เช่น ประสิทธิภาพของ
การควบคุมภายใน เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตรวจสอบภายในท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของผูต้รวจสอบภายใน สังกดักระทรวงยุติธรรม ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจยัเชิง
ปริมาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากขา้ราชการ และพนักงานราชการ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน สังกดักระทรวงยุติธรรม 
จ านวน 10 กรม จ านวน 106 คนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าจ านวน การหาค่าร้อยละ การหา
ค่าเฉล่ีย การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษา พบว่า (1) กลยุทธ์การตรวจสอบภายในมิติด้านการวางแผนการตรวจสอบมีความ
ผลกระทบ เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน (2) กลยทุธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้น
การปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนามมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน         
(3) กลยทุธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้นการรายงานและการติดตามผลมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของผูต้รวจสอบภายใน ดงันั้น  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์การตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้อนัจะส่งผลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การตรวจสอบภายใน, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน, ผูต้รวจสอบภายใน  
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ABSTRACT 
 This research aims to study on effects internal audit strategies on performance of internal auditors under 
the Ministry of Justice. The research methodology used in this research was quantitative research with the use of 
descriptive statistics and Multiple Regression Analysis. Questionnaire was used as the tool for collecting data 
from 106 internal auditors under the Ministry of Justice. Statistics used in data analysis were calculation, 
percentage, mean, Standard Deviation, and hypothesis testing. 
 The results showed that (1) internal audit strategy, audit planning dimension, had a positive impact on 
the performance of the internal auditor. (2) internal audit strategy; Fieldwork has a positive impact on the 
performance of internal auditors. (3) Internal audit strategy Reporting and follow-up dimensions have a positive 
impact on performance. of Internal auditors, therefore, internal auditors must prioritize internal audit strategies. 
To make the operation effective. Achieve the set goals. Is acceptable and reliable This will result in maximum 
efficiency and effectiveness. 
 
KEYWORDS : Internal audit strategy, performance of internal auditors, internal auditors 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ระบบราชการไทยในยคุปัจจุบนัถือว่าเป็นกลไกหลกัในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาคการปฏิรูประบบราชการไทยอย่างจริงจงัเกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2545 โดยน าหลกัการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) เขา้มาประยุกต์ใช้ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ . 2551 : เว็บไซต์) ซ่ึงหลกัการ
ดังกล่าวมุ่งเน้นท่ีผลสัมฤทธ์ิของงานความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยดัของการด าเนินงาน
รวมถึงการให้ความส าคญักบัการตรวจสอบและการควบคุมภายในเพ่ือลดการทุจริตคอรัปชัน่ส่วนราชการจึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบภายในการวดัและการประเมินผลงานเพ่ือใหเ้กิดการพฒันางานใน
ความรับผิดชอบใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนรวมทั้งสามารถตอบแทนผลส าเร็จจากการท างานได้
อยา่งเป็นธรรมและมีความโปร่งใสนั้นไดส่้งผลใหก้ารตรวจสอบภายในตอ้งปรับตวัเองเพ่ือใหส้ามารถตอบรับการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือหรือผูช่้วยของผูบ้ริหารในการติดตามและประเมินการปฏิบติังาน
ของส่วนงานต่างๆในหน่วยงานรวมถึงเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีจะท าให้ผลการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานสามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ขององค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักบัญชีและตรวจสอบ
ภายในกลุ่มพฒันาระบบตรวจสอบภายในกระทรวงการคลงั. 2545 : เวบ็ไซต)์ 

กลยทุธ์การตรวจสอบภายใน (Internal Audit Strategy) ไดแ้ก่ กลยทุธ์ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ 
(Audit Planning) ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม (Audit Fieldwork) และดา้นการรายงานและการติดตามผล 
(Reporting and Following up) ( จนัทนา สาขากรและคณะ. 2548) เพื่อท าการวิเคราะห์ส่ือสารให้เกิดความเขา้ใจ
และการยอมรับจากการรวบรวมหลกัฐานขอ้มูลขอ้เท็จจริงอ่ืนๆ ท่ีผูต้รวจสอบภายในตอ้งปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบั
บุคคลและสถานการณ์อนัจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมเติมแก่องค์กรอย่างแทจ้ริง (กรมบญัชีกลาง. 2549 : 40) ดงันั้น   



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

443 

กลยุทธ์การตรวจสอบภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององคก์รใหไ้ปตามมาตรฐานและบรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีองคก์รไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงในการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ ประกอบดว้ย การก ากบัดูแลท่ีดี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน (อนงครั์กษ ์ชนะภยั. 2555) การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ การปฏิบติังานเป็น
ท่ียอมรับและเช่ือถือได ้(ชุติมา นนทะมาตย.์ 2558) ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลใหก้ระบวนการตรวจสอบภายใน ประสบ
ความส าเร็จและเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

จากความส าคญัท่ีไดก้ล่าวมาในขั้นตน้ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาผลกระทบของกลยทุธ์ การตรวจสอบ
ภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของผูต้รวจสอบภายใน สังกดักระทรวงยุติธรรมซ่ึงท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากขา้ราชการและพนกังานราชการในสงักดักระทรวงยติุธรรมโดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้อิสระในคร้ัง
น้ีสามารถน าไปพฒันาแกไ้ข ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน
เพราะการตรวจสอบภายในถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหก้ารก ากบัดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน
เก่ียวกับด้านการเงินและบญัชี ด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารพสัดุ มีประสิทธิภาพและสามารถวาง
แผนการด าเนินงานขององคก์รไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์และผลกระทบของกลยทุธ์การตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของผูต้รวจสอบภายใน สงักดักระทรวงยติุธรรม 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง ผลกระทบของกลยุทธ์การตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของผู ้
ตรวจสอบภายใน สงักดักระทรวงยติุธรรม โดยก าหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กลยทุธ์การตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย 
  1.1 ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Planning) 
  1.2 ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม (Audit Fieldwork) 
  1.3 ดา้นการรายงานและการติดตามผล (Reporting and Following up) 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ประกอบดว้ย 
  2.1 การก ากบัดูแลท่ีดี  
  2.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
  2.3 การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
  2.4 การปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้
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   ตวัแปรอสิระ     ตวัแปรตาม 
              (Independent  Variable)                                                       (Dependent  Variable) 

         
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมุติฐานงานวจัิย 
 สมมุติฐานท่ี 1 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้นการวางแผนการตรวจสอบภายในมีความสัมพนัธ์
และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน 
 สมมุติฐานท่ี 2  กลยทุธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนามมีความสัมพนัธ์
และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน 
 สมมุติฐานท่ี 3 กลยทุธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้นการรายงานและการติดตามผลมีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน 
 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 

5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการ และพนกังานราชการ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน 
สังกดักระทรวงยุติธรรม  รวมทั้งส้ิน  106  คน  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถาม และไดรั้บแบบสอบถาม
ตอบกลบัมาท่ีมีความสมบูรณ์ของแบบสอบถามสมบูรณ์ทั้งส้ิน 106  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  ของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ท าการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Asker, Devid A., Kumar, V ans Say., and George, S. (2001) ท่ีไดน้ าเสนอว่าการ
ส่งแบบสอบถามตอ้งมีอตัราตอบกลบัอยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จึงจะถือวา่ยอมรับไดแ้บบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่ 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย ดา้นการ

วางแผนการตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม ดา้นการรายงานและการติดตามผล 
2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

ประกอบดว้ย การก ากบัดูแลท่ีดี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ
การปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้

 

ประสิทธิภาพการท างานของผู้ตรวจสอบภายใน 
1. การก ากบัดูแลท่ีดี 
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
3. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
4. การปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้

 

กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน 
1.  ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ 
2.  ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม 
3.  ดา้นการรายงานและการติดตามผล 
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5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาคน้ควา้อิสระ คร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน และต าแหน่งงานในปัจจุบนั ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์การตรวจสอบภายใน       ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าจ านวน 15  ขอ้ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 12 ขอ้ 

5.4 การทดสอบเคร่ืองมอืในการวิจยั การตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือวจิยั โดยท าการทดสอบ
เคร่ืองมือ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบดว้ยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ท่าน ผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ทุกขอ้
ค าถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  และ  ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ท าการทดสอบความเช่ือมัน่  
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงของแต่ละตวั
แปรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าฯ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.792 ถึง 0.948  และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.485 
ถึง 0.947  ถือไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีชนิดของสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 1) ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูล
ทัว่ไป สถิติท่ีใชเ้ป็น ค่าจ านวน และ ค่าร้อยละ 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์การตรวจสอบภายใน สถิติท่ีใชคื้อ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน 
สถิติท่ีใชคื้อ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4) การวิจยัผลกระทบของกลยทุธ์การตรวจสอบภายในส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ การวเิคราะห์
ถดถอยพหุ 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป พบว่า ข้าราชการ และพนักงานราชการท่ี

ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน สังกดักระทรวงยติุธรรม จ านวนทั้งส้ิน 106 คน ส่วนใหญ่เป็น (1) 
เพศหญิง จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 98.10 (2) อายมุากกวา่ 30 - 40 ปี  จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 (3) 
สถานภาพโสด จ านวน  51  คน คิดเป็นร้อยละ 48.10 (4) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.80 (5) ประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10  ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 และ (6) ต าแหน่งงานใน
ปัจจุบนัต าแหน่งนกัวชิาการตรวจสอบภายใน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์การตรวจสอบภายใน พบว่า ค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็นของ
ขา้ราชการ และพนกังานราชการ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน สังกดักระทรวงยติุธรรม มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์การตรวจสอบภายในโดยรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.23 – 4.61 ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (x̄ = 4.54) เม่ือพิจารณารายดา้นทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ  2. ดา้นการปฏิบติังาน
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ตรวจสอบภาคสนาม  3. ด้านการรายงานและการติดตามผล ด้านค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภาคสนาม และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายในพบวา่ค่าสถิติ พ้ืนฐาน
ความคิดเห็นของขา้ราชการ และพนกังานราชการ ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน สงักดักระทรวง
ยุติธรรม มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายในโดยรวม พบว่า มีค่าเฉล่ีย
ระหวา่ง 4.35 - 4.51 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.50)  เม่ือพิจารณาดา้นทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. การก ากบัดูแลท่ีดี 
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 3. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 4. การปฏิบติังานเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือได ้ ดา้นค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การ
ปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้

ส่วนท่ี 4 การวิจยัผลกระทบของกลยุทธ์การตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการท างานของ                 
ผูต้รวจสอบภายในวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยทุธ์การตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของผูต้รวจสอบภายใน สังกดักระทรวงยติุธรรมการทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดตามกรอบแนวความคิด 
ผูว้ิจยัทดสอบผลกระทบระหว่างกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ      
2. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม  3. ด้านการรายงานและการติดตามผล ว่าส่งผลอย่างไรต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของผู ้ตรวจสอบภายในโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ(Multiple Regression 
Analysis) และก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ถ้าผลการทดสอบได้ค่าระดับนัยส าคัญท่ีค านวณได้ 
(Significance)นอ้ยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด แสดงวา่ยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของกลยทุธ์การตรวจสอบภายใน 3 ดา้นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของผูต้รวจสอบภายใน 

Variable 
Standardized 
Coefficients 

t- value Sig 

ดา้นการวางแผนการตรวจสอบ 0.532 6.779 0.000 
ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม 0.106 1.111 0.269 
ดา้นการรายงานและการติดตามผล 0.288 3.456 0.001 

หมายเหตุ: n = 106, R2 = 0.668, F = 68.559  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบวา่ R2 มีค่าเท่ากบั 0.668 หมายถึง ตวัแปรตน้ทั้งหมดสามารถอธิบาย

การใชง้านได ้66.80% 
ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 กลยทุธ์การตรวจสอบภายในในมิติดา้นการวางแผนการตรวจสอบท่ีมี

ประสิทธิภาพมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน โดยมีระดบันยัส าคญั
เท่ากบั .000  (Sig. = .000) นอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. < .05) จึงยอมรับสมมุติฐานขอ้ 1 
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ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในในมิติด้านการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภาคสนามไม่สัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน  โดยมีระดบันยัส าคญัเท่ากบั  
0.269 มากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. < .05) จึงไม่ยอมรับสมมุติฐานขอ้ 2 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 กลยทุธ์การตรวจสอบภายในในมิติดา้นการรายงานและการติดตามผล
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างานของผูต้รวจสอบภายใน โดยมีระดบันยัส าคญัเท่ากบั .000  
(Sig. = .000) นอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig. < .05) จึงยอมรับสมมุติฐานขอ้ 3 

 
7. อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษากลยทุธ์การตรวจสอบภายในกบัประสิทธิภาพการท างานของผูต้รวจสอบภายในสงักดั
กระทรวงยติุธรรมสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยรวมด้านการวาง
แผนการตรวจสอบมีการมุ่งเนน้การก าหนดวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียง
และการควบคุมภายในขององคก์รเม่ือจดัท าแผนการตรวจสอบเสมอสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ศิยาภรณ์ นิลช านา. 
2550) วงจร PDCA เป็นเคร่ืองมือการบริหารงานสมยัใหม่ท่ีมีหลกัการบริหารเพ่ือปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองซ่ึง
สามารถประยุกต์ใชก้ับกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในได้ดงัน้ี P (Plan) คือการวางแผนโดยก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุให้ชดัเจน  D (Do) คือการปฏิบติังานโดยลงมือปฏิบติังานตามแผนงาน
ท่ีก าหนดไวมี้การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งและบนัทึกผลการตรวจสอบลงในกระดาษท าการมีการ
สอบทานโดยหัวหน้าทีมตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  C (Check) คือการตรวจสอบเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนและประเมินผลส าเร็จของงานโดยเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานจริงกับแผนงานท่ีก าหนดไวแ้ละ A (Action) คือการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้
กระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามแผนพร้อมทั้งจดัท ามาตรฐานการตรวจสอบภายในเพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบติัต่อไป 

กลยทุธ์การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในสงักดักระทรวงยติุธรรมโดยรวมดา้นการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภาคสนามใหค้วามส าคญัในการใชเ้ทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของหลกัฐานและการรวบรวมขอ้มูลท่ี
หลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลหลกัฐานท่ีเช่ือถือได้และสามารถวิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง
แม่นย  าเสมอ ยอ่มตอ้งส่งผลต่อการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อผลการด าเนินงานในการบรรลุ
เป้าประสงคต์ามท่ีก าหนดไวอ้าทิระบบบญัชีและการเงินระบบพสัดุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบติดตาม
และประเมินผลฯลฯซ่ึงส่ิงท่ีสอดแทรกไวก้บัระบบงานท่ีดีคือหลกัการควบคุมการปฏิบติังานระบบการตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคุมภายในเพราะเม่ือองคก์รท่ีมีระบบการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายใน
ท่ีดียอ่มแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการใชร้ะบบดงักล่าวและ
จะส่งผลใหอ้งคก์รมีความมัน่คงในการบริหารงานท่ีสูง 

กลยทุธ์การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในสังกดักระทรวงยติุธรรมโดยรวมดา้นการรายงาน
และการติดตามผลมีการมุ่งเน้นการเสนอผลการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจโดยระบุถึงวตัถุประสงคข์อบเขต
สรุปผลการตรวจสอบ/ขอ้ตรวจพบความคิดเห็นขอ้เสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสอดคลอ้งกับ
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แนวคิดของ (จนัทนา สาขากร และคณะ. 2551 ) การรายงานการตรวจสอบเป็นงานขั้นสุดทา้ยของการตรวจสอบ
ภายในและเป็นเคร่ืองมือท่ีผูต้รวจสอบภายในใช้ในการติดต่อกับฝ่ายบริหารการรายงานการตรวจสอบจึง
เปรียบเสมือนตวัแทนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการปฏิบติังานทั้งหมดของผูต้รวจสอบภายใน 
 ประสิทธิภาพการท างานของผูต้รวจสอบภายในสังกดักระทรวงยติุธรรมโดยรวมดา้นการก ากบัดูแลท่ีดี
มุ่งเนน้ใชเ้ทคนิคสอบถามสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ประเมินความเสียงและระบบการควบคุมภายในจากขอ้มูล
เบ้ืองตน้ท่ีไดร้วบรวมก่อนร่างแผนการตรวจสอบเสมอเน่ืองจากถา้องคก์รใดมีการวางแผนก่อนการปฏิบติังานจะ
ส่งผลใหมี้ผลงานดีมีความกา้วหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วแลว้ยงัช่วยใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์
วางไวเ้ม่ือมีการวางแผนการท างานท่ีดีจะช่วยลดตน้ทุนในการปฏิบติังานรวมทั้งองคก์รไม่ตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายใน
การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรเพ่ิมเติมดงันั้นการท่ีองคก์รมีการวางแผนในการปฏิบติังานจะท าใหก้ารปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพสูงแลว้ยอ่มส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จอยา่งแน่นอนการวางแผนกระบวนการปฏิบติังานท่ี
รัดกุมจะช่วยในการควบคุมภายในท่ีอาจจะเกิดข้ึนและให้งานประสบความส าเร็จไม่ใหมี้เหตุการณ์ใดๆมาขดัต่อ
การปฏิบติังานอยา่งแน่นอน 
 ประสิทธิภาพการท างานของผูต้รวจสอบภายในสังกดักระทรวงยติุธรรมโดยรวมดา้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน มีการวางแผนและพิจารณาทางเลือกท่ีท าให้ผลลพัธ์ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีก าหนดไวส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ(ภทัรานิษฐ์ หม่ืนเรือค า. 2554) มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยรวมและในรายดา้นอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ
ดา้นการจดัหาและใชท้รัพยากรด้านกระบวนการปฏิบัติงานและด้านความพอใจของทุกฝ่ายจากการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์และผลกระทบพบว่าการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์ด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนามมี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวมดา้นกระบวนการปฏิบติังานและ
ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 
 ประสิทธิภาพการท างานของผูต้รวจสอบภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยรวมด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จในเร่ืองสามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ีหรือท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จลุล่วงดว้ยความรวดเร็ว
ถูกต้องและสอดคล้องกับ (บังอร พนัธ์โสภา, 2557) ความสัมพนัธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับการบรรลุ
วตัถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพบว่า การควบคุมภายในด้านการบริหารมี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานโดยรวมดา้นผลการด าเนินงาน
ดา้นรายงานทางการเงินและดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั ดงันั้นหากหน่วยมีการส ารวจปรับปรุงพฒันา
แกไ้ขโดยจดัการควบคุมภายในใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารของหน่วยระเบียบขอ้บงัคบัสอบทาน
การปฏิบติังานเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอและให้ขา้ราชการรวมถึงพนกังานราชการเขา้ร่วมอบรมดา้นการควบคุม
ภายในตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอในทุกๆดา้นจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานงานของหน่วยงานได ้
 ประสิทธิภาพการท างานของผูต้รวจสอบภายในสังกดักระทรวงยติุธรรมโดยรวมการปฏิบติังานเป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือไดส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งตามท่ีก าหนดมีการสูญเปล่าของทรัพยากร
นอ้ยท่ีสุด ดา้นงานส าเร็จทนัเวลาและดา้นผลงานไดม้าตรฐาน เน่ืองจากความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายใน
จ าเป็นตอ้งท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาค าแนะน าเก่ียวกบัการน าไปใชข้องมาตรฐานในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือใหห้น่วยรับตรวจไดมี้การปฏิบติังานท่ีดีมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมป้องกนัความ
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เส่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และลกัษณะการตรวจสอบระบบงานความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความ
คุม้ค่าเพ่ือเสนอแนะให้มีการพฒันาระบบงานหรือปรับระบบงานใหมี้การสนบัสนุนส่งเสริมใหฝ่้ายบริหารมีการ
ริเร่ิมด าเนินงานปรับเปล่ียนนโยบายในการบริหารงานใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว้
พร้อมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะท่ีดีจะมีลกัษณะเป็นการป้องกนัความเส่ียงก่อนเกิดความเสียหายจดัการกบัปัญหาท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัหรือเตรียมรองรับผลกระทบท่ีอาจมีข้ึนจากการด าเนินงานจะเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ป้ฏิบติังานได้
ตัดสินใจด าเนินการใดๆเพื่อให้การน ามาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพได้ถูกน าไปใช้ให้ถูกต้องและบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตามท่ีก าหนด นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมบญัชีกลาง (2547 : เวบ็ไซต์) ในดา้น
มาตรฐานของการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเช่ียวชาญโดยควรมี
ความรู้ทกัษะและความสามารถอ่ืนๆในการท างานตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงความรู้ความสามารถท่ีมี
จะช่วยท าใหส้ามารถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบัผูรั้บตรวจเป็นการพฒันาระบบการควบคุมภายในใหดี้ข้ึน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. ผูบ้ริหารของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญักบักลยุทธ์การ
ตรวจสอบภายใน ทั้งในดา้นการวางแผนการตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภาคสนาม และดา้นการ
รายงานและการติดตามผล เพื่อใหร้ายงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในมีคุณภาพ ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อการบริหารจดัการของส่วนราชการ ส่งผลให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ น าไปสู่ผลการ
ด าเนินงานท่ีมีคุณภาพต่อไป 

2. ผูบ้ริหารของกระทรวงยุติธรรม ควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาและส่งเสริมบุคลากร ให้มี
ความรู้ในระบบการตรวจสอบภายในอย่างถูกตอ้ง เพ่ือน ามาสู่การปฏิบติังานแต่ละดา้นท่ีรับผิดชอบ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล ส่งผลให้มีองคก์รประสบความส าเร็จในระบบการตรวจสอบภายใน และยงัช่วยให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในด าเนินการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงานตรวจสอบภายในได ้

3. กระทรวงยติุธรรม ควรส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการตรวจสอบภายใน แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและการประสานงานระหว่างผูป้ฏิบติังาน ผูต้รวจสอบภายในและผูบ้ริหาร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ    
มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพราะจะช่วยใหเ้ห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของกลยทุธ์การตรวจสอบภายใน ของผูต้รวจสอบภายใน สังกดั

กระทรวงยติุธรรม เพ่ือใหผู้บ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงแกไ้ขได้
ตรงประเด็น ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานส่วนราชการต่อไป 

2. ควรเลือกใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือการจดัส่งแบบสอบถาม เป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลและความคิดเห็นท่ีถูกตอ้ง และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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9. กติติกรรมประกาศ 
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้อิสระของการศึกษาในหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต ซ่ึงผู ้
ศึกษาใคร่ อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหค้  าแนะน า รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุก
ท่าน   ท่ีไดมี้ส่วนช่วยใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ตน้ทุนและจุดคุม้ทุนของเคร่ืองตน้แบบท่ีใชส้นามไฟฟ้าแบบ
พลัส์ส าหรับการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านม การวิจยัเชิงพรรณาน้ีท าการเก็บรวบรวมจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างเคร่ืองตน้แบบไดแ้ก่ อาจารยแ์ละนักศึกษาจากวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาดอยสะเก็ด โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในแบบบนัทึกขอ้มูลและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
เน้ือหาเพ่ือน าตวัเลขมาค านวณตน้ทุนการผลิตจากเคร่ืองตน้แบบและท าการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจากการน าเขา้
แบบจ าลองการวเิคราะห์โดยใชส้มการและสูตรในการค านวณ 
 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตจากเคร่ืองต้นแบบประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง 26,964 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง 4,200 บาท และค่าใชจ่้ายในการผลิต 7,062 บาท ส าหรับการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจากการน าเขา้
แบบจ าลองโดยใชส้มการและใชสู้ตรในการค านวณพบวา่ หากผูผ้ลิตน าเอาเคร่ืองตน้แบบไปใชใ้นเชิงพาณิชยน์ั้น
ตอ้งขายให้ไดจ้ านวนหน่วยเท่ากบั 28,226/ราคาขายต่อหน่วย จึงจะท าให้เกิดความคุม้ทุนและสามารถน าไปเป็น
ขอ้มูลประยกุตใ์ชใ้นการพิจารณาเลือกเคร่ืองจกัรในการผลิตสินคา้  
 
ค าส าคญั: ตน้ทุน จุดคุม้ทุน สนามไฟฟ้าแบบพลัส์ การฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to propose cost analysis and break-even point of the prototype Pulse 
electric field used in production of milk pasteurization. This descriptive research was collected from the 
informants involved in constructing the prototype, consists of lecturers and student form College of Integrated 
Science and Technology, Rajamangala University of Tecnology Lanna Doi Saket. The data was collected in the 
recorded data and analyzed on content basis to calculate the cost of production from the prototype. In addition, 
to analyze the break-even point by importing analytical models, equations and formulas were used in calculating. 
 Results of the study indicated that production costs of the prototype consists of direct material for 26,964 
Bath, direct labor 4,200 Bath, and manufacturing overhead 7,062 Bath. Moreover, the break-even analysis of 
imported models using equations and formulas revealed that if the manufacturer applies the prototype for 
commercial use, must be sold at 28,226 Baht per unit, which benefits cost-effective prototype and can be used to 
applied determine the choice of machinery to produce a product. 
 
KEYWORDS: Cost, Break event point, Pulsed electric field, Milk pasteurization 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การแข่งขนัทางธุรกิจในยุคปัจจุบนัธุรกิจหรือองคก์รจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ หรือท่ีเราเรียกวา่ 
“สารสนเทศ” (Information) ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์น้ีจะช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรมีขอ้มูลช่วยในการวางแผน 
ควบคุมและท าการตดัสินใจทางธุรกิจไดอ้ย่างถูกตอ้งและเช่ือได ้ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีรวบรวมข้ึนจากการจดบนัทึกการ
ด าเนินงานโดยนักบญัชีนั้นถือว่าเป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัยิ่งต่อองค์กรในการน าพาให้องค์กรอยู่รอดได้ 
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตนุ้ทน (Cost) ซ่ึงตน้ทุน หมายถึง ทรัพยากรท่ีมีมูลค่าวดัไดด้ว้ยหน่วยเงินตราท่ีจ่ายไป
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ สินคา้หรือบริการ โดยวตัถุดิบ สินคา้หรือบริการท่ีไดม้าน้ีจะน าไปท ากิจกรรมท่ีท าให้
ธุรกิจไดรั้บผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในปัจจุบนัและอนาคตมากท่ีสุด โดยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนมีทั้งตน้ทุนท่ีใช้
แลว้หมดไป (Expired Costs) และตน้ทุนท่ียงัไม่หมดประโยชน์ (Unexpired Costs) (กญัฐณา ดิษฐแ์กว้, 2560, หนา้
29) ทั้ งน้ีภายใตก้ระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตหรือกิจการให้บริการย่อมมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิต (Manufacturing Cost) เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑม์าท่ีจะจ าหน่ายต่อไป (เบญจมาศ อภิสิทธ์ิภิญโญ, 2555, หนา้ 23)   
และตามทฤษฎีการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของพอร์ตเตอร์ (Michel E. Porter, 2008) นั้นส่วนหน่ึงได้
กล่าวถึงการสร้างความไดเ้ปรียบจากกลยุทธ์ตน้ทุน (Cost Strategy) เพื่อให้เกิดกระบวนการวางแผนและน าไป
ปฏิบติัการบริหารตน้ทุนท่ีต ่าและทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงเพ่ือใหมี้ส่วนแบ่งก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมี
การเปล่ียนแปลง และมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัตลอดเวลา นอกจากน้ียงัสามารถน าเอาขอ้มูลตน้ทุน
ไปค านวณวเิคราะห์ความสมัพนัธ์กบัรายได ้หรือท่ีเรียกวา่ “จุดคุม้ทุน” (Break Even Point Analysis) ซ่ึงเป็นจุด ณ 
ระดบัการด าเนินงานท่ีปริมาณการขายท่ีท าใหร้ายไดร้วมเท่ากบัตน้ทุนรวมท่ีเกิดข้ึน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ ณ 
จุดน้ีเป็นจุดท่ีไม่มีก าไรหรือไม่ขาดทุน กิจการจะมียอดก าไรส่วนเกินรวมเท่ากบัตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดของกิจการ 
(กญัฐณา ดิษฐ์แกว้, 2560, หน้า 58) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจถึง
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ความสัมพนัธ์ของก าไรและปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตท่ีชดัเจน และเป็นประโยชน์ส าหรับการ
ก าหนดนโยบายการผลิตและการควบคุมค่าใชจ่้าย (วนัชยั ริจิรวนิช และชอุ่ม พลอยมีค่า, 2554, หนา้ 45) 
   ดังเช่น อุตสาหกรรมท่ีท าการผลิตน ้ านมในประเทศไทยนั้ น เคร่ืองจักรและวตัถุดิบท่ีต้องใช้ใน
กระบวนการผลิตบางอยา่งไม่สามารถหาได ้อีกทั้งตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ ซ่ึงการฆ่า
เช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านมเป็นขั้นตอนหน่ึงในการผลิตน ้ านมเพ่ือให้ไดน้ ้ านมท่ียงัคงคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ท าลาย
วิตามิน และยงัคงรักษามาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมระดบัสากลจึงมีการผลิตระบบการพาสเจอร์ไรซ์แบบใช้
พลงังานต ่าดว้ยสนามไฟฟ้าแบบพลัส์ (Pulsed Electric Field: PEF) (วิกานดา ปัญญาเมืองใจและคณะ, 2555) ดว้ย
ต้นทุนการผลิตประมาณ 0.9-2.1 บาทต่อลิตร ซ่ึงในหลักการของสนามไฟฟ้าแบบพัลส์นั้ นจะสามารถฆ่า
เช้ือจุลินทรียโ์ดยไม่ใชค้วามร้อน ดงันั้นจึงยงัคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว ้ทั้งน้ีการฆ่าเช้ือจุลินทรียด์ว้ยการใช้
หลกัการของสนามไฟฟ้าแบบพลัส์น้ีจึงเหมาะส าหรับผลิตภณัฑอ์าหารในรูปของเหลวดว้ย ไม่วา่จะเป็น นม โย
เกิร์ต น ้ าผลไมต้่างๆ อย่างไรก็ตามในห้องทดลองระดบัปฏิบติัการเพื่อสร้างเคร่ืองตน้แบบดว้ยหลกัการระบบ
สนามไฟฟ้าแบบพลัส์ส าหรับการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านมนั้นยงัไม่ได้มีการศึกษาทางด้านตน้ทุนการผลิตท่ี
แทจ้ริงเพื่อน าเสนอให้กบัผูผ้ลิตน ้ านมหรือผูผ้ลิตก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของเหลวต่างๆ ไดน้ าไปใชใ้นการผลิตเชิง
พาณิชย ์ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอแนวคิดการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตและจุดคุม้ทุนของเคร่ืองตน้แบบการใช้
สนามไฟฟ้าแบบพลัส์ส าหรับการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านม เพ่ือให้ทราบถึงตน้ทุนในการผลิตท่ีแทจ้ริงของแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตเคร่ืองตน้แบบและน าไปเป็นสารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หาจุดคุม้ทุน
ส าหรับผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการท่ีสนใจในการน าเคร่ืองตน้แบบท่ีใชส้นามไฟฟ้าแบบพลัส์ไปใชใ้นอุตสาหกรรม
การผลิตน ้ านมหรือของเหลวต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาวเิคราะห์ตน้ทุนของเคร่ืองตน้แบบท่ีใชส้นามไฟฟ้าแบบพลัส์ส าหรับการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์
ในน ้ านม 

(2)  เพื่อศึกษาวเิคราะห์จุดคุม้ทุนของเคร่ืองตน้แบบท่ีใชส้นามไฟฟ้าแบบพลัส์ส าหรับการฆ่า
เช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านม 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิยเพือ่การด าเนินงาน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยัเพื่อการด าเนินงาน 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในหอ้งทดลองระดบัปฏิบติัการจากเคร่ืองตน้แบบท่ีใชส้นามไฟฟ้าแบบพลัส์

ส าหรับการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ในน ้ านม ดังนั้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองตน้แบบน้ี ไดแ้ก่  

1. นางสาววกิานดา ปัญญาเมืองใจ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมอาหาร วทิยาลยัเทคโนโลยี
และสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ดอยสะเก็ด 

2. อาจารยสุ์วิมล จันทะระ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ดอยสะเก็ด 

3. อาจารยรั์ตติกาล กุสุยะ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ดอยสะเก็ด 

4. อาจารยอ์าทิตย ์ยาวุฑฒิ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา ดอยสะเก็ด 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.พานิช อินตะ๊ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ดอยสะเก็ด 
 

เก็บขอ้มูลจากเคร่ืองตน้แบบ 

การคน้ควา้ทฤษฎี หนงัสือ
เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค านวณตน้ทุนท่ีแทจ้ริง และ
เขา้แบบจ าลองในการ
วเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

ผลสรุปเพื่อน าไปใช ้
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4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการผลิตจากเคร่ืองต้นแบบท่ีใช้

สนามไฟฟ้าแบบพลัส์ในห้องทดลองระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงแบบบนัทึกน้ีเกิดจากการคน้ควา้ทฤษฎี เอกสาร งานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน าใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นตน้ทุนและเร่ืองหลกัการใชส้นามไฟฟ้าแบบพลัส์ในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์
ในน ้ านมรวมทั้งส้ิน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพดา้นเน้ือหา ดา้นความถูกตอ้ง และการใชภ้าษาเพื่อน ามาปรับปรุง
แกไ้ขก่อนการบนัทึกขอ้มูลตน้ทุนการผลิตเคร่ืองตน้แบบท่ีใชส้นามไฟฟ้าแบบพลัส์ส าหรับการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์น
น ้ านม 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัน้ีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิในหอ้งทดลองระดบัปฏิบติัการท่ีบรรจุ

เคร่ืองตน้แบบท่ีใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ส าหรับการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ         
สหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการสร้างเคร่ืองตน้แบบน้ี
จดัท าโดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีกล่าวถึงในหวัขอ้ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
เม่ือท าการศึกษาและบทึักขอ้มูลจากเคร่ืองตน้แบบในห้องทดลองระดบัปฏิบติัการแลว้ จากนั้นท าการ

ค านวณตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริงโดยการประยกุตใ์ชค้วามหมายของตน้ทุนท่ีศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถจ าแนกตน้ทุนในการผลิตออกไดเ้ป็น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใชจ่้ายในการผลิต ส่วนจุดคุม้ทุนนั้นสามารถท าการวเิคราะห์ได ้3 วธีิ (กญัฐณา ดิษฐแ์กว้, 2560, หนา้ 61) ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์โดยวิธีสมการ (Equation Method) วิธีการหาจุดคุม้ทุนโดยการใช้สมการก าไร (Profit 
Equation) คือ ก าไรจะเท่ากบัรายไดล้บดว้ยค่าใชจ่้ายโดยคา่ใชจ่้ายแยกเป็นคา่ใชจ่้ายผนัแปรและคา่ใชจ่้ายคงท่ี หรือ
กล่าวไดว้า่ ณ จุดเสมอตวั ก าไรหรือขาดทุนเท่ากบั 0 ดงันั้น  
 รายไดจ้ากการขายหรือยอดขาย – ตน้ทุนผนัแปร – ตน้ทุนคงท่ี  =  0 
 หรืออาจจะเขียนไดใ้นรูปดงัน้ี 
 (ราคาขายต่อหน่วย x จ านวนท่ีขาย) – (ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x จ านวนท่ีขาย) – ตน้ทุนคงท่ี = 0 
 

  2. วิเคราะห์โดยวิธีการใชก้ราฟ  (Graph Method) จุดคุม้ทุนท่ีไดโ้ดยการใชก้ราฟ คือ จุดท่ีเส้นรายได้
รวมตดักบัเส้นตน้ทุนรวม ส่วนพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากเส้นรายไดร้วมสูงกว่าตน้ทุนรวมคือส่วนก าไรของธุรกิจ และใน
ทางตรงขา้ม พ้ืนท่ีท่ีเกิดจากเสน้ตน้ทุนรวมสูงกวา่รายไดร้วมคือส่วนขาดทุนของธุรกิจ 
  3. วิเคราะห์โดยวิธีการค านวณ  (Algebraic Method) จากความหมายของจุดคุม้ทุนวา่เป็นจุดท่ีรายได้
รวมเท่ากบัตน้ทุนรวม  ดงันั้น สูตรจุดคุม้ทุนสามารถหาไดจ้าก 
  
  ปริมาณการผลิตและขาย ณ จุดคุม้ทุน       =   
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 ส าหรับในงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาจากเคร่ืองต้นแบบท่ีใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ส าหรับการฆ่า
เช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านมซ่ึงยงัไม่มีรายไดเ้กิดข้ึนจริง ดงันั้นการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจะน าเขา้แบบจ าลองการวิเคราะห์
จุดคุม้ทุนแบบการใชส้มการและการใชสู้ตร และน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณาเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากกระบวนการผลิตสนามไฟฟ้าแบบพลัส์ส าหรับการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านม ดงักล่าวขา้งตน้นั้น 
สามารถน ามาวิเคราะห์หาขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ไดแ้ก่ ตน้ทุนของส่วนประกอบเคร่ืองสนามไฟฟ้าแบบ
พลัส์ (ค่าวตัถุดิบ) ค่าแรงงานในการผลิตเคร่ืองสนามไฟฟ้าแบบพลัส์ และค่าใชจ่้ายในการผลิตเคร่ืองสนามไฟฟ้า
แบบพลัส์ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การค านวณจุดคุม้ทุน แสดงไดด้งัตารางท่ี 1 ถึง 3 
 
ตารางที ่1 แสดงตน้ทุนวตัถุดิบ 

 
 
ตารางที ่2 แสดงตน้ทุนค่าแรงงาน 

 
 
ตารางที ่3 แสดงตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิต 

 
  

ส่วนประกอบเครื่องสนามไฟฟ้าแบบพลัลส์ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงิน
(บาท) ทัง้สิ้น

1 ถังนมขนาด 6 L จ านวน 1 ถัง 700.00       700.00        49.00           749.00            

2 Thermo meter กา้นเสียบแบบมีเกจ จ านวน 2 ชุด 1,580.00    3,160.00     221.20          3,381.20          

3 Pump จ านวน 1 ตัว 3,800.00    3,800.00     266.00          4,066.00          

4 Rota meter จ านวน 1 ตัว 3,000.00    3,000.00     210.00          3,210.00          

5 ทอ่สายใยลวดขนาด12x18มม.พร้อมแหวนรัดทอ่และข้อต่อสแตนเลส จ านวน 10 ตัว 344.00       3,440.00     240.80          3,680.80          

6 โครงสร้างสแตนเลสกล่องส่ีเหล่ียม 1/2 จ านวน 1 ชุด 1,500.00    1,500.00     105.00          1,605.00          

7 กล่องควบคุมระบบไฟฟ้า จ านวน 1 กล่อง 1,500.00    1,500.00     105.00          1,605.00          

8 Presure gage จ านวน 2 ตัว 150.00       300.00        21.00           321.00            

9 หอ้งฆ่าเชือ้(Chamber) จ านวน 1 หอ้ง 7,800.00    7,800.00     546.00          8,346.00          

20,374.00  25,200.00   1,764.00       26,964.00        26,964.00        

ปริมาณทีใ่ช้

รวมเป็นเงิน

ค่าแรงงานในการผลิตเครื่องสนามไฟฟ้าแบบพลัลส์ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงิน

(บาท) ทัง้สิ้น

1 ค่าแรงงานคนงานทีใ่ช้ในการผลิตเคร่ือง (ประมาณการ ชม.ต่อวัน) จ านวน 18 ชม 200.00       3,600.00     3,600.00          

2 ค่าแรงงานคนงานทีใ่ช้ในการควบคุมการผลิตเคร่ือง จ านวน 2 ชม 200.00       400.00        400.00            

3 ค่าแรงงานคนงานทีใ่ช้ในการทดสอบการผลิตเคร่ือง จ านวน 1 ชม 200.00       200.00        200.00            

-             -                  

600.00       4,200.00     -               4,200.00          4,200.00          

ปริมาณทีใ่ช้

รวมเป็นเงิน

ค่าใช้จ่ายในการผลิตเครื่องสนามไฟฟ้าแบบพลัลส์ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมเป็นเงิน

(บาท) ทัง้สิ้น

1 แหล่งจ่ายไฟฟ้า24v 3,600.00    3,600.00     252.00          3,852.00          

2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 500.00       500.00        35.00           535.00            

3 ค่าไฟฟ้าทดสอบการเคร่ือง 500.00       500.00        35.00           535.00            

4 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 2,000.00    2,000.00     140.00          2,140.00          

6,600.00    6,600.00     462.00          7,062.00          7,062.00          รวมเป็นเงิน

ปริมาณทีใ่ช้
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7,062 
   P – (31,164/N) 

 จากการวิเคราะห์ตน้ทุนของสนามไฟฟ้าแบบพลัส์ในการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านมท่ีแสดงดงัตารางท่ี 1 
ถึง 3 ขา้งตน้นั้น จะเห็นไดว้่าตน้ทุนวตัถุดิบหรือส่วนประกอบกอบของการผลิตเคร่ืองสนามไฟฟ้าแบบพลัส์
ประกอบดว้ย ถงันมขนาด 6 ลิตร เทอร์โมมิเตอร์กา้นเสียบแบบมีเกจ ตวัป๊ัม เคร่ืองวดัอตัราการไหลของอาหาร 
(Rota meter) ท่อสายใยลวดขนาดพร้อมแหวนรัดท่อและขอ้ต่อสแตนเลส โครงสร้างสแตนเลสกล่องส่ีเหล่ียม 
กล่องควบคุมระบบไฟฟ้า มาตรวดัความดนั และหอ้งฆ่าเช้ือ รวมทั้งส้ิน 26,964 บาท ส่วนตน้ทุนค่าแรงงานในการ
ผลิตประกอบดว้ย ค่าแรงงาน 3 ส่วนคือ ค่าแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ือง ค่าแรงงานท่ีในการควบคุมการผลิต
เคร่ือง และค่าแรงงานท่ีใชใ้นการทดสอบการผลิตเคร่ือง รวมทั้งส้ิน 4,200 บาท ส าหรับค่าใชจ่้ายในการผลิต
ประกอบดว้ยแหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง ค่าไฟฟ้าทดสอบเคร่ือง ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ รวมทั้งส้ิน 7,062 
บาท เม่ือรวมตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนค่าแรงงานและตน้ทุนค่าใชจ่้ายในผลิตแลว้เท่ากบั 38,226 บาท 
 ส าหรับการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนนั้น เม่ือพิจารณาขอ้มูลตน้ทุนจากตารางท่ี 1 ถึง 3 น ามาจ าแนกเป็นตน้ทุน
ผนัแปร และตน้ทุนคงท่ีจะพบว่าตน้ทุนผนัแปรรวมเท่ากบั 31,164 บาท ส่วนตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั 7,062 
บาท ส าหรับตน้ทุนผนัแปรนั้นหากตอ้งการวิเคราะห์ออกมาเป็นตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยสามารถท าไดโ้ดยน า
จ านวนหน่วยท่ีขายมาหารกบัตน้ทุนผนัแปรรวม เม่ือเราไดต้น้ทุนผนัแปรรวมและตน้ทุนคงท่ีรวมแลว้ก็น ามาเขา้
แบบจ าลองเพื่อเตรียมวเิคราะห์จุดคุม้ทุน ไดด้งัน้ี 
 
1. วเิคราะห์โดยวธีิสมการ (Equation Method)  
 (ราคาขายต่อหน่วย x จ านวนท่ีขาย) – (ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย x จ านวนท่ีขาย) – ตน้ทุนคงท่ี = 0 
  (P x N) – [(31,164/N) x N] – 7,062  = 0 
    PN – 31,164 = 7,062 
     PN = 38,226 
     N = 38,226/P 
 หากเราทราบราคาขายต่อหน่วย (P) ก็จะท าใหเ้ราทราบวา่จ านวนหน่วยท่ีขาย (N) เพ่ือก่อใหเ้กิดจุดคุม้ทุนนั้น
ตอ้งขายก่ีหน่วย  
2. วเิคราะห์โดยวธีิการค านวณ    
 ปริมาณการผลิตและขาย ณ จุดคุม้ทุน        =   

 
    N  =         
     
    NP – 31,164 =   7,062 
     NP =   38,226 
     N =   38,226/P 
 จากการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนโดยใชสู้ตรการค านวรนั้นจะเห็นไดว้่าผลลพัธ์ปลายทางไดจุ้ดคุม้ทุนเหมือนกบั
วธีิการวเิคราะห์โดยใชส้มการ นัน่คือหากเราทราบราคาขายต่อหน่วย (P) ก็จะท าใหเ้ราทราบวา่จ านวนหน่วยท่ีขาย 
(N) เพ่ือก่อใหเ้กิดจุดคุม้ทุนนั้นตอ้งขายก่ีหน่วย 
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6. อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัพบว่าตน้ทุนวตัถุดิบหรือส่วนประกอบกอบของการผลิตเคร่ืองสนามไฟฟ้าแบบพลัส์
ประกอบดว้ย ถงันมขนาด 6 ลิตร เทอร์โมมิเตอร์กา้นเสียบแบบมีเกจ ตวัป๊ัม เคร่ืองวดัอตัราการไหลของอาหาร 
(Rota meter) ท่อสายใยลวดขนาดพร้อมแหวนรัดท่อและขอ้ต่อสแตนเลส โครงสร้างสแตนเลสกล่องส่ีเหล่ียม 
กล่องควบคุมระบบไฟฟ้า มาตรวดัความดนั และหอ้งฆ่าเช้ือ รวมทั้งส้ิน 26,964 ส่วนตน้ทุนค่าแรงงานในการผลิต
ประกอบดว้ย ค่าแรงงาน 3 ส่วนคือ ค่าแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ือง ค่าแรงงานท่ีในการควบคุมการผลิตเคร่ือง 
และค่าแรงงานท่ีใชใ้นการทดสอบการผลิตเคร่ือง รวมทั้งส้ิน 4,200 บาท ส าหรับค่าใชจ่้ายในการผลิตประกอบดว้ย
แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง ค่าไฟฟ้าทดสอบเคร่ือง ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ รวมทั้งส้ิน 7,062 บาท เม่ือรวม
ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนค่าแรงงานและตน้ทุนค่าใชจ่้ายในผลิตแลว้เท่ากบั 38,226 บาท เม่ือน ามาจ าแนกเป็นตน้ทุน
ผนัแปร และตน้ทุนคงท่ีจะพบว่าตน้ทุนผนัแปรรวมเท่ากบั 31,164 บาท ส่วนตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั 7,062 
บาท เม่ือเปรียบกบัการศึกษาของ เวียง อากรชี วิบูลย ์เทเพนทร์ และชยัวฒัน์ เผ่าสันทดัพาณิชย ์(2551) ซ่ึงท าการ
ออกแบบพฒันาเคร่ืองบดแหง้ทุเรียน โดยศึกษาตน้ทุนทางเศรษฐศาตร์เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการตั้งราคาท่ี
เหมาะสมกบัเกษตรและผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีผลการศึกษาพบวา่การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของเคร่ืองบดแหง้
ทุเรียนท่ีประกอบดว้ยชุดบดหยาบ ใบมีด เคร่ืองบดละเอียด จานบดหมุน 3 วงรอบ ซ่ีฟันบด 2 วงรอบ มอเตอร์ตน้
ก าลงั 3 แรงมา้ มีรวมตน้ทุนเคร่ืองบดประมาณ 60,000 บาท ดว้ยอตัราการบดอยูท่ี่ 80 กิโลกรัมต่อชัว่โมง เม่ือมีการ
บดแห้งเกืดข้ึนจะมีตน้ทุนการใชเ้คร่ืองท่ีเกิดข้ึน 1.11 บาทต่อกิโลกรัมทุเรียนผง นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบใน
งานวิจยัของ ดุษฎี บุญธรรม (2556) ซ่ึงศึกษาตน้ทุนการผลิตแท่งช้ินงานในอุตสาหกรรมโดยตน้ทุนกิจกรรม โดย
องคป์ระกอบของตน้ทุนการผลิตประกอบดว้ยวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต พบวา่ 
ค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีเกิดข้ึนในการผลิตแท่งช้ินงาน รวม 3 เดือนเท่ากบั 3,304,033 บาท อยา่งไรก็ตามงานวิจยั
ของ ดุษฎี บุญธรรมน้ี เป็นลกัษณะอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ท าใหค้่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีเกิดข้ึน 3 เดือนมี
จ านวนท่ีสูงกว่า แต่ส่ิงท่ีอุตสาหกรรมการผลิตแยกตน้ทุนการผลิตออกมานั้นมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ี 3 
ส่วน ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้    

ในการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนจะช่วยให้การบริหารจดัการการผลิตและประยุกต์ใชใ้นการพิจารณาเลือก
เคร่ืองจกัรในการผลิตสินคา้เพ่ือตน้ทุนท่ีเกิดน้อยท่ีสุดนัน่เอง ทั้งน้ีเม่ือเราไดต้น้ทุนผนัแปรรวมและตน้ทุนคงท่ี
รวมแลว้ก็น ามาเขา้แบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์จุดคุม้ทุน วิเคราะห์โดยวิธีสมการและการค านวณโดยใชสู้ตรพบว่า
ปริมาณการขายท่ีจะท าให้เกิดความคุ้มทุนนั้นอยู่ท่ี เท่ากับ  38,226/P หน่วย ผลลัพธ์ปลายทางได้จุดคุม้ทุน
เหมือนกนัทั้ง 2 วิธี นัน่คือหากเราทราบราคาขายต่อหน่วย (P) ก็จะท าให้เราทราบวา่จ านวนหน่วยท่ีขาย (N) เพื่อ
ก่อให้เกิดจุดคุม้ทุนนั้นตอ้งขายก่ีหน่วย ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ (2552) ท่ีท าการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบรายได ้ตน้ทุน ผลตอบแทน จุดคุม้ทุน และส่วนเกินท่ีปลอดภยัจากการผลิตมะนาวในฤดูกาล
และนอกฤดูกาลโดยค านวณหาจุดคุม้ทุนจากการใช้สูตรท าให้ทราบขอ้มูลจุดคุม้ทุนในการผลิตมะนาวทั้งใน
ฤดูกาลและนอกฤดูกาลเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจลงทุนการปลูก
มะนาว อยา่งไรก็ตามหากเปรียบเทียบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตซ่ึงใกลเ้คียงกบัการศึกษา
ของงานวิจยัน้ี พบว่างานวิจัยของ ปรีชา เกรียงกรกฎ และนุชสรา เกรียงกรกฎ (2555) ท าการศึกษาการเลือก
เคร่ืองจกัรในการผลิตโดยวิธีจุดคุม้ทุน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีชดัเจนท่ีสุดในการพิจารณาเลือกเคร่ืองจกัรเพื่อใชใ้นการผลิต
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เม่ืออตัราผลตอบแทนไม่เท่ากนั ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เม่ือผูผ้ลิตหรือบริษทัมีสายการผลิตสินคา้หลากหลาย ตอ้งมี
การใชเ้คร่ืองจกัรหลายชนิด หลายขนาดแลว้นั้น สามารถน าหลกัการของการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนไปร่วมพิจารณา
ในการเลือกเคร่ืองจกัรในการผลิตได ้ทั้งน้ีหากผูผ้ลิตหรือบริษทัน าสมการท่ีไดจ้ากแบบจ าลองของงานวจิยัน้ีไปใช้
ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกเคร่ืองจักรในการผลิตจากกรณีของเคร่ืองต้นแบบจะสามารถขยายและผลิต
เคร่ืองจกัรโดยใชส้นามไฟฟ้าแบบพลัส์ในการฆ่าเช้ือจุลินทรียข์องผลิตภณัฑห์รือสินคา้ไดต้ามก าลงัการผลิต 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนและแบบจ าลองในการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน
ส าหรับเคร่ืองตน้แบบท่ีใช้สนามไฟฟ้าแบบพลัส์ในการฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านม เพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นเชิง
พาณิชยส์ าหรับการเตรียมความพร้อมในการผลิตเคร่ืองฆ่าเช้ือจุลินทรียใ์นน ้ านมโดยใชส้นามไฟฟ้าแบบพลัส์ใน
อุตสาหกรรมการผลิตดว้ยตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและท าให้ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ และบริษทัสามารถท าการวางแผนตั้ง
ราคาขาย รวมถึงสามารถวางแผนในเร่ืองของจ านวนหน่วยท่ีขายเพ่ือสร้างก าไรอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าการค านวณค่าใชจ่้ายในการผลิตโดยวธีิตน้ทุนฐานกิจกรรมเพ่ือใหต้น้ทุนท่ีเกิดข้ึนใกลเ้คียง

กบัความเป็นจริงท่ีสุดและเพื่อใหก้ารตั้งราคาขายจากตน้ทุนการผลิตท่ีค านวณข้ึนเหมาะสมท่ีสุดตามกิจกรรมการ
ผลิต  

(2) หาขอ้มูลทางดา้นการผลิตและทางดา้นการตลาดเพ่ือวางแผนธุรกิจใหก้บัผูผ้ลิตในระดบั
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและยอ่ม ทั้งน้ีจะสามารถช่วยยกระดบัอุตสาหกรรมไทยในยคุ Thailand 4.0 
ต่อไป  
  (3) ควรท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ในการประเมินความน่าจะเป็นเพื่อ
สามารถก าหนดราคาขายให้กบัผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการโดยแสดงแต่ละช่วงของราคาขายวา่ควรจะขายก่ีหน่วย
เพ่ือใหเ้กิดความคุม้ทุนจากการค านวณตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท่ีไดน้ าเสนอจากในบทความวจิยัน้ี 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการให้โอกาสเผยแพร่งานวิจัยและขอบพระคุณฝ่ายวิจัย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตากส าหรับทุนสนบัสนุนการเผยแพร่งานวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 ผูบ้ริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มกัไม่ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการใชง้บ
การเงินเท่าท่ีควร  เน่ืองจากมกัจะตอ้งการทราบเพียงจ านวนเงินสด  รายรับและรายจ่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
เท่านั้น ซ่ึงอาจส่งผลท าให้ธุรกิจเกิดปัญหาในหลายดา้น  หากผูบ้ริหารวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ใจถึง
ความส าคญัของการใชง้บการเงิน  รวมถึงมีการจดัท างบการเงินอยา่งเป็นระบบ  โดยสามารถน าหลกั PDCA  มา
ประยุกต์ใชก็้จะสามารถน าขอ้มูลจากงบการเงินมาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ   
ทั้งน้ีเพื่อให้การตดัสินใจของผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพ  ขอ้มูลในงบการเงินจึงตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ  ถูกตอ้ง  
รวดเร็ว  เขา้ใจง่าย  และสะทอ้นถึงสภาพปัจจุบนัของกิจการใหม้ากท่ีสุด   
 
ค าส าคญั: การจดัท างบการเงิน,  ประสิทธิภาพการตดัสินใจ,  วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

ABSTRACT 
 SMEs’ executives mostly are unaware of the importance of financial reports because they often want 
to know only amount of cash, income and expenses in a short period of time, resulting in business issues in 
many aspects. If SMEs’ executives understand the importance of financial reports, have systematical process of 
preparing financial reports, and apply PDCA model, they can gain benefits in decision-making process by 
applying financial report data in analysis. To effectively make decision, it is important that financial report data 
must be quality , correct , quick , intelligible and reflect the business’s current status. 
 
KEYWORDS: Process of preparing financial statement, effective decision-making, SMEs 
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บทน า 
 จากขอ้มูลสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในแต่ละปีท่ีส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไดแ้สดงไวใ้นรายงานสถานการณ์ประจ าปีแต่ละปีตั้งแต่ปี 2550 ถึง 
2560 จะพบวา่  สภาวะทางเศรษฐกิจของสงัคมโลกเป็นปัจจยัท่ีถือเป็นตวัแปรส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใน
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และเม่ือภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการถดถอย  ระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบไม่นอ้ย  และยงัมีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์มหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี 2554 
ท่ีท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจเกิดการขาดทุนและไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว แต่ยงัมีปัญหาท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีข้อมูล
สถานการณ์ยอ้นหลงัของ สสว. ไม่ไดก้ล่าวถึงนัน่คือ ปัญหาทางดา้นการจดัท างบการเงิน  ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่มกัไม่ไดใ้ห้ความส าคญัเท่าท่ีควร และไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชง้บการเงินเพื่อการวางแผนและ
บริหารธุรกิจ  เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ตอ้งการทราบเพียงสภาพคล่องทางการเงินในระยะเวลาสั้น ๆ 
เท่านั้น (ภทัราพร นาคนอ้ย, 2551)  ส่งผลท าให้ธุรกิจเกิดปัญหาในหลายดา้น เช่น การขาดขอ้มูลท่ีส าคญัในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน  ขาดเอกสารในการขอกูเ้งินจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ เป็นตน้ 
 อาจกล่าวไดว้า่ ผูป้ระกอบการ SMEs จ านวนไม่น้อย ท่ียงัไม่มีการวางแผนดา้นการเงินและการบริหาร
จดัการในดา้นอ่ืน ๆ จึงท าให้ธุรกิจขาดความพร้อมในการขยายกิจการในอนาคตและไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างย ัง่ยืน  ดังนั้น การบริหารขอ้มูลโดยเฉพาะขอ้มูลทางด้านบัญชี จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของ
กิจการ ซ่ึงขอ้มูลทางบญัชีดงักล่าวจะอยูใ่นรูปแบบของงบการเงินของกิจการ  โดยจะตอ้งมีการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
งบการเงิน เพ่ือให้ผู ้บ ริหารได้เห็นถึงผลก าไรขาดทุน  ฐานะทางการเงิน   รวมถึงการแสดงแนวโน้ม                          
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของกิจการ  เป็นตน้  และเพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
งบการเงินไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ขอ้มูลนั้นจึงตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ  กล่าวคือ  ตอ้งมีความ
ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  เขา้ใจง่าย  และสะทอ้นถึงสภาพปัจจุบนัของกิจการใหม้ากท่ีสุด  (ศศิวมิล มีอ าพล, 2556) 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนักถึงความส าคญัของ   
การจดัท างบการเงินอย่างเป็นระบบ และน างบการเงินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและการตดัสินใจ
เพื่อใหส้ามารถบริหารกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ความส าคัญของงบการเงิน 
 งบการเงินถือเป็นสารสนเทศท่ีช่วยในการบริหารจดัการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจ การวางแผน 
และการควบคุมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (พชัริน วเิศษประสิทธ์ิ, 2552)  
 วชันีพร เศรษฐสกัโก (2545) สรุปความส าคญัของงบการเงินไว ้3 ประการ คือ   
 1.  ให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวนัแก่ผูบ้ริหารระดับล่างและพนักงาน เพ่ือใช้ในการ
ประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังาน ควบคุมและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหนา้ท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
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 2.  ให้ขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ วางแผน และควบคุมการด าเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวแก่
ผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือน าไปใชป้ระกอบกบัขอ้มูลท่ีไม่เป็นตวัเลขทางการเงิน ส าหรับการบริหารงานดา้นต่าง ๆ  
 3.  ใหข้อ้มูลพ้ืนฐานตามกฎหมายก าหนดแก่ผูใ้ชภ้ายนอก 
 มนูญชยั ธีระอกนิษฐ์ (2552) ไดร้ะบุประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีไวด้งัน้ี 
  1.  ช่วยให้ทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ  เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจได้
รวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า 
 2.  ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถวางแผนธุรกิจดา้นต่าง ๆ และช่วยใหส้ามารถปรับปรุงและพฒันากิจการได ้
 3.  เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการหาแหล่งเงินทุน  
 4.  ช่วยใหส้ามารถวางแผนภาษีอากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.  ช่วยใหมี้หลกัฐานทางการเงิน ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบได ้
 6.  ช่วยในการวางแผนการใชแ้ละควบคุมการใชสิ้นทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพ 
 นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ Cao, Hsien & Kohlbeck (2012) ท่ีพบวา่งบการเงินมีความสมัพนัธ์เชิงบวก
ต่อการตดัสินใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ Berger P. (2011)  ท่ีพบว่าคุณภาพของงบการเงินส่งผลต่อ     
การตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารกิจการดว้ยนัน่เอง 
 จากขอ้มูลขา้งตน้  อาจสรุปความส าคญัของงบการเงินได้ว่า งบการเงินเป็นขอ้มูลทางการบัญชีท่ีมี
ความส าคญัต่อการบริหารกิจการ  ทั้งในดา้นการตดัสินใจ  การวางแผน การควบคุม  รวมถึงการแกไ้ขปัญหาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว  
 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
 นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2551) ไดมี้การน าเสนอเก่ียวกบัลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงิน พบว่า ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินเป็นการน าเสนอถึงลกัษณะท่ีจะท าให้กระบวนการ
บริหารทางบญัชีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงมีรายละเอียดในการน าเสนอ ดงัแผนภาพต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1  ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี 
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  จากแผนภาพดังกล่าว พบว่า ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินจะมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ                    
(1) ลกัษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหารองค์กร และ (2) ลกัษณะคุณภาพเสริม          
ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเปรียบเทียบโดยน าข้อมูลทางการบัญชีมาวิเคราะห์กับศักยภาพของคู่แข่งในองค์กร                 
เพ่ือท าให้เกิดความเขา้ใจ และสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการ
ด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได ้เน่ืองจากผูบ้ริหารจะไดรั้บขอ้มูลทางการบญัชีท่ีครบถว้น เป็นกลาง  และไม่มี
ความผิดพลาด  ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของสุธิรา เรือนศรี (2553, หน้า 13 – 14) ท่ีไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชี ท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จในการตดัสินใจเชิงธุรกิจได ้จะตอ้งอาศยัปัจจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย 
  1)  ขอ้มูลทางบญัชีท่ีปรากฏในงบการเงินจะตอ้งมีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อยา่งครบถว้น  
 2)  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีการจดบนัทึกทุกคร้ังท่ีใชง้าน  อีกทั้งจะตอ้งมีการวางแผนการ
บริหารบญัชีท่ีเป็นระบบ  และควรมีการจดัแยกประเภทของบญัชีออกเป็นกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดความ
สะดวกในการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ได ้
  3)  ตอ้งมีการน าเอาหลกัปฏิบติัทางบญัชีเขา้มาใชแ้ละเขา้มาบริหารบญัชี  เพ่ือท าให้เกิดความถูกตอ้งตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนดไว ้ และจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติตามการแสดงรายละเอียดทางภาษี          
ท่ีถูกกฎหมายอีกทางหน่ึง 
  4)  การจดัท าขอ้มูลทางบญัชีควรจะตอ้งมีการจดัท าให้เป็นมาตรฐาน และมีความต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 
 5)  การจดัท าขอ้มูลทางบญัชีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความถูกตอ้งของงบการเงิน  
 6)  การจดัท าขอ้มูลทางบญัชีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม หรือมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบทุกดา้น 
และตอ้งเป็นไปตามท่ีขอ้กฎหมายต่าง ๆ ก าหนดไว ้
  7)  การจัดท าข้อมูลทางบัญชีจะต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินอย่างเป็นระบบ โดยอาจจะอาศัย
บุคคลภายนอก  หรือการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี  หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีระบุไว ้
  นอกจากน้ี  ตามการศึกษาของวราภรณ์ นาคใหม่ (2558, หน้า 1-15) ท่ีน าเสนอเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูล
ทางบญัชีไวว้า่  ขอ้มูลทางบญัชีเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยให้การบริหารงานขององคก์รเกิดความส าเร็จ  เพราะ
การวเิคราะห์งบการเงินเป็นการวิเคราะห์งบก าไรขาดทุน  ฐานะทางการเงิน  การแสดงความเปล่ียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ  ท าใหเ้กิดการน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาไปใชเ้พื่อการวางแผน และน าไปปฏิบติั   เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพใน
การบริหารงานสูงสุด ซ่ึงควรจะตอ้ง       มีการปฏิบติัตามท่ีแผนแม่บทการบญัชี ปีพ.ศ. 2552 คือ 
 1)  การสร้างความเขา้ใจใหก้บัพนกังานต่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 
  2)  การตดัสินใจ โดยขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงิน จะมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ และยงัสามารถ
น าไปสู่การคาดคะเนผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์รในอนาคตได ้
  3)  การท าให้เกิดความน่าเช่ือถือในองค์กร ซ่ึงการบริหารบัญชี จะเป็นการแสดงรายละเอียดของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  และสามารถน าเอาขอ้มูลเหล่านั้น  มาสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัธุรกิจการได ้  
 4)  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ซ่ึงการบริหารบัญชีจะสามารถน าขอ้มูลในงบการเงิน
เปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่างกนั  เปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกบังบการเงินของธุรกิจอ่ืน  
รวมถึงวธีิการทางบญัชีจากงวดหน่ึงไปอีกงวดหน่ึงได ้ 
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  จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่  ขอ้มูลทางบญัชีเป็นขอ้มูลจากกระบวนการทางการบญัชี
ท่ีถูกจดัท าอย่างเป็นระบบ  โดยขอ้มูลทางบัญชีท่ีมีคุณภาพจะสามารถสะทอ้นให้เห็นสภาพทางเศรษฐกิจของ
กิจการนั้น ๆ  ท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูล อาทิ ผูบ้ริหาร นกัลงทุน เจา้หน้ีของกิจการ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ  สามารถน า
ขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์และประมวลผลทางการเงินเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจดา้นต่าง ๆ ได ้

 
การจัดท างบการเงินอย่างเป็นระบบ 
 อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2560)  ได้อธิบายไวว้่า การจัดท างบการเงินเป็นระบบการจัดท าขอ้มูลทาง        
การบญัชีท่ีมีการน ารายการทางการคา้เขา้มาจดบนัทึกออกเป็นหมวดหมู่  และมีการน าเอาสถิติหรือการจดบนัทึก
ไปท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารต่อการด าเนินการต่าง ๆ 
และท าให้เกิดการแปลความหมาย  เพ่ือให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพขององคก์รได ้โดยผูบ้ริหารองคก์ร
สามารถใชห้ลกัการท่ีส าคญั คือ 
  1.  การบริหารจดัการขอ้มูลจากภายในองคก์ร (Internal information) ซ่ึงขอ้มูลภายในองคก์ร เป็นขอ้มูล
ท่ีมีความส าคญัมาก ดังนั้น กระบวนการบริหารองค์กร จะตอ้งมีการจดัท าระบบการบริหารทางบัญชี คือ การ
วางแผนทางการบญัชี การบริหารจดัการขอ้มูลดา้นการเงินต่าง ๆ รวมไปถึงการน าขอ้มูลไปสู่การวิเคราะห์ดา้น
ผลผลิต และขอ้มูลบุคลากร เพ่ือท าใหเ้กิดการบริหารภายในองคก์รท่ีเป็นระบบ 
  2.  การบริหารจดัการขอ้มูลภายนอกองค์กร (External information) โดยขอ้มูลประเภทน้ีจะวิเคราะห์    
มาจากขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมไปถึง
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 การจดัท างบการเงิน มีความส าคญัมากต่อการบริหารจดัการธุรกิจ ซ่ึงการจดัท างบการเงินนั้นมีแนวทาง
อยู่หลากหลายรูปแบบ  แต่อย่างไรก็ดี  งบการเงินนั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นมาตรฐาน   
การบญัชีดว้ย  ซ่ึงธารี หิรัญรัศมี และคณะ (2551) ไดอ้ธิบายขั้นตอนส าคญัการจดัท างบการเงินไวด้งัน้ี 
 1.  มีกระบวนการจดบนัทึกรายการ (Identifying and Recording with Measurement)  โดยแบ่งออกเป็น 
ประเภท หรือแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไดอ้ยา่งชดัเจน   มีการก าหนดมาตรวดัอยา่งถูกตอ้ง  และมีความง่ายต่อการจด
บนัทึกและการอ่าน  
  2.  มีการการจดัประเภทรายการ (Classifying) ให้เหมาะสม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
คือ (1) สินทรัพย ์(2) หน้ีสิน (3) ส่วนของเจา้ของ (4) รายได ้และ (5) ค่าใชจ่้าย   
 3.  มีการสรุปผลรายการ (Summarizing)   ท่ีบันทึกอยู่ในบัญชีอย่างถูกตอ้ง และอาจจะแบ่งออกเป็น
ช่วงเวลาต่างๆ เช่น 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี เพ่ือท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ผลการบริหารบญัชีในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4.  มีการจดัท าผลสรุปไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ (Communicating and Interpreting) ซ่ึงการบริหารจดัการ
ดังกล่าว จะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีครบถว้น เช่น การจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างละเอียด มีการแบ่ง
ช่วงเวลาอยา่งเหมาะสม และมีการจดัแบ่งประเภทอยา่งถูกตอ้ง  
 นอกจากการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีและจดัท างบการเงินอยา่งเป็นขั้นตอน
ตามท่ีได้อธิบายไวแ้ล้ว  ยงัมีปัจจัยส าคัญอีกประการหน่ึงคือ  การจัดท างบการเงินโด ยน าระบบ PDCA               
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เขา้มาประยกุตใ์ช ้(อนุรักษ ์ทองสุโขวงศ ์, 2560)  เพื่อให้การจดัท างบการเงินของกิจการมีประสิทธิภาพ  สามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเพ่ือการบริหารธุรกิจของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มได ้ โดยมีหลกัการ
ดงัน้ี  (1) การวางแผนการจดัท างบการเงินให้ถูกตอ้งตามหลกัทางบญัชี  (2) การจดัท างบการเงินให้ถูกตอ้งตาม
หลกัทางบัญชี  (3) การตรวจสอบ ติดตาม  และวิเคราะห์ขอ้มูลด้านงบ และสุดท้าย คือ (4) การทบทวนและ
ปรับปรุงการจดัท าขอ้มูลทางการเงิน  แต่กิจการจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จใน
ระยะสั้ นจนถึงระยะยาว รวมไปถึงการอาศยัขอ้มูลจากภายในและภายนอก  เพ่ือท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลเกิด
ศักยภาพ  โดยน าขอ้มูลท่ีได้จากการจัดท างบการเงินมาใช้เพ่ือให้ได้รับขอ้มูลท่ีส าคัญ ได้แก่  ขอ้มูลเพ่ือการ
ตดัสินใจเชิงปริมาณ (Quantitative information) และขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเชิงคุณภาพ (Qualitative information)  
 การศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (อา้งอิงในภทัรา นาคน้อย, 
2551) ท่ีได้มีการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดท าข้อมูลทางด้านการบัญชีและงบการเงิน เพ่ือท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ โดยเฉพาะส่วนของกระแสเงินสดสภาพคล่องทางการเงิน  ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และยงัจะเป็นประโยชน์ต่อการน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ประเภทเพ่ือท าให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ        
เป็นตน้ อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัแก่บุคลากรต่าง ๆ ภายในองคก์ร เพ่ือท าให้เกิดการ
วางแผนอนัจะน าไปสู่การด าเนินการตามท่ีไดมี้การตดัสินใจไว ้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดกบัองคก์รท่ีจะบรรลุไปสู่
เป้าหมาย  ดงันั้น การจดัท าขอ้มูลทางบญัชี  จึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินอยา่งเป็นระบบ เพ่ือท าให้เกิด                 
การวางแผนการด าเนินการไดย้า่งมีประสิทธิภาพ  และมีการแสดงถึงขอ้มูลในรายละเอียดฐานะทางการเงิน  และ
รายการเดินบญัชี  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์กระแสเงินสด และการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูบ้ริหาร
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ได ้
  

การตัดสินใจ  
 จากการศึกษาค าจ ากดัความของนกัวจิยัหลายท่าน  อาทิ จิระจิตต ์ระคา (2541) , สมคิด บางโม (2545) , 
สุพานี สกฤษฎ์วานิช (2549) ,และฉัตยาพร  เสมอใจ (2550)  สามารถสรุปไดว้า่  การตดัสินใจ  เป็นกระบวนการ
พิจารณาทางเลือกท่ีมีอยูม่ากกวา่หน่ึงทางเลือก  และตกลงใจช้ีขาดเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงท่ีประเมินแลว้
ว่าจะท าให้บรรลุผลส าเร็จ หรือผลลพัธ์ของการตดัสินใจท่ีดี  ซ่ึงประกอบด้วย  ความมีคุณภาพ ความรวดเร็ว
ทนัเวลาถูกกบัปัญหาและความเหมาะสมทางจริยธรรม  ซ่ึงลกัษณะของการตดัสินใจนั้น  กลัณพฒัน์ รัศมีเมฆินทร์ 
(2551) ได้สรุปไวว้่าโดยส่วนใหญ่การตดัสินใจจะมี 3 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 1)  การตัดสินใจท่ีอยู่ภายใตค้วาม
แน่นอน 2)  การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง และ 3)  การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน  ซ่ึงการตดัสินใจนั้น
จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของขอ้มูลข่าวสาร  รายละเอียด  และบริบทต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะทางด้านลูกคา้  การตลาด  และปัจจัยขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
องค์กร  นอกจากน้ีการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมก็จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดความถูกตอ้งในการ
ตัดสินใจ  ซ่ึงสอดคล้องกับ Robbins P. and Coulter M. (2003) ท่ีได้น าเสนอว่า  รูปแบบของการตัดสินใจมี               
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) Well – Structured Problems and Programmed Decisions โดยรูปแบบการตดัสินใจน้ี เป็นการ
ตดัสินใจแบบตรงไปตรงมา  มีขั้นตอนการตดัสินใจท่ีแน่นอน ชดัเจน  และมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ  2) Poorly 
– Structured Problems and Non programmed Decisions เป็นการตัดสินใจท่ี เกิดข้ึนมาจากข้อมูลต่าง ๆ ไม่มี        
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ความชัด เจน เป็นการตัดสินใจท่ี มีไว้ส าห รับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่ านั้ น   และ 3) Integration                  
เป็นการตดัสินใจภายใตค้วามเป็นจริงท่ีมีอยูใ่นองคก์ร โดยมีการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ออกมาเป็นระบบ โดยอาศยั
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดบัในองคก์รและการบริหารองคก์รร่วมกนั  และมีแนวคิดวา่  การเลือกแนวทางท่ี
เหมาะสมควรจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  การเมือง  
สงัคม  วฒันธรรม  การมุ่งเนน้ลูกคา้ การตลาด  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การจดัการกระบวนการ  และการให้
ความส าคญักบัพนกังานและชุมชนรอบขา้ง เพ่ือท าใหเ้กิดทางเลือกท่ีส าคญั  
 ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) อธิบายวา่  การตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูบ้ริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ประกอบดว้ยหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
  1.  บทบาทของผู ้บริหารในการน าองค์กรในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการใชอ้  านาจและตดัสินใจในการบริหารจดัการองค์กรให้มีความพร้อมต่อการรับมือทางดา้น
เศรษฐกิจ  และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดยเร่ิมตน้จากการก าหนดแนวทางในการใชอ้ านาจเพ่ือท าให้เกิดความ
คล่องตวัในการบริหารองค์กรของตนเอง  และมีการจดัตั้งทีมหรือบุคคลเพื่อท าให้หน้าท่ี เช่น การตรวจสอบ
ติดตามปัญหาต่าง ๆ  ท่ีมีในองคก์ร และน าไปเป็นขอ้มูลประกอบกบัการตดัสินใจต่อไป 
  2.  การวางแผนการด าเนินธุรกิจท่ีจะตอ้งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขอ้ก าหนดต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่
กระบวนการวางแผนงานในการบริหารองค์กร และมีการน าเอาหลกัการจดัท าแผนธุรกิจเข้ามาใช้เพื่อท าให้
สามารถปรับปรุงองค์กร ให้พฒันาต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ อีกทั้ งยงัสามารถน าไปสู่กระบวนการบริหาร      
ความเส่ียงท่ีมาจากการปรับเปล่ียนดา้นสงัคม สภาพแวดลอ้ม และเศรษฐกิจท่ีผนัแปรตลอดเวลา 
  3.  การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด เป็นกระบวนการองคก์รจะมีการก าหนดวธีิการจดัท าขอ้มูล และวิเคราะห์
ขอ้มูลตามความคาดหวงั  และความตอ้งการทางการตลาดของสินคา้และบริการจากผูบ้ริโภค  ซ่ึงแต่ละองค์กร
สามารถใชว้ิธีการท่ีแตกต่างกันออกไปเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการเหล่านั้น  เช่น  การวิเคราะห์อตัราส่วน     
ทางการตลาด  หรือการจดัแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ  และท าการวิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือสามารถ
ผลิตสินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มต่าง ๆ ได ้ โดยองคก์รจะตอ้งมีการใชห้ลกัการวางแผนงาน
ทางดา้นการตลาดอย่างเป็นระบบ  มีการน าแผนการตลาดไปใชใ้ห้ตรงกบัเป้าหมายของแผนงานท่ีไดร่้างเอาไว ้ 
และมีการตรวจสอบเพ่ือประเมินและติดตามผลการปฏิบติังานตามแผนอย่างเคร่งครัด  เพ่ือท่ีจะน าขอ้บกพร่อง  
ต่าง ๆ ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในปัจจุบนัและอนาคตได ้ ซ่ึงหากองคก์รมีการน าหลกัการมีส่วนร่วม
หรือการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ท่ีดี ก็จะส่งผลประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บจากการใหบ้ริการลูกคา้เพ่ิมมากยิง่ข้ึน   
  4.  การวดั วิเคราะห์ และจัดการความรู้  โดยเร่ิมต้นจากการวางแผนงานหรือแนวทางในการวดัผล
ประเมินผลท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบการบริหารงานอย่างเป็นรูปแบบ  และท าการน าแผนงานดงักล่าวไปสู่
กระบวนการปฏิบติั  รวมไปถึงการสร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเคร่ืองมือน้ีอาจจะท าใน
รูปแบบของ KPI หรือประเภทอ่ืน ๆ ได ้ แลว้จึงน าไปสู่กระบวนการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบติังานเพื่อ
หาขอ้บกพร่อง  และท าการแกไ้ขในโอกาสต่อไป 
  5.  การบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปแต่ละองคก์ร แต่จะมีรูปแบบของการบริหารงานท่ี
คลา้ยคลึงกนั คือ จะมีการจดัท าโครงสร้างของการท างานตามระบบการบริหารงานภายในองคก์ร  มีการจดัแบ่ง
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หนา้ท่ีความรับผิดชอบต่าง ๆ   ตามแผนก าลงัคนท่ีไดมี้การจดัสร้างไว ้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการพิจารณา
ว่า  บทบาทหน้าท่ีหรือแผนงานใดมีความสลบัซับซ้อนไม่เหมาะสม  หรือมีความขดัแยง้กัน เพ่ือน าไปขอ้มูล
ประกอบการเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
นอกจากน้ีการน าหลกัการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ก็จะช่วยท าใหเ้กิดความส าเร็จของงานไดม้ากข้ึน  
  6.  การจัดการกระบวนการ เป็นการบริหารงานภายในองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสารจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร  โดยขั้นตอนหรือกระบวนการน้ี จะเร่ิมตน้จากการวางแผนแนวทางในการบริหาร
ขอ้มูลต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในองคก์ร  เพ่ือน าไปสู่การจดัท าแผนท่ีรองรับการปฏิบติังานต่อไป   
  7.  ดา้นการให้ความส าคญักบัพนักงานและชุมชนรอบขา้ง หมายถึง  ผลการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ความผาสุกของพนกังานและชุมชนรอบขา้ง เช่น ขอ้ร้องเรียนจากพนกังานและชุมชนรอบขา้ง  เป็นตน้ 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
  สุภาพร เพ่งพิศ (2553) ได้ท าการศึกษา เร่ือง ปัญหาในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่ การใชค้วามรู้ดา้นวิชาชีพบญัชีบริหารและการใชค้วามรู้ดา้นการวางระบบ
บญัชีมีผลต่อปัญหา   5 ดา้น ไดแ้ก่  (1) ดา้นการประสานงานกบัลูกคา้  (2) ดา้นการปฏิบติังานของผูท้  าบญัชี  (3) 
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี   (4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท าบัญชี และ (5) ด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุดท่ีส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
  ณัฐวฒิุ วิเศษ (2555) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัในการด าเนินธุรกิจของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จงัหวดันนทบุรี  ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัใน
การด าเนินธุรกิจ ดา้นการจดัการ (Management) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมาเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง เม่ือพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ธุรกิจของผูป้ระกอบการมีการวางแผนในการด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนท่ีชัดเจนในทุกกระบวนการ ส่วนด้านด าเนินการและเทคโนโลยี (Operations and Technology) ด้าน
การตลาด (Marketing) และดา้นการเงิน (Financing) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 กฤษฎา สงัขมณี (2558) ไดท้ าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนท่ี
ส่งผลให้เกิดการจดัการแกปั้ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัในจงัหวดันครปฐม
และสมุทรสงคราม พบว่า  แนวคิดทางนวตักรรม ความเส่ียงทางการเงิน การเข้าถึงเทคโนโลยีประยุกต์ใช้
นวตักรรม  การใหค้วามส าคญักบัลูกคา้  และดา้นกระบวนการท างานส่งผลในแง่บวกกบักิจการ 
 Hodgetts และ Kuratko (2000) ไดศึ้กษา ปัญหาและความลม้เหลวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม พบวา่ ผูป้ระกอบการขาดขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท าให้เกิดการตดัสินใจท่ีผิดพลาด เช่น ขอ้มูลการวิจยั
ตลาด ขอ้มูลทางดา้นเทคนิค เป็นตน้ 
 Veeken, Vender และ Marc (2002 : Web Site) ได้ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการ
บริหารการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัก่อสร้าง พบวา่ บริษทัก่อสร้างจะมีการวางแผน การด าเนินงานก่อนท่ีจะเร่ิม
โครงการ และมีการน าขอ้มูลทางการเงินมาใชใ้นการตดัสินใจในการใชข้อ้มูลทางการบญัชีนั้นผูบ้ริหารระดบัสูง
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จะน าขอ้มูลทางการบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนของโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงมาใชเ้พ่ือประเมินผลประกอบการของโครงการ
วา่มีก าไรหรือขาดทุนและใชพ้ยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตเพ่ือใชใ้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์   
 

สรุป 
 งบการเงินถือเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการทางการบญัชีท่ีถูกจดัท าอยา่งเป็นระบบ  โดยงบการเงินท่ีมี
คุณภาพจะสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพทางเศรษฐกิจของกิจการนั้น ๆ  ท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูล อาทิ ผูบ้ริหาร นกัลงทุน 
เจา้หน้ีของกิจการ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ  สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลทางการเงิน
เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจดา้นต่าง ๆ ได ้ ซ่ึงการจดัท างบการเงินท่ีมีคุณภาพนั้น  ควรด าเนินตามขั้นตอนอยา่ง
เป็นระบบโดยอาจน าหลกั PDCA เขา้มาประยุกต์ใช้  กล่าวคือกิจการควรมีการวางแผนการจัดท างบการเงิน 
ให้ถูกตอ้งตามหลกัทางบญัชี (P-Plan)  มีการจดัท างบการเงินใหถู้กตอ้งตามหลกัทางบญัชี (D-Do)  เพ่ือท าให้เกิด
ความเป็นสากล  และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี รวมถึงควรมีการตรวจสอบ ติดตาม  และวเิคราะห์ขอ้มูลใน
งบการเงิน (C-Check)  เพ่ือท าให้เกิดการน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการองค์กรต่อไป  และสุดท้าย คือ (4) การทบทวนและปรับปรุงการจัดท าข้อมูลทางการเงิน (A-Act)            
เป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การทบทวนและตรวจสอบว่าการบริหารบัญชีในรูปแบบใด มีปัญหาหรือความ
ผิดพลาดเพ่ือน าไปสู่การจดัท าแผนแกไ้ขในการจดัท างบการเงินต่อไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้การตดัสินใจของผูบ้ริหาร        
มีประสิทธิภาพ  จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ  กล่าวคือ  ตอ้งมีความถูกตอ้ง  รวดเร็ว  เขา้ใจง่าย  และสะทอ้น
ถึงสภาพปัจจุบนัของกิจการใหม้ากท่ีสุด   
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบ 1) ความมีคุณค่าของขอ้มูลระหว่างก าไรขาดทุนสุทธิและ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ 2) ปัจจยัของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other Comprehensive Income: OCI) จาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้ งส้ินจ านวน 214 บริษทัจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยใช ้Price Model ของ Ohlson (1995) และ Return Model ของ Easton and 
Harris (1991) เพ่ือเปรียบเทียบวา่ก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตวัใดท่ีสามารถใหเ้น้ือหาขอ้มูล
เ ชิง เปรียบเทียบ (Relative Information Content)  รวมทั้ งสามารถให้เ น้ือหาข้อมูลส่วนเพ่ิม ( Incremental 
Information Content) จากปัจจยัขององคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
 ผลการศึกษาพบวา่ก าไรขาดทุนสุทธิมีขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบในการอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ในขณะท่ีขอ้มูลก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบในการอธิบายผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่าก าไรขาดทุนสุทธิ นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
และผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงเป็นสองปัจจยัท่ีสามารถ
ใหเ้น้ือหาขอ้มูลส่วนเพ่ิมในการอธิบายราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
 
ค าส าคญั: ความมีคุณค่าของขอ้มูล ก าไรขาดทุนสุทธิ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ABSTRACT 
This study aim to examine:  ( 1 )  the information content between net income and total comprehensive 

income and (2) the determinants of other comprehensive income (Other Comprehensive Income: OCI). The 214 
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observations are finally collected from companies listed on the Stock Exchange of Thailand between 2012 and 
2016. The Price model of Ohlson (1995) and the Return model of Easton and Harris (1991) are applied to compare 
whether net income and total comprehensive income would have the relative information content, as well as 
incremental information content from the determinants of the OCI.  

The results reveal that the net income has more relative pricing information content than the total 
comprehensive income, whereas the relative return information content shows a better explanation in total 
comprehensive income rather than the net income.  Furthermore, changes in revaluation surplus and unrealized 
gain or losses on the investments classified as available for sale are the two determinants that provide incremental 
information content in stock prices and stock returns. 

 
KEYWORDS: Information content, Net income, Total comprehensive income, Other comprehensive income 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

แนวคิดในการวดัผลก าไรขาดทุน นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร (2552) ไดก้ล่าววา่
แนวคิดท่ีใชใ้นการค านวณก าไรขาดทุนประกอบดว้ย 2 แนวคิด คือ แนวคิดผลการด าเนินงานในปัจจุบนั ซ่ึงจะ
เน้นถึงความส าคญัของก าไรท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการภายใตส้ถานการณ์ปกติ โดยกิจการ
สามารถค านวณผลก าไรขาดทุนโดยการวิเคราะห์จากรายการคา้ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้กิจการเกิดรายได้
และค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวด ดงันั้น ตามแนวคิดน้ีการน าเสนอขอ้มูลการวดัผลการด าเนินงานจึงควรแสดงรายการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในงวดปัจจุบนัเท่านั้น และแนวคิดรวมหมดทุกอยา่งจะเนน้ถึงประโยชน์ของตวัเลข
ก าไรท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินมากท่ีสุดซ่ึงควรรวมรายการต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีส่งผลให้ส่วนของเจา้ของนั้น
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง ทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของกิจการและการจ่ายเงินปันผล การรวมรายการดงักล่าว
ท าให้นักลงทุนและผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินความส าคญัและผลกระทบของรายการท่ีส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานของกิจการเปล่ียนแปลง ดงันั้นแนวคิดในการจดัท าและน าเสนองบการเงินท่ีมีความแตกต่างกนันั้นยอ่ม
ส่งผลใหต้วัเลขก าไรมีความแตกต่างกนัไปดว้ย โดยในอดีตท่ีผา่นมาคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานบญัชีระหวา่ง
ประเทศ (IASB)  จะเนน้การวดัผลก าไรตามแนวคิดผลการด าเนินงานในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีจะสะทอ้นให้
เห็นถึงรายการก าไรขาดทุนจากการด าเนินงานภายใตส้ถานการณ์ตามปกติของกิจการในงวดปัจจุบนัเท่านั้น 
ในขณะท่ีแนวคิดรวมหมดทุกอยา่งนั้นจะเป็นไปตามนิยามของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามกรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงิน ส่งผลให้ในปัจจุบนัคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ได้ยึดถือ
แนวคิดรวมหมดทุกอยา่งมาใชเ้ป็นหลกัในการก าหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ดงันั้นจะเห็นไดว้า่แนวคิด
รวมหมดทุกอยา่งนั้นจะแสดงรายการท่ีกวา้งกวา่แนวคิดการด าเนินงานในปัจจุบนั 

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนของการรับรู้ก าไรขาดทุนท าให้คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีสหรัฐอเมริกา 
(FASB) ได้ท าการประกาศ Statement of Financial Accounting Standards no.130 การรายงานก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (Reporting Comprehensive Income) ท่ีก าหนดให้กิจการแสดงขอ้มูลท่ีมีลกัษณะร่วมกนัไวด้ว้ยกนัโดย
กิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งรายงานตวัเลขก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งในงบ
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การเงินเพ่ือเปิดเผยและน าเสนอต่อสาธารณะและบุคคลทั่วไป โดยไม่อนุญาตให้น าส่วนประกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จไปรวมแสดงไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดรวม
หมดทุกอยา่ง (The All-Inclusive Concept of Income) ท่ีกล่าววา่ก าไรท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินควรรายงาน
รายการต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในส่วนของเจา้ของ โดยไม่รวมการจ่ายเงินปันผล
และการลงทุนโดยเจา้ของ ส าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 สภาวชิาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน ซ่ึงใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญั คือ การเปล่ียนแปลงการน าเสนองบ
ก าไรขาดทุนไปเป็นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากน้ีการเปิดเผยรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยงัช่วยลด
โอกาสในการตกแต่งตวัเลขก าไรดว้ยการขายหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีมีผลก าไรเพ่ือรับรู้ผลก าไรดงักล่าวในงบก าไร
ขาดทุน เน่ืองจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแสดงใหเ้ห็นวา่การกระท าดงักล่าวไม่ไดมี้ผลท าใหกิ้จการเกิดความ
มัง่คัง่ข้ึนแต่อยา่งใด ดงันั้นขอ้มูลเก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจึงมีความส าคญัและจ าเป็นต่อนกัลงทุนและผูใ้ชง้บ
การเงินควรท่ีจะไดรั้บทราบขอ้มูล 

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความมีคุณค่าของขอ้มูลก าไรขาดทุน
สุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม: ตวัอยา่งจากประเทศไทย เน่ืองจากรายการท่ีถูกน าเสนอในรูปแบบของก าไร
ขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมถือเป็นขอ้มูลงบการเงินท่ีผูล้งทุนและผูใ้ชง้บการเงินนั้นใหค้วามสนใจ
เป็นอยา่งมากและเป็นขอ้มูลล าดบัแรกท่ีนกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงินใชใ้นการวเิคราะห์และประกอบการตดัสินใจ
เพื่อพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยข์องแต่ละกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
ระหวา่งก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

(2) เพ่ือศึกษาความสามารถส่วนเพ่ิมของปัจจยัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการอธิบาย
ราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์พ่ือยืนยนัถึงประโยชน์ในการใชข้อ้มูลดงักล่าวประกอบการ
พิจารณาผลการด าเนินงานของกิจการและใชใ้นการประกอบการตดัสินใจลงทุน 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
แนวคิดท่ีใชใ้นการค านวณก าไรขาดทุนประกอบดว้ย 2 แนวคิด คือ แนวคิดผลการด าเนินงานในปัจจุบนั 

ซ่ึงจะเน้นถึงความส าคญัของก าไรท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการภายใตส้ถานการณ์ปกติ และ
แนวคิดรวมหมดทุกอยา่งซ่ึงควรรวมรายการต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีส่งผลให้ส่วนของเจา้นั้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ทั้งน้ีไม่
รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของและการจ่ายเงินปันผล (นิพนัธ์  เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2552) 

ในอดีตท่ีผ่านมามีการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยร์ะหวา่งรายการก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซ่ึงมีหลากหลายงานวิจยัท่ีสนบัสนุน 
โดยพบวา่รายการก าไรขาดทุนสุทธิสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ละราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม อยา่งไรก็ตาม มีงานวิจยัท่ีให้ผลการศึกษาท่ีมีความโตแ้ยง้กนัอยูท่ั้งงานวิจยัในประเทศไทย
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และงานวิจยัในต่างประเทศ เช่น Dhaliwal et al. (1999) ท่ีไม่สามารถสรุปไดว้่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมนั้นมี
ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ก าไรขาดทุนสุทธิ ในขณะท่ี นุชนารถ ละเอียดธน
กิจ (2547), นันทิยา พรมทอง (2550), Saeedi (2008),  Kabir and Laswad (2011), Denise and Kimberly (2011), 
Goncharov and Hodgson (2008) และ Mechelli and Cimini (2014) พบว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมไม่มี
ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพยแ์ละราคาหลกัทรัพย์ได้ดีกว่าก าไรขาดทุนสุทธิ แต่ 
Kanagaretnam et al. (2009) ได้ผลการวิจัยท่ีตรงกันขา้ม ซ่ึงพบว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีสามารถในการ
อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์และราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กว่าก าไรขาดทุนสุทธิ โดยในประเทศไทยยงัไม่มี
การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีหลงัจากท่ีมีการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 การน าเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 
2552)  ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัช้ินน้ีท่ีตอ้งการศึกษารายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีความสามารถใน
การอธิบายราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ไดดี้กว่าก าไรขาดทุนสุทธิของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ โดยศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 

นอกจากน้ี งานวิจัยในอดีตยงัมีการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์ซ่ึงพบวา่ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ มูลค่าตาม
บญัชี (Kanagaretnam et al., 2009) ก าไรขาดทุนสุทธิ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (Mechelli and Cimini, 2014) การ
เปล่ียนแปลงของก าไรขาดทุนสุทธิ การเปล่ียนแปลงของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและองคป์ระกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Goncharov and Hodgson, 2008) ผูว้ิจยัจึงไดน้ าปัจจยัดงักล่าวมาศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ีดว้ย 
โดยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 
  

             ตัวแปรอสิระ                                   ตัวแปรตาม 
                  (Independent Variable)                                      (Dedependent Variable) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ก าไรขาดทุนสุทธิ 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :- 
   - การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
   - ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั    
     คณิตศาสตร์ประกนัภยัตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
   - ผลก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินของการ 
     ด าเนินงานในต่างประเทศ 
   - ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท์าง

การเงินเผื่อขาย 
   - ผลก าไร (ขาดทุน) ท่ีมีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงใน

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 

  ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
ราคาหลกัทรัพย ์
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4. สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานการศึกษาที่ 1 : ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีความสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่

ก าไรขาดทุนสุทธิ 
สมมตฐิานการศึกษาที ่2 : ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีความสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ไดดี้กวา่ก าไรขาดทุนสุทธิ 
สมมติฐานการศึกษาที่ 3 : การเปิดเผยขอ้มูลของรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและองคป์ระกอบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จช่วยเพ่ิมความสามารถในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์
สมมติฐานการศึกษาที่ 4 : การเปิดเผยขอ้มูลของรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและองคป์ระกอบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จช่วยเพ่ิมความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชข้อ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูล SETSMART ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงผูว้จิยัไดท้ า
การตดับริษทัท่ีมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไม่ครบถว้นออก ท าให้มีตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 214 
บริษทั หรือ 1,070 ชุดขอ้มูล โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช ้Price Model 
ของ Modified Ohlson (1995) และ Return Model ของ Easton and Harris (1991) และทดสอบสมมติฐานของการ
โดยการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) วิธี Panel Least Squares เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ก าไรขาดทุน
สุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซ่ึงคาดวา่จะมีผลต่อราคาและผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์     
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานและการอภิปราย 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมการถดถอย Price Model 

หมายเหตุ: n = 1,070, *** มีนยัส าคญัท่ี 0.01, ** มีนยัส าคญัท่ี 0.05,* มีนยัส าคญัท่ี 0.10 โดยก าหนดให้  BV = ราคาตามบญัชี, NI = ก าไรขาดทุนสุทธิ, CI = ก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน,  L = Dummy Variable ก าหนดให้เป็น 1 เม่ือบริษทัมีก าไรขาดทุนสุทธิติดลบและ 0 เม่ือก าไรเป็นอ่ืน ๆ 

 

 แบบจ าลองที่ 1.1 แบบจ าลองที่ 1.2 

Price Model 
                   

Pit
Pit-1

= α0+ α1
BVit

Pit-1
+ α2

NIit
Pit-1

+ α3Lit+ α4
Lit×NIit
Pit-1

+ 

                                       time and firm fixed effects + εit  

                        
Pit
Pit-1

= β0+ β1
BVit

Pit-1
+ β2

CIit
Pit-1

+ β3Lit+ β4
Lit×CIit
Pit-1

+ 

                                         time and firm fixed effects + εit  

Variable  Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error 
Intercept                             0.0746 0.0447 0.1344*** 0.0476 
BVit/Pit-1             1.1315*** 0.0463 0.9520*** 0.0576 
NI it/Pit-1             4.6861*** 0.2870   
CI it/Pit-1   3.5475*** 0.2423 
L it/Pit-1                         0.0207 0.1355              -0.0092 0.1336 
LxNI it/Pit-1                                   -5.4816*** 0.8409   
LxCI it/Pit-1                -4.4945*** 0.8451 
 Adjusted R2 = 0.7411 Adjusted R2 = 0.7210 
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จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบเน้ือหาขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ (Relative Information Content) โดยการ
เปรียบเทียบ Adjusted R2 ของ Price Model ก าไรขาดทุนสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 74.11 ส่วน
อีกร้อยละ 25.89 เกิดจากอิทธิพลของปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา และ Price Model ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 72.10 ส่วนอีกร้อยละ 27.90 เกิดจากอิทธิพลของปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้
น ามาพิจารณา จากผลการวิเคราะห์พบว่า ราคาตามบัญชี ก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมี
ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกับราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยจากผล
ดงักล่าวสรุปไดว้่าก าไรขาดทุนสุทธิสามารถให้ขอ้มูลเน้ือหาเชิงเปรียบเทียบ (Relative Information Content) ใน
การอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ดีกว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Goncharov and Hodgson (2008), Kabir and Lasward (2011) และ Mechelli and Cimini (2014) ดงันั้น จึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการศึกษาท่ี 1 ท่ีตั้งไวเ้หตุผลอาจเป็นเพราะขอ้มูลก าไรขาดทุนสุทธิแสดงผลการด าเนินงานจาก
กิจกรรมหลกัของกิจการ มกัเกิดข้ึนซ ้ าอีกในอนาคต มีความยัง่ยนืสูง และสามารถใชใ้นการพยากรณ์ไดดี้กวา่ ซ่ึงจะ
สะท้อนความมัง่คัง่ในส่วนของเจา้ของได้ดีกว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยท่ีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมี
องคป์ระกอบของรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นผลก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (Unrealized gain and 
losses) หรือเป็นรายการชัว่คราว อีกทั้งรายการดงักล่าวไม่ไดม้าจากกิจกรรมหลกัของธุรกิจ  

 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมการถดถอย Return Model 

หมายเหตุ: n = 1,070, *** มีนยัส าคญัท่ี 0.01, ** มีนยัส าคญัท่ี 0.05,* มีนยัส าคญัท่ี 0.10 โดยก าหนดให้ NI = ก าไรขาดทุนสุทธิ, ΔNI = การเปล่ียนแปลงของก าไร
ขาดทุนสุทธิ, CI = ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน, ΔCI = การเปล่ียนแปลงของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม, L = Dummy Variable ก าหนดให้เป็น 1 เม่ือ
บริษทัมีก าไรขาดทุนสุทธิติดลบและ 0 เม่ือก าไรเป็นอ่ืน ๆ 

 
 
 

 แบบจ าลองที่ 2.1 แบบจ าลองที่ 2.2 

Return Model 
          RETit= α0 + α1

NIit
Pit-1

+ α2
ΔNIit
Pit-1

+ α3Lit+ α4
Lit×NIit
Pit-1

+  

                        α5
Lit×ΔNIit

Pit-1
+ time and firm fixed effects+ εit  

                 RETit= β0+ β1
CIit
Pit-1

+ β2
ΔCIit
Pit-1

+ β3Lit  + β4
Lit×CIit
Pit-1

+ 

                              β5
Lit×ΔCIit

Pit-1
+ time and firm fixed effects+ εit 

Variable Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error 

Intercept -0.5353*** 0.0579 -0.3665*** 0.0508 
NI it/Pit-1                    10.4379*** 0.3443   
ΔNI it/Pit-1 -1.4513*** 0.4122   
CI it/Pit-1            7.4516*** 0.2212 
ΔCI it/Pit-1   -1.2254*** 0.2901 
L it/Pit-1                 0.3392 0.1864                     0.3180 0.1692 
LxNI it/Pit-1               -15.7009*** 1.2000   
LxΔNI it/Pit-1                5.8518*** 0.7961   
LxCI it/Pit-1                -13.0310*** 1.0665 
LxΔCI it/Pit-1             6.1803*** 0.6496 
 Adjusted R2 = 0.5905 Adjusted R2 = 0.6434 
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จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบเน้ือหาขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ (Relative Information Content) โดยการ
เปรียบเทียบ Adjusted R2 ของ Return Model ก าไรขาดทุนสุทธิสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดร้้อย
ละ 59.05 ส่วนอีกร้อยละ 40.95 เกิดจากอิทธิพลของปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา และ Return Model ก าไร
ขาดทุนสุทธิสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดร้้อยละ 63.34 ส่วนอีกร้อยละ 36.66 เกิดจากอิทธิพล
ของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา จากผลการวเิคราะห์พบวา่ ก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และพบวา่การเปล่ียนแปลงของก าไรขาดทุนสุทธิและการ
เปล่ียนแปลงของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงกนัขา้มกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยจากผลดงักล่าวสรุปไดว้า่ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสามารถ
ให้ขอ้มูลเน้ือหาเชิงเปรียบเทียบ (Relative Information Content) ในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ด้
ดีกวา่ก าไรขาดทุนสุทธิ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dhaliwal et al. (1999) และ Kanagaretnam et 
al. (2009) ดงันั้น จึงเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาท่ี 2 ท่ีตั้งไวเ้หตุผลอาจเป็นเพราะรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมเป็นผลรวมระหวา่งก าไรขาดทุนสุทธิซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการด าเนินงานจากกิจกรรมหลกัของกิจการ 
และองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นผลก าไรขาดทุนชัว่คราวท่ีถูกรวมไวด้ว้ยกนั การรวมก าไร
ทั้งสองส่วนน้ีเขา้ดว้ยกนัมีขอ้ดีของการรวมตามแนวคิดรวมหมดทุกอยา่ง  (The All-Inclusive Concept of Income 
or The Clean-Surplus Concept) คือสะทอ้นความมัง่คัง่ทั้งหมดของกิจการไดอ้ยา่งครบถว้นรวมถึงความโปร่งใส
จากการจดัการก าไรผ่านรายการคา้ต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการประเมินมูลค่าซ่ึงควรจะเป็นก าไรโดยรวม
ทั้งหมดท่ีถูกใชป้ระเมินผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
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ตารางที่ 3 ความสามารถส่วนเพ่ิมของรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการอธิบายราคาหลักทรัพยแ์ละ
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

หมายเหตุ: n = 1,070, *** มีนยัส าคญัท่ี 0.01, ** มีนยัส าคญัท่ี 0.05,* มีนยัส าคญัท่ี 0.10 โดยก าหนดให้ BV = ราคาตามบญัชี, NI = ก าไรขาดทุนสุทธิ, 
ΔNI = การเปล่ียนแปลงของก าไรขาดทุนสุทธิ, OCI1 = การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการีตีราคาสินทรัพย,์ OCI2 = ผลก าไร (ขาดทุน) จาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน, OCI3 = ผลก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน
ของการด าเนินงานในต่างประเทศ, OCI4 = ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย, OCI5 = ผลก าไร 
(ขาดทุน) ท่ีมีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด, L = Dummy Variable ก าหนดให้เป็น 1 เม่ือบริษทัมีก าไรขาดทุน
สุทธิติดลบและ 0 เม่ือก าไรเป็นอ่ืน ๆ 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบเน้ือหาขอ้มูลส่วนเพ่ิมในการอธิบายราคาหลกัทรัพยแ์ละผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์ จากการทดสอบองค์ประกอบของรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนกับราคาหลักทรัพย์และ
ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์พบวา่มีสองรายการท่ีมีเน้ือหาขอ้มูลส่วนเพ่ิมในการอธิบายราคาหลกัทรัพย ์คือการ
เปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาของหลกัทรัพย์
อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และรายการผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาของหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยส าคญัท่ี

 Price Model Return Model 

 
Pit
Pit-1

= γ0+ γ1
BVit

Pit-1
+ γ2

NIit
Pit-1

+  γ3
OCI1it
Pit-1

+ γ4
OCI2it
Pit-1

+ γ5
OCI3it
Pit-1

+          

        γ6
OCI4it
Pit-1

+ γ7
OCI5it
Pit-1

+γ8Lit+ γ9
Lit×NIit
Pit-1

+γ10
Lit×OCI1it

Pit-1
+ 

          γ11
Lit×OCI2it

Pit-1
+ γ12

Lit×OCI3it
Pit-1

+γ13
Lit×OCI4it

Pit-1
+γ14

Lit×OCI5it
Pit-1

 

         + time and firm fixed effects + εit 

 RETit  = γ0+ γ1
NIit
Pit-1

+ γ2
ΔNIit
Pit-1

+ γ3
OCI1it
Pit-1

+ γ4
OCI2it
Pit-1

+ γ5
OCI3it
Pit-1

+ 

               γ6
OCI4it
Pit-1

+ γ7
OCI5it
Pit-1

+ γ8Lit+ γ9
Lit×NIit
Pit-1

+ γ10
Lit×ΔNIit

Pit-1
+   

               γ11
Lit×OCI1it

Pit-1
+ γ12

Lit×OCI2it
Pit-1

γ13
Lit×OCI3it

Pit-1
+γ14

Lit×OCI4it
Pit-1

+ 

               γ15
Lit×OCI5it

Pit-1
+ time and firm fixed effects + εit  

Variable Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error 

Intercept -0.0727 0.0435 -0.5437*** 0.0576 
BV it/Pit-1          1.1571*** 0.0465   
NI it/Pit-1          4.7686*** 0.2803  0.4846*** 0.3493 
ΔNI it/Pit-1   -1.6722*** 0.4236 
OCI1 it/Pit-1       -6.0869*** 1.7714            -2.5321 2.5323 
OCI2 it/Pit-1 -2.9453             13.7510           -12.1980                        19.7731 
OCI3 it/Pit-1   0.4251 3.6133            -3.7768 5.2591 
OCI4 it/Pit-1                -2.9741** 1.1888              3.4697** 1.7038 
OCI5 it/Pit-1                    -55.0025          159.0421            -3.7134                      233.7365 
L it/Pit-1 -0.0234 0.1338            0.3064 0.1880 
LxNI it/Pit-1       -4.6290*** 0.8326           -14.4888*** 1.2191 
LxΔNI it/Pit-1     5.5123*** 0.8399 
LxOCI1 it/Pit-1      3.0522 3.2865            0.1233 4.7567 
LxOCI2 it/Pit-1   0.0225            31.9355                    35.7361                         46.4835 
LxOCI3 it/Pit-1                                   -0.9065 6.9028            5.7449                     10.1700 
LxOCI4 it/Pit-1          28.7351*** 3.5074          24.1610*** 5.1685 
LxOCI5 it/Pit-1                     260.2192             502.5117        423.0394                      724.5553 
 Adjusted R2 = 0.5905 Adjusted R2 = 0.6434 
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ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เน่ืองจากบริษทัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยแ์ละ
รายการผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขายเพ่ิมข้ึนส่งผลใหร้าคาของ
หลกัทรัพยล์ดลง ซ่ึงผลก าไรดงักล่าวเป็นผลก าไรชัว่คราวจึงท าให้การพยากรณ์ไดย้ากท าให้คุณภาพของก าไร
ต ่าลง ในขณะท่ีรายการผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
เน่ืองจากรายการผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขายเพ่ิมข้ึนจะส่งผล
ให้ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนตามไปดว้ย เพราะวา่เม่ือบริษทัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขายจะ
ส่งผลให้บริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึนท าให้กิจการสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ Dhaliwal et al. (1999), Kanagaretnam et al. (2009) และธีรพงศ์ กิตติมานะสกุล (2552) ท่ีพบว่า
รายการองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ดงันั้นจากผล
การทดสอบโดยสถิติในการทดสอบสมมติฐานการศึกษาท่ี 3 และสมมติฐานการศึกษาท่ี 4 เม่ือพิจารณา
องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other Comprehensive Income) ท่ีสามารถให้เน้ือหาขอ้มูลส่วนเพ่ิม 
(Incremental Information Content) ไดม้ากข้ึนจากขอ้มูลก าไรขาดทุนสุทธิ คือ การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย ์และผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาความมีคุณค่าของขอ้มูลก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอธิบายราคาและผลตอบแทนของหลกัทรัพยร์ะหว่างก าไรขาดทุนสุทธิและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม และศึกษาความสามารถส่วนเพ่ิมของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในการอธิบายราคาและผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยเ์พ่ือยนืยนัถึงประโยชน์ในการใชข้อ้มูลดงักล่าวประกอบการพิจารณาผลการด าเนินงานของกิจการ
และใชใ้นการประกอบการตดัสินใจลงทุน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยท าการศึกษาจาก 2 แบบจ าลอง คือ Price Model ของ Ohlson (1995) และ 
Return Model ของ Easton and Harris (1991) มีจ านวนขอ้มูลทั้งส้ิน 1,070 กลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูล
ก าไรขาดทุนสุทธิสามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย์ได้ดีกว่าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม แต่ขอ้มูลก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ก าไรขาดทุนสุทธิ โดยท่ีองคป์ระกอบของก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีสามารถให้เน้ือหาขอ้มูลส่วนเพ่ิม (Incremental Information Content) ในการอธิบายราคา
หลักทรัพย์ คือ การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ และผลก าไร (ขาดทุน) จากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขายและองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีสามารถให้
เน้ือหาขอ้มูลส่วนเพ่ิม (Incremental Information Content) ในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์คือ ผลก าไร 
(ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 นกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงินควรใหค้วามส าคญักบัรายการก าไรขาดทุนสุทธิ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

และองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เพ่ือใชข้อ้มูลดงักล่าวในการวเิคราะห์และตดัสินใจไม่ควรมองแค่
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รายการก าไรขาดทุนสุทธิเพียงรายการเดียว และจากผลการวิจยัท่ีได้นั้นสามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับนกั
ลงทุน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือน ามาวเิคราะห์ถึงราคาและผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยพิจารณา
จากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ 

 การศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดท้ าการศึกษากบับริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มกิจขนาดกลาง (mai) และการเก็บขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลออนไลน์ SETSMART สามารถเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัไดเ้พียง 5 ปี ท าให้ไม่สามารถเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั
ของปี พ.ศ. 2554 (ปีท่ีบงัคบัใชต้ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 การน าเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2552) เก่ียวกบั
การน าเสนอองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) เม่ือพิจารณาฐานขอ้มูลอ่ืน เช่น Thomson Reuters ขอ้มูล
ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดแ้ยกรายการองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยน าเสนอเป็นยอดรวม
เพียงยอดเดียวท าใหไ้ม่สามารถแยกไดว้า่องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีรายการใดบา้ง 

ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปวา่ อาจจะท าการศึกษาบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง 
(mai) ดว้ย โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กบับริษทัท่ีอยู่
ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (mai) เพ่ือศึกษาว่าผลท่ีไดเ้หมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไรและการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นรายปี อาจจะท าการศึกษาโดยปรับเปล่ียนเป็นรายไตรมาสซ่ึงอาจจะท าให้ได้ผลการวิจยัท่ี
แตกต่างไป 
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บทคัดย่อ 
 การส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (KAM : Key Audit Matters) เป็นเร่ืองท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลท าการส่ือสารกนัว่าเร่ืองใดท่ีมี
นยัส าคญั โดยเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัสามารถน าเสนอไดท้ั้งในรูปแบบของเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดงันั้นผูส้อบบญัชีตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัท่ีตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง และใช้
วธีิการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดห้ลกัฐานจนเป็นท่ีพอใจเก่ียวกบัเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ การรายงานเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบจึงไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบัญชี และรายละเอียดท่ีผูส้อบบญัชี
น าเสนอเก่ียวกับเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบจะช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบนัของบริษทัเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึน 
 
ค าส าคญั: การส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
 

ABSTRACT 
Communicating Key Audit Matters (KAM)  are the matters that auditors of the companies listed in 

the Stock Exchange of Thailand and those charged with governance communicate and select what matter is 
significant. KAM can be presented both in terms of quantity and quality.  Therefore, auditors shall make 
understand about the business of companies audited, including assessing risk, and using the audit method in order 
to obtain a satisfactory proof of KAM so that the report of KAM will not affect the opinion on the auditor’s report. 
The details of KAM that the auditors presented also will assist users of the financial statements in understanding 
the matters of most significance in the audit of the company's financial statements of the current period to support 
for decision-making more clearly. 
 
KEYWORDS: Communicating Key Audit Matters and Independent Auditor’s Report  
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1. บทน า 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ได้ประกาศใชม้าตรฐานการสอบบญัชีฉบบัท่ี 701 เร่ืองการ
ส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (ถือปฏิบติักบัการตรวจสอบงบการเงิน
ส าหรับงวดส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) ซ่ึงแปลมาจาก ISA™ 701, Communicating Key 
Audit Matters in the Independent Auditor’s Report ท่ีเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดย 
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ  International Federation of Accountants 
(IFAC) โดยการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจะท าให้การปฏิบติังานตรวจสอบมีความ
โปร่งใสมากข้ึน  และเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินงวดปัจจุบนัให้
ผูใ้ชง้บการเงินรับทราบ  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ หมายถึง เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผู ้
ประกอบวิชาชีพของผูส้อบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบนั เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเป็น
เร่ืองท่ีเลือกมาจากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล  และนยัส าคญั หมายถึง ระดบัความส าคญัของเร่ือง
นั้น ๆ โดยนัยส าคญัจะข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี โดยนัยส าคญัสามารถพิจารณาไดท้ั้งในรูปแบบของ
ปัจจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 ขอ้พิจารณาท่ีใชใ้นการก าหนดระดบันยัส าคญั ประกอบดว้ย (สภาวชิาชีพบญัชีฯ, 2559) 

- ความส าคญัของเร่ืองดงักล่าวต่อความเขา้ใจของผูใ้ชง้บการเงินโดยรวม โดยเฉพาะความมีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน  

- ลกัษณะของนโยบายการบญัชีหรือความซบัซอ้นหรือการใชค้วามเห็นส่วนบุคคลของผูบ้ริหารในการ
เลือกใชน้โยบายท่ีเหมาะสม  

- ลกัษณะและความมีสาระส าคญัของการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีถูกปรับปรุงแลว้และยงัไม่
ปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว  

- ลกัษณะและระดบัของการใชค้วามพยายามในการตรวจสอบท่ีจ าเป็นเพ่ือจดัการเร่ืองดงักล่าว  
- ลกัษณะและระดบัความยากในการประยุกตใ์ชว้ิธีการตรวจสอบ และการรวบรวมหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งและน่าเช่ือถือ  
- ความรุนแรงของขอ้บกพร่องในการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาความส าคญัของการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบในรายงานของผูส้อบบญัชี 
(2) เพื่อศึกษาความเส่ียงเก่ียวกบัการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

 

3. ความส าคัญของการส่ือสารเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 การส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบในรายงานของผูส้อบบญัชีเป็นหัวขอ้ใหม่ท่ีผูส้อบบญัชีและผูมี้
หนา้ท่ีก ากบัดูแลตอ้งท าความเขา้ใจและน าเสนอให้ผูใ้ชง้บการเงินไดท้ราบโดยเพ่ิมเติมไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บญัชีโดยจะระบุถึงความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั วธีิการตรวจสอบและการรวบรวมหลกัฐาน ดงันั้นการท่ีผูส้อบบญัชีได้
เพ่ิมเติมเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบจะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเห็นรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินชดัเจนข้ึนวา่ผูส้อบ
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บัญชีได้ท างานตรวจสอบรายละเอียดท่ีส าคัญอะไรบ้าง  โดย Brant E. Christensen, Steven M. Glover and 
Christopher J. Wolfe (2014) ไดท้ าการศึกษาว่าเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบในรายงานของผูส้อบบญัชีสามารถ
เปล่ียนแปลงการตดัสินใจของนกัลงทุนท่ีไม่ไดล้งทุนแบบมืออาชีพไดห้รือไม่? พบวา่นกัลงทุนท่ีไดรั้บขอ้มูลยอ่
หน้าเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงการตดัสินใจลงทุนโดยเฉพาะเร่ืองการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม (fair value) และพบวา่นกัลงทุนท่ีไดรั้บขอ้มูลยอ่หนา้เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบมีแนวโนม้ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงการตดัสินใจลงทุนมากกว่านกัลงทุนท่ีไดรั้บรายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานเต็มรูปแบบ และ
พบวา่ผลกระทบของขอ้มูลยอ่หนา้เร่ืองส าคญัในรายงานของผูส้อบบญัชีจะไม่มีผลต่อการตดัสินใจเม่ือมีการให้
รายละเอียดในการตรวจสอบเร่ืองส าคญัๆ จากผลการวิจัยน้ีท าให้เห็นว่าหน่วยงานก ากับดูแลและผูก้  าหนด
มาตรฐานควรหนัมาสนใจและพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องขอ้มูลยอ่หนา้เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (CAM) 
และวิธีการถ่ายทอดรายละเอียดของประเด็นการตรวจสอบท่ีส าคญั  ชาญชัย ตั้ งเรือนรัตน์ (2558b) ได้ส ารวจ
ความเห็นของผูส้อบบญัชีและผูใ้ชง้บการเงินพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยค่อนขา้งมากต่อประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
รายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ท่ีออกโดย ISA700 (ปรับปรุง) โดย “เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ” เป็นปัจจยั
หลกัท่ีท าใหร้ายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่มีคุณค่ามากข้ึนตามความรู้สึกของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม สมพงษ ์
พรอุปถมัภ์และธัญลกัษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ (2557:36) กล่าวว่านักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ทางการเงิน
เรียกร้องใหมี้การเปล่ียนแปลงรายงานของผูส้อบบญัชี เน่ืองจากตอ้งการใหผู้ส้อบบญัชีช่วยเหลือในการตรวจสอบ
งบการเงินท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน และตอ้งการให้ผูส้อบบญัชีช้ีให้เห็นถึงเร่ืองท่ีมีความอ่อนไหวในงบการเงิน 
เช่น การใชป้ระมาณการทางบญัชี การใชมู้ลค่ายติุธรรมในการบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร และมีผูใ้ชร้ายงานของผูส้อบบญัชีอีกหลายฝ่ายท่ีมีความตอ้งการให้มีการเปล่ียนแปลงรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเช่นเดียวกนั เช่น ผูก้  ากบัดูแลหลกัทรัพย ์ผูใ้หกู้ย้มืเงิน และหน่วยงานก ากบัดูแลสาธารณะ และ Kelsey 
Brasel, et.al. (2016) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของการรายงานเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบบนการตดัสิน
ของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีพบว่า ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ นักวิชาการ และทนายความไดแ้สดงความ
กงัวลเก่ียวกบัการเปิดเผยเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (CAMs) จะเพ่ิมการตดัสินวา่ ผูส้อบบญัชีมีความรับผิดชอบ
เม่ือผูส้อบบัญชีไม่สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง  ในทางตรงกันขา้มการศึกษาได้ให้ทฤษฎีและ
หลกัฐานท่ีวา่ CAM จะช่วยลดการตดัสินวา่ผูส้อบบญัชีมีความผิดเน่ืองจากการรายงานท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงนั้นโจทย์
เป็นผูท่ี้สงัเกตเห็นไดง่้ายกวา่(เช่น ผูใ้ชง้บการเงิน) 
 

 สภาวิชาชีพบญัชีฯ (2560) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และสภาวิชาชีพบัญชี ไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลกัสูตรปูพ้ืนฐานเพ่ือ
เสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัรายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ เพ่ือรับทราบถึงความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ ทั้งดา้นประโยชน์ ผลกระทบต่อภาระหน้าท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมถึงความกงัวลเก่ียวกบัการน าเสนอเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ในรายงานของผูส้อบ
บญัชีแบบใหม่พบวา่ 
 
 
 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1675468
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=53902
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=373473
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1. รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มปีระโยชน์มากกว่าแบบเดมิ  

ผู้บริหาร/ผู้มหีน้าทีก่ ากบัดูแล ผู้สอบบัญชี 
-เป็นการใหข้อ้มูลท่ีส าคญัเพ่ิมข้ึนสามารถน ามาใช้
วเิคราะห์หรือท าใหเ้ขา้ใจรายงานทางการเงินไดดี้ข้ึน 

-เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง 

-กระตุน้ใหผู้ใ้ชร้ายงานทราบถึงความเส่ียงท่ีตอ้งให้
ความส าคญั และแสดงถึงคุณค่าในงานสอบบญัชี 

-เป็นการใหข้อ้มูลท่ีส าคญัเพ่ิมข้ึนและกระตุน้ให้
ทราบเร่ืองความเส่ียงและเป็นการเพ่ิมการส่ือสารถึง
กระบวนการปฏิบติังาน 

-ส่งเสริมใหเ้กิดความโปร่งใสมากข้ึน เกิดความชดัเจน
ในขอบเขตและความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 

-เพ่ิมความระมดัระวงัรอบคอบทั้งผูป้ฏิบติังาน และ
ผูใ้ชร้ายงาน 

2. รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่จะเพิม่ภาระหน้าที ่และค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก  

ผู้บริหาร/ผู้มหีน้าทีก่ ากบัดูแล ผู้สอบบัญชี 
-ค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ ค่าสอบบญัชี ค่าบริการ
ประเมินราคาสินทรัพยห์รือค่าบริการของนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

-ตอ้งใชเ้วลาและดุลยพินิจมากข้ึนในการตรวจสอบ
และพิจารณาความเหมาะสมของขอ้ความท่ีจะ
เปิดเผยในรายงานของผูส้อบบญัชี 

-ขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเตรียมเพื่อการตรวจสอบและการ
เปิดเผยมีรายละเอียดมากข้ึน ซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาระบบสารสนเทศทางบญัชีเพ่ิมข้ึน 

-จะตอ้งใหเ้วลากบัการส่ือสารท าความเขา้ใจกบั
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบมากข้ึน
เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพของ KAM แต่ไม่สามารถปรับค่า
สอบบญัชีได ้

3. ความกงัวลต่อการน าเสนอ KAM   

ผู้บริหาร/ผู้มหีน้าทีก่ ากบัดูแล ผู้สอบบัญชี 
-ความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงอาจเก่ียวขอ้ง
กบัความลบัของกิจการ ตอ้งรักษาสมดุล ระหวา่ง
คุณภาพของขอ้มูลและหนา้ท่ีในการรักษาความลบั 

-ผลกระทบจากการน าเสนอ KAM ซ่ึงใชดุ้ลยพินิจ
จึงอาจแตกต่างกนัในแต่ละคน รวมทั้ง KAM เป็น
เร่ืองท่ีอ่อนไหว  

-ความเพียงพอในการส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจต่อ 
ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 

-การเขียนโดยใชค้  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัทางบญัชี
และการสอบบญัชีอาจท าใหผู้ใ้ชร้ายงานไม่เขา้ใจ  

-ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในแนวคิดระหวา่งผูบ้ริหารและ
ผูส้อบบญัชี 

-ความเขา้ใจวตัถุประสงคก์ารน าเสนอ KAM ของ
ผูใ้ชร้ายงาน  

-การน าเสนอเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบอยา่งไรจึงจะ
ครบถว้นและเพียงพอ ผูส้อบบญัชีจะมีความเขา้ใจใน
ธุรกิจดีพอหรือไม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีเป็นธุรกิจ
เฉพาะและจะมีวธีิการเขียนรายงานอยา่งไรไม่ให้
รุนแรงจนเกินไป  

-จะน าเสนออยา่งไรเพ่ือแสดงถึงความเส่ียง ส่ิงท่ี
ตรวจสอบ และการจดัการความเส่ียง โดยไม่ให้
เขา้ใจวา่รายการดงักล่าวมีปัญหาและไม่ไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  
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-ผูส้อบบญัชีใชดุ้ลยพินิจในการน าเสนอจึงอาจเกิด
ความแตกต่างของแต่ละผูส้อบบญัชีในการเปิดเผย 
KAM ของอุตสาหกรรม  

-ภาระการตอบค าถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมจากผูใ้ช้
งบการเงินท่ีอาจเพ่ิมข้ึน  
 

-ความเขา้ใจและการตีความของผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน
ในเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

-ความขดัแยง้ในแนวคิดระหวา่งผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชี ความไม่
เขา้ใจและไม่เตม็ใจในการเปิดเผยขอ้มูล  

 
4. ความเส่ียงเกีย่วกบัการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของแต่ละธุรกจิ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2560) 
ความเส่ียงเกีย่วกบัการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบธุรกจิบริการและทรัพยากร มตีวัอย่างทีน่่าสนใจดงันี ้ 

- การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลอื  
การประมาณการมูลค่าของสินคา้คงเหลือไดร้วมถึงการใชว้จิารณญาณ และความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และ เคล่ือนไหวชา้ และสินคา้ท่ีขายต ่ากวา่
ราคาทุน  

ในการค านวณปริมาณของสินคา้คงเหลือตอ้งใชก้ารวดัปริมาตรและใชว้ธีิการค านวณเพื่อบนัทึกปริมาณ
ของสินคา้ซ่ึงในการค านวณมีตวัแปรหลายรายการและการค านวณมีความซบัซอ้นจึงตอ้งท าความเขา้ใจแผนการ
ตรวจนบัสินคา้คงเหลือรวมถึงค่าตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค านวณปริมาณของสินคา้คงเหลือ และสุ่มทดสอบการ
ค านวณปริมาณสินคา้คงเหลือ และเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
 การค านวณตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ มีสูตรค านวณท่ีซับซ้อนและอาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ค านวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือ นอกจากน้ีสินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากว่า ดังนั้น ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ านวนค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงท่ี
เหมาะสม 

- ส่วนลดพเิศษ (เงนิสนบัสนุนทางการตลาด)  
โดยส่วนลดพิเศษนั้นจะผนัแปรไปตามลกัษณะและช่วงเวลาท่ีเกิดกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและจะถูกรับรู้ตาม

ขอ้ตกลงในสญัญา ซ่ึงไดจ้ดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผูจ้  าหน่ายสินคา้แต่ละราย ส่วนลดพิเศษจะรับรู้โดยการหกั
จากตน้ทุนขายในงวดท่ีเกิด กิจกรรมทางการตลาดตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

- การรับรู้รายได้  
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าหอ้ง รายไดจ้ากค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โดยการรับรู้รายไดข้องกิจการโรงแรมของบริษทัฯ รับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือจ าหน่ายแลว้   
 รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบเช่น รายได้จากการขายยา รายได้ค่าบริการทาง
การแพทย ์รายไดค้่าห้องผูป่้วยฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดส าหรับคู่สัญญาต่าง ๆ เช่นบริษทัประกนั สถานฑูต และ
คู่สญัญาอ่ืนอีกจ านวนมาก โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท ากบัคู่สญัญามีความหลากหลาย  
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- ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีก้ารค้า  
การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้อา้งอิงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยบริษทัซ่ึง

ตอ้งอาศัยสมมติฐานหลายประการดังนั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาสมมติฐาน
ดังกล่าวส าหรับการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายช าระเงิน รวมถึง
พิจารณาความเหมาะสมของช่วงเวลาท่ีควรจะรับรู้ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ของลูกหน้ีการคา้ 
  
ความเส่ียงเกีย่วกบัการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบธุรกจิสินค้าเกษตรและอาหาร มตีวัอย่างทีน่่าสนใจดงันี ้

- ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการพิจารณาจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีเหมาะสม โดยลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระสุทธิพิจารณา
จากประวติัการช าระหน้ี อายหุน้ีท่ีคา้งช าระ การจ่ายช าระหน้ีภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน ผลการติดตามทวงถาม
และความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีของลูกหน้ีภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึน 

- การรับรู้รายได้  
รายได้จากการขายถือเป็นรายการบัญชีหลักของกลุ่มบริษทัท่ีมีจ านวนรายการและจ านวนเงินท่ีมี

นยัส าคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีบริษทัมีรายการขายและบริการผา่นสาขา
เป็นจ านวนมากซ่ึงกระจายทัว่ประเทศ โดยเป็นการขายผ่านเงินสดและบตัรเครดิต นอกจากน้ีสถานการณ์ในการ
แข่งขนัอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความรุนแรงข้ึนส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งการปรับกลยทุธ์ในการตลาด
และจดักิจกรรมการขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ดว้ยเหตุน้ีจึงไดพ้ิจารณาการรับรู้รายไดข้องบริษทัเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

รายไดจ้ากการขายเป็นรายการท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัอยา่งมากต่องบการเงินและเป็นเกณฑช้ี์วดัในแง่
ผลการด าเนินการทางธุรกิจซ่ึงผูบ้ริหารและผูใ้ชง้บการเงินให้ความสนใจ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ
รายได ้รวมทั้งการใหส่้วนลดทางการคา้และส่วนลดพิเศษต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั
โดยตรง จึงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดข้องบริษทั 

 
ความเส่ียงเกีย่วกบัการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบธุรกจิสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม มี
ตวัอย่างทีน่่าสนใจดงันี ้

- มูลค่าของสินค้าคงเหลอื  
สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าในงบการเงินดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ

ต ่ากวา่ ผูบ้ริหารของบริษทัประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากประมาณการราคาขายหักดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การขาย อย่างไรก็ตามราคาสินคา้มีความผนัผวนสูงตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลกซ่ึงมีผลกบัการใชดุ้ลย
พินิจของผูบ้ริหารในการก าหนดราคาขายและมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

การประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ จ าเป็นตอ้งอาศัยการประมาณการจาก
ประสบการณ์ของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในส่วนของการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
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สินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพ ซ่ึงการประมาณดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์วงจรอายขุอง
สินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด และสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  

- การรับรู้รายได้ 
  ความครบถว้นของการรับรู้รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัได้
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และเป็นรายการท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน ส าหรับรายได้จากกการขายต่างประเทศ บริษทัจะบนัทึกรับรู้รายไดต้ามเง่ือนไขท่ี
หลากหลาย และแต่ละเง่ือนไขมีความเส่ียงและผลตอบแทนจากการเป็นเจา้ของท่ีแตกต่างกนั เพ่ือให้รายไดจ้าก
การขายตรงรอบบญัชี การรับรู้รายไดจ้ากการขายต่างประเทศดงักล่าวอาจมีผลต่อความถูกตอ้งและครบถว้นตรง
ตามงวดบญัชี  
 บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการ รายไดด้งักล่าวประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง
และบริการหลังการขาย นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทยงัมีการบริการอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายให้กับลูกคา้ บริษัทได้ให้
ความส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้รายไดเ้น่ืองจากมีความแตกต่างของขอบเขตการท างานและระยะเวลาในการส่งมอบ
ในแต่ละสญัญาซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้ 
 บริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือไดมี้การโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ไปใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงรายไดจ้ากการขายของ
บริษทัมาจากการจ าหน่ายหลายช่องทาง เช่น การจ าหน่ายผา่นช่องทางธุรกิจเครือขา่ย การจ าหน่ายผา่นช่องทางการ
แนะน าผลิตภณัฑท์างโทรศพัท ์และช่องทางอ่ืนๆ การท่ีบริษทัมีช่องทางจดัจ าหน่ายหลายช่องทางนั้นท าใหต้อ้งมี
การพิจารณาเป็นพิเศษเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายดงักล่าวใหเ้หมาะสมตามรอบระยะเวลาบญัชี  

- มูลค่าของลูกหนี ้
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตามสัญญาขายผ่อนช าระของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงิน ซ่ึงแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและแสดงด้วยจ านวนหน้ีคงเหลือหักด้วย
ดอกเบ้ียรอการรับรู้และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามล าดบั เน่ืองจากบริษทัมีลูกหน้ีดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ท่ีเกินก าหนด
ช าระ บริษทัจึงมีความเส่ียงในมูลค่าลูกหน้ีท่ีอาจมีความไม่แน่นอนอนัเน่ืองมาจากลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระหน้ีดงักล่าว 
บริษทัพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การ จึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญั  
 บริษทัให้ความส าคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เน่ืองจากมูลค่าของ
ลูกหน้ีการคา้มีสาระส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีในการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการคา้ 
ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างมากในการประมาณมูลค่าดังกล่าว ทั้ งน้ีผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินความสามารถในการช าระของลูกหน้ีเป็นรายตวั โดยจะให้ความส าคญักบัลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกว่า 6 
เดือน ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับช าระหน้ี 
สถานการณ์ล่าสุดของการช าระหน้ี โอกาสของการผิดช าระหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการขอความเห็นจากท่ีปรึกษา
กฎหมายเก่ียวกบัโอกาสท่ีจะชนะคดีความ และสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

- รายการทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิฝากขาย  
บริษทัมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฝากขายไดแ้ก่บญัชีรายได ้ตน้ทุน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ

ตดับญัชี และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดต้ามหลกัการบญัชี บริษทัมีการฝากขายสินคา้กบัหา้งสรรพสินคา้ 
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ซ่ึงนโยบายการบญัชีจะรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนเม่ือห้างสรรพสินคา้ไดข้ายและส่งมอบให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย
แล้ว แต่หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรก าหนดให้บริษัทรับรู้รายได้และต้นทุนเม่ือมีการส่งมอบสินค้าให้กับ
ห้างสรรพสินคา้ ท าให้การรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนตามหลกัการบญัชีและหลกัการภาษีมีความแตกต่างกนัอยา่งเป็น
สาระส าคญั รายการดงักล่าวส่งผลให้บริษทัตอ้งปรับปรุงมูลค่ารายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขายท่ีรับรู้แลว้ตาม
หลกัการภาษีใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชี และบนัทึกมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ียงัเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทักลบัมาให้
ถูกตอ้ง นอกจากน้ีรายการดงักล่าวส่งผลต่อบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี และการค านวณภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดต้ามหลกัการบญัชีของบริษทั ท่ีมีความซบัซอ้นและมีมูลค่าท่ีมีนยัส าคญั  

- ค่านายหน้าจ่ายจากการขายของธุรกจิเครือข่าย  
บริษทัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายประเภทธุรกิจเครือข่าย และมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบคา่นายหนา้

ให้กบัสมาชิกของบริษทั ซ่ึงโครงสร้างผลตอบแทนท่ีบริษทัพฒันาข้ึนมีรูปแบบเฉพาะและมีความซบัซอ้น จึงให้
ความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองความถูกตอ้งและความครบถว้นของการบนัทึกบญัชีค่านายหนา้ท่ีจ่ายใหส้มาชิกหรือ
ค่าตอบแทนการขาย ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

- การประมาณหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า  
บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด เม่ือมีกรณีท่ีช้ินงานไม่เป็นไปตามแบบ

ท่ีลูกคา้ก าหนด ช้ินงานเสียหาย ส่งมอบช้ินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เป็นตน้ ระยะเวลาประกนัสินคา้ประมาณ 2 
ปี หลกัจากวนัท่ีลูกคา้น าช้ินงานไปติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมดของโครงการ ซ่ึงระยะเวลาครอบคลุมการรับประกนัมี
ความไม่แน่นอนเน่ืองจากข้ึนอยู่กบัโครงการของลูกคา้และจ านวนช้ินงานท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม
สญัญา นอกจากน้ีประมาณการหน้ีสินเป็นรายการท่ีใชดุ้ลยพินิจจากฝ่ายบริหารมาก และมีความยากในการก าหนด
จังหวะเวลาและมูลค่าประมาณการหน้ีสินจ่ายในอนาคต ซ่ึงประมาณการรับประกันสินคา้มีจ านวนเงินท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงิน จึงระบุวา่มูลค่าประมาณการรับประกนัสินคา้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการตรวจสอบ 

  
ความเส่ียงเกีย่วกบัการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มตีวัอย่างทีน่่าสนใจ
ดงันี ้

- การรับรู้รายได้ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนงานทีท่ าเสร็จ 
การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานท่ีท าเสร็จส าหรับสัญญาก่อสร้างในแต่ละสัญญา ในการค านวณ

อตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ ณ วนัท่ีในรายงานทางการเงิน เกิดจากการเปรียบเทียบตน้ทุนจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัตน้ทุน
ประมาณการก่อสร้างจนงานเสร็จ บริษัทมีความเส่ียงในความถูกต้องของอัตราส่วนงานท่ีท าเสร็จอัน
เน่ืองมาจากการรวบรวมตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น และการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัใน
การปรับเปล่ียนประมาณการตน้ทุนก่อสร้างจนงานเสร็จให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั ทั้งในส่วนงาน
ก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเดิมและในส่วนของการเปล่ียนแปลงงานเพ่ิมลดผลของความถูกตอ้งของอตัราส่วน
งานท่ีท าเสร็จดงักล่าวมีผลกระทบทั้งรายได ้และก าไรจากการด าเนินงานในจ านวนท่ีอาจเป็นสาระส าคญั จึง
พิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นของตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้ และความถูกตอ้งของการประมาณการตน้ทุน
การก่อสร้างจนงานเสร็จเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
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- การรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุด 
การรับรู้รายไดจ้ากการขายอาคารชุดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากอาจมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน

จากการรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้งตามงวดบญัชี ความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัถูกระบุในแง่ของการตดัยอดรายไดจ้ากการขาย
อาคารชุดเน่ืองจากลกัษณะรายการท่ีมีนยัส าคญัสูงและปริมาณของการเกิดรายการมีมากในช่วงวนัส้ินงวด ซ่ึงอาจ
ส่งผลใหมี้การรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้งตามงวดบญัชี 

- การรับรู้รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม 
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมซ่ึงประกอบดว้ยรายไดค้่าห้องพกั ค่าขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และบริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีมี
สาระส าคญั บริษทัจึงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้งของการรับรู้รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมตาม
นโยบายของกลุ่มบริษทัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- การวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
บริษทัมีรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างทรัพยสิ์น

ดงักล่าวไดมี้สญัญาเช่ากบัผูเ้ช่ารายหน่ึง ซ่ึงใชท้รัพยสิ์นนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรียนโดยอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุนดังกล่าวแสดงเป็นรายการท่ีมีสาระส าคัญของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเ งินรวม 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีการวดัมูลค่าโดยอิสระจากผูป้ระเมินราคาภายนอก การ
วดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเน่ืองจากกระบวนการวดัมูลค่าเก่ียวขอ้ง
กบัการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการก าหนดวธีิการวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

- มูลค่าเงนิลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพยก์ าหนดโดยวิธีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยกองทุนรวมไดแ้ต่งตั้งผูป้ระเมิน
ราคาอิสระจากภายนอกใหเ้ป็นผูป้ระเมินราคาเงินลงทุนดงักล่าว เน่ืองจากการใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดขอ้สมมติ
ท่ีส าคญัเป็นผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อมูลค่าของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 

 

5. สรุป 
 การส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเป็นส่ิงท่ีมีนยัส าคญัในการท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ี
ก ากบัดูแล และหากผูใ้ชง้บการเงินอ่านรายละเอียดเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบควบคู่ไปกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจะท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินอนัไดแ้ก่ สถาบนัการเงิน เจา้หน้ี นกัลงทุน 
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ  จะไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวมากยิง่ข้ึน เพราะขอ้มูลเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
จะเลือกจากเร่ืองท่ีมีความส าคญัและผูต้รวจสอบไดป้ระเมินความเส่ียงและรวบรวมหลกัฐานพร้อมทั้งสรุปผลวา่
บริษทัมีการตอบสนองความเส่ียงในเร่ืองนั้น ๆอยา่งไรโดยผูส้อบบญัชีและผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลตอ้งท าความเขา้ใจ
ในธุรกิจอยา่งพินิจพิเคราะห์อยา่งถ่องแทเ้สียก่อน 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 หน่วยงานก ากบัดูแลตอ้งให้ความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบแก่ผูมี้หน้าท่ี
ก ากบัดูแล ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และควรมีการแลกเปล่ียนหรือสรุปประเด็นปัญหาท่ีพบเป็นระยะ ๆ เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงหรือหาแนวทางปฏิบติัในการแสดงขอ้มูลใหช้ดัเจนและโปร่งใสมากยิง่ข้ึน 
 6.2 หน่วยงานก ากับดูแล และผูบ้ริหารบริษทัตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกับเน้ือหาของการส่ือสารเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรต่อผูใ้ชง้บการเงินเป็นระยะ ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความ
สบัสนหรือความเขา้ใจผิดจากขอ้มูลดงักล่าวและควรช้ีแจงใหเ้ห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บดว้ย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและระดบัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพยข์องธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจะประกอบดว้ยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยธุ์รกิจการเงินทั้ง SET 
และ MAI เฉพาะในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินจ านวน 65 แห่ง อตัราส่วนทางการเงินประกอบดว้ย อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ  อตัราส่วนตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราหมุนเวียนปริมาณการซ้ือขาย ซ่ึงไดม้าจากขอ้มูลงบการเงินของ พ .ศ.2555 - 
พ.ศ.2559 และการข้อมูลระดับการก ากับดูแลกิจการของธุรกิจนั้ น ได้ข้อมูลการจัดท ารายงาน Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึง
ไดร้วบรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี ผลการศึกษาน้ี สามารถไปใชเ้พ่ือเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาถึงอตัราส่วน
ทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทน
ของผูถื้อหุ้น อตัราหน้ีสินส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราการหมุนเวียนปริมาณ
ซ้ือขาย ต่อราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นกัลงทุนสามารถน าอตัราการเงินของธุรกิจ
การเงินไปใชใ้นการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ ในตลาดหลกัทรัพยใ์นอนาคต เพื่อท าการ
ตดัสินใจลงทุนในระยะยาว ในอนาคตเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประโยชน์สูงสุดแก่นกัลงทุน 
 
ค าส าคญั : การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อตัราส่วนทางการเงิน อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  การตดัสินใจในการลงทุน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the relationship between financial ratios and the level of 
corporate governance affecting investment decisions in securities of financial industry listed on the Stock 
Exchange of Thailand. Contains information from the SET, MAI, SET, and MAI.Companies in 65 financial 
industry segments. It consists of the ratio of return on net profit, return on total assets, return on equity, debt to 
equity ratio and trading turnover based on the financial statements of 2012-2016 and the report of the Corporate 
Governance Report of the Thai Listed Companies (CGR) of the Thai Institute of Directors (IOD) for a period of 
5 years. 
 The results of this study can be used as a basis and a guide to consider financial ratios. This includes 
net profit margin,return on Total Assets Return on Equity Debt to equity ratio Price to Earning Ratio Trading 
Volume, Price Per Share, Dividend Payment And Good Corporate Governance. Investors can bring financial rates 
of  the financial business to forecast changes in securities prices on the stock exchange in the future to optimize 
long-term investment decisions and most beneficial to investors. 
 
KEYWORDS: Good Corporate Governance, Financial ratio, Return On Equity, Investment decision 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในอดีตมีนกัลงทุนจ านวนมากไม่ไดมี้การค านึงถึงขอ้มูลและแนวโนม้ของการลงทุนอยา่งครบถว้น ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ เช่น เกิดการลงทุนผิดพลาด การลม้ละลาย ฯลฯ น าไปสู่ความลม้เหลวทางการลงทุน และท า
ใหส้ภาพเศรษฐกิจเกิดสภาวะฟองสบู่แตก ดงันั้นหวัใจส าคญัในการลงทุนใหป้ระสบความส าเร็จ คือ การตดัสินใจ
ลงทุน เน่ืองจากการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและมีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ จะสามารถช่วยให้นกัลงทุนสามารถลดความเส่ียง
ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น  ความเส่ียงในดา้นของเงินปันผล กล่าวคือเม่ือตดัสินใจลงทุนในธุรกิจแลว้ อาจไม่ได้
รับเงินปันผลตามท่ีคาดหวงั นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนหลายแห่งหลายช่องทาง ซ่ึงแต่ละแห่งจะมี
ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ผูว้ิจัยไดใ้ห้ความส าคญัแก่สถาบนัการเงิน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยซ่ึงมีความส าคญัต่อพฒันาการ และการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ อนัจะส่งผลต่อระดบัรายได้
และความเป็นอยูข่องประชาชน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของการลงทุน จะส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตทางสภาวะ
การจา้งงาน และตวัแปรอ่ืนทางเศรษฐกิจมหภาพ ซ่ึงนกัลงทุนจ านวนไม่นอ้ยมีความสนใจทางดา้นอุตสาหกรรม
การเงินเช่น ธนาคาร เน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนซ่ึงเป็นผลตอบแทนในอนัดบัตน้ๆ ท่ีท าให้นัก
ลงทุนเลือกในการตดัสินใจ แต่การตดัสินใจลงทุนก็จะมีความเส่ียงเกิดข้ึนจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาวเิคราะห์ผล
การด าเนินงานของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในการตดัสินใจลงทุน ดงันั้นผูบ้ริหารกิจการตอ้งมีส านึกในการจดัท า
ขอ้มูลและรายการท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความครบถว้น ถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมเพราะนกัลงทุนมกัให้ความส าคญักบัขอ้มูลพ้ืนฐานของกิจการ รวมทั้งขอ้มูลการเงินท่ีถือ
เป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัในการตดัสินใจของนักลงทุน ซ่ึงสามารถท าโดยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินหรือนกั
บริหารท่ีวิเคราะห์งบการเงิน โดยการใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน ท่ีเป็นเคร่ืองช่วยในการเปรียบเทียบรายการต่างๆ 
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ในปัจจุบนันกัลงทุนสถาบนัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ต่างให้ความส าคญักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีรายงานการ
ก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน (Corporate Governance : CG) กนัมากข้ึน เน่ืองจากบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี มองผลประโยชน์ระยะยาวของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธุรกิจของบริษทัท่ีจะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

3. ทฤษฎแีละกรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements) (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548: 

308-309) จะเป็นเคร่ืองมือสะทอ้นถึงความสามารถในการท าก าไร หรือความเส่ียงของบริษทั รวมทั้งโอกาสท่ี
บริษทัจะสามารถด าเนินกิจการต่อไปไดใ้นอนาคต เคร่ืองมือส าหรับวเิคราะห์งบการเงินมีหลายเคร่ืองมือเช่น การ
ย่อยส่วนตามแนวด่ิง การวิเคราะห์แนวโน้ม เป็นตน้ การวิเคราะห์งบการเงินดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน เป็น
เคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีช่วยใหส้ามารถประเมินฐานะทางการเงิน และความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจได้
ดีกวา่ตวัเลขขอ้มูลดิบท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน โดยมูลค่าของกิจการ (Firm Value) เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารของ
กิจการตอ้งใหค้วามสนใจเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากบริษทัส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนเพ่ือขยายการเติบโตของบริษทั ซ่ึง
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารคือการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และพยายามสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงเพื่อ
ดึงดูดนกัลงทุน (มนวกิา ผดุงสิทธ์ิ,2548)   

ทฤษฏีตวัแทน  (Agency Theory) ทฤษฎีตวัแทนมองวา่ ผูบ้ริหารหรือฝ่ายจดัการจะสร้างอรรถประโยชน์
สูงสุดให้กบัตวัเองโดยไม่ค านึงถึงวา่การกระท าเช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความมัง่คัง่สูงสุดแก่ตวัผูเ้ป็น
เจา้ของกิจการหรือไม่ ความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากความยินยอมพร้อมใจระหวา่งบุคคล
สองฝ่าย โดยท่ีบุคคลฝ่ายหน่ึงคือ ตวัแทน (Agent) ตกลงท่ีจะท าการในฐานะท่ีเป็นตวัแทนให้กบัอีกฝ่ายหน่ึงท่ี
เรียกว่า ตวัการ (Principal) กล่าวคือ ผูถื้อหุ้นเป็นผูม้อบหมายให้ผูบ้ริหารด าเนินการแทนตนการท่ีผูถื้อหุ้นไม่
สามารถล่วงรู้ขอ้มูลการตดัสินใจของผูบ้ริหารย่อมท าให้เกิดตน้ทุนจากการมอบอ านาจด าเนินการข้ึน (Agency 
Costs) (วรศกัด์ิ ทุมมานนท์, 2543) ดงันั้นการก ากบัดูแลกิจการเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะใชป้้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ระหว่างตวัการและตวัแทน รวมทั้งถือเป็นกลไกควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารของบริษทัให้
น าไปสู่ความมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ นฏัฐิณีศรี โชค
ชยัเสรีกลุ (2551) ไดท้ าการศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ี
เน้นการลงทุนในบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบักองทุนอ่ืน พบว่าการลงทุนในบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีท าให้กองทุนมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงสูงกว่ากองทุนอ่ืน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การ
ลงทุนในบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีส่วนผสมระหวา่งบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั 
ในระดบัดีดีมาก ดีเลิศ ใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงสูงกวา่การลงทุนในบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัในระดบั
ดี เลิศเพียงอยา่งเดียว ชูเกียรติ จิตเสรีธรรม (2551) ไดท้ าการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของการประเมินการก ากบัดูแล
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กิจการและอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยน์ั้น พบวา่ มีความเช่ือมโยงในดา้นการเปล่ียนแปลงของดชันีการก ากบั
ดูแลกิจการ ในช่วง ปี 2544-2546 กบัการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากหลกัทรัพยซ่ึ์งแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัท่ี
มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึนนั้น มีแนวโน้มทท่ีจะให้ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีในการศึกษาดงักล่าวยงั
พบว่า ความสัมพนัธ์ระยะห่างดัชนีการก ากบัดูแลกิจการกบัมูลค่าของกิจการ จะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยสรุปไดว้า่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีสามารถสร้างผลประโยชน์แก่นกัลงทุนทั้งในแง่ของผลตอบแทน
จากราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่าของบริษทั ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวน้ีนกัลงทุนสามารถใชก้ารก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
มาเป็นปัจจยัหน่ึงในการตดัสินใจลงทุนได ้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยข์องธุรกิจอุตสาหกรรมทางการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 
2555-2559 โดยรวบรวมจากงบการเงินจากฐานขอ้มูล SETSMART แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  
และขอ้มูลรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 เพื่อน ามาศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้ าหนด
แนวทางการวจิยัไวด้งัน้ี 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 กลุ่มประชาชนและกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเงิน ซ่ึงมีทั้งส้ิน  65 แห่ง แต่เน่ืองจากการท างานวิจยัน้ีตอ้งการเก็บขอ้มูล
จากงบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยอ้นหลังตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงอยู่ในช่วง
ระยะเวลาปัจจุบนัท่ีสุดในการท าการวิจยั เพ่ือจะไดเ้ห็นแนวโนม้และการเปล่ียนแปลงของแต่ละบริษทัไดช้ดัเจน
ยิ่งข้ึน ดงันั้นผูศึ้กษาวิจยัจึงไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละบริษทั บริษทัละ 5 ปี จ านวนขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์
จะมีจ านวนเท่ากับ 325 ขอ้มูล และบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ

อตัราส่วนทางการเงินและระดบัการก ากบัดูแลกิจการ 
1. อตัราส่วนผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ 
2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
4. อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
5. อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ 
6. อตัราหมุนเวยีนปริมาณการซ้ือขาย 
7. ระดบัการก ากบักิจการท่ีดี 

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์
1. ราคาหุน้ 
2. การจ่ายเงินปันผล 
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อุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการจดัล าดบัและประเมินผลการก ากบัดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ตามรายงานผลส ารวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 
  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรตน้ คือ อตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ อตัราหมุนเวยีนปริมาณการซ้ือขายและระดบัการก ากบัดูแลกิจการ 
         ตวัแปรตาม คือการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ราคาหุน้ การจ่ายเงินปัน 
  4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และฐานขอ้มูลออนไลนจ์ากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยไดท้ าการรวบรวมจาก 
  1. งบการเงินและขอ้มูลจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559  
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  2. ขอ้มูลผลการประเมินระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าจาก
ฐานขอ้มูลออนไลน์ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทยเพื่อน ามาใชอ้า้งอิงในการน าขอ้มูลมาท าการวจิยั 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะท าการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี:-  
  1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแจกแจงหรืออธิบาย
ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่ามธัยฐานของขอ้มูล 
(Median) ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 
(Standard Deviation)  
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้ งหมดมาวิเคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
ดว้ยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) ซ่ึง Ordinary Least Squares Method เป็นการประมาณค่าในการวิเคราะห์
การถดถอยและการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่และมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด ซ่ึงจะเป็นไปตามสมติฐานเม่ือ
ระดบันยัส าคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดคือ 0.05 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาวจิยัในตารางท่ี 1 จากการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ ตวัแปร
ตามและระหวา่งตวัแปรดว้ยกนัพบวา่อตัราส่วนทางการเงินและระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นตวัแปร
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อิสระมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัทั้งในทิศทางเดียวกนัและทางตรงกนัขา้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และราคาหุน้ 
การจ่ายเงินปันผลซ่ึงเป็นตวัแปรตามนั้นมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัแปรอิสระอยา่งมีนยัส าคญั 

สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 อตัราส่วนทางการเงินและระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุน้
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัและผลการ
ทดสอบพบวา่อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราหมุนเวียนปริมาณการซ้ือขายและระดบัการก ากบั
ดูแลกิจกิจการท่ีดีนั้ เน มีค่า Significant  อยูใ่นระดบั 0.05 0.02 และ0.03 ตามล าดบั ซ่ึงหมายถึงมีความสัมพนัธ์ต่อ
ราคาหุน้ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติในระดบัท่ีก าหนด (ระดบั 0.05) 

สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 อตัราส่วนทางการเงินและระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กับการ
จ่ายเงินปันผลของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปในทิศทาง
เดียวกนัและผลการทดสอบพบวา่อตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ
ต่อหุน้ซ่ึงเป็นตวัแปรในอตัราส่วนทางการเงินท่ีน ามาศึกษามีค่า Significant  อยูใ่นระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
ซ่ึงหมายถึงมีความสัมพนัธ์ต่อการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบัท่ีก าหนด (ระดบั 0.05) 

 

ตารางที่ 1 ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและระหว่างตวัแปรด้วยกันเพ่ือ
วเิคราะห์วา่มีความสมัพนัธ์กนัมากนอ้ยพียงใด 

 NPM ROA ROE D2E PE Turnover ratio P/BV DP CG 

NPM 1         

ROA .651** 1        

ROE .631** .593** 1       

D/E -.174** -.332** -.316** 1      

PE -0.081 -0.094 -.171** -0.074 1     

Turnover ratio 0.041 0.01 0.003 -0.101 -0.014 1    

P/BV 0.018 -0.047 0.078 0.016 -0.064 -.173** 1   

DP 0.06 0.045 0.013 -0.117 .242** -0.06 0.042 1  

CG 0.065 -0.12 0.006 .471** -.176** -0.029 .215** -0.018 1 
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ตารางที่ 2 ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 อตัราส่วนทางการเงินและระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหุน้ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั 

 
 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

 
t 

 
Sig. 

อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ -0.10 -1.20 0.23 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม -0.21 -1.76 0.08 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 0.16 1.58 0.12 

อตัราของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น -0.18 -1.99 0.04* 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น -0.06 -0.91 0.36 

อตัราหมุนเวียนปริมาณการซ้ือขาย -0.16 -2.32 0.02* 

ระดบัการก ากบัดูแลกิจการทีดี 0.23 2.99 0.03* 

N = 325, R2 = 0.96,F= 3.138,Sig. = 0.04 
 
ตารางที ่3 ทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 อตัราส่วนทางการเงินและระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสมัพนัธ์กบัการ
จ่ายเงินปันผลของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไปในทิศทาง
เดียวกนั 

 
 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

 
t 

 
Sig. 

อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ 0.77 0.99 0.37 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 0.49 0.41 0.69 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ -0.82 -0.78 0.44 

อตัราของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ -0.19 -1.91 0.05* 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ -0.24 -3.44 0.01* 

อตัราหมุนเวยีนปริมาณการซ้ือขาย -0.07 -0.99 0.32 

ระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 0.47 0.60 0.56 

N = 325, R^2 = 0.112,F= 3.462,Sig. = 0.02 
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6. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่อตัราส่วนทางการเงินและระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกันอย่างมี
นัยส าคญัซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่านักลงทุนมองหุ้นท่ีเทรดกนัอยู่ซ่ึงจะมีการซ้ือขายกนัมากในธุรกิจอุตสาหกรรม
การเงิน บางบริษทัก็เป็นท่ีน่าสนใจส าหรับนักลงทุนอย่างมาก และยงัสะทอ้นให้เห็นว่าผูล้งทุนยินดีจะลงทุน
จ่ายเงินซ้ือหุน้โดยมองถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจ หรือผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ ผลตอบแทนของผู ้
ถือหุ้นท่ีสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของบริษทัและการบริหารงานของผูบ้ริหาร  แต่ยงัมีธุรกิจอุตสาหกรรม
การเงินบางบริษทัยงัไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่นกัลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ ถึงแมธุ้รกิจอุตสาหกรรม
การเงินจะเป็นท่ีน่าสนใจอย่างมากส าหรับนักลงทุน แต่ในบางบริษทัก็ยงัเส่ียงส าหรับการลงทุนเน่ืองจากยงัมี
ความเส่ียงในการกูย้ืมเงินมาใชใ้นการด าเนินกิจการสูง ท าให้นกัลงทุนอาจจะไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนไม่ตรง
ตามเป้าหมายท่ีประเมินไว ้แต่ธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินก็ยงัมีระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงสามารถสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้แก่นกัลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง การกบัก าดูแลกิจการท่ีดีของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินท าใหน้กั
ลงทุนมีความเช่ือมัน่ในการด าเนินกิจการภายใตค้วามโปร่งใส ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงท า
ให้นักลงทุนสามารถตดัสินใจลงทุนในธุรกิจได้ง่ายข้ึนและปลอดภยัยิ่งข้ึน ผลการศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของนฏัฐิณีศรี โชคชยัเสรีกุล (2551) ไดท้ าการศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 
ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีเนน้การลงทุนในบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีกบักองทุนอ่ืนพบวา่ การลงทุน
ในบริษทัท่ีมี การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท าให้กองทุนมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงสูงกว่ากองทุนอ่ืน ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว การลงทุนในบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีส่วนผสมระหวา่ง
บริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัในระดบัดี ดีมาก ดีเลิศ ใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงสูงกวา่การลงทุนในบริษทัท่ี
ไดรั้บการจดัอนัดบัในระดบัดีเลิศเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ีเพ่ือให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงข้ึนผู ้
ลงทุนควรจะพิจารณาหลกัทรัพยท่ี์ได้ รับการจดัอนัดบัผลการด าเนินงานท่ีดีมาช่วยเสริมอตัราผลตอบแทนต่อ
ความเส่ียงของกลุ่มการลงทุน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อจ ากดัของการศึกษา 

1. การจัดท าวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้นผลของการศึกษาวิจยัน้ีจึงไม่สามารถอธิบายผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจบริษทัอ่ืน ๆ  

2. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากสมาคมส่งเสริมสถาบนับริษทัไทยและ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเป็นขอ้มูลเปิดเผยต่อสาธารณะชน ดงันั้นผลการศึกษาวิจยัจึงสามารถอธิบาย
ผลการด าเนินงานเฉพาะเพียงขอ้มูลท่ีไดรั้บการเปิดเผยและสะทอ้นผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ท าการศึกษาวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินในดา้นอ่ืน เช่น อตัราส่วนสภาพคล่อง ความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
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  2. ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและการตดัสินใจในหลกัทรัพยข์องกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะสามารถท าใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 
8. กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินและการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์
ของธุรกิจอุตสาหกรรมทางการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาถึง
อตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมอตัรา
ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น อตัราหน้ีสินส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น อตัราการ
หมุนเวียนปริมาณซ้ือขาย ต่อราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นกัลงทุนสามารถน าอตัรา
การเงิน ของธุรกิจการเงินไปใช้ในการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยใ์น
อนาคตเพื่อท าการตดัสินใจลงทุนในระยะยาว ในอนาคตเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประโยชน์สูงสุดแก่นกัลงทุน
โดยไดรั้บค าปรึกษาแนะน า และให้ก าลงัใจเป็นอยา่งดีจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ คณบดี
คณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม ดว้ยมลูเหตุดงักล่าวขา้งตน้น้ีจึงผลกัดนัใหผู้ว้จิยัไดท้ าการวจิยัเร่ืองน้ี 

 ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดี คณะผู ้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ท่ีให้
ทุนอุดหนุนการวจิยั และใหโ้อกาสแก่ผูว้จิยัไดเ้พ่ิมประสบการณ์ในการท างานวจิยัต่อไป 

 ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ คณบดี คณะบญัชี ในการให้ค  าแนะน า และ
ติดตามงานวจิยัดว้ยความห่วงใยตลอดมา จึงท าใหง้านวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
 ขอขอบคุณ ดร.สุรยุทธ  กอบกิจพานิชผล ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณารับเป็นท่ีปรึกษาโครงการวิจยั และได้
เสียสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และนกัศึกษาคณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุมท่ี
เป็นผูช่้วยเก็บขอ้มูลวิจยั ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดเ้สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ 
โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
 ภาษี คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบังคบัเก็บจากราษฎร เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีส่ิงตอบแทน
โดยตรงแก่ผูเ้สียภาษีอากร หรืออีกนยัหน่ึงคือ เงินท่ีไดจ้ากเอกชนไปสู่รัฐบาล โดยการเก็บภาษีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
หารายไดใ้ห้พอใชก้บัค่าใชจ่้ายของรัฐบาล เพ่ือกระจายรายได ้ เพ่ือควบคุมการบริโภคของประชาชน  เพื่อช าระ
หน้ีสินของรัฐบาล  การปรับโครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560  ผูมี้เงินไดท่ี้เป็นบุคคลธรรมดาควรทราบและท าความ
เขา้ใจ เพ่ือท่ีจะไดส้ามารถเตรียมตวัวางแผนภาษีตามโครงสร้างภาษีใหม่  การปรับปรุงโดยเพ่ิมการหักค่าใชจ่้าย
และค่าลดหยอ่นในหลายรายการ ซ่ึงจะท าใหค้นท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเสียภาษีนอ้ยลงในปีภาษี 2560  
ซ่ึงมีสาระส าคญัได ้3 ประการดงันี ้ 1. ปรับปรุงค่าใชจ่้าย 2. ปรับปรุงค่าลดหยอ่น 3. อตัราภาษีใหม่ ทั้งน้ีการปรับ
เกณฑภ์าษีดงักล่าวขา้งตน้ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพึ้งประเมินในปีภาษี 2560 เป็นตน้ไป  
 
ค าส าคญั: ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ,โครงสร้างภาษี 
 

ABSTRACT 
 Tax is what the government collects from its people without direct compensation given to the taxpayers 
in return. In other words, tax is the money flows from private sector to the government to cover the expenditures, 
aiming for income distribution, controlling people's consumption, or repaying the government’s debt. Taxpayers 
should study the new tax restructure 2017, which has the new tax rates, additional deductions and reductions. 
This will help them save the unnecessary tax burden for the income earned in the year 2017. The adjustment of 
the above mentioned tax threshold will make the collection of personal income tax more fair and in line with 
current economic situation. 
 

KEYWORDS:  Personal Income Tax, Tax Structure 
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1. บทน า 
 เม่ือมีรายไดย้อ่มตอ้งน าเงินไดม้าเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยวิธีหักค่าใชจ่้ายตามท่ีกฎหมายใหถื้อ
เป็นรายจ่ายและหักดว้ยค่าลดหย่อนต่างๆ ยอดคงเหลือ คือ เงินไดสุ้ทธิ น าเงินไดสุ้ทธิไปค านวณภาษีตามอตัรา
ภาษีเงินได้ การปรับโครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560  เน่ืองจากหลกัเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การ
ก าหนดเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ั้นมีการบงัคบัใชม้าเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารหกัค่าใชจ่้าย การหักค่า
ลดหยอ่น การก าหนดเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้หม่น้ีจะท าให ้การเสียภาษีเงินไดพึ้งประเมินส าหรับ
บุคคลธรรมดาและอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดามีความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้มี้เงินไดมี้ความเขา้ใจ และรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ หรือผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งเสียไป
ในการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ 

2. ผูมี้เงินไดท้ราบถึงหลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีความเหมาะสมเป็นธรรม 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบนั  

 

3. เนือ้หาของพระราชบัญญัติทีม่ีการแก้ไข 
1. ค่าใช้จ่าย  
การหักค่าใชจ่้าย หมายถึง จ านวนเงินท่ีกฎหมายยอมให้หักออกจากเงินไดต้ามเง่ือนไขมาตรา 42 ทวิ 

มาตรา 42 ตรี มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 46 ประกอบพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 11) และมาตรา 
48 (4) ประกอบพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 165)  

ความหมายของค าวา่ “ค่าใชจ่้าย”1  คือ รายจ่ายท่ีตอ้งใชห้รือถือวา่ไดใ้ชไ้ปตามความจ าเป็นและสมควร
เพ่ือหารายไดข้องกิจการ ค่าใชจ่้ายท่ีประมวลรัษฎากรยอมใหห้กัจากเงินไดพึ้งประเมินแตกต่างกนัตามแต่วา่เงินได้
พึงประเมินนั้นจะเป็นประเภทใด (ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46) วิธีหักค่าใชจ่้ายตามท่ีประมวล
รัษฎากรก าหนดไวน้ั้น มี 2 วธีิ 

วิธีที่ 1  การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา  วิธีน้ีกฎหมายก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายท่ีจะหักออกจากเงินไดพึ้ง
ประเมินไดเ้ป็นจ านวนแน่นอนตายตวั  คิดเป็นร้อยละของเงินไดพึ้งประเมินแต่ละประเภทไม่วา่ค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริง
จะมีมากหรือมีนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดให้  ค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาเป็นค่าใชจ่้ายท่ีกฎหมายก าหนดยอมให้หกัเป็นอตัรา
ร้อยละของยอดเงินไดพึ้งประเมินทุกประเภทโดยผูมี้เงินไดไ้ม่ตอ้งแสดงหลกัฐานการจ่ายค่าใชจ่้ายต่อเจา้พนักงาน
ประเมิน  

วธีิที ่2  การหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจ าเป็นและสมควร  วธีิน้ีเป็นการหกัค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นและ
สมควรตามท่ีจ่ายไปจริงในการหารายได ้ การท่ีกฎหมายใชค้  าวา่ “จ าเป็นและสมควร”2 ส าหรับรายจ่ายท่ีน ามาหัก

                                                   
1

 จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหลกัการและบทวิเคราะห์ พิมพค์ร้ังท่ี 2 ส านกัพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หนา้ 147 

2
 ศาสตราจารยไ์พจิตร โรจนวาณิช ชุมพร เสนไสย สาโรช ทองประค า ค าอธิบายประมวลรัษฎากร เล่ม 1 พ.ศ. 2553 หนา้ 1-139 
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เป็นค่าใช้จ่ายพึงแสดงให้เห็นเจตนาว่ารายจ่ายนั้นๆ จะตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับรายไดแ้ละเป็นกรณีจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีรายจ่ายนั้นๆ  ทั้งรายจ่ายนั้นตอ้งสมควรแก่การหารายไดด้ว้ย  โดยผูมี้เงินไดต้อ้งสามารถแสดงหลกัฐาน
ต่อเจา้พนกังานประเมินและพิสูจน์ไดว้า่มีค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายไปจริงตามจ านวนท่ีไดเ้ลือกหกัไว ้

สาระส าคญัของกฎหมายทีม่กีารแก้ไข  
1.1 แก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทว ิวรรคหนึ่ง  
ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทว ิวรรคหน่ึง บญัญติัวา่“เงินไดพ้ึงประเมินตามความใน มาตรา 40 (1) และ 

(2) จากเดิมใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดอ้ตัราร้อยละ 40 แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท เป็น “หักค่าใชจ่้าย
เป็นการเหมาไดอ้ตัราร้อยละ 50 แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท” 

1.2 แก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ตรี วรรคหนึ่ง  
ประมวลรัษฎากรมาตรา  42 ตรี วรรคหน่ึง บัญญติัว่า “เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (3) 

เฉพาะท่ีเป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่งอ่ืน ยอมให้หักค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา”3 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมการหักค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผูมี้เงินได้พึงประเมินท่ีได้จาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจากเดิมใหห้กัค่าใชจ่้ายไดเ้ฉพาะเงินไดท่ี้เป็นค่าแห่งลิขสิทธ์ิ เป็นหกัค่าใชจ่้ายไดท้ั้งค่าแห่งกู๊ด
วลิล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืน  และปรับปรุงอตัราการหกัค่าใชจ่้ายจากเดิมใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาได้
อตัราร้อยละ 40 แต่ตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท เป็นหักค่าใชจ่้ายไดต้ามอตัราท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ไดแ้ก่ 
พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 634 พ.ศ. 2560 โดยก าหนดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1) เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะท่ีเป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่ง
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืนยอมใหห้ักค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาร้อยละ 50 แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 100,000 บาท เวน้แต่
ผูมี้เงินไดจ้ะแสดงหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินและพิสูจน์ไดว้า่มีค่าใชจ่้ายมากกวา่นั้น ก็ยอมให้หักค่าใชจ่้าย
ไดต้ามความจ าเป็นและสมควร ทั้งน้ี ให้น ามาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ถา้ตาม
หลกัฐานท่ีน ามาพิสูจน์นั้นปรากฎวา่มีรายจ่ายท่ีหักไดต้ามกฎหมายนอ้ยกว่าอตัราค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ก็
ใหถื้อวา่มีค่าใชจ่้ายเพียงเท่าหลกัฐานท่ีน ามาพิสูจน์4  

2) อัตราค่าใช้จ่ายท่ียอมให้หักตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้ใช้บังคบัส าหรับเงินได้พึงประเมิน
ประจ าปีภาษี พ.ศ. 2560 ท่ีจะตอ้งยืน่รายการ ในปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป5  

ข้อพิจารณา  เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร  มาตรา  40 (3) ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์  ค่าแห่ง
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืน  เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้าจากพินัยกรรม   นิติกรรมอย่างอ่ืน 
หรือค าพิพากษาของศาล เงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (3) มกัเรียกกนัสั้นๆ วา่ “ค่าสิทธิ” แต่ประมวลรัษฎากร
ไม่ได้บัญญัติค  านิยามดังกล่าวว่าหมายถึงอะไร จึงอาจมีปัญหาในการตีความและอาจมีข้อโต้แยง้ระหว่าง
กรมสรรพากรกบัผูเ้สียภาษีอากรอยูบ่่อยๆ เงินไดพ้ึงประเมิน ตามมาตรา 40 (3) น้ี แบ่งเป็น  

                                                   
3
 พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี 634 พ.ศ. 2560 

4
 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 634 พ.ศ. 2560 

5
 มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 634 พ.ศ. 2560 
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- ค่าแห่งกู๊ดวลิล์6 (Goodwill) หมายถึง ค่าความนิยมหรือมูลค่าของธุรกิจท่ีสูงเกินกวา่มูลค่าของทรัพยสิ์น
ท่ีตีราคาได  ้(Tangible Asset) ทั้งน้ี เน่ืองจากช่ือเสียงของธุรกิจนั้นๆ หรือธุรกิจนั้นไดสิ้ทธิพิเศษกว่าธุรกิจอ่ืนๆ 
ฯลฯ  

- ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ (Copyright) หมายถึงค่าตอบแทนการขออนุญาตใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิ ซ่ึงลิขสิทธ์ิ นั้นหมายถึง 
สิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใดๆ ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรค์ไดท้ าข้ึน 
(พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 มาตรา  4) เช่น งานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์  นาฎกรรม ศิลปกรรม  

- ค่าสิทธิ (Royalties) หมายถึง การจ่าย ไม่วา่ชนิดใดๆ ท่ีไดรั้บเป็นค่าตอบแทนเพ่ือการใช ้หรือสิทธิใน
การใชลิ้ขสิทธ์ิ (Copyright) ในงานวรรณกรรม ศิลปะหรืองานวิทยาศาสตร์ใดๆ รวมทั้งฟิลม์ภาพยนตร์ และฟิลม์
หรือเทปท่ีใชส้ าหรับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทศัน์ สิทธิบตัร (Patent) เคร่ืองหมายการคา้(Trademark) 
แบบหรือหุ่นจ าลอง (Design or model) แผนผงั (Plan) สูตรหรือกรรมวิธีลับ (Secret Formula or Process) หรือ
ขอ้สนเทศ (Information) ท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือทางวทิยาศาสตร์  

ค่าสิทธิเป็นเงินไดป้ระเภทหน่ึงท่ีถือเป็นดอกผลหรือค่าตอบแทนท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นประเภทกองทุน 
(Capital) เช่นเดียวกบัเงินปันผลและดอกเบ้ีย และทรัพยสิ์นท่ีก่อใหเ้กิดค่าสิทธิส่วนใหญ่จะเป็นทรัพยไ์ม่มีรูปร่าง
หรือมองไม่เห็นหรือจบัตอ้งไม่ได ้(intangible property)  ซ่ึงไดแ้ก่ วิทยาการหรือองค์ความรู้ต่างๆ (Know-how) 
การไดรั้บหรือใชอ้งคค์วามรู้ต่างๆ อาจอยูใ่นรูป ค าแนะน า ช้ีแนะ ค าปรึกษาขอ้มูลความเห็นต่างๆ หรืออาจไดรั้บ
โดยการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ หรือใชภ้าชนะบรรจุองคค์วามรู้ต่างๆ เช่น ซอฟแวร์ เทป ฟิลม์ เป็นตน้7  

- ค าวา่ “สิทธิอยา่งอ่ืน”  นั้น เม่ือเป็นค าท่ีบญัญติัต่อจากค าวา่ “ลิขสิทธ์ิ”  แสดงวา่เป็นค าท่ีมีความหมาย
ท านองเดียวกนั เม่ือลิขสิทธ์ิเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property) สิทธิอยา่งอ่ืนจึงหมายถึง สิทธิในทาง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาค่าสิทธิ (Royalty) ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (3) จึงหมายถึง ค่าตอบแทน การอนุญาต
ให้ใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ค่าตอบแทนการอนุญาตใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark)  
เคร่ืองหมาย บริการ (Trade service)  แฟรนไชส์  (Franchise)  ค่าวทิยาการ (Know-How) สูตรลบัหรือกรรมวธีิ ลบั
ในการผลิตสินคา้หรือส่ิงประดิษฐ์8  

- เงินปี9 (Annuities) หมายถึง เงินท่ีทาง ราชการจ่ายใหแ้ก่พระบรมวงศานุวงศเ์ป็นรายปี  
- เงินได้มีลกัษณะเป็นเงินรายปีอนัไดม้าจากพินัยกรรม  (Will)  นิติกรรม (Juristic Act) อย่างอ่ืนหรือ 

พิพากษาของศาล (Judgment of the Court)  
2. ค่าลดหย่อน  
ค่าลดหย่อน10 หมายถึง จ านวนเงินท่ีกฎหมายก าหนดให้หักออกจากเงินได้พึงประเมินหลงัจากหัก

ค่าใชจ่้ายแลว้ เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีตามสถานภาพของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีแต่ละบุคคล  

                                                   
6
 วิทย ์ตนัตยกลุ และศาตราจารยเ์จริญ ธฤติมานนท ์กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร (ภาคประมวลรัษฎากร) หนา้ 6-7 

7
 ธณภณ (เพริศพิบูลย)์ แกว้สถิต ค าอธิบายภาษีเงินไดร้ะหวา่งประเทศและหลกัการทัว่ไปของอนุสัญญาภาษีซอ้น พิมพค์ร้ังท่ี 3  หนา้ 439 

8
 ศาตราจารยพิ์เศษชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม ค าสอนวิชากฎหมายภาษีอากร(พิมพค์ร้ังท่ี 9) ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา   
หนา้ 186 
9
 วิทย ์ตนัตยกลุ และศาตราจารยเ์จริญ ธฤติมานนท ์กฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากร (ภาคประมวลรัษฎากร) หนา้ 6-7 

10
 ไพจิตร โรจนวาณิชย ์ชุมพร เสนไสย สาโรช ทองประค า ค าอธิบายประมวลรัษฎากร เล่ม 1 พ.ศ. 2553 หนา้ 1-168 
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 บุคคลเม่ือมีเงินไดพ้ึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) ถึง (8) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี
ให้แก่ผูมี้เงินได้ ประมวลรัษฎากรจึงก าหนดให้หักค่าลดหย่อน (Allowances Exemptions) ได้อีก ค่าลดหย่อน
แตกต่างกบัค่าใชจ่้ายในขอ้ท่ีว่าค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนหรือเงินท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ไดซ่ึ้งเงินได ้แต่ค่าลดหย่อนเป็นตวั
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผูเ้สียภาษีท าใหเ้สียภาษีนอ้ยลงหรืออาจจะไม่ตอ้งเสียภาษีเลยก็ได ้ ยามใดท่ีรัฐบาลเห็นวา่
ประชาชนตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน  รัฐบาลก็อาจเสนอแกก้ฎหมายใหเ้พ่ิมค่า
ลดหยอ่นมากข้ึน เม่ือค่าลดหยอ่นเพ่ิมข้ึนเงินไดสุ้ทธิท่ีจะน าไปค านวณภาษีก็จะลดนอ้ยลง ภาษีท่ีจะตอ้งเสียก็ลด
นอ้ยลงหรืออาจจะไม่ตอ้งเสียภาษีเลยดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ นอกจากค่าลดหยอ่นจะเป็นตวับรรเทาภาระภาษี
แลว้ยงัเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ชีวิตและครอบครัวของประชาชนกบัเพ่ือ
ส่งเสริมความกตญัญู การศึกษาและการช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัของสงัคม 

ประมวลรัษฎากรมิไดก้ าหนดวา่บุคคลใดบา้งเป็นผูมี้สิทธิหักค่าลดหยอ่น ดงันั้น ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา  ซ่ึงมีเงินไดพ้ึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 และมีจ านวนเงินถึงเกณฑต์ามท่ีก าหนด
ในประมวลรัษฎากร มาตรา 56 จึงเป็นผูมี้สิทธิหกัค่าลดหยอ่น  

หากพิจารณาประเภทของค่าลดหย่อนตามประมวลรัษฎากรแลว้ อาจแบ่งค่าลดหย่อนออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ ค่าลดหยอ่นส่วนตวัและผูอ้ยูใ่นอุปการะ และค่าลดหยอ่นตามรายการ  

สาระส าคญัของกฎหมายทีม่กีารแก้ไข  
2.1 แก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร มาตรา   47 (1) (ก) (ข) และ (ค)  
แกไ้ขเพ่ิมเติมจ านวนเงินท่ีให้หักลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับผูมี้เงินได ้หรือสามีหรือ

ภริยาของผูมี้เงินไดแ้ละบุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้เงินได ้ หรือบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู ้
มีเงินได ้หรือบุตรบุญธรรมของผูมี้เงินได ้โดยปรับเพ่ิมจ านวนเงินท่ีให้หักลดหยอ่นไดแ้ละปรับปรุงหลกัเกณฑ์
การหกัลดหยอ่นส าหรับบุตร  

ก. ปรับเพิม่จ านวนเงนิทีใ่ห้หักลดหย่อนได้ ดงันี ้ 
(1) ผูมี้เงินไดจ้าก 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
(2) สามีหรือภริยาของผูมี้เงินได ้30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  
(3) บุตร  

- บุตรชอบดว้ยกฎหมายของผูมี้เงินได ้หรือบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมี้ 
เงินไดจ้ากคนละ 15,000 บาท เป็นคนละ 30,000 บาท  

- บุตรบุญธรรมของผูมี้เงินได ้จากคนละ 15,000 บาท เป็นคนละ 30,000 บาท  
ข. ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การหักลดหย่อน ส าหรับบุตร ดงันี ้ 

 (1) การหกัลดหยอ่น  
- กรณีท่ีผูมี้เงินไดมี้เฉพาะบุตรชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงบุตรชอบดว้ยกฎหมายของสามี 

หรือภริยาของผูมี้เงินได ้จากเดิมให้หักลดหยอ่นไดค้นละ 15,000 บาท แต่จ ากดัจ านวน ตอ้งไม่เกิน 3 คน เป็นคน
ละ 30,000 บาท โดย ไม่จ ากดัจ านวน  

- กรณีท่ีผูมี้เงินไดมี้เฉพาะบุตรบุญธรรม จากเดิมใหห้กัลดหยอ่นไดค้นละ 15,000 บาท เป็น   
คนละ 30,000 แต่รวมกบับุตรตามขอ้ 1.1 แลว้ตอ้งไม่เกิน 3 คน  
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 - กรณีท่ีผูมี้เงินไดมี้ทั้งบุตรชอบดว้ยกฎหมายและบุตรบุญธรรม  จากเดิมให้หักจากบุตรชอบดว้ย
กฎหมายก่อน  หากมีบุตรชอบด้วยกฎหมายเกิน 3 คนแลว้จะน าบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได ้ถา้มีบุตรชอบด้วย
กฎหมายไม่ถึง 3 คน ให้น าบุตรบุญธรรมมาหักได้ แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 3 คน เป็นให้หักจากบุตรชอบดว้ย
กฎหมายก่อนไม่จ ากดัจ านวน  หากหักจากบุตรชอบดว้ยกฎหมายแลว้ไม่ถึง 3 คน ให้หักจากบุตรบุญธรรมไดอี้ก
แต่รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 3 คน  

 (2) การนบัจ านวนบุตร ให้นบัเฉพาะบุตรท่ีมีชีวิตอยูต่ามล าดบัอายสูุงสุด และให้นบัรวมบุตรท่ีไม่อยู่
ในเกณฑไ์ดรั้บการหกัลดหยอ่นดว้ย  

 (3) คุณสมบติัของบุตร  
 - มีอายไุม่เกิน 25 ปี และยงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัหรือชั้นอุดมศึกษาหรือเป็นผูเ้ยาว ์หรือศาล

สัง่ใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถอนัอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดู  
(4) เง่ือนไขการหกัลดหยอ่น ในกรณีบุตรท่ีจะหกัลดหยอ่นไดต้อ้งไม่มีเงินไดพึ้งประเมินซ่ึงเป็นเงินได้

ท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมมิใหล้ดหยอ่น
ส าหรับบุตรซ่ึงมีเงินไดใ้นปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกิน 15,000 บาท เป็นเกิน 30,000 บาท  

 (5) ใหห้กัลดหยอ่นส าหรับบุตรไดต้ลอดปีภาษี ไม่วา่กรณีท่ีจะหกัไดน้ั้นจะมีอยูต่ลอดปีภาษีหรือไม่  
 (6) กรณีบุตรบุญธรรม ใหห้กัลดหยอ่นในฐานะบุตรบุญธรรมไดเ้พียงฐานะเดียว  

2.2 ยกเลกิประมวลรัษฎากร มาตรา  47 (1) (ฉ)  
  ยกเลิกบทบญัญติัเก่ียวกบัการหกัลดหยอ่นเพ่ือการศึกษาของบุตรไดเ้พ่ิมอีก คนละ 2,000 บาท ในกรณีผู ้

มีเงินได้ ซ่ึงมีสิทธิหักลดหย่อนตามเง่ือนไขในมาตรา 47 (1) (ค) และบุตรยงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทาง
ราชการสถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียน
ราษฎร์  

2.3 แก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร มาตรา  47 (2)  
แกไ้ขเพ่ิมเติมจ านวนเงินท่ีใหห้กัลดหยอ่นในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้จากเดิมใหผู้มี้เงินไดห้กั

ลดหย่อนส าหรับผูมี้เงินได ้และหักลดหย่อนส าหรับสามีหรือภริยาของผูมี้เงินได้รวมกันได ้60,000 บาท เป็น 
120,000 บาท 

2.4 แก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (3)  
แกไ้ขเพ่ิมเติมการหกัลดหยอ่นส าหรับผูมี้เงินไดท่ี้มิไดอ้ยูใ่นประเทศไทย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการยกเลิก

บทบญัญติัเก่ียวกบัการหกัลดหยอ่นเพ่ือการศึกษาของบุตรเพ่ิมอีกคนละ 2,000 บาท เป็นให้ผูมี้เงินไดท่ี้มิไดอ้ยูใ่น
ประเทศไทยหกัลดหยอ่นส าหรับกรณีสามีหรือภริยาไดเ้ฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรท่ีอยูใ่นประเทศไทย  

2.5 แก้ไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (5) และ (6)  
แก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนเงินให้หักลดหย่อนส าหรับผูมี้เงินไดท่ี้เป็นกองมรดก และผูมี้เงินไดท่ี้เป็นห้าง

หุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทย จากเดิมให้ผูมี้เงินไดท่ี้เป็นกองมรดกหกัลดหยอ่นได ้30,000 บาท เป็น 60,000 บาท และผูมี้เงินไดท่ี้เป็นหา้ง
หุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้หักลดหย่อนไดต้ามกรณีการหักลดหย่อนส าหรับผูมี้เงินได้
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เฉพาะผูมี้เงินไดท่ี้เป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนท่ีอยูใ่นประเทศไทย จากเดิมใหห้กัรวมกนัไดแ้ต่
ตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท เป็นไม่เกิน 120,000 บาท  
 3. จ านวนเงนิได้พงึประเมนิทีต้่องเสียภาษีเงนิได้  

  แกไ้ขเพ่ิมเติมจ านวนเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยปรับเพ่ิมจ านวนเงินไดพึ้ง
ประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีจากเดิมผูมี้เงินไดพึ้งประเมินตั้งแต่ 60,000 บาทข้ึนไป เป็นตั้งแต่ 120,000 บาท ข้ึนไป เม่ือ
ไดห้กัค่าใชจ่้ายและหกัลดหยอ่นแลว้ใหเ้สียภาษีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน  

 การค านวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดานั้น กฎหมายก าหนดวธีิค านวณไว้ 2 วธีิ ดงันี ้ 
 1. เงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บในระหวา่งปีภาษี เม่ือผูมี้เงินไดไ้ดห้กัค่าใชจ่้ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 

47 หรือมาตรา 57 เบญจ แลว้ เหลือเท่าใดเป็นเงินไดสุ้ทธิตอ้งเสียภาษีในอตัราท่ีก าหนดในบญัชีอตัราภาษีเงินได้
ตามมาตรา 48 (1)  

 2. ส าหรับผูมี้เงินไดพึ้งประเมินตั้งแต่ 120,000 บาทข้ึนไป (เดิม 60,000 บาทข้ึนไป) ตามมาตรา 48 (2) 
ก าหนดให้ผูมี้เงินไดต้อ้งค านวณภาษีตามมาตรา 48 (1) เทียบกบัร้อยละ 0.5 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมินท่ีไดรั้บมา
ใน ระหวา่งปีภาษีและใหผู้มี้เงินไดเ้สียภาษีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของยอดเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ี ตาม มาตรา 48 
(2) การนบัจ านวนเงินไดพ้ึงประเมิน ตามมาตรา 48 (2) ไม่รวมถึงเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 (1) 

 4. จ านวนเงนิได้พงึประเมนิทีผู้่มเีงนิได้ ต้องยืน่รายการเกีย่วกบัเงนิได้พงึประเมนิ  
 ประมวลรัษฎากรมาตรา 56 วรรคหน่ึง บญัญติัวา่“ให้บุคคลทุกคน เวน้แต่ผูเ้ยาว ์หรือผูท่ี้ศาลสั่งให้เป็น

คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ยืน่รายการเก่ียวกบัเงินไดพึ้งประเมินท่ีตนไดรั้บในระหวา่งปีภาษี
ท่ีล่วงมาแลว้ พร้อมทั้ งขอ้ความอ่ืนๆ ภายในเดือนมีนาคมทุกๆ ปี ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดต่อเจา้พนักงานซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้งถา้บุคคลนั้น  

 (1) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึ้ง ประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกิน 60,000 บาท  
 (2) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพึ้ง ประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภท

เดียวเกิน 120,000 บาท  
 (3) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึง ประเมินในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เกิน 120,000 บาท หรือ  
 (4) มีสามีหรือภริยาและมีเงินไดพ้ึงประเมิน ในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้เฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว

เกิน 220,000 บาท”  
ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมิน หมายถึง ผูท่ี้มีเงินไดเ้กิดข้ึนระหวา่งปีภาษีซ่ึงจะมีหนา้ท่ีตอ้งยื่นแบบฯ ก็ต่อเม่ือมี

เงินไดถึ้งเกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงมาตรา 56 วรรคหน่ึงแห่งประมวลรัษฎากรบญัญติัใหบุ้คคลทุกคน 
เวน้แต่ผูเ้ยาว ์หรือคนท่ีศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถยื่นรายการเก่ียวกบัเงินได้
พึงประเมินท่ีตนไดรั้บในปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้พร้อมทั้งขอ้ความอ่ืนๆ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีตามแบบท่ีอธิบดี
กรมสรรพากรก าหนด หากผูท่ี้มีเงินไดพึ้งประเมินนั้นเป็นผูเ้ยาวห์รือคนท่ีศาลสั่งใหเ้ป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ มาตรา 57 ก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษข์องผูมี้
เงินไดแ้ลว้แต่กรณี ท่ีจะยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดพึ้งประเมินและเป็นตวัแทนในการช าระภาษี เม่ือยื่น
รายการแลว้หากมีภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีจะตอ้งเสียก็ตอ้งช าระพร้อมกบัการยืน่แบบแสดงรายการตามมาตรา 
57 จตัวา  จึงเห็นไดว้า่บุคคลธรรมดาทุกคนท่ีมีเงินไดพึ้งประเมินถึงเกณฑท่ี์ประมวลรัษฎากรก าหนดไวมี้หน้าท่ี
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เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาโดยกฎหมายก าหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกบัเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บนั้น  
ส่วนกรณีท่ีผูมี้เงินได้เป็นผูท่ี้บกพร่องเร่ืองความสามารถประมวลรัษฎากรก็ก าหนดผูท่ี้มีหน้าท่ียื่นแบบแสดง
รายการแทนไว ้ 

ขอ้สงัเกต  
 1. จ านวนเงินไดพึ้งประเมินท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการยืน่รายการนั้นตอ้งไดรั้บมาแลว้ในปีภาษี เพราะภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาใชเ้กณฑเ์งินสดในการเสียภาษี  
 2. หนา้ท่ียื่นรายการเกิดข้ึนต่อเม่ือมีเงินไดพึ้งประเมินถึงเกณฑท่ี์ประมวลรัษฎากรก าหนดไว ้หากไม่ถึง

เกณฑก็์ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นรายการแต่อยา่งใด กรณีเงินไดพ้ึงประเมินถึงเกณฑท่ี์จะตอ้งยื่นรายการ แต่ค  านวณแลว้
ไม่มีภาษีตอ้งช าระก็ยงัจะมีหนา้ท่ียืน่รายการ  
  5. อตัราภาษีเงนิได้ส าหรับบุคคลธรรมดา  

แกไ้ขเพ่ิมเติมบญัชีอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดา 
ความใน (1) ส าหรับบุคคลธรรมดาแห่งบญัชีอตัราภาษีเงินได ้ทา้ยหมวด 3 ในลกัษณะ 2 แห่งประมวล

รัษฎากร ก าหนดไวว้า่ 
 

 
สาระส าคญัท่ีแกไ้ข แกไ้ขเพ่ิมเติมบญัชีอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับบุคคลธรรมดาโดยปรับเพ่ิมจ านวนเงิน

ไดสุ้ทธิ ก าหนดช่วงเงินไดสุ้ทธิใหมี้ช่วงห่างของจ านวนต ่าสุดและสูงสุดลดลง และก าหนดอตัราภาษีในแต่ละช่วง
เงินไดสุ้ทธิลดลง เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั  
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4. ข้อดขีองพระราชบัญญัตฯิ  
ในปัจจุบนัประเทศไทยจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามอตัราภาษีกา้วหน้าซ่ึงเป็นอตัราภาษีท่ีจะ

เปล่ียนแปลงไปตามขนาดของฐานภาษีหรือรายได้ ทั้งน้ี การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีขอ้ดี 
ดงัน้ี  

1. การปรับเพ่ิมจ านวนเงินท่ีใหห้กัค่าใชจ่้ายและหกัลดหยอ่นส าหรับรายการต่างๆ ไดม้ากข้ึน ท าให้
ผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินท่ีจะตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินประจ าปีภาษี  พ.ศ. 2560 ท่ี
จะตอ้งยืน่รายการในปี พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป เสียภาษีจ านวนนอ้ยลงหรืออาจไม่ตอ้งเสียภาษีเลยหากมีรายไดย้งัไม่
ถึงเกณฑท่ี์จะตอ้งเสียภาษี  

2. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารหักค่าใชจ่้าย การหักลดหยอ่น การก าหนดเงินไดพึ้งประเมินท่ี
ตอ้งยื่นแบบรายการภาษีและบญัชี อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะท าให้การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบนั  

3. การก าหนดให้สามารถหักค่าใชจ่้ายไดท้ั้งค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืนเป็น
การส่งเสริมให้มีการพฒันาส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศต่อไป  

4. การก าหนดให้ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดอตัราการหักค่าใชจ่้ายส าหรับค่าแห่งกู๊ดวิลล์        
ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยา่งอ่ืนไดใ้นภายหลงัจะท าใหก้ารก าหนดอตัราการหกัค่าใชจ่้ายสามารถเปล่ียนแปลงได้
อยา่งยดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในอนาคต  

5. การท่ีผูมี้เงินไดพึ้งประเมินเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจ านวนนอ้ยลงหรืออาจไม่ตอ้งเสียภาษี
เลยหากมีรายไดย้งัไม่ถึงเกณฑท่ี์จะตอ้งเสียภาษีอาจท าให้ผูมี้เงินไดพึ้งประเมินมีก าลงัซ้ือเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสามารถช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจไดต้่อไป  

นอกจากท่ีได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ในส่วนของพระราชบัญญติั
ดงักล่าวแลว้ ยงัไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมอตัราค่าใชจ่้ายท่ียอมใหห้กัจากเงินไดพ้ึงประเมินในการค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากรอีกดว้ย อนัเป็นผลท าให้
ผูมี้เงินไดต้อ้งจดัท าบญัชีประกอบการหกัคา่ใชจ่้ายดงักล่าวเพ่ือแสดงผลประกอบการท่ีแทจ้ริง ซ่ึงการแกไ้ขเป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการก าหนดค่าใชจ่้ายท่ียอมให้หักจากเงินไดพึ้ง
ประเมิน (ฉบบัท่ี 629) พ.ศ. 2560  
  5. บทสรุปโครงสร้างภาษีใหม่ 

 การแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารหักค่าใชจ่้าย การหักลดหยอ่น การก าหนดเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งยืน่
รายการเก่ียวกบัเงินได ้พึงประเมินท่ีไดรั้บในระหวา่งปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ ส าหรับบุคคลธรรมดาและบญัชีอตัรา
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะท าใหก้ารจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบนั และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศต่อไป: จาก สรรพากรสาส์น  ปีท่ี 64 
ฉบบัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 การแกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑก์ารหักค่าใชจ่้าย การหักลดหยอ่น การก าหนดเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งยืน่

รายการเก่ียวกบัเงินได ้พึงประเมินท่ีไดรั้บในระหว่างปีภาษีท่ีล่วงมาแลว้ ส าหรับบุคคลธรรมดาและบญัชีอตัรา
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจะท าใหก้ารจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบนั และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มุ่งเน้นศึกษาถึงผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไร
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงวดัจากอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
ประกอบดว้ย อตัราก าไรก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน ต่อคุณภาพก าไร โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติย
ภูมิของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 จ านวนทั้งส้ิน 100 
บริษทั โดยเม่ือมีการเก็บขอ้มูลแลว้พบวา่มีบางบริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น จึงท าใหมี้บริษทัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ีจ านวน 67 บริษทั และมีขอ้มูลจ านวน 335 ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
 ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพการบริหารงานท่ีวดัจากความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงประกอบดว้ย
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีผลกระทบทางบวกต่อคุณภาพก าไร 
ในขณะท่ีประสิทธิภาพการบริหารงานท่ีวดัจากความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราก าไรขั้นตน้ 
อตัราก าไรสุทธิและอตัราก าไรจากการด าเนินงานไม่มีผลกระทบทางบวกต่อคุณภาพก าไร ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ค าส าคญั: คุณภาพก าไร  ประสิทธิภาพการบริหารงาน ความสามารถในการท าก าไร 
 

ABSTRACT 
The research of The Effects of the Management Efficiency to Quality of Earnings of The Listed 

Company on the Stock Exchange of Thailand was studied by focusing to the effect of the management 
efficiency of earnings of the listed company On the stock exchange of Thailand which measured by the 
Profitability ratios; that consisted of a Gross profit ratio, Net profit ratio, Return on Assets ratio, Return on 
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Equities ratio, and Profit from Operating ratio-to a quality of earnings. The data of studying was based on a 
secondary data that consist of annual report, financial statement, and financial statement disclosures of the listed 
company of the Security Exchange of Thailand (or SET) and collected from SET-SMART data-based on SET 
between 2554 to 2558 of B.E. for 100 companies. After a data collection, found that, some companies had 
incomplete data which made a total company for this studying was only 67 companies for 335 data. The 
statistic to this studying was a Multiple Regression Analysis: MRA. 
  The research result was the Management Efficiency which measured from the Profitability that 
consisted of a Return on Assets ratio, and Return on Equities ratio was effecting positively to the quality of 
earnings while the Management Efficiency which measured from the Profitability that consisted of a Gross profit 
ratio, Net Profit ratio, and a Profit from Operating ratio was not effecting positively to the quality of earnings 
with statistic significantly at 0.05. 
 
KEYWORDS: Quality of earnings, Operating efficiency, Profitability ratios. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
  ในปัจจุบนัมีการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ แต่การลงทุนท่ีนิยมกนัมากคือการลงทุนในหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจะท าให้ผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งคุม้ค่า เช่นการ
ลงทุนในหุน้สามญั ท่ีมีการซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การลงทุนในหุน้สามญัมีผลตอบแทน
จากเงินปันผลและผลก าไรจากการถือครองในกรณีท่ีราคาหุน้สูงข้ึนและผูล้งทุนน าหุน้ดงักล่าวออกจ าหน่าย จะท า
ให้ไดรั้บก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดว้ย ในการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีนกัลงทุนจะตอ้งท า
การวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องบริษทัก่อน โดยการวิเคราะห์หลกัทรัพยมี์ปัจจัยพ้ืนฐาน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย, 2558) ในการวเิคราะห์ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การวเิคราะห์เศรษฐกิจ 2) การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และ 
3) การวเิคราะห์บริษทั โดยจะเนน้การวเิคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ เช่น ประสบการณ์และความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหาร 
ความสามารถดา้นการผลิต การตลาด การวิจยัและพฒันา เป็นตน้ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซ่ึงจะวิเคราะห์
รายการทางการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบนัของบริษทั(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) ซ่ึงแหล่งขอ้มูลเชิง
ปริมาณจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนเน่ืองจากสามารถน ามาใชว้ดัผลค่าตอบแทนจาก
การลงทุนในเชิงรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน ในการวเิคราะห์งบการเงินของบริษทัจดทะเบียนเป็นเทคนิคการวเิคราะห์
เชิงปริมาณของบริษทัจดทะเบียน เพื่อการตดัสินใจของนกัลงทุนโดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากงบการเงินท่ีผ่านมาและ
งบการเงินปัจจุบนั เพ่ือจะน ามาก าหนดตวัแปรต่าง ๆ อาทิ ก าไรและเงินปันผลในอนาคต ราคาของหลกัทรัพยใ์น
อนาคต เป็นตน้  

การวิเคราะห์ท่ีส าคญัและสัมพนัธ์ท่ีช่วยในการศึกษา ได้แก่การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงิน และการประเมินราคาหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์งบการเงินในเชิงปริมาณ จึงเป็นเคร่ืองช้ีวดั
ว่าอนาคตของธุรกิจนั้นควรเป็นในลกัษณะใดโดยผูว้ิเคราะห์น าเอาขอ้มูลต่าง ๆ ในงบการเงินมาค านวณหา
สัดส่วนและน าสัดส่วนมาเปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลา และเปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั จากนั้น
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จึงตีความเพ่ือหาค าตอบต่างๆท่ีตอ้งการ อาทิ สาเหตุท่ีธุรกิจตอ้งใชเ้งินทุนเพ่ิม แหล่งท่ีมาของเงินทุน แหล่งการใช้
ไปของเงินทุน เป็นตน้ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการวางแผน การจดัการ และ
การควบคุมทางดา้นการบญัชีและการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกิจในตลาด
หลกัทรัพย ์จะพิจารณาจากการค านวณหาอตัราส่วนทางการเงิน (Ratio analysis)ใน 5 ประเภท ไดแ้ก่ อตัราส่วน
แสดงถึงการวดัสภาพคล่อง (Liquidity ratios) อตัราส่วนแสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Activity ratios)
อตัราส่วนแสดงถึงการวดัสภาพหน้ีส้ิน (Leverage ratios)อตัราส่วนแสดงถึงการวดัความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability ratios)และอตัราส่วนแสดงมูลค่าทางการตลาด (Market value ratios)การวเิคราะห์งบการเงิน ถือเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(เฉลิมขวญั ครุธบุญยงค,์2551) 
  นอกจากผลตอบแทนจากการลงทุนแลว้ ก าไรถือเป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีมีความส าคญัในรายงาน
ทางการเงิน และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกๆ เน่ืองจากนกัลงทุนตอ้งการเป้าหมายอยา่งง่ายในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั  งานวจิยัในอดีตจ านวนหน่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจะไดรั้บผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจเม่ือสามารถบรรลุเป้าหมายก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ ตลาดจะให้รางวลักบับริษทัท่ีสามารถรักษา
ความต่อเน่ืองของการบรรลุเป้าหมายก าไรและการเพ่ิมข้ึนของผลก าไร สะทอ้นไดจ้ากระดบัผลตอบแทนของการ
ลงทุนในหุน้ท่ีสูงกวา่ปกติ ในทางกลบักนัเม่ือใดท่ีบริษทัไม่สามารถรักษาแบบแผนดงักล่าวไวไ้ดแ้ลว้จะส่งผลต่อ
ราคาหลกัทรัพยท่ี์ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากมุมมองของนกัลงทุนท่ีมีต่อบริษทัในระยะยาวเปล่ียนแปลงไป
และปรับมุมมองจากเดิมท่ีเป็นบวกกลายเป็นลดลงในทนัที  ทั้งยงัสะทอ้นภาพของผลการด าเนินงานของบริษทัใน
อนาคตท่ีไม่พึงประสงคอี์กดว้ย (Barth, et al., 1999; Skinner, et al., 2002; และ Myers, et al., 2007) 
    การท่ีนกัลงทุนใชผ้ลก าไรเป็นจุดอา้งอิงอยา่งง่ายต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและใหมู้ลค่าส่วนเพ่ิมกบั 
บริษทัท่ีสามารถรายงานผลก าไรไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จึงเป็นมูลเหตุส าคญัต่อผูบ้ริหารในการรายงานผลก าไร
ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นการรายงานผลก าไรท่ีเป็นบวก 
การรายงานผลก าไรท่ีแสดงถึงแนวโน้มท่ีดีข้ึน หรือการรายงานผลก าไรท่ีเป็นไปตามหรือเกินกว่าท่ีนักลงทุน
คาดการณ์ (สมชาย  สุภทัรกุล, 2548) ในอดีตท่ีผ่านมามีหลายบริษทัท่ีมีการตกแต่งบัญชีข้ึน เพ่ือแสดงผลการ
ด าเนินและฐานะการเงินท่ีไม่ได้สะทอ้นความเป็นจริงของกิจการ จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ท าให้งบ
การเงินถูกกล่าวหาวา่ขาดความน่าเช่ือถือ และขาดความมีคุณภาพของงบการเงิน แต่ในอีกมุมหน่ึง การท่ีผูล้งทุน
มองแต่ผลก าไรของกิจการโดยไม่เขา้ใจพ้ืนฐานทางบญัชี ก็อาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินในของผูใ้ชง้บการเงิน
ดว้ยเช่นกนั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งเน้นศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารกบัคุณภาพ
ก าไร โดยศึกษาเฉพาะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จึงไดน้ ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการ
วจิยัไดด้งัน้ี 
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  ตวัแปรตน้      ตวัแปรอิสระ  
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวิจยัเร่ือง “ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100) ซ่ึงผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากงบการเงินประจ าปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554-2558 เพ่ือใชห้าประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซ่ึงวดัจากความสามารถในการท าก าไรต่อคุณภาพก าไร 
         4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 
100) สาเหตุท่ีเลือกประชากรกลุ่มน้ีเน่ืองจากเป็นดชันีราคาหุ้นท่ีแสดงระดบัและความเคล่ือนไหวของราคาหุ้น
สามญั 100 ตวั ท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีการซ้ือขายท่ีมีสภาพคล่องสูงและมีสดัส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยผา่นเกณฑ์
ท่ีก าหนด โดยศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 100 บริษทั จ านวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 
        4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ประสิทธิภาพการบริหารท่ีวดัจากความสามารถในการท าก าไร
ของกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราก าไรขั้นตน้  อตัราก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพก าไร (EQ)  
คุณภาพก าไร ซ่ึงค านวณจากแนวคิดของ Sloan et al.ดว้ยวธีิคงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิ  

(Total net operation accruals : NOA) หรือค านวณจากความแตกตา่งระหวา่งก าไรก่อนรายการพิเศษกบักระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
       4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากงบ
การเงินประจ าปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 จากเว็บไซต์ www.setsmart.com เพื่อใช้หาประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ซ่ึงวดัจากความสามารถในการท าก าไรต่อคุณภาพก าไร 
 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
-อตัราก าไรขั้นตน้ 
-อตัราก าไรสุทธิ 
-อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
-อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
-อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

คุณภาพก าไร 
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        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ประกอบด้วย รายงานประจ าปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 จ านวนทั้งส้ิน 100 บริษทั โดยเม่ือมีการเก็บขอ้มูลแลว้
พบวา่มีบางบริษทัท่ีมีขอ้มูลของตวัแปรไม่ครบถว้น จึงท าใหมี้บริษทัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 67 บริษทั และ
มีขอ้มูลจ านวน 335 ขอ้มูล 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะท าการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการแจกแจงหรือ
อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่าสูงสุดของ
ขอ้มูล (Maximum) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เม่ือไดต้วัแปรแลว้จะน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis : MRA) เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีความสัมพนัธ์
กนัหรือไม่และมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด ซ่ึงจะเป็นไปตามสมติฐานเม่ือระดบันยัส าคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดคือ 0.05  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราก าไรจากการด าเนินงาน และคุณภาพก าไร ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา แสดงในตารางท่ี 1 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 อตัราก าไรขั้นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.24 และค่าต ่าสุดเท่ากบั -28.85 และค่าสูงสุดเท่ากบั 100.00 แสดง
ถึง ความสามารถของบริษทัในการท าก าไรต่อยอดขาย ซ่ึงบางบริษทัมีผลขาดทุนจากก าไรขั้นตน้และบางบริษทัมี
ก าไรขั้นตน้เป็นจ านวนท่ีสูงเท่ากบัยอดขาย 
 อตัราก าไรสุทธิ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.90 และค่าต ่าสุดเท่ากบั -62.32 และค่าสูงสุดเท่ากบั 63.14 แสดงถึง 
ผลการด าเนินงานของบริษทัต่อยอดขาย ซ่ึงบางบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิและบางบริษทัมีก าไรสุทธิค่อนขา้งสูง 
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.69 และค่าต ่าสุดเท่ากบั -29.30 และค่าสูงสุดเท่ากบั 
62.74 แสดงถึง ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัท่ีมีอยูใ่หไ้ดผ้ลตอบแทน ซ่ึงบางบริษทัมี
ผลขาดทุนและบางบริษทัมีผลก าไร  
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.79 และค่าต ่าสุดเท่ากบั -104.00 และค่าสูงสุด
เท่ากบั 113.16 แสดงถึง ผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นสามญัควรไดรั้บจากการน าเงินมาลงทุนในกิจการ ซ่ึงบางบริษทัมี
ผลขาดทุนมากและบางบริษทัมีผลก าไรมากกวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 22.17 และค่าต ่าสุดเท่ากบั -66.31 และค่าสูงสุดเท่ากบั 
221.71 แสดงถึง ผลก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย ซ่ึงบางบริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน และบาง
บริษทัมีผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีสูงมาก 
 คุณภาพก าไร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 9.52 และค่าต ่าสุดเท่ากบั -14.21 และค่าสูงสุดเท่ากบั 191.90 แสดงถึง 
ก าไรท่ีมีรายการคงคา้งต ่าและมีความใกลเ้คียงกบักระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน โดยวดัดว้ยวธีิคงคา้งจากก
การด าเนินงานสุทธิหรือค านวณจากความแตกต่างระหวา่งก าไรก่อนรายการพิเศษกบักระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน ซ่ึงพบวา่บางสุทธิบริษทัมีก าไรก่อนรายการพิเศษนอ้ยกวา่กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินแสดงวา่
บริษทัไดมี้การแสดงก าไรตามเกณฑค์งคา้งท่ีมีความระมดัระวงัมาก ซ่ึงแสดงวา่บริษทัมีคุณภาพก าไรสูง และบาง
บริษทัมีก าไรก่อนรายการพิเศษมากกวา่กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินแสดงวา่บริษทัไดมี้การแสดงก าไรตาม
เกณฑค์งคา้งท่ีมีความระมดัระวงันอ้ย ซ่ึงแสดงวา่บริษทัมีคุณภาพก าไรต ่า 
 
ตารางที ่1 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตวัแปร  ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) -28.85 100.00 29.24 19.018 
อตัราก าไรสุทธิ (NPM) -62.32 63.14 11.90 13.95 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) -29.30 62.74 11.69 10.27 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) -104.00 113.16 17.79 19.69 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) -66.31 221.71 22.17 29.12 
คุณภาพก าไร (EQ) -14.21 191.90 9.52 22.94 

  
 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 เป็นสถิติท่ีใชเ้พื่อการศึกษาผลกระทบของตวัแปรตน้และตวัแปรอิสระ ซ่ึงการทดสอบค่าทางสถิติเม่ือน า
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าสรุปและน ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยหาค่าสมัพนัธ์ทางสถิติ  
    การทดสอบผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบดงัน้ี  
          ตวัแปรอิสระ     คือ   อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 
     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน  
           ตวัแปรตาม       คือ คุณภาพก าไร (EQ) 
 การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing)  จะเร่ิมดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 
(multiple regression analysis)  โดยใชห้น่วยวเิคราะห์ทั้งหมดจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นวธีิการทดสอบสถิติระหวา่ง
ตวัแปร ในกรณีท่ีมีตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวั และตวัแปรตาม 1 เพื่อใหไ้ดค้  าตอบจากการทดสอบตามสมมติฐาน 
ผลจากการทดสอบจากตารางท่ี 3 ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2)  มีค่าเท่ากับ  0.35  แสดงว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารงาน  ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
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อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราก าไรจากการด าเนินงาน สามารถอธิบายผลกระทบต่อคุณภาพ
ก าไรไดร้้อยละ 35 ส่วนอีกร้อยละ 65 เกิดจากผลกระทบอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1  อตัราก าไรขั้นตน้มีผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อตัราก าไรขั้นตน้ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.611 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
 สมมติฐานท่ี 2  อตัราก าไรสุทธิมีผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อตัราก าไรสุทธิไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.213 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ผลกระทบ
ทางบวกต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.016 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้มีผลกระทบทางบวกต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.044 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 5  อตัราก าไรจากการด าเนินงานมีผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตราก าไรจากการด าเนินงานไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.400 
ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที ่3 วเิคราะห์ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานท่ีมีต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
Standardized 

Coefficients Beta t Sig. 
(Constant)   1.756 .080 

อตัราก าไรขั้นตน้ (GPM) .003 .509 .611 

อตัราก าไรสุทธิ (NPM) .166 1.247 .213 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) .147 1.393 .016* 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้(ROE) .082 .773 .044* 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (OPM) .095 .842 .400 

N = 335, R2 = 0.35, F = 2.36, Sig. = 0.04 
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6. อภิปรายผล  
 การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ประสิทธิภาพการบริหารงานท่ีวดัจากความสามารถในการท าก าไร ซ่ึง
ประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีผลกระทบทางบวกต่อ
คุณภาพก าไรซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพก าไรและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทย ในช่วงปี พ.ศ.2544-2548 ผลการวิจยัพบวา่ ในช่วงปีท่ี
ศึกษานั้น ธนาคารท่ีมีอตัราส่วนวดัคุณภาพก าไรสูงกว่าอตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมมีจ านวนร้อยละ 50 
อตัราส่วนวดัผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมสูงกวา่อตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมมีจ านวนร้อยละ 
50 และอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลสูงกวา่อตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรมมีจ านวน
ร้อยละ 50 นอกจากน้ียงัพบวา่ คุณภาพก าไรมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานในทิศทางเดียวกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริมา  แกว้เกิด (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การวเิคราะห์คุณภาพ
ก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก าไรท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยปัจจยัดา้นคุณภาพก าไรประกอบดว้ย QOE มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานประกอบดว้ย ROI และ ROE มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพก าไรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยปัจจยัดา้นคุณภาพก าไรประกอบดว้ย PE มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Peter R. Demerjian, Baruch Lew, Melissa 
F. Lewis and Sarah E. McVay. (2013) ไดศึ้กษาเร่ืองความสามารถการบริหารจดัการกบัคุณภาพก าไร ผลการศึกษา
พบวา่ความสามารถของผูบ้ริหารมีผลกระทบต่อคุณภาพในการตดัสินใจและการประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
ก าไร ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็น
อตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการท าก าไรท่ีเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยแ์ละการลงทุนในส่วนของผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงกิจการมีความสามารถในการลงทุนเหล่าน้ี จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพก าไรในทางบวกคือส่งผลให้
คุณภาพก าไรดีไปดว้ย 
  ในขณะท่ีประสิทธิภาพการบริหารงานท่ีวดัจากความสามารถในการท าก าไร ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราก าไร
ขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิและอตัราก าไรจากการด าเนินงานไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพก าไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวิษณุ ภูมิพานิช (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางดา้นคุณภาพของก าไรท่ีมีผลต่อการวดัผลการด าเนินงานดว้ย
เกณฑค์งคา้งของบริษทัท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม SET50 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งการหาความสัมพนัธ์
ของทั้ งสองปัจจยั วิธีการศึกษาจัดท าโดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านคุณภาพก าไรและการวดัผลการ
ด าเนินงานดว้ยเกณฑค์งคา้ง รวมทั้งการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้งสอง ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ีย
อตัราส่วนดา้นคุณภาพก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดในขณะท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรจะ
มีค่าเฉล่ียของผลการด าเนินงานดว้ยเกณฑ์คงคา้งสูงสุด ส่วนแนวโน้มค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นคุณภาพก าไรของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยจ์ะมีการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรจะมีแนวโน้มลดลงมาก
ท่ีสุด นอกจากนั้นยงัพบวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพก าไรไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานดว้ยเกณฑค์งคา้งและ
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรวรรณ เช้ือเมืองพาน, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ,อมรา ติรศรีวฒัน์ และภาสวรรณ สุนทรา
รักษ ์(2559) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการด าเนินงานและนโยบายทางการเงินกบัการจดัการ
ก าไร ผลการศึกษาพบวา่ การวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานและนโยบายทางการเงิน ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การจัดการก าไรผ่านรายการคงคา้งและการเติบโตของยอดขาย กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มี
ความสัมพนัธ์กับการจดัการก าไรผ่านรายการคงคา้งเช่นเดียวกัน และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Hong Steen. 
(2016). ศึกษาประสิทธิภาพขององคก์รและคุณภาพก าไร : การตรวจสอบเชิงปริมาของผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กรท่ีเก่ียวกบัคุณภาพก าไร เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างการด าเนินงานของกิจการกับ
คุณภาพก าไร ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นไม่มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงอาจเกิดจากอตัราก าไรขั้นตน้ เป็นอตัราส่วนท่ีวดัก าไร
ขั้นตน้ซ่ึงเกิดจากรายไดห้ักตน้ทุนขาย อตัราส่วนก าไรสุทธิเป็นการวดัความสามารถในการท าก าไรเก่ียวกบัก าไร
สุทธิซ่ึงเป็นก าไรสุทธิท่ีหักค่าใชจ่้ายทุกอย่างออกหมดแลว้และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานเป็นการวดั
ความสามารถในการท าก าไรเก่ียวกบัรายไดห้ลงัจากหักค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งหมดแลว้ ซ่ึงในส่วนของ
ค่าใชจ่้ายนั้นไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายเป็นเงินสดและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากเกณฑค์งคา้ง ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพก าไร เพราะคุณภาพก าไรนั้นวดัจากความแตกต่างระหว่างก าไรก่อนรายการพิเศษและกระแสเงินสด
จากกิจกรรมด าเนินงาน ซ่ึงมีความขดัแยง้กนัระหวา่งประสิทธิภาพการบริหารงานและคุณภาพก าไร 

  
7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ประสิทธิการบริหารงาน
และคุณภาพก าไรของบริษทัท่ีจะลงทุนได ้และการวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามวิธีคงคา้งจากการด าเนินงานสุทธิเท่านั้น ซ่ึงในการวดัคุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานนั้นอาจตอ้งมีการค านึงถึงขอ้มูลส่วนอ่ืนดว้ย เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างผูถื้อหุน้ ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมตรวจสอบ หรือนโยบายทางการบญัชีท่ีกิจการน ามาใช ้ 
  7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไปนั้น การวเิคราะห์คุณภาพก าไรควรมีหลาย ๆ วธีิมาเปรียบเทียบกนั และใน
ส่วนของประสิทธิภาพการบริหารงานอาจมีตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาช่วยวดัไดอี้ก เช่น อตัราส่วนแสดงความสามารถ
ในการจดัการหน้ีสิน หรืออตัราส่วนแสดงมูลค่าตลาด และในส่วนของประสิทธิภาพการบริหารงาน อาจใชต้วั
แปรอ่ืน เช่น มูลค่าขององคก์ร การก ากบัดูแลกิจการ หรือมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด เป็นตน้  

 
8. กติติกรรมประกาศ 
  การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงานต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ความส าเร็จในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรา   
ติรศรีวฒัน์ และดร.ภาสวรรณ   สุนทรารักษ์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้ความรู้  ค  าปรึกษาและค าแนะน าอนัเป็น
ประโยชน์ท่ีมีคุณค่าอยา่งดียิง่  รวมทั้งการตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงงานวจิยัโดยตลอดจนเสร็จสมบูรณ์  
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 วตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อพฒันาตวัแบบจ าลองการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบั (Ordinal 
multi-class classification) โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความมัน่คง
ทางการเงินของบริษทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย โดยจ าแนกตามระดบัความเขม็แขง็ทางการเงิน คือ แขง็แรง 
(Strong) ปานกลาง (Moderate) อ่อนแอ (Weak) และไม่มัน่คงทางการเงิน (Insolvency) ตามล าดบั    ในการศึกษา
ตวัแบบน้ีจะใช้ฐานขอ้มูลเดียวกันกับงานวิจยัของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011)  โดยน ามา
วเิคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบท่ีเสนอ 
 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่าการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดับร่วมกับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
วิธีการของตวัแบบจ าลองสามารถจ าแนกกลุ่มแบบอนัดบัความมัน่คงทางการเงินไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 98.5%   
 

 
ค าส าคญั: การจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบั โครงข่ายประสาทเทียม ความมัน่คงทางการเงิน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research is to develop the ordinal multi-class classification model and apply with 
neural network technique to evaluate the financial solvency of Thai non-life insurance companies according to 
their degree of financial solvency as strong, moderate, weak, and insolvency. In this study using J.Phaiboon, 
S.Sukree, and T.Chaiyawat (2011) data set research for comparing efficiency of model selection  
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 The results of this research, which employs the combination of an ordinal multi-class classification and 
neural network technique. The results show that the method is effective and can accurately classify the financial 
solvency position with 98.5%.   
 
KEYWORDS:  Ordinal multi-class classification, Artificial neural network, Financial solvency. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ธุรกิจประกนัวินาศภยัของประเทศไทย จดัเป็นสถาบนัการเงินประเภทหน่ึง ในกรณีท่ีบริษทัประกนัภยั
ประสบปัญหาความไม่มัน่คงทางการเงิน (Insolvency) เช่นขาดสภาพคล่องทางเงิน มีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน
สะสม และไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามกฎเกณฑใ์นเร่ืองของการก ากบัดูแลความมัน่คงทางการเงิน จนน าไปสู่การถูก
เพิกถอนใบอนุญาตการด าเนินธุรกิจ ก็จะน ามาซ่ึงความเสียหายของผูท้  าประกันภัย (Policyholder) ธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
 งานวิจัยในอดีตการพัฒนาตัวแบบจ าลองเพื่อใช้ในการท านาย (Prediction) หรือการจ าแนก 
(Classification) ความลม้เหลวทางการเงินหรือความไม่มัน่คงทางการเงิน ท่ีมีตวัแปรตามหรือมีการแบ่งกลุ่ม
มากกวา่ 2 กลุ่ม เคร่ืองมือทางสถิติท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ การวิเคราะห์ตวัแปรกลุ่ม (Multivariate discriminate analysis: 
MDA) และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค  (Multinomial logistic regression: MLR)  ซ่ึงการ
วเิคราะห์ทางสถิติดงักล่าวมกัจะมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Assumptions) ในการวเิคราะห์  การละเลยหรือฝ่าฝืนเง่ือนไข
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ทางสถิติ บางลกัษณะ จะท าให้ผลความสามารถในการท านาย การจ าแนก คลาดเคล่ือนใหผ้ลท่ี
ถูกตอ้งลดลง  การใชเ้ทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของเทคนิคดา้นปัญญาประดิษฐ ์(AI) จะไม่
มีตกลงเบ้ืองตน้เหมือนทางสถิติดงักล่าว   

ในงานวิจยัคร้ังน้ี จะศึกษาและพฒันาตวัแบบจ าลองการจ าแนกกลุ่มบริษทัแบบหลายกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มมี
ลักษณะเป็นสเกลอันดับ (Ordinal scale)   ด้วยวิ ธีการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอันดับ(Ordinal multi-class 
classification) ร่วมกบัเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer perceptron (MLP) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากการวิจยัในคร้ังน้ี เพ่ือใชเ้ป็นตวัแบบตรวจสอบความเข็มแข็งทางการเงินของบริษทัประกนัวินาศภยั  
และใชเ้ป็นเคร่ืองมือเตือนภยัทางการเงิน (Financial Early Warning System) เพ่ือจดัอนัดบัความมัน่คงทางการเงิน  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อพฒันาตวัแบบจ าลองการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบั (Ordinal multi-class classification) โดยการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer perceptron (MLP) เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความ
มัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย โดยจ าแนกตามระดบัความเขม็แขง็ทางการเงิน คือ 
แขง็แรง ปานกลาง อ่อนแอ และไม่มัน่คงทางการเงิน 
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
3.1 โครงข่ายประสาทเทยีม (Neural Network)     

 โครงข่ายประสาทเทียม หรือนิวรอลเน็ตเวร์ิก ถูกน าเสนอคร้ังแรกโดย McCulloch, W. S. and Pitts, W. 
H.(1943) เป็นการจ าลองการท างานบางส่วนเลียนแบบการท างานหรือการเรียนรู้ของเซลลป์ระสาท(Neuron) ของ
มนุษย ์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และไดรั้บการปรับปรุงพฒันาตวัแบบโดย Frank Rosenblatt ในปี 1958  ใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเรียกโครงข่ายประสาทเทียมน้ีวา่ “เพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron)”  (Rosenblatt, 1958)             
โครงข่ายประสาทเทียมเป็นวทิยาการแขนงหน่ึงทางปัญญาประดิษฐ์ ท่ีเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ จุดมุ่งหมาย
โครงข่ายประสาทเทียมคือตอ้งการใหค้อมพิวเตอร์มีความชาญฉลาดในการเรียนรู้เหมือนท่ีมนุษยเ์รียนรู้ สามารถ
ฝึกฝนไดแ้ละสามารถน าความรู้และทกัษะรวมทั้งความสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ ในปัญหาการจ าแนกประเภท 
(Classification) การท านาย (Prediction) การควบคุม (Control) การจดักลุ่ม (Clustering) การเรียนรู้ของโครงข่าย
ประสาทเทียม ท าไดโ้ดยการส่งขอ้มูลเขา้เขา้มายงั เพอร์เซ็ปตรอน สามารถเทียบไดก้บัเซลสมองของมนุษย ์ โดยท่ี
เพอร์เซ็ปตรอนท าการรับขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของเมทริกซ์ซ่ึงเป็นค่าตวัเลขเขา้มาค านวณ (ภรัณยา อ ามฤครัตน ์ และ
คณะ, 2552) แสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1  โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron) 

ท่ีมา : บุญเสริม กิจศิริกุล, ปัญญาประดิษฐ:์ 181 
 

โดยท่ี   ตวัแปร y (Output) = ผลรวมท่ีไดจ้ากฟังกช์นัผลรวมค่าอินพทุ 

            ตวัแปร 𝑥𝑖 = ค่าขอ้มูลเขา้ตวัท่ี i  
            ตวัแปร 𝑤𝑖  = ค่าน ้ าหนกัของนิวรอนตวัท่ี i  
            ตวัแปร n    =  คือจ านวนนิวรอนชั้นขอ้มูลเขา้ 

            ตวัแปร i  มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n 

               รูปแสดงฟังกช์นัการแปลงหรือฟังกช์นักระตุน้(Activation function) ชนิด “ฟังกช์นัสองขั้ว   
                       (Bipolar function)” แปลงค่าฟังกช์นัผลรวมใหเ้ป็นผลลพัธ์ ซ่ึงแสดงเอาตพ์ตุเป็น 1 กบั -1  
                       เป็นฟังกช์นัการแปลงเชิงเสน้ (Linear transfer function)  
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  3.2 โครงข่ายประสาทเทยีมแบบ Multilayer Perceptron (MLP) 
  กรณีท่ีอินพุทเป็นสองมิติ (𝑥1, 𝑥2) การเรียนรู้ของเพอร์เซ็ปตรอน สามารถเรียนรู้เป็นฟังก์ชนัแยกได้
เชิงเส้น (Linearly separable) เท่านั้น   เพ่ือให้นิวรอลเน็ตเวิร์ก สามารถแสดงตดัสินใจแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-
linear decision) จะตอ้งน าเพอร์เซ็ปตรอนหลายๆตวัมาเช่ือมกนั เพ่ือสร้างเป็น นิวรอลเน็ตเวิร์กหลายชั้น (Multi-
layer neural network: MLP) ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
  เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP) เป็นนิวรอลเน็ตเวิร์กท่ีมีการแบ่งระดบัชั้นออกเป็น 3 ชั้นคือ ระดบัชั้น
ข้อมูลน าเข้า (Input layer) ระดับชั้นแฝง (Hidden layer) และระดับชั้นผลลัพธ์ (Output layer) ในแต่ละชั้นจะ
ประกอบดว้ยโหนด (Node) หรือเทียบไดก้บันิวรอน (Neuron) ในชั้นของระดบัชั้นแฝง (Hidden layer) มีไดม้ากวา่ 
1 ชั้น และการเพ่ิมจ านวนโหนดในระดับแฝง จะท าให้นิวรอลเน็ตเวิร์กสามารถเรียนรู้ฟังก์ชั่นไม่เชิงเส้น 
(Nonlinear function) ไดดี้  การมีจ านวนโหนดหรือนิวรอนมากจะท าใหก้ารเรียนรู้นานและยงัก่อใหเ้กิดปัญหาการ
เขา้กนัเกินไป (Overfiting problem) (Michael and Gordon, 2004: 221)   
 

 
 

ภาพที่ 2  เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron) 
                                                            ท่ีมา : https://www.mql5.com/en/code/9002 
 

การเรียนรู้ของตวัแบบจะเป็นลกัษณะของการฝึกสอนเครือข่าย (Supervised learning) คือมีตวัอย่าง 
(ขอ้มูล) มาป้อนให้ตวัแบบเรียนรู้และจดจ ารูปแบบ (Pattern recognition) โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้แบบ แบ็ก
พรอพาเกชนั (Backprapogation algorithm) (Rumelhart and McClelland, 1986) เรียนรู้ค่าน ้ าหนกัส าหรับเครือข่าย
ป้อนไปหน้าแบบหลายชั้น (Multilayer feedfoward networks) เป็นวิธีการท่ีมีลกัษณะการเรียนรู้จากตวัอย่างท่ี
ผูส้อนป้อนให้  เม่ือป้อนแต่ละอินพุตให้กบัเครือข่าย เอาต์พุตท่ีไดจ้ะถูกน าไปเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย วิธีการ
เรียนรู้จะท าการปรับค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายซ่ึงไดแ้ก่ ค่าน ้ าหนกั (𝑤𝑖) และไบแอสขณะเรียนรู้เครือข่าย เพื่อให้
ค่าความผิดพลาดแบบก าลงัสองเฉล่ียของเอาตพ์ตุและเป้าหมายมีค่านอ้ยท่ีสุด (Mean square error: MSE) 
 

  3.3 วธีิการทดสอบความน่าเช่ือถือของตวัแบบ k-fold cross validation  
การตรวจสอบไขว ้ (Cross validation) เป็นวธีิการในการตรวจสอบค่าความผิดพลาดในการคาดการณ์

ของตวัแบบ โดยวธีิการพ้ืนฐานของวธีิการตรวจสอบไขวคื้อการสุ่มตวัอยา่ง (Resampling) โดยเร่ิมจากการแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็นส่วนๆ และน าบางส่วนจากชุดขอ้มูลนั้นมาตรวจสอบ ผลลพัธ์จากการตรวจสอบไขวก้นัมกัถูกใช้
เป็นตวัเลือกในการก าหนดตวัแบบ (ภรัณยา อ ามฤครัตน์ และคณะ, 2552)     

https://www.mql5.com/en/code/9002


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

529 

ในการทดสอบความน่าเช่ือของตวัแบบดว้ยวธีิ k-fold cross-validation จะแบ่งขอ้มูลออกเป็น k ชุดเท่าๆ 
กนั ตวัแบบจะท าการเรียนรู้และทดสอบ k รอบ ขอ้มูล k-1 ชุดจะถูกใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ (Training set) 
และขอ้มูลอีกหน่ึงชุดจากขอ้มูล k ชุด จะถูกน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลชุดทดสอบ (Test set)        เทคนิค k-fold cross-
validation ขอ้มูลในแต่ละชุดจะมีโอกาสไดเ้รียนรู้และถูกใชเ้ป็นขอ้มูลทดสอบเท่าๆกนั   ในการวจิยัคร้ังน้ีจะแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็น 10 ชุดเท่าๆกนั หรือ 10-fold cross-validation แสดงในภาพท่ี 3  

  

 
ภาพที่ 3  ภาพแสดง 10-fold cross-validation 

 
 งานวจิยัของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) เร่ือง Using Decision Tree Learner to 
Classify Solvency Position for Thai Non-life Insurance Companies ใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเป็นตวัแปรอิสระ 
จ านวน 13 ตวัแปร แบ่งกลุ่มตวัแปรตามออกเป็น 4  กลุ่มดงัน้ี Strong Moderate Weak และ Insolvency และสร้าง
กรอบแนวคิดส าหรับการจ าแนกกลุ่มดงัน้ี แสดงในภาพท่ี 4  
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ภาพที่ 4  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย  
      4.1 แบบแผนการวจิยั 
         ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชฐ้านขอ้มูลและตวัแปรชุดเดียวกนัของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat 
(2011) เพื่อศึกษาและท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตวัแบบ  โดยใชเ้ทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบ็ก
พรอพาเกชนันิวรอลเน็ตเวร์ิก ทดลองการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบั (Ordinal multi-class classification) เพื่อให้
การจ าแนกกลุ่มสามารถแสดงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มได ้ ทดสอบความน่าเช่ือถือดว้ยวธีิ วธีิ k-fold cross-
validation และ ใชข้อ้มูลทดสอบ (Supplied test set) ซ่ึงเป็นขอ้มูลทดสอบท่ีไม่ไดน้ ามาใชใ้นการสร้างตวัแบบ       
การสร้างตวัแบบการเรียนรู้เลือกใชต้วัแบบแบ็กพรอพราเกชนันิวรอลเน็ตเวร์ิก และใชฟั้งกช์นักระตุน้ (Activation 
function) เป็นแบบซิกมอยด ์(Sigmoid function) ซ่ึงแสดงความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี  
       ( . ) ( )Y F X W F NET   

        
 

1

1 NETe




    

โดย   W  น ้าหนกัของเวคเตอร์ W  ระหวา่งนิวรอน  i  ในเลเยอร์ k และนิวรอน j ในเลเยอร์ 1k   
          X   เวกเตอร์ท่ีเป็นขอ้มูลเขา้ (Input vector) หรือ ตวัแปรอิสระ (Attributes) 
           Y   ผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ยของนิวรอนในเลเยอร์ของผลลพัธ์ โดยคา่ของ Y  มีค่าระหวา่ง  (0, 1)   
การก าหนดค่าพารามิเตอร์ในการเรียนรู้ ดงัน้ี 
     อตัราการเรียนรู้       =  0.3                        ค่าโมเมนตมั    =  0.5 

 จ านวนรอบการเรียนรู้   =  1,000 รอบ 
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จ านวนชั้นแฝง (Hidden layers)  = (จ านวนตวัแปรอิสระ + จ านวนกลุ่มของตวัแปรตาม (Y)) / 2   
ก าหนดลกัษณะท่ีส าคญัของตวัแปร (Attributes) โดยก าหนดช่วงของตวัแปรท่ีเป็นตวัเลขใหเ้ป็น ตวัแปรชนิดไม่
ต่อเน่ือง (Discrete attributes)  โครงสร้างตวัแบบแบ็กพรอพราเกชนันิวรอลเน็ตเวร์ิก แสดงใน ภาพท่ี 5 

 
ภาพที ่5 โครงสร้างตวัแบบวธีิแบก็พรอพราเกชนันิวรอลเน็ตเวร์ิก (Back propagation neural networks) 

     4.2 ประชากร ตวัอย่าง และการเตรียมข้อมูลส าหรับการสร้างตวัแบบวิธีแบ็กพรอพราเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก   
     ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นบริษทัประกันวินาศภยัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติ
บุคคลในประเทศไทย รวมถึงบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีเป็นบริษทัสาขาของบริษทัประกนัภยัต่างประเทศท่ีด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงด าเนินธุรกิจอยูใ่นช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 -2552  จ านวนบริษทัในช่วงปี พ.ศ. 2543-2547 
มีจ านวน 70 บริษทั ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2550 มีบริษทัถูกถอนใบอนุญาตและปิดกิจการไป และมีบริษทัคงเหลือ
ในปี พ.ศ. 2551 จ านวน 65 บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีบริษทัคงเหลือทั้งส้ิน 63 บริษทั แยกเป็นบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในประเทศไทย จ านวน 58 บริษทัและสาขาต่างประเทศ จ านวน 5 บริษทั  ขอ้มูลปี พ.ศ. 2543 -2551 
(ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะไม่รวมบริษทัท่ีรับประกนัภยัสุขภาพ เน่ืองจากมีลกัษณะของการด าเนินธุรกิจท่ีแตกตา่ง
กัน) จะใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้เพื่อสร้างตวัแบบจ าลอง และข้อมูลปี พ.ศ. 2552 จะใช้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของตวัแบบ (Cross validation)   
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หมายเหตุ: การแบ่งกลุ่มจะแบ่งตามระดบัการแทรกแซงและการจดัอนัดบักลุ่มความเส่ียงตามเกณฑ ์คปภ.และ พ.ร.บ. ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535    
                 และ พ.ร.บ.ประกนัวินาศภยั(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551  ซ่ึงกลุ่มอ่อนแอและไม่คงทางการเงินจะถูก คปภ. เขา้แทรกแซงการด าเนินธุรกิจ 
        

         4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ตวัแปรตามเป็นแปรเชิงกลุ่มท่ีมี 4 อนัดบั (Ordinal multi-class classification Y= 4) ก าหนดให ้1 = ไม่
มัน่คงทางการเงิน (Insolvency) 2 =  อ่อนแอ (Weak)  3 =  ปานกลาง (Moderate) และ 4 = แขง็แรง (Strong) ตวัแปร 
อิสระ 13 ตวัใชต้ามงานวจิยัของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) ซ่ึงไดแ้ก่ X1 Kenny ratio, X2 
Solvency margin to minimum required solvency margin, X3 Policyholders ‘surplus & technical reserve to net 
written premium, X4 Claims Incurred to Policyholders’ surplus & technical reserve, X5 Gross Agent’s balance 
to policyholders’ surplus, X6 Chang in policyholders’ surplus, X7 Investment yield, X8 Investment assets to 
policyholders’ surplus, X9  Return on total assets (ROA), X10 Loan & other investment to policyholders’ surplus, 
X11 Loss reserve & unpaid losses to policyholders’ surplus,  X12 Capitalization ratio, X13 Auto lines net written 
premium to total net written premium  การคดัเลือกตวัแปรอิสระเขา้สู่ตวัแบบใชว้ธีิ การคดัเลือกแบบล าดบัขั้นตอน 
(greedy stepwise) ท าการแปลงขอ้มูลหรือตวัเลขอตัราส่วนทางการเงินใหอ้ยูใ่นรูปของ ARFF file  
 

  4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกใชโ้ปรแกรม WEKA 3.8.1  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น การสร้างตวัแบบและท า
การวิเคราะห์   การสร้างตวัแบบและการสอนขอ้มูลจะเป็นลกัษณะของการเรียนรู้แบบมีผูส้อน  (Supervised 
learning) ชุดขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้ (Training set data) ใชข้อ้มูลปี พ.ศ. 2544 – 2551 และใชข้อ้มูล พ.ศ. 2552 
เป็นชุดทดสอบ (Test set data) 
 

 
   การแบ่งกลุ่มอนัดบัตามเขม็แขง็ทางการเงิน   

  
พ.ศ. 

(Year) 

จ านวน 
ตวัอยา่ง 

(Training 
Set) 

 
แขง็แรง 
(Strong) 

 
ปานกลาง 

(Moderate) 

 
อ่อนแอ 
(Weak) 

 
ไม่มัน่คงทางการเงิน 

(Insolvency) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 

70 
70 
70 
70 
70 
68 
68 
65 
65 

64 
65 
62 
62 
59 
60 
56 
56 
57 

0 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
0 
3 
1 
3 

5 
3 
6 
5 
7 
4 
6 
5 
4 

Total 616 541 17 13 45 
 100.0% 87.8% 2.8% 2.1% 7.3% 
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 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล 
               ผลการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบัของตวัแบบแบ็กพรอพาเกชนันิวรอลเน็ตเวิร์ก   จะทดสอบความ
น่าเช่ือถือของตวัแบบดว้ยเทคนิค 10-fold cross-validation  พบว่าตวัแบบของตวัแบบแบ็กพรอพาเกชนันิวรอล
เน็ตเวิร์ก สามารถจ าแนกกลุ่มได้ถูกตอ้งโดยรวมของการจ าแนก (Accuracy) เท่ากับ 96.9% ((154+130+141 
+172)/616) โดยสามารถจ าแนกกลุ่มไม่มัน่คงทางการเงิน (Insolvency), กลุ่มอ่อนแอ (Weak), กลุ่มปานกลาง 
(Moderate) และกลุ่มแข็งแรง (Strong) ได้ถูกต้อง (True positive rate: TPR) เท่ากับ 98.1% (154/157), 94.9% 
(130/137), 97.9% (141/144) และ 96.6% (172/178) ตามล าดบั แสดงผลในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงผลการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบัของตวัแบบแบ็กพรอพาเกชนันิวรอลเน็ตเวร์ิก ทดสอบ
ความน่าเช่ือถือของตวัแบบดว้ยเทคนิค 10-fold cross-validation 

 เปรียบเทียบผลการจ าแนกกลุ่มจากตวัแบบของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) สรุปได้
ดงัน้ี การทดสอบความน่าเช่ือถือของตวัแบบดว้ยเทคนิค 10-fold cross-validation สามารถจ าแนกกลุ่มไดถู้กตอ้ง
โดยรวมของการจ าแนก (Accuracy) เท่ากบั 97.4%  โดยสามารถจ าแนกกลุ่มไม่มัน่คงทางการเงิน (Insolvency), 
กลุ่มอ่อนแอ (Weak), กลุ่มปานกลาง (Moderate) และกลุ่มแขง็แรง (Strong) ไดถู้กตอ้ง (True positive rate: TPR) 
เท่ากบั 96.8%, 100.0%, 100.0 และ 93.8% ตามล าดบั ตวัแบบทั้งสองมีความสามารถในการจ าแนกใกลเ้คียงกนั 
 การทดสอบทดสอบความน่าเช่ือถือของตวัแบบแบ็กพรอพาเกชนันิวรอลเน็ตเวร์ิกดว้ยขอ้มูลทดสอบ 
(Supplied test set) ขอ้มูลปี พ.ศ. 2552 จากผลการทดสอบพบวา่ตวัแบบสามารถจ าแนกความถูกตอ้งโดยรวมของ
การจ าแนก (Accuracy) เท่ากบั 98.5% ((5+1+1+57)/65) โดยสามารถจ าแนกกลุ่มไม่มัน่คงทางการเงิน 
(Insolvency), กลุ่มอ่อนแอ (Weak), กลุ่มปานกลาง (Moderate) และกลุ่มแขง็แรง (Strong) ไดถู้กตอ้ง (TPR) เท่ากบั 
83.3% (5/6), 100.0% (1/1), 100.0% (1/1) และ 100.0% (1/1) ตามล าดบั ตวัแบบมีประสิทธิภาพมากในการเรียนรู้
และจ าแนกกลุ่ม แสดงผลในตารางท่ี 2 
 เปรียบเทียบผลการจ าแนกกลุ่มจากตวัแบบ ของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) เม่ือ
ทดสอบความน่าเช่ือดว้ยขอ้มูลทดสอบ (supplied test set) ปี พ.ศ. 2552 ตวัแบบสามารถจ าแนกความถูกตอ้ง
โดยรวมของการจ าแนก (Accuracy) เท่ากบั 90.8% โดยสามารถจ าแนกกลุ่มไม่มัน่คงทางการเงิน(Insolvency), 
กลุ่มอ่อนแอ (Weak), กลุ่มปานกลาง (Moderate) และกลุ่มแขง็แรง (Strong) ไดถู้กตอ้ง (TPR) เท่ากบั 66.7%, 

 
กลุ่มอนัดบั 

ไม่มัน่คง
ทางการเงิน 
(Insolvency) 

 
อ่อนแอ 
(Weak) 

 
ปานกลาง 

(Moderate) 

 
แขง็แรง 
(Strong) 

 
 

จ านวนรวม 

จ าแนกได้
ถูกตอ้ง 

(TPR) (%) 
กลุ่มตวัอยา่ง  
 ไม่มัน่คงทางการเงิน (Insolvency) 

 
154 

 
1 

 
0 

 
2 

 
157 

 
98.1% 

 อ่อนแอ (Weak) 0 130 7 0 137 94.9% 
 ปานกลาง (Moderate) 0 3 141 0 144 97.9% 
 แขง็แรง (Strong) 1 0 5 172 178 96.6% 
         จ านวนรวม    616 96.9% 
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100.0%, 100.0% และ 93.0% ตามล าดบั ตวัแบบสามารถท านายกลุ่มไม่มัน่คงทางการเงินและกลุ่มแขง็แรงไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีควร เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัแบบการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบัร่วมกบัเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบัของตวัแบบวธีิแบ็กพรอพราเกชนันิวรอลเน็ตเวร์ิก 
ทดสอบความน่าเช่ือถือของตวัแบบดว้ยขอ้มูลทดสอบ (Supplied test set) ปี พ.ศ. 2552  

หมายเหตุ :  ในปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนบริษทัทั้งส้ิน 63 บริษทั แยกเป็นบริษทัแขง็แรง 57 บริษทั บริษทัไม่มัน่คงทางการเงิน 6  บริษทัไม่มีบริษทั 
กลุ่มอ่อนแอและกลุ่มปานกลาง  ดงันั้นในการทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของตวัแบบ จึงสร้างขอ้มูลสองกลุ่มข้ึนเพื่อการทดสอบ 
กลุ่มละ 1 ตวัอยา่ง ท าใหข้อ้มูลทดสอบในปี พ.ศ.  2552 มีจ านวน 65 บริษทั 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
  จากผลการทดสอบเปรียบเทียบการจ าแนกกลุ่มพบวา่ ตวัแบบการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบัร่วมกบั
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (วิธีแบ็กพรอพราเกชนันิวรอลเน็ตเวิร์ก) สามารถจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบัได้
แม่นย  าและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือเทียบกบัตวัแบบของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011)  จาก
การทดสอบดว้ยขอ้มูลทดสอบ (Supplied test set) ชุดทดสอบเดียวกนั  พบวา่ตวัแบบการสามารถจ าแนกกลุ่มไม่
มัน่คงทางการเงินไดค้วามถูกตอ้งเพ่ิมข้ึนเป็น 83.3% และความถูกตอ้งโดยรวมของการจ าแนกเพ่ิมข้ึนเป็น 98.5%  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้   
เม่ือทดสอบประสิทธิภาพของการจ าแนกหลายกลุ่มแบบอนัดบัดว้ยขอ้มูลทดสอบ จะเห็นวา่แบบจ าลอง

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาเป็นเคร่ืองมือเตือนภัยทางการเงิน (Financial Early Warning System: 
FEWS) เพ่ือช่วยในการจดัอนัดบัความมัน่คงทางการเงินและช่วยในการตรวจสอบความไม่มัน่คงของบริษทัหรือ
สถาบนัการเงินได ้ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาคร้ังต่อไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเคร่ืองมือตวัแบบเตือนภยั อยา่งเต็มท่ีและง่ายต่อ

การใช้งาน การวิจัยคร้ังต่อไปควรศึกษาและท าระบบให้เป็นลักษณะท่ีเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้ระบบ 
(Interactive) คือสามารถใหผู้ใ้ชร้ะบบสามารถคียข์อ้มูลเพ่ือการตรวจความมัน่คงและกลุ่มอนัดบัไดท้นัที 

 
กลุ่มอนัดบั 

ไม่มัน่คง
ทางการเงิน 
(Insolvency) 

 
อ่อนแอ 
(Weak) 

 
ปานกลาง 

(Moderate) 

 
แขง็แรง 
(Strong) 

 
 

จ านวนรวม 

จ าแนกได้
ถูกตอ้ง 

(TPR) (%) 
กลุ่มตวัอยา่ง 
 ไม่มัน่คงทางการเงิน (Insolvency) 

 
5 

 
 0 

 
0 

 
1 

 
6 

 
83.3% 

 อ่อนแอ (Weak) 0 1 0 0 1 100.0% 
 ปานกลาง (Moderate) 0 0 1 0 1 100.0% 
 แขง็แรง (Strong) 0 0 0 57 57 100.0% 
         จ านวนรวม       65 98.5% 
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  ในปี 2554 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ไดเ้ปล่ียน
เกณฑก์ารด ารงเงินกองทุน (Capital adequacy ratio: CAR) ใหม่เป็นการด ารงเงินทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk- 
based capital) ท าให้เกณฑก์ารก ากบัดูแลเปล่ียนไปจากเดิม ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัตอ้งศึกษาและทบทวน
กฎระเบียบขอ้บงัคบัทางกฎหมายเพ่ิมเติม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการสร้างตวัแบบท่ีถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์เปล่ียนไป 
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บทคัดย่อ 
  การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภค
บริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ
เงินทุนหมุนเวยีน ประกอบดว้ย สินทรัพยห์มุนเวยีน หน้ีสินหมุนเวยีน เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ ลูกหน้ี และยอดขาย 
ท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 จ านวนทั้งส้ิน 125 บริษทั โดยเม่ือมี
การเก็บขอ้มูลแลว้พบวา่มีบางบริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น จึงท าให้มีบริษทัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ านวนทั้งส้ิน 
115 บริษทั และมีขอ้มูล 498 ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis : MRA) 
 ผลการวจิยัพบวา่ ลูกหน้ีและยอดขายมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อก าไรสุทธิ ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวยีนมี
ความสัมพนัธ์ทางลบต่อก าไรสุทธิ ส าหรับสินทรัพยห์มุนเวียนและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ก าไรสุทธิ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ค าส าคญั: การจดัการเงินทุนหมุนเวยีน  เงินทุนหมนุเวยีนสุทธิ ความสามารถในการท าก าไร 
 

ABSTRACT 
 The research of The Relationship Between Working Capital Management to Profitability of Consumer 
Products Group in The Listed Company on the Stock Exchange of Thailand was studied by focusing to the 
relationship between working capital management that consisted of Current Assets, Current Liabilities, Net 
Working Capital, Account Receivables, and Sales which effect to the net operating profitability. The data of 
studying was based on a secondary data that consist of annual report, financial statement, and financial statement 
disclosures of the listed company of the Stock Exchange of Thailand (or SET) and collected from SET-SMART 
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data-based on SET between 2012 to 2014 of 125 companies. After a data collection, found that, some companies 
had incomplete data which made a total company for this studying was only 115 companies for 498 data. The 
statistic to this studying was a Multiple Regression Analysis: MRA. 
 The research result was Account Receivable and Sales effected positively to profitability. On the other 
hand Current Liabilities effected negatively to profitability. Other while Current Assets and Net Working Capital 
did not relate to profitability with statistic significantly at 0.05. 
 
KEYWORDS: Working Capital Management, Net Working Capital, Profitability. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
  การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการบริหารธุรกิจทุกประเภท และจะเป็นตวัน าไปสู่ผล
ก าไรของธุรกิจในท่ีสุด ดงันั้นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการเงินท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือการจดัการเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารสินทรัพยห์มุนเวียน และการบริหารหน้ีสินหมุนเวียน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมระหวา่งผลก าไรและ
ความเส่ียงท่ีมีผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจ กล่าวคือ การจดัสรรเงินเพ่ือลงทุนในสินทรัพยใ์ดก็ตามโดยหลกัทาง
การเงินพบวา่ หากลงทุนในสินทรัพยถ์าวรมากกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนจะมีผลท าใหส้ภาพคล่องต ่า ความเส่ียงสูง 
และมีผลก าไรสูง แต่หากลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนมากกวา่สินทรัพยถ์าวรจะมีผลท าให้สภาพคล่องสูง ความ
เส่ียงต ่ าและมีผลก าไรต ่ า (ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ, 2560) จึงเห็นว่าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มี
ประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการบริหารว่าจะจดัสรรเงินทุนให้อยูใ่นระดบัใด จึงจะท าให้ธุรกิจมี
ก าไรและสภาพคล่องภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้
  เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ประกอบไปดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) และหน้ีสิน
หมุนเวียน (Current Liabilities) ซ่ึงทั้งสองประเภทน้ีเป็นรายการท่ีมีความคล่องตวัสูง มีอตัราการหมุนเวียนสูง 
สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดหรือสามารถจ่ายช าระไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจอยา่ง
ใกลชิ้ดเพราะรายการดงักล่าวมีความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา หากเพิกเฉยหรือละเลยอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องและก าไรของกิจการได ้จากการศึกษาของ Deloof (2003) ไดท้ดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง
การจดัการเงินทุนหมุนเวยีนและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในประเทศเบลเยีย่ม โดยใชก้ าไรสุทธิจาก
การด าเนินงาน (net operation income) และก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน (gross operating income) เป็นตวัช้ีวดั
ดา้นความสามารถในการท าก าไร และใชว้งจรเงินสดเป็นตวัช้ีวดัการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน ผลจากการทดสอบ
พบวา่ กิจการสามารถเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรได ้โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ี และลด
ระยะเวลาการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
  นอกจากน้ี Lazaridis (2006) ไดท้ดสอบความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีจดทะเบียนใน Athens Stock Exchange 
(ASE) ในปี 2001-2004 เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรซ่ึงวดัในรูปของก าไรจากการ
ด าเนินงานขั้นตน้ กบัวงจรเงินสดและระยะเวลาในการจดัเก็บลูกหน้ี ระยะเวลาในการช าระหน้ี และอตัราหมุน
ของสินคา้คงเหลือ ผลวิจัยพบว่า ก าไรจากการด าเนินงานขั้นตน้มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบั
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ระยะเวลาในการจดัหาเงินสดมาหมุนเวียนในกิจการและพบว่ากิจการสามารถสร้างผลก าไรไดจ้ากการควบคุม
เงินทุนหมุนเวยีนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได ้
  จากการส ารวจพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อุปโภบริโภคในประเทศไทยของบริษทักนัตาร์ เวิลด์พาแนล 
(ไทยแลนด์) จ ากดั ผูด้  าเนินธุรกิจการวิจยัพฤติกรรมการจบัจ่ายของผูบ้ริโภคในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค พบวา่
ตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีอตัราการเติบโตลดลงเฉล่ียร้อยละ 50 
โดยปี 2556 เอเชียโตร้อยละ 10 ในปี 2557 เอเชียโตร้อยละ 5.1 และในปี 2558 เอเชียโตร้อยละ 4.6 ในขณะท่ี
ประเทศไทยปี 2556 โตร้อยละ 9.6 ในปี 2557 ประเทศไทยโตร้อยละ 3.3 และในปี 2558 ประเทศไทยโตเพียงร้อย
ละ 1.2  ถือเป็นการขยายตวัต ่าสุดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 ด้วยเหตุน้ีเองปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ตลาดสินคา้
อุปโภคบริโภคของประเทศไทยและเอเชียเติบโตลดลง ซ่ึงมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ท าให้
ผูบ้ริโภคมีก าลงซ้ือสินคา้ลดลง แมก้ระทั่งสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั สถานการณ์ดังกล่าวน้ี
เกิดข้ึนทั้งในเขตเมืองและพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั (กรุงเทพธุรกิจ, 2558) 
  นอกจากน้ี ธรากร หทยัเจริญลาภ (2553) กล่าววา่ปัญหาสภาพคล่องของกิจการส่วนใหญ่เกิดจากการท่ี
กิจการไม่สามารถบริหารลูกหน้ีการคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือการให้ระยะเวลาสินเช่ือแก่ลูกหน้ีการคา้นาน
กวา่ระยะเวลาสินเช่ือท่ีไดรั้บจากเจา้หน้ีการคา้ หรือการท่ีกิจการก าหนดราคาขายของสินคา้ไวต้  ่าเกินจนไม่เพียง
พอท่ีจะน าเอาก าไรไปใชจ่้ายในการด าเนินงาน วิธีการแกปั้ญหาสภาพคล่องดงักล่าวส่วนใหญ่กิจการจะจดัหา
แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน เช่น การออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือการกูย้มืเงินจากธนาคาร ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไร ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งเนน้ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุน
หมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มสินคา้อุปโภค
บริโภค เน่ืองจากเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความตอ้งการปริมาณเงินทุนหมุนเวยีนในการวางแผนตน้ทุนของสินคา้ในช่วง
ท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภค
บริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ Deloof (2003) และ 
Lazaridis & Tryfonidis (2006) จึงไดน้ ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 
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  ตวัแปรตน้      ตวัแปรอิสระ  
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การวจิยัเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภค
บริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษาบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) จากงบการเงินประจ าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2557 เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ
เงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีต่อก าไรสุทธิ 
         4.2 ประชากร 
 การศึกษาวจิยัน้ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินประจ าปี ในช่วงปี 2555-2557 ของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภคและสินคา้อุตสาหกรรม จ านวน 125 
บริษทั ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือการวิจยัทั้งส้ินจ านวน 115 บริษทั เน่ืองจากเม่ือมีการเก็บขอ้มูลแลว้พบวา่ จ านวน 
10 บริษทัเป็นบริษทัท่ีเพ่ิงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงมีขอ้มูลไม่ครบถว้น  
        4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย 
ดงัต่อไปน้ี 

 1.  สินทรัพยห์มุนเวยีน    
 2.  หน้ีสินหมุนเวยีน       
 3.  เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ   
 4.  ลูกหน้ี   
  5.  ยอดขาย   
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ก าไรสุทธิ  
 
 
 

การจดัการเงนิทุนหมนุเวยีน 
-สินทรัพยห์มนุเวยีน 
-หน้ีสินหมุนเวยีน 
-เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ 
-ลูกหน้ี 
-ยอดขาย 

ก าไรสุทธิ 
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      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากงบ
การเงินประจ าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2557 จากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.setsmart.com)  
เพื่อใชท้ดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีต่อก าไรสุทธิ 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ประกอบด้วย รายงานประจ าปี งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 จ านวนทั้งส้ิน 115 บริษทั โดยเม่ือมีการเก็บขอ้มูลแลว้
พบวา่มีบางบริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น และมีขอ้มูลจ านวน 498 ขอ้มูล 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะท าการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแจกแจงหรืออธิบาย
ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่าสูงสุดของขอ้มูล 
(Maximum) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เม่ือไดต้วัแปรแลว้จะน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis : MRA) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่

และมีความสัมพนัธ์กันในลกัษณะใด ซ่ึงจะเป็นไปตามสมติฐานเม่ือระดับนัยส าคญัท่ีได้มีค่าน้อยกว่าระดบั

นยัส าคญัท่ีก าหนดคือ 0.05  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
  การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่ม
สินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย สินทรัพยหมุนเวียน 
หน้ีสินหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ลูกหน้ี ยอดขายและก าไรสุทธิ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตน้ดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา แสดงในตารางท่ี 1 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
  สินทรัพยห์มุนเวียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3,196.1 ลา้นบาท ค่าต ่าสุดมีมูลค่าเท่ากบั 225.75 ลา้นบาท และมี
ค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากบั 45,157.78 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7,564.11 ลา้นบาท แสดงถึงมูลค่าของ
สินทรัพยห์มุนเวยีนในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคมีค่าท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 
  หน้ีสินหมุนเวียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3,762.5 ล้านบาท ค่าต ่าสุดมีมูลค่าเท่ากับ 93.15 ล้านบาท และ
ค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากบั 52,581.09 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9,770.21 ลา้นบาท แสดงถึง มูลค่าของ
หน้ีสินหมุนเวยีนในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคมีค่าท่ีแตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 

http://www.setsmart.com/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

541 

  เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั -326.93 ลา้นบาท ค่าต ่าสุดมีมูลค่าเท่ากบั -19,200 ลา้นบาท และ
ค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากบั 4,402.85 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2,331.53 ลา้นบาท แสดงถึง มูลค่าของ
เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคมีค่าไม่แตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 
  ลูกหน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1,092.9 ลา้นบาท ค่าต ่าสุดมีมูลค่าเท่ากบั 66.32 ลา้นบาท และค่าสูงสุดมีมูลค่า
เท่ากบั 16,616.91 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2,652.72 ลา้นบาท แสดงถึง มูลค่าของลูกหน้ีในกลุ่ม
สินคา้อุปโภคบริโภคมีค่าไม่แตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 
  ยอดขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8,131.5 ลา้นบาท ค่าต ่าสุดมีมูลค่าเท่ากบั 161.96 ลา้นบาท และค่าสูงสุดมีมูลค่า
เท่ากบั 194,000 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 30,825.31 ลา้นบาท แสดงถึง มูลค่าของยอดขายในกลุ่ม
สินคา้อุปโภคบริโภคมีค่าแตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 
  ก าไรสุทธิ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 398.64 ลา้นบาท ค่าต ่าสุดมีมูลค่าเท่ากบั -1,411.82 ลา้นบาท และค่าสูงสุดมี
มูลค่าเท่ากบั 11,622.4 ลา้นบาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,683.55 ลา้นบาท แสดงถึง มูลค่าของก าไรสุทธิ
ในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคมีค่าไม่แตกต่างกนัมากในแต่ละบริษทั 
  จากขอ้มูลตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคในส่วนของยอดขาย มี
ค่าสูงท่ีสุดโดยมีค่าเท่ากบั 30,825.31 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าเบ่ียงเบนตมาตรฐานในส่วนของก าไรสุทธิ มีค่าต ่าท่ีสุด
โดยมีค่าเท่ากบั 1,683.55 ลา้นบาท 
 
ตารางที ่1 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตวัแปร  ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 225.75 45,157.78 3,196.1 7,564.11 
หน้ีสินหมุนเวยีน 93.15 52,851.09 3,762.5 9,770.21 
เงินทุนหมนุเวยีนสุทธิ -19,200 4,402.85 -326.93 2,331.53 
ลูกหน้ี 66.32 16,616.91 1,092.9 2,652.72 
ยอดขาย 161.96 194,000 8,131.5 30,825.31 
ก าไรสุทธิ -1,411.82 11,622.4 398.64 1,683.55 

  
 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
  เป็นสถิติท่ีใชเ้พ่ือการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรว่ามีความสัมพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใดและ
เพ่ือให้ทราบวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใดซ่ึงการทดสอบค่าทางสถิติ
เม่ือน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าสรุปและน ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยหาค่าสมัพนัธ์ทางสถิติ  
     การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภค
บริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบดงัน้ี  
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         ตวัแปรอิสระ     คือ   สินทรัพยห์มุนเวยีน 
    หน้ีสินหมุนเวยีน 
    เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ 
    ลูกหน้ี  
    ยอดขาย 
          ตวัแปรตาม      คือ ก าไรสุทธิ 
   
  การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing)  จะเร่ิมดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 
(multiple regression analysis)  โดยใช้หน่วยวิ เคราะห์ทั้ งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง  ซ่ึง เ ป็นวิ ธีการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ในกรณีท่ีมีตวัแปรอิสระมากกวา่ 1 ตวั และตวัแปรตาม 1 ตวั เพื่อให้ไดค้  าตอบจาก
การทดสอบตามสมมติฐาน ผลจากการทดสอบจากตารางท่ี 2 ปรากฏว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2)  มีค่า
เท่ากับ  0.835  แสดงว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียน  ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ลูกหน้ี และยอดขาย สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อก าไรสุทธิไดร้้อยละ 83.5 ส่วนอีก
ร้อยละ 16.5 เกิดจากผลกระทบอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 1  สินทรัพยห์มุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สินทรัพยห์มุนเวียน
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.394 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
  สมมติฐานท่ี 2  หน้ีสินหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า หน้ีสินหมุนเวียนมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกับก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 3  เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิมีความสมัพนัธ์กบัก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เงินทุนหมุนเวียน
สุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กบัก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.970 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 4  ลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 5  ยอดขายมีความสัมพนัธ์กบัก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ยอดขายมีความสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.020 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่ม
สินคา้อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การจดัการเงนิทุนหมนุเวยีน 
Standardized 

Coefficients Beta t Sig. 
(Constant)   -1.874 0.064 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 0.367 0.856 0.394 

หน้ีสินหมุนเวยีน -1.111 -5.756 0.000** 

เงินทุนหมนุเวยีนสุทธิ 0.002 0.038 0.970 

ลูกหน้ี 1.242 4.033 0.000** 

ยอดขาย 0.323 2.358 0.020* 

N = 115, R2 = 0.834, F = 104.42, Sig. = 0.00 
 

6. อภิปรายผล  
  จากผลการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้
อุปโภคบริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า การจดัการเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึง
ประกอบดว้ยลูกหน้ีและยอดขายมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อก าไรสุทธิ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 กล่าวคือบริษทักลุ่ม
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมียอดขายสินคา้ในจ านวนมากและมีลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายเช่ือในจ านวนมาก จะส่งผลท า
ให้มีก าไรของบริษัทเพ่ิมข้ึนด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภณ บุณถนอมวงศ์ (2558) ท่ี ศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ ท่ีพบว่าบริษทัท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี หรือการแปรสภาพลูกหน้ีการคา้เป็นเงินสดไดเ้ร็ว แสดงวา่บริษทันั้น
มีการขายสินคา้และจดัเก็บเงินจ านวนมากไดเ้ร็ว จึงท าใหมี้เงินสดเขา้มาใชใ้นกิจการไดเ้ร็ว บริษทัจะไม่ขาดสภาพ
คล่อง ซ่ึงท าให้ผลก าไรของบริษทัมีเพ่ิมข้ึน และสอดคลอ้งกบั Deloof (2003) ท่ีไดท้ดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การจดัการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัในเบลเยี่ยม โดยใชก้ าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน (net operation income) และก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงาน (gross operating income) เป็นตวัช้ีวดัดา้น
ความสามารถในการท าก าไร และใชว้งจรเงินสดเป็นตวัช้ีวดัการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ผลจากการทดสอบ
พบวา่ กิจการสามารถเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรได ้โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ีใหส้ั้นลง 
และลดระยะเวลาการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ อยา่งไรก็ตามบริษทัท่ีสามารถก าหนดนโยบายการจดัเก็บหน้ีท่ี
มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน อาจจะตอ้งมีการท าขอ้มูลการจดัเก็บหน้ีให้ละเอียดข้ึน เช่นการจดัท าตารางอายุลูกหน้ีซ่ึง
แสดงระยะเวลาการเป็นหน้ีของลูกหน้ี หากบริษทัมีสัดส่วนลูกหน้ีอายุสั้นมากกว่าลูกหน้ีอายุยาว บริษทัย่อมมี
นโยบายการจดัเก็บหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ  
  นอกจากน้ีผลงานวิจัยพบว่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียนมี
ความสัมพนัธ์ทางลบต่อก าไรสุทธิ ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธรากร หทยัเจริญลาภ 
(2553) ท่ี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและผลการด าเนินงานของกิจการใน
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อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย พบวา่กิจการในกลุ่มตวัอยา่งใชน้โยบายการจดัหาเงินทุนแบบระมดัระวงั 
(Conservative policy of financing working capital) เห็นความสัมพันธ์ของหน้ีสินหมุนเวียนมีความสัมพันธ์
ตรงกันข้ามกับความสามารถในการท าก าไร กล่าวคือ ถ้ากิจการเพ่ิมหน้ีสินหมุนเวียนมากข้ึน จะท าให้
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการลดลง เพราะการใชเ้งินทุนระยะสั้นในสดัส่วนท่ีสูงจะท าใหกิ้จการมีความ
เส่ียงในการช าระคืนสูงตามไปดว้ย ดงันั้นกิจการควรท่ีจะจดัหาเงินทุนจากหน้ีสินไม่หมุนเวียน เพ่ือเป็นการสร้าง
ความปลอดภยัซ่ึงท าให้กิจการมีระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ีคืนยาวนานข้ึน และสอดคลอ้งกบั Deloof (2003) 
และ Lazaridis & Tryfonidis (2006) ท่ีพบว่าหน้ีสินหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัก าไรขั้นตน้จากการ
ด าเนินงาน (gross operating profit) และลูกหน้ีการคา้ อย่างไรก็ตามผลการวิจยัพบว่าสินทรัพยห์มุนเวียนและ
เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิไม่มีความสมัพนัธ์กบัก าไรสุทธิ อาจเน่ืองจากมูลค่าของสินทรัพยห์มุนเวยีนมีปริมาณสินคา้
คงเหลือในปริมาณท่ีมากเกินไป จึงไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิของกิจการ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ผูใ้ชง้บการเงินและผูป้ระกอบการกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัดว้ยขอ้มูลของการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีน 
โดยก าหนดนโยบายการจดัเก็บหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการท าขอ้มูลการจดัเก็บหน้ีใหล้ะเอียดข้ึน เช่น
การจดัท าตารางอายุลูกหน้ีท่ีแสดงระยะเวลาการเป็นหน้ีของลูกหน้ี หากบริษทัมีสัดส่วนลูกหน้ีอายุสั้นมากกวา่
ลูกหน้ีอายยุาว จะส่งผลท าใหส้ามารถเก็บเงินในระยะเวลาอนัสั้น จะเกิดสภาพคล่องและมีก าไรเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี
บริษทัยงัสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์คุณภาพของลูกหน้ีเฉพาะรายได ้เพ่ือก าหนดนโยบายการให้สินเช่ือต่อไป
ได ้
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่าความสามารถในการท าก าไรของกิจการไม่มีความสัมพนัธ์กบัสินทรัพย์
หมุนเวียนและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ อาจเน่ืองจากมีปริมาณสินคา้คงเหลือในปริมาณมากเกินไป ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ได้
เก็บขอ้มูลของสินคา้คงเหลือ เพื่อหาความสัมพนัธ์กบัก าไรสุทธิ ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป เห็นว่า การศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการจดัการเงินทุนหมุนเวียนควรให้ความส าคญักบัการบริหารสินคา้คงเหลือด้วย เน่ืองจาก
สินคา้คงเหลือเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีมีสภาพคล่องค่อนขา้งต ่า เพราะตอ้งรอใหมี้การขายก่อนจึงจะไดเ้งินสดมา 
รวมทั้งการหาความสัมพนัธ์ในรูปของระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนของลูกหน้ี สินคา้ และเจา้หน้ี ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของ
วงจรเงินสด นอกจากนั้ นการพิจารณาเปรียบเทียบด้วยขนาดของกิจการเป็นส่วนส าคัญในการช่วยเ พ่ิม
ความสามารถในการท าก าไรไดเ้ช่นกนั 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีต่อก าไรสุทธิของกลุ่มสินคา้อุปโภค
บริโภค บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ความส าเร็จในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชี
และส านักงานสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยด้านระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวชิาชีพบญัชี จ านวนผูรั้บบริการของส านกังาน การดดรั้บใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพบัญชี การพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพต่อเน่ือง และการควบคุมภายใน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 350 ราย และน ามาวิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย F-test (Two Way 
Analysis of Variance: ANOVA) และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson correlation) ของตวัแปรท่ีดดก้ าหนดดว ้
 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวชิาชีพบญัชี จ านวนผูรั้บบริการ
ของส านักงาน การดด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี และการควบคุมภายในส่งผลต่อการจัดท ารายงาน

mailto:Pittiput.put@gmail.com
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ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ย (TFRS for SMEs) ของ
ส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชี ส่วนการเขา้รับการพฒันาความรู้ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองดม่
มีผลต่อการการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของผูบ้ริการรับท าบญัชีในส านกังานบริการรับท าบญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ในส านักงานสอบบญัชี เขา้รับการพฒันาความรู้ทางดา้นวิชาชีพอาจดม่ดดน้ ามาใชใ้นการพฒันาทางดา้นวิชาชีพ
โดยเฉพาะแต่เขา้รับการอบรมเพ่ือใหค้รบตามเง่ือนดขของสภาวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดดวเ้ท่านั้น 
 

ค าส าคญั: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

ABSTRACT 
 The study aimed to find factors affecting financial reporting standard in accordance with Thai 
Financial Reporting Standard for Small and Medium Enterprises (TFRS for SMEs) of accounting and Audit 
Firm in Bangkok. The factors included education level, experience in accounting carrier, numbers of customer, 
certified public accountant license, continuing attend accounting profession knowledge development, and 
internal auditing. Three hundred and fifty of accounting and Audit Firm in Bangkok were selected and data was 
collected by using questionnaire. Frequency, percentage, mean, F-test (Two Way Analysis of Variance: 
ANOVA), and Pearson correlation were used for data analyzed. 
 The result found education level, experience in accounting carrier, numbers of customer, certified 
public accountant license, and internal auditing have affected financial reporting standard in accordance with 
Thai Financial Reporting Standard for Small and Medium Enterprises (TFRS for SMEs). Continuing attend 
accounting profession knowledge development has no affected which might because to attend accounting 
profession knowledge development just the requirement but not really direct affect to financial reporting 
standard.  
 

KEYWORDS: financial reporting standard, small and medium enterprises (SMEs) 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบนัมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิดข้ึนมากมาย เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ีมีความส าคญัต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินทุนในการก่อตั้งดม่มากนกั ผูป้ระกอบการจึงสามารถจดัตั้งข้ึน
โดยใชทุ้นของตนเอง หรือสถาบนัทางการเงิน การด าเนินธุรกิจก็จะด าเนินการในลกัษณะทดลองและทดสอบ
แนวความคิดใหม่ๆ ธุรกิจจึงสามารถคิดคน้ส่ิงแปลกๆใหม่ๆท่ีหลากหลาย หากการผลิตสินคา้และบริการตรงกบั
ความตอ้งการของตลาด ก็สามารถขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ข้ึนดด ้นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งสร้างงาน เน่ืองจาก 
SMEs มีอยู่กระจดักระจายทัว่ดปเป็นจ านวนมากและหลากหลายสาขาอาชีพ จึงสามารถรองรับแรงงานทั้งภาค
เกษตรกรรม แรงงานท่ีถูกเลิกจา้งจากกิจการขนาดใหญ่ แรงงานใหม่ๆท่ีเพ่ิงจบการศึกษา รวมถึงป้องกนัการอพยพ
ของแรงงานจากชนบทสู่เขตกรุงเทพฯ นอกจากน้ียงัช่วยกระจายการกระจุกตวัของโรงงานจากเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลดปสู่ชนบทอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงจะเห็นดดว้่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้น มีการด าเนินการกนัอยา่ง
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แพร่หลาย และในการด าเนินธุรกิจนั้น กิจการยอ่มตอ้งการมีการจดัท าบญัชีเกิดข้ึน โดยการจดัท าบญัชีนั้นจะตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั แต่เน่ืองธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นธุรกิจท่ีดม่ดดมี้
ส่วนดดเ้สียสาธารณะ และรายการทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนยอ่มมีความซบัซอ้นนอ้ยกวา่กิจการท่ีมีส่วนดดเ้สียสาธารณะ
หรือบริษทัมหาชน ดงันั้นสภาวิชาชีพบญัชีฯ จึงดดมี้การตั้งคณะกรรมการท างานจดัท ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) มาถือปฏิบติัใชใ้ห้ทนัต่อเวลาในตน้ปี พ.ศ. 
2560 และยงัอยูใ่นระหวา่งการรับฟังความเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงเม่ือมาตรฐานการบญัชีน้ีออกมาบงัคบัใชแ้ลว้นั้น 
ยอ่มจะมีผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้น ในบางกิจการจะมี
การท าบญัชีเองหรือบางกิจการจะท าการจา้งส านกังานบญัชีใหเ้ป็นผูจ้ดัท าบญัชีให ้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงดดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของส านักงานบริการรับท าบัญชีและ
ส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครข้ึน เพ่ือน าผลการวิจยัดปเป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม รวมทั้งส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีต่อดป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัดดท้ าการทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ดดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดดงัน้ี 

 

      ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ระดบัการศึกษา 
 

การจดัท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (TFRS for SMEs) 

ประสบการณ์ในสายงานวชิาชีพบญัชี 

จ านวนผูรั้บบริการของส านกังาน 

การดดรั้บใบอนุญาตประกอบอาชีพ 

การพฒันาความรู้ทางวชิาชีพ 

การควบคุมภายในขององคก์ร 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 สมมตฐิานของการวจิยั 
  4.1.1 ดา้นระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกั
งานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  4.1.2 ประสบการณ์ในสายงานวชิาชีพบญัชีต่างกนัส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังาน
บริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  4.1.3 จ านวนผูรั้บบริการต่างกนัส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกั
งานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  4.1.4 การดดรั้บใบอนุญาตประกอบอาชีพต่างกนัส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท า
บญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  4.1.5 การพฒันาความรู้ทางวชิาชีพมีความสมัพนัธ์กบัการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชี
และส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4.1.6 การควบคุมภายในขององคก์รมีความสมัพนัธ์กบัการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชี
และส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 เน่ืองจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นส านกังานบริการรับท าบญัชี และส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นส านกังานบริการรับท าบญัชี จ านวน 1,869 ส านกังาน และ
ส านกังานสอบบญัชี 910 ส านกังาน รวม 2,779 ส านกังาน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, คลงัขอ้มูลธุรกิจ: 2558) ผูว้จิยั
จึงดดก้ าหนดใหเ้จา้ของส านกังานเป็นผูต้อบแบบสอบถาม โดยดดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งดวจ้ านวน 350 ราย จากการ
ใชสู้ตรของ  Taro Yamane   โดยแสดงการค านวณดดด้งัน้ี 
 
    n       =             2,779 
                          1 + N e 2 
    n       =              2,779 
                    1 + 2,779 (0.05)2 
    n       =       349.66 หรือ 350 ราย  
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ผูป้ระกอบการ จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ส านกังานบญัชี 910 115 

ส านกังานสอบบญัชี 1,869 235 

รวม 2,779 350 

  
     4.3 เคร่ืองมอืและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรมขอ้มูล ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดว้ยกนั โดยประกอบดปดว้ยลกัษณะขอ้มูลทัว่ดปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ ลกัษณะส านักงานท า
บญัชีและส านกังานสอบบญัชี การจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อย ซ่ึงจะเป็นค าถามปลายปิด และปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจัดท ารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของ
ส านักงานบริการรับท าบัญชีและส านักงานสอบบัญชี  ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด ส่วนการรวบรมข้อมูลจาก
แบบสอบถามนั้นจะมีการจดัท าในลกัษณะออนดลน์ และจดัส่งดปยงักลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีถูกส่งกลบัมายงัระบบออนดลน์ก็จ าท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ เพ่ือด าเนินการวเิคราะห์ และสรุปผลต่อดป 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการส านกังานบญัชี จ านวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.85 และ
ส านักงานสอบบญัชี จ านวน 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.15 ซ่ึงจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
54.68 รองลงมาจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท และสูงกวา่ปริญญาโท มีประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบญัชี
11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมามีประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพ 16 – 20 ปี และต ่ากว่า 10 ปี มีจ านวน
ผูรั้บบริการของส านักงาน 101 – 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมามีจ านวนผูรั้บบริการของส านักงาน
จ านวน 401 รายข้ึนดป และจ านวน 201 – 400 ราย ในส่วนของการดดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางดา้นบญัชี
ส่วนมากจะเป็นผูท้  าบญัชี คิดเป็นร้อยละ 67.00  รองลงมาเป็นผูป้ระกอบการท่ีดดรั้บใบอนุญาตเป็นผูต้รวจสอบ
บญัชีและภาษีอากร และใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามล าดบั 
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ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบญัชี จ านวนผูรั้บบริการ
ของส านักงาน และการดด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชี
และส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้น 
ค่าความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P- Value 

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 24.72 78.00 6.18 7.02 0.00 

 
ภายในกลุ่ม 385.30 272.00 1.60 

  
ประสบการณ์ในสายงานวชิาชีพบญัชี ระหวา่งกลุ่ม 12.41 115.00 3.10 8.39 0.00 

 
ภายในกลุ่ม 202.71 235.00 0.85 

  
จ านวนผูรั้บบริการของส านกังาน ระหวา่งกลุ่ม 177.32 104.00 25.33 15.80 0.00 

 
ภายในกลุ่ม 232.69 246.00 0.98   

การดดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ระหวา่งกลุ่ม 72.87 111.00 10.41 17.34 0.00 

  ภายในกลุ่ม 142.25 239.00 0.60     

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test (Two Way Analysis of Variance: ANOVA) ใน
การวิเคราะห์ปัจจยัระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวชิาชีพบญัชี จ านวนผูรั้บบริการของส านกังาน และ
การดด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงผลการทดสอบดดด้งัน้ี 
 สมมติฐานการวิจยัที ่1 ระดบัการศึกษาส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของส านักงานบริการรับท าบัญชีและ
ส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดบัการศึกษาส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านักงานบริการรับท า
บญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.002) 
 สมมตฐิานการวิจยัที่ 2 ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบญัชีส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของส านักงาน
บริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของ
ส านักงานบริการรับท าบญัชีและส านักงานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (Sig. = 0.000) 
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 สมมติฐานการวิจัยที่  3 จ านวนผูรั้บบริการของส านักงานส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของส านักงาน
บริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
      ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ จ านวนผูรั้บบริการของส านกังานส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังาน
บริการรับท าบญัชีและส านักงานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 
0.002) 

 สมมติฐานการวจิยัที ่ 4 การดดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของส านักงาน
บริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
    ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การดดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังาน
บริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 
0.000)  
 

ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นการการพฒันาความรู้ทางวิชาชีพบญัชี และดา้นการควบคุมภายใน
ขององคก์รกบัการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั Mean r p 

การพฒันาความรู้ทางวชิาชีพ 3.80 0.31 0.130 

การควบคุมภายในขององคก์ร 3.66 0.60* 0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 2  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson correlation) ในการ
วเิคราะห์ปัจจยัดา้นการพฒันาความรู้ทางวิชาชีพและการควบคุมภายในขององคก์รกบัการจดัท ารายงานทางการ
เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของ
ส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงผลการทดสอบดดด้งัน้ี 

  สมมติฐานการวิจัยที่  5 การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการจดัท ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังาน
บริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพนัธ์กับการจัดท ารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) กนั
อยา่งดม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.130)  
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  สมมติฐานการวิจัยที่  6 การพฒันาความรู้ทางวิชาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการจดัท ารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังาน
บริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การควบคุมภายในขององค์กรมีความสัมพนัธ์กับการจดัท ารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. = 0.000) 
 

6. อภิปรายผล  
  การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ดดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการส านกังานบญัชี และส านกังานสอบบญัชี 
จ านวน 350 ราย พบว่าปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบญัชี จ านวนผูรั้บบริการของ
ส านักงาน การดดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบญัชี และการควบคุมภายในส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการ
เงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย (TFRS for SMEs)  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ชาริยา ปรีเปรม (2556) ท่ีดด้ศึกษาผลกระทบทางวฒันธรรมทางการบัญชีท่ีดีต่อประสิทธิภาพ
รายงานทางการเงินของเทศบาลต าบลในประเทศดทย ซ่ึงดดพ้บวา่วฒันธรรมทางบญัชีท่ีดี ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ปฏิบัติงาน มีความพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน ด้านความเขา้ใจดด้ และ
วฒันธรรมทางการบญัชีท่ีดีดา้นการติดต่อส่ือสาร มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพรายงาน
ทางการเงินโดยรวม ดา้นความเขา้ใจดด ้ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือดด ้และดา้นความ
ครบถว้นของขอ้มูล กล่าวคือลกัษณะวฒันธรรมทางการบญัชี หรือในท่ีน้ีคือลกัษณะของวฒันธรรมขององคก์ร 
หรือความแตกต่างขององค์กรนั้นมีผลต่อระดบัความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึงระดบัความรู้ความเขา้ใจน้ีก็จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในรายงานทางการเงินท่ีเป็นผลมาจากการท ารายงานทางการเงินให้ถูกตอ้งตรงกับมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าวและสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัของ สุวรรณี รุ่งจตุรงค ์(2558) ซ่ึงดดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้
ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีดม่มีส่วนดดเ้สียสาธารณะ วา่
พบวา่ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานและการอบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพดา้นวชิาการ มีผลต่อความรู้
ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เน่ืองจากผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท างานดา้นบญัชีมายาวนาน ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็น
อยา่งดี  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านักงานบริการรับท า
บัญชีและส านักงานสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจะท าให้ทราบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
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ประสบการณ์ในสายงานวชิาชีพบญัชี จ านวนผูรั้บบริการของส านกังาน และการดดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ส่งผลต่อการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้
ทุกหน่วยงานตอ้งกลบัมาใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเหล่าน้ี ซ่ึงจะตอ้งมีการยกระดบัปัจจยัเหล่าน้ีใหดี้ยิง่ข้ึนเพราะจะ
ส่งผลใหก้ารจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานฉบบัน้ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
   การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อดปนั้น ควรมีแบ่งระหวา่งปัจจยัภายในกบัปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการจดัท า
รายงานทางการเงินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for 
SMEs) เพราะในงานวิจัยน้ีจะเน้นแค่ปัจจัยภายใน ซ่ึงปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบคือการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (TFRS for SMEs) ของส านกังานบริการรับท าบญัชีและส านกังานสอบ
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาใช ้ตลอดจนส ารวจความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และอุปสรรคในการน ามาใช ้
  ผูว้ิจัยขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่ีดด้สนับสนุนข้อมูล และอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดด้ให้การ
สนบัสนุนการด าเนินงานวิจยัทั้งในดา้นขอ้มูลท่ีสามารถน าดปใชใ้นงานวิจยั ตลอดจนการวางแผน ก าหนดล าดบั
ขั้นตอนในการวจิยั รวมดปถึงแนวทางในการแกด้ขอุปสรรคจนงานวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดปดดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีเป็นการใชต้วัแบบการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง(SEM) มาใชย้นืยนัปัจจยัเชิงสาเหตุ
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเล่ียงภาษีของบริษทัโดยพฤติกรรมเล่ียงภาษีเป็นองคป์ระกอบท่ีวดัจากตวัแปรสังเกต  5 
ดา้น ไดแ้ก่  การแจง้รายไดไ้ม่ครบถว้น  การสร้างค่าใชจ่้ายเท็จ การใชช่้องโหวข่องกฎหมาย การท านิติกรรมเท็จ และ
การตั้งบริษทัย่อยหรือบริษทัในเครือในดินแดนเล่ียงภาษี ส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุในการเล่ียงภาษีท่ีส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมเล่ียงภาษีของบริษทัจดทะเบียนฯเป็นองคป์ระกอบท่ีวดัจากตวัแปรสงัเกต  5  ดา้นเช่นกนั ประกอบดว้ย 
ความเป็นธรรมของระบบภาษี การบงัคบัใชก้ฎหมายภาษี  การบริหารจดัการของภาครัฐ  ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาษี 
และ จรรยาบรรณของผูเ้สียภาษี  ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างสามารถช่วยยืนยนัได้ว่า 
ปัจจยัสาเหตุของการเล่ียงภาษีทั้ง 5 ดา้น ส่งผลต่อพฤติกรรมเล่ียงภาษีจริง โดยมีน ้ าหนกัอิทธิพลเท่ากบั 0.70 ในทิศ
ทางตรงขา้มกนั หมายความวา่ถา้ความเป็นธรรมของระบบภาษี การบงัคบัใชก้ฎหมาย การบริหารจดัการของภาครัฐ  
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาษี และ จรรยาบรรณของผูเ้สียภาษี ของบริษทัมีมากข้ึนพฤติกรรมการเล่ียงภาษีก็จะลดลง ตวั
แปรท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดในปัจจยัดา้นสาเหตุของการเล่ียงภาษี คือ ความเป็นธรรมของระบบภาษี ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกั
มากท่ีสุดในพฤติกรรมเล่ียงภาษี คือ การแจง้รายไดไ้ม่ครบถว้น ซ่ึงยืนยนัดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบได ้อย่างกลมกลืนด้วยค่า  2= 26.73 , df = 24, p-value = 0.317,  CFI = 1.00, GFI = 
0.98,  AGFI = 0.96,  RMSEA = 0.019 และ SRMR= 0.011  ท าให้สามารถสรุปไดว้่าตวัแบบท่ีไดจ้ากการศึกษา
เป็นจริงตามตวัแบบท่ีตั้งข้ึน นั้นคือ พฤติกรรมการเล่ียงภาษีของบริษทัจดทะเบียน มีสาเหตุมาจากปัจจยัทั้ง 5 ดา้น 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสรุปไดว้า่ น าตวัแบบการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง(SEM) สามารถน ามาใช้
ยนืยนัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเล่ียงภาษีของบริษทัจดทะเบียนได ้
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ABSTRACT 
 This study involved the application of Structural Equation Modeling ( SEM)  to confirm factors 
influencing Tax avoidance of companies  by observing five variables, namely, under reporting income, cost report 
fraud, use of legal loopholes, creating misleading claims, establishing offshore company. As for the casual factors 
affecting Tax avoidance of companies, they were five observed variables i.e. fair tax system, enforcing tax laws, 
public management, knowledge and understanding on tax issues and tax payers’  ethics.  It was found from the 
study that Structural Equation Modeling (SEM)  could confirm five significant factors affecting Tax avoidance 
with weight equaled to 0.70.   On the contrary, increasing level of fair tax system, enforcing tax laws, public 
management, knowledge and understanding on tax issues and tax payers’  ethics had led to reduction in Tax 
avoidance.  Key variable with the highest weight on casual factor was fair tax system, whereas under reporting 
income yielded the highest weight on tax evasion.  All these findings were supported by the Empirical Evidence 
that could estimate parameter harmoniously with 2= 26.73, df = 24, p-value = 0.317, CFI = 1.00, GFI = 0.98, 
AGFI = 0.96, RMSEA = 0.019 and SRMR= 0.011.  In conclusion, the model from the actual study in relations 
to company tax evasion originated from five aforementioned factors, having the statistical significance. Also, the 
Structural Equation Model   (SEM) helped to identify causal factors affecting the company’s tax evasion as well. 
 
KEYWORDS: TAX AVOIDANCE,TAXATION 
 

1. บทน า 
 พฤติกรรมเล่ียงภาษีของบริษทั ประกอบดว้ย  5 ดา้น ไดแ้ก่  1) การแจง้รายไดไ้ม่ครบถว้น 2)การสร้าง
ค่าใชจ่้ายเท็จ  3)การใชช่้องโหวข่องกฎหมาย 4)การท านิติกรรมเท็จ และ 5) การตั้งบริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือ
ในดินแดนเล่ียงภาษี (พิเชษฐ ์ โสภาพงษ,์ 2560) เป็นผลมาจากปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการเล่ียงภาษีทั้ง  5  ดา้น ไดแ้ก่ 
1)ความเป็นธรรมของระบบภาษี 2)การบงัคบัใชก้ฎหมายภาษี 3)การบริหารจดัการของภาครัฐ 4)ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองภาษี และ 5)จรรยาบรรณของผูเ้สียภาษี จริงหรือไม่ และมีอิทธิพลมากนอ้ยเพียงใดนั้นตอ้งอาศยัการวิจยั
เชิงปริมาณแต่สถิติท่ีจะเลือกใชศึ้กษาอิทธิพล เช่น การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัมากและอาจจะมี
ปัญหาตวัแปรอิสระบางตวัอาจจะไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามขดัแยง้กบัการศึกษาเชิงคุณภาพการน าตวัแบบการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling :SEM)  มาใช ้ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ต่อตวัแปรตาม ส าหรับยืนยนัแบบจ าลองเชิงทฤษฎีเพ่ือน าไปสู่การท านายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีมีความ
ซบัซอ้น อนัเน่ืองมาจากมีตวัแปรจ านวนมากทั้ง ตวัแปรสังเกต ตวัแปรแฝง และตวัแปรแทรกซอ้น ซ่ึงขอ้มูลจาก
การวจิยับางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Statistical Assumptions) แบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนไม่รวมเทอม
ความคลาดเคล่ือนในการวดั ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามวิจัยได้ครบถ้วน การวิเคราะห์ท่ีได้จึงไม่ตรงกับ
แบบจ าลองการวจิยั และก่อใหเ้กิดความผิดพลาดในการวจิยัในท่ีสุด  การใชต้วัแบบการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิง
โครงสร้างยืนยนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่ียงภาษีของบริษทัในคร้ังน้ีเป็นการน าเอาวิธีการทางสถิติชั้นสูง
มาใชใ้นงานวิจยัทางสังคมศาสตร์ช้ินหน่ึงโดยศึกษาแบบเป็นองคร์วมความสอดคลอ้งของตวัแบบท่ีไดศึ้กษาจาก
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การวิจยัเชิงคุณภาพกบัการวิจยัเชิงปริมาณ และเป็นการน าเอาวิธีการทางสถิติท่ีซบัซอ้นมาใชใ้นงานวิจยั ผลท่ีได้
จากการศึกษาน้ีจะไดท้ั้ งผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการทางสถิติส าหรับเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการน าตวัแบบมาใชว้เิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง(SEM)เพื่อยนืยนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมเล่ียงภาษี 
 

3. หัวข้อ  
 ทฤษฎตีวัแบบสมการโครงสร้าง (SEM) 

การศึกษาของ พิเชษฐ์ โสภาพงษ ์,2560. ศึกษาเร่ืองปัจจยัและแนวทางป้องการเล่ียงภาษีพบว่าปัจจยัท่ี
ส่งผลประกอบดว้ยตวัแปร 5 ดา้นไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นธรรมของระบบภาษี ประกอบดว้ย การไม่เลือกปฏิบติัใน
การจัดเก็บภาษี  ความเป็นธรรมในการตรวจสอบภาษี  ความเป็นธรรมในการจ่ายช าระภาษีตามระดบัรายได ้ 
ความเป็นธรรมของการลงโทษเล่ียงภาษี และ ความเป็นธรรมของอตัราภาษีเงินไดใ้นปัจจุบนั  2) ดา้นการบงัคบัใช้
กฎหมาย ประกอบดว้ย การบงัคบัใชจ้ริงของกฎหมายภาษี  ความรุนแรงของบทลงโทษ  การเลือกปฏิบติั และการ
รับรู้ข่าวว่ามีบริษทัเล่ียงภาษี  3) ดา้นการบริหารจดัการของภาครัฐ ประกอบดว้ย  การไม่คอรัปชัน่ของรัฐบาล  
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐ ความพึงพอใจต่อคุณภาพใหบ้ริการของกรมสรรพากร  
ความพึงพอใจในการใชเ้งินภาษีของรัฐอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการของ
รัฐบาล  4)ดา้นความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาษี ประกอบดว้ย เน้ือหากฎหมายภาษีอากร ความรู้และความเขา้ใจเน้ือหา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบับทลงโทษทางอาญากรณีจงใจแจง้ขอ้มูลเท็จหรือ
แสดงหลกัฐานเท็จเพ่ือโกงภาษี ความถูกตอ้ง โปร่งใสและยติุธรรมในการจ่ายช าระภาษีของบริษทัฯทัว่ๆ ไป และ
ความรู้และความเขา้ใจถึงความส าคญัของเงินภาษีท่ีรัฐตอ้งจดัเก็บเพ่ือน าไปใชเ้พ่ือประโยชน์สาธารณะในดา้น
ต่างๆ และ 5) จรรยาบรรณของผูเ้สียภาษี  ประกอบดว้ย การหนีภาษีเป็นส่ิงท่ียอมรับได ้ถา้อตัราภาษีสูงเกินไป  ถา้
คนส่วนใหญ่ก็ท าเช่นเดียวกนั  ถา้รัฐบาลมีการคอร์รัปชัน่สูง  การใชเ้งินภาษีอยา่งไม่คุม้ค่า   การใชเ้งินภาษีโดยไม่
เกิดประโยชน์โดยตรงกบัคุณ และถา้หากโอกาสถูกจบัไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า  ส่วนพฤติกรรมการเล่ียงภาษีแบ่งเป็น 5 
ดา้น ไดแ้ก่ 1)การแจง้รายไดไ้ม่ครบถว้น ประกอบดว้ย การหลบรายไดห้รือแจง้รายไดไ้ม่ครบ การรับรู้รายไดไ้ว ้
ดา้นหน้ีสิน และการตั้งราคาขายให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งในราคาต ่ากว่าความเป็นจริง 2)การสร้างค่าใชจ่้ายเท็จ 
ประกอบดว้ยน ารายจ่ายส่วนตวั(เช่น กรรมการ/ผูถื้อหุ้น) ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการมาบนัทึกบญัชีรายจ่าย   สร้าง
รายจ่ายเท็จโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือรายจ่ายท่ีพิสูจน์ผูรั้บไม่ได ้และน าผลเสียหายหรือผลขาดทุนท่ีไม่เป็นความ
จริงมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายประเภท ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  3)การใชช่้องโหวข่องกฎหมายประกอบดว้ย การ
ซ้ือสินทรัพยบ์ริษทัในเครือหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในราคาสูง เกินปกติเพ่ือประโยชน์ทางภาษีในการคิดค่าเส่ือม
ราคา  ตั้งรายจ่ายคา้งจ่ายแก่บริษทัในเครือเป็นระยะเวลานานการบนัทึกเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนระยะสั้น
เพ่ือหกั รายจ่ายการดอ้ยค่ารายการสินคา้คงเหลือวธีิการตั้งราคาโอน เช่นการขายสินคา้ใหก้บักิจการในต่างประเทศ  
โดยก าหนดราคาขายต ่ากวา่ความเป็นจริงการตีราคาสินคา้คงเหลือเม่ือส้ินปีต ่ากวา่ความเป็นจริง 4)การท านิติกรรม
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เท็จ ประกอบดว้ย  การแตกหน่วยภาษีเพ่ือกระจายฐานภาษีโดยมีเจตนาเพ่ือหลบหนีภาษี อากร(ไม่มีกิจกรรมการ
ด าเนินงานจริง การจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืใหบุ้คลคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งในอตัราท่ีสูงเกินปกติ และการตั้งรายจ่าย
ท่ีก าหนดข้ึนเองในอตัราสูง เช่นรายจ่ายค่าท่ีปรึกษา  ค่าคอมมิชชัน่ ค่านายหนา้ ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าตอบแทน
ผูบ้ริหารซ่ึงอาจไม่มีการจ่ายจริงเป็นตน้ และ 5)การตั้งบริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือในดินแดนเล่ียงภาษี 

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงใชต้วัแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างเป็นวิธีการทางสถิติในการศึกษา ตวัแบบ
เป็นความสัมพนัธ์ท่ีศึกษาอิทธิพลจากตวัแปรแฝงท่ีเป็นสาเหตุจ านวน 1 ตวัแปร ไปสู่ตวัแปรผลท่ีเป็นตวัแปรแฝง
จ านวน 1 ตวัแปรเช่นกนั ตวัแปรแฝงทั้งท่ีเป็นสาเหตุและตวัแปรผลเกิดจากตวัแปรสังเกตจ านวน 5 ตวั เท่ากนั มี
ขั้นตอนดงัน้ี   
 
การเขียนตวัแบบการวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจยัเชิงสาเหตุทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมเลีย่งภาษขีองบริษทั 

 

 
 
รูปที ่1 ตวัแบบองคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเล่ียงภาษีของบริษทั 
 

จากรูปที่ 1 พฤติกรรมเลี่ยงภาษี(Evasion) เป็นองคป์ระกอบ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่  1)การแจง้รายไดไ้ม่
ครบถว้น(Incme_e) ง 2)การสร้างค่าใชจ่้ายเท็จ(Creat_e ) 3)การใชช่้องโหว่ของกฎหมาย(Hole_e ) 4)การท านิติ
กรรมเท็จ (Lie_e  ) และ5)การตั้งบริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือในดินแดนเล่ียงภาษี(Sub_e ) และ ปัจจยัสาเหตุใน
การเล่ียงภาษี เป็นองคป์ระกอบ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่  1) ดา้นความเป็นธรรมของระบบภาษี( Fair_t) 2) ดา้นการบงัคบั
ใช้กฎหมาย(Enforce_t ) 3) ด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ (Admin_t ) 4)ด้านความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาษี 
(Know_t ) และ 5)  จรรยาบรรณของผูเ้สียภาษี (Ethic_t  ) เม่ือมองตวัแบบยอ้นกลบัจากรูปจะได ้  x   =   +    
และ  11 = Incme_e + 1  เป็นตน้  ตวัแปรประกอบดว้ย ตวัแปรสังเกต  X จ านวน 5 ตวั และตวัแปรสังเกต  Y 
จ านวน 5 ตวั  ตวัแปรแฝง    และ  พารามิเตอร์แสดงอิทธิพลระหวา่งตวัแปรแฝง     พารามิเตอร์แสดงน ้ าหนกั
ของตวัแปรสังเกตบนตวัแปรแฝง   x  และ  y  ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกต  X และ  Y  คือ   และ    
และ ค่าความคลาดเคล่ือนของ  คือ      สัญลกัษณ์  → แทนน ้ าหนกัหรืออิทธิพลจากตวัแปรหน่ึงไปอีกตวัแปร
หน่ึง สัญลกัษณ์ตวัเลขสองตวัท่ีเป็นตวัห้อยบอกถึงตวัแปรปลายทางและตน้ทางของพารามิเตอร์นั้นๆ   เมทริกซ์   

พฤติกรรมเลี่ยง 
ภาษี  
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  อิทธิพลทางตรงของตวัแปร     บนตวัแปร   Y : อิทธิพลทางตรงของตวัแปร  บนตวัแปร Y  X : 
อิทธิพลทางตรงของตวัแปร   บนตวัแปร X       เป็นเมทริกซ์ของ     เป็นเมทริกซ์ของ  เวคเตอร์ตวั
แปร       X และ   Y   หรือ แทนดว้ยเมทริกซ์  [E] ,  [K] [X]  และ [Y] ตามล าดบัและ เวคเตอร์ความคลาด
เคล่ือน         และ   แทนดว้ย เมทริกซ์  [z]  [e] และ [d] ตามล าดบั เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
  

เขียนสมการเชิงเส้นและสมการเมตริกซ์จากตวัแบบ 
จากตวัแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุมีเวกเตอร์เมตริกซ์ ไดแ้ก่  

            Y = [y1  y2  y3 y4 y5 ] 

            X = [x1  x2  x3 x4 x5 ] 

           = [ ] 

                           = [] 

                                     = [1  2  3  4  5  ] 
                                          = [] 
                             X = [11  21  31 41 51  ]     ,   B  = [0] 

                             Y = [11  21  31 41 51  ]      
1) สมการความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

                      สมการเมตริกซ์     = B +  +  

                                                    ZKGAE   
                        สมการเชิงเสน้         =    +  

  =      
 2) สมการของตวัแปรตาม ตวัแบบการวดัส าหรับ 

                    สมการเมตริกซ์   Y = Y  +    
          Y = Y ( + ) +    

           e]ZKGA[LYY   
                  สมการเชิงเสน้                     Y1 =  11( + ) + 1   

Y2 =  21( + ) + 2   
Y3 =  31( + ) + 3   
Y4 =  41( + ) + 4   
Y5 =  51( + ) + 5   
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3) สมการของตวัแปรอิสระ ตวัแบบการวดัส าหรับ 

                    สมการเมตริกซ์   X = X  +    
      dKLXX   

                    สมการเชิงเสน้                   X1 =  11() + 1   
                                                             X2 =  21() + 2   

X3 =  31() + 3                    
X4 =  41() + 4   
X5 =  51() + 5   
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การประมาณค่าพารามเิตอร์ในตวัแบบ 

 การประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ การแกส้มระบบการเชิงเสน้โดยใชเ้มตริกซ์ ซ่ึงมีหลายวธีิวธีิท่ีไดรั้บการ
ยอมรับมากไดแ้ก่ วิธี Maximum Likelihood  โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากตวัแปรสังเกต ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การ
วเิคราะห์ขอ้มูลสามารถท าไดอ้ยา่งสะดวกดว้ยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  LISREL โดยเร่ิมจาก 
         1) การเตรียมขอ้มูลเพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์และทดสอบตวัแบบ 
       การเก็บและรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พ่ือน ามาวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบตวั
แบบการวิเคราะห์องคป์ระกอบยืนยนัพฤติกรรมเล่ียงภาษีของบริษทัโดยใชแ้บบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบั
จ านวน 1 ชุด คลอบคลุมตัวแปรพฤติกรรมเล่ียงภาษี 5 ด้าน และตัวแปรปัจจัยด้านภาษีท่ีเป็นสาเหตุ 5 ด้าน 
แบบสอบถามผา่นการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงและค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามอยา่งมีมาตรฐาน(ค่า IOC 
> 0.50 และ ค่า Alpha Coefficient = 0.98 ) ทุกตัว ใช้ตัวอย่างนักบัญชีของบริษัทจ านวน 330 คน ด้วยวิธีการ
ก าหนดขนาดตวัอย่างของ ทอมสัน (Thompson, S.K. 2002) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 99%  ค่าความคลาดเคล่ือน
(e)เท่ากบั 0.05  สัมประสิทธ์ิความผนัแปรของประชากร(CV) เท่ากบั 0.5  สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างง่าย 
เก็บและรวบรวมขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติชั้นสูง 
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         2)  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการเขียนค าสัง่ในรูปของ  Path Diagram  แลว้สัง่ run เช่น ค าสัง่ท่ีใช ้คือ  
 
 SYSTEM FILE from file 'C:\Users\Administrator\Desktop\TAX6.dsf' 
 Sample Size = 330 
 Latent Variables  EVASION TAX_FAC 
 Relationships 
 INCME_E = EVASION 
 CREAT_E = EVASION 
 HOLE_E = EVASION 
 LIE_E = EVASION 
 SUB_E = EVASION 
 FAIR_T = TAX_FAC 
 ENFORCE = TAX_FAC 
 ADMIN_T = TAX_FAC 
 KNOW_T = TAX_FAC 
 ETHIC_T = TAX_FAC 
 EVASION = TAX_FAC 
 Path Diagram 
 Iterations = 250 
 Method of Estimation: Maximum Likelihood 
 End of Problem          

   3)  ผลจากการสัง่ run และปรับค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรวดัใหมี้ความสมัพนัธ์กนัไดจ้นผลเป็นตวั
แบบท่ีเหมาะสม  นั้นคือ มีค่า P-value > 0.05  ค่า RMSEA  นอ้ยกวา่ 0.05 และพิจารณาค่าสถิติทดสอบ (Goodness 
of Fit Statistics) หลงัปรับความสัมพนัธ์ของความคลาดเคล่ือนได้ดชันีตามเกณฑ์ทุกตวัได้ตวัแบบดงัรูปท่ี 2  
และตารางท่ี 1 
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ภาพประกอบที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแบบการเล่ียงภาษี 

 

ภาษีหลงัปรับตวัแบบได ้Output ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน ดงัน้ี 
 

   Measurement Equations 
         Measurement Equations 
  Incme_e = 1.00*EVASION, Errorvar.= -0.020  , R2 = 1.00 
                                     (0.0052)            
                                     -3.82               
   Creat_e = 0.82*EVASION, Errorvar.= 0.19  , R2 = 0.64 
           (0.034)                  (0.017)            
            23.86                    11.67             
    Hole_e = 0.76*EVASION, Errorvar.= 0.30  , R2 = 0.50 
           (0.042)                  (0.023)            
            17.99                    12.75             
     Lie_e = 0.76*EVASION, Errorvar.= 0.36  , R2 = 0.46 
           (0.046)                  (0.028)            
            16.69                    12.91             
     Sub_e = 0.71*EVASION, Errorvar.= 0.41  , R2 = 0.39 
           (0.049)                  (0.031)            
            14.50                    13.05        
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   Fair_t = 0.81*TAX_FAC, Errorvar.= 0.0070 , R2 = 0.99 
           (0.032)                  (0.0012)            
            25.38                    5.81               
  Enforce_ = 0.64*TAX_FAC, Errorvar.= 0.26  , R2 = 0.62 
           (0.038)                  (0.020)            
            17.09                    12.72             
   Admin_t = 0.77*TAX_FAC, Errorvar.= 0.10   , R2 = 0.85 
           (0.035)                  (0.0085)            
            22.05                    12.08              
    Know_t = 0.75*TAX_FAC, Errorvar.= 0.012  , R2 = 0.98 
           (0.030)                  (0.0013)            
            25.13                    9.06               
   Ethic_t = 0.71*TAX_FAC, Errorvar.= 0.17  , R2 = 0.75 
           (0.036)                  (0.014)            
            19.80                    12.43             
Structural Equations 
EVASION  =  - 0.70*TAX_FAC, Errorvar.= 0.032  , R2 = 0.94 
Goodness of Fit Statistics 
Degrees of Freedom = 24 
Minimum Fit Function Chi-Square = 27.00 (P = 0.30) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 26.73 (P = 0.32) 
Chi-Square Difference with 0 Degree of Freedom = 0.00 (P = 1.00) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 2.73 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 19.62) 
Minimum Fit Function Value = 0.082 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0083 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.060) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.019 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.050) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.95 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.27 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.26 ; 0.32) 
ECVI for Saturated Model = 0.33 
ECVI for Independence Model = 24.86 
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Chi-Square for Independence Model with 45 Degrees of Freedom = 8160.50 
Independence AIC = 8180.50 
Model AIC = 88.73 
Saturated AIC = 110.00 
Independence CAIC = 8228.49 
Model CAIC = 237.50 
Saturated CAIC = 373.95 
Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.53 
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
Critical N (CN) = 524.63 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0073 
Standardized RMR = 0.011 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.43 
Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
            EVASION     
            -------- 
  Incme_e       0.72 
  Creat_e       0.59 
   Hole_e       0.55 
    Lie_e       0.55 
    Sub_e       0.51 
         LAMBDA-X     
            TAX_FAC     
            -------- 
   Fair_t       0.81 
 Enforce_       0.64 
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  Admin_t       0.77 
   Know_t       0.75 
  Ethic_t       0.71 
 
GAMMA        
              TAX_FAC     
             -------- 

 EVASION    -0.97 
 
พิจารณาความกลมกล่ืนของตวัแบบโดยน าค่าสถิติส าหรับการพิจารณาความกลมกลืนของตวัแบบมา

เทียบกบัเกณฑท์ั้งปรับท่ีจากค่าสถิติดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่1   แสดงเกณฑค์่าสถิติส าหรับพิจารณาความกลมกลืนของตวัแบบ 

 ค่าดชันี เกณฑ ์
ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2 / df < 2.00 24.91 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 1.114 ผา่นเกณฑ ์

CFI ≥ 0.95 0.86 ผา่นเกณฑ ์ 1.00 ผา่นเกณฑ ์

GFI ≥ 0.95 0.51 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.98 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ≥ 0.90 0.76 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.96 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA < 0.05 0.270 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.019 ผา่นเกณฑ ์

SRMR < 0.05 0.130 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.011 ผา่นเกณฑ ์

 
 จากตารางค่าดชันีและค่าสถิติหลงัปรับค่าความคลาดเคล่ือนสมัพนัธ์กนัไดอ้ธิบายไดด้งัน้ี 
 (1)   ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2 /df) มีค่าเท่ากบั 1.14 แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจาก ค่าไค-สแควร์สมัพทัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 2.00 
 (2)  ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (Comparative Fit Index :  CFI)    มีค ่า
เท่ากบั 1.00 แสดงว่า ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ เน่ืองจากค่า CFI มีค่า 0.90 ข้ึนไป  
 (3)  ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสมับูรณ์ (Absolute Fit Index) ท่ีผูว้จิยัพิจารณาค่า 2 ดชันี 
คือ ดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากบั 0.98 และดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกไ้ข
แลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.96 แสดงว่าตวัแบบมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจากค่า GFI และค่า AGFI    มีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 และค่า GFI และค่า AGFI ท่ียอมรับไดมี้
ค่ามากกวา่ 0.90  
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 (4)  ดัชนีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า (Root Mean 
Square Error of Approximation : RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.036 หมายถึง ตวัแบบค่อนขา้งสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจาก ค่า RMSEA มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หรือมีค่าระหวา่ง 0.05 ถึง 0.08 
 (5)   ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดชันีท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการ
พิจารณา คือ รากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root  Mean  Square  Residual : 
SRMR) มีค่าเท่ากบั 0.011 แสดงวา่ ตวัแบบสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจากมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 4) น าเสนอผลการศึกษาตวัแบบ 
 ผลการวเิคราะห์ค่าน า้หนักองค์ประกอบของตวัแปรสังเกตได้ 
                หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างเรียบร้อย
แลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตได ้เพ่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบร่วมท่ี
สามารถอธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสงัเกตได ้ซ่ึงผลการวเิคราะห์สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 2  แสดง
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตได ้
 
ตารางที ่2  แสดงค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตได ้ 

ตวัแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ  

b bata SE t R2 สัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบ 
พฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion) 
TAX_FAC -0.97 - 0.70 0.028 -25.05 0.94 - 
องคป์ระกอบดา้นปัจจยัเชิงสาเหตุในการเล่ียงภาษี (TAX_FAC) 
Fair_t 0.81 0.81 0.032 25.38 0.99 0.67 
Enforce_t 0.64 0.64 0.038 17.09 0.62 0.01 
Admin_t        0.77 0.77 0.035 22.05 0.85 -0.04 
Know_t 0.75 0.75 0.030 25.13 0.98 0.33 
Ethic_t 0.71 0.71 0.036 19.80 0.75 0.00 
พฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion) 
Incme_e 1.00 0.72   1.00 2.66 
Creat_e 0.82 0.59 0.034 23.86 0.64 -0.10 
Hole_e 0.76 0.55 0.042 17.99 0.50 -0.07 
Lie_e 0.76 0.55 0.046 16.69 0.46 -0.03 
Sub_e 0.71 0.51 0.049 14.50 0.39 0.00 
          Chi-Square = 71.57,  df = 49,  p = 0.019,  RMSEA = 0.036,  GFI = 0.97,  AGFI = 0.94 
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 จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลและน ้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ปัจจัยสาเหตุในการเล่ียงภาษี
(TAX_FAC) มีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบพฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติมีค่าเท่ากบั -0.70 
และมีความแปรผนัร่วมกันกับองค์ประกอบพฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion) ร้อยละ 94.00  ผลการวิเคราะห์ค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตไดพ้บวา่มีค่าตั้งแต่ 0.51 ถึง 0.81  และแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวั โดยตวัแปรสงัเกตไดท่ี้มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ ตวัแปรสงัเกต ความเป็นธรรม
ของระบบภาษี (Fair_t) อยู่ในองค์ประกอบปัจจัยสาเหตุด้านเล่ียงภาษี (TAX_FAC) ส่วนตวัแปรสังเกตได้ท่ีมี
น ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดคือ ตวัแปร การตั้งบริษทัย่อยหรือบริษทัในเครือในดินแดนเล่ียงภาษี (Sub_e ) มี
น ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.51 อยูใ่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion)  สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของตวั
แปรสังเกตไดทุ้กค่า (R2) ซ่ึงบอกค่าความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตได้ภายนอก (TAX_FAC และ 
EVASION) มีค่าตั้งแต่ 0.39 – 1.00 เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Beta)  เป็นรายองคป์ระกอบ พบวา่ 

(1)  ปัจจยัดา้นสาเหตเุล่ียงภาษี(TAX_FAC) มีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบพฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน ้ าหนกัอิทธิพลในรูปแบบค่ามาตรฐานเท่ากบั  0.70 ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั นั้น
คือ ถา้เพ่ิมปัจจยัสาเหตเุล่ียงภาษี(TAX_FAC) เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย พฤติกรรมเล่ียงภาษีจะลดลง 0.70 หน่วย  
 (2)  องคป์ระกอบดา้นสาเหตุเล่ียงภาษี (TAX_FAC) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตวัแปร
ความเป็นธรรมของระบบภาษี (Fair_t) มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.81 และมีความแปรผนัร่วมกนั
กบัองค์ประกอบดา้นสาเหตุปัจจยัเล่ียงภาษี (TAX_FAC) ร้อยละ 99.00 รองลงมาเป็นตวัแปรการบริหารจดัการ
ของภาครัฐ (Admin_t ) มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.77 และมีความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบ
ดา้นปัจจยัเล่ียงภาษี (TAX_FAC) ร้อยละ 85.00  ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนักน้อยท่ีสุดคือตวัแปร การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
(Enforce_t ) น ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.64 และมีความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบดา้นสาเหตุ
เล่ียงภาษี (TAX_FAC) ร้อยละ 62.00 
 (3) องคป์ระกอบพฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion) ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกัส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ตวัแปร การ
แจง้รายไดไ้ม่ครบถว้น( Incme_e)  มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.72  และมีความแปรผนัร่วมกนักบั
องคป์ระกอบพฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion) ร้อยละ 1.00 รองลงมาเป็นตวัแปรการสร้างค่าใชจ่้ายเทจ็ (Creat_e )มี
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.59  และมีความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบพฤติกรรมเล่ียงภาษี
(Evasion) ร้อยละ 64.00 ตวัแปรท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด คือตวัแปร การตั้งบริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือในดินแดน
เล่ียงภาษี (Sub_e)   มีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.51  และมีความแปรผนัร่วมกนักบัองคป์ระกอบ
พฤติกรรมเล่ียงภาษี(Evasion) ร้อยละ 39.00        
   

5. สรุป 
 ผลจากการน าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างมาใชย้ืนยนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเล่ียงภาษี
พบวา่ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ในตวัแบบได ้อยา่งกลมกลืนดว้ยค่า 2= 26.73 , df = 
26, p-value = 0.317,  CFI = 1.00, GFI = 0.98,  AGFI = 0.96,  RMSEA = 0.019 และ SRMR = 0.0210  ผา่นเกณฑ์
การวดัทุกค่าสถิติ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่ตวัแบบท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นจริงตามตวัแบบ
ท่ีตั้งข้ึน นั้นคือ พฤติกรรมเล่ียงภาษีเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นสาเหตุเล่ียงภาษี 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในคร้ังต่อไปผูว้ิจัยอาจใช้แนวทางการวิจัยโดยอาจแบ่งแยกเป็นกลุ่มธุรกิจเพ่ือท่ีจะศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเล่ียงภาษีซ่ึงอาจไดผ้ลการศึกษาท่ีแตกต่าง
ออกไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยอาจพบค่าน ้ าหนกัและค่าอิทธิพลของแต่ละปัจจยัท่ีแตกต่างกนัออกไปและควรน า
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัไปหาแนวทางป้องกนัพฤติกรรมเล่ียงภาษีไม่ใหเ้กิดข้ึนหรือใหเ้กิดข้ึนนอ้ยลงต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ไดใ้ชว้ธีิการวจิยัเชิงส ารวจ ประชากร คือ  พนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์ จ านวน 2,635 คน สามารถก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้ 348 คนจากสูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่  
วธีิการสุ่มตวัอยา่งใชว้ธีีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้และตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  
ผลการวจิยัพบวา่ การท างานเป็นทีม ดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน การส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 
การกระจายความเป็นผูน้ ามีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคญั :  การท างานเป็นทีม ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

ABSTARCT  
The objective of this research was to investigate teamwork influencing employees’ organizational 

commitment in automotive industry. The survey research was used as the research methodology. The 
population of this study consisted of 2,635 employees in automotive industry group. The sample size was be 

mailto:wassanangek.per@gmail.com


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

571 

348 employees which was determined based on Taro Yamane’s formula. Quota and Convenience random 
sampling was used as the sampling method. The research instrument was the questionnaire. Data were analyzed 
by statistics including percentage, mean, standard deviation, multivariate regression analysis. The results of this 
study indicated that for teamwork aspects, determination of team mission and goals, open communication, and 
leadership distribution influenced employees’ organizational commitment in automotive industry group with a 
statistical significance level of 0.05. 
 
KEYWORDS: Teamwork, Organizational commitment   
 

บทน า 
ในปัจจุบนัองคก์ารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ต่างก็พยายามปรับเปล่ียนพฒันา

องคก์าร ให้มีรูปแบบวิธีการท างานเป็นทีมแทนท่ีจะมุ่งบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการท างานเป็นกลุ่ม ช่วยสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง รวมถึงการปรับปรุงฟ้ืนฟอูงคก์ารไดม้าก การบริหารงานภายใน
องคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงนั้น จ าเป็นตอ้งมีทีมงานเพ่ือท าหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหส้ าเร็จลุล่วง เช่น การ
ลดความสูญเสียในการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการสร้างบรรยากาศในการท างาน
ร่วมกนั โดยทีมงานน้ีควรมีการอบรมอยา่งเป็นระบบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน และไดรั้บการสนบัสนุน
อยา่งจริงจงัจากผูบ้ริหาร การท างานเป็นทีมจึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานส าคญัท่ีองคก์ารตอ้งการจากพนกังานทุกคน ทุก
ระดบั เพ่ือการด าเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 การสร้างและการพฒันาการท างานเป็นทีม นบัเป็นเทคนิคการพฒันาองคก์ารท่ีส าคญั การบริหารงานใน
องคก์ารมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เน่ืองจากสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีท่ีมีการปรับตวัอยา่งรวดเร็วและ
เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร ความพร้อมขององคก์ารจึงอยูท่ี่ความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นในการน าเทคนิคการท างานเป็นทีมมาใช้ในการ
บริหารงานเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง สามารถเอาชนะคู่แข่งขนัได้ การท างานเป็นทีมช่วยให้องค์การมี
คุณภาพสูงข้ึน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการให้บุคลากรให้ความร่วมมือ ประสานการท างานและ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีส าคญัขององค์การในรูปแบบทีมงาน มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ยอมรับเป้าหมาย ท างาน
ร่วมกนัดว้ยความเต็มใจ สามารถตดัสินใจในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและส าคญั พูดคุยปรึกษาหารือร่วมกนัอย่างเปิดเผย 
ไวว้างใจกนัและกนั จึงจะท าใหที้มงานเกิดประสิทธิภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกประชากรในการวจิยั คือ 
บุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีมีบุคลากรจ านวนมาก มกั
เกิดปัญหาการท างานร่วมกนั  ส่งผลต่อดา้นคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิต  ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากทางลูกคา้เร่ืองปัญหา
คุณภาพสินคา้ไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนด ส่งผลเสียหายต่อองคก์ารทั้งในดา้นช่ือเสียง ค่าใชจ่้าย และเวลา 

เน่ืองจากการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์   ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีมีความแตกต่างกนั
ทั้งทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในองคก์าร ส่งผลให้เกิดปัญหาทางดา้นความสามคัคี และขาดการท างาน
เป็นทีม ทั้งน้ี กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ยงัมิไดมี้การศึกษาคน้ควา้ หรือมีงานวจิยัท่ี
ส ารวจเก่ียวกบับุคลากรในองคก์าร ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง อิทธิพลการท างานเป็นทีมส่งผลต่อความ
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ผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษา บุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานในองค์การ 
ก าหนดนโยบายและวางแผน เพ่ือพฒันาองคก์ารต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เ พ่ือศึกษาผลของการท างานเป็นทีมท่ีมิอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์ 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
ผูว้ิจยัน าแนวคิดเก่ียวกบัการท างานเป็นทีมโดยน ามาจากแนวคิดของ Parker (1990)  ซ่ึงประกอบดว้ย 5 

ดา้น  ไดแ้ก่ การก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  การมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี การส่ือสารอยา่ง
เปิดเผย การกระจายความเป็นผูน้ า และ การตดัสินใจร่วมกนั  

การท างานเป็นทีม  หมายถึง  การรวมตวัของกลุ่มคนท่ีท างานร่วมกนั โดยมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
เดียวกนัในการท างาน ซ่ึงท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหส้ าเร็จร่วมกนั ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  

การก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน  หมายถึง ลกัษณะของการปฏิบติังานท่ีสมาชิกทุกคนเขา้ใจ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบติังานท่ีชดัเจน โดยทุกคนร่วมกนัก าหนดภารกิจและเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

การมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี หมายถึง  การก าหนดบทบาทของงาน รวมถึงความคาดหวงัท่ีมีต่อ
งานนั้นดว้ย เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาของความขดัแยง้ดา้นบทบาท ทีมงานจะตอ้งมีกระบวนการวเิคราะห์ความชดัเจน
ของบทบาทเพ่ือใหทุ้กคนเขา้ใจตรงกนั 

การส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย หมายถึง การส่ือสารท่ีไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึก 
การเขา้ใจในเน้ือหาสาระของส่ิงท่ีจะส่ือสารระหวา่งกนัและเขา้ใจในความรู้สึกของผูอ่ื้นเสมือนเราเป็นตวัเขา 

การกระจายความเป็นผูน้ า หมายถึง ภาวะผูน้ าของทีมงานจะไม่จ ากดัเฉพาะผูท่ี้เป็นผูน้ าทางการเท่านั้น 
แต่ทุกคนจะตอ้งมีภาวะผูน้ าร่วมกนั สมาชิกจะตอ้งแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการท างานและพฤติกรรมท่ี
ธ ารงรักษาความสมัพนัธ์ของทีมงาน 

การตดัสินใจร่วมกัน หมายถึง  การท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมในการคิด พฒันา กระบวนการท างานหรือ
ปรับปรุงแกไ้ขร่วมกนั  
 ส าหรับแนวคิดความผูกพนัต่อองค์การ ได้ประยุกต์มาจากแนวคิดของ Allen and Meyer (1990) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นจิตใจ ความผกูพนัทางดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร ความผกูพนัเน่ืองจาก
บรรทดัฐาน   

ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความเต็มใจ 
เสียสละ และปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารนั้นตลอดไป 
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ความผูกพันด้านจิตใจ  หมายถึง พนักงานมีความต้องการท่ีจะอยู่กับองค์การต่อไป โดยทุ่มเท
ความสามารถและความพยายามในการปฏิบติังานในฐานท่ีเป็นตวัแทนขององคก์าร มีความจงรักภกัดีเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนักบัองคก์าร 

ความผูกพนัทางดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร หมายถึง พนกังานรับรู้ถึงการไดล้งทุนลงแรงไปในองคก์าร 
การไดรั้บผลตอบแทนเพ่ือแลกกบัการอยูป่ฏิบติังานในองคก์ารซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีอยูใ่นองคก์ารต่อไป 

ความผูกพนัเน่ืองจากบรรทดัฐาน หมายถึง พนกังานมีความรู้สึกถึงภาระผูกพนัของพนกังานวา่เขาตอ้ง
อยูใ่นองคก์ารน้ีเพราะหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมและควรกระท า 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีได้ศึกษา การท างานเป็นทีมส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ พรทิพย์                     
แสงจันทร์ผ่อง (2553) ได้ศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของครูโรงเรียนมธัยมสิริวณัวลี 3 ฉะเชิงเทรา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา่การสร้างทีมงานท าใหค้รูติดต่อส่ือสารท่ีแสดงความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนั ดา้นการตั้งใจจะอยู่เป็นสมาชิกองค์การครูส่วนใหญ่มีความตระหนักว่าตนเป็นสมาชิกในโรงเรียน 
และศิริรัตน์ ไชยสมบติั(2556) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการท างานเป็นทีมกบัความผูกพนัต่อองค์การของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาก
การวิจยัพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการท างานเป็นทีมกบัความผกูพนัต่อองคก์าร มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกใน
ระดบัมาก  

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถก าหนดสมมติฐานแสดงการท านายผลของการท างาน
เป็นทีมท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  
และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัไดด้งัภาพประกอบท่ี 1 
 H0 : การท างานเป็นทีม ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  
 H1 : การท างานเป็นทีม ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ในเขต 
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
1.ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
2.ความผกูพนัทางดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 
3.ความผกูพนัเน่ืองจากบรรทดัฐาน 
Allen and Meyer (1990) 

ตวัแปรอสิระ 
(Independent Variable) 

การท างานเป็นทมี 
1.การก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
2. การมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี 
3. การส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 
4. การกระจายความเป็นผูน้ า 
5.การตดัสินใจร่วมกนั 
Parker (1990) 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ โดยศึกษาเฉพาะใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซ่ึงมีจ านวน 8 บริษทั 2,635 คน (ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 22 กมุภาพนัธ์ 
2560)  ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 348 คนโดยใชสู้ตร
การค านวณหาขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967)  ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้และตามสะดวก  

 
ตารางที ่1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

บริษัท จ านวนประชากร 
ทีใ่ช้ในการวจิยั 

(คน) 

จ านวนกลุ่ม 
ตวัอย่าง 
(คน) 

อตัรา 
(%) 

 
 
 

บริษทัท่ี 1 
บริษทัท่ี 2 
บริษทัท่ี 3 
บริษทัท่ี 4 
บริษทัท่ี 5 
บริษทัท่ี 6 
บริษทัท่ี 7 
บริษทัท่ี 8 

79 
223 
524 
120 
807 
373 
480 
29 

10 
29 
69 
16 
107 
49 
63 
4 

3 
8 
20 
5 
31 
14 
18 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 2,635 348 100  
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และพฒันาข้ึนเอง โดยศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัการท างานเป็นทีม และความผูกพนัต่อองค์การ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ แนวคิด และ
ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ ไดน้ าแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การของ Chaikidurajai, Praphan 
(2015) มาปรับใช ้ มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัในดา้นความตรงเชิงเน้ือหาดว้ยวิธีการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งขอ้ค าถาม (IOC) จากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการท างานเป็นทีมเท่ากบั 0.85 และ ความผกูพนัต่อองคก์ารเท่ากบั 0.93 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาส าหรับการวิจยัไปทดสอบความเช่ือมัน่โดยน าแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแลว้ไปทดสอบพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เม่ือเดือน
พฤษภาคม 2560 แลว้น ามาวิเคราะห์รายขอ้ โดยการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประ
สิทธิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Coefficient Alpha)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability)  ดา้นการท างานเป็นทีมเท่ากบั 0.963 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้น
ความผูกพนัต่อองค์การเท่ากับ 0.953 สามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ เพราะได้ค่ามากกว่าค่า
มาตรฐาน 0.7  ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้(สุบิน ยรุะรัช, 2550) 
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การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยมีรายละเอียด ดังน้ี (1) น าหนังสือขออนุญาตจาก
วิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
สนบัสนุนการวิจยั โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
(2)ผู ้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองออกไปยงักลุ่มตัวอย่างจ านวน 348 ชุด (3) จัดเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตนเอง (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจนครบ 348 ชุด (5) ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของค าตอบในค าถาม (6) จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพ่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  โดยน า
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ หาค่าสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระหลายตวัท่ีมีผลต่อตวัแปรตามเพียงตวัแปรเดียว โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์การ
วเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
  

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.6 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 49.7 
ระดบัการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 55.5 ต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 67.8 มีสถานภาพสมรส 
ร้อยละ 54.3  และมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 34.2 
 ผลการท างานเป็นทีม เม่ือพิจารณาถึงการท างานเป็นทีมของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคมีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบั
มาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน �̅� = 3.74, S.D = 0.717  ดา้นการมอบหมาย
งานตามบทบาทหนา้ท่ี �̅� = 3.68, S.D = 0.697 มีการประชุมและมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหก้บัพนกังาน
ทุกคน ดา้นการส่ือสารอยา่งเปิดเผย �̅� = 3.57,  S.D = 0.836  อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั �̅� = 3.44, S.D = 0.769  ดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า �̅� = 3.41, S.D = 0.799  
 ผลความผูกพนัต่อองคก์าร เม่ือพิจารณาถึงความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ความผูกพนัดา้นจิตใจ �̅� = 3.55, S.D = 0.883  ความผูกพนัดา้นคงอยูก่บัองค์การ  
�̅�  = 3.67, S.D = 0.852  และความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน �̅� = 3.60,  S.D = 0.874  
 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์ความแปรปรวน การท างานเป็นทีมท่ีใชท้ านายความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์เขตนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค  

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F p-value 
จากการถดถอย 
จากแหล่งอ่ืน ๆ  

109.229 
129.129 

5 
342 

21.846 
0.378 

57.859 0.000* 

รวม 238.358 347    
ค่าสมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) , R = 0.677   
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จากตารางท่ี 2 พบว่าการท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (R=0.677)  โดยผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของการท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พบว่า มีรายดา้นของการท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 
  
ตารางที ่3 การวเิคราะห์ความถดถอยพหุคุณแบบปกติของตวัแปร การท างานเป็นทีมท่ีใชท้ านายความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค   

ตวัแปรท านาย ความผูกพนัต่อองค์การ 
 B SE(b) B t p-value 
ค่าคงท่ี (Constant) 
การก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน 
การมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี 
การส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย 
การกระจายความเป็นผูน้ า 
การตดัสินใจร่วมกนั 

0.657 
0.359 
0.025 
0.142 
0.267 
0.025 

0.188 
0.077 
0.089 
0.071 
0.078 
0.076 

- 
0.311 
0.021 
0.143 
0.257 
0.023 

3.501 
4.681 
0.284 
2.016 
3.408 
0.335 

0.001* 
0.000* 
0.776 

0.045* 
0.001* 
0.738 

   R2 = 0.458 , Adjust R2 = 0.450  
*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ตวัแปรการท างานเป็นทีมดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ดา้นการ
กระจายความเป็นผูน้ า และดา้นการตดัสินใจร่วมกนั มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ทั้ง 3 ดา้นน้ีสามารถ
ร่วมกนัท านายผลของความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค โดยมีประสิทธิภาพในการท านายเท่ากบั ร้อยละ 45.8 (R2 = 0.458) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เพ่ือศึกษาการท างานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค พบว่า การท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน   2) ดา้น
การส่ือสารอยา่งเปิดเผย 3) ดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า   
 

อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาวิจัยการท างานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคญัในการพฒันาองค์การ หลาย ๆ องค์การพยายามปรับเปล่ียนพฒันา
องค์การ ให้มีรูปแบบวิธีการท างานเป็นทีมแทนท่ีจะมุ่งบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการท างานเป็นทีม ช่วยสร้าง
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ความร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการบริหารงานภายในองคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพ การสร้างและการพฒันาการ
ท างานเป็นทีม นับเป็นเทคนิคการพฒันาองค์การท่ีส าคญั   ความพร้อมขององค์การอยู่ท่ีความสามารถในการ
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การน าเทคนิคการท างานเป็นทีมมาใช้
ในการบริหารงานเพ่ือสร้างความส าเร็จใหก้บัองคก์าร โดยการใหพ้นกังานมีความร่วมมือ ประสานการท างานและ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีส าคญัขององคก์าร มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ยอมรับเป้าหมาย ท างานร่วมกนัดว้ยความเต็ม
ใจ สามารถตดัสินใจในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและส าคญั พูดคุยปรึกษาหารือร่วมกนัอยา่งเปิดเผย ไวว้างใจกนัและกนั จึง
จะท าให้ทีมงานเกิดประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Parker (1990) ได้กล่าวไวว้่า ลกัษณะการ
ท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ทีมงานตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนและมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี  ไม่มี
พิธีรีตองและสมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีความเห็นพอ้งตอ้งกนั มีการ
ส่ือสารท่ีเปิดเผย พนกังานแสดงบทบาทและการมอบหมายงานท่ีชดัเจน มีภาวะผูน้ าร่วม มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
บุคคลภายนอก มีรูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย และมีการประเมินผลตนเอง จะท าให้การท างานเป็นทีมมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 

การท างานเป็นทีมดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน พบวา่ มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ลกัษณะของ
การท างานท่ีสมาชิกเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการท างานท่ีชดัเจน ทุกคนร่วมกนัก าหนดภารกิจและ
เป้าหมายในการท างานร่วมกนั ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั สมาชิกใหก้ารยอมรับดว้ยความเตม็ใจ และใหค้วามส าคญั
กบัเป้าหมาย การท างานเป็นทีมดา้นส่ือสารอยา่งเปิดเผย พบวา่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ทั้งน้ีเน่ืองจากสมาชิกทุกคนมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจ 
ให้ความช่วยเหลือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ดว้ยความจริงใจการท างานเป็นทีมดา้นการกระจาย
ความเป็นผูน้ า พบว่าส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค ทั้ งน้ีเน่ืองจากสมาชิกในทีมมีความสามารถในการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ี สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของฐิติมา พูลเพชร และประสพชยั พสุนนท์ (2558) การท างานเป็นทีมดา้นการก าหนดภารกิจและ
เป้าหมายในของทีมงาม การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย และการตัดสินใจร่วมกัน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
ความส าเร็จในงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสัมมนา สีหมุ่ย (2553) 
ความคิดเห็นของบุคลากรส่วนใหญ่พบวา่ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบั
มากเป็นอนัดบัแรก ดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัท่ี
สอง ดา้นการส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัท่ีสาม ดา้นการ
มอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัท่ีส่ี และดา้นการ
ก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน มีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นอนัดบัสุดทา้ย
พิจารณาผลโดยรวมทั้ ง 5 ด้านแลว้ สรุปได้ว่าระดบัประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริรัตน์  ไชยสมบติั (2558) พบวา่ 1)การท างานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การมีเป้าหมายเดียวกนั รองลงมาคือ การยอมรับนบัถือ และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือการมีปฏิสัมพนัธ์ 2)ความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ดา้นพฤติกรรม ดา้นทศันคติ และดา้นบรรทดัฐาน 3)ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ท างานเป็นทีมกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

การท างานเป็นทีมดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี ผลการศึกษาวจิยั พบว ่าการท างานเป็นทีม
ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ี ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  อาจจะเน่ืองมาจากระบบการบริหารจดัการขององคก์ารในเร่ืองของการ
มอบหมายงานใหบุ้คลากรในองคก์ารรับผิดชอบไม่ชดัเจน การแบ่งงานมีความไม่เสมอภาค มอบหมายงานให้คน
ใดคนหน่ึงมากเกินไป  จึงท าใหบุ้คลากรไม่สามารถปฏิบติังานใหส้ าเร็จไดต้ามท่ีองคก์ารตอ้งการ 

 การท างานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจร่วมกนั ผลการศึกษาวจิยัพบวา่การท างานเป็นทีมดา้นการตดัสินใจ
ร่วมกนั ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค อาจจะเน่ืองมาจากระบบการบริหารจดัการขององคก์ารในเร่ืองของการประชุมร่วมกนัเพ่ือใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการตดัสินใจไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการหารือตดัสินใจร่วมกนั 
สอดคลอ้งกบั ลลิดา ศรีสัมพนัธ์ (2553) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการบริหารงานท่ีมีผลต่อการ
สร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ์ พบว่าปัจจยัดา้นการ
บริหารงานและการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าในทุกดา้น 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิยคร้ังนี้ 

1.ดา้นการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน ควรมีการประชุมทุกคร้ังท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย 
ขององคก์าร เพ่ือใหบุ้คลากรมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกนั และการปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ 

2.ดา้นการส่ือสารอยา่งเปิดเผย ควรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั ผูบ้ริหารรับฟังความ 
คิดเห็นของพนกังาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานสอบถามเม่ือสงสยัได ้
 3.ดา้นการกระจายความเป็นผูน้ า ควรมีการกระจายภาวะผูน้ าลงไปสู่ระดบัล่างในแต่ละต าแหน่ง เพ่ือให้
บุคลากรไดมี้ภาวะผูน้ าในตนเอง เพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม 
  

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กบักลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประ
โยชน์ในการบริหารจดัการองคก์ารในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั 
 2.ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ความพึงพอใจในงานบรรยากาศองค์การ ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1)ความผูกพนัต่อองคก์รจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูช่้วย
พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 2) ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของผูช่้วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ 3) ระดับความผูกพนัต่อองค์กรของผูช่้วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 4) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของผูช่้วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ ผูช่้วยพยาบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ทั้ง 15 แผนก จ านวนทั้งส้ิน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั คร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตการท างาน และ ความผูกพนัต่อ
องคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ และการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุแผนกท่ีปฎิบติังาน ประสบการณ์ท างาน รายได ้มีผลต่อความผกูพนั
ต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คุณภาพชีวิตการท างานของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาล                     
พระมงกฎุเกลา้โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง   ( = 3.45)   ความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล   โรงพยาบาล                       
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พระมงกุฎเกลา้ โดยรวมอยูใ่นระดบั สูง ( = 3.87)  คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง
ความผกูพนัต่อองคก์ร (r = 0.69) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
ค าส าคญั :  คุณภาพชีวติการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

ABSTARCT  
The objectives of this research were to study 1) organizational commitment classified by personal 

factors of practical nurses of Phramongkutklao Hospital, 2) level of quality of work life of practical nurses of 
Phramongkutklao Hospital, 3) level of organizational commitment of practical nurses of Phramongkutklao 
Hospital, and 4) the relationship between quality of work life and organizational commitment of practical nurses 
of Phramongkutklao Hospital. The sample of this research consisted of 205 practical nurses who have worked in 
15 departments of Phramongkutklao Hospital. The research instruments were a questionnaire about personal 
information, quality of work life and organizational commitment of practical nurses of Phramongkutklao 
Hospital. Data Statistical Analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test and Pearson 
correlation coefficient. The results of this research showed that personal factors as follows : age, working 
department, tenure, and income per month influenced organizational commitment with a statistical significance 
level of 0.05. Overall quality of work life of practical nurses at Phramongkutklao Hospital was at a high level 
( = 3.45, S.D. = 0.50). Overall organizational commitment of practical nurses at Phramongkutklao Hospital was 
at a high level (  = 3.87, S.D. = 0.60). Overall quality of life was highly positively related to organizational 
commitment (r = 0.69) with a statistical significance level of 0.001. 

 
KEYWORD : Quality of Work Life , Organizational Commitment 

 
1. บทน า   

คุณภาพชีวิตการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่ง ส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน 
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากข้ึน บุคลากรมีความเป็นอยูท่ี่ดี   ลดอตัราการลาออกหรือโอนยา้ย เกิดความ
ผูกพนัต่อองค์กร (ผจญ เฉลิมสาร, ออนไลน์, 2560) ถือเป็นนโยบายหลกัของผูบ้ริหารในทุกองค์กรท่ีตอ้งการ
พฒันาองค์กรให้ดียิ่งข้ึนและสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด จึงให้ความส าคญักับคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นลกัษณะงานท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถ การส่งเสริมให้มีความกา้วหนา้มัน่คง
ในอาชีพการงาน บุคลากรไดท้ างานในส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยัในขณะปฏิบติังาน มีชัว่โมงการ
ท างานท่ีเหมาะสม งานและชีวิตส่วนตวัมีความสมดุล ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและมีสวสัดิการต่าง ๆ ท่ี
เพียงพอ  การติดต่อส่ือสารภายในองค์การมีความราบร่ืน  นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นและไดท้ างานท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีรวมเป็นกลไกส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ในสถานท่ีท างาน (Walton, 1975, p. 93-95)  ดงันั้นความผกูพนัต่อองคก์รจึงเป็นแรงผลกัดนัและจูงใจใหบุ้คลากร
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ปฏิบติังานอยา่งอุทิศตนเพ่ือองคก์ร เปรียบเสมือนกญุแจส าคญัท่ีผกูมดับุคลากรใหร่้วมงานอยูใ่นองคก์รไปนาน ๆ 
และเป็นมากกวา่ความพึงพอใจในงาน  โดยพฒันาไปอยา่งชา้ ๆ แต่จะคงอยูอ่ยา่งมัน่คง หากบุคลากรไม่มีความ
จงรักภกัดีและไม่มีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รมีการลาออกสูงข้ึน  ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง งานเกิด
ความล่าชา้ หยดุชะงกั ขาดความต่อเน่ือง และการสร้างบุคลากรใหม่มาทดแทนตอ้งใชเ้วลาสอนงาน ใหค้วามรู้ ฝึก
ทกัษะในการท างานซ่ึงมีทั้งไดผ้ลและไม่ไดผ้ล ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายมากกวา่จะไดผ้ลงานท่ีเกิดประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าคนเดิม กระทบต่อขวญัก าลงัใจและความเช่ือมัน่ของบุคลากรท่ีอยู่ในองคก์ร อีกทั้งยงั
สูญเสียภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รอีกดว้ย (วรารักษ ์ ลีเลิศพนัธ์, 2557)  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้เป็นโรงพยาบาลในสังกดักรมแพทยท์หารบก กระทรวงกลาโหม ให้การ
บริการรักษาพยาบาลแก่ทหาร ครอบครัวทหาร ขา้ราชการและประชาชนทัว่ไป จากนโยบายส่งเสริมให้เป็น
สถาบนัแพทยช์ั้นน าของกองทพับกในภูมิภาคเอเชีย ท าให้บุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติังานมีภาระงานท่ีหนกั
เป็นอย่างมาก   ผูช่้วยพยาบาลเป็นบุคลากรในทีมการพยาบาล ระดบัปฏิบติังานท่ีผ่านการอบรมเฉพาะดา้นตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการปฏิบติังานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบ้ริการ โดยปฏิบติังานร่วมกบัทีมงานในการใหบ้ริการทางการพยาบาลดา้นต่าง ๆ ภายใตก้ารก ากบัดูแล
และตรวจสอบของแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ จากรายงานสถานการณ์ก าลังพลต าแหน่งผู ้ช่วยพยาบาล 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557- 2559 พบวา่ มีอตัราการลาออก โอนยา้ยเพ่ิมจ านวนสูงข้ึน
ทุกปี จึงมีการเปิดรับสมคัรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผูช่้วยพยาบาลลูกจา้งชัว่คราวจ านวนมาก เพ่ือจดัสรรให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเปิดโอกาสใหส้อบเล่ือนฐานะผูช่้วยพยาบาลลูกจา้งชัว่คราว เป็นนายทหารประทวน
ได้เม่ือปฏิบัติงานครบ 3 ปีแล้ว  แต่พบว่า อัตราการบรรจุในแต่ละปีมีจ านวนจ ากัด ข้ึนอยู่กับนโยบายของ
กองทพับก โอกาสท่ีจะไดรั้บการสนับสนุนให้มีความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงานจึงมีจ ากดัเช่นกนั ประกอบกบั
สวสัดิการดา้นท่ีพกัอาศยัท่ีขยายไดไ้ม่เพียงพอกบับุคลากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกฎุ
เกลา้ไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในปี 2555 พบว่า ความพึงพอใจดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียต ่าสุด รองลงมาเป็นดา้นความสมดุลของงานกบัชีวติ โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 65 
และ 64.9 ตามล าดบั และในปี 2556 ความพึงพอใจดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการยงัคงมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเช่นกนั 
รองลงมาเป็นดา้นความกา้วหนา้ โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 65.7 และ68.6 ตามล าดบั โดยมีความคิดบา้งบางเวลาท่ีจะ
ยา้ยออกจากงานปัจจุบนัสูงถึงร้อยละ 52  

ดังนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพนัต่อองค์กรของผูช่้วยพยาบาล 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ร โดย
ให้ความส าคญัและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรระดบัผูช่้วยพยาบาล มีความผูกพนัต่อองค์กร 
ตลอดจนพฒันาองคก์รใหก้า้วหนา้ต่อไป และสามารถแข่งขนักบัโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในระดบัภูมิภาคเอเชียได ้  

      

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวติการท างานของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 
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3. เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระ
มงกฎุเกลา้ 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 
สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
สมมุติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวติการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 
 

4. ทฤษฎีทีใ่ช้ในการวจัิยและกรอบแนวคิด 
ทฤษฎคุีณภาพชีวติการท างาน 
ขวญัตา พระธาตุ (2554) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานวา่ หมายถึง การรับรู้สภาพความ

เป็นอยูห่รือความสุขในการด าเนินชีวติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน และความสามารถในการจดัการบทบาทและความ
ตอ้งการดา้นต่าง ๆ  ของชีวิตท่ีผสมผสานกนัระหวา่งงานและชีวิตใหมี้ความพอเหมาะพอดีกนั  ท าให้ชีวิตมีคุณค่า
มีความเป็นอยู่ท่ีดีตามการยอม รับของสังคม มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ระบบงานและ
บรรยากาศการท างาน รวมทั้ งสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวก ได้รับการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากร  และบุคลากรผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั 

Walton (1975, p. 93-95) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีองคป์ระกอบของ 8 ดา้น ไดแ้ก่  1) รายได้
และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2) สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3) โอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพ 4) ความกา้วหนา้และความมัน่คง  5) การบูรณาการทางสังคม 6) สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน 7) 
ความ สมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนตวั และ 8) ความภูมิใจในองคก์รท่ีมีคุณค่าทางสงัคม 

ทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
Buchanan (1974) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า หมายถึง การท่ีผู ้ปฏิบัติงานมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองค์กร โดยยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร ทุ่มเทความสามารถเพ่ือท าประโยชน์
ให้กบัองคก์รดว้ยความเต็มใจ  มีความจงรักภกัดีและตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานกบัองค์กรน้ีตลอดไป โดยสรุปเป็น
องคก์รประกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร  2) การเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์ร และ 
3) ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  

จุฑาพร  กบิลพฒัน์ (2554)  กล่าวถึงการผกูพนัต่อองคก์รวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและไดรั้บการยอมรับอยา่ง
กวา้งขวางวา่มีผลต่อองคก์ร  หากระดบัความผูกพนัต่อองคก์รสูง ท าให้ไดรั้บผลการปฏิบติังานท่ีสูงตามไปด้วย  
ผูบ้ริหารสามารถเสริมสร้างความผูกพนัในงานใหเ้กิดข้ึนได ้เพ่ือเกิดประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงข้ึนยงัช่วยรักษา
สมาชิกภาพของบุคลากรไวโ้ดยไม่โยกยา้ย เน่ืองจากไดเ้ปรียบเทียบอยา่งถ่ีถว้นแลว้เห็นผลไดผ้ลเสียหากละท้ิง
สภาพของสมาชิกหรือลาออกจากองคก์ร 
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ คุณภาพชีวติการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์รมีความส าคญัและ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรในองคก์ร ผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและ
แผนปฏิบติังานขององคก์รเพื่อธ ารงรักษาบุคลากรได ้โดยแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของ Walton (1975) 
และแนวคิดเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของ Buchanan (1974) มีองคป์ระกอบท่ีครอบคลุม โดยไดเ้ลือกปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นท่ีอาจเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
      

 

5. วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่  ผูช่้วยพยาบาลท่ีปฏิบติังานโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ จ านวน 421 คน   
กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ของผูช่้วยพยาบาลท่ี

ปฏิบติังานใน 15  แผนกพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดจ้ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน  205  คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนเอง โดยศึกษาจากต ารา 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดา้นความตรงเชิงเน้ือหาดว้ยวิธีการหาค่า

ความผูกพนัต่อองค์กร 
- ความเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร  
- การมีส่วนร่วมในองคก์ร  
- ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

Buchanan (1974) 

คุณภาพชีวติการท างาน 
- รายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม  
- สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  
- โอกาสในการพฒันาศกัยภาพ  
- ความกา้วหนา้และความมัน่คง  
- การบูรณาการทางสังคม  
- สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน 
- ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั 
- ความภูมิใจในองคก์รท่ีมีคุณค่าทางสังคม 

Richard E. Walton (1975) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- แผนกท่ีปฏิบติังาน  
- อตัราบรรจุ  
- ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
- รายได ้
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ดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถาม (IOC) จากผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า มีค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานเท่ากบั 0.93 และความผูกพนัต่อองคก์รเท่ากบั 0.9 และน าเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปใชก้บัผูช่้วย
พยาบาล ท่ีปฏิบติังานในแผนกอายรุกรรมและศลัยกรรมซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือ (Reliability)  เท่ากบั 0.95  
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.7  และเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 9.3  ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง  20-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 51.7 รองลงมาอายรุะหวา่ง  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20  ดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ สถานภาพโสด มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 62.4  ดา้นระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 76.6 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20 ดา้นแผนกท่ีปฏิบติังาน พบวา่ ปฏิบติังานอยูใ่นแผนก
อายรุกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาเป็นแผนกศลัยกรรม, กมุารเวชกรรม, สมเด็จยา่ 90 และอุบติัเหตุ
ฯ คิดเป็นร้อยละ 15.1, 12.2, 10.7  และ 9.8 ตามล าดบั ดา้นอตัราบรรจุ พบวา่ ผูช่้วยพยาบาลบรรจุในอตัราลูกจา้ง
ชัว่คราวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาเป็นนายทหารประทวน / ช่วยราชการ และพนักงานราชการ/ 
ลูกจา้งประจ า คิดเป็นร้อยละ 24.4  และ 10.2 ตามล าดบั ดา้นระยะเวลาการปฏิบติังาน  พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง  
1-5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.2  รองลงมา 20 ปีข้ึนไป  และ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.9 และ 22.4 
ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง   9,000 - นอ้ยกวา่ 15,000  บาท คิดเป็นร้อย
ละ 69.8 รองลงมา มีรายไดร้ะหวา่ง 15,000 - นอ้ยกวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.2 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพชีวิตการท างานของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ พบว่า 
คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 คุณภาพชีวติการท างานของผูช่้วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้โดยรวม 

คุณภาพชีวติการท างาน X S.D. แปลผล 

1. รายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2.69 0.71 ปานกลาง 
2. สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.69 0.58 สูง 

3. โอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 3.66 0.60 สูง 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คง 3.26 0.72 ปานกลาง 

5. การบูรณาการทางสงัคม 3.62 0.65 สูง 

6. สิทธิส่วนบุคคลในสถานท่ีท างาน 3.65 0.62 สูง 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนตวั 3.21 0.71 ปานกลาง 

8. ความภูมิใจในองคก์รท่ีมีคุณค่าทางสงัคม 3.71 0.69 สูง 
รวม 3.45 0.50 สูง 
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จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ ผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่
ในระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  รายดา้น พบวา่ ความภาคภูมิใจในองคก์รท่ีมีคุณค่าทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.71 รองลงมา ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั/ส่งเสริมสุขภาพ และโอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพ ม่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 และ 3.66 ตามล าดบั ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอ/ยติุธรรม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 2.69 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ พบวา่ ความ
ผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โดยรวม 

ความผูกพนัต่อองค์กร X S.D. แปลผล 
1. ความเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร 3.94 0.62 สูง 
2. การมีส่วนร่วมในองคก์ร 4.05 0.60 สูง 
3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 3.61 0.84 สูง 

รวม 3.87 0.60 สูง 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงวา่ ผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่น

ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87  รายดา้น พบวา่ การมีส่วนร่วมในองคก์ร มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั  4.05 รองลงมา
ไดแ้ก่ ความเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร และความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และ 3.61 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ  อาย ุสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา แผนกท่ี 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าสถิติของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนักบัความผูกพนัต่อองคก์รของผูช่้วย
พยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้จ าแนกตามเพศ ( n = 205) 

 

เพศ ความผูกพนัต่อองค์กร 

N  x SD. t Sig. 
หญิง 186 3.43 0.46 -1.283 0.201 
ชาย 19 3.64 0.72 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 3  ผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดับ 95%  ได้ค่า Significant level  

เท่ากบั  0.201 แสดงวา่ เพศหญิง และเพศชายมีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบค่าสถิติของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนักบัความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วย
พยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้จ าแนกตามระดบัอาย ุ( n = 205) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 5.27 3 1.76 

5.18 0.002* 
ภายในกลุ่ม 68.14 201 0.339 
รวม 73.41 204    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบดว้ยสถิติ One way ANOVA  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95%  ไดค้่า 
Significant level  เท่ากบั  0.002 แสดงวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05    
 
ตารางที่ 5  ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนักบัความผูกพนัต่อองค์กร
ของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้จ าแนกตาม ( n = 205) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 8.72 2 4.36 

1.21 0.299 
ภายในกลุ่ม 72.54 202 3.59 
รวม 73.41 204    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One way ANOVA  ค่าความเช่ือมั่นท่ีระดับ 95%  ได้ค่า 

Significant level  เท่ากบั  0.229  แสดงวา่  สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั   
 
ตารางที ่6  ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนักบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
ผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้จ าแนกตาม ( n = 205) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 5.56 2 2.78 

0.77 0.464 
ภายในกลุ่ม 72.86 202 3.61 
รวม 73.41 204    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One way ANOVA  ค่าความเช่ือมั่นท่ีระดับ 95%  ได้ค่า 

Significant level  เท่ากบั  0.464 แสดงวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 7  ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจยัส่วนบุคคลดา้นแผนกท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้จ าแนกตาม ( n = 205) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 10.18 12 0.849 

2.576 0.003* 
ภายในกลุ่ม 63.23 192 0.329 
รวม 73.41 204    

      * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 7  ผลการทดสอบดว้ยสถิติ One way ANOVA  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95%  ไดค้่า 
Significant level  เท่ากบั  0.003 แสดงวา่  แผนกท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่8  ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอตัราการบรรจุท่ีแตกต่างกนักบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
ผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้จ าแนกตาม ( n = 205) 

   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 8    ผลการทดสอบด้วยสถิติ One way ANOVA  ค่าความเช่ือมั่นท่ีระดับ 95%  ได้ค่า 
Significant level  เท่ากบั  0.105 แสดงวา่ อตัราการบรรจุท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 9  ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนักบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้จ าแนกตาม ( n = 205) 

          * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS  F Sig. 
 ระหวา่งกลุ่ม 1.62 2 8.12 

2.58 0.105 
ภายในกลุ่ม 71.65  201 3.56 
รวม 73.27  203        

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 6.30 5 1.261 

3.74 0.003* 
ภายในกลุ่ม 67.10 199 0.337 
รวม 73.41 204    
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จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One way ANOVA  ค่าความเช่ือมั่นท่ีระดับ 95%  ได้ค่า 
Significant level  เท่ากบั  0.003 แสดงวา่  ผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 10  ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
กบัความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้จ าแนกตาม ( n = 205) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 4.02 3 13.41 

3.91 0.010* 
ภายในกลุ่ม 68.62 200 3.43 
รวม 72.65 203    

       * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 10  ผลการทดสอบด้วยสถิติ One way ANOVA  ค่าความเช่ือมั่นท่ีระดับ 95%  ได้ค่า 

Significant level  เท่ากบั  0.010 แสดงวา่  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั ท่ีไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่11 สรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิาน  : ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ   
อาย ุ   
สถานภาพสมรส   
ระดบัการศึกษา   
แผนกท่ีปฏิบติังาน   
อตัราบรรจุ   
ระยะเวลาการปฏิบติังาน   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กบัความผูกพนัต่อ

องคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12 ความความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับความผูกพนัต่อองค์กรของผูช่้วยพยาบาล 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ โดยรวม ( n = 205) 

ตวัแปร ความผูกพนัต่อองค์กร 

คุณภาพชีวติการท างาน R Sig. (2-tailed) ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 

0.69 0.000** สูง เดียวกนั 
         ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 
จากตารางท่ี 12  แสดงวา่ คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

7. อภิปรายผล  
การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกลา้ อภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี  
1. คุณภาพชีวติการท างานของผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
จากการศึกษาพบว่า ผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  

อภิปรายไดว้า่  ผูช่้วยพยาบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้มีสภาพความเป็นอยูแ่ละการด าเนินชีวติ
เก่ียวกบัการท างานท่ีดี มีความพึงพอใจและสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายประสบผลส าเร็จ มีความสุขในการ
ท างาน อภิปรายไดว้า่ ผูช่้วยพยาบาลปฏิบติังานในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของกองทพับก จึง
มีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บความก้าวหน้า และมีมัน่คงในอาชีพการงาน ขณะเดียวกันการปฏิบติังานดา้นการ
พยาบาลตอ้งรับผิดชอบต่อชีวติของผูป่้วยซ่ึงตอ้งการการดูแลตลอด 24 ชัว่โมง จึงข้ึนปฏิบติังานทั้งเวรเชา้ เวรบ่าย 
และเวรดึกสลบักนัไป อาจท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว และท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของตน ประกอบกบัผูช่้วยพยาบาลส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นกลุ่มต ่าสุด 9,000-15,000 บาท ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีสินคา้อุปโภค บริโภคปรับราคาสูงข้ึน จึงตอ้งการไดรั้บการส่งเสริม
ด้านค่าตอบแทนและรายได้ท่ีสูงข้ึนทัดเทียมกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกัน เช่น 
โรงพยาบาลเอกชน   

2. ความผูกพนัต่อองค์กรของผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
 จากการศึกษาพบวา่  ผูช่้วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้มีความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง อภิปรายได้ว่า ผู ้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อองค์กร ทุ่มเท
ความสามารถเพ่ือท าประโยชน์ให้กบัองคก์รดว้ยความเต็มใจ  มีความจงรักภกัดีและตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานกบั
องคก์รน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรวรรณ  เครือแป้น (2556) ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง  พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวชิาชีพโดยรวม
อยูใ่นระดบัสูง  แตกต่างจากงาน วจิยัของ ภทัรลภา  ล้ิมกิติศุภสิน (2556) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความผูกพนั
ต่อองคก์รกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการบริการพยาบาล พบวา่ บุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์รใน
ระดบัปานกลาง 
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2. ความผูกพนัต่อองค์กรจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ แผนกท่ีปฏิบติังาน ประสบการณ์ท างาน รายได้ มีผลต่อความผูกพนัต่อ

องค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อภิปรายไดว้่า ผูช่้วยพยาบาลส่วนใหญ่มีอายุน้อยและเพ่ิงส าเร็จ
การศึกษามาไดไ้ม่นาน จึงตอ้งการการปรับตวัและเรียนรู้เพ่ือใหเ้กิดความช านาญมากข้ึนแตกต่างกบัผูท่ี้มีอายแุละ
ประสบการณ์มากกวา่จะมีวยัวฒิุ มีความมัน่ใจในการท างาน ไดรั้บการยอมรับนบัถือและไวว้างใจให้ปฏิบติังาน
มากข้ึนจึงมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รมากกวา่  นอกจากน้ีแต่ละแผนกให้การพยาบาลและดูแลผูป่้วยกลุ่มโรค
ต่างกนั บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบและภาระงานท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้ปฏิบติังานในแผนกท่ีมีผูป่้วยมากและอาการ
เจ็บป่วยค่อนขา้งรุนแรง ท าให้เกิดอาการเหน่ือยลา้จากการท างาน ประกอบกบัมีรายไดน้อ้ย อาจท าให้คิดอยาก
เปล่ียนงาน หรือยา้ยไปท างานท่ีมีรายไดสู้งข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจนัของขวญัตา พระธาตุ (2554) ศึกษาคุณภาพ
ชีวติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรอยัการ กรณีศึกษา : ส านกังานอยัการในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา 
พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของผู้ช่วยพยาบาล 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกฎุเกลา้ พบวา่  มีความสมัพนัธ์ในทางบวกอยูใ่นระดบัสูง อภิปรายไดว้า่ การท่ีผูช่้วยพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา้มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัสูง แสดงให้เห็นถึงองคก์รให้ความส าคญักบับุคลากร ซ่ึง
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิง่ต่อองคก์ร จึงมีการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรในองคก์รอยูเ่สมอ ท าให้
บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจและเกิดความผูกพนัต่อองคก์ารสูงเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งแนวคิดของ  Buchanan 
(1974) กล่าววา่ การท่ีบุคลากรยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร ทุ่มเทความ สามารถเพ่ือท าประโยชน์ให้กบั
องคก์รดว้ยความเตม็ใจ  มีความจงรักภกัดีและตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานกบัองคก์รน้ีตลอดไป 

 

8. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิยคร้ังนี้ 
1.ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดและอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น

ผูบ้ริหารทางการพยาบาลควรให้ความสนใจค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมต่อภาระงานท่ีผูช่้วยพยาบาล
รับผิดชอบ  

2.พิจารณาดา้นสวสัดิการท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและใหก้ าลงัใจ  
3. การจัดอตัราก าลงัให้เหมาะสมกับภาระงานของแต่ละหน่วย เพ่ือไม่เกิดความเหน่ือยลา้จากการ

ปฏิบติังานและมีเวลาพกัผอ่นท่ีเพียงพอ  
4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง  ควรใหส้นบัสนุนในเร่ืองการบรรจุเป็นขา้ราชการและส่งเสริมให้

ไดรั้บความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง เพ่ือท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1.อาจศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร ไดแ้ก่  

ทศันคติ บรรยากาศองคก์าร พฤติกรรมการท างาน ภาวะผูน้ าขององคก์าร ความเช่ืออ านาจในตนเอง การบริหาร
ความขดัแยง้ เป็นตน้  
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีต าแหน่งการท างานท่ีแตกต่างจากกลุ่มประชากรท่ี
ท าการศึกษา เช่น ระดบัผูบ้ริหาร เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบวา่สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1)  ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน (2)   ศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ รวบรวม ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวจิยัคือ พนกังานของบริษทั พิบูลยช์ยัน ้ าพริกเผาไทย แม่ประนอม จ ากดั จ านวน 203 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา
คืนทั้งหมด จ านวน 193 ชุด คิดเป็นอตัราร้อยละ 95 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และวเิคราะห์ ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ t-Test,  F-tes 
(ANOVA) และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวจิยัพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่ง
งานท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  ปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษา
พนกังานท่ีแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน  พบวา่ 
ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน และปัจจยั ดา้นความยติุธรรม มีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: ธ ารงรักษา และการธ ารงรักษาพนกังาน 

mailto:Spustudy2012@gmail.com
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was  (1(  to examine personal factors affecting retention of the employee and 
(2) to investigate other potential factors affecting employee retention. A questionnaire was handed to 203 employees 
of Phiboonchai Maeprnom Thai Chili Paste Co.,Ltd.. 193 Employees returned the completed questionnaire, giving it a 
response rate of 95%. The data was analyzed using descriptive statistics (percentage, frequency, mean, and standard 
division) and inferential statistics (independent sample  t- test, F-test, and multiple regression). The results indicate 
that (1( of the personal characteristics, only the job position has significant influence on employee retention at an 0.05 
level (gender, age, education level, status and income did not show any significant influence on the employee retention), 
and (2( of the other potential factors examined, both compensation of non-cash and perception of organizational 
fairness showed significant influence on employee retention at an 0.05 level. 
 
KEYWORD: Retention, Employee Retention 

 

1.  ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ด้วยการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ท่ีอยู่ในสังคมยุคใหม่ท่ีเป็นไปตามกระแสการเปล่ียนแปลง ของ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่ือสาร และข้อมูลสารสนเทศท่ีก้าวหน้าผ่านระบบเครือข่าย อันเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อกระบวนการการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมของมนุษยส่์งผลให้ ผูใ้ชส้ามารถขยาย
ขอบเขตของการด าเนินกิจกรรมในการเช่ือมโยงสู่ระดบัเศรษฐกิจโลกไดทุ้กสถานท่ี ตลอด 24 ชัว่โมง โดยเป็นไป
อยา่งไม่มีขีดจ ากดั อนัส่งผลใหบุ้คลากรท่ีตอ้งการจะเปล่ียนองคก์รท่ีตน ท างานอยูน่ั้นสามารถท่ีจะสืบหาขอ้มูลของ
องคก์รท่ีตนพึงประสงคเ์ป็นไปไดง่้ายและรวดเร็ว จากการ ส ารวจสถานการณ์การวา่งงานของส านกังานสถิติแห่งชาติ 
พบวา่สาเหตุหลกัของอตัราวา่งงานภายใน  ประเทศไทยท่ีมีอตัราสูง อนัไดแ้ก่การท่ีลูกจา้งตอ้งการ เปล่ียนงานใหม่ 
คิดเป็นร้อยละ 85.18 (MoneyHup, 2559 และ ส านกังานสถิติแห่งชาติ,  มิถุนายน 2559 : ออนไลน์( 
 ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ อนัจะน ามาซ่ึงผลของความสูญเสียต่อองคก์รในเร่ืองของตน้ทุน จากการลาออก
ของพนักงานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน 3 ประเภทท่ีจะส่งผล ต่อผลลพัธ์ในการด าเนิน ขององค์กรคือ ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนโดยตรง (Direct Expenses) ซ่ึงรวมถึงค่า ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการ สรรหา การสัมภาษณ์ และการฝึกอบรม
เพื่อให้สามารถท างานแทนพนักงานคนเดิมท่ีออกไป อีก ประการหน่ึงคือตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Costs) เช่น 
ผลกระทบของปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน ขวญัและ ก าลงัใจของพนกังานท่ียงัคงอยูก่บัองคก์รและความพึงพอใจลูกคา้
อาจจะมีการเปล่ียน แปลง เป็นตน้ ประเภทสุดทา้ยคือ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs) ซ่ึง ประกอบไปดว้ย
องคค์วามรู้ท่ีองคก์ร ตอ้งเสียไป และงานท่ียงัท าไม่เสร็จ เน่ืองจากผูจ้ดัการ และพนกังานคนอ่ืนๆ ตอ้งใชเ้วลาไปใน
การหา พนกังานเพื่อเขา้มาทดแทนพนกังานท่ีลาออกไป (สุมณฑา ตนัวงศว์าล, 2559:หนา้ 4) 
 ดว้ยความส าคญัดงัท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงส่งผลให้ผูว้ิจยัมีความสนใจเลือกศึกษาในเร่ืองของ ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการธ ารงรักษาพนักงานของ บริษทั พิบูลยช์ยัน ้ าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ ากดั โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
สามารถน าไปใช ้เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน บริษทั พิบูลยช์ยั
น ้ าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ ากดั  
 
3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมติฐานการวิจัย  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการรักษาพนกังาน บริษทั พิบูลยช์ยัน ้ าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ ากดั  
 2. ปัจจยัการธ ารงรักษามีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน บริษทั พิบูลยช์ยัน ้ าพริกเผาไทย แม่ประนอม 
จ ากดั  

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 
ต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
2. ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  
 Milkovich and  Newman (1990: 30) 
3. ความยติุธรรม 
Tauton, Krampitz &Wood (1989:14-19)  

4. การพฒันา/ การเรียนรู้  
5. การส่ือสาร 
 Berger & Berger (2004) 

 
การธ ารงรักษาพนกังาน 

บริษทั พิบูลยช์ยัน ้ าพริกเผาไทยแม่ประนอม

จ ากดั 

Porter and Steer, (1979) 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทาง สังเคราะห์
กรอบแนวคิด และในการออกแบบสอบถามในการวิจัย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบเบ้ืองตน้ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง โดยพิจารณา ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและ
วตัถุประสงค์ ได้ค่า IOC  (Item-Objective  Congruence Index( อยู่ในช่วง 0.98-1.00 แลว้น าไปทดลองใช้ (Try out) 
จ านวน 30 ชุด เพื่อค านวณหาค่าความเท่ียงแบบ ความสอดคลอ้งภายในดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Cronbach’s 
Alpha Conefficient) โดยมีค่า IOC ระหวา่ง 0.89-0.96 จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจริง  
   4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานทุกระดบัท่ีอยู่ในองค์กร โดยมีจ านวนพนักงาน รวม 430 คน 
จากจ านวนประชากรดงักล่าว ผูว้จิยัน ามาหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปรียบเทียบ ตารางขนาดตวัอยา่งของ  Krejcie 
& Morgan  (1970) ท่ีระดบัความ เช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือน 5% หรือ 0.05 ได ้ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 203 คน 
 4.3 ตวัแปรท่ีศึกษา อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน บริษทั พิบูลยช์ยั
น ้ าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ ากดั 
  4.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม เก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ เป็นแบบ Checklist โดยสามารถเลือก ค าตอบเพียงค าตอบเดียว 
ระดบัการวดัเป็นแบบ Nominal Scale ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผล ต่อการธ ารงรักษาพนกังาน จ านวน 55 ขอ้ 
และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการธ ารงรักษาพนกังาน จ านวน 6 ขอ้  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Checklist สามารถ
เลือกเพียงค าตอบเดียว ระดบัการวดัเป็นแบบ Interval Scale และ Likert’s Scale และส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 5.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการโดยน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบ สอบถามและ
ขอ้มูลจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม พร้อมก าหนดวนั เวลาในการรับแบบสอบถามคืน ท าการตรวจแบบสอบถามท่ี
ไดรั้บคืนเพ่ือความถูกตอ้งก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง สถิติ และน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดไ้ปท าการ
วเิคราะห์ต่อไป 
 4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic(น ามาใชเ้พื่อเปรียบเทียบ และสรุปอา้งอิง
ผลการวเิคราะห์จากตวัอยา่ง อนัไดแ้ก่  ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (eercentaee(ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม   ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation( ในการใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลการ
ธ ารงรักษาพนักงานให้คงอยู่ในองค์กร  2 ( สถิติ เชิงอนุมาน  (Inferential Statistic) อันได้แก่  t-test (Independent 
Sample Test) ทดสอบความแตกต่าง ระหวา่งกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใชว้ิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 
อนัไดแ้ก่ เพศ  F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่  2 ใชว้ิเคราะห์
ปัจจยั ส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน และรายไดต้่อเดือน Multiple Regression (สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ( ส าหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ใชว้ิเคราะห์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารง
รักษาพนกังาน แบบล าดบัขั้น (Stepwise Selection)  
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6. สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.10 อายรุะหวา่ง 30-นอ้ยกวา่ 40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 36.28 ระดบั
การศึกษามธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.70 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 52.33 ต าแหน่งงานเป็นพนกังานทัว่ไป 
คิดเป็นร้อยละ 66.32  ดา้นรายไดต้่อเดือน 10,001– 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.21 
 
ตารางที ่1 แสดงภาพรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษา   

 ภาพรวมปัจจยัทีส่่งผลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน x ̄ S.D. แปลผล 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 3.07 0.86 ปานกลาง 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 3.56 0.69 มาก 

ความยติุธรรม 3.32 0.86 ปานกลาง 

การพฒันา การเรียนรู้ 3.18 0.83 ปานกลาง 

การส่ือสาร 3.39 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.75 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล ต่อการธ ารง
รักษาพนกังาน มีค่าเฉล่ีย 3.30 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.56  อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมาดา้นการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 3.39 และค่าตอบแทน ท่ีเป็นตวัเงินมีค่าเฉล่ีย ต ่าท่ีสุด  3.07  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการธ ารงรักษาพนกังานสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ข้อ การธ ารงรักษาพนักงาน x ̄ S.D. แปลผล 

1.  ท่านคิดวา่ท่านจะท างานในองคก์รน้ีไปตลอดจน เกษียณอาย ุ 3.43 1.17 มาก 
2. ท่านจะตอบ “ปฏิเสธ” หากมีองคก์รอ่ืนๆ มาชกัชวนท่านให ้ไปร่วมงาน

ดว้ยโดยเสนอค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ 
3.16 1.15 ปานกลาง 

 
3.  ส าหรับท่านแลว้องคก์รน้ีถือเป็นองคก์รท่ีด่ีท่ีสุดท่ีน่าท างานดว้ย 3.61 0.99 มาก 
4. ท่านพยามยามโนม้นา้วใหเ้พ่ือนร่วมงานท างานอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือ 

ความกา้วหนา้ขององคก์ร 
3.62 0.91 มาก 

5. ท่านมีความรู้สึกถึงวา่ท่านมีคุณค่าในตวัเองและท่านเป็นส่วนหน่ึง 
ท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร 

3.53 0.88 มาก 

6. ท่านมีความภูมิใจท่ีไดเ้ขา้เป็นพนกังานขององคก์ร 3.82 0.94 มาก 

รวม 3.53 0.83 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการธ ารงอยู่กับองค์กร โดยรวมมี
ค่าเฉล่ีย 3.53 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ี 6 “ท่านมีความภูมิใจท่ีได ้เขา้เป็นพนกังานขององคก์ร ”  
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3.82 อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ขอ้ท่ี 2 “ท่านจะตอบ “ปฏิเสธ” หากมีองคก์รอ่ืนๆ มาชกัชวนท่าน
ใหไ้ปร่วมงานดว้ยโดยเสนอค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่” มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 3.16 อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
ตารางที ่3 การวเิคราะห์สมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน โดยพิจารณา จากค่า t-test 
และจากค่า F-test   

เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน รายไดต้่อเดือน 

t-test P-value F-test P-value F-test P-value F-test P-value F-test P-value F-test P-value 
0.611 0.542 2.17 0.059 0.982 0.419 0.354 0.786 3.234 0.008 0.657 0.580 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการธ ารง
รักษาท่ีไม่แตกต่างกนั ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อยา่งไรก็ตามพบวา่ ต าแหน่งงาน ท่ีต่างกนัมีผลต่อการ
ธ ารงรักษาพนกังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ แม่บา้น 
พนกังานขบัรถ กบั เจา้หนา้ท่ี/ช่าง  
 
ตารางที4่ การวเิคราะห์สมมติฐานปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน โดยพิจารณาจากค่าการ ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple  Regression( แบบล าดบัขั้น (Stepwise Selection)   

Model ตวัแปรต้น b SEb ß t P-value  ) sig .(  
 2 ค่าคงท่ี(Constant( 0.395 0.210 - 1.883 0. 061 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน - - 0.121 1.386 0.167 
 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 0.679 0.099 0.561 6.858* 0.000 
 ความยติุธรรม 0.216 0.079 0.224 2.738* 0.007 
 การพฒันา/การเรียนรู้ - - 0.112 1.173 0.242 
 การส่ือสาร - - 0.112 1.350 0.179 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 R=0.76, R Square=0.570, SEest = 55, F=7.495, Sig. of F=0.007  
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน และความยติุธรรมสามารถร่วมกนัอธิบาย ความแปรปรวน
ของการธ ารงรักษาพนกังาน (Retention) ไดร้้อยละ 57อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินมี
ผลต่อการธ ารงรักษาพนักงานมากท่ีสุด มีค่า Sig. 0.000 รองลงมา คือ ความยุติธรรม มีค่า Sig. 0.007 ค่า b ของ
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน (0.679(หมายความวา่ เม่ือค่า ตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย มีผลต่อการ
ธ ารงรักษาพนกังานข้ึน 0.679  หน่วย ค่า b ของความยติุธรรม (b = 0.216) หมายความวา่ เม่ือค่าของความยติุธรรม
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย มีผลต่อการ ธ ารงรักษาพนกังานข้ึน 0. 0.216 หน่วย 
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7 . อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน บริษทั พิบูลยช์ยัน ้ าพริกเผาไทย แม่ประนอม 
จ ากดั ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน มีค่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากพนักงาน ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นท่ีวา่อตัราค่าจา้ง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ อาทิ โบนสั ค่าคอมมิชัน่ ค่าเบ้ีย
เล้ียง ค่าเบ้ียขยนัเม่ือผลการปฏิบติังานเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์องคก์รก าหนด หรือเงินช่วยเหลือเพื่อท่ีจะไปดูแล
บุตรยงัไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบนั  
 2. โอกาสกา้วหนา้ มีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจกล่าวไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานท่ีด ารงต าแหน่งงานเป็นพนกังานทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 66.32  มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
48.70 เป็นพนงังานท่ีไม่ใชท้กัษะมากส่งผลใหมี้โอกาสความกา้วหนา้ ในสายอาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. ความยติุธรรม มีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจกล่าวไดว้า่ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบนั รวมถึง การประเมินผลงานอาจไม่ได้
เป็นไปดว้ยความเท่าเทียมกนั 
 4. การพฒันา/การเรียนรู้ มีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่กลุ่มตวัอยา่ง โดยส่วนใหญ่
คิดเห็นว่าไม่มีโอกาสโอนยา้นต าแหน่งงาน ไม่มีโอกาสปรับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ไม่มี โอกาสท างานท่ีส าคญั และ
สามารถแสดงผลงานนอกเหนือจากผลงานหลกัท่ีตนไดรั้บมอบหมาย 5. การส่ือสาร มีค่าคะแนน อยู่ใน
ระดบัการปานกลาง อาจกล่าวไดว้า่ จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้แสดงความคิดเห็นท่ีวา่ องคก์รมีเคร่ืองมือสารสารยงัไม่
เพียงพอท่ีเขาเหล่านั้นจะไดรั้บข่าวสาร ความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  
  6. การวิเคราะห์สมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน 
รายไดต้่อเดือน ผลการศึกษาพบวา่ ต าแหน่งงานท่ีต่างกนั มีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน แตกต่างกนั โดยต าแหน่งงาน
อ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ พนกังานแม่บา้น พนกังานขบัรถ (จ านวน 5 คน( มี ความคิดเห็นต่อการธ ารงอยูก่บัองคก์รมากกวา่
เจา้หนา้ท่ี/ช่าง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีไดต้ั้งไว ้อาจกล่าวไดว้า่ พนกังานท่ีด ารงต าแหน่งแม่บา้น และพนกังาน
ขบัรถ เป็นบุคคลท่ีท างานกบัองคก์ร เป็นระยะเวลายาวนาน อาจไดรั้บการเอาใจใส่ดูแล ความเก้ือกลูจากผู ้บริหาร  ซ่ึง
ส่งผลต่อความคิดเห็น ต่อการธ ารงรักษา มากกวา่พนกังานต าแหน่งงานอ่ืน  ๆผลการวจิยัเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกบังานของ วนั
เพญ็ เพช็รัตน์, พรรัตน์ แสดงหาญ และ อธิพล เครือปอง (2013) ศึกษา เร่ืองการธ ารงรักษา และการคงอยูข่อง คนเก่งใน
นิคมอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ี แตกต่างกนัมีความ คิดเห็นต่อการคงอยูข่อง
คนเก่งโดยรวมแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารไม่มีความมัน่ใจวา่พนกังานจะคงอยู ่กบัองคก์รและองคก์รจะไม่ไดรั้บความ
จงรักภคัดีจากพนกังาน แต่พนกังานยงัคิดวา่องคก์รน้ีเป็นเสมือน ครอบครัวของตน  มีความหมายต่อตนเอง และมีความ
ภาคภูมิใจท่ีได ้เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รน้ี  
 7. การวิเคราะห์สมมุติฐานปัจจัยการธ ารงรักษามีผลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน พบว่า ปัจจัย  ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน และปัจจยัดา้นความยุติธรรม สามารถร่วมกนัอภิปรายความแปรปรวน ของผลท่ีมีต่อการ
ธ ารงรักษาพนกังาน อาจกล่าวไดว้า่ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ เป็นแรงขบัเคล่ือนภายในใหก้บั
พนักงานเป็นปัจจยัท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั หากความสัมพนัธ์ ระหว่างกนัอยูใ่นระดบัดีก็ย่อมจะส่งผลต่อการ
ประสานงาน การร่วมมือ มีผลใหพ้นกังานเกิดความ รู้สึกผกูพนัท่ีดีต่อองคก์ร อนัส่งผลท าใหพ้นกังานเหล่านั้นแสดง
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พฤติกรรมท่ีดี มีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จท่ีจะสามารถธ ารงรักษาบุคคลากรท่ีดีมี
คุณภาพในแต่ละระดบัให ้คงอยูท่  าคุณประโยชน์ใหก้บัองคก์รไดน้านเท่าท่ีจะนานได ้ผลการวจิยัเร่ืองน้ีสอดคลอ้ง
กบังานของเอกอนงค ์ศรีส าอาง (2558) ศึกษาเร่ือง การธ ารงรักษาอาจารยใ์นสถาบนัอุดม ศึกษาไทย พบวา่ ปัจจยั ท่ีมี
อิทธิพล ต่อการคงอยูห่รือลาออก ประการแรก คือ สวสัดิการและผล ประโยชน์ เก้ือกูล ประการท่ี 2 การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ประการท่ี 3 การพฒันาบุคลากร ประการท่ี 4 การส่งเสริมแรงให้กบั บุคลากร คือวิธีการท่ีจะท าให้
อาจารยมี์แรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ หรือลาออกของอาจารยม์หาวิทยาลยั อนัไดแ้ก่ การยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น การก าหนดภาระงานท่ียืดหยุ่น และการสร้าง ความรู้สึกภาคภูมิใจต่อองค์การ เป็นปัจจยัท่ีส าคญั 
ประการท่ี 5 การจ่ายค่าตอบแทน มีอิทธิพลกบั อาจารยท่ี์มีสถานภาพแตกต่างกนั และประการสุดทา้ยนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ของ มหาวิทยาลยัสอดคลอ้งกบังานของ และสอดคลอ้งกบังานของ ศิริพงษ ์สุนทรวฒัน
กิจ (2554( ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรักษาพนกังานใหค้งอยูก่บัองคก์ร“ศึกษา เฉพาะกรณีพนกังาน ในธุรกิจ
Wedding Studio ในกรุงเทพหานคร พบว่า  ปัจจัยผลตอบแทน มีค่าทิศทางในทางบวก แสดงให้  เห็นว่า 
ผลตอบแทนส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การ ดีท่ีสุด รองลงมาคือ ลักษณะงาน การได้รับความ
ยติุธรรม ความมีช่ือเสียง และหวัหนา้/ ผูบ้งัคบับญัชา  
 

8. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัยคร้ังนี้  
  ผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าผลไปใช ้  
 1. ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญักบัค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม ภายในต่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์อนัเน่ืองจากเป็นค่าตอบแทนท่ีองค์กรไม่ตอ้งเพ่ิม ตน้ทุน และท่ีส าคญัสามารถ
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และ สามารถจดัการแกไ้ขหลีกเล่ียงตวักระตุน้ท่ีมี
อิทธิพลต่อการลาออกของพนกังาน 
 2. ผูบ้ริหารภายในองค์กรควรให้ความสนใจ สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสโอนยา้ยใน  การ
ปฏิบติังาน เพ่ือไม่ให้เขาเหล่านั้นท างานซ ้ าๆ เป็นระยะเวลานาน พร้อมพิจารณาเปิดโอกาสได ้เติบโตในสายงาน
ให้กบัพนักงานท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดี มีศกัยภาพ และมีความจงรักภคัดีต่อองคก์ร เป็นท่ีประจกัษอ์ย่างต่อเน่ือง 
หากพบวา่พนกังานใดมีความขยนั มีความจงรักภคัดีต่อองค ์และรัก ความกา้วหนา้โดยใชเ้วลาวา่งท่ีเขามีอยูม่าพฒันา
ตนเองในการศึกษาต่อ ผูบ้ริหารควรพิจารณาสนบัสนุน ทุนการศึกษา ส่ิงน้ีจะเป็นโอกาสซ่ึงส่งผลให้เขามีโอกาสเติบโต
ใน สายงานและส่งผลต่อการปฏิบติังาน ท่ีดีมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีองคก์รไดก้ าหนดไว ้   
 3. ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของความความยติุธรรม มีการประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนกังาน
ทุกคนด้วยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน น าผลงานท่ีได้รับไปเป็นตวัช้ีวดัในการบริหาร จัดการค่าตอบแทนท่ี
พนกังานสมควรไดรั้บอยา่งเหมาะสม และเพียงพอต่อการครองชีพใน ปัจจุบนั  
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรวจิยัเร่ืองลกัษณะน้ีซ ้ าอีกกบัหน่วยงานอ่ืน  ๆเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลดา้นการธ ารงรักษาพนกังาน ท่ีหลากหลาย 
เน่ืองจากขอ้มูลและปัจจยัต่างๆ ท่ีศึกษาของแต่ละองคก์ร หรือหน่วยงานนั้นๆ มีความ แตกต่างกนั 

2. ควรมีการศึกษาวา่ ปัจจยัการธ ารงรักษามีอิทธิพลต่อการลาออกของพนกังานหรือไม่ อยา่งไร 
 

https://th.jobsdb.com/th-th/resources/บทความผู้ประกอบการ/ดูแลรักษาพนักงาน
https://th.jobsdb.com/th-th/resources/บทความผู้ประกอบการ/ดูแลรักษาพนักงาน
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9. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัของกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร . ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ  
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คน้คว้าคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัชผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวิจยั ท่ีได้
สละเวลาตรวจสอบ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ อนัเป็นประโยชน์เพ่ือการท างานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์เชิง
เน้ือหามากยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณ อาจารย์ สุรี พฤกษ์ทวีศักด์ิ เลขานุการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์  ผูซ่ึ้งเป็นผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือประสานงานพร้อมทั้ งให้ค  าแนะน า 
ขอขอบพระคุณ คุณศิริพร แดงสุภา ประธานกรรมการบริษทั พิบูลยช์ยัน ้ าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ ากดั คุณวรรณชมพ ู
ชยัสารวิวฒัน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารส านกังาน บริษทั พิบูลยช์ยัน ้ าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ ากดั  ท่ีให้โอกาส 
ผูว้ิจยัในการแจกแบบสอบถาม และขอขอ้มูล ตลอดจนถึงพนกังาน บริษทั พิบูลยช์ยั น ้ าพริกเผาไทย แม่ประนอม 
จ ากดั ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามใหด้ว้ยมิตรไมตรี สุดทา้ยผูว้จิยัขอ ขอบพระคุณครอบครัว และมิตรสหายทุกท่าน
ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือใหก้ าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ อยา่งยิง่ในการวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 

ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั (2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ขนส่ง
น ้ ามนัทางท่อ จ ากดั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
พนกังาน บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั  จ านวน 120 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด 120 ชุด คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 100  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติแบบ T-test,  F-test (One-way  ANOVA)  และสถิติ
อนุมานการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยั
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั  ต  าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน ประสบการณ์ท างานต่างกนั  
พบวา่ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน และประสบการณ์ท างานท่ีต่างกนั มีผลต่อผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกนั และ (2) ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานชีวิตการ
ท างานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังาน บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั  ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั 0.05 มี 3 ปัจจยัดว้ยกนั  
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คือ   ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม ดา้นโอกาสในพฒันาความรู้ความสามารถ  ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติ
ส่วนตวั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั : คุณภาพชีวติในการท างาน,  ผลการปฏิบติังาน  
 

ABSTRACT 
  The purpose of this study was (1) To study he Personal factors that affect the performance of the 
employees in Fuel Pipeline Transportation co., ltd.  (2) To study the quality of work life that affects the performance 
of employees in Fuel Pipeline Transportation co., ltd.  The questionnaire was used the collect data.  The sample 
used in this study employees in Fuel Pipeline Transportation co.,ltd.  120 Employees returned to completed 
questionnaire, giving it response rate of 100%. The Data were analyzed using descriptive statistics were frequency, 
percentage, average, standard deviation, Data were analyzed to test the hypothesis Using statistical T-test, F-test 
(ANOVA) and Multiple Regression analysis. The results indicate  that  (1) personal factors include gender, age, 
marital status,  education level, position, salary income, experience, education level, salary income and experience 
were different. A performances difference. Statistically significant at the  0.05 level was found to be different. (2) 
The quality of work life that affects the performance of employees in Fuel Pipeline Transportation co., ltd. 
Statistically significant the 0.05 level was found to be different. Social integration Opportunities in the development 
of knowledge and the balance between work and  life. Statistically significant at the 0.05 level  
 
KEYWORDS : Quality of Work Life, Task Performance 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจต่างๆ ลว้นแลว้แต่มีการแข่งขนัท่ีสูง และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ธุรกิจแต่
ละประเภทจึงควรมีการปรับตวัและพฒันาในการประกอบธุรกิจ ไปพร้อมๆกบัการพฒันาบุคลากร ซ่ึงเป็นปัญหา
ส าหรับผูท่ี้ท าหน้าท่ีบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะให้ความส าคญัต่อการพฒันาคนไปพร้อมๆกบัการเติมโตทาง
ธุรกิจ โดยตอ้งมองวา่ เราจะพฒันาคนอยา่งไรเพ่ือใหมี้คุณภาพชีวติและการท างานท่ีดีข้ึน ใหส้ามารถด ารงชีวติอยูไ่ด้
ในกระแสของการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม  ทรัพยากรบุคคล เป็น
ทรัพยากรท่ีควรท่ีจะให้ความส าคัญท่ีสุดในองค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจัยหลักท่ีจะผลักดันให้องค์กรมีความ
เจริญกา้วหนา้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและน าพาองคก์รให้บรรลุจุดประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ดังนั้นผูบิ้หาร จึงจ าเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่กระบวนการท างานและส่ิงอ านวยความสะดวก
ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม ทศันคติ สุขภาพอนามยั อารมณ์ จิตใจ และปัจจยัต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการ
ท างานของผูป้ฏิบติังานมีส่วนช่วยใหท้รัพยากรบุคคลขององคก์รน าความรู้ความสามารถของตนท่ีมีอยูอ่อกมาใชไ้ด้
อยา่งเตม็ท่ี เพราะคุณภาพชีวติการท างานเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความสุขในการท างานและสร้างความพึงพอใจ
ให้พนักงานสร้างแรงจูงใจในการท างานท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีทั้ งต่อตนเอง ต่องาน อีกทั้ งช่วยสร้างความ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

605 

เจริญเติบโตมัน่คงให้แก่องคก์าร   (ณัฐกานต ์:  ออนไลน์, 2554)  รวมถึงยงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองของสุขภาพจิตเกิด
การพฒันาตนเองให้มีคุณภาพ เพ่ือลดปัญหาการขาดงาน การลาออกจากงาน  ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัช้ีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคก์ารตวัหน่ึง ท่ีจะท าใหพ้นกังานปฏิบติังานกบัองคก์ร   

คุณภาพชีวติในการท างาน  (Quality of work life) การสร้างคุณภาพชีวติในการท างาน เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและ
มีความส าคญัอย่างยิ่ง คุณภาพชีวิตการท างานในลกัษณะของความพึงพอใจในการท างานนั้น จะส่งผลต่อการ
ปฏิบติังาน และยงัเป็นส่ิงจูงใจให้เกิดความตอ้งการท างาน ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพ่ิมผลผลิตของ
บริษทัหรือองคก์ารในท่ีสุด เรียกไดว้า่ บรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององคก์ารและตวัองคก์ารเอง 
นอกจากน้ียงั ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดว้ย  (ผจญ  เฉลิมสาร : ออนไลน์, 2552) 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของคุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร คุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั (FPT) วา่เป็นอยา่งไร เน่ืองดว้ย “บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั” ด าเนินธุรกิจมากกวา่ 
25 ปี ด าเนินการขนส่งน ้ ามนัทางท่อสายบางจาก-ดอนเมือง-บางปะอิน โดยให้บริการขนส่งน ้ ามนัอากาศยานและ
น ้ ามนัภาคพ้ืนดินผ่านระบบท่อ เพ่ือเติมให้กบัอากาศยานท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และส่งมอบ
น ้ ามนัภาคพ้ืนดินให้กบัลูกคา้รับน ้ ามนัภาคพ้ืนดินท่ีคลงัน ้ ามนับางปะอินทางรถยนต ์ดว้ยเทคโนโลยีระบบท่อและ
คลงัน ้ ามนัท่ีมีความทนัสมยัและครบวงจร พนกังานมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัจ าเป็นตอ้งมีความสมบูรณ์
ทั้ งร่างกายและจิตใจด้วย ส าหรับการปฏิบัติงานและคุณภาพการด าเนินชีวิตของพนักงานเอง ไม่ว่าจะเป็น 
สภาพแวดลอ้มการท างาน ค่าตอบแทน หรือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  พนกังานเปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคญั
เป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จของธุรกิจ และเม่ือพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีข้ึน อันจะส่งผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานเป็นผลผลกัดนัอนัส าคญัท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทั ประสบความส าเร็จ ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคญัในการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพ่ือรักษาพนกังานใหค้งอยูคู่่กบัองคก์ารต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ขนส่งน ้ ามนั
ทางท่อ จ ากดั 
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3. กรอบแนวคิดและทฤษฏีในการวจัิย 
  ตวัแปรต้น          ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. สมมติฐานการวจัิย 

1. พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งงาน อตัรา
เงินเดือน และประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

2. คุณภาพชีวติในการท างานมีผลตอ่ผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั 
 

5. วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ  พนกังาน บริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั  จ านวนทั้งส้ิน  172 คน  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560)  จากนั้นใชว้ธีิก าหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางส าเร็จรูปของ  Krejcie & Morgan 
จ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั  120  คน 

คุณภาพชีวติในการท างาน 
1. การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 
2. สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ 
3. โอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถ 
4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน 
5. การบูรณาการดา้นสงัคม 
6. ประชาธิปไตยในการท างาน 
7. ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั 
8. การเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 

(Richard E. Walton, 1974) 

ผลการปฏิบติังานของพนกังาน  
 

(อลงกรณ์  มีสุทธา และสมิต 
สชัฌุกร, 2542) 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  ต าแหน่ง
งาน  อตัราเงินเดือน และประสบการณ์ท างาน 
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เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีดัดแปลงบางส่วนมาจาก
แบบสอบถามของประพนัธ์  ชยักิจอุราใจ,  (2559)   แลว้น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบักรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
ซ่ึงรูปแบบค าถามเป็นปลายปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั
คุณภาพชีวิการท างาน และส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน  และน าเขา้ค าถามมาหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้ค าถามแต่ละดา้น ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient 
alphas)  ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดค้วรจะมากกวา่ 0.70   

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 1) ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
และค่าเฉล่ีย (Mean) อธิบายความคิดเห็นท่ีมีต่อตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 2) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวจิยั   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานทุกระดบัของบริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั  ท าหนงัสือจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ก าหนด
ระยะเวลาในการรับแบบสอบถามคืน ตั้ งแต่วนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2560 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาแล้ว 
ตรวจสอบความสมบูรณ์และน าขอ้มูลแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

6. สรุปผลการวจัิย  
 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม   จ านวน 120 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด 120 ชุด คิดเป็น
อตัราร้อยละ 100 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 67.50  อายุระหว่าง 40-นอ้ยกว่า 50 ปี ร้อยละ 35.83 มีสถานภาพ
สมรส  ร้อยละ 61.67  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 63.33  ต  าแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ท่ี/พนกังาน ร้อย
ละ 55.83   มีรายไดต้่อเดือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 15,000-นอ้ยกวา่หรือเทียบเท่า 40,000 บาท  ร้อยละ 51.67 
และมีประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1- นอ้ยกวา่ 10 ปี ร้อยละ 38.33 
 

 ส่วนที ่1  วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่าระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.61 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อธิบายไดด้งัน้ี  
 ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม  พบว่าระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนทุกรูปแบบอย่าง
เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั  อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30  และมีความคิดเห็นวา่
ไดรั้บค่าตอบแทนในการท างานเหมาะสม ยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัต าแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนั อยู่
ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 3.27  
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อหน่วยงานของท่านมีการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้ม สถานท่ีท างานใหส้ะอาด ปลอดภยั ไม่มีมลพิษต่อสุขภาพอยูเ่สมอ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.62 และมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีมาตรการหรือกฎระเบียบท่ีชดัเจนในการจดัสภาพการท างานให้
ปลอดภยัป้องกนัอุบติัเหตุและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  
 ดา้นโอกาสในพฒันาความรู้ ความสามารถ พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่องานท่ีท่านรับผิดชอบอยูเ่ป็นงานท่ี
น่าสนใจทา้ทายความสามารถ ช่วยให้ท่านมีโอกาสพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการท างาน  อยู่ใน
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ระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และมีความคิดเห็นวา่  งานของท่านไดใ้ชฝี้มือในการท างาน เกิดความรู้สึกทา้ทาย
และมีคุณค่าในการท างานอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในท่ีท างาน พบว่าระดบัความคิดเห็นต่อท่านรู้สึกว่าบริษทั ต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงานท่ีท ารวมถึงรายไดท่ี้ไดรั้บอยูมี่ความมัน่คง  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และมีความคิดเห็น
ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหวัหนา้งานใหมี้โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.49 
 ดา้นการบูรณาการดา้นสงัคม พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อท่านมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานอยูเ่สมอ  
อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87  และมีความคิดเห็นท่านรู้สึกพอใจกบัเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทั อนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
 ดา้นประชาธิปไตยการท างาน  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อท่านไดรั้บความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจากเพ่ือน
ร่วมงานในการท างานอยูเ่สมอ   อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  และมีความคิดเห็นต่อท่านคิดวา่วิธีการเล่ือน
ต าแหน่งพนกังานในบริษทัมีความโปร่งใสและยติุธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 
 ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อ ท่านรู้สึกพอใจกบัเวลาในการ
ท างานและเวลาวา่งส่วนตวักบัเวลาของครอบครัว  อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และมีความคิดเห็นต่อ
ภาระหนา้ท่ีของท่านไม่เป็นอุปสรรคต์่อการด าเนินชีวติครอบครัว  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78   
 ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อท่านมีความรู้สึกวา่ไดรั้บการประเมินผล
การท างานท่ีโยงไปสู่การไดค้่าตอบแทนเป็นไปอยา่งยติุธรรม  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  และมีความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานท่ีท่านท ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ในดา้นการผลิต การก าจดัของเสีย การลดขยะ 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  
 
 ส่วนที ่2  วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน   
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ขอ้ 7. พนกังานมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น และสามารถเขา้กบั
เพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีน ้ าใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ มีค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย  3.90   รองลงมาคือ ขอ้  11. พนกังานใหค้วามร่วมมือและประสานงาน
กบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบั
ค่าเฉล่ีย  3.85  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ 10. พนกังานมีการพฒันาความคิดใหม่ๆ หรือกระบวนการปฏิบติังาน
ใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง โดยใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ี
ระดบัค่าเฉล่ีย  3.60   
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สมมตฐิาน :  คุณภาพชีวติการท างานทีผ่ลต่อผลการปฏิบตังิาน  
 

ตารางที ่2  แสดงผลค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจยั 8 ดา้นของ
คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังาน  

Model R R Square Adjust R 
Square 

Std. Error of 
The Estimate 

3 0.677 0.50 0.445 0.3723 
 
 จากตารางท่ี 2  พบวา่ปัจจยัคุณภาพชีวติการท างานทั้ง 8 ดา้นมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานในระดบั
ปานกลาง คือ  ปัจจัยทั้ ง 8 ด้านมีอิทธิต่อผลการปฏิบัติงานถึง 50%  การพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานจะมีความ
คลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดประมาณ 0.3723 
 
ตารางที ่3  การตรวจสอบปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติการท างานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังาน 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

3 Regression 
Residual 

13.620 
16.082 

3 
116 

4.540 
0.139 

32.746 0.00 

 Total  29.703 119    
* มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 3   พบวา่ มีปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ดา้นโอกาสในพฒันาความรู้ความสามารถ ดา้น ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในท่ีท างาน  ดา้นการบูรณาการ
ดา้นสังคม  ดา้นประชาธิปไตยการท างาน ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั และความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัสงัคม บางตวัสามารถใชพ้ยากรณ์ ผลการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตารางที ่4   แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของคุณภาพชีวติการท างานท่ีใชพ้ยากรณ์มีผลต่อผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน   

Model ตวัแปรตน้ Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std.Error Beta   
1 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

ยติุธรรม  
- - 0.35 0.467 0.642 

 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน - - 0.176 1.961 0.052 
 ดา้นโอกาสในพฒันาความรู้ 

ความสามารถ   
0.197 0.059 0.271 3.349* 0.001 
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 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง
ในท่ีท างาน 

- - 0.006 0.066 0.948 

 ดา้นการบูรณาการดา้นสงัคม 0.197 0.061 0.333 4.165* 0.000 
 ดา้นประชาธิปไตยการท างาน - - 0.47 0.541 0.590 
 ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบั

ชีวติส่วนตวั 
0.172 0.052 0.256 3.321* 0.001 

 ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบั
สงัคม 

- - 0.78 0.877 0.382 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 สามารถสร้างแบบความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี  
Y  =  1.419 + 0.916 (การบูรณาการด้านสังคม ) + 0.197 (โอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ) + 

0.172  (ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั)  ผลการทดสอบนยัส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย ดว้ยสถิติ
ทดสอบ t พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานดา้นการบูรณาการดา้นสงัคม ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ 
และดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั สามารถท านายหรืออภิปรายความผนัแปรของผลการปฏิบติังานได้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
              สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่คุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมมีผลต่อผลการปฏิบติังานในระดบั
มาก และปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม  ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ และ
ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั  ส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 

7. อภิปรายผล 
การวจิยัคุณภาพชีวติการท างานท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังาน 
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เศรษฐศาสตร์  ไชยแสง (2553)   เร่ือง  คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรวิทยาลยั
ราชพฤกษ์  สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ  
สอดคลอ้งกบัอุสุมา  ศกัด์ิไพศาล (2556) เร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  สรุปไดว้า่คุณภาพชีวติการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  รณัชฤดี ป้องกนัภยั  (2557)  เร่ือง  คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
การเคหะแห่งชาติ กรณีศึกษาพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังานใหญ่ สรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะแห่งชาติส านักงานใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั การบงัคบับญัชา 
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและภาพแวดลอ้มการท างาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558) 
เร่ือง คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานเทศบาลต าบลนาดี สรุปไดว้า่พนกังานเทศบาลต าบลนาดีมีคุณภาพชีวติ
การในท างานในภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยด้านท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร 
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รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นสภาพท่ีท างานปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และดา้นภาวะอิสระในการ
ปฏิบติังานดา้นสงัคมสมัพนัธ์ดา้นลกัษณะการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมและเพียงพอ ส าหรับการศึกษา
ในคร้ังน้ีพบวา่คุณภาพชีวิตการท างาน โดยรวมมีผลต่อผลการปฏิบติังานในระดบัมาก และปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  
ดา้นการบูรณาการดา้นสังคม  ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ และดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบั
ชีวิตส่วนตวั  ส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการบูรณาการดา้น
สังคม สูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 1  โอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ เป็นอนัดบัท่ี 2  และความสมดุลระหวา่งงาน
กบัชีวติส่วนตวัเป็นอนัดบัท่ี 3 เน่ืองจากเม่ือพนกังานไดรั้บการยอมรับนบัถือ การยกยอ่งใหเ้กียรติจากผูค้นในสังคม
รอบขา้ง รวมถึงมีความเช่ือมัน่ในองคก์รรวมถึงนโยบายและการด าเนินการทางธุรกิจ เช่ือมัน่ว่าตนเองท างานใน
องคก์รท่ีมีความมัน่คงและมีความเจริญเติบโตในสายงานส่งผลใหพ้นกังานมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน   

 
8. ข้อเสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้ 
 1. ด้านโอกาสในพฒันาความรู้ ความสามารถ ควรจัดหลกัสูตรเพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างานของ
พนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้พนักงานสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดม้าเป็นประโยชน์ในการ
ท างานใหก้บัองคก์ร 
 2. ด้านการบูรณาการด้านสังคม ควรจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม (CSR) เพื่อให้พนักงานได้ท า
ประโยชน์ต่อสงัคม 
 3. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั ควรมีสถานท่ีส าหรับใหพ้นกังานไดผ้อ่นคลายความเครียด 
อาทิเช่น หอ้งออกก าลงักาย หอ้งสมุด เป็นตน้ 
 ข้อเสนอแนะในงานวจิยัต่อไป 
  ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัองคก์รหรือกลุ่มบริษทัในเครือท่ีมีลกัษณะการด าเนินการเหมือนกนัวา่พนกังาน
มีคุณภาพชีวิตเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั และควรศึกษาโดยการสัมภาษณ์ในระดบัผูบ้ริหารขององค์กร เพื่อได้
ทราบขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา  (1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท หัวเว่ย 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกบั
พฤติกรรมการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล น าผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ใช้วิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากบั 0.954 กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบริษทั หัวเวย่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 
จ านวน 254 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที เอฟ และสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวจิยัพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล เพศท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (2) ความไวว้างใจ ทั้งความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และความ
ไวว้างใจในองคก์าร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ค าส าคญั : ความไวว้างใจ และพฤติกรรมการปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study; 1) performance behavior of employees at a Huawei 
Technologies (Thailand) Co., Ltd. classified by personal factors; and 2) the relationship between trust and 
performance behavior of employees at a Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. The questionnaire was used 
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to collect data and test for Reliability of the questionnaire by Cronbach’s Alpha Coefficient which was 0.954. 
The samples was 254 employees who worked at a Huawei Techonologies (Thailand) co., Ltd. The data were 
analyzed by using frequency, percentage, mean standard deviation, t-test, F-test (One-Way ANOVA) and pearson 
correlation coefficient. The results revealed that; (1) personal factors, gender was affecting performace behavior 
with statistically significant at the 0.05 level; and (2) trust, both trust in leader and trust in organization were 
associated with performance behavior with statistically significant  at the 0.01 level. 
 
KEYWORDS : Trust, Performance Behavior 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้องคก์ารต่างๆ ตอ้งช่วงชิงความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัเพ่ือความอยู่รอดขององค์การ ซ่ึงการด ารงอยู่ขององค์การนั้น ตอ้งประกอบด้วยสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคลในองคก์ารท่ีเขม้แขง็ อนัจะส่งผลใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายในทุก
ระดบั และในโครงสร้างทางการบริหารในปัจจุบนัมกัจะเป็นโครงสร้างในลกัษณะแบนราบ เพ่ือความคล่องตวั
ทางการจดัการและสะดวกรวดเร็วต่อการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสถานการณ์ ท าให้ในปัจจุบนัการท างานต่างๆ 
ภายในองคก์ารตอ้งมีการท างานเป็นทีม และมีแนวโนม้มีการพ่ึงพาอาศยักนัมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนั องคก์ารก็
มีความหลากหลายในองคป์ระกอบของการท างานมากข้ึนไปดว้ย (เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน, 2552: 15) ส่ิงท่ีจะท า
ให้เกิดการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกวา่ “ความไวว้างใจ” ซ่ึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในการปฏิบติังานภายในองคก์ารตอ้งมีความไวว้างใจเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส าคญั ท่ีท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหวา่งกนัของสมาชิกในองคก์าร (Whitener et al., 1998: 107) โดย Shaw (1997) เห็นสอดคลอ้งวา่ ความ
ไวว้างใจเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมาจากความร่วมมือเป็นพ้ืนฐาน และความไวว้างใจยงัเป็นส่วนผสมในชีวิตของ
องคก์าร กล่าวคือ เป็นเหมือนน ้ ามนัท่ีคอยหล่อล่ืนชะลอการฝืดของช้ินส่วนต่างๆ และเป็นตวัเช่ือมส่วนท่ีแตกต่าง
กนั เขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นตวัเร่งใหก้ารกระท าสะดวกมากยิง่ข้ึน ความไวว้างใจจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่ง
มาก จะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหวา่งสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงในปัจจุบนั สมาชิกแต่ละคนต่างก็มีความคิดความ
เช่ือ ค่านิยมและบุคลิกภาพท่ีมีความแตกต่างกนั ดงันั้น ความไวว้างใจจะท าให้เกิดความร่วมมือในสภาวะการ
ท างานท่ีบุคคลท่ีแตกต่างกนั สามารถมาท างานร่วมกนัได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารมีความตอ้งการเพ่ือความคล่องตวั
ในการบริหาร และท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพ่ือความอยูร่อดขององคก์าร 

จากสถานการณ์ในปัจจุบนัขา้งตน้นั้น องคก์ารต่างๆ ควรใหค้วามส าคญักบัความไวว้างใจท่ีมีพฤติกรรม
การปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารภาคเอกชน การท าให้พนกังานในองคก์ารเกิดความร่วมมือร่วมใจกนัท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การนั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความไวว้างใจกนั Robbins (1996) กล่าวว่า 
ความไวว้างใจ (Trust) เป็นส่ิงท่ีช่วยท าให้ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารดีข้ึน สมาชิกในกลุ่มจะร่วมมือกนัท างาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มร่วมกนั บุคคลจะมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การมากข้ึน สอดคลอ้งกบั Luhmann 
(1979) ท่ีกล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในเครือข่าย และสามารถบริหารภาวะ
วกิฤต ช่วยลดความขดัแยง้และลดตน้ทุนได ้นอกจากน้ี ความไวว้างใจยงัก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน
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ของพนกังานดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชมนาด ฉางวงั (2554) และศิริชยั ศรีประทุมวงศ ์(2554) พบวา่ ความ
ไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน นัน่คือ การมีบรรยากาศของความไวว้างใจกนัในระดบัสูง ช่วยให้
เกิดบรรยากาศของการเปิดเผย จริงใจ และยอมรับซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหผ้ลการปฏิบติังานสูงข้ึนตามไปดว้ย  

จากความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจและพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานของพนักงานในบริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการฝ่ายขาย เพราะส่วนใหญ่พนกังานในกลุ่มน้ีมีการเปล่ียนบริษทัไปอยูใ่นบริษทัท่ีเป็นคูแ่ข่งค่อนขา้ง
บ่อย โดยส่ิงท่ีจะช่วยให้พนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายขายยงัคงอยู่กบับริษทัได ้อาจเป็นเร่ืองของผลตอบแทน 
ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนเม่ือพนกังานไม่รู้สึกถูกเอาเปรียบจากหัวหนา้และจากองคก์ารในดา้นผลตอบแทน และ
ความไวว้างใจดงักล่าวก็จะส่งผลให้พนกังานระดบัปฏิบติัการสามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งไม่มีความรู้สึก
อยากจะลาออกจากองคก์าร ซ่ึงผลจากการศึกษาเร่ืองความไวว้างใจ ทั้งความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความ
ไวว้างใจในองคก์าร ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังาน อนัจะเป็นผลดีในดา้นการบริหาร
และพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะสร้างให้เกิดความ
ไวว้างใจข้ึนในทุกระดบั พร้อมทั้งรับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความไวว้างใจและผลกระทบต่างๆ อาจเกิดข้ึนได ้
เพ่ือเป็นการพฒันาและปรับเปล่ียนพนักงานให้มีความไวว้างใจให้เป็นไปในทางเดียวกนั ส่งผลต่อการพฒันา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนักงานในบริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั 

หวัเวย่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

 
3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีการพฒันาโมเดลพฤติกรรมองคก์ารของ Robbins (1996) ซ่ึงอธิบายตวั
แปรอิสระ ส่งผลต่อตวัแปรตาม ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย  
  1. การเพ่ิมผลผลิต      
  2. การขาดงาน  
  3. การออกจากงาน      
  4. ความพึงพอใจในงาน  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดทฤษฎีความไวว้างใจของ Luhmann (1979) มาศึกษาเป็นตวัแปรอิสระ
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั หวัเวย่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบดว้ย  
  1. ความไวว้างในผูบ้งัคบับญัชา     
  2. ความไวว้างใจในองคก์าร  
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 นอกจากน้ี ยงัมีตวัแปรอิสระ ท่ีเป็นลกัษณะทัว่ไปของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา ระดบัรายไดต้่อเดือน และประสบการณ์การท างาน 
 สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ดงัภาพประกอบ 
 
       ตวัแปรอสิระ  (Independent Variables)                           ตวัแปรตาม  (Dependent Variables)                                                                    
                         
  

      
 
                   
 
                     
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล (ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และประสบการณ์
การท างาน) ต่างกนั จะมีพฤติกรรมการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 2. ความไวว้างใจ (ทั้งความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในองค์การ) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลการวจิยัในระหวา่ง เดือน
เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประชากรเป็นพนกังานระดบัปฎิบติัการฝ่ายขาย ปี พ.ศ.2560 ท่ีปฏิบติังาน
อยู่ในบริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั  จ านวน 750 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร
ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน
ทั้งส้ิน 254 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากทบทวนเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายไดต้่อเดือน และประสบการณ์การท างาน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความไวว้างใจ จ านวน 19  ขอ้ และ
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน จ านวน 9 ขอ้ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบแกไ้ข
ความถูกตอ้งของเน้ือหาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้น าไปทดลองใช ้(Try out) จ านวน 30 ชุด แลว้น าผลท่ีไดม้าหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแบบอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) มีค่า

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ                 4. ระดบัการศึกษา           
2. อาย ุ               5. รายไดต้่อเดือน        
3. สถานภาพสมรส     6. ประสบการณ์การท างาน       
 ความไว้วางใจ (Luhmann, 1979) 
1. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
2. ความไวว้างใจในองคก์าร 
 
 
 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(Robbins, 1996) 
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เท่ากบั 0.954 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที เอฟ 
และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยผูว้ิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไปยงับริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกับพนักงานปฏิบติัการฝ่ายขาย และได้ท าการแจกแบบสอบถามดงักล่าว โดยมีอตัราการตอบ
กลบัคืน ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีไดส่้งไปทั้งหมด 

 
6. สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย มีจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 มีอาย ุ18-20 ปี มีจ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีสถานภาพเป็นโสด มีจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มี
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีรายไดต้่อเดือน 5,000-10,000 บาท มีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 และ
มีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 2 ปี มีจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8  
  
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์แสดง คา่เฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพรวมของความไวว้างใจ 

รายการ X  SD แปลผล ล าดบั 

1. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 3.65 0.77 เห็นดว้ยมาก (1) 
2. ความไวว้างใจในองคก์าร 3.61 0.72 เห็นดว้ยมาก (2) 

ความไว้วางใจภาพรวม 3.62 0.72 เห็นด้วยมาก  
 
 จากตารางท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความไวว้างใจ พบวา่ความไวว้างใจภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 โดยดา้นความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาเห็นดว้ยสูงสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และดา้นความไวว้างใจในองคก์ารเห็นดว้ยต ่าสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.61  
 
ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ภาพรวมของพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

รายการ X  SD แปลผล ล าดบั 

1. การขาดงานและเวลาในการท างาน 3.80 0.63 เห็นดว้ยมาก (3) 
2. การลาออกจากงาน 3.86 0.74 เห็นดว้ยมาก (1) 
3. การเพ่ิมผลผลิต 3.75 0.77 เห็นดว้ยมาก (4) 
4. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 3.82 0.74 เห็นดว้ยมาก (2) 

พฤตกิรรมการปฏิบัตงิานภาพรวม 3.81 0.63 เห็นด้วยมาก  
 
จากตารางท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน พบวา่พฤติกรรมการ

ปฏิบติังานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 โดยดา้นการลาออกจากงานเห็นดว้ยสูงสุด อยู่ในระดบั
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เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 รองลงมาคือ ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และดา้นการขาดงานและเวลา
ในการท างาน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.82 และ 3.80 ตามล าดบั และดา้นการเพ่ิมผลผลิต เห็นดว้ย
ต ่าสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  
 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานปฏิบติัการฝ่ายขาย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สรุป
ไดด้งัตารางดงัน้ี 
 

ตารางที ่3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน จ าแนกตามเพศ 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

(เพศ) 
n X  SD t P 

ชาย 139 3.74 0.57 
2.150 0.032* 

หญิง 115 3.91 0.69 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน จ าแนกตาม
เพศ พบวา่ พนกังานปฏิบติัการฝ่ายนขายท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย เพศหญิงมีพฤติกรรมการปฏิบติังานมากกวา่เพศชาย  

 นอกจากน้ี พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และ
ประสบการณ์การท างาน ต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังาน 
 
ตารางที ่4.18 แสดงค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน 

ความไว้วางใจ 
พฤตกิรรมการปฏิบัตงิาน 

r Sig. 
 ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 0.316** 0.000 
 ความไวว้างใจในองคก์าร 0.449** 0.000 
 ความไวว้างใจในภาพรวม 0.436** 0.000 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตาราง 4 แสดงค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบติัการฝ่ายขาย บริษทัหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ความไวว้างใจในภาพรวม และความ
ไวว้างใจรายด้าน ได้แก่ ความไวว้างใจในผูบ้ังคบับัญชา และความไวว้างใจในองค์การ มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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7. อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิจยั “ความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจและพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนักงานในบริษทั 
หวัเวย่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั” สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศต่างกนั ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั หัวเวย่ 
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั จากผลการศึกษา พบวา่ เพศต่างกนั มีพฤติกรรมการปฏิบติังานของ
พนกังานแตกต่างกนั โดยเฉพาะเพศหญิง มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการปฏิบติังานมากกวา่เพศชาย ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของความเป็นเพศหญิงนั้น ไดแ้ก่ มีลกัษณะไกล่เกล่ีย ประนีประนอม ส่งเสริม สนบัสนุน เห็นอก
เห็นใจ อบอุ่น ช่วยเหลือ ประชาธิปไตย ไม่เห็นแก่ตวั ให้ความร่วมมือ มีปฏิสัมพนัธ์ ค  านึงถึงผูอ่ื้น และอ่อนไหว
ง่าย (Wittmer, 2001) โดยในการท างานในปัจจุบนั เพศหญิงจะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความกระตือรือร้นใน
บทบาทท่ีตนเองไดรั้บอย่างเต็มท่ีมากกว่าเพศชาย ดงันั้น จึงมีการเพ่ิมผลผลิตอยู่ตลอด มาท างานทนัเวลา พร้อม
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ และคิดอยูเ่สมอวา่หากลาออก หรือถูกไล่ออกจากงาน คงจะหางานใหม่ท าไดย้าก ซ่ึงต่างจากเพศ
ชาย ท่ีคิดวา่หากลาออก หรือถูกไล่ออกจากงาน คงจะหางานใหม่ท าไดไ้ม่ยาก ดงันั้นพนักงานท่ีมีเพศต่างกนั จะมี
พฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้กล่าวไดว้า่ ในปัจจุบนั
สิทธิในเร่ืองเพศแทบจะไม่มีความแตกต่างกนัเลย เน่ืองจากการกา้วมามีบทบาทมากข้ึนของเพศหญิงในกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งบริบทของการท างาน ซ่ึงเพศหญิงมีความใส่ใจในรายละเอียด รวมทั้งมีความกระตือรือร้นในบทบาท
ท่ีไดรั้บมากกวา่เพศชาย ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหเ้พศต่างกนั มีพฤติกรรมการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 2. ความไวว้างใจ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และความไวว้างใจในองคก์าร มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั หวัเวย่ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
 - ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  จากผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจในผู ้บังคับบัญชา มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริชยั ศรีประทุมวงศ์ (2554) 
ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ความไวว้างใจในหวัหนา้
งาน และผลการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความ
ไวว้างใจในหัวหนา้งานโดยรวม ความไวว้างใจในหัวหนา้งานดา้นความสามารถ ความไวว้างใจในหัวหน้างาน
ดา้นความเปิดเผย ความไวว้างใจในหัวหน้างานดา้นความห่วงใย และความไวว้างใจในหัวหน้างานดา้นความ
เช่ือถือได้ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 จากผลการวิจยั
ขา้งตน้ อาจเกิดเน่ืองมาจากความไวว้างใจเป็นความสมคัรใจหรือความเช่ือใจท่ีเกิดข้ึนภายใตอ้งคป์ระกอบทางดา้น
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ผลท่ีตามมาของความไวว้างใจจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการร่วมมือร่วมใจ หรือการ
มอบหมายงาน เม่ือบุคคลเร่ิมใหค้วามไวว้างใจบุคคลอ่ืน เม่ือบุคคลยดึเหน่ียวกนัดว้ยสัมพนัธภาพ โดยเกิดข้ึนเป็น
ระยะเวลายาวนาน จะสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัความไวว้างใจท่ีบุคคลมีให้แก่กนั สถานท่ีท างานท่ีมีระดบัความ
ไวว้างใจสูง จะช่วยให้เกิดบรรยากาศของการเปิดเผย จริงใจและยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลของงาน กล่าวไดว้า่ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชานั้น องคก์ารตอ้งสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนกบั
ผูน้ าในทุกระดบั ตั้งแต่ หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ รวมทั้งผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื่อท าใหพ้นกังานเกิดความไวว้างใจต่อผูน้ า จึง
จะก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการท างาน มีบรรยากาศของการเปิดเผย จริงใจ และยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั ก็
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จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดังนั้ น จึงเป็นเหตุให้ความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังาน 

- ความไว้วางใจในองค์การ จากผลการศึกษา พบว่า ความไวว้างใจในองค์การมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชมนาด ฉางวงั (2554) ศึกษาเร่ืองความไวว้างใจ
ในองคก์าร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กบัผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
จงัหวดันครนายก พบวา่ ความไวว้างใจในองคก์ารโดยรวม ความไวว้างใจในองคก์ารดา้นการบรรลุผลส าเร็จของ
องค์การ ความไวว้างใจในองค์การดา้นความซ่ือสัตยค์งเส้นคงวา และความไวว้างใจในองค์การดา้นความเอ้ือ
อาทร เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน กล่าวคือ เม่ือพยาบาลมีความไวว้างใจ
ในองค์การสูง พยาบาลจะมีผลการปฏิบติังานสูงดว้ย อาจเน่ืองมาจากพยาบาลวิชาชีพทุกคนมีความเช่ือมัน่ต่อ
องคก์ารวา่มีความสามารถ มีความน่าเช่ือถือ ซ่ือสตัย ์เปิดเผย ยติุธรรม ห่วงใย และท าใหต้นไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงั จึง
ท าให้พยาบาลยอมปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ ส่งผลให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนตามดว้ย ดงันั้นในองคก์าร
ต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนต่อไปในองคก์าร โดยหากลวิธีในการสร้างความไวว้างใจให้
เกิดข้ึนจะท าให้การท างานในหน่วยงานง่ายข้ึน ประหยดัเวลาในการควบคุมตรวจสอบ แลว้ยงัส่งผลให้องค์การ
ไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์ารก าหนดตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์าร และมีการด าเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลการปฏิบติังานสูงข้ึนตามไปดว้ย  และงานวิจยัของสุขเสริม สงวนพานิช (2556) 
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความไวว้างใจภายในองคก์ารกบัประสิทธิผลของทีมพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครปฐม พบวา่ ความไวว้างใจภายในองคก์ารโดยรวม ความไวว้างใจภายในองคก์ารดา้น
การท างานให้บรรลุเป้าหมาย ความไวว้างใจภายในองค์การดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจ และความไวว้างใจ
ภายในองคก์ารดา้นความเอาใจใส่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของทีมดา้นการปฏิบติังานของทีมมี
ผลงานท่ีดี กล่าวไดว้า่ ความไวว้างใจในองคก์ารนั้น ตอ้งท าให้เองคก์ารเกิดบรรยากาศแห่งความไวว้างใจในทุก
ระดบั ทั้งระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์าร อาจเป็นการสร้างนโยบายและก าหนดเป็นวสิยัทศัน์และพนัธ
กิจขององคก์ารข้ึนมา เพ่ือให้ทุกคนในองคก์ารไดป้ฏิบติัตาม หากในองคก์ารมีความไวว้างใจเกิดข้ึน ก็ยอ่มส่งผล
ใหผ้ลการปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้น จึงเป็นเหตุใหค้วามไวว้างใจในองคก์ารมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังาน 
 

8. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัยในคร้ังนี้ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดงัน้ี 

1. การสร้างและพฒันาความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึน จ าเป็นตอ้งใชเ้วลา จะตอ้งมีการใชท้กัษะ มีการฝึกปฏิบติั กวา่
จะถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้

2. ควรพิจารณาถึงความยติุธรรม มีการใหค้วามยติุธรรมในการประเมินผลต่างๆ โดยยดึหลกัความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกนั และยติุธรรมในการใหร้างวลั และการใหค้วามสนใจห่วงใยพนกังาน 

3. ควรมีการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา เพราะการเปิดเผยเก่ียวกบัขอ้มูลปัญหา
ต่างๆ ภายในองคก์าร ใหพ้นกังานไดรั้บรู้ จะเป็นการสร้างความไวว้างใจไดอี้กทางหน่ึง 
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4. ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างาน มีการเปิดรับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เป็นการร่วมกนัแสดงทิศทางและก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกนั  

5. ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนให้เกิดความน่าไวว้างใจ เช่น การพฒันาส่งเสริมความรู้ความสามารถในการ
ท างาน การมีคุณธรรมจริยธรรม ความยติุธรรม หากพนกังานรับรู้ถึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะน ามาซ่ึงความเช่ือถือ เช่ือใจ 
และวางใจในการพึ่งพาผูน้ าของตนได ้

6. ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของเพศชายกบัเพศหญิงเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติังาน เพ่ือให้
ทราบและเขา้ใจในทศันคติของเพศท่ีต่างกนั เพ่ือจะน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์รต่อไป  

 
9. ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวจิยักบัหน่วยงานหรือองคก์ารอ่ืนๆ (เช่น หน่วยงานขา้ราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็น
ตน้) หรือกลุ่มตวัอยา่งในระดบัอ่ืนๆ (เช่น หวัหนา้แผนก ผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหาร) เพื่อจะไดอ้งคค์วามรู้ท่ีสามารถขยาย 
กวา้งขวาง มีความหลากหลาย และมีความครอบคลุมในหลายๆ กลุ่มตวัอยา่งมากข้ึน  

2. ควรศึกษาวิจยั โดยการเพ่ิมตวัแปรตามท่ีคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจ เช่น ความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) ความผูกพันในงาน (Job Commitment) ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Employee 
Engagement) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) เป็นตน้  

3. ควรศึกษาวจิยัดว้ยวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสงัเกต การสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเก่ียวกับความไว้วางใจ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีมีความลุ่มลึกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะได้ข้อมูล
นอกเหนือไปจากการเก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถาม 

4. ควรศึกษาวิจยัเพ่ือสร้างและพฒันาความไวว้างใจกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูน้ า โดยมีการสร้างโปรแกรม
ออกแบบเพ่ือสร้างและพฒันาความไวว้างใจในกลุ่มผูน้ า บรรยากาศแห่งความไวว้างใจจะมีการถ่ายทอดลงไปสู่
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 

ของก าลงัพล กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค2์. ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ ากบัประสิทธิภาพของ
การปฏิบติังานของก าลงัพล กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 192คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าเอฟและ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  ผลการวิจยั พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบติังาน ของก าลงัพล กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์และ รูปแบบภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของก าลงัพล กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองคอ์ยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01  

 

ค าส าคญั : ภาวะผูน้ า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ทหารช่าง 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research are to study 1) Personal factors affecting performance efficiency of the 
staffs in the 2nd Engineer Battalion, King’s Guard. 2) Correlation between leadership model and performance 
efficiency of the staffs. The sample size is 192 people. The instrument was a constructed questionnaire. The data 
were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, F Test and Pearson Correlation Coefficient. 
  The research result found that personal factors don’t affect performance efficiency of the staffs in the 
2nd Engineer Battalion, King’s Guard and leadership style relate to performance efficiency of the staffs in the 2nd 
Engineer Battalion, King’s Guard, significant at 0.01.  
 
KEYWORD: Leadership, Performance efficiency , Engineer Battalion 
 

1. บทน า 
 ในสภาวะกาลปัจจุบนักองทพับกไดมี้ภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจากการเตรียมก าลงัและการใช้
ก าลงั  ยกตวัอยา่งเช่นการช่วยเหลือประชาชนเม่ือประสบเหตุจากภยัธรรมชาติ  การเตรียมรับมือกบัภยัพิบติั การ
รักษาความสงบภายใน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานดงักล่าวไดอ้ย่างไดผ้ลสูงสุด และกองพนัทหารช่างท่ี 2 
รักษาพระองค ์ตอ้งมีการเสริมสร้าง ลกัษณะความเป็นผูน้ าในหน่วยของตนเองเพ่ือท่ีจะตอบสนอง นโยบายของ 
ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งทนัท่วงที และ มีประสิทธิภาพ 
 ทางผูว้ิจยัจึงสนใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ ากบัประสิทธิภาพ ของการปฏิบติังาน
ของก าลงัพลในกองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์เก่ียวกบั“ รูปแบบภาวะผูน้ า ”รวมทั้ง “ ปัจจยัส่วนบุคคล ” ใน
การท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของก าลงัพลในกองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค์ ทั้ งน้ี เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบติังานของก าลงัพล กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์และ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากร กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค์ ทั้ งก าลงัพลชั้นผูน้้อย และ ชั้น
ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
กองทพับก ตลอดจนประเทศเทศชาติในกาลต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน ของก าลงัพล กองพนัทหาร
ช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์
 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ ากบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของก าลงัพล 
กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์
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3. สมมุติฐาน 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ สถานภาพสมรส และระดบัชั้นเงินเดือน มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของก าลงัพลกองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์
 2. รูปแบบภาวะผูน้ า มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของก าลงัพลกองพนัทหารช่างท่ี 2 
รักษาพระองค ์  

 
4. กรอบแนวคิดและทฤษฏี  
 ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้ าส่วนหน่ึงของการวจิยัในระยะแรกและเป็นการศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียง คือการบรรยายถึงพฤติกรรมผูน้ า (Lewin, Lippitt and White, 1960) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
คือ  
 1) ผูน้ าแบบอตัตาธิปไตยหรือเผดจ็การ (Autocratic) จะเป็นผูน้ าแบบช้ีน า มีการควบคุมบงัคบับญัชาสูง
ใชอ้  านาจมาก ไม่ใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
 2) ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic) จะเป็นผูน้ าท่ีใชอ้  านาจในการควบคุมนอ้ยท่ีสุด ไม่ช้ีแนะ
แนวทางแต่จะเป็นผูค้อยกระตุน้และใหแ้นวทางในการปฏิบติังาน  
 และได้ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ไรอันและสมิท (Ryan & Smith, 1954) ได้
กล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล (human efficiency) วา่เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งผลลพัธ์ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเท
และลงทุนใหก้บังาน ซ่ึงประสิทธิภาพในการท างานนั้นจะพิจารณาไดจ้ากการท างานของแต่ละบุคคลโดยพิจารณา
เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีใหก้บังานเช่นความพยายามก าลงังานกบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานนั้นๆ 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาได้สังเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของก าลงัพลในกองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองคไ์ด ้2 ตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ยรูปแบบภาวะผูน้ า, 
ปัจจยัส่วนบุคคลโดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดปัจจยัส่วนบุคคลท่ีจะน ามาศึกษาความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของ
ก าลงัพลไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ สถานภาพสมรส และระดบัชั้นเงินเดือนเพ่ือน ามาวิเคราะห์หา
แนวทางในการพฒันาการจดัการประสิทธิภาพการปฏิบติังานของก าลงัพลในกองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค์
ใหเ้หมาะสมต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดทางการวจิยั ดงัภาพท่ี 1 
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 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)           ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือก าลงั
พลนายทหารชั้นสัญญาบตัรและนายทหารชั้นประทวนในสังกดักองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์จ านวน 382 
คน หาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของ เครซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 192 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยใชม้าตรวดั
ประเมินค่ามาตราส่วน 5 ระดบั (Rating Scale) ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนและน าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาก่อนน าไปทดลองใช ้(Try out) กบัก าลงัพลนายทหารชั้นสัญญาบตัรและนายทหารชั้น
ประทวน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยไดค้่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.87 และได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ (Validity) โดยน า
แบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนมาเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาแก้ไขเพ่ือตรวจสอบความ
ครบถว้นถูกตอ้งของแบบสอบถามตลอดจนความสอดคลอ้งตรงตามจุดมุ่งหมายมีค่าเท่ากับ 0.83 จึงน าเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีจริงต่อไป 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 1) น าแบบสอบถามพร้อมหนงัสือราชการจากมหาวทิยาลยัศรีปทุมไปถึงกองพนัทหารช่างท่ี2 รักษา
พระองค ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล 

รูปแบบภาวะผู้น า 
1.อตัตาธิปไตยหรือเผดจ็การ 
(Autocratic) 
2. ประชาธิปไตย (Democratic) 
(White &Lippitt, 1960 cited in 
Barker, 1992) 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของก าลงั
พลกองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์

(Ryan & Smith, 1954) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. ระดบัการศึกษา 
3. ระดบัชั้นยศ 
4. สถานภาพสมรส 
5. ระดบัชั้นเงินเดือน 
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 2) ผูว้จิยัด าเนินการส่งแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเองโดยการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาก
กลุ่มตัวอย่างท่ี จ านวน 192 คน ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างวนัท่ี 20พ.ค.60 ถึงวนัท่ี 20 มิ.ย.60 แจก
แบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งแลว้เก็บรวบรวมกลบัในเวลาเดียวกนั โดยไดรั้บตอบกลบัคืนจ านวน 192 
ฉบบั เป็นฉบบัสมบูรณ์จ านวน 192 ฉบบั คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ โดยด าเนินการแจกท่ีหน่วยงานตน้สังกดั และ
เก็บแบบสอบถามในวนัท่ีท าการแจกแบบสอบถามทนัที 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยค านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2.วเิคราะห์รูปแบบภาวะผูน้ ากบัผลการปฏิบติังานของก าลงัพล กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองคโ์ดย
ค านวณหาค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่าง (Standard Deviation)   
และแปลความหมายค่าเฉล่ียเป็นระดบัความคิดเห็น 
 3.วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบภาวะผูน้ ากบัผลการปฏิบติังานของก าลงัพล
กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองคจ์ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล โดยการวเิคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และการเปรียบเทียบความต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe 
 4.วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ ากบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของก าลงัพลกองพนั
ทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค์โดยใช้  Pearson Correlation Coefficient โดยสามารถพิจารณาระดับน ้ าหนัก
ความสมัพนัธ์ (Determining the strength of the relationship)  ตามค าแนะน าของโคเฮน ( Cohen, 1988 ) 
 

6. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 พบว่า ก าลงัพลส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 30 ถึง น้อยกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีวุฒิการศึกษาอยูท่ี่ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็น ร้อยละ 42.2 อยูใ่นช่วงชั้นยศ ตั้งแต่ จ่าสิบตรี ถึง จ่าสิบเอก (พิเศษ) คิดเป็นร้อยละ 57.3
ใหญ่ มีสถานภาพการสมรส สมรสแลว้ โดยคิดเป็น ร้อยละ 59.4 ชั้นเงินเดือนท่ี 15,000 บาทถึงน้อยกว่า 25,000 
บาท คิดเป็น ร้อยละ 65.1 
 ผลการวิเคราะห์ เก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้ าของผุบ้งัคบับญัชา  วิเคราะห์ไดว้่า ก าลงัพลมีความเห็นต่อ
ลกัษณะภาวะผูน้ าแบบเผด็จการของหน่วยกองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค์ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.94 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ก าลงัพล มีความคิดเห็นต่อลกัษณะภาวะผูน้ าแบบ เผด็จ
การสูงท่ีสุด ในเร่ืองค าช้ีขาดของผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ถือเป็นขอ้ส้ินสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.40 และก าลงัพลมี
ความเห็นต่อลกัษณะภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตยของหน่วย กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ก าลงัพล มีความคิดเห็นต่อ ลกัษณะภาวะผูน้ า
แบบ ประชาธิปไตยสูงท่ีสุด ในเร่ือง ผูบ้งัคบับญัชาของท่านพยายามพูดให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกดีเพ่ือให้พวกเขามี
ก าลงัใจในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.76 
 ผลการวิเคราะห์ เก่ียวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานวิเคราะห์ได้ว่าก าลังพลมีความเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วย กองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค์ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก มี
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ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ก าลงัพล มีความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
สูงท่ีสุด ในเร่ือง หน่วยงานของท่านสามารถปฏิบติังานจนบรรลุผลส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.11 
 
ผลการพสูิจน์สมมตฐิาน 
 สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ยอาย,ุ ระดบัการศึกษา, ระดบัชั้นยศ, สถานภาพสมรส และ
ระดบัขั้นเงินเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของก าลงักองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์
 

สมมตฐิานการศึกษา F Sig ผลการวเิคราะห์ 
อาย ุ 0.873 0.419 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา 0.108 0.980 ปฏิเสธ 
ระดบัชั้นยศ 1.499 0.226 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส 0.782 0.459 ปฏิเสธ 
ระดบัขั้นเงินเดือน 2.151 0.119 ปฏิเสธ 

ภาพรวมปัจจยัส่วนบุคคล   ปฏิเสธ 

 สรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของก าลงัพล กองพนัทหารช่างท่ี 2 
รักษาพระองคอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 สมมตฐิานที ่2 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ า กบั ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
ก าลงัพลกองพนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค ์
 

ภาวะผู้น า 
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

ระดบัความสัมพนัธ์ 
r Sig.(2-tailed) 

1.อตัตาธิปไตยหรือเผดจ็การ 
(Autocratic) 

0.220** 0.002 มีความสมัพนัธ์ระดบันอ้ย 

2. ประชาธิปไตย 
(Democratic) 

0.323** 0.000 มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

รวม 0.410** 0.000 มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

  
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้ า กบั ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของก าลงัพลกอง
พนัทหารช่างท่ี 2 รักษาพระองค์ โดยใชค้่าสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ในการทดสอบสมมุติฐานผลการทดสอบพบวา่ความสัมพนัธ์ในภาพรวมของรูปแบบภาวะผูน้ า กบั 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีค่าSig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ารูปแบบภาวะผูน้ า ใน
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของก าลงัพลในภาพรวมอย่างมีนยัยะ
ส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (r = 0.410) 
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 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ 
 ผูน้ าแบบอตัตาธิปไตยหรือเผด็จการมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 แสดงวา่รูปแบบ
ภาวะผูน้ าในแบบอตัตาธิปไตยหรือเผด็จการมีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ย กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของก าลงั
พลในภาพรวมอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (r = 0.220) 
 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 แสดงวา่รูปแบบภาวะผูน้ าใน
แบบประชาธิปไตยมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของก าลงัพลในภาพรวมอย่าง
มีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (r = 0.323) 
 

7. สรุปผลวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
 รูปแบบภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของ ก าลงัพล กองพนัทหารช่างท่ี  
2 รักษาพระองค์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 เป็นไปตาม สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ องคก์ร หรือ หน่วยงานทหาร มีวฒันธรรม ในการเช่ือฟังผูบ้งัคบั บญัชา อยูใ่นแบบธรรมเนียม
ทหาร อยูแ่ลว้ ท าให ้เม่ือท่ีจะตอ้งปฏิบติัภารกิจ หรือ งานต่างๆ เม่ือมีค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา จะปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ดี และ มีประสิทธิภาพ 
 ผูน้ าแบบอตัตาธิปไตยหรือเผด็จการ มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบั ประสิทธิภาพการปฏิบติังานใน
ระดบั นอ้ย โดยก าลงัพลเห็นวา่การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นส่วนหน่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้ าแบบเผด็จ
การด้วย ซ่ึงตรงกับ คุณลกัษณะทหารโดยทัว่ไป และ ก าลงัพลตอ้งมี วินัย ในการเช่ือฟังผูบ้งัคบับัญชา จึงจะ
ปฏิบติังาน ไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ สอดคลองกบั งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ของโกสุมภ ์วอ่งกสิกรณ์ (2534) พบวา่ครู
พึงพอใจให้ผูบ้ริหารใชภ้าวะผูน้ าหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปตามลกัษณะขอบเขตงาน โดยให้ใชภ้าวะผูน้ าแบบ
เผด็จการ ในงานดา้นการปฏิบติัและแกปั้ญหาในกรณีวกิฤติ 
 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบั ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในระดบั ปาน
กลาง อาจแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูน้ าลกัษณะน้ี ยงัมีในหน่วยทหาร โดยท่ี ในหน่วยทหาร ก็ไม่ไดเ้ป็นเผด็จการเสมอไป 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะ ในหน่วยงาน มีความไวว้างใจก าลงัพลใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้อง ผูบ้งัคบับญัชา มัน่ใจในตวั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะก าลงัพลท่ีมีประสบการณ์ ในงานในหนา้ท่ี ท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย สอดคลองกบั
การศึกษาของ สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2550) ท่ีวา่ ผูน้ าแบบประชาธิปไตยน้ีมกัใชไ้ดผ้ลดีในสถานการณ์ท่ีตวัผูน้ าเอง 
ไม่แน่ใจต่อเป้าหมายและทิศทางในอนาคตขององคก์าร จึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาพนกังานท่ีมีประสบการณ์สูงเพื่อขอ
ความคิดเห็นและค าแนะน า อยา่งไรก็ตาม ผูน้ าแบบน้ีมกัใชไ้ดผ้ลค่อนขา้งนอ้ยในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีศกัยภาพ  
ขาดความรู้ความสามารถและขาดประสบการณ์ท่ีจะใหค้วามคิดเห็นและค าแนะน าท่ีเหมาะสมได ้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ผูน้ าแบบน้ีไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใชส้ถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน  
 

8. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจัิยไปใช้ 
 สามารถน าผลการวิจยัในเร่ืองของลกัษณะของผูน้ าในแบบต่างๆ น าไปประยกุตเ์ขา้กบัการบริหารงาน
หน่วยงานทหารในกองทพั รวมถึงอาจประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และหน่วยงานเอกชน 
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9. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ในการวิจยัคร้ังต่อไป อาจพิจารณาหน่วยท่ีท าการศึกษาเป็นหน่วยท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนันอกไป 
เช่น หน่วยส่ือสารท่ีใชเ้ทคโนโลยีของกองทพัเป็นหลกั รวมถึงอาจศึกษากบัหน่วยรบหลกัอยา่ง ทหารราบ ทหาร
มา้ คเพ่ือหาความแตกต่างของลกัษณะผูน้ าท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งจึงควรท าการศึกษาในเร่ืองดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพเพ่ือน ามาใชว้ดัระดบัประสิทธิภาพในหน่วยงานต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ลกัษณะของงานท่ีท า อายุ
ราชการ แขนงวชิาท่ีจบการศึกษาสถาบนัการศึกษา เช่น โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนช่างฝีมือทหาร หรือแม้
กระทั้ง สอบบรรจุโดยตรงจาก กองทพับก ฯลฯ ดงันั้นผูเ้ก่ียวขอ้งจึงควรท าการศึกษาต่อไปโดยจ าแนกประเภท
ของก าลงัพลเพ่ิมเติม เพ่ือน าขอ้คน้พบไปแก้ปัญหาและพฒันาการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป และควรตั้ง
ค าถามในเชิงบวกและลบคละกนัไป เพ่ือผลของระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาขวญัก าลงัใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการทหาร สงักดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ขา้ราชการทหาร
สังกดั กองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 จ านวน 150 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ  
ผลการวิจยัพบวา่ ขวญัก าลงัใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะท่าทาง บทบาทของ
ผูน้ า  ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์กร ด้านสภาพแวดลอ้มการท างาน ด้านสุขภาพของผูป้ฏิบัติงาน 
สามารถท านายหรืออธิบายความผนัแปรของผลการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

ค ำส ำคญั :  ขวญัก าลงัใจ , ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
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ABTARCT 
 The objectives of this study were to study the morale affecting the effectiveness of working performance 
of military personnel in the 1st Infantry Battalion, 29th Infantry Regiment. The sample used in this study were 
150 military personnel of the 1st Infantry Battalion, 29th Infantry Regiment. The data collecting by questionnaires 
and statistics employed for data analysis were  percentage,  mean,  standard  deviation and multiple regression. 
The study showed that the factors which are leader’s roles and posture, organizational goals satisfaction, working 
environment, personnel health issues influenced the statistical significant at the level of 0.05 of morale that affects 
the effectiveness of working performance.  
 
KEYWORDS : Morale, Performance Efficiency  
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร  ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่วา่จะเป็นสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวฒันธรรมประเพณีและค่านิยมทาง
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือองค์การ
ภาคเอกชนจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือนองคก์ารให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ผูบ้ริหารจึงจะ
น าพาองคก์ารไปสู่องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์ารก าหนดไวไ้ด ้
 กองพนัทหารราบท่ี 1  กรมทหารราบท่ี 29  เป็นหน่วยงานภาครัฐมีหนา้ท่ีในการป้องกนัและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ  รวมถึงการพฒันาประเทศ  ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานของกองทัพบก ตาม
เจตนารมณ์ของกองทพัไทยซ่ึงประกอบด้วยภารกิจ 5 ประการคือ การป้องกนัประเทศ  การรักษาความมัน่คง
ภายใน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  การพฒันาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบติั
ภารกิจทางทหารอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การสงคราม  เช่น การรักษาสันติภาพ เป็นตน้ ซ่ึงพ้ืนท่ีในการปฏิบติังานส่วนมากอยู่
ตามแนวชายแดนประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความยากล าบาก รวมทั้งจะตอ้งห่างไกลจากครอบครัวอนัเป็น
ท่ีรัก   ดงันั้น การปฏิบติังานดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ความสามารถและสมรรถภาพร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง มีความทรหดอดทนสูง มีความเสียสละ มีขวญัก าลงัใจท่ีดีเยี่ยม  จึงจะสามารถปฏิบติัภารกิจให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ   ขา้ราชการสงักดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29  
   ทรัพยากรมนุษยห์รือทรัพยากรบุคคลนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการขบัเคล่ือนองค์การไปสู่
ความส าเร็จ ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามส าคญักบัวธีิการท าใหบุ้คลากรภายในองคก์ารหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีทศันคติ
ท่ีดีต่องาน มีความรักความผกูพนัต่อองคก์ารและเพ่ือนร่วมงานอนัจะน าไปสู่ความรักความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจ 
ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร น าไปสู่เป้าหมายขององคก์ารยงัผลประโยชน์ต่อสมาชิก และ
ต่อส่วนรวมมากข้ึน ส่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรภายในองค์การมีคุณสมบติัท่ีกล่าวมานั้น อาจกล่าวไดว้่า คือ “ขวญั
ก าลงัใจ” ของบุคลากรภายในองคก์าร การพฒันาบุคลากรภายในองคก์ารจึงควรพฒันาทั้งดา้นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบัติงานควบคู่ไปกบัการพฒันาขวญัก าลงัใจของบุคลากรภายในองค์การจึงจะส่งเสริมให้องค์การเป็น
องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,  2528)               
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 ขวญัก าลงัใจในการท างานของบุคลากรภายในองคก์าร  มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์การ องค์การใดท่ีบุคลากรภายในองค์การมีขวญัก าลังใจดีจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรภายในองค์การมีความสุขในการท างาน  แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้องค์การใดท่ีบุคลากร
ภายในองค์การมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงานต ่า หรือไม่ดี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็จะต ่าตามไปดว้ย 
บุคลากรภายในองคก์าร ขอโอนยา้ยหน่วยงาน ลาออกจากงาน ขาดงาน หรือมีปัญหาวินยัดา้นอ่ืนตามมาอีกดว้ย  
ดงันั้น หากองคก์ารใดท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคญัและมีความเขา้ใจเก่ียวกบัขวญัก าลงัใจในการท างานท่ีถูกตอ้ง มี
ความเขา้ใจว่าขวญัก าลงัใจนั้นปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา ข้ึนอยู่กบัปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ แลว้น ามาประยุกต์เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจให้เกิดกบับุคลากรองค์การนั้นก็จะบรรลุวตัถุประสงค์อย่าง
ย ัง่ยนื (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2535)   
 จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของขวญัก าลังใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน พ่ือทราบถึงขวญัก าลงัใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารสังกดักองพนั
ทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 แลว้น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้ งใช้เป็นขอ้มูลในการแก้ไข ปรับปรุง  พฒันาระบบบริหารงาน
โดยรวมขององคก์รต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาขวญัก าลงัใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร สังกัดกองพนั
ทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 
 

3. กรอบแนวคิดและทฤษฏีกำรวจัิย  
       ตวัแปรตน้                                                                                                  ตวัแปรตาม 

              
 
 
 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภำพที1่ กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. ชั้นยศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. รายได ้
5. ประสบการณ์ท างาน 

ขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบัตงิำน 6 ด้ำน 
1. ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทของผูน้ า 
2. ดา้นความพึงพอใจในหนา้ท่ีการงาน 
3. ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์าร 
4. การใหบ้ าเหน็จรางวลั การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง 
5. ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 
6. ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน ( Davis,1962 ) 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิำน 
1. ดา้นคุณภาพงาน 
2. ดา้นปริมาณงาน 
3. ดา้นเวลา 
4. ค่าใชจ่้าย 

(Plowman & Peterson, 1953)  
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4. สมมติฐำนกำรวจัิย  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ ชั้นยศ อาย ุสถานภาพ รายไดต้่อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกนั 
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 2. ขวญัก าลงัใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร สงักดักองพนัทหารราบท่ี 1 
กรมทหารราบท่ี 29 
 

5. วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการทหารสงักดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 ท่ี
ปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 238 คน (ปฏิบติัราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) จากนั้นใช้
วธีิการค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ Krejcie & Morgan จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเท่ากบั 150 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามจ านวน 30 ขอ้ โดยผูศึ้กษาไดด้ดัแปลงมาจาก
แบบสอบถามของ  พนัตรีหญิง ดรุณี  เปรมปราชญ์,(2548) และ แบบสอบถามของ  มยุรี บุญเยี่ยม,(2558)  แลว้
น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบักรอบแนวคิดในการท าวิจยั ซ่ึงแบบค าถามเป็นปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานและส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ส่วนท่ี 4 เป็น
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับขอ้ค าถามปลายเปิด และน าเขา้ค าถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ Reliability 
ของขอ้ค าถามแต่ละดา้น ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient alphas) ซ่ึงค่าความ
เช่ือมัน่ท่ียอมรับไดค้วรมากกวา่ 0.70 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามและ
ค่าเฉล่ีย (Mean) อธิบายความคิดเห็นท่ีมีตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการทหารสังกดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 29 ท าหนงัสือ
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 1.)น า
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลเสนอต่อผูบ้งัคบักองพนั เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารแลว้จึงท า
การเก็บขอ้มูล 2.)ผูศึ้กษาแจกแบบสอบถามด้วยตนเองทั้ งหมด 3.)ผูศึ้กษารวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับคืน
ทั้งหมดมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 4.)วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ
มาใชใ้นการค านวณ 
 

6.  สรุปผลกำรวจัิย   
      ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ส่วนที ่1 วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น นายทหารชั้นประทวน จ านวน 136 คน คิดเป็น   ร้อยละ 90.7  มีอายรุะหวา่ง 
25 - 34 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  มีสถานภาพสมรส จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 ส่วนใหญ่มี
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รายได ้10,001 – 15,000 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน(อายงุาน)  6 – 10 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 
 ส่วนที ่2 วเิคราะห์ขอ้มูลขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน  
 การวิเคราะห์ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
ทั้ง 6 ดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.76 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อธิบายดงัน้ี 
 ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทผูน้ า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าผูบ้ังคบับัญชาแสดงตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94  ผูบ้ ังคบับัญชา
สามารถให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ผูบ้งัคบับญัชา มีความยติุธรรมในการ
ปกครองบงัคบับญัชาไม่เลือกปฏิบติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และตดัสินใจบนพ้ืนฐานของความถูกตอ้งเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั และผูบ้งัคบับญัชามีลกัษณะความเป็นผูน้ าท่ีท่าน
ปรารถนา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
 ดา้นความพึงพอใจในหนา้ท่ีงาน โดยภาพรวมระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่าลกัษณะงานของท่านเป็นงานท่ีมีเกียรติ งานท่ีเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.15 ท่านไดน้ าความรู้ความสามารถมาใชก้บังานในหน้าท่ีอย่างเต็มศกัยภาพเพ่ือพฒันางานให้ดีข้ึน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.83 งานท่ีท่านปฏิบติัตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 งานของท่านมีลกัษณะ
ทา้ทายความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และงานของท่านเปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.57  
 ดา้นความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์าร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวม 3.88   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าท่านมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานในหน้าท่ีของท่านให้บรรลุจุดหมายขององคก์ารท่ี
ก าหนดไว ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 ท่านมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานในหน้าท่ีของท่านให้บรรลุจุดหมายของ
องค์การท่ีก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 จุดมุ่งหมายขององค์การท่านสามารถปฏิบติัให้ส าเร็จได ้มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.93 ท่านทราบถึงเป้าหมายจุดหมายขององคก์ารของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายขององคก์าร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
 ดา้นการใหบ้ าเหน็จรางวลัการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.54 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าการไดรั้บการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งในการท างานในหน่วยงานข้ึนอยูก่บั
ผลงานและความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.67 ท่านไดรั้บการส่งเสริมใหมี้การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ในต าแหน่งงานของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัเปิดโอกาสใหท่้านมีความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.56 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาในการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีใหสู้งข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 
และท่านไดรั้บรางวลันอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนเม่ือปฏิบติังานส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 หากพิจารณา
แลว้ ด้านการให้บ าเหน็จรางวลั การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง พบว่า ท่านได้รับรางวลันอกเหนือจากเงินเดือน
ค่าตอบแทนเม่ือปฏิบติังานส าเร็จ  มีระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผูบ้งัคบับญัชาควรให้รางวลัตอบแทนให้
เหมาะสมกบัการปฏิบติังานเพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   
 ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.82  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบวา่ท่านสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในหน่วยงานของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั
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4.00 ท่านรู้สึกวา่ทุกคนในหน่วยงานของท่านท างานร่วมกนัดว้ยความสนุกสนานและสบายใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.81 ท่านรู้สึกวา่ทุกคนในหน่วยงานของท่านท างานร่วมกนัดว้ยความสนุกสนานและสบายใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.78 ท่านมีความพอใจในความมัน่คง  ย ัง่ยืนในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีท่านปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.77 
ท่านมีความมัน่ใจ ในความปลอดภยัทั้งดา้นชีวติและทรัพยสิ์นขณะปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.75  
 ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.68 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบวา่หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 หน่วยงานของ
ท่านให้ความส าคญัของสุขภาพของบุคลากรในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 สุขภาพของท่านมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 หน่วยงานของท่านจดัใหมี้การแข่งขนักีฬาระหวา่งบุคลากร
อยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60  และท่านมีความเครียดหรือความกงัวลในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.17  หากพิจารณาแลว้ ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ ท่านมีความเครียดหรือความกงัวลในการปฏิบติังาน มี
ระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่ขา้ราชการทหารมีความเครียดและความกงัวลในการปฏิบติังานเน่ืองจากงานทาง
ทหารเป็นงานท่ีมีความเส่ียง เพราะส่วนใหญ่เป็นงานเก่ียวกบัการรักษาความสงบภายในประเทศ ดงันั้นควรให้
ความส าคญัในเร่ืองของการแบ่งสายงานให้ตรงกบัความสามารถและให้เหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละ
บุคคล  
 ส่วนที ่3 วเิคราะห์ขอ้มูลประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  พบว่าระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ทั้ง 4 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.73  และเม่ือพิจารณารายได ้อธิบายดงัน้ี 
 ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มี 3 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  ดา้นเวลา มีค่าเฉล่ีย
ท่ากบั 3.82 ดา้นคุณภาพงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ดา้นปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  และผลการศึกษาพบอีก
วา่มี 1 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากแต่มีรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียปานกลาง คือ ดา้นค่าใชจ่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 หาก
พิจารณาแลว้พบวา่ ดา้นค่าใชจ่้าย พบวา่ ภารกิจท่ีท่านปฏิบติัใชค้่าใชจ่้ายในการด าเนินการนอ้ย มีระดบัปานกลาง 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ควรใหค้่าใชจ่้ายในการด าเนินการใหเ้หมาะสมกบังาน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
ตำรำงที ่1 การวเิคราะห์สมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   

ชั้นยศ อาย ุ สถานภาพ รายได ้ ประสบการณ์ท างาน 

T P F P F P F P F P 
0.802 0.084 0.862 0.489 4.818 0.009* 5.221 0.002* 1.891 0.115 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่  สถานภาพและรายไดท่ี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำงที ่2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่จ  าแนกตามกลุ่มสถานภาพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่  สถานภาพ หยา่ร้างมีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกบัสถานภาพ

โสด สมรส 
 

ตำรำงที ่3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่จ  าแนกตามรายไดต้่อเดือนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ รายไดต้่อเดือน 15,001-20,000 มีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีต ่าสุดและ

แตกต่างจากรายไดต้่อเดือนกลุ่มอ่ืน 
 

ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของขวญัก าลงัใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการทหารสงักดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหาราบท่ี 29  

ผลต่ำงของค่ำเฉลีย่ระหว่ำง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
กลุ่ม J 

สถำนภำพ 
 X โสด สมรส หย่ำร้ำง 

กลุ่ม I     
โสด 3.75 - - - 
สมรส 3.78 0.0340 - - 
หย่ำร้ำง 3.07 0.6765* 0.7105* - 

ผลต่ำงของค่ำเฉลีย่ระหว่ำง 2 กลุ่ม Mean Difference(I-J) 

กลุ่ม J 
รำยได้ต่อเดอืน 

 X ต ่ากวา่ 10,000 10,001-15,000 15,001-20,000 20,001ข้ึนไป 

กลุ่ม I      
ต ่ากวา่ 10,000 4.21 - - - - 
10,001-15,000 3.79 0.4258* - - - 
15,001-20,000 3.54 0.6777* 0.2518* - - 
20,001ข้ึนไป 3.67 0.5476* 0.1217 0.1300 - 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std.Error of 
the Estimate 

1 0.847 0.717 0.705 0.32437 
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 จากตารางท่ี 4  พบวา่ ขวญัก าลงัใจในท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้ง 6 ดา้น มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานถึง 71.7% การพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจะมีความคลาดเคล่ือน 
หรือความผิดพลาดประมาณ 0.32437 
 
ตำรำงที ่5 การตรวจสอบขวญัก าลงัใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 5  พบวา่ขวญัก าลงัใจ ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทผูน้ า  ดา้นความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมาย
ขององคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และ ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน สามารถใชพ้ยากรณ์ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตำรำงที ่6 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีใชพ้ยากรณ์มีผลต่อการปฏิบติังาน 

Model ตวัแปร Unstandarddized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T P 

  B Std.Error Beta   

1 (Constant) .281 .191  1.467 .145 

 ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทผูน้ า  .130 .056 .171 2.350 .020* 
 ดา้นความพึงพอใจในหนา้ท่ี .027 .071 .031 .371 .711 
 ดา้นความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์ร .333 .080 336 4.188 .000* 
 การใหบ้ าเหน็จรางวลัการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง .019 .057 .025 .334 .739 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน .190 078 .206 2.440 .016* 
 ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน .208 .063 .219 3.314 .001* 

*มีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  R = 0.847, R Square , SEest  = 0.32437, F = 60.463 , P = 0.000*   
 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ดา้น
ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และ ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R)เท่ากบั.847 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของขวญัก าลงัใจ  ( R2) .717 
นั่นคือ ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ดา้นความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้มการ

Model  SS df MS F P 

1 Regression 38.170 6 6.463 60.463 0.000* 

 Residual 15.046 143 0.105   
 Total 53.216 149    
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ท างาน และ ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั0.05 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของขวญัก าลงัใจท่ีปรับแลว้ Adjusted R2 =.705   ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการท านาย (Standard error) เท่ากบั 0.32437 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยดงัน้ี  ดา้นลกัษณะท่าทาง
บทบาทผูน้ า ค่า B=.130 8 ค่า t=2.350 ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ B=.333  ค่า t=4.188 ด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างาน ค่า B=.190 ค่า t=2.440 ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน B=.208 ค่า t=3.314 ซ่ึงสามารถ
เขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี  
 Y =.281(ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน) + .130 (ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทผูน้ า) +.333 (ดา้นความพึง
พอใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์ร)+.190 (ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน) +.208 (ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน) ซ่ึง
ทั้ง  4 ตวัแปรน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดร้้อยละ 84.7 
  สรุปการทดสอบสมติฐาน พบวา่ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน โดยรวมมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ดา้นความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์าร 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และ ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

7. สรุปและอภิปรำยผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารโดยการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการกลุ่มท่ีมีสถานภาพ หยา่ร้าง มีแรงจูงใจในการท างานนอ้ยกวา่สถานภาพกลุ่มอ่ืนๆ โดย
สถานภาพหยา่ร้างอาจมีปัญหาทางดา้นครอบครัวหลงัหยา่ร้างท าใหต้อ้งรับภาระทางดา้นครอบครัวทั้งรับผิดชอบ
โดยตรงและรับผิดชอบทางออ้ม ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต้่อเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารโดย
พบวา่ขา้ราชการทหารท่ีมีรายไดต้่อเดือนระหวา่ง 15,001-20,000 บาท จะเป็นกลุ่มท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานน้อย
กว่ากลุ่มอ่ืน อาจเน่ืองมาจากรายได้เฉล่ียต่อเดือนในระดับดังกล่าวจะเป็นข้าราชการท่ีมีภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัครอบครัวท าใหผ้ลการปฏิบติังานนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆอีกทั้งยงัข้ึนสนามตามแนว
ชายแดนจึงท าใหข้า้ราชการกลุ่มดงักล่าวมีความพยายามเพื่อสร้างความยอมรับในหนา้ท่ีและผลของงาน 
 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ท่ีมีผลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสัมพนัธภาพท่ีดี
ระหวา่งกนัของผูบ้งัคบับญัชา มีความส าคญัต่อการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานให้เกิดข้ึน และส่งเสริม
ความส าเร็จขององคก์ร   
 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาควรแจง้ความมุ่ง
หมายเป้าหมายขององคก์รให้ชดัเจนเพ่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไดป้ฏิบติัตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
การด าเนินงานขององคก์รทั้งของเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนการจดัการระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพช่วยใหเ้กิดขวญัใน
การปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ควรจะใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะ มีอากาศถ่ายเท มี
แสงสว่างเพียงพอ และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานเพียงพอ จดัหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท างาน เพ่ือความ
ปลอดภยัในการท างาน   
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 นอกจากน้ี ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งสภาพทางกายภาพ และสภาพ
จิตใจ มีผลต่อการท างานอย่างมาก เม่ือใดท่ีผูป้ฏิบติังานมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ หรือ สุขภาพจิตแลว้ย่อมไม่สามารถ
ท างานใหเ้กิดผลดีได ้ 
 ผลการศึกษาพบวา่ขวญัก าลงัใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกียรติ
คุณ พลเยี่ยม (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบล สังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ส่วนต าบล การสรุปการวิจัย ขวญัก าลงัใจมีผลต่อการปฏิบัติงาน สอดคลอ้งกับงานวิจัย  อดิศักด์ิ แสนทวีสุข 
(2557)  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  การปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนงานสืบสวน กองก ากบัการสืบสวน  
กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน กองบญัชาการต ารวจนครบาล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวพชัรี คงดี (2556) ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
ในสังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครสวรรค ์ สรุปไดว้า่ ขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานรายดา้นพบวา่มีก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ในสังกดัส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน จ าแนกตามรายดา้นพบวา่ ดา้น
สุขภาพของผูป้ฏิบัติงาน ทั้ งกายใจมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตินัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปริศนา พิมพา (2558)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอธาตุพนมจงัหวดั
นครพนม จงัหวดันครพนม โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมีนยัส าคญัทางสถิตินยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 

8. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวจิยัไปใช้ 
 1. ผูบ้งัคบับญัชาควรเพ่ิมสวสัดิการ ให้ค  าปรึกษาค าแนะน าให้กบัขา้ราชการท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง ให้มี
อาชีพเสริมนอกเหนือจากการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมรายได ้ และ เพ่ิมสวสัดิการดา้นการดูแลบุตรโดยการเพ่ิมศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เพ่ือเป็นสวสัดิการ ซ่ึงก่อใหเ้กิดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน  
 2. ผูบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองของรายไดต้่อเดือน เพ่ือสร้างความแตกต่างดา้นผลการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรส่งเสริมหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ขา้ราชการทหารท่ีมีรายไดต้่อเดือน
ระหวา่ง 15,001 - 20,000 บาท โดยมอบหมายหนา้ท่ี ความรับผิดชอบใหเ้หมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้
มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 3. ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะบทบาทของผูน้ า  มีการส่งเสริมให้ระดบัความพึงพอใจในการ
ท างานเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูบ้ังคบับัญชา ควรเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้ความสามารถ รวมทั้งสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึน
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
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 4.  ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์กร  ควรแจง้ความมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายสูงสุดให้บุคลากรในองค์กรทราบ โดยการปลูกฝังค่านิยมอนัดีให้เกิดกบับุคลากรซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความ
ทุ่มเทในการท างาน 
 5. ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ควรปรับปรุงให้สถานท่ีท างานใหมี้สภาพเหมาะสม 
จดัหาอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในปริมาณท่ีเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ระบบอินเตอเน็ตท่ีความเร็วสูง เพ่ือเกิดความรวดเร็ว
ในการปฏิบติังาน 
 6. ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน ควรจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีและจดั
ใหมี้การทดสอบร่างกายอยา่งสม ่าเสมอ ใหร้างวลัส าหรับผูท่ี้มีผลการทดสอบร่างกายดี 
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