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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเหตุแห่ งการสมรสที่เป็ นโมฆียะนี้ ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อทา
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเพื่อหาแนวทางในการอุดช่องว่างแห่ งกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ที่บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 บางมาตรามิได้บญ
ั ญัติไว้
อย่างครอบคลุมเท่าที่ควร หรื อไม่สามารถนามาปรับใช้กบั สภาวการณ์ในปั จจุบนั ที่มีลกั ษณะโครงสร้างทางสังคม
ที่ซบั ซ้อนกว่าในอดีต ทาให้กฎหมายครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องเหตุแห่งการสมรสที่เป็ นโมฆียะมีความ
ล้าสมัย
ในการนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเหตุแห่งความเป็ นโมฆียะตามหลักความสามารถของบุคคลและนิติกรรม
ทัว่ ไปของบรรพ 1 โดยได้วเิ คราะห์ถึงบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมรสตามบรรพ 5 ประกอบกันด้วย รวมทั้ง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเปรี ยบเทียบเหตุแห่ งการสมรสที่เป็ นโมฆียะของกฎหมายต่างประเทศ เช่น ที่ปรากฏในกฎหมาย
ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน และสวิสเซอร์ แลนด์ ซึ่ งบางประเทศมี บทบัญญัติว่าไว้เป็ นการเฉพาะ
เกี่ ยวกับเหตุแห่ งการสมรสที่ เป็ นโมฆี ยะแต่บ างประเทศก็ไม่มี โดยเฉพาะการสมรสอัน เกิ ดจากการข่มขู่ตาม
กฎหมายไทยไม่มีการบัญญัติพฤติการณ์ของการข่มขู่ไว้ ทาให้เกิดปั ญหาในการตีความบทบัญญัติดงั กล่าว แต่ใน
กฎหมายฝรั่งเศสหากเกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้น เช่น มีการข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวจนยินยอมทาการสมรสหรื อใช้
ความเคารพนับถือมาเป็ นเหตุข่มขู่ให้ทาการสมรสแล้ว ก็สามารถทาการเพิกถอนการสมรสได้ ส่ วนในกรณี การ
สมรสอันเกิดจากการใช้กลฉ้อฉลโดยการนิ่งนั้น ในบรรพ 5 ไม่มีบญั ญัติไว้ แต่ตามกฎหมายสวิสกลับมีบญั ญัติไว้
อย่างชัดเจนในกรณี ที่เป็ นการปกปิ ดอาการป่ วยที่ ตนเองเป็ นโรคอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของตนหรื อคู่
สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นเหตุแห่งการสมรสที่เป็ นโมฆียะได้
จากการศึ ก ษาเหตุ แ ห่ งการสมรสที่ เป็ นโมฆี ย ะ ผูว้ ิจัยเห็ น ควรเสนอแนะเพื่ อ ท าการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติในบรรพ 5 ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับอายุคู่สมรส พฤติการณ์ของการข่มขู่เพื่อให้คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งทาการ
สมรส การสมรสอันเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลที่สาม การสมรส
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โดยใช้กลฉ้อฉลโดยการนิ่ งหรื อต่างฝ่ ายต่างใช้กลฉ้อฉลซึ่งกันและกันให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น เพื่อให้บทบัญญัติบรรพ 5
มีความครอบคลุม ชัดเจน และเป็ นธรรมยิง่ ขึ้นต่อไป
คาสาคัญ: 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. บทนา
ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มีบทบัญญัติในเรื่ องโมฆี ยะไว้สองบรรพ คื อ
บรรพ 1 ว่าด้วยบททัว่ ไป และบรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ผูว้ จิ ยั เห็นว่าบทบัญญัติในเรื่ องของเหตุแห่ งโมฆียะนั้นมี
ลักษณะเหมือนกัน เช่น ในเรื่ องของอายุในการทานิ ติกรรม ความยินยอมของบิ ดามารดา ผูร้ ับบุตรบุ ญธรรม
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หรื อผูป้ กครอง การข่มขู่ การใช้กลฉ้อฉล และความสาคัญผิด ซึ่ งในบรรพ 1 มีบทบัญญัติขยายความหมายของ
การแสดงเจตนาในการทานิ ติกรรมอันเกิดจากการข่มขู่ การใช้กลฉ้อฉล และความสาคัญผิด โดยพิจารณาว่ามี
พฤติการณ์ลกั ษณะไหนที่ จะทาให้การทานิ ติกรรมมีผลเป็ นโมฆี ยะและมีการแสดงเจตนาหลายประเภท แต่ใน
ส่ วนของการสมรสอันเกิ ดจากเหตุดังกล่าว ไม่มีบทบัญ ญัติที่ชัดเจนดังเช่นการทานิ ติกรรม ดังจะเห็ นได้จาก
มาตรา 1503 ได้บญ
ั ญัติถึงเหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุวา่ การสมรสเป็ นโมฆียะ หาก
การสมรสเกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝื นมาตรา 1448 ที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องอายุไว้ มาตรา 1505 การสมรสอัน
เกิดจากความสาคัญผิดตัว มาตรา 1506 การสมรสอันเกิดจากการถูกกลฉ้อฉล มาตรา 1507 การสมรสอันเกิดจาก
การข่มขู่ และมาตรา 1509 ความยินยอมในการสมรสของบิดามารดา ผูร้ ับบุตรบุญธรรม หรื อผูป้ กครอง
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 1 หลักทัว่ ไปนั้นได้มีบทบัญญัติใน
เรื่ อ งอายุและความสามารถของผูเ้ ยาว์ โดยในมาตรา 19 ก าหนดอายุผูเ้ ยาว์เมื่ อ บรรลุ นิ ติภาวะคื อ อายุยี่สิบ ปี
บริ บูรณ์หรื ออายุครบ 17 ปี ได้ทาการสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย มาตรา 21 กาหนดถึงนิ ติกรรมที่ผเู ้ ยาว์กระทา
ต้องได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม และในมาตรา 22 ถึ งมาตรา 27 ได้กาหนดข้อยกเว้นที่ ผูเ้ ยาว์
สามารถทานิ ติกรรมได้เองเฉพาะตัวโดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การทานิติกรรมโดยสาคัญผิด โดยบัญญัติถึงการแสดงเจตนาสาคัญผิดในสิ่ งซึ่งเป็ นสาระสาคัญแห่งนิติกรรมมีผล
เป็ นโมฆะ ในมาตรา 156 การแสดงเจตนาโดยสาคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรื อทรัพย์ในมาตรา 157 และการ
แสดงเจตนาโดยสาคัญผิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในมาตรา 158 รวมทั้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทานิ ติ
กรรมโดยถูกกลฉ้อฉล ลักษณะทัว่ ไปของกลฉ้อฉลที่ทาให้นิติกรรมเป็ นโมฆียะ หรื อในกรณี บุคคลภายนอกทากล
ฉ้อฉล ในมาตรา 159 กลฉ้อฉลเพื่อเหตุในมาตรา 161 ลักษณะของการทากลฉ้อฉลโดยการนิ่ งในมาตรา 162 กรณี
การทากลฉ้อฉลโดยคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายในมาตรา 163 ในกรณี การทานิ ติกรรมโดยถูกข่มขู่ซ่ ึ งบัญญัติไว้ในมาตรา
164 การกระทาซึ่ งกฎหมายไม่ให้ถือว่าเป็ นการข่มขู่ในมาตรา 165 การข่มขู่โดยบุคคลภายนอกตามมาตรา 166
และมีมาตรา 167 ถือว่าเป็ นหลักในการวินิจฉัยกรณี เกี่ยวกับความสาคัญผิด กลฉ้อฉล และการข่มขู่ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าบทกฎหมายในบรรพ 1 หลักทัว่ ไปนั้น มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมชัดเจนมากกว่าบทบัญญัติในบรรพ 5 ว่าด้วย
ครอบครัว เนื่ องจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ในเรื่ องของการ
เพิกถอนการสมรสอันเกิดจากการสมรสที่เป็ นโมฆียะนั้นมีบทบัญญัติค่อนข้างน้อย ซึ่ งหากมีเหตุแห่งการสมรสที่
เป็ นโมฆี ยะเกิ ดขึ้น แต่ไม่มีบทกฎหมายมาปรับแก่คดี ก็มีผลทาให้นักกฎหมายไม่สามารถวินิจฉัยถึงปั ญหาทาง
กฎหมายที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ และนักกฎหมายจะสามารถน าหลักเกณฑ์ของการแสดงเจตนาที่ ป รากฏในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ 1 ในเรื่ องนิ ติกรรมมาปรับใช้ได้หรื อไม่ เพียงใด นอกจากนี้ หากมี การสมรส
เกิดขึ้นไม่วา่ จะเป็ นการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยการนิ่ ง การสมรสโดยคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายฉ้อฉล การสมรสอัน
เกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอกนั้นจะเป็ นเหตุให้การสมรสเป็ นโมฆียะหรื อไม่ เพียงใด ผูว้ ิจยั จะได้วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบเหตุแห่ งความเป็ นโมฆียะของการสมรส ตามกฎหมายครอบครัวไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อ
หาแนวทางที่เหมาะสมมาบัญญัติในกฎหมายครอบครัวไทยให้สมบูรณ์ดียงิ่ ขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาเหตุ แ ห่ ง การสมรสที่ เป็ นโมฆี ย ะตามกฎหมายครอบครั ว ไทย และตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ทั้งตามระบบกฎหมาย Common Law และตามระบบกฎหมาย Civil Law อี ก ทั้งเพื่ อพิ จารณา
147

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เปรี ยบเทียบเหตุแห่งความเป็ นโมฆียะตามหลักความสามารถของบุคคลและหลักนิติกรรมทัว่ ไป ตามบรรพ 1 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กับ เหตุแห่ งการสมรสที่เป็ นโมฆียะตาม บรรพ 5 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสม
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ ยวกับเหตุแห่ งการสมรสที่ เป็ นโมฆี ยะตามกฎหมายครอบครัวไทย
และเพื่อเสนอแนะเหตุที่จะขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุวา่ สมรสเป็ นโมฆียะ หากการสมรส
เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝื นมาตรา 1448 ที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องอายุไว้ มาตรา 1506 การสมรสอันเกิดจากการ
ถูกกลฉ้อฉล และมาตรา 1507 การสมรสอันเกิดจากการข่มขู่

3. สมมติฐานในการศึกษา
เหตุ แ ห่ งการสมรสอัน เป็ นโมฆี ย ะ ตามบรรพ 5 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ก าหนด
หลัก เกณฑ์ ไ ว้ใ นมาตรา 1503 มี 5 กรณี คื อ มาตรา 1504 การสมรสที่ ฝ่ าฝื นหลัก เกณฑ์เรื่ อ งอายุข องคู่ ส มรส
มาตรา 1505 การสมรสอันเกิดจากความสาคัญผิดตัว มาตรา 1506 การสมรสอันเกิดจากการถูกกลฉ้อฉล มาตรา
1507 การสมรสอันเกิดจากการข่มขู่ และมาตรา 1509 การให้ความยินยอมในการสมรสของบิดามารดา ผูร้ ับบุตร
บุญ ธรรม หรื อผูป้ กครอง ซึ่ งบทบัญญัติดงั กล่าวยังมีเนื้ อหาที่ ไม่ชดั เจน ประกอบกับในบรรพ 1 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ได้บญั ญัติเรื่ องของเหตุแห่งความเป็ นโมฆียะตามหลักความสามารถของบุคคลและตาม
หลักนิ ติกรรมทัว่ ไปไว้ ทาให้เกิ ดปั ญหาในการใช้กฎหมาย ดังนั้นจึ งต้องศึกษาเปรี ยบเทียบเหตุแห่ งการสมรสที่
เป็ นโมฆียะตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ งมีการบัญญัติเนื้ อหาไว้ชดั เจน และมีหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ครอบคลุม
กว่ากฎหมายครอบครัวไทย เพื่อนาข้อดีและนาบทบัญญัติที่กฎหมายไทยไม่ได้บญ
ั ญัติไว้มาเป็ นแนวทางในการ
ปรับ ใช้ในเรื่ องเหตุแห่ งการสมรสที่ เป็ นโมฆี ยะตามกฎหมายครอบครัวไทยต่อไป ส่ งผลให้มี การบัญ ญัติบ ท
กฎหมายที่ชดั เจนและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น

4. วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยทาการศึ กษาค้นคว้าจากเอกสาร
ภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงตารา คาอธิ บายกฎหมาย บทความทางวิชาการ คาพิพากษา
ศาลฎีกา ข้อมูลกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง

5. สรุ ป
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเหตุแห่งการสมรสที่เป็ นโมฆียะ ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปปั ญหา
กฎหมายเกี่ยวกับเหตุแห่งการสมรสที่เป็ นโมฆียะ ดังต่อไปนี้
5.1 ปั ญหาเกี่ยวกับอายุคู่สมรส
จากการศึ กษาบทบัญ ญัติในประเด็นเกี่ ยวกับเงื่ อนไขในการสมรส กรณี อายุคู่สมรสนั้น ในกฎหมาย
ครอบครัวไทย ได้มีบทบัญญัติในเรื่ องเงื่อนไขเกี่ ยวกับอายุคู่สมรสในมาตรา 1448 โดยกฎหมายกาหนดว่าการ
สมรสจะท าได้ต่ อ เมื่ อ ชายและหญิ งมี อ ายุสิ บ เจ็ ด ปี บริ บู ร ณ์ ซึ่ งเงื่ อ นไขในการสมรสกรณี อายุคู่ส มรสนี้ เป็ น
บทบัญญัติที่มีมาตั้งแต่เริ่ มมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ครั้งแรก พ.ศ.2478 โดยบทบัญญัติเดิมนั้นเป็ นเพียง
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เงื่อนไขการสมรสของชายและหญิงเท่านั้น ซึ่ งกฎหมายกาหนดว่าชายจะต้องมีอายุครบ 17 ปี บริ บูรณ์ และหญิ ง
ต้องมีอายุครบ 15 ปี บริ บูรณ์ หากชายหญิงทาการสมรสไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุคู่สมรสถือเป็ นเหตุให้
ศาลเพิกถอนการสมรสได้ อย่างไรก็ดี ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้มีการชาระสะสางประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 ที่ได้บญั ญัติให้ชายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเที ยมกัน จึงได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับอายุคู่สมรสให้ชายและหญิงทาการสมรสได้เมื่ออายุครบ 17 ปี
บริ บูรณ์ หลังจากนั้นต่อมาก็มิได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่ องอายุคู่สมรสอีกเลย ผูว้ จิ ยั พบว่าการที่กฎหมายมิได้มี
การแก้ไขเกี่ยวกับอายุคู่สมรสมาตั้งแต่ พ.ศ.2519 ถือว่าเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน ทาให้กฎหมายมีความล้าสมัยเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสภาพสังคมในยุคปั จจุบนั ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ดังนี้ ผวู ้ ิจยั เห็นว่าการสมรสถือว่า
เป็ นจุดเริ่ มต้นของสถาบันครอบครัวจึ งควรที่ จะมี การวางแผนครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากรของ
ประเทศ ดังนี้ วุฒิภาวะของชายหญิงคู่สมรส ความพร้อมในการมีบุตร และความรับผิดชอบในครอบครัวจึงต้อง
สัมพันธ์กนั ซึ่ งผูว้ ิจยั พิจารณาว่าหากชายหญิ งคู่สมรสอายุครบ 17 ปี บริ บูรณ์ สามารถทาการสมรสได้น้ ัน ตาม
ความเป็ นจริ งแล้วคู่สมรสนั้นยังอยูใ่ นวัยที่ควรได้รับการศึกษา อีกทั้งยังมีวฒ
ุ ิภาวะที่นอ้ ยเกินไปจึงยังไม่เหมาะสม
ที่จะทาการสมรส ทาให้มีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมได้ อีกทั้งการที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายใน
เรื่ องอายุคู่สมรสได้มีการบัญญัติไว้ต้ งั แต่ปี พ.ศ.2478 และได้มีการแก้ไขในปี พ.ศ.2519 จนถึงปั จจุบนั ภายหลังจาก
การแก้ไขเป็ นระยะเวลากว่า 40 ปี หากเปรี ยบเทียบกับยุคสมัยในปั จจุบนั ถือว่าเป็ นบทบัญญัติที่ลา้ สมัย
นอกจากนี้การที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่าในสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริ กา มีบทบัญญัติให้ชายหญิงคู่สมรสทาการสมรสได้
เมื่อมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ ดังนี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการที่ประเทศต่าง ๆ ได้มีบทบัญญัติในเรื่ องอายุคู่สมรสไว้วา่ ต้องมี
อายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์น้ นั ถือว่าเป็ นอายุที่เหมาะสมสาหรับการสมรสแล้ว ประกอบกับหากเปรี ยบเทียบกับสภาวะ
ในสังคมไทยในยุคปั จจุบนั หากคู่สมรสอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์จะมีความพร้อมในการทาการสมรสมากกว่า อีกทั้ง
หากพิจารณาในเรื่ องของการได้รับการศึกษาของผูเ้ ยาว์ จะพบว่าหากชายหญิงที่มีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ โดยทัว่ ไป
จะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อระดับชั้นปริ ญญาวิชาชีพแล้ว สามารถประกอบอาชีพหา
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงมีความพร้อมในการเลี้ยงดูครอบครัวมากกว่าอายุ 17 ปี บริ บูรณ์ยอ่ มส่ งผลให้ลด
ปั ญหาการหย่าร้างของคู่สมรสได้อีกเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าเพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากร
ของประเทศ และพิจารณาจากสภาพวุฒิภาวะของชายหญิงคู่สมรส จึงควรทาการแก้ไขอายุคู่สมรสให้มีอายุครบ
18 ปี บริ บูรณ์
5.2 ปั ญหาเกี่ยวกับการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล
ปั ญหาเกี่ยวกับการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล ตามที่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาและวิเคราะห์ปัญหามา พบว่ามี
ปั ญหาดังต่อไปนี้
(1) ปั ญหากรณี การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลที่สาม
เนื่ องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 มาตรา 1506 วรรคหนึ่ ง ได้บญ
ั ญัติหลักเกณฑ์ใน
เรื่ องเหตุแห่ งการสมรสที่เป็ นโมฆียะไว้เพียงว่า ถ้าคู่สมรสได้ทาการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลอันถึงขนาดถ้ามิได้มี
กลฉ้อฉลนั้นจะไม่ทาการสมรส และในมาตรา 1506 วรรคสอง ได้บญ
ั ญัติขอ้ ยกเว้นในกรณี การสมรสโดยถูกกล
ฉ้อฉลไว้เพียงว่า หากการสมรสอันเกิ ดจากการฉ้อฉลโดยบุคคลที่ สาม โดยคู่กรณี ฝ่ายหนึ่ งไม่ได้รู้เห็ นด้วย การ
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สมรสไม่เป็ นโมฆียะ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือ หากการสมรสเกิ ดจากกลฉ้อฉลโดยบุคคลที่ สาม การสมรสเป็ น
โมฆี ยะ เฉพาะกรณี คู่สมรสอี กฝ่ ายหนึ่ งรู ้ เห็ นด้วย เมื่ อพิจารณาจากบทบัญ ญัติในบรรพ 1 มาตรา 159 ซึ่ งเป็ น
บทบัญญัติในกรณี การแสดงเจตนาในการทานิ ติกรรมเพราะถูกกลฉ้อฉล มีผลทางกฎหมายคือนิ ติกรรมดังกล่าว
เป็ นโมฆียะ ซึ่ งการถูกกลฉ้อฉลต้องถึงขนาดซึ่ งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว การแสดงเจตนาในการทานิ ติกรรมคง
จะไม่ได้กระท าขึ้ น และในบทบัญ ญัติ มาตรา 159 ยังได้บัญ ญัติ เรื่ อ งการแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลโดย
บุคคลภายนอกไว้เช่นกัน โดยมีสาระสาคัญบัญญัติวา่ การแสดงเจตนาจะเป็ นโมฆียะต่อเมื่อคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งได้รู้
หรื อควรจะรู ้ถึงกลฉ้อฉลนั้น จากการศึกษาหลักกฎหมายดังกล่าวทาให้เห็นปั ญหาอันเกิดจากการสมรสโดยถูกกล
ฉ้อฉลโดยบุคคลที่สามในกรณี ที่คู่สมรสฝ่ ายหนึ่งควรจะรู ้วา่ มีบุคคลที่สามใช้กลฉ้อฉลกับคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ง หาก
มีกรณี ดงั กล่าวเกิดขึ้นจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร หรื อหากมีพฤติการณ์ที่คู่สมรสฝ่ ายหนึ่งนั้นควรจะรู ้ แต่คู่สมรส
คนดังกล่าวใช้วธิ ีหลบเลี่ยงว่าไม่รู้เพื่อการสมรสมีผลสมบูรณ์ ทั้งที่เจตนาในใจของคู่สมรสที่ควรจะรู ้วา่ คู่สมรสอีก
ฝ่ ายหนึ่งของตนนั้นได้เข้าทาการสมรสเพราะถูกบุคคลที่สามใช้กลฉ้อฉล อันจะมีผลทาให้การสมรสที่เกิดขึ้นนั้น
เกิ ดจากการแสดงเจตนาในการสมรสบกพร่ อง และเป็ นเหตุให้การสมรสเป็ นโมฆี ยะ อีกทั้งจากการที่ ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษากฎหมายครอบครัวต่างประเทศ พบว่าในแต่ละประเทศมีเพียงบทบัญญัติเรื่ องการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล
บางประเทศมีบทบัญญัติกรณี การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยบุ คคลที่สามโดยคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งรู ้เห็นด้วย และ
พบว่าไม่มีประเทศใดมีบทบัญญัติในเรื่ องการสมรสอันเกิดจากการใช้กลฉ้อฉลโดยบุคคลที่ สามโดยคู่สมรสอีก
ฝ่ ายหนึ่งควรจะได้รู้ถึงกลฉ้อฉลของบุคคลที่สามนั้น ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นว่าหากมีบทบัญญัติในเรื่ องการสมรสอันเกิดจาก
การใช้กลฉ้อฉลโดยบุคคลที่สามโดยคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งควรจะได้รู้ถึงกลฉ้อฉลของบุคคลที่สามทาให้การสมรส
เป็ นโมฆียะ อันจะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่สมรสฝ่ ายที่ถูกบุคคลภายนอกใช้กลฉ้อฉลโดยคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ง
มีเหตุอนั ควรจะรู ้ถึงกลฉ้อฉลดังกล่าว เพราะการสมรสควรจะเกิ ดขึ้นจากความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ าย
ดังนั้นเหตุที่จะทาให้การสมรสไม่เป็ นโมฆียะ ต้องเป็ นกรณี ที่คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งนั้นไม่รู้ถึงการใช้กลฉ้อฉลของ
บุคคลที่สามหรื อไม่ควรจะรู ้ถึงการใช้กลฉ้อฉลของบุคคลที่สามโดยแท้จริ ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผวู ้ จิ ยั จึงเห็นว่า
เพื่อลดปั ญหาในการปรับใช้หลักกฎหมายกรณี เหตุแห่ งการสมรสเป็ นโมฆี ยะกับกรณี เรื่ องการสมรสอันเกิดจาก
การใช้กลฉ้อฉลโดยบุคคลที่ สามโดยคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งควรจะได้รู้ถึงกลฉ้อฉลของบุคคลที่สาม จึงควรทาการ
แก้ไขถ้อยคาในบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนาไปปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ งได้ต่อไป
(2) ปั ญหากรณี การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยการนิ่ง
สาหรับปั ญหาเกี่ยวกับการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยการนิ่ งนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ใน
บรรพ 5 ไม่มีบัญญัติไว้ดงั เช่นในบรรพ 1 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยมาตรา 162 มีบทบัญญัติ
กรณี การแสดงเจตนาในการทานิ ติกรรมสองฝ่ ายซึ่ งคู่กรณี ฝ่ายหนึ่ งจงใจนิ่ งเสี ยไม่แจ้งข้อความจริ งหรื อมิได้แจ้ง
คุณสมบัติอนั คู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งมิได้รู้ การทานิ ติกรรมนั้นถือว่าเกิดจากกลฉ้อฉล และหากพิสูจน์ได้วา่ ถ้ามิได้นิ่ง
เสี ยเช่นนั้น นิ ติกรรมอันเป็ นโมฆี ยกรรมนั้นก็คงจะมิได้กระทาขึ้น เมื่อบรรพ 5 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นบทบัญ ญัติเกี่ยวกับหลักกฎหมายครอบครัวไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องดังกล่าวจึงก่อให้เกิดปั ญหาว่า
หากคู่สมรสฝ่ ายหนึ่ งไม่แจ้งข้อเท็จจริ งซึ่ งเป็ นสาระสาคัญในการสมรส และพิสูจน์ได้วา่ ถ้ามีการแจ้งข้อเท็จจริ ง
ดังกล่าวการสมรสของทั้งสองฝ่ ายจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร จากการศึกษากฎหมาย
ต่างประเทศ ผูว้ ิจยั พบว่าไม่มีประเทศใดเลยที่บญ
ั ญัติเรื่ องการสมรสอันเกิดจากการใช้กลฉ้อฉลฉลโดยการนิ่ ง มี
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เพียงสมาพันธรัฐสวิสที่บญ
ั ญัติในเรื่ องการปกปิ ดอาการป่ วยจากโรคที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของตัวคู่สมรสเอง
หรื อของคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งอันถือว่าเป็ นเหตุแห่ งการสมรสที่เป็ นโมฆียะ และในประมวลกฎหมายครอบครัว
แห่ งมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริ กา มีบทบัญญัติในเรื่ องการสมรสอันเกิ ดจากการที่ คู่สมรสฝ่ ายหนึ่ งปกปิ ดเรื่ องที่
ตนเองได้หย่าร้างกับคู่สมรสคนก่อน ถือเป็ นเหตุแห่งการเพิกถอนการสมรส ดังนี้แม้ในประมวลกฎหมายแพ่งสวิส
และในประมวลกฎหมายครอบครัวแห่ งมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริ กา จะไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องการสมรสโดยถูก
กลฉ้อฉลโดยการนิ่งไว้โดยตรงก็ตาม แต่ผวู ้ จิ ยั เห็นว่าการปกปิ ดข้อเท็จจริ งบางประการก็ถือว่าเป็ นวิธีการหนึ่ งของ
การใช้กลฉ้อฉลโดยการนิ่ง เนื่องจากคาว่ากลฉ้อฉล ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 ได้ให้ความหมายของคาว่ากลฉ้อฉล หมายถึงการใช้อุบายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อ
การจงใจปิ ดบังซ่ อนเร้นข้อความจริ งเพื่อให้ผูอ้ ื่ นหลงผิดจนเข้าทานิ ติกรรมหรื อจนคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่ งยอมรั บ
ข้อกาหนดอันเป็ นภาระอันหนักขึ้นกว่าที่คู่กรณี ฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปรกติ ดังนี้การจงใจปิ ดบังซ่อนเร้นหรื อการ
ปกปิ ดถือว่าเป็ นการใช้กลฉ้อฉลโดยการนิ่ งเช่นกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่าหากมีปัญหาอันเกิดจากการสมรสโดยถูกกล
ฉ้อฉลโดยการนิ่ ง หรื อแม้กระทั่งกรณี ปกปิ ดข้อเท็จจริ งบางประการที่ มีความสาคัญต่อสถาบันครอบครัว ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริ ยาในการใช้ชีวิตร่ วมกัน หากคู่สมรสอี กฝ่ ายหนึ่ งที่ ถูกปกปิ ดทราบ
ข้อเท็จจริ งดังกล่าวแล้วไม่ทาการสมรส การปกปิ ดข้อเท็จจริ งนั้นย่อมถือได้วา่ เป็ นการปกปิ ดข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ เช่น การปกปิ ดกรณี เป็ นคนรักร่ วมเพศ การปกปิ ดโรคติดต่อที่ เป็ นอันตรายร้ายแรง เป็ นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ หรื อป่ วยเป็ นหมันไม่สามารถมีบุตรได้ เป็ นต้น ถือว่าการสมรสนั้นเกิ ดจากการใช้กลฉ้อฉล
เช่นกัน ดังนี้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องในบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเกี่ ยวกับเรื่ องการใช้กลฉ้อฉลโดยการ
นิ่ ง และในส่ วนของการปกปิ ดข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญถึงขนาดว่าถ้าคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบข้อเท็จจริ ง
ดังกล่าวจะไม่ทาการสมรสนี้ จึงควรที่จะทาการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่ องดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดความเป็ น
ธรรมแก่คู่สมรส และเพื่อความชัดเจนในการนาไปปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ งได้ต่อไป
(3) ปั ญหากรณี คู่สมรสทั้งสองฝ่ ายต่างใช้กลฉ้อฉลซึ่งกันและกัน
เนื่ องจากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 ไม่มีบทบัญญัติกรณี คู่สมรสทั้งสองฝ่ ายต่างใช้
กลฉ้อฉลซึ่ งกันและกันในการเข้าทาการสมรส ผูว้ ิจยั เห็ นว่าแม้ว่ากรณี การสมรสดังกล่าวได้เกิ ดขึ้นจากการที่ คู่
สมรสทั้งสองฝ่ ายแสดงเจตนาในการสมรสบกพร่ องทั้งคู่ก็ตาม อันเป็ นเหตุให้การสมรสเป็ นโมฆี ยะ ซึ่ งปั ญหา
ดังกล่าวผูว้ จิ ยั พบว่าผลที่จะเกิดตามมาในภายหลังคือสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องค่าทดแทนจากคู่สมรสฝ่ ายที่รู้เห็นเป็ นใจ
ในการใช้กลฉ้อฉลเพื่อทาการสมรส ซึ่ งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 1513 ได้บัญ ญัติกรณี คู่
สมรสที่ถูกฟ้ องเพิกถอนการสมรสได้รู้เห็นเป็ นใจในเหตุแห่งการสมรสที่เป็ นโมฆียะ คู่สมรสนั้นจะต้องรับผิดใช้
ค่าทดแทนความเสี ยหายซึ่ งคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งได้รับต่อกาย ชื่อเสี ยง หรื อทรัพย์สิน เนื่ องจากการสมรสนั้น ดังนี้
เมื่อการสมรสเกิดจากคู่สมรสทั้งสองฝ่ ายต่างใช้กลฉ้อฉลซึ่ งกันและกัน จึงไม่ถือว่าแต่ละฝ่ ายได้รับความเสี ยหาย
ต่อกาย ชื่อเสี ยงหรื อทรัพย์สิน ทั้งสองฝ่ ายจึงไม่สามารถเรี ยกค่าทดแทนความเสี ยหายจากอีกฝ่ ายหนึ่งได้
5.3 ปั ญหาเกี่ยวกับการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่
จากการที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพบว่าปั ญหาเกี่ยวกับการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่ มีดงั นี้
(1) กรณี ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของการข่มขู่เพื่อให้คู่สมรสทาการสมรส เนื่ องจากกฎหมายครอบครัว
ไทยมาตรา 1507 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 มีบทบัญญัติในกรณี คู่สมรสทาการสมรสโดยถูก
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ข่มขู่ตอ้ งถึงขนาดว่าถ้ามิได้มีการข่มขู่น้ นั ก็จะไม่มีการสมรส โดยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะพฤติการณ์ของ
การข่มขู่แต่ประการใด จากการศึกษาพบว่ากฎหมายครอบครัวฝรั่งเศสกาหนดว่าหากการสมรสมีการข่มขู่ให้เกิด
ความหวาดกลัวจนยินยอมทาการสมรสหรื อใช้ความเคารพนับถือมาเป็ นเหตุข่มขู่ให้ทาการสมรสแล้ว ก็สามารถ
ทาการเพิกถอนการสมรสได้ ในสมาพันธรัฐสวิส มีบทบัญญัติกาหนดไว้ชดั เจนว่าการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่
ว่าจะเกิดอันตราย และเป็ นภยันตรายใกล้จะถึง ซึ่ งเป็ นภัยต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อชื่ อเสี ยงมีผลเป็ นโมฆี ยะ และใน
ประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่ เป็ นเหตุให้การสมรสเป็ นโมฆียะ โดยการข่มขู่
ดังกล่าวต้องเป็ นการข่มขู่ถึงชีวิตและอิสรภาพ และมุ่งไปที่ ผลกระทบของการข่มขู่มากกว่าลักษณะของการข่มขู่
ดังเช่นในคดี Hirani V Hirani (1982)1 เป็ นกรณี ที่หญิงถูกข่มขู่ให้ทาการสมรส หากไม่ทาการสมรสจะถูกขับไล่
ออกจากหมู่บา้ นหรื อถูกขับไล่ออกจากครอบครัวของเธอ ดังนี้ จึงเป็ นกรณี ที่คู่สมรสเข้าทาการสมรสเพราะถูก
ข่มขู่อย่างรุ นแรงโดยไม่มีทางเลื อก แม้ว่าจะเกิ ดจากขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของคนในหมู่บ้านก็ตาม ซึ่ งคดี
ดังกล่าวนี้ เป็ นคดีที่กล่าวถึงการข่มขู่และทาให้กลัวอันเป็ นเหตุให้การสมรสเป็ นโมฆียะ ต้องเป็ นการข่มขู่ถึงชีวิต
หรื ออิสรภาพ และในคดีน้ ี การข่มขู่ได้มุ่งไปที่ผลกระทบของการข่มขู่มากกว่าลักษณะของการข่มขู่ ผูว้ ิจยั เห็นว่า
เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการตีความพฤติการณ์ในการข่มขู่เพื่อให้คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งทาการสมรสด้วยนั้น
และเพื่อกาจัดข้อบกพร่ องอันเกิดจากการบัญญัติถอ้ ยคาในตัวบทกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดปั ญหาในการปรับใช้
กฎหมายในเรื่ องการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่มีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าควรที่จะทาการแก้ไข
ถ้อยคาในบทบัญญัติเรื่ องการสมรสอันเกิ ดจากการข่มขู่ เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนและสามารถนามาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริ งได้ต่อไปภายหน้าอันจะก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สงั คมต่อไป
(2) กรณี ปัญหาเกี่ยวกับการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก
เนื่องจากกฎหมายครอบครัวไทยไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องดังกล่าว ทาให้เกิดปั ญหาในการปรับใช้กฎหมาย
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กรณี การแสดงเจตนาในการทานิ ติ
กรรมอันเกิดจากการข่มขู่ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการข่มขู่โดยบุคคลที่สามไว้ในมาตรา 166 ว่าการข่มขู่ยอ่ มทาให้
การแสดงเจตนาเป็ นโมฆียะแม้บุคคลภายนอกจะเป็ นผูข้ ่มขู่ อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั พบว่าทั้งในกฎหมายต่างประเทศ
และในกฎหมายครอบครัวไทยต่างก็ไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องการสมรสอันเกิดจากการข่มขู่ของบุคคลภายนอกไว้
เนื่องจากผลทางกฎหมายจะต้องถือว่าคู่สมรสฝ่ ายที่ถูกข่มขู่น้ นั เข้าทาการสมรสโดยขัดต่อหลักอิสระในการแสดง
เจตนา แม้การแสดงเจตนาสมรสนั้นจะเกิ ดจากการข่มขู่ของบุ คคลภายนอกก็ตาม ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นว่าการข่มขู่โดย
บุคคลภายนอกก็ตอ้ งถือว่าเป็ นเหตุที่ทาให้การสมรสเป็ นโมฆี ยะได้ดว้ ยเช่นกัน แม้คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งจะมิได้รู้
เห็นด้วยกับบุคคลภายนอกนั้นก็ตาม ทั้งนี้ เพราะการข่มขู่ให้คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งทาการสมรสเป็ นกรณี ที่ร้ายแรงยิง่
กว่าการใช้กลฉ้อฉล เนื่ องจากการสมรสอันเกิดจากการใช้กลฉ้อฉลของบุคคลภายนอก คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งจะต้อง
รู ้เห็ นด้วย การสมรสจึงเป็ นโมฆี ยะ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหาความไม่ชดั เจนและช่องว่างแห่ งกฎหมายในเรื่ องการ
สมรสอันเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก จึงควรมีการบัญญัติถอ้ ยคาในตัวบทกฎหมายเพิ่มเติมให้การสมรส
อันเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอกตกเป็ นโมฆียะ

1

สื บค้นเมื่อ 15 ก.ค. 2560, จาก: https://www.lawteacher.net/study-guides/family-law/duress-family-law-marriage.php.
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6. ข้ อเสนอแนะ
จากการที่ ได้ศึ กษาและวิเคราะห์ ปัญ หากฎหมายเกี่ ยวกับ เหตุแห่ งการสมรสที่ เป็ นโมฆี ยะพบว่ายังมี
บทบัญญัติที่ไม่ชดั เจนเพียงพอ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 เพื่อให้มีรายละเอียดในบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ มีความชัดเจนมาก
ขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะดังนี้
6.1 กรณี อายุคู่สมรส ผูว้ ิจยั เห็ นว่าเพื่อให้การกาหนดเงื่ อนไขเกี่ ยวกับอายุคู่สมรสสอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปั จจุบนั และเพื่อแก้ไขบทบัญญัติที่ลา้ สมัย จึงควรทาการแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในมาตรา 1448 ว่า
“การสมรสจะท าได้ต่อ เมื่ อชายและหญิ งมี อายุสิบ แปดปี บริ บู รณ์ แ ล้ว แต่ในกรณี ที่ มี เหตุ อนั สมควร ศาลอาจ
อนุญาตให้ทาการสมรสก่อนนั้นได้”
6.2 การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการสมรสโดยถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลที่สาม ไม่มีบทบัญญัติ
กรณี ที่คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ งควรจะรู ้ว่ามีบุคคลที่ สามใช้กลฉ้อฉลกับคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่ ง ดังนี้ เพื่อแก้ไขปั ญหาใน
เรื่ องการตี ความกฎหมาย และเพื่อความเป็ นธรรมจึ งควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ งกฎหมายในมาตรา
1506 วรรคสอง ว่า “ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บงั คับในกรณี ที่กลฉ้อฉลเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามโดยคู่สมรสอีกฝ่ าย
หนึ่งมิได้รู้เห็นด้วย หรื อไม่ควรจะรู ้เห็นถึงกลฉ้อฉลนั้นด้วย”
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าควรบัญญัติหลักการการสมรสอันเกิ ดจากการใช้กลฉ้อฉลโดยการนิ่ ง โดยเพิ่มเติมไว้ใน
มาตรา 1506 วรรคสาม ว่า “การสมรสอันเกิ ดจากการใช้กลฉ้อฉลโดยการนิ่ ง ถึงขนาดว่าหากไม่มีการนิ่ งนั้น คู่
สมรสฝ่ ายที่ถูกกลฉ้อฉลจะไม่ทาการสมรสด้วย การสมรสเป็ นโมฆียะ”
นอกจากนี้ ผวู ้ จิ ยั เห็นว่า ในกรณี ที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ ายต่างใช้กลฉ้อฉล เมื่อทั้งสองฝ่ ายต่างแสดงเจตนาใน
การสมรสบกพร่ องถือว่าการสมรสเป็ นโมฆียะ ทาให้ไม่มีสิทธิ ในการเรี ยกร้องค่าทดแทนจากคู่สมรสฝ่ ายที่รู้เห็น
เป็ นใจในการใช้กลฉ้อฉลเพื่อทาการสมรส ดังนี้ เพื่อความชัดเจนจึ งควรบัญญัติให้การสมรสเป็ นโมฆี ยะ และ
บัญญัติผลแห่ งการสมรสดังกล่าวว่าไม่ก่อให้เกิ ดสิ ทธิ ในการเรี ยกค่าทดแทนความเสี ยหายจากอีกฝ่ ายหนึ่ ง โดย
เพิ่มบทบัญญัติ ในมาตรา 1506 วรรคสี่ ว่า “การสมรสหากเกิ ดจากคู่สมรสทั้งสองฝ่ ายต่างใช้กลฉ้อฉลซึ่ งกันและ
กัน การสมรสเป็ นโมฆี ยะ และคู่สมรสทั้งสองฝ่ ายไม่มีสิท ธิ เรี ยกร้องค่าทดแทนความเสี ยหายที่ ได้รับ ต่อกาย
ชื่อเสี ยง หรื อทรัพย์สินจากอีกฝ่ ายหนึ่งได้”
6.3 การสมรสที่เกิดจากการข่มขู่
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติพฤติการณ์ ของการข่มขู่ไว้ในมาตรา 1507 วรรคสองว่า “การข่มขู่
ตามวรรคหนึ่ ง หมายถึ ง การข่ มขู่ว่าจะเกิ ดอัน ตราย และเป็ นภยันตรายใกล้จะถึ ง ซึ่ งเป็ นภัยต่อชี วิต ร่ างกาย
ชื่อเสี ยง หรื อทรัพย์สินของคู่สมรสผูถ้ ูกข่มขู่”
ในกรณี ก ารสมรสอัน เกิ ด จากการข่ ม ขู่ โ ดยบุ ค คลภายนอก ผู ้วิ จัย เห็ น ว่า ควรมี บ ทบัญ ญัติ ก รณี ที่
บุคคลภายนอกเป็ นผูข้ ่มขู่ แม้คู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งจะรู ้หรื อไม่รู้ถึงการข่มขู่น้ นั การสมรสก็มีผลเป็ นโมฆียะ ทั้งนี้ถือ
ว่าคู่สมรสที่ ถูกข่มขู่แสดงเจตนาในการสมรสบกพร่ อง เพื่อความชัดเจนจึ งควรมีบทบัญญัติในเรื่ องดังกล่าวไว้
โดยเพิ่มเติมเป็ นมาตรา 1507 วรรคสาม ว่า “การสมรสอันเกิดจากการข่มขู่โดยบุคคลภายนอก มีผลเป็ นโมฆียะ”
จากข้อ เสนอแนะดังกล่ าวข้างต้น จะเห็ น ได้ว่าเหตุ แ ห่ งการสมรสที่ มี ผ ลเป็ นโมฆี ย ะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5 หากเปรี ยบเทียบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 และกฎหมาย
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ต่างประเทศแล้วยังขาดรายละเอียดที่สาคัญในบางประการอยู่ และในบางมาตราอาจมีบทบัญญัติที่ส้ นั เกินไปและ
ไม่ชดั เจนเพียงพอ จึ งควรที่ จะทาการปรับปรุ งแก้ไขเหตุแห่ งการสมรสที่ เป็ นโมฆี ยะดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เพื่อเป็ นการคุม้ ครองคู่สมรสผูส้ ุจริ ต เพื่อป้ องกันปั ญหาการตีความกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต และ
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทยต่อไป
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ผูบ้ ริ หารในจังหวัดย่อมรู ้จกั คุน้ เคยกับประชาชน หรื อนักการเมืองที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานของฝ่ าย
ปกครองอาจทาให้มีการแทรกแซงจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ และการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 โดยประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 115/2557 เป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงผูท้ าหน้า ที่ ใ นการตรวจสอบค าสั่ง ไม่ ฟ้ องของพนัก งานอัย การ จากผูว้ ่า ราชการจัง หวัด เป็ นผู ้
บัญชาการ หรื อรองผูบ้ ญั ชาการ ซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงาน อันเป็ นองค์กรเดียวกับพนักงานสอบสวนที่ทา
การสอบสวน จึ งเป็ นการขัดต่อหลักการตรวจสอบและถ่ วงดุ ล อานาจ (Check and Balance) เพราะไม่ใ ช่ ก าร
ตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกที่เป็ นกลาง ดังนั้น หากมีการแก้ไขกฎหมายให้มีระบบการตรวจสอบดุลพินิจคาสั่ง
ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยให้องค์กรศาลเป็ นผูท้ ี่มีอานาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ซึ่ งถือว่าเป็ นองค์กร
อื่นนอกเหนือจากองค์กรตารวจซึ่ งเป็ นองค์กรที่มีอานาจและหน้าที่ในการสอบสวนคดีอาญาในความผิดนั้น และ
องค์ ก รอัย การซึ่ งเป็ นองค์ ก รผู ้ใ ช้ดุ ล พิ นิ จ ท าค าสั่ ง ไม่ ฟ้ องในคดี น้ ั น และเป็ นการให้ อ งค์ ก รผู ้ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถไม่ดอ้ ยกว่าพนักงานอัยการผูท้ ี่ออกคาสั่งไม่ฟ้อง นอกจากนี้ องกรณ์ศาลยังมีหลักประกันความเป็ น
อิสระของผูพ้ ิพากษา ที่ ทาให้องค์กรศาลปราศจากการแทรกแซงใดๆทั้งสิ้ น ที่ จะทาให้เกิ ดการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) การใช้ดุลพินิจออกคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในประเทศไทยนั้นมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ยังไม่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติ มบทบัญญัติเกี่ ยวกับระยะเวลาในการทาความเห็ นของผูท้ ี่ ทาการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการเอาไว้ ว่าจะต้องทาความเห็นภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ ทาให้ก่อให้เกิดปั ญหาความล่าช้าและส่งผลเสี ย
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ต่อการอานวยความยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ดังนั้น จึงควรที่จะมีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลา
ทาความเห็นขององค์กรที่ทาการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการไว้ให้มีกาหนดแน่นอน อันเป็ นการ
เร่ งรัดองค์กรที่ทาการตรวจสอบให้ทาความเห็นภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้การดาเนิ นกระบวนยุติธรรม
ทางอาญาดาเนินไปอย่างไม่ล่าช้า
คาสาคัญ : ตรวจสอบดุลพินิจ คาสัง่ ไม่ฟ้อง

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. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
ในปั จ จุ บัน ในการดาเนิ นคดี อ าญาในประเทศไทย ใช้การด าเนิ น คดี อ าญาโดยรั ฐ เป็ นหลัก เนื่ อ งจาก
ประชาชนที่ไม่ใช่ผเู ้ สี ยหายที่แท้จริ งไม่มีสิทธิ ดาเนินคดีได้ โดยถือว่ารัฐเป็ นผูเ้ สี ยหาย ซึ่ งรัฐได้มอบให้ขา้ ราชการ
คื อ “พนักงานอัยการ” ซึ่ งในระยะเริ่ มแรก พนักงานอัยการทาหน้าที่ เป็ นทนายความว่าความในศาลเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ให้กบั พระมหากษัตริ ยแ์ ละบรรดาเจ้าศักดิ นา ความสาคัญของพนักงานอัยการมีเพิ่มมากขึ้ นตาม
บทบาทของกษัตริ ยท์ ี่มีต่อสังคม เมื่อกษัตริ ยเ์ ปลี่ยนฐานะมาสู่ตวั แทนสมาชิกทั้งมวล พนักงานอัยการก็ได้กลายมา
เป็ นข้าราชการที่รับหน้าที่ฟ้องคดีแทนรัฐ
ดังนั้น พนักงานอัยการในประเทศไทยนั้น จึงมีอานาจหน้าที่หลักคือการดาเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญา
คื อการฟ้ องร้ องและดาเนิ นคดี อาญาต่อศาลในกรณี ที่มีการกระทาความผิดต่อแผ่นดิ นเกิ ดขึ้น หรื อกรณี ที่เป็ น
ความผิดต่อส่ วนตัวซึ่ งผูเ้ สี ยหายได้ร้องทุกข์ตามระเบียบแล้ว อันเป็ นการปฏิ บตั ิหน้าที่ ในฐานะทนายความของ
แผ่นดิ น และการว่าต่างทั้งในคดี แพ่งและคดีอาญากรณี ที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงานอัยการทาหน้าที่ว่าต่างให้
นอกจากนี้พนักงานอัยการยังมีอานาจหน้าที่ฟ้องร้องและดาเนินคดีอาญากับผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ในกรณี
ที่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมบัญญัติไว้ ด้วยเหตุน้ ีจึงได้มีการบัญญัติแยกองค์กรอัยการเป็ น
องค์กรหนึ่ งต่างหากในหมวดที่ 13 ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 248 วรรค
สอง ซึ่ งบัญญัติวา่ “ให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปโดยรวดเร็ ว
เที่ยงธรรม และปราศจากอคติท้ งั ปวง” การสัง่ คดีของพนักงานอัยการถือว่าเป็ นขั้นตอนสาคัญในกระบวนยุติธรรม
ทางอาญาเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าจะดาเนินคดีอาญาต่อไปในชั้นศาล หรื อจะยุติการดาเนิ นคดีอาญาใน
ชั้นพนักงานอัยการ อันถือเป็ นการใช้อานาจกึ่ งตุลาการ ซึ่ งหากเกิ ดความผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจสั่งคดี ของ
พนักงานอัยการขึ้น ย่อมก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกระบวนยุติธรรมทางอาญาเป็ นอย่างมาก ดังนั้น การตรวจสอบ
ดุลพินิจการสั่งคดีของพนักงานอัยการ จึงถือเป็ นขั้นตอนสาคัญในการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เพราะ
การตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดการใช้อานาจตามอาเภอใจ เพื่อ
ต่อสูก้ บั ความไม่ยตุ ิธรรม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาการดาเนิ นคดีอาญา แนวคิดและทฤษฎีการตรวจสอบดุลพินิ จของพนักงานอัยการ มาตรการ
ทางกฎหมายเกี่ ยวกับการดาเนิ นคดี อาญา การใช้ดุลพินิจในการสั่งคดี และการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงาน
อัยการในต่างประเทศ
2) เพื่อศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจสัง่ ไม่ฟ้อง และการตรวจสอบดุลพินิจคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการ
3) เพื่อศึ กษาหาแนวทางแก้ปัญหาการดาเนิ นคดี อาญาการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดี และการตรวจสอบ
ดุลพินิจของพนักงานอัยการในประเทศไทย

3. สมมุติฐานของการวิจัย
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ยังไม่ทาให้การตรวจสอบและ
ถ่ ว งดุ ล อ านาจ (Check and Balance) การใช้ดุ ล พิ นิ จ ออกค าสั่ง ไม่ ฟ้ องของพนัก งานอัย การในประเทศไทยมี
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ประสิ ทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากเป็ นการตรวจสอบโดยองค์กรเดียวกับพนักงานสอบสวนที่ทาการสอบสวน ไม่ใช่
การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยองค์กรภายนอกที่จะทาให้การตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจนั้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า หากมีการแก้ไขกฎหมายให้มีระบบการตรวจสอบดุลพินิจ
คาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยที่บญ
ั ญัติให้ผทู ้ ี่มีอานาจและหน้าที่ในการตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้อง
ของพนักงานอัยการนั้น เป็ นองค์กรอื่นนอกเหนื อจากองค์กรตารวจซึ่ งเป็ นองค์กรที่ มีอานาจและหน้าที่ ในการ
สอบสวนคดีอาญาในความผิดนั้นๆ และองค์กรอัยการซึ่ งเป็ นองค์กรผูใ้ ช้ดุลพินิจทาคาสั่งไม่ฟ้องในคดีน้ นั ๆ จะ
ทาให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) การใช้ดุลพินิจในการคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการในประเทศไทยนั้นมีประสิ ทธิภาพสูงสุด

4. วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าจากเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็นของนักวิชาการต่าง ๆ หรื อคา
พิพากษาศาลสู งสุ ด ทั้งของไทยและของต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ( Electronic Data)ใน
เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวมาวิเคราะห์หาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะต่อไป

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในประเทศไทย ทั้งก่อน
และหลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 จะเห็ นได้ว่ากระบวนการ
ตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในประเทศไทยนั้นยังมีปัญหาอยู่ ซึ่ งสามารถแยกพิจารณาได้
ดังต่อไปนี้
5.1 ปั ญหาการตรวจสอบคาสั่ งไม่ ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยผู้ว่าราชการจัง หวัด ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา 145
เดิ มระบบการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้น หากว่าพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง และ
ไม่ใช่คาสั่งของอัยการสู งสุ ด จะต้องมีการตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวของพนักงานอัยการ โดยหาก
เป็ นคดีที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ให้ดาเนินการส่งสานวนไปให้ ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ รองผูบ้ ญั ชาการตารวจ
แห่งชาติ หรื อผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็ นองค์กรตารวจ แต่หากเป็ นคดีที่อยูใ่ นต่างจังหวัด เดิมที่ไม่วา่
การสอบสวนจะกระทาโดยพนักงานสอบสวนฝ่ ายตารวจหรื อพนักงานสอบสวนซึ่ งเป็ นฝ่ ายปกครองก็ตาม ให้ส่ง
คาสั่งไม่ฟ้องคดี ดงั กล่าวของพนักงานอัยการพร้อมด้วยสานวนการสอบสวนเสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด กรณี
เช่ นนี้ ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่ งชาติ รองผูบ้ ัญชาตารวจแห่ งชาติหรื อผูช้ ่ วยผูบ้ ัญชาการตารวจแห่ งชาติหรื อ ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดที่แย้งคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ จะต้องส่ งสานวน พร้อมกับความเห็นแย้งของตน ไปยัง
อัยการสู งสุ ด รองอัยการสู งสุ ด หรื อผูช้ ่วยอัยการสู งสุ ด เพื่อให้พิจารณาและชี้ ขาดความเห็ นแย้ง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145
สาหรับแนวคิดการให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูม้ ีอานาจทาการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการนั้น จากการศึกษากฎหมายของประเทศเยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ไม่พบว่ามีประเทศใดให้ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเป็ นผูม้ ีอานาจในการตรวจสอบดุลพินิจคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ คงมีแต่เพียงประเทศไทย
เท่านั้นที่ ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ซึ่ งมี
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แนวความคิดว่า ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูต้ รวจสอบและถ่วงดุลอานาจของอัยการจังหวัด เนื่ องจาก ผูว้ า่ ราชการ
จัง หวัดเป็ นหัว หน้า ส่ ว นราชการระดับจังหวัดตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น และเป็ น
พนักงานฝ่ ายปกครองชั้นผูใ้ หญ่ที่มีอานาจสู งสุ ดในส่ วนภูมิภาค ดังนั้นการตรวจสอบและถ่วงดุ ลอานาจของ
พนักงานอัยการในระดับจังหวัด จึงต้องเป็ นภารกิจของผูว้ า่ ราชการจังหวัดที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณาทาความเห็นคาสัง่ ไม่
ฟ้ องของพนักงานอัยการที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครอง ซึ่งมีภารกิจ
ด้านการอานวยความเป็ นธรรมและได้มีการแต่งตั้งบุคลากรในตาแหน่งนิติกรไปสังกัดยังที่ทาการปกครองจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด โดยมอบหมายให้ทาหน้าที่ ช่วยเหลือผูว้ ่าราชการจังหวัดในการตรวจสอบและกลัน่ กรองสานวน
รวมทั้งทาความเห็ นเสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 145 โดยการให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูม้ ีอานาจตรวจสอบดุลพินิจคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการนั้น
แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ฉบับ115/2557 ในวันที่ 21กรกฎาคม 2557 เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ขึ้นมา
โดยวรรคแรกของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1บัญญัติวา่ “สาหรับการสอบสวนซึ่ งอยู่
ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตารวจ ในกรณี ที่มีคาสัง่ ไม่ฟ้องและคาสัง่ นั้นไม่ใช่คาสัง่ ของอัยการสูงสุด...ถ้า
ในจัง หวัด อื่ น ให้รี บ ส่ ง ส านวนการสอบสวนพร้ อ มกับ ค าสั่ง เสนอผูบ้ ัญ ชาการหรื อ รองผูบ้ ัญ ชาการ ซึ่ ง เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบ” และในวรรคสองของมาตราดังกล่าวบัญญัติวา่ “ในกรณี ที่...ผู ้
บัญชาการหรื อรองผูบ้ ญ
ั ชาการซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบในจังหวัดอื่นแย้งคาสั่ง
ของพนักงานอัยการให้ส่งสานวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งไปยังอัยการสู งสุ ดเพื่อชี้ขาด แต่ถา้ คดีจะขาดอายุความ
หรื อมีเหตุอย่างอื่นอันจาเป็ นจะต้องรี บฟ้ อง ก็ให้ฟ้องคดีน้ นั ตามความเห็นของ...ผูบ้ ญั ชาการหรื อรองผูบ้ ญั ชาการ
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี ไปก่อน” ซึ่ งมีผลทาให้คาสั่งไม่ฟ้องนั้นเป็ นคาสั่งของพนักงานอัยการในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุ งเทพมหานคร หากการสอบสวนที่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตารวจ ให้ส่งสานวนการสอบสวน
พร้อมกับคาสั่งเสนอผูบ้ ญ
ั ชาการหรื อรองผูบ้ ญ
ั ชาการ ซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบก็
ตาม แต่อย่างไรก็ตาม สาหรั บคดี ที่การสอบสวนเป็ นหน้าที่ ของพนักงานสอบสวนซึ่ งเป็ นฝ่ ายปกครอง หาก
พนักงานอัยการสัง่ ไม่ฟ้อง และคาสัง่ นั้นไม่ใช่คาสัง่ ของอัยการสูงสุด ผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบคาสั่งไม่
ฟ้ องของพนักงานอัยการยังเป็ นของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ผูว้ ่าราชการจังหวัดแม้จะเป็ นองค์กรฝ่ ายปกครองที่ ถือได้ว่าเป็ นกลางในการคานและถ่วงดุลอานาจ
ระหว่างองค์กรตารวจกับองค์กรอัยการ แต่เนื่ องจากผูว้ ่าราชการจังหวัดมีหน้าที่หลักคือการบาบัดทุกข์บารุ งสุ ข
ของประชาชนซึ่งมีภาระที่มากมายอยูแ่ ล้ว จึงอาจทาให้ไม่อาจพิจารณาตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
นั้นทาได้ล่าช้า ส่ งผลเสี ยต่อการอานวยความยุติธรรมทางอาญา ประกอบกับผูว้ ่าราชการจังหวัดไม่ได้มีหน้าที่
เกี่ยวกับกฎหมายโดยตรง จึงทาให้ความรู ้ความสามารถทางด้านกฎหมายมีนอ้ ยกว่าองค์กรอัยการซึ่งเป็ นองค์กรซึ่ ง
เป็ นองค์กรที่ถูกตรวจสอบ การตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการจึงยังไม่เป็ นไปโดยเข้มข้นเท่าที่ควร ยิง่
ไปกว่านั้นจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น
กฎหมายของประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น ล้วนแล้วแต่ไม่มีการให้อานาจ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเลย ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึ งเห็นว่าการให้ผวู ้ า่
ราชการจังหวัดเป็ นผูม้ ีอานาจในการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการจึงยังไม่เหมาะสม สมควรได้รับ
การแก้ไข
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5.2 ปั ญหาการตรวจสอบคาสั่ งไม่ ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยผู้บัญชาการหรื อรองผู้บัญชาการ ซึ่ งเป็ น
ผู้บังคับบัญชาการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา 145/1
การเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 มีผลทาให้เป็ นการเปลี่ยนแปลงผูม้ ีหน้าที่
ตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการจากเดิมคือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ซึ่ งเป็ นเจ้าพนักงานฝ่ ายปกครอง เป็ น
ฝ่ ายตารวจคือผูบ้ ญ
ั ชาการหรื อรองผูบ้ ญ
ั ชาการ ซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาการของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ ง
การแก้ไ ขดัง กล่ า วมี ความพยายามเสนอต่อ สภานิ ติบัญ ญัติแ ห่ ง ชาติ ใ ห้แ ก้ไ ขมาแล้ว แต่ ไ ม่ ป ระสบผลส าเร็ จ
เนื่องจากมีสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้อภิปรายไม่เห็นด้วยมากมาย และสุดท้ายที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่
หนึ่ ง ไม่รับหลักการในการแก้ไข แต่ในที่สุดการแก้ไขก็ได้เกิดขึ้นมาโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ชาติฉบับที่ 115/2557 เรื่ องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่ ง
จะเห็นได้วา่ ในส่ วนที่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 นี้ ถือเป็ นการ
ตัดอานาจการตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 โดยปริ ยาย กล่าวคือผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจตรวจสอบสานวนคดีในคดีที่
พนักงานอัยการมีคาสั่งไม่ฟ้องได้เฉพาะ กรณี ที่พนักงานสอบสวนไม่ได้เป็ นเจ้าพนักงานตารวจ กรณี คือพนักงาน
ฝ่ ายปกครองเป็ นพนักงานสอบสวนเท่านั้น ที่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการได้ ซึ่งในทางปฏิบตั ิการสอบสวนในประเทศไทยส่วนใหญ่ จะอยูใ่ นความรับผิดชอบของพนักงาน
สอบสวนซึ่งเป็ นเจ้าพนักงานตารวจเป็ นส่วนใหญ่
การให้ผบู ้ ญั ชาการหรื อรองผูบ้ ญั ชาการ ซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบ ได้แก่
ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรภาค กับรองผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรภาค เป็ นผูม้ ีอานาจตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 แม้จะเป็ นการตรวจสอบโดยผูท้ ี่มีความรู ้ความ
ช านาญด้า นกฎหมายยิ่ ง กว่า ผู ้ว่า ราชการจัง หวัด ก็ ต าม แต่ ก ารให้ ผู ้บัญ ชาการหรื อ รองผู ้บัญ ชาการ ซึ่ งเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบเป็ นผูม้ ีอานาจตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้น
ถือเป็ นการตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยองค์กรตารวจเช่นเดียวกันกับพนักงานสอบสวน ไม่ใช่
การตรวจสอบและถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก ทาให้การตรวจสอบและถ่วงดุลไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับ
ปริ มาณคดี ในปั จจุบนั ที่ มากมาย หากให้ผูบ้ ัญชาการหรื อรองผูบ้ ญ
ั ชาการ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนผูร้ ับผิดชอบ ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค และรองผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค เป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในหลายๆจังหวัด จะทาให้การดาเนินกระบวนยุติธรรมล่าช้า และจาก
การที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษากฎหมายจากต่างประเทศ ในประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศ
ญี่ปุ่น ก็ไม่ได้มีการให้องค์กรฝ่ ายตารวจมากทาการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการแต่
อย่างใด ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการให้ผบู ้ ญั ชาการหรื อรองผูบ้ ญั ชาการ ซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานสอบสวน
ผูร้ ับผิดชอบเป็ นผูม้ ีอานาจตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ จึงยังไม่เหมาะสมกับการมาใช้บงั คับใน
ประเทศไทย
5.3 การตรวจสอบคาสั่งไม่ ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยองค์ กรศาล
ในประเทศไทยองค์กรศาลมีอานาจในการตรวจสอบการดาเนิ นคดีของพนักงานอัยการได้ โดยการไต่
สวนมูลฟ้ องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคแรก และการพิจารณาคดี ของศาล
พนักงานอัยการผูเ้ ป็ นโจทก์ฟ้องคดี อาญาต่อศาลมี หน้าที่ ตอ้ งนาสื บพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลเชื่ อว่าจาเลยได้
กระทาความผิดตามที่ พนักงานอัยการฟ้ องจริ ง หากพนักงานอัยการผูเ้ ป็ นโจทก์ฟ้องคดีอาญาไม่สามารถที่ จะนา
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พยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยได้วา่ จาเลยได้กระทาความผิดตามที่กล่าวหาจริ ง ศาลมี
อานาจที่ จะพิพากษายกฟ้ องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 การตรวจสอบการ
ด าเนิ น คดี ข องพนัก งานอัย การโดยศาลทั้ง สองกรณี ดัง กล่ า วข้า งต้นนั้น ล้ว นแล้ว แต่ เ ป็ นการตรวจสอบการ
ดาเนินคดีของพนักงานอัยการเมื่อพนักงานอัยการสัง่ ฟ้ องคดีอาญาต่อศาลแล้วทั้งสิ้น แต่กรณี ที่พนักงานอัยการสั่ง
ไม่ฟ้องคดีอาญาต่อศาล กฎหมายในประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดเลยที่ให้อานาจองค์กรศาลทาการ
ตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้
ระบบการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดยศาลนั้น ในประเทศเยอรมนี และประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ให้อานาจแก่ศาลที่จะทาการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการได้ โดยผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหาย
จากการกระทาความผิดร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลทาการไต่สวน หากศาลไต่สวนแล้วได้ความว่าคดีดงั กล่าวมีมูล
ศาลก็จะสั่งให้พนักงานอัยการดาเนิ นคดี ต่อไป หรื อแม้กระทัง่ ในประเทศฝรั่งเศส ที่ พนักงานอัยการถือว่าเป็ น
ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร ที่จะไม่ข้ ึนต่อศาลซึ่ งเป็ นฝ่ ายตุลาการ โดยศาลไม่มีอานาจในการกาหนดควบคุม (Censurer)
หรื อตรวจสอบการทาหน้าที่ของอัยการเลย พนักงานอัยการในประเทศฝรั่งเศสเพียงอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเท่านั้น แต่ในประเทศฝรั่งเศสยังมีขอ้ ยกเว้นประการหนึ่ งที่ เรี ยกว่า “หลักประกันเพิ่มเติมในชั้น
ดาเนิ นคดีต่อศาลกล่าวหา” (Chambre de I’instruction) ซึ่ งแม้วา่ พนักงานอัยการจะไม่ฟ้องบุคคลใดต่อศาลก็ตาม
แต่ศาลก็มีอานาจไต่สวนมูลฟ้ อง ถ้าศาลไต่สวนมูลฟ้ องแล้วเห็ นว่า พนักงานควรที่ จะดาเนิ นคดี กบั บุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดซึ่งพนักงานอัยการไม่ได้ฟ้องมา ศาลมีอานาจที่จะออกคาสัง่ ให้มีการดาเนินคดีต่อ
ผูท้ ี่ เห็ นว่าอาจเกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิด หรื อให้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผูท้ ี่ เห็ นว่าเกี่ ยวข้องกับการกระทา
ความผิดได้
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การให้องค์กรศาลมีอานาจตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ถือได้วา่ เป็ นการให้
องค์กรที่ มีความรู ้ ความสามารถทางด้านกฎหมายอย่างมากเป็ นผูม้ ี อานาจในการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ ทาให้การพิจารณาตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกเหนือจากนี้ยงั ถือเป็ นการให้องค์กรอื่นนอกจากองค์กรตารวจที่มีอานาจหน้าที่ในการสอบสวน หรื อพนักงาน
อัยการซึ่งเป็ นองค์กรผูส้ งั่ ไม่ฟ้องคดีเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ อันเป็ นการคานและถ่วงดุลอานาจโดยองค์กรภายนอก
จึงเป็ นการตรวจสอบและดุลอานาจ (Check and Balance) ที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากตามหลักการของทฤษฎี การแบ่งแยกอานาจ (Separation of Power) อันเป็ น
หลักเกณฑ์สาคัญของหลักนิ ติรัฐ ที่มีไว้เพื่อเหนี่ ยวรั้งไม่ให้มีการใช้อานาจเกินขอบเขต ซึ่ งเมื่อไม่มีการใช้อานาจ
เกิ น ขอบเขตเท่ า กับ เป็ นการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ เสรี ภาพของประชาชนโดยปริ ย าย บุ ค คลที่ มี อานาจหน้าที่ ท าการ
สอบสวนคือเจ้าพนักงานตารวจ ผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ฟ้องร้องคือพนักงานอัยการ ผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีคือศาล และผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ในการลงโทษผูก้ ระทาความผิดคือราชทัณฑ์ เพื่อที่ จะให้แต่ละองค์กร
ปฎิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ของตน โดยไม่กา้ วการอานาจหน้าที่ขององค์กรอื่น ดังนั้น การให้องค์กรศาลเป็ นผูม้ ี
อานาจหน้าที่ในการตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ โดยหากศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ศาลมี
อานาจสัง่ ให้พนักงานอัยการดาเนินคดีต่อไปได้ ถือเป็ นการให้ศาลซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีมี
อานาจสั่งให้ผูท้ ี่ มีอานาจหน้าที่ ในการสั่งคดี โดยตรงคื อ พนักงานอัยการสั่ง ฟ้ องคดี ได้ ย่อมขัดต่อทฤษฎี ก าร
แบ่งแยกอานาจ (Separation of Power)
การให้องค์กรศาลทาการตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนั้น ไม่ควรที่จะองค์กรศาลมีอานาจ
ในการสั่งให้พนักงานอัยการดาเนิ นคดีต่อไป อันถือเสมือนว่าเป็ นการให้องค์กรศาลเป็ นผูม้ ีอานาจฟ้ องคดีอาญา
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เสี ยเองโดยปริ ยาย ซึ่ งจะขัดต่อทฤษฎีการแบ่งแยกอานาจ (Separation of Power) เช่นนี้ จึงไม่ควรให้อานาจศาลถึง
ขนาดที่ ศาลจะลงไปยุ่งเกี่ ยวกับการดาเนิ นคดี ของพนักงานอัยการ เป็ นแต่เพียงให้ศาลมี อานาจหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็ นไปโดยถูกต้องที่สุดตาม
กระบวนการและวิถีทางตามกฎหมาย (Due Process of Law) เพื่อป้ องกันการเลือกปฏิบตั ิและการเลือกไม่ปฏิ บตั ิ
โดยเจ้าหน้าที่ ของรั ฐเท่ านั้น ซึ่ งหากศาลไต่สวนแล้วมี คาสั่งให้ฟ้องคดี ต่อศาล ย่อมไม่ผูกมัดให้ศาลที่ ทาการ
พิจารณาพิพากษาคดีตอ้ งพิพากษาลงโทษจาเลยเท่านั้น เพราะการตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการโดย
ศาลนั้น ให้ศาลไต่สวนเพียงว่าคดี ที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องนั้นตามพยานหลักฐานมีมูลที่สมควรจะขึ้นสู่ การ
พิจารณาในชั้นศาลหรื อไม่เท่านั้น ส่ วนข้อเท็จจริ งที่ได้ความจาเลยจะกระทาความผิดจริ งหรื อไม่ เป็ นข้อที่จะต้อง
พิสูจน์กนั อีกชั้นหนึ่งในชั้นพิจารณา ไม่ได้จึงจะนับว่าเหมาะสมที่สุด
อนึ่ ง ภายใต้ทฤษฎี การแบ่งแยกอานาจ (Separation of Power) ฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายตุลา
การ ต้องสามารถควบคุมตรวจสอบยับยั้งซึ่ งกันละกันได้ ทั้งนี้ เพราะอานาจฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร และฝ่ าย
ตุ ล าการ ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกออกจากกัน ได้โ ดยเด็ ด ขาด หากแต่ มี ก ารถ่ ว งดุ ล กัน เพื่ อ ให้สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนได้รับการคุม้ ครอง ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่มีอานาจใดอานาจหนึ่ งเหนื อกว่าอีกอานาจหนึ่ งอย่างเด็ดขาด หรื อ
จะต้องไม่ให้อานาจใดอานาจหนึ่งรับภาระหน้าที่ของรัฐทั้งหมด และดาเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวเพียง
ฝ่ ายเดี ยว ทฤษฎี การแบ่งแยกอานาจ จึ งเป็ นหลักที่ แสดงให้เห็ นถึ งการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอานาจ การ
ตรวจสอบอานาจ และการถ่วงดุลอานาจ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า การให้องค์กรศาลมีอานาจตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้อง
ของพนักงานอัยการ ถือเป็ นการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) คาสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการที่สมควรนามาใช้กบั ประเทศไทยเป็ นอย่างยิง่
5.4 การแก้ ไขปัญหาเรื่องความล่ าช้ าของการตรวจสอบคาสั่งไม่ ฟ้องของพนักงานอัยการ
เมื่ อพิจารณาทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 ต่างก็ไม่มีบญ
ั ญัติเกี่ ยวกับกรอบระยะเวลาการดาเนิ นการของการตรวจสอบ
สานวนคดี กรณี ที่พนักงานอัยการมีคาสั่งไม่ฟ้อง ว่าผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่ งชาติ รองผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่ งชาติ
หรื อผูช้ ่วยผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่ งชาติ ในกรณี ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ผูบ้ ญ
ั ชาการหรื อรองผูบ้ ญ
ั ชาการ ซึ่ ง
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบ หรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในกรณี ที่อยูน่ อกเขตอานาจของ
กรุ งเทพมหานคร แล้วแต่กรณี จะเห็นพ้องกับคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ หรื อจะดาเนินการทาความเห็นแย้ง
ภายในระยะเวลาใด ทาให้การดาเนิ นคดี อาญาอาจเกิ ดความล่าช้าได้ และก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อการอานวยความ
ยุติธรรมทางอาญา
ดังนั้น ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เกี่ยวกับการตรวจสอบดุลพินิจ
คาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 ให้มีระยะเวลาการ
ดาเนิ นการเอาไว้ เพื่อเป็ นการเร่ งรัดเจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบดุลพินิจคาสัง่ ไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ ให้ปฏิบตั ิการตามหน้าที่โดยเร็ ว มิให้เกิดปั ญหาที่เป็ นผลจากการล่าช้าของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาได้
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6.ข้ อเสนอแนะ
ระบบการตรวจสอบดุลพินิจคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในประเทศไทย แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1 แล้ว ก็ยงั ไม่ทาให้ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ
(Check and Balance) การใช้ดุลพินิจออกคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในประเทศไทยมีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
จึงควรมีการแก้ไขดังต่อไปนี้
1) ควรยกเลิ กบทบัญญัติเกี่ ยวกับการตรวจสอบดุ ลพินิจค าสั่ง ไม่ ฟ้องของพนักงานอัยการโดยผู ้ว่า
ราชการจังหวัด ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145
2) ควรยกเลิ ก บทบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ การตรวจสอบดุ ล พิ นิ จ ค าสั่ ง ไม่ ฟ้ องของพนัก งานอัย การโดยผู ้
บัญชาการ หรื อรองผูบ้ ญั ชาการ ซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 145/1
3) ควรที่จะให้องค์กรศาลมีอานาจที่จะทาการตรวจสอบคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
4) ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 ให้มีระยะเวลาการ
ดาเนินการตรวจสอบดุลพินิจคาสัง่ ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเอาไว้
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บทคัดย่อ
การสิ้ นสุ ดสมาชิ ก ภาพ (Termination of Membership) ของสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 47 ตรี (8) กาหนดว่า การสิ้ นสุ ดสมาชิ ก
ภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้นจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลมี มติให้พน้ จาก
ตาแหน่ ง โดยมี ความเห็ นว่ามีความประพฤติ ในทางที่ จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยหรื อก่อความไม่สงบเรี ยบร้อยแก่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อกระทาการอันเสื่ อมเสี ยประโยชน์ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ดังนั้น จึ งควร
ศึ กษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการวินิจฉัยหรื อมีคาสั่งให้สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
สิ้ นสุ ดลงในกรณี มีความประพฤติในทางที่ จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาหลักเกณฑ์ (Rule) หรื อ
วางแนวทาง (Guideline) ในการวินิจฉัยที่เหมาะสมและเป็ นธรรมต่อไป
วิทยานิ พนธ์น้ ี มุ่ งศึ กษาปั ญหาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมในทางที่ จะน ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยของสมาชิ กสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล อันเป็ นเหตุให้สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลพ้นจากสมาชิ กภาพสภาองค์การ
บริ หารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 และระเบียบที่เกี่ยวข้องว่ามี
หลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง พฤติ กรรมเช่ นใดเป็ นพฤติ กรรมในทางที่ จะน ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย (Detriment) รวมถึ ง
วิเคราะห์แนวคาพิพากษาของศาล และความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎี กา เพื่อเป็ นแนวทางในการวางหลักเกณฑ์
หรื อชี้ ว่าพฤติ กรรมใดบ้างเป็ นพฤติ กรรมในทางเสื่ อมเสี ย เพื่ อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญ หาความไม่ ชัดเจน
(Ambiguity) ในกรณี ดงั กล่าว
เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะที่ ได้จากการศึ กษาวิเคราะห์ โดยเห็ น
ควรมี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการสอบสวนผู ้ บ ริ หารท้ อ งถิ่ น
รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
และที่ ปรึ กษาผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ. 2554 โดยการเพิ่ มบทนิ ยาม ความประพฤติ ในทางที่ จะมาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย
หมายถึง ความประพฤติ หรื อพฤติกรรม ดังต่อไปนี้
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(1) ใช้อานาจในตาแหน่ งหน้าที่ ของตน หรื ออาศัยอานาจหน้าที่ ของตน แสวงหาผลประโยชน์โดยมิ ชอบ
สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(2) กระทาความผิดตามกฎหมายอาญา
(3) กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเที ยม
อาวุธปื น
(4) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่วา่ จะเป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุน
(5) กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่นการพนัน
(6) การก้าวล่วงในการบริ หารกิ จการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อของสมาชิ กสภาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลโดยไม่มีอานาจหน้าที่
การบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดความชัดเจนในตัวบทกฎหมายยิ่งขึ้น เพื่อให้ผมู ้ ีอานาจวินิจฉัยหรื อ
คณะกรรมการสอบสวนที่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
และที่ ปรึ กษาผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 มีหลักเกณฑ์ หรื อแนวทางในการวินิจฉัยที่ ชดั เจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐานว่า
พฤติ กรรมอย่างใดบ้างที่ เป็ นพฤติ กรรมในทางที่ จะน ามาซึ่ งความเสื่ อเสี ย อันเป็ นเหตุให้สภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล (Subdistrict Administrative Organization Council) มีมติให้สมาชิ กภาพของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลผูน้ ้ นั
สิ้นสุดลง
คาสาคัญ: ความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ย / การสิ้ นสุดสมาชิกสภาพ / องค์การบริ หารส่วนตาบล /
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่ งเป็ นจุ ดเริ่ มต้นให้มีการกระจายอานาจให้
ท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง (มาตรา 78) เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ในพื้นที่ ได้ปกครองกันเองรวมทั้งสามารถทากิ จกรรมต่าง ได้อย่างอิสระ ปลอดการชี้ นาจากรัฐบาลการกระจาย
อ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ งในการบริ หารจัด การบ้ านเมื อ งของรั ฐ ตามระบอบประชาธิ ป ไตย
(Democracy)โดยมุ่ งลดบทบาทของรั ฐส่ วนกลาง ซึ่ งเป็ นการกระจายอ านาจ เพื่ อให้ ประชาชนได้มี ส่ วนในการ
บริ หารงานชุมชนท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่ อแก้ไขปั ญหา และตอบสนองความต้องการที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ ละท้องถิ่ น ให้ ทันต่ อเหตุ การณ์ และตรงกับความ
ต้อ งการของท้ อ งถิ่ น นั้ น ตามหลั ก การปกครองตนเองหรื อการปกครองท้ อ งถิ่ น (Self-Government or Local
Government) ต่ อมาการกระจายอ านาจสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้รั บการบัญ ญัติ ไว้ในรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ งได้วางแนวทางนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐว่า รัฐต้องกระจายอานาจให้องค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสิ นใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นการตามแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ งรั ฐ พัฒนาเศรษฐกิ จของท้องถิ่ นให้ทั่วถึ ง โดยจัดระบบ
สาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึ งและเท่ าเที ยมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึ งถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในจังหวัด (มาตรา 281) ทั้งนี้ การกระจายอานาจต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของหลักความเป็ นเอกภาพของ
รัฐ (Unity) โดยรัฐจาเป็ นต้องเข้าไปกากับดูแลราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น โดยอาจให้ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคทา
หน้าที่กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนส่วนกลาง
ในประเทศไทยมีการแบ่ งประเภทของการปกครองท้องถิ่นออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ รู ปแบบทัว่ ไปที่ ใช้แก่
ท้องถิ่นทัว่ ประเทศ คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทวั่ ไปในทุกพื้นที่ ของประเทศไทย โดย
ปั จจุบันองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบทั่วไปมี อยู่ด้วยกันทั้งสิ้ น 3 รู ปแบบ คือ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(Provincial Administrative Organization) เท ศ บ าล (Municipality) อ งค์ ก าร บ ริ ห าร ส่ วน ต าบ ล (Subdistrict
Administrative Organization) และมี รูปแบบพิ เศษที่ ใช้เฉพาะท้องถิ่ นบางแห่ ง คื อ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่
จัด ตั้ง ขึ้ นตามกฎหมายเฉพาะ เช่ น กรุ งเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) และเมื อ งพั ท ยา
(The City of Pattaya)
ในวิทยานิ พนธ์น้ ี จะกล่าวถึ งองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ มี
ขนาดเล็กที่สุดและอยูใ่ กล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตาบลจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้บญ
ั ญัติถึงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลไว้วา่
สภาตาบลที่ มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุ นในปี งบประมาณที่ ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปี ละ 150,000
บาท หรื อตามเกณฑ์ รายได้เฉลี่ ยของสภาต าบลที่ ได้ มี ป ระกาศของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior
Regulations) กาหนดไว้ อาจจัดตั้งเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้ การจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้ทาโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาซึ่ งจะต้องระบุชื่อและเขตขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ไว้ในประกาศด้วย (มาตรา 40) องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลและเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น
(มาตรา 43) และมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล (Subdistrict) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การกากับดูแลและควบคุมองค์การบริ หารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นผูซ้ ่ ึงได้รับ
การเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎรในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งตามหลักการในระบอบประชาธิ ปไตยนั้นถือว่า
เป็ นผูแ้ ทนของประชาชน มิใช่ขา้ ราชการจากส่ วนกลางหรื อส่ วนภูมิภาคซึ่ งจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมบังคับบัญชา
ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้ให้อานาจแก่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน
การกากับดูแลสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยให้นายอาเภอเป็ นผูม้ ีอานาจสอบสวนและวินิ จฉัย หากยัง
เป็ นกรณี สงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุดงั ต่อไปนี้
1. สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญากับองค์การ
บริ หารส่วนตาบลที่ตนดารงตาแหน่งหรื อในกิจการที่กระทาให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้น (มาตรา 57)
2. สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติหรื อมี ลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ
(มาตรา 47 ตรี (7))
3. สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนต าบลมิ ได้อยู่ประจ าในหมู่ บ้านที่ ได้รั บการเลื อกตั้งเป็ นระยะเวลา
ติดต่อกันเกินหกเดือน (มาตรา 47 ตรี (5))
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4. สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลขาดประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลติดต่อกันสามครั้งโดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร (มาตรา 47 ตรี (4))
เมื่อนายอาเภอทาการสอบสวนและวินิจฉัยแล้ว คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สุด สมาชิกภาพของสมาชิ ก
สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลสิ้นสุดลง (มาตรา 47 ตรี วรรคสอง)
5. มีอานาจสอบสวนและวินิจฉัย กรณี สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลซึ่ งสมาชิ กภาพสิ้ นสุ ดลงด้วย
เหตุตามมาตรา 47 ตรี (8) ได้อุทธรณ์ หรื อโต้แย้งมติ ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
รับทราบมติของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยระบุขอ้ โต้แย้งและข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายประกอบด้วย หาก
มีการยื่นอุทธรณ์เช่นนี้ ก็ยงั ไม่ตอ้ งจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลใหม่จนกว่านายอาเภอจะได้มี
คาวินิจฉัย หากนายอาเภอเห็นชอบด้วยกับมติของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล สมาชิกภาพของสภาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลผูน้ ้ นั ย่อมสิ้นสุดลง (มาตรา 47 ตรี (8) วรรคสอง)
จากบทบัญญัติมาตรา 47 ตรี (8) ดังกล่าวข้างต้นเป็ นเหตุหนึ่ งที่ ทาให้สมาชิ กภาพของสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนต าบลสิ้ น สุ ดลง โดยสามารถแบ่ งพฤติ การณ์ ต ามบทบัญ ญัติ ดังกล่ าวได้ออกเป็ น 3 พฤติ การณ์ ได้แก่ 1)
มีความประพฤติ ในทางที่ จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย 2) ก่ อความไม่สงบเรี ยบร้ อยแก่ องค์การบริ หารส่ วนตาบล 3)
กระทาการอันเสื่ อมเสี ยประโยชน์ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะศึกษาเฉพาะกรณี มี
ความประพฤติ ในทางที่ จะน ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิ จารณา เนื่ องจากค าว่า มี ความ
ประพฤติในทางที่จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
มิได้กาหนดคานิ ยาม หรื อแนวทางในการวินิจฉัยกรณี ว่ากรณี หรื อพฤติการณ์ เช่ นใด จึ งจะถื อว่า มี ความประพฤติ
ในทางซึ่ งจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยไว้อย่างชัดเจน เนื่ องด้วยสมาชิ กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เป็ นบุคคลซึ่ งประชาชนให้การยอมรับและได้ถูกเลือกมาเป็ นตัวแทนของประชาชน เพื่อมาทาหน้าที่ ดังนั้น จะต้องมี
พฤติกรรมเยีย่ งวิญญูชนคนทัว่ ไป หรื อว่าต้องมีพฤติกรรม (Behavior) มีมาตรฐานสู งกว่าคนทัว่ ไป เพราะเป็ นผูน้ าและ
เป็ นแบบอย่างของประชาชนซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีเกียรติ ตลอดจนความรู ้สึกของสังคมที่คาดหวังไว้ รวมทั้งเจตนาในการ
กระทาที่ให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่องค์การบริ หารส่วนตาบล ซึ่ งความไม่ชดั เจนดังกล่าวอาจทาให้การมีมติของสมาชิก
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ งสิ้ นสุ ดลงเพราะเหตุดงั กล่าวตามมาตรา 47 ตรี
(8) รวมทั้งการสอบสวน และการวินิจฉัยของนายอาเภอ (District Chief) ซึ่ งผูน้ ้ นั ได้อุทธรณ์ หรื อโต้แย้งมติของสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไปยังนายอาเภอเป็ นผูม้ ีอานาจกากับดูแลขาดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเพื่อประกอบการวินิจฉัย
ตลอดจนขั้นตอน และวิธีปฏิ บตั ิเพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ผูม้ ีอานาจในการวินิจฉัยได้ใช้เป็ นแนวทางในการใช้ดุลพินิจ1
(Discretion) ว่ากรณี ใดถือได้วา่ มีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ย
ปั ญหาดังกล่าวเป็ นกรณี ที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่งเป็ นการยากที่สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลและนายอาเภอ
ผูก้ ากับดูแลจะพิจารณาได้อนั เนื่ องจากขาดนิ ยาม และหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีหรื อแนวทางในการปฏิ บัติที่ชดั เจน
ซึ่ งอาจเป็ นเหตุทาให้การใช้ดุลพินิจในวินิจฉัยและออกคาสั่งทางปกครองให้สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลสิ้ นสุ ดลงเป็ นการกระทาที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ อันเป็ นเหตุให้คู่กรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรม

1

ดุลพินิจ (Discretion) หมายถึ ง อานาจของฝ่ ายปกครองที่ตดั สิ นใจอย่างอิสระที่จะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อไม่กระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ ง ซึ่ งดุลพินิจของฝ่ ายปกครองจะเกิ ดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ ายนิ ติบญั ญัติให้อานาจไว้ เมื่อฝ่ ายปกครองวินิจฉัยแล้วและคาวินิจฉัยนั้น
ถึงที่สุด
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และเกิดการฟ้ องร้องคดี ต่อศาลปกครองได้ ประเด็นดังกล่าวจึ งมีความจาเป็ นและสาคัญอันนาไปสู่ การพัฒนาระบบ
กฎหมายโดยการแก้ไข ปรับปรุ ง ให้นาไปบังคับใช้ให้เกิดประสิ ทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์แก่สงั คมโดยรวม
การศึกษาหลักเกณฑ์และปั ญหาการวินิจฉัยความประพฤติในทางซึ่ งนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยของสมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลอันเป็ นเหตุให้สิ้นสุ ดสมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตลอดจนขั้นตอน
และวิธีปฏิ บัติเพื่อเป็ นเครื่ องมื อให้ผูม้ ี อานาจในการวินิจฉั ย ได้ใช้เป็ นแนวทางในการการใช้ดุลพิ นิจ (Discretion)
ของผูก้ ากับดูแล จึงมีความจาเป็ นเพื่อให้ ผูม้ ีหน้าที่ กากับดูแลใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิ กสภา
องค์การบริ หารส่วนตาบลได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาตาบล
และองค์การบริ หารส่วนตาบล เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อเจตนารมณ์และสาระสาคัญแห่งหลักการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงที่ มาและความสาคัญของความประพฤติในทางที่ จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยของสภา
องค์การบริ หารส่วนตาบล
2. เพื่อศึ กษาถึงประวัติความเป็ นมา แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการบริ หารการปกครองส่ วนท้องถิ่ น
และการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อ ศึ กษามาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการกากับดู แลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนขององค์การบริ หารส่วนตาบล
4. เพื่อศึ กษาวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับเหตุแห่ งการถอดถอนสมาชิ กภาพของสภาตาบล
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อันนามาซึ่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
5. เพื่อเสนอแนะแนวทาง แก้ไขข้อกฎหมาย ขอบเขตการใช้อานาจการใช้ดุลพินิจในการตีความกฎหมาย

3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิทยานิ พนธ์มุ่งศึ กษาถึงปั ญหาการใช้และตีความกฎหมาย ในประเด็นปั ญหาเหตุแห่ งการสิ้ นสุ ด
สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลกรณี “มีความประพฤติในทางซึ่ งนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยตาม
กฎหมายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น”ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริ หารส่ วนต าบล พ.ศ. 2537
มาตรา 47 ตรี วรรคหนึ่ ง (8) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป็ นมาของการพัฒนากฎหมาย รวมทั้งพิเคราะห์คา
พิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด และความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎี กา โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมาย
ของต่างประเทศ เพื่อให้ทราบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองสู งสุ ดได้วินิจฉัยปั ญหาการเป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ยของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลในแต่ละประเด็นอย่างไร ใช้หลักการใดในการวินิจฉัย และเจตนารมณ์
ที่แท้จริ งของบทบัญญัติดงั กล่าวควรเป็ นเช่นไร เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่อไป

4. สมมติฐานของการวิจัย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 47 ตรี (8) ได้วางหลักเหตุ
แห่ งการสิ้ นสุ ดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไว้ว่า สมาชิ กภาพของสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่วนตาบลสิ้นสุดลงเมื่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยของสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
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มาตรา 47 ตรี ดัง กล่ าวข้างต้น มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะให้ ส มาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น มี ค วามประพฤติ ที่ เป็ น
แบบอย่างของประชาชนตามที่ ได้รับ ความไว้วางใจให้มาทาหน้าที่ ผูแ้ ทนประชาชน แต่ด้วยพระราชบัญ ญัติ
ดังกล่าวที่ ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนี้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีปัญหาในส่ วนของการตีความว่า
พฤติการณ์ใดบ้างที่จะนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ย และอาจนาไปสู่การกลัน่ แกล้งฝ่ ายตรงข้าม ดังนั้น จาเป็ นต้องศึกษา
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาหากได้กาหนดความหมายหลักเกณฑ์ หรื อพฤติการณ์กรณี ความประพฤติในทางที่จะ
นามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งจะทาให้การวินิจฉัยเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันจะทาให้อานาจในการใช้บงั คับกฎหมายมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

5. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั นี้ จะเป็ นการศึ กษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่ เกี่ ยวข้องกับ เหตุที่ ทาให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลสิ้ นสุ ดลง ในกรณี มีความประพฤติในทางซึ่ งจะนามาซึ่ งความ
เสื่ อมเสี ย โดยศึ กษาจากตารากฎหมาย เอกสาร ผลงานทางวิชาการตัวบทกฎหมาย คาพิพากษาศาลฎี กาหรื อคาสั่งศาล
วิทยานิ พนธ์ และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและของต่างประเทศ รวมทั้งสื บค้น ข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
เพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุ ป ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาทางกฎหมาย

6. สรุ ปผลการวิจัย
วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี้ ศึ กษาเฉพาะกรณี “มี ความประพฤติ ในทางที่ จะน ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย ” ว่าจะใช้
หลั ก เกณฑ์ ใ ดในการพิ จ ารณา เนื่ องจากค าว่ า “มี ค วามประพฤติ ใ นทางที่ จะน ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย ”
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มิได้กาหนด คานิ ยาม หรื อแนวทางในการ
วินิจฉัยว่ากรณี หรื อพฤติการณ์ เช่นใดจะถือว่า มีความประพฤติในทางซึ่ งจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยไว้อย่างชัดเจน
เนื่ องด้วยสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นบุ คคลซึ่ งประชาชนให้การยอมรับและได้ถูก
เลือกมาเป็ นตัวแทนของประชาชน เพื่อมาทาหน้าที่ ดังนั้น จะต้องมีพฤติกรรมเยีย่ งวิญญูชน2(reasonable man) หรื อว่า
ต้องมี พฤติกรรมที่ มีมาตรฐานสู งกว่าคนทั่วไป เพราะเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างของประชาชนซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ มี
เกี ยรติ ตลอดจนความรู ้สึกของสังคมที่ คาดหวังไว้ ซึ่ งความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจทาให้การมี มติ ของสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลให้สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่ งสิ้ นสุ ดลงเพราะเหตุดงั กล่าวตามมาตรา 47 ตรี (8) รวมทั้ง
การสอบสวน และการวินิจฉัยของนายอาเภอ ซึ่ งผูน้ ้ นั ได้อุทธรณ์ หรื อโต้แย้งมติของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ขาดหลักเกณฑ์ ที่ชดั เจน เพื่อประกอบการวินิจฉัยตลอดจน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบตั ิเพื่อเป็ นเครื่ องมือให้ผู ้
มีอานาจใช้เป็ นแนวทางในการใช้ดุลพินิจว่ากรณี ใดถือได้วา่ มีความประพฤติในทางซึ่ งจะนามา ซึ่ งความเสื่ อมเสี ย ซึ่ ง
เป็ นการยากที่ สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลและนายอาเภอผูก้ ากับดูแลจะพิจารณาได้อนั เนื่ องจากขาดนิ ยาม และ
หลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีหรื อแนวทางในการปฏิบตั ิที่ชดั เจน ซึ่ งอาจเป็ นเหตุทาให้การใช้ดุลพินิจในวินิจฉัยและออก
คาสั่งทางปกครองให้สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลสิ้ นสุ ดลงเป็ นการกระทาที่ ไม่ชอบด้วย
กฎหมายได้ อันเป็ นเหตุให้คู่กรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรมและเกิดการฟ้ องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ ยกตัวอย่างเช่น
2

วิญญูชน (reasonable man) คือ ผูซ้ ่ ึ งรู้ผิดรู้ชอบตามปรกติ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) กรุ งเทพฯ: นาม
มีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์.
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ในกรณี ของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลถูกจับกุมในข้อหาเล่นการพนันไพ่รัมมี่ และสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลได้มีมติให้สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลผูน้ ้ นั พ้นจากสมาชิกภาพสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เนื่ องจากมี พฤติ กรรมในทางเสื่ อมเสี ยทางศี ลธรรม ซึ่ งศาลปกครองได้มีคาพิพากษาไว้ว่ากรณี มีพฤติกรรมเล่นการ
พนันไพ่รัมมี่ พฤติกรรมดังกล่าวไม่เป็ นพฤติกรรมที่ เสื่ อมเสี ยทางศีลธรรม เนื่ องจากการเล่นพนันดังกล่าวเป็ นเพียงผู ้
เล่น ไม่ถึงขนาดเป็ นเจ้ามือหรื อเจ้าสานัก และการพนันไพ่รัมมี่เป็ นการพนันในบัญชี ข ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 ซึ่งกฎหมายไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาด การมีคาสัง่ ให้สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลพ้นจากสมาชิกภาพ
นั้นเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ให้เพิกถอนคาสั่งให้พน้ จากสมาชิกภาพดังกล่าว3 ซึ่ งเมื่อพิเคราะห์แล้วจะเห็ นได้
ว่าสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลผูโ้ ดนมติสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลให้พน้ จากสมาชิกภาพและนายอาเภอ
มีคาสั่งให้พน้ จากสมาชิ กภาพนั้นได้รับความเสี ยหาย ต้องพ้นจากสมาชิ กภาพทันที ซึ่ งสมาชิกสภาองค์บริ หารส่ วน
ตาบลเป็ นผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ถือเป็ นผูแ้ ทนของประชาชน การจะให้พน้ จากสมาชิกภาพควรจะมี
หลักเกณฑ์หรื อแนวทางในการวินิจฉัยที่ชดั เจน
ผูว้ ิจยั จึ งเสนอแนะว่า กรณี ที่สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาและจะต้องมี วินิจฉัยด้วยมติคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และกรณี นายอาเภอเป็ น
ผูว้ ินิ จฉัยชี้ ขาดให้ สิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนต าบล ควรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการสอบสวนผู ้บ ริ หารท้ อ งถิ่ น รองผู ้ บ ริ หารท้ อ งถิ่ น ประธานสภาท้ อ งถิ่ น
รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิ กสภาท้องถิ่น เลขานุ การผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และที่ ปรึ กษาผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
เป็ นแนวทางในการวินิ จฉั ย โดยยึดพฤติ การณ์ อ ันน ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยตามแนวค าพิ พากษาของศาลที่ ได้เคย
พิพากษามาแล้ว เป็ นเกณฑ์การพิจารณาในการกระทากรณี เดียวกัน และยึดหลักการยอมรับของชุมชนตามความเห็ น
ของศาลปกครอง หลักความสงบเรี ยบร้อยและศี ลธรรมอันดี รวมถึ ง จรรยาบรรณตามประมวลจริ ยธรรม ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานกลางทางจริ ยธรรม ประกอบในการวินิ จฉัยของผูม้ ี อ านาจ เพื่ อให้วินิ จฉัยสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาตาบล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบล อีกทั้งเป็ นการสอดคล้อกับแนวคิดการถ่วงดุลอานาจ และหลักการใช้ดุลพินิจ ผูถ้ ูก
กระทบการะเทื อนสิ ทธิ สามารถตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลได้ อีกทั้งเมื่อมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนฯ สมาชิกสภาสามารถคัดค้านกรรมการสอบสวนได้ หากคิดว่ากรรมการผูน้ ้ นั มีส่วนได้เสี ย
และสามารถนาพยานหลักฐานมาแสดงให้แก่คณะกรรมการสอบสวน หรื อจะตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
สอบสวนได้ ซึ่ งจะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ตวั สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และเมื่อนายอาเภอมีมติแล้ว
หากสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลยังไม่เป็ นที่พอใจสามารถนาไปฟ้ องต่อศาลปกครองให้พิจารณาพิพากษาว่า
คาสัง่ ของนายอาเภอนั้นชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ซึ่งเป็ นการควบคุมโดยองค์กรตุลาการอีกชั้นหนึ่ง

7. อภิปรายผล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 47 ตรี (8) ได้วางหลักเหตุแห่ ง
การสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไว้วา่ สมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หาร
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ส่ วนตาบลสิ้ นสุ ดลงเมื่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่
จะนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บทบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นมีความมุ่งหมายที่จะให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความประพฤติที่เป็ นแบบอย่างของ
ประชาชนตามที่ได้รับความไว้วางใจให้มาทาหน้าที่ผแู ้ ทนประชาชน แต่ดว้ ยพระราชบัญญัติดงั กล่าวที่ใช้บงั คับอยูใ่ น
ขณะนี้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีปัญหาในส่ วนของการตีความว่าพฤติการณ์ใดบ้างที่จะนามาซึ่ ง
ความเสื่ อมเสี ย และอาจนาไปสู่ การกลัน่ แกล้งฝ่ ายตรงข้าม อาทิเช่น สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่เข้าร่ วม
กิจกรรมของตาบล เป็ นเหตุให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีมติให้สมาชิ กสภาผูน้ ้ นั พ้นจากตาแหน่ ง4 อีกทั้งเมื่อ
พิเคราะห์ถึงพฤติกรรมประกอบข้อเท็จจริ งจากแนวคาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดแล้ว จะสามารถกาหนดนิ ยาม
ของ คาว่า ความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยได้ ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดบ้าง อันเป็ นพฤติกรรมในทางที่
จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยซึ่ งเป็ นเหตุให้สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีมติให้สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ผูน้ ้ ันพ้นจากสมาชิ กภาพของสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนต าบล ย่อมจะท าให้ เกิ ดความเป็ นธรรมและเป็ น
หลักเกณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิ ดบรรทัดฐานในการใช้ดุลพินิจของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อผูม้ ีอานาจ
กากับดู แล ซึ่ งจะท าให้การวินิ จฉัยเป็ นไปอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย อันจะทาให้อานาจในการใช้
บังคับกฎหมายมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
เมื่ อ พิ จารณาถึ งองค์ ป ระกอบที่ ผู ้ใช้อ านาจจะน ามาพิ จารณาว่ าการกระท าใดกระท าได้ห รื อไม่ น้ ั น
ประกอบด้วย 1) การค้นหาข้อเท็ จจริ ง (finds facts) 2) ปรั บข้อเท็ จจริ งเข้าหั บหลักกฎหมาย (applies law) และ3)
พิจารณาว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่พึงประสงค์ในสถานการณ์น้ นั ภายหลังจากที่ทราบข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายแล้ว เรี ยก
ได้วา่ เป็ นการใช้ดุลพินิจ (the exercise of discretion) การใช้ดุลพินิจนั้นต้องผูกพันตามหลักความเสมอภาคหรื อหลัก
ความได้สดั ส่วนด้วย

8. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะซึ่ งน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาการวินิจฉัยว่าการกระทาใดเป็ นเหตุให้สมาชิกภาพของ
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลสิ้ นสุ ดลงนั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริ งของการกระทาเป็ นการเฉพาะเป็ นกรณี
เนื่องจากกฎหมายบัญญัติถอ้ ยคาไว้กว้าง เป็ นนามธรรมชัดเจน บางกรณี อาจต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
หรื อผูก้ ากับดูแล ซึ่ งอาจมี ความเห็ นแตกต่างกันได้หลายทาง และอาจมีปัญหาการใช้ดุลพินิจในการสั่งให้พน้ จาก
สมาชิ กภาพสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณี ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้น
เมื่อมีมติให้สมาชิ กสภาผูใ้ ดมีความประพฤติในทางที่ จะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย เป็ นเหตุให้สมาชิ กภาพผูน้ ้ นั พ้นจาก
สมาชิ กภาพสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล เมื่อพิจารณาแล้วการลงมติโดยเสี ยงข้างมากนั้นให้สมาชิ กสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลผูใ้ ดพ้นจากตาแหน่ ง อาจจะเป็ นช่องทางในการกลัน่ แกล้งฝ่ ายตรงข้าม หรื อเป็ นการร่ วมกันกลัน่
แกล้ง หรื อร่ วมมือกันเพื่อที่จะให้ผทู ้ ี่ขดั แย้งกับกลุ่มของตนต้องพ้นจากตาแหน่ง ซึ่ งตาแหน่งสภาองค์การบริ หารส่วน
ตาบลนั้น เป็ นการได้มาโดยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ถือว่าเป็ นข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ซึ่ งอาจขัดกับ
หลักเจตนารมณ์ของการได้มาซึ่งข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
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เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะที่ ได้จากการศึ กษาวิเคราะห์ โดยเห็ น
ควรมี การปรั บปรุ งแก้ไขเพิ่มเติ มระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น รองผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และที่ปรึ กษา
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ. 2554 โดยการเพิ่มบทนิ ยาม ความประพฤติในทางที่ จะมาซึ่ งความเสื่ อมเสี ย หมายถึ ง ความ
ประพฤติ หรื อพฤติกรรม ดังต่อไปนี้
(1) ใช้อานาจในตาแหน่ งหน้าที่ ของตน หรื ออาศัยอานาจหน้าที่ ของตน แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(2) กระทาความผิดตามกฎหมายอาญา
(3) กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเที ยม
อาวุธปื น
(4) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่วา่ จะเป็ นตัวการ ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุน
(5) กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการเล่นการพนัน
(6) การก้าวล่วงในการบริ หารกิ จการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อของสมาชิ กสภาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลโดยไม่มีอานาจหน้าที่
การบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดความชัดเจนในตัวบทกฎหมายยิ่งขึ้น เพื่อให้ผมู ้ ีอานาจวินิจฉัยหรื อ
คณะกรรมการสอบสวนที่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
และที่ ปรึ กษาผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น พ.ศ. 2554 มี หลักเกณฑ์ หรื อแนวทางในการวินิ จที่ ชัดเจน เพื่ อเป็ นบรรทัดฐานว่า
พฤติ กรรมอย่างใดบ้างที่ เป็ นพฤติ กรรมในทางที่ จะน ามาซึ่ งความเสื่ อเสี ย อันเป็ นเหตุให้สภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล (Subdistrict Administrative Organization Council) มีมติให้สมาชิ กภาพของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลผูน้ ้ นั
สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้กาหนดให้สมาชิกสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลผูใ้ ดที่ ไม่เห็ นด้วยกับมติสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ มีมติให้พน้ จากสมาชิ กภาพสภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล สามารถอุทธรณ์ หรื อโต้แย้งมติดงั กล่าวไปยังนายอาเภอซึ่ งถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีอานาจกากับ
ดูแล เป็ นการตรวจสอบถ่วงดุ ลอานาจการใช้ดุลพิ นิจของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และเมื่ อนายอาเภอมี คา
วินิ จฉัยอย่างหนึ่ งอย่างใดแล้วให้ถือว่าเป็ นที่ สิ้นสุ ด แต่ในกรณี น้ ี ถื อว่าเป็ นการสิ้ นสุ ดในทางบริ หารเท่ านั้น หาก
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลยังไม่เป็ นที่พอใจยังสามารถนากรณี ดงั กล่าวไปฟ้ องต่อศาลปกครอง ซึ่งเป็ นไป
ตามหลักการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอีกทางหนึ่งด้วย

9. เอกสารอ้างอิง
กิจบดี ก้องเบญภุช. (2553). หลักกฎหมายมหาชน. กรุ งเทพฯ: สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมคำแหง.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2553). กฎหมายมหาชน ทฤษฎี และหลักการทีส่ าคัญ.กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน.
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2551). ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ.
กรุ งเทพฯ: สานักผูต้ รวจการแผ่นดิน.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (2556). กรุ งเทพฯ: นามมีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์.

173

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

มานิ ตย์ จุมปา. (2554). คาอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ ม 2 ว่ าด้ วยการจัดระเบียบราชการบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อักขราทร จุฬารัตน. (2553). การใช้ และการตีความกฎหมาย. กรุ งเทพฯ: บพิธการพิมพ์.

174

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ปัญหาการโต้ แย้ งคัดค้ านมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในกรณีทมี่ ีผลกระทบต่ อ
สิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลภายนอก ศึกษากรณีมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่
ไม่ รับรองหลักสู ตรปริญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา
PROBLEMS OF DISPUTE ON RESOLUTION OF THE JUDICIAL
COMMISSION IN THE CASE OF EFFECT ON THE RIGHTS AND LIBERTIES
OF THE THIRD PARTY: A CASE STUDY OF THE JUDICIAL COMMISSION
ISSUING A RESOLUTION THAT NOT ACCEPT MASTER OF LAWS
PROGRAM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
ปุญญ์ มหถาวร
นักศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: m.poonn@gmail.com
ดร.ตรีเพชร์ จิตรมหึมา
อาจารย์ ทปี่ รึกษา หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: tripetch1919@gmail.com
บทคัดย่อ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 196 ได้กาหนดให้ศาลยุติธรรมมีองค์กรในการ
บริ หารงานบุคคล เรี ยกว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทาหน้าที่ คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ ง และให้ พ ้นจากต าแหน่ ง ตลอดจนพิ จารณาลงโทษผู ้พิ พากษาหรื อตุ ลาการที่ กระท าผิ ดทางวิ นั ย โดย
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เป็ นองค์กรบริ หารงานบุคคลของศาลยุติธรรม หากพิจารณาถึงอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) แล้วพบว่า การใช้อานาจนั้นมิใช่เป็ นการใช้อานาจทางตุลาการ กล่าวคือ
ไม่ใช่เป็ นการใช้อานาจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี แต่เป็ นการใช้อานาจทางปกครอง (Administrative Authority)
ในการพิ จารณาออกมติ ไม่ รับรองหรื อเพิ กถอนหลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุ ดมศึ กษา และเมื่ อ
พิจารณาถึงที่มาของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) จะพบว่าผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกมาเป็ นคณะกรรมการล้วน
แล้วแต่เป็ นผูพ้ ิพากษาหรื อตุลาการ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และการกระทาในฐานะคณะกรรมการนั้นเป็ นการใช้
อานาจตามกฎหมายในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ งเกิดผลกระทบต่อสิ ทธิ ของบุคคลหนึ่ งบุคคลใด ดังนั้นการใช้สิทธิตาม
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 25 วรรคสาม ก าหนดให้ ก ารกระท าใด ๆ ที่
กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของบุคคล ย่อมต้องอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการหรื อศาล
ภายใต้หลักนิติรัฐเช่นกัน ซึ่งหมายความรวมถึงการกระทาดังกล่าวของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ด้วย
เมื่ อบุคคลภายนอกซึ่ งถูกมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ไม่รับรองหรื อเพิกถอนหลักสู ตร
ปริ ญญาโททางกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ถูกละเมิดสิ ทธิ จึ งควรได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
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ตามรัฐธรรมนูญ เห็นควรพิเคราะห์แล้วจึงกาหนดให้มีการอุทธรณ์มติดงั กล่าวต่อองค์กรผูม้ ีอานาจได้ หากยังไม่เป็ นที่
พอใจในคาสั่งชั้นอุทธรณ์ บุคคลผูน้ ้ นั มีสิทธิที่จะนามาฟ้ องคดีต่อศาลปกครองได้ เฉกเช่นเดียวกับผูท้ ี่ถูกลิดรอนสิ ทธิ
และเสรี ภาพจากคาสั่งทางปกครองอื่น ๆ การที่บุคคลภายนอกซึ่ งถูกมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ไม่
รับรองหรื อเพิกถอนหลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมายนั้นไม่สามารถใช้สิทธิ ฟ้องต่อศาลปกครองได้ คงใช้สิทธิเพียง
ขอให้คณะกรรมการตุ ลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทบทวนมติ ดังกล่าวได้เท่ านั้น ซึ่ งเห็ นว่าบุ คคลภายนอกเมื่ อถู ก
กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ก็ควรได้รับความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนู ญในการเรื่ องการใช้สิทธิ ทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อ
ต่อสูค้ ดีในศาลได้
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เป็ นคาสั่งทางปกครอง บุคคลภายนอกที่
ถูกกระทบกระเทือนสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิในทางศาลได้ โดยปกติถา้ เป็ นคาสั่งทางปกครองทัว่ ไป สามารถยืน่ ฟ้ องต่อ
ศาลปกครองได้ แต่ในกรณี ของมติ คณะกรรมการตุ ลาการศาลยุติ ธรรม มี ขอ้ จากัดในพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาล
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (2) กาหนดให้การดาเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ ไม่อยูใ่ นอานาจของศาลปกครอง เมื่อมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไม่อยูใ่ น
อานาจของศาลปกครองแล้ว บุคคลภายนอกผูถ้ ูกกระทบกระเทื อนสิ ทธิ จะสามารถไปฟ้ องคดี ต่อศาลใดได้ นั้น บท
ทั่วไปควรต้องไปยื่นฟ้ องยังศาลยุติ ธรรม แต่ เมื่ อพิ เคราะห์ จากองค์ประกอบของคณะกรรมการแล้วเห็ นว่า มติ
คณะกรรมการศาลยุติธรรมดังกล่าว ถูกออกโดยคณะกรรมการซึ่ งมาจากผูพ้ ิ พากษาแต่ละชั้นศาลในศาลยุติ ธรรม
ทั้งสิ้ น และมีประธานศาลฎี กาซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจบังคับบัญชาสู งสุ ดของศาลยุติธรรมเป็ นประธานคณะกรรมการด้วย
ดังนั้นเมื่ อน ามติ คณะกรรมการไปฟ้ องต่ อศาลยุติธรรมก็ เท่ ากับว่าน าเรื่ องเดิ มไปให้คณะกรรมการชุ ดเดิ มเป็ นผู ้
พิจารณา และอาจท าให้ผูพ้ ิ พากษาศาลยุติธรรมไม่กล้าตัดสิ นขัดกับมติ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่ งมี
ประธานศาลฎี กาเป็ นผูบ้ ังคับบัญชา บุ คคลภายนอกอาจจะไม่ ได้รับความเป็ นธรรม ดังนั้นจึ งควรส่ งเรื่ องไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ ขาดอานาจหน้าที่ ระหว่างศาลเป็ นผูว้ ินิจฉัยหรื อพิจารณาพิพากษาในกรณี ดงั กล่าวต่อไป จึ ง
เห็ นควรเพิ่มบทบัญญัติกฎหมาย เป็ น (4) ในมาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ ขาดอานาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ความว่า ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล มีอานาจพิจารณาพิพากษา
คดี เกี่ ย วกั บ มติ ค ณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ไม่ รั บ รองหรื อเพิ ก ถอนปริ ญญาโททางกฎหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยคู่ความจะยืน่ คาร้องต่อศาลให้ศาลส่งเรื่ องไปให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
คาสาคัญ: คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) / มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม / หลักสูตรปริ ญญาโท
ทางกฎหมาย / การโต้แย้งคัดค้านกรณี เพิกถอนหลักสูตรปริ ญญาโททางกฎหมาย

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
กฎหมายปกครอง คื อ กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการปกครอง เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการจัดองค์กรของฝ่ ายปกครอง
วิธีการดาเนิ นการของฝ่ ายปกครอง ซึ่ งการดาเนิ นการของฝ่ ายปกครองนี้ ยอ่ มก่อให้เกิ ดผลกระทบต่ออานาจ หน้าที่
หรื อสิ ทธิ ของบุ คคลอื่ น บางกรณี อาจทาให้สิทธิ และหน้าที่ ของบุคคลอื่นเปลี่ ยนแปลงไป แต่บางกรณี ก็ก่อให้เกิ ด
ความรับผิดที่ ฝ่ายปกครองจะต้องเยียวยาให้แก่ผูท้ ี่ เสี ยหาย ฉะนั้น จึ งอาจสรุ ปได้ว่า กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมาย
เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของฝ่ ายปกครองด้วยกันเอง หรื อระหว่างองค์กรของฝ่ ายปกครองกับเอกชน
อย่างไรก็ตาม เอกชนนี้ อาจเป็ นประชาชนหรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ เองก็ได้ เพราะกฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดโครงสร้างของฝ่ ายปกครอง กล่าวคือ รัฐเป็ นสิ่ งสมมติข้ ึนไม่มีตวั ตน ดังนั้น ในการดาเนิ นกิจการอันเป็ นหน้าที่
ของรัฐ จึงจาเป็ นต้องมีบุคคลเข้ามาดาเนิ นการแทน บุคคลที่เข้ามาดาเนิ นการแทนรัฐนั้น เรี ยกกันทัว่ ไปว่า เจ้าหน้าที่
ของรัฐ แต่ในรัฐนั้นอาจจาแนกการกระทาของของรัฐได้ ดังนี้
1) การกระทาทางนิ ติบญั ญัติ 2) การกระทาทางตุลาการ และ 3) การกระทาทางปกครอง โดยการกระทาทาง
ปกครองนี้ ผูท้ ี่เป็ นเจ้าหน้าที่รัฐ1 หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานประเภทอื่นไม่วา่ จะเป็ น
การแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรื อฐานะอื่ นใด โดยมี การจัดโครงสร้ างของการบริ หารราชการออกเป็ น 3 ฝ่ าย คื อ
ราชการบริ หารส่ วนกลาง (The Center Public Administration) ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค (Provincial Administration)
และราชการบริ หารส่วนท้องถิ่น (Local Administration) เพื่อให้สามารถบริ หารราชการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การกระทาทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักการว่าด้วยการกระทาของฝ่ าย
ปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย และเป็ นไปตามหลักนิ ติรัฐ2 (Legal State) ฝ่ ายปกครองจะกระทาการใดที่ อาจมีผล
กระทบกระเทื อนต่อสิ ทธิ เสรี ภาพ หรื อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบุคคลคนหนึ่ งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งได้ก็ต่อเมื่อ
มีกฎหมายให้อานาจและจะต้องกระทาลักษณะดังกล่าวภายในขอบเขตที่ กฎหมายกาหนด การกระทาของเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายปกครองนั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย โดยกฎหมายเรี ยกร้องให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองผูร้ ับผิดชอบในเรื่ องนั้น ๆ มี
หน้าที่ดูแลขั้นตอนของการพิจารณาให้ดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อยตามวัตถุประสงค์และรวดเร็ ว มิใช่ปล่อยให้เป็ น
1

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
หลักนิติรัฐ คือ หลักการที่รัฐและหน่วยงานของรัฐใช้อานาจดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะในฐานะที่เหนื อกว่าเอกชน กฎหมาย
นั้นก็ตอ้ งจากัดอานาจรั ฐและหน่ วยงานของรัฐไม่ให้ใช้อานาจนอกกรอบที่กฎหมายกาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของ
ประชาชน
2
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เรื่ องของคู่ความเหมื อนกับวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อขจัดโอกาสที่ จะวินิจฉัยสั่งการผิดพลาดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ ฝ่าย
ปกครอง มิใช่คิดเพียงว่าหากผิดพลาดประการใดแล้วประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ ทางศาลได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลคน
ใดที่ ได้รับความเสี ยหายจากการกระท าทางปกครองซึ่ งตนเห็ นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมมี สิทธิ ร้องขอให้ศาล
พิพากษาการกระทาทางปกครองนั้นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ จะกล่าวถึงพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บทบัญญัติวา่ ด้วย
เจ้าหน้าที่ ซึ่ งบัญญัติอยู่ในส่ วนที่ 1 หมวดที่ 2 คาสั่งทางปกครอง เมื่ อกล่าวถึ งคาสั่งทางปกครองนั้น กฎหมายได้
บัญญัติไว้วา่ คาสั่งทางปกครองและหมายถึง การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็ นการสร้างนิติสมั พันธ์
ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่ จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรื อมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิ หรื อหน้าที่
ของบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นการถาวรหรื อชัว่ คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ หรื อการอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง3 และการทาคาสั่ง
ทางปกครองต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ซ่ ึงมีอานาจหน้าที่ในเรื่ องนั้น4
เมื่อพิจารณาถึงคาสั่งใดเป็ นคาสัง่ ทางปกครองหรื อไม่ ถ้าเป็ นคาสั่งทางปกครอง ย่อมอยูใ่ นอานาจของศาล
ปกครอง (Jurisdiction) ที่จะพิจารณาพิพากษา ซึ่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ได้กาหนดไว้ใน มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็มีปัญหา หรื อการดาเนิ นการอยู่ 3 ประการ ที่ไม่อยู่
ในอานาจของศาลปกครอง คือ 1) การดาเนิ นการเกี่ยวกับวินัยทหาร 2) การดาเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตุลาการ และ 3) คดีที่อยูใ่ นอานาจของศาลชานัญพิเศษ
จากมติ คณะกรรมการตุ ลาการศาลยุติ ธรรมที่ มี มติ ไม่ รับรองหรื อเพิ กถอนหลักสู ตรปริ ญญาโททาง
กฎหมาย เป็ นเหตุให้ผสู ้ มัครสอบเป็ นข้าราชการตุลาการในตาแหน่งผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาขาดคุณสมบัติไม่สามารถสมัคร
สอบได้ ถือได้วา่ เป็ นคาสัง่ ทางปกครองที่เป็ นการกระทบต่อสิ ทธิของบุคคลภายนอก ดังนั้นควรจะสามารใช้สิทธิทาง
ศาลได้ แต่ ด้วยบทบัญญัติ ในมาตรา 9 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิ บัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
กาหนดให้การดาเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการตุลาการ ไม่อยูใ่ นอานาจ
พิจารณาของศาลปกครอง ประเด็นดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสาคัญอันนาไปสู่ การพัฒนาระบบกฎหมายโดยการ
แก้ไข ปรับปรุ ง ให้นาไปบังคับใช้ให้เกิดประสิ ทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อการศึ กษาความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาโต้แย้งคัดค้านมติ คณะกรรมการตุ ลาการศาล
ยุติธรรมในกรณี ที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลศึกษากรณี มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ ไม่
รับรองหลักสูตรปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฒั นาการของการทบทวนและตรวจสอบคาสัง่ ทางปกครอง
3. เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากมติคณะกรรมการตุลาการของศาลยุติธรรม
4. เพื่อศึกษาการทบทวนและตรวจสอบคาสัง่ ทางปกครอง โดยเปรี ยบเทียบกับปั ญหาการโต้แย้งคัดค้านมติ
คณะกรรมการตุลาการของศาลยุติธรรมในกรณี ที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก
3
4

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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5. เพื่อเสนอแนะและแนวคิดการดาเนินการค้นหาแนวทางการโต้แย้งคัดค้าน มติคณะกรรมการศาลยุติธรรม
และการพัฒนาปรับปรุ งกฎหมายการควบคุมตรวจสอบการกระทาทางปกครอง

3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ มุ่ งถึ งปั ญหาการทบทวนและตรวจสอบค าสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์ และการขอให้
พิจารณาใหม่ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประวัติความ
เป็ นมาของการพัฒนากฎหมา คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด ความเห็ นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎี กา
งานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปรี ยบเที ยบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อให้ทราบ
เจตนารมณ์ที่แท้จริ งของบทบัญญัติควรเป็ นเช่นไร และเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่อไป

4. สมมติฐานของการวิจัย
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู ้ เพื่อ
บรรจุ เป็ นข้าราชการตุ ลาการ ในต าแหน่ งผู ้ช่ วยผู ้พิ พ ากษา พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ คณะกรรมการตุ ลาการ หรื อ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สามารถมีมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมรับรองหรื อไม่รับรองหลักสู ตร
นิ ติศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น ส่ งผลให้ผสู ้ มัครสอบเพื่อบรรจุเป็ นข้าราชการตุลา
การในต าแหน่ งผู ้ช่ วยผู ้พิ พ ากษา มี คุ ณ สมบัติ ไม่ ครบถ้วน ตามมาตรา 21 (2) (ค) แห่ งพระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบ
ข้าราชการฝ่ ายตุ ลาการศาลยุติ ธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่ ง มติ คณะกรรมการตุ ลาการศาลยุติ ธรรม ดังกล่ าว ถื อเป็ นการ
ดาเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติจดั ตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (2) กาหนดให้ไม่อยูใ่ นอานาจศาลปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 วางหลักกฎหมายว่า ในกรณี ที่ คาสั่งทาง
ปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ ายปกครองไว้เป็ นการเฉพาะ
ให้คู่กรณี อุทธรณ์คาสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ผูท้ าคาสั่งทางปกครองภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ ตน
ได้รับคาสัง่ ดังกล่าว
มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมดังกล่าวนั้น เมื่อมีมติแล้วถือเป็ นที่สุด และไม่มีบทบัญญัติกาหนด
วิธีการอุทธรณ์เป็ นการเฉพาะ และหากกระทบกระเทือนสิ ทธิ และเสรี ภาพของ ผูส้ มัครสอบฯ หรื อสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นผูต้ อ้ งเสี ยประโยชน์จากมติ ดังกล่าวจะสามารถอุทธรณ์ หรื อโต้แย้งมติ คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมได้หรื อไม่ ดังนั้น เห็นควรส่งเรื่ องไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล ซึ่ งเป็ นองค์กร
กลางระหว่างศาล ให้เป็ นผูพ้ ิจารณาพิพากษาในกรณี ที่มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไม่รับรองหลักสู ตร
ปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึ ก ษา และเห็ นควรเพิ่ มบทบัญญัติ กฎหมาย เป็ น (4) ในมาตรา 10 แห่ ง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ความว่า ให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อานาจหน้าที่ ระหว่างศาล มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ ยวกับมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ ไม่รับรอง
หรื อเพิกถอนปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุมดศึ กษา โดยคู่ความจะยื่นคาร้องต่อศาลให้ศาลส่ งเรื่ องไปให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ์น้ ี เป็ นการศึกษาวิจยั จากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากมติไม่รับรองหรื อเพิกถอน
หลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึ กษาโดยศึ กษาจากตารากฎหมาย เอกสาร ผลงานทางวิชาการ
บทบัญญัติกฎหมาย หรื อคาพิพากษาคาสั่งของศาลปกครอง วิทยานิ พนธ์ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อวิเคราะห์หาข้อสรุ ป ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาทางกฎหมาย

6. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับปั ญหาการโต้แย้งคัดค้านจากมติคณะกรรมการศาลยุติธรรมกรณี ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลภายนอกกรณี มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ไม่รับรับรองหลักสู ตรปริ ญญา
โททางกฎหมายของสถาบั น อุ ดมศึ กษา พบว่ามี ปั ญ หาหลายประการจึ งขอน าเสนอบทสรุ ป ของปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ปั ญหาการตรวจสอบความชอบในการออกคาสัง่ ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติไม่
รับรองหลักสูตรปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา
มติของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ ไม่รับรองหรื อเพิกถอนหลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมาย
ของสถาบันอุดมศึกษานั้น เป็ นการใช้อานาจของคณะกรรมการตุลาการที่มีลกั ษณะเป็ นการใช้อานาจทางปกครอง ใน
การบริ หารงานบุคคลภายในองค์กรของศาลไม่วา่ จะเป็ นการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และให้พน้ จากตาแหน่ ง อันเป็ น
การส่ งผลกระทบถึงสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของบุคคลโดยตรง ดังมติของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการพิจารณา
มีมติไม่รับรองหลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยจานวน 4 แห่ ง และเพิกถอนการรับรองหลักสู ตร
ปริ ญญาโททางกฎหมาย จานวน 3 แห่ง5 ซึ่ ง เป็ นเรื่ องที่มีกฎหมายเฉพาะให้อานาจ ก.ต. ในการดาเนินการได้โดยอิสระ
ไม่ตอ้ งถูกตรวจสอบความชอบในการออกคาสั่งโดยองค์กรอื่นใด ถึงแม้วา่ การใช้อานาจของ ก.ต. จะมีลกั ษณะเป็ น
คาสั่งทางปกครองก็ตาม ซึ่ งตามหลักกฎหมายปกครอง กรณี น้ ี จะต้องอยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
แต่มีขอ้ ยกเว้นตามมาตรา 9 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542
2. ปั ญหาการไม่สามารถโต้แย้งต่อศาลปกครองในเรื่ องการใช้อ านาจของคณะกรรมการตุ ลาการศาล
ยุติธรรม (ก.ต.)
ปั ญหาการใช้อานาจของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการพิจารณามี มติ ไม่รับรองหลักสู ตร
ปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษานั้น เป็ นเรื่ องของการบริ หารงานบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นการใช้อานาจ
ทางปกครองซึ่ งตามหลักกฎหมายปกครองต้องอยูใ่ นอานาจของศาลปกครอง แต่ได้มีขอ้ ยกเว้นไว้ ซึ่ งบัญญัติอยูใ่ น
มาตรา 9 วรรคสอง (2) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ ไม่ให้การ
ดาเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการอยูใ่ นอานาจของศาลปกครองที่จะพิจารณา เช่นกรณี ผฟู ้ ้ องคดีเป็ นผูส้ มัครสอบ
คัดเลื อกเพื่ อบรรจุเป็ นข้าราชการตุลาการในต าแหน่ งผูช้ ่ วยผูพ้ ิ พากษา ได้รับความเดื อดร้อนเสี ยหายจากประกาศ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โดยในประกาศดังกล่าวไม่มีรายชื่อผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ ีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือก ผูฟ้ ้ อง
คดี เห็ นว่าไม่ เป็ นธรรมและขัดต่ อหลักความเสมอภาคตามรั ฐธรรมนู ญ จึ งน าคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครอง ซึ่ งศาล

5

มติคณะกรรมการศาลยุติธรรม ที่ 19/2554
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ปกครองได้ มี ค าสั่ ง ไม่ รั บ ค าฟ้ องไว้พิ จ ารณา 6 ดั ง นั้ น หากพิ จ ารณาหลัก กฎหมายที่ ใ ห้ อ านาจบุ ค คลที่ ถู ก
กระทบกระเทือนสิ ทธิหรื อเสรี ภาพสามารถยกบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้
คดีในศาลได้ ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 25 วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3. ปั ญหาเกี่ยวกับการทบทวนตรวจสอบคาสัง่ ทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มิได้มีบทบัญญัติที่กาหนดให้
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมสามารถทบทวนคาสั่ง หรื อมีการตรวจสอบคาสั่งภายในฝ่ ายปกครอง ซึ่ งขัดต่อ
หลักคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนซึ่ งไม่สอดคล้องกับทฤษฎี กฎหมายบ้านเมือง กล่าวคือ ถ้ามีกฎหมาย สิ ทธิ
คื อประโยชน์อนั เกิ ดจากการคุ ม้ ครองและรั บรองโดยกฎหมาย ด้วยเหตุน้ ี สิ ทธิ จึงเกิ ดขึ้ นโดยกฎหมาย การที่ ไม่ มี
กฎหมายรับรอง ก็ไม่อาจเกิ ดสิ ทธิ น้ นั ๆ7 อันเป็ นหลักประกันความเป็ นธรรม ในการทบทวนคาสั่งทางปกครองอีก
ชั้นหนึ่ง
4. ปั ญหาเกี่ยวกับความไม่ชดั เจนกรณี ที่ตอ้ งอุทธรณ์ภายในฝ่ ายปกครอง
มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ ไม่รับรองหรื อเพิกถอนหลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมายของ
สถาบันอุมดศึ กษา ทาให้ผูส้ มัครสอบคัดเลือกเป็ นผูพ้ ิพากษาในตาแหน่ งผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา นั้น ไม่มีคุณสมบัติที่จะ
สมัครสอบได้ เป็ นการดาเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการฝ่ าย
ตุลาการ ซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล เมื่อมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เป็ นคาสัง่ ทางปกครอง
ที่ กระทบต่อสิ ทธิ ของผูร้ ับคาสั่ง ดังนั้นบุคคลดังกล่าวควรที่ จะอุทธรณ์ คาสั่งทางปกครองได้ดงั เช่นกรณี คาสั่งทาง
ปกครองอื่น ซึ่งรัฐธรรมนูญได้กาหนดรับรองสิ ทธิของบุคคลไว้ ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิ ทธิหรื อเสรี ภาพที่ได้รับความ
คุม้ ครองตามรัฐธรรมนู ญ สามารถยกบทบัญญัติ แห่ งรัฐธรรมนู ญเพื่อใช้สิทธิ ทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้คดีใน
ศาลได้8 โดยกรณี ที่ บุ คคลซึ่ งถู กละเมิ ดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่ รั ฐธรรมนู ญนี้ รั บรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติ แห่ ง
รัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิ ทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้คดีในศาลได้ แต่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลา
การศาลยุติธรรม มิได้มีบทบัญญัติใดที่เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบสามารถอุทธรณ์มติดงั กล่าว หรื อจะสามารถ
ยืน่ ฟ้ องต่อหน่วยงานใด หรื อองค์กรใดได้บา้ ง อันเป็ นการขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งเมื่อประชาชน
ได้รับผลกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพก็สามารถที่จะนาคดีไปฟ้ องต่อศาลได้
5. ปั ญหาเกี่ยวสิ ทธิในการฟ้ องเพิกถอนคาสัง่ ทางปกครองต่อศาล
ตามที่ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติไม่รับรองหรื อเพิกถอนหลักสู ตรปริ ญญาโททาง
กฎหมายของสถาบันอุดมศึ กษา โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 28 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ประกอบข้อ 14 แห่ งระเบี ยบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบ
คัดเลื อก และการทดสอบความรู ้ เพื่ อบรรจุ เป็ นข้าราชการตุลาการในตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูพ้ ิ พากษา พ.ศ. 2558 ซึ่ งใน
บทบัญญัติท้ งั สองดังกล่าวมิได้กาหนดหลักเกณฑ์การโต้แย้ง คัดค้าน หรื อการยืน่ ฟ้ องมติดงั กล่าวต่อศาลใด

6

คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ 247/2554
วิษณุ เครื องาม. (2530). คาอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุ งเทพฯ: นิติบรรณาการ. หน้า 642.
8
มาตรา 25 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2560
7
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7. อภิปรายผล
จากสมมติ ฐานการวิจัย พบว่าระเบี ยบคณะกรรมการตุ ลาการศาลยุติ ธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบ
คัดเลือก และการทดสอบความรู ้ เพื่อบรรจุเป็ นข้าราชการตุลาการ ในตาแหน่งผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา พ.ศ. 2558 กาหนดให้
คณะกรรมการตุลาการ หรื อ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สามารถมี มติ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
รับรองหรื อไม่รับรองหลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น ส่ งผลให้ผูส้ มัคร
สอบเพื่อบรรจุเป็ นข้าราชการตุลาการในตาแหน่งผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 21 (2) (ค) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข้ า ราชการฝ่ ายตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2543 ซึ่ ง มติ ค ณะกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุติธรรม ดังกล่าว ถือเป็ นการดาเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลา
การ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง (2) กาหนดให้
ไม่อยู่ในอานาจศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม มติ คณะกรรมการตุ ลาการศาลยุติธรรม ที่ ไม่ รับรองปริ ญญาบัตรทาง
กฎหมายของสถาบันอุดมศึกษา หากพิจารณาตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้ว ถือ
เป็ นคาสั่งทางปกครองตามคานิ ยามมาตรา 5 คาสั่งทางปกครอง มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอน สงวน หรื อระงับ
ซึ่งสิ ทธิ สถานะของบุคคล เป็ นไปตามคานิ ยามในมาตรา 5 ที่ออกโดยฝ่ ายปกครองซึ่ งมีผลกระทบกระเทือนสิ ทธิและ
เสรี ภาพของผูส้ มัครสอบฯ
จากการศึกษาพบว่า มติของคณะกรรมการดังกล่าวเป็ นคาสั่งทางปกครองเนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ ทธิของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรง เป็ นการสร้างนิ ติสัมพันธ์ข้ ึนระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรื อ
มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิ ทธิ หรื อหน้าที่ ของบุ คคล ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากนิ ยาม มาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดี ปกครอง มติ คณะกรรมการดังกล่าวฯ เป็ นคาสั่งทางปกครอง ผูว้ ิจัยเห็ นว่า
บุคคลภายนอกสามารถโต้แย้งมติคณะกรรมการศาลยุติธรรมได้ และการใช้อานาจในการออกมติของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมนั้น เป็ นการใช้อานาจในทางบริ หาร ไม่ใช้เป็ นการใช้อานาจในทางพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ฉะนั้นบุ คคลภายนอกควรจะโต้แย้งมติ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ ไม่ รับรองหลักสู ตรปริ ญญาโททาง
กฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาได้เฉกเช่นเดียวกับมติคณะกรรมการอื่น ๆ เมื่อพิจารณาว่าบุคคลภายนอกจะโต้แย้งมติ
คณะกรรมการต่อใครนั้น ผูว้ ิจยั พิเคราะห์แล้วเห็ นว่า เมื่อมีขอ้ จากัดไม่สามารถยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองได้ และการที่
จะไปยืน่ ฟ้ องยังศาลยุติธรรมบุคคลภายนอกก็อาจจะไม่ได้รับความเป็ นธรรม ดังนั้นเห็นควรให้ส่งเรื่ องให้องค์กรกลาง
คื อ คณะกรรมการวินิ จฉัยชี้ ขาดอานาจหน้าที่ ระหว่างศาล เป็ นผูพ้ ิจารณาหรื อมี อานาจในการวินิ จฉัยในประเด็ น
ดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงเห็ นควรให้มีการเพิ่มบทบัญญัติกฎหมายให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ ขาดอานาจหน้าที่ ระหว่าง
ศาลมี อานาจในการพิจารณาวินิ จฉัยในประเด็นที่ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมี มติ เกี่ ยวกับการไม่รับรอง
หลักสูตรปริ ญญาโททางกฎหมาย

8. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะซึ่ งน่ าจะเป็ นประโยชน์จากการศึ กษา ประกาศแรก ผูว้ ิจยั เห็นว่า มติของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ก.ต.) ที่ไม่รับรองหรื อเพิกถอนหลักสูตรปริ ญญาโททางกฎหมายนั้น เป็ นคาสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบ
ต่อสิ ทธิ ของบุคคลภายนอก เมื่อไม่มีการบัญญัติให้อุทธรณ์หรื อโต้แย้ง ถือว่าเป็ นการขัดกับหลักสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชน เห็ นควรที่ กฎหมายควรจะบัญญัติให้สามารถโต้แย้ง หรื ออุทธรณ์ ให้ทบทวนคาสั่งดังกล่าวได้ โดยเปิ ด
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โอกาสให้ผูท้ ี่ ถูกกระทบสิ ทธิ จากมติ ดังกล่าว ผูว้ ิจัยเห็ นควรจัดตั้งองค์กรกลางเพื่ อพิ จารณาเกี่ ยวกับการบริ หารงาน
บุคคล อุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้โดยเฉพาะ ตามหลักการถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน
ประการที่สอง มติคณะกรรมการดังกล่าวเป็ นคาสัง่ ทางปกครอง แต่ไม่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง เนื่ องจากมีขอ้ จากัดตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ทาให้ผถู ้ ูกกระทบสิ ทธิ ไม่
สามารถน าเหตุ ดังกล่ าวมาฟ้ องคดี ต่ อศาลปกครองได้อ ันเป็ นการขัดต่ อสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนดังกล่ าวตาม
รัฐธรรมนู ญ ซึ่ งมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เป็ นคาสั่งทางปกครองที่ กระทบต่อสิ ทธิ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สามารถที่ จะอุทธรณ์ คาสั่งทางปกครองได้ดงั เช่นกรณี คาสั่งทางปกครองอื่น โดยรัฐธรรมนู ญได้กาหนดรับรองสิ ทธิ
ของบุคคลไว้ โดยกรณี ที่บุคคลซึ่ งถูกละเมิ ดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่ รัฐธรรมนู ญนี้ รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ ง
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสูค้ ดีในศาลได้ แต่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลา
การศาลยุติธรรมมิได้มีบทบัญญัติใดที่ เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบสามารถอุทธรณ์มติดงั กล่าว หรื อจะสามารถ
ยื่นฟ้ องต่อหน่ วยงานใด หรื อองค์กรใดได้บ้าง อันเป็ นการขัดกับรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งเมื่อบุ คคลที่
ได้รับผลกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพสามารถที่ จะนาคดีไปฟ้ องต่อศาลได้ ผูว้ ิจยั พิเคราะห์แล้วเห็ นว่าการที่ คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมมีมติไม่รับรองหลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมาย เป็ นการดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบ
ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ ส่ งผลกระทบต่ อบุ คคลภายนอก ดังนั้นสมควรที่ จะสามารถโต้แย้ง หรื อใช้สิทธิ ทางศาลได้
เนื่ องจากมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมถูกออกโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่ งเป็ นการใช้อานาจ
ของคณะกรรมการในทางบริ หาร ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์ในการคัดสรรบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็ นผูพ้ ิพากษาในตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา มิใช่เป็ นการใช้อานาจในทางตุลาการของผูพ้ ิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี จึงเห็นสมควรว่า
ควรจะฟ้ องร้องหรื อใช้สิทธิทางศาลได้ดงั เช่นมติคณะกรรมการอื่น ๆ ซึ่งควรจะสามารถฟ้ องต่อองค์กรศาลได้เมื่อบุคคล
นั้นถูกกระทบกระเทื อนสิ ทธิ แต่เมื่ อพิจารณาจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็ น
กฎหมายในการกาหนดในเรื่ องเขตอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลปกครอง ซึ่ งในมาตรา 9 วรรคสอง (2)
กาหนดไว้วา่ กรณี เกี่ ยวกับการดาเนิ นการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
นั้น ไม่อยูใ่ นอานาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งเป็ นข้อจากัดของกฎหมาย
ประการที่ สาม เมื่อพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ได้กาหนดไว้วา่ ไม่ให้การดาเนิ นการของ
คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตุลาการ อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ก็ตอ้ งมาพิจารณาต่อว่าควรจะยื่นฟ้ องต่อองค์กรใดต่อไป พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จะนามติคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมไปฟ้ องร้องยังศาลยุติธรรม นั้น เมื่อพิจารณาจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) แล้วนั้น จะ
พบว่าตัวคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) นั้นประกอบไปด้วยผูพ้ ิพากษาในแต่ละชั้นศาล ซึ่งสังกัดอยูใ่ นศาล
ยุติธรรมทั้งสิ้ น อีกทั้งประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ก็มาจากประธานศาลฎีกาโดยตาแหน่ง ซึ่ งถือได้วา่
เป็ นประมุขขององค์กรศาลยุติธรรม เมื่อตัวคณะกรรมการศาลยุติธรรม เป็ นผูพ้ ิพากษาที่ ได้รับคัดเลือกมาจากศาล
ยุติธรรมแทบทั้งสิ้ น เมื่อนากรณี พิพาทไปฟ้ องร้องยังศาลยุติธรรม นั้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่าจะเป็ นการนากรณี พิพาทไปฟ้ อง
ยังศาลที่มีฐานะเทียบเท่าคณะกรรมการชุดเดิม อีกทั้งมีประธานศาลฎีกา ซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุ ดตามสายงาน เป็ น
ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่เคยมีมติมาก่อน อาจจะไม่ได้รับความเป็ นธรรม ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าเห็น
ควรส่ งเรื่ องไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ ขาดอานาจหน้าที่ ระหว่างศาล ซึ่ งเป็ นองค์กรกลางระหว่างศาล ให้เป็ นผู ้
พิจารณาพิพากษาในกรณี ที่มติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไม่รับรองหลักสู ตรปริ ญญาโททางกฎหมายของ
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สถาบันอุดมศึกษา เนื่ องจากเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล
แล้วนั้น จะเห็ นได้ว่า คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ ขาดอานาจหน้าที่ ระหว่างศาลจะประกอบด้วย ประธานศาลฎี กาเป็ น
ประธาน ประธานศาลปกครองสู งสุ ด หัวหน้าสานักตุลาการทหาร และผูท้ รงคุณวุฒิอื่นอีกสี่ คนเป็ นกรรมการ ซึ่ งเป็ น
ผูม้ ี ความรู ้ความสามารถเกี่ ยวกับการพิ จารณาพิ พากษาคดี ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ซึ่ งต้องได้รับ
คัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละศาล และผูม้ ีความรู ้และมีประสบการณ์ดา้ นกฎหมายที่มิใช่เป็ นผูพ้ ิพากษาหรื อ
ตุลาการประจาศาล เป็ นกรรมการหนึ่ งคน ถือว่าคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบไปด้วยประธานแต่ละศาล ซึ่ งมีความ
น่ าเชื่อถือ และให้ความยุติธรรมแก่ผูถ้ ูกกระทบกระเทื อนสิ ทธิ ได้ และเห็ นควรเพิ่มบทบัญญัติกฎหมาย เป็ น (4) ใน
มาตรา 10 แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ความว่า ให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่
ไม่รับรองหรื อเพิกถอนปริ ญญาโททางกฎหมายของสถาบันอุมดศึกษา โดยคู่ความจะยื่นคาร้องต่อศาลให้ศาลส่งเรื่ อง
ไปให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์นาเสนอปั ญหาการคุม้ ครองสิ ทธิของผูม้ ีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจากัดการให้ความคุม้ ครองสิ ทธิผใู ้ ห้
ข้อมูลในกรณี บุคคลทั่วไปเฉพาะการคุ ม้ ครองพยานในคดี อาญา ขณะที่ กรณี การรายงานธุ รกรรมโดยสถาบัน
การเงิน สานักงานที่ดิน และผูป้ ระกอบอาชีพตามที่กฎหมายกาหนด บัญญัติให้เมื่อผูร้ ายงานดังกล่าวได้กระทาโดย
สุ จริ ต แล้ว หากการรายงานก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ บุ คคลใดผูร้ ายงานไม่ต ้องรั บผิด ทั้งนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
หลัก การของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง คื อ กฎหมายในการให้ ค วามคุ ้ม ครองข้อ มู ล แก่ รั ฐ ในต่ างประเทศ ได้ใ ห้
ความสาคัญกับการคุม้ ครองสิ ทธิแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลอย่างรอบด้าน ซึ่ งไม่ได้จากัดเฉพาะการคุม้ ครองพยานในคดีอาญา
เท่ านั้น เนื่ องจากเป็ นกระบวนที่ จะทาให้ได้รับเบาะแส หรื อข้อมูลสาคัญที่ นาไปสู่ การสอบสวนถึ งการกระทา
ความผิดได้ โดยที่ มีกฎหมายไทยบางส่ วนได้นาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2552
คาสาคัญ: , คุม้ ครองสิ ทธิ ผใู ้ ห้ขอ้ มูล/ธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย/กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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. บทนา
เนื่องจากการกระทาความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมีลกั ษณะเป็ นการก่ออาชญากรรมที่ไม่
มีผตู ้ กเป็ นผูเ้ สี ยหาย (Victimless Crimes) ส่งผลให้กระบวนการดาเนินคดี การแสวงหาหลักฐาน และความร่ วมมือ
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเป็ นไปได้ดว้ ยความยากลาบาก เนื่ องจากการที่ไม่มีผเู ้ สี ยหายอย่างชัดเจน
และไม่มีผรู ้ ้องเรี ยนให้ดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาความผิด หรื ออีกนัยหนึ่ง หากภาครัฐจะเข้าเป็ นผูด้ าเนินคดี แต่โอกาส
ที่บุคคลจะให้ความร่ วมมือในการเป็ นพยานหรื อให้หลักฐานเพื่อแสดงถึงกระทาผิดจะมีโอกาสน้อย เนื่องจากผูใ้ ห้
ข้อมูลจะรู ้สึกว่าอาจเกิดความเดือดร้อนและเสี ยผลประโยชน์ไปด้วย ดังนั้น มาตรการที่จะจัดการกับอาชญากรรม
ในลักษณะดังกล่าวจึงต้องเป็ นมาตรการที่เฉพาะเจาะจง และไม่เหมือนกับมาตรการโดยทัว่ ไป โดยที่มาตรการที่
มักถูกใช้ในการจัดการกับอาชญากรรมการฟอกเงินคือ การกาหนดให้มีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
และการคุม้ ครองผูร้ ายงานธุ รกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้การรายงานธุรกรรมที่ได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายเฉพาะผูร้ ายงานเพียงบางส่วนเท่านั้น
ตามมาตรา 19 ได้แก่ สถาบันการเงิน สานักงานที่ดิน และผูป้ ระกอบอาชีพตามที่กฎหมายกาหนด แต่กลุ่มบุคคล
อื่นที่อาจเป็ นส่ วนราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อบุคคลภายนอก ผูป้ ระกอบอาชีพ
อื่น ซึ่ งสามารถให้ขอ้ มูล หรื อเบาะแสเชิงลึกที่ เกี่ ยวกับการกระทาความผิดและเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาคดี
หากได้รายงานโดยสุ จริ ตแล้ว จะไม่ได้รับความคุม้ ครองทางกฎหมายเช่นเดี ยวกับ กลุ่มผูม้ ี หน้าที่ ตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น จึงอาจเป็ นข้อจากัดในการรับรายงานข้อมูลธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ การกระท าความผิด ของอาชญากร และท าให้ เจ้าพนักงานของรั ฐไม่ส ามารถใช้บังคับ กฎหมายกับ
ผูก้ ระทาความผิดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาข้อมูลปั ญหาการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ งไม่มีหน้าที่ ศึกษากรณี บุคคลภายนอกที่
ให้เบาะแสธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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(2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ งไม่มีหน้าที่ ศึกษากรณี บุคคลภายนอกที่
ให้เบาะแสธุ รกรรมที่ มีเหตุอนั ควรสงสัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 และ
เปรี ยบเทียบกับหลักการของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) เพื่ อเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาปรั บ ปรุ งกฎหมายเพื่ อ ให้ การคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล และ
รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

3. สมมุติฐานของการศึกษา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 19 วางหลักเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
สิ ทธิ สาหรับผูม้ ี หน้าที่ รายงานธุ รกรรมทางการเงิ น หรื อธุ รกรรมที่ มีเหตุอนั ควรสงสัยโดยกลุ่มบุ คคลดังนี้ (1)
สถาบันการเงิน (2) สานักงานที่ ดิน (3) ผูป้ ระกอบอาชี พตามที่ กฎหมายกาหนด ซึ่ งหากบุคคลกลุ่มดังกล่าวเป็ น
ผูร้ ายงานกระทาโดยสุ จริ ต และหากเกิ ดความเสี ยหายแก่บุคคลใด บุคคลดังกล่าวซึ่ งรายงานไม่ตอ้ งรับผิด (No
Liability) อันเป็ นการได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิ ตามบทบัญญัติมาตรา 19 แต่กรณี การรายงานธุรกรรมทางการเงิน
หรื อธุ รกรรมที่ มีเหตุอนั ควรสงสัยโดยบุ คคลภายนอกกลุ่มอื่ นนอกจากกลุ่มบุคคลที่ กล่าวข้างต้น ซึ่ งผูร้ ายงาน
ข้อมูลที่มีเหตุอนั ควรสงสัย หรื อผูใ้ ห้เบาะแส หรื อผูท้ ี่ได้ให้ขอ้ มูลตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน ตามบทบัญญัติ มาตรา
38 ต่ อส านักงานป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น กลับมี เพี ยงมาตรการคุ ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองพยานในคดีอาญาเท่านั้น และไม่มีบทบัญญัติให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ดา้ นอื่น เช่น เดียวกับกลุ่มบุคคลผูม้ ี
หน้าที่ รายงานธุ รกรรม ซึ่ งอาจส่ งผลให้สานักงานป้ องกันและปราบปราม การฟอกเงิ นไม่อาจได้รับรายงาน
ธุ ร กรรมทางการเงิ น หรื อ ธุ ร กรรมที่ มี เหตุ อ ัน ควรสงสัย เชิ งลึ ก ที่ เป็ นประโยชน์ ใ นการด าเนิ น คดี ไ ด้ ดัง นั้น
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 จึ ง ควรวางหลัก การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ก่
บุคคลภายนอกที่ให้ขอ้ มูล หรื อให้เบาะแส ธุรกรรมทางการเงิน หรื อธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย กับสานักงาน
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเท่าเที ยมกัน เพื่อให้ผรู ้ ายงานกลุ่มอื่นได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
เช่ น เดี ยวกับ กลุ่ม บุ ค คลผูม้ ี ห น้าที่ รายงานธุ รกรรมตามกฎหมาย มาตรา 19 แห่ งพระราชบัญ ญัติป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย เพื่อให้เกิดสภาพบังคับของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นประโยชน์
ในการได้รับข้อมูลทางการเงินเชิงลึกของผูก้ ระทาความผิดที่สามารถนาไปใช้ดาเนินคดีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

4. การรายงานข้ อมู ลธุ รกรรมและการให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ผ้ ู ให้ ข้อ มู ล ตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของต่ างประเทศและประเทศไทย
แนวคิดการดาเนิ นการทางด้านกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นในระดับนานาชาติ ได้ถูก
นาเสนอโดยองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ คณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนิ นมาตรการทางการเงิน (Financial
Action Task Force: FATF) ได้มีขอ้ แนะนาของคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนิ นมาตรการทางการเงิน (The FATF
recommendation) กาหนดว่าควรมีกฎหมายให้สถาบันการเงิน ธุรกิจและผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
(Designated Non-financial Businesses and Professions) มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย (Reporting
of Suspicious Transaction) ต่อ หน่ วยข่าวกรองทางการเงิ น (Financial Intelligence Unit) รวมทั้ง ยังกาหนดให้
ผูร้ ายงานธุ ร กรรมดังกล่าวได้รับการคุ ม้ ครองตามกฎหมาย โดยไม่ตอ้ งรับผิดทางอาญาและทางแพ่งในข้อหา
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ละเมิ ด รวมถึ งข้อห้ ามมิ ให้เปิ ดเผยข้อ มูล ที่ บังคับ ใช้ต ามสัญ ญา หรื อ บทบัญ ญัติ ของกฎหมาย ฯลฯ ถ้าบุ ค คล
เหล่านั้น รายงานข้อ สงสัยของตนด้วยความสุ จ ริ ต ทั้งนี้ หลักการส าคัญ ของการรายงานธุ รกรรมดังกล่ าวใน
กฎหมายเพื่อป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คือ การทาให้สามารถระบุถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั้งใน
ส่ ว นของผูจ้ ่ า ยเงิ น และผูร้ ั บ ผลประโยชน์ จ ากอาชญากรรมนั้ น ๆ ที่ ย งั คงถู ก ซ่ อ นเร้ น จากการตรวจพบโดย
กระบวนการสอบสวนปกติซ่ ึงประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตาม
ประเทศไทยได้นาแนวคิดด้านการรายงานข้อมูลธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย และการให้ความคุม้ ครอง
แก่ผูใ้ ห้ขอ้ มูล กาหนดเป็ นมาตรการสาคัญเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการติดตามการฟอกเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กล่าวคือ การรายงานข้อมูลธุรกรรม กาหนดให้มีผูท้ ี่ตอ้ งรายงาน
การทาธุรกรรมทางการเงินให้แก่หน่วยงาน หรื อผูท้ ี่กฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย (1)
สถาบันการเงิน (2) สานักงานที่ ดิน (3) ผูป้ ระกอบอาชี พที่ ถูกกาหนดไว้ตามกฎหมาย อาทิ เช่น ผูป้ ระกอบอาชี พ
เกี่ยวกับการลงทุนหรื อการเคลื่อนย้ายเงินทุน ผูค้ า้ อัญมณี เพชรพลอย ทองคา เป็ นต้น ซึ่ งกฎหมายกาหนดให้กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานการฟอก
เงิน ต่อสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งบุคคลผูม้ ีหน้าที่ขา้ งต้น กฎหมายกาหนดให้เมื่อผูร้ ายงาน
ดังกล่าวได้กระทาโดยสุ จริ ตแล้ว หากการรายงานก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลใดผูร้ ายงานไม่ตอ้ งรับผิด และ
ในขณะเดี ยวกันกฎหมายห้ามมิให้ผูม้ ีหน้าที่ รายงานเปิ ดเผยข้อมูล หรื อกระทาด้วยประการใด ๆ อันอาจทาให้
ลูกค้า หรื อบุคคลภายนอกทราบ มิฉะนั้นต้องรับผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณี การเรี ยกให้บุคคลธรรมดาเข้าให้ขอ้ มูล หรื อส่งเอกสาร พยานหลักฐานต่าง ๆ โดยผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมายนี้ หรื อหากเป็ นกรณี บุคคลทัว่ ไป ซึ่ งอาจเป็ นผูใ้ ห้ถอ้ ยคา หรื อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนิ นงานของคณะกรรมการธุรกรรม กฎหมายกาหนดให้ได้รับสิ ทธิ การคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองพยาน (droit de protection des témoins) ในคดี อาญา ภายใต้ระเบี ยบสานักงานป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินว่าด้วยการคุม้ ครองและช่วยเหลือผูใ้ ห้ถอ้ ยคา หรื อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 เท่านั้น ซึ่งมาตรการ
ทางกฎหมายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับบริ บทและสภาวะการณ์ของกระบวนการฟอกเงินของประเทศไทยใน
ปั จจุบัน เพราะการรายงานธุ รกรรมโดยสถาบันการเงิ น สานักงานที่ ดิน และผูป้ ระกอบอาชี พ ตามที่ กฎหมาย
กาหนด อาจไม่เพียงพอที่ จะเชื่ อมโยงไปสู่ การให้เบาะแสะ หรื อหลักฐานต่อการทาธุ รกรรมที่ เป็ นการฟอกเงิ น
ดังนั้น บทบาทของบุ ค คลทั่ว ไปในการแจ้งเบาะแส หรื อ ให้ ข ้อ มู ล การฟอกเงิ น ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อ มู ล
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีส่วนรู ้เห็น หรื อเกี่ ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน จะมีความสาคัญมากขึ้นในปั จจุบนั ดังที่ จะได้
กล่าวถึงในส่วนต่อไป

5. สภาพปั ญ หาของการคุ้ ม ครองผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
แม้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้มีมาตรการทั้งการ
รายงานข้อมูลธุ รกรรม และการให้ความคุ ม้ ครองแก่ผูม้ ีหน้าที่ รายงานข้อมูลแล้ว แต่การดาเนิ นการที่ ผ่านมายัง
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พบว่าประสบปั ญ หาส าคัญ บางประการ จากการที่ ม าตรการทางกฎหมายให้ ค วามคุ ้ม ครองผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ เช่น โครงการสายลับ สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น มี ผูเ้ ข้าสมัครกว่า
70,000 คน แต่ขอ้ มูลที่ได้รับแจ้งมีเพียง 7,000 ฉบับ และเมื่อแยกแยะเฉพาะข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถนามาขยาย
ผลเพื่อนาไปสู่การจับกุมได้จริ งกลับมีจานวนไม่มากนัก ขณะที่ผกู ้ ระทาผิดส่ วนใหญ่จะไม่นาเอาเงินที่ได้จากการ
ทุจริ ตไปทาธุ รกรรมเพื่อฟอกเงิ นดังกล่าวผ่านสถาบันการเงิ น แต่จะเก็บเงิ นสด หรื อทรัพย์สินดังกล่าวไว้ที่บา้ น
หรื อสถานที่เก็บเงิน (Safe House) หรื อมีการเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้เป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ พระเครื่ องวัตถุ
โบราณ เป็ นต้น รวมทั้ง การขาดการมีส่วนร่ วมกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขาดแรงจูงใจจากประชาชนในการ
สนับสนุน หรื อให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลเบาะแสการฟอกเงิน หรื อรวมทั้งธุรกรรมที่มีเหตุอนั
ควรสงสัย ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบหลักการของกฎหมายที่ ให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่รัฐในต่างประเทศ ได้แก่
สหรัฐอเมริ กา มีพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูล (Whistleblower Protection Act of 1989) สาหรับลูกจ้างของ
ภาครั ฐ ในส่ ว นของสหราชอาณาจัก ร มี พระราชบัญญัติ การเปิ ดเผยผลประโยชน์ ส าธารณะ (Public Interest
Disclosure Act 1998) ซึ่ งครอบคลุมทั้งหน่ วยงานรัฐและเอกชน โดยที่ กฎหมายดังกล่าวมีหลักการสาคัญร่ วมกัน
คือ เพื่อกาหนดมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากการโต้ตอบของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการเปิ ดเผยข้อมูล และ
เป็ นการส่ งเสริ ม ให้ ผูพ้ บเห็ น การกระท าที่ ไ ม่ ถู ก กฎหมาย กล้าที่ จ ะออกมาเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ประโยชน์ ข องสาธารณะ (Interet General) จากข้อ เท็ จจริ งข้างต้น การออกมาตรการทางกฎหมายเพื่ อ สร้ าง
แรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่ วมนั้น เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง จึ งควรพิจารณาถึงการพัฒนากฎหมายการคุม้ ครอง
สิ ทธิทางแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการใช้บงั คับ
กฎหมายให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย

6. แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเพือ่ คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล
จากปั ญหาการคุม้ ครองสิ ทธิบุคคลภายนอกดังกล่าวข้างต้น จึงควรกาหนดมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ บุคคล
ทัว่ ไปผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการกระทาความผิดภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
เพื่อป้ องกันจากการโต้ตอบของผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบจากการเปิ ดเผยข้อมูล นอกเหนื อจากประเด็น ของมาตรการ
คุม้ ครองพยานในคดีอาญา เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งให้ความคุม้ ครองแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทั้งการที่ไม่ตอ้ ง
รับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรื อทางวินยั รวมถึง กระทาการใดอันเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูเ้ ปิ ดเผย
ข้อมูลนั้น เป็ นต้น โดยที่การพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องคานึงถึงหลักสุจริ ต (bona fides)
ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มให้ผพู ้ บเห็ นการกระทาที่ ไม่ถูกกฎหมายกล้าที่จะออกมาเปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณะให้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น

7. สรุ ป
จากกรณี ศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในการใช้บงั คับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังมีขอ้ จากัดการให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกรณี บุคคลทัว่ ไปเฉพาะการคุม้ ครอง
พยานในคดีอาญา ขณะที่ กฎหมายความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่รัฐในต่างประเทศให้ความสาคัญกับการคุม้ ครอง
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สิ ทธิแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลอย่างรอบด้าน เนื่องจากเป็ นหนึ่งในกระบวนสาคัญที่จะทาให้ได้รับเบาะแส หรื อข้อมูลสาคัญที่
นาไปสู่ การสอบสวนถึงการกระทาความผิดได้ จึงควรพิจารณาขยายความคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ายงานกรณี ที่เป็ น
บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ห้เบาะแสะข้อมูลเชิงลึกอันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่มีเหตุอนั ควรสงสัยในประเด็นอื่น
ๆ นอกเหนื อจากประเด็นการคุ ม้ ครองพยานในคดี อาญา โดยที่ การพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลจาเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องคานึ งถึงหลักสุ จริ ต (Good Faith) และมีเหตุอนั ควรเชื่อ (Reasonable Belief) ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสาคัญ ซึ่ ง
หลักสุ จริ ตดังกล่าวเป็ นส่ วนสาคัญที่ตอ้ งนามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลักการคุม้ ครองสิ ทธิผรู ้ ายงานข้อเท็จจริ ง
เกี่ ยวกับการกระทาผิด ตามอนุ สัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุ จริ ต ค.ศ.2003 โดยเป็ นแนวคิ ดที่
ยอมรั บ ว่า ผู ้เปิ ดเผยข้อ มู ล (whistleblower) เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ เกี่ ย วกับ การ
ปราบปรามการทุจริ ตมีประสิ ทธิ ภาพและถือว่าเป็ นกรณี ที่บุคคลอยูใ่ นสังคมร่ วมกันจะต้องเฝ้ าระวังรายงานการ
ทุจริ ตต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และการที่ผนู ้ ้ นั เปิ ดเผยข้อมูลทุจริ ตต่อเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิประเภทเดียวกับสิ ทธิเสนอ
ข้อมูลเรื่ องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ รัฐ โดยบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลนั้นย่อมได้รับความคุม้ ครองจากรัฐ เนื่ องจากอาจได้รับ
การตอบโต้หรื อถูกกระทาละเมิดได้ดว้ ยวิธีต่าง ๆ จากสาเหตุที่ได้เปิ ดเผยข้อมูลการทุจริ ตนั้น

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะทางกฎหมาย
1) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 ใน
มาตรา 38 ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 38 วรรคสี่ เป็ น“ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้กรรมการธุ รกรรม เลขาธิ การ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็ นหนังสื อจากเลขาธิ การมี อานาจ
ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสื อสอบถามหรื อเรี ยกให้สถาบันการเงิน ส่ วนราชการ องค์การ หรื อหน่ วยงานของรัฐหรื อ
รัฐวิสาหกิ จ แล้วแต่กรณี ส่ งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถอ้ ยคาส่ งคาชี้แจงเป็ นหนังสื อ หรื อส่ งบัญชี เอกสาร
หรื อหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรื อเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) มี หนังสื อสอบถามหรื อเรี ยกบุ คคลใด ๆ มาเพื่อให้ถอ้ ยคา ส่ งคาชี้ แจงเป็ นหนังสื อหรื อ ส่ งบัญ ชี
เอกสาร หรื อหลักฐานใด มาเพื่อตรวจสอบหรื อเพื่อประกอบการพิจารณา
(3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรื อยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรื อเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด หรื อพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้น
หรื อเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรื อยึด หรื ออายัดทรัพย์สินหรื อพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้
ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรื อพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทาลาย หรื อทา
ให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตาม (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ งแสดงเอกสาร
มอบหมายและบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ ี่ให้ถอ้ ยคา หรื อให้วตั ถุ เอกสาร หลักฐาน หรื อพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องใดตาม (1) (2)
ไม่ตอ้ งรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรื อทางวินยั เนื่ องจากการที่ตนเปิ ดเผยข้อมูล หรื อให้วตั ถุ เอกสาร หลักฐาน
หรื อพยานหลักฐาน หรื อจัดทาและเผยแพร่ รายงานโดยสุจริ ต ”

191

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

บัตรประจาตัวตามวรรคสองให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาข้อมูลที่ ได้มาจากการให้ถอ้ ยคา คาชี้แจงเป็ นหนังสื อ บัญชี เอกสาร หรื อหลักฐานใด ๆ ที่ มี
ลักษณะเป็ นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่ วนราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
ให้เลขาธิการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น” ซึ่งเป็ นการให้ความคุม้ ครองแก่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างชัดเจนยิง่ ขึ้นหากผูร้ ายงานกระทาโดยสุจริ ต
8.2 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
นอกเหนื อจากการปรับปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องแล้ว ควรดาเนิ นมาตรการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในภาคส่ วนต่ าง ๆ ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีค วามตระหนักและเข้าใจถึ ง
ความสาคัญของการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยผ่านการสื่ อสาร และประชาสัมพันธ์ดว้ ยช่องทางที่หลากหลายและมี
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการให้ขอ้ มูลที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกรรมที่ มีเหตุอนั
ควรสงสัย ของประชาชนทัว่ ไปเป็ นไปอย่างกว้างขวาง
จากมาตรการทางกฎหมายข้างต้น สามารถนาไปสู่ การปรับใช้มาตรการทางกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ
ผูร้ ายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยเชิงป้ องกันที่สมบูรณ์ และสามารถนาข้อมูลที่ได้รับนั้นไปใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินคดีกบั อาชญากรได้ท้ งั ระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวมี บทบาทสาคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย พบว่าแม้ใน
ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่
กาหนดที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองนักท่องเที่ยวโดยการเยียวยาความเสี ยหาย
ปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอต่อความเสี ยหายที่ได้รับ และ
ในประเทศไทยมีกองทุนในการเยียวยาความเสี ยหายแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งความเป็ นจริ งแล้วกว่าที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้รับการเยียวยามักจะใช้เวลาที่ นานมาก เพราะจะต้องรอให้นายทะเบี ยนพิจารณาว่าควรที่ จะได้รับการเยียวยา
หรื อ ไม่ และกว่ า ที่ จ ะได้รั บ เงิ น ค่ า เสี ย หายนั้ นก็ ต ้อ งใช้ร ะยะเวลาที่ ย าวนาน ในปั จ จุ บั น ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอิสระมากในการกาหนดลักษณะของสัญญาธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่เพียง
ฝ่ ายเดียว จนก่อให้เกิดปั ญหาเงื่อนไขในข้อสัญญาของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีลกั ษณะไม่เป็ น
ธรรมต่อนักท่องเที่ยว
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติธุรกิจนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2556 เพื่อ ให้เห็ น ถึ งมาตรการทางกฎหมาย เกี่ ยวกับ การช่ วยเหลื อ ชดเชย และ
เยียวยา นักท่ องเที่ ยวในธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว ซึ่ งในประเทศต่างๆหลายประเทศ เช่ น สาธารณรั ฐ
สิ งคโปร์ ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ ปุ่นได้ให้ความสาคัญ กับเรื่ องนี้ เป็ นอย่างมาก และมี การกาหนดเป็ น
กฎหมายโดยเฉพาะขึ้นเพื่อนามาปรับใช้ในการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยานักท่องเที่ยวในธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศไทยให้สามารถคุม้ ครองนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสี ยหายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
คาสาคัญ: ช่วยเหลือ, ชดเชย, เยียวยา, นักท่องเที่ยว, ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จ จุ บัน ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยได้เติ บ โตมากกว่า ในอดี ต ที่ ผ่ านมา จนกลายมาเป็ น
อุตสาหกรรมที่ ได้รับ ความสนใจจากผูป้ ระกอบการและนักท่ องเที่ ยวไม่ว่าจะเป็ นนักท่ องเที่ ยวชาวไทย หรื อ
ชาวต่างชาติก็ตาม เนื่ องจากธุรกิจการท่องเที่ยวเป็ นธุรกิจที่ไม่ตอ้ งอาศัยเงินทุนในการประกอบธุรกิจมากนัก เมื่อ
เทียบกับธุรกิจประเภทอื่นๆจึงทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการที่จะมาลงทุนในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น ในบรรดาธุรกิจน้อยใหญ่ของหลากหลายประเทศทัว่ โลกที่นาเงินตราของต่างประเทศเข้ามา
ในประเทศไทย ธุ รกิ จนาเที่ ยวและอาชี พมัคคุ เทศก์น้ ันก็จะมี ส่วนสนับสนุ นและช่ วยได้เป็ นอย่างมาก และใน
ปั จจุบนั ธุรกิจนาเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้ประโยชน์มหาศาลเมื่อเทียบ
กับ ธุ ร กิ จ การค้า ประเภทอื่ น ที่ ต ้อ งลงทุ น มากและมี ค วามเสี่ ย งมากกว่า ซึ่ งอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก ถือเป็ นแหล่ง
รายได้ที่สาคัญนามาซึ่ งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริ ญไปสู่ภูมิภาค การท่องเที่ยวมี
บทบาทสาคัญในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ วกว่าภาคการ
ผลิตและภาคบริ การอื่นๆ
จากการที่ อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเป็ นอุตสาหกรรมให้บริ การมี ความเจริ ญเติ บโตอย่างรวดเร็ ว มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมการบริ การ และการผลิ ตสิ นค้าอื่น ๆ กล่าวคื อเป็ นการ
ให้บริ การหรื อให้การสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว ณ ถิ่นที่ต้ งั ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผูบ้ ริ โภคไม่สามารถสัง่ เอาแหล่ง
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ท่องเที่ ยวมาบริ โภค ณ ถิ่นที่อยูข่ องตนเองได้เหมือนเช่นผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทอื่น จึงทาให้มีกระบวนการใน
ระบบการให้บริ การเพื่ ออานวยความสะดวกแก่ นักท่ องเที่ ยว (Tourism Service System) อันได้แก่ การบริ การ
ข้อมูลข่าวสาร การบริ การคมนาคมขนส่ง การบริ การอานวยความสะดวกในการผ่านเข้า ออกระหว่างประเทศ การ
ให้บริ การโดยบริ ษทั นาเที่ยว การบริ การมัคคุเทศก์ การบริ การสถานที่พกั แรม การบริ การภัตตาคารร้านอาหาร การ
บริ การสิ นค้าของที่ระลึก การบริ การด้านการบันเทิ ง และระบบการให้ความคุม้ ครองรักษาความปลอดภัย ระบบ
การให้บริ การจึงเข้ามาทาหน้าที่เป็ นสะพานเชื่อมโยงอานวยความสะดวก แก่นกั ท่องเที่ยวในการเดินทางไปสัมผัส
ยังแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Attraction) ตามที่ปรารถนา ซึ่ งความปรารถนาหรื อความต้องการ (Demand) ของการ
ท่องเที่ ยวจะถูกกระตุน้ โดยระบบของการตลาด (Marketing System) และผลจากการใช้บริ การร่ วมกับการสัมผัส
แหล่งท่ องเที่ ยว จะส่ งผลให้นักท่องเที่ ยวเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าได้รับความประทับใจ หรื อมีความพึงพอใจเพียงไร
รายได้ที่ได้มาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจึงเป็ นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในอุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยวช่ วยสร้างงานอาชี พ เกิ ดการหมุน เวียนทางเศรษฐกิ จ จึ งกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวมี
บทบาทสาคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ปทุมพร วรธิติพงศ์, 2552)
ขณะที่ประเทศไทยมีการขยายตัว ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับการพัฒนา
ในช่วงที่ผา่ นมาการพัฒนาขาดหลักวิชาการ และการขาดประสบการณ์ของผูป้ ระกอบธุรกิจในด้านต่างๆ จึงส่ งผล
ให้ประเทศไทยประสบปั ญหาอย่างมากในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ไม่คุม้ ค่า และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ทาให้เกิดความเสื่ อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอาจไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร จึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องอาศัยการเตรี ยมการ และการจัดการที่ดี โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
ทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรมโดยการให้ความสาคัญต่อการดูแลรักษาอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ทาให้
สภาพแวดล้อ มเดิ ม ต้อ งเปลี่ ย นแปลงและแหล่ งท่ อ งเที่ ยวจะต้อ งสร้ างความพึ งพอใจ ความประทับ ใจให้ แ ก่
นักท่ องเที่ ยว ต้องคานึ งถึ งความคุม้ ค่าในระยะยาว และคานึ งถึ งความสามารถในการรองรั บของพื้นที่ ท้ งั ทาง
กายภาพ ชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรม (สุกญั ญา ขวัญเพ็ชร, 2556)
ปั ญหาอีกประการหนึ่ งคือการจัดตั้งกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ถึงแม้ในประเทศไทยจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เกี่ ยวการคุม้ ครอง
นักท่องเที่ ยวโดยการเยียวยาความเสี ยหายแล้วในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็ นการให้นักท่องเที่ยวที่ ผเู ้ สี ยหายไปฟ้ องร้องดาเนิ นคดี จากผูป้ ระกอบธุ รกิจนา
เที่ ยวตามหลักกฎหมายแพ่งในเรื่ องการกระทาผิดสัญญาได้ แต่ในประเทศนั้นไม่มีกองทุนที่ จะมาเยียวยาความ
เสี ยหายแก่นักท่องเที่ ยวโดยตรงจึ งเป็ นสาเหตุให้นักท่องเที่ ยวไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
ปั ญหาดังกล่าวจาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน เพื่อเสริ มรายได้ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น
เช่น การจัดตั้งกองทุนที่ มีหน้าที่ ในการเยียวยาแก่นกั ท่องเที่ ยวเกี่ ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็ น
การดูแลนักท่องเที่ ยวพร้อมกับเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่นกั ท่องเที่ยว เป็ นปั จจัย
สาคัญในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวดังกล่าว หากพิจารณาถึงองค์ความรู ้ทางด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชนรวมทั้ง
กระบวนการบริ หารจัดการแล้วพบว่าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผูป้ ระกอบการที่ให้การสนับสนุ นและใช้
ประโยชน์ จากการจัด การการท่ อ งเที่ ยวในรู ป แบบดังกล่ าว เห็ น ว่ายังมี ค วามไม่ ชัด เจนในด้านแนวความคิ ด
หลักการ กระบวนการวิธีการ รวมทั้งการบริ หารจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์
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ให้ชุมชนท้องถิ่น ประกอบกับชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพยากรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม ขาดการบารุ งรักษาและพัฒนาให้อยูใ่ นสภาพและคุณภาพที่ดีจึงควรได้รับการสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มให้ชุมชนในพื้น ที่ เข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและจัดการการท่ องเที่ ยวเพื่อก่ อให้เกิ ดประโยชน์แก่
ประชาชนและการท่องเที่ยว
จากความเป็ นมาและความส าคัญ ของปั ญ หาดังกล่ าว ผูว้ ิจัยจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการเยีย วยา
นักท่องเที่ยวที่ ได้รับความเสี ยหายจากการกระทาของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการจัดตั้ง
กองทุนในการดูแล และเยียวยาความเสี ยหายแก่นักท่องเที่ ยวที่ ได้รับผลกระทบจากการกระทาของผูป้ ระกอบ
ธุรกิ จอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ สามารถ นามาใช้พิจารณาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั
การเยียวยานักท่องเที่ยวของประเทศไทยอันจะนาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาถึงวิวฒั นาการ ความหมาย แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
2. เพื่ อศึ ก ษาถึ งมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวกับ การเยียวยานักท่ องเที่ ยวที่ ได้รับ ผลกระทบจากการ
กระทาของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
จากการกระทาของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3. สมมติฐานของการวิจัย
ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือชดเชย การเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2556 และประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ แล้ว ก็ ต าม แต่ ก ฎหมายดัง กล่ าวได้ใ ห้ อิ ส ระผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการกาหนดลักษณะของสัญญาธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่เพียงฝ่ ายเดียว จน
ก่อให้เกิ ดปั ญหาเงื่อนไขในข้อสัญญาของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวมีลกั ษณะไม่เป็ นธรรมต่อ
นัก ท่ อ งเที่ ย ว จนท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ยวได้รับ ความเดื อ ดร้ อ น เสี ย หายจากการกระท าของฝ่ ายผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งในกฎหมายดังกล่าวมีการกาหนดการจัดตั้งกองทุนในการเยียวยานักท่องเที่ยวที่
ได้รับความเสี ยหายจากการกระทาของผูป้ ระกอบธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ซึ่ งความเป็ นจริ งแล้วกว่าที่
นักท่องเที่ ยวจะได้รับการเยียวยาใช้เวลานาน เพราะต้องรอให้นายทะเบี ยนพิจารณาว่าควรที่จะได้รับการเยียวยา
หรื อไม่ และกว่าที่จะได้รับเงินค่าเสี ยหายนั้นก็ตอ้ งใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าศาลจะมีคาพิพากษาชดใช้ค่าเสี ยหาย
ที่ตนเองได้รับ หากมีการแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยานักท่องเที่ยว โดย
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กาหนดในเรื่ องของการย่นระยะเวลาในการสอบสวน หรื อให้นายทะเบียนเยียวยาเบื้องต้นแก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความเสี ยหายไปก่อน ก็จะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอันเป็ นการส่งเสริ ม

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการศึ กษาค้นคว้าวิจยั เอกสาร (Documentary Research) จากหนังสื อ บทความ เอกสาร และวารสาร
กฎหมายที่ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายจากเว็บไซต์อินเตอร์ เน็ตที่ เกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ โดยศึกษา
เปรี ยบเที ยบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศกับหลักกฎหมายของประเทศไทยแล้วน ามาวิเคราะห์ สรุ ป ผล
เสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการเยียวยานักท่ องเที่ ยวที่ ได้รับ ความเสี ยหายจากการกระทาของผู ้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พบว่าแม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ซึ่ งเป็ นบทบัญญัติที่เกี่ ยวการเยียวยานักท่องเที่ ยว แต่
นักท่องเที่ยวจานวนมากยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอต่อความเสี ยหายที่ได้รับ และในประเทศไทยนั้น
มีกองทุนในการเยียวยาความเสี ยหายแก่นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งความเป็ นจริ งแล้วกว่าที่นกั ท่องเที่ยวจะได้รับการเยียวยา
มักจะใช้เวลาที่นานมากเพราะจะต้องรอให้นายทะเบียนพิจารณาว่าควรที่จะได้รับการเยียวยาหรื อไม่ และกว่าที่จะ
ได้รับเงินค่าเสี ยหายนั้นก็ตอ้ งใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมาก จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งศึกษามาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศในการเยียวยานักท่องเที่ ยวที่ได้รับความเสี ยหายจากผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น เพื่อนาบทบัญญัติทางกฎหมายมาปรับ
ใช้กบั กฎหมายในประเทศไทยให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
การท่ องเที่ ยวของประเทศไทยยังมี ปั ญ หาในหลายประการที่ ต ้อ งเร่ งแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่ องของ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ซ้ือบริ การท่องเที่ยวในลักษณะเหมาจ่าย ยังไม่ได้
รับการคุม้ ครองแก่นักท่ องเที่ ยวที่ มาซื้ อบริ การ ซึ่ งปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการเยียวยานักท่องเที่ ยวที่ ได้รับ
ความเสี ย หายจากการกระท าของผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว พบว่า แม้ป ระเทศไทยจะมี
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ และพระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2556 ซึ่ งเป็ น
บทบัญญัติที่เกี่ยวการเยียวยานักท่องเที่ยวนั้น แต่นกั ท่องเที่ยวจานวนมากยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ
ต่อความเสี ยหายที่ ได้รับ และในประเทศไทยนั้นมีกองทุนในการเยียวยาความเสี ยหายแก่นักท่องเที่ ยว ซึ่ งความ
เป็ นจริ งแล้วกว่าที่ นัก ท่ องเที่ ยวจะได้รับ การเยียวยามักจะใช้เวลาที่ น านมากเพราะจะต้อ งรอให้น ายทะเบี ยน
พิจารณาว่าควรที่ จะได้รับการเยียวยาหรื อไม่ และกว่าที่จะได้รับเงินค่าเสี ยหายนั้นก็ตอ้ งใช้ระยะเวลาที่ ยาวนาน
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มาก จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับความ
เสี ยหายจากผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของต่างประเทศ
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะนามาตรการทางกฎหมายในการออกมาตรการป้ องกันมิให้ผู ้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่สามารถกาหนดข้อสัญญาใดๆ อันเป็ นการยกเว้นความรับผิดที่ เกิ ด
จากการกระทาของตนเองตามสัญญาได้ ซึ่ งควรบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อเป็ นการป้ องกันมิ ให้ผูป้ ระกอบการใช้ช่องวางของกฎหมายมา
กระทาความผิด อีกทั้งเพื่อให้การเยียวยานักท่องเที่ยวในประเทศไทยมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นการสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั นักท่ องเที่ ยวต่างชาติให้เข้ามาท่ องเที่ ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อีกประการคื อกรณี ที่ผูท้ ี่ ได้รับความ
เสี ยหายเป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ย่อมมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับเรื่ องระยะเวลา เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการร้องเรี ยนต่อนาย
ทะเบียนว่าตนได้รับความเสี ยหายจากการที่ ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง หรื อตามที่ ได้มีการ
โฆษณา หรื อชี้ชวนไว้ แต่ในระหว่างนั้น นักท่องเที่ ยวมีความจาเป็ นจะต้องเดินทางกลับไปประเทศของตน และ
ทางนายทะเบียนก็ยงั มิได้มีการพิจารณาความเสี ยหายดังกล่าว ในกรณี เช่นนี้ ยอ่ มทาให้นักท่องเที่ ยวต่างชาติ คน
ดังกล่าวไม่ได้รับชดเชยค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมัน่ ในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยได้ ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยานักท่องเที่ยวในพระราชบัญญัติ
ธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไม่ว่าจะเป็ นนักท่องเที่ ยวชาวไทย
หรื อชาวต่างชาติที่ได้รับความเสี ยหายจากธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยอ่ มที่จะให้ตนเองได้รับการเยียวยา
อย่างเร็ วที่สุด

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึง วิวฒั นาการ ความหมาย แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
2. เพื่ อทราบถึ งมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวกับ การเยียวยานักท่ องเที่ ยวที่ ได้รับ ผลกระทบจากการ
กระทาของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. เพื่อทราบถึงผลการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทา
ของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4. เพื่อนาข้อเสนอแนะไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยานักท่องเที่ยวที่
ได้รับผลกระทบจากการกระทาของผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรนามาตรการทางกฎหมายในการออกมาตรการป้ องกันมิ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยวไม่สามารถกาหนดข้อสัญญาใดๆ อันเป็ นการยกเว้นความรับผิดที่ เกิ ดจากการกระทาของตนเองตาม
สัญญาได้ ซึ่ งควรบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้ผูป้ ระกอบการใช้ช่องว่างของกฎหมายมากระทาความผิด อีกทั้งเพื่อให้การ
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เยียวยานักท่องเที่ ยวในประเทศไทยมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักท่องเที่ ยวต่างชาติให้
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิง่ ขึ้น
2. ควรบัญ ญัติ เพิ่ ม เติ ม บทบัญ ญัติ ในพระราชบัญ ญัติ ธุรกิ จน าเที่ ย วและมัค คุ เทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในเรื่ องของการย่นระยะเวลาในการสอบสวน หรื อให้นายทะเบียนเยียวยาเบื้องต้น
แก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้รับความเสี ยหายไปก่อน โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสี ยหายจากผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว
นั้นมาร้องเรี ยนที่กองทุน และลงบันทึกการร้องเรี ยนเอาไว้เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะประเมินการร้องเรี ยน
ของนักท่ องเที่ ยวได้ นอกจากนี้ จะพิจารณาถึ งประเด็น ทางกฎหมาย และหยิบยกประเด็นทางกฎหมายให้กับ
นักท่องเที่ยวทราบ ในกรณี ที่สถานการณ์เปิ ดช่องให้ทาได้ ถ้ากรณี พิพาทได้มาถึงทางตันทางเจ้าหน้าที่ อาจแนะนา
ให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายระงับข้อพิพาทของตน

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ยศ
ศัก ดิ์ โกไศยกานนท์ อาจารย์ที่ ป รึ กษาและกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภู มิ โชคเหมาะ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิ ษฐา สุ ขสวัสดิ์ กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ พันโท
ดร.เสนี ย ์ พรหมวิวฒั น์ กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และ ดร.นิ สิต อิ นทมาโน ผูอ้ านวยการหลักสู ตรนิ ติศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม วิท ยาเขตบางเขน ที่ ไ ด้ก รุ ณ าสละเวลาอัน มี ค่ าให้ ค วามรู ้ ค าแนะน า และ
ข้อสังเกตต่างๆที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรี ยบร้อยของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จนแล้วเสร็ จ
ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา ที่เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดและเป็ นที่รักเคารพของผูว้ ิจยั ที่ได้ส่งเสริ ม
และให้การสนับสนุนในด้านการศึกษามาตลอดมา และเป็ นทั้งกาลังใจที่ดียงิ่ ให้แก่ผวู ้ จิ ยั ตลอดมา ขอขอบพระคุณ
ครู บาอาจารย์ทุกท่านในระดับชั้นปริ ญญาโทที่ได้ประสิ ทธิประสาทวิชาแก่ผวู ้ จิ ยั ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการ
จัดทาวิทยานิพนธ์
อนึ่งหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผทู ้ ี่มีความสนใจ ผูว้ จิ ยั ขอ
มอบความดี น้ ี ให้แก่บุพการี คณาจารย์ ตลอดจนผูแ้ ต่งตารา และบทความต่างๆที่ ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในการศึ กษา
ค้นคว้า หากมีความบกพร่ องประการใดผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่ จะศึ กษาสภาพปั ญหาการควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว โดยศึ กษากฎหมายต่างๆของประเทศไทยควรจะมีขอ้ กาหนดในการควบคุมองค์กร
เอกชนอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เนื่ อ งจากกฎหมายในประเทศไทยเกี่ ย วกับ การควบคุ ม องค์ก รภาคเอกชนในการประกอบธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวมีกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2556 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นกฎหมายที่บญ
ั ญัติเกี่ยวกับเรื่ องการควบคุมองค์กรเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเอาไว้โดยกว้างแต่ในกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีองค์กรที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งปั ญหาที่เกิดจาก
องค์กรเอกชนนั้น คือองค์กรเอกชนผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวไม่มีความสานึ กในหน้าที่ ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
สั ง คม มี แ ต่ ค วามเห็ น แก่ ต ัว มุ่ ง แสวงหาผลประโยชน์ เพี ย งอย่า งเดี ย ว โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นของ
นักท่ องเที่ ยวหรื อผูบ้ ริ โภค เอารัดเอาเปรี ยบและความไม่เป็ นธรรมที่ นักท่องเที่ ยวได้รับ ส่ งผลให้นักท่องเที่ ยว
ไม่ได้รับความคุม้ ครองอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมีขอ้ เสนอแนะโดยการให้มีการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและ
มัคคุเทศก์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในเรื่ องของการกาหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยการกาหนดแผนงานที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ธุรกิจท่องเที่ยวและให้ความคุม้ ครองแก่นักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบธุรกิ จหรื อที่ เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ด้วยการกาหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: นักท่องเที่ยว, มัคคุเทศก์, ผูป้ ระกอบธุรกิจ, ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
มาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จน าเที่ ยวใน
ประเทศไทย ให้เข้ามาควบคุ มอย่างชัดเจนและเพื่อเป็ นการกาหนดคุ ณภาพในการบริ การและมาตรฐานของผู ้
ประกอบธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทยให้รัดกุมมากยิง่ ขึ้น เป็ นมาตรฐานเดียวกันในการกาหนดกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว (เจษฎา ขวัญเมือง, 2560)ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายที่ ใช้บงั คับมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด และใช้บังคับ ได้จริ งกับ สภาพสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปในปั จจุ บัน เพื่ อให้ป ระเทศไทยมี ม าตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวที่เข้มงวดรัดกุม และมีความเป็ นสากลในการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของการประกอบธุรกิจนาเที่ยว ซึ่ งองค์กรธุรกิจทางภาคเอกชนที่ดาเนิ นธุรกิจเพื่อแสวงหากาไรที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว ไม่ให้ความร่ วมมื อ ไม่ช่วยกัน ส่ งเสริ ม หรื อแก้ไขปั ญหารวมทั้งไม่ปฏิ บัติตามกฎ
ระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกาหนดก็จะส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศได้ท้ งั
ในระยะสั้นและระยะยาว (สุ กญั ญา ขวัญเพ็ชร, 2556) ตัวอย่างเช่น ปั ญหาทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ คือนักท่องเที่ยวจากจีน
สามารถเดิ นทางมาเที่ ยวไทยโดยจ่ายค่าทัวร์ ต่ ามากจนแทบจะไม่ ตอ้ งจ่ ายเงิ นเลยอันเป็ นผลมาจากการแย่งชิ ง
นักท่องเที่ยวจีนของผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวของไทยเอง โดยหวังจะมาหาทางเรี ยกเงินคืนจากนักท่องเที่ยวจีนที่
ได้มาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขายทัวร์ เสริ ม การพาไปดูโชว์ลามก การหลอกขายของที่ระลึก เครื่ องประดับ อัญ
มณี ในราคาที่ แพงหลายเท่าเพื่อเรี ยกทุ นคื น และเมื่อนักท่ องไปยอมตามก็มีมาตรการกดดันต่างๆ จนถึงขั้นทิ้ ง
นักท่ องเที่ ยว ซึ่ งปรากฏการณ์ ทัวร์ ศูน ย์เหรี ยญนี้ ส ร้างความเสี ยหายอย่างมากต่อภาพลักษณ์ ของประเทศและ
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เศรษฐกิจ รวมถึงความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันเกิดจากการ
หลัง่ ไหลเข้าไปของนักท่องเที่ยวจีนโดยปราศจากการควบคุมกากับดูแลอย่างเหมาะสม จากปั ญหาที่พบเกิดจาก
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทย ใช้วิธี ก ารหลบหลี ก กฎหมายโดยจดเป็ นหลายบริ ษ ัท ท าเป็ น
กระบวนการ ดังเช่น บริ ษทั ทัวร์ ศูนย์เหรี ยญที่เข้าทาธุรกิจในประเทศไทย ได้มีวธิ ี การหาลูกทัวร์ โดยใช้บริ ษทั ทัวร์
ในจีน จากนั้นเป็ นการซื้อขายหัวลูกทัวร์ ด้วยการใช้ไกด์เถื่อนและซื้อลูกทัวร์จากบริ ษทั ทัวร์ต่างๆ เพื่อถอนทุนและ
รี ดกาไร ด้วยการทาทุ กวิถีทางให้ลูกทัวร์ ควักเงิ นซื้ อสิ น ค้า เพื่อ เอาค่าคอมมิ ชชัน่ แถมต้ม ตุ๋นและโก่ งราคาจน
นักท่องเที่ ยวจีนเข็ดหนี ไปเที่ ยวมาเลเซี ย สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์แทนการถูกโกงในไทย
ส่งผลให้รายได้ท่องเที่ยวไทยจากจีนลดเป็ นอย่างมาก
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิ จนาเที่ ยวในประเทศไทย เพื่อเข้ามาควบคุมอย่างชัดเจนและเพื่อเป็ นการกาหนดคุณภาพในการบริ การและ
มาตรฐานของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทยให้รัดกุมมากยิง่ ขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ในการกาหนดกฎระเบี ยบต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งของผูป้ ระกอบธุ รกิ จน าเที่ ยว ทั้งนี้ เพื่ อ ให้
กฎหมายที่ใช้บงั คับมีประสิ ทธิภาพสูงสุด และใช้บงั คับได้จริ งกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั เพื่อให้
ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวที่ เข้มงวดรัดกุม และมีความเป็ น
สากลในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการประกอบธุรกิจนาเที่ยว จึงจาเป็ นต้องมีการศึ กษาและวิเคราะห์ถึง
มาตรการทางกฎหมาย ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 และพระราชบัญ ญัติคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 จากปั ญ หาทาง
กฎหมายเกี่ ยวกับการควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว พบว่าแม้ประเทศไทยจะมี
กฎหมายดังกล่าวเข้ามาควบคุมองค์กรเอกชนในการประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม แต่องค์กรเอกชนผู ้
ประกอบธุรกิจนาเที่ ยวไม่มีความสานึ กในหน้าที่ ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีแต่ความเห็นแก่ตวั มุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว โดยไม่คานึ งถึงความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวหรื อผูบ้ ริ โภค เอารัดเอาเปรี ยบและ
ความไม่ เป็ นธรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้รั บ เป็ นต้น จึ ง จ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ต ้อ งศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศในการควบคุ ม กากับ ดู แ ลการประกอบการธุ รกิ จ น าเที่ ยว และมัค คุ เทศก์ ของต่ างประเทศ เช่ น
ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากและมี
การกาหนดเป็ นกฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อนามาปรับใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าประเด็นทางกฎหมายเป็ นเรื่ องสาคัญ และมีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การท่องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก ควรที่ จะได้รับการแก้ไขให้มีความทันสมัยให้เป็ นปั จจุบนั และเกื้ อหนุ นธุรกิ จด้าน
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว ด้วยการควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุ รกิ จอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวในประเทศไทย
เพื่อให้ดาเนิ นการได้อย่างคล่องตัวรวมทั้งกฎหมายที่ใช้ตอ้ งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันหรื อก่อให้เกิดการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ อันจะนามาซึ่งการไม่ยอมรับในมาตรฐาน หากได้รับการปรับปรุ งแก้ไขอย่างทันท่วงทีจะส่งผล
ดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย และจะเป็ นกลไกที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ได้อย่างถูกต้องและมีความเป็ นธรรมแก่ทุกภาคส่วน
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อความเป็ นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการควบคุมองค์กรภาคเอกชน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และต่างประเทศ
3. เพื่อศึ กษาวิเคราะห์ ปั ญหาการควบคุ มองค์กรภาคเอกชนในธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวใน
ประเทศไทยที่ยงั ขาดประสิ ทธิภาพ
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการควบคุมองค์กรภาคเอกชน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนนาไปปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

3. สมมติฐานของการวิจัย
การควบคุ ม องค์ก รภาคเอกชนในธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยนั้น ถึ ง แม้จ ะมี
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช้บงั คับอยูห่ ลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 แต่กฎหมายเหล่านั้นยังขาดความชัดเจนในเรื่ องของการควบคุมองค์กรเอกชน
ในทางปฏิ บตั ิที่ไม่มีความสดคล้องในทิ ศทางเดี ยวกันกับยุทธศาสตร์ ซึ่ งจะมีผลทาให้ผูป้ ระกอบการธุรกิ จที่ มุ่ง
แสวงหากาไรไม่ให้การยอมรับในมาตรฐานจึ งควรต้องมีการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขให้กฎหมายเหล่านั้นมีความ
ชัดเจนเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้รับบริ การที่มีมาตรฐานและเป็ นธรรม และทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวขององค์กร
ภาคเอกชนในประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการศึ กษาวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยศึ กษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากหนังสื อ
บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายที่เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2556 คาวินิจฉัยที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งที่ เป็ นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายจากเว็บไซต์
อินเตอร์ เน็ตที่ เกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงคาอธิ บาย บทความ เอกสารแจกจ่าย หรื อข้อคิดเห็ น
ต่างๆโดยศึกษาเปรี ยบเที ยบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ กับหลักกฎหมายของไทย รวมถึงคาพิพากษาของ
ศาล แล้วนามาวิเคราะห์ สรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

5. สรุ ปผลการวิจัย
การดาเนินงานและความพยายามของภาคธุรกิจท่องเที่ยวเอกชนที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนการ
พัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และความพยายามแก้ไขปั ญหาการท่องเที่ยวใน ภาคเอกชนจึงได้มีการรวมตัวกัน
เป็ นครั้งแรก เพื่อผลักดันการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 เพื่อที่จะให้เป็ น
ตัวแทนที่แท้จริ งขององค์กรภาคเอกชนในการส่ งเสริ มพัฒนา แก้ปัญหา ยกระดับมาตรฐานการบริ การท่องเที่ยว
และประสานงานกับภาครัฐเพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ โดยได้รวมตัว
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กันในรู ปแบบคณะกรรมการ เรี ยกว่า “คณะกรรมการร่ วมสถาบันอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว” ซึ่ งบทบาทหลักของ
สถาบัน คื อมุ่ งผลัก ดัน การจัด ตั้งสภาอุต สาหกรรมท่ อ งเที่ ยวแห่ งประเทศไทย พร้ อมกับ สะท้อนปั ญ หาความ
ต้องการของภาคเอกชนที่ ตอ้ งการเร่ งรัดให้รัฐบาลแก้ไขปั ญหาสาคัญที่ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งในเรื่ องปั ญหาสิ่ งแวดล้อม การหลอกลวงเอารัดเอาเปรี ยบกับนักท่องเที่ยว ปั ญหาการบุก
รุ กที่ สาธารณประโยชน์ และความเสื่ อมโทรมของแหล่งท่ องเที่ ยว ปั ญ หาภาพลักษณ์ ในทางลบความไม่ เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยและความไม่สะดวกในด้านการท่องเที่ยว ซึ่ งนโยบายการทางพาณิ ชย์น้ นั ยังไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
การท่องเที่ ยว ระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ ยวที่ ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพของบุคลากรในองค์กรเอกชน
จากการศึกษาพบว่าองค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์มุ่งแสวงหากาไรในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แต่ในพระราชบัญญัติดงั กล่าวไม่มีการกาหนดการกากับดูแลองค์กรเอกชนที่
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยมุ่งแสวงหากาไร ซึ่งองค์กรเอกชนไม่มีความสานึกในหน้าที่ ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มี แต่ค วามเห็ น แก่ ตวั มุ่ งแสวงหาผลประโยชน์ แ ต่เพี ยงอย่างเดี ยว โดยไม่ค านึ งถึ งความเดื อดร้อ นของ
นักท่องเที่ยวหรื อผูบ้ ริ โภค เอารัดเอาเปรี ยบ และความไม่เป็ นธรรมที่นกั ท่องเที่ยวได้รับ เป็ นต้น ตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญ ญัติธุรกิ จน าเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นั้น ได้ให้ความ
คุม้ ครองแก่นกั ท่องเที่ยวเฉพาะกรณี ที่ได้รับความเสี ยหายแก่บริ ษทั นาเที่ยวที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เมื่อได้วเิ คราะห์
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดงั กล่าวพบว่าองค์กรเอกชนดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์มุ่งแสวงหากาไรในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลให้องค์กรเอกชนใช้
ช่องว่างของกฎหมายมากระทาความผิด ซึ่ งส่ งผลเสี ยให้กบั ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก จึง
ควรที่ จะปรับปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุ มองค์กรเอกชนที่ มีวตั ถุประสงค์มุ่งแสวงหากาไร ซึ่ งก็คือ
พระราชบัญ ญัติธุรกิ จน าเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยการกาหนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมดู แลกิ จการที่ เกี่ ยวกับการท่ องเที่ ยวภายในสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ ทุกประเภท
ก าหนดแผนงานที่ เป็ นการอ านวยความสะดวกแก่ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและให้ ค วามคุ ้ม ครองความปลอดภัย แก่
นักท่ องเที่ ยวผูป้ ระกอบธุ รกิ จหรื อที่ เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวด้วยการกาหนดมาตรฐานเพื่อควบคุ ม
กิ จการที่ เกี่ ยวกับ การท่ อ งเที่ ยว โดยน ารู ป แบบของการก ากับ ดู แลองค์กรที่ ป ระกอบธุ รกิ จ การท่ อ งเที่ ยวของ
สาธารณรัฐสิ งคโปร์มาเป็ นต้นแบบในการควบคุมองค์กรเอกชนในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
ผูว้ ิจยั เห็ นควรที่ จะกาหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกากับดูแลการประกอบการธุ รกิ จนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ของประเทศไทย โดยต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากและมีการกาหนดเป็ นกฎหมายเฉพาะ
ขึ้นเพื่อนามาปรับใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยการกาหนดให้ขอ้ พิพาทเกี่ยวกับข้อยกเว้น หรื อจากัดความ
รับผิดของผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไว้โดยชัดเจนว่าองค์กรเอกชนที่ แสวงหากาไรมีการจากัดความรับผิดของตนอย่างไร ซึ่ ง
สามารถที่จะนาหลักของพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 มาเป็ นหลักการในการกาหนด
ขอบเขตของความรับผิดในพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 เพื่ อ ให้ ก ฎหมายของประเทศไทยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ง จะต้อ งออกกฎระเบี ย บควบคุ ม
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ผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเที่ยวและตัวแทนธุรกิจนาเที่ยว ในเรื่ องการโฆษณารายละเอียดของสัญญา และการกระทา
ความผิดต่อนักท่องเที่ยวให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงความเป็ นมา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
2. เพื่ อ ทราบถึ ง มาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิ จ และการควบคุ ม องค์ก ร
ภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และต่างประเทศ
3. เพื่อทราบถึงเพื่อทราบถึงผลการวิเคราะห์ การควบคุมองค์กรภาคเอกชนในธุ รกิ จอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ยงั ขาดประสิ ทธิภาพ
4. เพื่อทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการควบคุมองค์กร
ภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนนาไปปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวลงในพระราชบัญญัติธุรกิจนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ว่าผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะสามารถยกเว้น
หรื อจากัดความรับผิดของตนได้ในขอบเขตใด โดยมีหลักเกณฑ์วา่ การยกเว้นหรื อจากัดความรับผิดซึ่ งห้ามมิให้
อ้างเป็ นข้อยกเว้นหรื อจากัดความรับผิด และการยกเว้นหรื อการจากัดความรับผิดขององค์กรเอกชนนั้นควรที่ จะ
ให้ความเป็ นธรรมและพอสมควรแก่เหตุแก่นักท่องเที่ยวและผูใ้ ช้บริ การ โดยห้ามเฉพาะความรับผิดเพื่อละเมิด
หรื อผิดสัญญาในความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื ออนามัยของผูอ้ ื่น
2. ควรปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมองค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์มุ่งแสวงหา
กาไร คือพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในด้านการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือกาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุม ดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวขององค์กรเอกชนภายในประเทศไทยทุกประเภท และกาหนดแผนงานที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ธุรกิจท่องเที่ยว และให้ความคุม้ ครองความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยวผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ ยวด้วยการกาหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ ยว โดยนารู ปแบบของการกากับ
ดูแลองค์กรที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ มาเป็ นต้นแบบในการควบคุมองค์กรเอกชนใน
การก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น ธุ รกิ จการท่ องเที่ ยว ซึ่ งหน่ วยงานหรื อองค์กรอิ ส ระในการดาเนิ น การเพื่ อคุ ้มครอง
ผูบ้ ริ โภคในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ รัฐบาลได้ส่งเสริ มให้มีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยจัดตั้งองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
รวมกับ ภาคเอกชนเรี ยกว่า “สมาคมผูบ้ ริ โภคของสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ (Consumer Association of SingaporeCase)” เมื่อมีการฝ่ าฝื นกฎหมายถ้าผูบ้ ริ โภคมีขอ้ พิพาทกับทางผูค้ า้ ปลีกเกี่ ยวกับสิ นค้าอุปโภค บริ โภค และการ
บริ การและผูบ้ ริ โภคไม่สามารถที่จะแก้ปัญหากับทางผูค้ า้ ปลีก ผูค้ า้ ปลีกก็เพียงมาที่สมาคมผูบ้ ริ โภคของสิ งคโปร์
และลงบันทึกข้อร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค ข้อพิพาทเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ผบู ้ ริ โภคสัมพันธ์สามารถที่จะประเมินการ
ร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค
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นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงประเด็นทางกฎหมาย และหยิบยกประเด็นทางกฎหมายให้กบั ผูค้ า้ ปลีกทราบ
ในกรณี ที่สถานการณ์เปิ ดช่องให้ทาได้ ถ้ากรณี พิพาทได้มาถึงทางตันทางเจ้าหน้าที่ อาจแนะนาให้คู่กรณี ท้ งั สอง
ฝ่ ายระงับข้อพิพาทของตนเจ้าหน้าที่ ของสมาคมผูบ้ ริ โภคของสิ งคโปร์ จะพยายามให้คาแนะนาเกี่ ยวกับวิถีทาง
ดังกล่าว และหลังจากนั้นก็จะยุติเรื่ องการร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้การประกอบธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปอย่าง
ยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรี ยบนักท่องเที่ยวอีกทั้งควรจะมีบทลงโทษสาหรับผูฝ้ ่ าผืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ให้มีความผิดในทางอาญา เนื่ องจากความผิดในทางอาญานั้น ก็จะมีทาให้มีมาตรการลงโทษที่เด็ดขาด
และเหมาะสมมากกว่า เพราะการใช้มาตรการทางอาญามาบังคับใช้น้ นั จะทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจเกิดความกลัวที่จะ
กระทาผิด เพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง และเหมาะสมกับการกระทาความผิด
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การศึ กษา รวมทั้งครอบครัวโชติ วงษ์ทุกคน ซึ่ งได้เป็ นแรงบันดาลใจกาลังใจและสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ความ
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อยูท่ ี่เห็นถึงความสาคัญและสนับสนุนในการศึกษา ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการจัดทาวิทยานิพนธ์
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ค้นคว้า หากมีความบกพร่ องประการใดผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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โดยศึกษาถึงปั ญหาของผูป้ ระกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ศึกษาจากกฎหมายต่างๆของประเทศไทยในเรื่ องที่เกี่ยวข้องว่า
ควรมีขอ้ บังคับในการควบคุมการกระทาผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
มาตรการทางกฎหมายในประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวมีบญ
ั ญัติอยูใ่ น พระราชบัญญัติธุรกิจ
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.
2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 เนื่ องจากผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์มรจานวนมาก ผู ้
ประกอบธุ รกิ จน าเที่ ยวและมัคคุ เทศก์บ างรายไม่ มีค วามส านึ ก ในหน้าที่ มุ่ งแสวงหาแต่ผ ลประโยชน์ โดยไม่
คานึ งถึงความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวหรื อผูบ้ ริ โภค การเอารัดเอาเปรี ยบของผูป้ ระกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ส่งผล
ให้นักท่ องเที่ ยวได้รับความเดื อดร้ อนและเสี ยหายจากการกระทานั้น ซึ่ งกฎหมายที่ ป ระเทศไทยใช้บังคับ ไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้อย่างประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ จึงจาเป็ นที่จะต้องมีกฎหมายมากาหนดมาตรฐานใน
เรื่ องการควบคุมองค์กรที่ประกอบธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะโดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในเรื่ องของมาตรการทางกฎหมายในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ การควบคุม ผู ้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และการควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์เกิดความเกรง
กลัวต่อกฎหมายในการกระทาความผิดและเป็ นผลดีให้นักท่องเที่ยวได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของตนได้อย่างมาก
ยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ค่าบริ การ, นักท่องเที่ยว, มัคคุเทศก์, ผูบ้ ริ โภค, ผูป้ ระกอบธุรกิจ, ธุรกิจนาเที่ยว
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การเจริ ญ เติ บ โตของอุ ตสาหกรรมท่ อ งเที่ ยวของโลกในทศวรรษนี้ ยังคงอยู่ในระดับ สู ง โดยเฉพาะ
สาหรับภูมิภาคเอเชียคาดว่าจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่น่าจะสู งกว่าภูมิภาคอื่นของโลก เพราะเป็ นศูนย์กลางการ
ลงทุน และการค้าของโลกสาหรับประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์จากการเปิ ดประเทศของกลุ่มอินโดจีน เพราะจะ
เป็ นประตูสู่อินโดจีนถึงแม้วา่ ภาพการท่องเที่ยวในอนาคตของไทยจะดูสดใสก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคู่แข่ง
ในทางตรงกันข้ามการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี ยน จะเป็ นไปอย่างรุ นแรงโดยเฉพาะประเทศ
มาเลเซี ย และสาธารณรัฐอินโดนี เซี ยได้ปรับนโยบายทั้งในระดับมหภาคและระดับอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุน
และเปิ ดให้มีก ารเข้าถึ งแหล่งท่ องเที่ ยวได้ง่ายขึ้ น (เทิ ดชาย ช่ วยบารุ ง, 2557)รวมทั้งขจัดความล่าช้าต่างๆของ
ระเบียบพิธีการเข้าเมือง ซึ่งในประเทศสิ งคโปร์ก็ได้วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้งบประมาณจานวนมากใน
การปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ ยว ปั จจุบนั ธุ รกิจการท่องเที่ ยวในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้สามารถนาเงินตราเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็ นจานวนมาก และเมื่อโลกมีการทา
การค้าและการลงทุ นระหว่างกันทัว่ โลก จึ งมี การรวมกลุ่มของแต่ละประเทศกันเพื่อทาข้อตกลงเกี่ ยวกับความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจ โดยให้ผปู ้ ระกอบการในด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
แข่งขันที่มีแนวโน้มว่าจะรุ นแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุรกิ จของมัคคุเทศก์ในประเทศไทย จึ ง
จาเป็ นอย่างมากที่จะต้องเร่ งพัฒนาอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะอยูร่ อดในภาวะที่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มว่าจะมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น
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เมื่ อ ท าการศึ ก ษากฎหมายในประเทศไทยเกี่ ยวกับ มาตรการทางกฎหมายเกี่ ย วกับ การส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์น้ นั มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ซึ่ ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่นารายได้มาสู่ประเทศไทยเป็ นอันดับหนึ่งมาหลายทศวรรษ ถือเป็ น
อุตสาหกรรมที่ ลงทุ นน้ อยแต่ได้ผลกาไรกลับมาอย่างมหาศาล ทั้งในรู ป แบบของเงิ นตราและภาพลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานมากมายหลายล้านคน ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานองค์กรด้านการ
ท่องเที่ยวยังมีไม่มากนักยังไม่มีองค์กรที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรง แต่หลังจากที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโต
ก็มีหน่ วยงานเข้ามารับผิดชอบดูแล มีพฒั นาการของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเป็ นรู ปธรรมมากขึ้นเรื่ อยๆ จาก
สานักงานส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว เป็ นองค์กรส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว จากองค์กรส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยว เป็ นการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เป็ นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปั จจุบนั มี
บทบาทหน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบแตกต่ างกัน ไป แต่ ท้ ังหลายต่ างก็ มี วตั ถุ ป ระสงค์จุ ด มุ่ งหมายหลัก ที่ จ ะรั ก ษา
ผลประโยชน์ของตนที่ สาคัญ ทุ กหน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ควรเห็ นตรงกันคื อต้องพยายามช่ วยกันส่ งเสริ ม
ผลัก ดัน ให้ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วมี ค วามก้า วหน้ า ให้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้า มาท่ อ งเที่ ย วได้อ ย่า งประทั บ ใจ
สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยปั จจัยที่ทาให้การกาหนดรู ปแบบองค์กรทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
แตกต่างกัน อีกทั้งภาครัฐได้มองเห็นถึงปั ญหาความเดือดร้อนและความเสี ยหายที่นกั ท่องเที่ยวหรื อผูใ้ ช้บริ การการ
ท่องเที่ ยว ซึ่ งเห็ นได้จากการที่ การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยได้ปรับปรุ งแก้ไขร่ างพระราชบัญญัติจดั ระเบี ยน
ธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเสนอเป็ นร่ างพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่ งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ซึ่งทาหน้าที่รัฐสภาออกเป็ นพระราชบัญญัติธุรกิจนา
เที่ ยวและมัคคุเทศก์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยทาหน้าที่
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จนาเที่ ยว และมัคคุเทศก์ให้เป็ นระเบี ยบและได้มาตรฐานตามที่ กฎหมายกาหนด เพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป ถึงแม้ประเทศไทยจะมี
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่มีผลใช้บงั คับอยูก่ ็
ตาม แต่ในปั จจุบนั ก็ยงั มีการร้องเรี ยนดาเนิ นคดี กบั ผูก้ ระทาความผิด หรื อฝ่ าฝื นบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงเห็นได้วา่ ควรที่จะต้องศึกษาเพื่อหา
ข้อสรุ ปเกี่ ยวกับมาตรการทางกฎหมายในด้านการส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ ว่ากฎหมายได้ให้ความ
คุม้ ครองนักท่องเที่ ยวที่ ได้รับความเดือดร้อนจากผูป้ ระกอบธุรกิจมัคคุเทศก์อย่างไร เพราะนักท่องเที่ ยวถือเป็ น
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้า และบริ การในกรณี ที่มีขอ้ พิพาทกับผูป้ ระกอบธุรกิจมัคคุเทศก์
จากปั ญ หาเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ แ ละหน้าที่ ข องผู ้บ ริ โ ภคที่ ไม่ ไ ด้รั บ ความเป็ นธรรมในการประกอบธุ รกิ จ
มัคคุเทศก์ ในปั จจุบนั พบว่าผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวมีอิสรเสรี อย่างมากในการกาหนดลักษณะข้อสัญญาบริ การนา
เที่ ยวแต่ฝ่ายเดี ยว ทาให้เกิ ดปั ญหาว่าเงื่ อนไขแห่ งข้อสัญญาของผูป้ ระกอบธุรกิ จนาเที่ ยวนั้นมีลกั ษณะที่ ไม่เป็ น
ธรรมต่อนักท่องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก ซึ่ งผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวในปั จจุบนั อาศัยอานาจในการต่อรองทางการค้า
ฐานะทางเศรษฐกิ จ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางในกิ จการที่ เป็ นพื้นฐานแห่ งสัญญาที่ เหนื อกว่านักท่องเที่ ยวซึ่ งมี
ฐานะเป็ นผูบ้ ริ โภคในการจัดทาสัญญานาเที่ยว ในปั จจุบนั มักไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอในการที่จะคุม้ ครองสิ ทธิ
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ของนัก ท่ อ งเที่ ย ว และไม่ ส ามารถควบคุ ม มาตรฐานของสั ญ ญาน าเที่ ย วได้ จากการศึ ก ษาในกฎหมายของ
ต่างประเทศล้วนมีมาตรการที่ชดั เจนและเพียงพอซึ่ งสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ เช่น สาธารณรัฐสิ งคโปร์ มี
การเยียวยาความเสี ยหายโดยกองทุนการท่องเที่ยว ในเบื้องต้นมีการจัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยว ทาหน้าที่ควบคุม
และช่วยเหลือนักท่องเที่ ยวซึ่ งได้รับความเสี ยหายด้วยการให้การกูย้ ืมเงิ นที่ ใช้ในกิ จการ จ่ายเงิ นค่าทดแทนตาม
ความจ าเป็ นในการปฏิ บัติ ต าม Singapore Tourism Board Act 1997เงิ น กองทุ น ของการท่ อ งเที่ ย วเป็ นเงิ น ที่
รวบรวมมาจากผูป้ ระกอบการในอุต สาหกรรมการท่ องเที่ ยว ค่ าธรรมเนี ยมในการขอใบอนุ ญ าต และเงิ น ที่
คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิ งคโปร์หามาได้ท้ งั หมดโดยรวบรวมเข้ากองทุน และหน่วยงานหรื อองค์กรอิสระใน
การดาเนิ นการเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ รัฐบาลได้ส่งเสริ มให้มีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดย
จัดตั้งองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภครวมกับภาคเอกชนเรี ยกว่า “สมาคมผูบ้ ริ โภคของสิ งคโปร์ ” ( ภัทริ น ริ นทร์ ธราศรี ,
2552) เมื่ อมี การฝ่ าฝื นกฎหมายถ้าผูบ้ ริ โภคมีขอ้ พิพาทกับทางผูค้ า้ ปลีกเกี่ ยวกับสิ นค้าอุปโภค บริ โภค และการ
บริ การ ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถที่ จะแก้ปัญหาได้ หากเกิ ดกรณี พิพาทได้มาถึงทางตันทางเจ้าหน้าที่ อาจแนะนาให้
คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายให้ระงับข้อพิพาทของตน เจ้าหน้าที่ของสมาคมผูบ้ ริ โภคของสิ งคโปร์ จะพยายามให้คาแนะนา
เกี่ ยวกับวิถีทางดังกล่าวหลังจากนั้นก็จะยุติเรื่ องร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค การดาเนิ นการทางกฎหมายเพื่อคุม้ ครอง
บุคคลที่ได้รับความเสี ยหายอันเนื่องมาจากการฝ่ าฝื น Singapore Tourism Board Act 1997 ได้มีบทบัญญัติกาหนด
โทษ หากผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรื อตัวแทน ลูกจ้างได้กระทาผิดหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ขึ้น ก็อาจมีโทษปรับ จาคุ ก เพื่อเป็ นการกาหนดให้กระทาการหรื องดเว้นการกระทาก็ได้ และในกฎหมายของ
ประเทศอังกฤษก็ได้ให้ความคุ ม้ ครองนักท่ องเที่ ยวไว้ในกฎหมายที่ ชื่อว่า บทบัญ ญัติของ The Package Travel
Package Holidays and Package Tour Regulation 1992 (PTRs) (เสาวภาคย์ วัลย์มาลี , 2553) จะปรับใช้กบั การนา
เที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จที่ขาย หรื อเสนอขายใน ดินแดนของประเทศอังกฤษ หลักการสาคัญของกฎหมายดังกล่าว โดย
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองนักท่องเที่ยวในการทาสัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จ มีการบัญญัติหลักเกณฑ์
พิ เศษ ขึ้ น เพื่ อ ใช้บังคับ กับ สัญ ญาโดยเฉพาะ ได้แ ก่ การจัด ให้มี ข ้อมู ล (Provision of Information) ซึ่ งจะมี การ
กาหนดให้นกั ท่องเที่ยวจะต้องได้รับข้อมูลที่ จาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ว่าจะเข้าทาสัญญาหรื อไม่ ซึ่ งการ
เยียวยานักท่องเที่ ยวของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ และประเทศอังกฤษนั้น ทาให้สามารถบังคับเอาผิดกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจนาเที่ยวได้อย่างแท้จริ งและมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ของ
ประเทศไทย
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
มัคคุเทศก์ของประเทศไทยเพื่อนาไปปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
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3. สมมติฐานของการวิจัย
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการซื้ อบริ การจากผูป้ ระกอบธุรกิจมัคคุเทศก์
คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 แต่ในพระราชบัญญัติดงั กล่าวยัง
ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการควบคุมผูป้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และไม่สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บัน ที่ ผู ้ป ระกอบอาชี พ มัค คุ เทศก์ บ างรายไม่ มี ค วามส านึ ก ในหน้ า ที่ มุ่ ง แสวงหาแต่
ผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่คานึงถึงความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวหรื อผูบ้ ริ โภค การเอารัดเอาเปรี ยบ
ของผูป้ ระกอบอาชี พมัคคุเทศก์ คือปั ญหาความเดื อดร้อน และความเสี ยหายที่ นักท่องเที่ ยวหรื อผูใ้ ช้บริ การการ
ท่องเที่ ยวจากการกระทาของผูป้ ระกอบอาชี พมัคคุเทศก์ ส่ งผลให้นักท่องเที่ ยวหรื อผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับความเป็ น
ธรรมจากการกระทาดังกล่าว จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งมาตรการทางกฎหมายในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการควบคุมผู ้
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ การควบคุมการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบอาชีพมัคคุเทศก์เกิดความเกรงกลัว
ต่อกฎหมายในการกระทาความผิดและเป็ นผลดีให้นกั ท่องเที่ยวได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิของตนได้อย่างมากยิง่ ขึ้น

4. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึ กษาจะใช้วิธีการค้น คว้าวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึ กษาค้น คว้าได้
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั คาพิพากษาของศาล วิทยานิ พนธ์ บททัศนะวิจารณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารา
เอกสารจากอินเตอร์ เน็ต และเอกสารอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลความ
สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ในประเทศไทย

5. สรุ ปผลการวิจัย
กฎหมายในประเทศไทยเกี่ ย วกับ มาตรการทางกฎหมายเกี่ ย วกับ การส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
มัคคุเทศก์ พบว่าในปั จจุบนั พบว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจนาเที่ ยวมีอิสรเสรี อย่างมากในการกาหนดลักษณะข้อสัญญา
บริ การนาเที่ยวแต่ฝ่ายเดียว ทาให้เกิดปั ญหาว่าเงื่อนไขแห่ งข้อสัญญาของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวนั้นมีลกั ษณะที่
ไม่เป็ นธรรมต่อนักท่องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก ซึ่ งผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ ยวในปั จจุบนั อาศัยอานาจในการต่อรองทาง
การค้า ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกิจการที่เป็ นพื้นฐานแห่ งสัญญาที่เหนื อกว่านักท่องเที่ยว
ซึ่งมีฐานะเป็ นผูบ้ ริ โภคในการจัดทาสัญญานาเที่ยว ในปั จจุบนั มักไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการที่จะคุม้ ครอง
สิ ทธิของนักท่องเที่ยว และไม่สามารถควบคุมมาตรฐานของสัญญานาเที่ยวได้ ซึ่ งการปรับใช้กฎหมายสัญญาตาม
ประมวลกฎหมายที่ มีอยู่บนพื้นฐานของคู่สัญญาที่ มีความเท่าเที ยมกันตามธรรมชาติของสัญญา โดยคู่สัญญามี
เสรี ภาพในการทาสัญญานั้น จะเป็ นหลักกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริ งใหม่ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
โดยกฎหมายของต่างประเทศล้วนมีมาตรการที่ ชดั เจนและเพียงพอซึ่ งสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้
เช่น สาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีการเยียวยาความเสี ยหายโดยกองทุนการท่องเที่ ยว ในเบื้องต้นมีการจัดตั้งกองทุนการ
ท่องเที่ยว ทาหน้าที่ส่งเสริ มและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสี ยหายด้วยการให้การกูย้ มื เงินที่ใช้ในกิจการ
จ่ายเงิ นค่าทดแทนตามความจาเป็ นในการปฏิ บตั ิ ตาม Singapore Tourism Board Act 1997 เงิ นกองทุ นของการ
ท่องเที่ยวเป็ นเงินที่รวบรวมมาจากผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต
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และเงินที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิ งคโปร์หามาได้ท้ งั หมดโดยรวบรวมเข้ากองทุน และหน่วยงานหรื อองค์กร
อิสระในการดาเนินการเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ รัฐบาลได้ส่งเสริ มให้มีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
โดยจัดตั้งองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภครวมกับภาคเอกชนเรี ยกว่า “สมาคมผูบ้ ริ โภคของสิ งคโปร์ ” เมื่อมีการฝ่ าฝื น
กฎหมายถ้าผูบ้ ริ โภคมี ข ้อพิ พ าทกับทางผูค้ า้ ปลี กเกี่ ยวกับ สิ น ค้าอุ ป โภค บริ โภค และการบริ การ ผูบ้ ริ โภคไม่
สามารถที่ จะแก้ปัญหาได้ หากเกิ ดกรณี พิพาทได้มาถึงทางตันทางเจ้าหน้าที่ อาจแนะนาให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายให้
ระงับข้อพิพาทของตน เจ้าหน้าที่ของสมาคมผูบ้ ริ โภคของสิ งคโปร์ จะพยายามให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิถีทางดังกล่าว
หลังจากนั้น ก็จะยุติเรื่ องร้ องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค การด าเนิ นการทางกฎหมายเพื่ อคุ ม้ ครองบุ คคลที่ ได้รับ ความ
เสี ยหายอัน เนื่ อ งมาจากการฝ่ าฝื น Singapore Tourism Board Act 1997 ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก าหนดโทษ หาก
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรื อตัวแทน ลูกจ้างได้กระทาผิดหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น ก็อาจมี
โทษปรับ จาคุก เพื่อเป็ นการกาหนดให้กระทาการหรื องดเว้นการกระทาก็ได้
อีกทั้งกฎหมายของประเทศอังกฤษก็ได้ให้ความคุม้ ครองนักท่องเที่ยวไว้ในกฎหมายที่ชื่อว่า บทบัญญัติ
ของ The Package Travel Package Holidays and Package Tour Regulation 1992 (PTRs) จะปรั บ ใช้กับ การน า
เที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จที่ขาย หรื อเสนอขายใน ดินแดนของประเทศอังกฤษ หลักการสาคัญของกฎหมายดังกล่าว โดย
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองนักท่องเที่ยวในการทาสัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จ มีการบัญญัติหลักเกณฑ์
พิ เศษ ขึ้ น เพื่ อ ใช้บังคับ กับ สัญ ญาโดยเฉพาะ ได้แ ก่ การจัด ให้มี ข ้อมู ล (Provision of Information) ซึ่ งจะมี การ
กาหนดให้นกั ท่องเที่ยวจะต้องได้รับข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ว่าจะเข้าทาสัญญาหรื อไม่ เมื่อเข้าทา
สัญญาแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกสัญญาโดย ผูป้ ระกอบธุรกิ จนาเที่ ยว (Changes and Cancellation)
บทบัญญัติใน PTRs ได้กาหนดให้การเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกสัญญาเป็ นเหตุที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวผิดสัญญา
ซึ่ งนอกจาก จะต้องมีการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแล้ว PTRs ยังได้กาหนดหนทางเยียวยาความเสี ยหาย ประการ
อื่นแก่นักท่องเที่ ยว เช่น การเสนอบริ การท่ องเที่ ยวทดแทน หรื อการนานักท่องเที่ ยวกลับไป ยังสถานที่ ที่ออก
เดิ นทาง นอกจากนี้ PTRs ได้กาหนดเกี่ ยวกับความรับผิดของผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยว ให้มีความรับผิดในการ
ปฏิ บัติ ก ารช าระหนี้ ตามสัญ ญาอย่างเคร่ งครั ด (Strictly Liable for the “Proper Performance”) โดยไม่ ค านึ ง ว่า
หน้าที่ ดงั กล่าวจะต้องปฏิ บตั ิโดยผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยว หรื อตัวแทนการเดิ นทาง หรื อผูใ้ ห้บริ การอื่น ซึ่ งการ
เยียวยานักท่องเที่ ยวของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ และประเทศอังกฤษนั้น ทาให้สามารถบังคับเอาผิดกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจนาเที่ยวได้อย่างแท้จริ งและมีประสิ ทธิภาพ
เมื่อทาการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ทาให้พบปั ญหา
ที่เกี่ ยวกับอานาจหน้าที่ ขององค์กรที่มีอานาจควบคุมกากับดูแลการประกอบธุ รกิ จมัคคุเทศก์ หลักจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์ และปั ญหาที่เกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของนักท่องเที่ยวหรื อผูบ้ ริ โภคทาให้ทราบถึงข้อบกพร่ องของ
กฎหมายในประเทศไทยที่ ยงั ไม่สามารถคุ ม้ ครองนักท่ องเที่ ยวที่ ได้รับความเสี ยหายจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จการ
มัคคุเทศก์ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม จึงมีความจาเป็ นต้องเร่ งปรับปรุ งมาตรการทางกฎหมายให้สอดรับความ
บริ บทของสังคมไทย และหากสามารถดาเนิ นการปฏิรูปในด้านต่างๆก็จะสามารถแก้ไขมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ก็จะประสบความสาเร็ จ ดังนี้
ประการแรก คือในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
กาหนดให้ส านัก งานคณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคมี อ านาจหน้าที่ ตอ้ งประสานงานกับ ส่ วนราชการหรื อ
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หน่วยงานของรัฐมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริ ม หรื อการกาหนดมาตรฐานสิ นค้าหรื อบริ การ คือการท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย เมื่อเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวขึ้น นักท่องเที่ ยวก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าเรื่ องที่ ตนได้
ร้องเรี ยนไปแล้วนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะเรื่ องหรื อกฎหมายทั่วไป จึงก่อให้เกิ ดความสับสนและไม่ชดั เจน
เกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นมีหน่วยงานทัว่ ไป
ที่มีหน้าที่ กากับดูแล โดยหน่วยงานดังกล่าวเรี ยกว่า “แผนกมาตรการทางการค้า” เป็ นหน่วยงานทัว่ ไปที่มีหน้าที่
บังคับให้เป็ นไปตาม Package Travel Package Holidays and Package Tour Regulation 1992 เป็ นผูก้ ากับดูแลให้
เป็ นไปตามกฎหมายและรับเรื่ องร้องเรี ยนจากนักท่องเที่ยวโดยตรง และเจ้าหน้าที่แผนกมาตรฐานทางการค้าจะมี
อานาจในการสื บสวนและดาเนิ นคดีกบั ผูป้ ระกอบกิจการธุรกิจมัคคุเทศก์ ตัวแทนการเดินทางโดยฟ้ องคดีต่อศาล
เพื่อให้ลงโทษผูก้ ระทาความผิดและให้ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่นกั ท่องเที่ยวโดยเร็ ว
ประการที่สอง คือพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพียงพอที่จะแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิหน้าที่โดยขาดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ได้ อีกทั้งทางภาครัฐยังบกพร่ องในการควบคุมดูแลทาให้เกิดปั ญหาต่อภาพลักษณ์
ของมัคคุเทศก์ในประเทศไทย ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทารายได้หลักให้แก่ประเทศ
ไทย ผูว้ จิ ยั เห็นควรที่จะนาหลักจรรยาบรรณทั้ง 10 ประการ ดังนี้
(1) ความตระหนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบ
(2) ความซื่อสัตย์สุจริ ต
(3) ความรู ้จกั ประมาณตน
(4) ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์
(5) ความเมตตา
(6) ความประพฤติและกิริยามารยาท
(7) ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิหน้าที่
(8) การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง สิ่ งที่มคั คุเทศก์อธิ บายแก่นกั ท่องเที่ยวต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง มิใช่เป็ นข้อมูล
ที่ผิดๆอันเกิดจากการเดาหรื อการรับฟังมาจากผูอ้ ื่นที่มิใช่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
(9) การตรงต่อเวลา
(10) การไม่กล่าวตาหนิหรื อให้ร้ายป้ ายสี ผอู ้ ื่น
เพื่อให้มคั คุเทศก์ปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและไม่กระทาให้เกิดความเสี ยหายแก่นกั ท่องเที่ยว
เมื่อมัคคุเทศก์ได้กระทาความผิดไปจากหลักจรรยาบรรณทั้ง 10 ประการ ก็ควรที่จะมีบทลงโทษมาบัญญัติเพื่อการ
ป้ องกันมิให้มคั คุเทศก์อาศัยช่องวางของกฎหมายในการกระทาความผิด

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้ ท ราบถึ ง ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
มัคคุเทศก์
2. ทาให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์
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3. ทาให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจการส่งเสริ มการประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์
ของประเทศไทย
4. ทาให้ทราบถึ งข้อเสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ของประเทศไทยเพื่อนาไปปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

7. ข้ อเสนอแนะ
1. พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีอานาจหน้าที่ตอ้ งประสานงานกับส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ
มีอานาจหน้าที่ เกี่ ยวกับการควบคุม ส่ งเสริ ม หรื อกาหนดมาตรฐานสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งก็คือการท่องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วขึ้ น นักท่ อ งเที่ ยวก็ จะไม่ ส ามารถทราบได้ว่าเรื่ อ งที่ ต นได้
ร้องเรี ยนไปแล้วนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะเรื่ องหรื อกฎหมายทั่วไป จึงก่อให้เกิ ดความสับสนและไม่ชดั เจน
เกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นมีหน่วยงานทัว่ ไป
ที่ มีหน้าที่ กากับดูแล โดยหน่ วยงานดังกล่าวเรี ยกว่า แผนกมาตรการทางการค้า (Trading Standard Department)
เป็ นหน่ ว ยงานทั่ ว ไปที่ มี ห น้ า ที่ บั ง คับ ให้ เป็ นไปตาม Package Travel Package Holidays and Package Tour
Regulation 1992 เป็ นผูก้ ากับดู แลให้เป็ นไปตามกฎหมายและรับเรื่ องร้ องเรี ยนจากนักท่ องเที่ ยวโดยตรง และ
เจ้าหน้าที่แผนกมาตรฐานทางการค้าจะมีอานาจในการสื บสวนและดาเนินคดี กบั ผูป้ ระกอบกิจการธุรกิจมัคคุเทศก์
ตัวแทนการเดินทางโดยฟ้ องคดีต่อศาลเพื่อให้ลงโทษผูก้ ระทาความผิดและให้ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่นกั ท่องเที่ยว
โดยเร็ ว
โดยกาหนดให้ส านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคมี อานาจหน้าที่ ต ้องประสานงานกับส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานของรัฐมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ส่งเสริ ม หรื อกาหนดมาตรฐานสิ นค้าหรื อบริ การ
ซึ่งก็คือการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย เมื่อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขึ้น นักท่องเที่ยวก็จะไม่สามารถทราบ
ได้วา่ เรื่ องที่ตนได้ร้องเรี ยนไปแล้วนั้นอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะเรื่ อง หรื อกฎหมายทัว่ ไป จึงก่อให้เกิดความสับสน
และไม่ชดั เจนเกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นมี
หน่วยงานทัว่ ไปที่มีหน้าที่กากับดูแล โดยหน่วยงานดังกล่าวเรี ยกว่า แผนกมาตรการทางการค้า (Trading Standard
Department) เป็ นหน่วยงานทัว่ ไปที่มีหน้าที่บงั คับให้เป็ นไปตาม Package Travel Package Holidays and Package
Tour Regulation 1992 เป็ นผูก้ ากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมายและรับเรื่ องร้องเรี ยนจากนักท่องเที่ยวโดยตรง และ
เจ้าหน้าที่แผนกมาตรฐานทางการค้าจะมีอานาจในการสื บสวนและดาเนิ นคดีกบั ผูป้ ระกอบกิจการธุรกิจนาเที่ ยว
และมัคคุเทศก์ ตัวแทนการเดิ นทางโดยฟ้ องคดี ต่อศาลเพื่อให้ลงโทษผูก้ ระทาความผิดและให้ชดใช้ค่าเสี ยหาย
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวโดยเร็ ว
2. พระราชบัญ ญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ไม่
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่ จะแก้ไขปั ญหาการปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยขาดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์ได้ อีกทั้งทางภาครัฐยังบกพร่ องในการควบคุมดูแลทาให้เกิ ดปั ญหาต่อภาพลักษณ์ของ
มัคคุเทศก์ในประเทศไทย ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทารายได้หลักให้แก่ประเทศไทย
ผูว้ ิจยั เห็นควรที่จะนาหลักจรรยาบรรณทั้ง 10 ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นไปบัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา 57
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แห่ งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
เกี่ ยวกับ การปฏิ บัติ ห น้าที่ และจรรยาบรรณของมัค คุ เทศก์โ ดยเฉพาะ เพื่ อ ให้ ม ัคคุ เทศก์ป ฏิ บัติ ห น้าที่ อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและไม่กระทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่นักท่องเที่ ยว เมื่ อมัคคุเทศก์ได้กระทาความผิดไปจากหลัก
จรรยาบรรณทั้ง 10 ประการ ก็ควรที่ จะมีบทลงโทษมาบัญญัติเพื่อการป้ องกันมิให้มคั คุเทศก์อาศัยช่องวางของ
กฎหมายในการกระทาความผิด
3. ควรจัดตั้งองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ่ งอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 เมื่อมีผูป้ ระกอบธุ รกิจมัคคุเทศก์ที่ฝ่าฝื นกฎหมายถ้าผูบ้ ริ โภคมีขอ้ พิพาทกับทางผู ้
ประกอบธุ รกิ จการท่องเที่ ยว หากเกิ ดกรณี พิพาทได้มาถึงทางตันทางเจ้าหน้าที่ ในองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อาจ
แนะนาให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายให้ระงับข้อพิพาทของตน เจ้าหน้าที่ ขององค์กรดังกล่าว จะพยายามให้คาแนะนา
เกี่ ยวกับวิถีท างแก้ไขปั ญ หา หลังจากนั้น ก็จะยุติเรื่ องร้ องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค การดาเนิ นการทางกฎหมายเพื่ อ
คุ ้ม ครองบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายอัน เนื่ อ งมาจากการฝ่ าฝื นกฎหมายได้มี บ ทบัญ ญัติ ก าหนดโทษ หาก
ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรื อตัวแทน ลูกจ้างได้กระทาผิดหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น ก็อาจมี
โทษปรับ จาคุ ก เพื่อเป็ นการกาหนดให้กระทาการหรื องดเว้นการกระทาก็ได้ โดยนาบทบัญ ญัติของประเทศ
อังกฤษมาปรับใช้กบั กฎหมายไทย

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ยศ
ศัก ดิ์ โกไศยกานนท์ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภู มิ โชคเหมาะ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิ ษฐา สุ ขสวัสดิ์ กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ พันโท
ดร.เสนี ย ์ พรหมวิวฒั น์ กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และ ดร.นิ สิต อินทมาโน ผูอ้ านวยการหลักสู ตรนิ ติศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม วิท ยาเขตบางเขน ที่ ไ ด้ก รุ ณ าสละเวลาอัน มี ค่ าให้ ค วามรู ้ ค าแนะน า และ
ข้อสังเกตต่างๆที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรี ยบร้อยของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จนแล้วเสร็ จ
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณต่อบิดา มารดา ที่เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดและเป็ นที่รักเคารพของผูว้ จิ ยั ที่ได้ส่งเสริ มและให้
การสนับสนุนในด้านการศึกษามาตลอดมา และเป็ นทั้งกาลังใจที่ดียิ่งให้แก่ผวู ้ ิจยั ตลอดมา ขอขอบพระคุณครู บา
อาจารย์ทุกท่านในระดับชั้นปริ ญญาโทที่ได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาแก่ผวู ้ จิ ยั ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทา
วิทยานิพนธ์
อนึ่งหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผทู ้ ี่มีความสนใจ ผูว้ จิ ยั ขอ
มอบความดี น้ ี ให้แก่บุพการี คณาจารย์ ตลอดจนผูแ้ ต่งตารา และบทความต่างๆที่ ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในการศึ กษา
ค้นคว้า หากมีความบกพร่ องประการใดผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับข้อจากัดทางกฎหมายของกระบวนการระงับข้อพิพาทใน
คดีละเมิดจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์นอกศาล อันเป็ นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกประการหนึ่ง
ซึ่ งยังไม่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับประเด็นข้อพิพาททางการแพทย์ นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาที่ สาคัญอี ก
ประการหนึ่งคือ การจากัดสิ ทธิของผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าสู่ กระบวนการระงับข้อพิพาททางการแพทย์ โดยศูนย์สนั ติวิธี
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งมีการจากัดขอบเขตการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภายใต้
การดูแลของกระทรวงสาธารณสุ ขเท่านั้น ยังไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายในการให้อานาจเพื่อช่วยเหลือในการ
ระงับข้อพิพาทแก่ประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์ของภาคเอกชน โดยในปั จจุบนั
ประเทศไทยยังมิได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทคดีละเมิดจากการเข้ารับบริ การทาง
การแพทย์นอกศาลไว้อย่างเป็ นรู ปแบบ จึงทาให้ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบนั้นจาต้องเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายจานวนมาก
เพื่ อ เรี ย กร้ อ งค่ า ชดเชย อี ก ทั้ง ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บัติ ง านของผูป้ ระกอบวิช าชี พ แพทย์ที่ ต ้อ งถู ก ฟ้ อง
ดาเนินคดี และมีผลต่อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนและกับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์อีกด้วย
จากการศึ กษาพบว่า การนาวิธีการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในคดีละเมิดจากการเข้ารับบริ การ
ทางการแพทย์นอกศาลของต่ า งประเทศที่ เป็ นประโยชน์แ ก่ ผูไ้ ด้รั บความเสี ยหายจากการเข้า รั บบริ ก ารทาง
การแพทย์ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและส่ งเสริ มให้การระงับข้อพิพาทคดี ละเมิดจากการเข้ารับบริ การทาง
การแพทย์นอกศาล ให้มีความน่าสนใจ และสามารถนามาใช้ในการระงับข้อพิพาทได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้ง
ยังบรรลุวตั ถุประสงค์ของการระงับข้อพิพาทคดีละเมิดจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์ ซึ่ งการระงับข้อพิพาท
โดยการไกล่เกลี่ยนอกศาลนั้นมีความรวดเร็ ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถลดปริ มาณคดีทางการแพทย์ข้ ึนสู่
ศาลได้เป็ นอย่างดี
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ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งเห็ นควรให้มีการนาข้อพิพาทในคดี ละเมิ ดจากการเข้ารั บบริ การทางการแพทย์เข้าสู่
กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยนอกศาล โดยควรมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ ยวกับการระงับข้อ
พิพาทโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์นอกศาลเป็ นการเฉพาะ เป็ นรู ปแบบที่ชดั เจน เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจและเชื่อมัน่ ต่อกระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาล พร้อมที่จะนาข้อพิพาทคดีละเมิดจากการเข้ารับ
บริ การทางการแพทย์ เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี่ยมากกว่าการนาคดีฟ้องต่อศาล โดยการนารู ปแบบ กระบวนการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ของต่างประเทศ ตามที่ได้ทาการศึกษามาแล้วนั้น
เป็ นแนวทางเทียบเคียงเพื่อยกร่ างกฎหมายที่ใช้บงั คับกับการระงับข้อพิพาทในคดีละเมิดจากการเข้ารับบริ การทาง
การแพทย์โดยการไกล่เกลี่ยนอกศาล ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประเทศไทย
ย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผไู ้ ด้รับผลกระทบจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์ในประเทศไทยมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : ข้อพิพาท / การระงับข้อพิพาทจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์

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.บทนา
ในปั จจุบนั ประชากรไทย มีปัญหาด้านสุ ขภาพมากขึ้น สิ่ งที่ ส่งผลต่อการสุ ขภาพหรื อความเจ็บป่ วยนั้น
ได้แก่ กรรมพันธุ์ การดารงชี วิตประจาวัน และจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทาให้ประชาชนจานวนมากที่
ต้องพึ่งการเข้ารับบริ การทางการแพทย์มากขึ้น ซึ่งปั จจุบนั พบว่าแนวโน้มประชากรไทยที่เข้ารับการรักษามีจานวน
มากกว่าจานวนบุคลากรทางการแพทย์ ทาให้การรักษาพยาบาลไม่เพียงพอและดูแลได้ทวั่ ถึง จึงอาจทาให้เกิดความ
เสี ยหายจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์โดยไม่ได้ต้ งั ใจเช่นกัน ทาให้เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นมากมายเพื่อเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการประมาทเลินเล่อในการรักษาผิดพลาด เป็ นเหตุแห่งการฟ้ องคดีทางการแพทย์ต่อศาล ที่
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะศัลยแพทย์และสูติแพทย์ เป็ นสาขาวิชาชีพแพทย์ที่ถูกฟ้ องร้องมากที่สุด ทั้ง
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชน สถิติของการฟ้ องร้อง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 (ปี 2539 2559) คดีแพ่ง 247 คดี, คดีอาญา 36 คดี, คดีผบู ้ ริ โภค 133 คดี, คดีปกครอง 2 คดี ทุนทรัพย์ที่ฟ้องประมาณ 2,873
ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขต้องชาระหนี้ตามคาพิพากษาแล้ว 31 ล้านบาท มีผทู ้ ี่ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรา
41 แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จานวน 68 รายที่นาเรื่ องมาฟ้ องกระทรวงสาธารณสุ ขและ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรี ยกค่าเสี ยหายอีก ปี 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2557 (ฟ้ อง 210 คดี) คิดเป็ นร้อย
ละ 31.90 สาหรับคดี ทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุ ขและสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขแพ้คดีแ ละ
ต้องจ่ ายเงิ นตามคาพิพากษาแล้ว กระทรวงการคลังมี คาสั่งให้ไล่เบี้ ย ตั้งแต่ปี 2539 ถึ งปั จจุบัน มี จานวน 4 คดี
ประกอบด้วยแพทย์จานวน 3 คน พยาบาล 5 คน สาเหตุการฟ้ องมากที่สุดคือ รักษาผิดพลาด ทั้งหมด 116 ราย เป็ น
โรงพยาบาลหน่ ว ยงานของรั ฐ 85 ราย โรงพยาบาลเอกชน 31 ราย (กลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข , 2558) คดี ส่ ว นใหญ่ ต ้อ งใช้ร ะยะเวลานานหลายปี ในการพิ จ ารณาตัด สิ น ซึ่ งในการด าเนิ น
กระบวนการต่างๆประสบปั ญหาเรื่ องความล่าช้า ส่ งผลถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมที่ สูงขึ้ น
สาหรับคู่พิพาทเกี่ยวข้อง
โดยที่ ผ่านมา ถึงแม้ว่าทางศาลจะได้มีการพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทและวิธีพิจารณาความ
รวมทั้งได้มีการเพิ่มจานวนผูพ้ ิพากษาให้มากขึ้น มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้มีความทันสมัยขึ้น เพื่อที่จะรองรับ
กับปริ มาณคดีที่เพิ่มขึ้น แต่ปัญหาการฟ้ องร้องผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์ ก็ไม่ได้มีปริ มาณลดลงเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู ้
ประกอบวิชาชีพแพทย์มีภาวะความเครี ยดสูงในการปฏิบตั ิหน้าที่ การกระทาที่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อผูป้ ่ วยอัน
เกิดจากความไม่ต้ งั ใจ ซึ่งอาจเกิดจากการภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วยในแต่ละวัน แพทย์เกิด
การท้อ แท้ใ นการปฏิ บัติ ห น้า ที่ อี ก ทั้ง ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการเข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์ที่ ฟ้ องคดี ใน
กระบวนการยุติธรรม ก็ยงั ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเสี ยหายในเบื้องต้น เนื่ องจากการฟ้ องร้อง
ต้องมี ข้ นั ตอน ระยะเวลา ผลทางกฎหมายจึ งล่าช้า ไม่ได้รับการช่ วยเหลื อในเวลาอันควร โดยจากที่ กล่าวมา
กระบวนการทางสังคมไทยในปั จจุบนั มีความพยายามที่จะพัฒนารู ปแบบต่างๆ ที่จะช่วยในการบรรเทาภาระของ
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก อันได้แก่กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Justice) (นนธวนันพ์ ตั้ง
ตรงจิ ตต์, 2555) ซึ่ งนิ ยมนามาใช้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีดว้ ยกัน 4 รู ปแบบกว้างๆ (เสาวนี ย ์ อัศว
โรจน์, 2554; มานิตย์ จุมปา, 2546) ได้แก่
1. การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
2. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย (Mediator)
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3. การประนีประนอมข้อพิพาท (Conciliation)
4. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)
จากปั ญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเห็นได้วา่ การฟ้ องร้องแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ เกิดขึ้นได้ท้ งั ใน
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน มีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ค่อนข้างสูง การดาเนินการระงับข้อ
พิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ยนอกศาล ซึ่ งกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้นจะเปิ ดโอกาสให้คู่พิพาทได้พูดคุย ตกลง
กัน โดยมีผูไ้ กล่เกลี่ยทาหน้าที่ คอยให้ขอ้ มูล แนะนาประโยชน์ที่จะได้รับจากการไกล่เกลี่ยนั้น ดังนั้นกระบวน
ระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยจึงเป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่สามารถนามาใช้กบั คดีละเมิดจากการเข้ารับบริ การ
ทางการแพทย์ได้ ซึ่ งหากมีแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมดังกล่าวแล้ว ย่อมทาให้การนาข้อพิพาทเป็ นคดีข้ ึนสู่
ศาลน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายและการดาเนินกระบวนการที่ใช้ระยะเวลานานในการเรี ยกร้องค่าชดเชยต่อความเสี ยหาย
แก่คู่พิพาทนั้น

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทจากการเข้ารับบริ การทาง
แพทย์
2. เพื่อศึ กษาความหมาย วิวฒั นาการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทจากการเข้ารั บ
บริ การทางการแพทย์
3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์
4. เพื่อศึ กษา วิเคราะห์ ปั ญหากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทจากการเข้ารั บบริ ก ารทาง
การแพทย์
5. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข โดยนาแนวทางการระงับข้อพิพาทจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์ที่มี
ประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทยมาบังคับใช้

3.แนวคิดและทฤษฎีการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทจากการเข้ ารับบริการทางการแพทย์
3.1 แนวคิดการไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาทจากการเข้ ารับบริการทางการแพทย์
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) (วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, 2550) เป็ นแนวความคิดที่ พฒั นามา
จากแนวความคิดของการเจรจา ซึ่ งเป็ นกระบวนการแก้ไขปั ญหาที่ประกอบไปด้วยคนสองคนหรื อมากกว่านั้น มี
ความสมัครใจ พูดคุย ปรึ กษา เพื่อหาข้อบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน การเจรจาอาจแบ่งได้เป็ น 2 แบบ แบบเป็ นทางการ
เช่น การเจรจาธุ รกิ จ หรื อการเจรจาในที่ประชุม เป็ นต้น อีกประเภทหนึ่ งคือการเจรจาแบบไม่เป็ นทางการ การ
เจรจานั้นไม่เพียงแต่เป็ นวิธีการต่อรองเพื่อให้บรรลุความต้องการ แต่ยงั เป็ นการค้นหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล เป็ นทางออกร่ วมกันโดยการใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จึ งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
คู่พิพาทเลือกเพราะไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการดาเนิ นคดี และยังเป็ นกระบวนการที่อาจมีคนกลางเข้ามาช่วยเหลือให้
คู่พิพาทหันหน้ามาพูดคุย เจรจากันโดยสันติวธิ ีเพื่อแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งของคู่พิพาท
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3.2ทฤษฎีการไกล่ เกลีย่ ข้ อพิพาทจากการเข้ ารับบริการทางการแพทย์
ในการระงับข้อพิพาทให้ประสบความสาเร็ จจึ งจาเป็ นต้องมีความรู ้และอาศัยหลักทฤษฎี ในการไกล่
เกลี่ยที่สาคัญ ซึ่งมีอยู่ 2 ทฤษฎี (ภานุ รังสี สหัส, 2555) ได้แก่
1) ทฤษฎี ก ารแก้ ปั ญ หา (Problem Solving Theory) ทฤษฎี น้ ี ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากผลงานเรื่ อ งนัก
แก้ปัญหาทั่วไป (General Problem Solver) ของ Ernest & Newell 1969 และ Newell & Simon 1979 เป็ นทฤษฎี
การแก้ไขปั ญหาของมนุษย์ โดยเชื่อว่าพฤติกรรมการแก้ปัญหาที่ประสบผลสาเร็ จได้ เป็ นเพราะผูเ้ ข้าร่ วมไกล่เกลี่ย
ทุกคนต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันบางประการและมีส่วนในการแก้ไขปั ญหา
หากกล่าวถึงทฤษฎีการแก้ปัญหา เห็นว่าการนาทฤษฎีดงั กล่าวมาปรับใช้กบั การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะ
ประสบผลสาเร็ จและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายที่เข้าร่ วมการไกล่เกลี่ยภายใต้ความขัดแย้ง หากคานึ งถึงประโยชน์
ร่ วมกันเป็ นหลัก โดยมีหลักสาคัญได้แก่ การแยกปั ญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจากปั ญหาข้อขัดแย้ง และแก้ไข
ในแต่ละปั ญหาออกจากกันเน้นการให้ความสาคัญของประโยชน์ได้เสี ยและความต้องการของคู่พิพาท โดย
มองข้ามความแตกต่างทางด้านฐานะหาทางเพื่อประสานผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ ายให้เข้าเป็ นประโยชน์ร่วมกัน
ซึ่งเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินข้อเสนอเพื่อจะตกลงกัน
2) ทฤษฎีการแข่ งขัน (Competitive Theory) Michael E. Porter 1990ได้เสนอแนวคิดว่ามีปัจจัยสาคัญที่
ส่ งผลต่อสภาวะในการแข่งขัน โดยการนาเสนอแนวคิดนี้ มาใช้กบั การแข่งขันในอุตสาหกรรมขององค์กรธุ รกิ จ
ซึ่ งได้กลายเป็ นแนวคิดที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งความ
รุ นแรงของปั จจัยแต่ละประการ เป็ นทฤษฎีการแข่งขันที่มองในแง่มุมทรัพยากรมีอยูจ่ ากัด จึงต้องแบ่งกันโดยการ
แข่งขันเพื่อให้เกิดความสาเร็ จ ดังนั้นการแข่งขันจึงเป็ นวิธีการแบ่งปั นโดยปริ ยาย คือการแจกจ่ายโดยอีกฝ่ ายหนึ่ง
ได้ ส่ วนอี กฝ่ ายหนึ่ งต้องสู ญเสี ย ทฤษฎี น้ ี จึงตั้งอยู่บนสมมุติฐ านที่ ว่า “สังคมอยู่ภายใต้ก ารปกครองหรื อ การ
ครอบงาของผูท้ ี่ เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตัวในสถานการณ์ของการเจรจาแต่ละฝ่ ายต่างมีความประสงค์ให้บรรลุ
ความต้องการของตนเองมากที่สุด” (อนันต์ จันทรโอภากร, 2559).
เบื้องต้นการศึกษาทฤษฎีการแข่งขันกับการไกล่เกลี่ยอาจกล่าวได้วา่ หากคู่พิพาทนั้นเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว เผชิญหน้าด้วยความรุ นแรง มองว่าฝ่ ายหนึ่งได้และอีกฝ่ ายหนึ่งต้องเสี ย ซึ่งในสถานการณ์ของการเจรจาแต่
ละฝ่ ายทั้งผูไ้ กล่เกลี่ยและคู่พิพาทย่อมประสงค์จะให้บรรลุความต้องการของตนมากที่สุด การไกล่เกลี่ยแก่คู่พิพาท
จึงต้องได้รับความยุติธรรมความไว้วางใจจากผูอ้ ื่นและการตอบสนองที่มีจริ ยธรรม คู่พิพาทและผูไ้ กล่เกลี่ยจึงต้อง
แบ่งปั นกันในแง่ความคิด ทัศนคติไม่เอาแพ้หรื อชนะต่อกัน ไม่ถือประโยชน์ของตนเป็ นสาคัญ ดังนั้น หากนา
หลักการในทฤษฎีน้ ีเป็ นหลักในการไกล่เกลี่ยย่อมทาให้ไม่สามารถยุติขอ้ พิพาทต่อกันได้และทาให้ผลของการไกล่
เกลี่ยคาดหมายได้ยาก

4. สมมติฐานของการศึกษา
การนาคดีข้ ึนสู่ ศาลกรณี ขอ้ พิพาทจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เป็ นการ
สร้ า งภาระให้กับ ศาลซึ่ ง มี ค ดี ค วามจ านวนมาก อี ก ทั้ง ท าให้ผูไ้ ด้รั บ ความเสี ย หายจากการเข้า รั บ บริ ก ารทาง
การแพทย์ได้รับการเยียวยาที่ชา้ เกินควร การนาแนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ทางการแพทย์ โดยผ่าน
บุคคลที่ สามหรื อองค์กรที่ จดั ตั้งขึ้นโดยเฉพาะ เช่นเดี ยวกับต่างประเทศตามที่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษา จะส่ งผลดี
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ให้กบั คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และมีค่าใช้จ่ายน้อย ดังนั้น จึงควรมีการบัญญัติกฎหมายกาหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์การนากระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ระงับข้อพิพาทคดีละเมิดจากการเข้ารับ
บริ การทางการแพทย์ เพื่อลดภาระการนาคดีข้ ึนสู่ ศาลและทาให้บทบัญญัติทางกฎหมายที่บงั คับใช้เกี่ยวกับการ
ระงับข้อพิพาทมีประสิ ทธิภาพ เกิดความเป็ นธรรมในสังคมส่วนรวม

5. บทสรุ ป
จากการศึกษาค้นคว้ากระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลนั้น ถือ
ได้วา่ เป็ นวิธีการขจัดความขัดแย้งที่มีความเหมาะสมควรที่จะนามาใช้ในการระงับข้อพิพาทในคดีละเมิดจากการ
เข้ารับบริ การทางการแพทย์ของประเทศไทย แต่ดว้ ยกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
พ.ศ.2553 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การบังคับใช้กบั ความเสี ยหายทางแพ่งที่เกิดขึ้น อย่างจากัด และมิได้มีการใช้บงั คับกับข้อ
พิพาททางการแพทย์อีกด้วย อีกทั้งศูนย์สนั ติวธิ ี กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริ การการไกล่เกลี่ย
นอกศาลนั้น มีขอบอานาจที่ สามารถดาเนิ นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ เกิ ดระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐกับประชาชน
เท่านั้น ยังไม่มีอานาจในการช่วยเหลือขจัดความขัดแย้งแก่ภาคเอกชนด้วย หากเที ยบเคียงกับต่างประเทศเช่น
สหรัฐอเมริ กา โดยสหรัฐอเมริ กามีการออกรัฐบัญญัติ Alternative Dispute Resolution Act 1998 ซึ่ งเป็ นการยุติขอ้
พิ พ าททางอื่ น มาใช้ใ นข้อ พิ พ าททางแพ่ ง และอื่ น ๆ อี ก ทั้ง มี องค์กรไกล่ เกลี่ ยพิ พาทนอกศาล ได้แ ก่ สมาคม
อนุ ญ าโตตุล าการอเมริ กัน (American Arbitration Association : AAA) และยัง มี องค์ก รเอกชนที่ ได้จัดตั้ง ศู น ย์
ยุติธรรมฉันเพื่อน (Neighborhood Justice Centers) เพื่อให้บริ การในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชนอีกทาง
หนึ่งด้วยอีกทั้งการบังคับแก่คู่พิพาทที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาระงับข้อพิพาทเมื่อคู่พิพาทได้มีการตกลงทาสัญญาเพื่อ
ยุติ ค วามขัด แย้ง นั้น ขึ้ น สัญ ญาระงับ ข้อ พิ พ าทนั้น จะมี ผ ลผู ก พัน คู่ สัญ ญา การบัง คับ ตามสัญ ญามี ก ารบัง คับ
เช่นเดียวกันกับคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และสามารถบังคับกันได้อย่างเด็ดขาดทาให้กระบวนการนั้นได้รับ
ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ซึ่ งกระบวนการระงับข้อพิพาทนี้ ใช้แนวทางทฤษฎี การแก้ปัญหา (Problem Solving
Theory) ทฤษฎีน้ ีได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของ Ernest & Newell 1969 และ Newell & Simon 1979 ที่เชื่อว่าการ
แก้ปัญหาที่ประสบผลสาเร็ จได้ เป็ นเพราะผูเ้ ข้าร่ วมไกล่เกลี่ยทุกคนต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนในการ
แก้ไขปั ญหา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของอาจารย์วิชา มหาคุณ ได้กล่าวไว้วา่ การไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดี
ต้องเป็ นกระบวนการที่กระทาโดยเปิ ดเผยและเป็ นแนวทางแก้ไขความขัดแย้งให้บรรลุขอ้ ตกลงอย่างเหมาะสม
อย่างเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์แห่งความชอบธรรมแก่คู่พิพาททั้งหลาย

6. ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจัย จึ ง เห็ นควรมี บทบัญ ญัติ เฉพาะว่า ด้ว ยการระงับ ข้อ พิ พ าททางเลื อ กโดยการไกล่ เ กลี่ ย “ADR”
(Alternative Dispute Resolution) กรณี ความเสี ยหายคดีละเมิดจากการเข้ารับบริ การทางการแพทย์เป็ นการเฉพาะ
เช่นเดี ยวกับต่างประเทศมาปรับใช้กบั ประเทศไทย โดยให้ผูท้ าหน้าที่ ไกล่เกลี่ยต้องมีความรู ้ความสามารถจาก
สาขาวิชาชีพแพทย์ มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยตามหลักเกณฑ์ของสานักระงับข้อพิพาท อีกทั้ง
ควรขยายขอบเขตอานาจในการให้ความช่ วยเหลื อระงับข้อพิพาทของศูนย์สันติ วิธี กระทรวงสาธารณสุ ข ให้
ครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลของเอกชนด้วย พร้อมทั้งควรให้มีการกาหนดกรณี ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง
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โดยให้สญ
ั ญาระงับข้อพิพาทนั้นสามารถนาไปสู่กระบวนการร้องขอต่อศาล บังคับให้คู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิตามได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งนาสัญญาดังกล่าวไปเริ่ มต้นฟ้ องร้องกันใหม่ ซึ่ งการดาเนิ นการนี้ ตอ้ งผ่านคณะกรรมการผูไ้ กล่เกลี่ยที่
คู่พิพาทเป็ นฝ่ ายแต่งตั้ง ดังเทียบเคียงกับสหรัฐอเมริ กาดังที่กล่าวมา อีกทั้งประเทศไทยควรมีการบัญญัติกฎหมาย
ว่าด้วยการบังคับตามสัญญาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีละเมิดทางการแพทย์โดยการนาหลักเกณฑ์ของการบังคับ
ตามสัญญาโดยนากระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีความใกล้เคียงกับกระบวนการทางศาล
มากที่ สุ ด ตามมาตรา 42 ที่ ก าหนดว่ า หากคู่ ก รณี ฝ่ ายใดประสงค์ ใ ห้ มี ก ารบัง คับ ตามค าชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ให้ฝ่ายนั้นยืน่ คาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจภายในกาหนด 3 ปี นับแต่วนั ที่อาจบังคับตามคาชี้ขาด
ได้ เมื่อศาลได้รับคาร้องแล้วให้รีบทาการไต่สวนและมีคาพิพากษาโดยพลัน ซึ่ งศาลไม่จาต้องนาข้อพิพาทนั้นมา
พิจารณาในศาลใหม่ วิธีการนี้ คู่พิพาทจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบตั ิตามทันที การขอให้ศาลบังคับตามคาชี้
ขาดมีความสะดวกรวดเร็ วมากกว่าการฟ้ องร้องขอให้บงั คับตามสัญญาทัว่ ๆไป เนื่ องจากหลักเกณฑ์ที่ศาลต้องใช้
ในการตัดสิ นนั้นถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายที่กาหนดอยูอ่ ย่างจากัด จึงทาให้คู่พิพาทอีกฝ่ ายหนึ่งได้รับ
การปฏิ บัติตามสัญญาอย่างเป็ นธรรม นับเป็ นข้อดี ของกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ส่ งผลถึ งกระบวนการ
ยุติธรรมที่ มีความรวดเร็ ว เหมาะสม ซึ่ งกระบวนการนี้ จะเป็ นการลดปริ มาณคดี ข้ ึนสู่ ศาลได้อย่างดี ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และยังคงสัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาทและทาให้ผเู ้ สี ยหายได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
ก่อประโยชน์ให้แก่สงั คมมากยิง่ ขึ้น
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ที่ ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค ในการโฆษณาเกินความเป็ นจริ ง ที่ ยงั มีบทลงโทษค่อนข้างน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ผผู ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบธุรกิจจะได้รับจากการโฆษณา จึงทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจทาการโฆษณาเพื่อ
เสนอข้อมูลสิ นค้าของตนเพียงด้านดี ด้านเดียวโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
จากการศึ กษาเที ยบเคียงกับอังกฤษพบว่า อังกฤษมี มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กากับการ
โฆษณาที่อาจก่อความเสี ยหายให้แก่ผบู ้ ริ โภค และมีองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการโฆษณาเป็ นการเฉพาะ
อีกทั้งมีมาตรการในการลงโทษผูท้ ี่ฝ่าฝื นกฎหมายด้านการโฆษณาที่รุนแรง ทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจเกิดความเกรง
กลัว เป็ นการควบคุมไม่ให้มีโฆษณาอวดอ้างสิ นค้าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักผ่านทางสื่ อโซเชียลมีเดี ยด้าน
ดีเพียงด้านเดียว โดยไม่คานึ งถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ให้ความสาคัญต่อการโฆษณา นาเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนัก ให้ตรงตามความเป็ นจริ งให้ดี
ยิง่ ขึ้นอันเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนอีกทางหนึ่ง
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ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งขอเสนอแนวทางบัญญัติกฎหมายเพื่อกาหนดหน้าที่ และให้มีหน่ วยงานที่ ทาหน้าที่
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการซื้ อสิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักเพียงหน่ วยงานเดี ยว และบัญญัติ
กฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียให้ชดั เจน
รวมทั้งกาหนดให้เพิ่มบทลงโทษแก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักที่โฆษณาเกินจริ งและอาจ
เป็ นอันตรายแก่ ผูบ้ ริ โภคภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ.2522 ที่ แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยการนาแนวทางจากการศึกษากฎหมายอังกฤษมาเทียบเคียง เพื่อพัฒนา
กฎหมายประเทศไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปั จจุบนั
คาสาคัญ : การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค / การโฆษณาผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย

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 (2 nd 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. บทนา
จากค่านิ ยมเรื่ องรู ปร่ างที่ ผอม ดู ดีน้ ี ทาให้ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักได้รับความนิ ยมอย่าง
รวดเร็ ว โดยปั จจุบนั มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักผ่านการโฆษณาขายสิ นค้าผ่านช่องทางต่างๆ
โดยเฉพาะบนสื่ อโซเชียลมีเดีย ซึ่งโซเชียลมีเดียในที่น้ ีหมายถึง สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทางโดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook Line หรื อ Instagram (ดวงกมล
เจียมเรื อน, 2555)เป็ นต้น สื่ อเหล่านี้เป็ นสื่ อที่เข้าถึงได้ง่ายทาให้เกิดปั ญหามากมายแก่ผบู ้ ริ โภคได้ ดังของกรณี ของ
พนักงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ได้เสี ยชีวิตจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดความอ้วน ชื่อ
MangLuk (แมงลัก) ผูเ้ สี ยชีวติ ได้มีการสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารดังกล่าว ผ่านทางโทรศัพท์จากสื่ อโซเชียลมีเดีย
แห่ งหนึ่ งโดยคาดว่า เป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิต (สานักงานข่าวสด, มปป.) เป็ นต้น ซึ่ งประเด็นจากกรณี ดงั กล่าว
พบว่าการซื้ อสิ นค้าโดยหลงเชื่ อการโฆษณาของผูบ้ ริ โภคนั้นยังก่ อให้เกิ ดอันตรายอย่างมาก อี กทั้งการเข้าถึง
โฆษณาต่างๆมีความสะดวกมากขึ้นจึงก่อให้เกิดปั ญหาที่ควรให้การศึกษาหลายประการ ดังเช่น
ปั ญหาการโฆษณาที่ ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค เช่น การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารลดน้ าหนักที่ เ กิ นความเป็ นจริ ง การโฆษณาสิ นค้าโดยใช้ขอ้ ความโฆษณาที่ มีล ักษณะเป็ นการยืน ยัน
ข้อเท็จจริ งอันยากแก่การพิสูจน์ หรื อข้อความโฆษณาที่อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจผิดและทาให้ผบู ้ ริ โภค
เกิ ดความไม่ชัดเจนในข้อความโฆษณานั้นๆ โดยมี ขอ้ ความบางอย่างไม่เป็ นไปตามที่ โฆษณาไว้ เนื่ องจากผู ้
ประกอบธุรกิจไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่เพียงพอ และในรายละเอียดที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การนั้น
อย่างถูกต้อง เป็ นต้น
ปั ญหาการควบคุม กากับ ดูแล การโฆษณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มีอานาจ
ในการตรวจสอบการโฆษณาของผูป้ ระกอบธุรกิจต่างๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคในทุกสื่ อการโฆษณา ซึ่ งอาจ
ไม่สามารถควบคุม กากับ ดูแล และตรวจสอบการโฆษณาที่มีหลากหลายรู ปแบบในปั จจุบนั ได้อย่างทัว่ ถึง อีกทั้ง
ยังพบว่ายังไม่มีมาตรการในการตรวจสอบ ควบคุมก่อนนาออกโฆษณาตามสื่ อออนไลน์ต่างๆ จนเกิดการโฆษณา
ที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภคขึ้นอย่างมากมายจนยากเกินจะควบคุมได้ (สุษม ศุภนิตย์, 2557)
ปั ญหาในการกาหนดบทลงโทษผูป้ ระกอบธุ รกิ จ สาหรั บโทษของการโฆษณาที่ ไม่เป็ นธรรมต่ อ
ผูบ้ ริ โภค การโฆษณาเกิ นความเป็ นจริ ง ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ที่ พบว่ามีอตั ราโทษค่อนข้างน้อย เมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ผลประโยชน์ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจจะได้รับจากการโฆษณา เมื่ออัตราการลงโทษตามกฎหมายไม่สามารถทาให้ผผู ้ ลิต
หรื อผูป้ ระกอบการเกรงกลัวต่อความผิดจากการฝ่ าฝื นต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้ศึกษามาตรการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักผ่านสื่ อโซเชียล
มีเดียที่เหมาะสม โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปรี ยบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการโฆษณาของอังกฤษ เพื่อใช้ในการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม
แก่ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาเกี่ ยวกับการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เ สริ ม
อาหารลดน้ าหนักผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักผ่านสื่ อ
โซเชียลมีเดีย
3. เพื่อศึ กษากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักผ่านสื่ อ
โซเชียลมีเดียทั้งของไทยและต่างประเทศ
4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนัก
ผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย
5. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไข กฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ลดน้ าหนักผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย

3. แนวคิดและมาตรการควบคุม กากับดูแล การโฆษณา
การโฆษณาที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผิดในสาระสาคัญ (Misleading Advertising) ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ได้รับความ
เป็ นธรรมโดยการถูกโน้มน้าวจิตใจ ให้เกิดความต้องการซื้ อสิ นค้า ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่าง
แท้จริ ง จึ งต้องมีการเข้ามาควบคุมการโฆษณา เพื่ อไม่ให้ก่อให้เกิ ดปั ญหากับสังคมโดยรวม ซึ่ งการควบคุมการ
โฆษณาดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประการ (อนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา, 2543) ได้แก่
3.1 การควบคุมโดยรัฐ
ภายใต้แนวคิด Let the Buyer Beware มีความคิดว่าผูบ้ ริ โภคไม่สามารถมีความรู ้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับธุรกิจ
ได้และผูบ้ ริ โภคจะต้องถูกคุม้ ครองโดยกฎหมาย เข้ามาแทนที่ เหตุน้ ี ทาให้รัฐเข้ามามี บทบาทในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น โดยมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเป็ นจานวนมากเพื่อป้ องกันสาธารณชนจากโฆษณาที่เป็ นเท็จ
และทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ (อนัฆ เอื้อวัณณะโชติมา, 2543)
3.2 การควบคุมโดยผู้บริโภค
ตามแนวคิด Consumer Rism เมื่อผูบ้ ริ โภครวมตัวกันเป็ นสมาคมหรื อกลุ่มต่างๆ เพื่อปกป้ องสิ ทธิของตน
ซึ่ ง ท าให้เกิ ดอ านาจในการต่ อรองกับผูป้ ระกอบธุ ร กิ จมากขึ้ น ด้ว ยเหตุ น้ ี จึงทาให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จต้อ งมี การ
พิจารณาการโฆษณาสิ นค้าและบริ การของตน และทาให้มีความระมัดระวังในเรื่ องของการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
มากขึ้นอีกด้วย (Business Beware) (นภาภรณ์ อิจฉริ ยกุล, 2547)
3.3 การควบคุมตนเอง
การควบคุ มตนเอง หมายถึ ง การควบคุ มตนเองของผูท้ ี่ อยู่ในธุ รกิ จโฆษณา ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั ตัวแทน
โฆษณา (Advertising Agencies) ผูป้ ระกอบธุรกิจ (Advertisers) และสื่ อโฆษณา (Media) โดยการควบคุมเริ่ มตั้งแต่
การสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา เมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จจัดหาข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การมาให้บริ ษทั ตัวแทน
โฆษณาจะต้องสารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับคากล่าวอ้างเกี่ยวกับสิ นค้าและข้อมูลในการเปรี ยบเทียบ
สิ นค้าก่อนที่จะนาไปใช้ในการผลิตโฆษณา เพื่อทาให้โฆษณาที่ผลิตออกมานั้นมีความหมาย สร้างสรรค์ และถูก
กฎหมาย (นภาภรณ์ อิจฉริ ยกุล, 2547)
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3.4 การควบคุมโฆษณาโดยองค์ กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมกันเอง มองในอีกแง่หนึ่ง การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นการ
คุม้ ครองวิชาชีพด้วยเช่นกัน วิชาชีพใดที่ปล่อยให้มีคนไม่ดีเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรื อปล่อยให้มีการปฏิบตั ิที่
ไม่เป็ นธรรม เท่ากับว่าในองค์กรวิชาชีพนั้น กาลังเชื้อเชิญให้อานาจรัฐเข้ามาควบคุม แต่ในอีกมุมมองหนึ่ ง คนใน
วิชาชีพเดียวกัน ย่อมมีความเข้าใจเท่าเทียมกันและรู ้เท่าทันกันในการหลบเลี่ยงและวางแนวทางที่ถูกต้องในการ
ตรวจสอบเฝ้ าระวังการเอารัดเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค (คณะกรรมการองค์การอิ สระเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคภาค
ประชาชน, 2557)

4. ปัญหากฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารลดนา้ หนักผ่ านสื่ อโซเชียลมีเดีย
จากการศึกษาทาให้ทราบถึงปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ลดน้ าหนักผ่านสื่ อโซเชียลมีเดียของประเทศไทยดังต่อไปนี้
4.1ปั ญหาในการกาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ที่ได้รับ
ความเสี ย หายจากการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารลดน้ า หนัก ผ่า นสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ซึ่ ง ปั จ จุ บัน ประเทศไทยมี
หน่วยงานหลายหน่วยงานที่แยกการปฏิบตั ิงาน ควบคุมกากับดูแล ขาดความชัดเจน ทาให้ผบู ้ ริ โภคสับสนว่า หาก
ผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายจากการซื้อสิ นค้าจากการโฆษณาแล้วนั้น ผูบ้ ริ โภคจะต้องดาเนินการร้องเรี ยนและขอ
ความคุม้ ครองกับหน่วยงานใด
4.2 ปั ญหาเกี่ ยวกับการกาหนดเนื้ อหาของการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนัก โดยในการ
กาหนดเนื้ อหาของการโฆษณาตามกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะให้ความสาคัญในการควบคุมการ
โฆษณา อีกทั้งการกาหนดเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักตามกฎหมายของประเทศไทยได้มีการ
กาหนดเอาไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งทาให้เกิดปั ญหาเมื่อมีขอ้ พิพาทเกิดขึ้นเนื่องจากต้องตีความในเนื้อหาดังกล่าวนั้น
4.3 ปั ญหาเกี่ ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ ยวกับการลงโทษในหลักความรับผิดเด็ดขาด มาบัญญัติเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2541 มาตรา 47 ที่ ยงั ไม่เด็ดขาดเพียงพอที่ จะทาให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนัก
กระทาความผิดในลักษณะเดียวกันซ้ าอีก ซึ่ งในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 62 วรรคสาม
ได้กาหนดบทลงโทษไว้เพียงหากมีการเสี ยค่าปรับตามที่เปรี ยบเทียบแล้วให้โทษในคดี อาญาเป็ นอันเลิกกันได้
บทลงโทษดังกล่าวยัง เปิ ดช่องว่างให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจที่มีรายได้จานวนมากจากการจาหน่ายสิ นค้า จึงอาจทาให้
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จทาการโฆษณาสิ น ค้าโดยไม่เกิ ดความเกรงกลัว และเลื อกที่ จะเสี ยค่า ปรั บมากกว่า การสร้ าง
จิตสานึกต่อผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการวิ เ คราะห์ ม าตรการในการภค พ.ศ. 2522 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 จากปั ญหาที่ กล่าวมา ผูว้ ิจัยจึ งได้ศึกษาเปรี ยบเที ยบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการโฆษณาของประเทศไทยและอังกฤษเพื่อสรุ ปเป็ นหลักเกณฑ์ดงั นี้
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5. บทสรุ ป
ดังที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย โดยเห็นควรนา
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักผ่านสื่ อโซเชี ยลมี เดี ยของ
อังกฤษเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายของไทยให้ทนั สมัยและเกิดประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภคได้
อย่างแท้จริ ง
โดยจากการศึกษาพบว่า เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดมาตรการในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารลดน้ า หนัก ดัง ที่ บัญ ญัติ ไ ว้ใ นพระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ตามที่ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษามาตรการในการควบคุมการ
โฆษณาของอังกฤษ โดยรัฐสภาอังกฤษได้มีการตรากฎหมายกลางขึ้นเพื่อใช้ควบคุมโฆษณารวมถึงการกาหนด
บทลงโทษทางอาญา คือ Trade Descriptions Act of 1986 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1972 (สุ ษม ศุภ
นิ ตย์, 2557) และมีองค์กรอิสระในการกากับดูแลตามมาตรการในการกากับดูแลระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจด้าน
การโฆษณาภาคเอกชน (The Advertising Standards Authority) หรื อ (ASA) ทาหน้าที่ ตรวจสอบสิ นค้าและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการกระทาก่อนและหลังการบริ โภค รวมทั้งรับเรื่ องราวร้องทุกข์ สัง่ ระงับการโฆษณา ตลอดจน
การเจรจายุติปัญหาข้อพิพาท (ธามเชื้อ สถาปนศิริ, 2552) ดังที่กล่าวมา เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม
การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักของประเทศไทย โดยได้ศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมการโฆษณาของประเทศไทยและอังกฤษเพื่อสรุ ปเป็ นหลักเกณฑ์ดงั นี้

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ควรมีการบัญญัติกฎหมายโดยการแก้ไขเพิ่มเติมและกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522 เพื่อกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) โดยมีอานาจเด็ดขาดเพียงหน่วยงาน
เดียว ทาหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการโฆษณาเช่นเดียวกับของอังกฤษที่มีองค์กรอิสระเข้ามากากับดูแลและ
มีมาตรการควบคุมระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านการโฆษณาภาคเอกชน ไม่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสับสนว่า
หากผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายจากการบริ โภคสิ นค้าผ่านการโฆษณา ผูบ้ ริ โภคสามารถดาเนินการร้องเรี ยนและ
ขอความคุม้ ครองกับหน่วยงานนั้นได้โดยตรง
6.2 ควรมี การบัญญัติกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติ มที่ ก าหนดมาตรการในการควบคุ มการโฆษณาผ่ า นสื่ อ
โซเชี ยลมีเดี ย โดยการกาหนดรู ปแบบการโฆษณา เวลาที่ เหมาะสม และอานาจในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ทันท่วงทีในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541ให้มีอานาจควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนัก ผ่านสื่ อโซเชียล
มีเดีย และให้มีอานาจสัง่ ให้ผูท้ าการโฆษณาระงับการโฆษณาได้ทนั ที โดยเฉพาะเมื่อมีการร้องเรี ยนจากผูบ้ ริ โภค
เพื่อป้ องกันมิให้มีการโฆษณาที่หลอกลวงและจากัดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
6.3 ควรมี ก ารแก้ไ ขบทบัญญัติก ฎหมายในการกาหนดบทลงโทษแก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จและผูท้ าการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารลดน้ าหนักในประเทศไทย ให้มีความรุ นแรงเพียงพอที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจเกิด
ความเกรงกลัว โดยการเพิม่ เติมในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เช่นเดียวกับอังกฤษโดยกาหนดบทลงโทษไม่เพียงการเสี ยค่าปรับตามที่
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เปรี ยบเทียบแล้วให้โทษในคดีอาญาเป็ นอันเลิกกัน ควรมีการบังคับโทษจาคุกที่เข้มงวดและเพิ่มอัตราโทษปรับ
มากขึ้นให้เหมาะสมต่อความเสี ยหายของผูบ้ ริ โภค
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิทยานิ พนธ์เรื่ องปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับสัญ ญาเช่ าซื้ อตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ศึกษากรณี ความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อ ผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกฎหมายของ
ประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาข้อบกพร่ องของกฎหมายลักษณะเช่าซื้อใน
แต่ละกรณี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะเช่าซื้อ มีบญั ญัติ
ไว้เพียง 3 มาตราเท่านั้นซึ่ งและในเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อ กฎหมายไม่ได้บญ
ั ญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องอาศัย
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิง่ มาปรับใช้ เช่น กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์และกฎหมายลักษณะซื้อขาย
เป็ นต้น จึ ง ไม่ ส ามารถน ามาแก้ปั ญ หาในเรื่ อ งเช่ าซื้ อ ได้โ ดยตรง อี ก ทั้งในปั จ จุ บัน โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ
เจริ ญก้าวหน้ามากกว่าในอดีตจึงทาให้กฎหมายลักษณะเช่าซื้อที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอ
ในกรณี น้ ี ผเู ้ ขียนได้ทาการศึกษาความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อ โดยได้วิเคราะห์ถึงบทบัญญัติต่างๆ รวมทั้งได้
ทาการเปรี ยบเทียบเหตุแห่ งความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ เช่นที่ปรากฏ
ในกฎหมายประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเครื อรัฐออสเตรเลีย ซึ่ งบางประเทศมี
บทบัญญัติไว้เป็ นการเฉพาะ ในเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อ แต่บางประเทศก็มิได้บญ
ั ญัติไว้ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติในเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อไว้ จึงต้องนาบทบัญญัติของ กฎหมายลักษณะเช่า
ทรัพย์ และกฎหมายลักษณะซื้อขายมาใช้โดยอนุโลม จึงทาให้เกิดปั ญหาในการตีความบทบัญญัติดงั กล่าว
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมิได้มีบทบัญญัติในเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อกรณี ทรัพย์สินสูญหาย
หรื อเสี ยหาย กรณี บอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อและกรณี ผเู ้ ช่าซื้ อผิดนัดสองคราวติดกัน อันเป็ นกรณี ที่เป็ นปั ญหาในทาง
ปฏิบตั ิจากการทาสัญญาเช่าซื้ อในประเทศไทยนั้น ผูเ้ ขียนเห็ นควรเสนอแนะเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
กฎหมายลักษณะเช่าซื้ อ ในส่ วนที่เกี่ ยวกับความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อกรณี ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย กรณี บอก
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เลิกสัญญาเช่าซื้ อ และกรณี ผเู ้ ช่าซื้ อผิดนัดสองคราวติดกัน เพื่อให้บทบัญญัติดงั กล่าวมีความครอบคลุมชัดเจนและ
เป็ นธรรมยิง่ ขึ้นต่อไป
คาสาคัญ: เช่าซื้อ, ความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อ

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. บทนา
ในปั จจุบนั เศรษฐกิ จของไทยมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่ องจากมีเทคโนโลยีและสิ่ งอานวยความสะดวก
ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ทาให้คนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะมีสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใช้ในการดารงชีวติ ประจาวัน จึงมี
การใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่ราคาสิ นค้าบางประเภทมีราคาสู งเกิน
กาลังที่จะชาระราคาของสิ นค้าด้วยเงินเพียงครั้งเดียวได้ จึงทาให้ผซู ้ ้ือและผูข้ ายไม่สามารถแลกซื้อสิ นค้าแก่กนั ได้
จึงก่อให้เกิดสัญญาประเภทเช่าซื้อขึ้นมา โดยผูเ้ ช่าซื้ อสามารถผ่อนชาระราคาสิ นค้าแก่ผขู ้ ายซึ่ งอยูใ่ นฐานะผูใ้ ห้เช่า

234

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ซื้อได้ ในระยะเวลานานโดยชาระเป็ นงวดๆ จนครบกาหนดตามสัญญาเช่าซื้อ ผูเ้ ช่าซื้อจึงจะได้กรรมสิ ทธิ์ในสิ นค้า
นั้นไป
ฉะนั้ น การท าสั ญ ญาเช่ า ซื้ อจึ ง เป็ นสั ญ ญาที่ ต อบสนองความต้อ งการของคนทั่ ว ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพที่ สามารถนาสิ นค้าไปใช้สอยได้ก่อน โดยการชาระราคาสิ นค้าด้วยวิธีการผ่อนชาระเป็ นรายงวดๆ
ตามแต่ตกลงกันและเมื่อผูเ้ ช่ าซื้ อชาระราคาค่าเช่าซื้ อให้แก่ผูใ้ ห้เช่าซื้ อในงวดสุ ดท้ายจนครบแล้วกรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์ที่เช่าซื้อจึงจะตกแก่ผเู ้ ช่าซื้อตามสัญญา ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าซื้อที่นิยมทากันอย่างแพร่ หลาย
ในปั จจุบนั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ไม่มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ ยวกับเรื่ องสัญญาเช่ าซื้ อไว้
โดยเฉพาะ แต่ก็มีการบัญญัติไว้เพียง 3 มาตรา ซึ่ งเป็ นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความหมายของสัญญาเช่าซื้ อ แบบของ
สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และสิ ท ธิ ก ารเลิ ก สั ญ ญาเช่ าซื้ อ ของคู่ สั ญ ญา โดยมิ ไ ด้บัญ ญัติ ถึ งสิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องผู ้เช่ าซื้ อ
ตลอดจนความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อไว้เป็ นการเฉพาะที่จะทาให้ทราบถึงผลทางกฎหมายที่ตามมา ซึ่ งในทางปฏิบตั ิ
ในการทาสัญญาเช่าซื้ อนั้นการที่จะต้องนากฎหมายมาปรับใช้บงั คับในกรณี หากผูเ้ ช่าซื้ อผิดสัญญาเช่าซื้ อ จึงต้อง
นาบทกฎหมายที่ใกล้เคียงซึ่งก็คือ กฎหมายในเรื่ องเช่าทรัพย์และเรื่ องซื้อขายมาใช้บงั คับ
นอกจากนี้ ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญในการทาสัญญาเช่าซื้ อ ในส่ วนของ
ความรั บ ผิด ของผูเ้ ช่ าซื้ อ กรณี ผิด สัญ ญาเช่ าซื้ อ คู่สัญ ญาอาจกาหนดตกลงกัน ในข้อสัญ ญาให้แตกต่ างไปจาก
บทบัญญัติที่กฎหมายกาหนดได้ แต่ขอ้ ตกลงในสัญญาที่ทากันนั้นต้องไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรม
อันดี ของประชาชนอันอาจทาให้ขอ้ ตกลงรวมไปถึงตัวสัญญาทั้งหมดตกเป็ นโมฆะได้ หากกรณี ที่ผูเ้ ช่ าซื้ อผิด
สัญญาเช่าซื้ อผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องรับผิดในสิ่ งที่เกิดขึ้น ถ้ามีกรอบของกฎหมายที่ชดั เจนในส่ วนของสิ ทธิ หน้าที่ ความ
รับผิดของผูเ้ ช่าซื้อระบุไว้โดยเฉพาะก็จะลดการนากฎหมายใกล้เคียงมาใช้บงั คับรวมถึงการตีความของกฎหมายได้
จึงจาเป็ นที่จะต้องศึกษาพิจารณาว่าผูเ้ ช่าซื้อมีความรับผิดอย่างไร เพียงใด
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อที่เป็ นกฎหมายเอกเทศสัญญาและ
บทกฎหมายทั่ว ไป โดยวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ใ นปั จ จุ บัน กับ กฎหมาย
ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับกรณี ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสี ยหาย กรณี การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ และ
กรณี ผเู ้ ช่าซื้อผิดนัดสองคราว เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดในการปรับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ควรต้องนามา
บังคับใช้ในเรื่ องกฎหมายลักษณะเช่าซื้ อ นามาใช้บงั คับแก่ตวั ผูเ้ ช่าซื้ อและให้เกิดประโยชน์ไปถึงผูใ้ ห้เช่าซื้ อและ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อ
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายเช่าซื้ อในเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ เพื่อหาข้อดี ข้อบกพร่ อง และนากฎหมายต่างประเทศที่อาจนามาประยุกต์ใช้ได้กบั สภาพสังคมไทย
มาปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายลักษณะเช่าซื้อให้เหมาะสมเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อไป
(2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในเรื่ องกรณี ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย กรณี บอกเลิกสัญญา และกรณี ผูเ้ ช่า
ซื้อผิดนัดสองคราวติดกัน
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาของกฎหมายเช่าซื้อ ในเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อ
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3. สมมุติฐานของการศึกษา
กฎหมายลักษณะเช่าซื้อของประเทศไทยมีบญั ญัติไว้เฉพาะ 3 มาตรา โดยในเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อ
กฎหมายไม่ ได้บัญ ญัติ ไ ว้โ ดยเฉพาะจึ งต้อ งอาศัย บทบัญ ญัติ ข องกฎหมายที่ ใกล้เคี ย งอย่างยิ่งมาปรั บ ใช้ เช่ น
กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์และกฎหมายลักษณะซื้ อขาย เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการนาบทบัญญัติของกฎหมาย
ใกล้เคียงอย่างยิง่ มาปรับใช้ยงั ไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่ องเช่าซื้ อได้โดยตรง ดังนั้น วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ มุ่งจะศึกษา
ข้อบกพร่ องของกฎหมายลักษณะเช่าซื้ อในเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อกรณี ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย กรณี
การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ กรณี ผเู ้ ช่าซื้อผิดนัดสองคราวติดกัน และเสนอแนะปรับปรุ งกฎหมายในเรื่ องดังกล่าวให้
ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่ องของกฎหมายลักษณะเช่าซื้อในแต่ละกรณี
4. วิธีดาเนินการศึกษา
การศึ กษานี้ ผูว้ ิจัย ศึ กษาค้น คว้าจากเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาต่างประเทศ รวมไปถึ งตารา
คาอธิบายกฎหมาย บทความทางวิชาการ คาพิพากษาศาลฎีกา ข้อมูลกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์และวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้อง

5. สรุ ป
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้ อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ศึกษากรณี ความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อ ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อ ดังต่อไปนี้
5.1 ปั ญหาการตีความเกี่ยวกับความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อกรณี ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสี ยหาย
กรณี ปัญหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมายในส่วนของความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อกรณี ทรัพย์สินสู ญหายหรื อ
เสี ยหาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะเช่าซื้ อมิได้บญั ญัติในเรื่ องทรัพย์สินสูญหายหรื อ
เสี ยหายไว้ ดังนั้น ในการบังคับใช้กฎหมายหากมีกรณี ทรัพย์ที่เช่าซื้อสูญหายหรื อเสี ยหายหรื อถูกทาลายไป จึงต้อง
นากฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์มาใช้บงั คับในฐานะบทบัญญัติที่ใกล้เคียง ซึ่ งศาลได้มีคาพิพากษาวางเป็ นบรรทัด
ฐานไว้วา่ สัญญาเช่าซื้อเป็ นสัญญาเช่าทรัพย์ประเภทหนึ่ ง จึงนาบทบัญญัติเช่าทรัพย์มาใช้บงั คับด้วย เมื่อรถยนต์ที่
เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าย่อมระงับลงตั้งแต่วนั ที่รถยนต์สูญหายไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
567
จากการศึกษาพบว่าประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อกรณี
ทรัพย์สินที่ เช่าซื้ อสู ญหาย โดยถือว่าการชาระหนี้ เป็ นอันพ้นวิสัยที่ จะทาได้มีผลทาให้สัญญาระงับลงทันที โดย
อัตโนมัติ โดยมีการกาหนดความรับผิดว่าหากทรัพย์สินที่เช่าซื้อสู ญหาย หรื อถูกทาลายโดยอุบตั ิเหตุหรื อโดยเหตุ
สุดวิสยั หรื อถูกลักขโมยไปโดยบุคคลที่สาม ผูเ้ ช่าซื้อย่อมหลุดพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องชาระค่าเช่าซื้องวดถัดไปและ
รวมถึงหลุดพ้นจากความรับผิดที่จะต้องส่ งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้ อคืนแก่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อ เพราะถือว่าเมื่อการชาระหนี้
กลายเป็ นพ้นวิสัย คู่สัญญาย่อมหลุดพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องชาระหนี้ ตามสัญญา และในประเทศอังกฤษสัญญาเช่า
ซื้ อ จะมี ข ้อ สัญ ญาก าหนดให้ ผูเ้ ช่ าซื้ อ มี ห น้าที่ โ ดยเด็ ด ขาดที่ จ ะต้อ งชดใช้ค่ าเสี ย หายแก่ ผูใ้ ห้ เช่ าซื้ อ ในกรณี ที่
ทรัพย์สินสู ญหายหรื อถูกทาลาย แต่ขอ้ กาหนดตามสัญญาดังกล่าวถือว่าผูเ้ ช่ าซื้ อย่อมหลุดพ้นจากความรั บผิด
เช่นกันเพราะเมื่อทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายหรื อถูกทาลายไปแล้ว ผูเ้ ช่าซื้อย่อมหมดหน้าที่ในการชาระราคา
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ผูว้ ิจัยเห็ น ว่าควรน าหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษมาบัญ ญัติเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ลักษณะเช่าซื้อ กรณี ที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้ อสูญหายหรื อเสี ยหาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนของกฎหมายและลด
การนากฎหมายใกล้เคียงมาใช้บงั คับ
5.2 ปั ญหาการตีความเกี่ยวกับความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อกรณี ผเู ้ ช่าซื้อบอกเลิกสัญญา
กรณี ปัญ หาเกี่ ยวกับการตี ความกฎหมายในส่ วนของความรั บผิดของผูเ้ ช่ าซื้ อกรณี ที่ผูเ้ ช่ าซื้ อบอกเลิ ก
สัญญานั้น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 573 เป็ นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ผเู ้ ช่าซื้ อ
ที่ จะบอกเลิ กสัญ ญาเช่ าซื้ อในเวลาใดเวลาหนึ่ งก็ ได้ ตามความพอใจของผูเ้ ช่ าซื้ อโดยไม่ตอ้ งมี ฝ่ ายใดเป็ นฝ่ าย
ผิดสัญญา เป็ นการเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แม้คู่สญ
ั ญาจะมิได้ระบุสิทธิของผูเ้ ช่าซื้อในการบอกเลิก
สัญญาไว้ในสัญญาเช่าซื้ อก็ตาม ผูเ้ ช่าซื้ อก็มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่ งก็ได้โดยอาศัยมาตรา 573
นัน่ เอง เหตุที่จะต้องมาพิจารณาถึงปั ญหาที่ เกิดขึ้นก็เพราะการที่กฎหมายไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาของผูเ้ ช่าซื้ อไว้ มีเพียงแค่กาหนดระยะเวลาอย่างกว้างเอาไว้วา่ สามารถใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาใน
เวลาใดเวลาหนึ่งได้ก็ตาม
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การที่กฎหมายให้สิทธิผเู ้ ช่าซื้อที่จะบอกเลิกสัญญาระยะเวลาใดเวลาหนึ่งได้น้ นั เป็ น
เหตุที่ทาให้ผูใ้ ห้เช่ าซื้ อเสี ยเปรี ยบ เพราะการทาสัญญาเช่ าซื้ อนั้น คู่สัญ ญามี เจตนาที่ ตกลงกันว่า ในการซื้ อขาย
ทรัพย์สินระหว่างคู่สญ
ั ญาผูใ้ ห้เช่าซื้อต้องการที่จะขายทรัพย์สินและทางด้านผูเ้ ช่าซื้อต้องการที่จะซื้อทรัพย์สินนั้น
โดยให้กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินตกแก่ผเู ้ ช่าซื้ อเมื่อชาระราคาค่าเช่าซื้ อครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็ นเจตนารมณ์ของคู่สญ
ั ญา
ที่ ตอ้ งการจาหน่ ายทรัพย์สินให้แก่ อีกฝ่ าย โดยการชาระเงิ นค่าสิ นค้าเป็ นงวดๆ ไม่ใช่ ชาระเงิ นครั้งเดี ยว การที่
กฎหมายกาหนดให้สิทธิ์ ผูเ้ ช่าซื้ อสามารถที่ จะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่ งก็ได้ โดยการแสดงเจตนาฝ่ าย
เดี ยวก็เพียงพอจึ งทาให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ ายผูใ้ ห้เช่าซื้ อ แต่การที่ กฎหมายกาหนดไว้วา่ ให้เลิก
สัญ ญาเสี ยเมื่ อ ใดก็ได้ ผูว้ ิจัย เห็ น ว่าหากมี การเลิ ก สัญ ญาระหว่างยังไม่ ค รบกาหนดตามสัญ ญาจะส่ งผลถึ งตัว
ทรัพย์สินที่เช่าซื้อ เพราะระหว่างเวลาก่อนเลิกสัญญาผูเ้ ช่าซื้ อได้มีการใช้สอยและได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น
อยู่ก่อนแล้ว อาจทาให้เกิ ดการสึ กหรอหรื อเสื่ อมสภาพไปจากการใช้งานอันจะตรวจพบได้หรื อไม่ ในเวลาเลิก
สัญญานั้นแล้วก็ตาม เมื่อผูเ้ ช่าซื้อได้บอกเลิกสัญญาแล้ว คู่กรณี ตอ้ งกลับคืนสู่ ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาตรา 391 วรรคแรก กล่าวคือ ผูเ้ ช่าซื้อต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ส่วนผูใ้ ห้เช่าซื้อจะต้องคืนเงินค่าเช่า
ซื้ อ แต่ผูใ้ ห้เช่าซื้ อมีสิทธิ เรี ยกค่าใช้ทรัพย์และค่าเสี ยหายจากผูเ้ ช่าซื้ อได้1 การที่ บทบัญญัติแห่ งกฎหมายในเรื่ อง
ดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติกาหนดเกี่ยวกับความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อกรณี ผเู ้ ช่าซื้อบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดตาม
สัญญาทาให้เกิดปั ญหาตามมาจากการใช้สิทธิ ตามกฎหมาย เนื่ องจากในสภาพสังคมในยุคปั จจุบนั มีผทู ้ าสัญญาเช่า
ซื้ อ อย่างแพร่ ห ลาย และการเช่ าซื้ อ ดัง กล่ าวนั้น บางกรณี ผูเ้ ช่ าซื้ อ อาจต้อ งเลิ ก สัญ ญาไปก่ อ นที่ ก รรมสิ ท ธิ์ ใน
ทรัพย์สินจะโอนมายังผูเ้ ช่าซื้ อ เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้ว หากคู่กรณี ตอ้ งกลับคืนสู่ ฐานะเดิ มตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ มาตรา 391 วรรคแรกนั้นแล้ว ผูเ้ ขียนเห็นว่าจากบทบัญญัติดงั กล่าวเมื่อนามาปรับใช้ในเรื่ องเช่าซื้อได้
ก่อให้เกิดปั ญหาจากการใช้บทกฎหมายอันส่งผลกระทบและทาให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผใู ้ ห้เช่าซื้อเพราะการ
ที่ผใู ้ ห้เช่าซื้อยินยอมเข้าทาสัญญาเช่าซื้อก็เพื่อมุ่งหวังกาไรจากการให้เช่าซื้อนั้นเอง เมื่อผูเ้ ช่าซื้อได้ผิดสัญญา
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หากผูเ้ ช่าซื้ อได้บอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อ ผลตามบทบัญญัติของกฎหมายจากมาตรา 391 ดังกล่าว เมื่อต้องมีการให้
คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายจาต้องให้อีกฝ่ ายหนึ่ งได้กลับคืนสู่ ฐานะดังที่ เป็ นอยู่เดิ ม (คือก่อนที่ จะได้มีการทาสัญญากัน
นัน่ เอง) ผูใ้ ห้เช่าซื้อคงมีสิทธิได้รับค่าใช้ทรัพย์สินซึ่ งก็คือค่าเช่าที่ผเู ้ ช่าซื้อได้ชาระมาในแต่ละงวด รวมไปถึงให้ริบ
มัดจาได้หากความผิดเกิดจากผูว้ างมัดจา(ผูเ้ ช่าซื้ อ) ประกอบกับได้เงินส่ วนอื่นๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา เช่น
ตกลงเบี้ ยปรั บไว้ในสัญญาว่าถ้ามี การใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาแล้วทาให้ผูใ้ ห้เช่ าซื้ อต้องรับภาระซ่ อมแซมมาก
เนื่องจากผูเ้ ช่าซื้อใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อหนักเกินกว่าปกติตามที่วิญญูชนทัว่ ไปใช้กนั เป็ นต้น และผลทางกฎหมายก็
ไม่ตดั สิ ทธิ ผใู ้ ห้เช่าซื้ อเรี ยกค่าเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นในการเลิกสัญญา ตามมาตรา 391 วรรคท้าย ซึ่ งหากมองมุมนี้ ก็จะ
เห็นได้วา่ ผูใ้ ห้เช่าซื้ อเป็ นที่เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจให้เช่าซื้อ ผูใ้ ห้เช่าซื้ อจะไม่ขาดทุน หากผูเ้ ช่าซื้ อผิดสัญญาโดย
การบอกเลิกสัญญาและมีค่าเสี ยหายมาทดแทนจากการบอกเลิกสัญญาให้ผใู ้ ห้เช่าซื้อ
อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่สัญญาเช่าซื้อมิได้มีขอ้ ตกลงเรื่ องการวางมัดจาหรื อเบี้ยปรับเอาไว้และทรัพย์สินที่
เช่าซื้อเกิดความเสี ยหายหรื อสูญหายอันเกิดจากการกระทาหรื องดเว้นกระทาการอันเป็ นความผิดของผูเ้ ช่าซื้อ เช่น
ใช้ทรัพย์สินที่ เช่าซื้ ออย่างไม่ระมัดระวังตามมาตรฐานวิญญูชนหรื อประมาทเลินเล่อจนทาให้ทรัพย์สินที่ เช่าซื้ อ
สูญหายหรื อบุบสลายอันเป็ นการใช้สิทธิซ่ ึงมีแต่จะให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอื่นนั้นย่อมเป็ นการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย (มาตรา 421) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งย่อมเป็ นการละเมิดก่อความเสี ยหายต่อผูใ้ ห้เช่าซื้ อและมิใช่การใช้
สิ ทธิ โดยสุจริ ต (มาตรา 5) ผูใ้ ห้เช่าซื้ อจึงชอบที่จะฟ้ องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนจากการละเมิดดังกล่าวของผูเ้ ช่าซื้ อ
ที่ทาให้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเสี ยหายหรื อสูญหายได้
จากการศึ ก ษาพบว่าในกฎหมายของประเทศอังกฤษ เครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ยและสหพัน ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนีได้กาหนดความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้อจากการที่ผเู ้ ช่าซื้อเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดตามสัญญาไว้อย่างชัดเจน
กล่าวคื อ กฎหมายของประเทศอังกฤษ ปรากฏในพระราชบัญ ญัติ การให้สิ น เชื่ อแก่ ผูบ้ ริ โภค ค.ศ.1974 (The
Consumer Credit Act 1974) s.100 กล่าวคือ ผูเ้ ช่ าซื้ อมีความรับผิดที่ จะต้องจ่ายทั้งหมดของจานวนเงิ นครึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนเงินทั้งหมดที่เกินกว่าผลรวมของจานวนเงินค่าเช่าซื้อที่จ่ายไปแล้วและจานวนเงินค่าเช่าซื้อที่ชาระก่อน
สิ้นสุดสัญญา เว้นแต่ในสัญญากาหนดให้ผเู ้ ช่าซื้อต้องจ่ายเงินจานวนน้อยกว่าหรื อในสัญญาไม่ได้กาหนดให้ผเู ้ ช่า
ซื้ อต้องจ่ายเงินใดในกรณี ที่ผเู ้ ช่าซื้ อบอกเลิกสัญญาและผูเ้ ช่าซื้ ออาจต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม หากผูเ้ ช่าซื้ อฝ่ าฝื นหน้าที่
ในการดูแลทรัพย์สินที่เช่าซื้อดังเช่นวิญญูชนโดยถือว่าเป็ นค่าเสี ยหายเนื่องจากการฝ่ าฝื นหน้าที่
สาหรับกฎหมายของสหพันธรัฐเยอรมนี ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายเงินผ่อน ค.ศ.
1894 การเลิกสัญญา ไม่วา่ จะโดยอานาจแห่ งสัญญาหรื อโดยอานาจของกฎหมายก็ตาม คู่สัญญามีหน้าที่ที่จะต้อง
คืนสิ่ งที่ได้รับชาระหนี้ เช่น ราคาค่าผ่อนส่ง ให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และข้อตกลงในสัญญาที่ขดั ต่อบทบัญญัติน้ ี
จะเป็ นโมฆะ
กฎหมายของเครื อรัฐออสเตรเลีย Hire-Purchase Act 1959 มาตรา 12 (6) บัญญัติวา่ ผูเ้ ช่าซื้ อมีหน้าที่ตอ้ ง
ชาระเงินจานวนที่กาหนดให้จ่ายเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้ อหรื อจานวนเงินซึ่ งผูใ้ ห้
เช่าซื้ อจะมีสิทธิ ได้รับหากผูใ้ ห้เช่าซื้ อครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซื้ อในเวลาที่มีการบอกเลิกสัญญา แล้วแต่จานวน
ใดจะน้อยกว่า
ดังนี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศแล้วนั้นจะเห็นได้
ว่าทั้งประเทศอังกฤษ เครื อรัฐออสเตรเลียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บญ
ั ญัติของกฎหมายรับรองผลการที่
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ผูเ้ ช่าซื้ อเลิกสัญญาไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งของประเทศอังกฤษผูเ้ ช่าซื้ อต้องจ่ายเงินเสมือนเป็ นค่าเยียวยาแก่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อ
เครื อรัฐออสเตรเลียให้ผูเ้ ช่าซื้ อมีหน้าที่ ตอ้ งชาระเงิ นจานวนที่ กาหนดให้จ่ายเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ส่ วนของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กาหนดให้ขอ้ ตกลงที่คู่สญ
ั ญามีหน้าที่ตอ้ งคืนสิ่ งที่ได้รับชาระหนี้ ไปแล้วให้แก่กนั ผล
ของข้อตกลงที่ขดั ต่อบทบัญญัติน้ ี จะเป็ นโมฆะ อันแสดงให้เห็ นถึงมาตรการลงโทษผูเ้ ช่าซื้ อที่ไม่เคารพในความ
ศักดิ์ สิ ทธิ์ ของการแสดงเจตนาที่ ก่อให้เกิ ดสัญญาที่ คู่สัญญาได้ตกลงทากัน ของประเทศไทยผูเ้ ขี ยนพบว่า ยังมี
บทบัญญัติที่สามารถนามาปรับใช้ได้ในเรื่ องการเรี ยกค่าเสี ยหายแก่ผเู ้ ช่าซื้ อเพื่อให้ผเู ้ ช่าซื้ อเคารพในสัญญาที่ได้ทา
กัน คือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 222 วรรคสอง เรื่ องค่าสิ นไหมทดแทน เพื่อความเสี ยหาย
อันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากคู่กรณี ที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็ นหรื อควรจะได้คาดเห็ นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้า
ก่อนแล้ว ซึ่งผูว้ ิจยั เห็นว่าหากนาเรื่ องการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายในพฤติการณ์พิเศษมาใส่ไว้ใน
บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่ องการเช่าซื้ อ ในกรณี ที่ผูเ้ ช่าซื้ อผิดสัญญาและผูใ้ ห้เช่าซื้ อบอกเลิกสัญญา เป็ นการ
เรี ยกค่าเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นทุ กอย่าง เช่ น ค่าเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ ค่าเสี ยหายจากการรับภาระที่ หนักขึ้นเมื่อมี การ
กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยหากนามาใช้ในเรื่ องของสัญญาเช่าซื้อเป็ นพิเศษ โดยมีหลักคือผูใ้ ห้เช่าซื้อผิดสัญญาและมี
การบอกเลิกสัญญาโดยผูใ้ ห้เช่าซื้อแล้ว กาหนดให้ผใู ้ ห้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน เพื่อความเสี ยหาย
อันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ แม้ไม่คาดเห็นหรื อควรจะได้คาดเห็นถึงพฤติการณ์เช่นนั้นก่อนแล้วก็ตาม ก็ยงั สามารถ
เสี ยเอาค่าสิ นไหมทดแทนในส่ วนนี้ ได้ แต่ตอ้ งมีการสงวนสิ ทธิ น้ ี กนั ในสัญญาไว้ดว้ ย ไม่ใช่หยิบยกมาใช้เมื่อใด
ก็ได้
อย่างไรก็ดี ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า หากมีการเลิกสัญญาเช่าซื้อตามกฎหมายโดยไม่มีฝ่ายใดผิดสัญญานั้น ไม่
สามารถเรี ยกค่าเสี ยหายดังกรณี เลิกสัญญาจากการผิดสัญญาได้ แต่ผูใ้ ห้เช่าซื้ อยังได้รับชาระค่าใช้สอยทรัพย์สิน
ซึ่งก็คือ เงินที่ผเู ้ ช่าซื้ อได้ชาระมาแล้วก่อนการเลิกสัญญา เสมือนเป็ นค่าเช่านัน่ เอง แม้จานวนค่าเช่าจะแตกต่างกัน
เพราะวัตถุประสงค์แห่งมูลหนี้ที่แท้จริ งในการเช่าทรัพย์ กับการเช่าซื้ อของคู่สญ
ั ญานั้นมีความแตกต่างกันอยู่ และ
ผูเ้ ช่าซื้อส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อกลับคืนไปยังผูใ้ ห้เช่าซื้อ
ดังนี้ ผูว้ ิจยั เห็ นว่า เมื่อพิจารณาเปรี ยบเที ยบกฎหมายของไทยและต่างประเทศแล้วนั้นจะเห็ นได้ว่าทั้ง
ประเทศอังกฤษ เครื อรัฐออสเตรเลีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บัญญัติกฎหมายรับรองผลการที่ ผูเ้ ช่าซื้ อ
เลิกสัญญาไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งของประเทศอังกฤษผูเ้ ช่าซื้ อต้องจ่ายเงินเสมือนเป็ นค่าเยียวยาแก่ผใู ้ ห้เช่าซื้ อ เครื อรัฐ
ออสเตรเลียให้ผเู ้ ช่าซื้ อมีหน้าที่ ตอ้ งชาระเงินจานวนที่ กาหนดให้จ่ายเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ส่ วนของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี กาหนดให้ขอ้ ตกลงที่ คู่สัญญามี หน้าที่ ตอ้ งคืนสิ่ งที่ ได้รับชาระหนี้ ไปแล้วให้แก่กนั ผลของ
ข้อตกลงที่ขดั ต่อบทบัญญัติน้ ีจะเป็ นโมฆะ ดังนี้ เพื่อกาจัดข้อบกพร่ องในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ทาให้คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายผูเ้ ช่าซื้ อได้เปรี ยบผูใ้ ห้เช่าซื้ อเกินสมควร ซึ่ งก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในการนาหลักกฎหมายมาปรับใช้กบั
ข้อเท็จจริ ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าควรที่จะทาการแก้ไขถ้อยคาในบทบัญญัติเรื่ องความรับผิดของผู ้
เช่าซื้ อกรณี ผูเ้ ช่าซื้ อบอกเลิกสัญญาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถนามาปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ งได้ต่อไปภาย
หน้าอันจะก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สงั คมต่อไป
5.3 ปั ญหาการตีความกฎหมายกรณี ผเู ้ ช่าซื้อผิดนัดสองคราวติดกัน
กรณี ปัญหาในการตีความกฎหมายกรณี ผูเ้ ช่าซื้ อผิดนัดสองคราวติดกัน ตามมาตรา 574 ในกรณี ผิดนัด
ไม่ ใช้เงิ น สองคราวติ ดๆ กัน หรื อกระท าผิดสัญ ญาในข้อที่ เป็ นส่ วนสาระส าคัญ ผลของมาตรานี้ คื อกฎหมาย
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กาหนดให้ผใู ้ ห้เช่าซื้อสามารถจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาเสี ยก็ได้ และจะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน ซึ่ งมาตรานี้
ให้สิทธิ ผใู ้ ห้เช่าซื้ อจะบอกเลิกสัญญาในกรณี ที่ผเู ้ ช่าซื้ อผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดๆ กันในการบอกเลิกสัญญา
กฎหมายมิได้บญั ญัติให้สัญญาเลิกกันโดยอัตโนมัติ เนื่ องจาก มาตรา 386 บัญญัติวา่ “ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ งมีสิทธิ
เลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรื อโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทาด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ าย
หนึ่ ง” ในกรณี ตามบทบัญญัติดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั พบเห็นปั ญหาว่าหากผูเ้ ช่าซื้ อมีเหตุจาเป็ นหรื อมีเหตุผลอันสมควรว่า
ไม่สามารถชาระค่าเช่าซื้อได้สองคราวติดกัน และต่อมาสามารถทาการชาระเงินค่าเช่าซื้ อต่อไปได้ อย่างนี้ จะมีผล
อย่างไรเพราะกฎหมายลัก ษณะเช่ าซื้ อ ของไทยบัญ ญัติ ว่า ผูใ้ ห้ เช่ ามี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ อี ก ทั้งเนื่ อ งจาก
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายในเรื่ องเช่าซื้ อเป็ นบทบัญญัติที่ยงั ไม่มีการแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าจึงควรทาการแก้ไขกฎหมายในเรื่ องดังกล่าวให้ชดั เจน เข้ากับสภาพสังคมใน
ปั จจุบนั และก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่สญ
ั ญา
จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า กฎหมายประเทศอังกฤษและเครื อรัฐออสเตรเลียมีมาตรการในการคุม้ ครอง
ผูเ้ ช่าซื้อมากกว่าประเทศไทยอย่างชัดเจน ประเทศอังกฤษ กาหนดให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อที่จะใช้สิทธิ์เลิกสัญญาได้ตอ้ งส่ ง
คาเตือนเป็ นหนังสื อไปยังผูเ้ ช่าซื้ อเพื่อให้โอกาสผูเ้ ช่าซื้ อในการแก้ไขข้อผิดพลาด โดยหนังสื อดังกล่าวต้องระบุ
เหตุแห่ งการผิดสัญญา และผูเ้ ช่าซื้ อมีสิทธิ ที่จะขอขยายเวลาการชาระค่าเช่าซื้ อกับผูใ้ ห้เช่าซื้ อ ในกรณี ที่ผูเ้ ช่าซื้ อ
ประสบภาวะทางการเงิน ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นการให้โอกาสกับผูเ้ ช่าซื้อที่สามารถผ่อนชาระค่าเช่าซื้ อ
ได้ โดยเป็ นลักษณะของการที่ผเู ้ ช่าซื้อขอขยายกาหนดระยะเวลาชาระเงินเป็ นการชัว่ คราวกับผูใ้ ห้เช่าซื้อ
ส่วนเครื อรัฐออสเตรเลียกาหนดให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อมีหนังสื อแสดงเจตนาจะยึดคืนสิ นค้าคืนก่อน ในหนังสื อ
ต้องกาหนดเวลาแน่ นอนลงไปไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วนั ส่ งหนังสื อ แต่ในกรณี มีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ว่ามี การ
เคลื่อนย้ายหรื อปิ ดบังสิ นค้าทาให้ผใู ้ ห้เช่าซื้ อเสี ยหาย ไม่จาเป็ นต้องมีหนังสื อไปดังกล่าว โดยหลังจากยึดสิ น ค้า
แล้วผูใ้ ห้เช่าซื้อจะต้องมีหนังสื อให้ผเู ้ ช่าซื้อชาระเงินที่คา้ งชาระภายใน 21 วัน
ฉะนั้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ในกรณี น้ ี จึงควรนาหลักกฎหมายประเทศอังกฤษและเครื อรัฐออสเตรเลียมาปรับใช้
กับกฎหมายลักษณะเช่าซื้ อของไทย เพราะนอกจากผูเ้ ช่าซื้ อจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองแล้วและสามารถ
ชี้แจงเหตุที่ไม่สามารถชาระค่าเช่าซื้อได้ตรงตามงวดในสัญญาได้

6. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่าควรต้องมีการปรับปรุ งกฎหมายลักษณะเช่าซื้ อของประเทศไทยให้เป็ นธรรม
และสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยเฉพาะความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อในประเด็นสาคัญๆ เช่น กรณี ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสี ยหาย
กรณี บ อกเลิ กสัญ ญาเช่ าซื้ อ กรณี ผูเ้ ช่ าซื้ อผิด นัดสองคราวติ ดกัน โดยน าบทกฎหมายต่างประเทศมาพิ จารณา
ประกอบซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่าจะทาให้กฎหมายลักษณะเช่ าซื้ อของประเทศไทยมี ความชัดเจนมี บทบัญ ญัติเป็ นการ
เฉพาะไม่ตอ้ งนากฎหมายใกล้เคียงมาปรับใช้ซ่ ึงอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด ลดปั ญหาความขัดแย้ง ลดความเหลื่อม
ล้ าอันเกิดจากสัญญา และเกิดความเป็ นธรรมยิง่ ขึ้น จึงขอเสนอแนะดัวยวิธีการดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. ความรับผิดของผู้เช่ าซื้อกรณีทรัพย์ สินสู ญหายหรือเสียหาย
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ผูว้ ิจัยเห็ น ว่าควรน าหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษมาบัญ ญัติเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ลักษณะเช่าซื้อ กรณี ที่ทรัพย์สินที่เช่าซื้ อสูญหายหรื อเสี ยหาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนของกฎหมายและลด
การนากฎหมายใกล้เคียงมาใช้บงั คับ ดังนี้
“ระหว่างระยะเวลาเช่ าซื้ อ หากทรัพ ย์สิน ที่ เช่ าซื้ อสู ญ หาย หรื อถูกทาลายโดยอุบัติเหตุ หรื อโดยเหตุ
สุ ดวิสัย หรื อถูกลักขโมยไปโดยบุคคลที่ สาม ผูเ้ ช่าซื้ อย่อมหลุดพ้นจากหน้าที่ ที่จะต้องชาระค่าเช่าซื้ องวดถัดไป
และหลุดพ้นจากความรับผิดที่จะต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าซื้อคืนแก่ผใู ้ ห้เช่าซื้อ”
2. ความรับผิดของผู้เช่ าซื้อกรณีผ้เู ช่ าซื้อบอกเลิกสัญญา
ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่า หากมีการเลิกสัญญาเช่าซื้ อตามกฎหมายโดยไม่มีฝ่ายใดผิดสัญญานั้น ไม่สามารถ
เรี ยกค่าเสี ยหายดังกรณี เลิกสัญญาจากการผิดสัญญาได้ แต่ผใู ้ ห้เช่าซื้อยังได้รับชาระค่าใช้สอยทรัพย์ ซึ่ งก็คือเงินที่
ผูเ้ ช่าซื้ อได้ชาระมาแล้วก่อนการเลิกสัญญาและผูเ้ ช่าซื้ อส่ งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้ อกลับคืนไปยังผูใ้ ห้เช่าซื้ อ ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติม ดังนี้
“ห้ามมิให้ผใู ้ ห้เช่าซื้อเรี ยกค่าเสี ยหายเพิ่มเติม เว้นแต่ค่าเช่าซื้ อที่คา้ งชาระก่อนเลิกสัญญา ทั้งนี้ไม่เป็ น
การตัดสิ ทธิ ผูใ้ ห้เช่าซื้ อที่ จะเรี ยกค่าเสี ยหายจากการกระทาละเมิดของผูเ้ ช่าซื้ อต่อทรัพย์สินที่ เช่าซื้ อหรื อใช้สิทธิ
เรี ยกร้องเอาเบี้ยปรับที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่าซื้อ”
3. ความรับผิดของผู้เช่ าซื้อกรณีผดิ นัดสองคราวติดกัน
ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ในกรณี น้ ี จึ งควรนาหลักกฎหมายประเทศอังกฤษและเครื อรัฐออสเตรเลียมาปรับใช้กับ
กฎหมายไทย เพราะนอกจากผูเ้ ช่าซื้ อจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองแล้วและสามารถชี้ แจงเหตุที่ไม่สามารถ
ชาระค่าเช่าซื้อได้ตรงตามงวดในสัญญาได้ โดยการบัญญัติน้ ีควรเพิม่ เติม ดังนี้
“ในกรณี ผิดนัดไม่ชาระเงินสองคราวติด ๆ กันหรื อกระทาผิดสัญญาในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ เจ้าของ
ทรัพย์จะบอกเลิกสัญญาได้ต่อเมื่อได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสื อไปยังผูเ้ ช่าซื้ อก่อนวันที่สัญญาสิ้ นผลไม่นอ้ ย
กว่า 30 วัน
ในกรณี ผูเ้ ช่าซื้ อขอผ่อนชาระราคาและสามารถชาระหนี้ ที่คา้ งอยู่ได้ครบถ้วน ห้ามมิให้ผูใ้ ห้เช่าซื้ อใช้
สิ ทธิบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุเช่นว่านี้”
จากข้อเสนอแนะดังที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ ความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อกรณี ทรัพย์สินสู ญหายหรื อ
เสี ยหาย กรณี ผเู ้ ช่าซื้ อบอกเลิกสัญญา กรณี ผเู ้ ช่าซื้ อผิดนัดสองคราวติดกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 3 ลักษณะเช่ าซื้ อ ยังบกพร่ อ งอยู่บ างประการ อี กทั้งยังขาดบทบัญ ญัติ เรื่ องทรัพ ย์ที่ เช่ าซื้ อสู ญ หายหรื อ
เสี ยหาย จึงต้องนากฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์มาใช้บงั คับ ส่ วนการบอกเลิกสัญญาของผูเ้ ช่าซื้ อและผูเ้ ช่าซื้ อผิดนัด
สองคราวติ ดกัน มี บัญ ญัติไว้ในกฎหมายลักษณะเช่ าซื้ อ แต่บทบัญ ญัติดังกล่าวยังขาดรายละเอี ยดที่ สาคัญ บาง
ประการ ดังนั้น จึงควรทาการปรับปรุ งแก้ไขเรื่ องความรับผิดของผูเ้ ช่าซื้ อในกรณี ดงั กล่าวให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่คู่สัญญาในการทาสัญญาเช่าซื้อตามที่คู่สญ
ั ญาได้มุ่งเจตนาผูกนิติสมั พันธ์กนั และการ
เสนอแนะปรับปรุ งกฎหมายในเรื่ องดังที่ได้กล่าวมาก็เพื่อให้มีความชัดเจนและครอบคลุมที่ จะทาให้ลดปั ญหาที่
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเรื่ องของการทาสัญญาเช่าซื้อในปั จจุบนั ได้มากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บั บ นี้ ได้ มุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง ปั ญหากฎหมายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ของผู ้ค้ าประกั น ตาม
พระราชบัญ ญัติแ ก้ไขเพิ่ มเติ ม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ (ฉบับ ที่ 20) พ.ศ. 2557 ที่ ยงั ไม่ชัด เจนและ
เหมาะสมในเรื่ องสิ ท ธิ หน้าที่ และความรั บ ผิ ดของผูค้ ้ าประกัน และเจ้าหนี้ ตลอดจนเพื ่อ ศึ ก ษาถึง กฎหมาย
ต่า งประเทศที่ เกี่ ยวกับ ค้ าประกัน ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ สิ ท ธิ หน้าที่ และความรั บ ผิด ของผูค้ ้ าประกัน และเจ้าหนี้
เปรี ยบเที ยบกับกฎหมายไทยที่ เกี่ยวกับค้ าประกันในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดของผูค้ ้ าประกัน
และเจ้าหนี้ เพื่อศึ กษาถึงแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ผลจากการศึ กษาพบว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20)
พ.ศ. 2557 กรณี ก่อนเข้าทาสัญญาค้ าประกันได้บญ
ั ญัติขอบเขตความรับผิดของผูค้ ้ าประกันในเรื่ องลักษณะมูลหนี้
ที่ จะค้ าประกันไว้ไม่ชดั เจน และมิได้คานึ งถึงผูค้ ้ าประกันที่ เป็ นนิ ติบุคคล ส่ ว นกรณี ห ลังจากลูก หนี้ ผิด นัด ได้
บัญ ญัติห ลัก เกณฑ์ในการบอกกล่าวเป็ นหนังสื อไปยังผูค้ ้ าประกันไว้ไม่ชดั เจนหากมีการชาระหนี้ เป็ นงวดๆ
และกรณี ความหลุดพ้นของผูค้ ้ าประกันในเรื่ องการผ่อนเวลามิได้มองในมุมของผูค้ ้ าประกันที่เป็ นนิ ติบุคคลต่อ
การดาเนิ นโครงการต่างๆของภาครัฐที่มีสถาบันการเงินเป็ นผูค้ ้ าประกันรวมถึงการขอสิ นเชื่อในการดาเนิ นธุรกิจ
ของภาคเอกชนที่ มีสถาบันการเงินเป็ นผูค้ ้ าประกันด้วย แม้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ (ฉบับที่
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20) พ.ศ. 2557 ได้บัญ ญัติ สิ ท ธิ หน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด เพื่ อ ให้ ค วามคุ ้ม ครองผูค้ ้ าประกัน เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งไรก็ ดี
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ฉบับ นี้ ยงั มีป ระเด็น ที่
ผูเ้ ขียนขอเสนอแนะบางประการซึ่ งแยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ
1) กรณี ที่ จ ะต้อ งตีค วามเพิ ่ม เติม เช่น การค้ าประกัน หนี้ ในอนาคตหรื อ หนี้ มี เงื่ อ นไขต้อ งกาหนด
รายละเอียดของหนี้ และขอบเขตความรับผิดของผูค้ ้ าประกันรวมทั้งจากัดความรับผิดของผูค้ ้ าประกันไว้เฉพาะหนี้
ตามสัญญานั้น ในกรณี ที่มีมูลหนี้รายใหม่เกิดขึ้นจะถือการจดทะเบียนจานองที่ได้ทาไว้แล้วเดิมเป็ นประกันหนี้ ที่
เกิ ดใหม่น้ นั ด้วยโดยถือว่าเป็ นหนี้ ในอนาคตตามสัญญาเดิ มได้หรื อไม่ หรื อควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ชดั เจนเป็ น ใน
กรณี ที่มีมูลหนี้ใหม่เกิดขึ้นคู่สญ
ั ญาจะต้องระบุหนี้หรื อสัญญาที่ค้ าประกันทุกคราว
2) กรณี ที่มีการบัญญัติไว้ไม่ชดั เจน ไม่เหมาะสมและจาเป็ นต้องมีการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับ ที่ 20) พ.ศ. 2557 เช่ น
หน้าที่ของเจ้าหนี้ในการบอกกล่าวไปยังผูค้ ้ าประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัดตามมาตรา 686 ในกรณี ที่มีการชาระหนี้ เป็ น
งวดๆ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 นี้ มิได้ระบุวา่ ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าทุกครั้งหรื อไม่ จึงควรบัญญัติให้มีความชัดเจนว่า ในกรณี ที่มีการชาระหนี้เป็ นงวดๆ ให้เจ้าหนี้
มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังผูค้ ้ าประกันทุกคราวไป หรื อในกรณี ที่กาหนดให้ขอ้ ตกลงที่ให้ผคู ้ ้ าประกันรับผิดอย่าง
เดียวกับลูกหนี้ ร่วมหรื อในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วมเป็ นโมฆะ ส่ งผลให้ผคู ้ ้ าประกันที่เป็ นนิ ติบุคคลประสบอุปสรรค
ในการทาธุรกรรมทางพาณิ ชย์ จึงควรบัญญัติให้ผคู ้ ้ าประกันที่เป็ นนิติบุคคลสามารถทาข้อตกลงผูกพันตนเพื่อรับ
ผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมหรื อในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วม และไม่มีสิทธิ ยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้เจ้าหนี้ ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา
688 มาตรา 689 และมาตรา 690
คาสาคัญ : ความรับผิด ค้ าประกัน

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.
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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. บทนา
กฎหมายค้ าประกันเป็ นกฎหมายที่มีความสาคัญต่อระบบการเงินการคลังและสถาบันการเงิน รวมทั้งต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างมาก ซึ่ งบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่ใช้บงั คับอยู่
ในปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอที่จะคุม้ ครองสิ ทธิและให้ความเป็ นธรรมแก่ผคู ้ ้ าประกันซึ่งมิใช่ลูกหนี้ช้ นั ต้น แต่เป็ นเพียง
บุคคลภายนอกที่ ยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ ในการที่ จะชาระหนี้ แทนลูกหนี้ เท่านั้น โดยข้อเท็จจริ งในทางปฏิ บัติ
ปรากฏว่าเจ้าหนี้ ส่วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นสถาบันการเงินหรื อผูป้ ระกอบอาชีพให้กยู้ มื มักจะอาศัยอานาจต่อรองที่สูงกว่า
หรื อความได้เปรี ยบในทางการเงินกาหนดข้อตกลงอันเป็ นการยกเว้นสิ ทธิของผูค้ ้ าประกันตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ หรื อให้ผคู ้ ้ าประกันต้องรับผิดเสมือนเป็ นลูกหนี้ ช้ นั ต้น ส่ งผลให้ผคู ้ ้ าประกันซึ่ งเป็ นประชาชนทัว่ ไปไม่ได้รับ
ความคุม้ ครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งต้องกลายเป็ นผูถ้ ูกฟ้ องล้มละลายอีกเป็ นจานวนมาก ดังนั้น
เพื่อให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบ ธุรกิจในปั จจุบนั จึงมีการบัญญัติพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ ฯ มุ่งหมายที่จะคุม้ ครองผูค้ ้ าประกัน แต่ในทางปฏิบตั ิได้ส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อการทาธุรกรรมการเงิน การปล่อยสิ นเชื่อ ส่งผลให้การปล่อยกูท้ ี่มีบุคคลค้ าประกันทาได้ยากขึ้น และ
มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกรรมของนิ ติบุคคล ผูป้ ระกอบการรายย่อย หรื อ SMEs รวมถึงรัฐวิสาหกิ จด้วย ซึ่ ง
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อาจส่ งผลโดยรวมต่อเนื่ องไปถึ งระบบเศรษฐกิ จของประเทศ ในภาพรวม โดยเนื้ อหาของพระราชบัญญัติฯ มี
สาระสาคัญ 3 กรณี ดงั ต่อไปนี้คือ
1. กรณี ก่อนเข้าทาสัญญาค้ าประกัน มีการแก้ไขดังต่อไปนี้
1) แก้ไขเพิ่มเติมให้การค้ าประกันหนี้ในอนาคตหรื อหนี้มีเงื่อนไขต้องกาหนดรายละเอียดของมูลหนี้
และขอบเขตความรับผิดของผูค้ ้ าประกัน รวมทั้งจากัดความรับผิดของผูค้ ้ าประกันไว้เฉพาะหนี้ตามสัญญานั้น
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจส่งผลในทางปฏิบตั ิที่จะต้องมีการทาสัญญาค้ าประกันหรื อจดทะเบียน
จานองกันใหม่ทุกครั้ง เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 707 ว่าด้วยจานอง ให้นามาตรา 681 มา
ใช้โดยอนุโลม โดยเฉพาะการจดทะเบียนจานอง ในทางปฏิบตั ิที่ผา่ นมาเมื่อผูจ้ านองได้จดทะเบียนจานองทรัพย์ไว้
เพื่อประกันหนี้รายหนึ่งแล้ว หากมีการตกลงกันว่าจานองเป็ นประกันหนี้ในอนาคตด้วย เมื่อลูกหนี้มีการก่อหนี้ราย
ใหม่ จานองที่ จดทะเบี ยนไว้เดิ มนั้นก็จะเป็ นประกันหนี้ รายใหม่น้ นั ด้วย ตราบใดที่ จานวนจานองยังครอบคลุม
จานวนหนี้ เจ้าหนี้ ก็จะไม่มีการเรี ยกให้ผจู ้ านองไปทาการจดทะเบียนอีก แต่ตามมาตรา 681 ที่ แก้ไขใหม่ ถ้ามีมูล
หนี้ รายใหม่ เกิ ดขึ้นจะถือการจดทะเบี ยนจานองที่ ได้ทาไว้แล้วเดิ มเป็ นประกันหนี้ ที่เกิ ดใหม่น้ นั ด้วย โดยถือว่า
เป็ นหนี้ ในอนาคตตามสัญญาฉบับเดิ มไม่ได้ จะต้องไปจดทะเบี ยนจานองทุกครั้งที่ มีการก่อหนี้ รายใหม่เพื่อให้
จานองที่ จดทะเบี ยนครั้งใหม่น้ ี เป็ นประกันหนี้ รายใหม่น้ ัน ซึ่ งเป็ นผลดี แก่ตวั ผูจ้ านองซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ช้ นั ที่ สอง
เพื่อให้เกิดความชัดเจน แต่อาจส่งผลให้เกิดความยุง่ ยากในการดาเนินธุรกรรมทางพาณิ ชย์กบั ฝ่ ายของตัวเจ้าหนี้
2) แก้ไขเพิ่มเติมกาหนดให้ขอ้ ตกลงที่ให้ผคู ้ ้ าประกันรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรื อในฐานะ
เป็ นลูกหนี้ร่วมเป็ นโมฆะ
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงินต่างๆซึ่งเป็ นนิติบุคคล และมีบทบาทสาคัญในการ
ค้ าประกันอาจประสบปั ญหาในการดาเนิ นธุ รกิ จ เนื่ องจากมาตรา 681/1 บัญญัติว่า ข้อตกลงที่ กาหนดให้ ผูค้ ้ า
ประกันต้องรับผิดอย่างเดี ยวกับลูกหนี้ ร่วมหรื อในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็ นโมฆะ ซึ่ งผูค้ ้ าประกัน
ตามที่กฎหมายกาหนดคือบุคคลธรรมดารวมถึงสถาบันการเงินซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลด้วย ดังนั้นหากสถาบันการ เงิน
เข้าค้ าประกันและยอมรับผิดร่ วมกับลูกหนี้ขอ้ ตกลงนั้นก็จะเป็ นโมฆะ ส่ งผลให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจยาก
เพราะหนังสื อค้ าประกันจะไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีใครอยากให้ค้ าประกันเหมือนแต่ก่อน
2. กรณี หลังจากลูกหนี้ผิดนัด มีการแก้ไขดังต่อไปนี้
แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของเจ้าหนี้ในการบอกกล่าวไปยังผูค้ ้ าประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัดและผลกรณี
เจ้าหนี้ มิได้บอกกล่าว และกาหนดให้สิทธิแก่ผคู ้ ้ าประกันในการชาระหนี้ที่ถึงกาหนดได้
กรณี ที่มีสัญญากาหนดให้ชาระหนี้ เป็ นงวดๆนั้น มีปัญหาว่าเจ้าหนี้ ตอ้ งบอกกล่าวผูค้ ้ าประกันทุก
งวดหรื อไม่ ซึ่งการบอกกล่าวตามาตรา 686 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผคู ้ ้ า
ประกัน ได้ ท ราบถึ ง การผิ ด นัด ช าระหนี้ ของลู ก หนี้ ดัง นั้น ในกรณี ที่ มี ก าหนด เวลาช าระหนี้ เป็ นงวดๆ การ
กาหนดให้เจ้าหนี้ บอกกล่าวผูค้ ้ าประกันเมื่อมีการผิดนัดครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมไม่อาจทาให้ผูค้ ้ าประกันได้
ทราบถึงการผิดนัดของลูกหนี้ในครั้งต่อๆไปได้ แต่ในมุมของเจ้าหนี้น้ นั หากจะต้องบอกกล่าวทุกงวดนั้นอาจเป็ น
การสร้างภาระให้แก่เจ้าหนี้เกินสมควร
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3. กรณี ความหลุดพ้นของผูค้ ้ าประกัน มีการแก้ไขดังต่อไปนี้
กาหนดให้ผคู ้ ้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้ อนั มีกาหนดเวลาแน่ นอนและเจ้าหนี้ ยอม
ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ และห้ามกาหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้าให้ผคู ้ ้ าประกันยินยอมที่ จะเป็ นประกันหนี้ น้ นั ต่อไป
แม้วา่ เจ้าหนี้จะผ่อนเวลา ชาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจทาให้การปรับโครงสร้างหนี้ทาได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบต่อโครงการ
ขนาดใหญ่ ซึ่ งมีหน่ วยงานของรัฐเป็ นเจ้าหนี้ และสถาบันการเงินเป็ นผูค้ ้ าประกัน แต่ก็สร้างความเป็ นธรรมแก่
ให้แก่ผูค้ ้ าประกันซึ่ งการให้ผูค้ ้ าประกันต้องตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาของเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ดว้ ยทาให้ผูค้ ้ า
ประกันทราบถึงปั ญหาในการชาระหนี้ของลูกหนี้ ได้ทนั ที อีกทั้งส่งผลดีต่อเจ้าหนี้ที่เป็ นสถาบันการเงินให้มีความ
ระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากขึ้น
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผูเ้ ขี ยนประสงค์ท ราบว่า สิ ท ธิ แ ละหน้าที่ ข องผูค้ ้ าประกัน และเจ้าหนี้ ตามพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 เมื่อศึ กษาเปรี ยบ เที ยบกับสิ ทธิ
และหน้าที่ ของผูค้ ้ าประกัน และเจ้าหนี้ ตามกฎหมายของต่างประเทศแล้ว สิ ทธิ และหน้าที่ ของผูค้ ้ าประกันและ
เจ้าหนี้ในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกรรมในปั จจุบนั แล้ว
หรื อไม่ อย่างไร

2. วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับค้ าประกันในส่วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิด
ของผูค้ ้ าประกันและเจ้าหนี้
2. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับค้ าประกันในส่วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดของ
ผูค้ ้ าประกันและเจ้าหนี้
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผูค้ ้ าประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
4. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

3. สมมติฐานของการวิจัย
หลังจากที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 มีผล
บังคับใช้ได้ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ และหน้าที่ของลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ไม่วา่ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งเป็ น
สถาบันการเงินต่างๆ อีกทั้งพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าวยังเกิดความไม่ชดั เจนและไม่เหมาะสมในเรื่ องสิ ทธิ หน้าที่
ความรับผิดของผูค้ ้ าประกัน และเจ้าหนี้ใน 3 กรณี ดงั ต่อไปนี้คือ
กรณี ที่ 1 กรณี ก่อนเข้าทาสัญญาค้ าประกัน โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้การค้ าประกันหนี้ ในอนาคตหรื อหนี้ มี
เงื่อนไข ต้องกาหนดรายละเอียดของหนี้ และขอบเขตความรับผิดของผูค้ ้ าประกัน รวมทั้งจากัดความรับผิดของผู ้
ค้ าประกันไว้เฉพาะหนี้ ตามสัญญานั้น ซึ่ งการแก้ไขเพิ่มเติ มดังกล่าวอาจส่ งผลในทางปฏิ บัติที่จะต้องมี การท า
สัญญาค้ าประกันหรื อจดทะเบี ยนจานองกันใหม่ทุกครั้ง เป็ นเหตุให้เกิ ดความยุง่ ยากในการดาเนิ นธุ รกรรมทาง
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พาณิ ชย์ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกาหนดให้ขอ้ ตกลงที่ให้ผคู ้ ้ าประกันรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ ร่วมหรื อในฐานะ
เป็ นลูกหนี้ ร่วมเป็ นโมฆะ ส่ งผลให้สถาบันการเงินซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลประสบอุปสรรคในการดาเนิ นธุ รกิ จเพราะ
หนังสื อค้ าประกันไม่มีความน่าเชื่อถือ
กรณี ที่ 2 กรณี หลังจากลูกหนี้ ผิดนัด โดยแก้ไขเพิ่มเติ มหน้าที่ ของเจ้าหนี้ ในการบอกกล่าวไปยังผูค้ ้ า
ประกัน เมื่อลูกหนี้ ผิดนัดและผลกรณี เจ้าหนี้มิได้บอกกล่าว และกาหนดให้สิทธิแก่ผคู ้ ้ าประกันในการชาระหนี้ ที่
ถึงกาหนดได้ซ่ ึ งส่ งผลดี ต่อผูค้ ้ าประกันทาให้ทราบจานวนหนี้ ที่ตอ้ งรับผิดแต่ในกรณี ที่มีการชาระหนี้ เป็ นงวดๆ
กฎหมายมิได้บอกไว้อย่างชัดแจ้งว่าเจ้าหนี้ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าทุกงวดหรื อไม่
กรณี ที่ 3 กรณี ความหลุดพ้นของผูค้ ้ าประกัน โดยแก้ไขเพิ่มเติมกาหนดให้ผคู ้ ้ าประกันหลุดพ้นจากความ
รับผิดในหนี้อนั มีกาหนดเวลาแน่นอนและเจ้าหนี้ ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ และห้ามกาหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้า
ให้ผูค้ ้ าประกันยินยอมที่ จะเป็ นประกันหนี้ น้ นั ต่อไป แม้ว่าเจ้าหนี้ จะผ่อนเวลาชาระหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ แล้ว ซึ่ งการ
แก้ไขดังกล่าวกฎหมายให้ผคู ้ ้ าประกันหลุดพ้นหากมิได้ยินยอมในการตกลงผ่อนเวลาด้วย รวมทั้งห้ามทาข้อตกลง
ไว้ล่วงหน้าให้ผูค้ ้ าประกัน ยินยอมผ่อนเวลาด้วย อาจทาให้การปรับ โครงสร้างหนี้ ท าได้ยากขึ้ นส่ งผลกระทบ
โครงการขนาดใหญ่ ซึ่ งหน่วยงานของรัฐเป็ นเจ้าหนี้ และสถาบันการเงิ นเป็ นผูค้ ้ าประกัน และสร้างความยุ่งยาก
ให้แก่สถาบันการเงินในฐานะเจ้าหนี้ ที่ตอ้ งเรี ยกผูค้ ้ าประกันมายินยอมด้วยทุกครั้ง หากไม่ยินยอม การค้ าประกันก็
ยุติ ส่งผลให้การปรับโครงสร้างหนี้ไม่เกิดขึ้น
จึงสมควรศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติฉบับนี้ในประเด็นต่างๆที่ส่งผลกระทบและไม่เหมาะสม เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขเพิม่ เติม

4. ขอบเขตของการวิจัย
มุ่งศึกษาพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ที่มีผล
บังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558 โดยพิจารณาประกอบกับการศึกษาหลักกฎหมายค้ าประกันของ
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศญี่ปุ่น

5. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ จะกระทาโดยวิธีวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ด้วยการรวบรวมข้อมูล
จาก หนังสื อ เอกสาร บทความ งานวิจยั วารสารและสิ่ งพิมพ์ต่างๆรวมถึงสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งของประเทศไทย
และของต่างประเทศได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประเทศสมาพันธรัฐ
สวิ ส และประเทศญี่ ปุ่ น โดยเป็ นการพิ จ ารณาแนวทางของกฎห มายต่ า งประเทศ เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ แ ละ
เปรี ยบเทียบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ต่อไป

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับค้ าประกันในส่วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิด
ของผูค้ ้ าประกันและเจ้าหนี้
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2. ทาให้ทราบถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับค้ าประกันในส่วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู ้
ค้ าประกันและเจ้าหนี้
3. ทาให้ทราบถึงปั ญหากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผูค้ ้ าประกันและเจ้าหนี้ตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
4. ทาให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

7. สรุ ป
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผูค้ ้ าประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เดิมไม่สามารถที่จะ
คุม้ ครองสิ ทธิ และให้ความเป็ นธรรมแก่ผูค้ ้ าประกันอย่างเพียงพอ ปั จจุบันจึ งได้บัญ ญัติพ ระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ออกมาใช้บงั คับ โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติ
ฯ มีสาระสาคัญ 3 กรณี คือ
7.1. กรณี ก่อนเข้าทาสัญญาค้ าประกัน มีการแก้ไขดังต่อไปนี้
1) แก้ไขเพิ่มเติมให้การค้ าประกันหนี้ ในอนาคตหรื อหนี้ มีเงื่อนไขต้องกาหนดรายละเอียดของหนี้
และขอบเขตความรับผิดของผูค้ ้ าประกัน รวมทั้งจากัดความรับผิดของผูค้ ้ าประกันไว้เฉพาะหนี้ ตามสัญญานั้น
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจส่ งผลในทางปฏิ บตั ิที่จะต้องมีการทาสัญญาค้ าประกันหรื อจดทะเบี ยนจานองกัน
ใหม่ทุกครั้ง เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 707 ว่าด้วยจานอง ให้นามาตรา 681 มาใช้โดย
อนุโลม โดยเฉพาะการจดทะเบียนจานอง ในทางปฏิ บตั ิที่ผ่านมาเมื่อผูจ้ านองได้จดทะเบี ยนจานองทรัพย์ไว้เพื่อ
ประกันหนี้ รายหนึ่ งแล้ว หากมีการตกลงกันว่าจานองเป็ นประกันหนี้ ในอนาคตด้วย เมื่อลูกหนี้ มีการก่อหนี้ ราย
ใหม่ จานองที่ จดทะเบี ยนไว้เดิ มนั้นก็จะเป็ นประกันหนี้ รายใหม่น้ นั ด้วย ตราบใดที่ จานวนจานองยังครอบคลุม
จานวนหนี้ เจ้าหนี้ ก็จะไม่มีการเรี ยกให้ผจู ้ านองไปทาการจดทะเบียนอีก แต่ตามมาตรา 681 ที่ แก้ไขใหม่ ถ้ามีมูล
หนี้รายใหม่เกิดขึ้นจะถือการจดทะเบียนจานอง ที่ได้ทาไว้แล้วเดิมเป็ นประกันหนี้ ที่เกิดใหม่น้ นั ด้วยโดยถือว่าเป็ น
หนี้ในอนาคต ตามสัญญาฉบับเดิมไม่ได้ จะต้องไปจด ทะเบียนจานองทุกครั้งที่มีการก่อหนี้ รายใหม่เพื่อให้จานอง
ที่จดทะเบียนครั้งใหม่น้ ี เป็ นประกันหนี้ รายใหม่น้ นั ซึ่ งเป็ นผลดีแก่ตวั ผูจ้ านองซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ช้ นั ที่สองเพื่อให้เกิด
ความชัดเจน แต่อาจส่งผลให้เกิดความยุง่ ยากในการดาเนินธุรกรรมทางพาณิ ชย์กบั ฝ่ ายของตัวเจ้าหนี้
2) กาหนดให้ขอ้ ตกลงที่ให้ผคู ้ ้ าประกันรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรื อในฐานะเป็ นลูกหนี้ร่วม
เป็ นโมฆะ โดยที่สถาบันการเงินต่างๆซึ่งเป็ นนิติบุคคล และมีบทบาทสาคัญในการค้ าประกันอาจประสบปั ญหาใน
การดาเนินธุรกิจ เนื่องจากมาตรา 681/1 บัญญัติวา่ ข้อตกลงที่กาหนดให้ผคู ้ ้ าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้
ร่ วม หรื อในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็ นโมฆะ ซึ่ งผูค้ ้ าประกันตามที่กฎหมายกาหนดคือบุคคลธรรมดา
รวมถึงสถาบันการเงินซึ่งเป็ นนิติบุคคลด้วย ดังนั้นหากสถาบันการ เงินเข้าค้ าประกันและยอมรับผิดร่ วมกับลูกหนี้
ข้อตกลงนั้นก็จะเป็ นโมฆะ ส่ งผลให้สถาบันการเงิ นประกอบธุ รกิ จยากเพราะหนังสื อค้ าประกันจะไม่มีความ
น่าเชื่อถือ ไม่มีใครอยากให้ค้ าประกันเหมือนแต่ก่อน ดังนั้นควรกาหนดให้ผคู ้ ้ าประกันที่เป็ นนิติบุคคลสามารถทา
ข้อตกลงผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมหรื อในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วม และไม่มีสิทธิ ยกขึ้นต่อสู ้เจ้าหนี้ ตามที่
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บัญญัติไว้ในมาตรา 688 มาตรา 689 และมาตรา 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เพื่อมิให้เกิดอุปสรรค
ในการดาเนินธุรกิจ
7.2. กรณี หลังจากลูกหนี้ ผิดนัด โดยแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ ของเจ้าหนี้ ในการบอกกล่าวไปยังผูค้ ้ าประกัน
เมื่อลูกหนี้ผิดนัดและผลกรณี เจ้าหนี้มิได้บอกกล่าว และกาหนดให้สิทธิแก่ผคู ้ ้ าประกันในการชาระหนี้ที่ถึงกาหนด
ได้ แต่ในกรณี ที่สัญญากาหนดให้ชาระหนี้ เป็ นงวดๆนั้น มี ปัญ หาว่าเจ้าหนี้ ตอ้ งบอกกล่าวผูค้ ้ าประกันทุ กงวด
หรื อไม่ เห็นว่าการบอกกล่าวตามาตรา 686 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผคู ้ ้ า
ประกันได้ทราบถึงการผิดนัดชาระหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้นในกรณี ที่มีกาหนดเวลาชาระหนี้เป็ นงวดๆ การกาหนดให้
เจ้าหนี้ บอกกล่าวผูค้ ้ าประกันเมื่อมีการผิดนัดครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ย่อมไม่อาจทาให้ผคู ้ ้ าประกันได้ทราบถึงการ
ผิดนัดของลูกหนี้ ในครั้งต่อๆไปได้ สาหรับภาระของเจ้าหนี้ ในการบอกกล่าวนั้น เห็ นว่าเจ้าหนี้ สามารถแก้ไข
ปั ญหานี้โดยใช้วธิ ีการบริ หารจัดการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบอกกล่าวถึงการผิดนัดให้ผคู ้ ้ าประกันทราบ ผูค้ ้ าประกัน
อาจติดตามลูกหนี้ ให้มาชาระหนี้ หรื อเข้าชาระหนี้ แทนลูกหนี้ เพื่อหลีก เลี่ยงภาระดอกเบี้ ยและค่าปรับที่ เกิ ดขึ้น
หลังผิดนัด ซึ่งเจ้าหนี้เองย่อมได้รับประโยชน์จากการชาระหนี้ของผูค้ ้ าประกันด้วยเช่นกัน และสาหรับผูค้ ้ าประกัน
เมื่อได้ชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ แทนลูกหนี้ แล้วก็ย่อมใช้สิทธิ ตามกฎหมายในการไล่เบี้ยกับลูกเบี้ ยต่อไปได้ เพื่อให้
เกิ ดความชัดเจนและลดปั ญ หาในการตีความ และเพื่อป้ องกัน เจ้าหนี้ ทาสัญ ญายกเว้นบทบัญ ญัติดังกล่าว ควร
กาหนดให้ขอ้ ตกลงที่แตกต่างจากที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 686 นี้เป็ นโมฆะ และเพิ่มเติมในกรณี ที่มีการชาระหนี้เป็ น
งวดๆ ให้เจ้าหนี้มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังผูค้ ้ าประกันทุกคราวไป
7.3. กรณี ความหลุดพ้นของผูค้ ้ าประกัน แก้ไขเพิม่ เติมกาหนดให้ผคู ้ ้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดใน
หนี้ อนั มีกาหนดเวลาแน่นอนและเจ้าหนี้ ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ และห้ามกาหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้าให้ผคู ้ ้ า
ประกันยินยอมที่จะเป็ นประกันหนี้ น้ นั ต่อไป แม้วา่ เจ้าหนี้ จะผ่อนเวลาชาระหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ แล้ว ซึ่ งผูค้ ้ าประกัน
ตามบทบัญญัติดงั กล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลด้วย ควรกาหนดให้ผคู ้ ้ าประกันที่เป็ นสถาบันการเงิน
หรื อค้ าประกันเพื่อสิ นจ้างเป็ นปกติ ธุระสามารถทาข้อตกลงไว้ล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได้ เพื่ อมิ ให้
กระทบต่อการดาเนิ นโครงการต่างๆของภาครัฐที่ มีสถาบันการเงินเป็ นผูค้ ้ าประกันรวมถึงการขอสิ นเชื่ อในการ
ดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนที่มีสถาบันการเงินเป็ นผูค้ ้ าประกันด้วย

8. ข้ อเสนอแนะ
จากประเด็นปั ญหาในกรณี ที่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฯมีความไม่ชดั เจน ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นประเด็น
ที่สาคัญแต่มิได้มีการบัญญัติไว้หรื อบัญญัติไว้แต่ไม่เหมาะสม ซึ่ งอาจจะเกิดปั ญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ
ได้ดังที่ กล่าวไปแล้วข้างต้น จึ งจาเป็ นที่ จะต้องมี การแก้ไขหรื อเพิ่มเติมเพื่อให้พระราชบัญญัติฯมี ความชัดเจน
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยประเด็นที่จะต้องแก้ไขหรื อเพิ่มเติมมี 3 กรณี ดงั ต่อไปนี้
8.1. กรณี ก่อนเข้าทาสัญญาค้ าประกัน
1) เมื่อมีมูลหนี้ใหม่เกิดขึ้นคู่สญ
ั ญาจะต้องระบุหนี้หรื อสัญญาที่ค้ าประกันทุกคราว
โดยมาตรา 681 กาหนดให้การค้ าประกันหนี้ ในอนาคตหรื อหนี้ มีเงื่ อนไข ต้องกาหนดรายละเอียดของหนี้ และ
ขอบเขตความรับผิดของผูค้ ้ าประกัน รวมทั้งจากัดความรับผิดของผูค้ ้ าประกันไว้เฉพาะหนี้ตามสัญญานั้น จากเดิม
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มาตรา 681 วรรคสามบัญญัติวา่ " สัญญาค้ าประกันต้องระบุหนี้ หรื อสัญญาที่ ค้ าประกันไว้โดยชัดแจ้ง และผูค้ ้ า
ประกันย่อมรับผิดเฉพาะหนี้หรื อสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น"
แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสามเป็ น " ในกรณี ที่มีมูลหนี้ ใหม่เกิดขึ้นคู่สัญญาจะต้องระบุหนี้ หรื อสัญญาที่
ค้ าประกันทุกคราว"
2) ผูค้ ้ าประกันที่ เป็ นนิ ติบุคคลสามารถทาข้อตกลงผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมหรื อใน
ฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วมได้ โดยมาตรา 681/1 กาหนดให้ขอ้ ตกลงที่ให้ผคู ้ ้ าประกันรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรื อ
ในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วมเป็ นโมฆะ จากเดิมมาตรา 681/1 บัญญัติวา่ "ข้อตกลงที่กาหนด ให้ผคู ้ ้ าประกัน ต้องรับผิด
อย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วม หรื อในฐานะเป็ นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็ นโมฆะ"
แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสองเป็ น "ผูค้ ้ าประกันที่เป็ นนิติบุคคลสามารถทาข้อตกลงผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้
ร่ วมหรื อในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วม และไม่มีสิทธิ ยกข้อต่อสู ้ตามที่ บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 688 มาตรา 689 และมาตรา
690"
8.2. กรณี หลังจากลูกหนี้ผิดนัด
หลังจากลูกหนี้ผิดนัดแล้วหากมีกรณี ที่ตอ้ งชาระหนี้เป็ นงวดๆ ควรกาหนดให้เจ้าหนี้มีหนังสื อบอก
กล่าวไปยังผูค้ ้ าประกันทุกคราว เดิมมาตรา 686 วรรคหนึ่ ง บัญญัติวา่ "เมื่อลูกหนี้ ผิดนัด ให้เจ้าหนี้ มีหนังสื อบอก
กล่าวไปยังผูค้ ้ าประกันภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ ลูกหนี้ ผิดนัด และไม่วา่ กรณี จะเป็ นประการใดเจ้าหนี้ จะเรี ยก
ให้ผคู ้ ้ าประกันชาระหนี้ ก่อนที่หนังสื อบอกกล่าวจะไปถึงผูค้ ้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตดั สิ ทธิผคู ้ ้ าประกันที่จะชาระหนี้
เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระ"
แก้ไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่ งเป็ น "....เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้ มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังผูค้ ้ าประกัน
ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ ผิดนัด และไม่วา่ กรณี จะเป็ นประการใดเจ้าหนี้ จะเรี ยกให้ผคู ้ ้ าประกันชาระหนี้
ก่อนที่หนังสื อบอกกล่าวจะไปถึงผูค้ ้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตดั สิ ทธิผคู ้ ้ าประกันที่จะชาระหนี้ เมื่อหนี้ ถึงกาหนดชาระ
ในกรณี ที่มีการชาระหนี้เป็ นงวดๆ ให้เจ้าหนี้มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังผูค้ ้ าประกันทุกคราวไป ..."
8.3. กรณี ความหลุดพ้นของผูค้ ้ าประกัน
ควรกาหนดให้ผคู ้ ้ าประกันที่เป็ นสถาบันการเงินหรื อค้ าประกันเพื่อสิ นจ้างเป็ นปกติธุระสามารถ
ทาข้อตกลงไว้ล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได้ จากเดิ มมาตรา 700 บัญญัติวา่ "ถ้าค้ าประกันหนี้ อนั จะต้อง
ชาระ ณ เวลามีกาหนดแน่นอนและเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ผูค้ ้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด เว้น
แต่ผคู ้ ้ าประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น
ข้อตกลงที่ผคู ้ ้ าประกันทาไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาอันมีผลเป็ นการยินยอมให้เจ้าหนี้ ผอ่ น
เวลา ข้อตกลงนั้นใช้บงั คับมิได้"
แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม วรรคสามเป็ น "ความในวรรคสอง มิ ให้ ใช้บังคับ แก่ ก รณี ผูค้ ้ าประกัน ซึ่ งเป็ น
สถาบันการเงินหรื อค้ าประกันเพื่อสิ นจ้างเป็ นปกติธุระ"
จากการศึ กษาที่ ผ่านมา ผูเ้ ขี ยนหวังว่าข้อเสนอแนะของผูเ้ ขียนจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
ทัว่ ไป เจ้าหนี้ ซึ่ งเป็ นสถาบัน การเงิ น หรื อผูป้ ระกอบอาชี พให้กู้ยืม ผูป้ ระกอบการรายย่อย หรื อ SMEs รวมถึ ง
รัฐวิสาหกิจ และเป็ นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาและสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการใช้โคมลอย หลักการพื้นฐานของการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค และความรับผิดจากสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัยเพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับการ
ควบคุมฉลากของสิ นค้าโคมลอยไม่มีฉลาก
จากการศึ กษาพบว่าการมีขอ้ กาหนดว่าด้วยฉลาก การบังคับใช้ขอ้ กาหนดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สินค้าโคม
ลอยมีฉลากซึ่ งระบุขอ้ บ่งชี้ ข้อแนะนา หรื อคาเตือนในการใช้ และชื่อสถานที่ผผู ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย ถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
มากและย่อมส่ งผลดี ห ลายอย่าง นอกจากสอดคล้อ งกับ มาตรการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค สร้ างความมั่น ใจให้ กับ
ผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังทาให้สามารถระบุ ตวั ตนของผูป้ ระกอบการทั้งหลายได้ ผูเ้ สี ยหายสามารถพิสูจน์ ได้ว่าความ
เสี ยหายเกิดจากสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ สถานะของผูป้ ระกอบการ นาไปสู่ การพิสูจน์ของผูป้ ระกอบการในเรื่ อง
ความบกพร่ องจากการที่ไม่ได้กาหนดและความถูกต้องชัดเจนของวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คาเตือน หรื อข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นค้า ซึ่ งหากพิสูจน์ไม่ได้ก็จะส่ งผลให้สินค้าโคมลอยเข้าข่ายเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย นาไปสู่ ความรับผิดของ
ผูป้ ระกอบการ ตามหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัด (Strict Liability) แต่หากไม่มีฉลากที่ระบุรายละเอียดตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ย่อมส่ งผลให้ผเู ้ สี ยหายไม่อาจระบุตวั ตนผูป้ ระกอบการได้ ซึ่ งยากที่จะไปค้นหาและไปเรี ยกร้องให้
ผูป้ ระกอบการรับผิดต่อตนได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
การศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะให้คณะกรรมการว่าด้วยฉลากเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยฉลาก เรื่ องให้สินค้าโคมลอยเป็ นสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก โดยกาหนดให้โคมลอยกลายเป็ นสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก
เพื่อให้มีบทลงโทษโดยเฉพาะ ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2556 และมีการบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่ มผช. 808/2552 หรื อมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอย
ให้เข้มงวดมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการยกเลิกการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เมื่อพบว่าสิ นค้าโคมลอยไม่มีฉลาก
เพื่อให้มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั การปล่อยโคมลอยเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยม ซึ่ งมักจะเห็ นได้จากสถานที่ ท่องเที่ ยว
โรงแรม วัด สถานที่ จัด งานเทศกาล พื้ น ที่ จัด งานพิ ธี กิ จกรรมเฉลิ ม ฉลองทั้ง ของภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร ในจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ หรื อแม้แต่ในต่างประเทศ ทางภาคเหนื อในช่วงเทศกาล
มักมีการปล่อยโคมลอยอันเป็ นการสร้างสี สันเพื่อดึ งดูดนักท่องเที่ ยว โปรแกรมการท่องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยว
ต่างประเทศระบุชดั เจนว่าต้องมีการจัดให้มีสารับอาหารขันโตกและโคมลอย มีการปล่อยโคมลอยจานวนมาก
โดยเชื่อกันว่าเป็ นการทาบุญตามประเพณี วฒั นธรรมล้านนาเรื่ องการปล่อยทุกข์ ปล่อยโศก สิ่ งอัปมงคลออกจาก
ตัว ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับกันทัว่ ไปว่าภาพถ่ายโคมลอยจานวนมากที่ ลอยอยู่บนท้องฟ้ าในยามค่ าคืนนั้นสวยงามด้วย
แสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้ า จึ งมีผูผ้ ลิต ผูค้ า้ โคมลอย และผูซ้ ้ื อโคมลอยเป็ นจานวนมาก มี การผลิต การซื้ อและ
จาหน่ายโคมลอยอย่างเสรี ตามหลักอุปสงค์และอุปทาน
โดยทางกลับกัน พบว่าการจุดและปล่อยโคมลอยขึ้นไปสู่อากาศ โคมลอยที่มีเปลวไฟอยูน่ ้ นั ลอยไปตาม
กระแสลม ไปได้ทุกทิ ศทุ กทาง โดยไม่อาจควบคุมได้ การนามาขายและการผลิตตัวโคมลอยที่ ทามาจากวัสดุที่
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ไม่ใช่กระดาษ เช่น พลาสติก หรื อวัสดุที่ไม่ติดไฟง่ายอื่นๆมีการพ่วงหรื อผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรื อสิ่ งอื่นใดไปกับ
โคมขณะปล่อย มีการพัฒนาเทคนิ ควิธีใหม่ๆให้สามารถลอยได้นานอย่างช้าๆ และสูงขึ้น บ้างก็พบว่าสามารถที่จะ
ลอยสู งเป็ นหมื่นฟุตถึงระดับการบิ นของอากาศยาน ในด้านหนึ่ งคือทาให้ผบู ้ ริ โภคและคนทัว่ ไปชื่นชมยินดี ต่อ
ความสวยงามและโคมลอยที่สามารถลอยอยูบ่ นท้องฟ้ าได้นานและสู งขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ งการปล่อยโคมลอยที่
มีเปลวไฟลอยขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ าส่งผลให้เกิดความเสี่ ยง อันตราย และความเสี ยหายตามที่ปรากฏในข่าวและรายงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ การเกิ ด อัค คี ภ ัย ต่ อ บ้านเรื อ น ทรั พ ย์สิ น อาคาร เรื อ กสวนไร่ น า พื ช ผล
การเกษตร ป่ าไม้ หม้อแปลงไฟฟ้ าและสายไฟฟ้ า เป็ นต้น ต่อความปลอดภัยในการบิ น อากาศยาน ทางขึ้นลง
อากาศยาน รวมถึ งเกิ ด ปั ญ หาขยะและมลพิ ษ จากโคมลอยที่ ต กลงสู่ ที่ ส าธารณะ ที่ ผ่านมาไม่ มี น โยบายและ
กฎหมายที่ชดั เจน ไม่มีมาตรการควบคุมดูแลเกี่ยวกับโคมลอยเพื่อความปลอดภัยเท่าใดนัก จนกระทัง่ เมื่อมกราคม
2558 ได้มีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง 10 หน่ วยงาน และต่อมามีการกาหนดแนวทาง มาตรการป้ องกัน
และลดความเสี่ ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ จนมาถึงการออกคาสัง่ หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่ 27/2559 เรื่ อง มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้อนจากการจุด
และปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรื อวัตถุอื่น ใดที่ คล้ายคลึ งกัน ซึ่ งหลักๆ คื อ กาหนด
ข้อจากัดการจุดปล่อย การแจ้งก่อนล่วงหน้า พื้นที่ เวลาการปล่อยโคมลอย เป็ นต้น
คาสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 27/2559 ได้ระบุให้มีการออกประกาศจังหวัดและข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครใน
เรื่ องนี้ ซึ่ งได้อา้ งอิงถึงมาตรฐานการผลิตโคมลอยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) ที่ 808/2552 ซึ่ ง
เป็ นข้อกาหนดมาตรฐานของคุณลักษณะ/รู ปแบบ ขนาด ชนิ ดวัสดุตวั โคม เชื้อเพลิง เครื่ องหมายและฉลากที่ระบุ
ข้อบ่งชี้ ข้อแนะนาหรื อคาเตือนในการใช้และชื่อผูป้ ระกอบการ สถานที่ผลิต เพื่อสร้างความมัน่ ใจและคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค โดยมีขอ้ สังเกตว่าผูป้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิตสามารถยื่นขอให้มีการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อความ
มัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคและประโยชน์เชิงพาณิ ชย์เป็ นสาคัญ
ข้อพิจารณาว่ามีผปู ้ ระกอบการส่ วนใหญ่ในท้องตลาด รวมถึงที่มีการนาเสนอขายผลิตภัณฑ์สินค้าโคม
ลอยผ่านเว็บไซต์และสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ มักจะไม่มีฉลากที่ ระบุขอ้ บ่งชี้ ข้อแนะนา หรื อคาเตื อนในการใช้
และชื่ อสถานที่ ผูผ้ ลิ ต ผูจ้ าหน่ าย เป็ นต้น ตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ในข้อ ก าหนดว่าด้ว ยฉลากสิ น ค้า โดย
ผลิ ตภัณ ฑ์สิ นค้าโคมลอยไม่ได้เป็ นสิ น ค้าควบคุ มฉลาก ในขณะที่ ได้มีการกาหนดให้ดอกไม้เพลิ งเป็ นสิ นค้า
ควบคุ มฉลากแล้ว นอกจากนี้ การซื้ อผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอยซึ่ งมี สภาพที่ อาจเป็ นอันตราย หรื อเป็ นที่ รับรู ้ถึง
ความเสี่ ยงที่ จะก่ออันตราย เมื่อโคมลอยถูกปล่อยลอยไปบนท้องฟ้ าก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย ไม่วา่ จะเป็ นความ
เสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกาย สุ ขภาพ อนามัย จิตใจ หรื อทรัพย์สินของผูอ้ ื่น โดยเฉพาะมีขอ้ กังวลในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์
โคมลอยลอยไปก่ อให้เกิ ดไฟไหม้จนทรัพย์สินของชาวบ้านซึ่ งเป็ นบุ คคลภายนอกได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งเกิ ด
ปั ญหาในการระบุตวั ตนของผูป้ ระกอบการเพราะไม่มีฉลากที่ระบุชื่อและสถานที่ของผูป้ ระกอบการ อีกประการ
หนึ่ งมีปัญหาว่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอยเข้าข่ายเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ นค้าที่ ไม่ป ลอดภัย พ.ศ. 2551 กฎหมายหรื อไม่ ซึ่ งน าไปสู่ ขอ้ พิจารณาความรับ ผิดของ
ผูป้ ระกอบการทั้งหลายต่อความเสี ยหายตามกฎหมายนี้ ตามหลักความรับผิดโดยเคร่ งครัด (Strict Liability) โดย
เมื่อได้มีการขายสิ นค้านั้นให้แก่ผบู ้ ริ โภคแล้ว กาหนดได้ผปู ้ ระกอบการต้องรับผิดต่อผูเ้ สี ยหายซึ่ งไม่ได้จากัดอยู่
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เพียงแค่ผบู ้ ริ โภค สาหรับความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่วา่ ความเสี ยหายนั้นจะเกิดจากการกระทา
โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผูป้ ระกอบการหรื อไม่ก็ตาม
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ จากัดสาคัญในการใช้โคมลอยซึ่งเป็ นมาตรการเพื่อความปลอดภัย คือห้ามมิให้ผใู ้ ดจุด
และปล่อย หรื อกระทาการอย่างใดให้โคมลอยขึ้ นไปสู่ อากาศ ตามเงื่ อนไขที่ กาหนด เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจาก
เจ้าหน้าที่ ผูม้ ีอานาจในพื้นที่ เพื่อป้ องกันอุบตั ิภยั ที่ อาจเกิ ดขึ้น เป็ นต้น มิ เช่นนั้นจะมีความผิดทางอาญาซึ่ งมีบท
กาหนดโทษทั้งจาคุกและปรับ ซึ่ งมาจากการที่ภาครัฐมองว่าการปล่อยโคมลอยเป็ นกิจกรรมที่เสี่ ยงต่อการเกิดเหตุ
อันตรายร้ายแรง และอาจสร้างความสู ญเสี ยอย่างใหญ่หลวง ตลอดจนกระทบต่อภาพลักษณ์ ของประเทศ เพื่อ
พิจารณาความมุ่งหมายของมาตรการกฎหมายทั้งหลาย ซึ่ งต้องการให้การผลิตและการใช้โคมลอยเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและตามมาตรฐานที่กาหนด ด้วยความระมัดระวังและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและสังคม
โดยรวมมากยิ่งขึ้น แต่หากว่าผูป้ ระกอบการถูกจากัดเสรี ทางการค้าด้วยหลายๆ ข้อกาหนด ต้องรับผิดต่อความ
เสี ยหายอันเนื่ องมาจากการใช้โคมลอย และบางกรณี อาจเข้าข่ายรับโทษทางอาญา จะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจนี้ ของผูป้ ระกอบการ ภาคธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กิจกรรมสันทนาการและบันเทิง การ
ท่องเที่ยวไปด้วย รวมถึงอาจจะส่งผลให้ทาลายธุรกิจโคมลอยสูญหายไปจากสังคมไทยเลย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาแนวคิ ดและหลักการพื้น ฐานของการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากความรับ ผิด จากสิ นค้าที่ ไม่
ปลอดภัย
2. เพื่ อ ศึ กษามาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับ ความรั บ ผิ ด และความเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้าที่ ไ ม่
ปลอดภัยในการใช้โคมลอย
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดและความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยในการใช้โคมลอย
4. เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อการใช้โคมลอย

3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอยที่มีสภาพที่ อาจเป็ นอันตราย หรื อเป็ นที่ รับรู ้ถึงความเสี่ ยงที่ จะก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายได้ ถือว่าเป็ นสิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัยตามข้อกาหนดเกี่ยวกับฉลาก ซึ่ งกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการไม่พบเห็นว่าสิ นค้าโคมลอยมีฉลากที่ระบุขอ้ บ่งชี้ ข้อแนะนา คาเตือนในการใช้ และชื่อ
สถานที่ ผู ้ผ ลิ ต ผู ้จ าหน่ า ย เป็ นต้น ในขณะที่ สิ น ค้าโคมลอยไม่ ไ ด้เป็ นสิ น ค้า ควบคุ ม ฉลากอาจจะส่ ง ผลให้
ผูป้ ระกอบการสิ นค้าโคมลอยต้องรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามหลักความรับผิด
โดยเคร่ งครั ด (Strict Liability) โดยเฉพาะในกรณี ที่ ก ารใช้ โ คมลอยจนไปก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ยหายต่ อ
บุคคลภายนอก ดังนั้นจึงควรต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการบังคับให้โคมลอยเป็ นสิ นค้าควบคุมฉลาก เพื่อให้ผผู ้ ลิตต้องมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบ
ในความเสี ยหายที่เกิดขึ้น

256

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ท าการค้น คว้าโดยใช้วิธีศึ กษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็ นการศึ กษาค้น คว้าและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากหนังสื อ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดและความเสี ยหายที่เกิด
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยกรณี การใช้โคมลอย ศึกษาคาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็ นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายจากเว็บไซต์อินเตอร์ เน็ตที่ เกี่ ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงคาอธิ บาย
บทความ หรื อข้อคิดเห็นต่างๆโดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ กับหลักกฎหมายของไทย
แล้วนามาวิเคราะห์ สรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ่งได้กาหนดให้สินค้าที่เข้าเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้
เป็ นสิ นค้าที่เข้าข่ายการควบคุมฉลากได้ คือ ประเภทที่ 2 โดยหากตีความอย่างกว้าง ผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอยอาจ
เป็ นสิ นค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของผูบ้ ริ โภคหรื อบุคคลภายนอกได้ อันเนื่ องมาจากการใช้โคมลอย
หรื อโดยสภาพของสิ นค้าโคมลอยนั้น หรื ออาจเป็ นสิ นค้าที่ประชาชนทัว่ ไปใช้ ซึ่งการกาหนดฉลากของสิ นค้านั้น
จะเป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริ งในสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ นค้านั้น อาจเข้าข่ายเป็ นสิ นค้าที่
ควบคุมฉลากได้ อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั คณะกรรมการว่าด้วยฉลากยังไม่ได้กาหนดให้ผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอย
เป็ นสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก ในขณะที่ได้มีการกาหนดให้ดอกไม้เพลิงเป็ นสิ นค้าควบคุมฉลากแล้ว การที่ผลิตภัณฑ์
สิ นค้าโคมลอยไม่มีฉลาก ตามที่ กาหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์โคมลอยหรื อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่
มผช. 808/2552 ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าสิ นค้าโคมลอยไม่ได้เป็ นสิ นค้าควบคุมฉลาก หรื อเป็ นเพียงผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ่ งในข้อกาหนดมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน คาสั่งหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 27/2559 ประกาศ
จังหวัดและข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครในเรื่ องนี้ ไม่มีบทกาหนดโทษหรื อความรับผิดไว้เมื่อไม่มีฉลากสิ นค้า
จากการที่ ผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอยอยู่ภายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 การพิจารณาความรับผิดของผูป้ ระกอบการต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยต้องปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีความเสี ยหายเกิดขึ้น ผูเ้ สี ยหายได้รับความเสี ยหายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอย (ผูป้ ระกอบการได้ขายให้แก่ผบู ้ ริ โภคแล้ว) ไม่วา่ จะเป็ นความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย
สุ ขภาพ อนามัย จิ ตใจ หรื อทรั พย์สิน รวมถึ งกรณี ที่โคมลอยลอยไปก่ อให้เกิ ดไฟไหม้บ้านเรื อนของชาวบ้าน
บ้านเรื อน ทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสี ยหายทั้งนี้ ผูเ้ สี ยหายครอบคลุมผูไ้ ด้รับความเสี ยหายอันเกิ ดจาก
สิ นค้าที่ ไม่ปลอดภัย ซึ่ งไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่ผบู ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าไป แล้วได้รับความเสี ยหายจากการนาสิ นค้า
นั้นๆไปใช้ ผูเ้ สี ยหายยังรวมไปถึงบุคคลอื่นๆหรื อบุคคลภายนอกที่ ได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้านั้นๆ ผูเ้ สี ยหาย
ต้องพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งได้ตามมาตรา 6 ว่ามีความเสี ยหายเกิดขึ้นและความเสี ยหายเกิดจากสิ นค้าของผูป้ ระกอบการ
ชี้ให้เห็นว่าสิ นค้าที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายมีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการอย่างไร เช่น เป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้า หรื อ
ผูว้ ่าจ้างให้ผลิ ต รวมทั้งต้องพิสูจน์ว่ามี การใช้งานและการเก็บรักษาสิ นค้านั้นเป็ นไปตามปกติ ธรรมดา ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการทุกคนต้องรับผิดต่อผูเ้ สี ยหายซึ่ งรวมถึงบุคคลภายนอกได้รับความเสี ยหาย ผูเ้ สี ยหายไม่วา่ จะเป็ น
ผูบ้ ริ โภคเองหรื อบุคคลภายนอกมีภาระการพิสูจน์อย่างเดียวกันคือการใช้หรื อเก็บรักษาสิ นค้านั้นเป็ นไปตามปกติ
ธรรมดา ทั้งนี้ การนาสื บพิสูจน์ขา้ งต้นใช้ได้แต่เฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอยที่มีฉลากที่ระบุขอ้ บ่งชี้ ข้อแนะนา
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หรื อคาเตือนในการใช้ และชื่อสถานที่ผผู ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย ซึ่ งทาให้ผเู ้ สี ยหายสามารถระบุตวั ตนของผูป้ ระกอบการ
ได้ ในทางตรงกัน ข้า ม หากผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้าโคมลอยที่ ไ ม่ ป รากฏฉลาก ท าให้ ไ ม่ ส ามารถระบุ ต ัว ตนของ
ผูป้ ระกอบการได้ ซึ่ งจะส่ งผลถึ งการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งและหาตัวผูป้ ระกอบการให้มารับผิดต่อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้น
กล่าวโดยสรุ ปจากหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายนี้ คือเมื่อปรากฏว่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอย
ไม่ได้เป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ผูป้ ระกอบการจะหลุดพ้นจากความรับผิด แต่หากพิจารณาแล้วปรากฏว่าผลิตภัณฑ์
สิ นค้าโคมลอยเป็ นสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยแล้วผูป้ ระกอบการต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับ
ความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย ตามหลักการสาคัญประการหนึ่ งของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย คือการเยียวยาผูเ้ สี ยหาย เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้รับความเสี ยหายจากสิ นค้าที่
ไม่ปลอดภัยให้ได้รับการเยียวยาโดยที่ ผูเ้ สี ยหายซึ่ งไม่ได้ถูกจากัดหรื อไม่ตอ้ งเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้านั้น โดยตรง
หรื อไม่ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ ซ้ื อสิ นค้า ซึ่ งตามความมุ่งหมายของมาตรการกฎหมายทั้งหลาย คือ ต้องการให้การผลิตและ
การใช้โคมลอยเป็ นไปอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่กาหนด ด้วยความระมัดระวังและก่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริ โภคและสังคมโดยรวมมากยิง่ ขึ้น

6. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและความรับผิดจากสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัยกรณี การใช้โคมลอย
2. ทาให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดและความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่
ปลอดภัยกรณี การใช้โคมลอย
3. ทาให้ทราบผลการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดและความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัยในการใช้โคมลอย
4. ทาให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งกฎหมายที่เหมาะสมต่อการใช้โคมลอย

7. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดและความเสี ยหายที่เกิดจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
ศึ กษาการใช้โคมลอย ดังที่ ผูว้ ิจยั ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอข้อเสนอแนะบางประการอันจะเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งมาตรการทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1) ผูว้ ิจยั เห็นควรกาหนดให้ผลิตภัณฑ์สินค้าโคมลอย เป็ นสิ นค้าที่มีฉลากเช่นเดียวกันกับการกาหนดให้
ดอกไม้เพลิงเป็ นสิ นค้าควบคุมฉลาก เมื่อโคมลอยเป็ นสิ นค้าที่ไม่มีฉลากแล้วนั้นพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ก็ไม่มีบทกาหนดโทษเมื่อประชาชนได้ปล่อยโคมลอยไปก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ชีวิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินของบุคคลอื่น จึ งควรที่จะอาศัยอานาจตามมาตรา 30 และมาตรา 31
แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 โดยให้คณะกรรมการว่า
ด้วยฉลากเพิ่ มเติ ม ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่ องให้สิน ค้าโคมลอยเป็ นสิ นค้าที่ ควบคุ มฉลาก โดย
กาหนดให้โคมลอยกลายเป็ นสิ นค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อให้มีบทลงโทษโดยเฉพาะ และนาต้นแบบของการควบคุม
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ฉลากของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่ มผช. 808/2552 เพื่อให้ผผู ้ ลิตต้องมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบในความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อผูบ้ ริ โภค
2) สื บเนื่ องมาจากการที่ ผลิตภัณฑ์โคมลอยไม่มีฉลากที่ระบุขอ้ บ่งชี้ ข้อแนะนา หรื อคาเตือนในการใช้
และชื่ อ สถานที่ ผูผ้ ลิ ต ผู ้จาหน่ าย ซึ่ ง ควรปรากฏให้ เห็ น ที่ ฉ ลากหรื อ ภาชนะบรรจุ โ คมลอยทุ ก หน่ วยภายใต้
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์สิ น ค้าโคมลอย ผลิ ตภัณ ฑ์ชุม ชนเลขที่ มผช. 808/2552 เมื่ อพบว่าผูป้ ระกอบการมี ความ
บกพร่ อ ง ผลจากความบกพร่ องนี้ อาจชี้ ให้เห็ น ว่าผลิ ตภัณ ฑ์สิ น ค้าโคมลอยเป็ นสิ น ค้าที่ ไม่ ป ลอดภัย ผลก็ คื อ
ผูป้ ระกอบการจะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.
2551 โดยผูเ้ สี ยหายต้องพิสูจน์ได้วา่ มีการใช้งานและการเก็บรักษาสิ นค้านั้นเป็ นไปตามปกติธรรมดา ดังนั้นจึงเกิด
เป็ นปั ญหาว่าเมื่อผูเ้ สี ยหายได้รับความเสี ยหายจากการใช้โคมลอยผูเ้ สี ยหายต้องสามารถระบุตวั ตนผูป้ ระกอบการ
ได้ แต่ความจริ งแล้วสิ นค้าโคมลอยเป็ นสิ นค้าที่ ไม่มีฉลาก ฉะนั้นผูเ้ สี ยหายจะเอาผิดกับผูป้ ระกอบการายใดได้
เพราะไม่มีบทกาหนดโทษหรื อความรับผิดไว้เมื่อไม่มีฉลากสิ นค้า ผูว้ ิจยั เห็ นว่าอันดับแรกควรกาหนดให้สินค้า
โคมลอยเป็ นสิ น ค้ามี ฉ ลากควบคุ ม เช่ น เดี ย วกับ ดอกไม้เพลิ ง ก่ อ น จึ ง จะเป็ นการง่ า ยที่ จ ะสามารถพิ สู จ น์ ว่า
ผูป้ ระกอบการรายใดต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
พ.ศ. 2551
3) ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ ระกอบการทั้งหลายทุกระดับเห็ นความสาคัญ
ความจาเป็ นและมีความรู ้ผลที่ตามมา รวมทั้งให้ผปู ้ ระกอบการเหล่านั้นดาเนินการจัดทาและติดฉลากที่ชดั เจนซึ่งที่
ระบุขอ้ บ่งชี้ ข้อแนะนา หรื อคาเตือนในการใช้ และชื่อสถานที่ผผู ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย ผูป้ ระกอบการครอบคลุม เพื่อเป็ น
การป้ องกันการเกิดปั ญหาตามมาภายหลัง

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ยศ
ศัก ดิ์ โกไศยกานนท์ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภู มิ โชคเหมาะ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา สุ ขสวัสดิ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และพัน
โท ดร.เสนีย ์ พรหมวิวฒั น์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าให้ความรู ้ และคาแนะนาต่างๆที่
เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรี ยบร้อยของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั จึ งขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณต่อบิ ดา และมารดา ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดและเป็ นที่ รักเคารพของผูว้ ิจยั ซึ่ งได้
ส่งเสริ มและให้การสนับสนุนในด้านการศึกษามาตลอดมา และเป็ นทั้งกาลังใจที่ดียงิ่ ให้แก่ผวู ้ จิ ยั ตลอดมา
หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผทู ้ ี่มีความสนใจ ผูว้ จิ ยั ขอมอบ
ความดีน้ ี ให้แก่บุพการี คณาจารย์ ตลอดจนผูแ้ ต่งตารา และบทความต่างๆที่ผวู ้ ิจยั ได้นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
หากมีความบกพร่ องประการใดผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบนั กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กเป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กที่ ถูก
กระทาโดยบุคคลในครอบครัว ซึ่งส่งผลเสี ยต่อร่ างกายและจิตใจของเด็กเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ดี กรณี การทาร้าย
ร่ างกายเด็กนั้นยังไม่ได้มีการกาหนดให้เป็ นเหตุเพิม่ โทษในความผิดฐานทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นตามประมวลกฎหมาย
อาญาแต่อย่างใด ซึ่ งในบทความนี้เป็ นการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี
การท าร้ า ยร่ า งกายเด็ ก โดยเจตนาตามกฎหมายไทยกับ กฎหมายต่ า งประเทศ ได้แ ก่ สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส,
สหรัฐอเมริ กา, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเฮลเลนิ ก โดยทาการศึ กษาทั้งในส่ วนของแนวคิ ด
ทฤษฎี และในส่ วนของหลักกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ ายร่ างกายเด็กโดยเจตนา ทั้งนี้
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการกาหนดเหตุฉกรรจ์กรณี ดงั กล่าวตามประมวลกฎหมายไทยและเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหาการทาร้ ายร่ างกายเด็กในสังคมไทย จากการศึ กษาพบว่า การจะแก้ไขปั ญหากรณี การทาร้าย
ร่ างกายเด็กให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องมีการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กขึ้นเป็ นบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายอาญา และควรกาหนดให้มีเครื อข่ายสหวิชาชีพในการดูแลและคุม้ ครองสิ ทธิเด็ก รวมทั้งควร
จัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ สื่ อมวลชน และประชาชนทัว่ ไปอีกด้วย
คาสาคัญ: เหตุฉกรรจ์, เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานทาร้ายร่ างกาย, เด็ก, การทาร้ายร่ างกาย, การทาร้ายร่ างกายเด็ก

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั การทาร้ายร่ างกายเด็กในประเทศไทยมีสถิติที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยองค์การสหประชาชาติได้
ระบุ ว่า ประเทศไทยติ ดอันดับสถิ ติคดี ความรุ นแรงต่อเด็ ก สู งเป็ นอันดับ 1 ใน 10 ของโลกอย่างต่อเนื่ อ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับสถิติขอ้ มูลการทาร้ายร่ างกายเด็กของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขที่ได้เปิ ดเผยข้อมูลว่าในปี
2558 ประเทศไทยมีเด็กถูกกระทารุ นแรงกว่าหนึ่ งหมื่นราย สถิติเฉลี่ยวันละ 66 ราย 1 โดยเฉพาะกรณี การทาร้าย
ร่ างกายจากบุคคลที่ เด็กรู ้จกั ไว้วางใจ และมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ซึ่ งรู ปแบบของการล่วงละเมิ ดเด็กสามารถ
กระทาได้ในหลากหลายรู ปแบบ โดยแบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบสาคัญ ดังนี้ 2
1) การทาร้ายร่ างกาย (Physical Abuse) คือ การที่ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลเด็กทาให้เด็กเกิดการบาดเจ็บทาง
ร่ างกาย โดยการบาดเจ็บดังกล่าวอาจเกิดจากการตั้งใจทาและไม่ใช่อุบตั ิเหตุ
2) การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Abuse) คือ การกระทากิจกรรมทางเพศต่อเด็ก โดยที่เด็กไม่สามารถ
ให้ความยินยอมพร้อมใจ หรื อไม่มีวฒ
ุ ิภาวะเพียงพอที่จะเข้าใจการกระทาเหล่านั้น โดยได้กระทาขึ้นเพื่อความพึง
พอใจทางเพศของผูก้ ระทา
3) การทาร้ายจิตใจ (Emotional Abuse) คือ การที่ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลเด็กปฏิเสธ เฉยเมย ไม่สนใจ หรื อ
ข่มขู่เด็ก ทาให้เด็กหวาดกลัวโดยเกิดขึ้นซ้ าซากและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก
4) การทอดทิ้ ง (Neglect) การที่ ผูป้ กครองหรื อ ผูด้ ู แ ลเด็ ก ไม่ เ อาใจใส่ ใ นสิ่ ง จาเป็ นพื้ น ฐานของการ
ดารงชีวติ ทาให้เด็กได้รับอันตรายต่อร่ างกายและจิตใจ รวมถึงการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
จากที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญต่อการคุม้ ครองเด็กเป็ นอย่างมาก
โดยได้ลงนามเป็ นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครองเด็กตามหลักเกณฑ์พ้ืนฐาน

1
2

UNICEF. (2556). สถิติความรุนแรงต่ อเด็ก. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://endviolencethailand.org/violence _against_children. [2560,21 กันยายน].
Child Welfare. (2016). Types of Abuse. Definitions of Child Abuse and Neglect.
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แล้วก็ตาม แต่การทาร้ายร่ างกายเด็กถือเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการล่วงละเมิดเด็กแต่กลับเป็ นการกระทาความผิดทาง
อาญาทัว่ ไปโดยไม่ได้มีการกาหนดให้เป็ นเหตุฉกรรจ์ที่ผกู ้ ระทาจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นแต่อย่างใด ซึ่ งแตกต่าง
จากกฎหมายอาญาต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 3 , สหรัฐอเมริ กา 4 , สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 5 และ
สาธารณรัฐเฮลเลนิก 6 ที่ได้มีการกาหนดให้การทาร้ายร่ างกายเด็กนั้นเป็ นเหตุฉกรรจ์ข้ ึน จึงทาให้การคุม้ ครองสิ ทธิ
เด็กตามกฎหมายอาญาของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงทุกการกระทาผิดที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
สาหรั บ การทาร้ายร่ างกายนั้นถื อเป็ นความผิดที่ ส่งผลกระทบต่อสังคมเนื่ องจากการได้ส่งผลร้ ายต่อ
ร่ างกายผูอ้ ื่น ซึ่งอาจมีระดับความเสี ยหายตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงขั้นอันตรายสาหัสได้ โดยประมวลกฎหมายอาญา
ได้บญั ญัติเป็ นความผิดในหมวด 2 ความผิดต่อร่ างกาย โดยวางหลักให้การเจตนาทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นนั้นมีโทษทาง
อาญา อย่างไรก็ตามเนื่องจากการทาร้ายร่ างกายนั้นก่อให้เกิดความเสี ยหายหลายระดับ ประมวลกฎหมายอาญาจึง
ได้กาหนดให้มีโทษสู งขึ้นโดยพิจารณาจากความรุ นแรงที่เกิ ดขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณี การก่อให้ผอู ้ ื่นได้รับ
อันตรายสาหัสจะต้องได้รับโทษสู งขึ้นตามมาตรา 297 แต่หากการทาร้ ายดังกล่าวมี เหตุฉกรรจ์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 296 และมาตรา 298 แล้วนั้นก็ยอ่ มได้รับอัตราโทษที่สูงขึ้นแตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ของเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญาตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้
แค้นทดแทนเพื่อแก้ไขความเสี ยหายที่ผกู ้ ระทาได้ก่อขึ้น และการลงโทษเพื่อป้ องกันยับยั้งไม่ให้เกิ ดการกระทา
ความผิดซ้ า โดยเป็ นการทาให้ผูก้ ระทาผิดได้รับโทษหนักขึ้นจากเหตุแห่ งการกระทาที่มีความร้ายแรงกว่าปกติ
เพื่อให้ได้รับการลงโทษที่เหมาะสม เนื่ องจากในปั จจุบนั การทาร้ายร่ างกายนั้นมีรูปแบบ วิธีการและวัตถุประสงค์
ที่หลากหลายไปจากอดีตเป็ นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความรุ นแรงและโหดร้ายที่กระทบต่อความรู ้สึกของประชาชน
เป็ นอย่างมาก แต่ประมวลกฎหมายอาญาในส่ วนความผิดต่อร่ างกายกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญมี
เพียงการแก้ไขถ้อยคาบางประการให้สมควรแก่ยคุ สมัยเท่านั้น อีกทั้งยังได้มีการให้นาเอาเหตุฉกรรจ์ในความผิด
ฐานฆ่าผูอ้ ื่นโดยเจตนาตามมาตรา 289 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมอีกด้วย โดยนาเอาเหตุแห่ งการพิจารณาให้ได้รับ
โทษหนักขึ้นจากฐานะของผูถ้ ูกกระทาไม่ว่าจะเป็ นฐานะที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ตาแหน่ งหน้าที่ สภาพความ
อ่อนแอของบุคคล ความชัว่ ร้ายและจุดมุ่งหมายของผูก้ ระทาผิดมาพิจารณาประกอบด้วย
ยกตัวอย่างเช่น กรณี การกระทาความผิดฐานทาร้ายต่อบุพการี ผูก้ ระทาจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นกว่า
การทาร้ายร่ างกายธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 อันเนื่ องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทา
ผิดและผูถ้ ูกกระทาตามมาตรา 289 (1) แต่มาตราดังกล่าวกลับไม่ได้กล่าวถึงกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กหรื อผูอ้ ยูใ่ น
ความปกครองเอาไว้แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าการทาร้ายร่ างกายบุคคลดังกล่าวจะเป็ นการกระทาที่ แสดงให้เห็ นถึ ง
จุดมุ่งหมายและจิตใจที่ชวั่ ช้าของผูก้ ระทาผิดก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายอาญากลับไม่มีการกาหนดให้เหตุดงั กล่าว
เป็ นเหตุฉกรรจ์ที่จะทาให้ผกู ้ ระทาผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้นเป็ นการเฉพาะ จึงทาให้เมื่อเกิดการทาร้ายร่ างกาย
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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ของเด็กขึ้ นจะต้องทาการเที ยบเคี ยงบทบัญญัติในฐานความผิดอื่ นมาใช้บังคับ แทน และจากการศึ กษาพบว่า
ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2540 ขึ้นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ต่างๆของเด็ก ซึ่ งเป็ นการ
แสดงให้เห็นว่าไทยเห็นความสาคัญและประสงค์ที่จะแก้ไขปั ญหาการทาร้ายร่ างกายเด็กอยูเ่ ช่นกัน
สาหรับกรณี ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่มีการกาหนดเหตุฉกรรจ์กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กไว้ได้ส่งผล
กระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดดังกล่าวเป็ น
อย่างมาก โดยเห็นได้จากสถิติของการทาร้ายร่ างกายเด็กที่ในปั จจุบนั นั้นได้เพิม่ สู งขึ้นเป็ นอย่างมากในช่วงปี พ.ศ.
2555 ถึง พ.ศ. 2556 ซึ่งเวลาเพียง 1 ปี นั้นยอดการทาร้ายร่ างกายเด็กพุง่ ขึ้นถึงร้อยละ 35 โดยเฉลี่ยเป็ นวันละ 87 ราย
หรื อชัว่ โมงละ 3 รายที่มีเด็กไทยถูกทาร้ายร่ างกาย 7 อีกทั้งยังมีวิธีการและความรุ นแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น กรณี ของเด็กชายอายุ 5 ขวบที่มารดาได้นาไปฝากเลี้ยงกับสองสามีภรรยาที่รับจ้างเลี้ยงลูกของเธอ แต่ปรากฏ
ว่าบนร่ างกายของเด็กนั้นมีสภาพรอยแผลฉกรรจ์ เมื่อได้ทาการสอบถามเด็กจนทราบว่าถูกพี่เลี้ยงลงโทษโดยจับ
มือไขว้หลังมัดไว้แล้วนากระเป๋ าน้ าร้อนที่ร้อนจัดมายัดใส่ ในกางเกงด้านหน้าเป็ นเวลานาน เป็ นเหตุทาให้เด็กชาย
ต้องทาการตัดอวัยวะเพศทิ้งและต้องใส่สายท่อยัดเข้าในอวัยวะเพศสาหรับใช้ปัสสาวะแทน 8
จากที่ กล่าวมาข้างต้นนั้นจึ งเกิ ดเป็ นแนวคิดและแนวทางในการศึ กษาวิจยั โดยผูว้ ิจัยจะทาการศึ กษา
ปั ญหาของการทาร้ายร่ างกายเด็กโดยเจตนาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปั ญหาและเพื่อ
คุม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กที่เป็ นผูเ้ สี ยหายให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น เนื่ องการทาร้ายร่ างกาย
เด็กนั้นยังถือเป็ นความผิดตามกฎหมายอาญาทัว่ ไปแต่บทลงโทษในกรณี ดงั กล่าวนั้นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับแนวคิดในการกาหนดเหตุฉกรรจ์และหลักแห่ งความได้สัดส่ วนอย่างเช่นในกฎหมายต่างประเทศ
อาทิ สาธารณรัฐฝรั่งเศส , สหรัฐอเมริ กา , สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเฮลเลนิ กที่ได้มีการกาหนด
เหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ ายร่ างกายเด็กไว้อย่างชัดเจนทั้งอายุของเด็กที่ ได้รับความคุม้ ครอง ความสัมพันธ์
ระหว่างผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทา และการนาผลของการกระทามาพิจารณาประกอบการเพิ่มโทษด้วย นอกจากนั้น
เป็ นการหาแนวทางในการวางหลักการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็ก เพื่อพัฒนาบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายอาญาให้มีการนามาบังคับใช้กบั สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดให้มีการรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากเหตุฉกรรจ์
กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็ก
(2) เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กโดยเจตนาใน
กฎหมายอาญาของประเทศไทยและต่างประเทศ
(3) เพื่อศึกษาถึงปั ญหากรณี การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเหตุฉกรรจ์ในกรณี ทาร้ายร่ างกายเด็ก

7

สานักบริ หารการสาธารณสุ ข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข. (2557). สถิติการถูกทาร้ ายในเด็กและสตรีที่มารับบริการในศู นย์ พงึ่ ได้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556.หน้า 1-2.
8
เดลิ นิวส์ . (2560). โหดผิดมนุ ษย์ ! เด็ก 5 ขวบถู ก"พันจ่ า"น้าร้ อนนาบอัณฑะ. (ออนไลน์). เข้าถึ งได้จาก https://www.dailynews.co.th/regional/584508.
[2560,22 กรกฎาคม]
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(4) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกาย
เด็กในประเทศไทย

3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในการกระทาผิดต่อเด็กและเยาวชนเฉพาะการ
กระทาผิดในความผิดฐานทาร้ ายร่ างกาย โดยทาการศึ กษาบทบัญญัติกฎหมายต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง คื อ ประมวล
กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ ยวกับชี วิตและร่ างกาย , พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูก้ ระทาผิดด้วยความรุ นแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 , พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546และอนุ สัญญาสิ ทธิ เด็ก อีกทั้งยังได้ทาการศึ กษา
บทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อข้อคิดเห็นต่างๆ ของต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา, สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส, สาธารณรัฐเฮลเลนิกและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้วิ ธี ก ารวิ จัย เอกสาร (Documentary Research) โดยการศึ ก ษาค้น คว้า
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากหนังสื อ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจยั และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการกาหนดเหตุฉกรรจ์กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็ก ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวนี้ มาวิเคราะห์หา
ข้อสรุ ป ตลอดจนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อประกอบการดาเนินการศึกษา

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ ได้ทาการศึ กษาบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ มีความสอดคล้องกับการกาหนดเหตุ
ฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กเพื่อนามาศึกษาเปรี ยบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมไปถึงกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแนวความคิดและทฤษฎีในการกาหนดเหตุฉกรรจ์เป็ น
หลัก เนื่ องจากหลักการดังกล่าวได้ทาการศึกษาในเรื่ องของปั จจัยในการกาหนดเหตุฉกรรจ์โดยปั จจัยดังกล่าวนั้น
ล้วนเป็ นเหตุอนั มีลกั ษณะของพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงของการกระทา ซึ่งผลของการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ประเด็ น การก าหนดเหตุ ฉ กรรจ์ใ นกรณี ก ารท าร้ า ยร่ า งกายเด็ ก ตามกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ และความเหมาะสมในการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กตามกฎหมายไทย
สาหรับในประเด็นนี้ เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบความเหมาะสมสาหรับการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี
การทาร้ายร่ างกายเด็กตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ โดยทาการศึ กษาในเรื่ องอายุ , ความสัมพันธ์
ระหว่างผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทา , วิธีการการทาร้ายร่ างกายเด็ก และความยินยอมของเด็ก ซึ่งจากศึกษาพบว่า หาก
ไม่มีการกาหนดให้การทาร้ายร่ างกายเด็กเป็ นเหตุฉกรรจ์ที่มีผลทาให้ผกู ้ ระทาต้องได้รับโทษหนักขึ้นจะเป็ นการ
ส่ งผลให้การคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กตามกฎหมายอาญาเป็ นไปอย่างไม่ครอบคลุม จึงทาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและปราบปรามการทาร้ายร่ างกายเด็ก ดังนั้น จึงเห็นควรกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี
การทาร้ายร่ างกายเด็กโดยเจตนาขึ้น โดยแบ่งองค์ประกอบของการคุม้ ครองสิ ทธิเด็กออกเป็ นประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นเรื่ องอายุของเด็กที่ควรได้รับการคุม้ ครองในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กนั้น ประมวลกฎหมาย
อาญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 26 พ.ศ. 2560 มิได้มีการบัญญัติในกรณี น้ ี ไว้เป็ นการเฉพาะจึงไม่มีการกาหนดช่วงอายุ
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ของเด็กที่จะได้รับการคุม้ ครองเอาไว้ จึงมีประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งพิจารณาต่อไปว่าการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กจากการทา
ร้ายนั้นควรกาหนดในช่วงอายุใด ซึ่ งหากพิจารณาจากกฎหมายต่างประเทศจะเห็ นได้ว่า สาธารณรัฐฝรั่งเศส ,
สหรัฐอเมริ กา , สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเฮลเลนิก ต่างก็ได้มีการกาหนดโทษที่หนักขึ้นสาหรับ
กรณี การทาร้ ายร่ างกายที่ ได้กระท าต่อเด็ กไว้อย่างชัดเจน โดยตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่ งเศส ให้ความ
คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี 9 แต่ประมวลกฎหมายอาญามลรัฐเท็กซัส ได้กาหนดให้การคุม้ ครองเด็กจากการทา
ร้ายร่ างกายแก่บุคคลที่มีอายุ 14 ปี หรื อน้อยกว่านั้น 10 และประมวลกฎหมายอาญากรี ก ก็ได้มีการให้ความคุม้ ครอง
การทาร้ายร่ างกายต่อเด็กที่ มีอายุไม่เกิ น 17 ปี 11 รวมทั้งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ที่ ถึงแม้จะไม่ได้มี การ
กาหนดให้การทาร้ายร่ างกายเด็กเป็ นเหตุฉกรรจ์อย่างทั้งสามประเทศข้างต้น แต่ก็ได้มีการกาหนดให้การทาร้ าย
ร่ างกายโดยทรมานหรื อโดยทารุ ณโหดร้ายแก่บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี 12 เป็ นเหตุให้ผกู ้ ระทาผิดต้องได้รับโทษ
หนักด้วยเช่นกัน ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การกาหนดช่วงอายุของเด็กที่จะได้รับการคุม้ ครองมีความสาคัญอย่างมากที่ควร
จะกาหนดให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและยับยั้งการกระทาผิดที่อาจเกิดขึ้น
อีกทั้งในกรณี เรื่ องของอายุหากทาการเทียบเคียงตามกฎหมายอาญาของไทยสามารถทาการเปรี ยบเทียบ
ได้กบั ความผิดเกี่ยวกับเพศ เนื่ องจากบทบัญญัติดงั กล่าวได้มีการกาหนดอายุของเด็กที่ได้รับการคุม้ ครองจากการ
กระทาผิดทางเพศไว้ ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่าหลักการรคุ ม้ ครองสิ ทธิ เด็กในเรื่ องความผิดทางเพศนั้นถื อเป็ น
หลักการของการกาหนดเหตุฉกรรจ์ที่เหมาะสมจะนามาเป็ นกรณี ศึกษาเทียบเคียงในการกาหนดเหตุฉกรรจ์กรณี
การทาร้ายร่ างกายเด็ก เนื่ องจากความผิดทั้งสองประเภทนี้ เป็ นการกระทาผิดในลักษณะของการทาร้ายต่อเด็ก
เช่นเดี ยวกัน อีกทั้งในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราตามมาตรา 277 ยังมีแบ่งแยกระดับของอายุที่ได้รับการ
คุม้ ครองอย่างชัดเจนโดยคานึงถึงพัฒนาการและความพร้อมทางร่ างกายและจิตใจของเด็กที่ได้รับความเสี ยหายว่า
การที่ช่วงอายุของเด็กต่างกัน เด็กย่อมได้รับความเสี ยหายที่มากน้อยแตกต่างกันด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรให้กาหนด
ช่วงอายุของเด็กที่ ได้รับการคุม้ ครองเป็ นพิเศษจากการทาร้ายร่ างกาย หมายถึง บุคคลที่ มีอายุไม่เกิ น 15 ปี โดย
กาหนดให้มีการแบ่งช่วงอายุออกเป็ น 2 ช่วง คือ การทาร้ายร่ างกายเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี และการทาร้ายร่ างกายเด็ก
อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งจะทาให้ผกู ้ ระทาได้รับโทษหนักขึ้นไม่เท่ากันเช่นเดียวกับมาตรา 277 อีกด้วย
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทามีประเด็นปั ญหาว่าตามประมวลกฎหมายอาญา
นั้นไม่ได้มีการกาหนดคานิ ยามในเรื่ องของผูอ้ ยูใ่ นความปกครองไว้อย่างชัดเจน โดยมีแต่เพียงการวางหลักไว้ใน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 219/2554 เท่านั้น ซึ่งในความเป็ นจริ งแล้วการใช้อานาจปกครองต่อเด็กมิได้มีแต่เพียงการใช้
อานาจปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย จึ งได้ทาการแบ่งความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทาอันจะต้อง
ได้รับโทษหนักขึ้นจากการทาร้ายร่ างกายเด็กออกเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครองที่ ชอบด้วยกฎหมาย และผูใ้ ช้อานาจ
ปกครองตามความเป็ นจริ ง เช่น พ่อเลี้ยงที่อยูก่ บั มารดาหรื อกรณี ญาติที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เป็ นต้น ซึ่ ง
เมื่อทาการศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศแล้วจะเห็นได้วา่ ในกฎหมายต่างประเทศจะมีการกาหนดคา
นิยามในความสัมพันธ์ดงั กล่าวไว้เป็ นโดยกว้างเพื่อให้การคุม้ ครองสิ ทธิเด็กเป็ นไปอย่างครอบคลุมในทุกกรณี การ
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ทาร้ายร่ างกายที่ อาจเกิ ดแก่เด็กได้ โดยจะเห็นได้ว่าในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส 13 และประมวลกฎหมาย
อาญากรี ก14 ก็ได้มีการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี การท าร้ า ยร่ า งกายเด็กโดยเจตนาซึ่ งเป็ นญาติ ที่อยู่ใ นความ
ปกครองของผูก้ ระทาผิดไว้ในคาว่า “บุคคลในครอบครัว” เช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน แต่สาหรับ
สหรัฐอเมริ กาในมลรัฐเท็กซัสนั้นได้มีการกาหนดถึงการทาร้ายร่ างกายเด็กดังกล่าวไว้แต่ได้บญั ญัติโดยรวมในคา
ว่า “ญาติ ” ซึ่ งปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามลรัฐเท็กซัส มาตรา 22.02 (b) (1) ที่ บัญญัติให้การทาร้าย
ร่ างกายต่อเด็กที่เป็ นญาติน้ นั มีความผิด ดังนั้น จึงเห็นควรให้บงั คับใช้เหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กกับ
กรณี การกระทาต่อเด็กที่อยูใ่ นความปกครองด้วย
ประเด็นเรื่ องวิธีการกระทาความผิดในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กนั้นมิได้มีการกาหนดให้การกระทา
เป็ นเหตุให้ผูก้ ระทาผิดจะต้องได้รับโทษเพิ่มขึ้นตามกฎหมายไทยแต่อย่างใด มี แต่เฉพาะการทาให้เด็กได้รับ
อันตรายแก่ร่างกายและจิตใจโดยทารุ ณกรรมตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เท่านั้น ซึ่งหาก
พิจารณาองค์ประกอบความผิดของการทาร้ายร่ างกายเด็กกับการทารุ ณกรรมเด็กจะเห็นได้วา่ การกระทาผิดทั้งสอง
กรณี มีลกั ษณะของการกระทาที่ ใกล้เคียงกันแต่กรณี การทารุ ณกรรมเด็กจะต้องเป็ นการก่อให้เกิ ดอันตรายแก่
ร่ างกายและจิตใจของเด็กโดยจะต้องเข้าลักษณะเป็ นการกระทาโดยทารุ ณกรรมด้วย จะเห็นได้วา่ หากการกระทา
เป็ นเพียงการก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของเด็กนั้นยังเป็ นการกระทาความผิดที่ยงั ไม่มีการกาหนดให้
ผูก้ ระทาจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อตามพระราชบัญญัติฉบับใด จึงเป็ นเหตุที่ทาให้
สิ ทธิ ของเด็กในกรณี ดงั กล่าวยังไม่ได้รับการคุม้ ครองให้มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการกาหนดเหตุ
ฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กขึ้น เพื่อให้การคุม้ ครองแก่เด็กอย่างความครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ
สาหรับประเด็นสุดท้ายในเรื่ องความยินยอมของเด็ก เป็ นหลักของการไม่ให้นาเอาความยินยอมของเด็ก
มาอ้างให้ผูก้ ระทาได้รับการยกเว้นโทษหรื อได้รับการบรรเทาโทษ ซึ่ งหลักการดังกล่าวปรากฏอยู่ในความผิด
เกี่ยวกับเพศที่กระทาต่อเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา และในพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 จึงเป็ นการ
สมควรที่ จะนามาปรับใช้กบั กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กด้วย ดังนั้น การทาร้ายร่ างกายที่ เกิ ดขึ้นเด็กจะให้ความ
ยินยอมหรื อไม่ก็ตาม การกระทานั้นถือเป็ นความผิดตามเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กแล้ว
2) ความเหมาะสมในการนาเหตุฉกรรจ์ในความผิดต่อชีวิตมาใช้เป็ นเหตุฉกรรจ์ในความผิดต่อร่ างกายที่
กระทาต่อเด็ก
การกาหนดความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อร่ างกายนั้นเป็ นการกาหนดฐานความผิดที่มีเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย , ศีลธรรมทางกฎหมายและเจตนารมณ์อนั ชัว่ ร้ายของผูก้ ระทาผิดที่แตกต่างกันจึงเป็ นการไม่เหมาะสมที่
จะกาหนดให้มีการนาเอาเหตุฉกรรจ์ในความผิดต่อชีวิตมาบังคับใช้กบั ความผิดต่อร่ างกาย ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นควรให้มี
การกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดต่อร่ างกายโดยเฉพาะกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กขึ้นมาเป็ นการเฉพาะโดยแยก
จากเหตุฉกรรจ์ในความผิดต่อชีวติ เพื่อให้การกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดต่อร่ างกายเป็ นไปอย่างเหมาะสมและ
ได้สัดส่ วนการลงโทษเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพปั ญหาและความร้ายแรงในการทาร้ายร่ างกายในสังคม
แต่ท้ งั นี้ไม่รวมถึงกรณี การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมไทยที่ได้กระทาไปอย่างเหมาะสม
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สาหรับในกรณี ของข้อยกเว้นเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กเป็ นเรื่ องของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ตามจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมไทย เนื่องจากการอบรมสัง่ สอนเด็กในสังคมไทยนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ถือ
ว่าเป็ นการอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็ นคนดี ยึดมัน่ ในหลักธรรมคาสอนของศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี อนั
ดีงาม โดยการอบรมสั่งสอนดังกล่าวจะต้องอยูใ่ นขอบเขตของการทาโทษเด็กในลักษณะที่ไม่เกินแก่เหตุเท่านั้น
โดยหากการทาโทษเป็ นการกระทาที่รุนแรงเกิ นกว่าเหตุ แม้กระทาเพื่ออบรมสั่งสอนก็ควรที่จะกาหนดให้การ
กระทาดังกล่าวนั้นเป็ นการกระทาที่ผิดตามหลักเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กด้วยเช่นกัน

6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ ายร่ างกายเด็กตามประมวลกฎหมายอาญาเปรี ยบเที ยบกับ
กฎหมายต่างประเทศ แสดงให้เห็ นถึ งการกาหนดเหตุฉกรรจ์ที่จะทาให้ผูก้ ระทาผิด ได้รับโทษหนักขึ้ นโดยมี
จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน โดยเห็นได้วา่ การกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานทาร้ายร่ างกายของประเทศไทยนั้น
เป็ นเหตุเพิ่มโทษที่คอ่ นข้างจากัดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการกาหนดฉกรรจ์ในความผิดฐานทาร้ายร่ างกายตามกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณี ของการทาร้ายร่ างกายเด็กที่ มิได้มีการกาหนดเหตุฉกรรจ์มารองรับต่อการกระทา
ดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งประเทศไทยยังได้ทาการได้ลงนามเป็ นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กโดยมีพนั ธะ
กรณี ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครองเด็กตามหลักเกณฑ์พ้นื ฐานด้วย จึงเป็ นเหตุให้ควร
ที่ จะกาหนดให้การทาร้ายร่ างกายเด็กเป็ นเหตุฉกรรจ์ที่ผูก้ ระทาจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นอีกประการหนึ่ งตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยด้วย
ทั้งนี้ หากการทาร้ายร่ างกายเด็กเป็ นการกระทาที่มีเจตนาในลักษณะของการกระทาและผลที่แตกต่างกัน
ย่อมเป็ นการทาให้ผกู ้ ระทาต้องได้รับโทษที่แตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะถ้าการกระทานั้นมีพฤติการณ์ที่ร้ายแรง
และเป็ นการกระทาผิด ซ้ าซาก การกาหนดโทษสาหรั บการกระทากรณี ดังกล่าวก็ย่อมจะต้องหนักขึ้ นไปด้วย
เช่นกัน โดยหลักการดังกล่าวนั้นตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของหลักแห่งความได้สัดส่ วน 15 ซึ่ งเป็ นหลักการที่เรี ยกร้องให้
ผูใ้ ช้อานาจจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูท้ ี่ ตกอยู่ภายใต้อานาจของตนอย่างพอเหมาะและพอประมาณ โดยมี
สาระสาคัญประกอบด้วยหลักการย่อย ๆ 3 หลักการด้วยกัน คือ หลักความเหมาะสม , หลักความจาเป็ น และหลัก
ความสมเหตุผล โดยจะเห็นได้จากกฎหมายต่างประเทศที่ได้มีการกาหนดเหตุอนั มีลกั ษณะฉกรรจ์ในความผิดฐาน
ทาร้ายร่ างกายที่แตกต่างกันทั้งลักษณะของการกระทาและระดับความรุ นแรงที่ก่อให้เกิดผลของการกระทาเอาไว้
อย่างชัดเจนและแตกต่างกันเพื่อให้เหตุฉกรรจ์ของแต่ละประเทศนั้นมี ความสอดคล้องกับ หลักแห่ งความได้
สัดส่ วนของการลงโทษ ซึ่ งมีผลทาให้การบังคับใช้กฎหมายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ จากการศึกษาการ
กาหนดเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กโดยเจตนาได้ทาการวิเคราะห์การกาหนดเหตุฉกรรจ์โดยแบ่งการ
พิจารณาตามเหตุและผลของการกระทา รวมทั้งเหตุอื่นๆในการกระทาความผิด จึงสรุ ปได้ดงั นี้
1) กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กโดยทัว่ ไป
สาหรับเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กโดยทัว่ ไปนั้น เห็ นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเหตุ
ฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กโดยกาหนดขึ้นเฉพาะและแยกออกเป็ นเอกเทศโดยไม่นาเอาเหตุฉกรรจ์ใน

15

วุฒิชยั จิตตานุ. (2549). การบังคับใช้หลักการสัดส่ วนในการคุม้ ครองสิ ทธิของปั จเจกบุคคล. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 8(22), หน้า 41-45.
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ความผิดฐานฆ่าผูอ้ ื่น มาบังคับใช้ ซึ่ งเหตุฉกรรจ์ที่กาหนดขึ้นเฉพาะนั้นจะแยกหลักเกณฑ์ตามผลของการกระทา
คือ กรณี มีผลของการกระทาเป็ นเพียงการก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรื อจิตใจของเด็กโดยทัว่ ไป ผูก้ ระทาย่อม
รับโทษหนักขึ้นกว่าการทาร้ายร่ างกายบุคคลทัว่ ไปตามมาตรา 295 ประมวลกฎหมายอาญา แต่หากผลของการ
กระทาเป็ นการก่อให้เด็กได้รับอันตรายสาหัส ผูก้ ระทาย่อมได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 298 ประมวลกฎหมาย
อาญา และถ้าผลของการกระทาเป็ นความตายของเด็ก ผูก้ ระทาผิดก็ยอ่ มจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 290
ประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็ นการทาให้เหตุเพิม่ โทษในประมวลกฎหมายอาญามีประสิ ทธิภาพใน
การป้ องกันและปราบปรามการทาร้ายร่ างกายต่อเด็กให้หมดไปจากสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น
2) กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กที่อยูใ่ นความปกครองของตน
สาหรับเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กที่อยู่ในความปกครองของตนนั้น เห็ นควรบัญญัติให้
ครอบคลุมทั้งการกระทาต่อผูอ้ ยูใ่ นความปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและผูอ้ ยูใ่ นความปกครองตามความเป็ นจริ ง
เพื่อให้การคุม้ ครองสิ ทธิเด็กเป็ นไปอย่างครอบคลุม ซึ่งสามารถอธิบายแยกเป็ นรายกรณี ได้ดงั นี้
(1) กรณี ที่ผกู ้ ระทาได้ทาร้ายร่ างกายเด็กที่อยูใ่ นความปกครองเป็ นครั้งแรก
กรณี ที่ผกู ้ ระทาได้ทาร้ายร่ างกายเด็กที่อยูใ่ นความปกครองเป็ นครั้งแรกนั้น เนื่ องในปั จจุบนั ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวขึ้น และ
ด้วยเป็ นเพียงการกระทาผิดในครั้งแรกจึงควรใช้มาตรการที่ให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจแก่ผูก้ ระทาผิด โดย
แบ่งการพิจารณาออกเป็ นกรณี 2 กรณี คือ กรณี ที่ผกู ้ ระทาผิดได้ปฏิบตั ิตามคาสั่งที่ได้รับอย่างเคร่ งครัด เห็นควรที่
จะให้ความรับผิดที่ผกู ้ ระทาควรจะได้รับเป็ นไปตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว แต่กรณี จงใจในการฝ่ าฝื นตามคาสัง่ ที่
ได้รับนั้นจะเห็นได้วา่ ผูก้ ระทาผิดได้ปฏิเสธโอกาสในการกลับตัวด้วยตนเอง จึงควรให้กลับมารับผิดทางอาญาตาม
เหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกับการทาร้ายร่ างกายเด็กโดยทัว่ ไป
(2) กรณี ที่ผกู ้ ระทาได้ทาร้ายร่ างกายเด็กที่อยูใ่ นความปกครองในลักษณะเป็ นการกระทาผิดซ้ า จะนาเอา
ผลของการกระทาความผิ ดที่ เกิ ดขึ้นมาวิเคราะห์ประกอบด้วย กล่าวคื อ หากผลเป็ นการก่ อให้เกิ ดอันตรายแก่
ร่ างกายหรื อจิตใจนั้นเห็นควรให้บงั คับใช้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 โดยถือเป็ นการให้โอกาสผูก้ ระทาผิดอีกครั้ง แต่หากยังเลือกที่จะฝ่ าฝื นคาสั่งอีกก็เป็ นการสมควรที่จะต้อง
ได้รับโทษหนักขึ้นตามเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กแทน แต่หากผลเป็ นการก่อให้เด็กได้รับอันตราย
สาหัส เห็นควรที่จะกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวเป็ นความผิดที่ไม่สามารถยอม
ความกันได้โดยคานึงถึงผลของการกระทาผิดเป็ นหลัก และหากผลเป็ นการก่อให้เด็กถึงแก่ความตายแล้วนั้นเห็น
ควรให้มีผูก้ ระทาต้องรั บผิดตามเหตุฉกรรจ์ในกรณี ทาร้ ายร่ างกายเด็กโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา
เพื่อให้การป้ องกันและปราบปรามการทาร้ายร่ างกายเด็กมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
(3) กรณี ที่ผกู ้ ระทาได้ทาร้ายร่ างกายเด็กที่อยูใ่ นความปกครองในลักษณะเป็ นการกระทาผิดติดนิสยั เห็น
ควรให้มีการนาเอาผลของการกระทาความผิดที่มาวิเคราะห์เช่นเดียวกับการกระทาผิดซ้ า โดยแบ่งออกเป็ น 3 กรณี
คื อ กรณี ที่ผลเป็ นการก่ อให้เกิ ดอันตรายแก่ ร่างกายหรื อจิ ตใจ เห็ นควรให้การกระทาความผิดดังกล่าวนี้ เ ป็ น
ความผิดที่ยอมความไม่ได้ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แต่
หากผลเป็ นการก่อให้เด็กได้รับอันตรายสาหัส เห็ นควรให้นาเอาเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 298 ประมวลกฎหมาย
อาญามาบังคับใช้กบั ดังกล่าวโดยไม่คานึ งถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทาอีก และหากผลเป็ น
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การก่อให้ผอู ้ ยูใ่ นความปกครองถึงแก่ความตาย เห็นควรกาหนดให้ได้รับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 290 เพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผูก้ ระทาผิดเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและได้สดั ส่วนของการลงโทษ
จากที่ กล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า การศึ กษาเหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กโดยเจตนาเป็ น
การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหากรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กในทุกรู ปแบบให้หมดไปจากสังคมไทย
โดยคานึ งเหตุและปั จจัยในทุกรณี ของเหตุอนั จะก่อให้เกิดการกระทาผิดขึ้น เพื่อเป็ นการป้ องกันและปราบปราม
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การศึ กษาครั้งนี้ เห็ นควรให้มีการนาไปปรั บใช้กับการกระทาผิดใน
ลักษณะอื่นที่ได้กระทาแก่เด็กด้วย เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาการกระทาผิดต่อในด้านนั้นๆ มีประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
จากการทาการศึกษาในเรื่ องของการกาหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดที่กระทาต่อเด็กและเยาวชนโดยมี
ขอบเขตของการศึกษาวิจยั คือ กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กนั้น เห็นควรให้มีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวดังต่อไปนี้
1) ควรให้กาหนดแยกการบังคับใช้เหตุฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
นั้นแยกออกเป็ นเอกเทศจากเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานฆ่าผูอ้ ื่ นตามมาตรา 289 โดยจะต้องมีการกาหนดเหตุ
ฉกรรจ์ในกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กขึ้นบังคับใช้เป็ นการเฉพาะ
2) ในเรื่ องของกรณี การทาร้ ายร่ างกายเด็กเห็ นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายอาญาใน
ความผิดต่อร่ างกาย โดยบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับกรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กขึ้นเป็ นอีกหนึ่ งมาตราแยกออกจาก
การทาร้ายร่ างกายบุคคลทัว่ ไปตามมาตรา 295
3) ควรกาหนดให้หน่ วยงานต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลและคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กจะต้องดาเนิ นงานเป็ น
เครื อข่ายสหวิชาชี พ ได้แก่ เจ้าพนักงานตารวจ , พนักงานอัยการ , นักจิ ตวิทยา , นักสังคมสงเคราะห์ เป็ นต้น
เนื่องจากเป็ นสหวิชาชีพที่มีความเชียวชาญและมีเกี่ยวข้องเนื่องด้วยอานาจหน้าที่ โดยจะต้องจัดให้มีการรณรงค์ให้
ความรู ้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่ อมวลชน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้มีความตระหนักถึงปั ญหา
กรณี การทาร้ายร่ างกายเด็กโดยส่ งเสริ มให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมให้กรณี ของการทาร้าย
ร่ างกายนั้นไม่ใช่เรื่ องส่วนตัวหรื อเรื่ องภายในครอบครัวที่ควรจะมองข้าม
4) ควรส่งเสริ มให้สถาบันต่าง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางสังคม สถาบันทางศาสนา และคนใน
สังคมมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ตลอดจนจัดบริ การต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น มีการจัดตั้งศูนย์ One stop
service ที่ให้บริ การในการรับเรื่ องร้องเรี ยน ดูแลเยียวยาเหยือ่ และช่วยในเรื่ องการดาเนินคดีแก่ผกู ้ ระทาผิด เป็ นต้น
เพื่อช่วยกันแก้ไขปั ญหาการทาร้ายร่ างกายเด็กให้หมดไปจากสังคมไทย
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การกระทาผิดเกี่ยวกับเพศถือเป็ นปั ญหาที่สาคัญอย่างมากในสังคมไทยโดยเฉพาะการกระทาได้กระทา
ต่อผูอ้ ยูใ่ นความปกครองของตน โดยเหตุเพิ่มโทษตามมาตรา 285 ประมวลกฎหมายอาญา จากัดเฉพาะการกระทา
ต่อผูอ้ ยูใ่ นความปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น อีกทั้งยังไม่มีการกาหนดความรับผิดให้ครอบคลุมถึงบุคคล
ในครอบครัวที่อาจมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว จึงทาให้บญั ญัติของกฎหมายยังมีช่องว่าง
ในการบังคับใช้ เนื่ องจากการกระทาผิดเกี่ ยวกับเพศไม่ได้เกิ ดขึ้นแก่ผูอ้ ยู่ความปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
เท่ า นั้น แต่ อ าจเกิ ด แก่ บุ ค คลในลัก ษณะอื่ น ได้เ ช่ น กัน ในบทความนี้ จึ ง เป็ นการศึ กษาค้น คว้า วิเ คราะห์ แ ละ
เปรี ยบเทียบการบังคับใช้เหตุเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ในกรณี ผใู ้ ช้
อานาจปกครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐฝรั่งเศส , สหรัฐอเมริ กา และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยทาการศึกษาทั้งแนวคิดทฤษฎีและในส่ วนของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า หากการบังคับใช้เหตุเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตาม
มาตรา 285 ให้ครอบคลุมถึงการกระทาต่อผูอ้ ยูใ่ นความปกครองตามความเป็ นจริ ง และมีการกาหนดความผิดใน
กรณี บิ ดา มารดา และบุคคลในครอบครัวเป็ นผูส้ นับสนุ นให้เกิ ดการกระทาความผิดขึ้นด้วยแล้วนั้น ทั้งนี้ อาจ
นาเอามาตรการทางกฎหมายอื่นมาบังคับร่ วมกัน เช่น มาตรการใรการรายงานตัวต่อผูค้ ุมประพฤติ หรื อการให้
ชุมชนบาบัด เป็ นต้น จะเป็ นการทาให้การแก้ไขปั ญหาความผิดเกี่ยวกับเพศในกรณี ดงั กล่าวมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ป้ องกันและปราบปรามการกระทาผิดเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: เหตุเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ, ผูใ้ ช้อานาจปกครอง, ผูอ้ ยูใ่ นความปกครอง, ผูส้ นับสนุน
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สถานการณ์ในปั จจุบนั เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศได้ทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยอาจพิจารณาจาก
สถิติของสานักงานตารวจแห่ งชาติพบว่าสถิติการข่มขืนกระทาชาเราในช่วงปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่
ตารวจรับแจ้งความ 4,000 คดี ต่อปี เท่ากับทุก 2 ชัว่ โมงจะเกิ ดเหตุการณ์กระทาความผิด แต่เจ้าพนักงานตารวจ
จับกุมได้เพียง 2,400 คดีต่อปี เท่านั้น แต่จากการสารวจอาจเกิดคดีข่มขืนกระทาชาเรา 30,000 คดีต่อปี เท่ากับทุก 15
นาทีจะเกิดเหตุการณ์กระทาความผิด ซึ่งจะเห็นได้วา่ มีการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าวที่ไม่ได้แจ้งความถึง
87 เปอร์ เ ซ็ น ต์ กล่ า วคื อ สัด ส่ ว นของจ านวนคดี ที่ เ จ้า หน้า ที่ ต ารวจจับ กุม ผูก้ ระท าความผิ ด ได้น้อ ยกว่า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับจานวนคดี ที่รับแจ้งความ ประกอบกับความผิดที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในสารบบของการแจ้งความ
ผ่านสถานีตารวจ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน อาทิ เช่น เหยือ่ รู ้สึกอับอาย หรื อ ถูกข่มขู่ หรื อ ผูก้ ระทาความผิดเป็ นคน
ใกล้ตวั เป็ นต้น แสดงให้เห็นว่ามีผตู ้ กเป็ นเหยือ่ อาชญากรรมทางเพศเป็ นจานวนมาก
อย่างไรก็ตามการกระทาความผิดทางเพศโดยปกติ ทวั่ ไปจะเข้าใจว่าว่าการกระทาความผิดทางเพศ
ผูก้ ระทากับผูถ้ ูกกระทาต้องเป็ นบุคคลที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน แต่ความเป็ นจริ งแล้วส่วนใหญ่ผกู ้ ระทาและผูถ้ ูกกระทา
มีความสัมพันธ์รู้จกั กัน หรื อมีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันมาก่อนในฐานะใดฐานะหนึ่ ง กล่าวคือ เป็ นคนคุน้ เคย
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เช่น เพื่อน เพื่อนบ้าน ครู อาจารย์กบั ลูกศิษย์ บุคคลในครอบครอบครัวเช่น บิดา พ่อเลี้ยง เครื อญาติ เป็ นต้น โดย
มูลนิ ธิหญิงชายก้าวไกลพบว่าผูถ้ ูกกระทาส่ วนใหญ่อายุเพียง 11-15 ปี และรองลงมาอายุ 16-20 ปี ซึ่ งจะเห็นได้วา่
ผูก้ ระทาเลือกที่จะกระทาต่อเด็กเนื่ องจากเหยื่อมีสภาพร่ างกายที่อ่อนแอทางชี วภาพ ยากต่อการช่วยเหลือตนเอง
หรื อป้ องกันตนเองให้พน้ จากภัยอันตรายดังกล่าว หรื อ อาศัยโอกาสที่มีผกู ้ ระทามีอานาจเหนื อเหยื่อ เช่น อานาจ
จากการเป็ นผูป้ กครอง ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หรื อ ลักษณะซึ่ งผูถ้ ูกกระทาซึ่ งเป็ นเด็กต้องพึ่งพาอาศัยผูก้ ระทา เป็ นต้น
เมื่อผูถ้ ูกกระทาและผูก้ ระทามีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว ผูก้ ระทาจึงอาจฉวยโอกาสในการกระทาความผิด
ได้ง่ายมากกว่าเหยือ่ ที่ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน
หากพิจารณาจากประเด็นปั ญหาของงานวิจยั ตามประมวลกฎหมายอาญา บทบัญญัติมาตรา285จะเห็นได้
ว่าการล่วงละเมิดทางเพศที่จะเป็ นเหตุเพิ่มโทษต้องเป็ นกรณี บุคคลที่ใช้อานาจปกครองตามกฎหมาย แต่ไม่ได้
บัญญัติครอบคลุมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศของผูใ้ ช้อานาจปกครองตามความเป็ นจริ ง จึงทาให้ไม่อาจปรับใช้
เหตุเพิ่มโทษตาม มาตรา 285กับกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดซึ่งเป็ นบุคคลที่ใช้อานาจปกครองตามความจริ งหรื อบุคคล
ในครอบครัวที่เกิดขึ้นจริ งได้ในสังคมปั จจุบนั จึงเกิดประเด็น กรณี พ่อเลี้ยงกระทาความผิดเกี่ยวเพศลูกเลี้ยง หรื อ
ญาติกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศเด็ก ดังจะเห็นได้จากคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 219/2554 วินิจฉัยว่ากรณี ที่บิดาเลี้ยง
ข่มขื นกระทาชาเราลูกเลี้ ยงไม่อาจถื อว่าเป็ นการกระทาชาเราแก่ ผูส้ ื บสันดานและผูอ้ ยู่ในความปกครองตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 เนื่ องจากผูอ้ ยูใ่ นความปกครองตามบทบัญญัติดงั กล่าว หมายถึงผูอ้ ยูใ่ นความ
ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น บิดาเลี้ยงไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราแก่ผสู ้ ื บสันดานและผูอ้ ยูใ่ น
ความปกครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรค
แรก ตามคาพิพากษาศาลฎี กาที่ 8720/2549 และคาพิพากษาศาลฎี กาที่ 8825/2554 มี แนวคาพิพากษาทานอง
เดี ยวกันว่า กรณี ลุงเขยกระทาชาเราเด็กซึ่ งเป็ นผูอ้ ยู่ในความปกครองก็ตามคงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277 เนื่ องจากมารดาของเด็กเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา
1566 แม้มารดาเด็กส่ งผูเ้ สี ยหายมาอยู่กบั ลุงเขยและป้ าซึ่ งเป็ นพี่สาวของมารดาเด็กตั้งแต่ยงั เล็กก็ตาม การกระทา
ของลุงเขยต่อเด็กจึ งไม่ใช่การกระทาต่อผูอ้ ยู่ในความปกครองตามกฎหมาย จากปั ญหาดังกล่าวมีผลทาให้ผูใ้ ช้
อานาจปกครองตามความเป็ นจริ งไม่ตอ้ งรับโทษหนักขึ้นหนึ่ งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285
เพียงแต่ตอ้ งรับโทษตามกฎหมายเหมือนบุคคลทัว่ ไป เพราะขาดองค์ประกอบตามกฎหมาย
ส่ วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง คือ กรณี บิดา มารดา ญาติมีส่วนรับรู ้โดยเป็ นตัวการหรื อเป็ นผูส้ นับสนุน
การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศของบุคคลในครอบครัวซึ่ งปรากฏให้เห็นจากสื่ อต่างๆไม่วา่ จะทางโทรทัศน์ ทาง
สื่ อออนไลน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น ดังกรณี แม่บงั คับลูกสาววัย15ปี ให้พ่อเลี้ยงข่มขืนสานักข่าวผูจ้ ดั การออนไลน์
ด้วยความหวาดกลัวลูกสาวจึงยอมหลับนอนกับพ่อเลี้ยงและถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องนับ10ครั้งโดยทุกครั้ง
แม่จะนั่งดูอยู่ดว้ ยหลังจากมีเพศสัมพันธ์แม่ก็จะนายาคุมฉุ กเฉิ นมาให้รับประทานทุกครั้ง ถือว่าเป็ นตัวการร่ วม
และส าหรั บ กรณี ต ัว อย่า งกรณี ผูส้ นับ สนุ น ส านัก ข่า วไทยรั ฐ ออนไลน์ นาง ก มารดาของเด็ กหญิ ง ข ที่ ม ักมี
พฤติการณ์ในการเปิ ดโอกาสให้สามีใหม่ของตนอยู่ในที่ลบั ตาคนกับบุตรของตนเองเป็ นประจา โดยนาง ก รู ้ว่า
สามีใหม่น้ นั มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง ก อยูแ่ ล้ว อย่างเช่น การเดินทางไปอยูใ่ นกระท่อมปลายนา
ด้วยกันสามคนแล้วมารดาเด็กก็จะกลับมาบ้านก่อนเสมอ ซึ่ งการปล่อยให้เด็กหญิง ข ได้อยูก่ บั สามีใหม่ตามลาพัง
นั้นเป็ นการกระทาใดๆอันเป็ นการช่วยเหลือ หรื อให้ความสะดวกแก่สามีใหม่ก่อนกระทาความผิดทางเพศแก่
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เด็กหญิง ข แล้ว ดังนั้นนาง ก ถือเป็ นผูก้ ระทาความผิดในลักษณะของการเป็ นผูส้ นับสนุนความผิดเกี่ ยวกับเพศ
ตาม มาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว เป็ นต้น เมื่อพิจารณาแล้วบิ ดา มารดา ญาติมีสายสัมพันธ์ที่ละเอียด
ซับซ้อนใกล้ชิดพิเศษแตกต่างจากบุคคลอื่นทัว่ ไปกลับมีส่วนรับรู ้หรื อสนับสนุนในการกระทาความผิดดังกล่าว
พฤติการณ์ของบุคคลดังกล่าวจึ งเป็ นเรื่ องร้ายแรง ซึ่ งการกระทาเช่นนี้ ย่อมส่ งผลกระทบต่อผูถ้ ูกกระทาทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจอย่างมิอาจเยียวยาแก้ไขได้ เนื่ องจากผูก้ ระทาเป็ นบุคคลในครอบครัวที่มีหน้าที่ในการปกป้ อง
คุม้ ครองและให้การดูแลผูถ้ ูกกระทาจากภัยอันตรายอื่น กลับมาเป็ นผูก้ ระทาความผิดต่อเด็กเสี ยเอง
นอกจากนั้นยังมีปัญหาการกระทาความผิดเกี่ ยวกับเพศของบุคคลในครอบครัวของประมวลกฎหมาย
อาญา บัญญัติมาตรา 285 ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ.2550ที่ มีแนวคิดในการคุม้ ครองและลงโทษผูก้ ระทาความผิด ตาม
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผูป้ กครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับ
เด็กไว้ในความอุปการะเลี้ ยงดูหรื อซึ่ งเด็กอาศัยอยู่ด้วย ครอบครัวอุปถัมภ์ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ให้หมายความรวมถึงคู่สมรส คู่สมรสเดิม ผูท้ ี่อยูก่ ินหรื อเคย
อยูก่ ินฉันสามีภริ ยาโดยไม่ตอ้ งจดทะเบียนสมรส บุตรบุญบุตรธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆที่ตอ้ ง
พึ่งอาศัยและอยูใ่ นครัวเรื อนเดียวกันด้วย ซึ่งคานิยามตามพระราชบัญญัติท้ งั สองฉบับดังกล่าวคือเป็ นคานิยามโดย
กว้างซึ่ งครอบคลุมถึ งความสัมพันธ์ของบุ คคลในครอบครั ว แต่ในขณะที่ บทบัญญัติมาตรา285ตามประมวล
กฎหมายอาญากลับกาหนดไว้แต่เพียงผูใ้ ช้อานาจปกครองตามกฎหมายเท่านั้นทาให้คุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาความผิด
ได้เพียงบางกรณี
ดังนั้น ต้องพิจารณาแนวทางการบัญญัติความผิด สาหรั บกรณี การล่วงละเมิ ดทางเพศของบุ คคลใน
ครอบครัว เมื่อพิจารณาจากความร้ายแรงและความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้น ฐานะของบุคคลที่ มีความสัมพันธ์กนั กับ
บุคคลที่ใกล้ชิดมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างจากบุคคลทัว่ ไป เพื่อเป็ นเหตุเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา285ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ของสังคมไทย ควรมีการกาหนดฐาน
ความผิดของบิดา มารดา บุคคลในครอบครัวกรณี ที่มีส่วนรู ้เห็นในการกระทาความผิดดังกล่าวเป็ นความผิดเฉพาะ
เนื่ องจากบิดา มารดา บุคคลในครอบครัวมีหน้าที่ตอ้ งปกป้ องคุม้ ครองและให้การดูแลผูถ้ ูกกระทาความผิดจากภัย
อันตราย กลับมาเป็ นผูก้ ระทาความผิดเสี ยเอง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศของบุคคลในครอบครัว
(2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศของกฎหมายประเทศไทย
(3) เพื่อศึกษาปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาโดยการเปรี ยบเทียบการกาหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับเพศ
ของบุคคลในครอบครัว ของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
(4) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการแก้ไ ขหรื อ การก าหนดความผิดและโทษ เกี่ ย วกับ เพศของบุ คคลใน
ครอบครัว
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3. ขอบเขตการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเพศของบทบัญญัติกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
หรื อข้อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆของประเทศไทย คื อ ประมวลกฎหมายอาญาในลัก ษณะ 9 ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัวพ.ศ.
2550 อีกทั้งยังได้ทาการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องหรื อข้อคิดเห็นต่างๆของต่างประเทศโดยเฉพาะ
กลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายจารี ตประเพณี (Common Law) คือ สหรัฐอเมริ กา และประเทศกลุ่มที่ใช้ระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การศึ ก ษาของการวิจัย ฉบับ นี้ ใช้วิธี ก ารวิจัย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) ด้วย
การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากหนังสื อ คาพิพากษาศาลฎีกา บทความทางวิชาการ รายงานการ
วิจยั และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องของปั ญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา285 กรณี
ผูใ้ ช้อ านาจปกครอง ซึ่ ง ได้ร วบรวมข้อ มู ล จากเอกสารดัง กล่ า วมาวิเ คราะห์ ห าข้อ สรุ ป ตลอดจนข้อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) จากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อประกอบการดาเนินการศึกษา

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ปัญหาการบังคับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 ทาให้พบว่าการบัญญัติกฎหมายยัง
มีช่องว่างทางกฎหมายในการใช้เหตุเพิ่มโทษในการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ เนื่ องจากกฎหมายที่ใช้บงั คับใน
ปั จจุบนั ได้บญ
ั ญัติถึงกรณี เหตุเพิ่มโทษกรณี การกระทาความผิดเกี่ ยวกับเพศแก่ผสู ้ ื บสันดาน ศิ ษย์ซ่ ึ งอยู่ในความ
ดูแล ผูอ้ ยูใ่ นความดูแล ผูอ้ ยูใ่ นความควบคุมตามหน้าที่ราชการ หรื อผูอ้ ยูใ่ นความปกครอง ในความพิทกั ษ์หรื อใน
ความอนุบาลให้ตอ้ งรับโทษหนักขึ้นหนึ่ งในสามของความผิดนั้นๆ แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่เป็ นผูม้ ีความสัมพันธ์พิเศษ
เช่ น พ่อ เลี้ ย ง แม่ เ ลี้ ย ง หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว เหตุ ใ ดบุ ค คลเหล่ า นี้ จึ ง ไม่ ต ้อ งรั บ โทษหนัก ขึ้ น ผูว้ ิจัย จึ ง ได้
ท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการบัง คับ ใช้เ หตุ ฉ กรรจ์ ใ นความผิ ด เกี่ ย วกับ เพศตามกฎหมายไทยกับ กฎหมาย
ต่างประเทศ โดยทาการศึกษาวิเคราะห์แยกตามประเด็นปั ญหาเพื่อนาปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของไทยให้มี
ความเหมาะสมกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กรณี สาคัญดังนี้
1) กรณีปัญหาคานิยามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285
การตีความตามกฎหมายต้องตีความโดยเคร่ งครัดตามตัวอักษร เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่กาหนดความผิด
และโทษ จึงต้องมีการตีความต่างไปจากกฎหมายอื่น โดยทางอาญาเป็ นโทษที่เกี่ยวกับการกระทบกระเทือนสิ ทธิ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งผูส้ ื บสันดานตามความหมายมาตรา 285 หมายถึงผูส้ ื บสันดานโดยแท้จริ ง หากพ่อเลี้ยง แม่
เลี้ยง ข่มขืนกระทาชาเราลูกเลี้ยงไม่ตอ้ งรับโทษเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามตามมาตรานี้ เพราะผูอ้ ยูใ่ นอานาจปกครองตาม
ความหมายมาตรา 285 หมายถึงผูอ้ ยูใ่ นอานาจปกครองตามกฎหมายเท่านั้น การนาความหมายของกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์จะนามาใช้กบั กฎหมายอาญาย่อมไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตราดังกล่าว ที่ตอ้ งการคุม้ ครอง
เด็กโดยอาศัยข้อเท็จจริ งเป็ นหลัก ควรถือผูอ้ ยูใ่ นความปกครองตามความเป็ นจริ งเพราะเป็ นเรื่ องที่กระทบต่อเด็ก
โดยตรงอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ และเป็ นการกระทบต่อร่ างกาย จิ ตใจของเด็ก ไม่ใช่กระทบเพียงสิ ทธิ ต าม
277

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เท่านั้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่าควรตีความโดยให้สอดคล้องเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่ องจาก
มาตรา 285 มีการกาหนดโทษเหตุเพิ่มโทษจากปั จจัยทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทากับผูถ้ ูกกระทา มี
ลักษณะแตกต่างจากการกระทาความผิดเกี่ ยวกับเพศของบุคคลทัว่ ไป กฎหมายจึ งต้องมี การกาหนดให้บุคคล
เหล่านั้นต้องรับโทษเพิ่มขึ้นเฉพาะตัว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา กล่าวคือ การป้ อง
ปรามข่มขู่ยบั ยั้งไม่ให้ผกู ้ ระทาผิดอาศัยโอกาสที่ตนมีอานาจเหนื อกว่ากระทาต่อผูอ้ ยู่ภายใต้การปกครอง โดยไม่
คานึงว่าการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศดังกล่าวนั้นจะเป็ นการกระทาต่อผูอ้ ยูใ่ นความปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรื อผูอ้ ยูใ่ นความปกครองตามความเป็ นจริ ง เช่น พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง เครื อญาติ หากการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
ได้กระทาต่อผูอ้ ยูใ่ นความปกครองของตนแล้วนั้น บุคคลดังกล่าวย่อมต้องได้รับโทษหนักขึ้นตามเหตุเพิ่มโทษใน
มาตรา 285 ประมวลกฎหมายอาญา ในขณะที่ ก ฎหมายอาญาสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส กฎหมายอาญาสหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และกฎหมายอาญา มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา มีการบัญญัติครอบคลุมทั้งผูใ้ ช้อานาจ
ปกครองตามกฎหมายและผูใ้ ช้อานาจปกครองตามความเป็ นจริ ง
2) กรณี ปัญหาขอบเขตความรับผิดตามกฎหมายอาญา การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
กฎหมายอาญาเป็ นการบัญญัติวา่ การกระทาหรื อไม่กระทาการใดเป็ นความผิดและมีโทษ ซึ่ งเห็นได้วา่
กฎหมายอาญาเป็ นกฎหมายจากัดสิ ทธิเสรี ภาพของบุคคล แต่จาเป็ นต้องใช้กฎหมายอาญาในการควบคุมพฤติกรรม
ของบุ ค คลในสัง คม เพราะการกระท าความผิ ด เกี่ ย วผิ ด เกี่ ย วกับ เพศเป็ นการกระทบต่ อ สัง คมส่ ว นร่ ว มและ
ผูถ้ ูกกระทาความผิดทั้งทางร่ างกายและจิตใจ โดยเฉพาะหากการกระทาความผิดดังกล่าวผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทา
มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะอาศัยอานาจที่เหนื อกว่าผูถ้ ูกกระทา และฉวยโอกาสดังกล่าวเอื้อประโยชน์ต่อการ
กระทาความผิด ทาให้กระทาความผิดได้สะดวกและง่ายขึ้น ตามเหตุผลของการกาหนดเหตุฉกรรจ์สาหรับปั ญหา
ขอบเขตความรับผิดตามกฎหมายอาญา กรณี ที่บิดามารดา หรื อบุคคลในครอบครัวมีส่วนสนับสนุน หรื อรู ้เห็นเป็ น
ใจในการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่ งตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดเกี่ ยวกับเพศนั้นมิได้มีการ
กาหนดถึงการกระทาในลักษณะดังกล่าวขึ้นเป็ นการเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่ งกฎหมายพระไอยการลักษณะผัวเมียมี
การบัญญัติความผิดกรณี ดงั กล่าวเป็ นความผิดเฉพาะ โดยจะเห็นได้ว่ากฎหมายอาญาเดิมให้ความสาคัญกับการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศในลักษณะดังกล่าว เช่น ในกฎหมายพระไอยการลักษณะผัวเมียได้บญั ญัติไว้ในมาตรา
36 ไว้โดยได้บญั ญัติถึงความผิดฐานในกรณี ที่พอ่ แม่ พี่ น้อง ที่รู้วา่ ลูกหลาน หรื อพี่นอ้ งของตนได้กระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศขึ้นแล้วไม่ได้มีการว่ากล่าว บุคคลนั้นจะต้องรับผิดฐานเป็ นผูส้ มรู ้เห็นเป็ นใจ หรื อสนับสนุนด้วย หรื อ
อย่างในพระราชกาหนดลักษณะข่มขืนล่วงประเวณี ร.ศ. 118 มาตรา 7 ก็ได้มีการกาหนดเป็ นฐานความผิดเฉพาะ
ในกรณี ที่บุคคลใดมีส่วนรับรู ้หรื อสนับสนุน ช่วยเหลือ ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศไว้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่ งใน
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปั จจุบนั นั้นได้มีการบัญญัติถึงความผิดในลักษณะของการเป็ นผูส้ นับสนุ นไว้ใน
มาตรา มาตรา 86 แต่กลับไม่มีการกล่าวถึงผูส้ นับสนุนในการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศไว้เป็ นการเฉพาะ ผูว้ ิจยั
จึงเห็นควรให้มีการกาหนดความผิดกรณี บิดามารดา และบุคคลในครอบครัว มีส่วนรับรู ้หรื อรู ้เห็นเป็ นใจในการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ เพื่อเป็ นการป้ องปรามและป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทาความผิดโดยอาศัยโอกาสที่ตน
มีอานาจเหนื อหรื อมีอิทธิ พลครอบงา โดยกาหนดให้บุคคลที่กระทาความผิดดังกล่าวนั้นจะต้องรับโทษหนักขึ้น
มากกว่ากรณี การเป็ นผูส้ นับสนุนในความผิดเกี่ยวกับเพศของบุคคลอื่นโดยทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องมาตรการทาง
กฎหมายอาญาเยอรมันการกาหนดฐานความผิดของผูใ้ ช้อานาจปกครองยุยง ชักใจให้เด็กซึ่ งอยูใ่ นความปกครอง
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ไปในทางที่ ไม่ชอบให้กระทากิ จกรรมทางเพศ โดยเป็ นคนกลาง หรื อ โดยการสร้ างโอกาส ต้องรั บโทษตาม
กฎหมายดังกล่าว
3) กรณีปัญหาในเรื่องของสัดส่ วนกับอัตราโทษผู้สนับสนุนการกระทาความผิดเกีย่ วกับเพศ
การกาหนดโทษทางอาญาต้องพิจารณาว่าอัตราโทษแต่ ละฐานความผิด ได้สัด ส่ วนหรื อ ไม่อ ย่า งไร
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการลงโทษสองประการ คือ ความได้สัดส่ วนในการลงโทษ และหลักการลงโทษให้
เหมาะสมกับผูก้ ระทาความผิดแต่ละบุคคล โดยซี ซาร์ เบคคาเรี ย (Cesare Beccaria) กล่าวว่า จะต้องพิจารณาความ
เสี ยหายต่อสังคมกับขนาดบทลงโทษประกอบด้วย อาชญากรที่สร้างความเสี ยหายต่อสังคมมากต้องรับโทษหนัก
มาก ส่วนอาชญากรที่สร้างความเสี ยหายต่อสังคมน้อยกว่าควรรับโทษน้อยกว่า โดยได้นาไปสู่การกาหนดโทษที่มี
ความรุ นแรงเพื่อนาไปสู่ ความชอบธรรมในการลงโทษผูก้ ระทาความผิด ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการแบ่งปั ญหาออกเป็ น 2
กรณี ดงั นี้
(1) กรณี บุคคลทัว่ ไปเป็ นผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
กรณี บุคคลทัว่ ไปเป็ นผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดเกี่ ยวกับเพศ ผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดนั้น
ต้องระวางโทษสองในสามส่ วนของโทษที่ กาหนดไว้สาหรับความผิดที่ สนับสนุ นนั้น เมื่ อพิจารณาจากความ
ร้ายแรงของการกระทาความผิดกับโทษที่บุคคลนั้นได้รับ ผูว้ ิจยั เห็ นว่าอัตราโทษที่บุคคลดังกล่าวได้รับมีความ
เหมาะสมสาหรับความผิดฐานสนับสนุนการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
เนื่องจากบุคลผูก้ ระทาความผิดและผูถ้ ูกกระทาความผิดไม่ได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้ชิด หรื อพึ่งพาอาศัย
กัน หรื ออยูใ่ ต้อานาจของผูก้ ระทาความผิด
(2) กรณี บุคคลในครอบครัวเป็ นผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
กรณี ที่บิดา มารดา บุคคลในครอบครัวมีส่วนรับรู ้ หรื อสนับสนุนการกระทาความผิดเกี่ ยวกับเพศของ
บุคคลในครอบครัว หากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ นับสนุ นในการกระทาความผิด ต้องระวางโทษสองในสามของ
โทษที่ กาหนดไว้สาหรับความผิดที่ สนับสนุ นเช่นเดี ยวกับบุคคลทัว่ ไป เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูก้ ระทาความผิดและผูถ้ ูกกระทาความผิดมีความสัมพันธ์ละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด โดยมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากการกระทาความผิดเกี่ ยวกับเพศ ซึ่ งความร้ายแรงของความผิดย่อมส่ งผลกระทบกับ
ผูก้ ระทาความอย่างรุ นแรงทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ความทุกข์ทรมาน อันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูถ้ ูกกระทา
ความผิดมากกว่าการกระทาความผิดของบุคคลทัว่ ไป แต่กลับได้รับโทษในการกระทาความผิดเช่นเดียวกับบุคคล
ทัว่ ไป ผูว้ ิจยั เห็นว่าเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาความผิดกับผูถ้ ูกกระทาความผิด ความร้ายแรง
ของความผิด อัตราโทษ ย่อมไม่ได้สดั ส่ วนกับความร้ายแรงของความผิด ความรุ นแรงต่อร่ างกาย ทางเพศ จิตใจที่
เกิดขึ้น รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม ซึ่งเป็ นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผถู ้ ูกกระทาอีกด้วย ดังนั้น ในกรณี ที่บุคคล
ในครอบครัวเป็ นผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศนั้น ผูว้ ิจยั เห็นควรให้มีการกาหนดให้การกระทาผิด
ในลักษณะดังกล่าวเป็ นการกระทาความผิดที่ผกู ้ ระทาต้องได้รับโทษหนักกว่าการเป็ นผูส้ นับสนุนโดยบุคคลทัว่ ไป
โดยผูว้ ิจยั เห็นควรกาหนดให้ผกู ้ ระทาความผิดในลักษณะดังกล่าวย่อมต้องได้รับโทษเท่ากับตัวการในการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีผลเป็ นการป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดมาก
ยิง่ ขึ้น
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6. อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบปั ญหาการบังคับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ใน
กรณี ผใู ้ ช้อานาจปกครองตามกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ ทาให้พบว่าการบัญญัติกฎหมายยังมีช่องว่าง
ทางกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บงั คับในปั จจุบนั ได้บญั ญัติถึงกรณี เหตุเพิ่มโทษที่ไม่ครอบคลุมไปถึงกรณี การ
กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศแก่ผอู ้ ยูใ่ นความปกครองตามความเป็ นจริ งด้วย ทาให้มาตรการในการแก้ไขปั ญหายัง
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอต่อการแก้ไขปั ญหาการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศให้หมดไปจากสังคมไทยได้ อีกทั้ง
ยังไม่มีการกาหนดความรับผิดให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ อาจมีส่วนในการสนับสนุ นให้เกิ ดการกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศขึ้นอีกด้วย ซึ่งผลของการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) กรณีปัญหาคานิยามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285
การตี ความตามกฎหมายอาญาต้องตี ความตามตัวอักษรโดยเคร่ งครัดต่างจากกฎหมายอื่น เนื่ องจาก
กฎหมายที่ กาหนดความผิดและโทษซึ่ งเป็ นเรื่ องกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคล เว้นแต่การตีความจะเป็ นการ
ขยายความมุ่งหมายของตัวบทกฎหมายสามารถกระทาได้ จากปั ญหาคานิ ยามของผูอ้ ยูใ่ นความปกครอง หมายถึง
เฉพาะผูอ้ ยู่ในความปกครองตามกฎหมายเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณี ผใู ้ ช้อานาจปกครองตามความเป็ นจริ งเป็ นการ
ตีความกฎหมายโดยแคบเกินไป โดยจะเห็นได้วา่ เหตุเพิ่มโทษตามมาตรา 285 มีความมุ่งหมายในการคุม้ ครองเด็ก
จากผูซ้ ่ ึ งมีอานาจเหนือกว่าไม่ให้อาศัยดังกล่าวโอกาสกระทาความผิดต่อเด็ก การตีความโดยให้หมายความเฉพาะ
ผูใ้ ช้อานาจปกครองตามกฎหมาย จึงเป็ นช่องว่างทางกฎหมายในการใช้เหตุเพิ่มโทษการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
ทาให้เด็กบางกรณี ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามความมุ่งหมายของมาตราดังกล่าว ดังนั้นจึ งควรมีแก้ไขกฎหมาย
มาตรา 285 ให้ครอบคลุมถึ งผูใ้ ช้อานาจปกครองตามความเป็ นจริ ง เพื่ อให้บุคคลดังกล่าวได้รับโทษหนักขึ้น
เช่นเดียวกับผูใ้ ช้อานาจปกครองตามกฎหมาย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายอาญาของฝรั่งเศส เยอรมัน มล
รัฐอิลลินอยส์ โดยมีการบัญญัติครอบคลุมถึงผูใ้ ช้อานาจปกครองตามกฎหมายและผูป้ กครองตามความเป็ นจริ ง
2) กรณีปัญหาขอบเขตความรับผิดตามกฎหมายอาญา การกระทาความผิดเกีย่ วกับเพศ
จากการศึกษาในกรณี ปัญหาดังกล่าวพบว่าเหตุเพิ่มโทษในความผิดเกี่ ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญานั้นไม่ได้มีการกาหนดถึงการกระทาในลักษณะของการมีส่วนสนับสนุ นหรื อรู ้เห็ นเป็ นใจในการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับเพศขึ้นเป็ นการเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่ งกฎหมายพระไอยการลักษณะผัวเมียมีการบัญญัติความผิด
กรณี ดงั กล่าวเป็ นความผิดเฉพาะ จึงทาให้การแก้ไขปั ญหากรณี การกระทาความผิดที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ครอบคลุมไป
ถึงการกระทาความผิดในทุกกรณี ที่อาจเกิดแก่ผอู ้ ยูใ่ นความปกครองได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการกาหนดลักษณะ
ความผิด บิดามารดา และบุคคลในครอบครัว มีส่วนรับรู ้หรื อรู ้เห็นเป็ นใจในการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศขึ้น
เป็ นการเฉพาะโดยก าหนดให้บุ ค คลดัง กล่ า วนั้น จะต้อ งรั บ โทษหนัก ขึ้ น มากกว่า กรณี ก ารเป็ นผู ้ส นับ สนุ น
โดยทัว่ ไป เพื่อเป็ นการป้ องปรามและป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทาความผิดโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอานาจเหนื อ
หรื อมีอิทธิ พลครอบงา ตามเหตุในการกาหนดเหตุฉกรรจ์ เพื่อให้บุคคลนั้นรับโทษตามสมควรกับการกระทา
ความผิดของตนที่เกิดขึ้นร้ายแรงกว่ากรณี ธรรมดา เนื่ องจากผูก้ ระทาและผูก้ ระทาความผิดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กัน ทาให้เพิ่มโอกาสในการกระทาความผิดและมีแนวโน้มที่จะกระทาความผิดซ้ า อีกทั้งกฎหมายอาญาสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี มีการกาหนดความผิดกรณี ลกั ษณะดังกล่าวไว้ในมาตรา 180 หากผูใ้ ช้อานาจปกครองชักจูงให้
บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ซึ่ งไว้วางใจตนจากการเลี้ยงดู ให้การศึกษา หรื อดูแล กระทากิ จกรรมทางเพศต้องรับผิด
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ระวางโทษ ประกอบกับบทความต่างประเทศกรณี ภาครัฐควรกาหนดความรับผิดทางอาญาต่อบิดามารดาที่ไม่
แทรกแซงเพื่อหยุดการทารุ ณกรรมทางเพศต่อบุตรของตน หรื อจากการทารุ ณกรรมของบุคคลภายนอก ซึ่ งบิดา
มารดามีหน้าที่ตามกฎหมายในการปกป้ องคุม้ ครองบุตร เช่น ศาลครอบครัวนิ วยอร์ คเคาท์ต้ ีใช้มาตรฐานวิญญูชน
พิเคราะห์วา่ มารดารู ้หรื อไม่รู้วา่ บุตรของตนถูกพ่อเลี้ยงทารุ ณกรรมทางเพศ โดยบุตรได้บอกมารดาแล้วแต่มารดา
ไม่เชื่อและไม่ตอ้ งการยุง่ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว ศาลเห็นว่ามีหลักฐานที่ช้ ีให้เห็นความเสี่ ยงที่รับรู ้ได้
3) กรณีปัญหาในเรื่องของสัดส่ วนกับอัตราโทษผู้สนับสนุนการกระทาความผิดเกีย่ วกับเพศ
จากการศึกษาในกรณี ปัญหาในเรื่ องของสัดส่ วนกับอัตราโทษผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดเกี่ ยวกับ
เพศนั้นได้ทาการแบ่งกรณี ปัญหาที่ทาการศึกษาออกเป็ นออกเป็ น 2 กรณี ตามความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาและ
ผูถ้ ูกกระทาในความผิดกรณี เป็ นผูส้ นับ สนุนการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามทฤษฎีสัดส่ วนการลงโทษ การ
กาหนดความหนักเบาของการลงโทษต้องได้สัดส่ วนกับความรุ นแรงของอาชญากรรม ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของความผิดนั้น โดยสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
(1) กรณี บุคคลทัว่ ไปเป็ นผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
กรณี บุคคลทั่วไปเป็ นผูส้ นับสนุ นการกระทาความผิดเกี่ ย วกับเพศนั้นจะเห็ นว่า อัตราโทษที่ บุคคล
ดังกล่าว ที่ได้กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ที่กาหนดให้ผสู ้ นับสนุนดังกล่าวต้องระวางโทษสอง
ในสามส่ วนของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นได้อตั ราการลงโทษดังกล่าว
นั้นมีความเหมะสมและได้สดั ส่วนของการลงโทษแล้ว ดังนั้น หากมีการกระทาผิดในลักษณะเป็ นผูส้ นับสนุนการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศโดยบุคคลทัว่ ไปขึ้นนั้น บุคคลดังกล่าวย่อมได้รับโทษตามมาตรา 86 ประกอบความผิด
ฐานที่ตนได้สนับสนุน
2) กรณี บุคคลในครอบครัวเป็ นผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ
กรณี ที่บิดา มารดา บุคคลในครอบครัวมีส่วนรับรู ้หรื อสนับสนุ นการกระทาความผิ ดเกี่ ยวกับเพศของ
บุคคลในครอบครัว เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ระทาความผิดและผูถ้ ูกกระทาความผิดจะเห็นได้วา่
ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายนั้นมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันในลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากบุคคลอื่น จึง
ทาให้ความร้ายแรงของความผิดย่อมส่งผลกระทบกับผูถ้ ูกกระทาความผิดอย่างรุ นแรงทั้งทางร่ างกาย จิตใจ ความ
ทุกข์ทรมานและมีโอกาสในการกระทาความผิดซ้ าได้มาก อันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูถ้ ูกกระทาความผิด
มากกว่าการกระทาความผิดของบุคคลทัว่ ไป แต่กลับได้รับโทษในการกระทาความผิดเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป
ดังนั้น อัตราโทษย่อมไม่ได้สัดส่ วนกับความร้ ายแรงของความผิด ทาให้อตั ราโทษไม่เหมาะสมกับการกระทา
ความผิดของบุคคลในครอบครัว จึงเห็นควรให้มีการกาหนดให้การกระทาผิดในลักษณะดังกล่าวเป็ นการกระทา
ความผิดที่ ผกู ้ ระทาต้องได้รับโทษหนักกว่าการเป็ นผูส้ นับสนุนโดยบุคคลทัว่ ไป โดยเห็นควรกาหนดให้ผกู ้ ระทา
ความผิดในลักษณะดังกล่าวต้องได้รับโทษเท่ากับตัวการในการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยพิจารณาจากเหตุ
เพิ่มโทษกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส กฎหมายอาญาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถ้าเป็ นการกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศโดยบุคคลหลายคนร่ วมกันไม่ว่าจะเป็ นตัวการ หรื อการเป็ นผูส้ นับสนุน เนื่ องจากการกระทาบุคคล
หลายคนเป็ นการยากต่อการที่ผเู ้ สี ยหายจะช่วยเหลือตนเองจากการกระทาความผิดดังกล่าว ประกอบกับบทความ
ต่างประเทศกรณี การลงโทษต่อทารุ ณกรรมทางเพศระหว่างบิ ดามารดาและบุตร หรื อกรณี ภาครัฐควรกาหนด
ความรับผิดทางอาญาต่อบิดามารดาที่ไม่แทรกแซงเพื่อหยุดการทารุ ณกรรมทางเพศต่อบุตรของตน หรื อจากการ
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ทารุ ณกรรมของบุคคลภายนอก เพื่อเป็ นการคุม้ ครองเด็กและให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นมีผลเป็ นการป้ องกัน
ปราบปรามการกระทาความผิดมากยิง่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาในกรณี ปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 : ศึ กษากรณี ผูใ้ ช้อานาจ
ปกครองนั้น ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะจากการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีการเพิ่มคานิ ยามของคาว่า “ผูอ้ ยูใ่ นความปกครอง” ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
โดยผูว้ ิจยั เห็นควรให้บญ
ั ญัติเพิ่มเติมในมาตรา 285 เป็ นความในวรรคสองที่วา่ “ผูอ้ ยูใ่ นความปกครองตามวรรค
หนึ่ ง หมายความว่า ผูอ้ ยู่ในความปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้หมายความรวมถึ ง พ่อเลี้ ยง แม่เลี้ยง
ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรื อ ต้องพึ่งพาอาศัย และอยูใ่ นครัวเรื อนเดียวกัน”
(2) ผูว้ ิจยั เห็นควรให้มีการเพิ่มฐานความผิดในกรณี ที่บิดามารดาหรื อบุคคลในครอบครัวมีส่วนในการ
สนับสนุนให้เกิดการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศตามมาตรา 285 ประมวลกฎหมายอาญาขึ้น โดยเห็นควรให้มีการ
บัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา 285 เป็ นความในวรรคสามใจความว่า “ถ้าหาก บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว มีส่วน
รับรู ้ หรื อ สนับสนุน การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ ผูน้ ้ นั เป็ นผูส้ นับสนุนการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ ต้อง
ระวางโทษเท่ากับตัวการ”
(3) นอกจากข้อเสนอแนะในสองประการข้างต้นนั้นสาหรับการแก้ไขปั ญหาความผิดเกี่ ยวกับเพศนั้น
ผูว้ ิจยั เห็ นควรให้มีการกาหนดมาตรการการป้ องกันการกระทาความผิดซ้ า เช่น รายงานตัวกับเจ้าพนักงานคุ ม
ประพฤติ ใช้ชุมชุนบาบัดในความผิดเกี่ยวกับเพศของบุคคลในครอบครัวขึ้นด้วย เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการปิ ดโอกาสในการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศให้ลดน้อยลงไปอีกด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่ องนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ มี วตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาเงื่ อนไขในเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
ประเภทต่างๆที่นิยมใช้ทวั่ ไปในทางการค้าระหว่างประเทศในปั จจุบนั รวมถึงกฎเกณฑ์ตาม UCP 600 และ ISBP
745 ว่ามีผลต่อความเสี่ ยงที่ผขู ้ ายจะต้องรับอย่างไรบ้าง 2) เพื่อศึกษาความเสี่ ยงและเงื่อนไขที่ทาให้เกิดความเสี่ ยง
ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในรู ปแบบต่างๆและวิธีการลดความเสี่ ยงที่ผขู ้ ายต้องพบเจอ
เลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นวิธีการชาระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับความนิ ยมรู ปแบบหนึ่ง
เนื่ องจากกระบวนการของเลตเตอร์ ออฟเครดิตช่วยให้ผขู ้ ายสามารถได้รับชาระเงินจากคู่คา้ ของตนได้ โดยเฉพาะ
ในปั จจุบนั ผูข้ ายที่ตอ้ งการจะตอบสนองต่อความต้องการของผูซ้ ้ื อ ย่อมเป็ นฝ่ ายที่จะต้องแบกรับความเสี่ ยงโดย
จัดส่งสิ นค้าไปให้แก่ผซู ้ ้ือก่อนที่ตนเองจะได้รับชาระเงิน ด้ ว ยเหตุ น้ ี งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารให้
ความสาคัญกับผลประโยชน์ที่ผขู ้ าย หรื อที่ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเรี ยกว่า ผูร้ ับประโยชน์ จะได้รับจากการชาระ
ราคาด้วยวิธีการนี้ เนื่ องจาก เลตเตอร์ ออฟเครดิต เป็ นวิธีการที่ช่วยกระจายความเสี่ ยงระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายได้
โดยงานวิจยั ฉบับนี้ จะพิจารณาจากเลตเตอร์ออฟเครดิตที่มีเงื่อนไขหลายหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นเลตเตอร์ ออฟ
เครดิ ตที่ โอนสิ ทธิ ได้ เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ ตอ้ งอาศัย เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตอีกฉบับหนึ่ งเป็ นหลักประกัน เลต
เตอร์ ออฟเครดิ ตที่ เบิ กเงิ นล่วงหน้าได้ เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตเพื่อการซื้ อขายต่อเนื่ อง และเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
ประเภทยืนยัน
เงื่อนไขหลักๆของเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่นิยมใช้กนั ในทางการค้าระหว่างประเทศ มีจุดร่ วมกันอยูห่ นึ่ง
ประการคือ ผูข้ าย หรื อที่เรี ยกว่าผูร้ ับประโยชน์ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตมีหน้าที่ตอ้ งจัดทาเอกสารให้ไม่วา่ จะเป็ น
เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทใดก็ตาม ผูข้ ายแทบจะเป็ นฝ่ ายที่ไม่ตอ้ งแบกรับความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับชาระเงิน หาก
ผูข้ ายจัดส่งเอกสารเพื่อนาไปเรี ยกเก็บเงิน โดยที่เอกสารนั้นจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในเลตเตอร์
ออฟเครดิตทุกประการ ภายใต้กฎข้อบังคับที่เรี ยกว่า กฎระเบียบประเพณี ปฏิบตั ิเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ มี
เอกสารประกอบ ฉบั บ เลขที่ 600 (Uniform Custom and Practice for Documentary Credit: UCP600) ซึ่ งเป็ น
ข้อบังคับที่ใช้กบั การค้าที่ชาระราคาด้วยเลตเตอร์ ออฟเครดิต และหากผูร้ ับประโยชน์จดั ทาเอกสารไม่ถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่เลตเตอร์ ออฟเครดิตกาหนด หนทางเดียวที่ผรู ้ ับประโยชน์จะได้รับชาระเงินภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต
คือ การยกเว้นสิ ทธิ์ ในการระงับการชาระเงิน โดยผูซ้ ้ื อหรื อผูย้ ื่นคาขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตจะต้องเป็ นผูแ้ จ้ง
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ยกเว้นสิ ทธิ์ ดังกล่าวกับธนาคารผูเ้ ปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต ผลคือ ธนาคารผูเ้ ปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตจะดาเนิ นการ
ชาระเงินมาให้ผรู ้ ับประโยชน์ในที่สุด
ผลจากการศึกษาวิจยั อาจสรุ ปได้วา่ เลตเตอร์ ออฟเครดิตแต่ละรู ปแบบมีเงื่อนไขเป็ นการเฉพาะประการ
ใดบ้างและในฐานะที่ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับประโยชน์ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต จะต้องแบกรับความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับ
ชาระเงินจากสาเหตุใดบ้าง โดยอาจสรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
1) สาหรับเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่เบิกเงินล่วงหน้าได้ ผูข้ ายมีความเสี่ ยงในการรับชาระเงินค่อนข้างน้อย
เนื่ องจากผูร้ ับประโยชน์สามารถร้องขอต่อธนาคารผูเ้ ปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตให้ชาระเงินได้ก่อนที่จะดาเนินการ
จัดส่ งสิ นค้าไปให้แก่ผซู ้ ้ื อหรื อผูร้ ับประโยชน์ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต แต่มีบางกรณี ที่ผขู ้ ายไม่สามารถเรี ยกเก็บ
ยอดเงินส่ วนสุ ดท้ายได้ เนื่ องจากเงื่อนไขในเลตเตอร์ ออฟเครดิต กาหนดให้ผรู ้ ับประโยชน์ตอ้ งยื่นเอกสารที่เป็ น
ใบรับรองคุณภาพสิ นค้าที่ออกโดยผูย้ ื่นคาขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต หากผูย้ ื่นคาขอเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตไม่
นาส่ งเอกสารดังกล่าวมาให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์เพื่อยื่นเพื่อเรี ยกเก็บเงิน ผูร้ ับประโยชน์อาจไม่สามารถได้รับชาระ
เงินในส่วนที่เหลือได้
2) เลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภทยืนยัน อาจไม่สามารถลดความเสี่ ยงในการไม่ได้รับชาระราคา หากผูร้ ับ
ประโยชน์จดั ทาเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตเอง หากเอกสารที่ผรู ้ ับประโยชน์จดั ส่งไป
เรี ยกเก็บเงินมีขอ้ ผิดพลาด นอกจากจะต้องแบกรับความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับชาระราคาแล้ว ผูร้ ับประโยชน์ยงั ต้อง
เป็ นเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการยืนยันเลตเตอร์ ออฟเครดิตให้แก่ธนาคารผูร้ ับยืนยันเลตเตอร์ ออฟเครดิตโดยที่ไม่ได้
รับผลตอบแทนใดๆกลับคืนมาอีกด้วย
3) เลตเตอร์ ออฟเครดิตที่โอนสิ ทธิ ได้และเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ตอ้ งอาศัยเลตเตอร์ ออฟเครดิตอีกฉบับ
หนึ่งเป็ นหลักประกัน เป็ นเครื่ องมือในการชาระราคาที่เป็ นทางเลือกให้แก่ผขู ้ ายที่ประสงค์จะได้รับการชาระราคา
แม้วา่ ตนจะไม่สามารถจัดหาสิ นค้าได้ครบถ้วนตามจานวนที่ลูกค้าต้องการ เลตเตอร์ ออฟเครดิตทั้งสองประเภทนี้
เอื้อประโยชน์ต่อผูข้ ายที่ไม่สามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การได้ดว้ ยตนเอง อย่างไรก็ตาม ผูร้ ับประโยชน์จะต้องเป็ น
ฝ่ ายที่ ตอ้ งใช้ความพยายามอย่างมากในการปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขของเลตเตอร์ ออฟเครดิต เนื่ องจากเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตทั้งสองรู ปแบบนี้มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างยุง่ ยากและซับซ้อน
4) เลตเตอร์ ออฟเครดิตเพื่อการซื้ อขายต่อเนื่ อง เป็ นเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดใน
การค้าขายระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายที่ดาเนิ นการซื้ อขายกันมายาวนาน เหมาะสาหรับการสั่งซื้ อสิ นค้าประเภทเดิ ม
ซ้ าๆ โดยความเสี่ ยงประการหลักที่ผขู ้ ายอาจจะพบเจอก็คือ การจัดทาเอกสารผิดพลาด ไม่ตรงตามเงื่อนไขในเลต
เตอร์ ออฟเครดิต แต่อาจเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นน้อยมาก เนื่ องจากผูข้ ายย่อมมีความคุน้ เคยในการจัดทาเอกสาร
กับคู่คา้ รายเดิมอยูแ่ ล้ว
คาสาคัญ: ความเสี่ ยงของเลตเตอร์ออฟเครดิต ผูร้ ับประโยชน์ การชาระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การค้าระหว่างประเทศ มีปัญหาหลักอยู่ 2 ประการ คือ ระยะทางและข้อจากัดในการชาระเงิน ด้วยเหตุที่
ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายอยู่กันคนละประเทศ ทาให้การค้าระหว่างประเทศมี ลกั ษณะเฉพาะตัวแตกต่ างไปจากการค้า
ภายในประเทศ โดยการค้าในประเทศ ผูซ้ ้ือผูข้ ายจะมีการแลกเปลี่ยนสิ นค้า และชาระเงินภายในพรมแดนเดี ยวกัน
แต่สาหรับการค้าระหว่างประเทศ ไม่สามารถเป็ นการแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับการชาระราคาได้โดยตรง เนื่ องจากมี
ระยะทางมาเป็ นอุปสรรคประการสาคัญตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น การค้าระหว่างประเทศจึงมีความเกี่ยวข้องกับการ
ขนส่ ง (transportation) เข้ามาเป็ นปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง ผูซ้ ้ื อในประเทศหนึ่งจะสามารถรับสิ นค้าได้ต่อเมื่อ
ได้รับเอกสารขนส่ งและเอกสารประกอบอื่นๆที่จาเป็ นต้องใช้ประกอบการดาเนิ นพิธีทางศุลกากรขาเข้า ซึ่ งผูข้ าย
อีกประเทศหนึ่ งจัดส่ งมาให้เท่านั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ การชาระราคาของผูซ้ ้ื อ เป็ นการชาระราคาเพื่อรับเอกสาร
(documentary sale) ควบคู่ไปกับการซื้ อขายสิ นค้า(กาชัย จงจักรพันธ์, 2557) รู ปแบบการชาระเงินในทางการค้า
ระหว่างประเทศ มีอยูห่ ลากหลายวิธีดว้ ยกัน แต่วธิ ีการของเลตเตอร์ออฟเครดิต ถือเป็ นวิธีการชาระราคาในการค้า
ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างได้รับความนิ ยม เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการชาระเงินที่ธนาคารเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
รับผิดชอบการชาระเงินแทนผูซ้ ้ื อ เมื่อคู่คา้ ตกลงกันในสัญญาซื้ อขายเรี ยบร้อยแล้ว ผูซ้ ้ื อจะนาสัญญาซื้ อขายไป
ติดต่อธนาคารของตนให้ดาเนิ นการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตให้แก่ผขู ้ าย ผูข้ ายมีหน้าที่จดั ทาเอกสารจัดส่ งให้แก่
ธนาคารของผูซ้ ้ื อ เมื่อธนาคารของผูซ้ ้ื อตรวจสอบแล้วว่า เอกสารที่ผขู ้ ายจัดทามาเพื่อเรี ยกเก็บเงิน มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเลตเตอร์ ออฟเครดิตทุกประการ ธนาคารผูด้ าเนิ นการเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตมี
ภาระผูกพันต้องดาเนินการชาระเงินให้แก่ผขู ้ ายตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิต แต่ปัญหาสาคัญ
ที่มกั พบคือผูข้ าย หรื อที่ในเลตเตอร์ออฟเครดิตเรี ยกว่า ผูร้ ับประโยชน์ (Beneficiary) ยังคงประสบปั ญหาการไม่ได้
รับชาระเงินอยู่ ทั้งๆที่มีเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็ นเครื่ องมือในการรับรองความเสี่ ยงของการชาระเงิน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาถึงความเสี่ ยงของผูข้ ายที่ใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตในการรับชาระเงินโดยจะพิจารณาจากประเภทของเลตเตอร์
ออฟเครดิตว่าผูข้ ายต้องแบกรับความเสี่ ยงจากเลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ละประเภทมากน้อยเพียงใด และจะมีวิธีการ
ใดในการรับมือกับความเสี่ ยงเหล่านั้นที่อาจเกิ ดขึ้น เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศที่ใช้เลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ น
เครื่ องมือในการชาระราคาเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่างๆที่นิยมใช้ทวั่ ไปในทางการค้าระหว่าง
ประเทศในปัจจุบนั รวมถึงกฎเกณฑ์ตาม UCP 600 และ ISBP 745 ว่ามีผลต่อความเสี่ ยงที่ผขู ้ ายจะต้องรับ
อย่างไรบ้าง
(2) ศึกษาความเสี่ ยงและเงื่อนไขที่ทาให้เกิดความเสี่ ยง ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในรู ปแบบต่างๆ
และวิธีการลดความเสี่ ยงที่ผขู ้ ายต้องพบเจอ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ด้วยความที่เลตเตอร์ ออฟเครดิต หรื อ L/C ทางการค้าเป็ นตราสารอย่างหนึ่ งที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์
ตามคาขอของผูซ้ ้ื อส่ งไปให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับประโยชน์ เพื่อเป็ นคารับรองหรื อคาสัญญาของธนาคารที่ออกว่าจะ
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จ่ายเงินเป็ นจานวนที่แน่นอนให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับประโยชน์ เมื่อผูข้ ายหรื อผูร้ ับประโยชน์แสดงเอกสารได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ ระบุ ไว้ใน L/C นั้น (อาวุธ โพธิ์ เล็ก, 2544) การพิจารณาว่า เอกสารที่ ผูร้ ั บประโยชน์ได้ส่งมา
เรี ยกเก็บนั้น มีความถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ จึงขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของธนาคารที่ยดึ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตเป็ นหลัก ไม่ใช่ แค่มองว่าเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตเป็ นเพียงเครื่ องมื อในการชาระเงิ นเท่านั้น
(Bacon, 2006)
Gao (2006) ให้ขอ้ มูลว่า เป็ นที่ ทราบกันโดยทัว่ ไปว่า เลตเตอร์ ออฟเครดิต เป็ นเครื่ องมือที่ ช่วยลดและ
กระจายความเสี่ ยงให้แก่ฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ ยวข้องผ่านระบบการเรี ยกเก็บ (negotiation) การใช้ เลตเตอร์ ออฟ
เครดิ ตอย่างแพร่ หลายนี้ จึ งก่อให้เกิ ดความคาดหมายและการกาหนดบทบาทที่ชดั แจ้งของแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต จึ งเป็ นธุ รกรรมที่ ถูกหยิบยกขึ้ นมาใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาความไม่แน่ นอนที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับ
คู่สัญญา ตามทฤษฎีความไม่แน่นอนและความเสี่ ยงในการทาสัญญา (choice under risk and uncertainty) จึงกล่าว
ได้อีกนัยหนึ่งว่า จาเป็ นต้องมีการเกิดขึ้นของสัญญาต่างๆก่อนที่จะเกิดธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต
แม้วา่ การใช้เลตเตอร์ ออฟเครดิต จะไม่ได้มีสภาพบังคับใช้เสมือนเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็มี
กฎเกณฑ์ ข้อ ก าหนดและวิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ อ อกโดยสภาหอการค้า ระหว่ า งประเทศ (International Chamber of
Commerce: ICC) ที่ เรี ยกว่า “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits: UCP” กฎเกณฑ์ดังกล่าว
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1993 จนมาเป็ นฉบับปั จจุบนั ที่ใช้กนั อยูค่ ือ“UCP600” ฉบับปรับปรุ ง
ล่าสุ ด ปี ค.ศ. 2007 ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับและปฏิบตั ิตามโดยทัว่ ไปกับทุกๆฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมเกี่ยวกับ
เลตเตอร์ออฟเครดิต (ICC, 2007)
ข้อกาหนดที่น่าสนใจประการหนึ่ง ใน UCP600 มาตรา34 มีใจความว่า ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดหรื อมีภาระ
ผูกพันในการพิสูจน์รูปแบบ ความถูกต้องแม่นยา ความแท้จริ ง การปลอมแปลงหรื อผลทางกฎหมายของเอกสาร
ทั้งที่ มีเงื่ อนไขปรากฏอยู่โดยทัว่ ไปหรื อเงื่ อนไขที่ เพิ่มเติม และไม่ตอ้ งรับผิดในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับรายละเอียด
สิ นค้าต่างๆ ปริ มาณ น้ าหนัก คุณภาพ เงื่อนไข การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง มูลค่าหรื อลักษณะภายนอกที่ปรากฏอยู่
ของสิ นค้า การบริ การหรื อการกระทาต่างๆที่สาแดงไว้บนเอกสาร ความสุ จริ ต การกระทาหรื องดเว้นกระทาการ
ความสามารถในการชาระหนี้ หรื อการกระทาใดๆของเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้า ผูร้ ับขนส่ ง ตัวแทนผูร้ ับขนส่ง
ผูไ้ ด้รับมอบกรรมสิ ทธิ์ ผูร้ ับประกันตัวสิ นค้าหรื อการกระทาของบุคคลอื่นๆ ประกอบกับในรายงานของ ICC
International Maritime Bureau. (2002, pp. 28-29) กล่าวว่า ใน UCP 500 (เป็ นข้อบังคับเกี่ ยวกับการใช้เลตเตอร์
ออฟเครดิตซึ่ งเป็ นข้อบังคับที่ออกมาก่อนหน้า UCP 600 ฉบับปั จจุบนั ) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ธนาคารไม่มีหน้าที่
ต้องพิจารณาความถูกต้องแท้จริ งของเอกสาร ค่าตอบแทนที่ธนาคารได้รับมาจากลูกค้าของตนไม่ได้เอื้ออานวยให้
ธนาคารจ าต้อ งเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม เติ ม โดยธนาคารก็ จ ะด าเนิ น การไปตามหน้า ที่ ที่ ต นได้รั บ
มอบหมายมาเท่านั้น ธุรกรรมทางการค้าส่ วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจึงบังคับใช้ระหว่างเหล่าผูซ้ ้ื อผูข้ ายที่มีความสุ จริ ตต่อ
กัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารควรให้ความสนใจในแง่ที่วา่ ธนาคารเองถือเป็ นผูท้ ี่ทราบข้อมูลเป็ นอย่างดีวา่ ลูกค้าของ
ตนร้องขอให้ธนาคารสนับสนุ นธุ รกรรมทางการเงิ นในส่ วนใดบ้าง อีกทั้งลูกค้าของธนาคารอาจมีธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันนี้ติดต่อมาเป็ นระยะเวลานาน ต่อเนื่องพอสมควรหรื อไม่ เป็ นต้น ทางหนึ่งที่จะดาเนินการดังกล่าว
ได้ คือ ธนาคารต้องใช้หลักการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละธุ รกรรม เช่น การตรวจสอบความแท้จริ งของ
เอกสารขนส่ งทางเรื อ (Bill of Lading) และเอกสารอื่ นๆที่ มี การส่ งมาเรี ย กเก็บ ตามเลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต การ

287

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตรวจสอบในลักษณะนี้ เป็ นวิธีเดี ยวที่ธนาคารจะมัน่ ใจได้ว่า ธนาคารกาลังสนับสนุนการเงินให้กบั สิ นค้าที่ตรง
ตามที่ลูกค้าแจ้งให้ธนาคารทราบจริ งๆ และเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ธนาคารอาจจะตรวจจับสัญญาณความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้น แม้วา่ ธนาคารไม่จาเป็ นต้องรับผิดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หากธนาคารใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นก็อาจ
ป้ องกันปั ญหาที่เกิดขึ้นจากเลตเตอร์ออฟเครดิตได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการฉ้อฉลหรื อมีเหตุผิดปกติที่
ทาให้ผซู ้ ้ือผูข้ ายไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละฝ่ ายคาดไว้
จากข้อกาหนดดังกล่าว ได้นาไปสู่ขอ้ สังเกตที่วา่ ธนาคารควรจะมีบทบาทอย่างไร ในแง่ที่ธนาคารน่าจะ
เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญและได้เห็นเอกสารต่างๆผ่านมืออยูโ่ ดยตลอด แม้วา่ ผูซ้ ้ื อหรื อผูย้ นื่ คาขอเปิ ดเลตเตอร์ออฟ
เครดิ ต และธนาคารผูเ้ ปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตจะตกลงร่ วมกันที่ จะแบกรับความเสี่ ยงหลากหลายรู ปแบบที่อาจ
เกิ ดขึ้นในการดาเนิ นธุ รกรรม แต่ท้ งั สองฝ่ ายก็ไม่ควรที่ จะต้องแบกรับความเสี่ ยงที่ จะต้องยอมรับหากมีการยื่น
เอกสารที่ปลอมแปลงมาเรี ยกเก็บ ผูข้ อเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตและธนาคารผูเ้ ปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตมีขอ้ ต่อรอง
บนพื้นฐานของเอกสารที่แท้จริ งและถูกต้อง ส่ วนผูร้ ับประโยชน์หรื อผูข้ ายก็มีหน้าที่ที่จะต้องยืน่ เอกสารที่ถูกต้อง
และดาเนิ นการโดยสุ จริ ต อย่างไรก็ดี หากมีความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการฉ้อฉลของบุคคลที่สาม เช่นผูร้ ับขนส่ง
สิ นค้าโดยที่ผรู ้ ับประโยชน์ไม่ทราบถึงกลฉ้อฉลนั้น ผูท้ ี่สมควรรับภาระความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ไม่ควรที่ จะเป็ นของฝ่ ายผูข้ อเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตและธนาคารผูเ้ ปิ ดเครดิต แต่ควรเป็ นความรับผิดชอบของ
ผูร้ ับประโยชน์ เนื่ องจากถือเป็ นผูท้ ี่ มีลาดับนิ ติสัมพันธ์หรื อความใกล้ชิดกับผูท้ ี่ ทาการฉ้อฉลมากกว่าฝ่ ายอื่ นๆ
(Gao, 2002, pp. 132-133)
งานศึ ก ษาของณัฐ ติ ก าญจน์ วิฑิ ต วิริ ย กุล (2555) ระบุ ว่า ส าหรั บ ประเทศไทยเอง ปั จ จุ บันยังมิ ได้มี
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเลตเตอร์ ออฟเครดิต ดังนั้น จึงต้องใช้กฎหมายเท่าที่มีอยูม่ าปรับใช้แก่คดี (เช่น หลักผูร้ ับ
โอนไม่ มีสิ ทธิ์ ดี ก ว่า ผูโ้ อน เป็ นต้น) เนื่ อ งจากศาลไม่สามารถที่ จ ะปฏิ เ สธการตัดสิ น คดี โดยอ้า งเหตุ ไม่ มีบท
กฎหมายที่จะบังคับใช้แก่คดีได้ ตามที่ได้บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 134 ซึ่งการ
ต้องบังคับใช้กฎหมายเท่าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ ไม่เพียงพอครอบคลุมทุกประเด็นปั ญหาอันเกี่ ยวกับเลตเตอร์ ออฟ
เครดิตได้ทาให้เกิดปั ญหาช่องว่างทางกฎหมาย และความไม่เหมาะสมในผลแห่งคดีข้ ึน รวมทั้งในกรณี การฉ้อฉล
ในเลตเตอร์ ออฟเครดิตทั้งที่เกิดขึ้นในความรับรู ้ของผูร้ ับประโยชน์หรื อไม่ก็ตาม ประเทศไทยก็มิได้มีกฎหมาย
บัญญัติถึงผลในกรณี ดงั กล่าวไว้ท้ งั สิ้น
จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดี ตที่ เกี่ ยวข้อง นามาสร้ างกรอบแนวความคิ ด
สาหรับ การศึกษาโดยการพิจารณาถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผูข้ ายหรื อผูร้ ับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
ได้แก่ การฉ้อฉลในทางการค้าระหว่างประเทศ ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับตัวเอกสาร และ สถานะความมัน่ คง
ของธนาคารผูเ้ ปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตในเรื่ องการชาระเงิ น หากผูข้ ายทราบถึ งความเสี่ ยงเหล่านั้นแล้ว ก็จะ
สามารถลดความเสี่ ยงที่ ผูข้ ายจะไม่ได้รับชาระเงิ นจากธุ รกรรมเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตลงได้ โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ความสัมพันธ์สิ่งที่นามาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
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ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผู้ขายหรือ
ผู้รับประโยชน์ ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต
-การฉ้อฉลในทางการค้าระหว่างประเทศ
-ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับตัวเอกสาร
-สถานะความมัน่ คงของธนาคารผูเ้ ปิ ด
เลตเตอร์ออฟเครดิตในเรื่ องการชาระเงิน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
-ผูข้ ายไม่ได้รับชาระเงินจากการทา
ธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
หากผูข้ ายทราบถึงลาดับของความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทต่างๆ ก็อาจจะ
ทาให้ผขู ้ ายสามารถเลือกใช้ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เหมาะสมกับลักษณะการค้าของตนเพื่อลดทอน
ความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับชาระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตได้

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
วิธีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการต่างๆและเอกสารเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ที่มีการทาธุรกรรมจริ งของผูป้ ระกอบการไทยในช่วงปี พ.ศ. 2560
5.2 ตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ตัวอย่างที่ นามาใช้ในการวิจยั คือ เลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภท
ต่างๆของผูป้ ระกอบการที่มีธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตในการชาระราคา ณ เดือน
เมษายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 จานวนทั้งหมด 130 ฉบับ
5.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูล โดยผูว้ ิจยั จะเก็บข้อมูลของ
เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตประเภทต่างๆของผูป้ ระกอบการที่ มีธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เลตเตอร์ อ อฟ
เครดิตในการชาระราคา ณ เดือนเมษายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
• เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ จานวน 83 ฉบับ
• เลตเตอร์ ออฟเครดิตที่เปิ ดโดยอาศัยเครดิตอีกฉบับหนึ่ งเป็ นหลักประกัน (Back-to-Back Letter of
Credit) จานวน 16 ฉบับ
• เลตเตอร์ออฟเครดิตที่โอนสิ ทธิได้ (Transferable Letter of Credit) จานวน 13 ฉบับ
• เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทยืนยัน (Confirmed Letter of Credit) จานวน 12 ฉบับ
• เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการซื้อขายต่อเนื่อง (Revolving Letter of Credit) จานวน 4 ฉบับ
• เลตเตอร์ออฟเครดิตให้เบิกเงินล่วงหน้าได้ (Red Clause Letter of Credit) จานวน 2 ฉบับ
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จากประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิตทั้งหมด จะคัดเลือกมาเป็ นจานวนรวมทั้งหมดเป็ น 130 ฉบับ ตั้งแต่
ช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2560
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ มีการดาเนิ นธุรกรรมระหว่างเดื อนเมษายน – เดือน
กันยายนพ.ศ. 2560 เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมมาดาเนินการวิเคราะห์เพื่อคัดกรองลักษณะเฉพาะของ
เลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภทต่างๆโดยใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยของ
ปริ มาณธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ละประเภท

6. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเลตเตอร์ ออฟเครดิต พบว่าเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ได้รับความ
นิยมในการใช้งานมากที่สุดในทางการค้าระหว่างประเทศคือ เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ โดยเป็ นเลต
เตอร์ ออฟเครดิตที่เพิกถอนไม่ได้แบบธรรมมดา (Irrevocable Letter of Credit) ส่ วนเลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภท
อื่นๆ ได้รับความนิยมในการใช้ลดหลัน่ กันไป แต่ก็มีสัดส่ วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับเลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภท
เพิกถอนไม่ได้ กล่าวได้อีกนัยหนึ่ ง คือ เลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ ถือเป็ นเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่
เป็ นรู ปแบบมาตรฐาน มีเงื่อนไขในการจัดทาเอกสารและข้อกาหนดที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และไม่มีขอ้ จากัดเป็ นการ
เฉพาะในส่ วนนี้ เองที่ อาจจะทาให้เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตประเภทนี้ ถูกหยิบยกมาใช้มากกว่าเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
ประเภทอื่นๆ แม้วา่ การเลือกใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable Letter of Credit) จะเป็ น
รู ปแบบที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด เนื่ องจากมีเงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ทาให้สามารถดาเนิ นการชาระราคา
ให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
แม้วา่ ผูซ้ ้ือและผูข้ ายส่วนใหญ่จะเลือกใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะการค้าของตน
แล้ว ก็ยงั พบว่า เงื่ อนไขบางประการของเลตเตอร์ ออฟเครดิตแต่ละประเภท ก็ยงั คงมีขอ้ จากัดที่อาจทาให้ผขู ้ าย
ไม่ ไ ด้รั บ ช าระเงิ น เช่ นกัน โดยสามารถสรุ ปข้อ จากัดบางประการของเลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต ประเภทต่างๆได้
ดังต่อไปนี้
1) การใช้เ ลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต ประเภทให้ เ บิ ก เงิ น ล่ ว งหน้า ได้ (Red Clause Letter of Credit) ผู ้รั บ
ประโยชน์มกั ประสบปั ญหาในการเรี ยกเก็บยอดเงินสัดส่ วนสุ ดท้าย เนื่ องจากเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิตบาง
ฉบับ กาหนดให้ผรู ้ ับประโยชน์ตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตนาใบรับรองคุณภาพของสิ นค้าที่ออกโดยผูซ้ ้ื อมายื่นต่อ
ธนาคารผูเ้ ปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต หากผูซ้ ้ื อไม่จดั ส่ งเอกสารดังกล่าวมาให้ก็อาจทาให้ผูร้ ับประโยชน์ไม่ได้รับ
ชาระเงินในส่วนที่เหลือ
2) เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทยืนยัน (Confirmed Letter of Credit) อาจไม่สามารถลดความเสี่ ยงในการ
รับชาระเงินของผูข้ ายได้ หากผูข้ ายจัดทาเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิต เมื่อจัดทาเอกสาร
ไปเรี ยกเก็บเงินไม่ถูกต้อง นอกจากผูข้ ายจะเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับชาระเงินแล้ว ยังต้องดาเนินการชาระค่าธรรมเนียม
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ในการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิตเองโดยที่อาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่า เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ มีนอ้ ยครั้งที่ผู ้
ซื้อจะเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมในการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิตให้
3) เลตเตอร์ ออฟเครดิตที่โอนสิ ทธิ์ ได้ มีขอ้ พึงระวังเป็ นพิเศษในการยื่นเอกสารไปเพื่อเรี ยกเก็บเงิน โดย
การจัด ท าเอกสารของผู ้รั บ ประโยชน์ ร ายที่ ห นึ่ ง (First Beneficiary) และผู ้รั บ ประโยชน์ ค นที่ ส อง (Second
Beneficiary) จะต้องมีความสอดคล้องกันและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เลตเตอร์ออฟเครดิตกาหนด
4) การจัดทาเอกสารเพื่อเรี ยกเก็บเงินจากเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิ ดโดยอาศัยเลตเตอร์ออฟเครดิตอีกฉบับ
หนึ่งเป็ นหลักประกัน (Back-to-back Letter of Credit) มีความยุง่ ยากและซับซ้อนกว่าเลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภท
อื่นๆ เนื่องจากจะต้องจัดทาเอกสารให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิตฉบับหลัก
5) เลตเตอร์ ออฟเครดิตเพื่อการซื้ อขายต่อเนื่ อง (Revolving Letter of credit) เป็ นเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่
ผูข้ ายแทบจะไม่มีความเสี่ ยงในการรับชาระเงิ น เนื่ องจากเป็ นการซื้ อขายระหว่างคู่คา้ ที่ติดต่อค้าขายกันมาเป็ น
ระยะเวลานาน การจัดทาเอกสารและการชาระเงินจึงมีความแน่นอนสม่าเสมอ ความเสี่ ยงเดียวที่มีความเป็ นไปได้
คือ การจัดทาเอกสารที่ไม่ถูกต้องส่งไปเรี ยกเก็บ ซึ่งมีความเป็ นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นน้อยมาก เพราะ
ผูข้ ายคุน้ เคยกับการจัดทาเอกสารอยูแ่ ล้ว

7. อภิปรายผล
ผลงานวิจยั ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Gao ที่กล่าวไว้วา่ เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่า เลต
เตอร์ ออฟเครดิ ต เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยลดและกระจายความเสี่ ยงให้แก่ฝ่ายต่างๆที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องผ่านระบบการ
เรี ยกเก็บ (negotiation) การใช้เลตเตอร์ ออฟเครดิตอย่างแพร่ หลายนี้ จึงก่อให้เกิดความคาดหมายและการกาหนด
บทบาทที่ชดั แจ้งของแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง

8. ข้ อเสนอแนะ
ผูซ้ ้ือผูข้ ายที่เลือกใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตเป็ นวิธีการชาระเงินระหว่างกันอาจไม่ทราบถึงข้อจากัดของ
เลตเตอร์ออฟเครดิตแต่ละประเภทที่ตนเลือกใช้อยู่ คู่คา้ ทั้งสองฝ่ ายอาจจะตระหนักถึงข้อจากัดดังกล่าวก็ต่อเมื่อ
ประสบกับข้อจากัดเหล่านั้นด้วยตนเอง ทั้งๆที่ความเป็ นจริ งแล้ว ในการทาธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต ผูท้ ี่มีความ
ชานาญและทราบถึงข้อจากัดต่างๆได้ดีที่สุด ก็คือ ธนาคารที่ให้บริ การธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต เนื่องจาก
ธนาคารเป็ นผูท้ ี่ดาเนินการเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการทั้งหมดและได้ตรวจสอบ
เอกสารต่างๆอยูต่ ลอด ดังนั้น หากธนาคารให้คาแนะนาแก่ผซู ้ ้ือและผูข้ าย ถึงข้อจากัดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เลือกใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต พร้อมทั้งเสนอแนะการระบุเงื่อนไขที่จะทาให้ผขู ้ ายได้รับชาระเงินได้ง่ายขึ้น ก็จะทา
ให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตของการให้บริ การแก่ลูกค้าของตนเองได้กว้างขวางยิง่ ขึ้นในฐานะที่เป็ นสถาบัน
ที่ได้รับความไว้วางใจจากผูซ้ ้ือผูข้ ายให้ดาเนินธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิตให้ เพิ่มเติมจากเดิมที่ธนาคารมีบทบาท
เพียงแค่เป็ นตัวกลางในการชาระเงินและตรวจสอบเอกสารเท่านั้น
เนื่ องจากการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาข้อมูลโดยรวบรวมเลตเตอร์ อ อฟเครดิ ตที่ มาจากการท า
ธุรกรรมของผูป้ ระกอบการไทยกับคู่คา้ จากประเทศอื่นๆ ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2560 และเป็ นข้อมูล
ลับเฉพาะที่ถือเป็ นความลับทางการค้า หากจะดาเนินการศึกษาเพิม่ เติมเพื่อขยายผลการศึกษาอาจจะต้องดาเนินการ
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ติดต่อกับธนาคารที่มีการดาเนินธุรกรรมเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเข้าถึงข้อมูลเป็ นการเฉพาะและต้องไม่นา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์
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การที่ ผูเ้ สี ยหายที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ ของรั ฐในความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมมีสิทธิ ร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนิ นคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ ของรัฐในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และมี
สิ ทธิ ยื่นฟ้ องต่อศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ซึ่ งหากพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็ จหรื อศาลได้วินิจฉัย
ชี้ขาดในประเด็นแห่ งคดีแล้ว ย่อมส่ งผลต่ออานาจการไต่สวนและวินิจฉัยคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นไปตาม
หลักการห้ามดาเนิ นคดี อาญาซ้ า (Ne bis in idem) ดังนั้น เพื่อป้ องกันไม่ให้การดาเนิ นคดี อาญาของผูเ้ สี ยหายส่ งผล
กระทบต่ออานาจการดาเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าควรมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อ
ตรวจสอบการดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหาย
คาสาคัญ: การกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหาย,ตรวจสอบการดาเนินคดี
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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ กระทาผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรื อกระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเอกชนทาให้เอกชน
ซึ่ งเป็ นผูเ้ สี ยหายมีสิทธิ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนิ นคดี อาญากับเจ้าหน้าที่ ของรัฐในความผิดกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หรื อยื่นคากล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนและวินิจฉัยคดีกบั เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ รวมถึ งผูเ้ สี ยหายใช้สิทธิ ยื่นฟ้ องคดี ต่อศาลอาญาคดี ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ สี ยหายมีสิทธิ ดาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐถือได้วา่ เป็ นกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจ
ของรัฐ อย่างไรก็ตามจากรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทัว่ ราชอาณาจักรในปี 2559 พบว่าศาลอาญาคดีทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบรับคดีไว้พิจารณาจานวน 263 คดี พิพากษาคดีแล้วเสร็ จจานวน 56 คดี ในจานวนนี้ พบว่าศาลมีคา
พิพากษาให้โจทก์ชนะจานวน 13 คดี พิพากษาให้จาเลยชนะจานวน 25 คดี ถอนฟ้ องจานวน 6 คดี จาหน่ ายคดี
จานวน 3 คดี ยกฟ้ องโดยเหตุอื่นจานวน 9 คดี เห็นได้วา่ ศาลวินิจฉัยไม่ลงโทษจาเลยมีจานวนสู งถึง 43 คดี ดังนั้น
การที่ ผูเ้ สี ยหายใช้สิทธิ ดาเนิ นคดี อาญากับเจ้าหน้าที่ ของรัฐโดยไม่ผ่านกระบวนการดาเนิ นคดี อาญาของรัฐอาจ
ส่ งผลต่อการพิจารณาคดีของศาลรวมถึงอานาจดาเนิ นคดีอาญาของหน่ วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้องในชั้นก่อนฟ้ องและ
หลังฟ้ องคดีหลายประการ ดังนี้
ปั ญหาประการแรกผูเ้ สี ยหายใช้สิทธิ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในความผิดซึ่ งเป็ นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและศาลได้มีคาพิพากษาแล้ว ย่อมทาให้สิทธิใน
การนาคดี มาฟ้ องในประเด็นเดี ยวกันเป็ นอันระงับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)
ส่ งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจไต่สวนเจ้าหน้าที่รัฐในความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมได้อีก
ปั ญหาประการที่สองผูเ้ สี ยหายใช้สิทธิ ฟ้องคดีกบั เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบ ทาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจไต่สวนคดี ในความผิดที่ เป็ นประเด็นอย่างเดี ยวเดี ยวกันได้ เนื่ องจาก
กฎหมายกาหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับคากล่าวหาเรื่ องที่เป็ นคดีอาญาในประเด็นอย่างเดียวกันและ
ศาลได้ประทับรับฟ้ องหรื อพิพากษาหรื อมีคาสัง่ เด็ดขาดแล้ว

294

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ปั ญหาประการสุ ดท้ายเป็ นกรณี การขอเข้าร่ วมเป็ นโจทก์ของอัยการสู งสุ ดหรื อพนักงานอัยการในคดี ที่
ผูเ้ สี ยหายใช้สิทธิ ยื่นฟ้ องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และเป็ นความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทา
ความผิดกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรื อมีความเสี ยหายสูง ซึ่งการดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายเพียงฝ่ ายเดี ยว
อาจส่งผลต่อรู ปคดีในชั้นศาลทาให้ศาลไม่สามารถลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาผิดได้
ดังนั้น จากปั ญหาดังที่กล่าวมาจึงจาเป็ นต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบการดาเนิ นคดีอาญา
ของผูเ้ สี ยหายในความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม เพื่อให้การดาเนินคดีกบั เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามเจตนารมณ์
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี อานาจการดาเนิ นคดีอาญาของผูเ้ สี ยหาย ในความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
หรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาสาหรับความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ใน
การควบคุมตรวจสอบการดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหาย
3) เพื่อศึ กษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นคดี
อาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
4) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ตรวจสอบการดาเนิ นคดี ของ
ผูเ้ สี ยหายตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ขอบเขตของการวิจัย
ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และการดาเนิ นคดี ของผูเ้ สี ยหายในคดี อาญาที่ เป็ นความผิดต่อแผ่นดิ น รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบอานาจฟ้ องของผูเ้ สี ยหายโดยเฉพาะในความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ กระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการหรื อกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 รวมถึงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. 2547 และกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นคดี ความผิดต่อแผ่นดิ นและความผิดต่อตาแหน่ ง
หน้าที่

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ใช้วธิ ีการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
ไทยและกฎหมายต่างประเทศ ตาราและหนังสื อ รายงานการวิจัยต่างๆ วิทยานิ พนธ์บทความทางวิชาการ คา
พิพากษาศาลฎีกาและสื บค้นทางระบบอินเทอร์ เน็ตในเรื่ องที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึ กษา
ค้นคว้าทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศ
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ มีความเกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นคดี
อาญาของผูเ้ สี ยหาย รวมถึงศึกษามาตรการตรวจสอบการดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายโดยเปรี ยบเทียบกับกฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ สหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อ
นาไปสู่ การกาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบการดาเนิ นคดี อาญาของผูเ้ สี ยหายตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ซึ่งผลของการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ประเด็นการดาเนิ นคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายกรณี ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินคดีกบั เจ้าหน้าที่
ของรัฐในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
(1) ตามหลักการห้ามดาเนิ นคดี ซ้ า (Ne bis in idem) ได้กาหนดห้ามดาเนิ นคดี อาญาซ้ าในการกระทา
ความผิดเดียวกันหรื อในความผิดกรรมเดี ยวผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่ งหลักการดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะคุม้ ครอง
ไม่ให้มีการลงโทษสาหรับการกระทาผิดกรรมเดียวกันถึงสองครั้ง ถือได้วา่ หลักการห้ามดาเนินคดีอาญาซ้ า (Ne bis in
idem) เป็ นเงื่อนไขแห่งการระงับคดีในทางอาญา ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา19(4) ไม่ได้กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจ
ดาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงทาให้เกิดปั ญหากรณี ผเู ้ สี ยหาย
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนิ นคดีกบั เจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท โดย
ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบกับพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิเศษ พ.ศ. 2547 พบว่า
มาตรา 21 กาหนดให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอานาจมีอานาจสอบสวนและดาเนินคดีที่มีการกระทาอันเป็ น
กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่ งอยูใ่ นอานาจการสอบสวนคดี พิเศษหรื อคดีที่มีการกระทา
ความผิดหลายเรื่ องต่อเนื่ องหรื อเกี่ยวพันกัน ดังนั้นจึงควรกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจไต่สวนและ
วินิจฉัยคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณี กระทาผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทด้วย เนื่ องจากทาให้การกระทาผิด
ที่เป็ นกรรมเดียวกันได้รับการสอบสวนเพียงครั้งเดียวโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
(2) ประเด็นเกี่ ยวกับอานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89 กาหนดการประสานคดีระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพนักงานสอบสวน เกี่ยวกับการ
ส่งคาร้องทุกข์มาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่าอยูใ่ นอานาจหรื อไม่ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจส่ งเรื่ องที่
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ ของรั ฐกระทาผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ กลับไปยังพนักงานสอบสวนให้ดาเนิ นการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่ามาตรการประสานงานคดี ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ
พนักงานสอบสวนยังไม่ครอบคลุมในความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท โดยจาก
การศึ กษาเปรี ยบเที ยบกับพระราชบัญ ญัติ การสอบสวนคดี พิ เ ศษ พ.ศ. 2547 พบว่า มาตรา 21/1 ก าหนดการ
ประสานงานคดีระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไว้ โดยให้พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษส่งเรื่ องกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดที่เป็ นคดีพิเศษและเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ใน
ระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ได้มีมติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอานาจทาการสอบสวนไปพลางก่อน
ได้ นอกจากนั้น มาตรา 32 ยังกาหนดกระบวนการสอบสวนร่ วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงาน

296

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

อัยการในคดีมีความยุง่ ยากซับซ้อนในการรวบรวมพยานหลักฐานหรื อการแสวงหาข้อเท็จจริ ง และให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษทาการสรุ ปสานวนที่สอบสวนร่ วมกัน หากพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดี กฎหมายกาหนดให้
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทาความเห็นแย้ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145 ได้ ดังนั้น
จึ งควรกาหนดกระบวนการประสานคดีระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพนักงานสอบสวนให้ครอบคลุมใน
ความผิ ด กรรมเดี ย วผิ ด ต่ อ กฎหมายหลายบท ในเรื่ อ งของอ านาจส่ ง ค าร้ อ งทุ ก ข์ อ านาจสอบสวน รวมถึ ง
กระบวนการสอบสวนคดีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพนักงานสอบสวนด้วย
2) ประเด็นการฟ้ องคดีของผูเ้ สี ยหายต่อศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบส่ งผลต่ออานาจไต่สวน
และวินิจฉัยคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยหลักการดาเนิ นคดี อาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่
สวนและวินิจฉัยคดี หากไต่สวนแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิด คณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องส่ งสานวน
การไต่สวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสู งสุ ดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้ องคดีต่อไป ซึ่ งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 16 กาหนดให้ผเู ้ สี ยหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทาผิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีสิทธิ ยื่นฟ้ องคดี ต่อศาลอาญาคดี ทุจริ ตและประพฤติมิชอบได้ ถ้าศาลประทับรับฟ้ องคดี
ของผูเ้ สี ยหายไว้พิจารณา และขณะเดียวกันยังมีคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐอยูร่ ะหว่างการไต่สวนและวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่ งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 86 กาหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับคากล่าวหาเรื่ องที่เป็ นคดีอาญา
ในประเด็นอย่างเดียวกันและศาลได้ประทับรับฟ้ องหรื อพิพากษาหรื อมีคาสัง่ เด็ดขาดแล้ว ย่อมเป็ นการตัดอานาจไต่
สวนคดี ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยผลของกฎหมายทันที เมื่อศึ กษาเปรี ยบเทียบกับการดาเนิ นคดีอาญาตาม
กฎหมายของประเทศอังกฤษพบว่ากฎหมายกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิร้องทุกข์และฟ้ องคดีต่อศาลทั้งในความผิด
ยอมความได้และความผิดต่อแผ่นดิน แต่ก็ให้อานาจหน่วยงานรัฐ คือ Crown Prosecution Service (CPS) มีอานาจ
ตรวจสอบการดาเนิ นคดีอาญาของประชาชน หากเห็นว่าผูเ้ สี ยหายดาเนินคดีอาญาไม่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรื อกระทบต่อสาธารณะ CPS มีอานาจสั่งให้ผูเ้ สี ยหายยุติการดาเนิ นการหรื อระงับการดาเนิ นของผูเ้ สี ยหายได้
ตามที่ CPS เห็นสมควร นอกจากนี้ CPS อาจจะเข้าดาเนินคดีอาญาดังกล่าวแทนผูเ้ สี ยหายเอง ดังนั้น ควรกาหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะเป็ นองค์กรหลักในการดาเนิ นคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอานาจระงับการใช้
สิ ทธิฟ้องคดีของผูเ้ สี ยหายได้ เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจไต่สวนและวินิจฉัยคดีในความผิดนั้นให้เสร็ จ
สิ้นก่อน
3) ประเด็นการขอเข้าร่ วมเป็ นโจทก์ของอัยการสู งสุ ดหรื อพนักงานอัยการในคดีที่ผเู ้ สี ยหายใช้สิทธิ ยื่น
ฟ้ องเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อศาลกรณี เป็ นคดีที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ
ในการพิจารณาคดี ของศาลอาญาคดี ทุจริ ตและประพฤติมิชอบสาหรั บคดี ที่ผูเ้ สี ยหายเท่านั้นเป็ น
โจทก์ จะพิจารณาจากหลักฐานของผูเ้ สี ยหายนาสื บรวมถึงศาลมีอานาจเรี ยกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรื อเรี ยก
บุคคลมาให้ถอ้ ยคา ส่ วนในคดี ที่อยั การสู งสุ ด พนักงานอัยการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรื อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เป็ นโจทก์ ให้ศาลนารายงานและสานวนการไต่สวนมาเป็ นหลักในการแสวงหาความจริ งในคดี เห็นว่าใน
คดีที่ผเู ้ สี ยหายเป็ นโจทก์ ศาลจะต้องมีการพิจารณาเพื่อแสวงหาความจริ งและรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่าคดีที่
อัย การสู ง สุ ด หรื อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นโจทก์ เนื่ อ งจากคดี ดัง กล่ า วได้ผ่ า นกระบวนการรวบรวม
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พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาก่ อนแล้ว ทาให้ศาลสามารถทราบถึ งข้อเท็จจริ ง
เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี ยหาย หรื อผลกระทบจากการกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อที่ศาลจะพิจารณา
คดีได้ต่อไป ในการพิจารณาคดีทุจริ ตให้ศาลนาบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับ
ใช้เท่าที่ ไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ ี ดังนั้น ในคดี ที่อยั การสู งสุ ด พนักงานอัยการ หรื อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเรื่ องที่ผเู ้ สี ยหายเป็ นโจทก์กรณี กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
เป็ นเรื่ องที่ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรื อมีผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่อสาธารณะ อัยการสู งสุ ด พนักงาน
อัยการ หรื อคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเข้าเป็ นโจทก์ในคดี โดยการยืน่ คาร้องขอเข้าร่ วมเป็ นโจทก์ในระยะใดก่อน
คดีเสร็ จเด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31 เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกับการดาเนินคดี
อาญาตามกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีผเู ้ สี ยหายมีสิทธิ ดาเนิ นคดีอาญาอย่างจากัด โดยมีสิทธิ ฟ้องคดี
เฉพาะความผิดเล็กน้อยเท่านั้น และมีเงื่อนไขว่าผูเ้ สี ยหายต้องดาเนินการประนีประนอมกับคู่กรณี เสี ยก่อน หากคดี
ที่ผเู ้ สี ยหายฟ้ องมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอานาจเรี ยกให้พนักงานอัยการเข้ามาดาเนินคดีดงั กล่าว
แทนผูเ้ สี ยหายหรื อความผิดที่ผเู ้ สี ยหายฟ้ องคดีเป็ นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต่อรัฐผูเ้ สี ยหายไม่อาจยื่นฟ้ อง
คดีดงั กล่าวได้ ดังนั้น จึงควรกาหนดให้ศาลเรี ยกอัยการสู งสุ ด พนักงานอัยการ หรื อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้ามา
เป็ นโจทก์ร่วมในคดี เนื่ องจากคดีที่อยูร่ ะหว่างพิจารณาคดี ศาลย่อมทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับคดีมากกว่าพนักงาน
อัยการ

6. อภิปรายผล
จากการวิจยั ทาให้สามารถกาหนดแนวทางในการตรวจสอบการดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายในความผิด
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรื อความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมได้ อันเป็ นไปตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย ดังนี้
1) จากศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องพบว่าการกระทาผิดอาญาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐอาจจะก่อให้เกิ ด
ผลกระทบหรื อความเสี ยหายต่อเอกชนด้วยท าให้เอกชนสามารถเป็ นผูเ้ สี ยหายและมี สิทธิ ด าเนิ นคดี อาญากับ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐได้ซ่ ึ งเป็ นการกระทาความผิดกรรมเดี ยวผิดต่อกฎหมายหลายบทอันไปตามหลักการดาเนิ นคดี
อาญาโดยรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ สี ยหายมีสิทธิ ดาเนิ นคดีอาญาได้ หน่ วยงานของรัฐก็มี
กระบวนการตรวจสอบการดาเนิ นคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายด้วยเช่นกันซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดการตรวจสอบคดีอาญา
โดยพบว่าทั้งประเทศที่ ใช้ระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาต่างมีการกาหนดกระบวนการตรวจสอบการด าเนิ น
คดีอาญารวมถึงการตรวจสอบการดาเนินคดีของผูเ้ สี ยหายไว้ดว้ ย
2) จากการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.
2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 เปรี ยบเที ยบ
กฎหมายของประเทศอังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
พบว่า การด าเนิ น คดี อ าญาของประเทศอัง กฤษก าหนดให้ประชาชนมี สิ ท ธิ ด าเนิ น คดี อ าญาได้ซ่ ึ ง ก าหนดไว้
เช่นเดียวกับการดาเนิ นคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
พ.ศ. 2559 โดยกาหนดให้ผูเ้ สี ยหายมีสิทธิ ฟ้องเจ้าหน้าที่ ของรัฐต่อศาลอาญาคดี ทุจริ ตและประพฤติมิชอบได้ แต่
อย่างไรก็ตามในประเทศอังกฤษให้อานาจหน่วยงานของรัฐ Crown Prosecution Service (CPS) มีอานาจตรวจสอบ
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การดาเนิ นคดีอาญาของประชาชนได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่าหากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. 2559 กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจตรวจสอบการดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายเพื่อป้ องกันการใช้
สิ ทธิ ฟ้องคดีโดยไม่สุจริ ตหรื อใช้สิทธิ ฟ้องคดีเพื่อไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจไต่สวนและวินิจฉัยคดี ย่อม
ทาให้การดาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น รวมถึงตามหลักการดาเนินคดีอาญาของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยหลักเป็ นการดาเนิ นคดี อาญาโดยรั ฐ แต่บางกรณี ที่เป็ นความผิดเล็กน้อยก็เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ สี ยหายมีสิทธิดาเนิ นคดีอาญาได้เช่นกัน และหากเป็ นกรณี ที่ผกู ้ ระทาผิดกระทาความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบทหรื อคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ศาลมีอานาจเรี ยกพนักงานอัยการเข้ามาดาเนินคดีแทนผูเ้ สี ยหาย
ด้วย ผูว้ ิจยั เห็นว่าการกาหนดให้ศาลมีอานาจเรี ยกพนักงานอัยการเข้ามาในคดีที่ผเู ้ สี ยหายฟ้ องเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ ง
เป็ นคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้ ตามหลักการดาเนิ นคดีอาญาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถือเป็ น
มาตรการที่ ทาให้รัฐสามารถตรวจสอบควบคุมการดาเนิ นคดี อาญาของผูเ้ สี ยหายได้มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากโดย
หลักการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐส่งผลโดยตรงต่อรัฐในฐานะเจ้าของผูใ้ ช้อานาจและมีหน้าที่รักษาความสงบ
เรี ยบร้อยในสังคม พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ก็ควรกาหนดให้มีมาตรการ
ดังกล่าวด้วยเช่นกันสรุ ปได้ว่าทั้งประเทศอังกฤษที่ ใช้ระบบกล่าวหาและสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี ที่ใช้ระบบ
ไต่สวนต่างมีกระบวนการตรวจสอบการดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายไว้เป็ นไปตามแนวคิดการตรวจสอบคดีอาญา
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิเศษ พ.ศ. 2547 กาหนดให้พนักงานสอบสวนคดี พิเศษมีอานาจ
สอบสวนในความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายบทย่อมทาให้ความผิดในประเด็นเดียวกันหรื อเรื่ องเดี ยวกันได้รับ
การสอบสวนให้เสร็ จสิ้ นไปในคราวเดี ยวเป็ นไปตามหลักการห้ามด าเนิ นคดี อาญาซ้ า (Ne bis in idem) ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมยัง
ไม่มีการกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจในการไต่สวนวินิจฉัยคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดกรรม
เดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทด้วย
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ควรกาหนดกระบวนการตรวจสอบการดาเนิ นคดีอาญาของ
ผูเ้ สี ยหายทั้งชั้นก่อนและหลังฟ้ องคดี ดังนี้
ประเด็นแรกเรื่ องอานาจไต่สวนและวินิจฉัยคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในความผิดกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทเพื่อเป็ นไปตามหลักการห้ามดาเนินคดี ซ้ า (Ne bis in idem) จึงเห็นควรให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อานาจดาเนิ นคดี ในความผิ ดฐานอื่ นที่ เป็ นการกระท ากรรมเดี ยวกันหรื อเรื่ องเดี ยวกัน เพื่อให้มีการสอบสวน
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ หากความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย
บท เป็ นคดีที่ยงุ่ ยากและมีความซับซ้อน ควรกาหนดให้มีกระบวนการสอบสวนคดีร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กับพนักงานสอบสวน เนื่องจากแต่ละองค์กรมีความเชี่ยวชาญในการหาแสวงหาพยานฐานเฉพาะด้านต่างกัน
การสอบสวนร่ วมกันน่าจะทาให้การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีมีประสิ ทธิภาพ
ประเด็นที่สองเรื่ องการใช้สิทธิ ฟ้องคดีของผูเ้ สี ยหายต่อศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบส่ งผลต่อ
อานาจไต่สวนและวินิจฉัยคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากคดีที่ผเู ้ สี ยหายยื่นฟ้ องต่อศาลและศาลประทับรับฟ้ อง
ไว้ เป็ นเรื่ องเดียวกันหรื อประเด็นอย่างเดียวกันและยังอยูใ่ นระหว่างไต่สวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมทาให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอานาจการไต่สวนคดี ต่อไปได้ แม้ว่าตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ทุจริ ตและ
ประพฤติ มิ ชอบ พ.ศ. 2559 จะก าหนดให้ศาลมี อานาจเรี ยกรายงานและส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริ งมาเพื่อ
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ประกอบการไต่สวนมูลฟ้ องและหากศาลเห็ นสมควรอาจสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้ องหรื อการพิจารณาคดี ของ
ผูเ้ สี ยหายไว้เพื่อรอผลการไต่สวนคดี ก่อนได้ อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั เห็ นว่าหากผูเ้ สี ยหายยื่นฟ้ องคดี โดยใช้สิทธิ ไม่
สุจริ ตเพื่อช่วยเหลือจาเลย หรื อชิงฟ้ องคดีก่อนเพื่อตัดอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมส่งผลต่อสานวนการไต่
สวน ดังนั้น เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิ ดาเนิ นคดีของผูเ้ สี ยหายควรกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจระงับ
การใช้สิทธิฟ้องคดีของผูเ้ สี ยหายได้
ประการสุ ดท้ายการขอเข้าร่ วมเป็ นโจทก์ของอัยการสู งสุ ดหรื อ พนักงานอัยการในคดี ที่ กระทบต่ อ
ประโยชน์สาธารณะ หากการใช้สิทธิฟ้องคดีของผูเ้ สี ยหายศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดส่ งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่หน่วยงานของรัฐด้วย ควรที่ จะให้ศาลเรี ยกอัยการ
สู งสุ ดหรื อพนักงานอัยการเข้ามาในคดี โดยเป็ นโจทก์ร่ วมกับผูเ้ สี ยหายเพื่ อควบคุ มการด าเนิ นคดี แ ละรั ก ษา
ผลประโยชน์ของรั ฐ โดยผูว้ ิจัยเห็ นว่าการที่ อยั การสู งสุ ดหรื อพนักงานอัยการจะเข้ามาในคดี เองตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31 เป็ นเรื่ องที่ ปฏิ บตั ิได้ยากเนื่ องจากพนักงานอัยการไม่อาจทราบได้ว่า
ผูเ้ สี ยหายฟ้ องคดีเรื่ องใดไว้บา้ ง ดังนั้น การกาหนดให้ศาลเรี ยกอัยการสู งสุ ดหรื อพนักงานอัยการเข้ามาในคดี เป็ น
กระบวนการทางกฎหมายที่สามารถบังใช้ได้มากกว่า
จากการศึ กษาผูว้ ิจยั จึ งเห็ นว่าควรกาหนดให้รัฐสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ การดาเนิ นคดี อาญาของ
ผูเ้ สี ยหายในความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรื อ
ความผิ ดต่ อต าแหน่ งหน้าที่ ในการยุติ ธรรมได้ ย่อมท าให้กระบวนการด าเนิ นคดี อาญากับเจ้าหน้าที่ ของรั ฐมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น และเป็ นไปตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

7. ข้ อเสนอแนะ
จากสภาพปั ญหาและการศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีอาญา
ผูว้ ิจัยขอเสนอมาตรการตรวจสอบการดาเนิ นคดี อาญาของผูเ้ สี ยหาย โดยแก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม และ
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ควรแก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19(4) โดยกาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจไต่สวนและ
วินิจฉัยคดีที่เป็ นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และกรณี ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สัง่ ไม่ช้ ีมูลความผิด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้พนักงานสอบสวนที่สอบสวนร่ วมกัน
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจตรวจสอบสานวน โดยมีอานาจทาความเห็นแย้งสานวนเฉพาะคดีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทาผิดและอยูใ่ นอานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 145
ได้
2. ควรแก้ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุ จริ ต พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม มาตรา 89 โดยกาหนดให้ส่งคาร้ องทุ กข์ของพนักงานสอบสวนมายัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ครอบคลุมถึงความผิดที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็ นความผิดกรรมเดียวกับความผิดที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ กระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรื อกระทาผิดต่อตาแหน่ ง
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หน้าที่ในการยุติธรรม รวมถึงกาหนดกระบวนการสอบสวนร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพนักงาน
สอบสวน
3. ควรเพิ่ มมาตรา 21/1 ตามพระราชบัญญัติ วิธีพิ จารณาคดี ทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ พ.ศ. 2559 โดย
กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี สิทธิ ยื่นคาร้ องต่อศาลอาญาคดี ทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบ เพื่อให้ระงับการ
ดาเนินคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายไว้ชวั่ คราว
4. ควรเพิ่มเติมมาตรา 26/1 ตามพระราชบัญญัติวธิ ี พิจารณาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 โดย
กาหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบเรี ยกอัยการสู งสุ ดหรื อพนักงานอัยการเข้ามาเป็ นโจทก์ร่วมกับ
ผูเ้ สี ยหายในคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
คานิยามศัพท์
“ชั้นก่ อนฟ้ อง” หมายถึ ง กระบวนการในชั้นสอบสวนของหน่ วยงานของรั ฐเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริ ง
รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุ ปสานวนคดี
“ชั้นหลังฟ้ องคดี” หมายถึง กระบวนการดาเนิ นคดีอาญาของผูเ้ สี ยหายในชั้นศาลตั้งแต่ยื่นฟ้ องจนถึงก่อน
ศาลอาญาคดีทุจริ ตและประพฤติมิชอบมีคาพิพากษา
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการทาสั ญญาการประกอบธุรกิจนาเทีย่ วแบบแพ็คเกจทัวร์
LEGAL PROBLEMS CONCERNING CONTRACT BUSINESS
PACKAGE TOUR
สาวิตรี บุญเสมา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่ จะศึ กษาสภาพปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการทาสัญญาการ
ประกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวแบบแพ็คเกจ โดยศึ ก ษากฎหมายต่างๆของประเทศไทยว่าควรจะมี ขอ้ กาหนดในการ
ควบคุมการทาสัญญาอย่างไร เพื่อที่จะส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เนื่ องจากกฎหมายในประเทศไทยเกี่ ยวกับ การท าสัญ ญาการประกอบธุ รกิ จน าเที่ ยวแบบแพ็ค เกจมี
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ ไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ล้วนแล้วแต่เป็ นกฎหมายที่ บัญ ญัติเกี่ ยวกับเรื่ องการควบคุ มการท า
สัญญาการประกอบธุรกิจนาเที่ยวแบบแพ็คเกจทั้งสิ้ น แต่การทาสัญญาดังกล่าวมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ าย
ด้วยกัน จึงทาให้เกิดปั ญหาในเรื่ องการบริ การตามสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวกับนักท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ
ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวไม่ได้รับความคุม้ ครองอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมีขอ้ เสนอแนะโดยการให้มีการแก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและ
มัคคุเทศก์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในเรื่ องของการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การทาสัญญาการประกอบธุรกิจนาเที่ยวแบบแพ็คเกจ โดยการกาหนดให้สัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จจะต้องทา
สัญญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวและนักท่ องเที่ ยว มี ขอ้ ความที่ เป็ นข้อมูล หรื อข้อ
สัญญาตามที่กฎหมายกาหนด และต้องส่งมอบสัญญาให้แก่นกั ท่องเที่ยว

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การประกอบธุรกิจนาเที่ยวของประเทศไทยในปั จจุบนั ถือเป็ นอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมี
บทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งถือเป็ นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามา
ซึ่ งเงิ น ตราต่ างประเทศ การสร้ างงาน และการกระจายความเจริ ญ ไปสู่ ภู มิ ภ าคต่ างๆในประเทศไทย ซึ่ งการ
ท่องเที่ยวถือเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ ง อีกทั้งรวมไปถึงการค้า
และการลงทุนด้วย เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้
ให้กบั ประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็ วกว่าภาคการผลิตและภาคบริ การอื่นๆ อย่างไรก็
ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุ นแรงขึ้นตามลาดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมี
ความอ่อนไหวจากปั จจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้1
การนานักท่องเที่ยวโดยการนาเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ เป็ นการท่องเที่ยวรู ปแบบหนึ่ งที่ได้รับ ความนิ ยม
อย่างแพร่ หลายในปั จจุ บัน มี ลกั ษณะเป็ นการจัดรายการนาเที่ ยว โดยรวมเอาบริ การทางการท่ องเที่ ยวตั้งแต่ 2
ประเภทขึ้ น ไป ได้แก่ การคมนาคมขนส่ ง สถานที่ พกั อาหารเครื่ องดื่ ม ทัศนาจร สิ น ค้าหรื อของที่ ระลึ ก และ
มัคคุเทศก์ เป็ นต้น มารวมไว้เป็ นรายการนาเที่ยวเดียวแล้วเสนอขาย รายการดังกล่าวแก่นกั ท่องเที่ยวในราคาเหมา
จ่ ายไม่ แยกขายเป็ นที ละรายการ เพื่ อ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แ ก่ นักท่ อ งเที่ ยว นัก ท่ องเที่ ยวไม่ จาต้อ ง
ดาเนินการติดต่อเพื่อซื้อสิ นค้าหรื อบริ การเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆจากผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายๆ
แห่งทีละรายการด้วยตนเอง การนาเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์มีการเรี ยกกันในหลากหลายนิยาม เช่น การนาเที่ยวแบบ
แพ็คเกจทัวร์ (Package Tour) การนาเที่ ยวแบบเหมาจ่าย การบริ การ การทัศนาจร เป็ นต้น ซึ่ งการท่องเที่ ยวแบบ
แพ็คเกจทัวร์ น้ ี กฎหมายของประเทศอังกฤษได้บญั ญัติไว้ใน The Package Travel, Package Holidays and Package
Tours Regulations 1992 เป็ นกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรของประเทศอังกฤษมีผลใช้บงั คับกับสัญญานาเที่ยวแบบ
เบ็ดเสร็ จได้นิยามความหมายของการนาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จไว้ หมายถึง การจัดรวบรวมบริ การทางการท่องเที่ยว
อย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ การขนส่ ง ที่ พกั หรื อบริ การท่องเที่ยวอื่นไว้ล่วงหน้า เพื่อขายหรื อเสนอขายในราคา
เหมาจ่าย
เมื่ อ พิ จ ารณาประเภทการท่ อ งเที่ ยวแบบเบ็ ด เสร็ จ แล้ว จะเห็ น ได้ว่า ลัก ษณะการท าสั ญ ญาระหว่า ง
นักท่องเที่ ยวกับผูป้ ระกอบธุรกิ จนาเที่ยวสามารถเกิ ดขึ้นได้หลายรู ปแบบ อีกทั้งสัญญานาเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์
หรื อแบบเบ็ดเสร็ จ อาจมีองค์ประกอบระหว่างประเทศได้ในหลายโอกาส คือองค์ประกอบระหว่างประเทศอาจ
เกิ ดขึ้นได้จากสัญชาติของคู่สัญญาไม่วา่ จะเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ ยว ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว และ

1

เจษฎา ขวัญเมือง. (2559). ปัญหาและสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :
http://tourismatbuu.wordpress.com [2560, 8 มิถุนายน].
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นักท่องเที่ยว หรื อสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา สถานที่ ชาระหนี้ ตามสัญญา หรื อสถานที่ที่เกิ ดการผิดสัญญาขึ้น
ซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ม่งุ ศึกษาประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งปั ญหาที่จะศึกษาได้ ดังต่อไปนี้
1) ลักษณะของสัญญานาเที่ยวในรู ปแบบแพ็คเกจทัวร์
สัญญานาเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์เป็ นสัญญาที่นกั ท่องเที่ยวจะต้องชาระราคาล่วงหน้า นักท่องเที่ยวจะยัง
ไม่ได้รับการปฏิ บตั ิการชาระหนี้ ในทันที ในสภาวการณ์ เช่นนั้นมี แนวโน้มสู งที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวจะไม่
ปฏิ บัติการชาระหนี้ ของตน หรื อชาระหนี้ ของตนไม่ถูกต้องตรงตามสัญญา เนื่ องจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยว
ได้รับชาระค่าบริ การไปแล้ว ส่ งผลให้อานาจต่อรองของ นักท่องเที่ยวลดลง นักท่องเที่ ยวตกเป็ นผูเ้ สี ยเปรี ยบไม่
สามารถใช้สิทธิ ยึดหน่วงราคาค่าบริ การในการต่อรองกับคู่สัญญาของตนได้ ซึ่ งปั จจุบนั มีปัญหาการร้องเรี ยนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ได้รับบริ การตามสัญญาเป็ นจานวนมาก หรื อนักท่องเที่ยวถูกปล่อยทิ้ง
ไว้ที่สนามบินโดยไม่ได้รับบริ การนาเที่ยว เป็ นต้น
นอกจากนี้ สัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จเป็ นสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างนักท่องเที่ ยวกับผูป้ ระกอบธุรกิจนา
เที่ยว แต่บุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การตามสัญญา คือผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกสัญญาจึง
เป็ นกรณี ที่ มี การให้ บุ ค คลอื่ น ชาระหนี้ แทน ท าให้ มี ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ ต ้อ งพิ จ ารณาว่า นิ ติ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
นักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ ยว และผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามสัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร และหากเกิดการไม่ชาระหนี้ หรื อชาระหนี้ ไม่ตรงตามสัญญาเป็ นเหตุให้นักท่องเที่ ยว
ได้รับความเสี ยหาย นักท่องเที่ยวจะเรี ยกให้บุคคลใดรับผิดได้บา้ ง ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นจากลักษณะสัญญาดังกล่าว
จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาหามาตรการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองนักท่องเที่ยวต่อไป
2) การคุม้ ครองนักท่องเที่ยวจากสัญญาการประกอบธุรกิจนาเที่ยวในรู ปแบบแพ็คเกจทัวร์
การนาเที่ ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ ถือเป็ นการให้บริ การอย่างหนึ่ ง ผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวต้องอาศัยการ
โฆษณารายการน าเที่ ยวผ่านสื่ อต่ างๆ เพื่ อ แนะน าบริ ก ารของตนในบางครั้ งอาจมี ก ารโฆษณาที่ เกิ น จริ งและ
หลอกลวงนักท่องเที่ยว หรื อไม่มีการแจ้งข้อมูลบางอย่างที่นกั ท่องเที่ยว จาเป็ นต้องทราบ ทาให้นกั ท่องเที่ยวไม่ได้
รับข้อมูลที่ ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสิ นใจเข้าทาสัญญา นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวมักจะกาหนด
หมายเหตุต่อท้ายรายการนาเที่ยวระบุถึงเงื่อนไขการให้บริ การ การยกเลิกการให้บริ การและการคืนเงิน การจากัด
การบริ การ และการยกเว้นความรับผิดของผูป้ ระกอบการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจนาเที่ยวที่มีเนื้อหาไม่เป็ นธรรมในบางประการ
โดยการกาหนดหมายเหตุเป็ นการกาหนดของผูป้ ระกอบการแต่เพียงฝ่ ายเดียว เมื่อเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการ
ให้บริ การตามสัญญานาเที่ ยวแบบเบ็ดเสร็ จขึ้น ผูป้ ระกอบธุ รกิ จมักจะอ้างถึ งหมายเหตุต่อท้ายรายการดังกล่าว
เพื่อให้ตนพ้นจากความรับผิดทาให้นกั ท่องเที่ ยวได้รับความเสี ยหายและไม่ได้รับความเป็ นธรรม ดังเช่น บริ ษทั
ทัวร์ศูนย์เหรี ยญที่เข้าทาธุรกิจในประเทศไทยได้มีวธิ ีการหาลูกทัวร์โดยใช้บริ ษทั ทัวร์ในจีน จากนั้นเป็ นการซื้อขาย
หัวลูกทัวร์ ด้วยการใช่ ไกด์เถื่ อนและซื้ อลูกทัวร์ จากบริ ษทั ทัวร์ ต่างๆ เพื่อถอนทุ นและรี ดกาไร ด้วยการทาทุ ก
วิถีทางให้ลูกทัวร์ ควักเงินซื้ อสิ นค้า เพื่อเอาค่าคอมมิชชัน่ แถมต้มตุ๋นและโก่งราคาจนนักท่องเที่ ยวจีนเข็ดหนี ไป
เที่ยวมาเลเซีย สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์แทนการถูกโกงในไทย ส่งผลให้รายได้ท่องเที่ยวไทย
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จากจีนลดเป็ นอย่างมาก2 ซึ่ งประเด็นปั ญหาเกี่ ยวกับการคุม้ ครองนักท่องเที่ ยวในสัญญานาเที่ ยวแบบแพ็คเกจจึ ง
เกิ ดขึ้ น ผูว้ ิจยั พบว่าในปั จจุบันมี กฎหมายของประเทศไทยที่ บัญ ญัติข้ ึนใช้บังคับกับธุ รกิ จนาเที่ ยวโดยตรง คื อ
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีบทบัญญัติบาง
มาตราที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นในการคุม้ ครองนักท่องเที่ ยว ผูว้ ิจยั จะได้ทาการศึ กษาว่ากฎหมาย ดังกล่าวมีความ
เพียงพอที่จะให้ความคุม้ ครองนักท่องเที่ยวตามสัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จได้หรื อไม่
3) มาตรการเยียวยาความเสี ยหายแก่นักท่องเที่ ยวที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจนาเที่ยวใน
รู ปแบบแพ็คเกจทัวร์
การเข้าทาสัญญานาเที่ ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ นักท่องเที่ ยวย่อมประสงค์ที่จะได้รับ ความสุ ขสนุ กสนาน
จากการได้รับบริ การท่องเที่ ยวตามสัญญา การไม่ชาระหนี้ หรื อชาระหนี้ ไม่ถูกต้องตามสัญญาจึงก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ นักท่ องเที่ ยว ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นนั้นไม่ได้เป็ นเพี ยงความเสี ยหายแก่ ชีวิต ร่ างกาย อนามัย หรื อ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่การไม่ปฏิ บตั ิการชาระหนี้ ตามสัญญายังทาให้นักท่องเที่ ยวขาดความสนุ กสนาน เกิดความ
ผิดหวัง หรื อเกิดความคับข้องใจ เป็ นต้น ซึ่งในกรณี การเรี ยกร้องความเสี ยหายอันเกิดจากการขาดความสนุกสนาน
ดังกล่าวยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศพบว่าในต่างประเทศมีการฟ้ อง
เรี ยกค่าเสี ยหายเหล่านี้ อย่างแพร่ หลาย และศาลก็ตดั สิ นให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าว3 เช่น
ในประเทศอังกฤษได้กาหนดไว้ใน The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992
ในเรื่ องการกาหนดค่าเสี ยหายจากการผิดสัญญานาเที่ ยวแบบเบ็ดเสร็ จ การกาหนดค่าเสี ยหายอันเกิ ดจากการผิด
สัญ ญาน าเที่ ยวแบบเบ็ด เสร็ จนั้น เป็ นเรื่ องยากโดยเฉพาะค่าเสี ยหายทางจิ ต ใจของนักท่ องเที่ ยว เนื่ องจากโดย
ลักษณะของความเสี ยหายทางจิ ตใจนั้นเป็ นสิ่ งที่ ยากจะคานวณออกมาเป็ นจานวนเงิน เป็ นเรื่ องในทางอัตวิสัย
ขึ้นอยู่กับ ความคิ ดความเข้าใจของบุ คคลแต่ละคน นักท่ องเที่ ยวบางคนอาจเห็ นว่าเรื่ องที่ เป็ นปั ญ หาเป็ นเรื่ อง
เล็กน้อยไม่มีความรู ้สึกใดๆ แต่ในขณะเดี ยวกันนักท่องเที่ ยวอีกคนอาจจะเห็ นว่าเป็ นเรื่ องที่ ทาให้ตนหมดความ
สนุกสนานก็เป็ นได้ โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทาการศึกษาถึงลักษณะของความเสี ยหายอันเกิดจากการผิดสัญญานา
เที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จว่าประกอบด้วยความเสี ยหายใดบ้าง รวมถึงศึกษาถึงหลักเกณฑ์การกาหนดค่าเสี ยหายจากการ
ผิดสัญญานาเที่ ยวแบบเบ็ดเสร็ จในปั จจุ บันว่า มี ความเหมาะสมหรื อไม่ เพื่อนามาเปรี ยบเที ยบกับกฎหมายใน
ประเทศไทยให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความหมาย ลักษณะ และรู ปแบบการทาสัญญาประกอบธุรกิจนาเที่ ยวในรู ปแบบแพ็คเกจ
ทัวร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การท าสัญ ญาประกอบธุ รกิ จน าเที่ ยวในรู ป แบบ
แพ็คเกจทัวร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
2

สานักพัฒนาการท่องเที่ยว. (2550). รายงานการศึ กษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาเพื่อแก้ ไขปัญหาและผลกระทบ
จากทัวร์ ศูนย์เหรียญ. กรุ งเทพมหานคร : บริ ษทั เทสโก้ จากัด. หน้า 35.
3
พีรวัส ประสาทกลาง. (2555). ปั ญ หากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจการท่ องเที่ ยวในประเทศไทย. สารนิ พนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 27.
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3. เพื่อศึ กษาวิเคราะห์ สภาพปั ญหาของการคุม้ ครองนักท่องเที่ ยวจากการทาสัญญาประกอบธุ รกิ จนา
เที่ยวในรู ปแบบแพ็คเกจทัวร์
4. เพื่อเสนอแนะแนวทาง และมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองนักท่องเที่ ยวให้ได้รับความเป็ นธรรม
จากการการทาสัญญาประกอบธุรกิจนาเที่ยวในรู ปแบบแพ็คเกจทัวร์

3. สมมติฐานของการวิจัย
สัญญานาเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์น้ นั เป็ นสัญญาให้บริ การนาเที่ยว โดยผูป้ ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยวได้
จัดทารายการนาเที่ ยวโดยรวมเอาบริ การท่ องเที่ ยวตั้งแต่สองประเภทขึ้ นไปไว้ล่วงหน้า เพื่อเสนอขายรายการ
ดัง กล่ า วแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในราคาเหมาจ่ า ย ด้ว ยลัก ษณะสั ญ ญาน าเที่ ย วแบบแพ็ ค เกจทัว ร์ ถื อ เป็ นสั ญ ญาที่
นักท่ องเที่ ยวจะต้องชาระราคาล่วงหน้า นักท่องเที่ ยวจึ งยังมิได้รับการปฏิ บัติการชาระหนี้ ในทันที และสัญญา
ดังกล่าวมี บุคคลเข้ามาเกี่ ยวข้องหลายฝ่ ายด้วยกัน จึ งท าให้เกิ ดปั ญ หาในเรื่ องการบริ การตามสัญ ญาระหว่างผู ้
ประกอบธุ รกิจนาเที่ ยวกับนักท่องเที่ ยวอยู่เสมอ จึ งควรที่ จะบัญญัติเพิ่มเติมให้สัญญานาเที่ ยวแบบแพ็คเกจทัวร์
จะต้อ งท าสั ญ ญาเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรระหว่างผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ น าเที่ ยวและนัก ท่ อ งเที่ ย ว โดยมี ข ้อ มู ล หรื อ
รายละเอียดในสัญญาตามที่กฎหมายกาหนด และจะต้องส่งสัญญาดังกล่าวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อเป็ นหลักประกัน
มิให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวผิดสัญญากับนักท่องเที่ยว โดยแก้ไขเพิ่มเติมลงในพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้การทาสัญญาในรู ปแบบแพ็คเกจทัวร์ในประเทศ
ไทยมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และให้นกั ท่องเที่ยวได้รับความเป็ นธรรมจากการทาสัญญาดังกล่าว

4. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีศึกษาวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ศึ กษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ขอ้ มูลจาก
หนังสื อ บทความ เอกสาร คาวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็ นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และวารสารกฎหมายที่
เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการทาสัญญาประกอบธุรกิจนาเที่ยวในรู ปแบบแพ็คเกจทัวร์ ตลอดจนข้อมูลทาง
กฎหมายจากเว็บ ไซต์อิ น เตอร์ เน็ ต ที่ เกี่ ย วกับ บทบัญ ญัติ ท างกฎหมายต่ างๆ รวมถึ งค าอธิ บ าย บทความ หรื อ
ข้อคิ ดเห็ นต่างๆโดยศึ กษาเปรี ยบเที ยบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ กับหลักกฎหมายของไทย รวมถึงคา
พิพากษาของศาล แล้วนามาวิเคราะห์ สรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว

5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้ท ราบถึ งความหมาย ลักษณะ และรู ป แบบการทาสัญ ญาประกอบธุ รกิ จน าเที่ ยวในรู ป แบบ
แพ็คเกจทัวร์
2. ทาให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาประกอบธุรกิจนาเที่ ยวในรู ปแบบ
แพ็คเกจทัวร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ทาให้ทราบถึงสภาพปั ญหาของการคุม้ ครองนักท่องเที่ยวจากการทาสัญญาประกอบธุรกิจนาเที่ยวใน
รู ปแบบแพ็คเกจทัวร์
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4. ทาให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ และมาตรการที่เหมาะสมในการคุม้ ครองนักท่องเที่ยวให้ได้รับความเป็ น
ธรรมจากการการทาสัญญาประกอบธุรกิจนาเที่ยวในรู ปแบบแพ็คเกจทัวร์

6. สรุ ปผลการวิจัย
สัญญานาเที่ ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ เป็ นสัญญาที่ ให้บริ การท่ องเที่ ยวโดยผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวได้จัด
รายการนาเที่ยว โดยรวมเอาบริ การท่องเที่ ยวตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปไว้ล่วงหน้า เพื่อ เสนอขายรายการดังกล่าว
แก่นกั ท่องเที่ยวในราคาเหมาจ่าย ด้วยเหตุที่ลกั ษณะของสัญญานาเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์เป็ นสัญญาที่นกั ท่องเที่ยว
จะต้องชาระราคาล่วงหน้า นักท่องเที่ยวจะยังไม่ได้รับ การปฏิบตั ิการชาระหนี้ในทันที และเป็ นสัญญาที่มีบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสัญญาหลายฝ่ ายด้วยกัน จึงทาให้เกิดปั ญหาในเรื่ องการให้บริ การตามสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจ
นาเที่ยวกับนักท่องเที่ยว อยูเ่ สมอ ผูว้ จิ ยั ได้แยกประเด็นปั ญหาออกเป็ น 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1) ปั ญ หาเกี่ ยวกับสัญ ญานาเที่ ยวในรู ป แบบแพ็คเกจทัวร์ สัญ ญานาเที่ ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ เป็ น
สัญญาให้บริ การที่ มีการชาระราคาล่วงหน้า ทาให้เกิดความไม่แน่ นอนว่านักท่องเที่ยวจะได้รับการชาระหนี้ ตาม
สัญญาหรื อไม่ ในประเทศอังกฤษตาม Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992
มีหลักการที่กาหนดว่าเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่จะได้รับบริ การ คือการกาหนดให้สัญญานา
เที่ ยวแบบแพ็คเกจจะต้องทาสัญ ญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีขอ้ ความที่ เป็ นข้อมูลและข้อสัญ ญาตามที่ กฎหมาย
กาหนดเป็ นอย่างน้อย และจะต้องส่ งมอบสาเนาสัญญาให้แก่นกั ท่องเที่ยว อีกทั้งยังกาหนดให้นกั ท่องเที่ยวจะต้อง
ได้รับ ข้อมู ลที่ จาเป็ น เพื่ อประกอบการตัด สิ น ใจว่าจะเข้าท าสัญ ญาหรื อ ไม่ เมื่ อ เข้าท าสัญ ญาแล้ว หากมี การ
เปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกสัญญาโดย ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว และได้กาหนดให้การเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกสัญญา
เป็ นเหตุที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวผิดสัญญา นอกจากจะต้องมีการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแล้วยังมีแนวทางการ
เยียวยาความเสี ยหายประการอื่นแก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การเสนอบริ การท่องเที่ยวทดแทน หรื อการนานักท่องเที่ยว
กลับไป ยังสถานที่ที่ออกเดิ นทาง เป็ นต้น เมื่อพิจารณากฎหมายในประเทศไทยแล้วผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวกับ
นักท่ องเที่ ยวจะไม่มีการทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก็ไม่มีบญั ญัติใดที่กาหนดให้การทาสัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จต้องทา
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและมีขอ้ มูลตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึงไม่มีการกาหนดให้ส่งมอบสาเนาสัญญาให้แก่
นัก ท่ องเที่ ยว ส่ งผลให้เกิ ด ความไม่แน่ น อนในการได้รับ ช าระหนี้ ตามสัญ ญา และยังท าให้นักท่ องเที่ ยวไม่ มี
หลักฐานที่จะเรี ยกให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวรับผิด อีกทั้งการที่คู่สญ
ั ญาไม่มีการทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยัง
เป็ นอุปสรรคในการให้รัฐเข้ามาตรวจสอบถึงการฝ่ าฝื นบทบัญญัติที่คุม้ ครองสิ ทธิของนักท่องเที่ยว
2) ปั ญ หาการคุ ม้ ครองนักท่ อ งเที่ ยวจากการประกอบธุ รกิ จนาเที่ ยวในรู ปแบบแพ็คเกจทัวร์ ใน
ประเทศอังกฤษมีหลักการคุม้ ครองนักท่องเที่ ยวด้านโฆษณาบริ การนาเที่ ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ โดยกฎหมายของ
ประเทศอังกฤษ Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 กาหนดให้การโฆษณา
จะต้องมี ขอ้ มูลตามที่ กฎหมายกาหนด และกาหนดให้ขอ้ มูลที่ ปรากฏในการโฆษณานั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อ
สัญ ญา รวมถึ งมี บทบัญ ญัติในการกากับ ดู แลเนื้ อหาของโฆษณา ซึ่ งจะต้องไม่ป ระกอบไปด้วยข้อมูลที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจผิด และจะต้องแสดงข้อความที่ชดั เจน สามารถเข้าใจได้ในเครื อรัฐออสเตรเลีย Trade Practice
Act 1974 มี หลักการกากับดูแลการโฆษณาไว้เป็ นการทัว่ ไป โดยการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายเกี่ ยวกับ
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บริ การนาเที่ยวมักจะมี การใช้ถอ้ ยคาโฆษณาที่สวยหรู ยกย่องเกินจริ งเพื่อกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความสนใจ
และประทับใจในตัวบริ การท่องเที่ยวที่นาเสนอ กฎหมายออสเตรเลียเรี ยกข้อความและภาพที่โฆษณา เหล่านี้ ว่า
“การโฆษณาที่ มี ก ารยกย่องเกิ น จริ ง (Puffery)” กฎหมายคุ ้ม ครองนัก ท่ องเที่ ยวจะเข้ามามี ส่วนเกี่ ยวข้อ ง หาก
ข้อ ความและภาพโฆษณาดังกล่ าวนั้น ไม่ ต รงกับ ความจริ ง ไม่ ว่าจะเป็ นการแสดงข้อ ความอัน เป็ นเท็ จ หรื อ
หลอกลวง เป็ นต้น กฎหมายคุม้ ครองนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในที่น้ ี คือ Trade Practice Act 1974 จะปรับใช้กบั การ
โฆษณาเกี่ ยวกับการเดิ นทางท่ องเที่ ยวและการขายบริ การท่ องเที่ ยว โดยให้สิทธิ นักท่ องเที่ ยวในการฟ้ องร้อง
ดาเนินคดีกบั ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว ตัวแทนการเดินทาง และ ผูใ้ ห้บริ การอื่นๆผูข้ นส่ ง ผูจ้ ดั ให้มีที่พกั รวมถึงผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวอื่นๆ เกี่ยวกับการแสดงข้อความหรื อกระทาการใดๆในการโฆษณาด้านการ
เดิ นทางท่องเที่ ยว แต่ในกฎหมายเครื อรัฐออสเตรเลียยังไม่มีหลักการกาหนดให้ขอ้ มูลในโฆษณาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสัญญา ดังเช่นในประเทศอังกฤษ สาหรับประเทศไทยพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 26 ได้กาหนดข้อมูลที่จะต้องมีในการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนา
เที่ ย วเอาไว้ แต่ ไ ม่ มี ก ารก ากับ ดู แ ลเนื้ อ หาของโฆษณา จึ ง มี ผ ลท าให้ ส านัก งานพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานเฉพาะที่ กากับ ดูแลธุ รกิ จนาเที่ ยวไม่สามารถกากับ ดู แลเนื้ อหาของโฆษณาได้ และไม่มีการกาหนด
สถานะของโฆษณาว่ามีผลผูกพันผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวเพียงใด ทาให้เกิดความไม่แน่นอนในข้อผูกพันระหว่าง
คู่สญ
ั ญา
อีกทั้งในเรื่ องของข้อยกเว้นความรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ
ไทย หากเกิดปั ญหาเกี่ยวกับการยกเว้นหรื อจากัดความรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวขึ้น กรณี จะต้องพิจารณา
กฎหมายทัว่ ไป คือพระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาไม่เป็ นธรรม พ.ศ. 2540 โดยศาลจะเป็ นผูก้ าหนดว่าข้อยกเว้น
หรื อจากัดความรั บผิดกรณี ใด ที่ จะถื อว่าเป็ นธรรมและพอสมควรแก่ กรณี ดังนั้น นักท่ องเที่ ยวจะได้รับ ความ
คุ ม้ ครองก็ต่ อเมื่ อมี การน าคดี ข้ ึ น สู่ ศาลเท่ านั้น อย่างไรก็ ตาม หากนักท่ อ งเที่ ยวเลื อ กที่ จะใช้สิ ท ธิ ร้องเรี ยนต่ อ
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559 ไม่ ได้ก าหนดเกี่ ยวกับ เรื่ อ งนี้ เอาไว้ แม้จ ะมี ก ฎหมายทั่วไปที่ ส ามารถน ามาปรั บ ใช้ได้ แต่ก็ อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหา การตีความได้ อีกทั้งยังทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวไม่สามารถทราบขอบเขตความรับผิดที่ตน
สามารถจ ากัด หรื อ ยกเว้น ได้อ ัน จะท าให้ ก ารก าหนดข้อ ยกเว้น หรื อ จ ากัด ความรั บ ผิ ด มากเกิ น ไปจน ท าให้
นักท่องเที่ยวตกเป็ นผูเ้ สี ยเปรี ยบไม่สามารถเรี ยกให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวรับผิดได้
3) ปั ญหาการเยียวยาความเสี ยหายแก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสัญญานาเที่ยวในรู ปแบบ
แพ็คเกจทัวร์ เมื่อมีความเสี ยหายเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว ความเสี ยหายมิได้จากัดอยู่
เฉพาะความเสี ยหายต่อชี วิต ร่ างกาย อนามัย หรื อทรัพย์สินเท่ านั้น แต่ยงั มีความเสี ยหายทางจิ ตใจด้วย เพราะ
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของสัญญานาเที่ ยวแบบเบ็ดเสร็ จ คือการที่ นกั ท่องเที่ยวประสงค์จะได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การได้พกั ผ่อนหย่อนใจ ในต่างประเทศไม่วา่ จะเป็ นประเทศอังกฤษหรื อเครื อรัฐออสเตรเลีย มีแนวคา
พิพากษาของศาลวางหลักเอาไว้วา่ ค่าเสี ยหายที่จะได้รับจากการผิดสัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จประกอบไปด้วย
ความเสี ยหายอันเกิดแก่ชีวติ ร่ างกาย ทรัพย์สิน รวมถึงความเสี ยหายทางจิตใจ ซึ่ งค่าเสี ยหายทางจิตใจสามารถเรี ยก
ได้ แม้ไม่มีเหตุมาจากความเสี ยหายทางร่ างกาย สาหรับค่าเสี ยหายทางจิตใจนั้น ศาลกาหนดให้เนื่ องจากสัญญานา
เที่ ยวแบบเบ็ ดเสร็ จเป็ นสัญ ญาที่ มีลกั ษณะเฉพาะคู่สัญ ญาคาดหมายได้ว่า การผิด สัญ ญาจะท าให้เกิ ดความไม่
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สะดวกสบายทางจิ ตใจ เช่น ความขัดข้องใจ ความราคาญใจ ความผิดหวัง ค่าเสี ยหายจึงไม่ได้จากัดอยู่ที่จานวน
เงิ น ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วช าระไปส าหรั บ วัน หยุด พัก ผ่อ น แต่ ค วรเป็ นจ านวนที่ จ ะชดใช้ส าหรั บ การสู ญ เสี ยความ
สนุกสนานและความบันเทิงซึ่งนักท่องเที่ยวควรจะได้รับตามสัญญา จึงมีการกาหนดค่าเสี ยหายทางจิตใจขึ้น และ
ถื อ เป็ นแนวบรรทัด ฐานกัน ต่ อ มาส าหรั บ สั ญ ญาประเภทนี้ ที่ ศาลจะต้อ งค านึ ง ถึ ง ความเสี ย หายทางจิ ต ใจ
ประกอบด้วย
สาหรับประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกอบกับ ระเบี ย บคณะกรรมการธุ ร กิ จ น าเที่ ยวและมัค คุ เทศก์ ว่าด้วย การสอบหา
ข้อเท็จจริ งการวินิจฉัยของนายทะเบียน และอัตราการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2553 ข้อ 18 กาหนดไว้ชดั เจนว่า “ให้
นายทะเบี ยนกาหนดอัต ราการจ่ ายเงิ น ชดเชยความเสี ยหายตามจ านวนที่ สามารถค านวณเป็ นเงิ น ได้” ดังนั้น
นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเรี ยกชดเชยความเสี ยหายอันมิใช่ตวั เงิน ซึ่งรวมถึงความ เสี ยหายทางจิตใจได้

7. ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี การกาหนดให้สัญญานาเที่ ยวแบบเบ็ดเสร็ จจะต้องทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรระหว่างผู ้
ประกอบธุรกิจนาเที่ยวและนักท่องเที่ยว มีขอ้ ความที่เป็ นข้อมูล หรื อข้อสัญญาตามที่กฎหมายกาหนด และต้องส่ ง
มอบสัญญาให้แก่นกั ท่องเที่ยว โดยควรพิจารณาแก้ไขระเบี ยบคณะกรรมการธุรกิจนาเที่ ยวและมัคคุเทศก์วา่ ด้วย
มาตรฐานการประกอบธุรกิจนาเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผูน้ าเที่ยวที่จะพึงปฏิบตั ิต่อ
นักท่องเที่ ยว และความรับผิดชอบที่ มีต่อนักท่องเที่ ยวและผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยว ตลอดจนค่าตอบแทน หรื อ
ความคุม้ ครองที่มคั คุเทศก์และผูน้ าเที่ยวจะพึงได้รับจากผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว โดยผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวต้อง
จัดให้มีการทาสัญญาระหว่านักท่องเที่ยวและผูป้ ระกอบการ และควรกาหนดรายละเอียดที่จะต้องมีในสัญญาไว้ใน
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1) จุดหมายปลายทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการนาเที่ยว ระยะเวลาการพักอาศัย
2) วิธีการ ลักษณะ และประเภทของการขนส่งที่ใช้ วันที่ เวลา และจุดที่ออกเดินทางไปและกลับ
3) ในกรณี ที่บริ การนาเที่ยวรวมถึงที่พกั จะต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ต้ งั ประเภท และระดับความ
สะดวกสบาย และลักษณะพิเศษของที่พกั
4) แผนการเดินทาง เช่น ที่แวะพัก และสถานที่สาคัญในการนาเที่ยว
5) การเยีย่ มชม การเดินทางท่องเที่ยวหรื อบริ การอื่นใดที่รวมอยูใ่ นราคา บริ การนาเที่ยวที่ตกลงไว้
6) ชื่อและที่อยูข่ องผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว ตัวแทนการเดินทาง และผูร้ ับ ประกันภัย
7) ราคาของบริ การนาเที่ยว การระบุเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงราคา และ การระบุค่าธรรมเนี ยม ค่า
ภาษีอากรหรื อค่าบริ การอื่น ในกรณี ที่ค่าบริ การเหล่านั้นไม่รวมอยูใ่ นราคา บริ การนาเที่ยว
8) กาหนดเวลาและวิธีการชาระเงิน
9) ข้อกาหนดพิเศษที่ ซ่ ึ งนักท่ องเที่ ยวได้แจ้งต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จนาเที่ ยว หรื อตัวแทนการเดิ นทาง
ขณะทาการจองบริ การนาเที่ยว และทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกันแล้ว
10) ระยะเวลาที่นกั ท่องเที่ยวต้องเรี ยกร้องเกี่ยวกับกรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม สัญญาหรื อจัดบริ การ
ที่ไม่เหมาะสมตามสัญญา
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2. การคุม้ ครองนักท่องเที่ยวในด้านการโฆษณารายการนาเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ ควรมีการแก้ไขมาตรา
26 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยกาหนดให้
ข้อความหรื อภาพที่โฆษณา หรื อเอกสารชี้ชวนเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานาเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ และควรกาหนด
หลักการกากับดูแลเนื้ อหาของข้อความโฆษณา อันจะทาให้หน่ วยงานภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 สามารถกากับดูแลได้ท้ งั รู ปแบบข้อความ รวมถึง เนื้ อหาสาระของการโฆษณาไปในคราว
เดียวกัน
3. การคุม้ ครองนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการยกเว้นหรื อจากัดความรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว ควรมี
การเพิ่มเติมผลของข้อจากัด หรื อยกเว้นความรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวว่ามีผลบังคับได้แค่ไหนเพียงใด
โดยผูว้ ิจัยเห็ นว่าอาจกาหนดเพิ่มเติมในพระราชบัญ ญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กาหนดให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสามารถจากัดความรับผิดเพื่อความ
เสี ยหายอันเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบตั ิการชาระหนี้ หรื อชาระหนี้ ไม่ถูกต้อง หากมิใช่ความเสี ยหายต่อชี วิตร่ างกาย
หรื ออนามัยของนักท่องเที่ยวได้เพียงเท่าที่เป็ นธรรม และพอสมควรแก่กรณี เท่านั้น อีกทั้งผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว
ไม่อาจยกเว้นความรับผิดในความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากการไม่ปฏิ บัติการชาระหนี้ หรื อชาระหนี้ ไม่ ถูกต้องตาม
สัญญา
4. การกาหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยความเสี ยหายให้แก่นักท่องเที่ ยวจะต้องคานึ งถึงลักษณะเฉพาะ
และวัตถุประสงค์ของสัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย โดยผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทางในการกาหนด
ค่าเสี ยหายจากการผิดสัญญานาเที่ยวแบบเบ็ดเสร็ จ ดังนี้
1) การชดใช้ค่าเสี ยหายที่ คานวณเป็ นเงินได้จะคานวณจากสถานการณ์ ที่หาก ได้มีการปฏิ บตั ิการ
ชาระหนี้ ที่ถูกต้อง นักท่องเที่ ยวจะได้การชาระหนี้ เป็ นเงินจานวนดังกล่าว หรื อเป็ นการคิดคานวณจากส่ วนต่าง
มูลค่าในสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวควรจะได้รับตามสัญญาหักออกจากสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวได้รับตามความเป็ นจริ ง
2) การชดใช้ค่าเสี ยหายอันมิใช่ตวั เงิน กล่าวคือค่าเสี ยหายทางจิตใจต้องคานึ งถึงความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยว ความสาคัญของการท่องเที่ยวในครั้งนั้น เช่น ศาลควรกาหนดค่าเสี ยหายทางจิตใจให้แก่คู่รักที่จอง
บริ การนาเที่ยวฮันนีมูน แต่ถูกยกเลิกการเดินทาง มากกว่านักท่องเที่ยวจองบริ การนาเที่ยวทัว่ ไป เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเมตตาและความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ยศ
ศัก ดิ์ โกไศยกานนท์ อาจารย์ที่ ป รึ กษาและกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภู มิ โชคเหมาะ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิ ษฐา สุ ขสวัสดิ์ กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ พันโท
ดร.เสนี ย ์ พรหมวิวฒั น์ กรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และ ดร.นิ สิต อิ นทมาโน ผูอ้ านวยการหลักสู ตรนิ ติศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม วิท ยาเขตบางเขน ที่ ไ ด้กรุ ณ าสละเวลาอัน มี ค่ าให้ ค วามรู ้ ค าแนะน า และ
ข้อสังเกตต่างๆที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนตรวจสอบความเรี ยบร้อยของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จนแล้วเสร็ จ
ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา ที่เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดและเป็ นที่รักเคารพของผูว้ ิจยั ที่ ได้ส่งเสริ ม
และให้การสนับสนุนในด้านการศึกษามาตลอดมา และเป็ นทั้งกาลังใจที่ดียงิ่ ให้แก่ผวู ้ จิ ยั ตลอดมา ขอขอบพระคุณ
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ครู บาอาจารย์ทุกท่านในระดับชั้นปริ ญญาโทที่ได้ประสิ ทธิประสาทวิชาแก่ผวู ้ จิ ยั ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการ
จัดทาวิทยานิพนธ์
อนึ่งหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่ผทู ้ ี่มีความสนใจ ผูว้ จิ ยั ขอ
มอบความดี น้ ี ให้แก่บุพการี คณาจารย์ ตลอดจนผูแ้ ต่งตารา และบทความต่างๆที่ ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในการศึ กษา
ค้นคว้า หากมีความบกพร่ องประการใดผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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หลายฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยงั
มิได้ให้ความสาคัญกับการจัดตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในการเข้ามากากับ ดูแล และคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
ผูว้ ิจยั จึ งมีขอ้ เสนอแนะโดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ตามแนวทางของ
สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่ งก่อให้เกิดความเป็ นอิสระและเกิดการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังลดการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคลของประชาชน

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุ บัน ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึ งการใช้ เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตมีการพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่ อสารทาง
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยเฉพาะการติดต่อสื่ อสารผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตเป็ นที่ แพร่ หลาย และได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมากต่อประชาคมโลก ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบการติดต่อสื่ อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็ นระบบที่มีลกั ษณะไร้
พรมแดน ปราศจากข้อจากัดทางด้านเวลาและสถานที่ ทาให้ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น และมี
ความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสารมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้การติดต่อสื่ อสาร การถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ สามารถกระทาได้โดยง่าย ทาให้การประมวลผล จัดเก็บ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสามารถ
ทาได้สะดวก และรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ซึ่งจากลักษณะทัว่ ไปของเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ดังกล่าว ส่ งผลให้มีการนาเอาเทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปใช้ในการประกอบธุรกิจอย่าง
แพร่ หลายในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุรกิจเริ่ มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรู ปของดิจิทลั (Digital Format)
มนุ ษ ย์ทุ กคนย่อมมี สิ ท ธิ ที่ จะได้รับ การรั บ รอง และความคุ ม้ ครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพมาตั้งแต่กาเนิ ด
โดยเฉพาะสิ ทธิความเป็ นอยูส่ ่วนบุคคล หรื อสิ ทธิส่วนตัวถือเป็ นสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของมนุษย์ที่มีการรับรองและการ
คุม้ ครองมาตั้งแต่สมัยกรี กและโรมัน ซึ่ งมีรูปแบบการปกครองแบบนครรัฐ (City State) มีสังคมที่ยกย่องศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ ความเสมอภาค สิ ทธิ และเสรี ภาพของพลเมืองที่อาศัยอยูใ่ นประเทศของตน โดยสิ ทธิส่วนบุคคล
หรื อความเป็ นส่ วนตัว ถือว่าเป็ นสิ่ งที่กฎหมายในหลายประเทศให้การรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัว
โดยเรื่ อ งดังกล่ า วถื อ เป็ นหลัก ขั้น พื้ น ฐานของกฎหมายประเทศไทย เห็ น ได้จ ากการบัญ ญัติ ไ ว้ในกฎหมาย
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 321 ถือได้วา่ สิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวถือได้ว่า
สาคัญ ปั จจุบันมี การละเมิ ดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวมากขึ้ นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะการละเมิ ดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ Information Technology : IT และการสื่ อสารเป็ นอย่างมากทัว่ ทุกมุม
โลก โดยเน้นไปในส่วนของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการสื่ อสารแบบไร้สาย การละเมิดสิ ทธิ เหล่านี้ นบั วันจะยิ่ง
มีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นอยูต่ ลอดเวลา สิ ทธิ หมายถึง อานาจหรื อประโยชน์ที่กฎหมายให้ความคุม้ ครองให้การได้รับ
สิ ทธิตามกฎหมายนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั้นๆ ในทางกฎหมาย สิ ทธิ หมายถึง สิ ทธิ
ตามกฎหมายหรื อศีลธรรมที่จะทาหรื อไม่ทาบางอย่าง หรื อที่จะได้รับหรื อไม่ได้รับบางอย่างในสังคมอารยะ (Civil
Society) สิ ทธิ ทาหน้าที่เหมือนกฎในการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยสิ ทธิ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวหรื อสิ ทธิ ส่วน
1

รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช 2560 มาตรา 32 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี สิทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัว เกี ยรติ ยศ
ชื่อเสี ยง และครอบครัว การกระทาอันเป็ นการละเมิดหรื อกระทบต่อสิ ทธิ ของบุคคลตามวรรคหนึ่ ง หรื อการนาข้อมูล ส่ วนบุคคลไป
ใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทามิ ได้ เว้น แต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ ตราขึ้ น เพี ยงเท่าที่ จาเป็ นเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ”
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บุคคลถือเป็ นสิ ทธิ ประการหนึ่ ง ซึ่งในต่างประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญและให้ความคุม้ ครองแก่ประชาชน
มาเป็ นเวลานานจะเห็ นได้จากแนวคิดเรื่ องความเป็ นอยู่ส่วนตัว หรื อสิ ทธิ ส่วนบุ คคลได้รับรองว่าเป็ นสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานของประชาชนควรที่จะได้รับความคุม้ ครองจากภาครัฐมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 โดยปรากฏเป็ นครั้ง
แรกในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) มาตรา 12
กาหนดว่า บุคคลย่อมไม่ถูกล่วงละเมิดโดยอาเภอใจในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ในครอบครัว ในเคหสถาน หรื อใน
การติดต่อสื่ อสาร รวมถึงการไม่ถูกลบหลู่เกียรติยศชื่อเสี ยงบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายจาก
การล่วงละเมิดหรื อการลบหลู่เช่นว่านั้น อาจจะกล่าวได้วา่ สิ ทธิ ส่วนบุคคลเป็ นสิ ทธิที่จะมีชีวิต ความเป็ นอยูต่ าม
ลาพังโดยปราศจากการถูกแทรกแซงในความเป็ นอยูส่ ่วนตัว ทาให้ได้รับความอับอายหรื อความเดือดร้อนราคาญ
ใจ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าไปเป็ นภาคีอนุวตั ร2
สาหรับปั ญหาการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น ในต่างประเทศ รวมทั้งองค์กร
ระหว่างประเทศต่างให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยหลายประเทศทัว่ โลกให้ความสาคัญต่อการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างจริ งจังโดยที่ The Organization for Economic Cooperation and Development หรื อ OECD ซึ่งเป็ น
องค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับปั ญหาดังกล่าว ได้กาหนดแนวทางหรื อกฎเกณฑ์ข้ นั พื้นฐาน ในการ
คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คล เพื่ อ ให้ น านาประเทศมี แ นวทางในการบัญ ญัติ ก ฎหมายของตนเอง โดยได้อ อก
Guidelines Governing the Protection of Privacy and Tranborder Data Flows of Personal Data ขึ้นในปี ค.ศ. 1980
เพื่ อวางหลัก การส าคัญ ว่า ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลต้อ งได้รับ การคุ ม้ ครองที่ เหมาะสมในทุ ก ขั้น ตอน ตั้งแต่ การเก็ บ
รวบรวม การใช้ การเก็บรักษา และการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ประเทศต่างๆทัว่ โลกต่างก็ได้ให้ความสาคัญกับ
การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยการออกกฎหมายภายในประเทศของตนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่องค์กร
ระหว่างประเทศได้กาหนดขึ้นด้วย เช่น ประเทศอังกฤษได้ออก The Data Protection Act หรื อ DPA ขึ้นในปี ค.ศ.
1998 ประเทศแคนนาดาได้ออก Personal Information Protection and Electronic Documents Act 2000 ในปี ค.ศ.
2000 ยังกาหนดให้มีองค์กรที่ ทาหน้าที่ควบคุมและบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย คือกรรมาธิ การสิ ทธิ ความ
เป็ นส่วนตัว (Privacy Commissioner) ซึ่งมีอานาจทาการสอบสวนเรื่ องใดๆ ที่เห็นว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ และสาธารณรัฐอิตาลีได้ออก Protection of Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of
Personal data Act ในปี ค.ศ. 1996 กาหนดให้มีกลุ่มบุคคลขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่ให้การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
เรี ยกว่า คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Guarantee for the Protection of Personal Data) ทาหน้าที่กากับ
ดู แ ลและคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามที่ กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่ ง
คณะกรรมการดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้โดยอิสระ
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน โดยการออกกฎหมายมารองรับ
การกระทาความผิดดังกล่าว คือร่ างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. .... แต่จากการศึกษา
ร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวซึ่ งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎี กา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2

คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชน. (2556). หลักกฎหมายระหว่ างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้ านสิ ทธิมนุษยชน กติการะหว่ าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ทธิ ท างการเมื อง UN International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
กรุ งเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ. หน้า 27.
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2558 ส่ งผลให้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุ คคลของ
ผูป้ ระกอบการ อีกทั้งในประเทศไทยก็ยงั ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลในการเข้ามา
กากับ ดูแล และควบคุมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นเดียวกันกับในต่างประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ดังนั้นกรณี ที่เจ้าของข้อมูลได้รับความเสี ยหายจากการใช้หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของตนจาก
การกระทาของผูป้ ระกอบการต่างๆ เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิ ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากผูป้ ระกอบการนั้นๆได้
และในกรณี การกระทาดังกล่าวเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิ ดาเนิ นคดีเพื่อ
ขอให้ ศ าลลงโทษทางอาญาได้เช่ น กัน เช่ น ผูป้ ระกอบการกระท าความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทแต่ เป็ นกรณี ที่
ผูป้ ระกอบการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล อันเป็ นการกระทาละเมิด
สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล และการกระท าดัง กล่ า วไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายจากเจ้า ของข้อ มู ล แต่ อ ย่า งใด ฉะนั้ น
ผูป้ ระกอบการที่ กระท าละเมิ ดสิ ท ธิ ส่วนบุ คคลดังกล่าวจะต้องรั บผิดต่อผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ และมี มาตรการทาง
กฎหมายใดในประเทศไทยมาบังคับใช้เพื่อลงโทษผูป้ ระกอบการได้บา้ ง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาวิวฒั นาการ ความหมาย และแนวความคิ ด ที่ เกี่ ยวกับ การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ส่ วนบุ คคลของ
ผูบ้ ริ โภคจากการกระทาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
2. เพื่ อศึ กษามาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการคุ ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลโดยคณะกรรมการคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลโดยคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจุ บัน ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึ งการใช้ เครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตมีการพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว โดยมีกฎหมายหลายฉบับในประเทศไทยที่ ให้ความ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่กฎหมาย
ดังกล่าวไม่อาจให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงและมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังไม่มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้ามากากับ ดูแล และควบคุมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก
การศึ ก ษาพบว่ามี ก ารกระท าละเมิ ด ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลในหลายรู ป แบบ เช่ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลทาง
โทรศัพท์มือถือโดยการนาหมายเลขโทรศัพท์มาใช้ดาเนินธุรกิจด้วยการโทรศัพท์หรื อการส่งข้อความ การโฆษณา
ขายสิ นค้า หรื อการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในอินเตอร์ เน็ตในรู ปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์โดย
ในเอกสารนั้นมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลที่ ผบู ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลไว้ ดังนั้นควรมีการออก
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กฎหมายเฉพาะ เพื่ อ เป็ นการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผู ้บ ริ โ ภคจากการละเมิ ด ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
ผูป้ ระกอบการ เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ท าการค้น คว้าโดยใช้วิธีศึ กษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็ นการศึ กษาค้น คว้าและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากหนังสื อ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายที่ เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภคจากการละเมิ ดข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของผูป้ ระกอบการ ค าวินิ จฉัยที่ เกี่ ยวข้อ ง ทั้งที่ เป็ นภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายจากเว็บไซต์อินเตอร์ เน็ตที่เกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ
รวมถึงคาอธิ บาย บทความ หรื อข้อคิดเห็นต่างๆโดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ กับหลัก
กฎหมายของไทย รวมถึงคาพิพากษาของศาล แล้วนามาวิเคราะห์ สรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าว

5. สรุ ปผลการวิจัย
สิ ทธิส่วนบุคคลเป็ นสิ ทธิที่ติดตัวกับมนุษย์มาตั้งแต่กาเนิด และมีววิ ฒั นาการมาอย่างยาวนานเป็ นเวลานับ
พันปี เมื่อเวลาผ่านมาความเป็ นอิสระเพิ่มมากขึ้นก็มกั จะเกิดปั ญหาจากการถูกล่วงละเมิดความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งสิ ทธิ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวหรื อสิ ทธิ ส่วนบุคคลได้ถูกตีความไว้ให้รวมถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
มนุษย์ในทุกๆด้าน รวมถึงการห้ามเผยแพร่ ขอ้ เท็จจริ งที่เกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัว หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่น
ด้วย โดยสิ ทธิส่วนบุคคลในประเด็นเรื่ องของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการตระหนัก และรับรู ้ถึงความสาคัญของการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว ซึ่ งการที่ จะล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลได้น้ นั ก็มีขอ้ ยกเว้นอยูต่ ามทฤษฎี การ
จากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพที่ตอ้ งกระทาเท่าที่จาเป็ น โดยเป็ นการควบคุมการใช้อานาจของรัฐที่ มีผลกระทบต่อสิ ทธิ
เสรี ภาพของประชาชนภายในรัฐ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม โดยการแทรกแซงข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
ต้องคานึ งถึงการทาให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่รัฐได้กาหนดไว้ ซึ่ งมาตรการนั้นวางอยูบ่ นสมมุติฐานที่ได้รับการ
ยอมรั บ หรื อ แสดงให้ เห็ น ว่า มี ค วามเป็ นไปได้ที่ จ ะบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ดัง กล่ าว ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สหพัน ธ์
สาธารณรัฐของเยอรมนีได้วนิ ิจฉัยในเรื่ องความเหมาะสมว่า ความเหมาะสมเพียงบางส่วนนั้นก็เป็ นการเพียงพอไม่
จาเป็ นที่ตอ้ งมีความเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ กล่าวโดยสรุ ปหลักการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพต้องกระทาเท่าที่จาเป็ น
หรื อหลักไม่ให้กระทาเกินกว่าเหตุ หรื อหลักความได้สัดส่วนได้รับการยอมรับว่ามีผลมาจากหลักนิ ติรัฐที่มุ่งจากัด
การใช้อานาจของรัฐ และก่อให้เกิดความมัน่ คงต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชน กล่าวคือ มาตรการในการจากัด
สิ ทธิ และเสรี ภาพต้องกระทาเท่าที่จาเป็ น จะต้องเป็ นมาตรการที่ได้รับการยอมรับหากมีการแทรกแซง สิ ทธิ และ
เสรี ภาพโดยรัฐแล้วจะต้องสมเหตุสมผลและเกิดผลกระทบจากการแทรกแซงที่นอ้ ยที่สุด
จากการศึ กษากฎหมายที่ เกี่ ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล พบว่าในต่างประเทศมีแนวคิดเกี่ ยวกับ
การคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลหรื อสิ ทธิ ส่วนตัวของประชาชนเป็ นระยะเวลายาวนานแล้ว โดยเฉพาะการให้ความ
คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลของประชาชน ซึ่ งถื อเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ น ค้าหรื อบริ การนั้น เห็ น ได้จ ากกฎหมายของ
สหภาพยุโรปที่ได้ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลมากมายหลายประเทศ เมื่อพิจารณาความเป็ น
มาแล้ว จะเห็ น ได้ จ ากพัฒ นาการตั้ง แต่ อ งค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และการพัฒ นา (The
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Organization for Economic Cooperation and Development) ได้ออกกฎหมายที่มีชื่อว่า Guidelines Governing the
Protection of Privacy and Transporter Dataflow of Personal Data ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่ งเป็ นหลักการขั้นพื้นฐานใน
การให้ ค วามคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู่ใ นรู ป อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ห ลายประเทศยอมรั บ และน าไปพัฒ นา
มาตรการทางกฎหมายของประเทศตนเอง ต่อมาประเทศต่างๆก็ได้บัญญัติหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล
เอาไว้ในกฎหมายของประเทศตนเอง เนื่ องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของการสื่ อสารและสารสนเทศที่
มี ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้ น จนท าให้ขอ้ มูลส่ วนบุ ค คลของประชาชน ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ ผูป้ ระกอบการได้เก็ บ
รวบรวม รักษา และประมวลผลไว้ถูกนามาเปิ ดเผย หรื อนามาใช้โดยเจ้าของมิได้ยินยอมหรื อไม่ได้อนุญาตให้นา
ข้อมูลไปเผยแพร่ โดยประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้มีการจัดทากฎหมายที่ มีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการ
เฉพาะ ได้แก่
สาธารณรัฐอิตาลีได้ตรากฎหมายชื่อว่า รัฐบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อที่เรี ยกว่า Protection of
Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of Personal Data Act no.6 7 5 of 31 .12 .19 9 6
กาหนดให้มีกลุ่มบุคคลขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่ ให้การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เรี ยกว่า คณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Guarantee for the Protection of Personal Data) คณะกรรมการประกอบด้ว ย กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 4 คน โดยการคัดเลือกจาก Chamber of Deputies จานวน 2 คน และจากการลงคะแนนเลือก
ของวุฒิสภาอีกจานวน 2 คน ทั้งนี้ กฎหมายกาหนดให้กรรมการผูไ้ ด้รับเลือกทั้ง 4 คน ประชุมและเลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการ มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่การออกเสี ยงของกรรมการ
มีคะแนนเสี ยงเท่ากัน นอกจากนี้กฎหมายยังกาหนดให้ผดู ้ ารงตาแหน่งกรรมการมีความเป็ นอิสระ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
และประสบการณ์ ในด้านนิ ติศาสตร์ หรื อด้านคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Guarantee
for the Protection of Personal Data) ทาหน้าที่กากับดูแล และคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้โดยอิสระ
ประเทศแคนาดา มี ก ฎหมายที่ คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ข่ า วสาร คื อ Personal Information Protection and
Electronic Documents Act 2000 (PIPEDA) ในปี ค.ศ. 2000 มีขอบเขตของกฎหมายใช้บงั คับแก่องค์การทั้งหลาย
ที่มีการดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ในการเก็บรวบรวมหรื อเปิ ดเผยเพื่อการประกอบกิจการขององค์กร
หรื อที่เกี่ยวกับลูกจ้างขององค์กรหรื อข้อมูลส่ วนบุคคลที่ใช้ในกิจการหรื อธุรกิจของสหพันธรัฐ อีกทั้งได้กาหนด
กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล โดยให้ความสาคัญกับการชัง่
น้ าหนักระหว่างสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของบุ คคล ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของบุ คคลนั้น กับความ
จาเป็ นขององค์กรในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลเพื่อวัตถุป ระสงค์ ซึ่ งวิญ ญู ชนเห็ น ว่า
เหมาะสมกับสถานการณ์
สุ ดท้ายในประเทศอังกฤษได้ตรากฎหมายชื่ อว่าการคุ ม้ ครองข้อมูล (Data Protection Act 1998) ในปี
ค.ศ. 1998 ซึ่ งกฎหมายฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกับข้อมูลที่ถูกประมวลผลด้วยมือซึ่ งถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้ มข้อมูลและ
ประมวลผลโดยวิธีการอัตโนมัติด้วย รวมทั้งมีการกาหนดเงื่ อนไข หรื อบรรทัดฐานขั้นต่ าของการประมวลผล
ข้อมูลที่ จะถือว่าเป็ นการประมวลผลข้อมูลที่ ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยงั กาหนดให้มีขอ้ มูล
ส่วนบุคคลประเภทข้อมูลที่กระทบต่อความรู ้สึก จะเห็นได้วา่ ในประเทศต่างๆได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
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ให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจาเป็ นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นมาเป็ นการเฉพาะ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วน
บุคคลของประชาชนให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ประเทศไทยก็ได้ให้ความสาคัญกับการให้ความคุม้ ครองความเป็ นอยูส่ ่วนตัว หรื อสิ ทธิส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ในฐานะของผูบ้ ริ โภค แต่ในปั จจุบนั พบว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่ให้ความคุม้ ครองเกี่ยวกับสิ ทธิ
ส่ วนบุคคลของประชาชนนั้น ยังไม่เป็ นระบบและยังขาดหลักเกณฑ์ที่จะเป็ นหลักประกันของประชาชนที่ เป็ น
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอ ถึงแม้มีรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้การ
รับรองสิ ทธิ ส่วนบุคคลเอาไว้ก็เป็ นเพียงหลักเกณฑ์กาหนดสิ ทธิความเป็ นอยูส่ ่วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไปเท่านั้น แต่ก็
ยังขาดกฎหมายที่ เป็ นรายละเอียดโดยเฉพาะซึ่ งจะมาใช้บงั คับกับองค์กรเอกชน หรื อกรณี ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ลักษณะละเมิ ด ก็เป็ นเพี ยงการบัญ ญัติในส่ วนของการเยียวยาความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการกระท า
ความผิดนั้น ก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะให้ความคุม้ ครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้อย่างครอบคลุม หรื อ
ในพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรื อพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งการที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุคคลของประชาชนเป็ นผูบ้ ริ โภค และสิ ทธิ ส่วนบุคคลยังไม่ได้รับความคุม้ ครองเยียวยาอย่างเพียงพอ จาก
ปั ญหาที่ประเทศไทยยังขาดมาตรการทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงในเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อเป็ น
หลักประกันสิ ทธิ ส่วนบุคคลของประชาชนเป็ นการทัว่ ไป และสามารถควบคุมในทุกๆเรื่ อง ย่อมเป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศไทยในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการให้ความคุม้ ครองแก่สิทธิ ส่วนบุคคลของประชาชน ถือเป็ น
สิ ท ธิ ข้ ึ น พื้ น ฐานที่ บุค คลพึ งมี และควรได้รับ การรั บ รองและยังเป็ นการขัด ขวางต่ อการสื่ อสารการค้าขายกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีกฎหมายกาหนดห้ามเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ยงั ไม่มีกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงวิวฒั นาการ ความหมาย และแนวความคิดที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภคจากการกระทาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบการ
2. ทาให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคจาก
การกระทาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบการ
3. ทาให้ทราบถึงสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการคุม้ ครองการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบการ
4. ทาให้ทราบถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลจากการกระทาละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลของผูป้ ระกอบการ

7. ข้ อเสนอแนะ
1. จากปั ญหาเกี่ ยวกับการไม่มีกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการเฉพาะ
การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลควรที่ จะมีกฎหมายกาหนดวิธีการและเงื่อนไขของการให้ความคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการเฉพาะ เนื่องจากปั จจุบนั การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการกระทาให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลในวงกว้าง และยากต่อการเยียวยาหากว่ามีการจับตัวผูก้ ระทาการละเมิดมาลงโทษได้
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ซึ่ งการไม่มีกฎหมายที่ เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นถือเป็ นการขัดกับทฤษฎี การคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล เพราะในกฎหมายต่างประเทศได้ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายของ
เครื อรัฐออเตรเลีย สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศอังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหรัฐอเมริ กา ประเทศไทย
ควรให้ภาครั ฐเร่ งผลักดัน ให้มีการตราร่ างพระราชบัญ ญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ ค คล พ.ศ. .... มาบังคับใช้กับ
กฎหมายของประเทศไทยโดยเร็ วเพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะในการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ซึ่ งหลักการในร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. .... นั้น สามารถนามาบังคับใช้กบั เรื่ อง
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคหรื อเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพราะในร่ างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้กาหนดถึงการให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ อยูใ่ นความครอบครองของผูค้ วบคุมข้อมูลข้อมูล
ส่ วนบุ คคล อี กทั้งควรกาหนดให้มี คณะกรรมการคุ ม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุ ค คลที่ อยู่ภ ายใต้ ร่ างพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. .... ในการทาหน้าที่กากับดูแล และคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในการประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เหมือนกับของสาธารณรัฐอิตาลีโดยมีอานาจในการกากับดูแลรับจด
ทะเบียนการประกอบการประมวลผลข้อมูล รับรายงาน และคาร้องต่างๆให้คาแนะนาและให้ขอ้ มูลต่อสาธารณะ
ออกประกาศก าหนดหลัก เกณฑ์ ต่ างๆ ออกค าสั่ ง ห้ า มประมวลผลส่ ว นบุ ค คล ควบคุ ม และตรวจสอบ การ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เรี ยกบุคคลมาให้ขอ้ มูลหรื อเอกสาร สอบสวนบุคคล เป็ นต้น
2. มาตรการในการเยียวยาความเสี ยหายแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ในปั จจุบนั มีปัญหาการล่วงละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นจานวนมาก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญและสร้างความเสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่ งการเยียวยาความเสี ยหายเป็ นหลักพื้นฐานของทฤษฎี ความเป็ นส่ วนตัวที่ มุ่งเน้นการควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของบุคคล และหากมีการฝ่ าฝื นก็จะต้องมีมาตรการในการเยียวยาผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายนั้นด้วย แต่
ทว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ยังขาดมาตรการในการเยียวยาความเสี ยหายในเรื่ องดังกล่าว
จึงควรที่จะนาเอาหลักการลงโทษการกระทาที่เป็ นการละเมิดต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาปรับ
ใช้กบั กฎหมายของประเทศไทย ซึ่ งก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. .... จะบังคับใช้ควร
แก้ไขบทกาหนดโทษให้มีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทาความผิดของผูป้ ระกอบการหรื อผู ้
ที่จะนาข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ ื่นไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต คือมาตรา 56
“ผูใ้ ดก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อความลับหรื อเกี่ยวกับชีวิตส่ วนตัวของบุคคลอื่น โดยการดักฟัง บันทึ ก
หรื อส่ งต่อคาพูดที่ บุคคลได้กล่าวขึ้นในลักษณะเป็ นการส่ วนตัวหรื อ เป็ นความลับโดยมิได้รับความยินยอมของ
บุคคลนั้น ไม่วา่ จะกระทาโดยใช้เครื่ องมืออย่างใด หรื อโดยการถ่าย การบันทึกหรื อการส่ งต่อภาพของบุคคลใน
สถานที่ส่วนบุคคลโดยมิได้รับความ ยินยอมของบุคคลนั้น ไม่วา่ จะกระทาโดยใช้เครื่ องมืออย่างใด ต้องรับโทษ
จาคุกหนึ่งปี และปรับเป็ นเงินจานวน 1,500,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
เมื่อการบัญญัติเพิ่มโทษในร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าว แล้วก็จะทาให้ผกู ้ ระทาความผิดลดน้อยลง เพราะ
มีโทษที่สูงถือเป็ นการแก้ไขกฎหมายในประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ควรที่จะกาหนดอานาจหน้าที่ของผูค้ วบคุม รวบรวม และดูแลข้อมูลส่ วนบุคคลที่เป็ นคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในมาตรการทางกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ งคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลเป็ นหน่ วยงานที่ เกิ ดขึ้นตามทฤษฎี การคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ซึ่ งสิ ทธิ ดงั กล่าวถือเป็ น
สิ ทธิอย่างหนึ่งในบรรดาสิ ทธิข้ นั พื้นฐานที่มีกาเนิดมาจากแนวทางปฏิบตั ิในรัฐธรรมนูญ การให้ความคุม้ ครองและ
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ให้การเยียวยาความเสี ยหาย เป็ นการปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายหมายว่าด้วยละเมิด โดยการกาหนดหน้าที่ในการ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ควบคุม และการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล หน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ระยะเวลาที่กาหนด หรื อเท่าที่จาเป็ นในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ
โดยเฉพาะหน้าที่ที่ไม่เปิ ดเผยหรื อใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ในการกาหนด
อานาจหน้าที่ ของผูค้ วบคุม รวบรวม และดูแลข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งเป็ นคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
นั้น มีกฎหมายต่างประเทศที่ ได้กาหนดในเรื่ องดังกล่าวไว้ เช่น ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐอิตาลีและประเทศ
แคนาดา ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นควรที่จะนาหลักการของทั้งสองประเทศดังกล่าวมาบัญญัติเพิ่มเติมในร่ างพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้กฎหมายของประเทศไทยมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผล
ระบบการควบคุมภายในกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) เพื่ อ
ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประสิ ท ธิ ผ ลระบบการควบคุ ม ภายในกับ ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบียน ณ ปี 2559 จานวน 238 บริ ษทั ข้อมูลที่ ได้นามา
วิเคราะห์ ค่าสถิ ติ ได้แก่ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์แบบพหุ คูณ การวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุ คูณ และการ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิ ท ธิ ผลระบบการควบคุ ม ภายใน ด้านการประเมิ นความเสี่ ย ง และ ด้าน
กิจกรรมการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยรวม และ 2) ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง และ ด้านกิจกรรม
การควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ผลการดาเนินงาน ประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้นและประสบกับภาวะทางด้านการเงิน
การเมือง และสภาพทางเศรษฐกิจ และทาให้ธุรกิจมีความเสี่ ยงเกิดขึ้น ธุรกิจต่างๆ จึงให้ความสาคัญกับการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ย งกันมากขึ้ น เพื่ อ ท าให้ธุร กิ จของตนนั้นอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุ บัน
ผูป้ ระกอบการต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะให้ธุรกิจของตนนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ย่อมที่จะต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงหรื อลดระดับความเสี่ ยงให้นอ้ ยลงที่สุด หรื ออยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
ความสาคัญของการควบคุมภายในต่อการดาเนิ นงานขององค์กรนั้น ในด้านการดาเนิ นงานการจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ดีก็เพื่อให้ธุรกิจมีความมัน่ ใจได้วา่ กิจการมีการจัดทาและการดาเนิ นการทางการบัญชี
อย่างเหมาะสมถูกต้องและสามารถเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์เชื่อถือได้ และที่สาคัญคือ มีการดาเนินการตามแนวทาง
ที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ (สมหมาย ปฐมวิชยั วัฒน์, 2539)
การวัด ผลเชิ ง ดุ ล ยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งที่ ช่ ว ยในการวัดผลอย่างเป็ น
ระบบโดยกาหนดตัวชี้ วดั (Key Performance Indicators: KPIs) ที่ สมเหตุสมผล ทาหน้าที่ เปลี่ยนพันธกิ จ และกล
ยุทธ์ เป็ นการวัดผลการปฏิ บตั ิงานที่มีส่วนช่วยกาหนดกรอบของระบบการบริ หารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็น
ครบถ้วน ตัวเลขที่ได้จากการวัดผลจะทาหน้าที่วดั ผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโตขององค์กร (Kaplan and Norton, 2016)
การวัดประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน สามารถทาได้โดยพิจารณาจาก (อนันต์ เกตุวงศ์, 2534)
1. วัต ถุ ป ระสงค์ของแผนงานโดยเปรี ยบเที ยบความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งความส าเร็ จที่ เกิ ดขึ้ น จากการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนกับความสาเร็ จของผูว้ างแผนที่คาดว่าจะได้รับ และวัดโดยการนาเอาสถานะ (Status) ที่ได้จาก
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานลบด้วยสภาวะที่เป็ นอยู่
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2. ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิ บตั ิตามแผน โดยเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจานวนหรื อปริ มาณของ
ทรัพยากรที่กาหนดไว้วา่ ต้องใช้เท่าใดกับทรัพยากรที่ใช้จริ ง
3. กิจกรรมที่กาหนดไว้กบั กิจกรรมที่ทาจริ ง เปรี ยบเทียบผลงานที่ได้กบั ผลงานที่กาหนดไว้
ซึ่งประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน (Operational Effectiveness) สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความน่าเชื่อถือ ด้านความระมัดระวัง ด้านกระบวนการทางาน และ ด้านความเป็ นอิสระ
ดัง นั้น ผูว้ ิจัย จึ ง สนใจศึ ก ษาความสัมพัน ธ์ ระหว่า งประสิ ท ธิ ผลระบบการควบคุ ม ภายในกับผลการ
ดาเนิ นงานและประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจยั สามารถนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน ส่งเสริ มและสนับสนุน
การบริ หารงานเพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็ จ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อผลการดาเนินงานที่
ดีให้แก่องค์กร และเกิดประสิ ทธิผลสูงสุดต่อการดาเนินงานในระยะยาว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายในกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายในกับประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ น
งานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน (อิงตามหลักการCOSO)
- ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
- ด้านการประเมินความเสี่ ยง
- ด้านกิจกรรมการควบคุม
- ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
- ด้านการติดตามและประเมินผล

ผลการดาเนินงาน (อิงตามหลักการBSC)
- ด้านลูกค้า
- ด้านกระบวนการภายใน
- ด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา
- ด้านการเงิน
ประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
(อิงตามแนวคิดของ ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์)
- ด้านความน่าเชื่อถือ
- ด้านความระมัดระวัง
- ด้านกระบวนการทางาน
- ด้านความเป็ นอิสระ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การทบทวนแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การควบคุมภายใน หมายถึง แผนการจัดแบ่งส่ วนงาน วิธีการปฏิบตั ิงาน และมาตรการต่างๆ ที่นามาใช้
ในองค์การ เพื่อดูแลสิ นทรัพย์ขององค์การ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่ อถือได้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงานและส่ งเสริ มให้มีการปฏิ บตั ิงานตามนโยบายที่ฝ่ายบริ หารได้กาหนดไว้ องค์ประกอบของระบบการ
ควบคุ ม ภายในตามแนวคิ ด ของ Committee of Sponsoring of the Treadway Commission: COSO ซึ่ งเป็ น
คณะทางานTreadway Commission ที่ก่อตั้งขึ้น โดยคณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี 1985 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง รู ปแบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล และ
ป้ องกั น การทุ จ ริ ตของรายงานทางการเงิ น COSO ก าหนดระบบการควบคุ ม ภายใน 5 ประการได้ แ ก่
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ ยง กิ จกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่ อสาร
และการติดตามและประเมินผล (จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน, 2555) การควบคุมภายในต้องกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุ มงานแต่ละงานให้ชัดเจนมี การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ มี การวิเคราะห์ หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปฏิบตั ิการแก้ไข และติดตามผล เพื่อให้บรรลุถึงความมีประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
การวัด ผลเชิ ง ดุ ล ยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ งที่ ท าหน้า ที่ เ ปลี่ ย นพัน ธกิ จ
(Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) และเป็ นเทคนิ คการตรวจสอบ การควบคุม และการประเมินผล เชิงกลยุทธ์ใน
การดาเนิ นงานของธุรกิจที่พฒั นาขึ้น เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในการประเมินความสาเร็ จในเป้ าหมายขององค์กร
โดยให้ความสาคัญกับเป้ าหมายและความต้องการที่ แท้จริ งของธุ รกิ จแทนการพิจารณาผลการดาเนิ นงานทาง
การเงินเพียงด้านเดียว ซึ่ งได้ขยายขอบเขตมาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างความสาเร็ จเชิงกลยุทธ์ให้แก่องค์กร
และมีความสาคัญต่อการดารงอยูแ่ ละพัฒนาการอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้แลการเติบโตขององค์กร (Kaplan and Norton, 1996)
ประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน (Operational Effectiveness) หมายถึง กระบวน การจัดระบบงานและวิธี
ปฏิบตั ิงานที่ทาให้เกิดการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร หรื อขนาดและความสามารถของการบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท ตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้าน ซึ่ ง ได้แ ก่ ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้านความ
ระมัดระวัง ด้านกระบวนการทางาน และด้านความเป็ นอิสระ ความมีประสิ ทธิผลในการดาเนินงาน เป็ นการทาสิ่ ง
ที่เป็ นกิจกรรมที่คล้ายกันได้ดีกว่าที่คู่แข่งทา ซึ่งเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ทาให้บริ ษทั สามารถใช้ประโยชน์จากปั จจัยนาเข้า
ของตนได้ดีข้ ึน โดยการลดข้อบกพร่ องของผลิตภัณฑ์หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็ วกว่าเดิม (ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์, 2548)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ผูว้ จิ ยั กาหนดสมมุติฐานของการวิจยั ดังนี้
1. ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุ มภายในมี ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ณ ปี 2559
จานวน 8 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสิ นค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และสิ่ งก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มธุรกิจบริ การ และ กลุ่มเทคโนโลยี มีท้ งั สิ้น
จานวน 585 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559) กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ประมาณกลุ่มตัวอย่างได้ท้ งั หมด 238 บริ ษทั โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน มี 5 ด้าน ได้แก่
ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการ
สื่ อสาร และด้านการติดตามและประเมินผล ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดาเนิ นงาน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา และด้านการเงิน ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน มี 4 ด้าน ได้แก่
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความระมัดระวัง ด้านกระบวนการทางาน และด้านความเป็ นอิสระ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น ข้อมูลทัว่ ไป จานวน 4 ข้อ ลักษณะองค์กร จานวน
5 ข้อความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุ มภายใน จานวน 23 ข้อ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับผลการ
ดาเนินงาน จานวน 16 ข้อ และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน จานวน 11 ข้อ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมโดยจัดส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จานวน 238 ฉบับ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้สถิติ
ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในทิศทางใด
โดยวัดค่าจากสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ซึ่งจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง -1 มีเกณฑ์ดงั นี้
สัมพันธ์กนั สูง R > 0.80 หรื อ R < -0.80 สัมพันธ์กนั ปานกลาง 0.50 < R < 0.80 หรื อ -0.80 < R < -0.50
สัมพันธ์กนั ต่า -0.50 < R < 0.50
ไม่สมั พันธ์กนั R = 0
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ วัด ระดับ ความสั ม พัน ธ์ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับใด โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ P-value ว่ามีนยั สาคัญทางสถิติหรื อไม่ โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญไว้ที่ 0.05 โดยวัดค่าจากสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจ (R2) ซึ่งจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง -1 ดังนี้
0 < R2 <1 หมายถึง ตัวแปรอิสระสามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปรตามในทิศทางเดียวกัน และหากมี
ค่าเข้าใกล้ 1 นัน่ แสดงถึงตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้มาก
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-1 < R2 < 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระสามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปรตามในทิศทางตรงกันข้าม และ
หากมีค่าเข้าใกล้ -1 นั่นแสดงถึงตัวแปรอิสระสามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปรตามได้มากแต่เป็ นไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม
R2 = 0 หมายถึง ตัวแปรอิสระไม่สามารถอธิ บายความผันแปรของตัวแปรตามได้เลย (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา,
2549)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี และ
ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 20 ปี ลักษณะองค์กรของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่ นประเภทอุตสาหกรรม
กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ทุนจดทะเบียนต่ากว่า 1,000,000,000 บาท ระยะเวลาในการดาเนิ นงาน มากกว่า 20 ปี
จานวนพนักงานน้อยกว่า 500 คน และองค์กรส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับรางวัลการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม
สมมติฐานที่ 1 ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน กับผลการดาเนินงานของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม
Standardized
Variable
t-value
Sig.
Coefficients Beta
ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
0.114
1.568
0.118
ด้านการประเมินความเสี่ ยง
0.252
2.714
0.007*
ด้านกิจกรรมการควบคุม
0.476
4.415
0.000*
ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
-0.122
-1.429
0.154
ด้านการติดตามและประเมินผล
-0.159
-1.699
0.091
2
หมายเหตุ: R = 0.122, F = 6.444 Sig = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.122 แสดงว่า ประสิ ทธิ ผลการ
ควบคุมภายในได้แก่ ด้านการประเมินความเสี่ ยง และ ด้านกิจกรรมการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการ
ดาเนินงานโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์การถดถอยระหว่างผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง
ด้ านการประเมินความเสี่ยง
ผลการดาเนินงานโดยรวม
ค่าความสัมพันธ์
0.200
Sig.
0.002*
จานวน
238
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง มีค่า
เท่ากับ 0.200 ซึ่งมีค่าเป็ นบวก และมีค่าเข้าใกล้ 1 สามารถแปลผลได้วา่ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง มี
ความสัมพันธ์กนั สูง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์การถดถอยระหว่างผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุม
ด้ านกิจกรรมการควบคุม
ผลการดาเนินงานโดยรวม
ค่าความสัมพันธ์
0.282
Sig.
0.000*
จานวน
238
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุม มีค่าเท่ากับ
0.282 ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก และมีค่าเข้าใกล้ 1 สามารถแปลผลได้วา่ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุ มภายใน ด้านกิ จ กรรมการควบคุ ม มี
ความสัมพันธ์กนั สูง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง
และ ด้านกิ จกรรมการควบคุม มีความสัมพันธ์ กับ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยรวม อยูใ่ นระดับสูง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ผลของการ
ดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน กับประสิ ทธิผลของการดาเนินงานของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม
Standardized
Variable
t-value
Sig.
Coefficients Beta
ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม
0.113
1.604
0.110
ด้านการประเมินความเสี่ ยง
0.250
2.779
0.006*
ด้านกิจกรรมการควบคุม
0.410
3.922
0.000*
ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
-0.135
-1.639
0.103
ด้านการติดตามและประเมินผล
-0.169
-1.864
0.064
หมายเหตุ: R2 = 0.103, F = 5.319 Sig = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.103 แสดงว่า ประสิ ทธิ ผลการ
ควบคุ มภายในได้แก่ ด้านการประเมิ นความเสี่ ยง และ ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกต่ อ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินงานโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์การถดถอยระหว่างประสิ ทธิผลของการดาเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมิน
ความเสี่ ยง
ด้ านการประเมินความเสี่ยง
ประสิทธิผลของการดาเนินงานโดยรวม
ค่าความสัมพันธ์
0.187
Sig.
0.004*
จานวน
238
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง มี
ค่าเท่ากับ 0.187 ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก และมีค่าเข้าใกล้ 1 สามารถแปลผลได้ว่า ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการ
ประเมินความเสี่ ยง มีความสัมพันธ์กนั สู ง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ตารางที่ 6 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์การถดถอยระหว่างประสิ ทธิผลของการดาเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรม
การควบคุม
ด้ านกิจกรรมการควบคุม
ประสิทธิผลของการดาเนินงานโดยรวม
ค่าความสัมพันธ์
0.238
Sig.
0.000*
จานวน
238
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการควบคุม มีค่า
เท่ากับ 0.238 ซึ่ งมีค่าเป็ นบวก และมีค่าเข้าใกล้ 1 สามารถแปลผลได้วา่ ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม กับ ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรมการ
ควบคุม มีความสัมพันธ์กนั สูง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประสิ ทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง และ
ด้านกิ จกรรมการควบคุม มี ความสัมพันธ์ กับ ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2

6. อภิปรายผล
ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุ มภายใน ด้านการประเมิ นความเสี่ ยง และ ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยรวม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นัยนา เหลี่ยมวานิช (2544) พบว่า ระบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานเชิงคุณภาพ เป็ นระบบ
ที่นามาใช้ในการประเมินความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นผลมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยตัววัดผล
การดาเนินงานมี 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านการปฏิบตั ิงานภายใน ด้านนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านการเงิน
การนาระบบมาใช้อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง จะทาให้การบริ หารงานเกิดผลดีและมีประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วิยดา ปานาลาด (2548) พบว่า ผูบ้ ริ หารได้ให้ความสาคัญต่อการบริ หารการควบคุมภายในด้านการ
ติดตามประเมินผลและให้ความสาคัญกับการกาหนดให้ผบู ้ ริ หารได้รายงานผลต่อผูก้ ากับดูแลโดยเร็ ว หากพบว่า
ทุจริ ตหรื อสงสัยว่าทุจริ ตมีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับให้มีการแก้ไขอย่างทันกาล ซึ่งหน่วยงานราชการ
จะต้องมีสายงานการบังคับบัญชามีผูก้ ากับดูแล ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างชัดเจนการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด ทาให้ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญการติดตามผลและประเมินผลมากขึ้น
ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม และ ด้านการ
ติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อ ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยโดยรวม ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ Kopp และ O’Donnell (2005) พบว่า การ
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ประเมินการควบคุมภายในโดยใช้เครื่ องมือที่รวบรวมได้จากขั้นตอนการทางานโดยมุ่งเน้นจาแนกประเด็นการ
ควบคุมให้มากขึ้น ตลอดจนภาระหน้าที่การประเมินการควบคุม ให้ตดั สิ นใจได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการอาจจะเป็ น
กรอบแนวคิดที่มีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น ซึ่งวิธีการนี้เป็ นกิจกรรมการควบคุมที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการช่วย
ในโครงสร้างการพิจารณาความถูกต้องของผูเ้ ริ่ มฝึ กหัดและอิทธิ พลของการเรี ยนรู ้ที่พวกเขานามาใช้กบั งาน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดี (2548) พบว่า ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชี ยงใหม่ได้มีความสัมพัน ธ์กับ กระบวนการควบคุ ม ภายในตามแนวคิ ด COSO 5 องค์ประกอบ และจากการ
เปรี ยบเทียบกับทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า ด้านการประเมินความเสี่ ยง มีการประเมิน ระบุ วิเคราะห์ และกาหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง ยกเว้นการมีส่วนร่ วมในการระบุปัจจัยเสี่ ยงของบุคลากรทั้งที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปั จ จัย ภายในและภายนอก ด้า นกิ จ กรรมการควบคุ ม ในด้านการเงิ นและบัญ ชี มี ก ารจัด ท าเป็ นคู่มื อ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายในกับผลการดาเนิ นงานและ
ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลที่ได้จากการวิจยั
สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุมภายในมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ 2) ประสิ ทธิ ผลระบบการควบคุม ภายในมีความสัมพันธ์ เชิง
บวกกับประสิ ทธิผลของการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. สามารถนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน ส่งเสริ มและสนับสนุนเพื่อให้
การดาเนินงานประสบผลสาเร็ จ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีให้แก่องค์กร
2. สามารถนาไปใช้ในการจัดการโครงสร้างภายในบริ ษทั และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน เพื่อสามารถวางแผน สัง่ การ และควบคุมการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ แ ละผลกระทบการควบคุ ม ภายในที่ มี ต่ อ ผลการด าเนิ น งานของ
อุตสาหกรรมประเภทใด ประเภทหนึ่ง เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารการจัดการให้เกิดประสิ ทธิผลลึกมากยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ป้ องกันจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรมีผลการดาเนินงานที่ดีมากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้ทฤษฏีการบัญชีที่มีต่อความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานบัญชีของผูท้ าบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูท้ าบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี จานวน 130 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหา
ค่าจานวน การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ กษาพบว่า (1) ทฤษฏี การบัญชี ในมิ ติดา้ นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชี ที่มีอิทธิ พล
ทางบวกต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี (2) ทฤษฏีการบัญชีในมิติดา้ นข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการ
บัญชี ที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี (3) ทฤษฏี การบัญชี ในมิติดา้ นหลักการ
บัญชีข้ นั มูลฐานที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี (4) ทฤษฏีการบัญชีในมิติดา้ น
หลักการเพิ่มเติ มที่ มีอิทธิ พลทางบวกต่อความสาเร็ จในการปฏิ บัติงานของนักบัญชี ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย
สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการทางานและพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริ มให้การ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี อันจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลสูงสุดต่อวิชาชีพบัญชีในอนาคตสื่ อต่อไป
คาสาคัญ: ทฤษฏีการบัญชี, ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชี, ผูท้ าบัญชี
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั ในโลกยุคโลกาภิ วตั น์ ทามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงจะเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วในการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิ น และเศรษฐกิ จ ที่ มีการมุ่งเน้นที่ จะปรับตัวมุ่งสู่ การค้าเสรี ประเทศไทยก็เป็ นอีกหนึ่ ง
ประเทศที่ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ในทุกภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ น อุตสาหกรรมการผลิต
ธุ รกิ จการเงิ นการธนาคาร ธุ รกิ จท่องเที่ยว ตลอดจนภาคการเกษตร ที่ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการ
บริ หารงานในฝ่ ายต่างๆ ขององค์กรทั้งในภาครัฐหรื อภาคเอกชนจาเป็ นต้องมีการพัฒนาความรู ้ ผูท้ าบัญชีมีส่วน
สาคัญและเกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลรายงานทางการเงิน เพื่อนาเสนอข้อมูลด้านการเงินและบัญชีอย่างถูกต้อง
น่ าเชื่ อถือ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน ควบคุม และพัฒนาธุ รกิ จให้มีความ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการพัฒนาธุ รกิ จให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กิจการ
หรื อหน่วยงานได้กาหนดไว้ ดังนั้นพนักงานบัญชีจึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในด้านการปฏิบตั ิงานบัญชี ในด้านของ
ทฤษฏีการบัญชี และต้องมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านทฤษฏีการบัญชี เพราะ การบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง
อยูต่ ลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
ทฤษฏีการบัญชี (Accounting Theory) หมายถึง สมมติฐาน กลุ่มแนวความคิด และหลักการบัญชีต่างๆ
ซึ่ งเป็ นวิธีการและแนวคิดในการแก้ปัญหาและใช้เป็ นแบบประเมินวิธีการปฏิบตั ิทางการบัญชี ตลอดจนพัฒนา
และปรับปรุ งการปฏิบตั ิทางการบัญชี เพื่อให้สามารถอธิ บายและคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต
(นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรี จนั่ เพชร. 2552 : 2-10)ดังนั้นเมื่อผูท้ าบัญชีมีความรู ้ทางทฤษฏีการบัญชีที่ดี
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ย่อมทาให้ขอ้ มูลทางการเงินที่นาเสนอในรู ปแบบของงบการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้และองค์กร
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง คือการมีประสิทธิผลในการดาเนินงานซึ่งจาเป็ นต้องอาศัยการมี
ประสิ ทธิภาพการทางานของมนุษย์ในองค์กรและการพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์กร การจะเพิ่มความสาเร็ จ
ความเจริ ญก้าวหน้า และความพึงพอใจในผลผลิตขององค์กรจาเป็ นต้องศึกษาแนวคิดแนวปฏิบตั ิในการปรับปรุ ง
องค์ประกอบต่างๆขององค์กรเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมขององค์กร (สมใจ ลักษณะ. 2543:
17) ดังนั้นผูท้ าบัญชีควรมีการศึกษาหาแนวทางปฏิบตั ิในการเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา เพื่อนามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
โดยตั้งใจและทาให้เสร็จตามจุดมุง่ หมาย เมื่อทาเสร็ จแล้วได้รับความสุขใจถือว่าประสบความสาเร็ จเป็ นที่ยอมรับ
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจวิเคราะห์วา่ การใช้ทฤษฏีการบัญชีที่มีต่อความสาเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงานบัญชีของผูท้ าบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี หรื อไม่อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จะนามา
ปรับปรุ งและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชี เพื่อส่งผลให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพตามมาตรฐานทางการบัญชี
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้ทฤษฏีการบัญชีที่มีต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีของผูท้ าบัญชี
ในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ผูท้ าบัญชี (Bookkeeper) หมายถึง ผูร้ ับผิดชอบในการทาบัญชีของผูท้ ี่มีหน้าที่จดั ทาบัญชี ไม่วา่ จะได้
กระทาในฐานะเป็ นลูกจ้างของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี หรื อไม่ก็ตาม โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็ นผูท้ าบัญชี ไว้กบั สภา
วิชาชีพบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559)
2.ทฤษฏี การบัญชี (Accounting Theory ) หมายถึง สมมติฐาน กลุ่มแนวความคิด และหลักการบัญชี
ต่างๆซึ่ งเป็ นวิธีการและแนวคิดในการแก้ปัญหาและใช้เป็ นแบบประเมินวิธีการปฏิ บตั ิทางการบัญชี ตลอดจน
พัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิทางการบัญชี เพื่อให้สามารถอธิ บายและคาดคะเนเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจได้ใน
อนาคต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์กรอบแนวคิดเรื่ องโครงสร้างทฤษฎีการบัญชี เป็ นแนวคิดเรื่ องทฤษฏีการ
บัญชี (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร. 2552 : 26)ประกอบด้วย ทฤษฏีการบัญชี ดังนี้
2.1แนวคิ ด ขั้ นมู ล ฐานทางทฤษฏี ก ารบั ญ ชี (Fundamental Theoretical Concepts)หมายถึ ง
หลักเกณฑ์ของแนวคิดขั้นมูลฐานทางการบัญชี ซึ่ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการบัญชี และ รายการค้า ที่องค์กรมีการ
ใช้สินทรัพย์ การจ่ายชาระหนี้สิน หรื อเหตุการณ์ต่างๆที่เรี ยกว่า รายการทางบัญชี
2.2 ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชี (Fundamental Underlying Assumptions)หมายถึง ข้อกาหนด
หรื อข้อความที่เป็ นที่ยอมรับ เป็ นหลักเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นหลักการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงิน ที่
เป็ นข้อตกลงของนักบัญชีเพื่อยึดถือเป็ นหลักเกณฑ์การวัด
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2.3 หลัก การบัญ ชี ข้ นั มู ล ฐาน (Basic Principles of Accounting) หมายถึ ง กฎเกณฑ์ท างบัญ ชี ที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปในหมู่นกั วิชาการบัญชี ที่เป็ นแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิทางการบัญชีในเรื่ อง การรับรู ้ การวัด
มูลค่าและการแสดงรายการในงบการเงิน
2.4 หลักการเพิ่มเติม (Additional Principles) หมายถึง หลักการที่กาหนดขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ได้
ทุกสถานการณ์ ได้แก่ หลักนัยสาคัญหรื อหลักสาระสาคัญ หลักความระมัดระวังหลักเนื้อหาสาคัญกว่ารู ปแบบ
3. ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน (Practice Efficiency) เป็ นความสามารถที่ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล รวมถึงความถูกต้องตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานเกิ ดจากการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งมีการวางแผนให้
เป็ นระบบ เพื่อปฏิบตั ิงานให้มีคุณค่ามากที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและดาเนินการเป็ นไปอย่างประหยัด
ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (ปาริ ชาติแสงพานิช. 2545 : 34) ประกอบด้วย
3.1 การบรรลุเป้ าหมาย (Goal Accomplishment) หมายถึง การดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ และผูท้ าบัญชีสามารถนาไปใช้ประโยชน์สูงสุดตามหลักการทฤษฏีการบัญชี
3.2 มาตรฐานและความเชื่ อถือได้ (Standardized and Reliable) หมายถึง คุณภาพของผลงานที่ทา
สาเร็ จมีความถูกต้อง ครบถ้วน เรี ยบร้อย เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความเชื่อถือได้ ทันต่อสถานการณ์
ปั จจุบนั
3.3 ความทั น เวลาของผลลัพ ธ์ (Timeliness of Outcome) หมายถึ ง การที่ ผู ้ท าบั ญ ชี ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วง ตามระยะเวลาหรื อมาตรฐานเวลา
3.4 ความพึงพอใจจากผูเ้ กี่ ยวข้อง (Participant Satisfaction) หมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติของ
บุคคล ที่ส่งผลต่อทัศนคติดา้ นบวก การดาเนินงานที่ดี แสดงออกถึงความพึงพอใจและทัศนคติของบุคคลใดที่ได้มี
ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมในการทางานของผูท้ าบัญชี
จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องนามาสร้ างกรอบแนวความคิด
สาหรับการศึกษาหาความสัมพันธ์ โดยได้กาหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ทฤษฏีการบัญชี
1.แนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชี
2.ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชี
3.หลักการบัญชีข้ นั มูลฐาน
4.หลักการเพิ่มเติม

ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชี
1.ด้านการบรรลุเป้ าหมาย
2.ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้
3.ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์
4.ด้านความพึงพอใจจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมุติฐานงานวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ทฤษฏีการบัญชี ในมิติดา้ นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชี มีอิทธิ พลทางบวกต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี กรณี ศึกษาผูท้ าบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี
สมมุ ติ ฐ านที่ 2 ทฤษฏี ก ารบัญ ชี ในมิ ติ ด้า นข้อ สมมติ ข้ นั มูล ฐานของการบัญชี มี อิ ทธิ พ ลทางบวกต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีของนักบัญชี กรณี ศึกษาผูท้ าบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี
สมมุติฐานที่ 3 ทฤษฏีการบัญชีในมิติดา้ นหลักการบัญชีข้ นั มูลฐานมีอิทธิ พลทางบวกต่อความสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิงานบัญชีของนักบัญชี กรณี ศึกษาผูท้ าบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี
สมมุติฐานที่ 4 ทฤษฏี การบัญชี ในมิ ติด้านหลักการเพิ่มเติ มมี อิทธิ พลทางบวกต่อความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานบัญชีของนักบัญชี กรณี ศึกษาผูท้ าบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ าบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และนนทบุรี จานวน 29,903 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. ออนไลน์. 2559) และหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดตัวอย่าง 395 คน โดยการเลือกตัวอย่างสาหรับงานศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดการ
เลือกตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) จากผูท้ าบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการแจกแบบสอบถาม และได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับมาที่มีความสมบูรณ์ของแบบสอบถามสมบูรณ์ท้ งั สิ้ น 130 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 32.91ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ ทาการศึ กษา ซึ่ งสอดคล้องกับ Asker, Devid A., Kumar, V ans Say., and George, S. (2001) ที่ ได้
นาเสนอว่าการส่ งแบบสอบถามต้องมีอตั ราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึ งจะถือว่ายอมรับได้แบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือ
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้ แก่
(1) ตัวแปรอิสระ(Independent variable) คือ ทฤษฏี การบัญชี ประกอบด้วย แนวคิดขั้นมูลฐานทาง
ทฤษฏีการบัญชี (FTC) ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชี(BPA) หลักการบัญชีข้ นั มูลฐาน(APL) หลักการเพิ่มเติม
(FUA)
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี ประกอบด้วย
ด้านการบรรลุเป้ าหมาย (GAT) ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้(SAR)ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์
(TLO) ด้านความพึงพอใจจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (PCS)
5.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดโดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน ดัง นี้ ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทฤษฏี การบัญชีของผูท้ าบัญชี ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า จานวน 21 ข้อ ส่ วนที่ 3 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานของนักบัญชี จานวน 16 ข้อ
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5.4 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือวิจยั โดยทาการทดสอบ
เครื่ องมือ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา
(Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ท่าน ผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าทุกข้อ
คาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และส่ วนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ทาการทดสอบความเชื่อมัน่ โดย
วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัวแปร
ได้ค่าตามมาตรฐานที่กาหนดคือ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าฯ มีค่ามากกว่า 0.7 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่ามากกว่า
0.3 (Hair, et al. 2006) ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัวแปรค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าฯ มีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.703 ถึ ง 0.851 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมี ค่ าอยู่ระหว่าง 0.367 ถึ ง 0.928 ถื อได้ว่าแบบสอบถามมี ค วาม
น่าเชื่อถือ
5.5 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณใช้ก ารบรรยายโดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และวิเคราะห์ การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีชนิดของสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูล
ทัว่ ไป สถิติที่ใช้เป็ น ค่าจานวน และ ค่าร้อยละ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฏีการบัญชี สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4)การวิจยั ผลกระทบของทฤษฏีการบัญชี ที่มีต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนัก
บัญชี สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ

6. สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ าบัญชี ในเขต
กรุ งเทพมหานครและนนทบุรี จานวนทั้งสิ้ น 130 คน ส่ วนใหญ่เป็ น (1) เพศหญิง จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ
93.08 (2) อายุ 25-30 ปี จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.77 (3) สถานภาพโสด จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.77 (4) ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.23 (5) ประสบการณ์ในการทางานด้าน
บัญชี น้อยกว่า 5-10 ปี จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.23 และ (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท
จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.08
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฏีการบัญชี พบว่าค่าสถิติพ้นื ฐานความคิดเห็นของผูท้ าบัญชีในเขต
กรุ งเทพมหานครและนนทบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฏีการบัญชีโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-3.88
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ˉx = 3.71) เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ทฤษฏีการบัญชีดา้ นแนวคิด2.ขั้น
มูลฐานทางทฤษฏีการบัญชี 3.หลักการบัญชีข้ นั มูลฐาน 4.หลักการเพิ่มเติม ด้านค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขั้นมูลฐาน
ทางทฤษฏี การบัญชี และด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยสุ ด คื อหลักการบัญชี ข้ นั มูลฐาน ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่
ระหว่าง 0.40-0.52 ด้านส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มากที่สุด คือ ขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชีดา้ นส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยที่สุดคือ หลักการเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีพบว่าค่าสถิติ พื้นฐานความคิดเห็ น
ของผูท้ าบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงานบัญชี
โดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.71 -3.86ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ˉx = 3.75) เมื่อพิจารณาด้านทั้ง ด้าน
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ได้แก่ 1. การบรรลุเป้ าหมาย 2. มาตรฐานและความเชื่อถือได้ 3. ความทันเวลาของผลลัพธ์ 3.ความพึงพอใจ4.ด้าน
มาตรฐานและความเชื่อถือได้ ด้านค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ ด้านการบรรลุเป้ าหมาย และค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ ด้าน
ความพึงพอใจจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ระหว่าง 0.46-0.55 ด้านส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่
มากที่สุด คือ ความทันเวลาของผลลัพธ์ ด้านส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุดคือ การบรรลุเป้ าหมาย และ ความ
พึงพอใจจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 4 การวิจยั ผลกระทบของทฤษฏีการบัญชีที่มีต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของทฤษฏี ก ารบัญ ชี ที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บัติ ง านบัญ ชี ข องผูท้ าบัญ ชี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและนนทบุรีการทดสอบสมมติฐานที่กาหนดตามกรอบแนวความคิด ผูว้ ิจยั ทดสอบผลกระทบ
ระหว่างทฤษฎีการบัญชี 4 ด้าน ได้แก่ 1. แนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏี การบัญชี 2. ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการ
บัญชี 3. หลักการบัญชีข้ นั มูลฐาน 4. หลักการเพิ่มเติมว่าส่ งผลอย่างไรต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชี โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ(Multiple Regression Analysis) และกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ถ้าผลการ
ทดสอบได้ค่าระดับนัยสาคัญที่ คานวณได้ (Significance)น้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่ กาหนด แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐาน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของทฤษฏีการบัญชี 4 ด้านที่มีต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชี
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
แนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชี

0.244

4.489

0.00

ข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชี

-0.312

-3.792

0.000

หลักการบัญชีข้ นั มูลฐาน

0.206

3.043

0.003

หลักการเพิ่มเติม

0.764

7.829

0.000

หมายเหตุ: n = 130, R2 = 0.648, F = 57.561, Sig = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์
พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.648 หมายถึง ตัวแปรต้นทั้งหมดสามารถอธิบายการใช้งานได้ 64.80%
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ทฤษฏีการบัญชีในมิติดา้ นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชี มี
อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บัติง านของนัก บัญ ชี มี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.000 โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.244
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ทฤษฏี ก ารบัญชี ใ นมิ ติ ด้า นข้อสมมติ ข้ นั มู ล ฐานของการบัญชี มี
อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บัติ ง านของนัก บัญ ชี มี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.000 โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ -0.312
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ผลการทดสอบสมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 ทฤษฏี ก ารบัญ ชี ใ นมิ ติ ด้า นหลัก การบัญ ชี ข้ นั มู ล ฐานมี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0003 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.206
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 4 ทฤษฏี การบัญชี ในมิติดา้ นหลักการเพิ่มเติมมีอิทธิ พลทางบวกต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเท่ากับ
0.764

7. อภิปรายผล
สมมุติฐานที่ 1 ทฤษฏีการบัญชีในมิติดา้ นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชีมีอิทธิ พลทางบวกต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีของผูท้ าบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิ่งผูท้ าบัญชี มีทฤษฏีการ
บัญชีในมิติดา้ นแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏีการบัญชีสามารถเพิ่มความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี ผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (ลลิตา แว่นแก้ว. 2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างคุณสมบัติทางการบัญชีที่ดีกบั คุณภาพการทางานของผูท้ าบัญชีในจังหวัดขอนแก่นประชากรที่ศึกษาคือ
ผูท้ าบัญชีในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มประชากร จานวน 131 คน ผลการวิจยั พบว่า (1)คุณสมบัติทางการบัญชีที่ดีดา้ น
ความรู ้ ทางด้านการบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับคุณภาพกาทางานโดยรวม ด้านการบรรลุ
เป้ าหมายความสาเร็ จ ด้านกระบวนการปฏิ บตั ิงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่ าย และ (2) คุณสมบัติทางการ
บัญชีที่ดี ด้านการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการทางาน
โดยรวม ด้านการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ ด้านการจัดหาปั จจัยทรัพยากร และด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
หากผูท้ าบัญชี มีการศึกษาแนวทางการบัญชี ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชี ช่วยให้
เข้าใจในรายการทางบัญชี และช่ วยให้การจัดทาข้อมูลงบการเงิ นมี คุณภาพ มี ความน่ าเชื่ อถือ องค์กรสามารถ
น าไปใช้ใ นการตัด สิ น ใจได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง และทัน เวลา ซึ่ งส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บัติ ง านขององค์ก รเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์อย่างต่อเนื่ อง ทาให้สรุ ปได้ว่า ผูท้ า
บัญชี หากผูท้ าบัญชีมีทฤษฏีการบัญชี ในด้านแนวคิดขั้นมูลฐานทางทฤษฏี การบัญชีเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่ งผลให้
เกิดความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สมมุติฐานที่ 2 ทฤษฏี การบัญชี ในมิ ติดา้ นข้อสมมติ ข้ นั มูลฐานของการบัญชี มีอิทธิ พลทางบวกต่อ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีของผูท้ าบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็ นว่ายิ่งผูท้ าบัญชี มีทฤษฏีการ
บัญชีในมิติดา้ นข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชีมีอิทธิ พลทางบวกต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี
ผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพรศรี จนั่ เพชร (2552) กล่าวว่า
การประมาณการในการดาเนิ นธุ รกิ จนั้น บางครั้งอาจมีรายการเกิ ดขึ้นในลักษณะที่ต่อเนื่ องกัน เช่น รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นหรื อสิ้ นสุดลงในงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง รายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นคาบเกี่ยวมากกว่าหนึ่ง
งวดบัญชี การจัดทางบการเงินจึงต้องอาศัยการประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายซึ่ งเกิ ดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว หรื อ
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กิจการอาจต้องประมาณรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีบางรายการ เช่น ประมาณการหนี้สิน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและผูล้ งทุน
เนื่องจากข้อสมมติข้ นั มูลฐานของการบัญชีเป็ นหลักเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นหลักการและวิธีปฏิบตั ิ
ในการจัดทางบการเงิน ที่ทาขึ้นจากข้อมูลทางการเงินที่ได้บนั ทึกไว้สาหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ งแสดงให้
เห็ นถึ งผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น รวมถึ งกระแสเงิ นสดของกิ จการที่ เกิ ดจากการตัด สิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการบริ หารทรัพยากรของกิจการว่าก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก ให้
สรุ ปได้วา่ ผูท้ าบัญชี หากผูท้ าบัญชีมีทฤษฏีการบัญชี ในด้านข้อสมมติข้ นั มูลฐานเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่ งผลให้เกิด
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สมมุติฐานที่ 3 ทฤษฏีการบัญชีในมิติดา้ นหลักการบัญชีข้ นั มูลฐานมีอิทธิพลทางบวกต่อความสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิงานบัญชีของผูท้ าบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็ นว่ายิ่งผูท้ าบัญชี มีทฤษฏีการ
บัญชีในมิติดา้ นหลักการบัญชีข้ นั มูลฐานมีอิทธิ พลทางบวกต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี ในเขต
กรุ งเทพมหานครและนนทบุรี ซึ่ งสอดคล้องผลงานวิจยั ของ ปุณยนุ ช จอมเงิ น (2555) ได้ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับ
กระทบของความรู ้ทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทางบการเงินขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง พบว่า ความรู ้ทางการบัญชี ที่ดีดา้ นหลักการบัญชี ข้ นั มูลฐาน มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพการจัดทางบการเงินโดยรวม ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสิ นใจ และด้านความเชื่อถือได้ เนื่ องจาก เป็ นกฎเกณฑ์ทางบัญชีที่ยอมรับกันทัว่ ไปของนักบัญชีซ่ ึง ใช้เป็ น
แนวทางปฏิ บตั ิทางการบัญชี ในการรับรู ้ การวัดมูลค่า และการแสดงรายการในงบการเงิ นได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่สาคัญในการจัดทางบการเงิน
หากผูท้ าบัญชีใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิทางการบัญชี ในการรับรู ้ การวัดมูลค่าและการแสดงรายการในงบ
การเงิ น ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สาคัญในการจัดทางบการเงินให้มีความถูกต้อง น่ าเชื่ อถือ และมีความ
ถูกต้อง เพื่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูบ้ ริ หารอย่างยัง่ ยืนต่อไป ทาให้สรุ ปได้
ว่า ผูท้ าบัญชี หากผูท้ าบัญชี มีทฤษฏี การบัญชี ในด้านหลักการบัญชี ข้ นั มูลฐานเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่ งผลให้เกิ ด
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สมมุติฐานที่ 4 ทฤษฏี การบัญชี ในมิติดา้ นหลักการเพิ่มเติมมีอิทธิ พลทางบวกต่อความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานบัญชีของผูท้ าบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่ายิง่ ผูท้ าบัญชีทฤษฏีการบัญชี
ในมิ ติ ด้ า นหลัก การเพิ่ ม เติ ม มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี ในเขต
กรุ งเทพมหานครและนนทบุรี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พงษ์ศกั ดิ์ แก้วมีสี (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบ
ของประสิ ทธิ ภาพการวางแผนการสอบบัญชี ที่มีต่อความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ใน
ประเทศไทย พบว่า ผู ้ส อบบัญ ชี ส หกรณ์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ว ยเกี่ ย วกับ
ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานโดยรวม ด้าน ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ดา้ นความทันเวลาของผลลัพธ์ จากผู ้
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์มาก จะต้องใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
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ผูป้ ระกอบวิชาชีพต่อข้อมูลของสหกรณ์ที่เหมาะสม วางแผนปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ได้มาตรฐานและ
เชื่อถืออยูภ่ ายในเวลาที่กาหนด รวมทั้งสามารถให้ความเชื่อมัน่ ต่อผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมีเหตุผล
หากผูท้ าบัญชี จะต้องใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พต่อข้อมูลของ
รายการค้า หรื อเหตุการณ์ทางบัญชี ในการตัดสิ นใจโดยใช้หลัก หลักนัยสาคัญ หลักความระมัดระวัง และหลัก
เนื้อหาสาคัญกว่ารู ปแบบ ได้อย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถืออยูภ่ ายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งสามารถให้ความ
เชื่ อมัน่ กับผูใ้ ช้งบการเงิ นได้อย่างมีเหตุผล ทาให้สรุ ปได้ว่า ผูท้ าบัญชี หากผูท้ าบัญชี มีทฤษฏี การบัญชี ในด้าน
หลักการเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานบัญชีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูท้ าบัญชี ควรมุ่งเน้นในเรื่ องความรู ้ทางการบัญชีท้ งั ด้านแนวคิดขั้นมูลฐานของ เพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพของงบการเงินให้ตรงตามหลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน และตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
(2) ผูท้ าบัญชี ควรมุ่งเน้นในการให้ความสาคัญกับความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี เป็ นสิ่ งที่
สาคัญสาหรับการวางแผนในอนาคตในการบริ หารองค์กร
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาการวิจยั แนวเดียวกันนี้กบั ผูท้ าบัญชีในเขตอื่น ๆ เพิม่ เติม เพื่อจะได้นาผลการวิจยั มา
ปรับปรุ งและพัฒนาความสามารถของผูท้ าบัญชีให้ดียงิ่ ขึ้น
(2) ควรทาการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี เช่น การ
ตรวจสอบภายใน การกากับดูแล เป็ นต้นฐานของการบัญชี
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วิชาชี พ ที่ ส่งผลต่อศักยภาพการปฏิ บตั ิงานทางการบัญชี ในด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริ มาณผลงาน ด้านความ
ทันเวลา และด้านความพึงพอใจ ของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทยจานวน 7,853 คน
โดยกาหนดขนาดตัวอย่างจากสู ตรของ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 374
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ผลการวิจัย พบว่า ปั จ จัย มาตรฐานการปฏิ บัติ งาน ด้านความรู ้ แ ละทักษะทางวิชาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
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พึงพอใจของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทยกล่าวคือ หากหน่วยงานในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นในประเทศไทยมี การปฏิ บัติ ปรั บปรุ ง และพัฒนาตามมาตรฐานการปฏิ บัติงานที่ สนับสนุ น การ
ปฏิบตั ิงานของผูท้ าบัญชีแล้ว จะช่วยยกระดับศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางด้านบัญชีอีกด้วย
คาสาคัญ: มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้วา่ เป็ นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบุคลากรเป็ นจานวนมาก ซึ่งในการปฏิบตั ิ
หน้าที่จะแบ่งสายงานเป็ นหลายส่ วน ในแต่ละส่ วนจะมีผรู ้ ับผิดชอบจานวนมาก ดังนั้นการทางานของบุคคลากร
ในแต่ละส่ วนจึ งมักประสบปั ญหาต่าง ๆ เช่ น ความไม่เข้าในระบบการทางาน ความเชี่ ยวชาญ ความชานาญ
ประสบการณ์ในการทางาน เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ขาดความ
สานึ กในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และขาดความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ ที่ผ่านมาการบรรจุ
พนักงานใหม่หรื อการรับโอนพนักงานมาจากส่ วนราชการอื่นที่ยงั ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารงานในท้องถิ่น
ทาให้ไม่ทราบระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วัตถุประสงค์ขององค์กร ทาให้ขาดความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
ไม่ทราบแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง (พนารัตน์ ผจงบูชิต, 2557)
ปั จจุบนั งานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้รับผิดชอบในการ
ดาเนินกิจกรรมตามอานาจหน้าที่ มีมากมายหลายกระทรวง ทาให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานหลายประการ ได้แก่ การบริ หารงานบุคคลในส่วนของพนักงานยังขาดความรู ้ความเข้าใจ
และขาดความเอาใจใส่ อย่างจริ งจัง การบริ หารงานพัสดุขาดความรัดกุมรอบคอบ ด้านการบริ หารการคลังและ
งบประมาณมีความล่าช้า การปฏิบตั ิงานยังไม่ถูกต้อง ด้านการบริ หารงานช่างยังขาดความรู ้ความชานาญและขาด
ความเข้าใจในการช่างอย่างแท้จริ ง (ชายชัชวาล ศรี สุธรรม, 2547; พนารัตน์ ผจงบูชิต, 2557)
จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นจึงเป็ นสาเหตุจูงใจให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาทาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชี พที่ ส่งผลต่อศักยภาพการปฏิ บตั ิงานทางการบัญชี ของผูท้ าบัญ ชี ใน
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องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทย สามารถนาไปพัฒนา ปรับปรุ งส่ งเสริ มให้เกิ ดการพัฒนา เพิ่มพูน
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานทางด้านบัญชีได้ในระยะยาวต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ด้านคุณภาพผลงาน ของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ด้านปริ มาณผลงาน ของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ด้านความทันเวลา ของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
5. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ด้านความพึงพอใจ ของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่วน
ตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีความเป็ นอิสระในการปกครองตนเอง (กรมสรรพากร, 2555)
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ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ
ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (2560) ได้ให้ความหมายว่า องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีลกั ษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างจาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบทัว่ ไป ด้วยผลสื บเนื่ องมาจาก “ลักษณะเฉพาะ” ของท้องถิ่นนั้น ๆ และด้วย
เหตุน้ ี เองจึงทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบทัว่ ไปที่ใช้กบั พื้นที่ทวั่ ประเทศไม่มี่ความเหมาะสมกับการ
ดาเนินการจัดทาบริ การสาธารณะ ในพื้นที่ดงั กล่าว จึงจาเป็ นต้อง “ออกแบบ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู ปแบบ
ใหม่ข้ ึน เพื่อให้รับผิดชอบภารกิจนี้
2. แนวคิดเกีย่ วกับการวัดมาตรฐานการปฏิบัตงิ านด้ านความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
ความหมายของมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีผใู ้ ห้ความหมายของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไว้ดงั นี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (2554) ได้ให้ความหมายไว้วา่ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
หมายถึงระเบียบมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิงานที่แสดงขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานโดยละเอียดเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง
อลงกรณ์ มี สุทธาและสมิ ต สัชฌุกร (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่ามาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานหมายถึง
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการวัดผลการปฏิบตั ิงานลักษณะของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานอาจจะระบุลกั ษณะของ
การปฏิบตั ิงานในเชิงปริ มาณคุณภาพระยะเวลาค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมก็ได้
ความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ
ความรู ้ในวิชาชีพ (Knowledge) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคือ
1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับสังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่ ง
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมได้รวมถึงความรู ้ในวัฒนธรรมของโลกของภูมิภาค
และของประเทศตลอดจนความสามารถในการคิดการถามการเขียนและสื่ อสารด้วยภาษาที่ง่ายและเข้าใจได้
2. ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจธุรกิจและการจัดการเช่นเศรษฐศาสตร์การเงินการตลาดการบริ หารการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณและสถิติ
3. ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความรู ้เกี่ยวกับการบัญชีและเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเช่นกฎหมายบัญชี กฎหมายธุรกิ จภาษี
อากรและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทักษะทางวิชาชีพ (Skill) ประกอบด้วยทักษะ 5 ประการคือ
1. ทักษะการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด
2. ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่
3. ทักษะด้านบุคคล
4. ทักษะด้านความสัมพันธ์และการสื่ อสาร
5. ทักษะด้านองค์กรและทักษะผูบ้ ริ หารธุรกิจ
3. แนวคิดเกีย่ วกับการวัดศักยภาพการปฏิบัตงิ านทางการบัญชี
ความหมายของศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี
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จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้องได้มีผูใ้ ห้ความหมายเกี่ ย วกับศักยภาพการปฏิ บัติ ง าน
ทางการบัญชีไว้ดงั นี้
นภลดา อินภูษา (2554) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี หมายถึงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบุคลากรในด้านพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนด
Ganesh, Shermon และ Partner (2004) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า ศั ก ยภาพการปฏิ บัติ ง าน หมายถึ ง
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่ จะสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขอบเขตงานที่ ตนรับผิดชอบ
หรื อคุณสมบัติที่บุคคลจาเป็ นต้องมีเพื่อสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
McClelland (1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศักยภาพการปฏิ บัติงาน หมายถึ ง การพัฒนาความรู ้ หรื อ
ทักษะของบุคคลเป็ นปั จจัยที่ทาให้มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีกว่าบุคคลอื่นเนื่องจากมีหลักการพัฒนาคือทักษะ (Skill)
เป็ นสิ่ งที่บุคคลกระทาได้ดีและฝึ กปฏิบตั ิเป็ นประจาจนเกิดความชานาญความรู ้ (Knowledge) ความรู ้เฉพาะด้าน
ของบุคคลบุคลิกลักษณะ (Traits) บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคลเป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงบุคคลนั้นๆแรงจูงใจหรื อแรง
ขับภายใน (Motives) ทาให้บุคคลแสดงถึงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็ นเป้ าหมาย

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานทางการบัญชีของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทยครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ขอบเขตด้ านประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ผทู ้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย จานวน 7,853 คน
2. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีศ่ ึกษา กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้มาจากการกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยสู ตรของ
ยามาเน่ (Yamane) โดยยอมรับให้เกิดความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 5% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ได้ขนาดตัวอย่างผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย จานวน 374 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรต้น (Independent variable) คือ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
ด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ประกอบด้วย
1. ด้านคุณภาพผลงาน
2. ด้านปริ มาณผลงาน
3. ด้านความทันเวลา
4. ด้านความพึงพอใจ
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูท้ า
บัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยโดยรายละเอียดของคาถามในแบบสอบถามเป็ นดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทยประกอบด้วยคาถาม 6 คาถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานด้าน
บัญชี และรายได้ต่อเดือน โดยเป็ นคาถามแบบให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยแบบสอบถามมีจานวน 5 ข้อ โดยข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 แบบประเมินด้านศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในประเทศไทยแบบสอบถามมีจานวน 20 ข้อ โดยข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ไปรษณี ย ์ และ E-Mail
address โดยขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทย ซึ่ งมีจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 374 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ ง
ได้รับการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 287 ฉบับ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้นื ฐาน
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามสถิติที่ใช้เป็ นความถี่ และร้อยละ
1.2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านของผูท้ าบัญ ชี ใ นองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชีของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
2.1 การหาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item–total
Correlations
2.2 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบคุณลักษณะของตัวแปรคือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
(Multicollinearity Test) โดยหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ค่า Variance Inflation Factors (VIFs) และค่า
Tolerance และค่า VIF (Variance inflation factor)
4. สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมุ ติฐ านได้แ ก่ ก ารวิเ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis)
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ด้านข้อมูลทัว่ ไป 1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 2) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ
มากกว่า 35 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 25–30 ปี 3) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมามี
สถานภาพโสด 4) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า รองลงมาสาเร็ จ
การศึ กษาต่ ากว่าระดับปริ ญญาตรี 5) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการทาบัญชี 5 – 10 ปี
รองลงมามี ประสบการณ์ ในการทาบัญ ชี น้อยกว่า 5 ปี 6) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อ นใน
ปั จจุบนั 15,000–20,000 บาท รองลงมามีรายได้ต่อเดือนในปั จจุบนั 20,001–25,000 บาท
ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน 1) มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ โดยภาพรวม
แล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง
ศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี 1) ศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ด้านคุณภาพผลงาน โดย
ภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในระดับสู งมากที่สุด 2) ศักยภาพการปฏิ บตั ิงานทางการบัญชี
ด้านปริ มาณผลงานโดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสู ง 3) ศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
ทางการบัญชีดา้ นความทันเวลา โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสู ง 4) ศักยภาพการ
ปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ด้านความระมัดระวังรอบคอบ โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ระดับสูง
โดยสรุ ปคือ มาตรฐานการปฏิ บตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชี พมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อศักยภาพ
ภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชีดา้ นคุณภาพผลงาน ด้านปริ มาณผลงาน และด้านความพึงพอใจอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติและพบว่ามาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชี พไม่มีอิทธิ พลเชิ งบวกกับศักยภาพ
ภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี ด้านความทันเวลา

6. อภิปรายผล
ผลการศึ กษาพบว่า มาตรฐานการปฏิ บตั ิงานด้านความรู ้ และทักษะทางวิชาชี พ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อ
ศักยภาพภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติซ่ ึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ คัทลียา ณ รุ ณ
(2557), ศศิ ธร ภูสีฤทธิ์ (2556), ลลิตา แว่นแก้ว (2557), สุ จิตตรา ประครองสี (2557) ที่ คน้ พบว่ามาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิงานด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชี พมีอิทธิ พลทางบวกต่อศักยภาพภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชีท้ งั
ทางด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริ มาณผลงาน และด้านความพึงพอใจของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย และผลการวิจยั ของ ประภาพร วีระสอน (2559) พบว่า มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรู ้และ
ทักษะทางวิชาชี พไม่มีอิทธิ พลเชิ งบวกกับศักยภาพภาพการปฏิ บตั ิงานทางการบัญชี ดา้ นความทันเวลาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่ามาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อศักยภาพภาพการปฏิบตั ิงาน
ทางการบัญชีโดยรวม ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทยจึง
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ต้องเน้นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ดา้ นความรู ้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านรู ้และเข้าใจในกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต และด้านความระมัดระวังรอบคอบ
2. ผลการวิจัย ครั้ งนี้ ยัง พบว่า มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านทั้ง 5 ด้า น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ศัก ยภาพภาพการ
ปฏิบตั ิงานทางการบัญชีในแต่ละด้าน ได้แก่ดา้ น คุณภาพผลงาน ด้านปริ มาณผลงาน ด้านความทันเวลา และด้าน
ความพึงพอใจ ดังนั้น การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านของผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยจึงต้องเน้นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชี พ ด้านรู ้และ
เข้าใจในกฎหมายทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต และด้านความระมัดระวังรอบคอบ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาการวิจยั มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน เฉพาะด้านความรู ้และทักษะทางวิชาชี พ
ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจในกฎหมายทางบัญชี ด้านความเที่ ย งธรรม ด้านความซื่ อ สัต ย์สุจริ ต และด้านความ
ระมัดระวังรอบคอบ เท่านั้น การวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการวิจยั มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพล
ต่อศักยภาพการปฏิบตั ิงานทางการบัญชี เช่น มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมงาน ด้าน
เจตคติ ด้านความรู ้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็ นต้น
2. การวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาการวิจยั ศักยภาพการปฏิ บตั ิงานทางการบัญชี เฉพาะด้านคุ ณภาพผลงาน
ด้านปริ มาณผลงาน ด้นความทันเวลา และด้านความพึงพอใจ เท่านั้น การวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการวิจยั ศักยภาพ
การปฏิ บตั ิงานทางการบัญชี ดา้ นอื่นๆ เช่น ด้านความชานาญในการปฏิบตั ิงาน ด้านวิธีที่ใช้ปฏิบตั ิงาน ด้านการ
จัดหาปั จจัยทรัพยากร เป็ นต้น
3. การวิจยั ในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเฉพาะผูท้ าบัญชีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทย ใน
การวิจยั ครั้งต่อไปอาจใช้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างมากกว่านี้
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพิ จ ารณาเลื อ กใช้โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการ
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีคุณลักษณะขององค์กรแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน หรื อสมุห์บญ
ั ชี หรื อหัวหน้าฝ่ ายบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อ ม(SMEs) จ านวน 152 ราย เก็บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม จากนั้น ท าการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สาหรับ การ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อการเปรี ยบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA)
สาหรับกลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
ผลการเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ของ
ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันตามคุณลักษณะขององค์กร พบว่า
ด้านลักษณะของกิ จการได้แก่ ประเภทธุ รกิ จบริ การ ธุ รกิ จซื้ อมาขายไป และธุ รกิ จผลิต ด้านระยะเวลาดาเนิ น
กิ จการ และด้านขนาดของกิ จการ แตกต่างกันส่ งผลต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญ ชี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จและสังคม เนื่ องจากธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมช่วยให้เกิ ดการกระจายรายได้จากกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิจ ไปสู่ กลุ่มคนต่าง ๆ ทาให้เกิ ดการจ้างงาน
และประชาชนมีรายได้ ซึ่ งเป็ นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ ึนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของธุ รกิ จขนาดใหญ่เพราะความเจริ ญก้าวหน้าของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมทาให้ธุรกิ จ
มัน่ คงมียอดการผลิตที่ สูงขึ้น และมีการนาเทคโนโลยี ที่สูงขึ้นมาใช้ในการผลิตซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ การประกอบธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ประสบความสาเร็ จนั้น มีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ แต่สิ่งหนึ่ งที่ผปู ้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่มองข้ามไปก็คือ การมีระบบข้อมูลบัญชีที่ดีและถูกต้อง การมีระบบข้อมูลบัญชีที่ดีและถูกต้องนั้นจะเป็ น
ตัวช่วยให้ผูป้ ระกอบการสามารถวางแผน ตัดสิ นใจ และควบคุมการดาเนิ นกิ จการไปสู ้เป้ าหมายได้อย่างยัง่ ยืน
(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,2559)
ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมหลายๆ แห่ ง มีการนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการปฏิ บตั ิงานด้านการ
บัญชี และหัวใจสาคัญของการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานด้านการบัญชีก็คือ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ซึ่ งการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี มาใช้ในกิ จการนั้น จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ช่วยลด ความ
ผิดพลาดในการจัดทาบัญ ชี ทาให้ได้ขอ้ มูลทางการบัญชี ที่มีความถูกต้องและแม่นยามากกว่าการทาบัญชี ดว้ ย
ระบบมื อ แต่ยงั พบว่า มี ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานครจานวนไม่ น้อยที่ ยงั มิ ได้น า
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี มาใช้ในกิจการ อาจเป็ นไปได้วา่ กิจการยังไม่ทราบถึงประโยชน์ของโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี หรื ออาจเกิ ดจากปั จจัยอื่น ๆ เช่น ขาดบุคลากรที่ มีความรู ้ความสามารถการใช้โปรแกรม
หรื ออาจเกิดจากการเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีที่ไม่เหมาะสมกับกิจการ ซึ่งจะเห็นได้วา่ ขั้นตอนการ
เลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีมีความสาคัญต่อกิจการเป็ นอย่างมาก (ดวงสมร อรพินท์ และคณะ, 2546)
จากเหตุ ผ ลดังกล่ าวผูศ้ ึ ก ษาจึ งสนใจศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพิ จารณาเลื อ กใช้โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางให้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ตดั สิ นใจในการเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี และสามารถเลือกใช้
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โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ที่เหมาะสมกับกิ จการได้ และเพื่อตัวช่วยผูบ้ ริ หารในการวางแผนการ ควบคุม
และการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา อันจะส่งผลให้กิจการมีการเจริ ญเติบโตยิง่ ขึ้นไป

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ของธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึ กษาความแตกต่างของคุณลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มีความสาคัญต่อการ
พิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
Independent Variables

คุณลักษณะขององค์ กร
1.ลักษณะของกิจการ
2.ระยะเวลาดาเนินกิจการ
3.ขนาดของกิจการ

ตัวแปรตาม
Dependent Variables
ระดับความคิดเห็นต่ อการพิจารณาเลือกใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ป
ทางการบัญชี
1.ด้านลักษณะการทางานของโปรแกรมสาเร็ จทางการบัญชี
2. ด้านความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชี
3. ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชี
4. ด้านการให้บริ การหลังการขาย
5. ด้านต้นทุน ในการจัดหาโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
6. ด้านขีดความสามารถของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี

4. สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะกิจการแตกต่างกันส่งผลต่อปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ระยะเวลาดาเนิ นกิจการแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
3. ขนาดของกิ จ การแตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ปั จจัยที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพิ จ ารณาเลื อ กใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ใ น การศึ กษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จขนาดกลางและขน าดย่ อ ม (SMEs) ใน เขต
กรุ งเทพมหานคร ใช้ขอ้ มูลจากกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกประชากร
ทั้งหมดจานวน 196,694 แห่ง
ตารางที่ 3.1 จานวนตัวอย่างของประชากรแต่ละประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดเล็ก
รวม
ธุรกิจบริ การ
12,347
70,307
82,654
ธุรกิจซื้อมาขายไป
16,484
74,328
90,812
ธุรกิจผลิต
18,520
4,708
23,228
รวม
47,351
149,343
196,694
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กลุ่ม ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริ การ และธุรกิจผลิตโดยมีข้ นั ตอน
กาหนดขนาดและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamane ดังนี้
n=
เมื่อ n แทน ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
N แทน ขนาดประชากร
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมรับได้ คือ 0.05
ซึ่ งผูศ้ ึ กษาใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สู ตร Yamane ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 0.95 จากกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ จานวน 400 ราย
ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้ แก่
(1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ คุณลักษณะขององค์กร ประกอบด้วย
ด้านลักษณะของกิจการ
ด้านระยะเวลาดาเนินกิจการ
ด้านขนาดของกิจการ
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชี ประกอบด้วย
ด้านลักษณะการทางานของโปรแกรมสาเร็ จทางการบัญชี (วิไลภรณ์ พัฒนกิจไพโรจน์, 2550)
ด้านความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (เกรี ยงศักดิ์ และคณะ, 2545)
ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการ(วิไลภรณ์ พัฒนกิจไพโรจน์, 2550)
ด้านการให้บริ การหลังการขาย (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 2545)
ด้านต้นทุนในการจัดหาโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (เกรี ยงศักดิ์ และคณะ, 2545)
ด้านขีดความสามารถของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (เกรี ยงศักดิ์ และคณะ, 2545)
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ ง
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นข้อมูลทัว่ เกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในเขตกรุ งเทพมหานคร ลักษณะ
ของคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด ประกอบด้วยลักษณะกิจการ ระยะเวลาดาเนินกิจการ และขนาดของกิจการ
ตอนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการพิจาณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการ
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานครมีลกั ษณะของคาถามเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาวางแผนเก็บข้อมูลด้วยตนเองและจัดส่ งแบบสอบถามไปยัง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน สมุห์บญั ชีและหัวหน้าฝ่ ายบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยดาเนิ นการแจกแบบสอบถาม เริ่ มตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนถึงเดือน กรกฎาคม
พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 1 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจ SMEs โดยใช้ ค่าความถี่
และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. การเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการพิจาณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันตามคุณลักษณะขององค์กร
(ลักษณะกิจการ ,ระยะเวลาดาเนินกิจการ, ขนาดของกิจการในการวิเคราะห์เพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน โดย
สถิติ F-test (One-way ANOVA) สาหรับกลุ่มประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05

6. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศ
หญิ งร้อยละ 61 มี ระดับการศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี ร้อยละ 57 และมีตาแหน่ งงานเป็ นสมุห์บัญ ชี ร้ อยละ 40 มี
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ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 36 และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 – 100,000 บาท ร้อยละ
59
2.ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs)ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิ จการส่ วนใหญ่ประกอบธุรกิ จซื้ อมา-ขายไป ร้อยละ 50 มียอดขายเฉลี่ยต่อปี มากกว่า 10 ล้าน
บาทขึ้ น ไป ร้อยละ 41 มี ระยะเวลาดาเนิ นกิ จการมากกว่า 5 - 10 ปี ร้อยละ 63 และมี ขนาดของกิ จการ (มูลค่า
สิ นทรัพย์) ต่ากว่า 20 ล้านบาท ร้อยละ 56
3. ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นต่ อปั จจัยของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs)ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการศึ กษาปั จจัยที่ มีความสาคัญ ต่อการพิจาณาเลื อกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ของธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยภาพรวมอยู่ในระดับ( X =3.86) และเมื่ อ พิ จารณารายด้านพบว่าด้านที่ มีระดับความ
คิดเห็นต่อ การพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสู งสุ ดคือ ด้านความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี ( X = 4.53) และด้านลักษณะการทางานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ( X =
4.50) อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมา ด้านการให้บริ การหลังการขาย ( X = 4.09) ด้านขี ดความสามารถของ
โปรแกรมสาเร็ จทางการบัญชี ( X = 4.05) และด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการ
บัญ ชี ( X = 3.87) อยู่ในระดับ มาก และด้า นที่ มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้านต้น ทุ น ในการจัด หา
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี อยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.10) และเมื่อ พิจารณารายด้านและรายข้อพบว่า
1.ด้านลักษณะการทางานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =
4.50) และข้อที่มีระดับความคิดเห็นสู งสุ ดคือ สามารถผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทแบบ Real Time
และ สามารถผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทแบบ Batch Processing อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.64)
2. ด้านความน่ าเชื่ อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีในภาพรวมอยู่ใน ระดับ
มากที่ สุด ( X = 4.53) และข้อที่ มีระดับความคิดเห็ นสู งสุ ดคือ ชื่อเสี ยงของโปรแกรมสาเร็ จรู ปอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.60)
3. ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก
( X =3.87) และข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือมีความสามารถในการจากัด และกาหนดสิ ทธิในการใช้งานอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50)
4. ด้านการให้ บ ริ ก ารหลังการขายในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.09) และข้อ ที่ มี ระดับ ความ
คิดเห็นสูงสุดคือ ความเชี่ยวชาญของบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าหน่ายในการแก้ไขปั ญหาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
( X = 4.68)
5. ด้านต้นทุนในการจัดหาโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ในภาพรวม อยูใ่ นระดับน้อย ( X = 2.10)
และข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือราคาของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีอยูใ่ นระดับน้อย ( X = 2.45)
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6. ด้านขีดความสามารถของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.50)
และข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือจานวนเนื้ อที่ในการเก็บข้อมูลเพียงพอกับปริ มาณรายการค้าของกิจการอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63)
4. ผลการเปรียบเทียบปั จจัยที่มีระดับความคิดเห็นต่ อการพิจารณาเลือกใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการ
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะกิจการ
รายการ
แหล่งความ
SS
df MS
F
Sig.
แปรปรวน
1.ด้านลักษณะการทางาน
ระหว่างกลุ่ม 0.042
2
0.021
0.008 0.501
ของโปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
4.514
149 0.030
รวม
4.556
151
2.ด้านความน่ าเชื่อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและ ระหว่างกลุ่ม
0.165
2
0.082
0.131 0.324
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
10.796
149 0.072
รวม
10.961
15
3.ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระหว่างกลุ่ม
0.234
2
0.117
3.254 0.194
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
10.519
149 0.071
รวม
10.753
151
4.ด้านการให้บริ การหลังการขาย
ระหว่างกลุ่ม
0.191
2
0.096
0.920 0.332
ภายในกลุ่ม
12.839
149 0.086
รวม
13.031
151
5.ด้านต้นทุนในการจัดหา
ระหว่างกลุ่ม
0.505
2
0.012 0.440
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
45.551
149
รวม
46.056
151
6.ด้านขีดความสามารถของ
โปรแกรมสาเร็ จทางการบัญชี
โดยรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

0.509
11.745
12.255
0.029
2.930
2.960

2
149
151
2
149
151

0.255
0.079

0.321

0.042*

0.051
0.020

0.750

0.474

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเที ยบระดับ ความคิ ดเห็ น ต่ อการพิ จารณาเลื อ กใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป
ทางการบัญชีของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะกิ จการ
โดยภาพรวมลักษณะกิจการแตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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ทางการบัญชีไม่แตกต่างกัน (P = 0.474) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าลักษณะกิจการแตกต่างกันส่งผลต่อ ระดับ
ความคิ ด เห็ น ต่ อการพิ จารณาเลื อ กใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางการบัญ ชี ด้านขี ดความสามารถของโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชีแตกต่างกัน (P = 0.042) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามระยะเวลาดาเนินกิจการ
รายการ
แหล่งความ
SS
df MS
F
Sig.
แปรปรวน
1.ด้านลักษณะการทางาน
ระหว่างกลุ่ม
0.048
2
0.024
0.792 0.455
ของโปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
4.508
149 0.030
รวม
4.556
151
2.ด้านความน่าเชื่อถือของ บริ ษทั ผูผ้ ลิตและ ระหว่างกลุ่ม
0.712
2
0.356
5.178 0.007**
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
10.248
149 0.069
รวม
10.961
151
3.ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระหว่างกลุ่ม
0.191
2
0.095
1.346 0.263
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
10.562
149 0.071
รวม
10.753
151
4.ด้านการให้บริ การหลังการขาย
ระหว่างกลุ่ม
0.218
2
0.109
1.265 0.285
ภายในกลุ่ม
12.813
149 0.086
รวม
13.031
151 0.024
5.ด้านต้นทุนในการจัดหาโปรแกรม
ระหว่างกลุ่ม
0.423
2
0.212
0.691 0.503
สาเร็จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
45.632
149 0.306
รวม
46.056
151
6.ด้านขีดความสามารถของ
ระหว่างกลุ่ม
0.169
2
0.084
1.041 0.356
โปรแกรมสาเร็ จทางการบัญชี
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
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ยบระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การพิ จารณาเลื อ กใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป
ทางการบัญชีของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามระยะเวลาดาเนิ น
กิ จการ โดยภาพรวมระยะเวลาดาเนิ น กิ จการแตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับ ความคิ ดเห็ น ต่อการพิ จารณาเลื อกใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญ ชี ไม่แตกต่างกัน (P = 0.111) และเมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าระยะเวลาดาเนิ น
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กิจการแตกต่างกันส่งผลต่อ ระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ด้านความ
น่าเชื่อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีแตกต่างกัน (P = 0.007) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามขนาดของกิจการ
รายการ
แหล่งความแปรปรวน SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2.ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ ของบริ ษ ทั ผู้ผ ลิ ต และ ระหว่างกลุ่ม
โปรแกรม สาเร็จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
รวม
3.ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระหว่างกลุ่ม
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
รวม
4.ด้านการให้บริ การหลังการขาย
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
5.ด้านต้นทุนในการจัดหาโปรแกรม
ระหว่างกลุ่ม
สาเร็จรู ปทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
รวม
6.ด้านขีดความสามารถของโปรแกรม
ระหว่างกลุ่ม
สาเร็จทางการบัญชี
ภายในกลุ่ม
รวม
โดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
1.ด้านลักษณะการทางาน
ของโปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี

0.152
4.403
4.556
0.108
10.853
10.961
0.027
10.726
10.753
0.058
12.973
13.031
2.349
43.706
46.056
0.023
12.232
12.255
0.071
2.889
2.960

2
149
151
2
149
151
2
149
151
2
149
151
2
149
151
2
149
151
2
149
151

0.076
0.030

2.574

0.080

0.054
0.073

0.741

0.478

0.013
0.072

0.185

0.831

0.029
0.087

0.332

0.718

1.175
0.293

4.005

0.020*

0.012
0.082

0.142

0.868

0.035
0.019

1.827

0.164

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการ
บัญชี ของธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามขนาดของกิ จการ โดย
ภาพรวมขนาดของกิ จการแตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความคิดเห็ นต่อการพิจารณาเลื อกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชี ไม่แตกต่างกัน (P = 0.164) และเมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าขนาดของกิ จการแตกต่างกันส่ งผลต่อ
ระดับความคิดเห็ นต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ด้านต้นทุนในการจัดหาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชีแตกต่างกัน (P = 0.020) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ต่อปั จจัยต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี และด้านลักษณะการทางานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี อยู่ในระดับมากที่ สุด
รองลงมาคือ ด้านการให้บริ การหลังการขายด้านขีดความสามารถของโปรแกรมสาเร็ จทางการบัญชี และด้าน
ระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญ ชี อยูใ่ นระดับมาก และด้านที่มีระดับความคิดเห็ น
น้อย คือ ด้านต้นทุนในการจัดหาโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ปั ทมาวดี ดวง
ดารา (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีของสถาน
ประกอบการในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการเลื อกใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชีมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ รองลงมา คือ ปั จจัยด้าน
ความน่ าเชื่ อถื อของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญ ชี และผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ าหน่ าย ปั จจัยด้านลักษณะการทางานของ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี และน้อยที่สุด คือ ปั จจัยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
2.ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีของ
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) ในเขตกรุ ง เทพมหานครแตกต่ างกัน ตามคุ ณ ลัก ษณะขององค์ก ร
(ลักษณะกิจการ, ระยะเวลาดาเนินกิจการ ,ขนาดของกิจการ) พบว่า เมื่อจาแนกตามลักษณะกิจการ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน ด้านขีดความสามารถของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่ อจาแนกตามระเวลาดาเนิ นกิ จการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่ อ
พิจารณารายด้าน ด้านความน่ าเชื่ อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และขนาดของกิจการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน
ต้น ทุ น ในการจัด หาโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางการบัญ ชี แ ตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของระวีวรรณ เลื่อนประไพ (2552) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ของบริ ษทั จากัด ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า
ประเภทธุ รกิ จต่างกันให้ความสาคัญกับปั จจัยในการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ต่างกัน
ทางด้านความสามารถของโปรแกรมบัญชี รายได้ต่อปี ต่างกันจะให้ความสาคัญกับปั จจัยในการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีต่างกัน ทางด้านความสามารถของโปรแกรม และด้านคุณสมบัติเสริ ม ระยะเวลา
ในการดาเนิ นธุรกิ จต่างกันจะให้ความสาคัญกับปั จจัยในการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
ต่างกัน ทางด้านการสนับสนุ น และการให้บ ริ การหลังการขาย ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ ยวข้องในการจัดหา และด้าน
ความสามารถของโปรแกรม

8. ข้ อเสนอแนะ
1.ด้านผูผ้ ลิ ตหรื อผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางการบัญ ชี ควรให้ค วามสาคัญ เรื่ องของปั จจัย ด้าน
ลักษณะการทางานของโปรแกรมสาเร็ จทางการบัญชี ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมสาเร็ จรู ป
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ทางการบัญชี และด้านขีดความสามารถของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี รวมทั้งด้านการบริ การหลังการขาย
ควรมีการติดตามผลหลังจากที่ได้ใช้งานไปแล้ว เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น มีการบริ การแก้ปัญหาในเรื่ องการ
ทางานของโปรแกรม และการติดตามผลหลังการที่มีการให้บริ การที่ดี และรวดเร็ ว
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผูว้ ิจยั ใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ าบัญชี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จานวน 136 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าจานวน การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ กษาพบว่า (1) คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิ ติดา้ นการบริ หารความเสี่ ยงที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี (2) คุณภาพการตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่ในมิติดา้ นประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในมีผลกระทบเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทาง
บัญชี (3) คุ ณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิ ติด้านการก ากับดู แ ลกิ จการที่ ดีมีผ ลกระทบเชิ งบวกต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี ดังนั้น ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับ
คุ ณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ เพื่อให้การจัดทาบัญชี มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นที่ น่าเชื่ อถื อ ซึ่ งจะทาให้
องค์กรสามารถนาข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ พัฒนาองค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลอย่างสูงสุด
คาสาคัญ : คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่, ประสิ ทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชี,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การปฏิ รูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและเชื่ อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติเป็ นแผนหลักของการพัฒนาประเทศจึ งได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง” มาเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันและช่วยให้สังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง เกิดภูมิคุม้ กัน และมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ส่ งผลให้การ
พัฒนาประเทศสู่ ความสมดุลและยัง่ ยืน นอกจากนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่ วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชี พ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่ อง เพื่อร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่ วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” การจัดทาแผนขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลเน้น
กระบวนการมีส่วนร่ วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศ เป็ นกลไก
ประชารัฐที่รวมพลัง ให้สามารถกาหนดเป้ าหมาย แนวทางการพัฒนารวมทั้งแผนงานโครงการสาคัญที่ตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิ ดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริ งจัง
การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้
ความสาคัญกับการส่ งเสริ มและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งด้านระบบการบริ หารงานและ
บุ คลากร มี การบริ หารจัดการภาครั ฐที่ โปร่ งใส มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็ นธรรม(สรุ ป
สาระสาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2560)
คุ ณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ (Modern Internal Audit Quality) คื อ สิ่ งที่ สะท้อนจากการ
ตรวจสอบภายในที่ ถูกต้อง ปราศจากข้อผิดพลาด และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พการ
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ตรวจสอบภายในที่มีการเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ จากการจับผิดเป็ นการส่งเสริ มให้งานประสบความสาเร็ จหรื อ
เพิ่มคุณค่า โดยเฉพาะการช่วยติดตามงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย และเป็ นกลไกที่สาคัญประการ
หนึ่งในกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี(พรทวี นาเมืองรักษ์, 2555) ดังนั้นการตรวจสอบภายในสามารถประเมิน
และช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุ งกระบวนการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมขององค์กร
โดยใช้วิธี ก ารที่ เ ป็ นระบบและระเบี ย บ เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานขององค์ก รเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
รายงานทางบัญชี คือ รายงานทางการเงินที่จดั ทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลทางการเงิ นที่
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินใน
การตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ และจัดทาตามหลักเกณฑ์ข้ นั มูลฐานและสมมติฐานทางการบัญชี เพื่อจะได้นาเสนอ
ข้อมูลอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมซึ่ งรายงานทางบัญชี ที่ดีจะช่วยให้ผูบ้ ริ หารใช้ในการวางแผนและตัดสิ นใจได้
อย่างถูกต้อง (หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2, 2546)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจทาการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชีของผูจ้ ดั ทาบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
แก้ไข และพัฒนางานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้
รายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิ ทธิภาพไปด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงาน
ทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ (Modern Internal Audit Quality) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
ตรวจสอบภายในที่ ถู กต้อ ง และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิ บัติ ง านวิชาชี พ การตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ปราศจากข้อผิดพลาด ทาให้เกิ ดผลลัพธ์ที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ หารที่ทาให้ผบู ้ ริ หารและผูร้ ับผิดชอบสามารถนาไปใช้ปรับปรุ งการดาเนิ นงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
ประกอบด้วย
1. ด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ ( Risk Management Efficiency) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิ ด
จากการประเมินการบริ หารจัดการความเสี่ ยง การวางแผนและกาหนดเทคนิคการตรวจสอบที่จะลดความเสี่ ยงใน
ด้านการตรวจสอบให้นอ้ ยที่สุด โดยระบุกิจกรรมหรื อกระบวนการหลักๆ ที่มีระดับความเสี่ ยงสูงเลือกใช้แนวทาง
ในการตอบสนองความเสี่ ยงที่เหมาะสม โดยเป็ นไปในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ ยงที่หน่วยงานยอมรับได้
2. ด้านประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน (Internal Control Effectiveness) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจาก
การ วางแผนและแก้ไขปั ญหาขององค์กรร่ ว มกันของทุ กคนในองค์กรตั้ง แต่คณะกรรมการบริ ห ารผูบ้ ริ ห าร
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ผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูต้ รวจสอบ ร่ วมกันประชุมเพื่อหาโอกาสที่จะปรับปรุ งในส่ วนที่สามารถทาให้ดีข้ ึนได้ และหา
แนวทางป้ องกันหรื อลดโอกาสไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท้ งั ในปั จจุบนั และในอนาคต
3. ด้า นการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) หมายถึ ง การควบคุ ม กระบวนการ
ดาเนิ นงาน การปฏิ บตั ิงานตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมายขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามสิ่ งที่
กาหนด และมีความสุ จริ ตโปร่ งใสตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืนมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย มีการดาเนิ นงานที่มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องมีบทบาทในการมี
ส่วนร่ วมเสนอความคิดเห็น และร่ วมตัดสิ นใจหรื อร่ วมมือกันในการดาเนินงานขององค์กร
ประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี (Financial Reporting Efficiency) หมายถึง การจัดทารายงาน
ทางบัญชีที่ดี ที่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ทางการบัญชี คือ หลักเกณฑ์ข้ นั มูลฐานและสมมติฐานทางการบัญชี เพื่อจะได้
นาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ รายงานทางบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วย
ผูบ้ ริ หารใช้ในการวางแผนและตัดสิ นใจอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
1. ความเข้าใจได้ (Understandability) หมายถึง ข้อมูลในงบการเงินที่สามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผใู ้ ช้งบ
การเงินใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ข้อมูลที่ซบั ซ้อนแต่ถา้ เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดง
ในงบการเงิน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้ที่มีความรู ้พ้ืนฐานทางกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและ การ
บัญชี อย่างเพียงพอ
2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ (Relevance) หมายถึง ข้อมูลที่มีประโยชน์หรื อข้อมูลที่มีนยั สาคัญ
ซึ่ งเกี่ ยวข้องและมีผลกระทบกับการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้ขอ้ มูลในงบการเงิน โดยข้อมูลนั้นช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงิน
สามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรื อชี้ขอ้ ผิดพลาดของผลการประเมินที่
ผ่านมาของผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงินนั้นได้
3. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ข้อมูลทางการเงินที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีนยั สาคัญ รวมทั้งไม่
มีความลาเอียง ข้อมูลที่เป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลในงบการเงินใช้หลักเนื้อหาสาคัญกว่ารู ปแบบ มีความ
เป็ นกลาง มีความระมัดระวัง และความครบถ้วนของข้อมูลทาให้เชื่ อได้ว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงสภาพเศรษฐกิจ
หรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่แท้จริ ง
4. การเปรี ยบเทียบกันได้ (Comparability) หมายถึง ข้อมูลทางการเงินที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบงบ
การเงิ นขององค์กร หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างคู่แข่งขันขององค์กร ในรอบระยะเวลาที่ต่างกันเพื่อคาดคะเนถึง
แนวโน้มของฐานะการเงิน กระแสเงิ นสด ผลการดาเนิ นงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิ น ขององค์กร
นั้นๆ
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องนามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับ
การศึกษาหาความสัมพันธ์ โดยได้กาหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ โดยประยุกต์จากแนวคิดมาตรฐานสากล
การปฏิ บัติงานวิชาชี พการตรวจสอบภายในของ สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย ประกอบด้วย
ประกอบด้วย 1. ด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ 2. ด้านประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน 3. ด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
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ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชี โดยประยุกต์จากแนวคิดประสิ ทธิภาพการ
จัดทารายงานทางบัญชีของ หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย
1. ด้านความเข้าใจได้ 2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ 3. ด้านความเชื่อถือได้ 4. ด้านการเปรี ยบเทียบกัน
ได้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variable)
(Dependent Variable)
คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่
1. ด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
2. ด้านประสิ ทธิผลการควบคุมภายใน
3. ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

ประสิทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชี
1. ด้านความเข้าใจได้
2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
3. ด้านความเชื่อถือได้
4. ด้านการเปรี ยบเทียบกันได้

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมุติฐานงานวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ดา้ นการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพส่ง
ผลกระทบต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการจั ด ท ารายงานทางบั ญ ชี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
สมมติ ฐานข้อ ที่ 2 คุ ณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ดา้ นประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในส่ งผล
กระทบต่อประสิ ทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สมมติฐานข้อที่ 3 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีส่งผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูจ้ ดั ทาบัญชีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวม
ทั้งสิ้น 295 คน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาที่มีความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถามสมบูรณ์ท้ งั สิ้ น 136 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 46.10 ของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ
Asker, Devid A., Kumar, V ans Say., and George, S. (2001) ที่ได้นาเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอตั ราตอบ
กลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้ แก่
1. ตัวแปรอิสระ(Independent variable) คือ คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ประกอบด้วย
ด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ ด้านประสิ ทธิผลการควบคุมภายใน ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
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2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ประสิ ทธิภาพรายงานทางการบัญชี ประกอบด้วย
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการเปรี ยบเทียบกันได้
5.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดโดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน ดัง นี้ ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทางาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และตาแหน่ งงานในปั จจุบนั ส่ วนที่ 2 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในสมัยใหม่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า จานวน 12 ข้อ ส่ วนที่ 3 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชีของผูท้ าบัญชี จานวน 16 ข้อ
5.4 การทดสอบเครื่องมือในการวิจยั การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือวิจยั โดยทาการทดสอบ
เครื่ องมือ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา
(Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ท่าน ผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าทุกข้อ
คาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และ ส่ วนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) ทาการทดสอบความเชื่ อมัน่
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัว
แปรค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าฯ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.723 ถึง 0.835 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.311 ถึง
0.727 ถือได้วา่ แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
5.5 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณใช้ก ารบรรยายโดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีชนิ ดของสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูล
ทัว่ ไป สถิติที่ใช้เป็ น ค่าจานวน และ ค่าร้อยละ 2) ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่
สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 3) ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทาง
บัญชี สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4)การวิจยั ผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ

6. สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ าบัญชี ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวนทั้งสิ้ น 136 คน ส่ วนใหญ่เป็ น (1) เพศหญิง จานวน 126
คน คิดเป็ นร้อยละ 92.65 (2) อายุมากกว่า 25-35 ปี จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.97 (3) สถานภาพโสด
จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.18 (4) ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.97 (5)
ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 5-10 ปี จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.03 (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,00130,000 บาท จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.71 และ (7) ตาแหน่งในการทางานปั จจุบนั ตาแหน่งนักวิชาการคลัง
จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.71
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ พบว่าค่าสถิติพ้นื ฐานความคิดเห็น
ของผูท้ าบัญชี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในสมัยใหม่โดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.82 - 3.89 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.85)
เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ 2.ด้านประสิ ทธิผลการควบคุม
ภายใน 3.ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้านค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ส่ วนที่ 3 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี พบว่าค่าสถิ ติ พื้นฐานความ
คิ ด เห็ น ของผู ้ท าบัญ ชี ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
ประสิ ทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชีโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.72 -3.90 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(xˉ = 3.81) เมื่อพิจารณาด้านทั้ง ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความเข้าใจได้ 2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ 3. ด้าน
ความเชื่อถือได้ 4.ด้านการเปรี ยบเทียบกันได้ ด้านค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความเข้าใจได้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการเปรี ยบเทียบกันได้
ส่ วนที่ 4 การวิจยั ผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทา
รายงานทางบัญ ชี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของคุ ณ ภาพการตรวจสอบภายในสมัย ใหม่ ที่ มี ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรี อยุธยาการทดสอบ
สมมติ ฐานที่ กาหนดตามกรอบแนวความคิ ด ผูว้ ิจัยทดสอบผลกระทบระหว่างคุ ณภาพการตรวจสอบภายใน
สมัยใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ 2. ด้านประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายใน
3. ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีวา่ ส่งผลอย่างไรต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ถ้าผลการทดสอบได้ค่า
ระดับนัยสาคัญที่คานวณได้ (Significance)น้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน ซึ่งผล
การทดสอบสมมติฐานมีดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ 3 ด้านที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดทารายงานทางบัญชี
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
ด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ

0.131

2.147

0.034*

ด้านประสิ ทธิผลการควบคุมภายใน

0.409

7.220

0.000*

ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

0.504

7.725

0.000*

หมายเหตุ : n = 136, R2 = 0.651, F = 82.240, Sig = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.651 หมายถึง ตัวแปรต้นทั้งหมดสามารถอธิ บาย
การใช้งานได้ 65.10%
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิติดา้ นการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ มีประสิ ทธิ ภาพมีผลกระทบเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.034 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.131
ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2 คุ ณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิ ติดา้ นประสิ ทธิ ผลการ
ควบคุมภายในมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชี มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.409
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิติดา้ นการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.504

7. อภิปรายผล
1. คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิติดา้ นการบริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพที่มีผลกระทบ
เชิ ง บวกต่ อประสิ ทธิ ภ าพการจัดทารายงานทางบัญชี ของผูท้ าบัญชี ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิติดา้ นการ
บริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพจะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้อ งกับผลงานวิจัย ของของ จิ ต ต์ศุ ภ างค์ แก้ว ค า (2555) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ผลกระทบของมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ผลการวิจยั พบว่า มาตรฐานการตรวจสอบภายในมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ผลการบริ หารความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในบริ ษทั จดทะเบียน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิ ทธิ ผลการบริ หารความ
เสี่ ยง ด้านความเชื่อถือได้และความถูกต้องของสารสนเทศทางด้านการเงินและการดาเนินงาน ด้านประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงาน ด้านการป้ องกันและรักษาทรัพย์สิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อสัญญาข้อตกลงต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มี การกาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมาย มีการสอบทานงบการเงินหรื อรายงานทางการเงินได้อย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้องและแม่นยา ที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดาเนินงาน
การบริ หารความเสี่ ยงและการตรวจสอบภายในนั้นมีความจาเป็ นและสาคัญมากต่อธุ รกิ จทุกประเภท
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ผูบ้ ริ หารจึงมีบทบาทสาคัญในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิภาพและ
เกิ ดประสิ ทธิ ผล เพื่อปรั บปรุ งและพัฒนาการตรวจสอบภายใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งมีการส่ งเสริ มให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนรวมในการกาหนดการวางแผน ในทุกขั้นตอน
ร่ วมคิด ร่ วมทา ศึกษาหาข้อมูลให้ครอบคลุมก่อนการดาเนิ นการตามแผน ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ ว
ถูกต้อง ตลอดจนการจัดทารายงานทางบัญชีจะมีประสิ ทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือไปด้วย
2. คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิติดา้ นประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในที่มีผลกระทบเชิง
บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด ท ารายงานทางบัญ ชี ข องผู ้ท าบัญ ชี ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด
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พระนครศรี อยุธยา ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิติดา้ น
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในจะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี ผลการศึ กษาดังกล่าว
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของของ ถาวร พรามไทย (2558) ได้ศึกษา ผลกระทบของการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ด้านการติดตามผล
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรี ยบเทียบกันได้ 2) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ด้านการรับรองคุณภาพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเข้าใจได้ และ
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ และ 3) การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในด้านการรายงานการติดตาม
ผล มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิ งบวกกับคุ ณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยรวม ด้านความเข้าใจได้ ด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรี ยบเทียบกันได้
ประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในเป็ นเรื่ องสาคัญในการให้ความเชื่ อมัน่ ในความถูกต้อง เชื่ อถือได้และ
ความทันต่อเวลาของรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญ กับการส่ งเสริ มพัฒนาและปรับปรุ งการ
ควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล รวมทั้งให้บุคลากรในองค์กรมีการตระหนักและปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่ งครัดเพื่อให้การรายงานทางบัญชีขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากการจัดทารายงานทางบัญชี เป็ น
หัวใจสาคัญในด้านการนาเสนอข้อมูลทางการเงิ น ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสนับสนุ นการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจการวางแผนและกาหนดนโยบายต่างๆ ในการบริ หารจัดการเพื่อการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและประสบความสาเร็ จในอนาคตต่อไป
3. คุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิติดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิภาพการจัดทารายงานทางบัญชีของผูท้ าบัญชีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ในมิติดา้ นการกากับดูแลกิจการที่
ดีมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปาลวี เชาว์
พานิช (2549) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของความรู ้ความสามารถของนักบัญชี และการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีที่มีต่อความน่าเชื่อถือในการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า การกากับดูแลกิจการที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความน่าเชื่อถือของการเปิ ดเผย
ข้อมูลในรายงานการเงิ นโดยรวม ด้านความเป็ นกลาง ด้านความระมัดระวัง ด้านความครบถ้วน บริ ษทั จด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ย่อ มจะแสดงให้เ ห็ น ว่า หุ ้ น หรื อ
หลักทรัพย์น้ นั มีคุณภาพดี รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินเป็ นข้อมูลที่มีความเป็ นกลาง
มีความถูกต้องเที่ยงธรรม เนื่ องจากใช้หลักความระมัด ระวัง และมีความครบถ้วนของข้อมูลที่มีนยั สาคัญ จึงเป็ น
สิ่ งที่สร้างความไว้วางใจและความเชื่อถือได้ระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และผูล้ งทุน
การกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยในการการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพขององค์กร จะทาให้องค์กรมีระบบ
การบริ ห ารและการจัดการที่ มี คุณ ภาพ รวมทั้ง มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ที่ โ ปร่ งใส และมี ผ ลการปฏิ บัติง านที่ เป็ น
มาตรฐาน ทั้งในด้านการจัดทาและการนาเสนอข้อมูลทางการเงิน เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร ซึ่ งจะสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
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8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) องค์กรควรให้ความสาคัญในเรื่ อ งคุ ณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาและ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานทางบัญชีให้เกิดประสิ ทธิภาพ
(2) องค์กรควรมุ่งเน้นในการให้ความสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพการจัดทารายงานทางบัญชี เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพ เมื่อข้อมูลมีคุณภาพจะช่วยในการสนับสนุนการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารให้มีประสิ ทธิภาพด้วย
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมี การศึ กษาผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดทารายงานทางบัญชี ในมุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มอื่น เช่น ผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดทารายงานทางบัญชี และการพัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบภายในให้ดียงิ่ ขึ้น
(2) ควรมี การศึ กษาความสัมพันธ์และผลกระทบกับปั จจัยด้านอื่ นๆ ที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดทา
รายงานทางบัญชีเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดทิศทางการจัดทาบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกบั อัตราการเติบโต
ของยอดขายของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การกากับดูแลกิจการที่ดีกบั อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ประชากรเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 และมีการส่ งงบการเงินครบทุกปี ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุ รกิ จการเงิ นและบริ ษทั ที่ อยู่ในหมวดฟื้ นฟูกิจการ คงเหลื อบริ ษทั ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 58 บริ ษทั ผูศ้ ึกษาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และระบบ
บริ การข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ (SETSMART) นาข้อมูลมาวิเคราะห์เป็ นรายปี รวมระยะเวลา 3 ปี
มีขอ้ มูลที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้ น 174 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ โดยแสดง
ในรู ปตารางแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า 1) สัดส่ วนการถือครองหุ ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
อัตราการเติบโตของยอดขาย แต่จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการเติบโต
ของยอดขาย และ 2) จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของกาไรสุทธิ
คาสาคัญ: การกากับดูแลกิจการที่ดี ผลการดาเนินงาน
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การล้มละลายของบริ ษ ัท เอ็นรอน (Enron Corp) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทยักษ์ใหญ่ ด้านพลังงานของสหรั ฐอเมริ กา
อันเนื่ องมาจากการตกแต่ งบัญชี ผู ้บริ หารและกรรมการต่ างละเลยการท าหน้าที่ ของตนในการตรวจสอบและ
ปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้น ทาให้บริ ษทั ขาดทุ นจนเข้าสู่ ภาวะล้มละลาย รวมไปถึ งกรณี ของ Parmalat
บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ของอิตาลีที่ติดอันดับโลกด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่ ทาจากนมและเจ้าของสโมสรฟุตบอล Parma
ซึ่งประสบปั ญหาเช่นเดียวกับ Enron คือ มีการตกแต่งบัญชีเพื่อหลบเลี่ยงภาษีและกระทาการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
โดยผ่อนถ่ายทรัพย์สินสู่ ผบู ้ ริ หารบางกลุ่ม จนทาให้บริ ษทั ขาดทุนสะสมคิดเป็ นมูลค่าเกือบ 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ และต้องล้มละลายในที่สุด กรณี ดงั กล่าวได้สร้างความสั่นสะเทือนไปทัว่ ทั้งวงการธุรกิจและได้ส่งสัญญาณ
ไปทัว่ โลกถึงหายนะทางธุ รกิจอันเนื่ องมาจากการขาดจรรยาบรรณและความไม่โปร่ งใส ซึ่ งเป็ นข้อพิสูจน์ได้ว่า
หากประเทศใดเพิกเฉยต่อการสร้างหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุนแล้ว จะเป็ นการบัน่ ทอนความมัน่ คง
ของตลาดทุ นภายในประเทศนั้น ซึ่ งเป็ นเรื่ องยากที่ จะสร้ างความเชื่ อมัน่ และดึ งดูดเม็ดเงิ นลงทุนของต่างชาติ
เข้าสู่ประเทศได้ (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560)
แม้ปัจจุบนั ประเทศไทยจะไม่ได้อยูใ่ นภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จ แต่การสร้างการกากับดูแลกิ จการที่ดีก็ยงั
มีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รณรงค์และ
ส่ ง เสริ ม ให้บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ และประโยชน์ ข องการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เสมอมา
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย โดยเป็ นกลไกและช่องทาง
ระดมทุ น ของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จให้สามารถเข้าถึ งแหล่ งเงิ นทุ น (ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย, 2560)
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และเมื่ อวันที่ 21 มิ ถุนายน 2542 ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้จดั ตั้งตลาดหลักทรั พย์ใหม่ (Market for
Alternative Investment หรื อ MAI) ขึ้ น เพื่ อ ท าให้ธุ รกิ จขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้า ถึ งแหล่งเงิ นทุ น
ที่ เพียงพอได้ การมี ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็ นการพัฒนาตลาดทุ นของประเทศไทยอี กขั้น หนึ่ ง
สร้างช่องทางในการระดมทุนให้แก่บริ ษทั ที่ มีโอกาสเติบโตสู ง (Growth companies) และยังให้โอกาสธุ รกิ จขนาดเล็ก
ในการขยายตัวจนกว่าจะมีขนาดใหญ่พอและมีศกั ยภาพที่จะนาหุน้ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจ อันนามาซึ่ งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546) ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีกบั ผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกบั อัตราการเติบโตของยอดขายของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
(2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิ จการที่ ดีกบั อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
Jensen and Meckling (1976) เสนอทฤษฎี ตวั แทน (Agency Theory) โดยอธิ บายว่า เจ้าของกิ จการไม่สามารถ
บริ หารงานแต่เพียงคนเดียวได้ จึงต้องว่าจ้างผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาบริ หารงานแทนตน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายที่ เป็ นผูม้ อบอานาจเรี ยกว่าตัวการ (Principal) ซึ่ งหมายถึงเจ้าของกิ จการ ขณะที่ อีกฝ่ าย
เรี ยกว่าตัวแทน (Agent) หมายถึงผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้ ให้เข้ามาบริ หารกิจการ
ให้เกิดมูลค่าในระดับที่สูงขึ้น ความสัมพันธ์ดงั กล่าวก่อให้เกิดการแยกความเป็ นเจ้าของกับการควบคุมกิจการออกจากกัน
หากคณะกรรมการยังคงบริ หารงานเพื่อสร้ างมู ลค่าสู งสุ ดให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น มู ลค่ าของกิ จการจะยังคงสามารถสร้ างได้
ในระดับที่ สูงขึ้น แต่ถา้ หากผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของตัวแทนกับตัวการไม่สอดคล้องกัน จะทาให้เกิ ดปั ญหา
การเป็ นตัวแทน (Agency Problem) ขึ้น การกากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของกิจการอาจเลือกนามาใช้
สังเวียน อินทรวิชยั (2545) กล่าวว่า การกากับดูแลกิ จการ เป็ นระบบที่จดั ให้มีกระบวนการและโครงสร้าง
ของภาวะผูน้ าและการควบคุมของกิ จการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ ดว้ ยความโปร่ งใส และสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุนและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริ ยธรรมที่ดี โดยคานึ งถึง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นและสังคมโดยรวมประกอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในการส่ งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบี ยนมีระบบ
การกากับดูแลกิ จการที่ดี ได้มีการปรับปรุ งหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน โดยเทียบเคียงกับ
หลักการกากับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development: OECD) และข้อเสนอแนะของธนาคารโลก (World Bank) หลักการดังกล่าวผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการ OECD ในปี ค.ศ. 1999 และถูกนามาใช้เป็ นต้นแบบสากลสาหรับเป็ นแนวทางในการพัฒนา
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หลักการกากับดูแลกิจการทั้งในและนอกกลุ่มประเทศสมาชิก OECD แบ่งเป็ น 5 หมวด ได้แก่ 1) สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย 4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จากการศึกษาวิจยั ที่ผา่ นมาซึ่งได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยใช้ตวั แปรต่าง ๆ
กับผลการดาเนินงานของกิจการพบว่า สัดส่ วนการถือครองหุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบันไม่มีความสัมพันธ์กบั
ผลการดาเนิ นงาน (Grossman and Hart, 1980) สาหรับสัดส่ วนจานวนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยต่อจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด
พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการดาเนินงานซึ่งวัดค่าโดย Tobin’s Q (ศรายุทธ เรื องสุวรรณ และคณะ, 2552)
แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนิ นงานซึ่ งวัดค่าโดยใช้อตั ราผลตอบแทนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) (ศศิวิมล
มีอาพล และศรายุทธ เรื องสุ วรรณ, 2553) ส่ วนอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนพบความสัมพันธ์เชิ งลบกับผลการดาเนิ นงาน
กรณี ที่ใช้อตั ราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) เป็ นตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงาน (วรกมล เกษมทรัพย์, 2553)
สาหรับสัดส่ วนจานวนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดไม่พบความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนิ นงาน
ซึ่งวัดค่าโดยการใช้อตั ราผลตอบแทนส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) (ศศิวมิ ล มีอาพล และศรายุทธ เรื องสุวรรณ, 2553)
ผลการศึกษาเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ ศรายุทธ เรื องสุ วรรณ และคณะ (2552) ส่ วนขนาดของคณะกรรมการบริ ษทั
พบความสัมพันธ์เชิ งลบกับผลการดาเนิ นงาน ในกรณี ที่ใช้อตั ราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) เป็ นตัวชี้วดั
ผลการดาเนิ นงาน (วรกมล เกษมทิ พย์, 2553) แต่ผลการศึ กษาของ ศศิ วิมล มี อาพล และศรายุทธ เรื องสุ วรรณ (2553)
กลับไม่พบความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงาน
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องสามารถนามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา
โดยได้กาหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
การกากับดูแลกิจการที่ดี
1. สัดส่ วนการถือครองหุ ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน
2. สัดส่ วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย
3. อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4. สัดส่ วนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
5. จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ผลการดาเนินงาน
1. อัตราการเติบโตของยอดขาย
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุ ทธิ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานของการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 การกากับดูแลกิจการที่ดีมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเติบโตของยอดขาย
สมมติฐานที่ 2 การกากับดูแลกิจการที่ดีมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบบรรยาย (Descriptive Research) โดยนาข้อมูลทุติยภูมิ
จากงบการเงิ นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีกบั ผลการดาเนินงาน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
โดยเป็ นบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
และมีการส่ งงบการเงิ นครบทุกปี ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงิ นและบริ ษทั ที่ อยู่ในหมวดฟื้ นฟูกิจการ
คงเหลื อบริ ษทั ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวน 58 บริ ษทั และมี ขอ้ มูลที่ ใช้ในการศึ กษาทั้ง สิ้ น
174 ตัวอย่าง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ จานวน 5 ตัวแปร ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ดังนี้
1.1 สั ด ส่ ว นการถื อ ครองหุ ้ น สามัญ ของนัก ลงทุ น สถาบัน (%Institutional Investor: %II)
คานวณได้จากจานวนหุน้ สามัญที่ถือโดยนักลงทุนสถาบันหารด้วยจานวนหุน้ ทั้งหมด
1.2 สัดส่ วนการถือครองหุ ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย (%Free Float: %FF) คานวณได้จาก
จานวนหุน้ สามัญที่ถือโดยนักลงทุนรายย่อยหารด้วยจานวนหุน้ ทั้งหมด
1.3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio :DE) คานวณได้จากหนี้สินรวมหารด้วย
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
1.4 สัดส่ วนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด (%Outside Directors: %OD)
คานวณได้จากจานวนกรรมการอิสระหรื อกรรมการภายนอก (Independent Director) หารด้วยจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
1.5 จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั (Board Size: BS) คานวณได้จากการนับจานวน
กรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั
2. ตัวแปรตาม จานวน 2 ตัวแปร ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 ดังนี้
2.1 อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth: SG) คานวณได้จากยอดขายในปี ที่ตอ้ งการวัด
ลบด้วยยอดขายของปี ก่อนหน้า โดยใช้ยอดขายปี ก่อนหน้าเป็ นปี ฐาน
2.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ (Net Income Growth: NIG) คานวณได้จากกาไรสุทธิ
ในปี ที่ตอ้ งการวัดลบด้วยกาไรสุทธิของปี ก่อนหน้า โดยใช้กาไรสุทธิปีก่อนหน้าเป็ นปี ฐาน
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้แบบจาลองสมการ ดังนี้

e
+ 𝛽 (%𝐼𝐼) + 𝛽 (%𝐹𝐹) + 𝛽 (𝐷𝐸) + 𝛽 (%𝑂𝐷) + 𝛽 (𝐵𝑆) + e

แบบจาลองที่ 1

𝑆𝐺 =

𝛽0 + 𝛽1 (%𝐼𝐼) + 𝛽2 (%𝐹𝐹) + 𝛽3 (𝐷𝐸) + 𝛽4 (%𝑂𝐷) + 𝛽5 (𝐵𝑆) +

แบบจาลองที่ 2
โดยที่

𝑁𝐼𝐺 =

𝛽0

𝑆𝐺
𝑁𝐼𝐺
%𝐼𝐼
%𝐹𝐹

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

1

2

3

4

อัตราการเติบโตของยอดขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ
สัดส่วนการถือครองหุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบัน
สัดส่วนการถือครองหุน้ สามัญของนักลงทุนรายย่อย
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หมายถึง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
%𝑂𝐷 หมายถึง สัดส่ วนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริ ษท
ั ทั้งหมด
𝐵𝑆
หมายถึง จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั
4.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการศึ กษาครั้งนี้ คือ แบบบันทึ กข้อมูล
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้วนามาวิเคราะห์
งบการเงินโดยทาการคานวณค่าตัวแปร
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูล
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) งบการเงินประจาปี และระบบบริ การข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์
(SETSMART) ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูศ้ ึกษาได้นาข้อมูลจากการรวบรวมมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิ ติ โดยใช้สถิ ติ เชิ งพรรณนาในการวิ เคราะห์ ข ้อมู ลขั้นต้น เพื่ ออธิ บายให้ทราบลักษณะทั่วไปของตัวแปร
ที่ เก็บรวบรวมได้ โดยนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุมาน
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression
Analysis) ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
𝐷𝐸

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาสาหรับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัวแปร
สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน
สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั
อัตราการเติบโตของยอดขาย
อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ

ค่ าต่าสุ ด

ค่ าสู งสุ ด

ค่าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0.00
13.69
0.06
18.18
5
-56.33
-80,072.76

83.26
100.00
199.54
71.43
13
772.67
1,618.23

17.59
45.80
2.24
40.53
8.86
13.19
-476.65

23.52
20.21
15.09
10.30
1.68
88.98
6,079.66

จากตารางที่ 1 บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จานวน 58 บริ ษทั รวมจานวน 174 ตัวอย่าง
มีสดั ส่วนการถือครองหุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบันโดยเฉลี่ยแล้วอยูท่ ี่ร้อยละ 17.59 มีค่าต่าสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 0.00
และมีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ร้อยละ 83.26 สาหรับสัดส่ วนการถือครองหุ ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยโดยเฉลี่ยแล้วอยูท่ ี่
ร้อยละ 45.80 มีค่าต่าสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 13.69 และมีค่าสูงสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 100.00 โดยมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
โดยเฉลี่ยแล้วอยูท่ ี่ 2.24 เท่า มีค่าต่าสุ ดอยูท่ ี่ 0.06 เท่า และมีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 199.54 เท่า สาหรับสัดส่ วนกรรมการอิ สระ
ต่อจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ร้อยละ 40.53 มีค่าต่ าสุ ดอยู่ที่ร้อยละ 18.18 และมีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่
ร้อยละ 71.43 และมีจานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 8.86 คน มีค่าต่ าสุ ดอยู่ที่ 5 คน
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และมีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ 13 คน สาหรับอัตราการเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยแล้วอยูท่ ี่ร้อยละ 13.19 มีค่าต่าสุ ดอยู่ที่
ร้อยละ -56.33 และมีค่าสู งสุ ดอยูท่ ี่ร้อยละ 772.67 และมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุ ทธิ โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่
ร้อยละ -476.65 มีค่าต่าสุดอยูท่ ี่ร้อยละ -80,072.76 และมีค่าสูงสุดอยูท่ ี่ร้อยละ 1,618.23
5.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงอนุมาน โดยการทดสอบสมมติฐานด้ วยการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกบั อัตราการเติบโตของยอดขาย
ตัวแปร
สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน
สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั

Standardized
Coefficients

t- value

Sig.

0.103
0.228
-0.052
-0.037
-0.216

1.184
2.739
-0.688
-0.422
-2.464

0.238
0.007**
0.492
0.674
0.015*

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

ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า สั ดส่ วนการถื อครองหุ ้ นสามัญของนักลงทุ นรายย่ อยมี ความสั มพันธ์
เชิงบวกกับอัตราการเติบโตของยอดขาย ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 สาหรับจานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการเติบโตของยอดขาย ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกบั อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ
ตัวแปร
สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน
สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั

Standardized
Coefficients

t- value

Sig.

0.008
-0.138
0.061
-0.015
-0.192

0.093
-1.650
0.800
-0.169
-2.175

0.926
0.101
0.425
0.866
0.031*

หมายเหตุ: n = 174, R2 = 0.057, F= 2.035, Sig. = 0.076 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05

6. อภิปรายผล
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิ จการที่ ดีกบั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) สามารถอภิปรายผลดังนี้
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สัดส่ วนการถือครองหุ ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเติบโตของยอดขาย
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ แม้โดยทัว่ ไปนักลงทุนสถาบันจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการใช้สิทธิ ความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการและร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั
มากกว่านักลงทุนประเภทอื่น แต่ผลการทดสอบกลับไม่แสดงนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
Grossman and Hart (1980) โดยอธิบายว่านักลงทุนสถาบันมีบทบาทเป็ นเพียงผูค้ วบคุมและตรวจสอบผลการดาเนิ นงาน
ของผูบ้ ริ หาร ซึ่งเป็ นการแก้ไขปั ญหาการเพิกเฉยของผูม้ ีหน้าที่ (Free-rider Problem) เท่านั้น แต่การเข้าไปกาหนดทิศทางการ
ประกอบธุรกิจที่จะเพิ่มอัตราผลตอบแทนหรื อมูลค่าให้แก่กิจการยังคงถูกจากัดอยู่
สัด ส่ ว นการถื อ ครองหุ ้น สามัญ ของนัก ลงทุ น รายย่อ ยมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ อัต ราการเติ บ โต
ของยอดขายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการกระจายการถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
เป็ นส่ วนสาคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และ
ผูล้ งทุนที่จะซื้ อขายหุ ้นได้อย่างคล่องตัวและได้ราคาที่เหมาะสม ทาให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั
อันส่งผลให้บริ ษทั สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558)
ได้กาหนดให้ Free Float เป็ นคุณสมบัติประการหนึ่งในการเข้าจดทะเบียนและดารงสถานะในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
โดยก าหนดให้ตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มี สัดส่ วนการกระจายหุ ้นให้มี จานวนผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยที่ น้อยกว่า
(SET จานวนผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย 1,000 ราย ส่ วน MAI จานวนผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย 300 ราย) (ตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย, 2559) ซึ่ งทาให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยมีจานวนไม่มากเกินไป จึงสร้างแรงจูงใจในการลงทุนได้ในระดับ
ที่ เ หมาะสม แต่ ผ ลการทดสอบกลับ ไม่ พ บความสัมพันธ์ กับอัตราการเปลี่ ยนแปลงของก าไรสุ ทธิ ซึ่ งปฏิ เสธ
สมมติฐานที่ กาหนดไว้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิ วิมล มีอาพล และศรายุทธ เรื องสุ วรรณ (2553) โดยอธิ บายว่า
ยิ่ง %Free Float มากขึ้น จะทาให้มูลค่าของบริ ษทั ลดลง เนื่ องจากการถือครองหุ ้นเป็ นจานวนมากของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
อาจทาให้ราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั นั้นขาดเสถี ยรภาพได้จากการซื้ อขายหมุนเวียนเปลี่ ยนมื อค่อนข้างรวดเร็ ว
ของนักลงทุนรายย่อย ทาให้นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เกรงว่าอาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพย์ ซึ่ งเมื่อนักลงทุนสถาบันหรื อนักลงทุนรายใหญ่ลงทุนในระดับต่าก็ส่งผลกับมูลค่าของบริ ษทั
ในทางลบเช่นกัน ผลการศึกษาจึงไม่แสดงนัยสาคัญทางสถิติ
อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ อัต ราการเติ บ โตของยอดขายและ
อัตราการเปลี่ ยนแปลงของก าไรสุ ทธิ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบริ ษ ัทมี หนี้ สู ง จึ งถู กจ ากัดการเข้าถึ งแหล่ งเงิ นทุ น
ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถสร้างผลการดาเนิ นงานตามที่ตอ้ งการได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศิวิมล มีอาพล
และศรายุทธ เรื องสุ วรรณ (2553) โดยอธิ บายว่า หากบริ ษทั ยิ่งก่ อภาระหนี้ สิ นสู งเท่ าใด บริ ษทั ก็ยิ่งมี ภาระผูกพัน
ที่ จะต้องจ่ า ยมากขึ้ น (Debt burden) รวมไปถึ ง การผู ก พัน กั บ เงื่ อ นไขการก่ อหนี้ (Debt covenant) ที่ บริ ษัท
จ าเป็ นต้องปฏิ บัติ ตาม จึ งท าให้ บริ ษ ัทถู กจ ากัดความสามารถที่ จะเข้าไปแสวงหาโครงการที่ มี ผลตอบแทนสู ง
และความเสี่ ยงสูงได้ ด้วยเหตุน้ ีบริ ษทั จึงไม่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนในระดับสูงตามที่ตอ้ งการได้ ผลการศึกษา
จึงไม่แสดงนัยสาคัญทางสถิติ
สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเติบโตของยอดขาย
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ อาจเป็ นผลมาจากความไม่แน่ใจว่า กรรมการอิสระที่มีในระดับสู งนั้น
จะเป็ นกรรมการที่มีความเป็ นอิสระจริ งหรื อไม่ หรื อเป็ นเพียงความอิสระตามเกณฑ์ที่ถูกกาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
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กับทฤษฎีตวั แทน (Agency Theory) ของ Jensen and Meckling (1976) ที่อธิ บายไว้วา่ ตามทฤษฎีตวั แทนกิจการได้แยก
ความเป็ นเจ้าของกับการควบคุ มกิ จการออกจากกัน (Separation ownership and control) หากผลประโยชน์และ
วัตถุประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ กับคณะกรรมการไม่สอดคล้องกัน จะทาให้เกิดปั ญหาการเป็ นตัวแทน (Agency Problem) ขึ้น
โดยปั ญหาที่มกั พบ คือ Moral Hazard เป็ นปั ญหาที่เกิดจากตัวการหรื อเจ้าของกิจการไม่สามารถแน่ใจได้วา่ ตัวแทน
หรื อคณะกรรมการที่เลือกเข้ามานั้นได้ใช้ความพยายามสู งสุ ดในการทางานหรื อทางานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
และปั ญหา Adverse Selection เป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นเมื่อตัวการหรื อเจ้าของกิจการไม่สามารถแน่ใจได้วา่ ตัวแทนหรื อ
คณะกรรมการที่เลือกเข้ามานั้น มีความสามารถในการบริ หารงานสอดคล้องกับผลตอบแทนที่ได้รับหรื อไม่ ซึ่งจะทาให้
มูลค่าของกิจการลดลงจากระดับที่ควรจะเป็ น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Bhagat and Black (2002) ที่พบว่า
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการที่มากกว่าไม่ได้ทาให้ผลการดาเนินงานของกิจการสูงกว่าบริ ษทั อื่น
จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์ เชิ งลบกับอัตราการเติบโตของยอดขายและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุทธิ แม้บริ ษทั จะมีขนาดของคณะกรรมการบริ ษทั ที่ใหญ่ข้ นึ แต่ผลการดาเนินงาน
กลับมีประสิ ทธิ ภาพด้อยกว่าบริ ษทั ที่มีขนาดของคณะกรรมการที่เล็กกว่า เนื่ องจากขนาดของคณะกรรมการที่ใหญ่น้ นั
อาจส่ งผลให้การตัดสิ นใจต่าง ๆ ใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่ งอาจทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ ด้วยเหตุน้ ี
บริ ษ ัทจึ งไม่ สามารถสร้ างอัตราผลตอบแทนในระดับ สู ง ตามที่ ต ้อ งการได้ สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
วรกมล เกษมทรัพย์ (2553) ที่ พบว่าขนาดของคณะกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั โดยอธิบายว่าแต่ละบริ ษทั มีลกั ษณะการดาเนิ นธุรกิจที่แตกต่างกัน หากขนาดของคณะกรรมการใหญ่เกินไป
อาจทาให้การตัดสิ นใจเกิ ดความล่ าช้า ส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสในการลงทุ น ผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ัท
จึงไม่ดีเท่าที่ควร และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mark and Kusnadi (2005) โดยอธิ บายว่ายิ่งบริ ษทั มีจานวน
กรรมการมากเท่าใด อัตราผลตอบแทนทางการเงินจะยิ่งน้อยลงเท่านั้น เนื่ องจากการที่บริ ษทั มีจานวนกรรมการ
ที่มากเกินไปจนทาให้เป็ นการยากที่จะประสานความร่ วมมืออย่างมีประสิ ทธิผล ส่งผลให้การอภิปรายในประเด็นสาคัญ
ของการบริ หารจัดการท่ามกลางบรรดากรรมการเป็ นไปด้วยความยากลาบาก อาจกล่าวได้ว่า การมีจานวนกรรมการ
ที่ ไม่มากนักแต่ทาหน้าที่ ของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้บริ ษทั สามารถสร้ างผลการดาเนิ นงาน
ได้มีประสิ ทธิผลมากกว่า

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูท้ ี่มีหน้าที่ในการกากับดูแลบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) สามารถนาผลการศึกษา
ไปเป็ นแนวทางในการพิจาณากาหนดขนาดของคณะกรรมการให้มีจานวนที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลการดาเนินงาน
ในระดับที่สูงขึ้น
(2) อัตราการเติบโตของยอดขายและอัตราการเปลี่ยนแปลงของกาไรสุ ทธิ เป็ นตัวชี้วดั ผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน ซึ่งไม่สามารถอธิบายการใช้ตน้ ทุนรวมที่กิจการใช้ไปในการดาเนินงานได้ท้ งั หมด
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ตัวแปรที่ใช้แทนระดับการกากับดูแลกิ จการที่ดีแต่ละด้านจากัดอยู่เพียง 1 ตัวแปร ซึ่ งอาจไม่ใช่ตวั แปร
ที่ดีที่สุดและครบถ้วนทุกลักษณะของการกากับดูแลกิจการที่ดีดา้ นนั้น ๆ ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มตัวแปร
ของระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละด้าน
(2) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกบั ผลการดาเนิ นงานนั้น ในอดีตมีตวั แบบ
ที่ สามารถใช้เพื่อระบุค่าผลการดาเนิ นงานได้หลากหลายตัวแบบ หากมีการศึ กษาในอนาคตอาจศึ กษาโดยเปลี่ ยน
ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อเป็ นการยืนยันผลความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
(3) ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อเนื่ องอาจจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกบั ผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เนื่องจากลักษณะเฉพาะของกลุ่มธุรกิจอาจส่งผลต่อผลการศึกษาที่แตกต่างกัน
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ส่งผลต่อความสามารถ
ในการทากาไรของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ จานวน
95 บริ ษทั ซึ่ งการศึ กษาในครั้งนี้ ใช้ตวั แปรอิสระ ได้แก่ อัตราหมุนเวียนของเงิ นสด อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
สาหรับตัวแปรตาม คือ อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และอัตราผลตอบแทน
จากส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริ ษทั ที่จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2559 และใช้แบบ
บันทึ กข้อมูลทุ ติยภูมิ เป็ นเครื่ องมือ ที่ ใช้ในการศึ กษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา
ประกอบด้วย ค่าต่ าสุ ด ค่ าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบภาวะร่ วมเส้น ตรงพหุ
ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการศึกษา คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ
ผลการศึกษาพบว่า 1) อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ ด้านอัตราหมุนเวียนของ
เงิ น สด ส่ งผลในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กับ อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการท ากาไร คื อ อัต ราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ 2) อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ ด้านอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ส่ งผลใน
ทิ ศ ทางเดี ยวกัน กับ อัต ราส่ วนแสดงความสามารถในการท าก าไร คื อ อัต ราก าไรขั้น ต้น 3) อัต ราส่ ว นแสดง
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ประสิ ท ธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพ ย์ ด้านอัตราหมุนเวียนของสิ นทรั พย์ถาวร ส่ งผลในทิ ศทางตรงกันข้าม
กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร คือ อัตรากาไรขั้นต้น
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ ความสามารถในการทากาไร

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ด้ว ยภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไป ทุ ก ภาคส่ วนอุ ต สาหกรรมมี ก ารแข่ งขัน กัน อย่างรุ น แรง
จากภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงทาให้เกิดการเสนอให้บริ การเพิ่มขึ้น เป็ นบริ การที่พว่ งมากับสิ นค้าซึ่งทาให้สามารถ
ขายสิ นค้าได้มากขึ้นในราคาปกติ ในปั จจุบนั ธุรกิจบริ การมีมากมายหลายชนิดและหลายรู ปแบบ ทั้งบริ การวิชาชีพ
บริ การทางการเงิน บริ การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริ การทางการศึกษา บริ การสุขภาพ ซึ่งสร้างอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ให้กบั ผูค้ นเป็ นจานวนมาก และภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงจึงทาให้ตน้ ทุนการผลิตและบริ การเพิ่มขึ้น
ดัง นั้ น การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ข องกิ จ การอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถลดต้น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยโดยรวมได้
การบริ หารสิ นทรัพย์น้ ันไม่ได้เป็ นแนวคิดใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เป็ นเรื่ องที่ ผูบ้ ริ หารจานวนมากมองข้ามไป
การวางแผนจัดการสิ นทรัพย์ที่เป็ นระบบทาให้สินทรัพย์ของบริ ษทั มีคุณค่าหรื อมูลค่าเพิ่ม ซึ่งองค์กรชั้นนาทั้งใน
และต่างประเทศได้มีการนาแนวคิดของการบริ หารสิ นทรัพย์มาใช้กบั องค์กรแล้วพบว่า ภายหลังจากการมุ่งเน้น
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การบริ หารสิ นทรัพย์แล้วทาให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายเกิดการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิ ทธิภาพและให้ผลตอบแทน
คุม้ ค่า โดยรวมมีตน้ ทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่ต่าลง และลดความต้องการของสิ นทรัพย์ใหม่ที่ไม่จาเป็ น (ปนิฏฐา บริ พนั ธ
กุล, 2560) ประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์มีความสาคัญอย่างยิง่ กับบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เนื่ อ งจากเป็ นข้อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การตัด สิ น ใจของผูล้ งทุ น ท าให้ผูล้ งทุ น ทราบว่า
สิ นทรัพย์ที่บริ ษทั มีอยู่สร้างรายได้ให้กบั ธุ รกิ จมากน้อยเพียงใด เป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงที่ จะขาดทุนจากการ
เลือกลงทุ นที่ ผิดพลาด การบริ หารสิ นทรัพย์ที่ขาดประสิ ทธิ ภาพจะทาให้ธุรกิ จเกิ ดปั ญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงิ นจนอาจจะต้องปิ ดกิ จการได้แม้วา่ จะยังสามารถทากาไรก็ตาม โดยเฉพาะในช่วงที่ ไม่สามารถหาเงินจาก
แหล่งอื่นมาหมุนเวียนได้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2545) จากข้อมูลดังกล่าวผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจว่า
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมบริ ก ารหรื อ ไม่ อ ย่างไร เพื่ อ ให้ ได้ข ้อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
นักลงทุ น นักวิเคราะห์ ขอ้ มูล หรื อบุ คคลอื่ น ๆ ที่ มี ความสนใจ เนื่ องจากกลุ่ม อุตสาหกรรมดังกล่าวมี ธุรกิ จที่
หลากหลาย จึงทาให้นกั ลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไร ประกอบด้วย
ด้านอัตรากาไรขั้น ต้น ด้านอัตรากาไรสุ ทธิ ด้านอัตราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พย์ และด้านอัตราผลตอบแทน
จากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์
- อัตราหมุนเวียนของเงินสด
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
- อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
- อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
- อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม

ความสามารถในการทากาไร
- อัตรากาไรขั้นต้น
- อัตรากาไรสุทธิ
- อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากกรอบแนวคิดในการศึกษามีสมมติฐานการศึกษา ดังนี้
สมมติฐานข้ อที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 อัตราหมุนเวียนของเงินสด, อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้, อัตราหมุนเวียน
ของสิ นค้าคงเหลือ, อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม ส่งผลต่ออัตรากาไร
ขั้นต้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ
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สมมติฐานข้ อที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 อัตราหมุนเวียนของเงินสด, อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้, อัตราหมุนเวียน
ของสิ นค้าคงเหลือ, อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม ส่งผลต่ออัตรากาไร
สุทธิของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ
สมมติฐานข้ อที่ 11, 12, 13, 14 และ 15 อัตราหมุนเวียนของเงินสด, อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ , อัตรา
หมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ, อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม ส่ งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ
สมมติฐานข้ อที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 อัตราหมุนเวียนของเงิน สด, อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ , อัตรา
หมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ , อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม ส่ งผล
ต่ อ อัต ราผลตอบแทนจากส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษา เรื่ อง ประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณโดย
นาข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมจากงบการเงินมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ และใช้สถิติในการวัด
ค่าข้อมูล ซึ่งการวัดค่าข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การทดสอบเชิงพรรณนา การตรวจสอบภาวะร่ วม
เส้นตรงพหุ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา
4.2 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา คื อ บริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย กลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริ การ จานวน 104 บริ ษทั และมีประชากรที่เข้าเกณฑ์ 95 บริ ษทั ซึ่ งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ (1)
เป็ นบริ ษทั ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม และ(2) มีการส่ งงบการเงิ นครบทุกปี ในช่วงปี
พ.ศ. 2557 - 2559
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ ประกอบด้วย อัตราหมุนเวียน
ของ เงินสด อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
และอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการทากาไร ประกอบด้วย อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไร
สุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูล โดยทาการเก็บข้อมูลของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมู ลที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นข้อมู ลทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) ของแต่ ละบริ ษ ัท ที่ จัดอยู่ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริ การและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีจานวนทั้งสิ้ น 285 หน่วย จากจานวน
95 บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมูลรายปี จากงบการเงินและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56 – 1) ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2557 - 2559 ซึ่ งข้อมูลได้มาจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อให้สามารถสรุ ปผลการศึ กษาในครั้งนี้ จะนาผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติและใช้สถิติในการวัดค่าข้อมูล ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้
ค่าสถิติเชิงพรรณนา การตรวจสอบภาวะที่ตวั แปรในการศึกษาที่เป็ นตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั สูงมากและมี
ผลเสี ยต่อการวิเคราะห์ถดถอยหรื อไม่ใช้การตรวจสอบภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ สาหรับการทดสอบสมมติฐานใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ

5. สรุ ปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในภาพรวม คือ ข้อมูลตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 - 2559 โดยแสดงเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้

ค่ าตา่ สุ ด

ค่ าสู งสุ ด

-149.00
-280.11
-49.90
-170.10

67.92
70.88
40.45
114.63

ค่ าเฉลีย่
28.76
2.09
4.48
6.07

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
20.18
30.48
10.91
26.23

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ว่า บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ในปี พ.ศ.
2557 – 2559 มีอตั รากาไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 28.76 ต่าที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ -149.00 และสูงที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ
67.92 สาหรับอัตรากาไรสุ ทธิ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.09 ต่ าที่ สุดอยู่ที่ร้อยละ -280.11 และสู งที่ สุดอยู่ที่ร้อยละ
70.88 สาหรับอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 4.48 ต่าที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ -49.90 และสู งที่สุด
อยู่ที่ร้อยละ 40.45 และอัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.07 ต่ าที่ สุดอยู่ที่ร้อยละ
-170.10 และสูงที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 114.63
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

ค่ าตา่ สุ ด

อัตราหมุนเวียนของเงินสด
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม

0.01
0.96
0.07
0.01
-0.26

ค่ าสู งสุ ด
197.54
1,001.00
2,550.56
40.98
101.01

ค่ าเฉลีย่
16.83
38.97
78.30
2.16
1.92

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
20.25
119.22
248.74
4.19
9.57

จากตารางที่ 2 สรุ ปได้ว่า บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ในปี พ.ศ.
2557 – 2559 มีอตั ราหมุนเวียนของเงินสดโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 16.83 ต่าที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 0.01 และสู งที่สุดอยูท่ ี่
ร้อยละ 197.54 สาหรั บ อัตราหมุน เวียนของลูกหนี้ โดยเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 38.97 ต่ าที่ สุดอยู่ที่ ร้อยละ 0.96 และ
สูงที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 1,001.00 สาหรับอัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 78.30 ต่าที่สุดอยูท่ ี่
ร้อยละ 0.07 และสู งที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 2,550.56 สาหรับอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ ร้อยละ
2.16 ต่าที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 0.01 และสูงที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 40.98 และอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่
ร้อยละ 1.92 ต่าที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ -0.26 และสูงที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 101.01
การตรวจสอบภาวะร่ วมเส้ นตรงพหุ เกณฑ์ในการวัดว่าตัวแปรอิสระมีภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ หรื อไม่
ให้ดูที่ค่า Tolerance ควรมีค่ามากกว่า 0.1 สาหรับค่า VIF ควรมีค่าน้อยกว่า 10
ตารางที่ 3 การตรวจสอบภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ เมื่อความสามารถในการทากาไรเป็ นตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพของ
Tolerance
การบริหารสินทรัพย์
อัตราหมุนเวียนของเงินสด
0.934
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
0.935
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
0.994
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
0.914
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
0.973

VIF
1.071
1.070
1.006
1.094
1.028

จากตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ เมื่อความสามารถในการทากาไรเป็ นตัวแปรตาม
พบว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่า VIF จาก 1.006 ถึง 1.094 และ Tolerance จาก 0.914 ถึง 0.994 กล่าวได้วา่ ตัวแปรอิสระ
ไม่มีภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ
การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐานการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของการ
บริ หารสิ นทรัพย์ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไร ซึ่ งกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานสามารถสรุ ปได้ดงั ตาราง
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ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ 5 อัตราส่วน ส่งผลต่อความสามารถใน
การทากาไร ด้านอัตรากาไรขั้นต้น
ประสิทธิภาพของ
Standardized
t-value
Sig.
การบริหารสินทรัพย์
Coefficients Beta
อัตราหมุนเวียนของเงินสด
-0.042
-0.667
0.505
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
0.142
2.254
0.025*
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
0.057
0.933
0.352
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
-0.223
-3.508
0.001*
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
-0.081
-1.318
0.189
หมายเหตุ : n = 285, R2 = 0.070, F= 3.802, sig. = 0.002
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า อัตราหมุนเวียนของเงิ นสดไม่ส่งผลต่ออัตรากาไร
ขั้นต้น, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ส่งผลในทิ ศทางเดียวกันกับอัตรากาไร
ขั้นต้น, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือไม่ส่งผลต่ออัตรากาไรขั้นต้น, ผล
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรส่ งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรากาไร
ขั้นต้น, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมไม่ส่งผลต่ออัตรากาไรขั้นต้น
ตารางที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน ประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ 5 อัตราส่วน ส่งผลต่อความสามารถใน
การทากาไร ด้านอัตรากาไรสุทธิ
ประสิทธิภาพของ
Standardized
t-value
Sig.
การบริหารสินทรัพย์
Coefficients Beta
อัตราหมุนเวียนของเงินสด
0.103
1.601
0.111
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
0.119
1.855
0.065
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
0.084
1.346
0.180
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
-0.031
-0.484
0.629
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
-0.044
-0.700
0.485
หมายเหตุ : n = 285, R2 = 0.032, F= 1.685, sig. = 0.139
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า อัตราหมุนเวียนของเงินสดไม่ส่งผลต่ออัตรากาไร
สุทธิ, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ไม่ส่งผลต่ออัตรากาไรสุทธิ, ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 8 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือไม่ส่งผลต่ออัตรากาไรสุ ทธิ , ผลการทดสอบสมมติฐาน
ที่ 9 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรไม่ส่งผลต่ออัตรากาไรสุ ทธิ, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 10 พบว่า
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมไม่ส่งผลต่ออัตรากาไรสุทธิ
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ตารางที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน ประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ 5 อัตราส่วน ส่งผลต่อความสามารถใน
การทากาไร ด้านอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
ประสิทธิภาพของ
Standardized
t-value
Sig.
การบริหารสินทรัพย์
Coefficients Beta
อัตราหมุนเวียนของเงินสด
0.150
2.334
0.020*
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
0.046
0.710
0.478
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
-0.067
-1.081
0.281
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
-0.016
0.240
0.811
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
-0.042
-0.674
0.501
หมายเหตุ : n = 285, R2 = 0.032, F= 1.664, sig. = 0.144
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 11 พบว่า อัตราหมุนเวียนของเงินสดส่งผลในทิศทางเดียวกัน
กับอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 12 พบว่า อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ไม่ส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 13 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือไม่ส่งผล
ต่ออัตราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์, ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 14 พบว่า อัตราหมุ นเวียนของสิ นทรั พย์ถาวร
ไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 15 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
รวมไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
ตารางที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน ประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ 5 อัตราส่วน ส่งผลต่อความสามารถใน
การทากาไร ด้านอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้
ประสิทธิภาพของ
Standardized
t-value
Sig.
การบริหารสินทรัพย์
Coefficients Beta
อัตราหมุนเวียนของเงินสด
0.041
0.640
0.523
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
0.099
1.548
0.123
อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
-0.107
-1.719
0.087
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
0.077
1.187
0.236
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
0.013
0.213
0.831
หมายเหตุ : n = 285, R2 = 0.036, F= 1.863, sig. = 0.101
จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 16 พบว่า อัตราหมุ น เวียนของเงิ น สดไม่ ส่งผลต่ ออัตรา
ผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 17 พบว่า อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ไม่ส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ , ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 18 พบว่า อัตราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
ไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น, ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 19 พบว่า อัตราหมุนเวียนของ
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สิ นทรัพย์ถาวรไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น , ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 20 พบว่า
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ ือหุน้

6. อภิปรายผล
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ ด้านอัตราหมุนเวียนของเงินสด ส่งผลต่อความสามารถในการทา
กาไร คือ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ แสดงให้เห็ นว่าอัตราหมุนเวียนของเงิ นสดเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้อตั รา
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ Martinez-Solano (2006) ที่พบว่า ผูบ้ ริ หาร
เพิ่มความสามารถในการทากาไร (อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์) ให้กับกิ จการได้โดยการลดระยะเวลาการ
จัดเก็บลูกหนี้ ลดอัตราหมุนของสิ นค้าคงเหลื อ และทาให้ระยะเวลาวงจรเงิ นสดสั้นลง กล่าวคื อ หากบริ ษทั มี
ประสิ ท ธิ ภาพในการน าเงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดไปท าให้ เกิ ด รายได้จากการขายกลับ เข้ามา หรื อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการเพิ่มขึ้นทาให้บริ ษทั เกิดสภาพคล่องตัวขึ้น ก็จะส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับผลตอบแทน
จากสิ นทรัพย์สูงขึ้นตามไปด้วย แต่อตั ราหมุนเวียนของเงินสดไม่ส่งผลต่ออัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ และ
อัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ควรมี การบริ หารจัดการภาระต้นทุ นและค่าใช้จ่ายร่ วมกับการ
บริ หารสิ นทรัพย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไร
ประสิ ทธิภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ ด้านอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ส่งผลต่อความสามารถในการทา
กาไร คือ อัตรากาไรขั้นต้น แสดงให้เห็นว่าอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของโสภณ บุญถนอมวงศ์ (2559) ที่พบว่า อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนกาไรขั้นต้น กล่าวคือ หากบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการลูกหนี้การค้า
รวมถึ งนโยบายการจัดเก็บหนี้ ซึ่ งสามารถลดต้น ทุ นโดยรวมได้ ก็จะส่ งผลให้บ ริ ษทั มี กาไรขั้นต้น สู งขึ้ นตาม
ไปด้วย แต่อตั ราหมุนเวียนของลูกหนี้ ไม่ส่งผลต่ออัตรากาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ควรมีการบริ หารจัดการภาระค่าใช้จ่ายร่ วมกับการบริ หารสิ นทรัพย์เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการทากาไร
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ด้านอัต ราส่ ว นหมุ น เวียนของสิ น ค้าคงเหลื อ ไม่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการทากาไร คือ อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ กษาของ Innocent, Mary and Matthew (2013)
ที่พบว่า อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงคลัง อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราส่วนการ
หมุนเวียนสิ นทรัพย์รวม สามารถพยากรณ์อตั รากาไรขั้นต้นได้ 17.8% ผูว้ ิจยั แนะนาให้ตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือ
ของบริ ษทั บ่อยครั้ง กล่าวคือ สิ นค้าคงเหลือไม่เพียงแต่ไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั แต่บริ ษทั ยังต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลรักษาอีกด้วย บริ ษทั ควรมีการบริ หารจัดการภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายร่ วมกับการ
บริ หารสิ นทรัพย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไร
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารสิ นทรัพย์ ด้านอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร ส่ งผลต่อความสามารถ
ในการทากาไร คือ อัตรากาไรขั้นต้น ในทิ ศทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็ นว่าอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สรี ยา อัชฌาสัย (2555) ที่พบว่า กาไร
สัมพันธ์กบั ยอดขาย คือบริ ษทั ที่ สามารถรักษาระดับค่าเฉลี่ยกาไรได้ใกล้เคียงกันในแต่ละปี และสู งกว่าค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม เป็ นผลมาจากบริ ษทั ที่มีรายได้หลักจากการบริ การเพิ่มสู งขึ้นกว่าต้นทุนในการบริ การ และสามารถ
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บริ หารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ หากบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ถาวรให้เกิ ด ความคุ ม้ ค่าในการลงทุ น แต่ไม่ สามารถบริ ห ารจัด การภาระค่าใช้จ่ายได้อ ย่างมี
ประสิ ทธิภาพแล้ว ก็จะส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นลดลงไปด้วย แต่อตั ราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรไม่ส่งผล
ต่ออัตรากาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ควรมีการ
บริ หารจัดการภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายร่ วมกับการบริ หารสิ นทรัพย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไร
ประสิ ท ธิ ภาพของการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ด้านอัต ราส่ ว นหมุ น เวีย นของสิ น ทรั พ ย์รวม ไม่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการทากาไร คือ อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ กษาของ Innocent, Mary and Matthew (2013)
ที่พบว่า อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงคลัง อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราส่วนการ
หมุนเวียนสิ นทรัพย์รวม สามารถพยากรณ์อตั รากาไรขั้นต้นได้ 17.8% ผูว้ จิ ยั แนะนาให้ผบู ้ ริ หารควรใช้ทรัพย์สินที่
มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั กล่าวคือ บริ ษทั อาจจะใช้สินทรัพย์ในการดาเนิ นงานได้ไม่เต็ม
ประสิ ทธิภาพ ซึ่ งอาจเกิดจากการใช้สินทรัพย์ถาวรไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ มีการลงทุนในลูกหนี้ หรื อสิ นค้าคงเหลือ
มากเกินไป หรื ออาจเกิดจากการวางแผนการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับแผนงานด้านการขาย และไม่สามารถบริ หาร
จัดการภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ (1) การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ
ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นผลการศึกษาจึงไม่สามารถอธิ บายได้
กับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท กลุ่ม อื่ น ๆ ได้ แต่ก ารศึ ก ษาครั้ งนี้ จะให้ ขอ้ มู ลที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ นัก ลงทุ น
นั ก วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ผู ้บ ริ ห ารกิ จ การ หรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสนใจธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมบริ การ
(2) การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์โดยคานึ งถึงข้อมูลเชิงปริ มาณตามตัวแบบที่ ใช้ในการศึกษาเพียงอย่างเดียว
มิได้คานึ งถึงข้อมูลในด้านอื่น เช่น สภาวะสังคม การเมือง สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันภายในอุสาหกรรม วัฏจักร
ของธุรกิจ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึ กษาครั้ งต่ อไป (1) การศึ กษาครั้งต่อไปควรมีการพิจารณาถึงภาระต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่ายร่ วมด้วย เช่ น ต้น ทุ น ในการจัดเก็บ สิ น ค้า ต้น ทุ น สิ น ค้าล้าสมัย ค่ าใช้จ่ายในเรี ยกเก็ บ หนี้ จากลู กหนี้
ค่าซ่ อมแซมสิ นทรัพย์ถาวรที่ เกินความต้องการหรื อสิ นทรัพย์ลา้ สมัย (2) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบแนวโน้ม
ของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และแนวโน้มเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจในอดีตเพื่อให้การศึกษามีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้ น (3) ศึ ก ษาถึ งประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ส่ งผลต่ อ ความสามารถในการท าก าไรในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่ องจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีลกั ษณะเฉพาะทางที่ แตกต่างกันไป และอาจส่ งผลต่อผล
การศึกษาที่แตกต่างกันไป
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอัต ราส่ ว นทางการเงิ น กับ มู ล ค่ า
หลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ข้อมูลที่
ใช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ รวบรวมจากแหล่ง ข้อ มูล ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อ มูล ในงบการเงิ น รายปี /ผลประกอบการราคาหลักทรั พ ย์ และผลตอบแทนหลักทรั พ ย์ ที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และมีการนาส่งงบการเงินครบทุกปี ในช่วง พ.ศ. 2556 –
2559 จานวน 33 บริ ษทั วิธีวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ สถิติเชิ งพรรณนา เป็ นการทดสอบ
ข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิ ง
อนุ มาน เพื่ อหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิต่อหุ ้น อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนมูลค่า
ตลาดต่อมูลค่าทางการบัญชีต่อหุ ้น มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาหลักทรัพย์ และอัตราส่ วนกาไร
สุทธิต่อหุน้ มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นผลตอบแทนหลักทรัพย์
คาสาคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ ผลตอบแทนหลักทรัพย์
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบันอัตราเงิ นเฟ้ อสู งขึ้ นกว่าเมื่ อเที ยบอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝาก ทาให้การออมเงิ น กับ ธนาคารไม่
สามารถให้ผลตอบแทนที่ คุม้ ค่าเพียงพอ การลงทุ นในหลักทรั พย์จึงกลายมาเป็ นทางเลือกอีกแบบหนึ่ ง เพราะ
นอกจากได้รับเป็ นเงินปั นผล (Dividend Yield) ผูล้ งทุนส่วนใหญ่ต่างคาดหวังผลตอบแทนจากการขายหลักทรัพย์
(Capital Gain) ปั จจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นแหล่งระดมเงิ นทุ นที่ สาคัญแหล่งหนึ่ งในระบบ
เศรษฐกิจ ที่ ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ โดยผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ได้รับจะมากหรื อน้อยนั้น ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพของตลาดทุนซึ่งสังเกตได้จากความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์กบั ราคาหลักทรัพย์ (อริ ษา สุรัสโม, 2554, หน้า 1)
เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อีกทั้งในอนาคตที่กาลังจะก้าวเข้าสู่ ประชมคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ความต้องการใช้
พลังงานในประเทศจึงมีอตั ราที่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และสภาวะในปั จจุบนั ที่ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีแนวโน้ม
สู งขึ้ น จึ งคาดการณ์ ได้ว่าธุ รกิ จในหมวดพลังงานและสาธารณู ปโภคจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ทาให้หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคได้รับความสนใจจากนักลงทุน
เป็ นจานวนมาก (ธิติมา ชินชื่น, 2555, หน้า 1)
การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน (Ratio Analysis) เป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือสาคัญที่ นักลงทุนใช้ในการ
วิเคราะห์ ห ลักทรั พย์เพื่อตัดสิ น ใจลงทุ น นอกจากนี้ งบการเงิ น ถื อเป็ นแหล่งข้อมูลเชิ งปริ มาณที่ สาคัญ ในการ
ตัดสิ นใจของนักลงทุน ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่า
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หลักทรัพย์ของหมวดธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ว่ามี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสิ นใจของนักลงทุน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับมูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาหลักทรัพย์ของ
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอัต ราส่ ว นทางการเงิ น กับ มู ล ค่ าหลัก ทรั พ ย์ด้า นผลตอบแทน
หลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อัตราส่ วนทางการเงิน
1. อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
2. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
4. อัตราส่วนกาไรสุทธิ (Net Profit)
5. อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (P/E)
6. อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (P/BV)

มูลค่ าหลักทรัพย์
1. ราคาหลักทรัพย์
2. ผลตอบแทนหลักทรัพย์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1แบบแผนการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงิ นกับมูลค่าหลักทรั พย์ของ
หมวดธุ ร กิ จ พลัง งานและสาธารณู ป โภค ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ข้อ มูล ที่ ใ ช้ใ น
การศึ กษาเป็ นข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งได้จากแหล่งข้อมูลตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
4.2ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ เลือกใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ใน
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจ
พลังงานและสาธารณู ปโภค ใช้วิธีเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
งานวิจยั บริ ษทั ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ จากบริ ษทั ที่ มีรอบระยะเวลา
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บัญชี ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และมี การนาส่ งงบการเงิ นครบทุ กปี ในช่ วง พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559
และเป็ นบริ ษทั ที่ มีขอ้ มูลสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ครบถ้วนได้ประชากรเป้ าหมายที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน จานวน 33
บริ ษทั และมีขอ้ มูลที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 132 ตัวอย่าง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.ตัวแปรอิสระ คือ อัตราส่ วนทางการเงิน ประกอบด้วย
1.1 อัตราส่ วนกาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
1.2 อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
1.3 อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
1.4 อัตราส่ วนกาไรสุทธิ (Net Profit)
1.5 อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิต่อหุน้ (P/E)
1.6 อัตราส่ วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบัญชีต่อหุน้ (P/BV)
2. ตัวแปรตาม คือ มูลค่าหลักทรัพย์ ประกอบด้วย
2.1 ราคาหลักทรัพย์
2.2 ผลตอบแทนหลักทรัพย์
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานทางการเงิน โดยใช้
แบบบันทึกข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ข้อ ดังนี้
1. อัตราส่ วนทางการเงิน จานวน 6 อัตราส่ วน รวบรวมข้อมูลจากงบการเงินรายปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ.
2559
2. ราคาหลักทรัพย์ และผลตอบแทนหลักทรัพย์ รวบรวมข้อมูลจากสรุ ปข้อมูลหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้จากแหล่งข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลในงบการเงิน/ผลประกอบการ ราคาหลักทรัพย์ และผลตอบแทนหลักทรัพย์
ของแต่ละบริ ษทั ที่จดั อยูใ่ นหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2559
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาจะนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาประมวลผลข้อมูลโปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อคานวณค่าสถิติต่าง ๆ
ทั้งสถิติเชิ งพรรณนาในการวิ เคราะห์ขอ้ มูล เช่น ค่าร้อยละ โดยแสดงในรู ปตารางแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ ย
และสถิติ เชิงอนุมานในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร และทดสอบสมมติฐานของการวิจยั สถิติที่ใช้ได้แก่การ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ด้วยสถิตกิ ารถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาหลักทรัพย์
ตัวแปร

t-value

Sig.

EPS

Standardized
Coefficients Beta
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, * มีนยั สาคัญที่ 0.05
จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์ เท่ากับ 0.96 แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระอัตราส่ วนทางการเงินกับตัวแปรตาม
มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาหลักทรัพย์ ได้ร้อยละ 96 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยอธิ บายความผันแปรได้ร้อยละ 91
และพบว่า อัตราส่ วนกาไรสุทธิ ต่อหุน้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตาม
บัญชีต่อหุน้ ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ พบว่า อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น อัตราส่ วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้น มี
ความสัมพันธ์ไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับมูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาหลักทรัพย์ โดยอัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น มี
ความสั ม พัน ธ์ ม ากที่ สุ ด (32.58) รองลงมาคื อ อัต ราส่ ว นมู ล ค่ า ตลาดต่ อ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ต่ อ หุ ้ น (2.30) ส่ ว น
อัต ราส่ วนผลตอบแทนต่ อส่ วนผูถ้ ื อ หุ ้น มี ความสัมพัน ธ์ในทิ ศทางตรงกัน ข้ามกับ มู ล ค่าหลัก ทรั พ ย์ด้านราคา
หลักทรัพย์ (-2.26) แต่อตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไร
สุทธิต่อหุน้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาหลักทรัพย์
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นผลตอบแทน
หลักทรัพย์
ตัวแปร
EPS

Standardized
t-value
Coefficients Beta
0.86
15.97

Sig.
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
* มีนยั สาคัญที่ 0.05
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์ เท่ากับ 0.87 แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระอัตราส่ วนทางการเงินกับตัวแปรตาม
มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาหลักทรัพย์ ได้ร้อยละ 87 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยอธิ บายความผันแปรได้ร้อยละ 76
และพบว่า อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อหุน้ ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ พบว่า อัต ราส่ วนกาไรสุ ท ธิ ต่ อหุ ้น มี ค วามสัมพัน ธ์ ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน กับ มู ลค่ า
หลักทรัพย์ดา้ นผลตอบแทนหลักทรัพย์ (15.97) แต่ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนผลตอบแทน
ต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ อัตราส่วนกาไรสุทธิ อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตาม
บัญชีต่อหุน้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นผลตอบแทนหลักทรัพย์

6. อภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับมูลค่าหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (EPS) พบว่ามีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาและผลตอบแทน
หลัก ทรั พ ย์ สอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย ของ บุ ญ นาค เกิ ด สิ น ธุ์ (2554) พบว่า อัต ราส่ ว นก าไรสุ ท ธิ ต่ อ หุ ้ น มี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรั พย์ โดยอธิ บายได้ว่า การที่ อตั ราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นมี ความสัมพัน ธ์กับราคา
หลักทรั พ ย์ อาจเพราะนักลงทุ น มองว่าธุ รกิ จมี ความสามารถสร้ างผลกาไรในอนาคตได้ม าก และผูบ้ ริ ห ารมี
ความสามารถประสบการณ์และความชานาญในการประกอบธุ รกิ จ และสอดคล้องกับ แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556)
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อธิ บายว่า เนื่ องจากอัตราส่วนกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นเป็ นอัตราส่ วนทางการเงินที่บอกถึงแนวโน้มการหากาไรสุทธิ ของ
บริ ษทั ว่ามีความสามารถหากาไรดีข้ ึนหรื อแย่ลง จึงมีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนหลักทรัพย์
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาและ
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) พบว่า อัตราส่ วนผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ (ROA) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาตลาดของหลักทรัพย์ โดยอธิ บายว่า เนื่ องจากอัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรมมีสัดส่ วนที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรม
ทาให้เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจึงได้ค่าที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งนัน่ ย่อมมีส่วนทาให้ผลการวิเคราะห์
ที่ได้มีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม แต่ถา้ นามาพิจารณาในภาพรวมทั้งตลาดแล้ว นักลงทุนอาจไม่ให้
ความสาคัญกับอัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ในการนามาพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน หรื อไม่ได้
นามาเป็ นปั จจัยหลักในการพิจารณาตัดสิ นใจเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุน
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) พบว่ามี ความสัมพันธ์กับ มูลค่าหลักทรัพ ย์ด้านราคา
หลักทรัพย์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สิ นี ภาคย์อุฬาร (2558) พบว่า อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้น
(ROE) มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ โดยอธิ บายว่า อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้นเป็ นอัตราส่ วนที่
ใช้วิเคราะห์เพื่อวัดผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ สะท้อนให้เห็ นถึงความสามารถในการบริ หารงานเพื่อให้
เกิ ดผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้น และสอดคล้องกับ กฤตยชญ์ ศรี สุข (2556) พบว่า อัตราผลตอบแทนของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ อธิบายว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กับ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ท าให้ อ ัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นผูถ้ ื อ หุ ้ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ราคาของ
หลัก ทรั พ ย์ และสอดคล้อ งกับ Dwi Mulyono and Rahfiani (2009) พบว่า อัต ราผลตอบแทนส่ ว นผู ้ถื อ หุ ้ น มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ อธิ บ ายได้ว่า ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะอัต รา
ผลตอบแทนต่อส่ วนผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นอัตราส่ วนที่ ใช้ในการอธิ บ ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อ หุ ้น จากผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่งผูถ้ ือหุน้ นั้นถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความสาคัญต่อกิจการ เพราะการระดมทุนที่กิจการ
ได้รั บ นั้ นส่ ว นหนึ่ งมากจากนั ก ลงทุ น ที่ ส นใจลงทุ น ในกิ จ การ ซึ่ งผลการด าเนิ น งานของกิ จ การส่ ง ผลถึ ง
ความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจน
อัต ราส่ ว นก าไรสุ ท ธิ (Net Profit) พบว่ า ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ด้ า นราคาและ
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมธุ รกิ จการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมสิ นค้าอุตสาหกรรม อัตราส่ วน
กาไรสุ ทธิ (Net Profit) ไม่มีความสัมพัน ธ์กับผลตอบแทนหลักทรัพ ย์ โดยอธิ บ ายว่า อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ เป็ น
อัตราส่ วนที่สาคัญในการวัดผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และวัดผลในการทากาไร ซึ่ งนักลงทุนมักใช้เป็ นเกณฑ์
ในการวัดผลการดาเนินงานเพื่อคาดคะเนและตัดสิ นใจลงทุนในอนาคต แต่เป็ นที่ทราบกันว่าตัวเลขกาไรเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารมีโอกาสบริ หารตัวเลขกาไรเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ ทาให้นกั ลงทุนต้องนาข้อมูลทางการบัญชีในด้าน
ต่าง ๆ มาประกอบการตัดสิ นใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ดว้ ย
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิต่อหุ ้น (P/E) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ นราคาและ
ผลตอบแทนหลักทรั พ ย์ สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ แก้ว มณี อุ ทิ รัม ย์ (2556) พบว่า ในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรม
ทรัพยากร อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (P/E) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนหลักทรัพย์ ทั้งนี้
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สาเหตุก็อาจเนื่ องมาจากความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรที่ใช้ในการวิจยั ขนาดของธุรกิจหรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลทาให้ค่าของอัตราส่วนที่มีความบิดเบือนหรื อแตกต่างกัน
อัตราส่ วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้น (P/BV) พบว่ามีความสัมพันธ์กบั มูลค่าหลักทรัพย์ดา้ น
ราคาหลักทรัพย์ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ แก้วมณี อุทิรัมย์ (2556) พบว่า อัตราส่ วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตาม
บัญชีต่อหุน้ มีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชีต่อหุ ้นเป็ นอัตราส่ วนทางการเงินที่ แสดงถึงอัตราการเติบโตของบริ ษทั ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึงฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในระยะยาว และสอดคล้องกับ กฤตยชญ์ ศรี สุข (2556) พบว่า อัตราส่วน
มูล ค่าตลาดต่อ มูล ค่าตามบัญ ชี ต่ อหุ ้น มี ความสัม พัน ธ์กับ การเปลี่ ยนแปลงราคาของหลักทรั พ ย์ อธิ บ ายได้ว่า
อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ ้น เป็ นอัตราส่วนที่แสดงให้ผลู ้ งทุนทราบว่า ผูล้ งทุนให้คุณค่ากับหุ ้น
สามัญของบริ ษทั มากหรื อน้อยกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริ ษทั เพียงใด โดยถ้าค่าของอัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชีต่อหุน้ มีค่ามากอาจบอกได้วา่ หลักทรัพย์น้ นั มีความน่าสนใจในการลงทุนมากตามไปด้วย และสอดคล้อง
กับ Dwi Mulyono and Rahfiani (2009) พบว่า อัตราส่ วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้น มีความสัมพันธ์กบั
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นในหลักทรัพย์ อธิ บายว่า อัตราส่ วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้น เป็ น
อัต ราส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ผลตอบแทนหลัก ทรั พ ย์ โดยส่ งผลต่อ ก าไรที่ ไ ด้จากการเปลี่ ยนแปลงผลตอบแทน
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นกาไรที่นกั ลงทุนคาดหลังจากการลงทุนในหลักทรัพย์

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การศึกษาในครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดย
ถือเสมือนว่าทุกบริ ษทั ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์มีการนาเสนอข้อมูลด้วยความถูกต้องตามควร ซึ่ งตามความเป็ น
จริ งแล้วอาจมีบางบริ ษทั ที่มีการปกปิ ดข้อมูลหรื อมีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีได้
(2) อัตราส่ วนทางการเงิ นเป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ สาคัญปั จจัยหนึ่ งในการ
พิจารณามูลค่าหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั มีปัจจัยอื่นที่ สาคัญ คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เช่น ขนาด
ของกิจการ สภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งปั จจุบนั และในอนาคต นโยบายการเมือง การแข่งขัน
ภายในอุ ต สาหกรรม วัฏ จัก รธุ ร กิ จ เป็ นต้น ซึ่ งการพิ จ ารณาจะใช้ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณในการพิ จารณาถึ งมู ล ค่ า
หลักทรัพ ย์จากการลงทุ นเพียงอย่างเดี ยวอาจไม่เพี ยงพอที่ จะใช้เป็ นเครื่ องมื อในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้น ผูใ้ ช้งบการเงินไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ หาร นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรื อบุคคลที่สนใจ ควรใช้ท้ งั ข้อมูลเชิงปริ มาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบการพิจารณาจะช่วยให้การตัดสิ นใจมีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
7.2ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าหลักทรัพย์ ในหมวดธุรกิจอื่นๆ
เนื่องจากแต่ละหมวดธุรกิจมีลกั ษณะเฉพาะทางที่แตกต่างกันไป และอาจส่งผลต่อผลการศึกษาที่แตกต่างกันไป
(2) การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาอัตราส่ วนทางการเงิน ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินในรู ปแบบอื่น เช่น การวิเคราะห์อตั ราร้อยละของยอดรวม การวิเคราะห์แนวโน้ม
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(3) ควรมีการศึกษาข้อมูลช่วงเวลาอื่น เนื่องจาก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจแต่ละปี อาจมีผลกระทบต่องบ
การเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทาให้ผลการศึกษาแตกต่างกันไป
(4) ควรมี ก ารศึ ก ษาตัว แปรอื่ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น ขนาดของกิ จ การ สภาพเศรษฐกิ จ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งปั จจุบนั และในอนาคต นโยบายการเมือง การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมวัฏจักรธุรกิจ เพื่อให้การ
ตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นไปอย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
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บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Dwi,M.M.,&Rahfiani.K. 2009. The effect of financial ratios.firmsize,and cash flow from operating
activities in the interim report to the stock return,Chinese business review.8(6),44-55.
Jonatha, L. 2001. Predicting returns with financial ratios. Journal of Financial Economics 74: 209-235.
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาสมรรถนะของนัก บัญ ชี และมาตรฐานการจัด ท าบัญ ชี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนิ นงานในงานราชการมี วตั ถุประสงค์ของการศึ กษา 3 ข้อได้แก่ เพื่อศึ กษาสมรรถนะของนักบัญชี ในงาน
ราชการกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งาน กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานของนักบัญชี ในงานราชการ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของนัก
บัญชี ในงานราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเป็ นการวิจยั เชิง
ปริ มาณที่รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักบัญชีในหน่วยงานราชการจานวน 385 ตัวอย่างและนามาทาการ
วิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของนักบัญชีใน
งานราชการ และมาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน ที่ระดับนัยสาคัญ
.01
คาสาคัญ: สมรรถนะ มาตรฐานการจัดทาบัญชี ประสิ ทธิผลการดาเนินงาน 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. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั สมรรถนะของนักบัญชี ประกอบด้วย ทักษะทางปั ญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและ หน้าที่
งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร ทักษะทางการ
บริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ (กรมบัญชีกลาง, 2559) มีความสาคัญต่อการบริ หารจัดการ การดาเนินงานด้าน
การบัญชีและการสร้างประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานในงานราชการ ที่ตอ้ งมุ่งเน้นการสร้างประสิ ทธิ ผลในด้านการ
ดาเนิ นงานทางการเงิน การดาเนิ นงานของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย กระบวนการดาเนิ นงานภายในและการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักบัญชี นอกจากนี้สภาวิชาชีพบัญชีและกรมบัญชีกลาง (2559) ได้กาหนดมาตรฐานการจัดทา
บัญชีภาครัฐที่ชดั เจน ประกอบด้วย หลักการและนโยบายการบัญชี มาตรฐานรายงานการเงินและโครงสร้างบัญชี
มาตรฐาน ที่ จะต้องกาหนดและดาเนิ นการอย่างเคร่ งครัดเพื่อสร้ างประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงาน การศึ กษาของ
วรรณภา อิ ม ะไชย์ (2557) กล่ า วถึ ง ความส าคัญ ที่ นัก บัญชี จ ะต้องมี ความรู ้ ความเข้า ใจต่อ หลัก การบัญชี และ
สมรรถนะที่เพียงพอ ที่จะช่วยยกระดับประสิ ทธิผลของการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทักษะและความเข้าใจ
ในหลักการจัดทาบัญชีภาครัฐ (ศุภศิมา ศรี บุญชัย, 2557) จะทาให้นกั บัญชีมีแนวทางในการบริ หารจัดการที่มีความ
สอดคล้องกับการจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีของทางภาครัฐ และก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการดาเนินงาน
ภาครัฐอย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการดาเนินงาน
2. เพื่อศึกษามาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการดาเนินงาน

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎี พบว่า สมรรถนะของนักบัญชี มีความสาคัญอย่างยิ่งที่ จะส่ งผลให้เกิด
ประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน เพราะความสามารถของนักบัญชีเป็ นตัวแปรที่สาคัญที่จะสร้างให้เกิดผลลัพธ์ของ
ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงาน ความสามารถหรื อสมรรถนะของนักบัญชี ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ สาคัญ 5
องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะทางปั ญญา ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ดา้ นการบัญชี (ชุตินทร ย่อยไธสง, 2558) การใช้ความรู ้
ทางการบัญชีในการปฏิบตั ิหน้าที่ ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งาน ซึ่ งสาคัญกับงานราชการหรื องาน
บัญ ชี ภาครั ฐ ที่ ต ้อ งใช้ค วามรู ้ แ ละทักษะเชิ ง วิชาการมาสนับสนุ น การพัฒ นาผลงานให้เหมาะสม ทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ที่จะส่ งเสริ มให้ผลลัพธ์หรื อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานภาครัฐที่สูงขึ้น ทักษะทาง
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร มีความสาคัญสาหรับนักบัญชี ภาครัฐเนื่ องจากต้องประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก (วราภรณ์ ปาละมะ, 2558) ประชาชนหรื อผูบ้ งั คับบัญชาส่ วนงานบริ หาร เป็ นต้น
และทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ การทางานเป็ นนักบัญชีภาครัฐการบริ หารองค์กรหรื องาน
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หรื อกิจกรรมขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมการดาเนินงานที่ส่งผลโดยตรงกับการจัดทาบัญชี นักบัญชี
ภาครัฐจึงต้องมีทกั ษะดังกล่าวเพื่อทาให้เกิดประสิ ทธิผลในการดาเนินงาน (สุชาดา ศิริจีระชัย, 2556)
นอกจากนี้ ก ารสร้ า งประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานด้านการบัญ ชี จ าเป็ นต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ โดยพบว่า มาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 (2559) ได้ออกแบบ
และกล่าวถึ งความส าคัญของการปฏิ บัติจองนักบัญ ชี ภาครั ฐที่ จะต้องด าเนิ นงานหรื อปฏิ บัติ ตามมาตรฐาน 3
องค์ป ระกอบส าคัญ ได้แ ก่ หลักการและนโยบายการบัญ ชี มาตรฐานรายงานการเงิ น และโครงสร้ างบัญชี
มาตรฐาน ทั้งนี้ ดา้ นหลักการและนโยบายการบัญชี นักบัญชี ตอ้ งมีความรู ้ความเข้าใจหลักการบัญชี ทวั่ ไปและ
หลักการบัญชี ของรัฐ ตลอดจนนโยบายเพื่อประยุกต์ใช้ความรู ้ในการปฏิ บตั ิงานตามหลักการและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐที่มีคุณลักษณะเฉพาะและแต่ต่างจากภาคธุรกิจ ด้านมาตรฐานรายงานทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐยึด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามสภาวิชาชีพบัญชีแต่มีการปรับปรุ งรู ปแบบรายงานและวิธีการที่สอดคล้อง
ต่อการสนับสนุ นและการดาเนิ นงานของรัฐที่นักบัญชี ตอ้ งเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ ดา้ น
โครงสร้างบัญชีมาตรฐานมีความสอดคล้องกัน แตกต่างกันที่ชื่อเสี ยงและรู ปแบบบางประการเพื่อให้สอดคล้อง
กับงานภาครัฐของแต่ละหน่วยงานและภาพรวมที่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหมดมีความสาคัญที่ จะนาไปสู่
ประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน ได้แก่ การดาเนินงานทางการเงิน ที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้งบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบที่มาและที่ไปได้ การดาเนินงานของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มุ่งเน้น
การจัดทาบัญชีที่ประสานงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นหรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งผูใ้ ช้งานและผูจ้ ดั ทา เป็ นต้น ด้าน
กระบวนการดาเนิ นงานภายใน วัดประเมินเรื่ องของการเบิ กจ่ายและการจัดทาบัญชีที่ตรงต่อเวลา การเบิกจ่ายที่
ครบถ้วนทั้งเชิงเอกสารและเชิงการดาเนินงานจริ ง และประสิ ทธิผลข้อสุดท้ายคือ การพัฒนาขีดความสามารถของ
นักบัญชี หลักการจัดทาบัญชีภาครัฐจะสร้างเสริ มประสบการณ์ความสามารถและความชานาญให้กบั นักบัญชีเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของตนเองในการจัดทาบัญชีภาครัฐ
กรอบแนวคิดการวิจยั
สมรรถนะของนักบัญชี
- ทักษะทางปัญญา
- ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งาน
- ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
- ทักษะทางปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร
- ทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ

ประสิทธิผลของการดาเนินงาน
- การดาเนินงานทางการเงิน
- การดาเนินงานของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- กระบวนการดาเนินงานภายใน
- การพัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชี

มาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ
- หลักการและนโยบายการบัญชี
- มาตรฐานรายงานการเงิน
- โครงสร้างบัญชีมาตรฐาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) แบบการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ (Survey
Research) โดยมประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักบัญชี ในงานราชการ เขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากไม่
ทราบจานวนกลุ่มประชากรที่ชดั เจน จึงใช้วธิ ีคานวณกลุ่มประชากรตามทฤษฎีของ Cochran (1977) ที่ระดับความ
เชื่อ 95% ยอมรับความคลาดเคลื่อน 5% ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 ตัวอย่าง โดยเลือกเก็บข้อมูลจากหัวหน้า
บัญชี หรื อบุคลากรที่ มีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการมากว่า 3-5 ปี ขึ้นไป (Tepprasit & Paopan, 2016) โดย
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในกระทรวงการคลัง ด้านเครื่ องมือการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบ่งเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์ และสมรรถนะของนักบัญชีในงานราชการ มาตรฐาน
การจัดทาบัญชี ภาครั ฐ ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน โดยเป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประเมิ นค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ด้านการพัฒนาเครื่ องมือการวิจยั การวิจยั ครั้งนี้ได้ทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การศึกษา และทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) จานวน 30 ชุด พบว่า ผลค่าสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ า (α-coefficient) ของตัวแปรสมรรถนะของนักบัญชีในงานราชการ มีค่าเท่ากับ .768 มาตรฐานการจัดทาบัญชี
ภาครัฐ มีค่าเท่ากับ .867 และประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน มีค่าเท่ากับ .871 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.7 จึ งมีความ
เหมาะสมสามารถนาแบบสอบถามไปใช้ได้ ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิต
เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistic) ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิ ติการถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression) ในการทดสอบ
สมมติฐาน (Tepprasit & Paopan, 2016)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท มีประสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี
สมรรถนะของนักทาบัญชี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของนักทาบัญชีใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านทักษะทางปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคลและการสื่ อสาร รองลงมาด้านทักษะทางปั ญญา อันดับที่สามด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล อันดับ
ที่สี่ดา้ นทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ และอันดับสุดท้ายด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและ
หน้าที่งาน ตามลาดับ
มาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
การจัดทาบัญชี ภาครัฐในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน
โครงสร้างบัญชีมาตรฐาน รองลงมาด้านมาตรฐานรายงานการเงิน และอันดับสุ ดท้ายด้านหลักการและนโยบาย
การบัญชี ตามลาดับ
ทั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 พบว่า
สมมติฐานที่ 1 สมรรถนะของนักบัญชีในงานราชการ มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
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ตารางที่ 1 ทดสอบอิทธิพลของสมรรถนะของนักบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
(1) ตัวแปรตาม: ด้านการดาเนินงานทางการเงิน

Standardized
Coefficients
.514
-.012
.139
.011
.013

ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งาน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ทักษะทางปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร
ทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ
R = 0.352, Adjusted R2 = 0.344, F = 41.192, Sig. = 000
(2) ตัวแปรตาม: ด้านการดาเนินงานของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

t-value

sig

10.364
-.252
2.804
.252
.254

.000*
.801
.005*
.801
.800

t-value

sig

-.041
11.501
-.165
.265
-1.122

.967
.000*
.869
.791
.263

t-value

sig

1.072
.106
9.729
-1.128
.317

.284
.916
.000*
.260
.752

t-value

sig

-1.503
1.273
.364
2.872
5.204

.134
.204
.716
.004*
.000*

2

Standardized
Coefficients
-.002
.576
-.008
.012
-.057

ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งาน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ทักษะทางปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร
ทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ
2
R = 0.309, Adjusted R2 = 0.300, F = 33.880, Sig. = 000
(3) ตัวแปรตาม: ด้านกระบวนการดาเนินงานภายใน

Standardized
Coefficients
.056
.005
.508
-.053
.017

ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งาน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ทักษะทางปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร
ทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ
2
R = 0.284, Adjusted R2 = 0.274, F = 29.976, Sig. = 000
(4) ตัวแปรตาม: ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชี

Standardized
Coefficients
-.085
.071
.021
.148
.296

ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งาน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ทักษะทางปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร
ทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ
2
R = 0.150, Adjusted R2 = 0.139, F = 29.976, Sig. = 000

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมรรถนะของนักบัญชีในงานราชการ ด้านทักษะทางปั ญญา
และ
ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน ด้านการดาเนิ นงานทาง
การเงิน ขณะที่สมรรถนะของนักบัญชีในงานราชการ ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งานมีอิทธิ พล
ต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน ด้านการดาเนิ นงานของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและด้านกระบวนการดาเนิ นงาน
ภายใน ส่ วนสมรรถนะของนักบัญชี ในงานราชการ ด้านทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุ รกิจ และ
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ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน ด้านการ
พัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชี ที่ระดับนัยสาคัญ .01
สมมติฐานที่ 2 มาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
ตารางที่ 2 ทดสอบอิทธิพลของสมรรถนะของนักบัญชีในงานราชการที่มีต่อประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
(1) ตัวแปรตาม: ด้านการดาเนินงานทางการเงิน

Standardized
Coefficients
.069
.246
.105

หลักการและนโยบายการบัญชี
มาตรฐานรายงานการเงิน
โครงสร้างบัญชีมาตรฐาน
2
R = 0.139, Adjusted R2 = 0.132, F = 20.467, Sig. = 000
(2) ตัวแปรตาม: ด้านการดาเนินงานของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

Standardized
Coefficients
.087
.230
.070

หลักการและนโยบายการบัญชี
มาตรฐานรายงานการเงิน
โครงสร้างบัญชีมาตรฐาน
2
R = 0.118, Adjusted R2 = 0.111, F = 16.979, Sig. = 000
(3) ตัวแปรตาม: ด้านกระบวนการดาเนินงานภายใน

Standardized
Coefficients
.139
.171
.085

หลักการและนโยบายการบัญชี
มาตรฐานรายงานการเงิน
โครงสร้างบัญชีมาตรฐาน
2
R = 0.118, Adjusted R2 = 0.111, F = 16.962, Sig. = 000
(4) ตัวแปรตาม: ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชี

Standardized
Coefficients
.263
.028

หลักการและนโยบายการบัญชี
มาตรฐานรายงานการเงิน
โครงสร้างบัญชีมาตรฐาน

.165

t-value

sig

1.107
3.601
1.614

.269
.000*
.107

t-value

sig

1.367
3.335
1.066

.172
.001*
.287

t-value

sig

2.197
2.478
1.302

.029*
.014*
.194

t-value

sig

4.252
.416

.000*
.678

2.579

.010*

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

ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า มาตรฐานการจัด ท าบัญ ชี ภาครั ฐ ด้านมาตรฐานรายงานการเงิ น
มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน ด้านการดาเนิ นงานทางการเงิน และด้านการดาเนิ นงานของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย ขณะที่มาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ ด้านมาตรฐานรายงานการเงิน และด้านหลักการและนโยบาย
การบัญชี มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน ด้านกระบวนการดาเนิ นงานภายใน ส่ วนมาตรฐานการ
จัด ท าบัญ ชี ภ าครั ฐ ด้า นหลัก การและนโยบายการบัญ ชี และด้า นโครงสร้ า งบัญ ชี ม าตรฐาน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของนักบัญชี ที่ระดับนัยสาคัญ .01
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6. อภิปรายผล
สมรรถนะของนักบัญชี ที่มีอิทธิ ต่อประสิ ท ธิ ผลการดาเนิ น งานในงานราชการ กรณี ศึกษาเขตพื้น ที่
กรุ งเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะของนักบัญชี ในงานราชการ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านการดาเนิ นงานทาง
การเงิน ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่งาน ด้านทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุ รกิ จ
และด้า นทัก ษะทางปฏิ สัม พันธ์ ระหว่า งบุ คคลและการสื่ อ สาร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อินทิ รา วราพิทกั ษ์กุล (2557) ที่ ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบความเป็ นมืออาชีพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของหน่วยงานรัฐสภา พบว่า ความเป็ นมืออาชีพของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การสื่ อสาร การทางาน 2) ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่าง
สมเหตุสมผล 3) ด้านทักษะทางปั ญญา การคิดอย่างมีเหตุผล และการวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดข้อ
สงสัย ในการปฏิ บัติ ง าน 4) ด้านทักษะทางวิชาการเชิ ง ปฏิ บัติ แ ละหน้าที่ ง าน ความชานาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 5) ด้านทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการภาครั ฐ ความสามารถในการวางแผนเชิ ง
กลยุทธ์ การบริ หารโครงการ การบริ หารบุคคลและทรัพยากร รวมถึงการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งทักษะ
ทั้งหมดนี้ ที่กล่าวมานี้ ความสาคัญสาหรับนักบัญชีในยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื่ องจาก ณ ขณะนี้ การปฏิบตั ิงาน
ด้านบัญชี ได้แบ่งออกเป็ นหลายส่ วน การปฏิ บตั ิงานส่ วนใหญ่ไม่ได้มีการเรี ยนรู ้หรื อ บูรณาการร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงาน เพราะต่างฝ่ ายต่างปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทาให้ในบางครั้งหากขาดบุคลากรในส่ วน
งานใดส่ วนงานหนึ่ง อาจส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานในภาพรวมเกิดความล่าช้า ขณะที่การปฏิบตั ิงานด้านบัญชี นบั ว่า
เป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน การปรับตัวและพัฒนา
สมรรถนะของนักบัญชีเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่จะต้องมีการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ อง เช่นเดี ยวกับการศึ กษาของ ดร.ประที ป วจี ทองรัตนา (2558) ที่ ได้ทาการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนรู ้ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของผูท้ าบัญชี ในเขตจังหวัดนครราชสี มา พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนรู ้ ด้านความรู ้ และด้านทักษะ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพผลงาน 2) ประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนรู ้ ด้านเจตคติ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน ด้านปริ มาณผลงาน 3) ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ ด้านเจตคติ
และด้านทักษะ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความตรงต่อเวลาในการทางาน และ 4) ประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนรู ้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ และด้านความรู ้ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม ดังนั้นจึ งกล่าวได้วา่
การพัฒ นาสมรรถนะของนักบัญชี ด้านความรู ้ แ ละทัก ษะที่ จาเป็ น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลของการด าเนิ นงาน
เนื่ องจากนักบัญชีเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญและเป็ นรากฐานในการดาเนิ นงานขององค์กร การเพิ่มขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ย่อมส่งผลให้บุคลากรสามารถที่จะ
ปรับตัวและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิผล
มาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ ด้านหลักการและนโยบายการบัญชี ด้านมาตรฐานรายงานการเงิน และ
โครงสร้างบัญชีมาตรฐาน มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน สอดคล้องกับ สุ มินทร เบ้าธรรม (2555)
ที่ได้ทาการศึกษาประสิ ทธิ ผลในการทางานของผูท้ าบัญชีไทย: ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพ พบว่า การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชี พมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลในการทางานของผูท้ าบัญชี
ซึ่ งสามารถกล่าวได้ว่า มาตรฐานการจัดทาบัญชี ภาครัฐเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อกาหนดกฎเกณฑ์ที่ถูกบันทึ ก และ
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นาเสนอเพื่อเปรี ยบเทียบกับงบการเงินในงวดก่อนๆ ของหน่วยงานและงบการเงินของหน่วยงานอื่น ซึ่ งนักบัญชี
จะต้องมีการเรี ยนรู ้และศึกษาวิธีการที่ถูกต้องในการลงบันทึ กข้อมูล เนื่ องจากโครงสร้างบัญชีมาตรฐานสาหรับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ นั้น อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ตลอดเวลา ดัง เช่ น ในปี 2560 กรมบัญ ชี กลางได้แ จ้ง ผังบัญชี
มาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริ หารการเงิ นการคลังภาครั ฐแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) เพื่อให้หน่ วยงาน
ภาครัฐได้มีเครื่ องมือในการจาแนกข้อมูลทางการเงินที่ เป็ นปั จจุบนั และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้
รายงานข้อมูลบัญชี ในงบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยการรวบรวมบัญชีแยก
ประเภทที่ไม่มีความจาเป็ น และมีการปรับปรุ งเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งนักบัญชีจะต้องมีความความรู ้เข้าใจใน
กฎ ระเบี ย บ และข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ที่ ไ ด้มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น เพื่ อ ให้ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและมี
ประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอในการวิจยั ครั้งนี้
1. การศึ ก ษาพบว่า สมรรถนะมี ค วามส าคัญ ที่ จ ะต้อ งพัฒ นาให้เ กิ ด ขึ้ น อย่า งสั ม ฤทธิ์ ผล เนื่ อ งจากมี
ความสาคัญในการบริ หารจัดการและการดาเนิ นงานด้านการควบคุมและการใช้จ่ายเงิ นของหน่ วยงานภาครั ฐ
ดังนั้นจะต้องส่งเสริ มการพัฒนาอย่างเหมาะสมด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นตนเอง การศึกษาผ่านระบบการโค้ชชิ่ง
โดยที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในหน่วยงานทาการโค้ชอย่างมีระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปั ญหาไปสู่เป้ าหมายของประสิ ทธิผลการดาเนินงานภาครัฐ
2. มาตรฐานการจัดทาบัญชี ภาครั ฐ จะต้องมี การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้เกิ ดขึ้ นตั้งแต่ระดับของ
เจ้าหน้าที่หรื อข้าราชการใหม่ที่รับเข้ามาต้องผ่านเกณฑ์การฝึ กอบรมและการพัฒนาด้านมาตรฐานการจัดทาบัญชี
ภาครัฐ ซึ่ งต้องใช้เวลาในการอบรมและการกาหนดมาตรฐานที่ ชดั เพื่อทาการวัดประเมินความสามารถของนัก
บัญชี ภาครัฐรวมไปถึง การอบรมและพัฒนาเชิ งต่อเนื่ องด้านมาตรฐานการจัดทาบัญชี ที่จะต้องส่ งเสริ มและให้
ความรู ้สม่าเสมอตลอดทั้งปี รวมไปถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐเกิดขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึกษาเชิงคุณภาพร่ วมด้วย เพื่อศึกษาความคิดเห็นเชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีประเด็นใดที่
น่าสนใจเพิ่มเติม และสามารถที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบกับการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการยกระดับ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินงานในงานราชการในลาดับต่อไป
2. ควรศึ กษาปั จจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานในงานราชการ เช่น ความ
คาดหวังของพนักงาน ความพึงพอใจในงาน ความภักดี ต่อองค์กร เป็ นต้น เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานให้มีความสุ ข และทางานร่ วมกันเป็ นที ม เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและประเทศชาติ

8. เอกสารอ้างอิง
กรมบัญ ชี กลาง. 2559. ผัง บั ญ ชี ม าตรฐานเพื่อ ใช้ ใ นระบบบริ หารการเงินการคลังภาครั ฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS). กรุ งเทพมหานคร: กรมบัญชีกลาง.

413

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ชุตินทร ย่อยไธสง. 2558. “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร ความพึงพอใจในการทางานและประสิ ทธิภาพ
การทางานของนักบัญชีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”. วิทยานิพนธ์ บัญชี
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประทีป วจีทองรัตนา. 2558. “ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของผูท้ าบัญชี ในเขต
จังหวัดนครราชสี มา”. วารสารสมาคมนักวิจยั . ปี ที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558.
มาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ. (2559). มาตรฐานการจัดทาบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1.
วรรณภา อิ มะไชย์. 2557. “ความสามารถและคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักบัญชี ของผูป้ ระกอบการ SME
ในเขต กรุ งเทพมหานคร”. บทความ. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ.
วราภรณ์ ปาละมะ. 2558. “คุ ณลักษณะของนักบัญชี ต ามทัศนะของผูป้ ระกอบการในเขตนิ ค มอุต สาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลาพูน”. วิทยานิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศุภศิมา ศรี บุญชัย. 2557. “คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ในมุมมองของบริ ษทั เขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กรณี ศึกษา บริ ษทั ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั สยามโอคาย่า แมชชีน แอนท์ ทูล จากัด”. วารสารธุรกิจปริทัศน์ . ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 2.
สุ ชาดา ศิริจีระชัย. 2556. “ผลกระทบของการพัฒนาการทางานแบบ FOCUS ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
นักบัญชี บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย”. วิทยานิ พนธ์ การศึ กษามหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุ มินทร เบ้าธรรม. 2555. “ประสิ ทธิ ผลในการทางานของผูท้ าบัญชี ไทย:ผลกระทบที่ เกิ ดจากการพัฒนาความรู ้
ต่อเนื่ องทางวิชาชีพ”. วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปี ที่ 31 ฉบับที่ 1
มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555.
อินทิรา วราพิทกั ษ์กลุ . 2557.”การศึกษาองค์ประกอบความเป็ นมืออาชีพของผูป้ ฏิบตั ิงานในระบบ ส า ร ส น เ ท ศ
ทางการบัญชีของหน่วยงานรัฐสภา”. สารนิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
Tepprasit, P., & Paopan, N. 2016. “The Reverse Logistics Management Model: Thailand Context”. International
Journal of Business and Information, 11(4), pp 385 – 403.
Cochran, W. G. (1977), Sampling Techniques, Third Edition, New York: John Wiley & Sons.

414

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

อิทธิพลทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ ายเงิน
ในระบบ GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3
THE INFLUENCE’S FACTOR IMPACT ON THE PERFORMANCE
EFFICIENCY OF DISBURSEMENT OPERATION IN GFMIS
SYSTEM OF THE THIRD ARMY AREA
จีรพัตร นพรัตน์
หลักสู ตรบัญชี มหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม กรุ งเทพฯ.
E-mail: Jeerapat_Pae@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์ งาม
อาจารย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม กรุ งเทพฯ
E-mail: kgee345@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านความรู ้ ความสามารถทางด้านการเงิ นและบัญชี
ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานการเบิก
จ่ายเงินในระบบ GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3 โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้
ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้านความรู ้ความสามารถทางด้านการเงินและการบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งออกแบบจากการสารวจวรรณกรรม
และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องโดยมี 5 ส่ วน ดังนี้ 1.ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2.แบบสอบถามวัดความรู ้
ความสามารถทางด้านการเงิ นและบัญชี 3.แบบสอบถามวัดความรู ้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.แบบสอบถามวัดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานการเบิ กจ่ายเงิ นในระบบ GFMIS 5.แบบสอบถามปลายเปิ ด
เกี่ ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะ ผูว้ ิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือ โดยทดสอบ 2 ส่ วน คือ
(1) การตรวจสอบความตรง ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาดัชนี ความสอดคล้อ งระหว่างข้อ
คาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ผลการทดสอบทุกข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และ (2) การตรวจสอบความ
เที่ยง (Reliability) ทดสอบความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการ
ทดสอบถือได้วา่ แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3 จานวน 441 ราย หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้
กลุ่มตัวอย่าง 210 ราย สถิติที่ใช้ทดสอบคุณลักษณะตัวแปร คือ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระ
โดยใช้ Variance Inflation Factors (VIFs) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการศึกษา พบว่า ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านความรู ้ความสามารถทางด้านการเงินและ
การบัญชี และความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บัติงานการเบิ กจ่ายเงิ นในระบบ GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความถูกต้องแม่นยา ความ
โปร่ งใส ความประหยัดค่าใช้จ่าย และความรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
คาสาคัญ: ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิ บตั ิงาน, ความรู ้ความสามารถทางด้านการเงิ นและการบัญชี , ความรู ้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ
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. Openended 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การดาเนิ นงานด้านการปฏิรูประบบราชการไทยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ นงาน
ของภาครั ฐ ให้มี ค วามโปร่ ง ใสในการตัด สิ น ใจ รวมทั้ง มี วิธี ท างานที่ ร วดเร็ ว และคล่ อ งตัว เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ
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ตอบสนองความต้อ งการของสัง คม รั ฐ บาลได้มี น โยบายพัฒ นาการบริ ห ารงานไปสู่ รั ฐ บาลอิ เ ล็กทรอนิ กส์
(e-Government) เพื่อเป็ นการพัฒนากลยุทธ์ในการปฏิรูประบบราชการของไทย ในการบริ หารงานด้านการคลัง
รั ฐ บาลได้เ ร่ ง ให้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารและการปฏิ บัติ ง านด้า นการเงิ น การคลัง ภาครั ฐ โดยมุ่ ง สู่ ร ะบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อ เป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารทรั พยากรของประเทศได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยเริ่ มให้มี
“ระบบการบริ หารการเงิ น การคลัง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หรื อ ระบบ GFMIS (Government Fiscal
Management System) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ (กรมบัญชีกลาง, 2552)
เนื่ องจากปั จจุ บนั การเบิ กจ่ ายเงิ นของกองทัพภาคที่ 3 เบิ กจ่ ายผ่านระบบระบบ GFMIS) โดยมี การ
เชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานต่างๆ แบบบู รณาการ โดยมี ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง จากความ
ซับซ้อนของระบบในการปฏิบตั ิงาน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว อาจก่อให้เกิ ดความสับสนไม่
เข้าใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน เนื่องจากปั จจัยหลายประการ เช่น ความรู ้ดา้ นการเงินและการบัญชี ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งอาจส่ งผลต่อระบบการเบิ กจ่ ายและการปฏิ บัติงานในการเบิ กจ่ าย
งบประมาณแผ่นดิน ทาให้ผวู ้ จิ ยั จึงได้มีความสนใจศึกษา ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ความรู ้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี 2. ความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของผู ้ป ฏิ บัติ ง านการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในระบบ GFMIS เพื่ อ น าไปพัฒ นาให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล มีความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานและประชาชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถทางด้านการเงิ นและบัญชี ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของ
กองทัพภาคที่ 3
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
Independent Variable

ตัวแปรตาม
Dependent Variable

ความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบตั งิ านการเบิกจ่ ายเงิน
ในระบบ GFMIS ของหน่ วยราชการ

1. ความรู้ ความสามารถทางด้ านการเงินและบัญชี
1.1 ความรู ้ทางด้านวิชาชีพ
1.2 ทักษะทางวิชาชีพ
1.3 คุณค่าแห่งวิชาชีพ
1.4 เจตคติในวิชาชีพ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้าน
การเบิกจ่ ายเงินในระบบ GFMIS
1. ความถูกต้องแม่นยา
2. ความโปร่ งใส
3. ความประหยัดค่าใช้จ่าย
4. ความรวดเร็ วและทันต่อ
เหตุการณ์

2. ความรู้ ความสามารถทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.1 ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
2.2 ด้านซอฟแวร์
2.3 ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
2.4 ด้านกระบวนการทางาน
2.5 ด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
การปฏิรูประบบราชการเป็ นนโยบายที่สาคัญของทุกรัฐบาลและการปฏิรูประบบบริ หารการเงินการคลัง
ภาครั ฐเข้าสู่ ระบบอิเล็กทรอนิ ก ส์ ก็เป็ นหนึ่ งในนโยบายด้าน e-Government ซึ่ งตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2546 รัฐบาลได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐเข้าสู่ระบบ
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ (ระบบGFMIS) โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใ นการปรั บปรุ ง กระบวนการ
ดาเนิ นการและการจัดการภาครัฐ เน้นความรวดเร็ ว โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ิงานจากเดิมที่ใช้เอกสารเป็ นหลักมาสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน 5 ระบบงานได้แก่ 1) ระบบงานงบประมาณ
2) ระบบการเงิน 3) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 4) ระบบการบัญชีตน้ ทุนและ 5) ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ ความสามารถทางการบัญชี
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีผใู ้ ห้ความหมายของการบัญชีไว้ดงั นี้
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สมาคมนักบัญชี ของสหรัฐอเมริ กา (The American Institute of Certified Public Accounting : AICPA)
ได้ใ ห้ค าจากัด ความและความหมายของการบัญชี ไ ว้ว่า การบัญ ชี หมายถึ ง ศิ ล ปะการจดบัน ทึ ก รายการหรื อ
เหตุการณ์สาคัญทางการเงินไว้ในรู ปเงินตรา การจัดประเภทสรุ ปผล และตีความหมายของรายการที่จดบันทึกนั้น
สมนึ ก เอื้อจิ ระพงษ์พนั ธ์ และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2540 : 2) กล่าวว่า การบัญชี คือ การจดบันทึก
รายการค้าของกิจการ การจัดจาแนกรายการค้าออกเป็ นหมวดหมู่รวมทั้งสรุ ปผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน
ของกิจการโดยใช้เป็ นหน่วยเงินตรา นอกจากนี้ยงั หมายความรวมถึงการวิเคราะห์ และแปลความหมายจากข้อมูล
ทางการบัญชีที่ได้จากการจดบันทึกดังกล่าวด้วยซึ่งบุคคลที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีน้ นั เรี ยกว่า “นักบัญชี”
นักบัญชี คือ บุคคลที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชี ปกตินกั บัญชีจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทางการบัญชีโดย
พื้นฐานคณะกรรมการการศึ กษาของสหพันธ์นักบัญชี ระหว่างประเทศ จึ งได้กาหนดมาตรฐานแนวทางปฏิ บตั ิ
เกี่ ยวกับการศึ กษาก่ อนเป็ นนักวิชาชี พบัญชี และการอบรมศึ กษาต่อเนื่ องเมื่ อได้ใบประกอบวิชาชี พบัญชี เพื่อ
ปรับปรุ งคุณสมบัติผปู ้ ระกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความใกล้เคียงกัน (ชัยนริ นทร์ วีระสถาวรริ ชย์ และคณะ, 2548 : 7)
สาหรับการพิจารณารับบุ คคลที่เหมาะสม (Candidates) เพื่อก้าวสู่ การเป็ นนักบัญชีมืออาชีพสิ่ งที่บุคคล
เหล่านั้นต้องมีประกอบด้วย 4 ด้าน (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ และพรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์, 2547 : 13) ดังนี้ 1. ความรู ้
ในวิชาชีพ (Professional Knowledge) 2. ทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) 3. คุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional
Values) 4. เจตคติในวิชาชีพ (Professional Attitudes)
3. แนวคิดเกีย่ วกับแนวคิดเกีย่ วกับความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้มีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดงั นี้
สุ ชาดา กี ระนันท์ (2542 : 7) สรุ ปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าเป็ นเทคโนโลยี ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจดบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล สื บค้น ส่ งและรับหรื อเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่ งรวมถึง
เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ ใช้ในกระบวนการข้างต้น เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องมือจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์
สื่ อสาร และโทรคมนาคม รวมไปถึงระบบปฏิบตั ิการของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประมวลผล
วาสนา สุ ข กระสานติ (2545 : 6) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า “เทคโนโลยี ส ารสนเทศ : Information
Technology” หมายถึง กระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ให้ได้สารสนเทศที่ตอ้ งการ โดยรวมถึงเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะหมายถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ กระบวนการในการนา
เครื่ องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งานเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์เป็ นสารสนเทศรู ปแบบต่างๆ
สารสนเทศเกิ ดจากการรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แ ละผ่านกระบวนการ
ประมวลผล ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็ นสารสนเทศ และการที่สารสนเทศจะถูกส่ งไปถึงผูใ้ ช้ในแหล่งต่างๆ ต้อง
อาศัยการสื่ อสารมาช่วยเผยแพร่ ดงั นั้นความรู ้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึ งประกอบด้วย 5 ส่ วน
(วาสนา สุขกระสานติ, 2545 : 1-8) ได้แก่ 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟแวร์ 3. ข้อมูลและสารสนเทศ 4. กระบวนการทางาน
5. ด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษา อิ ท ธิ พ ลที่ มี ผ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในระบบ GFMIS ของ
กองทัพภาคที่ 3 ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3
จานวน 441 ราย และหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง 210 ราย
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรต้น (Independent variable) คื อ ความรู ้ ความสามารถของผูป้ ฏิ บตั ิ งานการเบิ กจ่ายเงิ นใน
ระบบ GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3
1. ความรู ้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี มี 4 ด้านดังนี้ 1.1 ความรู ้ทางด้านวิชาชี พ
1.2 ทักษะทางวิชาชีพ 1.3 คุณค่าแห่งวิชาชีพ 1.4 เจตคติในวิชาชีพ
2. ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี มี 5 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 2.2 ด้าน
ซอฟแวร์2.3 ด้านข้อมูลและสารสนเทศ 2.4 ด้านกระบวนการทางาน 2.5 ด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คื อ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานการเบิ กจ่ ายเงิ นในระบบ
GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3 มี 4 ด้าน ดังนี้ 1. ความถูกต้องแม่นยา 2.ความโปร่ งใส 3.ความประหยัดค่าใช้จ่าย
4.ความรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้การสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรับการเก็บรวบรวมประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุราชการ ระดับการศึกษา
ชั้นยศ ขนาดของหน่วย การเข้ารับการฝึ กอบรม GFMIS ลักษณะคาถามเป็ นแบบให้เลือกตอบจานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดความรู ้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ข้อคาถามมี 16 ข้อ จาแนกเป็ น 4 ด้านดังนี้ 1.ด้านความรู ้วชิ าชีพ 2.ด้านทักษะ
วิชาชีพ 4.ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ 5.ด้านเจตคติทางวิชาชีพ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดความรู ้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ข้อคาถามมี 20 ข้อ จาแนกเป็ น 5 ด้านดังนี้ 1.ด้านอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ 2.ด้าน
ซอฟแวร์ 3.ด้านข้อมูลและสารสนเทศ 4.ด้านกระบวนการทางาน ด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย
ตอนที่ 4 แบบสอบถามวัด ความคิ ดเห็ นของข้า ราชการผูป้ ฏิ บัติง านด้า นการเบิ ก จ่ ายเงิ นในระบบ
GFMIS แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดับ ข้อ ค าถามมี 16 ข้อ จ าแนกเป็ น 4 ด้า นดังนี้
1.ด้านความถูกต้องแม่นยา 2. ด้านความโปร่ งใส 3.ด้านความประหยัดค่าใช้จ่าย 4.ด้านความรวดเร็ วทันเหตุการณ์
ตอนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ ง 1 ข้อ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยขอ
ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
420

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้นื ฐาน
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามสถิติที่ใช้เป็ นความถี่ และร้อยละ
1.2 การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความรู ้ ค วามสามารถทางด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี แ ละความรู ้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
2.1 การหาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อโดยใช้เทคนิค Item–total Correlations ผลการวิเคราะห์
มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.470 ถึง 0.906 จากค่ามาตรฐานคือ มีค่ามากกว่า 0.3 ถือได้วา่ แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
2.2 การหาค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาตามวิธีของครอนบาค
ผลการวิเคราะห์ 0.859 ถึง 0.914 จากค่ามาตรฐานคือมากกว่า 0.7 ถือได้วา่ แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
3. สถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบคุ ณ ลัก ษณะของตัว แปรคื อ การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรอิ ส ระ
(Multicollinearity Test) ค่า Tolerance และค่า VIF (Variance inflation factor)
4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานได้แก่วเิ คราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3 ด้านความรู ้
ความสามารถทางการเงิ นและบัญชี มีอิทธิ พลทางบวกต่อ ความถูกต้องแม่นยา ความโปร่ งใส ความประหยัด
ค่ า ใช้จ่ า ย ความรวดเร็ ว และทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และความรู ้ ค วามสามารถทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ความถู ก ต้อ งแม่ น ย า ความโปร่ ง ใส ความประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ย
ความรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติและพบว่าความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความประหยัดค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ของความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ในมิติดา้ นความถูกต้องแม่นยา
Variable
Standardized
t- value
Sig
ความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชี
Coefficients
ด้านความรู ้ในวิชาชีพ
0.020
0.294
0.769
ด้านทักษะวิชาชีพ
-0.034
-0.415
0.679
ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
0.136
1.513
0.132
ด้านเจตคติทางวิชาชีพ
0.502
7.332
0.000*
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.315, F = 19.863, Sig = 0.000 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชี ด้านเจตคติทางวิชาชีพ มี
อิทธิพลทางบวกต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านความถูกต้องแม่นยา
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในมิติดา้ นความโปร่ งใส
Variable
Standardized
t- value
Sig
ความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชี
Coefficients
ด้านความรู ้ในวิชาชีพ
0.126
2.398
0.018*
ด้านทักษะวิชาชีพ
0.152
2.432
0.016*
ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
0.483
7.033
0.000*
ด้านเจตคติทางวิชาชีพ
0.237
4.529
0.000*
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.600, F = 64.863, Sig = 0.000 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชีดา้ นความรู ้ในวิชาชีพ ด้าน
ทักษะวิชาชี พ ด้านคุ ณค่าแห่ งวิชาชี พ และด้านเจตคติ ทางวิชาชี พ มี อิทธิ พลทางบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านความโปร่ งใส
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในมิติดา้ นความประหยัดค่าใช้จ่าย
Variable
Standardized
t- value
Sig
ความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชี
Coefficients
ด้านความรู ้ในวิชาชีพ
0.152
2.110
0.036*
ด้านทักษะวิชาชีพ
0.162
1.898
0.059
ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
0.205
2.181
0.031*
ด้านเจตคติทางวิชาชีพ
0.170
2.380
0.018*
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.251, F = 14.494, Sig = 0.000 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชีดา้ นความรู ้ในวิชาชีพ ด้าน
คุณค่าแห่ งวิชาชี พ และด้านเจตคติทางวิชาชี พ มีอิทธิ พลทางบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานด้านความ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในมิติดา้ นความรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
Variable
Standardized
t- value
Sig
ความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชี
Coefficients
ด้านความรู ้ในวิชาชีพ
0.120
2.462
0.015*
ด้านทักษะวิชาชีพ
0.361
6.240
0.000*
คุณค่าแห่งวิชาชีพ
0.356
5.597
0.000*
ด้านเจตคติทางวิชาชีพ
0.221
4.566
0.000*
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.649, F = 82.654, Sig = 0.000 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ความสามารถทางการเงินและบัญชีดา้ นความรู ้ในวิชาชีพ ด้าน
ทักษะวิชาชี พ ด้านคุ ณค่าแห่ งวิชาชี พ และด้านเจตคติ ทางวิชาชี พ มี อิทธิ พลทางบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านความรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานในมิติดา้ นความความถูกต้องแม่นยา
Variable
Standardized
t- value
Sig
ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Coefficients
ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
0.357
2.053
0.042*
ด้านซอฟแวร์
-0.121
-0.655
0.513
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
0.168
1.100
0.273
ด้านกระบวนการทางาน
-0.029
-0.307
0.759
ด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย
0.045
0.469
0.640
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.161, F = 6.606, Sig = 0.000 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านความความถูกต้องแม่นยา

423

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานในมิติดา้ นความโปร่ งใส
Variable
Standardized
t- value
Sig
ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Coefficients
ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
0.241
1.995
0.048*
ด้านซอฟแวร์
0.197
1.534
0.127
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
0.360
3.393
0.001*
ด้านกระบวนการทางาน
-0.035
-0.530
0.596
ด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย
0.098
1.463
0.145
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.596, F = 50.845, Sig = 0.000 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และด้านข้อมูลและสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านความโปร่ งใส
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานในมิติดา้ นความประหยัดค่าใช้จ่าย
Variable
Standardized
t- value
Sig
ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Coefficients
ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
0.198
1.199
0.232
ด้านซอฟแวร์
0.069
0.394
0.694
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
0.246
1.696
0.692
ด้านกระบวนการทางาน
-0.075
-0.75
0.941
ด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย
0.016
0.177
0.859
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.243, F = 11.069, Sig = 0.000 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ความรู ้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ มีอิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านความประหยัดค่าใช้จ่าย
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานในมิติดา้ นความรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
Variable
Standardized
t- value
Sig
ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Coefficients
ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
0.242
2.144
0.033*
ด้านซอฟแวร์
-0.032
-0.264
0.789
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ
0.618
6.242
0.000*
ด้านกระบวนการทางาน
0.021
0.332
0.740
ด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย
0.022
0.348
0.728
หมายเหตุ: n = 178, R2 = 0.648, F = 63.388, Sig = 0.000 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู ้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และ ด้านกระบวนการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านความรวดเร็ วและ
ทันต่อเหตุการณ์

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าความรู ้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี ด้านความรู ้ทางด้านวิชาชีพ ทักษะทาง
วิชาชี พ คุ ณ ค่ า แห่ ง วิช าชี พ และ เจตคติ ใ นวิชาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติง านอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติซ่ ึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บุสกร ภู่ระหงษ์ (2549) จิ ตติมา โชคสงวน (2547) อนุ รักษ์
ทองสุโขวงศ์ และพรสวรรค์ ทองสุโขวงศ์ (2547) อมรา ตริ ศรี วฒั น์ (2545) และมุจริ นทร์ แก้วหย่อง (2548) พบว่า
ความรู ้ความสามารถทางด้านการเงินและบัญชี มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในด้านความ
ถูกต้องแม่นยา ความโปร่ งใส ความประหยัดค่าใช้จ่าย ความรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ด้านฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการทางาน
การสื่ อ สารและเครื อ ข่า ย มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติซ่ ึ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บุ สกร ภู่ระหงษ์ (2549) อัญชลี เทพรั ตน์ (2548) และจิ ตติ มา โชคสงวน (2547)
ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ด้านอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ ด้านข้อมูลและสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการทางาน ในด้านการสื่ อสารและเครื อข่าย มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ความ
ถูกต้องแม่นยา ความโปร่ งใส ความประหยัดค่าใช้จ่าย ความรวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
งานวิจยั นี้ เป็ นมุมมองผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่ งอาจมี
ความแตกต่างจากงานวิจยั ในอดีต เช่นกลุ่มประชากรที่ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย หรื อ สายการบังคับบัญชา เป็ นต้น
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) เพื่อเป็ นแนวทางให้กองทัพภาคที่ 3 พัฒนาความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS เพื่อให้การปฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
(2) เพื่อเป็ นแนวทางให้หน่วยงานราชการอื่นที่ใช้ระบบ GFMIS หรื อระบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับระบบ
GFMIS พัฒ นาบุ ค ลากรและความรู ้ ความสามารถของผูป้ ฏิ บัติง านการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความรู ้ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(2) ศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(3) ศึกษาอิทธิ พลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานการเบิ กจ่ายเงินในระบบ GFMIS กับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น เช่น ในกองทัพภาคอื่นๆ หรื อศึกษาภาพรวมของ สังกัดกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรื อ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาคุ ณ ลักษณะทางวิช าชี พ บัญ ชี ที่ ส่ งผลต่อ คุ ณ ภาพรายงาน
ทางการเงินในมุมมองของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพมหานครครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั
เชิ งปริ มาณ โดยสถิ ติเชิ งพรรณนา และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 294คน ซึ่ งได้รับการตอบแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์จานวน 246 ฉบับ
ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร อันได้แก่ ที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ ในการทางานด้านการสอบบัญ ชี จานวนชั่วโมงที่ เข้ารั บการฝึ กอบรมและด้าน
จานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิ ผลต่อคุณภาพรายงาน 2) คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี
อันได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชี พ การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชี พมี อิท ธิ พลเชิ งบวกกับต่อคุ ณ ภาพรายงานทางการเงิ น ดังนั้น ผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อากรควรให้ความสาคัญ
คุ ณ ลัก ษณะของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรเพิ่ ม ขึ้ น ในด้านระดับ การศึ ก ษาและถ้าเพิ่ ม ด้าน
ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชี ด้านจานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมและด้านจานวนกิ จการที่
ตรวจสอบและรับรองจะช่วยให้มีความน่ าเชื่ อถือมากขึ้นและมีความถูกต้อง เชื่ อถือได้ เพื่อให้การรายงานทาง
การเงิ น สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการบริ ห ารจัด การ พัฒ นาองค์ก รอย่างต่ อเนื่ อ ง ส่ งผลให้องค์ก รบรรลุ
วัตถุประสงค์และประสบความสาเร็ จในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ: ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร, คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี, 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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุ บันนี้ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอในทุ กด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านสังคม เศรษฐกิ จการเมื องหรื อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ตลอดจนส่ งผลทาให้มีการปรับตัวเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็ น
เรื่ องสาคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ตอ้ งให้ความสาคัญต่อการปรับตัว เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ้น ปั จจุบนั ภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจประกอบธุรกิจนิ ติบุคคลขนาดเล็ก ธุรกิจห้าง
หุ ้นส่ วนเพิ่มมากขึ้นองค์กรจึงต้องให้ความสาคัญต่อรายงานการสอบบัญชี เพื่อที่จะนาเสนองบการเงิ นที่ มีความ
น่าเชื่อถือให้แก่ผใู ้ ช้งบการเงินหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเป็ นผลทาให้ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร เข้ามามีบทบาทใน
การตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีได้กาหนดขึ้น ซึ่งกระบวนการสอบบัญชีควรปฏิบตั ิโดยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและมีความ
เป็ นอิสระ (นิจราไพ ดวงจักรวาล. 2557)
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditors ) เป็ นนักบัญชีที่ได้ทะเบียนและผ่านการทดสอบความรู ้พร้อมกับ
ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรว่าเป็ นผูต้ รวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่ งประมวลรัษฎากร ที่
ธุ ร กิ จได้จัด ท าบัญ ชี เสร็ จสมบู ร ณ์ แ ล้วในแต่ ล ะรอบบัญ ชี จะต้อ งจัด ให้มี ก ารตรวจสอบบัญ ชี ในรายงานการ
ตรวจสอบในห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่ได้จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเกินกว่า 5 ลบ.
และมี สินทรัพย์รวมถึง 30 ลบ. โดยผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรควรมี ความรู ้ ความสามารถ ความชานาญในวิชาชี พ
ผูส้ อบบัญชี อากรควรมี ทศั นคติและความคิ ดที่ เป็ นอิสระ (นิ พนั ธ์ เห็ นโชคชัยชนะ และ ศิ ลปะพร ศรี จนั่ เพชร.
2554)
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คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี เป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ เนื่องจากคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีเป็ นส่วนหนึ่ง
ของคุณสมบัติที่ตอ้ งมีในผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร เพื่อแสดงถึงขี ดความสามารถที่ ตอ้ งมีในผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร
ซึ่งใช้บ่งชี้ถึงศักยภาพของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปได้
ด้วยเหตุน้ ีผสู ้ อบบัญชีภาษีอากรจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีในทุกด้าน เพื่อส่ งเสริ มต่อ
การเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากรที่ประสบความสาเร็ จ และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ มีความน่าเชื่ อถือและได้รับ
การยอมรับตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพบัญชี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพ
งบการเงิ น ในมุ ม มองของผูส้ อบบัญ ชี ภ าษี อ ากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อวิเคราะห์ ว่า
คุ ณ ลั ก ษณะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพรายงานทางการเงิ น ของผู ้ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากรในเขต
กรุ งเทพมหานครหรื อไม่อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จะนามาปรับปรุ งและพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี เพื่อส่ งผล
ให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพตามมาตรฐานการบัญชีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินในมุมมองของผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
เพื่อศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินในมุมมองของผูส้ อบ
บัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยกาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
(Dependent Variables)
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากร
1.1 เพศ
1.2 อายุ
คุณภาพรายงานทางการเงิน
1.3 ระดับการศึกษา
1. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
1.4 ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชี
2. ความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
1.5 จานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรม
3. ความสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
1.6 จานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรอง
4. ความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
2. คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี
2.1 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ความทันเวลา
2.2 ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
6. ความสามารถเข้าใจได้
การสอบบัญชี
2.3 ด้านการใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.แนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะทางวิชาชีพ
คุณลักษณะทางวิชาชีพ คือ หลักพื้นฐานของผูส้ อบบัญชีที่ตอ้ งคานึงถึงในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งแบ่งออกเป็ น
จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและการใช้วิจารณญาณใน
การปฏิบตั ิงาน
2. แนวคิดเกีย่ วกับการรายงานทางการเงิน
จากการค้นคว้าเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้มีผใู ้ ห้ความหมายของคุณภาพรายงานทางการเงินไว้ดงั นี้
อนุ รักษ์ ทองสุ โขวงศ์ (2556) ได้ให้ค วามหมาย ไว้ว่า รายงานทางการเงิ น หมายถึ งงบกาไรขาดทุ น
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ งบย่อย
และคาอธิ บายอื่ น ซึ่ งระบุ ไว้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นรายงานข้อมูลทางการเงิ นได้จัดท าจากข้อมูลทาง
การเงินที่จดบันทึกไว้รอบระยะเวลาหนึ่ง
อรุ ณี อยางธารา และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายไว้วา่ รายงานทางการเงินหมายถึง งบการเงินที่จดั ทา
ขึ้นตามหลักการบัญ ชี ที่รับรองทั่วไป ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ น งบกระแสเงิ น สด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถ้ ือหุน้ นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คุณภาพรายงานทางการเงิน หมายถึง คุณสมบัติที่ทาให้ขอ้ มูลทางการเงินที่มีประโยชน์และข้อจากัดต่อ
ข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ประกอบด้วย (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559)
1.) ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจและความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
2.) ลักษะเชิ งคุณภาพเสริ ม ได้แก่ความสามารถเปรี ยบเที ยบกันได้ ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ความทันเวลา
และความสามารถเข้าใจได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯรวมทั้งสิ้น 294 คน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแจก
แบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาที่มีความสมบูรณ์ของแบบสอบถามสมบูรณ์ท้ งั สิ้น 246 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 83.67 ของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ Asker, Devid A., Kumar, V ans Say, and
George, S. (2001) ที่ได้นาเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอตั ราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่า
ยอมรับได้แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดโดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
จานวน 9 ข้อ ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชี พบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า จานวน 12 ข้อ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทาง การเงิน จานวน 24 ข้อ
4.3 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือวิจยั โดยทาการทดสอบ
เครื่ องมื อ 2 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1 การตรวจสอบความตรง ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาโดย
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาที่ เกี่ ยวข้องจานวน 3 ท่ าน ผลคะแนนที่ ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่าทุ กข้อคาถามผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด และ ส่วนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยง ทาการทดสอบความเชื่อมัน่ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ผลการวิเคราะห์ความเที่ ยงของแต่ละตัวแปรค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าฯ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.731 ถึ ง
0.858 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าอยู่ 0.327 ถึง 0.754 ถือได้วา่ แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
4.4 การรวบรวมข้ อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย วางแผนเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ย
แบบสอบถามออนไลน์ โดยขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯ
4.5 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ แ ต่ ล ะข้ อ แบ่ งเป็ น 4 ส่ วน ดั ง นี้
1) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ จานวน
ความถี่และร้อยละ (2) และ (3) การวิเคราะห์ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีและการวิเคราะห์
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณ ภาพรายงานทางการเงิ น โดยใช้ส ถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (4) การทดสอบสมมติ ฐาน คุ ณ ลักษณะทางวิชาชี พบัญ ชี ที่ ส่งผลต่อคุ ณ ภาพรายงานทางการเงิ นใน
มุมมองของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯ สถิติอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test F-test
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

5. สรุ ปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากรใน
เขตกรุ งเทพฯ จานวนทั้งสิ้ น 246 คน ส่ วนใหญ่เป็ น 1) เพศหญิง (ร้อยละ 70.30) 2) อายุมากกว่า 25-35 ปี (ร้อยละ
68.30) 3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 70.30) 4) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (ร้อยละ 71.10) 5) ประสบการณ์ทางาน
ด้านการสอบบัญ ชี 5 - 10 ปี (ร้ อ ยละ 59.80) 6) รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 50,001-100,000 (ร้ อ ยละ 35.40) 7)
ประสบการณ์ในการเป็ นผูส้ อบบัญชีภาษีอากร 5 - 10 ปี (ร้อยละ 42.30) 8) จานวนรายที่รับตรวจสอบและรับรอง
บัญชีภาษีอากรต่อปี 101 - 200 ราย (ร้อยละ 39.80) และ 9)เข้าร่ วมอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
ภาษีอากร 16 - 20 ชัว่ โมงต่อปี (ร้อยละ 38.20)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี พบว่าค่าสถิติพ้นื ฐานความคิดเห็นของผูส้ อบ
บั ญ ชี ภ าษี อ ากรในเขตกรุ ง เทพฯมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลัก ษณะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี แต่ ล ะด้ า นดั ง นี้
1)ด้ า นจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ค่ า เฉลี่ ย 3.87 2)ด้ านการประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐานการสอบบั ญ ชี ค่ า เฉลี่ ย 3.73
3)ด้านการใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย3.78 เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงิ น พบว่าค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็ นของของ
ผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อ ากรในเขตกรุ ง เทพฯ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพรายงานทางการเงิ น แต่ ล ะด้า นดัง นี้
1)ด้านความเกี่ ย วข้อ งในการตัด สิ น ใจ ค่ า เฉลี่ ย 3.87 2)ด้า นความเป็ นตัว แทนอัน เที่ ย งธรรม ค่ าเฉลี่ ย 3.79
3)ด้านความสามารถเปรี ยบเทียบได้ ค่าเฉลี่ย 3.71 4)ด้านความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ค่าเฉลี่ย 3.95 5)ด้านความ
ทันเวลา ค่าเฉลี่ย 3.88 3)ด้านความสามารถเข้าใจได้ ค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินใน
มุมมองของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรในเขตกรุ งเทพฯ ตามกรอบแนวความคิ ด ผูว้ ิจัย จะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ
1.) ข้อมูลส่ วนบุ คคลของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรโดยผูว้ ิจยั ได้ทาการการวิเคราะห์ ความแปรปรวน t-test F-test
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และ 2.) การทดสอบคุณลักษณะทางวิชาชี พบัญชี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ครั้งนี้ ได้กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ถ้าผลการทดสอบได้ค่าระดับนัยสาคัญที่คานวณได้ น้อยกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดงั นี้
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับคุณ ภาพรายงานทางการเงิ น ของผูส้ อบบัญ ชี ภาษี อากรในเขต
กรุ งเทพฯ ที่มีเพศแตกต่างกัน (t-test)
เพศชาย
เพศหญิง
t
Sig
คุณภาพรายงานทางการเงิน
S.D.
S.D.
X
X
1. ด้านความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
3.95 0.47 3.83 0.45 1.89
.061
2. ด้านความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
3.77 0.42 3.80 0.46 -0.48 .631
3. ด้านความสามารถเปรี ยบเทียบได้
3.69 0.47 3.72 0.05 -0.43 .671
4. ด้านความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
3.99 0.43 3.93 0.43 1.04
.300
5. ด้านความทันเวลา
3.87 0.51 3.89 0.53 -0.26 .797
6. ด้านความสามารถเข้าใจได้
3.89 0.53 3.86 0.49 0.38
.708
3.86 0.32 3.84 0.32 0.48
.633
โดยรวม
.

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯที่มีความแตกต่างกัน ไม่
ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านอายุของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
คุณภาพรายงานทางการเงิน
1. ด้านความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
2. ด้านความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
3. ด้านความสามารถเปรี ยบเทียบได้
4. ด้านความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
5. ด้านความทันเวลา
6. ด้านความสามารถเข้าใจได้
โดยรวม

F
0.261
1.267
1.750
5.231
1.026
0.040
0.672

Sig.
0.771
0.283
0.176
0.006*
0.360
0.961
0.511

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับการศึ กษาของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงิน
คุณภาพรายงานทางการเงิน
1. ด้านความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
2. ด้านความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
3. ด้านความสามารถเปรี ยบเทียบได้
4. ด้านความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
5. ด้านความทันเวลา
6. ด้านความสามารถเข้าใจได้
โดยรวม

F
1.076
0.521
0.693
1.022
0.022
0.156
0.086

Sig.
0.301
0.471
0.406
0.313
0.883
0.693
0.769

.

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึ กษาของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯที่ มีความ
แตกต่างกันไม่ส่งผลให้คุณภาพรายงานทางการเงิน
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขต
กรุ งเทพฯต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
คุณภาพรายงานทางการเงิน
F
Sig.
1. ด้านความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
0.265
0.851
2. ด้านความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
3.874
0.010*
3. ด้านความสามารถเปรี ยบเทียบได้
1.460
0.226
4. ด้านความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
4.030
0.008*
5. ด้านความทันเวลา
5.341
0.001*
6. ด้านความสามารถเข้าใจได้
0.706
0.549
โดยรวม
1.381
0.249
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษี
อากรในเขตกรุ งเทพฯ ที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม ความสามารถพิสูจน์ยนื ยัน
ได้ และความทันเวลา
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านจานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯ
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
คุณภาพรายงานทางการเงิน
F
Sig.
1. ด้านความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
0.139
0.937
2. ด้านความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
0.868
0.458
3. ด้านความสามารถเปรี ยบเทียบได้
1.228
0.300
4. ด้านความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
1.074
0.361
5. ด้านความทันเวล
6.453
0.000*
6. ด้านความสามารถเข้าใจได้
3.582
0.015*
โดยรวม
1.637
0.181
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขต
กรุ งเทพฯที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อความทันเวลา และความสามารถเข้าใจได้
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านจานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุ งเทพฯ
ต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
คุณภาพรายงานทางการเงิน
F
Sig.
1. ด้านความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
0.111
0.954
2. ด้านความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
3.223
0.023
3. ด้านความสามารถเปรี ยบเทียบได้
1.517
0.211
4. ด้านความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
0.372
0.774
5. ด้านความทันเวลา
6.249
0.000*
6. ด้านความสามารถเข้าใจได้
3.359
0.020*
โดยรวม
3.070
0.029
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในเขต
กรุ งเทพฯที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อความทันเวลา และความสามารถเข้าใจได้
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี ในมิติ ดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และด้านการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพส่ งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้ นความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
จรรยาบรรณวิชาชีพ
0.023
0.364
0.716
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
0.147
2.243
0.026*
การใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
0.426
5.644
0.000*
หมายเหตุ: n = 246, R2 = 0.284, F = 31.971,Sig = 0.000
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะทางวิชาชี พบัญชี ดา้ นการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบ
บัญชี และด้านการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุ ณภาพรายงานทางการเงิ นด้าน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี ในมิติดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และด้านการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพส่ งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้ นความเป็ นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
จรรยาบรรณวิชาชีพ
0.311
5.521
0.000*
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
0.491
8.547
0.000*
การใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
0.069
1.050
0.295
หมายเหตุ: n = 246, R2= 0.452, F = 66.439, Sig = 0.000

ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า คุ ณ ลัก ษณะทางวิช าชี พ บัญ ชี ด้านจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี มีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเป็ นตัวแทนอัน
เที่ยงธรรม
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี ในมิติดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และด้านการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพส่ งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้ นความสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
จรรยาบรรณวิชาชีพ
0.129
2.211
0.028*
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
0.271
4.545
0.000*
การใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
0.382
5.581
0.000*
หมายเหตุ: n = 246, R2 = 0.411, F = 56.266, Sig = 0.000

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะทางวิชาชี พบัญชี ท้ งั 3 ด้านมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินด้านความสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีในมิติดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และด้านการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพส่ งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้ นความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
จรรยาบรรณวิชาชีพ
0.080
1.161
0.247
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
0.376
5.304
0.000*
การใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
0.019
0.233
0.816
หมายเหตุ: n = 246, R2 = 0.167, F = 16.187, Sig = 0.000

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะทางวิชาชี พบัญชี ดา้ นการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบ
บัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินด้านความสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีในมิติดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และด้านการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพส่ งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้ นความทันเวลา
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
จรรยาบรรณวิชาชีพ
0.393
7.638
0.000*
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
0.006
0.112
0.911
การใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
0.450
7.453
0.000*
หมายเหตุ: n = 246, R2= 0.542, F = 95.595, Sig = 0.000

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านการใช้
วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินในมิติดา้ นความสามารถความ
ทันเวลา
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีในมิติดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และด้านการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพส่ งผลต่อคุณภาพรายงาน
ทางการเงินในมิติดา้ นความสามารถเข้าใจได้
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
จรรยาบรรณวิชาชีพ
0.425
7.198
0.000*
การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
-0.13
-0.220
0.826
การใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
0.299
4.314
0.000*
หมายเหตุ: n = 246, R2 = 0.395, F = 52.773, Sig = 0.000

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีดา้ นจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านการใช้
วิจารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพรายงานทางการเงินในมิติดา้ นความสามารถเข้าใจ
ได้

6. อภิปรายผล
คุณลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร อันได้แก่ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กันไม่มีอิทธิ ผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิ น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนุ ชรี มาสภา (2555) พิมพ์ปวีณ์
มะณี ว งศ์ (2555) และกมลทิ พ ย์ ศรี ป ระไหม (2558) พบว่า ผู ้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร ที่ มี เพศ อายุ สถานภาพ
ประสบการณ์ ในการทางาน ด้านการตรวจสอบบัญชี และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนแตกต่างกัน มีความคิ ดเห็ นด้วย
คุณภาพรายงานทางการเงิ น ไม่แตกต่างกัน แต่มีบางด้านที่ มีอิทธิ ผลต่อคุ ณภาพรายงานทางการเงิ น อย่างด้าน
ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชี ด้านจานวนชัว่ โมงที่เข้ารับการฝึ กอบรมและด้านจานวนกิจการที่
ตรวจสอบและรับรอง มิ ติประสบการณ์ ในการทางานด้านการสอบบัญ ชี ที่ แตกต่างกันที่ มีอิทธิ ผลต่อคุ ณ ภาพ
รายงานทางการเงิน
คุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชี อันได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และ
การใช้วจิ ารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินซึ่งคุณลักษณะทางวิชาชีพบัญชีใน
ด้านจรรยาบรรณวิชาชี พ อยู่ในระดับ มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของสุ นิ ษ า ธงจันทร์ (2552) นิ จราไพ
ดวงจักรวาล (2557 ) และนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล (2557) พบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพในมิติดา้ นจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์และด้านการใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพมีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกกับต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน
งานวิจยั นี้เป็ นมุมมองที่ได้จากผูส้ อบบัญชีภาษีอากรซึ่งปกติคุณภาพรายงานทางการเงินเป็ นสิ่ งที่ตอ้ ง
คานึงสาหรับผูท้ าบัญชีมากกว่า ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.) ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากร ควรมุ่งเน้นในส่ วนของคุ ณลักษณะทางวิชาชี พในมิ ติด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านการประยุกต์ใช้มาตารฐานการสอบบัญชีและด้านการใช้วิจารณญาณเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการสอบบัญชีให้มีคุณภาพรายงานทางการเงินดียงิ่ ขึ้น
2.) ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรควรศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม และเข้ารับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
การเพิ่มคุณภาพในการสอบบัญชีให้มีคุณภาพรายงานทางการเงินดียงิ่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.) ควรทาการวิจยั แนวเดียวกันนี้ กบั ผูส้ อบบัญชีได้รับอนุญาต เพื่อจะได้นาผลการวิจยั มาปรับปรุ ง
และพัฒนาความสามารถของผูท้ าบัญชีให้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งสามารถส่ งผลให้เกิดคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ดีข้ ึน
อีกด้วย
2.) ควรทาการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่ อาจส่ งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน เช่น ประสิ ทธิ ภาพของ
การควบคุมภายใน เป็ นต้น
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การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของกลยุ ท ธ์ ก ารตรวจสอบภายในที่ มี ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั เชิง
ปริ มาณ โดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากข้าราชการ และพนักงานราชการ ที่ ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม
จานวน 10 กรม จานวน 106 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าจานวน การหาค่าร้อยละ การหา
ค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ กษา พบว่า (1) กลยุท ธ์ การตรวจสอบภายในมิ ติ ด้านการวางแผนการตรวจสอบมี ค วาม
ผลกระทบ เชิงบวกต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน (2) กลยุทธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้ น
การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภาคสนามมีผลกระทบเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน
(3) กลยุทธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้ นการรายงานและการติดตามผลมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานของผูต้ รวจสอบภายใน ดังนั้น ผูต้ รวจสอบภายในต้องให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ อันจะส่ งผลให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุดต่อไป
คาสาคัญ: กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน, ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน, ผูต้ รวจสอบภายใน
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ระบบราชการไทยในยุคปั จจุบนั ถือว่าเป็ นกลไกหลักในการบริ หารราชการแผ่นดินทั้งในส่ วนกลาง
และส่ วนภูมิภาคการปฏิ รูประบบราชการไทยอย่างจริ งจังเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยนาหลักการบริ หารกิ จการ
บ้า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ หลัก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) และการบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public
Management) เข้ามาประยุกต์ใช้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2551 : เว็บไซต์) ซึ่ งหลักการ
ดังกล่าวมุ่งเน้นที่ ผลสัมฤทธิ์ ของงานความมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลและความประหยัดของการดาเนิ นงาน
รวมถึงการให้ความสาคัญกับการตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อลดการทุจริ ตคอรัปชัน่ ส่ วนราชการจึ ง
จาเป็ นที่จะต้องให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในการวัดและการประเมินผลงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานใน
ความรับผิดชอบให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้นรวมทั้งสามารถตอบแทนผลสาเร็ จจากการทางานได้
อย่างเป็ นธรรมและมีความโปร่ งใสนั้นได้ส่งผลให้การตรวจสอบภายในต้องปรับตัวเองเพื่อให้สามารถตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือหรื อผูช้ ่วยของผูบ้ ริ หารในการติดตามและประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานต่างๆในหน่ วยงานรวมถึงเสนอแนะแนวทางหรื อมาตรการที่จะทาให้ผลการดาเนิ นงานของแต่ละ
หน่ วยงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (สานักบัญชี และตรวจสอบ
ภายในกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายในกระทรวงการคลัง. 2545 : เว็บไซต์)
กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน (Internal Audit Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นการวางแผนการตรวจสอบ
(Audit Planning) ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม (Audit Fieldwork) และด้านการรายงานและการติดตามผล
(Reporting and Following up) ( จันทนา สาขากรและคณะ. 2548) เพื่อทาการวิเคราะห์สื่อสารให้เกิ ดความเข้าใจ
และการยอมรับจากการรวบรวมหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริ งอื่นๆ ที่ผตู ้ รวจสอบภายในต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคคลและสถานการณ์อนั จะก่อให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มเติมแก่องค์กรอย่างแท้จริ ง (กรมบัญชี กลาง. 2549 : 40) ดังนั้น
442

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

กลยุท ธ์ ก ารตรวจสอบภายในถื อ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนิ นงานขององค์กรให้ไปตามมาตรฐานและบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้ าหมายที่องค์กรได้กาหนดไว้ ซึ่ งในการ
ทางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องคานึ งถึงองค์ประกอบต่างๆ ประกอบด้วย การกากับดูแลที่ดี ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน (อนงค์รักษ์ ชนะภัย. 2555) การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ การปฏิบตั ิงานเป็ น
ที่ยอมรับและเชื่อถือได้ (ชุติมา นนทะมาตย์. 2558) ปั จจัยเหล่านี้จะส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบภายใน ประสบ
ความสาเร็ จและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
จากความสาคัญที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นผูศ้ ึกษามีความสนใจศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์ การตรวจสอบ
ภายในที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่ งทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้าอิสระในครั้ง
นี้สามารถนาไปพัฒนาแก้ไข ปรับปรุ งการดาเนินงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้น
เพราะการตรวจสอบภายในถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ที่จะช่วยให้การกากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เกี่ ยวกับด้านการเงิ นและบัญชี ด้านการบริ หารงบประมาณ การบริ หารพัสดุ มี ประสิ ทธิ ภาพและสามารถวาง
แผนการดาเนินงานขององค์กรได้ดียงิ่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของกลยุทธ์การตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิ ทธิภาพการทางาน
ของผูต้ รวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาเรื่ อ ง ผลกระทบของกลยุทธ์ ก ารตรวจสอบภายในที่ มีต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการท างานของผู ้
ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยกาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1.1 ด้านการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Planning)
1.2 ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม (Audit Fieldwork)
1.3 ด้านการรายงานและการติดตามผล (Reporting and Following up)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน ประกอบด้วย
2.1 การกากับดูแลที่ดี
2.2 ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
2.3 การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ
2.4 การปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
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ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

กลยุทธ์ การตรวจสอบภายใน
1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
2. ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม
3. ด้านการรายงานและการติดตามผล

ประสิทธิภาพการทางานของผู้ตรวจสอบภายใน
1. การกากับดูแลที่ดี
2. ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน
3. การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ
4. การปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมุติฐานงานวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้ นการวางแผนการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์
และส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน
สมมุติฐานที่ 2 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้ นการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนามมีความสัมพันธ์
และส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน
สมมุติฐานที่ 3 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในมิติดา้ นการรายงานและการติดตามผลมีความสัมพันธ์และ
ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณประชากรที่ ใช้ในการวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสิ้ น 106 คน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการแจกแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับมาที่มีความสมบูรณ์ของแบบสอบถามสมบูรณ์ท้ งั สิ้น 106 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างที่
ทาการศึ กษา ซึ่ งสอดคล้องกับ Asker, Devid A., Kumar, V ans Say., and George, S. (2001) ที่ ได้นาเสนอว่าการ
ส่งแบบสอบถามต้องมีอตั ราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้ แก่
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ กลยุทธ์การตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ด้านการ
วางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม ด้านการรายงานและการติดตามผล
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
ประกอบด้วย การกากับดูแลที่ดี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินงาน การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ
การปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดโดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน ดัง นี้ ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทางาน และตาแหน่งงานในปั จจุบนั ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่าจานวน 15 ข้อ ส่ วนที่ 3 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของผูต้ รวจสอบภายใน จานวน 12 ข้อ
5.4 การทดสอบเครื่องมือในการวิจยั การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือวิจยั โดยทาการทดสอบ
เครื่ องมือ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ประกอบด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา
(Content Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ท่าน ผลคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าทุกข้อ
คาถามผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และ ส่ วนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) ทาการทดสอบความเชื่ อมัน่
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัว
แปรค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าฯ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.792 ถึง 0.948 และค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.485
ถึง 0.947 ถือได้วา่ แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
5.5 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณใช้ก ารบรรยายโดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) มีชนิ ดของสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูล
ทัว่ ไป สถิติที่ใช้เป็ น ค่าจานวน และ ค่าร้อยละ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน สถิติที่ใช้คือ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน
สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) การวิจยั ผลกระทบของกลยุทธ์การตรวจสอบภายในส่ งผล
กระทบต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุ

6. สรุ ปผลการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ และข้อ มู ล ทั่ว ไป พบว่า ข้าราชการ และพนักงานราชการที่
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวนทั้งสิ้ น 106 คน ส่ วนใหญ่เป็ น (1)
เพศหญิง จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.10 (2) อายุมากกว่า 30 - 40 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.30 (3)
สถานภาพโสด จานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.10 (4) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.80 (5) ประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.20 และ (6) ตาแหน่งงานใน
ปั จจุบนั ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.70
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน พบว่า ค่าสถิติพ้ืนฐานความคิดเห็ นของ
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตรวจสอบภายในโดยรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.23 – 4.61 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (xˉ = 4.54) เมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ 2. ด้านการปฏิ บตั ิงาน
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ตรวจสอบภาคสนาม 3. ด้านการรายงานและการติ ดตามผล ด้า นค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้านการปฏิ บัติงาน
ตรวจสอบภาคสนาม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายในพบว่าค่าสถิติ พื้นฐาน
ความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายในโดยรวม พบว่า มี ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 4.35 - 4.51 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.50) เมื่อพิจารณาด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. การกากับดูแลที่ดี
2. ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน 3. การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ 4. การปฏิ บตั ิงานเป็ นที่
ยอมรับและเชื่ อถือได้ ด้านค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
ส่ วนที่ 4 การวิจยั ผลกระทบของกลยุทธ์การตรวจสอบภายในที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
ผูต้ รวจสอบภายในวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิ ทธิภาพในการ
ทางานของผูต้ รวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงยุติธรรมการทดสอบสมมติฐานที่กาหนดตามกรอบแนวความคิด
ผูว้ ิจยั ทดสอบผลกระทบระหว่างกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
2. ด้า นการปฏิ บัติ ง านตรวจสอบภาคสนาม 3. ด้า นการรายงานและการติ ด ตามผล ว่า ส่ ง ผลอย่า งไรต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของผู ้ต รวจสอบภายในโดยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ ( Multiple Regression
Analysis) และก าหนดระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ถ้า ผลการทดสอบได้ค่ า ระดับ นัย ส าคัญ ที่ ค านวณได้
(Significance)น้อยกว่า ค่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานมีดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน 3 ด้านที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของผูต้ รวจสอบภายใน
Standardized
t- value
Sig
Variable
Coefficients
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
0.532
6.779
0.000
ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม
0.106
1.111
0.269
ด้านการรายงานและการติดตามผล
0.288
3.456
หมายเหตุ: n = 106, R2 = 0.668, F = 68.559 * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.001

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.668 หมายถึง ตัวแปรต้นทั้งหมดสามารถอธิ บาย
การใช้งานได้ 66.80%
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในในมิติดา้ นการวางแผนการตรวจสอบที่มี
ประสิ ทธิภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน โดยมีระดับนัยสาคัญ
เท่ากับ .000 (Sig. = .000) น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. < .05) จึงยอมรับสมมุติฐานข้อ 1
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ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในในมิ ติด้านการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ภาคสนามไม่สัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน โดยมีระดับนัยสาคัญเท่ากับ
0.269 มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. < .05) จึงไม่ยอมรับสมมุติฐานข้อ 2
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 กลยุทธ์การตรวจสอบภายในในมิติดา้ นการรายงานและการติดตามผล
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูต้ รวจสอบภายใน โดยมีระดับนัยสาคัญเท่ากับ .000
(Sig. = .000) น้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. < .05) จึงยอมรับสมมุติฐานข้อ 3

7. อภิปรายผล
จากผลการศึกษากลยุทธ์การตรวจสอบภายในกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของผูต้ รวจสอบภายในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
กลยุทธ์การตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายในสังกัด กระทรวงยุติ ธรรมโดยรวมด้านการวาง
แผนการตรวจสอบมีการมุ่งเน้นการกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ ยง
และการควบคุมภายในขององค์กรเมื่อจัดทาแผนการตรวจสอบเสมอสอดคล้องกับแนวคิดของ (ศิ ยาภรณ์ นิ ลชานา.
2550) วงจร PDCA เป็ นเครื่ องมือการบริ หารงานสมัยใหม่ที่มีหลักการบริ หารเพื่อปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่ องซึ่ ง
สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายในได้ดงั นี้ P (Plan) คื อการวางแผนโดยกาหนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ตอ้ งการบรรลุให้ชดั เจน D (Do) คือการปฏิบตั ิงานโดยลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและบันทึกผลการตรวจสอบลงในกระดาษทาการมีการ
สอบทานโดยหั ว หน้า ที ม ตรวจสอบและจัด ท ารายงานผลการตรวจสอบ C (Check) คื อ การตรวจสอบเพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามแผนและประเมินผลสาเร็ จของงานโดยเปรี ยบเทียบผล
การปฏิ บัติ ง านจริ ง กับ แผนงานที่ ก าหนดไว้แ ละ A (Action) คื อ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ท าให้
กระบวนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในไม่เป็ นไปตามแผนพร้อมทั้งจัดทามาตรฐานการตรวจสอบภายในเพื่อ
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิต่อไป
กลยุทธ์การตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยรวมด้านการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภาคสนามให้ความสาคัญในการใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของหลักฐานและการรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลหลักฐานที่ เชื่ อถื อได้และสามารถวิเคราะห์สรุ ปผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
แม่นยาเสมอ ย่อมต้องส่งผลต่อการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพและส่งผลต่อผลการดาเนินงานในการบรรลุ
เป้ าประสงค์ตามที่กาหนดไว้อาทิระบบบัญชี และการเงินระบบพัสดุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบติดตาม
และประเมินผลฯลฯซึ่งสิ่ งที่สอดแทรกไว้กบั ระบบงานที่ดีคือหลักการควบคุมการปฏิบตั ิงานระบบการตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคุมภายในเพราะเมื่อองค์กรที่มีระบบการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายใน
ที่ดียอ่ มแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ระบบดังกล่าวและ
จะส่งผลให้องค์กรมีความมัน่ คงในการบริ หารงานที่สูง
กลยุทธ์การตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยรวมด้านการรายงาน
และการติดตามผลมีการมุ่งเน้นการเสนอผลการตรวจสอบแก่หน่ วยรับตรวจโดยระบุถึงวัตถุประสงค์ขอบเขต
สรุ ปผลการตรวจสอบ/ข้อตรวจพบความคิ ดเห็ นข้อเสนอแนะและแนวทางการปรั บปรุ งแก้ไขสอดคล้องกับ
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แนวคิดของ (จันทนา สาขากร และคณะ. 2551 ) การรายงานการตรวจสอบเป็ นงานขั้นสุ ดท้ายของการตรวจสอบ
ภายในและเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ผูต้ รวจสอบภายในใช้ใ นการติ ด ต่อ กับ ฝ่ ายบริ ห ารการรายงานการตรวจสอบจึ ง
เปรี ยบเสมือนตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบตั ิงานทั้งหมดของผูต้ รวจสอบภายใน
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของผูต้ รวจสอบภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยรวมด้านการกากับดูแลที่ดี
มุ่งเน้นใช้เทคนิ คสอบถามสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ประเมินความเสี ยงและระบบการควบคุมภายในจากข้อมูล
เบื้องต้นที่ได้รวบรวมก่อนร่ างแผนการตรวจสอบเสมอเนื่องจากถ้าองค์กรใดมีการวางแผนก่อนการปฏิบตั ิงานจะ
ส่งผลให้มีผลงานดีมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ วแล้วยังช่วยให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้เมื่อมีการวางแผนการทางานที่ดีจะช่วยลดต้นทุนในการปฏิบตั ิงานรวมทั้งองค์กรไม่ตอ้ งสูญเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมดังนั้นการที่องค์กรมีการวางแผนในการปฏิบตั ิงานจะทาให้การปฏิบตั ิงาน
มีประสิ ทธิภาพสูงแล้วย่อมส่งผลให้องค์กรประสบความสาเร็ จอย่างแน่นอนการวางแผนกระบวนการปฏิบตั ิงานที่
รัดกุมจะช่วยในการควบคุมภายในที่อาจจะเกิดขึ้นและให้งานประสบความสาเร็ จไม่ให้มีเหตุการณ์ใดๆมาขัดต่อ
การปฏิบตั ิงานอย่างแน่นอน
ประสิ ทธิภาพการทางานของผูต้ รวจสอบภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยรวมด้านประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงาน มีการวางแผนและพิจารณาทางเลือกที่ ทาให้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ(ภัทรานิ ษฐ์ หมื่นเรื อคา. 2554) มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานโดยรวมและในรายด้านอยูใ่ นระดับมากได้แก่ดา้ นการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ
ด้านการจัดหาและใช้ทรั พยากรด้านกระบวนการปฏิ บั ติงานและด้านความพอใจของทุ กฝ่ ายจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และผลกระทบพบว่าการตรวจสอบภายในเชิ งกลยุทธ์ด้านการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภาคสนามมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานโดยรวมด้านกระบวนการปฏิ บตั ิงานและ
ด้านความพอใจของทุกฝ่ าย
ประสิ ท ธิ ภาพการท างานของผูต้ รวจสอบภายในสั ง กัด กระทรวงยุติ ธ รรมโดยรวมด้า นการบรรลุ
เป้ าหมายความสาเร็ จในเรื่ องสามารถปฏิบตั ิงานตามหน้าที่หรื อที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จลุล่วงด้วยความรวดเร็ ว
ถู กต้อ งและสอดคล้อ งกับ (บัง อร พัน ธ์ โ สภา, 2557) ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการควบคุ มภายในกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพบว่า การควบคุ มภายในด้านการบริ ห ารมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนิ นงานโดยรวมด้านผลการดาเนิ นงาน
ด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ ดังนั้นหากหน่วยมีการสารวจปรับปรุ งพัฒนา
แก้ไขโดยจัดการควบคุมภายในให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารของหน่วยระเบียบข้อบังคับสอบทาน
การปฏิบตั ิงานเป็ นระยะอย่างสม่าเสมอและให้ขา้ ราชการรวมถึงพนักงานราชการเข้าร่ วมอบรมด้านการควบคุม
ภายในตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอในทุกๆด้านจะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานงานของหน่วยงานได้
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของผูต้ รวจสอบภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยรวมการปฏิบตั ิงานเป็ นที่
ยอมรับและเชื่อถือได้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่กาหนดมีการสู ญเปล่าของทรัพยากร
น้อยที่สุด ด้านงานสาเร็ จทันเวลาและด้านผลงานได้มาตรฐาน เนื่ องจากความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน
จาเป็ นต้องทาหน้าที่ ให้คาปรึ กษาคาแนะนาเกี่ ยวกับการนาไปใช้ของมาตรฐานในด้านต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจได้มีการปฏิบตั ิงานที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมป้ องกันความ
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เสี่ ยงความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้น และลักษณะการตรวจสอบระบบงานความมีประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ ความ
คุม้ ค่าเพื่อเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบงานหรื อปรับระบบงานให้มีการสนับสนุนส่ งเสริ มให้ฝ่ายบริ หารมีการ
ริ เริ่ มดาเนิ นงานปรับเปลี่ยนนโยบายในการบริ หารงานให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
พร้อมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะที่ดีจะมีลกั ษณะเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงก่อนเกิดความเสี ยหายจัดการกับปั ญหาที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อเตรี ยมรองรับผลกระทบที่อาจมีข้ ึนจากการดาเนินงานจะเป็ นแรงผลักดันให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้
ตัด สิ น ใจด าเนิ นการใดๆเพื่ อ ให้การน ามาตรฐานการปฏิ บัติ งานวิชาชี พ ได้ถู กน าไปใช้ใ ห้ถู กต้อ งและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตามที่ กาหนด นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของกรมบัญชี กลาง (2547 : เว็บไซต์) ในด้าน
มาตรฐานของการตรวจสอบภายในที่กาหนดให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเชี่ ยวชาญโดยควรมี
ความรู ้ทกั ษะและความสามารถอื่นๆในการทางานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่ งความรู ้ความสามารถที่มี
จะช่วยทาให้สามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์กบั ผูร้ ับตรวจเป็ นการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดีข้ ึน

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารของกระทรวงยุติธรรมและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ควรให้ความสาคัญกับกลยุท ธ์ก าร
ตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภาคสนาม และด้านการ
รายงานและการติดตามผล เพื่อให้รายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในมีคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริ หารจัดการของส่ วนราชการ ส่ งผลให้ส่วนราชการบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ นาไปสู่ ผลการ
ดาเนินงานที่มีคุณภาพต่อไป
2. ผูบ้ ริ หารของกระทรวงยุติธรรม ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลากร ให้มี
ความรู ้ในระบบการตรวจสอบภายในอย่างถูกต้อง เพื่อนามาสู่ การปฏิ บตั ิงานแต่ละด้านที่รับผิดชอบ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล ส่ งผลให้มีองค์กรประสบความสาเร็ จในระบบการตรวจสอบภายใน และยังช่วยให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในดาเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการดาเนินงานตรวจสอบภายในได้
3. กระทรวงยุติธรรม ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบภายใน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการประสานงานระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริ หาร เพื่อให้เกิดความร่ วมมือและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะจะช่วยให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคของกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน ของผูต้ รวจสอบภายใน สังกัด
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาปั ญหาและอุปสรรคไปปรับปรุ งแก้ไขได้
ตรงประเด็น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผลการดาเนินงานส่วนราชการต่อไป
2. ควรเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรื อการจัดส่ งแบบสอบถาม เป็ นวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและความคิดเห็นที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนและจุดคุม้ ทุนของเครื่ องต้นแบบที่ใช้สนามไฟฟ้ าแบบ
พัลส์สาหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ านม การวิจยั เชิงพรรณานี้ทาการเก็บรวบรวมจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเครื่ องต้นแบบได้แก่ อาจารย์และนักศึ กษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
เนื้ อหาเพื่อนาตัวเลขมาคานวณต้นทุนการผลิตจากเครื่ องต้นแบบและทาการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนจากการน าเข้า
แบบจาลองการวิเคราะห์โดยใช้สมการและสูตรในการคานวณ
ผลการศึ ก ษาพบว่า ต้น ทุ น การผลิ ต จากเครื่ อ งต้นแบบประกอบด้ว ย วัต ถุ ดิ บ ทางตรง 26,964 บาท
ค่าแรงงานทางตรง 4,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต 7,062 บาท สาหรับการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนจากการนาเข้า
แบบจาลองโดยใช้สมการและใช้สูตรในการคานวณพบว่า หากผูผ้ ลิตนาเอาเครื่ องต้นแบบไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์น้ นั
ต้องขายให้ได้จานวนหน่วยเท่ากับ 28,226/ราคาขายต่อหน่วย จึงจะทาให้เกิดความคุม้ ทุนและสามารถนาไปเป็ น
ข้อมูลประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเลือกเครื่ องจักรในการผลิตสิ นค้า
คาสาคัญ: ต้นทุน จุดคุม้ ทุน สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ การฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การแข่งขันทางธุ รกิ จในยุคปั จจุบนั ธุ รกิ จหรื อองค์กรจะต้องมีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ หรื อที่ เราเรี ยกว่า
“สารสนเทศ” (Information) ข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์น้ ี จะช่ วยให้ธุรกิ จหรื อองค์กรมี ขอ้ มูลช่ วยในการวางแผน
ควบคุมและทาการตัดสิ นใจทางธุ รกิจได้อย่างถูกต้องและเชื่อได้ ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่รวบรวมขึ้นจากการจดบันทึ กการ
ดาเนิ นงานโดยนักบัญชี น้ นั ถือว่าเป็ นข้อมูลทางการเงิ นที่ สาคัญยิ่งต่อองค์กรในการนาพาให้องค์กรอยู่รอดได้
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นุทน (Cost) ซึ่ งต้นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่มีมูลค่าวัดได้ดว้ ยหน่วยเงินตราที่จ่ายไป
เพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุดิบ สิ นค้าหรื อบริ การ โดยวัตถุดิบ สิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้มานี้ จะนาไปทากิ จกรรมที่ ทาให้
ธุ รกิ จได้รับผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนในปั จจุบนั และอนาคตมากที่สุด โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นมีท้ งั ต้นทุนที่ใช้
แล้วหมดไป (Expired Costs) และต้นทุนที่ยงั ไม่หมดประโยชน์ (Unexpired Costs) (กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, 2560, หน้า
29) ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตหรื อกิ จการให้บริ การย่อมมีตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต (Manufacturing Cost) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มาที่จะจาหน่ายต่อไป (เบญจมาศ อภิสิทธิ์ ภิญโญ, 2555, หน้า 23)
และตามทฤษฎีการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันของพอร์ ตเตอร์ (Michel E. Porter, 2008) นั้นส่ วนหนึ่งได้
กล่าวถึงการสร้างความได้เปรี ยบจากกลยุทธ์ตน้ ทุน (Cost Strategy) เพื่อให้เกิ ดกระบวนการวางแผนและนาไป
ปฏิบตั ิการบริ หารต้นทุนที่ต่าและทราบต้นทุนที่แท้จริ งเพื่อให้มีส่วนแบ่งกาไรที่เพิ่มขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดเวลา นอกจากนี้ ยงั สามารถนาเอาข้อมูลต้นทุน
ไปคานวณวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั รายได้ หรื อที่เรี ยกว่า “จุดคุม้ ทุน” (Break Even Point Analysis) ซึ่งเป็ นจุด ณ
ระดับการดาเนินงานที่ปริ มาณการขายที่ทาให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมที่เกิดขึ้น หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งได้วา่ ณ
จุดนี้ เป็ นจุดที่ไม่มีกาไรหรื อไม่ขาดทุน กิ จการจะมียอดกาไรส่ วนเกิ นรวมเท่ากับต้นทุนคงที่ท้ งั หมดของกิจการ
(กัญฐณา ดิ ษฐ์แก้ว, 2560, หน้า 58) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ ึ งจะทาให้เกิ ดความเข้าใจถึง
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ความสัมพันธ์ของกาไรและปริ มาณการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตที่ชดั เจน และเป็ นประโยชน์สาหรับการ
กาหนดนโยบายการผลิตและการควบคุมค่าใช้จ่าย (วันชัย ริ จิรวนิช และชอุ่ม พลอยมีค่า, 2554, หน้า 45)
ดัง เช่ น อุ ต สาหกรรมที่ ท าการผลิ ต น้ านมในประเทศไทยนั้น เครื่ อ งจัก รและวัต ถุ ดิ บ ที่ ต ้อ งใช้ใ น
กระบวนการผลิตบางอย่างไม่สามารถหาได้ อีกทั้งต้นทุนการผลิตค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ซึ่ งการฆ่า
เชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ านมเป็ นขั้นตอนหนึ่ งในการผลิตน้ านมเพื่อให้ได้น้ านมที่ยงั คงคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ทาลาย
วิตามิน และยังคงรักษามาตรฐานการผลิตให้เท่าเทียมระดับสากลจึงมีการผลิตระบบการพาสเจอร์ ไรซ์แบบใช้
พลังงานต่าด้วยสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ (Pulsed Electric Field: PEF) (วิกานดา ปั ญญาเมืองใจและคณะ, 2555) ด้วย
ต้น ทุ น การผลิ ต ประมาณ 0.9-2.1 บาทต่ อ ลิ ต ร ซึ่ งในหลัก การของสนามไฟฟ้ าแบบพัล ส์ น้ ัน จะสามารถฆ่ า
เชื้อจุลินทรี ยโ์ ดยไม่ใช้ความร้อน ดังนั้นจึงยังคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้ ทั้งนี้การฆ่าเชื้อจุลินทรี ยด์ ว้ ยการใช้
หลักการของสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ น้ ี จึงเหมาะสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารในรู ปของเหลวด้วย ไม่วา่ จะเป็ น นม โย
เกิ ร์ต น้ าผลไม้ต่างๆ อย่างไรก็ตามในห้องทดลองระดับปฏิ บตั ิการเพื่อสร้างเครื่ องต้นแบบด้วยหลักการระบบ
สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ สาหรั บการฆ่ าเชื้ อจุ ลินทรี ยใ์ นน้ านมนั้นยังไม่ได้มีการศึ กษาทางด้านต้นทุน การผลิตที่
แท้จริ งเพื่อนาเสนอให้กบั ผูผ้ ลิตน้ านมหรื อผูผ้ ลิตกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ของเหลวต่างๆ ได้นาไปใช้ในการผลิตเชิ ง
พาณิ ชย์ ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงนาเสนอแนวคิดการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตและจุดคุม้ ทุนของเครื่ องต้นแบบการใช้
สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์สาหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ านม เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนในการผลิตที่แท้จริ งของแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตเครื่ องต้นแบบและนาไปเป็ นสารสนเทศหรื อข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์หาจุดคุม้ ทุน
สาหรับผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการที่สนใจในการนาเครื่ องต้นแบบที่ใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ไปใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตน้ านมหรื อของเหลวต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตน้ ทุนของเครื่ องต้นแบบที่ใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์สาหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์
ในน้ านม
(2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนของเครื่ องต้นแบบที่ใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์สาหรับการฆ่า
เชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ านม
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัยเพือ่ การดาเนินงาน
เก็บข้อมูลจากเครื่ องต้นแบบ

การค้นคว้าทฤษฎี หนังสื อ
เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

คานวณต้นทุนที่แท้จริ ง และ
เข้าแบบจาลองในการ
วิเคราะห์จุดคุม้ ทุน

ผลสรุ ปเพื่อนาไปใช้
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อการดาเนินงาน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ในห้องทดลองระดับปฏิบตั ิการจากเครื่ องต้นแบบที่ใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์
สาหรั บการฆ่ าเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ในน้ านม ดังนั้นประชากรและกลุ่มตัว อย่างในครั้ งนี้ เป็ นกลุ่มผูใ้ ห้ข ้อมู ลจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่ องต้นแบบนี้ ได้แก่
1. นางสาววิกานดา ปั ญญาเมืองใจ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
2. อาจารย์สุวิมล จันทะระ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ดอยสะเก็ด
3. อาจารย์รัตติ กาล กุสุยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ดอยสะเก็ด
4. อาจารย์อาทิ ตย์ ยาวุฑฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ดอยสะเก็ด
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

455

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ แบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ต้น ทุ น การผลิ ต จากเครื่ อ งต้น แบบที่ ใ ช้
สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ในห้องทดลองระดับปฏิบตั ิการ ซึ่งแบบบันทึกนี้เกิดจากการค้นคว้าทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านต้นทุนและเรื่ องหลักการใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์
ในน้ านมรวมทั้งสิ้ น 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพด้านเนื้ อหา ด้านความถูกต้อง และการใช้ภาษาเพื่อนามาปรับปรุ ง
แก้ไขก่อนการบันทึกข้อมูลต้นทุนการผลิตเครื่ องต้นแบบที่ใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์สาหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยใ์ น
น้ านม
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั นี้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิในห้องทดลองระดับปฏิบตั ิการที่บรรจุ
เครื่ อ งต้น แบบที่ ใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัล ส์ ส าหรั บการฆ่ า เชื้ อ จุ ลิน ทรี ยใ์ นน้ า นมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งการสร้างเครื่ องต้นแบบนี้
จัดทาโดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กล่าวถึงในหัวข้อประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อทาการศึ กษาและบัทึกข้อมูลจากเครื่ องต้นแบบในห้องทดลองระดับปฏิ บตั ิ การแล้ว จากนั้นทาการ
คานวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริ งโดยการประยุกต์ใช้ความหมายของต้นทุนที่ศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร และ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสามารถจาแนกต้นทุนในการผลิตออกได้เป็ น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่วนจุดคุม้ ทุนนั้นสามารถทาการวิเคราะห์ได้ 3 วิธี (กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, 2560, หน้า 61) ดังนี้
1. วิเคราะห์ โดยวิธีสมการ (Equation Method) วิธีการหาจุ ดคุ ม้ ทุ นโดยการใช้ ส มการกาไร (Profit
Equation) คือ กาไรจะเท่ากับรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายโดยค่าใช้จ่ายแยกเป็ นค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายคงที่ หรื อ
กล่าวได้วา่ ณ จุดเสมอตัว กาไรหรื อขาดทุนเท่ากับ 0 ดังนั้น
รายได้จากการขายหรื อยอดขาย – ต้นทุนผันแปร – ต้นทุนคงที่ = 0
หรื ออาจจะเขียนได้ในรู ปดังนี้
(ราคาขายต่อหน่วย x จานวนที่ขาย) – (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x จานวนที่ขาย) – ต้นทุนคงที่ = 0
2. วิเคราะห์โดยวิธีการใช้กราฟ (Graph Method) จุดคุม้ ทุนที่ได้โดยการใช้กราฟ คือ จุดที่เส้นรายได้
รวมตัดกับเส้นต้นทุนรวม ส่ วนพื้นที่ ที่เกิ ดจากเส้นรายได้รวมสู งกว่าต้นทุนรวมคือส่ วนกาไรของธุ รกิ จ และใน
ทางตรงข้าม พื้นที่ที่เกิดจากเส้นต้นทุนรวมสูงกว่ารายได้รวมคือส่วนขาดทุนของธุรกิจ
3. วิเคราะห์โดยวิธีการคานวณ (Algebraic Method) จากความหมายของจุดคุม้ ทุนว่าเป็ นจุดที่รายได้
รวมเท่ากับต้นทุนรวม ดังนั้น สูตรจุดคุม้ ทุนสามารถหาได้จาก
ปริ มาณการผลิตและขาย ณ จุดคุม้ ทุน

=

456

ต้นทุนคงที่รวม
ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
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ส าหรั บ ในงานวิ จัย นี้ เป็ นการศึ ก ษาจากเครื่ อ งต้น แบบที่ ใ ช้ส นามไฟฟ้ าแบบพัล ส์ ส าหรั บ การฆ่ า
เชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ านมซึ่ งยังไม่มีรายได้เกิดขึ้นจริ ง ดังนั้นการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนจะนาเข้าแบบจาลองการวิเคราะห์
จุดคุม้ ทุนแบบการใช้สมการและการใช้สูตร และนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากกระบวนการผลิตสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์สาหรับการฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นน้ านม ดังกล่าวข้างต้นนั้น
สามารถนามาวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริ ง ได้แก่ ต้นทุนของส่ วนประกอบเครื่ องสนามไฟฟ้ าแบบ
พัลส์ (ค่าวัตถุดิบ) ค่าแรงงานในการผลิตเครื่ องสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ และค่าใช้จ่ายในการผลิตเครื่ องสนามไฟฟ้ า
แบบพัลส์ เพื่อเตรี ยมพร้อมสู่การคานวณจุดคุม้ ทุน แสดงได้ดงั ตารางที่ 1 ถึง 3
ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนวัตถุดิบ
ส่วนประกอบเครื่องสนามไฟฟ้าแบบพลัลส์

ปริมาณทีใ่ ช้

ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิม่
(บาท)

รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิ้น

1 ถังนมขนาด 6 L

จานวน 1 ถัง

700.00

700.00

49.00

749.00

2 Thermo meter ก้านเสียบแบบมีเกจ

จานวน 2 ชุด

1,580.00

3,160.00

221.20

3,381.20

3 Pump

จานวน 1 ตัว

3,800.00

3,800.00

266.00

4,066.00

4 Rota meter

จานวน 1 ตัว

3,000.00

3,000.00

210.00

3,210.00

5 ท่อสายใยลวดขนาด12x18มม.พร้อมแหวนรัดท่อและข้อต่อสแตนเลส จานวน 10 ตัว

344.00

3,440.00

240.80

3,680.80

6 โครงสร้างสแตนเลสกล่องสีเ่ หลีย่ ม 1/2

จานวน 1 ชุด

1,500.00

1,500.00

105.00

1,605.00

7 กล่องควบคุมระบบไฟฟ้า

จานวน 1 กล่อง

1,500.00

1,500.00

105.00

1,605.00

8 Presure gage

จานวน 2 ตัว

150.00

300.00

21.00

321.00

9 ห้องฆ่าเชือ้ (Chamber)

จานวน 1 ห้อง

7,800.00

7,800.00

546.00

8,346.00

20,374.00

25,200.00

1,764.00

26,964.00

รวมเป็นเงิน

26,964.00

ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนค่าแรงงาน
ค่าแรงงานในการผลิตเครื่องสนามไฟฟ้าแบบพลัลส์

ปริมาณทีใ่ ช้

ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิม่
(บาท)

รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิ้น

1 ค่าแรงงานคนงานทีใ่ ช้ในการผลิตเครื่อง (ประมาณการ ชม.ต่อวัน)

จานวน 18 ชม

200.00

3,600.00

3,600.00

2 ค่าแรงงานคนงานทีใ่ ช้ในการควบคุมการผลิตเครื่อง

จานวน 2 ชม

200.00

400.00

400.00

3 ค่าแรงงานคนงานทีใ่ ช้ในการทดสอบการผลิตเครื่อง

จานวน 1 ชม

200.00

200.00

200.00

รวมเป็นเงิน

600.00

4,200.00

-

4,200.00

4,200.00

ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเครื่องสนามไฟฟ้าแบบพลัลส์

ปริมาณทีใ่ ช้

ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิม่
(บาท)

1 แหล่งจ่ายไฟฟ้า24v
2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
3 ค่าไฟฟ้าทดสอบการเครื่อง
4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมเป็นเงิน
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รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิ้น

3,600.00

3,600.00

252.00

3,852.00

500.00

500.00

35.00

535.00

500.00

500.00

35.00

535.00

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
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จากการวิเคราะห์ตน้ ทุนของสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ านมที่แสดงดังตารางที่ 1
ถึ ง 3 ข้างต้นนั้น จะเห็ นได้ว่าต้นทุ นวัตถุดิบหรื อส่ วนประกอบกอบของการผลิตเครื่ องสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์
ประกอบด้วย ถังนมขนาด 6 ลิตร เทอร์ โมมิเตอร์ กา้ นเสี ยบแบบมีเกจ ตัวปั๊ ม เครื่ องวัดอัตราการไหลของอาหาร
(Rota meter) ท่อสายใยลวดขนาดพร้อมแหวนรัดท่อและข้อต่อสแตนเลส โครงสร้างสแตนเลสกล่องสี่ เหลี่ ยม
กล่องควบคุมระบบไฟฟ้ า มาตรวัดความดัน และห้องฆ่าเชื้อ รวมทั้งสิ้น 26,964 บาท ส่วนต้นทุนค่าแรงงานในการ
ผลิตประกอบด้วย ค่าแรงงาน 3 ส่ วนคือ ค่าแรงงานที่ ใช้ในการผลิตเครื่ อง ค่าแรงงานที่ ในการควบคุมการผลิต
เครื่ อง และค่าแรงงานที่ ใช้ในการทดสอบการผลิ ตเครื่ อง รวมทั้งสิ้ น 4,200 บาท สาหรับค่าใช้จ่ายในการผลิ ต
ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ าแรงดันสูง ค่าไฟฟ้ าทดสอบเครื่ อง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมทั้งสิ้น 7,062
บาท เมื่อรวมต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายในผลิตแล้วเท่ากับ 38,226 บาท
สาหรับการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนนั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลต้นทุนจากตารางที่ 1 ถึง 3 นามาจาแนกเป็ นต้นทุน
ผันแปร และต้นทุนคงที่ จะพบว่าต้นทุนผันแปรรวมเท่ากับ 31,164 บาท ส่ วนต้นทุนคงที่ ที่เกิ ดขึ้นเท่ากับ 7,062
บาท สาหรับต้นทุนผันแปรนั้นหากต้องการวิเคราะห์ออกมาเป็ นต้นทุนผันแปรต่อหน่ วยสามารถทาได้โดยนา
จานวนหน่วยที่ขายมาหารกับต้นทุนผันแปรรวม เมื่อเราได้ตน้ ทุนผันแปรรวมและต้นทุนคงที่รวมแล้วก็นามาเข้า
แบบจาลองเพื่อเตรี ยมวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน ได้ดงั นี้
1. วิเคราะห์โดยวิธีสมการ (Equation Method)
(ราคาขายต่อหน่วย x จานวนที่ขาย) – (ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x จานวนที่ขาย) – ต้นทุนคงที่ = 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) ก็จะทาให้เราทราบว่าจานวนหน่วยที่ขาย (N) เพื่อก่อให้เกิดจุดคุม้ ทุนนั้น
ต้องขายกี่หน่วย
2. วิเคราะห์โดยวิธีการคานวณ
ต้นทุนคงที่รวม
ปริ มาณการผลิตและขาย ณ จุดคุม้ ทุน
=
ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
7,062
N
=
P – (31,164/N)
NP – 31,164 = 7,062
NP
= 38,226
N
= 38,226/P
จากการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนโดยใช้สูตรการคานวรนั้นจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ปลายทางได้จุดคุม้ ทุนเหมือนกับ
วิธีการวิเคราะห์โดยใช้สมการ นัน่ คือหากเราทราบราคาขายต่อหน่วย (P) ก็จะทาให้เราทราบว่าจานวนหน่วยที่ขาย
(N) เพื่อก่อให้เกิดจุดคุม้ ทุนนั้นต้องขายกี่หน่วย
458

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

6. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่าต้นทุนวัตถุดิบหรื อส่ วนประกอบกอบของการผลิตเครื่ องสนามไฟฟ้ าแบบพัลส์
ประกอบด้วย ถังนมขนาด 6 ลิตร เทอร์ โมมิเตอร์ กา้ นเสี ยบแบบมีเกจ ตัวปั๊ ม เครื่ องวัดอัตราการไหลของอาหาร
(Rota meter) ท่อสายใยลวดขนาดพร้อมแหวนรัดท่อและข้อต่อสแตนเลส โครงสร้างสแตนเลสกล่องสี่ เหลี่ ยม
กล่องควบคุมระบบไฟฟ้ า มาตรวัดความดัน และห้องฆ่าเชื้อ รวมทั้งสิ้น 26,964 ส่วนต้นทุนค่าแรงงานในการผลิต
ประกอบด้วย ค่าแรงงาน 3 ส่ วนคือ ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตเครื่ อง ค่าแรงงานที่ในการควบคุมการผลิตเครื่ อง
และค่าแรงงานที่ใช้ในการทดสอบการผลิตเครื่ อง รวมทั้งสิ้น 4,200 บาท สาหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตประกอบด้วย
แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ าแรงดันสูง ค่าไฟฟ้ าทดสอบเครื่ อง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมทั้งสิ้น 7,062 บาท เมื่อรวม
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายในผลิตแล้วเท่ากับ 38,226 บาท เมื่อนามาจาแนกเป็ นต้นทุน
ผันแปร และต้นทุนคงที่ จะพบว่าต้นทุนผันแปรรวมเท่ากับ 31,164 บาท ส่ วนต้นทุนคงที่ ที่เกิ ดขึ้นเท่ากับ 7,062
บาท เมื่อเปรี ยบกับการศึกษาของ เวียง อากรชี วิบูลย์ เทเพนทร์ และชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิ ชย์ (2551) ซึ่ งทาการ
ออกแบบพัฒนาเครื่ องบดแห้งทุเรี ยน โดยศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาตร์เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการตั้งราคาที่
เหมาะสมกับเกษตรและผูป้ ระกอบการ ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ของเครื่ องบดแห้ง
ทุเรี ยนที่ประกอบด้วยชุดบดหยาบ ใบมีด เครื่ องบดละเอียด จานบดหมุน 3 วงรอบ ซี่ฟันบด 2 วงรอบ มอเตอร์ตน้
กาลัง 3 แรงม้า มีรวมต้นทุนเครื่ องบดประมาณ 60,000 บาท ด้วยอัตราการบดอยูท่ ี่ 80 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง เมื่อมีการ
บดแห้งเกื ดขึ้นจะมีตน้ ทุนการใช้เครื่ องที่ เกิ ดขึ้น 1.11 บาทต่อกิ โลกรัมทุเรี ยนผง นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบใน
งานวิจยั ของ ดุษฎี บุญธรรม (2556) ซึ่ งศึกษาต้นทุนการผลิตแท่งชิ้นงานในอุตสาหกรรมโดยต้นทุนกิจกรรม โดย
องค์ประกอบของต้นทุนการผลิตประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต พบว่า
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นในการผลิตแท่งชิ้นงาน รวม 3 เดือนเท่ากับ 3,304,033 บาท อย่างไรก็ตามงานวิจยั
ของ ดุษฎี บุญธรรมนี้ เป็ นลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ทาให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้น 3 เดือนมี
จานวนที่ สูงกว่า แต่สิ่งที่ อุตสาหกรรมการผลิตแยกต้นทุนการผลิตออกมานั้นมีความสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ 3
ส่วน ดังที่กล่าวไปข้างต้น
ในการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนจะช่วยให้การบริ หารจัดการการผลิตและประยุกต์ใช้ในการพิจารณาเลื อก
เครื่ องจักรในการผลิต สิ นค้าเพื่อต้นทุนที่เกิ ดน้อยที่สุดนัน่ เอง ทั้งนี้ เมื่อเราได้ตน้ ทุนผันแปรรวมและต้นทุนคงที่
รวมแล้วก็นามาเข้าแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน วิเคราะห์โดยวิธีสมการและการคานวณโดยใช้สูตรพบว่า
ปริ ม าณการขายที่ จ ะทาให้เ กิ ดความคุ ้ม ทุ น นั้น อยู่ที่ เท่ า กับ 38,226/P หน่ ว ย ผลลัพ ธ์ ป ลายทางได้จุ ดคุ ม้ ทุ น
เหมือนกันทั้ง 2 วิธี นัน่ คือหากเราทราบราคาขายต่อหน่วย (P) ก็จะทาให้เราทราบว่าจานวนหน่วยที่ขาย (N) เพื่อ
ก่ อให้เกิ ดจุดคุม้ ทุ นนั้นต้องขายกี่ หน่ วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิ ตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์ (2552) ที่ ทาการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุม้ ทุน และส่วนเกินที่ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาล
และนอกฤดูกาลโดยคานวณหาจุดคุม้ ทุนจากการใช้สูตรทาให้ ทราบข้อมูลจุดคุม้ ทุนในการผลิ ตมะนาวทั้งใน
ฤดู กาลและนอกฤดู กาลเพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจสาหรั บผูป้ ระกอบการที่ สนใจลงทุนการปลูก
มะนาว อย่างไรก็ตามหากเปรี ยบเทียบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องจักรในการผลิตซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษา
ของงานวิจยั นี้ พบว่างานวิจัยของ ปรี ชา เกรี ยงกรกฎ และนุ ชสรา เกรี ยงกรกฎ (2555) ทาการศึ กษาการเลือก
เครื่ องจักรในการผลิตโดยวิธีจุดคุม้ ทุน ซึ่ งเป็ นวิธีที่ชดั เจนที่สุดในการพิจารณาเลือกเครื่ องจัก รเพื่อใช้ในการผลิต
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เมื่ออัตราผลตอบแทนไม่เท่ากัน ดังนั้นจะเห็นได้วา่ เมื่อผูผ้ ลิตหรื อบริ ษทั มีสายการผลิตสิ นค้าหลากหลาย ต้องมี
การใช้เครื่ องจักรหลายชนิ ด หลายขนาดแล้วนั้น สามารถนาหลักการของการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนไปร่ วมพิจารณา
ในการเลือกเครื่ องจักรในการผลิตได้ ทั้งนี้หากผูผ้ ลิตหรื อบริ ษทั นาสมการที่ได้จากแบบจาลองของงานวิจยั นี้ไปใช้
ในการพิ จ ารณาตัด สิ น ใจเลื อ กเครื่ อ งจักรในการผลิ ต จากกรณี ข องเครื่ อ งต้น แบบจะสามารถขยายและผลิ ต
เครื่ องจักรโดยใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยข์ องผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าได้ตามกาลังการผลิต

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็ นถึ งต้นทุนการผลิ ตที่ เกิ ดขึ้นและแบบจาลองในการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
สาหรับเครื่ องต้นแบบที่ ใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ในการฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นน้ านม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในเชิ ง
พาณิ ชย์สาหรับการเตรี ยมความพร้อมในการผลิตเครื่ องฆ่าเชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ านมโดยใช้สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์ใน
อุตสาหกรรมการผลิตด้วยต้นทุนที่แท้จริ งและทาให้ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ และบริ ษทั สามารถทาการวางแผนตั้ง
ราคาขาย รวมถึงสามารถวางแผนในเรื่ องของจานวนหน่วยที่ขายเพื่อสร้างกาไรอย่างยัง่ ยืนต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาการคานวณค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยวิธีตน้ ทุนฐานกิจกรรมเพื่อให้ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นใกล้เคียง
กับความเป็ นจริ งที่สุดและเพื่อให้การตั้งราคาขายจากต้นทุนการผลิตที่คานวณขึ้นเหมาะสมที่สุดตามกิจกรรมการ
ผลิต
(2) หาข้อมูลทางด้านการผลิตและทางด้านการตลาดเพื่อวางแผนธุรกิจให้กบั ผูผ้ ลิตในระดับ
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและย่อม ทั้งนี้จะสามารถช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยในยุค Thailand 4.0
ต่อไป
(3) ควรทาการวิเคราะห์ ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ในการประเมิ นความน่ าจะเป็ นเพื่อ
สามารถกาหนดราคาขายให้กบั ผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการโดยแสดงแต่ละช่วงของราคาขายว่าควรจะขายกี่ หน่ วย
เพื่อให้เกิดความคุม้ ทุนจากการคานวณต้นทุนที่แท้จริ งที่ได้นาเสนอจากในบทความวิจยั นี้

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ในการให้โ อกาสเผยแพร่ ง านวิจัย และขอบพระคุ ณ ฝ่ ายวิ จัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากสาหรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั ในครั้งนี้

9. เอกสารอ้างอิง
กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว. 2560. การบัญชีบริหาร (การบัญชีต้นทุน 2). ตาก: บริ ษทั ประสิ ทธิ์ดีไซน์ จากัด.
ฐิ ตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์ . 2552. “การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน จุดคุม้ ทุน และส่ วนเกินที่
ปลอดภัยจากการผลิตมะนาวในฤดูกาลและนอกฤดูกาล.” วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสั งคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ . 15, 4: 612-628.

460

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ดุษฎี บุญธรรม. 2556. “การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตแท่งชิ้นงานในอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม.”
วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. 36, 2: 203-213.
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. 2555. การบัญชีบริหาร. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ปรี ชา เกรี ยงกรกฎ และนุชสรา เกรี ยงกรกฎ. 2555. “การเลือกเครื่ องจักรโดยวิธีจุดคุม้ ทุนของมูลค่าเงินเทียบเท่า
รายปี สาหรับกรณี อตั ราผลตอบแทนไม่คงที่.” การประชุมวิชาการข่ ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจาปี 2555. 17-19 ตุลาคม 2555: 2128-2133.
วันชัย ริ จิรวนิช และชอุ่ม พลอยมีค่า. 2554. เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิกานกา ปั ญญาเมืองใจ สุวมิ ล จันทะระ รัตติกาล กุสุยะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และพานิช อินต๊ะ. 2555. “การประยุกต์ใช้
สนามไฟฟ้ าแบบพัลส์สาหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ านม. วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. 35,4:
469-484.
เวียง อากรชี วิบูลย์ เทเพนทร์ และชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิ ชย์. 2551. “ออกแบบพัฒนาเครื่ องบดแห้งทุเรี ยน.”
วิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่ ว สถาบันวิจยั เกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร. รายงานผลงานวิจยั
ประจาปี 2551: 64-96.
Michael E. Porter. 2008. “The Five Competitive Forces That Shape Strategy”. Harvard Business Review.
January 2008: 79-93.

461

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การจัดทางบการเงินอย่ างเป็ นระบบทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจ
ของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
SYSTEMATIC PROCESS OF PREPARING FINANICIAL REPORTS
AFFECTING EFFECTIVE DECION-MAKING OF SMEs’ EXECUTIVES.
ธนภร ประจันตะเสน
นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: may_ninth_88@hotmail.com
ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
อาจารย์ ประจาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: pravasxyz248@gmail.com
บทคัดย่อ
ผูบ้ ริ หารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่ วนใหญ่มกั ไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้งบ
การเงิ นเท่าที่ ควร เนื่ องจากมักจะต้องการทราบเพียงจานวนเงิ นสด รายรับและรายจ่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลทาให้ธุรกิจเกิดปั ญหาในหลายด้าน หากผูบ้ ริ หารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าใจถึง
ความสาคัญของการใช้งบการเงิน รวมถึงมีการจัดทางบการเงินอย่างเป็ นระบบ โดยสามารถนาหลัก PDCA มา
ประยุกต์ใช้ก็จะสามารถนาข้อมูลจากงบการเงิ นมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ในการตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อมูลในงบการเงินจึงต้องเป็ นข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ ว เข้าใจง่าย และสะท้อนถึงสภาพปั จจุบนั ของกิจการให้มากที่สุด
คาสาคัญ: การจัดทางบการเงิน, ประสิ ทธิภาพการตัดสิ นใจ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

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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บทนา
จากข้อมูลสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในแต่ละปี ที่ สานักงานส่ งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้แสดงไว้ในรายงานสถานการณ์ประจาปี แต่ละปี ตั้งแต่ปี 2550 ถึง
2560 จะพบว่า สภาวะทางเศรษฐกิจของสังคมโลกเป็ นปั จจัยที่ถือเป็ นตัวแปรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
กลุ่มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกเกิ ดการถดถอย ระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไม่นอ้ ย และยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554
ที่ ท าให้ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ เกิ ด การขาดทุ น และไม่ สามารถด าเนิ น ธุ รกิ จต่ อไปได้เนื่ อ งจากได้รับ ผลกระทบจาก
เหตุ ก ารณ์ ดังกล่ าว แต่ ย งั มี ปั ญ หาที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ งของวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มที่ ข ้อ มู ล
สถานการณ์ยอ้ นหลังของ สสว. ไม่ได้กล่าวถึงนัน่ คือ ปั ญหาทางด้านการจัดทางบการเงิน ซึ่งผูป้ ระกอบการส่ วน
ใหญ่มกั ไม่ได้ให้ความสาคัญเท่าที่ควร และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้งบการเงินเพื่อการวางแผนและ
บริ หารธุ รกิ จ เนื่ องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ตอ้ งการทราบเพียงสภาพคล่องทางการเงิ นในระยะเวลาสั้น ๆ
เท่านั้น (ภัทราพร นาคน้อย, 2551) ส่ งผลทาให้ธุรกิจเกิ ดปั ญหาในหลายด้าน เช่น การขาดข้อมูลที่สาคัญในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน ขาดเอกสารในการขอกูเ้ งินจากธนาคารหรื อสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เป็ นต้น
อาจกล่าวได้วา่ ผูป้ ระกอบการ SMEs จานวนไม่น้อย ที่ ยงั ไม่มีการวางแผนด้านการเงินและการบริ หาร
จัดการในด้านอื่น ๆ จึงทาให้ธุรกิจขาดความพร้อมในการขยายกิ จการในอนาคตและไม่สามารถดาเนิ นธุ รกิจได้
อย่างยัง่ ยืน ดังนั้น การบริ ห ารข้อ มูลโดยเฉพาะข้อมู ลทางด้านบัญ ชี จึ งมี ค วามส าคัญ เป็ นอย่างมาก และเป็ น
เครื่ องมือที่ มีความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จประการหนึ่ งที่ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารสามารถวิเคราะห์ ภาพรวมของ
กิจการ ซึ่งข้อมูลทางบัญชีดงั กล่าวจะอยูใ่ นรู ปแบบของงบการเงินของกิจการ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
งบการเงิ น เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ หารได้ เห็ น ถึ ง ผลก าไรขาดทุ น ฐานะทางการเงิ น รวมถึ ง การแสดงแนวโน้ ม
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกิจการ เป็ นต้น และเพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
งบการเงินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อมูลนั้นจึงต้องเป็ นข้อมูลที่มีคุณภาพ กล่าวคือ ต้องมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ ว เข้าใจง่าย และสะท้อนถึงสภาพปั จจุบนั ของกิจการให้มากที่สุด (ศศิวมิ ล มีอาพล, 2556)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมและผูเ้ กี่ ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของ
การจัดทางบการเงิ นอย่างเป็ นระบบ และนางบการเงิ นมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เพื่อให้สามารถบริ หารกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด

ความสาคัญของงบการเงิน
งบการเงินถือเป็ นสารสนเทศที่ ช่วยในการบริ หารจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการตัดสิ นใจ การวางแผน
และการควบคุมให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น (พัชริ น วิเศษประสิ ทธิ์, 2552)
วัชนีพร เศรษฐสักโก (2545) สรุ ปความสาคัญของงบการเงินไว้ 3 ประการ คือ
1. ให้ ข ้อมู ล เพื่ อ ใช้ในการปฏิ บัติ งานประจ าวัน แก่ ผูบ้ ริ ห ารระดับ ล่ างและพนัก งาน เพื่ อ ใช้ในการ
ประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ควบคุมและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในหน้าที่หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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2. ให้ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ วางแผน และควบคุมการดาเนิ นงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวแก่
ผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อนาไปใช้ประกอบกับข้อมูลที่ไม่เป็ นตัวเลขทางการเงิน สาหรับการบริ หารงานด้านต่าง ๆ
3. ให้ขอ้ มูลพื้นฐานตามกฎหมายกาหนดแก่ผใู ้ ช้ภายนอก
มนูญชัย ธีระอกนิษฐ์ (2552) ได้ระบุประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีไว้ดงั นี้
1. ช่วยให้ทราบฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสิ นใจได้
รวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา
2. ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถวางแผนธุรกิจด้านต่าง ๆ และช่วยให้สามารถปรับปรุ งและพัฒนากิจการได้
3. เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุน
4. ช่วยให้สามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ช่วยให้มีหลักฐานทางการเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นระเบียบ สามารถตรวจสอบได้
6. ช่วยในการวางแผนการใช้และควบคุมการใช้สินทรัพย์ให้มีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาของ Cao, Hsien & Kohlbeck (2012) ที่พบว่างบการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อการตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Berger P. (2011) ที่ พ บว่าคุ ณ ภาพของงบการเงิ น ส่ งผลต่ อ
การตัดสิ นใจของผูใ้ ช้งบการเงิน ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หารกิจการด้วยนัน่ เอง
จากข้อมูล ข้างต้น อาจสรุ ปความสาคัญ ของงบการเงิ น ได้ว่า งบการเงิ น เป็ นข้อมูลทางการบัญ ชี ที่ มี
ความสาคัญต่อการบริ หารกิจการ ทั้งในด้านการตัดสิ นใจ การวางแผน การควบคุม รวมถึงการแก้ไขปั ญหาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

ลักษณะเชิ งคุณภาพของงบการเงิน
นิ พนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิ ลปพร ศรี จนั่ เพชร (2551) ได้มีการนาเสนอเกี่ยวกับลักษณะเชิ งคุณภาพ
ของงบการเงิ น พบว่า ลักษณะเชิ งคุ ณภาพของงบการเงิ น เป็ นการนาเสนอถึ งลักษณะที่ จะทาให้กระบวนการ
บริ หารทางบัญชีเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดซึ่งมีรายละเอียดในการนาเสนอ ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพประกอบที่ 1 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี
464

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

จากแผนภาพดัง กล่ า ว พบว่ า ลัก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพของงบการเงิ น จะมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ คื อ
(1) ลักษณะเชิ งคุณภาพพื้นฐาน ที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารองค์กร และ (2) ลักษณะคุณภาพเสริ ม
ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาเปรี ยบเที ยบโดยน าข้อมูล ทางการบัญ ชี ม าวิเคราะห์ กับศักยภาพของคู่แข่งในองค์ก ร
เพื่อทาให้เกิ ดความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เพื่อทาให้เกิ ดความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จต่อไปในอนาคตได้ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารจะได้รับข้อมูลทางการบัญชี ที่ครบถ้วน เป็ นกลาง และไม่มี
ความผิดพลาด ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของสุ ธิรา เรื อนศรี (2553, หน้า 13 – 14) ที่ ได้ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับ
ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี ที่จะทาให้เกิดความสาเร็ จในการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจได้ จะต้องอาศัยปั จจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย
1) ข้อมูลทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินจะต้องมีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอ มีการจดบันทึกทุกครั้งที่ ใช้งาน อีกทั้งจะต้องมีการวางแผนการ
บริ หารบัญชี ที่เป็ นระบบ และควรมีการจัดแยกประเภทของบัญชีออกเป็ นกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพื่อทาให้เกิ ดความ
สะดวกในการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้
3) ต้องมีการนาเอาหลักปฏิบตั ิทางบัญชีเข้ามาใช้และเข้ามาบริ หารบัญชี เพื่อทาให้เกิดความถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ที่กาหนดไว้ และจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์ในการปฏิ บัติตามการแสดงรายละเอี ยดทางภาษี
ที่ถูกกฎหมายอีกทางหนึ่ง
4) การจัดทาข้อมูลทางบัญชี ควรจะต้องมี การจัดทาให้เป็ นมาตรฐาน และมีความต่อเนื่ อง สม่ าเสมอ
5) การจัดทาข้อมูลทางบัญชีจะต้องให้ความสาคัญกับความถูกต้องของงบการเงิน
6) การจัดทาข้อมูลทางบัญชีจะต้องมีการเตรี ยมความพร้อม หรื อมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบทุกด้าน
และต้องเป็ นไปตามที่ขอ้ กฎหมายต่าง ๆ กาหนดไว้
7) การจัด ท าข้อ มู ล ทางบัญ ชี จ ะต้อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ง บการเงิ น อย่า งเป็ นระบบ โดยอาจจะอาศัย
บุคคลภายนอก หรื อการปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี หรื อตามกฎหมายอื่นที่ระบุไว้
นอกจากนี้ ตามการศึกษาของวราภรณ์ นาคใหม่ (2558, หน้า 1-15) ที่ นาเสนอเกี่ ยวกับคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีไว้วา่ ข้อมูลทางบัญชี เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ จะช่วยให้การบริ หารงานขององค์กรเกิดความสาเร็ จ เพราะ
การวิเคราะห์งบการเงินเป็ นการวิเคราะห์งบกาไรขาดทุน ฐานะทางการเงิน การแสดงความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ ทาให้เกิดการนาข้อมูลที่จดั เก็บมาไปใช้เพื่อการวางแผน และนาไปปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพใน
การบริ หารงานสูงสุด ซึ่งควรจะต้อง มีการปฏิบตั ิตามที่แผนแม่บทการบัญชี ปี พ.ศ. 2552 คือ
1) การสร้างความเข้าใจให้กบั พนักงานต่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
2) การตัดสิ นใจ โดยข้อมูลที่ นาเสนอในงบการเงิ น จะมี ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ และยังสามารถ
นาไปสู่การคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตได้
3) การท าให้ เกิ ด ความน่ าเชื่ อ ถื อ ในองค์ก ร ซึ่ งการบริ ห ารบัญ ชี จะเป็ นการแสดงรายละเอี ย ดของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง และสามารถนาเอาข้อมูลเหล่านั้น มาสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ธุรกิจการได้
4) การสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่ งการบริ ห ารบัญ ชี จะสามารถน าข้อมูล ในงบการเงิ น
เปรี ยบเที ยบในรอบระยะเวลาบัญชี ที่แตกต่างกัน เปรี ยบเที ยบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินของธุรกิ จอื่น
รวมถึงวิธีการทางบัญชีจากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่งได้
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จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ ข้อมูลทางบัญชีเป็ นข้อมูลจากกระบวนการทางการบัญชี
ที่ ถูกจัดทาอย่างเป็ นระบบ โดยข้อมูลทางบัญชี ที่มีคุณภาพจะสามารถสะท้อนให้เห็ นสภาพทางเศรษฐกิ จของ
กิจการนั้น ๆ ทาให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูล อาทิ ผูบ้ ริ หาร นักลงทุน เจ้าหนี้ ของกิจการ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ สามารถนา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจด้านต่าง ๆ ได้

การจัดทางบการเงินอย่างเป็ นระบบ
อนุ รั กษ์ ทองสุ โขวงศ์ (2560) ได้อธิ บ ายไว้ว่า การจัด ท างบการเงิ น เป็ นระบบการจัด ท าข้อ มู ล ทาง
การบัญชีที่มีการนารายการทางการค้าเข้ามาจดบันทึกออกเป็ นหมวดหมู่ และมีการนาเอาสถิติหรื อการจดบันทึก
ไปทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อทาให้เกิดประโยชน์ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารต่อการดาเนิ นการต่าง ๆ
และทาให้เกิดการแปลความหมาย เพื่อให้เกิดการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพขององค์กรได้ โดยผูบ้ ริ หารองค์กร
สามารถใช้หลักการที่สาคัญ คือ
1. การบริ หารจัดการข้อมูลจากภายในองค์กร (Internal information) ซึ่ งข้อมูลภายในองค์กร เป็ นข้อมูล
ที่ มีความสาคัญ มาก ดังนั้น กระบวนการบริ หารองค์กร จะต้องมีการจัดทาระบบการบริ หารทางบัญชี คือ การ
วางแผนทางการบัญชี การบริ หารจัดการข้อมูลด้านการเงินต่าง ๆ รวมไปถึงการนาข้อมูลไปสู่ การวิเคราะห์ดา้ น
ผลผลิต และข้อมูลบุคลากร เพื่อทาให้เกิดการบริ หารภายในองค์กรที่เป็ นระบบ
2. การบริ หารจัดการข้อมูล ภายนอกองค์กร (External information) โดยข้อมูลประเภทนี้ จะวิเคราะห์
มาจากข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมไปถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทางบการเงิน มีความสาคัญมากต่อการบริ หารจัดการธุรกิจ ซึ่งการจัดทางบการเงินนั้นมีแนวทาง
อยู่หลากหลายรู ปแบบ แต่อย่างไรก็ดี งบการเงิ นนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับที่ ได้กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การบัญชีดว้ ย ซึ่งธารี หิ รัญรัศมี และคณะ (2551) ได้อธิบายขั้นตอนสาคัญการจัดทางบการเงินไว้ดงั นี้
1. มีกระบวนการจดบันทึกรายการ (Identifying and Recording with Measurement) โดยแบ่งออกเป็ น
ประเภท หรื อแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน มีการกาหนดมาตรวัดอย่างถูกต้อง และมีความง่ายต่อการจด
บันทึกและการอ่าน
2. มีการการจัดประเภทรายการ (Classifying) ให้เหมาะสม ซึ่ งโดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
คือ (1) สิ นทรัพย์ (2) หนี้สิน (3) ส่วนของเจ้าของ (4) รายได้ และ (5) ค่าใช้จ่าย
3. มี การสรุ ปผลรายการ (Summarizing) ที่ บันทึ กอยู่ในบัญชี อย่างถูกต้อง และอาจจะแบ่ งออกเป็ น
ช่วงเวลาต่างๆ เช่น 3 เดือน, 6 เดื อน หรื อ 1 ปี เพื่อทาให้สามารถนาไปวิเคราะห์ผลการบริ หารบัญชี ในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. มีการจัดทาผลสรุ ปไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (Communicating and Interpreting) ซึ่ งการบริ หารจัดการ
ดังกล่าว จะต้องมี อ งค์ป ระกอบต่าง ๆ ที่ ครบถ้วน เช่ น การจดบัน ทึ กข้อมูลทางบัญ ชี อ ย่างละเอี ยด มี การแบ่ ง
ช่วงเวลาอย่างเหมาะสม และมีการจัดแบ่งประเภทอย่างถูกต้อง
นอกจากการจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและจัดทางบการเงินอย่างเป็ นขั้นตอน
ตามที่ ไ ด้อ ธิ บ ายไว้แ ล้ว ยัง มี ปั จ จัย ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ งคื อ การจัด ท างบการเงิ น โด ยน าระบบ PDCA
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เข้ามาประยุกต์ใช้ (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ , 2560) เพื่อให้การจัดทางบการเงินของกิจการมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจเพื่อการบริ หารธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ โดยมีหลักการ
ดังนี้ (1) การวางแผนการจัดทางบการเงินให้ถูกต้องตามหลักทางบัญชี (2) การจัดทางบการเงิ นให้ถูกต้องตาม
หลักทางบัญ ชี (3) การตรวจสอบ ติ ดตาม และวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้านงบ และสุ ดท้าย คื อ (4) การทบทวนและ
ปรับปรุ งการจัดทาข้อมูลทางการเงิน แต่กิจการจาเป็ นต้องมีการกาหนดเป้ าหมายที่ จะทาให้เกิ ดความสาเร็ จใน
ระยะสั้นจนถึ งระยะยาว รวมไปถึ งการอาศัยข้อมูลจากภายในและภายนอก เพื่อทาให้การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกิ ด
ศักยภาพ โดยน าข้อมู ลที่ ได้จากการจัด ท างบการเงิ น มาใช้เพื่ อให้ได้รับ ข้อ มูลที่ ส าคัญ ได้แก่ ข้อมู ลเพื่ อการ
ตัดสิ นใจเชิงปริ มาณ (Quantitative information) และข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจเชิงคุณภาพ (Qualitative information)
การศึ กษาดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร (อ้างอิงในภัทรา นาคน้อย,
2551) ที่ ไ ด้มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กระบวนการจัด ท าข้อ มู ล ทางด้า นการบัญ ชี แ ละงบการเงิ น เพื่ อ ท าให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการ โดยเฉพาะส่ วนของกระแสเงินสดสภาพคล่องทางการเงิน ผลตอบแทนจากการ
ลงทุ น และยังจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การนาข้อ มูล ไปวิเคราะห์ ป ระเภทเพื่ อ ทาให้เกิ ด ความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จ
เป็ นต้น อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญแก่บุคลากรต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อทาให้เกิดการ
วางแผนอันจะนาไปสู่ การดาเนิ นการตามที่ ได้มีการตัดสิ นใจไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดกับองค์กรที่ จะบรรลุไปสู่
เป้ าหมาย ดังนั้น การจัดทาข้อมูลทางบัญชี จึ งเป็ นการนาเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างเป็ นระบบ เพื่อทาให้เกิ ด
การวางแผนการดาเนิ นการได้ยา่ งมีประสิ ทธิ ภาพ และมีการแสดงถึงข้อมูลในรายละเอียดฐานะทางการเงิน และ
รายการเดินบัญชี ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์กระแสเงิ นสด และการตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิจของผูบ้ ริ หาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้

การตัดสิ นใจ
จากการศึกษาคาจากัดความของนักวิจยั หลายท่าน อาทิ จิระจิตต์ ระคา (2541) , สมคิด บางโม (2545) ,
สุ พานี สกฤษฎ์วานิ ช (2549) ,และฉัตยาพร เสมอใจ (2550) สามารถสรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการ
พิจารณาทางเลือกที่มีอยูม่ ากกว่าหนึ่ งทางเลือก และตกลงใจชี้ขาดเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ งที่ประเมินแล้ว
ว่าจะทาให้บรรลุผลสาเร็ จ หรื อผลลัพธ์ของการตัดสิ นใจที่ ดี ซึ่ งประกอบด้วย ความมี คุณภาพ ความรวดเร็ ว
ทันเวลาถูกกับปั ญหาและความเหมาะสมทางจริ ยธรรม ซึ่ งลักษณะของการตัดสิ นใจนั้น กัลณพัฒน์ รัศมีเมฆินทร์
(2551) ได้สรุ ป ไว้ว่าโดยส่ วนใหญ่ ก ารตัดสิ น ใจจะมี 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คื อ 1) การตัดสิ นใจที่ อยู่ภายใต้ความ
แน่ นอน 2) การตัดสิ นใจภายใต้ความเสี่ ยง และ 3) การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่ นอน ซึ่ งการตัดสิ นใจนั้น
จะต้องให้ความสาคัญกับปั จจัยหลายประการ โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด และบริ บทต่าง ๆ
เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะทางด้านลูกค้า การตลาด และปั จจัยข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร นอกจากนี้ การเลื อกแนวทางที่ เหมาะสมก็จะเป็ นอี กแนวทางหนึ่ งที่ จะทาให้เกิ ดความถูกต้อ งในการ
ตัด สิ น ใจ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Robbins P. and Coulter M. (2003) ที่ ได้น าเสนอว่า รู ป แบบของการตัด สิ น ใจมี
3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) Well – Structured Problems and Programmed Decisions โดยรู ปแบบการตัดสิ นใจนี้ เป็ นการ
ตัดสิ นใจแบบตรงไปตรงมา มีข้ นั ตอนการตัดสิ นใจที่แน่นอน ชัดเจน และมีกระบวนการที่เป็ นระบบ 2) Poorly
– Structured Problems and Non programmed Decisions เป็ นการตัด สิ น ใจที่ เกิ ด ขึ้ นมาจากข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ไม่ มี
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ความชั ด เจน เป็ นการตั ด สิ นใจที่ มี ไ ว้ส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญหาเฉพาะหน้ า เท่ า นั้ น และ 3) Integration
เป็ นการตัดสิ นใจภายใต้ความเป็ นจริ งที่มีอยูใ่ นองค์กร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ออกมาเป็ นระบบ โดยอาศัย
ความร่ วมมือจากบุคลากรทุกระดับในองค์กรและการบริ หารองค์กรร่ วมกัน และมีแนวคิดว่า การเลือกแนวทางที่
เหมาะสมควรจะใช้วิธีการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม การมุ่งเน้นลูกค้า การตลาด การบริ หารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และการให้
ความสาคัญกับพนักงานและชุมชนรอบข้าง เพื่อทาให้เกิดทางเลือกที่สาคัญ
สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อธิ บายว่า การตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จของผูบ้ ริ หารวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อย่างถูกต้อง
ประกอบด้วยหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. บทบาทของผู ้บ ริ ห ารในการน าองค์ก รในกลุ่ ม วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) คื อ
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีการใช้อานาจและตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมต่อการรับมือทางด้าน
เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเริ่ มต้นจากการกาหนดแนวทางในการใช้อานาจเพื่อทาให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริ หารองค์กรของตนเอง และมี การจัดตั้งที มหรื อบุ คคลเพื่อทาให้หน้าที่ เช่ น การตรวจสอบ
ติดตามปั ญหาต่าง ๆ ที่มีในองค์กร และนาไปเป็ นข้อมูลประกอบกับการตัดสิ นใจต่อไป
2. การวางแผนการดาเนิ นธุรกิจที่จะต้องเป็ นไปตามกรอบระยะเวลาและข้อกาหนดต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
กระบวนการวางแผนงานในการบริ หารองค์กร และมี การน าเอาหลักการจัด ทาแผนธุ รกิ จเข้ามาใช้เพื่ อท าให้
สามารถปรับ ปรุ งองค์กร ให้พฒ
ั นาต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ อี ก ทั้งยังสามารถน าไปสู่ กระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่มาจากการปรับเปลี่ยนด้านสังคม สภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ผนั แปรตลอดเวลา
3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด เป็ นกระบวนการองค์กรจะมีการกาหนดวิธีการจัดทาข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลตามความคาดหวัง และความต้องการทางการตลาดของสิ นค้าและบริ การจากผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแต่ละองค์กร
สามารถใช้วิธีการที่ แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น เช่น การวิเคราะห์ อตั ราส่ วน
ทางการตลาด หรื อการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็ นหมวดหมู่ต่าง ๆ และทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสามารถ
ผลิตสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ได้ โดยองค์กรจะต้องมีการใช้หลักการวางแผนงาน
ทางด้านการตลาดอย่างเป็ นระบบ มีการนาแผนการตลาดไปใช้ให้ตรงกับเป้ าหมายของแผนงานที่ ได้ร่างเอาไว้
และมีการตรวจสอบเพื่อประเมินและติดตามผลการปฏิ บตั ิงานตามแผนอย่างเคร่ งครัด เพื่อที่จะนาข้อบกพร่ อง
ต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในปั จจุบนั และอนาคตได้ ซึ่ งหากองค์กรมีการนาหลักการมีส่วนร่ วม
หรื อการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี ก็จะส่งผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการให้บริ การลูกค้าเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
4. การวัด วิเคราะห์ และจัด การความรู ้ โดยเริ่ ม ต้น จากการวางแผนงานหรื อแนวทางในการวัด ผล
ประเมินผลที่ จะต้องสอดคล้องกับระบบการบริ หารงานอย่างเป็ นรู ปแบบ และทาการนาแผนงานดังกล่าวไปสู่
กระบวนการปฏิบตั ิ รวมไปถึงการสร้างเครื่ องมือที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเครื่ องมือนี้อาจจะทาใน
รู ปแบบของ KPI หรื อประเภทอื่น ๆ ได้ แล้วจึงนาไปสู่ กระบวนการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานเพื่อ
หาข้อบกพร่ อง และทาการแก้ไขในโอกาสต่อไป
5. การบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจแตกต่างกันไปแต่ละองค์กร แต่จะมีรูปแบบของการบริ หารงานที่
คล้ายคลึงกัน คือ จะมีการจัดทาโครงสร้างของการทางานตามระบบการบริ หารงานภายในองค์กร มีการจัดแบ่ง
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หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามแผนกาลังคนที่ได้มีการจัดสร้างไว้ และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีการพิจารณา
ว่า บทบาทหน้าที่ หรื อแผนงานใดมี ความสลับซับซ้อนไม่เหมาะสม หรื อมีความขัดแย้งกัน เพื่อนาไปข้อมูล
ประกอบการเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
นอกจากนี้การนาหลักการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ก็จะช่วยทาให้เกิดความสาเร็ จของงานได้มากขึ้น
6. การจัดการกระบวนการ เป็ นการบริ ห ารงานภายในองค์ก รที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การติ ด ต่ อ สื่ อสารจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยขั้นตอนหรื อกระบวนการนี้ จะเริ่ มต้นจากการวางแผนแนวทางในการบริ หาร
ข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนที่รองรับการปฏิบตั ิงานต่อไป
7. ด้านการให้ความสาคัญกับพนักงานและชุมชนรอบข้าง หมายถึง ผลการดาเนิ นการที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความผาสุกของพนักงานและชุมชนรอบข้าง เช่น ข้อร้องเรี ยนจากพนักงานและชุมชนรอบข้าง เป็ นต้น
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การตลาด (Marketing) และด้านการเงิน (Financing) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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นวัตกรรม การให้ความสาคัญกับลูกค้า และด้านกระบวนการทางานส่งผลในแง่บวกกับกิจการ
Hodgetts และ Kuratko (2000) ได้ศึกษา ปั ญหาและความล้มเหลวของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
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Veeken, Vender และ Marc (2002 : Web Site) ได้ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี ในการ
บริ หารการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ก่อสร้าง พบว่า บริ ษทั ก่อสร้างจะมีการวางแผน การดาเนินงานก่อนที่จะเริ่ ม
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จะนาข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนของโครงการที่เกิดขึ้นจริ งมาใช้เพื่อประเมินผลประกอบการของโครงการ
ว่ามีกาไรหรื อขาดทุนและใช้พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

สรุ ป
งบการเงินถือเป็ นข้อมูลที่ได้จากกระบวนการทางการบัญชีที่ถูกจัดทาอย่างเป็ นระบบ โดยงบการเงินที่มี
คุณภาพจะสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพทางเศรษฐกิจของกิจการนั้น ๆ ทาให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูล อาทิ ผูบ้ ริ หาร นักลงทุน
เจ้าหนี้ ของกิจการ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลทางการเงิน
เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจด้านต่าง ๆ ได้ ซึ่ งการจัดทางบการเงินที่มีคุณภาพนั้น ควรดาเนิ นตามขั้นตอนอย่าง
เป็ นระบบโดยอาจน าหลัก PDCA เข้ามาประยุก ต์ใช้ กล่าวคื อ กิ จการควรมี การวางแผนการจัด ท างบการเงิ น
ให้ถูกต้องตามหลักทางบัญชี (P-Plan) มีการจัดทางบการเงินให้ถูกต้องตามหลักทางบัญชี (D-Do) เพื่อทาให้เกิด
ความเป็ นสากล และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงควรมีการตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
งบการเงิ น (C-Check) เพื่อทาให้เกิ ดการนาข้อมูลที่ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริ หาร
จัด การองค์ ก รต่ อ ไป และสุ ด ท้า ย คื อ (4) การทบทวนและปรั บ ปรุ ง การจัด ท าข้อ มู ล ทางการเงิ น (A-Act)
เป็ นกระบวนการที่ จะนาไปสู่ การทบทวนและตรวจสอบว่าการบริ หารบัญชี ในรู ปแบบใด มี ปัญ หาหรื อความ
ผิดพลาดเพื่อนาไปสู่ การจัดทาแผนแก้ไขในการจัดทางบการเงิ นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
มีประสิ ทธิภาพ จาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลที่มีคุณภาพ กล่าวคือ ต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ ว เข้าใจง่าย และสะท้อน
ถึงสภาพปั จจุบนั ของกิจการให้มากที่สุด
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ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบ 1) ความมีคุณค่าของข้อมูลระหว่างกาไรขาดทุนสุ ทธิ และ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และ 2) ปั จจัยของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (Other Comprehensive Income: OCI) จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้ นจานวน 214 บริ ษทั จากบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยใช้ Price Model ของ Ohlson (1995) และ Return Model ของ Easton and
Harris (1991) เพื่อเปรี ยบเทียบว่ากาไรขาดทุนสุทธิ และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมตัวใดที่สามารถให้เนื้อหาข้อมูล
เชิ ง เปรี ยบเที ย บ (Relative Information Content) รวมทั้ งสามารถให้ เ นื้ อหาข้อ มู ล ส่ ว นเพิ่ ม (Incremental
Information Content) จากปั จจัยขององค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลการศึกษาพบว่ากาไรขาดทุนสุทธิมีขอ้ มูลเชิงเปรี ยบเทียบในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ดีกว่ากาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ในขณะที่ขอ้ มูลกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมมีขอ้ มูลเชิงเปรี ยบเทียบในการอธิบายผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ได้ดีกว่ากาไรขาดทุนสุ ทธิ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
และผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งเป็ นสองปั จจัยที่สามารถ
ให้เนื้อหาข้อมูลส่วนเพิ่มในการอธิบายราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์
คาสาคัญ: ความมีคุณค่าของข้อมูล กาไรขาดทุนสุทธิ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แนวคิดในการวัดผลกาไรขาดทุน นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร (2552) ได้กล่าวว่า
แนวคิดที่ใช้ในการคานวณกาไรขาดทุนประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดผลการดาเนิ นงานในปั จจุบนั ซึ่ งจะ
เน้นถึงความสาคัญของกาไรที่ เกิ ดจากการดาเนิ นงานตามปกติของกิ จการภายใต้สถานการณ์ปกติ โดยกิ จการ
สามารถคานวณผลกาไรขาดทุนโดยการวิเคราะห์จากรายการค้าที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ส่งผลให้กิจการเกิ ดรายได้
และค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ดังนั้น ตามแนวคิดนี้การนาเสนอข้อมูลการวัดผลการดาเนินงานจึงควรแสดงรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในงวดปั จจุบนั เท่านั้น และแนวคิดรวมหมดทุกอย่างจะเน้นถึงประโยชน์ของตัวเลข
กาไรที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิ นมากที่สุดซึ่ งควรรวมรายการต่าง ๆ ทั้งหมดที่ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของนั้น
เพิ่มขึ้นหรื อลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของกิจการและการจ่ายเงินปั นผล การรวมรายการดังกล่าว
ทาให้นักลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงิ นสามารถประเมินความสาคัญและผลกระทบของรายการที่ ส่งผลให้ผลการ
ดาเนินงานของกิจการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแนวคิดในการจัดทาและนาเสนองบการเงินที่มีความแตกต่างกันนั้นย่อม
ส่งผลให้ตวั เลขกาไรมีความแตกต่างกันไปด้วย โดยในอดีตที่ผา่ นมาคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานบัญชีระหว่าง
ประเทศ (IASB) จะเน้นการวัดผลกาไรตามแนวคิดผลการดาเนิ นงานในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่จะสะท้อนให้
เห็ นถึ งรายการกาไรขาดทุ นจากการดาเนิ นงานภายใต้สถานการณ์ ตามปกติ ของกิ จการในงวดปั จจุบนั เท่านั้น
ในขณะที่แนวคิดรวมหมดทุกอย่างนั้นจะเป็ นไปตามนิยามของรายได้และค่าใช้จ่ายตามกรอบแนวคิดสาหรับการ
รายงานทางการเงิ น ส่ งผลให้ในปั จจุบนั คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ ได้ยึดถื อ
แนวคิดรวมหมดทุกอย่างมาใช้เป็ นหลักในการกาหนดหรื อปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ดังนั้นจะเห็นได้วา่ แนวคิด
รวมหมดทุกอย่างนั้นจะแสดงรายการที่กว้างกว่าแนวคิดการดาเนินงานในปั จจุบนั
จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นของการรับรู ้ กาไรขาดทุนทาให้คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี สหรั ฐอเมริ กา
(FASB) ได้ท าการประกาศ Statement of Financial Accounting Standards no.130 การรายงานก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ (Reporting Comprehensive Income) ที่กาหนดให้กิจการแสดงข้อมูลที่ มีลกั ษณะร่ วมกันไว้ดว้ ยกันโดย
กิ จการในประเทศสหรัฐอเมริ กาต้องรายงานตัวเลขกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและรายละเอียดที่ เกี่ ยวข้องในงบ
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การเงิ นเพื่อเปิ ดเผยและนาเสนอต่อสาธารณะและบุ คคลทั่วไป โดยไม่อนุ ญาตให้นาส่ วนประกอบของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จไปรวมแสดงไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งจะสอดคล้องกับแนวคิดรวม
หมดทุกอย่าง (The All-Inclusive Concept of Income) ที่กล่าวว่ากาไรที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินควรรายงาน
รายการต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในส่ วนของเจ้าของ โดยไม่รวมการจ่ายเงินปั นผล
และการลงทุนโดยเจ้าของ สาหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการนาเสนองบการเงิน ซึ่ งให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงการนาเสนองบ
กาไรขาดทุนไปเป็ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ นอกจากนี้ การเปิ ดเผยรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยังช่วยลด
โอกาสในการตกแต่งตัวเลขกาไรด้วยการขายหลักทรัพย์เผื่อขายที่มีผลกาไรเพื่อรับรู ้ผลกาไรดังกล่าวในงบกาไร
ขาดทุน เนื่ องจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะแสดงให้เห็นว่าการกระทาดังกล่าวไม่ได้มีผลทาให้กิจการเกิดความ
มัง่ คัง่ ขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจึงมีความสาคัญและจาเป็ นต่อนักลงทุนและผูใ้ ช้งบ
การเงินควรที่จะได้รับทราบข้อมูล
จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความมีคุณค่าของข้อมูลกาไรขาดทุน
สุ ทธิ และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม: ตัวอย่างจากประเทศไทย เนื่ องจากรายการที่ถูกนาเสนอในรู ปแบบของกาไร
ขาดทุนสุทธิและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมถือเป็ นข้อมูลงบการเงินที่ผลู ้ งทุนและผูใ้ ช้งบการเงินนั้นให้ความสนใจ
เป็ นอย่างมากและเป็ นข้อมูลลาดับแรกที่นกั ลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงินใช้ในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจ
เพื่อพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ของแต่ละกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถในการอธิ บายราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ระหว่างกาไรขาดทุนสุทธิและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
(2) เพื่อศึกษาความสามารถส่ วนเพิ่มของปั จจัยองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในการอธิ บาย
ราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์เพื่อยืนยันถึงประโยชน์ในการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาผลการดาเนินงานของกิจการและใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจลงทุน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดที่ใช้ในการคานวณกาไรขาดทุนประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดผลการดาเนินงานในปัจจุบนั
ซึ่ งจะเน้นถึ งความสาคัญของกาไรที่ เกิ ดจากการดาเนิ นงานตามปกติ ของกิ จการภายใต้สถานการณ์ ปกติ และ
แนวคิดรวมหมดทุกอย่างซึ่ งควรรวมรายการต่าง ๆ ทั้งหมดที่ ส่งผลให้ส่วนของเจ้านั้นเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของและการจ่ายเงินปันผล (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร, 2552)
ในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการอธิ บายราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ระหว่างรายการกาไรขาดทุนสุ ทธิ และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ซึ่ งมีหลากหลายงานวิจยั ที่สนับสนุน
โดยพบว่ารายการกาไรขาดทุนสุทธิ สามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์ได้ดีกว่ากาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั ที่ให้ผลการศึกษาที่มีความโต้แย้งกันอยูท่ ้ งั งานวิจยั ในประเทศไทย
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และงานวิจยั ในต่างประเทศ เช่น Dhaliwal et al. (1999) ที่ ไม่สามารถสรุ ปได้ว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมนั้นมี
ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ดีกว่ากาไรขาดทุนสุทธิ ในขณะที่ นุชนารถ ละเอียดธน
กิ จ (2547), นันทิ ยา พรมทอง (2550), Saeedi (2008), Kabir and Laswad (2011), Denise and Kimberly (2011),
Goncharov and Hodgson (2008) และ Mechelli and Cimini (2014) พบว่ า ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมไม่ มี
ความสามารถในการอธิ บายผลตอบแทนของหลักทรั พ ย์และราคาหลักทรั พย์ได้ดีก ว่า กาไรขาดทุ นสุ ท ธิ แต่
Kanagaretnam et al. (2009) ได้ผลการวิจัยที่ ตรงกันข้าม ซึ่ งพบว่ากาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมมีสามารถในการ
อธิ บายผลตอบแทนของหลักทรัพย์และราคาหลักทรัพย์ได้ดีกว่ากาไรขาดทุนสุ ทธิ โดยในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนี้ หลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 การนาเสนองบการเงิน (ปรับปรุ ง
2552) ดังนั้น จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั ชิ้นนี้ ที่ตอ้ งการศึกษารายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมมีความสามารถใน
การอธิ บายราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ดีกว่ากาไรขาดทุนสุ ทธิ ของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่ โดยศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559
นอกจากนี้ งานวิจัย ในอดี ต ยังมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ที่ มี ผลต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์และผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ ซึ่งพบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ได้แก่ มูลค่าตาม
บัญชี (Kanagaretnam et al., 2009) กาไรขาดทุนสุทธิ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (Mechelli and Cimini, 2014) การ
เปลี่ยนแปลงของกาไรขาดทุนสุ ทธิ การเปลี่ยนแปลงของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและองค์ประกอบของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (Goncharov and Hodgson, 2008) ผูว้ ิจยั จึงได้นาปั จจัยดังกล่าวมาศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ดว้ ย
โดยสามารถกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dedependent Variable)

กาไรขาดทุนสุ ทธิ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :- การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
- ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- ผลกาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินของการ
ดาเนิ นงานในต่างประเทศ
- ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทาง
การเงินเผื่อขาย
- ผลกาไร (ขาดทุน) ที่มีประสิ ทธิ ผลจากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงใน
การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการศึ กษาที่ 1 : กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมมีความสามารถอธิ บายราคาหลักทรัพย์ได้ดีกว่า
กาไรขาดทุนสุทธิ
สมมติฐานการศึกษาที่ 2 : กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมมีความสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ได้ดีกว่ากาไรขาดทุนสุทธิ
สมมติฐานการศึกษาที่ 3 : การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและองค์ประกอบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จช่วยเพิ่มความสามารถในการอธิบายราคาหลักทรัพย์
สมมติฐานการศึกษาที่ 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและองค์ประกอบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จช่วยเพิ่มความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์

5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลในงบการเงิ นของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SETSMART ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทา
การตัดบริ ษทั ที่ มีขอ้ มูลที่ ใช้ในการศึ กษาไม่ครบถ้วนออก ทาให้มีตวั อย่างที่ ใช้ในการศึ กษาจานวนทั้งสิ้ น 214
บริ ษทั หรื อ 1,070 ชุดข้อมูล โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ Price Model
ของ Modified Ohlson (1995) และ Return Model ของ Easton and Harris (1991) และทดสอบสมมติฐานของการ
โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระกับตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple
Regression Analysis) วิธี Panel Least Squares เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ กาไรขาดทุน
สุทธิและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปราย
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมการถดถอย Price Model
แบบจาลองที่ 1.1
Pit

Price Model
Variable
Intercept
BVit/Pit-1
NI it/Pit-1
CI it/Pit-1
L it/Pit-1
LxNI it/Pit-1
LxCI it/Pit-1

Pit-1

= α0 + α1

BVit
Pit-1

+ α2

NIit
Pit-1

แบบจาลองที่ 1.2

+ α3 Lit + α4

Lit ×NIit
Pit-1

+

time and firm fixed effects + εit

Coefficient
0.0746
1.1315***
4.6861***

Std. Error
0.0447
0.0463
0.2870

0.0207
-5.4816***

0.1355
0.8409

Pit
Pit-1

= β0 + β1

BVit
Pit-1

+ β2

CIit
Pit-1

+ β3 Lit + β4

Lit ×CIit

time and firm fixed effects + εit

Pit-1

+

Coefficient
0.1344***
0.9520***

Std. Error
0.0476
0.0576

3.5475***
-0.0092

0.2423
0.1336

-4.4945***
0.8451
2
Adjusted R = 0.7210

2

Adjusted R = 0.7411

หมายเหตุ: n = 1,070, *** มีนยั สาคัญที่ 0.01, ** มีนยั สาคัญที่ 0.05,* มีนยั สาคัญที่ 0.10 โดยกาหนดให้ BV = ราคาตามบัญชี, NI = กาไรขาดทุนสุ ทธิ, CI = กาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น, L = Dummy Variable กาหนดให้เป็ น 1 เมื่อบริ ษทั มีกาไรขาดทุนสุ ทธิติดลบและ 0 เมื่อกาไรเป็ นอื่น ๆ
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จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบเนื้ อหาข้อมูลเชิ งเปรี ยบเที ยบ (Relative Information Content) โดยการ
เปรี ยบเทียบ Adjusted R2 ของ Price Model กาไรขาดทุนสุทธิสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ร้อยละ 74.11 ส่วน
อีกร้อยละ 25.89 เกิดจากอิทธิ พลของปั จจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้นามาพิจารณา และ Price Model กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ร้อยละ 72.10 ส่วนอีกร้อยละ 27.90 เกิดจากอิทธิพลของปั จจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้
นามาพิจารณา จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ราคาตามบัญชี กาไรขาดทุ นสุ ทธิ และกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ รวมมี
ความสัมพันธ์ ทิศทางเดี ยวกันกับราคาหลักทรั พย์อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 99 โดยจากผล
ดังกล่าวสรุ ปได้ว่ากาไรขาดทุนสุ ทธิ สามารถให้ขอ้ มูลเนื้ อหาเชิ งเปรี ยบเทียบ (Relative Information Content) ใน
การอธิ บ ายราคาหลักทรั พ ย์ไ ด้ดี ก ว่า ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
Goncharov and Hodgson (2008), Kabir and Lasward (2011) และ Mechelli and Cimini (2014) ดังนั้น จึงไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานการศึ กษาที่ 1 ที่ ต้ งั ไว้เหตุผลอาจเป็ นเพราะข้อมูลกาไรขาดทุนสุ ทธิ แสดงผลการดาเนิ นงานจาก
กิจกรรมหลักของกิจการ มักเกิดขึ้นซ้ าอีกในอนาคต มีความยัง่ ยืนสูง และสามารถใช้ในการพยากรณ์ได้ดีกว่า ซึ่งจะ
สะท้อนความมัง่ คัง่ ในส่ วนของเจ้าของได้ดีกว่ากาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม โดยที่ กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมมี
องค์ประกอบของรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ งเป็ นผลกาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง (Unrealized gain and
losses) หรื อเป็ นรายการชัว่ คราว อีกทั้งรายการดังกล่าวไม่ได้มาจากกิจกรรมหลักของธุรกิจ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมการถดถอย Return Model
แบบจาลองที่ 2.1
Return Model
Variable
Intercept
NI it/Pit-1
ΔNI it/Pit-1
CI it/Pit-1
ΔCI it/Pit-1
L it/Pit-1
LxNI it/Pit-1
LxΔNI it/Pit-1
LxCI it/Pit-1
LxΔCI it/Pit-1

RETit = α0 + α1
α5

NIit

Pit-1
Lit ×ΔNIit
Pit-1

Coefficient
-0.5353***
10.4379***
-1.4513***

0.3392
-15.7009***
5.8518***

+ α2

ΔNIit
Pit-1

แบบจาลองที่ 2.2

+ α3 Lit + α4

Lit ×NIit
Pit-1

+

+ time and firm fixed effects+ εit

Std. Error
0.0579
0.3443
0.4122

0.1864
1.2000
0.7961

RETit = β0 + β1
β5

CIit

Pit-1
Lit ×ΔCIit
Pit-1

+ β2

ΔCIit
Pit-1

+ β3 Lit + β4

Lit ×CIit
Pit-1

+

+ time and firm fixed effects+ εit

Coefficient
-0.3665***

Std. Error
0.0508

7.4516***
-1.2254***
0.3180

0.2212
0.2901
0.1692

-13.0310***
1.0665
6.1803***
0.6496
2
Adjusted R = 0.6434

Adjusted R2 = 0.5905

หมายเหตุ: n = 1,070, *** มีนยั สาคัญที่ 0.01, ** มีนยั สาคัญที่ 0.05,* มีนยั สาคัญที่ 0.10 โดยกาหนดให้ NI = กาไรขาดทุนสุ ทธิ, ΔNI = การเปลี่ยนแปลงของกาไร
ขาดทุนสุ ทธิ, CI = กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น, ΔCI = การเปลี่ยนแปลงของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม, L = Dummy Variable กาหนดให้เป็ น 1 เมื่อ
บริ ษทั มีกาไรขาดทุนสุ ทธิติดลบและ 0 เมื่อกาไรเป็ นอื่น ๆ
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบเนื้ อหาข้อมูลเชิ งเปรี ยบเที ยบ (Relative Information Content) โดยการ
เปรี ยบเทียบ Adjusted R2 ของ Return Model กาไรขาดทุนสุทธิสามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ร้อย
ละ 59.05 ส่ วนอีกร้อยละ 40.95 เกิดจากอิทธิ พลของปั จจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้นามาพิจารณา และ Return Model กาไร
ขาดทุนสุ ทธิ สามารถอธิ บายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ร้อยละ 63.34 ส่ วนอีกร้อยละ 36.66 เกิดจากอิทธิ พล
ของปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้นามาพิจารณา จากผลการวิเคราะห์พบว่า กาไรขาดทุนสุทธิและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และพบว่าการเปลี่ยนแปลงของกาไรขาดทุนสุทธิ และการ
เปลี่ยนแปลงของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 โดยจากผลดังกล่าวสรุ ปได้วา่ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสามารถ
ให้ขอ้ มูลเนื้ อหาเชิ งเปรี ยบเที ยบ (Relative Information Content) ในการอธิ บายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้
ดีกว่ากาไรขาดทุนสุ ทธิ ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dhaliwal et al. (1999) และ Kanagaretnam et
al. (2009) ดังนั้น จึงเป็ นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ 2 ที่ต้ งั ไว้เหตุผลอาจเป็ นเพราะรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมเป็ นผลรวมระหว่างกาไรขาดทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นกาไรจากการดาเนิ นงานจากกิจกรรมหลักของกิจการ
และองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ งเป็ นผลกาไรขาดทุนชัว่ คราวที่ถูกรวมไว้ดว้ ยกัน การรวมกาไร
ทั้งสองส่ วนนี้เข้าด้วยกันมีขอ้ ดีของการรวมตามแนวคิดรวมหมดทุกอย่าง (The All-Inclusive Concept of Income
or The Clean-Surplus Concept) คือสะท้อนความมัง่ คัง่ ทั้งหมดของกิจการได้อย่างครบถ้วนรวมถึงความโปร่ งใส
จากการจัดการกาไรผ่านรายการค้าต่าง ๆ และสอดคล้องกับทฤษฎีการประเมินมูลค่าซึ่ งควรจะเป็ นกาไรโดยรวม
ทั้งหมดที่ถูกใช้ประเมินผลตอบแทนของหลักทรัพย์
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ตารางที่ 3 ความสามารถส่ ว นเพิ่ ม ของรายการก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นในการอธิ บ ายราคาหลักทรั พ ย์และ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์
Price Model
Pit
Pit-1

= γ0 + γ1
γ6

OCI4it

BVit
Pit-1

+ γ2

NIit

Pit-1
OCI5it

+ γ3

OCI1it
Pit-1

Return Model

+ γ4

Lit ×NIit

OCI2it
Pit-1

+ γ5

OCI3it

Pit-1
Lit ×OCI1it

+

+ γ7
+γ8 Lit + γ9
+γ10
+
Pit-1
Pit-1
Pit-1
Pit-1
Lit ×OCI2it
Lit ×OCI3it
Lit ×OCI4it
Lit ×OCI5it
γ11
+ γ12
+γ13
+γ14
Pit-1
Pit-1
Pit-1
Pit-1
+ time and firm fixed effects + εit

NIit

RETit = γ0 + γ1
γ6

OCI4it

Pit-1

+ γ2

ΔNIit

Pit-1
OCI5it

+ γ3

OCI1it
Pit-1

+ γ4
Lit ×NIit

OCI2it
Pit-1

+ γ5

OCI3it

Pit-1
Lit ×ΔNIit

+

+ γ7
+ γ8 Lit + γ9
+ γ10
+
Pit-1
Pit-1
Pit-1
Pit-1
Lit ×OCI1it
Lit ×OCI2it
Lit ×OCI3it
Lit ×OCI4it
γ11
+ γ12
γ13
+γ14
+
Pit-1
Pit-1
Pit-1
Pit-1
Lit ×OCI5it
γ15
+ time and firm fixed effects + εit
P
it-1

Variable
Intercept
BV it/Pit-1
NI it/Pit-1
ΔNI it/Pit-1
OCI1 it/Pit-1
OCI2 it/Pit-1
OCI3 it/Pit-1
OCI4 it/Pit-1
OCI5 it/Pit-1
L it/Pit-1
LxNI it/Pit-1
LxΔNI it/Pit-1
LxOCI1 it/Pit-1
LxOCI2 it/Pit-1
LxOCI3 it/Pit-1
LxOCI4 it/Pit-1
LxOCI5 it/Pit-1

Coefficient
-0.0727
1.1571***
4.7686***

Std. Error
0.0435
0.0465
0.2803

-6.0869***
-2.9453
0.4251
-2.9741**
-55.0025
-0.0234
-4.6290***

1.7714
13.7510
3.6133
1.1888
159.0421
0.1338
0.8326

3.0522
3.2865
0.0225
31.9355
-0.9065
6.9028
28.7351***
3.5074
260.2192
502.5117
2
Adjusted R = 0.5905

Coefficient
-0.5437***

Std. Error
0.0576

0.4846***
0.3493
-1.6722***
0.4236
-2.5321
2.5323
-12.1980
19.7731
-3.7768
5.2591
3.4697**
1.7038
-3.7134
233.7365
0.3064
0.1880
-14.4888***
1.2191
5.5123***
0.8399
0.1233
4.7567
35.7361
46.4835
5.7449
10.1700
24.1610***
5.1685
423.0394
724.5553
2
Adjusted R = 0.6434

หมายเหตุ: n = 1,070, *** มีนยั สาคัญที่ 0.01, ** มีนยั สาคัญที่ 0.05,* มีนยั สาคัญที่ 0.10 โดยกาหนดให้ BV = ราคาตามบัญชี , NI = กาไรขาดทุนสุ ทธิ,
ΔNI = การเปลี่ยนแปลงของกาไรขาดทุนสุ ทธิ ,

OCI1 = การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการี ตีราคาสิ นทรัพย์, OCI2 = ผลกาไร (ขาดทุน) จาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน, OCI3 = ผลกาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน
ของการดาเนิ นงานในต่างประเทศ, OCI4 = ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย, OCI5 = ผลกาไร
(ขาดทุน) ที่มีประสิ ทธิ ผลจากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงิ นสด, L = Dummy Variable กาหนดให้เป็ น 1 เมื่อบริ ษทั มีกาไรขาดทุน
สุ ทธิติดลบและ 0 เมื่อกาไรเป็ นอื่น ๆ

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบเนื้ อหาข้อมูลส่ วนเพิ่มในการอธิบายราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของ
หลัก ทรั พ ย์ จากการทดสอบองค์ป ระกอบของรายการก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น กับ ราคาหลัก ทรั พ ย์แ ละ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ พบว่ามีสองรายการที่มีเนื้ อหาข้อมูลส่ วนเพิ่มในการอธิ บายราคาหลักทรัพย์ คือการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาของหลักทรัพย์
อย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 99 และรายการผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์ทางการเงิ นเผื่อขายมี ความสัมพันธ์ในทิ ศทางตรงกันข้ามกับราคาของหลักทรัพย์อย่างมีนัยสาคัญที่
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ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 เนื่ องจากบริ ษทั ที่ มีการเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์และ
รายการผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาของ
หลักทรัพย์ลดลง ซึ่ งผลกาไรดังกล่าวเป็ นผลกาไรชัว่ คราวจึ งทาให้การพยากรณ์ได้ยากทาให้คุณภาพของกาไร
ต่ าลง ในขณะที่ ร ายการผลก าไร (ขาดทุ น) จากการเปลี่ ย นแปลงมู ลค่ าของหลัก ทรั พ ย์ทางการเงิ น เผื่อ ขายมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
เนื่ องจากรายการผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายเพิ่มขึ้นจะส่งผล
ให้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะว่าเมื่อบริ ษทั จาหน่ายหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจะ
ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรเพิ่มขึ้นทาให้กิจการสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้ ซึ่ งผลการศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Dhaliwal et al. (1999), Kanagaretnam et al. (2009) และธี รพงศ์ กิ ตติ มานะสกุล (2552) ที่ พบว่า
รายการองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ดังนั้นจากผล
การทดสอบโดยสถิ ติ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ านการศึ ก ษาที่ 3 และสมมติ ฐ านการศึ ก ษาที่ 4 เมื่ อ พิ จ ารณา
องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (Other Comprehensive Income) ที่สามารถให้เนื้ อหาข้อมูลส่ วนเพิ่ม
(Incremental Information Content) ได้มากขึ้นจากข้อมูลกาไรขาดทุนสุ ทธิ คือ การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ และผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย

6. สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาความมีคุณค่าของข้อมูลกาไรขาดทุนสุ ทธิ และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เพื่อศึ กษาเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการอธิ บายราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ระหว่างกาไรขาดทุนสุ ทธิ และกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวม และศึกษาความสามารถส่ วนเพิ่มของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในการอธิ บายราคาและผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์เพื่อยืนยันถึงประโยชน์ในการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาผลการดาเนินงานของกิจการ
และใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจลงทุน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยทาการศึกษาจาก 2 แบบจาลอง คือ Price Model ของ Ohlson (1995) และ
Return Model ของ Easton and Harris (1991) มีจานวนข้อมูลทั้งสิ้น 1,070 กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูล
กาไรขาดทุ นสุ ทธิ สามารถอธิ บายราคาหลักทรั พย์ได้ดีกว่ากาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม แต่ขอ้ มูลกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมสามารถอธิ บายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ดีกว่ากาไรขาดทุนสุ ทธิ โดยที่องค์ประกอบของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่ สามารถให้เนื้ อหาข้อมูลส่ วนเพิ่ม (Incremental Information Content) ในการอธิ บายราคา
หลักทรั พ ย์ คื อ การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ และผลก าไร (ขาดทุ น ) จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายและองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่สามารถให้
เนื้ อหาข้อมูลส่ วนเพิ่ม (Incremental Information Content) ในการอธิ บายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ คือ ผลกาไร
(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย

7. ข้ อเสนอแนะ
นักลงทุนหรื อผูใ้ ช้งบการเงินควรให้ความสาคัญกับรายการกาไรขาดทุนสุทธิ กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจไม่ควรมองแค่
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รายการกาไรขาดทุนสุ ทธิ เพียงรายการเดี ยว และจากผลการวิจยั ที่ ได้น้ นั สามารถนาไปเป็ นแนวทางสาหรับนัก
ลงทุน ผูบ้ ริ หาร และหน่วยงานกากับดูแล เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
การศึ กษาครั้งนี้ ไม่ได้ทาการศึ กษากับบริ ษทั ที่ อยู่ในกลุ่มกิ จขนาดกลาง (mai) และการเก็บข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ SETSMART สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้เพียง 5 ปี ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลัง
ของปี พ.ศ. 2554 (ปี ที่บงั คับใช้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 การนาเสนองบการเงิน (ปรับปรุ ง 2552) เกี่ยวกับ
การนาเสนอองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) เมื่อพิจารณาฐานข้อมูลอื่น เช่น Thomson Reuters ข้อมูล
ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ได้แยกรายการองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยนาเสนอเป็ นยอดรวม
เพียงยอดเดียวทาให้ไม่สามารถแยกได้วา่ องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมีรายการใดบ้าง
ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปว่า อาจจะทาการศึกษาบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
(mai) ด้วย โดยศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับบริ ษทั ที่อยู่
ในกลุ่มธุ รกิ จขนาดกลาง (mai) เพื่อศึ กษาว่าผลที่ ได้เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรและการศึ กษาครั้งนี้ ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นรายปี อาจจะทาการศึ กษาโดยปรั บเปลี่ยนเป็ นรายไตรมาสซึ่ งอาจจะทาให้ได้ผลการวิจยั ที่
แตกต่างไป
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9. เอกสารอ้างอิง
ธีรพงศ์ กิตติมานะสกุล. 2552. ความสัมพันธ์ของขาดของกาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการถือครองหลักทรัพย์
เผื่ อ ขาย (Unrealized holding gain/loss on available-for-sale securities) กับ ผลตอบแทนจากหุ ้ น ของ
บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิ นของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย. การศึ กษาด้วยตนเองบัญชี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นันทิยา พรมทอง. 2552. ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกาไรขาดทุนที่ตอ้ งรับรู ้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของและ
อัต ราผลตอบแทนของหุ ้น บริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย. วิ ท ยานิ พ นธ์
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรี จนั่ เพชร. 2552. ทฤษฎีบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพมหานคร: หจก.ทีพี
เอ็นเพรส.

482

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

นุชนารถ ละเอียดธนกิจ. 2547. ความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระหว่างกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จและกาไรขาดทุนจากการดาเนิ นงาน: กรณี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. งานนิ พนธ์บญ
ั ชี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี, มหาวิทยาลัยบูรพา.
สมศักดิ์ ประถมศรี เมฆ และ วรนุ ช พัชรตระกูล. 2545. “มารู ้จกั Balance Sheet Approach กันดี กว่า.” วารสาร
จุฬาลงกรณ์ ธุรกิจปริทศั น์ . 23 (90): 23-30.
Dhaliwal, D., K. R. Subramanyam, and R. Trezevant. 1991. “Is Comprehensive Income Superior to Net Income
as a Measure of Firm Performance?”. Journal of Accounting and Economics 26: 43-67.
Easton, P. and T. Harris. 1991. “Earnings as an Explanatory Variable for Returns.” Journal of Accounting
Research 29(1): 19-36.
Goncharov, I. and A. Hodgson. 2008. The Comprehensive Income Issue in Europe. University of Wollongong
Research Online. University of Wollongong Australia.
Kabir, M. H. and F. Laswad. 2011. “Properties of net income and total comprehensive income: New Zealand
evidence.” Accounting Research Journal 24 (3): 268-289.
Kanagaretnam, K., R. Mathieu, and M. Shehata. 2009. “Usefulness of Comprehensive income reporting in
Canada.” Journal of Accounting and Public Policy 28: 349-365.
Mechelli, A. and R. Cimini. 2014. “Is Comprehensive Income Value Relevant and Dose Location Matter? A
European Study.” Accounting in Europe 11: 59-87.
Ohlson, J.A. 1995. “Earnings, book value, and dividends in equity valuation.” Contemporary Accounting
Research 11(2): 661-688.
Saeedi, A. 2008. “Examining the Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm
Performance.” European Journal of Scientific Research 19 (3): 469-481.

483

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

การสื่ อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับแต่ ละธุรกิจ
COMMUNICATING KEY AUDIT MATTERS IN THE INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT FOR EACH BUSINESSES.
ยุวดี เครือรัฐติกาล
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: yuwadee.kr@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การสื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (KAM : Key Audit Matters) เป็ นเรื่ องที่ผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลทาการสื่ อสารกันว่าเรื่ องใดที่ มี
นัยสาคัญ โดยเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญสามารถนาเสนอได้ท้ งั ในรู ปแบบของเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพ ดังนั้นผูส้ อบบัญชี ตอ้ งทาความเข้าใจเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั ที่ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ ยง และใช้
วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานจนเป็ นที่พอใจเกี่ยวกับเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ การรายงานเรื่ องสาคัญใน
การตรวจสอบจึ งไม่กระทบต่อการแสดงความเห็ นในรายงานของผูส้ อบบัญชี และรายละเอี ยดที่ ผูส้ อบบัญชี
นาเสนอเกี่ ยวกับเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบจะช่ วยให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นเข้าใจถึง เรื่ องที่ มีนัยสาคัญที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินงวดปั จจุบนั ของบริ ษทั เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
คาสาคัญ: การสื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

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. บทนา
สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 701 เรื่ องการ
สื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (ถือปฏิบตั ิกบั การตรวจสอบงบการเงิน
สาหรั บงวดสิ้ นสุ ดในหรื อหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559) ซึ่ งแปลมาจาก ISA™ 701, Communicating Key
Audit Matters in the Independent Auditor’s Report ที่ เผยแพร่ เป็ นภาษาอังกฤษในเดื อนมกราคม พ.ศ. 2558 โดย
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ของ International Federation of Accountants
(IFAC) โดยการสื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี จะทาให้การปฏิ บตั ิงานตรวจสอบมี ความ
โปร่ งใสมากขึ้น และเป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเรื่ องที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินงวดปั จจุบนั ให้
ผูใ้ ช้งบการเงินรับทราบ เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ หมายถึง เรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชี พของผูส้ อบบัญชี ในการตรวจสอบงบการเงิ นของงวดปั จจุบนั เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบเป็ น
เรื่ องที่เลือกมาจากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล และนัยสาคัญ หมายถึง ระดับความสาคัญของเรื่ อง
นั้น ๆ โดยนัยสาคัญจะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี โดยนัยสาคัญสามารถพิจารณาได้ท้ งั ในรู ปแบบของ
ปั จจัยเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ข้อพิจารณาที่ใช้ในการกาหนดระดับนัยสาคัญ ประกอบด้วย (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2559)
- ความสาคัญของเรื่ องดังกล่าวต่อความเข้าใจของผูใ้ ช้งบการเงินโดยรวม โดยเฉพาะความมีสาระสาคัญ
ต่องบการเงิน
- ลักษณะของนโยบายการบัญชีหรื อความซับซ้อนหรื อการใช้ความเห็นส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หารในการ
เลือกใช้นโยบายที่เหมาะสม
- ลักษณะและความมีสาระสาคัญของการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งที่ ถูกปรับปรุ งแล้วและยังไม่
ปรับปรุ งที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว
- ลักษณะและระดับของการใช้ความพยายามในการตรวจสอบที่จาเป็ นเพื่อจัดการเรื่ องดังกล่าว
- ลักษณะและระดับความยากในการประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบ และการรวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ
- ความรุ นแรงของข้อบกพร่ องในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาความสาคัญของการสื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผูส้ อบบัญชี
(2) เพื่อศึกษาความเสี่ ยงเกี่ยวกับการสื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบของธุรกิจประเภทต่าง ๆ

3. ความสาคัญของการสื่ อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
การสื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผูส้ อบบัญชีเป็ นหัวข้อใหม่ที่ผสู ้ อบบัญชีและผูม้ ี
หน้าที่กากับดูแลต้องทาความเข้าใจและนาเสนอให้ผใู ้ ช้งบการเงินได้ทราบโดยเพิ่มเติมไว้ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีโดยจะระบุถึงความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญ วิธีการตรวจสอบและการรวบรวมหลักฐาน ดังนั้นการที่ผสู ้ อบบัญชีได้
เพิ่มเติมเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบจะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินชัดเจนขึ้นว่าผูส้ อบ
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บัญ ชี ไ ด้ท างานตรวจสอบรายละเอี ย ดที่ ส าคัญ อะไรบ้า ง โดย Brant E. Christensen, Steven M. Glover and
Christopher J. Wolfe (2014) ได้ทาการศึ กษาว่าเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบในรายงานของผูส้ อบบัญชี สามารถ
เปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจของนักลงทุนที่ ไม่ได้ลงทุนแบบมืออาชีพได้หรื อไม่? พบว่านักลงทุนที่ได้รับข้อมูลย่อ
หน้าเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ มีแนวโน้มที่ จะเปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจลงทุน โดยเฉพาะเรื่ องการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม (fair value) และพบว่านักลงทุนที่ได้รับข้อมูลย่อหน้าเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงการตัดสิ นใจลงทุนมากกว่านักลงทุนที่ได้รับรายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานเต็มรู ปแบบ และ
พบว่าผลกระทบของข้อมูลย่อหน้าเรื่ องสาคัญในรายงานของผูส้ อบบัญชี จะไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเมื่อมีการให้
รายละเอี ยดในการตรวจสอบเรื่ องสาคัญๆ จากผลการวิจัยนี้ ทาให้เห็ นว่าหน่ ว ยงานก ากับดู แลและผูก้ าหนด
มาตรฐานควรหันมาสนใจและพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของข้อมูลย่อหน้าเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (CAM)
และวิธีการถ่ายทอดรายละเอี ยดของประเด็นการตรวจสอบที่ สาคัญ ชาญชัย ตั้งเรื อนรั ตน์ (2558b) ได้สารวจ
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีและผูใ้ ช้งบการเงินพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยค่อนข้างมากต่อประโยชน์ที่จะได้รับจาก
รายงานของผูส้ อบบัญชี แบบใหม่ที่ออกโดย ISA700 (ปรับปรุ ง) โดย “เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ” เป็ นปั จจัย
หลักที่ทาให้รายงานของผูส้ อบบัญชีแบบใหม่มีคุณค่ามากขึ้นตามความรู ้สึกของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม สมพงษ์
พรอุปถัมภ์และธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ (2557:36) กล่าวว่านักลงทุ นสถาบัน และนักวิเคราะห์ ทางการเงิ น
เรี ยกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรายงานของผูส้ อบบัญชี เนื่องจากต้องการให้ผสู ้ อบบัญชีช่วยเหลือในการตรวจสอบ
งบการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องการให้ผสู ้ อบบัญชีช้ ีให้เห็นถึงเรื่ องที่มีความอ่อนไหวในงบการเงิ น
เช่น การใช้ประมาณการทางบัญชี การใช้มูลค่ายุติธรรมในการบันทึกสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่ งต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หาร และมีผใู ้ ช้รายงานของผูส้ อบบัญชีอีกหลายฝ่ ายที่มีความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเช่นเดียวกัน เช่น ผูก้ ากับดูแลหลักทรัพย์ ผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน และหน่วยงานกากับดูแลสาธารณะ และ Kelsey
Brasel, et.al. (2016) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง ผลกระทบของการรายงานเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบบนการตัดสิ น
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี พบว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบ นักวิชาการ และทนายความได้แสดงความ
กังวลเกี่ยวกับการเปิ ดเผยเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (CAMs) จะเพิ่มการตัดสิ นว่า ผูส้ อบบัญชีมีความรับผิดชอบ
เมื่ อผูส้ อบบัญชี ไม่สามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง ในทางตรงกันข้ามการศึ กษาได้ให้ทฤษฎี และ
หลักฐานที่วา่ CAM จะช่วยลดการตัดสิ นว่าผูส้ อบบัญชีมีความผิดเนื่องจากการรายงานที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งนั้นโจทย์
เป็ นผูท้ ี่สงั เกตเห็นได้ง่ายกว่า(เช่น ผูใ้ ช้งบการเงิน)
สภาวิชาชีพบัญชี ฯ (2560) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชี พบัญชี ได้รวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาในหลักสู ตรปู พ้ืนฐานเพื่อ
เสริ มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานของผูส้ อบบัญชีแบบใหม่ เพื่อรับทราบถึงความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับรายงานของผูส้ อบบัญชี แบบใหม่ ทั้งด้านประโยชน์ ผลกระทบต่อภาระหน้าที่ ของผูเ้ กี่ ยวข้องที่ อาจเกิ ดขึ้น
รวมถึงความกังวลเกี่ ยวกับการนาเสนอเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีแบบใหม่พบว่า
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1. รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ มปี ระโยชน์ มากกว่ าแบบเดิม
ผู้บริหาร/ผู้มหี น้ าทีก่ ากับดูแล
ผู้สอบบัญชี
-เป็ นการให้ขอ้ มูลที่สาคัญเพิ่มขึ้นสามารถนามาใช้
-เพิ่มประสิทธิภาพของการบริ หารความเสี่ ยง
วิเคราะห์หรื อทาให้เข้าใจรายงานทางการเงินได้ดีข้ นึ
-กระตุน้ ให้ผใู ้ ช้รายงานทราบถึงความเสี่ ยงที่ตอ้ งให้
-เป็ นการให้ขอ้ มูลที่สาคัญเพิ่มขึ้นและกระตุน้ ให้
ความสาคัญ และแสดงถึงคุณค่าในงานสอบบัญชี
ทราบเรื่ องความเสี่ ยงและเป็ นการเพิ่มการสื่ อสารถึง
กระบวนการปฏิบตั ิงาน
-ส่งเสริ มให้เกิดความโปร่ งใสมากขึ้น เกิดความชัดเจน -เพิ่มความระมัดระวังรอบคอบทั้งผูป้ ฏิบตั ิงาน และ
ในขอบเขตและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร
ผูใ้ ช้รายงาน
2. รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ จะเพิม่ ภาระหน้ าที่ และค่ าใช้ จ่ายค่ อนข้ างมาก
ผู้บริหาร/ผู้มหี น้ าทีก่ ากับดูแล
ผู้สอบบัญชี
-ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ค่าสอบบัญชี ค่าบริ การ
-ต้องใช้เวลาและดุลยพินิจมากขึ้นในการตรวจสอบ
ประเมินราคาสิ นทรัพย์หรื อค่าบริ การของนัก
และพิจารณาความเหมาะสมของข้อความที่จะ
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
เปิ ดเผยในรายงานของผูส้ อบบัญชี
-ข้อมูลที่ตอ้ งจัดเตรี ยมเพื่อการตรวจสอบและการ
-จะต้องให้เวลากับการสื่ อสารทาความเข้าใจกับ
เปิ ดเผยมีรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการ ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบมากขึ้น
พัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชีเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ได้คุณภาพของ KAM แต่ไม่สามารถปรับค่า
สอบบัญชีได้
3. ความกังวลต่ อการนาเสนอ KAM
ผู้บริหาร/ผู้มหี น้ าทีก่ ากับดูแล
ผู้สอบบัญชี
-ความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
-ผลกระทบจากการนาเสนอ KAM ซึ่งใช้ดุลยพินิจ
กับความลับของกิจการ ต้องรักษาสมดุล ระหว่าง
จึงอาจแตกต่างกันในแต่ละคน รวมทั้ง KAM เป็ น
คุณภาพของข้อมูลและหน้าที่ในการรักษาความลับ
เรื่ องที่อ่อนไหว
-ความเพียงพอในการสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
-การเขียนโดยใช้คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีอาจทาให้ผใู ้ ช้รายงานไม่เข้าใจ
-ทาให้เกิดความขัดแย้งในแนวคิดระหว่างผูบ้ ริ หารและ -ความเข้าใจวัตถุประสงค์การนาเสนอ KAM ของ
ผูส้ อบบัญชี
ผูใ้ ช้รายงาน
-การนาเสนอเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบอย่างไรจึงจะ -จะนาเสนออย่างไรเพื่อแสดงถึงความเสี่ ยง สิ่ งที่
ครบถ้วนและเพียงพอ ผูส้ อบบัญชีจะมีความเข้าใจใน ตรวจสอบ และการจัดการความเสี่ ยง โดยไม่ให้
ธุรกิจดีพอหรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณี เป็ นธุรกิจ
เข้าใจว่ารายการดังกล่าวมีปัญหาและไม่ได้แสดง
เฉพาะและจะมีวธิ ีการเขียนรายงานอย่างไรไม่ให้
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
รุ นแรงจนเกินไป
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ความแตกต่างของแต่ละผูส้ อบบัญชีในการเปิ ดเผย
KAM ของอุตสาหกรรม
-ความเข้าใจและการตีความของผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
ในเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
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-ภาระการตอบคาถามหรื ออธิบายเพิ่มเติมจากผูใ้ ช้
งบการเงินที่อาจเพิ่มขึ้น
-ความขัดแย้งในแนวคิดระหว่างผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชี ความไม่
เข้าใจและไม่เต็มใจในการเปิ ดเผยข้อมูล

4. ความเสี่ยงเกีย่ วกับการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบของแต่ ละธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
2560)
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบธุรกิจบริการและทรัพยากร มีตวั อย่ างทีน่ ่ าสนใจดังนี้
- การวัดมูลค่ าสินค้ าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือได้รวมถึงการใช้วจิ ารณญาณ และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง
กับการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย และ เคลื่อนไหวช้า และสิ นค้าที่ขายต่ากว่า
ราคาทุน
ในการคานวณปริ มาณของสิ นค้าคงเหลือต้องใช้การวัดปริ มาตรและใช้วธิ ีการคานวณเพื่อบันทึกปริ มาณ
ของสิ นค้าซึ่งในการคานวณมีตวั แปรหลายรายการและการคานวณมีความซับซ้อนจึงต้องทาความเข้าใจแผนการ
ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือรวมถึงค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการคานวณปริ มาณของสิ นค้าคงเหลือ และสุ่มทดสอบการ
คานวณปริ มาณสิ นค้าคงเหลือ และเข้าร่ วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
การคานวณต้นทุนของสิ นค้าคงเหลื อ มี สูตรคานวณที่ ซับซ้อนและอาจทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดในการ
คานวณต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ นอกจากนี้ สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่ได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ ากว่า ดังนั้น ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจานวนค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อลดลงที่
เหมาะสม
- ส่ วนลดพิเศษ (เงินสนับสนุนทางการตลาด)
โดยส่วนลดพิเศษนั้นจะผันแปรไปตามลักษณะและช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและจะถูกรับรู ้ตาม
ข้อตกลงในสัญญา ซึ่งได้จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับผูจ้ าหน่ายสินค้าแต่ละราย ส่วนลดพิเศษจะรับรู ้โดยการหัก
จากต้นทุนขายในงวดที่เกิด กิจกรรมทางการตลาดตามที่ระบุไว้ในสัญญา
- การรับรู้ รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากค่าห้อง รายได้จากค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
โดยการรับรู ้รายได้ของกิจการโรงแรมของบริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อจาหน่ายแล้ว
รายได้จากกิ จการโรงพยาบาลมี หลายองค์ประกอบเช่ น รายได้จากการขายยา รายได้ค่าบริ การทาง
การแพทย์ รายได้ค่าห้องผูป้ ่ วยฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดสาหรับคู่สัญญาต่าง ๆ เช่นบริ ษทั ประกัน สถานฑูต และ
คู่สญ
ั ญาอื่นอีกจานวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทากับคู่สญ
ั ญามีความหลากหลาย
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- ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนีก้ ารค้ า
การประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้าอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยบริ ษทั ซึ่ ง
ต้องอาศัยสมมติ ฐานหลายประการดังนั้นผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการพิจารณาสมมติ ฐาน
ดังกล่าวสาหรับการประมาณการผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเมื่อลูกหนี้ มีปัญหาในการจ่ายชาระเงิ น รวมถึ ง
พิจารณาความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ควรจะรับรู ้ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้การค้า
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบธุรกิจสินค้ าเกษตรและอาหาร มีตวั อย่ างทีน่ ่ าสนใจดังนี้
- ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เหมาะสม โดยลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับชาระสุทธิพิจารณา
จากประวัติการชาระหนี้ อายุหนี้ ที่คา้ งชาระ การจ่ายชาระหนี้ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ผลการติดตามทวงถาม
และความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ของลูกหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้น
- การรับรู้ รายได้
รายได้จ ากการขายถื อ เป็ นรายการบัญ ชี หลัก ของกลุ่ ม บริ ษทั ที่ มีจ านวนรายการและจานวนเงิ นที่ มี
นัยสาคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาไรขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้บริ ษทั มีรายการขายและบริ การผ่านสาขา
เป็ นจานวนมากซึ่ งกระจายทัว่ ประเทศ โดยเป็ นการขายผ่านเงินสดและบัตรเครดิต นอกจากนี้สถานการณ์ในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มมีความรุ นแรงขึ้นส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั ต้องการปรับกลยุทธ์ในการตลาด
และจัดกิจกรรมการขายอย่างต่อเนื่ องเพื่อกระตุน้ ยอดขาย ด้วยเหตุน้ ี จึงได้พิจารณาการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั เป็ น
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
รายได้จากการขายเป็ นรายการที่มีมูลค่าที่เป็ นสาระสาคัญอย่างมากต่องบการเงินและเป็ นเกณฑ์ช้ ีวดั ในแง่
ผลการดาเนิ นการทางธุ รกิ จซึ่ งผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้งบการเงิ นให้ความสนใจ เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของ
รายได้ รวมทั้งการให้ส่วนลดทางการค้าและส่ วนลดพิเศษต่าง ๆ จะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
โดยตรง จึงให้ความสาคัญเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบธุรกิจสินค้ าอุปโภคบริโภคและสินค้ าอุตสาหกรรม มี
ตัวอย่ างทีน่ ่ าสนใจดังนี้
- มูลค่ าของสินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าในงบการเงินด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ากว่า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากประมาณการราคาขายหักด้วยค่าใช้จ่ายใน
การขาย อย่างไรก็ตามราคาสิ นค้ามีความผันผวนสู งตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกซึ่ งมีผลกับการใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ ริ หารในการกาหนดราคาขายและมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
การประมาณการค่ า เผื่ อ การลดลงของมู ล ค่า สิ น ค้า คงเหลื อ จ าเป็ นต้อ งอาศัยการประมาณการจาก
ประสบการณ์ของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่ วนของการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
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สิ นค้าคงเหลือสาหรับสิ นค้าที่ลา้ สมัยหรื อเสื่ อมสภาพ ซึ่งการประมาณดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์วงจรอายุของ
สิ นค้า การแข่งขันทางการตลาด และสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- การรับรู้ รายได้
ความครบถ้วนของการรับรู ้รายได้จากการขายต่างประเทศ รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้
โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และเป็ นรายการที่มี
สาระสาคัญต่องบการเงิ น สาหรั บรายได้จากกการขายต่างประเทศ บริ ษทั จะบันทึ กรั บรู ้ รายได้ตามเงื่ อนไขที่
หลากหลาย และแต่ละเงื่อนไขมีความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการเป็ นเจ้าของที่แตกต่างกัน เพื่อให้รายได้จาก
การขายตรงรอบบัญชี การรับรู ้รายได้จากการขายต่างประเทศดังกล่าวอาจมีผลต่อความถูกต้องและครบถ้วนตรง
ตามงวดบัญชี
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายและบริ การ รายได้ดงั กล่าวประกอบด้วย รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง
และบริ ก ารหลัง การขาย นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัทยังมี ก ารบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ห ลากหลายให้กับ ลู ก ค้า บริ ษ ัท ได้ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้เนื่ องจากมีความแตกต่างของขอบเขตการทางานและระยะเวลาในการส่ งมอบ
ในแต่ละสัญญาซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินและจังหวะเวลาในการรับรู ้รายได้
บริ ษทั รับรู ้รายได้เมื่อได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ไปให้กบั ลูกค้า ซึ่งรายได้จากการขายของ
บริ ษทั มาจากการจาหน่ายหลายช่องทาง เช่น การจาหน่ายผ่านช่องทางธุรกิจเครื อข่าย การจาหน่ายผ่านช่องทางการ
แนะนาผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ การที่บริ ษทั มีช่องทางจัดจาหน่ายหลายช่องทางนั้นทาให้ตอ้ งมี
การพิจารณาเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้จากการขายดังกล่าวให้เหมาะสมตามรอบระยะเวลาบัญชี
- มูลค่ าของลูกหนี้
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ตามสัญญาขายผ่อนชาระของกลุ่มบริ ษทั มีจานวนเงินที่เป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงิ น ซึ่ งแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและแสดงด้วยจานวนหนี้ คงเหลื อหักด้ว ย
ดอกเบี้ยรอการรับรู ้และค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามลาดับ เนื่ องจากบริ ษทั มีลูกหนี้ ดงั ที่กล่าวข้างต้นที่เกินกาหนด
ชาระ บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงในมูลค่าลูกหนี้ที่อาจมีความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระหนี้ดงั กล่าว
บริ ษทั พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประมาณการโดยฝ่ ายบริ หาร ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การ จึงเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญ
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เนื่ องจากมูลค่าของ
ลูกหนี้ การค้ามี สาระสาคัญต่องบการเงิ น นอกจากนี้ ในการประเมิ นมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า
ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจเป็ นอย่างมากในการประมาณมูลค่ าดังกล่ าว ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินความสามารถในการชาระของลูกหนี้ เป็ นรายตัว โดยจะให้ความสาคัญกับลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเกิ นกว่า 6
เดื อน ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาระหนี้
สถานการณ์ล่าสุดของการชาระหนี้ โอกาสของการผิดชาระหนี้ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการขอความเห็นจากที่ปรึ กษา
กฎหมายเกี่ยวกับโอกาสที่จะชนะคดีความ และสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รายการทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจฝากขาย
บริ ษทั มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฝากขายได้แก่บญั ชีรายได้ ต้นทุน สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอ
ตัดบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ตามหลักการบัญชี บริ ษทั มีการฝากขายสิ นค้ากับห้างสรรพสิ นค้า
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ซึ่ งนโยบายการบัญชีจะรับรู ้รายได้และต้นทุนเมื่อห้างสรรพสิ นค้าได้ขายและส่ งมอบให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
แล้ว แต่ ห ลัก เกณฑ์ ท างภาษี อ ากรก าหนดให้ บ ริ ษ ัท รั บ รู ้ ร ายได้แ ละต้น ทุ น เมื่ อ มี ก ารส่ ง มอบสิ น ค้า ให้ กับ
ห้างสรรพสิ นค้า ทาให้การรับรู ้รายได้และต้นทุนตามหลักการบัญชีและหลักการภาษีมีความแตกต่างกันอย่างเป็ น
สาระสาคัญ รายการดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ต้องปรับปรุ งมูลค่ารายได้จากการขายและต้นทุนขายที่รับรู ้แล้วตาม
หลักการภาษีให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี และบันทึกมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ยงั เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั กลับมาให้
ถูกต้อง นอกจากนี้รายการดังกล่าวส่งผลต่อบัญชีสินทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และการคานวณภาษี
เงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ตามหลักการบัญชีของบริ ษทั ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าที่มีนยั สาคัญ
- ค่ านายหน้ าจ่ ายจากการขายของธุรกิจเครือข่ าย
บริ ษทั มีช่องทางการจัดจาหน่ายประเภทธุรกิจเครื อข่าย และมีการจ่ายผลตอบแทนในรู ปแบบค่านายหน้า
ให้กบั สมาชิกของบริ ษทั ซึ่ งโครงสร้างผลตอบแทนที่บริ ษทั พัฒนาขึ้นมีรูปแบบเฉพาะและมีความซับซ้อน จึงให้
ความสนใจเป็ นพิเศษในเรื่ องความถูกต้องและความครบถ้วนของการบันทึกบัญชีค่านายหน้าที่จ่ายให้สมาชิ กหรื อ
ค่าตอบแทนการขาย ดังนั้นบริ ษทั จึงพิจารณาเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
- การประมาณหนีส้ ินจากการรับประกันสินค้ า
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เมื่อมีกรณี ที่ชิ้นงานไม่เป็ นไปตามแบบ
ที่ลูกค้ากาหนด ชิ้นงานเสี ยหาย ส่งมอบชิ้นงานไม่เป็ นไปตามแผนงาน เป็ นต้น ระยะเวลาประกันสิ นค้าประมาณ 2
ปี หลักจากวันที่ลูกค้านาชิ้นงานไปติดตั้งแล้วเสร็ จทั้งหมดของโครงการ ซึ่ งระยะเวลาครอบคลุมการรับประกันมี
ความไม่แน่ นอนเนื่ องจากขึ้นอยู่กบั โครงการของลูกค้าและจานวนชิ้นงานที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดตาม
สัญญา นอกจากนี้ประมาณการหนี้สินเป็ นรายการที่ใช้ดุลยพินิจจากฝ่ ายบริ หารมาก และมีความยากในการกาหนด
จัง หวะเวลาและมูล ค่า ประมาณการหนี้ สิ นจ่ า ยในอนาคต ซึ่ ง ประมาณการรั บประกันสิ น ค้ามี จานวนเงิ นที่ มี
นัยสาคัญต่องบการเงิน จึงระบุวา่ มูลค่าประมาณการรับประกันสิ นค้าเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการตรวจสอบ
ความเสี่ยงเกีย่ วกับการสื่อสารเรื่องสาคัญในการตรวจสอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้ าง มีตวั อย่ างทีน่ ่ าสนใจ
ดังนี้
- การรับรู้ รายได้ ธุรกิจรับเหมาก่ อสร้ างตามอัตราส่ วนงานทีท่ าเสร็จ
การรั บรู ้ รายได้ตามอัตราส่ วนงานที่ ทาเสร็ จ สาหรั บ สัญ ญาก่ อ สร้ างในแต่ละสัญญา ในการคานวณ
อัตราส่ วนงานที่ทาเสร็ จ ณ วันที่ในรายงานทางการเงิน เกิดจากการเปรี ยบเทียบต้นทุนจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุน
ประมาณการก่อสร้างจนงานเสร็ จ
บริ ษัท มี ค วามเสี่ ย งในความถู ก ต้อ งของอัต ราส่ ว นงานที่ ท าเสร็ จ อัน
เนื่ องมาจากการรวบรวมต้นทุนการก่อสร้างที่เกิ ดขึ้นแล้วอย่างถูกต้องครบถ้วน และการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญใน
การปรับเปลี่ยนประมาณการต้นทุนก่อสร้างจนงานเสร็ จให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปั จจุบนั ทั้งในส่ วนงาน
ก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเดิมและในส่ วนของการเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มลดผลของความถูกต้องของอัตราส่ วน
งานที่ ทาเสร็ จดังกล่าวมีผลกระทบทั้งรายได้ และกาไรจากการดาเนิ นงานในจานวนที่ อาจเป็ นสาระสาคัญ จึ ง
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้ว และความถูกต้องของการประมาณการต้นทุน
การก่อสร้างจนงานเสร็ จเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
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- การรับรู้ รายได้ จากการขายอาคารชุด
การรับรู ้รายได้จากการขายอาคารชุดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากอาจมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้น
จากการรับรู ้รายได้ไม่ถูกต้องตามงวดบัญชี ความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญถูกระบุในแง่ของการตัดยอดรายได้จากการขาย
อาคารชุดเนื่องจากลักษณะรายการที่มีนยั สาคัญสูงและปริ มาณของการเกิดรายการมีมากในช่วงวันสิ้ นงวด ซึ่งอาจ
ส่งผลให้มีการรับรู ้รายได้ไม่ถูกต้องตามงวดบัญชี
- การรับรู้ รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมซึ่ งประกอบด้วยรายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม และบริ ก ารที่ เกี่ ย วข้อ งอื่ น ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เนื่ อ งจากรายการดังกล่ า วเป็ นรายการที่ มี
สาระสาคัญ บริ ษทั จึงให้ความสาคัญเกี่ยวกับความถูกต้องของการรับรู ้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมตาม
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- การวัดมูลค่ าอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั มีรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วยที่ ดิน อาคารและสิ่ งปลูกสร้างทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้มีสญ
ั ญาเช่ากับผูเ้ ช่ารายหนึ่ง ซึ่งใช้ทรัพย์สินนั้นในการประกอบธุรกิจโรงเรี ยนโดยอสังหาริ มทรัพย์เพือ่
การลงทุ น ดั ง กล่ า วแสดงเป็ นรายการที่ มี ส าระส าคัญ ของสิ น ทรั พ ย์ร วมในงบแสดงฐานะการเงิ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีการวัดมูลค่าโดยอิสระจากผูป้ ระเมินราคาภายนอก การ
วัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบเนื่ องจากกระบวนการวัดมูลค่าเกี่ยวข้อง
กับการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการกาหนดวิธีการวัดมูลค่าที่เหมาะสม
- มูลค่ าเงินลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์
เงิ นลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์กาหนดโดยวิธีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยกองทุนรวมได้แต่งตั้งผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระจากภายนอกให้เป็ นผูป้ ระเมินราคาเงินลงทุนดังกล่าว เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจในการกาหนดข้อสมมติ
ที่สาคัญเป็ นผลให้เกิดความเสี่ ยงต่อมูลค่าของเงินลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

5. สรุ ป
การสื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบเป็ นสิ่ งที่มีนยั สาคัญในการที่ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งสื่ อสารกับผูม้ ีหน้าที่
กากับดูแล และหากผูใ้ ช้งบการเงินอ่านรายละเอียดเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจะทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินอันได้แก่ สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ นักลงทุน
หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวมากยิง่ ขึ้น เพราะข้อมูลเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
จะเลือกจากเรื่ องที่มีความสาคัญและผูต้ รวจสอบได้ประเมินความเสี่ ยงและรวบรวมหลักฐานพร้อมทั้งสรุ ปผลว่า
บริ ษทั มีการตอบสนองความเสี่ ยงในเรื่ องนั้น ๆอย่างไรโดยผูส้ อบบัญชีและผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลต้องทาความเข้าใจ
ในธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์อย่างถ่องแท้เสี ยก่อน
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6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 หน่ วยงานกากับดูแลต้องให้ความรู ้เกี่ ยวกับการสื่ อสารเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบแก่ผูม้ ี หน้าที่
กากับดูแล ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และควรมีการแลกเปลี่ยนหรื อสรุ ปประเด็นปั ญหาที่พบเป็ นระยะ ๆ เพื่อนาไปใช้
ปรับปรุ งหรื อหาแนวทางปฏิบตั ิในการแสดงข้อมูลให้ชดั เจนและโปร่ งใสมากยิง่ ขึ้น
6.2 หน่ วยงานกากับดูแล และผูบ้ ริ หารบริ ษทั ต้องทาความเข้าใจเกี่ ยวกับเนื้ อหาของการสื่ อสารเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรต่อผูใ้ ช้งบการเงิ นเป็ นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้เกิ ดความ
สับสนหรื อความเข้าใจผิดจากข้อมูลดังกล่าวและควรชี้แจงให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
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ดูแลกิ จการที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์ของธุ รกิ จอุตสาหกรรมการเงินที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจการเงินทั้ง SET
และ MAI เฉพาะในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินจานวน 65 แห่ง อัตราส่วนทางการเงินประกอบด้วย อัตราส่วน
ผลตอบแทนจากกาไรสุ ทธิ อัตราส่ วนตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ อัตราส่ วน
หนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราหมุนเวียนปริ มาณการซื้ อขาย ซึ่ งได้มาจากข้อมูลงบการเงินของ พ .ศ.2555 พ.ศ.2559 และการข้อ มู ล ระดับ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การของธุ ร กิ จ นั้น ได้ข ้อ มู ล การจัด ท ารายงาน Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ซึ่ง
ได้รวบรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี ผลการศึกษานี้ สามารถไปใช้เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงอัตราส่วน
ทางการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยอัตราผลตอบแทนกาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทน
ของผูถ้ ือหุ ้น อัตราหนี้ สินส่ วนของผูถ้ ือหุน้ อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น อัตราการหมุนเวียนปริ มาณ
ซื้ อขาย ต่อราคาหุ ้น การจ่ายเงินปั นผล และการกากับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสามารถนาอัตราการเงิน ของธุรกิจ
การเงิ นไปใช้ในการพยากรณ์ การเปลี่ ยนแปลงของราคาหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต เพื่อทาการ
ตัดสิ นใจลงทุนในระยะยาว ในอนาคตเป็ นไปได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์สูงสุดแก่นกั ลงทุน
คาสาคัญ : การกากับดูแลกิจการที่ดี อัตราส่วนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ การตัดสิ นใจในการลงทุน
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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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในอดีตมีนกั ลงทุนจานวนมากไม่ได้มีการคานึ งถึงข้อมูลและแนวโน้มของการลงทุนอย่างครบถ้วน ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ เช่น เกิดการลงทุนผิดพลาด การล้มละลาย ฯลฯ นาไปสู่ความล้มเหลวทางการลงทุน และทา
ให้สภาพเศรษฐกิจเกิดสภาวะฟองสบู่แตก ดังนั้นหัวใจสาคัญในการลงทุนให้ประสบความสาเร็ จ คือ การตัดสิ นใจ
ลงทุน เนื่ องจากการตัดสิ นใจที่ถูกต้องและมีขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ จะสามารถช่วยให้นกั ลงทุนสามารถลดความเสี่ ยง
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ ยงในด้านของเงิ นปั นผล กล่าวคือเมื่อตัดสิ นใจลงทุนในธุรกิจแล้ว อาจไม่ได้
รั บ เงิ น ปั น ผลตามที่ ค าดหวัง นัก ลงทุ น มี ท างเลื อ กในการลงทุ น หลายแห่ ง หลายช่ อ งทาง ซึ่ ง แต่ ล ะแห่ ง จะมี
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงที่ แ ตกต่างกัน ผูว้ ิจัยได้ให้ความสาคัญแก่ สถาบันการเงิ น ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยซึ่งมีความสาคัญต่อพัฒนาการ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ อันจะส่งผลต่อระดับรายได้
และความเป็ นอยูข่ องประชาชน ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุน จะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตทางสภาวะ
การจ้างงาน และตัวแปรอื่นทางเศรษฐกิจมหภาพ ซึ่ งนักลงทุนจานวนไม่นอ้ ยมีความสนใจทางด้านอุตสาหกรรม
การเงิ นเช่น ธนาคาร เนื่ องจากมีอตั ราดอกเบี้ ยเป็ นผลตอบแทนซึ่ งเป็ นผลตอบแทนในอันดับต้นๆ ที่ ทาให้นัก
ลงทุนเลือกในการตัดสิ นใจ แต่การตัดสิ นใจลงทุนก็จะมีความเสี่ ยงเกิดขึ้นจึงจาเป็ นจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานของธุรกิจเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจลงทุน ดังนั้นผูบ้ ริ หารกิจการต้องมีสานึกในการจัดทา
ข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมเพราะนักลงทุนมักให้ความสาคัญกับข้อมูลพื้นฐานของกิจการ รวมทั้งข้อมูลการเงินที่ถือ
เป็ นข้อมูลที่ มีความสาคัญในการตัดสิ นใจของนักลงทุน ซึ่ งสามารถทาโดยการใช้เครื่ องมือทางการเงินหรื อนัก
บริ หารที่วิเคราะห์งบการเงิน โดยการใช้อตั ราส่ วนทางการเงิน ที่เป็ นเครื่ องช่วยในการเปรี ยบเทียบรายการต่างๆ
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ในปั จจุบนั นักลงทุนสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ต่างให้ความสาคัญกับบริ ษทั จดทะเบียนที่มีรายงานการ
กากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบี ยน (Corporate Governance : CG) กันมากขึ้น เนื่ องจากบริ ษทั ที่มีการกากับดูแล
กิจการที่ดี มองผลประโยชน์ระยะยาวของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับธุรกิจของบริ ษทั ที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อ
การตัด สิ น ใจลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ใ นกลุ่ ม หลัก ทรั พ ย์ข องธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการเงิ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements) (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2548:
308-309) จะเป็ นเครื่ องมือสะท้อนถึงความสามารถในการทากาไร หรื อความเสี่ ยงของบริ ษทั รวมทั้งโอกาสที่
บริ ษทั จะสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ในอนาคต เครื่ องมือสาหรับวิเคราะห์งบการเงินมีหลายเครื่ องมือเช่น การ
ย่อยส่ วนตามแนวดิ่ ง การวิเคราะห์ แนวโน้ม เป็ นต้น การวิเคราะห์ งบการเงิ นด้วยอัตราส่ วนทางการเงิ น เป็ น
เครื่ องมือประเภทหนึ่งที่ช่วยให้สามารถประเมินฐานะทางการเงิน และความสามารถในการทากาไรของธุรกิจได้
ดี กว่าตัวเลขข้อมูลดิ บที่ แสดงไว้ในงบการเงิ น โดยมูลค่าของกิ จการ (Firm Value) เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ผูบ้ ริ หารของ
กิจการต้องให้ความสนใจเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากบริ ษทั ส่วนใหญ่ตอ้ งการเงินทุนเพื่อขยายการเติบโตของบริ ษทั ซึ่ง
หน้าที่ของผูบ้ ริ หารคือการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และพยายามสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงเพื่อ
ดึงดูดนักลงทุน (มนวิกา ผดุงสิ ทธิ์,2548)
ทฤษฏีตวั แทน (Agency Theory) ทฤษฎีตวั แทนมองว่า ผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ ายจัดการจะสร้างอรรถประโยชน์
สู งสุ ดให้กบั ตัวเองโดยไม่คานึ งถึงว่าการกระทาเช่นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์หรื อความมัง่ คัง่ สู งสุ ดแก่ตวั ผูเ้ ป็ น
เจ้าของกิจการหรื อไม่ ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจเป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจระหว่างบุคคล
สองฝ่ าย โดยที่ บุคคลฝ่ ายหนึ่ งคือ ตัวแทน (Agent) ตกลงที่ จะทาการในฐานะที่เป็ นตัวแทนให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ งที่
เรี ยกว่า ตัวการ (Principal) กล่าวคื อ ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูม้ อบหมายให้ผูบ้ ริ หารดาเนิ นการแทนตนการที่ ผูถ้ ื อหุ ้นไม่
สามารถล่วงรู ้ขอ้ มูลการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารย่อมทาให้เกิ ดต้นทุนจากการมอบอานาจดาเนิ นการขึ้น (Agency
Costs) (วรศักดิ์ ทุมมานนท์, 2543) ดังนั้นการกากับดูแลกิจการเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่จะใช้ป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งระหว่างตัวการและตัวแทน รวมทั้งถือเป็ นกลไกควบคุมการทางานของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ให้
นาไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า นัฏฐิณีศรี โชค
ชัยเสรี กลุ (2551) ได้ทาการศึกษาและเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยง ของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่
เน้นการลงทุนในบริ ษทั ที่มีการกากับดูแลกิ จการที่ดีกบั กองทุนอื่น พบว่าการลงทุนในบริ ษทั ที่มีการกากับดูแล
กิ จการที่ ดีทาให้กองทุนมีอตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงสู งกว่ากองทุนอื่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การ
ลงทุนในบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนผสมระหว่างบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับ
ในระดับดีดีมาก ดีเลิศ ให้อตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงสูงกว่าการลงทุนในบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ
ดี เลิศเพียงอย่างเดียว ชูเกียรติ จิตเสรี ธรรม (2551) ได้ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการประเมินการกากับดูแล
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กิจการและอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์น้ นั พบว่า มีความเชื่อมโยงในด้านการเปลี่ยนแปลงของดัชนี การกากับ
ดูแลกิจการ ในช่วง ปี 2544-2546 กับการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ซ่ ึงแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ที่
มีการกากับดูแลกิ จการที่ ดีข้ ึนนั้น มีแนวโน้มทที่ จะให้ผลตอบแทนที่ สูงขึ้น นอกจากนี้ ในการศึ กษาดังกล่าวยัง
พบว่า ความสัมพันธ์ระยะห่ างดัชนี การกากับดูแลกิ จการกับมูลค่าของกิ จการ จะมีความสัมพันธ์ไปในทิ ศทาง
เดียวกัน โดยสรุ ปได้วา่ การกากับดูแลกิจการที่ดีสามารถสร้างผลประโยชน์แก่นกั ลงทุนทั้งในแง่ของผลตอบแทน
จากราคาหลักทรัพย์และมูลค่าของบริ ษทั ซึ่งเหตุผลดังกล่าวนี้นกั ลงทุนสามารถใช้การกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
มาเป็ นปั จจัยหนึ่งในการตัดสิ นใจลงทุนได้
อัตราส่วนทางการเงินและระดับการกากับดูแลกิจการ
1. อัตราส่วนผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ
2. อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
4. อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
5. อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิต่อหุน้
6. อัตราหมุนเวียนปริ มาณการซื้อขาย
7. ระดับการกากับกิจการที่ดี

การตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์
1. ราคาหุน้
2. การจ่ายเงินปันผล

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอัต ราส่ ว นทางการเงิ น และการตัด สิ น ใจลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ของธุ รกิ จอุตสาหกรรมทางการเงิ นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.
2555-2559 โดยรวบรวมจากงบการเงินจากฐานข้อมูล SETSMART แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และข้อมูลรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 เพื่อนามาศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนด
แนวทางการวิจยั ไว้ดงั นี้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มประชาชนและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่ งมีท้ งั สิ้ น 65 แห่ ง แต่เนื่ องจากการทางานวิจยั นี้ ตอ้ งการเก็บข้อมูล
จากงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ย อ้ นหลัง ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่ ง อยู่ใ นช่ ว ง
ระยะเวลาปั จจุบนั ที่สุดในการทาการวิจยั เพื่อจะได้เห็นแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบริ ษทั ได้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น ดังนั้นผูศ้ ึกษาวิจยั จึงได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละบริ ษทั บริ ษทั ละ 5 ปี จานวนข้อมูลที่นามาวิเคราะห์
จะมี จานวนเท่ ากับ 325 ข้อมูล และบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเฉพาะกลุ่ม ธุ ร กิ จ
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อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดลาดับและประเมินผลการกากับดูแลกิ จการโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตามรายงานผลสารวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ อัตราส่ วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากกาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทน
จากสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราส่ วน
ราคาตลาดต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ อัตราหมุนเวียนปริ มาณการซื้อขายและระดับการกากับดูแลกิจการ
ตัวแปรตาม คือการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ ได้แก่ ราคาหุน้ การจ่ายเงินปั น
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และฐานข้อมูลออนไลน์จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยได้ทาการรวบรวมจาก
1. งบการเงินและข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ข้อมูลผลการประเมินระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยข้อมูลเหล่านี้ ได้มาจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ซ่ ึงจัดทาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทยเพื่อนามาใช้อา้ งอิงในการนาข้อมูลมาทาการวิจยั
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะทาการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้:1. สถิติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการแจกแจงหรื ออธิ บาย
ลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทัว่ ไป สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่ามัธยฐานของข้อมูล
(Median) ค่าสู งสุ ดของข้อมูล (Maximum) ค่าต่ าสุ ดของข้อมูล (Minimum) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
(Standard Deviation)
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยนาข้อมูลที่ ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์สถิติดว้ ยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA)
ด้วยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) ซึ่ ง Ordinary Least Squares Method เป็ นการประมาณค่าในการวิเคราะห์
การถดถอยและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัว
แปรที่เกี่ยวข้องว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่และมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด ซึ่ งจะเป็ นไปตามสมติฐานเมื่อ
ระดับนัยสาคัญที่ได้มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดคือ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั ในตารางที่ 1 จากการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ตัวแปร
ตามและระหว่างตัวแปรด้วยกันพบว่าอัตราส่วนทางการเงินและระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึงเป็ นตัวแปร
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อิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในทิศทางเดียวกันและทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และราคาหุน้
การจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็ นตัวแปรตามนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวแปรอิสระอย่างมีนยั สาคัญ
สมมุติฐานข้อที่ 1 อัตราส่ วนทางการเงินและระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความสัมพันธ์กบั ราคาหุน้
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในทิศทางเดี ยวกันและผลการ
ทดสอบพบว่าอัตราส่ วนของหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อัตราหมุนเวียนปริ มาณการซื้ อขายและระดับการกากับ
ดูแลกิจกิจการที่ดีน้ เั น มีค่า Significant อยูใ่ นระดับ 0.05 0.02 และ0.03 ตามลาดับ ซึ่ งหมายถึงมีความสัมพันธ์ต่อ
ราคาหุน้ ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติในระดับที่กาหนด (ระดับ 0.05)
สมมุติฐานข้อที่ 2 อัตราส่ วนทางการเงิ นและระดับการกากับดู แลกิ จการที่ ดีมีความสัมพันธ์กับ การ
จ่ายเงิ นปั นผลของธุ รกิ จอุตสาหกรรมการเงิ นที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยไปในทิ ศทาง
เดียวกันและผลการทดสอบพบว่าอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ
ต่อหุน้ ซึ่งเป็ นตัวแปรในอัตราส่วนทางการเงินที่นามาศึกษามีค่า Significant อยูใ่ นระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
ซึ่ งหมายถึงมีความสัมพันธ์ต่อการจ่ายเงินปั นผลของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในระดับที่กาหนด (ระดับ 0.05)
ตารางที่ 1 ทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ตัวแปรตามและระหว่างตัวแปรด้วยกันเพื่อ
วิเคราะห์วา่ มีความสัมพันธ์กนั มากน้อยพียงใด
NPM

ROA

ROE

D2E

PE

Turnover ratio

P/BV

DP

NPM

1

ROA

.651**

1

ROE

.631**

.593**

D/E

-.174** -.332** -.316**

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

CG

0.065

-0.12

0.006

.471**

-.176**

-0.029

.215** -0.018

CG

1
1
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ตารางที่ 2 ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 อัตราส่ วนทางการเงิ นและระดับการกากับดูแลกิ จการที่ ดีมีความสัมพันธ์กบั
ราคาหุน้ ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Beta
อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ
-0.10
-1.20
0.23
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม

-0.21

-1.76

0.08

อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ้น

0.16

1.58

0.12

อัตราของหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

-0.18

-1.99

0.04*

อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น

-0.06

-0.91

0.36

อัตราหมุนเวียนปริ มาณการซื้อขาย

-0.16

-2.32

0.02*

ระดับการกากับดูแลกิจการทีดี

0.23

2.99

0.03*

N = 325, R2 = 0.96,F= 3.138,Sig. = 0.04
ตารางที่ 3 ทดสอบสมมุติฐานที่ 2 อัตราส่วนทางการเงินและระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความสัมพันธ์กบั การ
จ่ายเงิ นปั นผลของธุ รกิ จอุตสาหกรรมการเงิ นที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยไปในทิ ศทาง
เดียวกัน
Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ

0.77

0.99

0.37

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม

0.49

0.41

0.69

อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้

-0.82

-0.78

0.44

อัตราของหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

-0.19

-1.91

0.05*

อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิต่อหุน้

-0.24

-3.44

0.01*

อัตราหมุนเวียนปริ มาณการซื้อขาย

-0.07

-0.99

0.32

ระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี

0.47

0.60

0.56

N = 325, R^2 = 0.112,F= 3.462,Sig. = 0.02
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6. อภิปรายผล
ผลการศึ กษาในครั้งนี้ จะเห็นได้วา่ อัตราส่ วนทางการเงินและระดับการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของธุรกิจ
อุ ต สาหกรรมการเงิ นที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยมี ความสัม พัน ธ์เ กี่ ย วข้องกันอย่างมี
นัยสาคัญซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่านักลงทุนมองหุ ้นที่ เทรดกันอยู่ซ่ ึ งจะมีการซื้ อขายกันมากในธุ รกิ จอุตสาหกรรม
การเงิ น บางบริ ษทั ก็เป็ นที่ น่าสนใจสาหรับนักลงทุ นอย่างมาก และยังสะท้อนให้เห็ นว่าผูล้ งทุนยินดี จะลงทุ น
จ่ายเงินซื้อหุน้ โดยมองถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธุรกิจ หรื อผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ ผลตอบแทนของผู ้
ถื อหุ ้นที่ สะท้อนถึ งผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร แต่ยงั มี ธุรกิ จอุตสาหกรรม
การเงินบางบริ ษทั ยังไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่นกั ลงทุนอย่างสม่าเสมอ ถึงแม้ธุรกิจอุตสาหกรรม
การเงิ นจะเป็ นที่ น่าสนใจอย่างมากสาหรับนักลงทุน แต่ในบางบริ ษทั ก็ยงั เสี่ ยงสาหรับการลงทุนเนื่ องจากยังมี
ความเสี่ ยงในการกูย้ ืมเงินมาใช้ในการดาเนิ นกิจการสู ง ทาให้นกั ลงทุนอาจจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนไม่ตรง
ตามเป้ าหมายที่ ประเมินไว้ แต่ธุรกิ จอุตสาหกรรมการเงิ นก็ยงั มีระดับการกากับดูแลกิ จการที่ดีซ่ ึ งสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่นกั ลงทุนได้ในระดับหนึ่ง การกับกาดูแลกิจการที่ดีของธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินทาให้นกั
ลงทุนมีความเชื่อมัน่ ในการดาเนินกิจการภายใต้ความโปร่ งใส คานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งทา
ให้นักลงทุนสามารถตัดสิ นใจลงทุนในธุ รกิ จได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ผลการศึ กษาข้างต้นสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของนัฏฐิณีศรี โชคชัยเสรี กุล (2551) ได้ทาการศึกษาและเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่เน้นการลงทุนในบริ ษทั ที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดีกบั กองทุนอื่นพบว่า การลงทุน
ในบริ ษทั ที่ มี การกากับดูแลกิ จการที่ ดีทาให้กองทุนมีอตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงสู งกว่ากองทุนอื่น ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว การลงทุนในบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนผสมระหว่าง
บริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับดี ดีมาก ดีเลิศ ให้อตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงสูงกว่าการลงทุนในบริ ษทั ที่
ได้รับการจัดอันดับในระดับดี เลิศเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ เพื่อให้ได้อตั ราผลตอบแทนต่อความเสี่ ยงที่สูงขึ้นผู ้
ลงทุนควรจะพิจารณาหลักทรัพย์ที่ได้ รับการจัดอันดับผลการดาเนิ นงานที่ดีมาช่วยเสริ มอัตราผลตอบแทนต่อ
ความเสี่ ยงของกลุ่มการลงทุน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อจากัดของการศึกษา
1. การจัดทาวิจัยในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิ นที่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นผลของการศึกษาวิจยั นี้จึงไม่สามารถอธิ บายผลการดาเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจบริ ษทั อื่น ๆ
2. การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันบริ ษทั ไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เป็ นข้อมูลเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน ดังนั้นผลการศึกษาวิจยั จึงสามารถอธิ บาย
ผลการดาเนินงานเฉพาะเพียงข้อมูลที่ได้รับการเปิ ดเผยและสะท้อนผลการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ทาการศึกษาวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินในด้านอื่น เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง ความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบี้ย เป็ นต้น
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2. ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและการตัดสิ นใจในหลักทรัพย์ของกลุม่
ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งอาจจะสามารถทาให้ได้ผลการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินและการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ของธุรกิจอุตสาหกรรมทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาถึง
อัตราส่ วนทางการเงิ น ซึ่ งประกอบด้วยอัตราผลตอบแทนกาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวมอัตรา
ผลตอบแทนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตราหนี้ สินส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น อัตราการ
หมุนเวียนปริ มาณซื้ อขาย ต่อราคาหุ ้น การจ่ายเงินปั นผล และการกากับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสามารถนาอัตรา
การเงิ น ของธุ รกิ จการเงิ นไปใช้ในการพยากรณ์ การเปลี่ ยนแปลงของราคาหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรัพย์ใน
อนาคตเพื่อทาการตัดสิ นใจลงทุนในระยะยาว ในอนาคตเป็ นไปได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์สูงสุดแก่นกั ลงทุน
โดยได้รับคาปรึ กษาแนะนา และให้กาลังใจเป็ นอย่างดีจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์ คณบดี
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ด้วยมูลเหตุดงั กล่าวข้างต้นนี้จึงผลักดันให้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั เรื่ องนี้
ขอขอบคุ ณ ท่ า นอธิ ก ารบดี คณะผู ้บ ริ ห าร และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพัฒ นางานวิ จัย ที่ ใ ห้
ทุนอุดหนุนการวิจยั และให้โอกาสแก่ผวู ้ จิ ยั ได้เพิ่มประสบการณ์ในการทางานวิจยั ต่อไป
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์ คณบดี คณะบัญชี ในการให้คาแนะนา และ
ติดตามงานวิจยั ด้วยความห่วงใยตลอดมา จึงทาให้งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุณ ดร.สุ รยุทธ กอบกิ จพานิ ชผล ผูท้ รงคุณวุฒิที่กรุ ณารับเป็ นที่ปรึ กษาโครงการวิจยั และได้
เสี ยสละเวลาอันมีค่าในการให้คาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาวิจยั ครั้งนี้
ขอขอบคุณ ผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั และนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุมที่
เป็ นผูช้ ่วยเก็บข้อมูลวิจยั ตลอดจนผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ
โอกาสนี้
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สานักงานสรรพากรพืน้ ทีก่ รุ งเทพมหานคร 4
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บทคัดย่อ
ภาษี คื อ สิ่ งที่ รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทน
โดยตรงแก่ผเู ้ สี ยภาษีอากร หรื ออีกนัยหนึ่งคือ เงินที่ได้จากเอกชนไปสู่รัฐบาล โดยการเก็บภาษีมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
หารายได้ให้พอใช้กบั ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการบริ โภคของประชาชน เพื่อชาระ
หนี้ สินของรัฐบาล การปรับโครงสร้างภาษีใหม่ปี 2560 ผูม้ ีเงิ นได้ที่เป็ นบุคคลธรรมดาควรทราบและทาความ
เข้าใจ เพื่อที่จะได้สามารถเตรี ยมตัววางแผนภาษีตามโครงสร้างภาษีใหม่ การปรับปรุ งโดยเพิ่มการหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อนในหลายรายการ ซึ่งจะทาให้คนที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสี ยภาษีนอ้ ยลงในปี ภาษี 2560
ซึ่ งมีสาระสาคัญได้ 3 ประการดังนี้ 1. ปรับปรุ งค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุ งค่าลดหย่อน 3. อัตราภาษีใหม่ ทั้งนี้ การปรับ
เกณฑ์ภาษีดงั กล่าวข้างต้นให้ใช้บงั คับสาหรับเงินได้พึงประเมินในปี ภาษี 2560 เป็ นต้นไป
คาสาคัญ: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ,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. บทนา
เมื่อมีรายได้ยอ่ มต้องนาเงินได้มาเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยวิธีหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายให้ถือ
เป็ นรายจ่ายและหักด้วยค่าลดหย่อนต่างๆ ยอดคงเหลือ คือ เงิ นได้สุทธิ นาเงิ นได้สุทธิ ไปคานวณภาษีตามอัตรา
ภาษี เงิ นได้ การปรั บโครงสร้ างภาษี ใหม่ปี 2560 เนื่ องจากหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การ
กาหนดเงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้น้ นั มีการบังคับใช้มาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การปรับปรุ งหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักค่า
ลดหย่อน การกาหนดเงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ใหม่น้ ีจะทาให้ การเสี ยภาษีเงินได้พึงประเมินสาหรับ
บุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดามีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผมู ้ ีเงินได้มีความเข้าใจ และรับรู ้ถึงสิ ทธิประโยชน์ที่จะได้รับ หรื อผลประโยชน์ที่จะต้องเสี ยไป
ในการปรับโครงสร้างภาษีใหม่
2. ผูม้ ีเงินได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีความเหมาะสมเป็ นธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปั จจุบนั

3. เนือ้ หาของพระราชบัญญัติทมี่ ีการแก้ไข
1. ค่ าใช้ จ่าย
การหักค่าใช้จ่าย หมายถึง จานวนเงิ นที่ กฎหมายยอมให้หักออกจากเงิ นได้ตามเงื่ อนไขมาตรา 42 ทวิ
มาตรา 42 ตรี มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 46 ประกอบพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) และมาตรา
48 (4) ประกอบพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 165)
ความหมายของคาว่า “ค่าใช้จ่าย”1 คือ รายจ่ายที่ตอ้ งใช้หรื อถือว่าได้ใช้ไปตามความจาเป็ นและสมควร
เพื่อหารายได้ของกิจการ ค่าใช้จ่ายที่ประมวลรัษฎากรยอมให้หกั จากเงินได้พึงประเมินแตกต่างกันตามแต่วา่ เงินได้
พึงประเมินนั้นจะเป็ นประเภทใด (ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46) วิธีหักค่าใช้จ่ายตามที่ประมวล
รัษฎากรกาหนดไว้น้ นั มี 2 วิธี
วิธีที่ 1 การหักค่ าใช้ จ่ายเป็ นการเหมา วิธีน้ ี กฎหมายกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ จะหักออกจากเงิ นได้พึง
ประเมินได้เป็ นจานวนแน่นอนตายตัว คิดเป็ นร้อยละของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทไม่วา่ ค่าใช้จ่ายที่แท้จริ ง
จะมีมากหรื อมีนอ้ ยกว่าที่กาหนดให้ ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาเป็ นค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกาหนดยอมให้หกั เป็ นอัตรา
ร้อยละของยอดเงินได้พึงประเมินทุกประเภทโดยผูม้ ีเงินได้ไม่ตอ้ งแสดงหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายต่อเจ้าพนักงาน
ประเมิน
วิธีที่ 2 การหักค่ าใช้ จ่ายจริงตามความจาเป็ นและสมควร วิธีน้ ีเป็ นการหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็ นและ
สมควรตามที่จ่ายไปจริ งในการหารายได้ การที่กฎหมายใช้คาว่า “จาเป็ นและสมควร”2 สาหรับรายจ่ายที่นามาหัก
1

จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลักการและบทวิเคราะห์ พิมพ์ครั้งที่ 2 สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 147

2

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวาณิช ชุมพร เสนไสย สาโรช ทองประคา คาอธิบายประมวลรัษฎากร เล่ม 1 พ.ศ. 2553 หน้า 1-139
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เป็ นค่าใช้จ่ายพึงแสดงให้เห็ นเจตนาว่ารายจ่ายนั้นๆ จะต้องเกี่ ยวข้องโดยตรงกับรายได้และเป็ นกรณี จาเป็ นที่
จะต้องมีรายจ่ายนั้นๆ ทั้งรายจ่ายนั้นต้องสมควรแก่การหารายได้ดว้ ย โดยผูม้ ีเงินได้ตอ้ งสามารถแสดงหลักฐาน
ต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้วา่ มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริ งตามจานวนที่ได้เลือกหักไว้
สาระสาคัญของกฎหมายทีม่ กี ารแก้ ไข
1.1 แก้ ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ วรรคหนึ่ง
ประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่ “เงินได้พึงประเมินตามความใน มาตรา 40 (1) และ
(2) จากเดิมให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้อตั ราร้อยละ 40 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็ น “หักค่าใช้จ่าย
เป็ นการเหมาได้อตั ราร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท”
1.2 แก้ ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ตรี วรรคหนึ่ง
ประมวลรั ษฎากรมาตรา 42 ตรี วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่า “เงิ นได้พึงประเมินตามความในมาตรา 40 (3)
เฉพาะที่เป็ นค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กาหนดโดยพระราช
กฤษฎี กา”3 โดยแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม การหัก ค่ า ใช้จ่ า ยส าหรั บ บุ คคลธรรมดาซึ่ ง เป็ นผูม้ ี เ งิ น ได้พึ ง ประเมิ นที่ ไ ด้จาก
ทรัพย์สินทางปั ญญาจากเดิมให้หกั ค่าใช้จ่ายได้เฉพาะเงินได้ที่เป็ นค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ เป็ นหักค่าใช้จ่ายได้ท้ งั ค่าแห่งกู๊ด
วิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิอย่างอื่น และปรับปรุ งอัตราการหักค่าใช้จ่ายจากเดิมให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้
อัตราร้อยละ 40 แต่ตอ้ งไม่เกิ น 60,000 บาท เป็ นหักค่าใช้จ่ายได้ตามอัตราที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ได้แก่
พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 634 พ.ศ. 2560 โดยกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่ งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็ นค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ ง
ลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิอย่างอื่นยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่
ผูม้ ีเงินได้จะแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้วา่ มีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ยอมให้หักค่าใช้จ่าย
ได้ตามความจาเป็ นและสมควร ทั้งนี้ ให้นามาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม แต่ถา้ ตาม
หลักฐานที่นามาพิสูจน์น้ นั ปรากฎว่ามีรายจ่ายที่หักได้ตามกฎหมายน้อยกว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ก็
ให้ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเพียงเท่าหลักฐานที่นามาพิสูจน์4
2) อัต ราค่ า ใช้จ่ า ยที่ ย อมให้หัก ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ ให้ใช้บังคับ สาหรั บ เงิ นได้พึ งประเมิ น
ประจาปี ภาษี พ.ศ. 2560 ที่จะต้องยืน่ รายการ ในปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป5
ข้ อพิจารณา เงิ นได้พึงประเมิ นตามประมวลรั ษฎากร มาตรา 40 (3) ได้แก่ ค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ ง
ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น เงิ นปี หรื อเงิ นได้มีลกั ษณะเป็ นเงิ นรายปี อันได้มาจากพินัยกรรม นิ ติกรรมอย่างอื่น
หรื อคาพิพากษาของศาล เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) มักเรี ยกกันสั้นๆ ว่า “ค่าสิ ทธิ ” แต่ประมวลรัษฎากร
ไม่ ไ ด้บัญ ญัติ ค านิ ย ามดัง กล่ า วว่า หมายถึ ง อะไร จึ ง อาจมี ปั ญ หาในการตี ค วามและอาจมี ข ้อ โต้แ ย้ง ระหว่ า ง
กรมสรรพากรกับผูเ้ สี ยภาษีอากรอยูบ่ ่อยๆ เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (3) นี้ แบ่งเป็ น

3

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 634 พ.ศ. 2560

4

มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 634 พ.ศ. 2560

5

มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 634 พ.ศ. 2560
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- ค่าแห่งกู๊ดวิลล์6 (Goodwill) หมายถึง ค่าความนิยมหรื อมูลค่าของธุรกิจที่สูงเกินกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน
ที่ ตีราคาได้ (Tangible Asset) ทั้งนี้ เนื่ องจากชื่ อเสี ยงของธุ รกิ จนั้นๆ หรื อธุ รกิ จนั้นได้สิทธิ พิเศษกว่าธุ รกิ จอื่ นๆ
ฯลฯ
- ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ (Copyright) หมายถึงค่าตอบแทนการขออนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ ซึ่งลิขสิ ทธิ์ นั้นหมายถึง
สิ ทธิ แต่ผูเ้ ดี ยวที่ จะกระทาการใดๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 เกี่ ยวกับงานที่ ผูส้ ร้างสรรค์ได้ทาขึ้น
(พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4) เช่น งานวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นาฎกรรม ศิลปกรรม
- ค่าสิ ทธิ (Royalties) หมายถึง การจ่าย ไม่วา่ ชนิ ดใดๆ ที่ได้รับเป็ นค่าตอบแทนเพื่อการใช้ หรื อสิ ทธิ ใน
การใช้ลิขสิ ทธิ์ (Copyright) ในงานวรรณกรรม ศิลปะหรื องานวิทยาศาสตร์ ใดๆ รวมทั้งฟิ ล์มภาพยนตร์ และฟิ ล์ม
หรื อเทปที่ใช้สาหรับการกระจายเสี ยงทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ สิ ทธิ บตั ร (Patent) เครื่ องหมายการค้า(Trademark)
แบบหรื อ หุ่ นจาลอง (Design or model) แผนผัง (Plan) สู ต รหรื อ กรรมวิธีล ับ (Secret Formula or Process) หรื อ
ข้อสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมหรื อทางวิทยาศาสตร์
ค่าสิ ทธิ เป็ นเงิ นได้ประเภทหนึ่ งที่ถือเป็ นดอกผลหรื อค่าตอบแทนที่เกิ ดจากทรัพย์สินประเภทกองทุน
(Capital) เช่นเดียวกับเงินปั นผลและดอกเบี้ย และทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าสิ ทธิ ส่วนใหญ่จะเป็ นทรัพย์ไม่มีรูปร่ าง
หรื อมองไม่เห็ นหรื อจับต้องไม่ได้ (intangible property) ซึ่ งได้แก่ วิทยาการหรื อองค์ความรู ้ต่างๆ (Know-how)
การได้รับหรื อใช้องค์ความรู ้ต่างๆ อาจอยูใ่ นรู ป คาแนะนา ชี้แนะ คาปรึ กษาข้อมูลความเห็นต่างๆ หรื ออาจได้รับ
โดยการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ หรื อใช้ภาชนะบรรจุองค์ความรู ้ต่างๆ เช่น ซอฟแวร์ เทป ฟิ ล์ม เป็ นต้น7
- คาว่า “สิ ทธิ อย่างอื่น” นั้น เมื่อเป็ นคาที่บญ
ั ญัติต่อจากคาว่า “ลิขสิ ทธิ์ ” แสดงว่าเป็ นคาที่มีความหมาย
ทานองเดียวกัน เมื่อลิขสิ ทธิ์เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Property) สิ ทธิอย่างอื่นจึงหมายถึง สิ ทธิในทาง
ทรัพย์สินทางปั ญญาค่าสิ ทธิ (Royalty) ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (3) จึงหมายถึง ค่าตอบแทน การอนุญาต
ให้ใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า (Trademark)
เครื่ องหมาย บริ การ (Trade service) แฟรนไชส์ (Franchise) ค่าวิทยาการ (Know-How) สูตรลับหรื อกรรมวิธี ลับ
ในการผลิตสิ นค้าหรื อสิ่ งประดิษฐ์8
- เงินปี 9 (Annuities) หมายถึง เงินที่ทาง ราชการจ่ายให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์เป็ นรายปี
- เงิ นได้มีลกั ษณะเป็ นเงิ นรายปี อันได้มาจากพินัยกรรม (Will) นิ ติกรรม (Juristic Act) อย่างอื่ นหรื อ
พิพากษาของศาล (Judgment of the Court)
2. ค่ าลดหย่ อน
ค่าลดหย่อน10 หมายถึ ง จานวนเงิ นที่ กฎหมายกาหนดให้หักออกจากเงิ นได้พึงประเมิ นหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษีตามสถานภาพของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีแต่ละบุคคล
6

วิทย์ ตันตยกุล และศาตราจารย์เจริ ญ ธฤติมานนท์ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (ภาคประมวลรัษฎากร) หน้า 6-7

7

ธณภณ (เพริ ศพิบูลย์) แก้วสถิต คาอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและหลักการทัว่ ไปของอนุสัญญาภาษีซอ้ น พิมพ์ครั้งที่ 3 หน้า 439

8

ศาตราจารย์พิเศษชัยสิ ทธิ์ ตราชูธรรม คาสอนวิชากฎหมายภาษีอากร(พิมพ์ครั้งที่ 9) สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
หน้า 186
9
วิทย์ ตันตยกุล และศาตราจารย์เจริ ญ ธฤติมานนท์ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (ภาคประมวลรัษฎากร) หน้า 6-7
10

ไพจิตร โรจนวาณิชย์ ชุมพร เสนไสย สาโรช ทองประคา คาอธิบายประมวลรัษฎากร เล่ม 1 พ.ศ. 2553 หน้า 1-168
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บุคคลเมื่อมีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) ถึง (8) เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษี
ให้แก่ ผูม้ ี เงิ นได้ ประมวลรั ษฎากรจึ งกาหนดให้หักค่าลดหย่อน (Allowances Exemptions) ได้อีก ค่าลดหย่อน
แตกต่างกับค่าใช้จ่ายในข้อที่ว่าค่าใช้จ่ายเป็ นต้นทุนหรื อเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ได้ซ่ ึ งเงิ นได้ แต่ค่าลดหย่อนเป็ นตัว
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผเู ้ สี ยภาษีทาให้เสี ยภาษีนอ้ ยลงหรื ออาจจะไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเลยก็ได้ ยามใดที่รัฐบาลเห็นว่า
ประชาชนต้องเผชิญกับปั ญหาเศรษฐกิจรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลก็อาจเสนอแก้กฎหมายให้เพิ่มค่า
ลดหย่อนมากขึ้น เมื่อค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้นเงินได้สุทธิ ที่จะนาไปคานวณภาษีก็จะลดน้อยลง ภาษีที่จะต้องเสี ยก็ลด
น้อยลงหรื ออาจจะไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเลยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากค่าลดหย่อนจะเป็ นตัวบรรเทาภาระภาษี
แล้วยังเป็ นเครื่ องมื อของรั ฐบาลในการเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่ ชีวิตและครอบครัวของประชาชนกับเพื่อ
ส่งเสริ มความกตัญญู การศึกษาและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันของสังคม
ประมวลรัษฎากรมิได้กาหนดว่าบุคคลใดบ้างเป็ นผูม้ ีสิทธิ หักค่าลดหย่อน ดังนั้น ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 และมีจานวนเงินถึงเกณฑ์ตามที่กาหนด
ในประมวลรัษฎากร มาตรา 56 จึงเป็ นผูม้ ีสิทธิหกั ค่าลดหย่อน
หากพิจารณาประเภทของค่าลดหย่อนตามประมวลรั ษฎากรแล้ว อาจแบ่ งค่าลดหย่อนออกได้เป็ น 2
ประเภท คือ ค่าลดหย่อนส่วนตัวและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ และค่าลดหย่อนตามรายการ
สาระสาคัญของกฎหมายทีม่ กี ารแก้ ไข
2.1 แก้ ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (1) (ก) (ข) และ (ค)
แก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงิ นที่ ให้หักลดหย่อนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาสาหรับผูม้ ีเงิ นได้ หรื อสามีหรื อ
ภริ ยาของผูม้ ีเงินได้และบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูม้ ีเงินได้ หรื อบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรื อภริ ยาของผู ้
มีเงินได้ หรื อบุตรบุญธรรมของผูม้ ีเงินได้ โดยปรับเพิ่มจานวนเงินที่ให้หักลดหย่อนได้และปรับปรุ งหลักเกณฑ์
การหักลดหย่อนสาหรับบุตร
ก. ปรับเพิม่ จานวนเงินทีใ่ ห้ หักลดหย่ อนได้ ดังนี้
(1) ผูม้ ีเงินได้จาก 30,000 บาท เป็ น 60,000 บาท
(2) สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ 30,000 บาท เป็ น 60,000 บาท
(3) บุตร
- บุตรชอบด้วยกฎหมายของผูม้ ีเงินได้ หรื อบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรื อภริ ยาของผูม้ ี
เงินได้จากคนละ 15,000 บาท เป็ นคนละ 30,000 บาท
- บุตรบุญธรรมของผูม้ ีเงินได้ จากคนละ 15,000 บาท เป็ นคนละ 30,000 บาท
ข. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การหักลดหย่ อน สาหรับบุตร ดังนี้
(1) การหักลดหย่อน
- กรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้มีเฉพาะบุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามี
หรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ จากเดิมให้หักลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท แต่จากัดจานวน ต้องไม่เกิน 3 คน เป็ นคน
ละ 30,000 บาท โดย ไม่จากัดจานวน
- กรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้มีเฉพาะบุตรบุญธรรม จากเดิมให้หกั ลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท เป็ น
คนละ 30,000 แต่รวมกับบุตรตามข้อ 1.1 แล้วต้องไม่เกิน 3 คน
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- กรณี ที่ผมู ้ ีเงินได้มีท้ งั บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม จากเดิมให้หักจากบุตรชอบด้วย
กฎหมายก่ อน หากมี บุตรชอบด้วยกฎหมายเกิ น 3 คนแล้วจะนาบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้ ถ้ามี บุตรชอบด้วย
กฎหมายไม่ถึง 3 คน ให้นาบุตรบุญธรรมมาหักได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3 คน เป็ นให้หักจากบุตรชอบด้วย
กฎหมายก่อนไม่จากัดจานวน หากหักจากบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ถึง 3 คน ให้หักจากบุตรบุญธรรมได้อีก
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 3 คน
(2) การนับจานวนบุตร ให้นบั เฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยูต่ ามลาดับอายุสูงสุ ด และให้นบั รวมบุตรที่ไม่อยู่
ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย
(3) คุณสมบัติของบุตร
- มีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยหรื อชั้นอุดมศึกษาหรื อเป็ นผูเ้ ยาว์ หรื อศาล
สัง่ ให้เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถอันอยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดู
(4) เงื่อนไขการหักลดหย่อน ในกรณี บุตรที่จะหักลดหย่อนได้ตอ้ งไม่มีเงินได้พึงประเมินซึ่งเป็ นเงินได้
ที่ไม่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมมิให้ลดหย่อน
สาหรับบุตรซึ่งมีเงินได้ในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 15,000 บาท เป็ นเกิน 30,000 บาท
(5) ให้หกั ลดหย่อนสาหรับบุตรได้ตลอดปี ภาษี ไม่วา่ กรณี ที่จะหักได้น้ นั จะมีอยูต่ ลอดปี ภาษีหรื อไม่
(6) กรณี บุตรบุญธรรม ให้หกั ลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้เพียงฐานะเดียว
2.2 ยกเลิกประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (1) (ฉ)
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตรได้เพิ่มอีก คนละ 2,000 บาท ในกรณี ผู ้
มี เงิ นได้ ซึ่ งมี สิทธิ หักลดหย่อนตามเงื่ อนไขในมาตรา 47 (1) (ค) และบุ ตรยังศึ กษาอยู่ในสถานศึ กษาของทาง
ราชการสถานศึ กษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึ กษาเอกชน หรื อโรงเรี ยนราษฎร์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยน
ราษฎร์
2.3 แก้ ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (2)
แก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินที่ให้หกั ลดหย่อนในกรณี สามีภริ ยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ จากเดิมให้ผมู ้ ีเงินได้หกั
ลดหย่อนสาหรับผูม้ ีเงิ นได้ และหักลดหย่อนสาหรั บสามีหรื อภริ ยาของผูม้ ี เงิ นได้รวมกันได้ 60,000 บาท เป็ น
120,000 บาท
2.4 แก้ ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (3)
แก้ไขเพิ่มเติมการหักลดหย่อนสาหรับผูม้ ีเงินได้ที่มิได้อยูใ่ นประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตรเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท เป็ นให้ผมู ้ ีเงินได้ที่มิได้อยูใ่ น
ประเทศไทยหักลดหย่อนสาหรับกรณี สามีหรื อภริ ยาได้เฉพาะสามีหรื อภริ ยาและบุตรที่อยูใ่ นประเทศไทย
2.5 แก้ ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (5) และ (6)
แก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงิ นให้หักลดหย่อนสาหรั บผูม้ ี เงิ นได้ที่เป็ นกองมรดก และผูม้ ี เงิ นได้ที่เป็ นห้าง
หุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่ งเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนที่อยูใ่ นประเทศ
ไทย จากเดิมให้ผมู ้ ีเงินได้ที่เป็ นกองมรดกหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็ น 60,000 บาท และผูม้ ีเงินได้ที่เป็ นห้าง
หุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่ มิใช่ นิติบุคคลให้หักลดหย่อนได้ตามกรณี การหักลดหย่อนสาหรับผูม้ ีเงิ นได้
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เฉพาะผูม้ ีเงินได้ที่เป็ นหุน้ ส่วนหรื อบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนที่อยูใ่ นประเทศไทย จากเดิมให้หกั รวมกันได้แต่
ต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็ นไม่เกิน 120,000 บาท
3. จานวนเงินได้ พงึ ประเมินทีต่ ้ องเสียภาษีเงินได้
แก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยปรับเพิ่มจานวนเงินได้พึง
ประเมินที่ตอ้ งเสี ยภาษีจากเดิมผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป เป็ นตั้งแต่ 120,000 บาท ขึ้นไป เมื่อ
ได้หกั ค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนแล้วให้เสี ยภาษีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน
การคานวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดานั้น กฎหมายกาหนดวิธีคานวณไว้ 2 วิธี ดังนี้
1. เงินได้พึงประเมินที่ได้รับในระหว่างปี ภาษี เมื่อผูม้ ีเงินได้ได้หกั ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา
47 หรื อมาตรา 57 เบญจ แล้ว เหลือเท่าใดเป็ นเงินได้สุทธิ ตอ้ งเสี ยภาษีในอัตราที่กาหนดในบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
ตามมาตรา 48 (1)
2. สาหรับผูม้ ีเงิ นได้พึงประเมินตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป (เดิ ม 60,000 บาทขึ้นไป) ตามมาตรา 48 (2)
กาหนดให้ผมู ้ ีเงินได้ตอ้ งคานวณภาษีตามมาตรา 48 (1) เทียบกับร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมา
ใน ระหว่างปี ภาษีและให้ผมู ้ ีเงินได้เสี ยภาษีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ ตาม มาตรา 48
(2) การนับจานวนเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 48 (2) ไม่รวมถึงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)
4. จานวนเงินได้ พงึ ประเมินทีผ่ ้มู เี งินได้ ต้ องยืน่ รายการเกีย่ วกับเงินได้ พงึ ประเมิน
ประมวลรัษฎากรมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง บัญญัติวา่ “ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผเู ้ ยาว์ หรื อผูท้ ี่ศาลสั่งให้เป็ น
คนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ ยืน่ รายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปี ภาษี
ที่ ล่วงมาแล้ว พร้ อมทั้งข้อความอื่นๆ ภายในเดื อนมี นาคมทุกๆ ปี ตามแบบที่ อธิ บดี กาหนดต่อเจ้าพนักงานซึ่ ง
รัฐมนตรี แต่งตั้งถ้าบุคคลนั้น
(1) ไม่มีสามีหรื อภริ ยาและมีเงินได้พึง ประเมินในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 60,000 บาท
(2) ไม่มีสามีหรื อภริ ยาและมีเงินได้พึง ประเมินในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภท
เดียวเกิน 120,000 บาท
(3) มีสามีหรื อภริ ยาและมีเงินได้พึง ประเมินในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 120,000 บาท หรื อ
(4) มีสามีหรื อภริ ยาและมีเงินได้พึงประเมิน ในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา 40 (1) ประเภทเดียว
เกิน 220,000 บาท”
ผูม้ ีเงินได้พึงประเมิน หมายถึง ผูท้ ี่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปี ภาษีซ่ ึ งจะมีหน้าที่ตอ้ งยื่นแบบฯ ก็ต่อเมื่อมี
เงินได้ถึงเกณฑ์ข้ นั ต่าตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งมาตรา 56 วรรคหนึ่งแห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติให้บุคคลทุกคน
เว้นแต่ผเู ้ ยาว์ หรื อคนที่ศาลสั่งให้เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้
พึงประเมินที่ตนได้รับในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วพร้อมทั้งข้อความอื่นๆ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ตามแบบที่อธิบดี
กรมสรรพากรกาหนด หากผูท้ ี่มีเงินได้พึงประเมินนั้นเป็ นผูเ้ ยาว์หรื อคนที่ศาลสั่งให้เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อ
เสมือนไร้ความสามารถ มาตรา 57 กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ของผูม้ ี
เงินได้แล้วแต่กรณี ที่จะยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินและเป็ นตัวแทนในการชาระภาษี เมื่อยื่น
รายการแล้วหากมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องเสี ยก็ตอ้ งชาระพร้อมกับการยืน่ แบบแสดงรายการตามมาตรา
57 จัตวา จึงเห็นได้วา่ บุคคลธรรมดาทุกคนที่มีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกาหนดไว้มีหน้าที่
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เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยกฎหมายกาหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับนั้น
ส่ วนกรณี ที่ผูม้ ี เงิ นได้เป็ นผูท้ ี่ บกพร่ องเรื่ องความสามารถประมวลรัษฎากรก็กาหนดผูท้ ี่ มีหน้าที่ ยื่นแบบแสดง
รายการแทนไว้
ข้อสังเกต
1. จานวนเงินได้พึงประเมินที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการยืน่ รายการนั้นต้องได้รับมาแล้วในปี ภาษี เพราะภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาใช้เกณฑ์เงินสดในการเสี ยภาษี
2. หน้าที่ยื่นรายการเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกาหนดไว้ หากไม่ถึง
เกณฑ์ก็ไม่มีหน้าที่ตอ้ งยื่นรายการแต่อย่างใด กรณี เงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นรายการ แต่คานวณแล้ว
ไม่มีภาษีตอ้ งชาระก็ยงั จะมีหน้าที่ยนื่ รายการ
5. อัตราภาษีเงินได้ สาหรับบุคคลธรรมดา
แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอตั ราภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา
ความใน (1) สาหรับบุคคลธรรมดาแห่ งบัญชีอตั ราภาษีเงินได้ ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่ งประมวล
รัษฎากร กาหนดไว้วา่

สาระสาคัญที่แก้ไข แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอตั ราภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดาโดยปรับเพิ่มจานวนเงิน
ได้สุทธิ กาหนดช่วงเงินได้สุทธิให้มีช่วงห่างของจานวนต่าสุดและสูงสุดลดลง และกาหนดอัตราภาษีในแต่ละช่วง
เงินได้สุทธิลดลง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั
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4. ข้ อดีของพระราชบัญญัตฯิ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีกา้ วหน้าซึ่ งเป็ นอัตราภาษีที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของฐานภาษีหรื อรายได้ ทั้งนี้ การปรับปรุ งโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีขอ้ ดี
ดังนี้
1. การปรับเพิ่มจานวนเงินที่ให้หกั ค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนสาหรับรายการต่างๆ ได้มากขึ้น ทาให้
ผูม้ ีเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้พึงประเมินประจาปี ภาษี พ.ศ. 2560 ที่
จะต้องยืน่ รายการในปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป เสี ยภาษีจานวนน้อยลงหรื ออาจไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเลยหากมีรายได้ยงั ไม่
ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสี ยภาษี
2. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกาหนดเงินได้พึงประเมินที่
ต้องยื่นแบบรายการภาษีและบัญชี อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทาให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปั จจุบนั
3. การกาหนดให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท้ งั ค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่นเป็ น
การส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
4. การกาหนดให้ออกพระราชกฤษฎี กาเพื่อกาหนดอัตราการหักค่าใช้จ่ายสาหรับค่าแห่ งกู๊ดวิลล์
ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิอย่างอื่นได้ในภายหลังจะทาให้การกาหนดอัตราการหักค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้
อย่างยืดหยุน่ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต
5. การที่ผมู ้ ีเงินได้พึงประเมินเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจานวนน้อยลงหรื ออาจไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
เลยหากมีรายได้ยงั ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสี ยภาษีอาจทาให้ผมู ้ ีเงินได้พึงประเมินมีกาลังซื้ อเพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถช่วย
กระตุน้ เศรษฐกิจได้ต่อไป
นอกจากที่ ไ ด้มี ก ารปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งภาษี เงิ น ได้บุคคลธรรมดาใหม่ ในส่ ว นของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หกั จากเงินได้พึงประเมินในการคานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากรอีกด้วย อันเป็ นผลทาให้
ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งจัดทาบัญชีประกอบการหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อแสดงผลประกอบการที่แท้จริ ง ซึ่งการแก้ไขเป็ นไป
ตามพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงิ นได้พึง
ประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560
5. บทสรุปโครงสร้ างภาษีใหม่
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกาหนดเงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งยืน่
รายการเกี่ ยวกับเงินได้ พึงประเมินที่ได้รับในระหว่างปี ภาษีที่ล่วงมาแล้ว สาหรับบุคคลธรรมดาและบัญชี อตั รา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทาให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมและเป็ นธรรม สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปั จจุบนั และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป: จาก สรรพากรสาส์น ปี ที่ 64
ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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6. ข้ อเสนอแนะ
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกาหนดเงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งยืน่
รายการเกี่ ยวกับเงิ นได้ พึงประเมินที่ได้รับในระหว่างปี ภาษีที่ล่วงมาแล้ว สาหรับบุคคลธรรมดาและบัญชี อตั รา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะทาให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมและเป็ นธรรม สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปั จจุบนั และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
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ของผูถ้ ือหุ น้ และอัตรากาไรจากการดาเนินงาน ต่อคุณภาพกาไร โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้อมูลทุติย
ภูมิของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 จานวนทั้งสิ้ น 100
บริ ษทั โดยเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้วพบว่ามีบางบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน จึงทาให้มีบริ ษทั ที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ จานวน 67 บริ ษทั และมีขอ้ มูลจานวน 335 ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA)
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อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีผลกระทบทางบวกต่อคุณภาพกาไร
ในขณะที่ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานที่วดั จากความสามารถในการทากาไร ซึ่ งประกอบด้วยอัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุทธิและอัตรากาไรจากการดาเนินงานไม่มีผลกระทบทางบวกต่อคุณภาพกาไร ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพกาไร ประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน ความสามารถในการทากาไร

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั มีการลงทุนในหลากหลายรู ปแบบ แต่การลงทุนที่ นิยมกันมากคือการลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งจะทาให้ผลตอบแทนที่ ค่อนข้างคุม้ ค่า เช่นการ
ลงทุนในหุน้ สามัญ ที่มีการซื้ อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทุนในหุน้ สามัญมีผลตอบแทน
จากเงินปั นผลและผลกาไรจากการถือครองในกรณี ที่ราคาหุน้ สูงขึ้นและผูล้ งทุนนาหุน้ ดังกล่าวออกจาหน่าย จะทา
ให้ได้รับกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนด้วย ในการลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั จาเป็ นอย่างยิ่งที่นกั ลงทุนจะต้องทา
การวิเคราะห์ หลักทรั พย์ของบริ ษทั ก่ อน โดยการวิเคราะห์ หลักทรั พย์มีปัจจัยพื้นฐาน (ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย, 2558) ในการวิเคราะห์ซ่ ึงประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 2) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และ
3) การวิเคราะห์บริ ษทั โดยจะเน้นการวิเคราะห์ท้ งั เชิงคุณภาพ เช่น ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผูบ้ ริ หาร
ความสามารถด้านการผลิต การตลาด การวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น และการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ ซึ่ งจะวิเคราะห์
รายการทางการเงินทั้งในอดีตและปั จจุบนั ของบริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งแหล่งข้อมูลเชิง
ปริ มาณจึ งเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนเนื่ องจากสามารถนามาใช้วดั ผลค่าตอบแทนจาก
การลงทุนในเชิงรู ปธรรมได้อย่างชัดเจน ในการวิเคราะห์งบการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นเทคนิคการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณของบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากงบการเงิ นที่ผ่านมาและ
งบการเงินปั จจุบนั เพื่อจะนามากาหนดตัวแปรต่าง ๆ อาทิ กาไรและเงินปั นผลในอนาคต ราคาของหลักทรัพย์ใน
อนาคต เป็ นต้น
การวิเ คราะห์ ที่ส าคัญ และสัมพันธ์ ที่ช่ ว ยในการศึ กษา ได้แ ก่ ก ารวิเคราะห์ ง บการเงิ น การวิเ คราะห์
อัตราส่ วนทางการเงิน และการประเมินราคาหลักทรัพย์ การวิเคราะห์งบการเงินในเชิงปริ มาณ จึงเป็ นเครื่ องชี้วดั
ว่าอนาคตของธุ รกิ จนั้นควรเป็ นในลักษณะใดโดยผูว้ ิเคราะห์ นาเอาข้อมูลต่าง ๆ ในงบการเงิ นมาคานวณหา
สัดส่ วนและนาสัดส่ วนมาเปรี ยบเทียบแต่ละช่วงเวลา และเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากนั้น
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จึงตีความเพื่อหาคาตอบต่างๆที่ตอ้ งการ อาทิ สาเหตุที่ธุรกิจต้องใช้เงินทุนเพิ่ม แหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งการใช้
ไปของเงินทุน เป็ นต้น การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการวางแผน การจัดการ และ
การควบคุมทางด้านการบัญชีและการเงินได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งในการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานของธุรกิจในตลาด
หลักทรัพย์ จะพิจารณาจากการคานวณหาอัตราส่ วนทางการเงิน (Ratio analysis)ใน 5 ประเภท ได้แก่ อัตราส่ วน
แสดงถึงการวัดสภาพคล่อง (Liquidity ratios) อัตราส่วนแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน (Activity ratios)
อัตราส่ วนแสดงถึงการวัดสภาพหนี้ สิ้น (Leverage ratios)อัตราส่ วนแสดงถึงการวัดความสามารถในการทากาไร
(Profitability ratios)และอัตราส่วนแสดงมูลค่าทางการตลาด (Market value ratios)การวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์,2551)
นอกจากผลตอบแทนจากการลงทุ นแล้ว กาไรถื อเป็ นข้อมูลทางการเงิ นที่ มีความส าคัญในรายงาน
ทางการเงิน และเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารคานึ งถึงเป็ นอันดับแรกๆ เนื่ องจากนักลงทุนต้องการเป้ าหมายอย่างง่ายในการ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั งานวิจยั ในอดีตจานวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จะได้รับผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจเมื่อสามารถบรรลุเป้ าหมายกาไรได้อย่างต่อเนื่ อง กล่าวคือ ตลาดจะให้รางวัลกับบริ ษทั ที่สามารถรักษา
ความต่อเนื่องของการบรรลุเป้ าหมายกาไรและการเพิ่มขึ้นของผลกาไร สะท้อนได้จากระดับผลตอบแทนของการ
ลงทุนในหุน้ ที่สูงกว่าปกติ ในทางกลับกันเมื่อใดที่บริ ษทั ไม่สามารถรักษาแบบแผนดังกล่าวไว้ได้แล้วจะส่งผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เนื่ องจากมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริ ษทั ในระยะยาวเปลี่ยนแปลงไป
และปรับมุมมองจากเดิมที่เป็ นบวกกลายเป็ นลดลงในทันที ทั้งยังสะท้อนภาพของผลการดาเนินงานของบริ ษทั ใน
อนาคตที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย (Barth, et al., 1999; Skinner, et al., 2002; และ Myers, et al., 2007)
การที่นกั ลงทุนใช้ผลกาไรเป็ นจุดอ้างอิงอย่างง่ายต่อการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจและให้มูลค่าส่วนเพิ่มกับ
บริ ษทั ที่สามารถรายงานผลกาไรได้เป็ นไปตามเป้ าหมาย จึงเป็ นมูลเหตุสาคัญต่อผูบ้ ริ หารในการรายงานผลกาไร
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อเป็ นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็ นการรายงานผลกาไรที่เป็ นบวก
การรายงานผลกาไรที่ แสดงถึงแนวโน้มที่ ดีข้ ึน หรื อการรายงานผลกาไรที่ เป็ นไปตามหรื อเกิ นกว่าที่ นักลงทุ น
คาดการณ์ (สมชาย สุ ภทั รกุล, 2548) ในอดี ตที่ ผ่านมามีหลายบริ ษทั ที่ มีการตกแต่งบัญชี ข้ ึน เพื่อแสดงผลการ
ดาเนิ นและฐานะการเงิ นที่ ไม่ได้สะท้อนความเป็ นจริ งของกิ จการ จึ งทาให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา ทาให้งบ
การเงินถูกกล่าวหาว่าขาดความน่าเชื่อถือ และขาดความมีคุณภาพของงบการเงิน แต่ในอีกมุมหนึ่ ง การที่ผูล้ งทุน
มองแต่ผลกาไรของกิจการโดยไม่เข้าใจพื้นฐานทางบัญชี ก็อาจส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นในของผูใ้ ช้งบการเงิน
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการศึ กษาครั้งนี้ จึ งมุ่งเน้นศึ กษาถึงประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพ
กาไร โดยศึกษาเฉพาะบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบของประสิ ทธิภาพการบริ หารงานต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้นามาเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ได้ดงั นี้
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ตัวแปรอิสระ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน
-อัตรากาไรขั้นต้น
-อัตรากาไรสุ ทธิ
-อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
-อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
-อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

คุณภาพกาไร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยทาการศึกษาบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100) ซึ่งผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากงบการเงินประจาปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2554-2558 เพื่อใช้หาประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน ซึ่งวัดจากความสามารถในการทากาไรต่อคุณภาพกาไร
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET
100) สาเหตุที่เลือกประชากรกลุ่มนี้ เนื่ องจากเป็ นดัชนี ราคาหุ ้นที่แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ ้น
สามัญ 100 ตัว ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูงและมีสดั ส่วนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด โดยศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 100 บริ ษทั จานวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ประสิ ทธิภาพการบริ หารที่วดั จากความสามารถในการทากาไร
ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตรากาไรจากการดาเนินงาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพกาไร (EQ)
คุณภาพกาไร ซึ่งคานวณจากแนวคิดของ Sloan et al.ด้วยวิธีคงค้างจากการดาเนินงานสุทธิ
(Total net operation accruals : NOA) หรื อคานวณจากความแตกต่างระหว่างกาไรก่อนรายการพิเศษกับกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูลทุ ติ ย ภูมิ (Secondary data) จากงบ
การเงิ น ประจ าปี ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2554-2558 จากเว็บ ไซต์ www.setsmart.com เพื่ อ ใช้ห าประสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริ หารงาน ซึ่งวัดจากความสามารถในการทากาไรต่อคุณภาพกาไร
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data)
ประกอบด้วย รายงานประจ าปี งบการเงิ น หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษ ัทที่ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 จานวนทั้งสิ้ น 100 บริ ษทั โดยเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้ว
พบว่ามีบางบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลของตัวแปรไม่ครบถ้วน จึงทาให้มีบริ ษทั ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 67 บริ ษทั และ
มีขอ้ มูลจานวน 335 ข้อมูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะทาการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการแจกแจงหรื อ
อธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทัว่ ไป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสู งสุ ดของ
ข้อมูล (Maximum) ค่าต่าสุดของข้อมูล (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation)
2. สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เมื่อได้ตวั แปรแล้วจะนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิ คทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ คื อ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis : MRA) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ ยวข้องว่ามีความสัมพันธ์
กันหรื อไม่และมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด ซึ่ งจะเป็ นไปตามสมติฐานเมื่อระดับนัยสาคัญที่ได้มีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญที่กาหนดคือ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทน
ต่อสิ นทรั พย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน และคุ ณภาพกาไร ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา แสดงในตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
อัตรากาไรขั้นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.24 และค่าต่าสุ ดเท่ากับ -28.85 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ 100.00 แสดง
ถึง ความสามารถของบริ ษทั ในการทากาไรต่อยอดขาย ซึ่งบางบริ ษทั มีผลขาดทุนจากกาไรขั้นต้นและบางบริ ษทั มี
กาไรขั้นต้นเป็ นจานวนที่สูงเท่ากับยอดขาย
อัตรากาไรสุ ทธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.90 และค่าต่าสุ ดเท่ากับ -62.32 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ 63.14 แสดงถึง
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อยอดขาย ซึ่งบางบริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิและบางบริ ษทั มีกาไรสุทธิค่อนข้างสูง
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.69 และค่าต่าสุ ดเท่ากับ -29.30 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ
62.74 แสดงถึง ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ที่มีอยูใ่ ห้ได้ผลตอบแทน ซึ่ งบางบริ ษทั มี
ผลขาดทุนและบางบริ ษทั มีผลกาไร
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.79 และค่าต่าสุดเท่ากับ -104.00 และค่าสูงสุด
เท่ากับ 113.16 แสดงถึง ผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญควรได้รับจากการนาเงินมาลงทุนในกิจการ ซึ่ งบางบริ ษทั มี
ผลขาดทุนมากและบางบริ ษทั มีผลกาไรมากกว่าส่วนของผูถ้ ือหุน้
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อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.17 และค่าต่ าสุ ดเท่ากับ -66.31 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ
221.71 แสดงถึง ผลกาไรจากการดาเนิ นงานต่อยอดขาย ซึ่ งบางบริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนิ นงาน และบาง
บริ ษทั มีผลกาไรจากการดาเนินงานที่สูงมาก
คุณภาพกาไร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.52 และค่าต่ าสุ ดเท่ากับ -14.21 และค่าสู งสุ ดเท่ากับ 191.90 แสดงถึง
กาไรที่มีรายการคงค้างต่าและมีความใกล้เคียงกับกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน โดยวัดด้วยวิธีคงค้างจากก
การดาเนิ นงานสุ ทธิ หรื อคานวณจากความแตกต่างระหว่างกาไรก่อนรายการพิเศษกับกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาเนิ นงาน ซึ่ งพบว่าบางสุ ทธิ บริ ษทั มีกาไรก่อนรายการพิเศษน้อยกว่ากระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นแสดงว่า
บริ ษทั ได้มีการแสดงกาไรตามเกณฑ์คงค้างที่มีความระมัดระวังมาก ซึ่ งแสดงว่าบริ ษทั มีคุณภาพกาไรสูง และบาง
บริ ษทั มีกาไรก่อนรายการพิเศษมากกว่ากระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นแสดงว่าบริ ษทั ได้มีการแสดงกาไรตาม
เกณฑ์คงค้างที่มีความระมัดระวังน้อย ซึ่งแสดงว่าบริ ษทั มีคุณภาพกาไรต่า
ตารางที่ 1 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปร
ค่ าตา่ สุ ด
อัตรากาไรขั้นต้น (GPM)
อัตรากาไรสุทธิ (NPM)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (OPM)
คุณภาพกาไร (EQ)

-28.85
-62.32
-29.30
-104.00
-66.31
-14.21

ค่ าสู งสุ ด

ค่ าเฉลีย่

100.00
63.14
62.74
113.16
221.71
191.90

29.24
11.90
11.69
17.79
22.17
9.52

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
19.018
13.95
10.27
19.69
29.12
22.94

การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
เป็ นสถิติที่ใช้เพื่อการศึกษาผลกระทบของตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ ซึ่งการทดสอบค่าทางสถิติเมื่อนา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาสรุ ปและนามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยหาค่าสัมพันธ์ทางสถิติ
การทดสอบผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีตวั แปรที่ใช้ในการทดสอบดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ
อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และอัตรากาไรจากการดาเนินงาน
ตัวแปรตาม คือ
คุณภาพกาไร (EQ)
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) จะเริ่ มด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คุณ
(multiple regression analysis) โดยใช้หน่วยวิเคราะห์ท้ งั หมดจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นวิธีการทดสอบสถิติระหว่าง
ตัวแปร ในกรณี ที่มีตวั แปรอิสระมากกว่า 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 เพื่อให้ได้คาตอบจากการทดสอบตามสมมติฐาน
ผลจากการทดสอบจากตารางที่ 3 ปรากฏว่า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจ (R2) มี ค่ า เท่ า กับ 0.35 แสดงว่า
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน ซึ่ งประกอบด้วยอัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
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อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน สามารถอธิ บายผลกระทบต่อคุณภาพ
กาไรได้ร้อยละ 35 ส่ วนอีกร้อยละ 65 เกิดจากผลกระทบอื่นที่ไม่ได้นามาพิจารณา สาหรับการทดสอบสมมติฐาน
สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 อัตรากาไรขั้นต้นมีผลกระทบต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตรากาไรขั้นต้นไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.611 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 2 อัตรากาไรสุ ทธิ มีผลกระทบต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตรากาไรสุ ทธิ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.213 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 3 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์มีผลกระทบต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์มีผลกระทบ
ทางบวกต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.016
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 4 อัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้นมี ผ ลกระทบต่อ คุ ณ ภาพก าไรของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ มีผลกระทบทางบวกต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.044 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 5 อัตรากาไรจากการดาเนิ นงานมีผลกระทบต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า อัต ราก าไรจากการด าเนิ น งานไม่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.400
ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ผลกระทบของประสิ ทธิภาพการบริ หารงานที่มีต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Standardized
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
Coefficients Beta
t
Sig.
(Constant)
1.756
.080
อัตรากาไรขั้นต้น (GPM)

.003

.509

.611

อัตรากาไรสุทธิ (NPM)

.166

1.247

.213

อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA)

.147

1.393

.016*

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE)

.082

.773

.044*

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (OPM)

.095

.842

.400

N = 335, R2 = 0.35, F = 2.36, Sig. = 0.04
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6. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานต่อคุ ณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานที่วดั จากความสามารถในการทากาไร ซึ่ ง
ประกอบด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ มีผลกระทบทางบวกต่อ
คุ ณ ภาพก าไรซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของอรฤดี ศรี ธ ราพิ พ ัฒ น์ (2551) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพก าไรและ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ไทย ในช่วงปี พ.ศ.2544-2548 ผลการวิจยั พบว่า ในช่วงปี ที่
ศึ กษานั้น ธนาคารที่ มีอตั ราส่ วนวัดคุ ณภาพกาไรสู งกว่าอัตราส่ วนเฉลี่ ยของอุตสาหกรรมมี จานวนร้ อยละ 50
อัตราส่ วนวัดผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวมสู งกว่าอัตราส่ วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมีจานวนร้อยละ
50 และอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อรายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผลสูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมีจานวน
ร้อยละ 50 นอกจากนี้ยงั พบว่า คุณภาพกาไรมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริมา แก้วเกิด (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์คุณภาพ
ก าไรและประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานของบริ ษ ัทจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมอาหารและกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุ ณ ภาพก าไรที่ มี ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยปั จจัยด้านคุณภาพกาไรประกอบด้วย QOE มี
ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ และประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงานประกอบด้วย ROI และ ROE มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพกาไรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์โดยปั จจัยด้านคุณภาพกาไรประกอบด้วย PE มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพ
ในการดาเนิ นงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Peter R. Demerjian, Baruch Lew, Melissa
F. Lewis and Sarah E. McVay. (2013) ได้ศึกษาเรื่ องความสามารถการบริ หารจัดการกับคุณภาพกาไร ผลการศึกษา
พบว่าความสามารถของผูบ้ ริ หารมีผลกระทบต่อคุณภาพในการตัดสิ นใจและการประมาณการที่ใช้ในการคานวณ
ก าไร ซึ่ ง อาจเป็ นผลมาจากอัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ นทรั พ ย์แ ละอัต ราผลตอบแทนต่อ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ น
อัตราส่ วนที่แสดงถึงประสิ ทธิภาพในการทากาไรที่เกิดจากการลงทุนในสิ นทรัพย์และการลงทุนในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้น ซึ่ งกิ จการมี ความสามารถในการลงทุ นเหล่ านี้ จึ งส่ งผลกระทบต่อคุ ณภาพกาไรในทางบวกคื อ ส่ ง ผลให้
คุณภาพกาไรดีไปด้วย
ในขณะที่ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานที่วดั จากความสามารถในการทากาไร ซึ่งประกอบด้วยอัตรากาไร
ขั้นต้น อัตรากาไรสุทธิและอัตรากาไรจากการดาเนินงานไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพกาไร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวิษณุ ภูมิพานิ ช (2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยทางด้านคุณภาพของกาไรที่มีผลต่อการวัดผลการดาเนิ นงานด้วย
เกณฑ์คงค้างของบริ ษทั ที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งการหาความสัมพันธ์
ของทั้งสองปั จจัย วิธีการศึ กษาจัดทาโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยของปั จจัยด้านคุณภาพกาไรและการวัดผลการ
ดาเนิ นงานด้วยเกณฑ์คงค้าง รวมทั้งการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทั้งสอง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
อัตราส่วนด้านคุณภาพกาไรของกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรจะ
มีค่าเฉลี่ยของผลการดาเนิ นงานด้วยเกณฑ์คงค้างสู งสุ ด ส่ วนแนวโน้มค่าเฉลี่ยปั จจัยด้านคุณภาพกาไรของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์จะมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรจะมีแนวโน้มลดลงมาก
ที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าปั จจัยด้านคุณภาพกาไรไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนิ นงานด้วยเกณฑ์คงค้างและ
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรวรรณ เชื้อเมืองพาน, ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์,อมรา ติรศรี วฒั น์ และภาสวรรณ สุนทรา
รักษ์ (2559) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานและนโยบายทางการเงินกับการจัดการ
กาไร ผลการศึกษาพบว่า การวัดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานและนโยบายทางการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การจัด การก าไรผ่า นรายการคงค้า งและการเติ บโตของยอดขาย กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงานไม่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการกาไรผ่านรายการคงค้างเช่ นเดี ยวกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hong Steen.
(2016). ศึกษาประสิ ทธิภาพขององค์กรและคุณภาพกาไร : การตรวจสอบเชิงปริ มาของผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพ
ขององค์กรที่ เกี่ ยวกับคุณภาพกาไร เป็ นการศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างการดาเนิ นงานของกิ จการกับ
คุณภาพกาไร ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ไม่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งอาจเกิดจากอัตรากาไรขั้นต้น เป็ นอัตราส่ วนที่วดั กาไร
ขั้นต้นซึ่ งเกิดจากรายได้หักต้นทุนขาย อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ เป็ นการวัดความสามารถในการทากาไรเกี่ยวกับกาไร
สุ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นกาไรสุ ทธิ ที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกหมดแล้วและอัตราส่ วนกาไรจากการดาเนิ นงานเป็ นการวัด
ความสามารถในการทากาไรเกี่ ยวกับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานทั้งหมดแล้ว ซึ่ งในส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็ นเงินสดและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเกณฑ์คงค้าง ซึ่ งอาจทาให้ไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพกาไร เพราะคุณภาพกาไรนั้นวัดจากความแตกต่างระหว่างกาไรก่อนรายการพิเศษและกระแสเงิ นสด
จากกิจกรรมดาเนินงาน ซึ่งมีความขัดแย้งกันระหว่างประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและคุณภาพกาไร

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประสิ ทธิ การบริ หารงาน
และคุณภาพกาไรของบริ ษทั ที่จะลงทุนได้ และการวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์คุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงานตามวิธีคงค้างจากการดาเนิ นงานสุ ทธิ เท่านั้น ซึ่ งในการวัดคุ ณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงานนั้นอาจต้องมีการคานึงถึงข้อมูลส่วนอื่นด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ความเป็ นอิสระของ
คณะกรรมตรวจสอบ หรื อนโยบายทางการบัญชีที่กิจการนามาใช้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปนั้น การวิเคราะห์คุณภาพกาไรควรมีหลาย ๆ วิธีมาเปรี ยบเทียบกัน และใน
ส่วนของประสิทธิภาพการบริ หารงานอาจมีตวั แปรอื่น ๆ ที่เข้ามาช่วยวัดได้อีก เช่น อัตราส่วนแสดงความสามารถ
ในการจัดการหนี้สิน หรื ออัตราส่วนแสดงมูลค่าตลาด และในส่วนของประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน อาจใช้ตวั
แปรอื่น เช่น มูลค่าขององค์กร การกากับดูแลกิจการ หรื อมูลค่าเพิ่มทางการตลาด เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานต่อคุ ณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความสาเร็ จในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา
ติ รศรี วฒั น์ และดร.ภาสวรรณ สุ นทรารั กษ์ ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาให้ความรู ้ คาปรึ กษาและคาแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างดียงิ่ รวมทั้งการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุ งงานวิจยั โดยตลอดจนเสร็ จสมบูรณ์
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การจาแนกกลุ่มความมัน่ คงทางการเงินแบบอันดับสาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
โดยใช้ เทคนิคโครงข่ ายประสาทเทียม
Financial Solvency Ordinal Classification for Non-Life Insurance Business
Using Artificial Neural Network Technique
ดร.ไพบูลย์ จงผิตะ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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วัฒนา ศรีถาวร
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
E-mail: watttana.s@rsu.ac.th
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาตัวแบบจาลองการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับ (Ordinal
multi-class classification) โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้ในการตรวจสอบความมัน่ คง
ทางการเงินของบริ ษทั ประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยจาแนกตามระดับความเข็มแข็งทางการเงิน คือ แข็งแรง
(Strong) ปานกลาง (Moderate) อ่อนแอ (Weak) และไม่มนั่ คงทางการเงิน (Insolvency) ตามลาดับ ในการศึกษา
ตัวแบบนี้ จะใช้ฐานข้อมูลเดี ยวกันกับ งานวิจยั ของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) โดยนามา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของตัวแบบที่เสนอ
ผลการวิจัย ในครั้ งนี้ พบว่าการจาแนกหลายกลุ่ม แบบอันดับ ร่ วมกับเทคนิ คโครงข่ายประสาทเที ย ม
วิธีการของตัวแบบจาลองสามารถจาแนกกลุ่มแบบอันดับความมัน่ คงทางการเงินได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุด 98.5%
คาสาคัญ: การจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับ โครงข่ายประสาทเทียม ความมัน่ คงทางการเงิน

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย จัดเป็ นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ในกรณี ที่ บริ ษทั ประกันภัย
ประสบปั ญหาความไม่มนั่ คงทางการเงิน (Insolvency) เช่นขาดสภาพคล่องทางเงิน มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน
สะสม และไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามกฎเกณฑ์ในเรื่ องของการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิน จนนาไปสู่ การถูก
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ก็ จ ะน ามาซึ่ ง ความเสี ย หายของผูท้ าประกัน ภัย (Policyholder) ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
งานวิ จั ย ในอดี ต การพัฒ นาตัว แบบจ าลองเพื่ อ ใช้ ใ นการท านาย (Prediction) หรื อการจ าแนก
(Classification) ความล้มเหลวทางการเงิ นหรื อความไม่มนั่ คงทางการเงิ น ที่ มีตวั แปรตามหรื อ มี การแบ่ งกลุ่ม
มากกว่า 2 กลุ่ม เครื่ องมือทางสถิติที่นิยมใช้ได้แก่ การวิเคราะห์ตวั แปรกลุ่ม (Multivariate discriminate analysis:
MDA) และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยมัล ติ โ นเมี ย ลโลจิ ส ติ ค (Multinomial logistic regression: MLR) ซึ่ งการ
วิเคราะห์ทางสถิติดงั กล่าวมักจะมีขอ้ ตกลงเบื้องต้น (Assumptions) ในการวิเคราะห์ การละเลยหรื อฝ่ าฝื นเงื่อนไข
ข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ บางลักษณะ จะทาให้ผลความสามารถในการทานาย การจาแนก คลาดเคลื่ อนให้ผลที่
ถูกต้องลดลง การใช้เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งเป็ นสาขาหนึ่งของเทคนิ คด้านปั ญญาประดิษฐ์ (AI) จะไม่
มีตกลงเบื้องต้นเหมือนทางสถิติดงั กล่าว
ในงานวิจยั ครั้งนี้ จะศึ กษาและพัฒนาตัวแบบจาลองการจาแนกกลุ่มบริ ษทั แบบหลายกลุ่ม ซึ่ งกลุ่มมี
ลั ก ษณะเป็ นสเกลอัน ดั บ (Ordinal scale) ด้ ว ยวิ ธี ก ารจ าแนกหลายกลุ่ ม แบบอัน ดั บ (Ordinal multi-class
classification) ร่ วมกับเทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer perceptron (MLP) ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นตัวแบบตรวจสอบความเข็มแข็งทางการเงิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
และใช้เป็ นเครื่ องมือเตือนภัยทางการเงิน (Financial Early Warning System) เพื่อจัดอันดับความมัน่ คงทางการเงิน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อพัฒนาตัวแบบจาลองการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับ (Ordinal multi-class classification) โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer perceptron (MLP) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ
มัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยจาแนกตามระดับความเข็มแข็งทางการเงิน คือ
แข็งแรง ปานกลาง อ่อนแอ และไม่มนั่ คงทางการเงิน
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
3.1 โครงข่ ายประสาทเทียม (Neural Network)
โครงข่ายประสาทเทียม หรื อนิวรอลเน็ตเวิร์ก ถูกนาเสนอครั้งแรกโดย McCulloch, W. S. and Pitts, W.
H.(1943) เป็ นการจาลองการทางานบางส่วนเลียนแบบการทางานหรื อการเรี ยนรู ้ของเซลล์ประสาท(Neuron) ของ
มนุษย์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และได้รับการปรับปรุ งพัฒนาตัวแบบโดย Frank Rosenblatt ในปี 1958 ให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นและเรี ยกโครงข่ายประสาทเทียมนี้วา่ “เพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron)” (Rosenblatt, 1958)
โครงข่ายประสาทเทียมเป็ นวิทยาการแขนงหนึ่งทางปั ญญาประดิษฐ์ ที่เป็ นโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ จุดมุ่งหมาย
โครงข่ายประสาทเทียมคือต้องการให้คอมพิวเตอร์มีความชาญฉลาดในการเรี ยนรู ้เหมือนที่มนุษย์เรี ยนรู ้ สามารถ
ฝึ กฝนได้และสามารถนาความรู ้และทักษะรวมทั้งความสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในปั ญหาการจาแนกประเภท
(Classification) การทานาย (Prediction) การควบคุม (Control) การจัดกลุ่ม (Clustering) การเรี ยนรู ้ของโครงข่าย
ประสาทเทียม ทาได้โดยการส่งข้อมูลเข้าเข้ามายัง เพอร์เซ็ปตรอน สามารถเทียบได้กบั เซลสมองของมนุษย์ โดยที่
เพอร์เซ็ปตรอนทาการรับข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปของเมทริ กซ์ซ่ ึงเป็ นค่าตัวเลขเข้ามาคานวณ (ภรัณยา อามฤครัตน์ และ
คณะ, 2552) แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอน (Perceptron)
ที่มา : บุญเสริ ม กิจศิริกุล, ปัญญาประดิษฐ์: 181

โดยที่ ตัวแปร y (Output) = ผลรวมที่ได้จากฟังก์ชนั ผลรวมค่าอินพุท
ตัวแปร 𝑥𝑖 = ค่าข้อมูลเข้าตัวที่ i
ตัวแปร 𝑤𝑖 = ค่าน้ าหนักของนิวรอนตัวที่ i
ตัวแปร n = คือจานวนนิวรอนชั้นข้อมูลเข้า
ตัวแปร i มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n
รู ปแสดงฟังก์ชนั การแปลงหรื อฟังก์ชนั กระตุน้ (Activation function) ชนิด “ฟังก์ชนั สองขั้ว
(Bipolar function)” แปลงค่าฟังก์ชนั ผลรวมให้เป็ นผลลัพธ์ ซึ่งแสดงเอาต์พตุ เป็ น 1 กับ -1
เป็ นฟังก์ชนั การแปลงเชิงเส้น (Linear transfer function)
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3.2 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron (MLP)
กรณี ที่อินพุทเป็ นสองมิติ (𝑥1 , 𝑥2 ) การเรี ยนรู ้ของเพอร์ เซ็ปตรอน สามารถเรี ยนรู ้เป็ นฟังก์ชนั แยกได้
เชิงเส้น (Linearly separable) เท่านั้น เพื่อให้นิวรอลเน็ตเวิร์ก สามารถแสดงตัดสิ นใจแบบไม่เป็ นเชิงเส้น (Nonlinear decision) จะต้องนาเพอร์ เซ็ปตรอนหลายๆตัวมาเชื่อมกัน เพื่อสร้างเป็ น นิ วรอลเน็ตเวิร์กหลายชั้น (Multilayer neural network: MLP) ดังแสดงในภาพที่ 2
เพอร์ เซ็ปตรอนหลายชั้น (MLP) เป็ นนิ วรอลเน็ตเวิร์กที่มีการแบ่งระดับชั้นออกเป็ น 3 ชั้นคือ ระดับชั้น
ข้อ มู ล น าเข้า (Input layer) ระดับ ชั้น แฝง (Hidden layer) และระดับ ชั้น ผลลัพ ธ์ (Output layer) ในแต่ ล ะชั้น จะ
ประกอบด้วยโหนด (Node) หรื อเทียบได้กบั นิวรอน (Neuron) ในชั้นของระดับชั้นแฝง (Hidden layer) มีได้มากว่า
1 ชั้น และการเพิ่ ม จ านวนโหนดในระดับ แฝง จะท าให้นิ ว รอลเน็ ต เวิร์ ก สามารถเรี ย นรู ้ ฟั ง ก์ชั่น ไม่ เ ชิ ง เส้ น
(Nonlinear function) ได้ดี การมีจานวนโหนดหรื อนิวรอนมากจะทาให้การเรี ยนรู ้นานและยังก่อให้เกิดปั ญหาการ
เข้ากันเกินไป (Overfiting problem) (Michael and Gordon, 2004: 221)

ภาพที่ 2 เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron)
ที่มา : https://www.mql5.com/en/code/9002

การเรี ยนรู ้ ของตัวแบบจะเป็ นลักษณะของการฝึ กสอนเครื อข่าย (Supervised learning) คื อมี ตวั อย่าง
(ข้อมูล) มาป้ อนให้ตวั แบบเรี ยนรู ้ และจดจารู ปแบบ (Pattern recognition) โดยมี ข้ นั ตอนการเรี ยนรู ้ แบบ แบ็ก
พรอพาเกชัน (Backprapogation algorithm) (Rumelhart and McClelland, 1986) เรี ยนรู ้ค่าน้ าหนักสาหรับเครื อข่าย
ป้ อนไปหน้าแบบหลายชั้น (Multilayer feedfoward networks) เป็ นวิธีการที่ มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ จากตัวอย่างที่
ผูส้ อนป้ อนให้ เมื่อป้ อนแต่ละอินพุตให้กบั เครื อข่าย เอาต์พุตที่ ได้จะถูกนาไปเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมาย วิธีการ
เรี ยนรู ้จะทาการปรับค่าพารามิเตอร์ของเครื อข่ายซึ่งได้แก่ ค่าน้ าหนัก (𝑤𝑖 ) และไบแอสขณะเรี ยนรู ้เครื อข่าย เพื่อให้
ค่าความผิดพลาดแบบกาลังสองเฉลี่ยของเอาต์พตุ และเป้ าหมายมีค่าน้อยที่สุด (Mean square error: MSE)
3.3 วิธีการทดสอบความน่ าเชื่อถือของตัวแบบ k-fold cross validation
การตรวจสอบไขว้ (Cross validation) เป็ นวิธีการในการตรวจสอบค่าความผิดพลาดในการคาดการณ์
ของตัวแบบ โดยวิธีการพื้นฐานของวิธีการตรวจสอบไขว้คือการสุ่มตัวอย่าง (Resampling) โดยเริ่ มจากการแบ่ง
ข้อมูลออกเป็ นส่วนๆ และนาบางส่วนจากชุดข้อมูลนั้นมาตรวจสอบ ผลลัพธ์จากการตรวจสอบไขว้กนั มักถูกใช้
เป็ นตัวเลือกในการกาหนดตัวแบบ (ภรัณยา อามฤครัตน์ และคณะ, 2552)
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ในการทดสอบความน่าเชื่อของตัวแบบด้วยวิธี k-fold cross-validation จะแบ่งข้อมูลออกเป็ น k ชุดเท่าๆ
กัน ตัวแบบจะทาการเรี ยนรู ้และทดสอบ k รอบ ข้อมูล k-1 ชุดจะถูกใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้ (Training set)
และข้อมูลอีกหนึ่งชุดจากข้อมูล k ชุด จะถูกนามาใช้เป็ นข้อมูลชุดทดสอบ (Test set)
เทคนิค k-fold crossvalidation ข้อมูลในแต่ละชุดจะมีโอกาสได้เรี ยนรู ้และถูกใช้เป็ นข้อมูลทดสอบเท่าๆกัน ในการวิจยั ครั้งนี้จะแบ่ง
ข้อมูลออกเป็ น 10 ชุดเท่าๆกัน หรื อ 10-fold cross-validation แสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพแสดง 10-fold cross-validation

งานวิจยั ของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) เรื่ อง Using Decision Tree Learner to
Classify Solvency Position for Thai Non-life Insurance Companies ใช้อตั ราส่วนทางการเงินเป็ นตัวแปรอิสระ
จานวน 13 ตัวแปร แบ่งกลุ่มตัวแปรตามออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้ Strong Moderate Weak และ Insolvency และสร้าง
กรอบแนวคิดสาหรับการจาแนกกลุ่มดังนี้ แสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ฐานข้อมูลและตัวแปรชุดเดียวกันของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat
(2011) เพื่อศึกษาและทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของตัวแบบ โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แบ็ก
พรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก ทดลองการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับ (Ordinal multi-class classification) เพื่อให้
การจาแนกกลุ่มสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ ทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธี วิธี k-fold crossvalidation และ ใช้ขอ้ มูลทดสอบ (Supplied test set) ซึ่งเป็ นข้อมูลทดสอบที่ไม่ได้นามาใช้ในการสร้างตัวแบบ
การสร้างตัวแบบการเรี ยนรู ้เลือกใช้ตวั แบบแบ็กพรอพราเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก และใช้ฟังก์ชนั กระตุน้ (Activation
function) เป็ นแบบซิกมอยด์ (Sigmoid function) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ดงั นี้
Y  F ( X .W )  F ( NET )



1
1  e NET





โดย W  น้ าหนักของเวคเตอร์ W ระหว่างนิวรอน i ในเลเยอร์ k และนิวรอน j ในเลเยอร์ k  1
X  เวกเตอร์ที่เป็ นข้อมูลเข้า (Input vector) หรื อ ตัวแปรอิสระ (Attributes)
ั สุดท้ายของนิวรอนในเลเยอร์ของผลลัพธ์ โดยค่าของ Y มีค่าระหว่าง (0, 1)
Y  ผลลัพธ์ข้ น
การกาหนดค่าพารามิเตอร์ในการเรี ยนรู ้ ดังนี้
อัตราการเรี ยนรู ้   = 0.3
ค่าโมเมนตัม   = 0.5
จานวนรอบการเรี ยนรู ้ = 1,000 รอบ
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จานวนชั้นแฝง (Hidden layers) = (จานวนตัวแปรอิสระ + จานวนกลุม่ ของตัวแปรตาม (Y)) / 2
กาหนดลักษณะที่สาคัญของตัวแปร (Attributes) โดยกาหนดช่วงของตัวแปรที่เป็ นตัวเลขให้เป็ น ตัวแปรชนิดไม่
ต่อเนื่อง (Discrete attributes) โครงสร้างตัวแบบแบ็กพรอพราเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก แสดงใน ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 โครงสร้างตัวแบบวิธีแบ็กพรอพราเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก (Back propagation neural networks)
4.2 ประชากร ตัวอย่ าง และการเตรียมข้ อมูลสาหรับการสร้ างตัวแบบวิธีแบ็กพรอพราเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ จะเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นนิ ติ
บุคคลในประเทศไทย รวมถึงบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่เป็ นบริ ษทั สาขาของบริ ษทั ประกันภัยต่างประเทศที่ดาเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย ซึ่ งดาเนิ นธุรกิจอยูใ่ นช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 -2552 จานวนบริ ษทั ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2547
มีจานวน 70 บริ ษทั ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2550 มีบริ ษทั ถูกถอนใบอนุญาตและปิ ดกิจการไป และมีบริ ษทั คงเหลือ
ในปี พ.ศ. 2551 จานวน 65 บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีบริ ษทั คงเหลือทั้งสิ้น 63 บริ ษทั แยกเป็ นบริ ษทั ที่จด
ทะเบี ยนในประเทศไทย จานวน 58 บริ ษทั และสาขาต่างประเทศ จานวน 5 บริ ษทั ข้อมูลปี พ.ศ. 2543 -2551
(ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะไม่รวมบริ ษทั ที่รับประกันภัยสุขภาพ เนื่องจากมีลกั ษณะของการดาเนินธุรกิจที่แตกต่าง
กัน ) จะใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ างตัวแบบจาลอง และข้อ มู ล ปี พ.ศ. 2552 จะใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตัวแบบ (Cross validation)
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การแบ่งกลุ่มอันดับตามเข็มแข็งทางการเงิน
พ.ศ.
(Year)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
Total

จานวน
ตัวอย่าง
(Training
Set)
70
70
70
70
70
68
68
65
65
616
100.0%

แข็งแรง
(Strong)

ปานกลาง
(Moderate)

อ่อนแอ
(Weak)

ไม่มนั่ คงทางการเงิน
(Insolvency)

64
65
62
62
59
60
56
56
57
541
87.8%

0
1
1
2
2
4
3
3
1
17
2.8%

1
1
1
1
2
0
3
1
3
13
2.1%

5
3
6
5
7
4
6
5
4
45
7.3%

หมายเหตุ: การแบ่งกลุ่มจะแบ่งตามระดับการแทรกแซงและการจัดอันดับกลุ่มความเสี่ ยงตามเกณฑ์ คปภ.และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งกลุ่มอ่อนแอและไม่คงทางการเงินจะถูก คปภ. เข้าแทรกแซงการดาเนินธุ รกิจ

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา และการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตัวแปรตามเป็ นแปรเชิงกลุ่มที่มี 4 อันดับ (Ordinal multi-class classification Y= 4) กาหนดให้ 1 = ไม่
มัน่ คงทางการเงิน (Insolvency) 2 = อ่อนแอ (Weak) 3 = ปานกลาง (Moderate) และ 4 = แข็งแรง (Strong) ตัวแปร
อิสระ 13 ตัวใช้ตามงานวิจยั ของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) ซึ่งได้แก่ 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 การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่ตวั แบบใช้วธิ ี การคัดเลือกแบบลาดับขั้นตอน
(greedy stepwise) ทาการแปลงข้อมูลหรื อตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินให้อยูใ่ นรู ปของ ARFF file
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้โปรแกรม WEKA 3.8.1 เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน การสร้างตัวแบบและทา
การวิเคราะห์ การสร้ างตัวแบบและการสอนข้อมู ลจะเป็ นลักษณะของการเรี ยนรู ้ แบบมี ผูส้ อน (Supervised
learning) ชุดข้อมูลสาหรับการเรี ยนรู ้ (Training set data) ใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2544 – 2551 และใช้ขอ้ มูล พ.ศ. 2552
เป็ นชุดทดสอบ (Test set data)
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการอภิปรายผล
ผลการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับของตัวแบบแบ็กพรอพาเกชันนิ วรอลเน็ตเวิร์ก จะทดสอบความ
น่ าเชื่ อถือของตัวแบบด้วยเทคนิ ค 10-fold cross-validation พบว่าตัวแบบของตัวแบบแบ็กพรอพาเกชันนิ วรอล
เน็ ต เวิร์ ก สามารถจ าแนกกลุ่ม ได้ถู ก ต้อ งโดยรวมของการจาแนก (Accuracy) เท่ า กับ 96.9% ((154+130+141
+172)/616) โดยสามารถจาแนกกลุ่มไม่มนั่ คงทางการเงิ น (Insolvency), กลุ่มอ่อนแอ (Weak), กลุ่มปานกลาง
(Moderate) และกลุ่ ม แข็ ง แรง (Strong) ได้ถู ก ต้อ ง (True positive rate: TPR) เท่ า กับ 98.1% (154/157), 94.9%
(130/137), 97.9% (141/144) และ 96.6% (172/178) ตามลาดับ แสดงผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับของตัวแบบแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก ทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของตัวแบบด้วยเทคนิค 10-fold cross-validation
กลุ่มอันดับ
กลุ่มตัวอย่าง
ไม่มนั่ คงทางการเงิน (Insolvency)
อ่อนแอ (Weak)
ปานกลาง (Moderate)
แข็งแรง (Strong)
จานวนรวม

ไม่มนั่ คง
ทางการเงิน
(Insolvency)

อ่อนแอ
(Weak)

ปานกลาง
(Moderate)

แข็งแรง
(Strong)

154
0
0
1

1
130
3
0

0
7
141
5

2
0
0
172

จานวนรวม

จาแนกได้
ถูกต้อง
(TPR) (%)

157
137
144
178
616

98.1%
94.9%
97.9%
96.6%
96.9%

เปรี ยบเทียบผลการจาแนกกลุ่มจากตัวแบบของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) สรุ ปได้
ดังนี้ การทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวแบบด้วยเทคนิค 10-fold cross-validation สามารถจาแนกกลุ่มได้ถูกต้อง
โดยรวมของการจาแนก (Accuracy) เท่ากับ 97.4% โดยสามารถจาแนกกลุ่มไม่มนั่ คงทางการเงิน (Insolvency),
กลุ่มอ่อนแอ (Weak), กลุ่มปานกลาง (Moderate) และกลุ่มแข็งแรง (Strong) ได้ถูกต้อง (True positive rate: TPR)
เท่ากับ 96.8%, 100.0%, 100.0 และ 93.8% ตามลาดับ ตัวแบบทั้งสองมีความสามารถในการจาแนกใกล้เคียงกัน
การทดสอบทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวแบบแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์กด้วยข้อมูลทดสอบ
(Supplied test set) ข้อมูลปี พ.ศ. 2552 จากผลการทดสอบพบว่าตัวแบบสามารถจาแนกความถูกต้องโดยรวมของ
การจาแนก (Accuracy) เท่ากับ 98.5% ((5+1+1+57)/65) โดยสามารถจาแนกกลุ่มไม่มนั่ คงทางการเงิน
(Insolvency), กลุ่มอ่อนแอ (Weak), กลุ่มปานกลาง (Moderate) และกลุ่มแข็งแรง (Strong) ได้ถูกต้อง (TPR) เท่ากับ
83.3% (5/6), 100.0% (1/1), 100.0% (1/1) และ 100.0% (1/1) ตามลาดับ ตัวแบบมีประสิ ทธิภาพมากในการเรี ยนรู ้
และจาแนกกลุ่ม แสดงผลในตารางที่ 2
เปรี ยบเทียบผลการจาแนกกลุ่มจากตัวแบบ ของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) เมื่อ
ทดสอบความน่าเชื่อด้วยข้อมูลทดสอบ (supplied test set) ปี พ.ศ. 2552 ตัวแบบสามารถจาแนกความถูกต้อง
โดยรวมของการจาแนก (Accuracy) เท่ากับ 90.8% โดยสามารถจาแนกกลุ่มไม่มนั่ คงทางการเงิน(Insolvency),
กลุ่มอ่อนแอ (Weak), กลุ่มปานกลาง (Moderate) และกลุ่มแข็งแรง (Strong) ได้ถูกต้อง (TPR) เท่ากับ 66.7%,
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100.0%, 100.0% และ 93.0% ตามลาดับ ตัวแบบสามารถทานายกลุ่มไม่มนั่ คงทางการเงินและกลุ่มแข็งแรงได้ไม่ดี
เท่าที่ควร เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวแบบการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับร่ วมกับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับของตัวแบบวิธีแบ็กพรอพราเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก
ทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวแบบด้วยข้อมูลทดสอบ (Supplied test set) ปี พ.ศ. 2552
กลุ่มอันดับ
กลุ่มตัวอย่าง
ไม่มนั่ คงทางการเงิน (Insolvency)
อ่อนแอ (Weak)
ปานกลาง (Moderate)
แข็งแรง (Strong)
จานวนรวม

ไม่มนั่ คง
ทางการเงิน
(Insolvency)

อ่อนแอ
(Weak)

ปานกลาง
(Moderate)

แข็งแรง
(Strong)

5
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

1
0
0
57

จานวนรวม

จาแนกได้
ถูกต้อง
(TPR) (%)

6
1
1
57
65

83.3%
100.0%
100.0%
100.0%
98.5%

หมายเหตุ : ในปี พ.ศ. 2552 มีจานวนบริ ษทั ทั้งสิ้น 63 บริ ษทั แยกเป็ นบริ ษทั แข็งแรง 57 บริ ษทั บริ ษทั ไม่มนั่ คงทางการเงิน 6 บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั
กลุ่มอ่อนแอและกลุ่มปานกลาง ดังนั้นในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความน่าเชื่อถือของตัวแบบ จึงสร้างข้อมูลสองกลุ่มขึ้นเพื่อการทดสอบ
กลุ่มละ 1 ตัวอย่าง ทาให้ขอ้ มูลทดสอบในปี พ.ศ. 2552 มีจานวน 65 บริ ษทั

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบเปรี ยบเทียบการจาแนกกลุ่มพบว่า ตัวแบบการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับร่ วมกับ
เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียม (วิธีแบ็กพรอพราเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก ) สามารถจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับได้
แม่นยาและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เมื่อเทียบกับตัวแบบของ J.Phaiboon, S.Sukree, และ T.Chaiyawat (2011) จาก
การทดสอบด้วยข้อมูลทดสอบ (Supplied test set) ชุดทดสอบเดียวกัน พบว่าตัวแบบการสามารถจาแนกกลุ่มไม่
มัน่ คงทางการเงินได้ความถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็ น 83.3% และความถูกต้องโดยรวมของการจาแนกเพิ่มขึ้นเป็ น 98.5%

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
เมื่อทดสอบประสิ ทธิภาพของการจาแนกหลายกลุ่มแบบอันดับด้วยข้อมูลทดสอบ จะเห็นว่าแบบจาลอง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็ นเครื่ องมื อเตื อนภัยทางการเงิ น (Financial Early Warning System:
FEWS) เพื่อช่วยในการจัดอันดับความมัน่ คงทางการเงินและช่วยในการตรวจสอบความไม่มนั่ คงของบริ ษทั หรื อ
สถาบันการเงินได้
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจากเครื่ องมือตัวแบบเตือนภัย อย่างเต็มที่และง่ายต่อ
การใช้ง าน การวิจัย ครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาและท าระบบให้เ ป็ นลัก ษณะที่ เ ป็ นปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูใ้ ช้ร ะบบ
(Interactive) คือสามารถให้ผใู ้ ช้ระบบสามารถคียข์ อ้ มูลเพื่อการตรวจความมัน่ คงและกลุ่มอันดับได้ทนั ที
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ในปี 2554 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปลี่ยน
เกณฑ์การดารงเงินกองทุน (Capital adequacy ratio: CAR) ใหม่เป็ นการดารงเงินทุนตามระดับความเสี่ ยง (Riskbased capital) ทาให้เกณฑ์การกากับดูแลเปลี่ยนไปจากเดิม ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ต้องศึกษาและทบทวน
กฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสร้างตัวแบบที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่เปลี่ยนไป
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนทีม่ ตี ่ อกาไรสุ ทธิ
ของกลุ่มสิ นค้ าอุปโภคบริโภค บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING CAPITAL MANAGEMENT
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COMPANY ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
จิตรลดา วิวฒ
ั น์ เจริญวงศ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Chitlada.wi@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อศึ กษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย สิ นทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ลูกหนี้ และยอดขาย
ที่มีต่อกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นข้อมูลทุติยภูมิของบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 จานวนทั้งสิ้ น 125 บริ ษทั โดยเมื่อมี
การเก็บข้อมูลแล้วพบว่ามีบางบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน จึงทาให้มีบริ ษทั ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จานวนทั้งสิ้น
115 บริ ษทั และมีขอ้ มูล 498 ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis : MRA)
ผลการวิจยั พบว่า ลูกหนี้และยอดขายมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกาไรสุทธิ ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมี
ความสัมพันธ์ทางลบต่อกาไรสุ ทธิ สาหรับสิ นทรัพย์หมุนเวียนและเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
กาไรสุทธิ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: การจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ความสามารถในการทากาไร

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การบริ หารเงิ นทุนหมุนเวียนเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการบริ หารธุ รกิ จทุกประเภท และจะเป็ นตัวนาไปสู่ ผล
กาไรของธุรกิจในที่สุด ดังนั้นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงินที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
การบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน และการบริ หารหนี้สินหมุนเวียน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมระหว่างผลกาไรและ
ความเสี่ ยงที่มีผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจ กล่าวคือ การจัดสรรเงินเพื่อลงทุนในสิ นทรัพย์ใดก็ตามโดยหลักทาง
การเงินพบว่า หากลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรมากกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนจะมีผลทาให้สภาพคล่องต่า ความเสี่ ยงสูง
และมีผลกาไรสู ง แต่หากลงทุนในสิ นทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าสิ นทรัพย์ถาวรจะมีผลทาให้สภาพคล่องสู ง ความ
เสี่ ย งต่ า และมี ผ ลก าไรต่ า (ปรี ย านุ ช กิ จ รุ่ ง โรจน์ เ จริ ญ , 2560) จึ ง เห็ น ว่า การบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องอาศัยดุลยพินิจในการบริ หารว่าจะจัดสรรเงินทุนให้อยูใ่ นระดับใด จึ งจะทาให้ธุรกิจมี
กาไรและสภาพคล่องภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ประกอบไปด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) และหนี้ สิน
หมุนเวียน (Current Liabilities) ซึ่ งทั้งสองประเภทนี้ เป็ นรายการที่ มีความคล่องตัวสู ง มีอตั ราการหมุนเวียนสู ง
สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อสามารถจ่ายชาระได้ในระยะเวลาอันสั้น ผูบ้ ริ หารจึงจาเป็ นต้องให้ความสนใจอย่าง
ใกล้ชิดเพราะรายการดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา หากเพิกเฉยหรื อละเลยอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องและกาไรของกิจการได้ จากการศึกษาของ Deloof (2003) ได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ในประเทศเบลเยีย่ ม โดยใช้กาไรสุทธิจาก
การดาเนิ นงาน (net operation income) และกาไรขั้นต้นจากการดาเนิ นงาน (gross operating income) เป็ นตัวชี้วดั
ด้านความสามารถในการทากาไร และใช้วงจรเงินสดเป็ นตัวชี้วดั การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน ผลจากการทดสอบ
พบว่า กิจการสามารถเพิ่มความสามารถในการทากาไรได้ โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ และลด
ระยะเวลาการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
นอกจากนี้ Lazaridis (2006) ได้ทดสอบความสัมพันธ์กบั กิจการที่จดทะเบียนใน Athens Stock Exchange
(ASE) ในปี 2001-2004 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรซึ่ งวัดในรู ปของกาไรจากการ
ดาเนิ นงานขั้นต้น กับวงจรเงินสดและระยะเวลาในการจัดเก็บลูกหนี้ ระยะเวลาในการชาระหนี้ และอัตราหมุน
ของสิ นค้าคงเหลื อ ผลวิจัยพบว่า กาไรจากการดาเนิ นงานขั้นต้นมี ความสัมพันธ์อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติกบั
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ระยะเวลาในการจัดหาเงินสดมาหมุนเวียนในกิ จการและพบว่ากิ จการสามารถสร้างผลกาไรได้จากการควบคุม
เงินทุนหมุนเวียนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมได้
จากการสารวจพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอุปโภบริ โภคในประเทศไทยของบริ ษทั กันตาร์ เวิลด์พาแนล
(ไทยแลนด์) จากัด ผูด้ าเนิ นธุรกิจการวิจยั พฤติกรรมการจับจ่ายของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค พบว่า
ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีอตั ราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 50
โดยปี 2556 เอเชี ยโตร้ อยละ 10 ในปี 2557 เอเชี ยโตร้ อยละ 5.1 และในปี 2558 เอเชี ยโตร้ อยละ 4.6 ในขณะที่
ประเทศไทยปี 2556 โตร้อยละ 9.6 ในปี 2557 ประเทศไทยโตร้อยละ 3.3 และในปี 2558 ประเทศไทยโตเพียงร้อย
ละ 1.2 ถื อเป็ นการขยายตัวต่ าสุ ดในรอบ 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 ด้วยเหตุน้ ี เองปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ตลาดสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคของประเทศไทยและเอเชี ยเติบโตลดลง ซึ่ งมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัว ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมี กาลงซื้ อสิ นค้าลดลง แม้กระทั่งสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน สถานการณ์ ดังกล่าวนี้
เกิดขึ้นทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ต่างจังหวัด (กรุ งเทพธุรกิจ, 2558)
นอกจากนี้ ธรากร หทัยเจริ ญลาภ (2553) กล่าวว่าปั ญหาสภาพคล่องของกิจการส่ วนใหญ่เกิดจากการที่
กิจการไม่สามารถบริ หารลูกหนี้ การค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อการให้ระยะเวลาสิ นเชื่อแก่ลูกหนี้ การค้านาน
กว่าระยะเวลาสิ นเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี้ การค้า หรื อการที่กิจการกาหนดราคาขายของสิ นค้าไว้ต่าเกินจนไม่เพียง
พอที่ จะนาเอากาไรไปใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน วิธีการแก้ปัญหาสภาพคล่องดังกล่าวส่ วนใหญ่กิจการจะจัดหา
แหล่งเงินทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น เช่น การออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อการกูย้ มื เงินจากธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทากาไร ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนที่ มีต่อกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกลุ่มสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค เนื่องจากเป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการปริ มาณเงินทุนหมุนเวียนในการวางแผนต้นทุนของสิ นค้าในช่วง
ที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงิ นทุนหมุนเวียนที่ มีต่อกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จากการทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้องของ Deloof (2003) และ
Lazaridis & Tryfonidis (2006) จึงได้นามาเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
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ตัวแปรอิสระ

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
-สิ นทรัพย์หมุนเวียน
-หนี้สินหมุนเวียน
-เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
-ลูกหนี้
-ยอดขาย

กาไรสุ ทธิ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุทธิของกลุ่มสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยทาการศึกษาบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึ่งผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary data) จากงบการเงินประจาปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2557 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุทธิ
4.2 ประชากร
การศึกษาวิจยั นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจาปี ในช่วงปี 2555-2557 ของบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและสิ นค้าอุตสาหกรรม จานวน 125
บริ ษทั กาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจยั ทั้งสิ้ นจานวน 115 บริ ษทั เนื่ องจากเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้วพบว่า จานวน
10 บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable) คื อ การจัด การเงิ นทุ น หมุนเวีย นของกิ จการ ซึ่ ง ประกอบด้วย
ดังต่อไปนี้
1. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
2. หนี้สินหมุนเวียน
3. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
4. ลูกหนี้
5. ยอดขาย
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ กาไรสุทธิ
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูลทุ ติ ย ภูมิ (Secondary data) จากงบ
การเงินประจาปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2557 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.setsmart.com)
เพื่อใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุทธิ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data)
ประกอบด้วย รายงานประจ าปี งบการเงิ น หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษ ัทที่ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 จานวนทั้งสิ้ น 115 บริ ษทั โดยเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้ว
พบว่ามีบางบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน และมีขอ้ มูลจานวน 498 ข้อมูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะทาการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแจกแจงหรื ออธิ บาย
ลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทัว่ ไป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสู งสุ ดของข้อมูล
(Maximum) ค่าต่าสุดของข้อมูล (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เมื่อได้ตวั แปรแล้วจะนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้เทคนิ คทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis : MRA) เพื่อวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
และมี ความสัมพันธ์กันในลักษณะใด ซึ่ งจะเป็ นไปตามสมติ ฐานเมื่ อระดับนัยสาคัญที่ ได้มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญที่กาหนดคือ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุ ทธิ ของกลุ่ม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประกอบด้วย สิ นทรัพยหมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ ลูกหนี้ ยอดขายและกาไรสุ ทธิ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นต้นด้วยสถิติเชิง
พรรณนา แสดงในตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,196.1 ล้านบาท ค่าต่าสุ ดมีมูลค่าเท่ากับ 225.75 ล้านบาท และมี
ค่าสู งสุ ดมีมูลค่าเท่ากับ 45,157.78 ล้านบาท ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7,564.11 ล้านบาท แสดงถึงมูลค่าของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนในกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคมีค่าที่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
หนี้ สิ น หมุ น เวีย น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3,762.5 ล้านบาท ค่ า ต่ า สุ ด มี มู ล ค่ า เท่ า กับ 93.15 ล้านบาท และ
ค่าสูงสุดมีมูลค่าเท่ากับ 52,581.09 ล้านบาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9,770.21 ล้านบาท แสดงถึง มูลค่าของ
หนี้สินหมุนเวียนในกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคมีค่าที่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
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เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -326.93 ล้านบาท ค่าต่าสุดมีมูลค่าเท่ากับ -19,200 ล้านบาท และ
ค่าสู งสุ ดมีมูลค่าเท่ากับ 4,402.85 ล้านบาท ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2,331.53 ล้านบาท แสดงถึง มูลค่าของ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิในกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคมีค่าไม่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
ลูกหนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,092.9 ล้านบาท ค่าต่าสุ ดมีมูลค่าเท่ากับ 66.32 ล้านบาท และค่าสู งสุ ดมีมูลค่า
เท่ากับ 16,616.91 ล้านบาท ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2,652.72 ล้านบาท แสดงถึง มูลค่าของลูกหนี้ ในกลุ่ม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคมีค่าไม่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
ยอดขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8,131.5 ล้านบาท ค่าต่าสุดมีมูลค่าเท่ากับ 161.96 ล้านบาท และค่าสูงสุดมีมูลค่า
เท่ากับ 194,000 ล้านบาท ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 30,825.31 ล้านบาท แสดงถึง มูลค่าของยอดขายในกลุ่ม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคมีค่าแตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
กาไรสุ ทธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 398.64 ล้านบาท ค่าต่าสุ ดมีมูลค่าเท่ากับ -1,411.82 ล้านบาท และค่าสู งสุ ดมี
มูลค่าเท่ากับ 11,622.4 ล้านบาท ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1,683.55 ล้านบาท แสดงถึง มูลค่าของกาไรสุ ทธิ
ในกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคมีค่าไม่แตกต่างกันมากในแต่ละบริ ษทั
จากข้อมูลตารางที่ 1 พบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในส่ วนของยอดขาย มี
ค่าสูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 30,825.31 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนตมาตรฐานในส่วนของกาไรสุทธิ มีค่าต่าที่สุด
โดยมีค่าเท่ากับ 1,683.55 ล้านบาท
ตารางที่ 1 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปร
ค่ าตา่ สุ ด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
ลูกหนี้
ยอดขาย
กาไรสุทธิ

225.75
93.15
-19,200
66.32
161.96
-1,411.82

ค่ าสู งสุ ด

ค่ าเฉลีย่

45,157.78
52,851.09
4,402.85
16,616.91
194,000
11,622.4

3,196.1
3,762.5
-326.93
1,092.9
8,131.5
398.64

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7,564.11
9,770.21
2,331.53
2,652.72
30,825.31
1,683.55

การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
เป็ นสถิติที่ใช้เพื่อการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใดและ
เพื่อให้ทราบว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมากน้อยเพียงใดซึ่ งการทดสอบค่าทางสถิติ
เมื่อนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาสรุ ปและนามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยหาค่าสัมพันธ์ทางสถิติ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีตวั แปรที่ใช้ในการทดสอบดังนี้
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
ลูกหนี้
ยอดขาย
กาไรสุทธิ

การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) จะเริ่ มด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คุณ
(multiple regression analysis) โดยใช้ ห น่ ว ยวิ เ คราะห์ ท้ ั งหมดจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในกรณี ที่มีตวั แปรอิสระมากกว่า 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อให้ได้คาตอบจาก
การทดสอบตามสมมติฐาน ผลจากการทดสอบจากตารางที่ 2 ปรากฏว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ (R2) มีค่า
เท่ ากับ 0.835 แสดงว่า การจัดการเงิ นทุ นหมุนเวียน ซึ่ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน หนี้ สินหมุนเวียน
เงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ ลูกหนี้ และยอดขาย สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ที่มีต่อกาไรสุ ทธิ ได้ร้อยละ 83.5 ส่ วนอีก
ร้อยละ 16.5 เกิดจากผลกระทบอื่นที่ไม่ได้นามาพิจารณา สาหรับการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ไม่มีความสัมพันธ์กบั กาไรสุทธิของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.394 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 2 หนี้ สินหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า หนี้ สินหมุนเวียนมี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 3 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิมีความสัมพันธ์กบั กาไรสุทธิของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เงิ นทุนหมุนเวียน
สุ ทธิ ไม่มีความสัมพันธ์กบั กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.970 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ลูกหนี้ มีความสัมพันธ์กบั กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกหนี้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานที่ 5 ยอดขายมีความสัมพันธ์กบั กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอดขายมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่า Sig.
เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุ ทธิ ของกลุ่ม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Standardized
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
Coefficients Beta
t
Sig.
(Constant)
-1.874
0.064
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

0.367

0.856

0.394

หนี้สินหมุนเวียน

-1.111

-5.756

0.000**

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

0.002

0.038

0.970

ลูกหนี้

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
จากผลการวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า การจัดการเงิ นทุนหมุนเวียน ซึ่ ง
ประกอบด้วยลูกหนี้และยอดขายมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกาไรสุทธิ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 กล่าวคือบริ ษทั กลุ่ม
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่มียอดขายสิ นค้าในจานวนมากและมีลูกหนี้ที่เกิดจากการขายเชื่อในจานวนมาก จะส่งผลทา
ให้ มี ก าไรของบริ ษัท เพิ่ ม ขึ้ น ด้ว ย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของโสภณ บุ ณ ถนอมวงศ์ (2558) ที่ ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างความสามารถในการทากาไรและประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ ที่ พบว่าบริ ษทั ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ หรื อการแปรสภาพลูกหนี้การค้าเป็ นเงินสดได้เร็ ว แสดงว่าบริ ษทั นั้น
มีการขายสิ นค้าและจัดเก็บเงินจานวนมากได้เร็ ว จึงทาให้มีเงินสดเข้ามาใช้ในกิจการได้เร็ ว บริ ษทั จะไม่ขาดสภาพ
คล่อง ซึ่ งทาให้ผลกาไรของบริ ษทั มีเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ Deloof (2003) ที่ได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการเงิ นทุนหมุนเวียนและความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ในเบลเยี่ยม โดยใช้กาไรสุ ทธิ จากการ
ดาเนิ นงาน (net operation income) และกาไรขั้นต้นจากการดาเนินงาน (gross operating income) เป็ นตัวชี้วดั ด้าน
ความสามารถในการทากาไร และใช้วงจรเงิ นสดเป็ นตัวชี้ วดั การบริ หารเงิ นทุนหมุนเวียน ผลจากการทดสอบ
พบว่า กิจการสามารถเพิม่ ความสามารถในการทากาไรได้ โดยการลดระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ให้ส้ นั ลง
และลดระยะเวลาการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ที่สามารถกาหนดนโยบายการจัดเก็บหนี้ ที่
มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน อาจจะต้องมีการทาข้อมูลการจัดเก็บหนี้ ให้ละเอียดขึ้น เช่นการจัดทาตารางอายุลูกหนี้ ซ่ ึ ง
แสดงระยะเวลาการเป็ นหนี้ ของลูกหนี้ หากบริ ษทั มีสัดส่ วนลูกหนี้ อายุส้ ันมากกว่าลูกหนี้ อายุยาว บริ ษทั ย่อมมี
นโยบายการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ ผลงานวิ จัย พบว่ า การจัด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นซึ่ งประกอบด้ว ยหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นมี
ความสัมพันธ์ทางลบต่อกาไรสุ ทธิ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธรากร หทัยเจริ ญลาภ
(2553) ที่ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการจัด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและผลการด าเนิ น งานของกิ จ การใน
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อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย พบว่ากิจการในกลุ่มตัวอย่างใช้นโยบายการจัดหาเงินทุนแบบระมัดระวัง
(Conservative policy of financing working capital) เห็ น ความสั ม พัน ธ์ ข องหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นมี ค วามสั ม พัน ธ์
ตรงกัน ข้า มกับ ความสามารถในการท าก าไร กล่ า วคื อ ถ้า กิ จ การเพิ่ ม หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นมากขึ้ น จะท าให้
ความสามารถในการทากาไรของกิจการลดลง เพราะการใช้เงินทุนระยะสั้นในสัดส่วนที่สูงจะทาให้กิจการมีความ
เสี่ ยงในการชาระคืนสู งตามไปด้วย ดังนั้นกิจการควรที่จะจัดหาเงินทุนจากหนี้สินไม่หมุนเวียน เพื่อเป็ นการสร้าง
ความปลอดภัยซึ่ งทาให้กิจการมีระยะเวลาในการจ่ายชาระหนี้ คืนยาวนานขึ้น และสอดคล้องกับ Deloof (2003)
และ Lazaridis & Tryfonidis (2006) ที่ พบว่าหนี้ สินหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ในทางลบกับกาไรขั้นต้นจากการ
ดาเนิ นงาน (gross operating profit) และลูกหนี้ การค้า อย่างไรก็ตามผลการวิจยั พบว่าสิ นทรั พย์หมุนเวียนและ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิไม่มีความสัมพันธ์กบั กาไรสุทธิ อาจเนื่องจากมูลค่าของสิ นทรัพย์หมุนเวียนมีปริ มาณสิ นค้า
คงเหลือในปริ มาณที่มากเกินไป จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกาไรสุทธิของกิจการ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นและผูป้ ระกอบการกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคสามารถนา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ด้วยข้อมูลของการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
โดยกาหนดนโยบายการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้องมีการทาข้อมูลการจัดเก็บหนี้ให้ละเอียดขึ้น เช่น
การจัดทาตารางอายุลูกหนี้ ที่แสดงระยะเวลาการเป็ นหนี้ ของลูกหนี้ หากบริ ษทั มีสัดส่ วนลูกหนี้ อายุส้ ันมากกว่า
ลูกหนี้อายุยาว จะส่งผลทาให้สามารถเก็บเงินในระยะเวลาอันสั้น จะเกิดสภาพคล่องและมีกาไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
บริ ษทั ยังสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพของลูกหนี้ เฉพาะรายได้ เพื่อกาหนดนโยบายการให้สินเชื่อต่อไป
ได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ พบว่าความสามารถในการทากาไรของกิ จการไม่มีความสัมพันธ์กบั สิ นทรัพย์
หมุนเวียนและเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ อาจเนื่ องจากมีปริ มาณสิ นค้าคงเหลือในปริ มาณมากเกินไป ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ได้
เก็บข้อมูลของสิ นค้าคงเหลือ เพื่อหาความสัมพันธ์กบั กาไรสุ ทธิ ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไป เห็ นว่า การศึ กษา
ความสัมพันธ์ของการจัดการเงิ นทุนหมุนเวียนควรให้ความสาคัญกับการบริ หารสิ นค้าคงเหลือด้วย เนื่ องจาก
สิ นค้าคงเหลือเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องค่อนข้างต่า เพราะต้องรอให้มีการขายก่อนจึงจะได้เงินสดมา
รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ในรู ปของระยะเวลาที่เกิดขึ้นของลูกหนี้ สิ นค้า และเจ้าหนี้ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของ
วงจรเงิ น สด นอกจากนั้น การพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บด้ว ยขนาดของกิ จ การเป็ นส่ ว นส าคัญ ในการช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการทากาไรได้เช่นกัน

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อกาไรสุ ทธิ ของกลุ่มสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความสาเร็ จในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สิ นจรู ญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี ที่ได้กรุ ณาสละเวลาให้การสนับสนุน ให้ความรู ้
คาปรึ กษาและคาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ที่มีคุณค่าอย่างดียงิ่
นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม รวมทั้งครอบครัวที่คอยให้ความ
สนับสนุน แสดงความห่ วงใย ให้กาลังใจ ให้คาแนะนาและมีส่วนช่วยเหลือเป็ นอย่างดีเสมอมาซึ่ งทาให้งานวิจยั
ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

9. เอกสารอ้างอิง
กรุ งเทพธุรกิจ. 2558. ยอดบริ โภคต่าสุดรอบ 7 ปี เลิกช๊อป-เน้นสิ นค้าราคาถูก. (online).
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/679195 สื บค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559.
จิรัตน์ สังข์แก้ว. 2544. การลงทุน. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เฉลิมขวัญ ครุ ธบุญยงค์. 2556. การจัดการทางการเงิน.กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.(2558). การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน. (online).
http://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content04.pdf สื บค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2559. SET50 & SET100 INDEX CONSTITUENTS. (online).
https://www.set.or.th/th/market/files/constituents/SET50 100 H2 2016.pdf สื บค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2559
ธนากร หทัยเจริ ญลาภ. 2553. “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงิ นทุนหมุนเวียนและผลการดาเนิ นงานของ
กิ จการในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย” การค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริ หารการเงิน) คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นุ ชจรี พิเชษฐกุล. 2556. การรายงานและการวิเคราะห์ งบการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 3. ปทุมธานี คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธญ
ั บุรี.
ปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ. 2560. การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management). (online).
http://www.bsru.ac.th/identity/archives/969 สื บค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560.
โสภณ บุณถนอมวงศ์. 2558. “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรและประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
สิ นทรัพย์” การค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
Deloof, M. 2003. “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?” Journal of
Business Finance & Accounting. 30(3) & (4), April/May 2003, p.573-587. Blackwell Publishing.
Lazaridis, I. & Tryfonidis, D. 2006. “The relationship between working capital management and profitability of
listed companies in the Athens Stock Exchange” Journal of Financial Management and Analysis.
19(1), p. 26-35.

545

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่ อม (TFRS for SMEs)
ของสานักงานบริการรับทาบัญชี
และสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING FINANCIAL REPORTING STANDARD IN
ACCORDANCE WITH TFRS FOR SMES OF ACCOUNTING AND AUDIT
FIRM IN BANGKOK
พิฐฒิพุฒ พุฒธาธร
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Pittiput.put@gmail.com
ไกรวิทย์ หลีกภัย
อาจารย์ ประจา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พรรณทิพย์ อย่างกลัน่
อาจารย์ ประจา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุ วรรณี รุ่ งจตุรงค์
อาจารย์ ประจา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองเอก วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชี
และสานักงานสอบบัญ ชี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งปั จจัย ที่ ใช้ในการศึ กษาประกอบด้วย ปั จจัย ด้านระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี จานวนผูร้ ับบริ การของสานักงาน การดด้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชี พ บัญ ชี การพัฒ นาความรู ้ ด้านวิชาชี พ ต่อเนื่ อ ง และการควบคุ มภายใน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 350 ราย และนามาวิเคราะห์หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย F-test (Two Way
Analysis of Variance: ANOVA) และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ของตัวแปรที่ดด้กาหนดดว้
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านระดับการศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี จานวนผูร้ ับบริ การ
ของสานักงาน การดด้รับใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชี พบัญ ชี และการควบคุ มภายในส่ งผลต่อการจัดทารายงาน
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ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย (TFRS for SMEs) ของ
สานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชี ส่วนการเข้ารับการพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องดม่
มีผลต่อการการจัดทารายงานทางการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสาหรับกิ จการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของผูบ้ ริ การรับทาบัญชีในสานักงานบริ การรับทาบัญชี และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ในสานักงานสอบบัญชี เข้ารับการพัฒนาความรู ้ทางด้านวิชาชีพ อาจดม่ดด้นามาใช้ในการพัฒนาทางด้านวิชาชี พ
โดยเฉพาะแต่เข้ารับการอบรมเพื่อให้ครบตามเงื่อนดขของสภาวิชาชีพบัญชีที่กาหนดดว้เท่านั้น
คาสาคัญ: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

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. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดขึ้นมากมาย เนื่ องจากธุรกิจประเภทนี้ มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็ นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในการก่อตั้งดม่มากนัก ผูป้ ระกอบการจึงสามารถจัดตั้งขึ้น
โดยใช้ทุนของตนเอง หรื อสถาบันทางการเงิน การดาเนิ นธุ รกิ จก็จะดาเนิ นการในลักษณะทดลองและทดสอบ
แนวความคิดใหม่ๆ ธุรกิจจึงสามารถคิดค้นสิ่ งแปลกๆใหม่ๆที่หลากหลาย หากการผลิตสิ นค้าและบริ การตรงกับ
ความต้องการของตลาด ก็สามารถขยายกิ จการให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนดด้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่งสร้างงาน เนื่ องจาก
SMEs มีอยู่กระจัดกระจายทัว่ ดปเป็ นจานวนมากและหลากหลายสาขาอาชี พ จึ งสามารถรองรับแรงงานทั้งภาค
เกษตรกรรม แรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากกิจการขนาดใหญ่ แรงงานใหม่ๆที่เพิ่งจบการศึกษา รวมถึงป้ องกันการอพยพ
ของแรงงานจากชนบทสู่เขตกรุ งเทพฯ นอกจากนี้ยงั ช่วยกระจายการกระจุกตัวของโรงงานจากเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑลดปสู่ ชนบทอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งจะเห็ นดด้ว่า ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น มีการดาเนิ นการกันอย่าง
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แพร่ หลาย และในการดาเนิ นธุรกิจนั้น กิจการย่อมต้องการมีการจัดทาบัญชีเกิดขึ้น โดยการจัดทาบัญชีน้ นั จะต้อง
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั แต่เนื่ องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นธุรกิจที่ดม่ดด้มี
ส่วนดด้เสี ยสาธารณะ และรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นย่อมมีความซับซ้อนน้อยกว่ากิจการที่มีส่วนดด้เสี ยสาธารณะ
หรื อบริ ษทั มหาชน ดังนั้นสภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงดด้มีการตั้งคณะกรรมการทางานจัดทามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นสาหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) มาถือปฏิ บตั ิใช้ให้ทนั ต่อเวลาในต้นปี พ.ศ.
2560 และยังอยูใ่ นระหว่างการรับฟังความเห็นจากผูเ้ กี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อมาตรฐานการบัญชีน้ ี ออกมาบังคับใช้แล้วนั้น
ย่อมจะมีผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ในบางกิจการจะมี
การทาบัญชีเองหรื อบางกิจการจะทาการจ้างสานักงานบัญชีให้เป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชีให้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงดด้ทาการศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นสาหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรั บทาบัญชี และ
สานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครขึ้น เพื่อนาผลการวิจยั ดปเป็ นประโยชน์ต่อทั้งธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมทั้งสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีต่อดป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ดด้ทาการทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วดด้สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี
การจัดทารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (TFRS for SMEs)

จานวนผูร้ ับบริ การของสานักงาน
การดด้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพ
การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพ
การควบคุมภายในขององค์กร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 สมมติฐานของการวิจยั
4.1.1 ด้านระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานัก
งานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
4.1.2 ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชีต่างกันส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงาน
บริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
4.1.3 จานวนผูร้ ับบริ การต่างกันส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานัก
งานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
4.1.4 การดด้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพต่างกันส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทา
บัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
4.1.5 การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์กบั การจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชี
และสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.1.6 การควบคุมภายในขององค์กรมีความสัมพันธ์กบั การจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชี
และสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็ นสานักงานบริ การรับทาบัญชี และสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งเป็ นนิติบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นสานักงานบริ การรับทาบัญชี จานวน 1,869 สานักงาน และ
สานักงานสอบบัญชี 910 สานักงาน รวม 2,779 สานักงาน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คลังข้อมูลธุรกิจ: 2558) ผูว้ จิ ยั
จึงดด้กาหนดให้เจ้าของสานักงานเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม โดยดด้กาหนดกลุ่มตัวอย่างดว้จานวน 350 ราย จากการ
ใช้สูตรของ Taro Yamane โดยแสดงการคานวณดด้ดงั นี้
n
n
n

=

2,779
1+Ne2
=
2,779
1 + 2,779 (0.05)2
= 349.66 หรื อ 350 ราย
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จานวนประชากร

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

สานักงานบัญชี

910

115

สานักงานสอบบัญชี

1,869

235

รวม

2,779

350

ผูป้ ระกอบการ

4.3 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยในเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบ
บัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรมข้อมูล ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่ วนด้วยกัน โดยประกอบดปด้วยลักษณะข้อมูลทัว่ ดปเกี่ ยวกับผูป้ ระกอบการ ลักษณะสานักงานทา
บัญชีและสานักงานสอบบัญชี การจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อย ซึ่ งจะเป็ นคาถามปลายปิ ด และปั ญ หาและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ การจัดท ารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของ
สานักงานบริ ก ารรั บ ท าบัญ ชี แ ละส านัก งานสอบบัญ ชี ซึ่ งเป็ นค าถามปลายเปิ ด ส่ ว นการรวบรมข้อ มู ล จาก
แบบสอบถามนั้นจะมีการจัดทาในลักษณะออนดลน์ และจัดส่ งดปยังกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิ คส์ เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ถูกส่ งกลับมายังระบบออนดลน์ก็จาทาการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ และสรุ ปผลต่อดป

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการสานักงานบัญชี จานวน 115 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.85 และ
สานักงานสอบบัญชี จานวน 235 ราย คิดเป็ นร้อยละ 67.15 ซึ่ งจบการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
54.68 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท และสู งกว่าปริ ญญาโท มีประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี
11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42 รองลงมามีประสบการณ์ ในสายงานวิชาชี พ 16 – 20 ปี และต่ ากว่า 10 ปี มีจานวน
ผูร้ ั บบริ การของสานักงาน 101 – 200 ราย คิ ดเป็ นร้อยละ 48.50 รองลงมามี จานวนผูร้ ับบริ การของสานักงาน
จานวน 401 รายขึ้นดป และจานวน 201 – 400 ราย ในส่วนของการดด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านบัญชี
ส่ วนมากจะเป็ นผูท้ าบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 67.00 รองลงมาเป็ นผูป้ ระกอบการที่ดด้รับใบอนุญาตเป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีและภาษีอากร และใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ตามลาดับ

550

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยระดับการศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี จานวนผูร้ ับบริ การ
ของสานักงาน และการดด้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชี พ กับการจัดท ารายงานทางการเงิ นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชี
และสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่าความ
แปรปรวน
ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
จานวนผูร้ ับบริ การของสานักงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
การดด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ปั จจัยด้าน

SS

DF

MS

F

P- Value

24.72
385.30
12.41
202.71
177.32
232.69
72.87
142.25

78.00
272.00
115.00
235.00
104.00
246.00
111.00
239.00

6.18
1.60
3.10
0.85
25.33
0.98
10.41
0.60

7.02

0.00

8.39

0.00

15.80

0.00

17.34

0.00

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test (Two Way Analysis of Variance: ANOVA) ใน
การวิเคราะห์ปัจจัยระดับการศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี จานวนผูร้ ับบริ การของสานักงาน และ
การดด้รับใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชี พกับ การจัดท ารายงานทางการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบ
บัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแสดงผลการทดสอบดด้ดงั นี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 ระดับการศึกษาส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นสาหรับกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรั บทาบัญชี และ
สานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึ กษาส่ งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทา
บัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.002)
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชีส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส าหรั บกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงาน
บริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ประสบการณ์ ในสายงานวิช าชี พ บัญ ชี ส่ งผลต่ อ การจัด ท ารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของ
สานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (Sig. = 0.000)
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 จานวนผูร้ ั บบริ การของสานักงานส่ งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส าหรั บกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงาน
บริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จานวนผูร้ ับบริ การของสานักงานส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงาน
บริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. =
0.002)
สมมติฐานการวิจยั ที่ 4 การดด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส าหรั บกิ จการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงาน
บริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การดด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงาน
บริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. =
0.000)
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านการการพัฒนาความรู ้ทางวิชาชี พบัญชี และด้านการควบคุมภายใน
ขององค์กรกับการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัย

Mean

r

p

การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพ

3.80

0.31

0.130

การควบคุมภายในขององค์กร

3.66

0.60*

0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพและการควบคุมภายในขององค์กรกับการจัดทารายงานทางการ
เงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส าหรั บ กิ จ การขนาดกลางและขนาดย่อ ม (TFRS for SMEs) ของ
สานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยแสดงผลการทดสอบดด้ดงั นี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชี พมีความสัมพันธ์กบั การจัดทารายงานทางการเงิ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงาน
บริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า การพัฒ นาความรู ้ ทางวิชาชี พ มี ความสัมพัน ธ์กับการจัดท ารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) กัน
อย่างดม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.130)
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สมมติฐานการวิจัยที่ 6 การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชี พมีความสัมพันธ์กบั การจัดทารายงานทางการเงิ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงาน
บริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า การควบคุมภายในขององค์กรมี ความสัมพันธ์กับการจัดทารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) กัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000)

6. อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบ
บัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดด้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการสานักงานบัญชี และสานักงานสอบบัญชี
จานวน 350 ราย พบว่าปั จจัยด้านระดับการศึกษา ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี จานวนผูร้ ับบริ การของ
สานักงาน การดด้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพบัญชี และการควบคุมภายในส่ งผลต่อการจัดทารายงานทางการ
เงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส าหรั บ กิ จ การขนาดกลางและขนาดย่อ ย (TFRS for SMEs) ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ชาริ ยา ปรี เปรม (2556) ที่ ดด้ศึกษาผลกระทบทางวัฒ นธรรมทางการบัญ ชี ที่ดีต่อประสิ ท ธิ ภาพ
รายงานทางการเงินของเทศบาลตาบลในประเทศดทย ซึ่งดด้พบว่าวัฒนธรรมทางบัญชีที่ดี ด้านสภาพแวดล้อมการ
ปฏิ บัติงาน มี ความพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพรายงานทางการเงิ น ด้านความเข้าใจดด้ และ
วัฒนธรรมทางการบัญชีที่ดีดา้ นการติดต่อสื่ อสาร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิ ทธิภาพรายงาน
ทางการเงินโดยรวม ด้านความเข้าใจดด้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่ อถือดด้ และด้านความ
ครบถ้วนของข้อมูล กล่าวคือลักษณะวัฒนธรรมทางการบัญชี หรื อในที่น้ ี คือลักษณะของวัฒนธรรมขององค์กร
หรื อความแตกต่างขององค์กรนั้นมีผลต่อระดับความรู ้ความเข้าใจ ซึ่ งระดับความรู ้ความเข้าใจนี้ ก็จะส่ งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภาพในรายงานทางการเงิ นที่ เป็ นผลมาจากการท ารายงานทางการเงิ นให้ถูกต้องตรงกับมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวและสอดคล้องกันกับงานวิจยั ของ สุ วรรณี รุ่ งจตุรงค์ (2558) ซึ่ งดด้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความรู ้
ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ดม่มีส่วนดด้เสี ยสาธารณะ ว่า
พบว่า ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางานและการอบรมความรู ้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการ มีผลต่อความรู ้
ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เนื่ องจากผูท้ าบัญ ชีส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ทางานด้านบัญชีมายาวนาน ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ น
อย่างดี

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่ ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงิ นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทา
บั ญ ชี แ ละส านั ก งานสอบบั ญ ชี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งจะท าให้ ท ราบว่า ปั จ จัย ด้ า นระดับ การศึ ก ษา
553

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพบัญชี จานวนผูร้ ับบริ การของสานักงาน และการดด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ส่ งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร ทาให้
ทุกหน่วยงานต้องกลับมาให้ความสาคัญกับปั จจัยเหล่านี้ ซึ่ งจะต้องมีการยกระดับปั จจัยเหล่านี้ ให้ดียงิ่ ขึ้นเพราะจะ
ส่งผลให้การจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานฉบับนี้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อดปนั้น ควรมีแบ่งระหว่างปั จจัยภายในกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการจัดทา
รายงานทางการเงินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for
SMEs) เพราะในงานวิจัย นี้ จะเน้น แค่ ปั จจัยภายใน ซึ่ งปั จจัยภายนอกที่ อ าจมี ผ ลกระทบคื อ การเปลี่ ย นแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสภาพเศรษฐกิจ เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อการจัดท ารายงานทางการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
สาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสานักงานบริ การรับทาบัญชีและสานักงานสอบ
บัญ ชี ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อที่ ทราบถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อการจัดทารายงานทางการเงิ นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาใช้ ตลอดจนสารวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคในการนามาใช้
ผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้าที่ ด ด้ส นับ สนุ น ข้อ มู ล และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาที่ ด ด้ให้ การ
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การศึกษานี้เป็ นการใช้ตวั แบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง(SEM) มาใช้ยนื ยันปั จจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมเลี่ยงภาษีของบริ ษทั โดยพฤติกรรมเลี่ยงภาษีเป็ นองค์ประกอบที่วดั จากตัวแปรสังเกต 5
ด้าน ได้แก่ การแจ้งรายได้ไม่ครบถ้วน การสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ การใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย การทานิติกรรมเท็จ และ
การตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อในดิ นแดนเลี่ยงภาษี ส่ วนปั จจัยเชิ งสาเหตุในการเลี่ ยงภาษี ที่ส่งผลให้เกิ ด
พฤติกรรมเลี่ยงภาษีของบริ ษทั จดทะเบียนฯเป็ นองค์ประกอบที่วดั จากตัวแปรสังเกต 5 ด้านเช่นกัน ประกอบด้วย
ความเป็ นธรรมของระบบภาษี การบังคับใช้กฎหมายภาษี การบริ หารจัดการของภาครัฐ ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องภาษี
และ จรรยาบรรณของผูเ้ สี ยภาษี ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสามารถช่วยยืนยันได้ว่า
ปั จจัยสาเหตุของการเลี่ยงภาษีท้ งั 5 ด้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมเลี่ยงภาษีจริ ง โดยมีน้ าหนักอิทธิพลเท่ากับ 0.70 ในทิศ
ทางตรงข้ามกัน หมายความว่าถ้าความเป็ นธรรมของระบบภาษี การบังคับใช้กฎหมาย การบริ หารจัดการของภาครัฐ
ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องภาษี และ จรรยาบรรณของผูเ้ สี ยภาษี ของบริ ษทั มีมากขึ้นพฤติกรรมการเลี่ยงภาษีก็จะลดลง ตัว
แปรที่มีน้ าหนักมากที่สุดในปั จจัยด้านสาเหตุของการเลี่ยงภาษี คือ ความเป็ นธรรมของระบบภาษี ตัวแปรที่มีน้ าหนัก
มากที่สุดในพฤติกรรมเลี่ยงภาษี คือ การแจ้งรายได้ไม่ครบถ้วน ซึ่ งยืนยันด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถประมาณ
ค่าพารามิ เตอร์ ในตัวแบบได้ อย่างกลมกลื นด้วยค่า 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 ทาให้สามารถสรุ ปได้ว่าตัวแบบที่ ได้จากการศึ กษา
เป็ นจริ งตามตัวแบบที่ต้ งั ขึ้น นั้นคือ พฤติกรรมการเลี่ยงภาษีของบริ ษทั จดทะเบียน มีสาเหตุมาจากปั จจัยทั้ง 5 ด้าน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และสรุ ปได้วา่ นาตัวแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง(SEM) สามารถนามาใช้
ยืนยันปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลี่ยงภาษีของบริ ษทั จดทะเบียนได้
คาสาคัญ: การเลี่ยงภาษี,การภาษีอากร
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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. บทนา
พฤติกรรมเลี่ยงภาษีของบริ ษทั ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การแจ้งรายได้ไม่ครบถ้วน 2)การสร้าง
ค่าใช้จ่ายเท็จ 3)การใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย 4)การทานิ ติกรรมเท็จ และ 5) การตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อ
ในดินแดนเลี่ยงภาษี (พิเชษฐ์ โสภาพงษ์, 2560) เป็ นผลมาจากปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการเลี่ยงภาษีท้ งั 5 ด้าน ได้แก่
1)ความเป็ นธรรมของระบบภาษี 2)การบังคับใช้กฎหมายภาษี 3)การบริ หารจัดการของภาครัฐ 4)ความรู ้ความ
เข้าใจเรื่ องภาษี และ 5)จรรยาบรรณของผูเ้ สี ยภาษี จริ งหรื อไม่ และมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยการวิจยั
เชิงปริ มาณแต่สถิติที่จะเลือกใช้ศึกษาอิทธิพล เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณค่อนข้างมีขอ้ จากัดมากและอาจจะมี
ปั ญหาตัวแปรอิสระบางตัวอาจจะไม่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามขัดแย้งกับการศึกษาเชิ งคุณภาพการนาตัวแบบการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling :SEM) มาใช้ ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พล
ต่อตัวแปรตาม สาหรั บยืนยันแบบจาลองเชิ งทฤษฎี เพื่อนาไปสู่ การทานายเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ที่มีความ
ซับซ้อน อันเนื่ องมาจากมีตวั แปรจานวนมากทั้ง ตัวแปรสังเกต ตัวแปรแฝง และตัวแปรแทรกซ้อน ซึ่ งข้อมูลจาก
การวิจยั บางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น (Statistical Assumptions) แบบจาลองที่พฒั นาขึ้นไม่รวมเทอม
ความคลาดเคลื่ อ นในการวัด ท าให้ไ ม่ ส ามารถตอบค าถามวิจัย ได้ครบถ้ว น การวิเ คราะห์ ที่ ไ ด้จึ งไม่ ต รงกับ
แบบจาลองการวิจยั และก่อให้เกิดความผิดพลาดในการวิจยั ในที่สุด การใช้ตวั แบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างยืนยันปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี่ยงภาษีของบริ ษทั ในครั้งนี้ เป็ นการนาเอาวิธีการทางสถิติช้ นั สูง
มาใช้ในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ชิ้นหนึ่ งโดยศึกษาแบบเป็ นองค์รวมความสอดคล้องของตัวแบบที่ได้ศึกษาจาก
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การวิจยั เชิงคุณภาพกับการวิจยั เชิงปริ มาณ และเป็ นการนาเอาวิธีการทางสถิติที่ซบั ซ้อนมาใช้ในงานวิจยั ผลที่ได้
จากการศึ กษานี้ จะได้ท้ งั ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการทางสถิติสาหรับเป็ นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการนาตัวแบบมาใช้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง(SEM)เพื่อยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเลี่ยงภาษี

3. หัวข้ อ
ทฤษฎีตวั แบบสมการโครงสร้ าง (SEM)
การศึ กษาของ พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ ,2560. ศึ กษาเรื่ องปั จจัยและแนวทางป้ องการเลี่ยงภาษีพบว่าปั จจัยที่
ส่งผลประกอบด้วยตัวแปร 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านความเป็ นธรรมของระบบภาษี ประกอบด้วย การไม่เลือกปฏิบตั ิใน
การจัดเก็บภาษี ความเป็ นธรรมในการตรวจสอบภาษี ความเป็ นธรรมในการจ่ายชาระภาษีตามระดับรายได้
ความเป็ นธรรมของการลงโทษเลี่ยงภาษี และ ความเป็ นธรรมของอัตราภาษีเงินได้ในปั จจุบนั 2) ด้านการบังคับใช้
กฎหมาย ประกอบด้วย การบังคับใช้จริ งของกฎหมายภาษี ความรุ นแรงของบทลงโทษ การเลือกปฏิบตั ิ และการ
รับรู ้ข่าวว่ามีบริ ษทั เลี่ยงภาษี 3) ด้านการบริ หารจัดการของภาครัฐ ประกอบด้วย การไม่คอรัปชัน่ ของรัฐบาล
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของหน่วยงานภาครัฐ ความพึงพอใจต่อคุณภาพให้บริ การของกรมสรรพากร
ความพึงพอใจในการใช้เงินภาษีของรัฐอย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพและความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการของ
รัฐบาล 4)ด้านความรู ้ความเข้าใจเรื่ องภาษี ประกอบด้วย เนื้อหากฎหมายภาษีอากร ความรู ้และความเข้าใจเนื้ อหา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทลงโทษทางอาญากรณี จงใจแจ้งข้อมูลเท็จหรื อ
แสดงหลักฐานเท็จเพื่อโกงภาษี ความถูกต้อง โปร่ งใสและยุติธรรมในการจ่ายชาระภาษีของบริ ษทั ฯทัว่ ๆ ไป และ
ความรู ้และความเข้าใจถึงความสาคัญของเงินภาษี ที่รัฐต้องจัดเก็บเพื่อนาไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะในด้าน
ต่างๆ และ 5) จรรยาบรรณของผูเ้ สี ยภาษี ประกอบด้วย การหนีภาษีเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ ถ้าอัตราภาษีสูงเกินไป ถ้า
คนส่วนใหญ่ก็ทาเช่นเดียวกัน ถ้ารัฐบาลมีการคอร์รัปชัน่ สูง การใช้เงินภาษีอย่างไม่คุม้ ค่า การใช้เงินภาษีโดยไม่
เกิดประโยชน์โดยตรงกับคุณ และถ้าหากโอกาสถูกจับได้อยูใ่ นระดับต่า ส่ วนพฤติกรรมการเลี่ยงภาษีแบ่งเป็ น 5
ด้าน ได้แก่ 1)การแจ้งรายได้ไม่ครบถ้วน ประกอบด้วย การหลบรายได้หรื อแจ้งรายได้ไม่ครบ การรับรู ้รายได้ไว้
ด้านหนี้ สิน และการตั้งราคาขายให้กบั กิ จการที่เกี่ ยวข้องในราคาต่ ากว่าความเป็ นจริ ง 2)การสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ
ประกอบด้วยนารายจ่ายส่ วนตัว(เช่น กรรมการ/ผูถ้ ือหุ ้น) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการมาบันทึ กบัญชีรายจ่าย สร้าง
รายจ่ายเท็จโดยไม่มีใบเสร็ จรับเงินหรื อรายจ่ายที่พิสูจน์ผรู ้ ับไม่ได้ และนาผลเสี ยหายหรื อผลขาดทุนที่ไม่เป็ นความ
จริ งมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายประเภท ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 3)การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายประกอบด้วย การ
ซื้ อสิ นทรัพย์บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องในราคาสู ง เกิ นปกติเพื่อประโยชน์ทางภาษีในการคิดค่าเสื่ อม
ราคา ตั้งรายจ่ายค้างจ่ายแก่บริ ษทั ในเครื อเป็ นระยะเวลานานการบันทึกเงินลงทุนระยะยาวเป็ นเงินลงทุนระยะสั้น
เพื่อหัก รายจ่ายการด้อยค่ารายการสิ นค้าคงเหลือวิธีการตั้งราคาโอน เช่นการขายสิ นค้าให้กบั กิจการในต่างประเทศ
โดยกาหนดราคาขายต่ากว่าความเป็ นจริ งการตีราคาสิ นค้าคงเหลือเมื่อสิ้นปี ต่ากว่าความเป็ นจริ ง 4)การทานิติกรรม
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เท็จ ประกอบด้วย การแตกหน่วยภาษีเพื่อกระจายฐานภาษีโดยมีเจตนาเพื่อหลบหนี ภาษี อากร(ไม่มีกิจกรรมการ
ดาเนินงานจริ ง การจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ให้บุคลคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องในอัตราที่สูงเกินปกติ และการตั้งรายจ่าย
ที่กาหนดขึ้นเองในอัตราสู ง เช่นรายจ่ายค่าที่ปรึ กษา ค่าคอมมิชชัน่ ค่านายหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หารซึ่งอาจไม่มีการจ่ายจริ งเป็ นต้น และ 5)การตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อในดินแดนเลี่ยงภาษี
การศึ กษาในครั้งนี้ จึงใช้ตวั แบบความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างเป็ นวิธีการทางสถิติในการศึกษา ตัวแบบ
เป็ นความสัมพันธ์ที่ศึกษาอิทธิ พลจากตัวแปรแฝงที่เป็ นสาเหตุจานวน 1 ตัวแปร ไปสู่ ตวั แปรผลที่เป็ นตัวแปรแฝง
จานวน 1 ตัวแปรเช่นกัน ตัวแปรแฝงทั้งที่เป็ นสาเหตุและตัวแปรผลเกิดจากตัวแปรสังเกตจานวน 5 ตัว เท่ากัน มี
ขั้นตอนดังนี้
การเขียนตัวแบบการวิเคราะห์ องค์ ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมเลีย่ งภาษีของบริษทั

พฤติกรรมเลี่ยง
ภาษี

รู ปที่ 1 ตัวแบบองค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลี่ยงภาษีของบริ ษทั
จากรู ป ที่ 1 พฤติกรรมเลี่ย งภาษี( Evasion) เป็ นองค์ประกอบ 5 ตัว แปร ได้แ ก่ 1)การแจ้ง รายได้ไม่
ครบถ้วน(Incme_e) ง 2)การสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ(Creat_e ) 3)การใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย(Hole_e ) 4)การทานิ ติ
กรรมเท็จ (Lie_e ) และ5)การตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อในดินแดนเลี่ยงภาษี(Sub_e ) และ ปั จจัยสาเหตุใน
การเลี่ยงภาษี เป็ นองค์ประกอบ 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านความเป็ นธรรมของระบบภาษี( Fair_t) 2) ด้านการบังคับ
ใช้กฎหมาย(Enforce_t ) 3) ด้านการบริ หารจัดการของภาครั ฐ (Admin_t ) 4)ด้านความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องภาษี
(Know_t ) และ 5) จรรยาบรรณของผูเ้ สี ยภาษี (Ethic_t ) เมื่อมองตัวแบบย้อนกลับจากรู ปจะได้  x  =  + 
และ 11 = Incme_e + 1 เป็ นต้น ตัวแปรประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต X จานวน 5 ตัว และตัวแปรสังเกต Y
จานวน 5 ตัว ตัวแปรแฝง  และ  พารามิเตอร์แสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง  พารามิเตอร์แสดงน้ าหนัก
ของตัวแปรสังเกตบนตัวแปรแฝง  x และ  y ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต X และ Y คือ  และ 
และ ค่าความคลาดเคลื่อนของ  คือ  สัญลักษณ์ → แทนน้ าหนักหรื ออิทธิ พลจากตัวแปรหนึ่งไปอีกตัวแปร
หนึ่ ง สัญลักษณ์ตวั เลขสองตัวที่เป็ นตัวห้อยบอกถึงตัวแปรปลายทางและต้นทางของพารามิเตอร์ น้ นั ๆ เมทริ กซ์
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 อิ ทธิ พลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร  Y : อิ ทธิ พลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร Y X :
อิทธิ พลทางตรงของตัวแปร  บนตัวแปร X  เป็ นเมทริ กซ์ของ   เป็ นเมทริ กซ์ของ  เวคเตอร์ ตวั
แปร   X และ Y หรื อ แทนด้วยเมทริ กซ์ [E] , [K] [X] และ [Y] ตามลาดับและ เวคเตอร์ ความคลาด
เคลื่อน   และ  แทนด้วย เมทริ กซ์ [z] [e] และ [d] ตามลาดับ เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
เขียนสมการเชิงเส้ นและสมการเมตริกซ์ จากตัวแบบ
จากตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีเวกเตอร์เมตริ กซ์ ได้แก่
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) สมการความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
สมการเมตริ กซ์  = B +  + 

E  GAK  Z

 =  + 
  =       
2) สมการของตัวแปรตาม ตัวแบบการวัดสาหรับ
สมการเมตริ กซ์ Y = Y  + 
Y = Y ( + ) + 
สมการเชิงเส้น

Y  LY[ GAK  Z]  e

สมการเชิงเส้น

Y1 = 11( + ) + 1
Y2 = 21( + ) + 2
Y3 = 31( + ) + 3
Y4 = 41( + ) + 4
Y5 = 51( + ) + 5
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Y1   11 
1 
Y   
 
 2   21 
 2
Y3  = 31           +  3 
   
 
Y4  41 
 4 
Y5  51 
 5 

3) สมการของตัวแปรอิสระ ตัวแบบการวัดสาหรับ
สมการเมตริ กซ์ X = X  + 

X  LXK  d

สมการเชิงเส้น

X1 = 11() + 1
X2 = 21() + 2
X3 = 31() + 3
X4 = 41() + 4
X5 = 51() + 5
 X1   11 
 X   
 2   21 
 X 3  = 31    
   
 X 4  41 
 X 5  51 

 δ1 
δ 
 2
δ 3 
 
δ 4 
 δ 5 

การประมาณค่ าพารามิเตอร์ ในตัวแบบ
การประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ การแก้สมระบบการเชิงเส้นโดยใช้เมตริ กซ์ ซึ่งมีหลายวิธีวธิ ีที่ได้รับการ
ยอมรับมากได้แก่ วิธี Maximum Likelihood โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้จากตัวแปรสังเกต ประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถทาได้อย่างสะดวกด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL โดยเริ่ มจาก
1) การเตรี ยมข้อมูลเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์และทดสอบตัวแบบ
การเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนามาวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบตัว
แบบการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน พฤติกรรมเลี่ยงภาษีของบริ ษทั โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ
จานวน 1 ชุ ด คลอบคลุ ม ตัวแปรพฤติ กรรมเลี่ ย งภาษี 5 ด้าน และตัวแปรปั จจัย ด้านภาษี ที่ เป็ นสาเหตุ 5 ด้าน
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามอย่างมีมาตรฐาน(ค่า IOC
> 0.50 และ ค่ า Alpha Coefficient = 0.98 ) ทุ ก ตัว ใช้ต ัว อย่า งนักบัญ ชี ข องบริ ษ ัท จานวน 330 คน ด้วยวิธีการ
กาหนดขนาดตัวอย่างของ ทอมสัน (Thompson, S.K. 2002) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 99% ค่าความคลาดเคลื่อน
(e)เท่ากับ 0.05 สัมประสิ ทธิ์ ความผันแปรของประชากร(CV) เท่ากับ 0.5 สุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างง่าย
เก็บและรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ถึ งวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 วิเคราะห์ ผลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติช้ นั สูง
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2) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเขียนคาสัง่ ในรู ปของ Path Diagram แล้วสัง่ run เช่น คาสัง่ ที่ใช้ 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 และปรับค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรวัดให้มีความสัมพันธ์กนั ได้จนผลเป็ นตัว
แบบที่เหมาะสม นั้นคือ มีค่า P-value > 0.05 ค่า RMSEA น้อยกว่า 0.05 และพิจารณาค่าสถิติทดสอบ (Goodness
of Fit Statistics) หลังปรับความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่ อนได้ดชั นี ตามเกณฑ์ทุกตัวได้ตวั แบบดังรู ปที่ 2
และตารางที่ 1
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแบบการเลี่ยงภาษี
ภาษีหลังปรับตัวแบบได้ Output ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ดังนี้
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
พิจารณาความกลมกลื่นของตัวแบบโดยนาค่าสถิติสาหรับการพิจารณาความกลมกลืนของตัวแบบมา
เทียบกับเกณฑ์ท้ งั ปรับที่จากค่าสถิติดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ค่าสถิติสาหรับพิจารณาความกลมกลืนของตัวแบบ
ก่อนปรับ
ค่าดัชนี
เกณฑ์
ค่าสถิติ
ผลการพิจารณา

หลังปรับ
ค่าสถิติ

ผลการพิจารณา

χ2 / df

< 2.00

24.91

ไม่ผา่ นเกณฑ์

1.114

ผ่านเกณฑ์

CFI

≥ 0.95

0.86

ผ่านเกณฑ์

1.00

ผ่านเกณฑ์

GFI

≥ 0.95

0.51

ไม่ผา่ นเกณฑ์

0.98

ผ่านเกณฑ์

AGFI

≥ 0.90

0.76

ไม่ผา่ นเกณฑ์

0.96

ผ่านเกณฑ์

RMSEA

< 0.05

0.270

ไม่ผา่ นเกณฑ์

0.019

ผ่านเกณฑ์

SRMR

< 0.05

0.130

ไม่ผา่ นเกณฑ์

0.011

ผ่านเกณฑ์

จากตารางค่าดัชนีและค่าสถิติหลังปรับค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กนั ได้อธิบายได้ดงั นี้
(1) ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ (2 /df) มีค่าเท่ากับ 1.14 แสดงว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก ค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์มีค่าน้อยกว่า 2.00
(2) ดัช นี ว ดั ความสอดคล้อ งกลมกลืน เชิ ง สัม พัท ธ์ ( Comparative Fit Index : CFI) มีค ่า
เท่ากับ 1.00 แสดงว่า ตัวแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิ งสัมพัทธ์ เนื่ องจากค่า CFI มีค่า 0.90 ขึ้นไป
(3) ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ที่ผวู ้ จิ ยั พิจารณาค่า 2 ดัชนี
คือ ดัชนีวดั ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 และดัชนีวดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้ไข
แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 แสดงว่าตัวแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่ องจากค่า GFI และค่า AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และค่า GFI และค่า AGFI ที่ยอมรับได้มี
ค่ามากกว่า 0.90
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(4) ดัชนี รากที่ สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่ อนกาลังสองของการประมาณค่า (Root Mean
Square Error of Approximation : RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.036 หมายถึง ตัวแบบค่อนข้างสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก ค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 หรื อมีค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08
(5) ดัชนี วดั ความสอดคล้องกลมกลืนในรู ปความคลาดเคลื่อน โดยดัชนี ที่ผูว้ ิจยั นามาใช้ในการ
พิจารณา คือ รากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual :
SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.011 แสดงว่า ตัวแบบสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากมีค่าน้อยกว่า 0.05
4) นาเสนอผลการศึกษาตัวแบบ
ผลการวิเคราะห์ ค่านา้ หนักองค์ ประกอบของตัวแปรสังเกตได้
หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างเรี ยบร้ อย
แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบร่ วมที่
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2 แสดง
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้
ตารางที่ 2 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้
นา้ หนักองค์ประกอบ

ตัวแปร

R2
b
bata
SE
t
สัมประสิทธิ์คะแนนองค์ ประกอบ
พฤติกรรมเลี่ยงภาษี(Evasion)
TAX_FAC
-0.97
- 0.70
0.028 -25.05
0.94
องค์ประกอบด้านปัจจัยเชิงสาเหตุในการเลี่ยงภาษี (TAX_FAC)
0.81
0.81
0.032 25.38
0.99
0.67
Fair_t
0.64
0.64
0.038 17.09
0.62
0.01
Enforce_t
0.77
0.77
0.035 22.05
0.85
-0.04
Admin_t
0.75
0.75
0.030 25.13
0.98
0.33
Know_t
0.71
0.71
0.036 19.80
0.75
0.00
Ethic_t
พฤติกรรมเลี่ยงภาษี(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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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลและน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ปั จจัยสาเหตุในการเลี่ ยงภาษี
(TAX_FAC) มีอิทธิ พลต่อองค์ประกอบพฤติกรรมเลี่ยงภาษี(Evasion) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติมีค่าเท่ากับ -0.70
และมี ความแปรผันร่ วมกันกับองค์ประกอบพฤติ กรรมเลี่ ยงภาษี (Evasion) ร้ อยละ 94.00 ผลการวิเคราะห์ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.51 ถึง 0.81 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ตัวแปรสังเกต ความเป็ นธรรม
ของระบบภาษี (Fair_t) อยู่ในองค์ประกอบปั จ จัย สาเหตุ ด้านเลี่ ย งภาษี (TAX_FAC) ส่ วนตัวแปรสัง เกตได้ที่มี
น้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่ สุดคือ ตัวแปร การตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อในดิ นแดนเลี่ยงภาษี (Sub_e ) มี
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.51 อยูใ่ นองค์ประกอบพฤติกรรมเลี่ยงภาษี(Evasion) สัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงของตัว
แปรสัง เกตได้ทุก ค่า (R2) ซึ่ ง บอกค่า ความแปรปรวนร่ ว มของตัว แปรสังเกตได้ภายนอก (TAX_FAC และ
EVASION) มีค่าตั้งแต่ 0.39 – 1.00 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Beta) เป็ นรายองค์ประกอบ พบว่า
(1) ปัจจัยด้านสาเหตุเลี่ยงภาษี(TAX_FAC) มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบพฤติกรรมเลี่ยงภาษี(Evasion)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ มีค่าน้ าหนักอิทธิพลในรู ปแบบค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.70 ในทิศทางตรงกันข้ามกัน นั้น
คือ ถ้าเพิ่มปั จจัยสาเหตุเลี่ยงภาษี(TAX_FAC) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย พฤติกรรมเลี่ยงภาษีจะลดลง 0.70 หน่วย
(2) องค์ประกอบด้านสาเหตุเลี่ยงภาษี (TAX_FAC) ตัวแปรที่มีน้ าหนักสาคัญมากที่ สุด ได้แก่ ตัวแปร
ความเป็ นธรรมของระบบภาษี (Fair_t) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.81 และมีความแปรผันร่ วมกัน
กับองค์ประกอบด้านสาเหตุปัจจัยเลี่ยงภาษี (TAX_FAC) ร้อยละ 99.00 รองลงมาเป็ นตัวแปรการบริ หารจัดการ
ของภาครัฐ (Admin_t ) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.77 และมีความแปรผันร่ วมกันกับองค์ประกอบ
ด้านปั จจัยเลี่ยงภาษี (TAX_FAC) ร้อยละ 85.00 ตัวแปรที่ มีน้ าหนักน้อยที่ สุดคือตัวแปร การบังคับใช้กฎหมาย
(Enforce_t ) น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และมีความแปรผันร่ วมกันกับองค์ประกอบด้านสาเหตุ
เลี่ยงภาษี (TAX_FAC) ร้อยละ 62.00
(3) องค์ประกอบพฤติกรรมเลี่ยงภาษี(Evasion) ตัวแปรที่มีน้ าหนักสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ตัวแปร การ
แจ้งรายได้ไม่ครบถ้วน( Incme_e) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และมีความแปรผันร่ วมกันกับ
องค์ประกอบพฤติกรรมเลี่ยงภาษี(Evasion) ร้อยละ 1.00 รองลงมาเป็ นตัวแปรการสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ (Creat_e )มี
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และมีความแปรผันร่ วมกันกับองค์ประกอบพฤติกรรมเลี่ยงภาษี
(Evasion) ร้อยละ 64.00 ตัวแปรที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด คือตัวแปร การตั้งบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อในดินแดน
เลี่ยงภาษี (Sub_e) มีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และมีความแปรผันร่ วมกันกับองค์ประกอบ
พฤติกรรมเลี่ยงภาษี(Evasion) ร้อยละ 39.00

5. สรุ ป
ผลจากการนาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมาใช้ยืนยันปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลี่ยงภาษี
พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ ในตัวแบบได้ อย่างกลมกลืนด้วยค่า 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 ผ่านเกณฑ์
การวัดทุกค่าสถิติ ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้จึงทาให้สามารถสรุ ปได้วา่ ตัวแบบที่ได้จากการศึกษาเป็ นจริ งตามตัวแบบ
ที่ต้ งั ขึ้น นั้นคือ พฤติกรรมเลี่ยงภาษีเป็ นผลมาจากปั จจัยด้านสาเหตุเลี่ยงภาษี
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6. ข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาในครั้ งต่อไปผูว้ ิจัยอาจใช้แนวทางการวิจัยโดยอาจแบ่ งแยกเป็ นกลุ่มธุ รกิ จเพื่อที่ จะศึ กษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างหาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมเลี่ยงภาษีซ่ ึ งอาจได้ผลการศึ กษาที่ แตกต่าง
ออกไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยอาจพบค่าน้ าหนักและค่าอิทธิ พลของแต่ละปั จจัยที่แตกต่างกันออกไปและควรนา
ผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ไปหาแนวทางป้ องกันพฤติกรรมเลี่ยงภาษีไม่ให้เกิดขึ้นหรื อให้เกิดขึ้นน้อยลงต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานเป็ นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงสารวจ ประชากร คือ พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ จานวน 2,635 คน สามารถกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 348 คนจากสูตรการคานวณของทาโร่ ยามาเน่
วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วธี ีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและตามสะดวก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า การทางานเป็ นทีม ด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน การสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย
การกระจายความเป็ นผูน้ ามีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การทางานเป็ นทีม ความผูกพันต่อองค์การ

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
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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

บทนา
ในปั จจุบนั องค์การต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ต่างก็พยายามปรับเปลี่ยนพัฒนา
องค์การ ให้มีรูปแบบวิธีการทางานเป็ นทีมแทนที่จะมุ่งบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการทางานเป็ นกลุ่ม ช่วยสร้าง
ความร่ วมมือร่ วมใจและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับปรุ งฟื้ นฟูองค์การได้มาก การบริ หารงานภายใน
องค์การให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงนั้น จาเป็ นต้องมีทีมงานเพื่อทาหน้าที่แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นให้สาเร็ จลุล่วง เช่น การ
ลดความสู ญเสี ยในการผลิต การปรับปรุ งคุณภาพ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และการสร้างบรรยากาศในการทางาน
ร่ วมกัน โดยทีมงานนี้ควรมีการอบรมอย่างเป็ นระบบ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน และได้รับการสนับสนุน
อย่างจริ งจังจากผูบ้ ริ หาร การทางานเป็ นทีมจึงเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญที่องค์การต้องการจากพนักงานทุกคน ทุก
ระดับ เพื่อการดาเนินงานขององค์การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
การสร้างและการพัฒนาการทางานเป็ นทีม นับเป็ นเทคนิคการพัฒนาองค์การที่สาคัญ การบริ หารงานใน
องค์การมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่ องจากสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ วและ
เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสาร ความพร้อมขององค์การจึงอยูท่ ี่ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ย นแปลงไปได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง มี ค วามจ าเป็ นในการน าเทคนิ ค การท างานเป็ นที ม มาใช้ใ นการ
บริ หารงานเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ การทางานเป็ นที มช่ วยให้องค์การมี
คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น สร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้า โดยการให้บุ ค ลากรให้ค วามร่ ว มมื อ ประสานการท างานและ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่สาคัญขององค์การในรู ปแบบทีมงาน มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน ยอมรับเป้ าหมาย ทางาน
ร่ วมกันด้วยความเต็มใจ สามารถตัดสิ นใจในสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องและสาคัญ พูดคุยปรึ กษาหารื อร่ วมกันอย่างเปิ ดเผย
ไว้วางใจกันและกัน จึงจะทาให้ทีมงานเกิดประสิ ทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกประชากรในการวิจยั คือ
บุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่ งเป็ นองค์การที่มีบุคลากรจานวนมาก มัก
เกิดปั ญหาการทางานร่ วมกัน ส่ งผลต่อด้านคุณภาพของสิ นค้าที่ผลิต ได้รับข้อร้องเรี ยนจากทางลูกค้าเรื่ องปั ญหา
คุณภาพสิ นค้าไม่ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนด ส่งผลเสี ยหายต่อองค์การทั้งในด้านชื่อเสี ยง ค่าใช้จ่าย และเวลา
เนื่ องจากการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ งเป็ นองค์การที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยภายในองค์การ ส่ งผลให้เกิดปั ญหาทางด้านความสามัคคี และขาดการทางาน
เป็ นทีม ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ยังมิได้มีการศึกษาค้นคว้า หรื อมีงานวิจยั ที่
สารวจเกี่ ยวกับบุคลากรในองค์การ ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลการทางานเป็ นที มส่ งผลต่อความ
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ผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษา บุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค ผลที่ ได้จาก
การศึ กษาค้นคว้าในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ ในการพัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารงานในองค์ก าร
กาหนดนโยบายและวางแผน เพื่อพัฒนาองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการท างานเป็ นที ม ที่ มิ อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานกลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ผูว้ ิจยั นาแนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมโดยนามาจากแนวคิดของ Parker (1990) ซึ่ งประกอบด้วย 5
ด้าน ได้แก่ การกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ การสื่ อสารอย่าง
เปิ ดเผย การกระจายความเป็ นผูน้ า และ การตัดสิ นใจร่ วมกัน
การทางานเป็ นทีม หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนที่ทางานร่ วมกัน โดยมีเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์
เดียวกันในการทางาน ซึ่งทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้สาเร็ จร่ วมกัน ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
การกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน หมายถึง ลักษณะของการปฏิบตั ิงานที่สมาชิกทุกคนเข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการปฏิ บตั ิงานที่ ชดั เจน โดยทุกคนร่ วมกันกาหนดภารกิ จและเป้ าหมายในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ หมายถึง การกาหนดบทบาทของงาน รวมถึงความคาดหวังที่มีต่อ
งานนั้นด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาของความขัดแย้งด้านบทบาท ทีมงานจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ความชัดเจน
ของบทบาทเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
การสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย หมายถึง การสื่ อสารที่ไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิดและความรู ้สึก
การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่ งที่จะสื่ อสารระหว่างกันและเข้าใจในความรู ้สึกของผูอ้ ื่นเสมือนเราเป็ นตัวเขา
การกระจายความเป็ นผูน้ า หมายถึง ภาวะผูน้ าของทีมงานจะไม่จากัดเฉพาะผูท้ ี่เป็ นผูน้ าทางการเท่านั้น
แต่ทุกคนจะต้องมีภาวะผูน้ าร่ วมกัน สมาชิกจะต้องแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมที่ส่งเสริ มการทางานและพฤติกรรมที่
ธารงรักษาความสัมพันธ์ของทีมงาน
การตัดสิ นใจร่ วมกัน หมายถึ ง การที่ สมาชิ กมี ส่วนร่ วมในการคิ ด พัฒนา กระบวนการทางานหรื อ
ปรับปรุ งแก้ไขร่ วมกัน
ส าหรั บ แนวคิ ดความผูก พัน ต่อองค์ก าร ได้ป ระยุก ต์มาจากแนวคิ ดของ Allen and Meyer (1990) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันทางด้านการคงอยูก่ บั องค์การ ความผูกพันเนื่องจาก
บรรทัดฐาน
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู ้สึกของบุคลากรว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ มี ความเต็มใจ
เสี ยสละ และปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกขององค์การนั้นตลอดไป
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ความผู ก พัน ด้า นจิ ต ใจ หมายถึ ง พนัก งานมี ค วามต้อ งการที่ จ ะอยู่กับ องค์ ก ารต่ อ ไป โดยทุ่ ม เท
ความสามารถและความพยายามในการปฏิบตั ิงานในฐานที่เป็ นตัวแทนขององค์การ มีความจงรักภักดีเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกันกับองค์การ
ความผูกพันทางด้านการคงอยูก่ บั องค์การ หมายถึง พนักงานรับรู ้ถึงการได้ลงทุนลงแรงไปในองค์การ
การได้รับผลตอบแทนเพื่อแลกกับการอยูป่ ฏิบตั ิงานในองค์การซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจที่อยูใ่ นองค์การต่อไป
ความผูกพันเนื่ องจากบรรทัดฐาน หมายถึง พนักงานมีความรู ้สึกถึงภาระผูกพันของพนักงานว่าเขาต้อง
อยูใ่ นองค์การนี้เพราะหน้าที่ที่เหมาะสมและควรกระทา
จากการทบทวนงานวิจัย ที่ ไ ด้ศึ ก ษา การท างานเป็ นที ม ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก าร พรทิ พ ย์
แสงจันทร์ ผ่อง (2553) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของครู โรงเรี ยนมัธยมสิ ริว ณ
ั วลี 3 ฉะเชิ งเทรา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าการสร้างทีมงานทาให้ครู ติดต่อสื่ อสารที่แสดงความสัมพันธ์
อันดี ต่อกัน ด้านการตั้งใจจะอยู่เป็ นสมาชิ กองค์การครู ส่วนใหญ่มีความตระหนักว่าตนเป็ นสมาชิ กในโรงเรี ยน
และศิริรัตน์ ไชยสมบัติ(2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็ นที มกับความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาก
การวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็ นทีมกับความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกใน
ระดับมาก
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถกาหนดสมมติฐานแสดงการทานายผลของการทางาน
เป็ นทีมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
และพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ดงั ภาพประกอบที่ 1
H0 : การทางานเป็ นทีม ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
H1 : การทางานเป็ นทีม ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
การทางานเป็ นทีม
1.การกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน
2. การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่
3. การสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย
4. การกระจายความเป็ นผูน้ า
5.การตัดสิ นใจร่ วมกัน
Parker (1990)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
ความผูกพันต่ อองค์ การ
1.ความผูกพันด้านจิตใจ
2.ความผูกพันทางด้านการคงอยูก่ บั องค์การ
3.ความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐาน
Allen and Meyer (1990)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยศึกษาเฉพาะใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่งมีจานวน 8 บริ ษทั 2,635 คน (สานักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 22 กุมภาพันธ์
2560) สาหรับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 348 คนโดยใช้สูตร
การคานวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและตามสะดวก
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
บริษัท
จานวนประชากร
จานวนกลุ่ม
ทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวอย่ าง
(คน)
(คน)
บริ ษทั ที่ 1
79
10
บริ ษทั ที่ 2
223
29
บริ ษทั ที่ 3
524
69
บริ ษทั ที่ 4
120
16
บริ ษทั ที่ 5
807
107
บริ ษทั ที่ 6
373
49
บริ ษทั ที่ 7
480
63
บริ ษทั ที่ 8
29
4
รวม
2,635
348

อัตรา
(%)
3
8
20
5
31
14
18
1
100

เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น และพัฒนาขึ้นเอง โดยศึ กษาข้อมูล
เกี่ ยวกับการทางานเป็ นที ม และความผูกพันต่อองค์การ จากตารา เอกสารทางวิชาการ บทความ แนวคิด และ
ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ ได้นาแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ Chaikidurajai, Praphan
(2015) มาปรับใช้ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ในด้านความตรงเชิ งเนื้ อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องข้อคาถาม (IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมเท่ากับ 0.85 และ ความผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 0.93
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาสาหรับการวิจยั ไปทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยนาแบบสอบถามที่
ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เมื่อเดื อน
พฤษภาคม 2560 แล้วนามาวิเคราะห์รายข้อ โดยการหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประ
สิ ทธิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) ด้านการทางานเป็ นทีมเท่ากับ 0.963 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้าน
ความผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 0.953 สามารถสรุ ปได้ว่า แบบสอบถามมี ความเชื่ อมัน่ เพราะได้ค่ามากกว่าค่า
มาตรฐาน 0.7 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ (สุบิน ยุระรัช, 2550)
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การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยมี รายละเอียด ดังนี้ (1) นาหนังสื อขออนุ ญาตจาก
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สนับสนุนการวิจยั โดยขอความร่ วมมือจากบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค
(2)ผู ้วิ จัย ท าการแจกแบบสอบถามด้ว ยตนเองออกไปยัง กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 348 ชุ ด (3) จัด เก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง (4) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่ สมบูรณ์มาจนครบ 348 ชุด (5) ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของคาตอบในคาถาม (6) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนา
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ หาค่าสถิติ ซึ่ งประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบอิทธิ พลของตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีผลต่อตัวแปรตามเพียงตัวแปรเดี ยว โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ด้านข้อมูลทัว่ ไป พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 50.6 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 49.7
ระดับการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 55.5 ตาแหน่งระดับปฏิบตั ิการ ร้อยละ 67.8 มีสถานภาพสมรส
ร้อยละ 54.3 และมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี ร้อยละ 34.2
ผลการทางานเป็ นทีม เมื่อพิจารณาถึงการทางานเป็ นทีมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ใน
เขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทคมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับ
มาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกาหนดภารกิ จและเป้ าหมายของทีมงาน 𝑥̅ = 3.74, S.D = 0.717 ด้านการมอบหมาย
งานตามบทบาทหน้าที่ 𝑥̅ = 3.68, S.D = 0.697 มีการประชุมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบั พนักงาน
ทุกคน ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย 𝑥̅ = 3.57, S.D = 0.836 อยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน 𝑥̅ = 3.44, S.D = 0.769 ด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า 𝑥̅ = 3.41, S.D = 0.799
ผลความผูกพันต่อองค์การ เมื่อพิจารณาถึงความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ 𝑥̅ = 3.55, S.D = 0.883 ความผูกพันด้านคงอยูก่ บั องค์การ
𝑥̅ = 3.67, S.D = 0.852 และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 𝑥̅ = 3.60, S.D = 0.874
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทางานเป็ นทีมที่ใช้ทานายความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
แหล่ งความแปรปรวน
SS
DF
MS
F
p-value
จากการถดถอย
109.229
5
21.846
57.859
0.000*
จากแหล่งอื่น ๆ
129.129
342
0.378
รวม
238.358
347
ค่าสัมประสิ ทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) , R = 0.677
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จากตารางที่ 2 พบว่า การท างานเป็ นที ม มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค โดยรวมอยู่ในระดับมาก (R=0.677) โดยผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของการทางานเป็ นทีมมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค พบว่า มีรายด้านของการทางานเป็ นทีมมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคุณแบบปกติของตัวแปร การทางานเป็ นทีมที่ใช้ทานายความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
ตัวแปรทานาย
ความผูกพันต่ อองค์ การ
B
SE(b)
B
t
p-value
ค่าคงที่ (Constant)
0.657
0.188
3.501
0.001*
การกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน
0.359
0.077
0.311
4.681
0.000*
การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่
0.025
0.089
0.021
0.284
0.776
การสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย
0.142
0.071
0.143
2.016
0.045*
การกระจายความเป็ นผูน้ า
0.267
0.078
0.257
3.408
0.001*
การตัดสิ นใจร่ วมกัน
0.025
0.076
0.023
0.335
0.738
R2 = 0.458 , Adjust R2 = 0.450
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรการทางานเป็ นทีมด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน ด้านการ
กระจายความเป็ นผูน้ า และด้านการตัดสิ นใจร่ วมกัน มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การ ทั้ง 3 ด้านนี้ สามารถ
ร่ วมกันทานายผลของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิ คมอุตสาหกรรม
ไฮเทค โดยมีประสิ ทธิภาพในการทานายเท่ากับ ร้อยละ 45.8 (R2 = 0.458) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาการทางานเป็ นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค พบว่า การทางานเป็ นทีมมีอิทธิ พลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน 2) ด้าน
การสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย 3) ด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า

อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาวิ จัย การท างานเป็ นที ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
การทางานเป็ นที มมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาองค์การ หลาย ๆ องค์การพยายามปรับเปลี่ยนพัฒนา
องค์การ ให้มีรูปแบบวิธีการทางานเป็ นทีมแทนที่จะมุ่งบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการทางานเป็ นทีม ช่วยสร้าง
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ความร่ วมมือร่ วมใจและส่ งผลต่อการบริ หารงานภายในองค์การให้เกิดประสิ ทธิภาพ การสร้างและการพัฒนาการ
ทางานเป็ นที ม นับเป็ นเทคนิ คการพัฒนาองค์การที่ สาคัญ ความพร้อมขององค์การอยู่ที่ความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนาเทคนิ คการทางานเป็ นทีมมาใช้
ในการบริ หารงานเพื่อสร้างความสาเร็ จให้กบั องค์การ โดยการให้พนักงานมีความร่ วมมือ ประสานการทางานและ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่สาคัญขององค์การ มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน ยอมรับเป้ าหมาย ทางานร่ วมกันด้วยความเต็ม
ใจ สามารถตัดสิ นใจในสิ่ งที่เกี่ยวข้องและสาคัญ พูดคุยปรึ กษาหารื อร่ วมกันอย่างเปิ ดเผย ไว้วางใจกันและกัน จึง
จะทาให้ทีมงานเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ของ Parker (1990) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะการ
ทางานเป็ นที มให้มีประสิ ทธิ ภาพ ที มงานต้องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนและมีบรรยากาศในการทางานที่ ดี ไม่มี
พิธีรีตองและสมาชิ กทุกคนต้องมีส่วนร่ วมและรับฟั งความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน มีความเห็ นพ้องต้องกัน มีการ
สื่ อสารที่เปิ ดเผย พนักงานแสดงบทบาทและการมอบหมายงานที่ชดั เจน มีภาวะผูน้ าร่ วม มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
บุ คคลภายนอก มี รูปแบบการทางานที่ หลากหลาย และมี การประเมินผลตนเอง จะทาให้การทางานเป็ นที มมี
ประสิ ทธิภาพและประสบความสาเร็ จได้เป็ นอย่างดี
การทางานเป็ นทีมด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน พบว่า มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก ลักษณะของ
การทางานที่สมาชิ กเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการทางานที่ชดั เจน ทุกคนร่ วมกันกาหนดภารกิจและ
เป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สมาชิกให้การยอมรับด้วยความเต็มใจ และให้ความสาคัญ
กับเป้ าหมาย การทางานเป็ นทีมด้านสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย พบว่าส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค ทั้งนี้ เนื่ องจากสมาชิกทุกคนมีความเชื่อมัน่ และไว้วางใจ
ให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นซึ่ งกันและกัน ด้วยความจริ งใจการทางานเป็ นที มด้านการกระจาย
ความเป็ นผูน้ า พบว่า ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พันต่ อ องค์ก ารของบุ คลากรกลุ่ม อุ ตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิ คม
อุ ต สาหกรรมไฮเทค ทั้ง นี้ เนื่ องจากสมาชิ ก ในที ม มี ความสามารถในการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของฐิ ติมา พูลเพชร และประสพชัย พสุ นนท์ (2558) การทางานเป็ นที มด้านการกาหนดภารกิ จและ
เป้ าหมายในของที ม งาม การสื่ อ สารกัน อย่า งเปิ ดเผย และการตัด สิ นใจร่ ว มกัน มี ค วามสัม พัน ธ์ ทางบวกกับ
ความสาเร็ จในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสัมมนา สี หมุ่ย (2553)
ความคิดเห็นของบุคลากรส่ วนใหญ่พบว่าด้านการตัดสิ นใจร่ วมกัน มีประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับ
มากเป็ นอันดับแรก ด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า มีประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมากเป็ นอันดับที่
สอง ด้านการสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย มีประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมากเป็ นอันดับที่สาม ด้านการ
มอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมากเป็ นอันดับที่สี่ และด้านการ
กาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน มีประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับปานกลางเป็ นอันดับสุดท้าย
พิจารณาผลโดยรวมทั้ง 5 ด้านแล้ว สรุ ปได้ว่าระดับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที มโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริรัตน์ ไชยสมบัติ (2558) พบว่า 1)การทางานเป็ นทีมของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมีเป้ าหมายเดียวกัน รองลงมาคือ การยอมรับนับถือ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดคือการมีปฏิ สัมพันธ์ 2)ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา
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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติ และด้านบรรทัดฐาน 3)ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ทางานเป็ นทีมกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
การทางานเป็ นทีมด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ผลการศึกษาวิจยั พบว่ าการทางานเป็ นทีม
ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมไฮเทค อาจจะเนื่ องมาจากระบบการบริ หารจัดการขององค์การในเรื่ องของการ
มอบหมายงานให้บุคลากรในองค์การรับผิดชอบไม่ชดั เจน การแบ่งงานมีความไม่เสมอภาค มอบหมายงานให้คน
ใดคนหนึ่งมากเกินไป จึงทาให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จได้ตามที่องค์การต้องการ
การทางานเป็ นทีมด้านการตัดสิ นใจร่ วมกัน ผลการศึกษาวิจยั พบว่าการทางานเป็ นทีมด้านการตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
ไฮเทค อาจจะเนื่องมาจากระบบการบริ หารจัดการขององค์การในเรื่ องของการประชุมร่ วมกันเพื่อใช้กระบวนการ
กลุ่มในการตัดสิ นใจไม่ได้ปฏิ บัติอย่างต่อเนื่ องหรื อไม่ได้สนับสนุ นให้บุคลากรมี การหารื อตัดสิ นใจร่ วมกัน
สอดคล้องกับ ลลิดา ศรี สัมพันธ์ (2553) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริ หารงานที่มีผลต่อการ
สร้างที มงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ กรณี ศึกษา อาจารย์คณะบริ หารธุ รกิ จ วิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่าปั จจัยด้านการ
บริ หารงานและการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิภาพมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่าในทุกด้าน

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัยครั้งนี้
1.ด้านการกาหนดภารกิจและเป้ าหมายของทีมงาน ควรมีการประชุมทุกครั้งที่มีการกาหนดเป้ าหมาย
ขององค์การ เพื่อให้บุคลากรมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน และการปฏิบตั ิงานเกิดประสิ ทธิภาพ
2.ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ผูบ้ ริ หารรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงาน และเปิ ดโอกาสให้พนักงานสอบถามเมื่อสงสัยได้
3.ด้านการกระจายความเป็ นผูน้ า ควรมีการกระจายภาวะผูน้ าลงไปสู่ ระดับล่างในแต่ละตาแหน่ง เพื่อให้
บุคลากรได้มีภาวะผูน้ าในตนเอง เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางานเป็ นทีม

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กบั กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็ นประ
โยชน์ในการบริ หารจัดการองค์การในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
2.ควรศึ กษาตัวแปรอื่ น ๆ เช่ น ความพึงพอใจในงานบรรยากาศองค์การ ที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่ อ
องค์การ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ความผูกพันต่อองค์กรจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของผูช้ ่วย
พยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2) ระดับคุณภาพชี วิตการทางานของผูช้ ่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า 3) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชี วิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผูช้ ่วยพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้ง 15 แผนก จานวนทั้งสิ้น 205 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล คุณภาพชี วิตการทางาน และ ความผูกพันต่อ
องค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ และการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ แผนกที่ปฎิบตั ิงาน ประสบการณ์ทางาน รายได้ มีผลต่อความผูกพัน
ต่ อ องค์ก ร อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 คุ ณภาพชี วิต การท างานของผูช้ ่ ว ยพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ( = 3.45) ความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาล
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พระมงกุฎเกล้า โดยรวมอยูใ่ นระดับ สู ง ( = 3.87) คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับสู ง
ความผูกพันต่อองค์กร (r = 0.69) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ การทางาน, ความผูกพันต่อองค์การ

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. บทนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานมี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู ้ป ฏิ บัติ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจในงาน
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น บุคลากรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ลดอัตราการลาออกหรื อโอนย้าย เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร (ผจญ เฉลิมสาร, ออนไลน์, 2560) ถือเป็ นนโยบายหลักของผูบ้ ริ หารในทุกองค์กรที่ ตอ้ งการ
พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นและสามารถบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ด จึ งให้ความสาคัญกับคุณภาพชี วิตการทางานของ
บุคลากรในองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะงานที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถ การส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้ามัน่ คง
ในอาชีพการงาน บุคลากรได้ทางานในสิ่ งแวดล้อมที่ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงาน มีชวั่ โมงการ
ทางานที่ เหมาะสม งานและชี วิตส่ วนตัวมีความสมดุล ได้รับค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและมีสวัสดิ การต่าง ๆ ที่
เพียงพอ การติดต่อสื่ อสารภายในองค์การมีความราบรื่ น นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ
คิดเห็นและได้ทางานที่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ รวมเป็ นกลไกสาคัญในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ
ในสถานที่ทางาน (Walton, 1975, p. 93-95) ดังนั้นความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็ นแรงผลักดันและจูงใจให้บุคลากร
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ปฏิบตั ิงานอย่างอุทิศตนเพื่อองค์กร เปรี ยบเสมือนกุญแจสาคัญที่ผกู มัดบุคลากรให้ร่วมงานอยูใ่ นองค์กรไปนาน ๆ
และเป็ นมากกว่าความพึงพอใจในงาน โดยพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่จะคงอยูอ่ ย่างมัน่ คง หากบุคลากรไม่มีความ
จงรักภักดีและไม่มีความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กรมีการลาออกสูงขึ้น ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการทางานลดลง งานเกิด
ความล่าช้า หยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง และการสร้างบุคลากรใหม่มาทดแทนต้องใช้เวลาสอนงาน ให้ความรู ้ ฝึ ก
ทักษะในการทางานซึ่ งมีท้ งั ได้ผลและไม่ได้ผล ต้องเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าจะได้ผลงานที่เกิดประสิ ทธิผล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่าคนเดิ ม กระทบต่อขวัญกาลังใจและความเชื่ อมัน่ ของบุคลากรที่ อยู่ในองค์กร อีกทั้งยัง
สูญเสี ยภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย (วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์, 2557)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็ นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม ให้การ
บริ การรั กษาพยาบาลแก่ ทหาร ครอบครั วทหาร ข้าราชการและประชาชนทัว่ ไป จากนโยบายส่ งเสริ มให้เป็ น
สถาบันแพทย์ช้ นั นาของกองทัพบกในภูมิภาคเอเชีย ทาให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานมีภาระงานที่ หนัก
เป็ นอย่างมาก ผูช้ ่วยพยาบาลเป็ นบุคลากรในทีมการพยาบาล ระดับปฏิบตั ิงานที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตาม
มาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการให้บริ การ โดยปฏิบตั ิงานร่ วมกับทีมงานในการให้บริ การทางการพยาบาลด้านต่าง ๆ ภายใต้การกากับดูแล
และตรวจสอบของแพทย์ห รื อ พยาบาลวิ ช าชี พ จากรายงานสถานการณ์ ก าลัง พลต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ยพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557- 2559 พบว่า มีอตั ราการลาออก โอนย้ายเพิ่มจานวนสูงขึ้น
ทุกปี จึ งมีการเปิ ดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นผูช้ ่วยพยาบาลลูกจ้างชัว่ คราวจานวนมาก เพื่อจัดสรรให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเปิ ดโอกาสให้สอบเลื่อนฐานะผูช้ ่วยพยาบาลลูกจ้างชัว่ คราว เป็ นนายทหารประทวน
ได้เ มื่ อ ปฏิ บัติ ง านครบ 3 ปี แล้ว แต่ พ บว่า อัต ราการบรรจุ ใ นแต่ ล ะปี มี จ านวนจ ากัด ขึ้ น อยู่กับ นโยบายของ
กองทัพบก โอกาสที่ จะได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจึงมีจากัดเช่นกัน ประกอบกับ
สวัสดิการด้านที่พกั อาศัยที่ขยายได้ไม่เพียงพอกับบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้าได้ทาการสารวจความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการพยาบาลในปี 2555 พบว่า ความพึงพอใจด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยต่าสุด รองลงมาเป็ นด้านความสมดุลของงานกับชีวติ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65
และ 64.9 ตามลาดับ และในปี 2556 ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการยังคงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดเช่นกัน
รองลงมาเป็ นด้านความก้าวหน้า โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.7 และ68.6 ตามลาดับ โดยมีความคิดบ้างบางเวลาที่จะ
ย้ายออกจากงานปั จจุบนั สูงถึงร้อยละ 52
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาคุ ณภาพชี วิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่ วยพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถนาผลวิจยั ที่ ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กร โดย
ให้ความสาคัญและส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตการทางานของบุคลากรระดับผูช้ ่ วยพยาบาล มีความผูกพันต่อองค์กร
ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้าต่อไป และสามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในระดับภูมิภาคเอเชียได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ การทางานของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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3. เพื่อศึ กษาความผูกพันต่อองค์กรจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของผูช้ ่ วยพยาบาล โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

3. สมมติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

4. ทฤษฎีทใี่ ช้ ในการวิจัยและกรอบแนวคิด
ทฤษฎีคุณภาพชีวติ การทางาน
ขวัญตา พระธาตุ (2554) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทางานว่า หมายถึง การรับรู ้สภาพความ
เป็ นอยูห่ รื อความสุขในการดาเนินชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน และความสามารถในการจัดการบทบาทและความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ของชีวิตที่ผสมผสานกันระหว่างงานและชีวิตให้มีความพอเหมาะพอดีกนั ทาให้ชีวิตมีคุณค่า
มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดีตามการยอม รั บ ของสัง คม มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สภาพแวดล้อมการทางาน ระบบงานและ
บรรยากาศการทางาน รวมทั้งสวัสดิ การและสิ่ งอานวยความสะดวก ได้รับการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากร และบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยกัน
Walton (1975, p. 93-95) กล่าวว่า คุณภาพชี วิตการทางานมีองค์ประกอบของ 8 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้
และผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ 3) โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ 4) ความก้าวหน้าและความมัน่ คง 5) การบูรณาการทางสังคม 6) สิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานที่ทางาน 7)
ความ สมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว และ 8) ความภูมิใจในองค์กรที่มีคุณค่าทางสังคม
ทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร
Buchanan (1974) ได้ใ ห้ ค วามหมายของความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รว่ า หมายถึ ง การที่ ผู ้ป ฏิ บัติ ง านมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร โดยยอมรับเป้ าหมายและคุณค่าขององค์กร ทุ่มเทความสามารถเพื่อทาประโยชน์
ให้กบั องค์กรด้วยความเต็มใจ มีความจงรักภักดีและต้องการที่จะปฏิบตั ิงานกับองค์กรนี้ ตลอดไป โดยสรุ ปเป็ น
องค์กรประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันกับองค์กร 2) การเข้ามามีส่วนร่ วมในองค์กร และ
3) ความจงรักภักดีต่อองค์กร
จุฑาพร กบิลพัฒน์ (2554) กล่าวถึงการผูกพันต่อองค์กรว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่ามีผลต่อองค์กร หากระดับความผูกพันต่อองค์กรสู ง ทาให้ได้รับผลการปฏิบตั ิงานที่สูงตามไปด้วย
ผูบ้ ริ หารสามารถเสริ มสร้างความผูกพันในงานให้เกิดขึ้นได้ เพื่อเกิดประสิ ทธิภาพการทางานที่สูงขึ้นยังช่วยรักษา
สมาชิ กภาพของบุคลากรไว้โดยไม่โยกย้าย เนื่ องจากได้เปรี ยบเที ยบอย่างถี่ถว้ นแล้วเห็นผลได้ผลเสี ยหากละทิ้ง
สภาพของสมาชิกหรื อลาออกจากองค์กร
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า คุณภาพชีวติ การทางาน และความผูกพันต่อองค์กรมีความสาคัญและ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการทางานของบุคลากรในองค์กร ผูบ้ ริ หารสามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและ
แผนปฏิบตั ิงานขององค์กรเพื่อธารงรักษาบุคลากรได้ โดยแนวคิดเรื่ องคุณภาพชีวิตการทางานของ Walton (1975)
และแนวคิดเรื่ องความผูกพันต่อองค์กรของ Buchanan (1974) มีองค์ประกอบที่ครอบคลุม โดยได้เลือกปั จจัยส่ วน
บุคคลด้านที่อาจเกี่ยวข้องและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- แผนกที่ปฏิบตั ิงาน
- อัตราบรรจุ
- ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
- รายได้

ความผูกพันต่ อองค์ กร
- ความเป็ นหนึ่ งเดียวกับองค์กร
- การมีส่วนร่ วมในองค์กร
- ความจงรักภักดีต่อองค์กร
Buchanan (1974)

คุณภาพชีวติ การทางาน
- รายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
- สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
- โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
- ความก้าวหน้าและความมัน่ คง
- การบูรณาการทางสังคม
- สิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานที่ทางาน
- ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชี วิตส่ วนตัว
- ความภูมิใจในองค์กรที่มีคุณค่าทางสังคม
Richard E. Walton (1975)

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผูช้ ่วยพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จานวน 421 คน
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ของผูช้ ่วยพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานใน 15 แผนกพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของเครซี่ และมอร์ แกน
(Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 205 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างและพัฒนาขึ้นเอง โดยศึ กษาจากตารา
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่า
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ดัชนี ความสอดคล้องข้อคาถาม (IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า มีค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
คุณภาพชี วิตการทางานเท่ากับ 0.93 และความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ 0.9 และนาเครื่ องมือที่ได้ไปใช้กบั ผูช้ ่วย
พยาบาล ที่ปฏิบตั ิงานในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรมซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่
ของเครื่ องมือ (Reliability) เท่ากับ 0.95

6. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 90.7 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 9.3 ส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 51.7 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20 ด้านสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพโสด มาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 62.4 ด้านระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 76.6 รองลงมาคือระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 20 ด้านแผนกที่ปฏิบตั ิงาน พบว่า ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นแผนก
อายุรกรรมมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 22.9 รองลงมาเป็ นแผนกศัลยกรรม, กุมารเวชกรรม, สมเด็จย่า 90 และอุบตั ิเหตุ
ฯ คิดเป็ นร้อยละ 15.1, 12.2, 10.7 และ 9.8 ตามลาดับ ด้านอัตราบรรจุ พบว่า ผูช้ ่วยพยาบาลบรรจุในอัตราลูกจ้าง
ชัว่ คราวมากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.4 รองลงมาเป็ นนายทหารประทวน / ช่วยราชการ และพนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจา คิดเป็ นร้อยละ 24.4 และ 10.2 ตามลาดับ ด้านระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง
1-5 ปี มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.2 รองลงมา 20 ปี ขึ้นไป และ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.9 และ 22.4
ตามลาดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 9,000 - น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 69.8 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 15,000 - น้อยกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.2
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพชี วิตการทางานของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า
คุณภาพชีวติ การทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณภาพชีวติ การทางานของผูช้ ่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยรวม
คุณภาพชีวติ การทางาน
X
S.D.

แปลผล

1. รายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
3. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ

2.69
3.69
3.66

0.71
0.58
0.60

ปานกลาง
สูง
สูง

4. ความก้าวหน้าและความมัน่ คง

3.26

0.72

ปานกลาง

5. การบูรณาการทางสังคม

3.62

0.65

สูง

6. สิ ทธิส่วนบุคคลในสถานที่ทางาน

3.65

0.62

สูง

7. ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนตัว
8. ความภูมิใจในองค์กรที่มีคุณค่าทางสังคม
รวม

3.21
3.71
3.45

0.71
0.69
0.50

ปานกลาง
สูง
สู ง
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จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมอยู่
ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 รายด้าน พบว่า ความภาคภูมิใจในองค์กรที่มีคุณค่าทางสังคมอยูใ่ นระดับสูง มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.71 รองลงมา ได้แก่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย/ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ 3.66 ตามลาดับ ด้านรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอ/ยุติธรรม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 2.69
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่า ความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยรวม
ความผูกพันต่ อองค์ กร
X
S.D.
1. ความเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์กร
3.94
0.62
2. การมีส่วนร่ วมในองค์กร
4.05
0.60
3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร
3.61
0.84
รวม
3.87
0.60

แปลผล
สูง
สูง
สูง
สู ง

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 รายด้าน พบว่า การมีส่วนร่ วมในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด เท่ากับ 4.05 รองลงมา
ได้แก่ ความเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ 3.61 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา แผนกที่
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าสถิติของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วย
พยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจาแนกตามเพศ ( n = 205)
เพศ
N
หญิง
186
ชาย
19
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความผูกพันต่ อองค์ กร
x
SD.
t
3.43
0.46
-1.283
3.64
0.72

Sig.
0.201

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบด้วยสถิ ติ t-test ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ ระดับ 95% ได้ค่า Significant level
เท่ากับ 0.201 แสดงว่า เพศหญิง และเพศชายมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าสถิติของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วย
พยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจาแนกตามระดับอายุ ( n = 205)
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
5.27
3
1.76
5.18
0.002*
ภายในกลุ่ม
68.14
201
0.339
รวม
73.41
204
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One way ANOVA ค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 95% ได้คา่
Significant level เท่ากับ 0.002 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กร
ของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจาแนกตาม ( n = 205)
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
8.72
2
4.36
1.21
0.299
ภายในกลุ่ม
72.54
202
3.59
รวม
73.41
204
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบด้ว ยสถิ ติ One way ANOVA ค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ ร ะดับ 95% ได้ค่ า
Significant level เท่ากับ 0.229 แสดงว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจาแนกตาม ( n = 205)
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
5.56
2
2.78
0.77
0.464
ภายในกลุ่ม
72.86
202
3.61
รวม
73.41
204
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบด้ว ยสถิ ติ One way ANOVA ค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ ร ะดับ 95% ได้ค่ า
Significant level เท่ากับ 0.464 แสดงว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจัยส่ วนบุคคลด้านแผนกที่ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กร
ของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจาแนกตาม ( n = 205)
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
10.18
63.23
73.41

df
12
192
204

MS
0.849
0.329

F

Sig.

2.576

0.003*

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบด้วยสถิติ One way ANOVA ค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 95% ได้คา่
Significant level เท่ากับ 0.003 แสดงว่า แผนกที่ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจัยส่วนบุคคลด้านอัตราการบรรจุที่แตกต่างกันกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจาแนกตาม ( n = 205)
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
1.62
71.65
73.27

df
2
201
203

MS
8.12
3.56

F

Sig.

2.58

0.105

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบด้วยสถิ ติ One way ANOVA ค่ า ความเชื่ อ มัน่ ที่ ร ะดับ 95% ได้ค่ า
Significant level เท่ากับ 0.105 แสดงว่า อัตราการบรรจุที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจัยส่ วนบุคคลด้านระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันกับความผูกพันต่อ
องค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจาแนกตาม ( n = 205)
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS
6.30
67.10
73.41
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df
5
199
204

MS
1.261
0.337

F

Sig.

3.74

0.003*
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จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบด้ว ยสถิ ติ One way ANOVA ค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ ร ะดับ 95% ได้ค่ า
Significant level เท่ากับ 0.003 แสดงว่า ผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบค่าสถิติปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
กับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจาแนกตาม ( n = 205)
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
4.02
3
13.41
3.91
0.010*
ภายในกลุ่ม
68.62
200
3.43
รวม
72.65
203
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบด้วยสถิ ติ One way ANOVA ค่ า ความเชื่ อ มั่น ที่ ร ะดับ 95% ได้ค่ า
Significant level เท่ากับ 0.010 แสดงว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 สรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน : ปัจจัยส่ วนบุคคลทีแ่ ตกต่ างกัน
มีความผูกพันต่ อองค์ กรแตกต่ างกัน
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
แผนกที่ปฏิบตั ิงาน
อัตราบรรจุ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ









ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทางาน กับความผูกพันต่อ
องค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดังแสดงในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ความความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทางาน กับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยรวม ( n = 205)
ตัวแปร
ความผูกพันต่ อองค์ กร
คุณภาพชีวติ การทางาน
R
Sig. (2-tailed)
ระดับความสัมพันธ์
ทิศทาง
0.69
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

0.000**

สูง

เดียวกัน

จากตารางที่ 12 แสดงว่า คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสู งกับความผูกพันต่อ
องค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

7. อภิปรายผล
การศึ กษาคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
1. คุณภาพชีวติ การทางานของผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
จากการศึ กษาพบว่า ผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีคุณภาพชี วิตโดยรวมอยู่ในระดับสู ง
อภิปรายได้วา่ ผูช้ ่วยพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีสภาพความเป็ นอยูแ่ ละการดาเนินชีวติ
เกี่ยวกับการทางานที่ดี มีความพึงพอใจและสามารถทางานให้บรรลุเป้ าหมายประสบผลสาเร็ จ มีความสุ ขในการ
ทางาน อภิปรายได้วา่ ผูช้ ่วยพยาบาลปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพบก จึง
มี ความคาดหวังว่าจะได้รับความก้าวหน้า และมี มนั่ คงในอาชี พการงาน ขณะเดี ยวกันการปฏิ บตั ิ งานด้านการ
พยาบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวติ ของผูป้ ่ วยซึ่งต้องการการดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง จึงขึ้นปฏิบตั ิงานทั้งเวรเช้า เวรบ่าย
และเวรดึกสลับกันไป อาจทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนิ นชีวิต ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว และทากิจกรรมต่าง ๆ
ของตน ประกอบกับผูช้ ่วยพยาบาลส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นกลุ่มต่าสุด 9,000-15,000 บาท ไม่เพียงพอ
ต่อการดารงชีวิตในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ที่สินค้าอุปโภค บริ โภคปรับราคาสู งขึ้น จึงต้องการได้รับการส่ งเสริ ม
ด้านค่าตอบแทนและรายได้ที่สูงขึ้ นทัดเที ยมกับโรงพยาบาลหรื อหน่ วยงานอื่ นที่ มีลกั ษณะงานคล้ายกัน เช่ น
โรงพยาบาลเอกชน
2. ความผูกพันต่ อองค์ กรของผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
จากการศึกษาพบว่า ผูช้ ่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ใน
ระดับ สู ง อภิ ป รายได้ว่า ผู ้ช่ ว ยพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ต่ อ องค์ก ร ทุ่ ม เท
ความสามารถเพื่อทาประโยชน์ให้กบั องค์กรด้วยความเต็มใจ มีความจงรักภักดี และต้องการที่จะปฏิบตั ิงานกับ
องค์กรนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรวรรณ เครื อแป้ น (2556) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า ระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม
อยูใ่ นระดับสูง แตกต่างจากงาน วิจยั ของ ภัทรลภา ลิ้มกิติศุภสิ น (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ต่อองค์กรกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการบริ การพยาบาล พบว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรใน
ระดับปานกลาง
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2. ความผูกพันต่ อองค์ กรจาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ แผนกที่ ปฏิ บตั ิงาน ประสบการณ์ทางาน รายได้ มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ผูช้ ่วยพยาบาลส่ วนใหญ่มีอายุน้อยและเพิ่งสาเร็ จ
การศึกษามาได้ไม่นาน จึงต้องการการปรับตัวและเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดความชานาญมากขึ้นแตกต่างกับผูท้ ี่มีอายุและ
ประสบการณ์มากกว่าจะมีวยั วุฒิ มีความมัน่ ใจในการทางาน ได้รับการยอมรับนับถือและไว้วางใจให้ปฏิบตั ิงาน
มากขึ้นจึงมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า นอกจากนี้ แต่ละแผนกให้การพยาบาลและดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรค
ต่างกัน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานที่แตกต่างกัน ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในแผนกที่มีผปู ้ ่ วยมากและอาการ
เจ็บป่ วยค่อนข้างรุ นแรง ทาให้เกิ ดอาการเหนื่ อยล้าจากการทางาน ประกอบกับมีรายได้นอ้ ย อาจทาให้คิดอยาก
เปลี่ยนงาน หรื อย้ายไปทางานที่มีรายได้สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจนั ของขวัญตา พระธาตุ (2554) ศึกษาคุณภาพ
ชีวติ การทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรอัยการ กรณี ศึกษา : สานักงานอัยการในพื้นที่จงั หวัดสงขลา
พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
4. ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของผู้ ช่ วยพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของผูช้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวกอยูใ่ นระดับสูง อภิปรายได้วา่ การที่ผชู ้ ่วยพยาบาล โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้ามีคุณภาพชีวิตในการทางานอยูใ่ นระดับสู ง แสดงให้เห็นถึงองค์กรให้ความสาคัญกับบุคลากร ซึ่ ง
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญยิง่ ต่อองค์กร จึงมีการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรในองค์กรอยูเ่ สมอ ทาให้
บุคลากรมี ความรู ้สึกพึงพอใจและเกิ ดความผูกพันต่อองค์การสู งเช่นเดียวกัน สอดคล้องแนวคิดของ Buchanan
(1974) กล่าวว่า การที่บุคลากรยอมรับเป้ าหมายและคุณค่าขององค์กร ทุ่มเทความ สามารถเพื่อทาประโยชน์ให้กบั
องค์กรด้วยความเต็มใจ มีความจงรักภักดีและต้องการที่จะปฏิบตั ิงานกับองค์กรนี้ตลอดไป

8. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัยครั้งนี้
1.ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดและอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลควรให้ความสนใจค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรมต่อภาระงานที่ ผูช้ ่วยพยาบาล
รับผิดชอบ
2.พิจารณาด้านสวัสดิการที่เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและให้กาลังใจ
3. การจัดอัตรากาลังให้เหมาะสมกับ ภาระงานของแต่ล ะหน่ วย เพื่อไม่เกิ ดความเหนื่ อ ยล้าจากการ
ปฏิบตั ิงานและมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ
4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง ควรให้สนับสนุนในเรื่ องการบรรจุเป็ นข้าราชการและส่งเสริ มให้
ได้รับความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานที่มนั่ คง เพื่อทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1.อาจศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ได้แก่
ทัศนคติ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการทางาน ภาวะผูน้ าขององค์การ ความเชื่ออานาจในตนเอง การบริ หาร
ความขัดแย้ง เป็ นต้น
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2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มประชากรที่มีตาแหน่งการทางานที่แตกต่างจากกลุ่มประชากรที่
ทาการศึกษา เช่น ระดับผูบ้ ริ หาร เพื่อนาผลมาเปรี ยบเทียบว่าสอดคล้องหรื อแตกต่างกันอย่างไร
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การวิจยั คือ พนักงานของบริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทย แม่ประนอม จากัด จานวน 203 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา
คืนทั้งหมด จานวน 193 ชุด คิดเป็ นอัตราร้อยละ 95 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ t-Test, F-tes
(ANOVA) และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่ง
งานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ไม่มีความคิดเห็นต่อการธารงรั กษา
พนักงานที่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน พบว่า
ปั จจัยด้านค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน และปั จจัย ด้านความยุติธรรม มีผลต่อการธารงรักษาพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ธารงรักษา และการธารงรักษาพนักงาน
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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. ความสาคัญและที่มาของปั ญหาวิจัย
ด้วยการด าเนิ นชี วิตในปั จจุ บันของมนุ ษย์ที่ อยู่ในสังคมยุคใหม่ ที่ เป็ นไปตามกระแสการเปลี่ ยนแปลง ของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านการสื่ อสาร และข้อมู ลสารสนเทศที่ ก้าวหน้าผ่ านระบบเครื อข่ าย อัน เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่ มีผลต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในกิ จกรรมของมนุษย์ส่งผลให้ ผูใ้ ช้สามารถขยาย
ขอบเขตของการดาเนิ นกิ จกรรมในการเชื่ อมโยงสู่ ระดับเศรษฐกิ จโลกได้ทุกสถานที่ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยเป็ นไป
อย่างไม่มีขีดจากัด อันส่งผลให้บุคลากรที่ตอ้ งการจะเปลี่ยนองค์กรที่ตน ทางานอยูน่ ้ นั สามารถที่จะสื บหาข้อมูลของ
องค์กรที่ตนพึงประสงค์เป็ นไปได้ง่ายและรวดเร็ ว จากการ สารวจสถานการณ์การว่างงานของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
พบว่าสาเหตุหลักของอัตราว่างงานภายใน ประเทศไทยที่มีอตั ราสู ง อันได้แก่การที่ลูกจ้างต้องการ เปลี่ยนงานใหม่
คิดเป็ นร้อยละ 85.18 (MoneyHup, 2559 และ สานักงานสถิติแห่งชาติ, มิถุนายน 2559 : ออนไลน์(
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น อันจะนามาซึ่งผลของความสูญเสี ยต่อองค์กรในเรื่ องของต้นทุน จากการลาออก
ของพนักงานซึ่ งเกี่ ยวข้องกับต้นทุน 3 ประเภทที่ จะส่ งผล ต่อผลลัพธ์ในการดาเนิ น ขององค์กรคือ ค่าใช้จ่ายที่
เกิ ดขึ้นโดยตรง (Direct Expenses) ซึ่ งรวมถึงค่า ใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นในการ สรรหา การสัมภาษณ์ และการฝึ กอบรม
เพื่อให้สามารถทางานแทนพนักงานคนเดิมที่ออกไป อีก ประการหนึ่ งคือต้นทุนทางอ้อม (Indirect Costs) เช่น
ผลกระทบของปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น ขวัญและ กาลังใจของพนักงานที่ยงั คงอยูก่ บั องค์กรและความพึงพอใจลูกค้า
อาจจะมีการเปลี่ยน แปลง เป็ นต้น ประเภทสุ ดท้ายคือ ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส (Opportunity Costs) ซึ่ ง ประกอบไปด้วย
องค์ความรู ้ที่องค์กร ต้องเสี ยไป และงานที่ยงั ทาไม่เสร็ จ เนื่ องจากผูจ้ ดั การ และพนักงานคนอื่นๆ ต้องใช้เวลาไปใน
การหา พนักงานเพื่อเข้ามาทดแทนพนักงานที่ลาออกไป (สุมณฑา ตันวงศ์วาล, 2559:หน้า 4)
ด้วยความสาคัญดังที่ผวู ้ ิจยั ได้กล่าวถึงส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจเลือกศึกษาในเรื่ องของ ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการธารงรั กษาพนักงานของ บริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จากัด โดยผลที่ ได้จากการศึ กษา
สามารถนาไปใช้ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล และ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน บริ ษทั พิบูลย์ชยั
น้ าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จากัด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน

การธารงรักษาพนักงาน
บริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทยแม่ประนอม
จากัด

ปั จจัยที่ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
Milkovich and Newman (1990: 30)
3. ความยุติธรรม
Tauton, Krampitz &Wood (1989:14-19)
4. การพัฒนา/ การเรี ยนรู ้
5. การสื่ อสาร
Berger & Berger (2004)

Porter and Steer, (1979)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการรักษาพนักงาน บริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จากัด
2. ปั จจัยการธารงรักษามีผลต่อการธารงรักษาพนักงาน บริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทย แม่ประนอม
จากัด
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5. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาใช้เป็ นแนวทาง สังเคราะห์
กรอบแนวคิ ด และในการออกแบบสอบถามในการวิจัย ซึ่ ง ผ่านการตรวจสอบเบื้ องต้น โดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
จากนั้นนาแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง โดยพิจารณา ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและ
วัตถุประสงค์ ได้ค่า IOC (Item-Objective Congruence Index( อยู่ในช่ วง 0.98-1.00 แล้วนาไปทดลองใช้ (Try out)
จานวน 30 ชุด เพื่อคานวณหาค่าความเที่ยงแบบ ความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s
Alpha Conefficient) โดยมีค่า IOC ระหว่าง 0.89-0.96 จากนั้นนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปสารวจกลุ่มตัวอย่างจริ ง
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานทุกระดับที่อยู่ในองค์กร โดยมีจานวนพนักงาน รวม 430 คน
จากจานวนประชากรดังกล่าว ผูว้ จิ ยั นามาหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปรี ยบเทียบ ตารางขนาดตัวอย่างของ Krejcie
& Morgan (1970) ที่ระดับความ เชื่อมัน่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5% หรื อ 0.05 ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 203 คน
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา อันได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยที่ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน บริ ษทั พิบูลย์ชยั
น้ าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จากัด
4.4 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถาม เกี่ ยวกับ
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ เป็ นแบบ Checklist โดยสามารถเลือก คาตอบเพียงคาตอบเดียว
ระดับการวัดเป็ นแบบ Nominal Scale ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยที่ส่งผล ต่อการธารงรักษาพนักงาน จานวน 55 ข้อ
และส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการธารงรักษาพนักงาน จานวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ Checklist สามารถ
เลือกเพียงคาตอบเดียว ระดับการวัดเป็ นแบบ Interval Scale และ Likert’s Scale และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
4.5การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการโดยนาหนังสื อขอความอนุเคราะห์แจกแบบ สอบถามและ
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม พร้อมกาหนดวัน เวลาในการรับแบบสอบถามคืน ทาการตรวจแบบสอบถามที่
ได้รับคืนเพื่อความถูกต้องก่อนที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง สถิติ และนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปทาการ
วิเคราะห์ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic(นามาใช้เพื่อเปรี ยบเทียบ และสรุ ปอ้างอิง
ผลการวิเคราะห์จากตัวอย่าง อันได้แก่ ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (eercentaee(ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation( ในการใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลการ
ธ ารงรั ก ษาพนัก งานให้ค งอยู่ในองค์ก ร ( 2 สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistic) อันได้แก่ t-test (Independent
Sample Test) ทดสอบความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน ใช้วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล
อันได้แก่ เพศ F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 ใช้วิเคราะห์
ปั จจัย ส่วนบุคคลอันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน Multiple Regression (สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ( สาหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ใช้วิเคราะห์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการธารง
รักษาพนักงาน แบบลาดับขั้น (Stepwise Selection)
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6. สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.10 อายุระหว่าง 30-น้อยกว่า 40 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 36.28 ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 48.70 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 52.33 ตาแหน่งงานเป็ นพนักงานทัว่ ไป
คิดเป็ นร้อยละ 66.32 ด้านรายได้ต่อเดือน 10,001– 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 63.21
ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยที่ส่งผลต่อการธารงรักษา
S.D.

แปลผล

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

x̄
3.07

0.86

ปานกลาง

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน

3.56

0.69

มาก

ความยุติธรรม

3.32

0.86

ปานกลาง

การพัฒนา การเรี ยนรู ้

3.18

0.83

ปานกลาง

การสื่ อสาร

3.39

0.87

ปานกลาง

3.30

0.75

ปานกลาง

ภาพรวมปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการธารงรักษาพนักงาน

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผล ต่อการธารง
รักษาพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 3.30 อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.56 อยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมาด้านการสื่ อสาร มีค่าเฉลี่ย 3.39 และค่าตอบแทน ที่เป็ นตัวเงินมีค่าเฉลี่ย ต่าที่สุด 3.07 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการธารงรักษาพนักงานสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ข้ อ

การธารงรักษาพนักงาน

1. ท่านคิดว่าท่านจะทางานในองค์กรนี้ไปตลอดจน เกษียณอายุ
2. ท่านจะตอบ “ปฏิเสธ” หากมีองค์กรอื่นๆ มาชักชวนท่านให้ ไปร่ วมงาน
ด้วยโดยเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่า
3. สาหรับท่านแล้วองค์กรนี้ถือเป็ นองค์กรที่ดี่ที่สุดที่น่าทางานด้วย
4. ท่านพยามยามโน้มน้าวให้เพื่อนร่ วมงานทางานอย่างเต็มที่เพื่อ
ความก้าวหน้าขององค์กร
5. ท่านมีความรู ้สึกถึงว่าท่านมีคุณค่าในตัวเองและท่านเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่มีความสาคัญต่อองค์กร
6. ท่านมีความภูมิใจที่ได้เข้าเป็ นพนักงานขององค์กร
รวม
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x̄
3.43
3.16

S.D.

แปลผล

1.17
1.15

มาก
ปานกลาง

3.61
3.62

0.99
0.91

มาก
มาก

3.53

0.88

มาก

3.82
3.53

0.94
0.83

มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับการธ ารงอยู่กับองค์กร โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.53 อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ 6 “ท่านมีความภูมิใจที่ได้ เข้าเป็ นพนักงานขององค์กร ”
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.82 อยูใ่ นระดับมาก และพบว่าข้อที่ 2 “ท่านจะตอบ “ปฏิเสธ” หากมีองค์กรอื่นๆ มาชักชวนท่าน
ให้ไปร่ วมงานด้วยโดยเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่า” มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด 3.16 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน โดยพิจารณา จากค่า t-test
และจากค่า F-test
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

t-test P-value F-test P-value F-test
0.611 0.542 2.17 0.059 0.982

สถานภาพ

ตาแหน่งงาน

รายได้ต่อเดือน

P-value F-test P-value F-test P-value F-test
0.419 0.354 0.786 3.234 0.008 0.657

P-value
0.580

จากตารางที่ 3 พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการธารง
รักษาที่ไม่แตกต่างกัน ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตามพบว่า ตาแหน่งงาน ที่ต่างกันมีผลต่อการ
ธารงรักษาพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ตาแหน่งงานอื่นๆ อันได้แก่ แม่บา้ น
พนักงานขับรถ กับ เจ้าหน้าที่/ช่าง
ตารางที4่ การวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยที่ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าการ ถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression( แบบลาดับขั้น (Stepwise Selection)
Model
ตัวแปรต้ น
b
SEb
ß
t
P-value) sig(.
2
ค่าคงที่(Constant(
0.395
0.210
1.883
0. 061
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
0.121
1.386
0.167
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
0.679
0.099
0.561
6.858*
0.000
ความยุติธรรม
0.216
0.079
0.224
2.738*
0.007
การพัฒนา/การเรี ยนรู ้
0.112
1.173
0.242
การสื่ อสาร
0.112
1.350
0.179
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 R=0.76, R Square=0.570, SEest = 55, F=7.495, Sig. of F=0.007
จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน และความยุติธรรมสามารถร่ วมกันอธิบาย ความแปรปรวน
ของการธารงรักษาพนักงาน (Retention) ได้ร้อยละ 57อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินมี
ผลต่อการธารงรักษาพนักงานมากที่ สุด มีค่า Sig. 0.000 รองลงมา คือ ความยุติธรรม มีค่า Sig. 0.007 ค่า b ของ
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน (0.679(หมายความว่า เมื่อค่า ตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินเพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลต่อการ
ธารงรักษาพนักงานขึ้น 0.679 หน่วย ค่า b ของความยุติธรรม (b = 0.216) หมายความว่า เมื่อค่าของความยุติธรรม
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย มีผลต่อการ ธารงรักษาพนักงานขึ้น 0. 0.216 หน่วย
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7 . อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน บริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทย แม่ประนอม
จากัด ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ น มี ค่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากพนักงาน ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นที่วา่ อัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ อาทิ โบนัส ค่าคอมมิชนั่ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเบี้ยขยันเมื่อผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกาหนด หรื อเงินช่วยเหลือเพื่อที่จะไปดูแล
บุตรยังไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปั จจุบนั
2. โอกาสก้าวหน้า มีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจกล่าวได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานที่ ดารงตาแหน่งงานเป็ นพนักงานทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 66.32 มีระดับการศึกษา มัธยมศึ กษา คิดเป็ นร้อยละ
48.70 เป็ นพนังงานที่ไม่ใช้ทกั ษะมากส่งผลให้มีโอกาสความก้าวหน้า ในสายอาชีพอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความยุติธรรม มีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจกล่าวได้วา่ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับค่าตอบแทนที่ ได้รับไม่เพียงพอต่อค่าครองชี พในปั จจุบนั รวมถึง การประเมินผลงานอาจไม่ได้
เป็ นไปด้วยความเท่าเทียมกัน
4. การพัฒนา/การเรี ยนรู ้ มีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่าง โดยส่ วนใหญ่
คิ ดเห็ นว่าไม่มีโอกาสโอนย้านตาแหน่ งงาน ไม่มีโอกาสปรั บตาแหน่ งที่ สูงขึ้น ไม่มี โอกาสทางานที่ สาคัญ และ
สามารถแสดงผลงานนอกเหนือจากผลงานหลักที่ตนได้รับมอบหมาย
5. การสื่ อสาร มี ค่ าคะแนน อยู่ใน
ระดับการปานกลาง อาจกล่าวได้วา่ จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ แสดงความคิดเห็นที่วา่ องค์กรมีเครื่ องมือสารสารยังไม่
เพียงพอที่เขาเหล่านั้นจะได้รับข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
6. การวิเคราะห์สมมติฐาน ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตาแหน่งงาน
รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า ตาแหน่งงานที่ต่างกัน มีผลต่อการธารงรักษาพนักงาน แตกต่างกัน โดยตาแหน่งงาน
อื่นๆ อันได้แก่ พนักงานแม่บา้ น พนักงานขับรถ (จานวน 5 คน( มี ความคิดเห็นต่อการธารงอยูก่ บั องค์กรมากกว่า
เจ้าหน้าที่/ช่าง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน ที่ได้ต้ งั ไว้ อาจกล่าวได้วา่ พนักงานที่ดารงตาแหน่งแม่บา้ น และพนักงาน
ขับรถ เป็ นบุคคลที่ทางานกับองค์กร เป็ นระยะเวลายาวนาน อาจได้รับการเอาใจใส่ดูแล ความเกื้อกูลจากผู ้ บริ หาร ซึ่ง
ส่งผลต่อความคิดเห็น ต่อการธารงรักษา มากกว่าพนักงานตาแหน่งงานอื่นๆ ผลการวิจยั เรื่ องนี้สอดคล้องกับงานของ วัน
เพ็ญ เพ็ชรัตน์, พรรัตน์ แสดงหาญ และ อธิ พล เครื อปอง (2013) ศึกษา เรื่ องการธารงรักษา และการคงอยูข่ อง คนเก่งใน
นิ คมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรี พบว่า ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ แตกต่างกันมีความ คิดเห็นต่อการคงอยูข่ อง
คนเก่งโดยรวมแตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ หารไม่มีความมัน่ ใจว่าพนักงานจะคงอยู่ กับองค์กรและองค์กรจะไม่ได้รับความ
จงรักภัคดีจากพนักงาน แต่พนักงานยังคิดว่าองค์กรนี้ เป็ นเสมือน ครอบครัวของตน มีความหมายต่อตนเอง และมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้
7. การวิเ คราะห์ สมมุติ ฐานปั จจัย การธ ารงรั ก ษามี ผ ลต่ อการธ ารงรั ก ษาพนัก งาน พบว่า ปั จจัย ด้าน
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน และปั จจัยด้านความยุติธรรม สามารถร่ วมกันอภิปรายความแปรปรวน ของผลที่ มีต่อการ
ธารงรักษาพนักงาน อาจกล่าวได้วา่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการ ที่จะสร้างความเชื่อมัน่ เป็ นแรงขับเคลื่อนภายในให้กบั
พนักงานเป็ นปั จจัยที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน หากความสัมพันธ์ ระหว่างกันอยูใ่ นระดับดีก็ย่อมจะส่ งผลต่อการ
ประสานงาน การร่ วมมือ มีผลให้พนักงานเกิดความ รู ้สึกผูกพันที่ดีต่อองค์กร อันส่งผลทาให้พนักงานเหล่านั้นแสดง
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พฤติกรรมที่ ดี มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ ที่ จะสามารถธารงรั กษาบุคคลากรที่ ดีมี
คุณภาพในแต่ละระดับให้ คงอยูท่ าคุณประโยชน์ให้กบั องค์กรได้นานเท่าที่จะนานได้ ผลการวิจยั เรื่ องนี้สอดคล้อง
กับงานของเอกอนงค์ ศรี สาอาง (2558) ศึกษาเรื่ อง การธารงรักษาอาจารย์ในสถาบันอุดม ศึกษาไทย พบว่า ปั จจัย ที่มี
อิทธิ พล ต่อการคงอยูห่ รื อลาออก ประการแรก คือ สวัสดิการและผล ประโยชน์ เกื้อกูล ประการที่ 2 การประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิงาน ประการที่ 3 การพัฒนาบุคลากร ประการที่ 4 การส่ งเสริ มแรงให้กบั บุคลากร คือวิธีการที่ จะทาให้
อาจารย์มีแรงจูงใจ มีอิทธิ พลต่อการคงอยู่ หรื อลาออกของอาจารย์มหาวิทยาลัย อันได้แก่ การยกย่องเชิ ดชูเกี ยรติ
บุคลากรดี เด่น การกาหนดภาระงานที่ ยืดหยุ่น และการสร้าง ความรู ้สึกภาคภูมิใจต่อองค์การ เป็ นปั จจัยที่ สาคัญ
ประการที่ 5 การจ่ายค่าตอบแทน มีอิทธิพลกับ อาจารย์ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน และประการสุดท้ายนโยบายการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ ของ มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับงานของ และสอดคล้องกับงานของ ศิริพงษ์ สุ นทรวัฒน
กิจ (2554( ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยูก่ บั องค์กร“ศึกษา เฉพาะกรณี พนักงาน ในธุรกิจ
Wedding Studio ในกรุ ง เทพหานคร พบว่ า ปั จ จัย ผลตอบแทน มี ค่ า ทิ ศ ทางในทางบวก แสดงให้ เห็ นว่า
ผลตอบแทนส่ งผลต่อการรั กษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การ ดี ที่สุด รองลงมาคื อ ลักษณะงาน การได้รับความ
ยุติธรรม ความมีชื่อเสี ยง และหัวหน้า/ ผูบ้ งั คับบัญชา

8. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัยครั้งนี้
ผลการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนาผลไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญกับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายในต่อการ
บริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ อันเนื่ องจากเป็ นค่าตอบแทนที่ องค์กรไม่ตอ้ งเพิ่ม ต้นทุน และที่ สาคัญสามารถ
ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด และ สามารถจัดการแก้ไขหลีกเลี่ยงตัวกระตุน้ ที่มี
อิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน
2. ผูบ้ ริ ห ารภายในองค์กรควรให้ค วามสนใจ สนับ สนุ น ให้พ นักงานได้มี โ อกาสโอนย้ายใน การ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อไม่ให้เขาเหล่านั้นทางานซ้ าๆ เป็ นระยะเวลานาน พร้อมพิจารณาเปิ ดโอกาสได้ เติบโตในสายงาน
ให้กบั พนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี มีศกั ยภาพ และมีความจงรักภัคดีต่อองค์กร เป็ นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่ อง
หากพบว่าพนักงานใดมีความขยัน มีความจงรักภัคดีต่อองค์ และรัก ความก้าวหน้าโดยใช้เวลาว่างที่เขามีอยูม่ าพัฒนา
ตนเองในการศึกษาต่อ ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาสนับสนุน ทุนการศึกษา สิ่ งนี้จะเป็ นโอกาสซึ่ งส่ งผลให้เขามีโอกาสเติบโต
ใน สายงานและส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ที่ดีมีคุณภาพตามเป้ าหมายที่องค์กรได้กาหนดไว้
3. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในเรื่ องของความความยุติธรรม มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน
ทุ กคนด้วยความยุติธรรมอย่างเท่าเที ยมกัน นาผลงานที่ ได้รับไปเป็ นตัวชี้ วดั ในการบริ หาร จัด การค่ า ตอบแทนที่
พนักงานสมควรได้รับอย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการครองชีพใน ปั จจุบนั
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรวิจยั เรื่ องลักษณะนี้ซ้ าอีกกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลด้านการธารงรักษาพนักงาน ที่หลากหลาย
เนื่องจากข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่ศึกษาของแต่ละองค์กร หรื อหน่วยงานนั้นๆ มีความ แตกต่างกัน
2. ควรมีการศึกษาว่า ปั จจัยการธารงรักษามีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานหรื อไม่ อย่างไร
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9. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ของกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร .ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
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ค้นค้วาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ บิน ยุระรัชผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั ที่ ได้
สละเวลาตรวจสอบ และให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ อันเป็ นประโยชน์เพื่อการทางานวิจยั ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์เชิง
เนื้ อ หามากยิ่งขึ้ น ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ สุ รี พฤกษ์ท วีศัก ดิ์ เลขานุ ก ารหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัด การ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผูซ้ ่ ึ ง เป็ นผูท้ ี่ ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ ประสานงานพร้ อ มทั้ง ให้ค าแนะน า
ขอขอบพระคุณ คุณศิริพร แดงสุภา ประธานกรรมการบริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จากัด คุณวรรณชมพู
ชัยสารวิวฒั น์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารสานักงาน บริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทยแม่ประนอม จากัด ที่ให้โอกาส
ผูว้ ิจยั ในการแจกแบบสอบถาม และขอข้อมูล ตลอดจนถึงพนักงาน บริ ษทั พิบูลย์ชยั น้ าพริ กเผาไทย แม่ประนอม
จากัด ที่กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ดว้ ยมิตรไมตรี สุดท้ายผูว้ จิ ยั ขอ ขอบพระคุณครอบครัว และมิตรสหายทุกท่าน
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้กาลังใจ ให้คาปรึ กษาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ในการวิจยั ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
ขนส่งน้ ามันทางท่อ จากัด (2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ขนส่ง
น้ ามันทางท่อ จากัด ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
พนักงาน บริ ษทั ขนส่งน้ ามันทางท่อ จากัด จานวน 120 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 120 ชุด คิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 100 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติแบบ T-test, F-test (One-way ANOVA) และสถิติ
อนุ มานการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบเป็ นขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ ตาแหน่งงาน อัตราเงินเดือน ประสบการณ์ทางานต่างกัน
พบว่า ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และประสบการณ์ทางานที่ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นพบว่าไม่แตกต่างกัน และ (2) ปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตการทางานชี วิตการ
ทางานที่มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ขนส่งน้ ามันทางท่อ จากัด ที่ระดับความมีนยั สาคัญ 0.05 มี 3 ปั จจัยด้วยกัน
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คือ ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้านโอกาสในพัฒนาความรู ้ความสามารถ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ
ส่วนตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทางาน, ผลการปฏิบตั ิงาน

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. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การประกอบธุรกิจต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการแข่งขันที่สูง และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ธุรกิจแต่
ละประเภทจึงควรมีการปรับตัวและพัฒนาในการประกอบธุรกิจ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่ งเป็ นปั ญหา
สาหรับผูท้ ี่ ทาหน้าที่บริ หารทรัพยากรบุคคลควรจะให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนไปพร้อมๆกับการเติมโตทาง
ธุรกิจ โดยต้องมองว่า เราจะพัฒนาคนอย่างไรเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ และการทางานที่ดีข้ ึน ให้สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้
ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคล เป็ น
ทรั พ ยากรที่ ค วรที่ จ ะให้ ค วามส าคัญ ที่ สุ ด ในองค์ก ร เนื่ อ งจากเป็ นปั จ จัย หลัก ที่ จ ะผลัก ดัน ให้อ งค์ก รมี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันและนาพาองค์กรให้บรรลุจุดประสงค์และ
เป้ าหมายขององค์กร ดังนั้นผูบ้ ิ หาร จึ งจาเป็ นต้องดูแลเอาใจใส่ กระบวนการทางานและสิ่ งอานวยความสะดวก
ตลอดจนสภาพแวดล้อม ทัศนคติ สุ ขภาพอนามัย อารมณ์ จิตใจ และปั จจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการ
ทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานมีส่วนช่วยให้ทรัพยากรบุคคลขององค์กรนาความรู ้ความสามารถของตนที่มีอยูอ่ อกมาใช้ได้
อย่างเต็มที่ เพราะคุณภาพชีวติ การทางานเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสุขในการทางานและสร้างความพึงพอใจ
ให้พ นัก งานสร้ า งแรงจู ง ใจในการท างานท าให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ท้ ัง ต่ อ ตนเอง ต่ อ งาน อี ก ทั้ง ช่ ว ยสร้ า งความ
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เจริ ญเติบโตมัน่ คงให้แก่องค์การ (ณัฐกานต์ : ออนไลน์, 2554) รวมถึงยังช่วยส่ งเสริ มในเรื่ องของสุ ขภาพจิตเกิ ด
การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ เพื่อลดปั ญหาการขาดงาน การลาออกจากงาน สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นตัวชี้ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลขององค์การตัวหนึ่ง ที่จะทาให้พนักงานปฏิบตั ิงานกับองค์กร
คุณภาพชีวติ ในการทางาน (Quality of work life) การสร้างคุณภาพชีวติ ในการทางาน เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและ
มี ความสาคัญอย่างยิ่ง คุ ณภาพชี วิตการทางานในลักษณะของความพึงพอใจในการทางานนั้น จะส่ งผลต่อการ
ปฏิ บตั ิงาน และยังเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิ ดความต้องการทางาน ซึ่ งนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดการเพิ่มผลผลิตของ
บริ ษทั หรื อองค์การในที่สุด เรี ยกได้วา่ บรรลุเป้ าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์การและตัวองค์การเอง
นอกจากนี้ยงั ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย (ผจญ เฉลิมสาร : ออนไลน์, 2552)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณภาพชี วิตในการทางาน ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์กร คุณภาพชีวติ ในการทางานที่มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั
ขนส่งน้ ามันทางท่อ จากัด (FPT) ว่าเป็ นอย่างไร เนื่องด้วย “บริ ษทั ขนส่งน้ ามันทางท่อ จากัด” ดาเนินธุรกิจมากกว่า
25 ปี ดาเนิ นการขนส่ งน้ ามันทางท่อสายบางจาก-ดอนเมือง-บางปะอิน โดยให้บริ การขนส่ งน้ ามันอากาศยานและ
น้ ามันภาคพื้นดิ นผ่านระบบท่อ เพื่อเติมให้กบั อากาศยานที่ ท่าอากาศยานดอนเมื องและสุ วรรณภูมิ และส่ งมอบ
น้ ามันภาคพื้นดินให้กบั ลูกค้ารับน้ ามันภาคพื้นดินที่คลังน้ ามันบางปะอินทางรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีระบบท่อและ
คลังน้ ามันที่มีความทันสมัยและครบวงจร พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันจาเป็ นต้องมีความสมบูรณ์
ทั้ง ร่ า งกายและจิ ต ใจด้ว ย ส าหรั บ การปฏิ บัติ ง านและคุ ณ ภาพการด าเนิ น ชี วิ ต ของพนัก งานเอง ไม่ ว่า จะเป็ น
สภาพแวดล้อมการทางาน ค่าตอบแทน หรื อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พนักงานเปรี ยบเสมือนฟันเฟื องสาคัญ
เป็ นผูอ้ ยู่เ บื้ อ งหลัง ความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ และเมื่ อ พนัก งานมี คุ ณ ภาพชี วิต การท างานที่ ดี ข้ ึ น อัน จะส่ ง ผลการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานเป็ นผลผลักดันอันสาคัญที่ทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ประสบความสาเร็ จ ดังนั้นผู ้
ศึ กษาจึ งเล็งเห็ นความสาคัญในการศึ กษาเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อรักษาพนักงานให้คงอยูค่ ู่กบั องค์การต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ขนส่งน้ ามัน
ทางท่อ จากัด
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3. กรอบแนวคิดและทฤษฏีในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน อัตราเงินเดือน และประสบการณ์ทางาน
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต
สัชฌุกร, 2542)

คุณภาพชีวติ ในการทางาน
การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
สภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสริ มสุขภาพ
โอกาสในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน
การบูรณาการด้านสังคม
ประชาธิปไตยในการทางาน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว
การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
(Richard E. Walton, 1974)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
1. พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อัตรา
เงินเดือน และประสบการณ์ทางานแตกต่างกันมีผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
2. คุณภาพชีวติ ในการทางานมีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ขนส่งน้ ามันทางท่อ จากัด

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงาน บริ ษทั ขนส่งน้ ามันทางท่อ จากัด จานวนทั้งสิ้น 172 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560) จากนั้นใช้วธิ ีกาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie & Morgan
จานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 120 คน
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เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ จัย ครั้ งนี้ ใช้ แ บบสอบถามที่ ดั ด แปลงบางส่ ว นมาจาก
แบบสอบถามของประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, (2559) แล้วนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกรอบแนวคิดในการทาวิจยั
ซึ่ งรู ปแบบคาถามเป็ นปลายปิ ด โดยแบ่ งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
คุณภาพชีวิการทางาน และส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงาน และนาเข้าคาถามมาหาค่าความ
เชื่ อมัน่ (Reliability) ของข้อคาถามแต่ละด้าน ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient
alphas) ซึ่งค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ควรจะมากกว่า 0.70
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1) ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
และค่าเฉลี่ย (Mean) อธิบายความคิดเห็นที่มีต่อตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ขนส่งน้ ามันทางท่อ จากัด ทาหนังสื อจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูล โดยส่ งแบบสอบถามไปยังหน่ วยงานต่าง ๆ กาหนด
ระยะเวลาในการรั บ แบบสอบถามคื น ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1-30 มิ ถุ น ายน 2560 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ กลับ มาแล้ว
ตรวจสอบความสมบูรณ์และนาข้อมูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล

6. สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 120 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 120 ชุด คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 100
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 67.50 อายุระหว่าง 40-น้อยกว่า 50 ปี ร้อยละ 35.83 มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 61.67 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 63.33 ตาแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่/พนักงาน ร้อย
ละ 55.83 มีรายได้ต่อเดือนส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงระหว่าง 15,000-น้อยกว่าหรื อเทียบเท่า 40,000 บาท ร้อยละ 51.67
และมีประสบการณ์ทางานส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงระหว่าง 1- น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 38.33
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตการทางาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชี วิตการทางาน
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อธิบายได้ดงั นี้
ด้านค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม พบว่าระดับความคิ ดเห็ นต่อค่าตอบแทนทุ กรู ปแบบอย่าง
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และมีความคิดเห็นว่า
ได้รับค่าตอบแทนในการทางานเหมาะสม ยุติธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับตาแหน่งอื่นที่มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกัน อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27
ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน พบว่า ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อม สถานที่ทางานให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีมลพิษต่อสุขภาพอยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.62 และมีความคิดเห็ นว่าหน่ วยงานของท่านมีมาตรการหรื อกฎระเบียบที่ ชดั เจนในการจัดสภาพการทางานให้
ปลอดภัยป้ องกันอุบตั ิเหตุและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุขภาพอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ด้านโอกาสในพัฒนาความรู ้ ความสามารถ พบว่าระดับความคิดเห็นต่องานที่ท่านรับผิดชอบอยูเ่ ป็ นงานที่
น่ าสนใจท้าทายความสามารถ ช่วยให้ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการทางาน อยู่ใน
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ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และมีความคิดเห็นว่า งานของท่านได้ใช้ฝีมือในการทางาน เกิดความรู ้สึกท้าทาย
และมีคุณค่าในการทางานอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในที่ทางาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อท่านรู ้สึกว่าบริ ษทั ตาแหน่ง
หน้าที่การงานที่ทารวมถึงรายได้ที่ได้รับอยูม่ ีความมัน่ คง อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และมีความคิดเห็น
ท่านได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานให้มีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.49
ด้านการบูรณาการด้านสังคม พบว่าระดับความคิดเห็นต่อท่านมีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานอยูเ่ สมอ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และมีความคิดเห็ นท่านรู ้สึกพอใจกับเวลาในการทากิ จกรรมต่างๆ ของ
บริ ษทั อันเป็ นประโยชน์ต่อสังคม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
ด้านประชาธิปไตยการทางาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อท่านได้รับความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจากเพื่อน
ร่ วมงานในการทางานอยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และมีความคิดเห็นต่อท่านคิดว่าวิธีการเลื่อน
ตาแหน่งพนักงานในบริ ษทั มีความโปร่ งใสและยุติธรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว พบว่าระดับความคิดเห็นต่อ ท่านรู ้สึกพอใจกับเวลาในการ
ทางานและเวลาว่างส่ วนตัวกับเวลาของครอบครัว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และมีความคิดเห็นต่อ
ภาระหน้าที่ของท่านไม่เป็ นอุปสรรค์ต่อการดาเนินชีวติ ครอบครัว อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม พบว่าระดับความคิดเห็นต่อท่านมีความรู ้สึกว่าได้รับการประเมินผล
การทางานที่โยงไปสู่ การได้ค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างยุติธรรม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และมีความ
คิดเห็ นต่อหน่ วยงานที่ท่านทามีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ในด้านการผลิต การกาจัดของเสี ย การลดขยะ
หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นต้น อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ขอ้ 7. พนักงานมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ื่น และสามารถเข้ากับ
เพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีน้ าใจที่ จะให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ มีค่า
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.90 รองลงมาคือ ข้อ 11. พนักงานให้ความร่ วมมือและประสานงาน
กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.85 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ข้อ 10. พนักงานมีการพัฒนาความคิดใหม่ๆ หรื อกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.60
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สมมติฐาน : คุณภาพชีวติ การทางานทีผ่ ลต่ อผลการปฏิบตั งิ าน
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปั จจัย 8 ด้านของ
คุณภาพชีวติ การทางานโดยรวมที่มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
Model
R
R Square
Adjust R
Std. Error of
Square
The Estimate
3
0.677
0.50
0.445
0.3723
จากตารางที่ 2 พบว่าปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานทั้ง 8 ด้านมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานในระดับ
ปานกลาง คื อ ปั จ จัย ทั้ง 8 ด้า นมี อิ ท ธิ ต่อ ผลการปฏิ บัติง านถึ ง 50% การพยากรณ์ ผ ลการปฏิ บัติ งานจะมี ความ
คลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาดประมาณ 0.3723
ตารางที่ 3 การตรวจสอบปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานที่มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
Model
Sum of
df
Mean
F
Squares
Square
3
Regression
13.620
3
4.540
32.746
Residual
16.082
116
0.139
Total
29.703
119

Sig.
0.00

* มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่า มีปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านโอกาสในพัฒนาความรู ้ความสามารถ ด้าน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในที่ทางาน ด้านการบูรณาการ
ด้านสังคม ด้านประชาธิ ปไตยการทางาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว และความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม บางตัวสามารถใช้พยากรณ์ ผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของคุณภาพชีวติ การทางานที่ใช้พยากรณ์มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
Model
ตัวแปรต้น
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta
1
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
0.35
0.467
0.642
ยุติธรรม
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
0.176
1.961
0.052
ด้านโอกาสในพัฒนาความรู ้
0.197
0.059
0.271
3.349*
0.001
ความสามารถ
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ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ในที่ทางาน
ด้านการบูรณาการด้านสังคม
ด้านประชาธิปไตยการทางาน
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวติ ส่วนตัว
ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
สังคม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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-

-

0.006

0.066

0.948

0.197
0.172

0.061
0.052

0.333
0.47
0.256

4.165*
0.541
3.321*

0.000
0.590
0.001

-

-

0.78

0.877

0.382

จากตารางที่ 4 สามารถสร้างแบบความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
Y = 1.419 + 0.916 (การบู รณาการด้านสังคม ) + 0.197 (โอกาสในการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ) +
0.172 (ความสมดุลระหว่างงานกับชี วิตส่ วนตัว) ผลการทดสอบนัยสาคัญของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย ด้วยสถิติ
ทดสอบ t พบว่า คุณภาพชีวติ การทางานด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว สามารถทานายหรื ออภิปรายความผันแปรของผลการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคุณภาพชี วิตการทางาน โดยรวมมีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานในระดับ
มาก และปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และ
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่ วนตัว ส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

7. อภิปรายผล
การวิจยั คุณภาพชีวติ การทางานที่มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานมี ผ ลต่ อ ผลการปฏิ บัติ ง าน สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) เรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ สรุ ป ได้ว่า คุ ณ ภาพชี วิตในการทางานโดยรวมมี ความสัม พัน ธ์ ทางบวกกับความผูก พัน ต่อองค์การ
สอดคล้องกับอุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) เรื่ อง คุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด สรุ ปได้วา่ คุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รณัชฤดี ป้ องกันภัย (2557) เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
การเคหะแห่งชาติ กรณี ศึกษาพนักงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในสานักงานใหญ่ สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชี วิตการทางานของพนักงานการเคหะแห่ งชาติสานักงานใหญ่ ได้แก่ เพศ ลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ การบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและภาพแวดล้อมการทางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนาภรณ์ บุญมี (2558)
เรื่ อง คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานเทศบาลตาบลนาดี สรุ ปได้วา่ พนักงานเทศบาลตาบลนาดีมีคุณภาพชีวติ
การในทางานในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยด้านที่ มีระดับคุ ณภาพชี วิตมากที่ สุด คื อ ด้านความภูมิใจในองค์กร
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รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพที่ทางานปลอดภัยไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ และด้านภาวะอิสระในการ
ปฏิบตั ิงานด้านสังคมสัมพันธ์ดา้ นลักษณะการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ สาหรับการศึกษา
ในครั้งนี้ พบว่าคุณภาพชีวิตการทางาน โดยรวมมีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานในระดับมาก และปั จจัยด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านการบูรณาการด้านสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และด้านความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่ วนตัว ส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการบูรณาการด้าน
สังคม สู งสุ ดเป็ นอันดับที่ 1 โอกาสในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ เป็ นอันดับที่ 2 และความสมดุลระหว่างงาน
กับชีวติ ส่วนตัวเป็ นอันดับที่ 3 เนื่องจากเมื่อพนักงานได้รับการยอมรับนับถือ การยกย่องให้เกียรติจากผูค้ นในสังคม
รอบข้าง รวมถึงมีความเชื่ อมัน่ ในองค์กรรวมถึงนโยบายและการดาเนิ นการทางธุ รกิ จ เชื่ อมัน่ ว่าตนเองทางานใน
องค์กรที่มีความมัน่ คงและมีความเจริ ญเติบโตในสายงานส่งผลให้พนักงานมีกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน

8. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ด้านโอกาสในพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ควรจัดหลักสู ตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางานของ
พนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้มาเป็ นประโยชน์ในการ
ทางานให้กบั องค์กร
2. ด้า นการบู ร ณาการด้า นสัง คม ควรจัด กิ จ กรรมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สัง คม (CSR) เพื่ อ ให้พ นักงานได้ท า
ประโยชน์ต่อสังคม
3. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว ควรมีสถานที่สาหรับให้พนักงานได้ผอ่ นคลายความเครี ยด
อาทิเช่น ห้องออกกาลังกาย ห้องสมุด เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ต่ อไป
ควรศึกษาเปรี ยบเทียบกับองค์กรหรื อกลุ่มบริ ษทั ในเครื อที่มีลกั ษณะการดาเนิ นการเหมือนกันว่าพนักงาน
มีคุณภาพชี วิตเหมือนกันหรื อแตกต่างกัน และควรศึ กษาโดยการสัมภาษณ์ ในระดับผูบ้ ริ หารขององค์กร เพื่อได้
ทราบข้อมูลที่ชดั เจนเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานภายในองค์กรอย่างแท้จริ ง
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา (1) พฤติ กรรมการปฏิ บัติ ง านของพนักงานบริ ษ ัท หัว เว่ย
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับ
พฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล นาผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหาค่าความเชื่ อมัน่ ใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากับ 0.954 กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
จานวน 254 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที เอฟ และสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่วนบุคคล เพศที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) ความไว้วางใจ ทั้งความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชา และความ
ไว้วางใจในองค์การ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ความไว้วางใจ และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน

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. บทนา
ปั จจุบนั สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้องค์การต่างๆ ต้องช่วงชิงความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ซึ่ งการดารงอยู่ขององค์การนั้น ต้องประกอบด้วยสัมพัน ธภาพ
ระหว่างบุคคลในองค์การที่เข้มแข็ง อันจะส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการทางานให้บรรลุเป้ าหมายในทุก
ระดับ และในโครงสร้างทางการบริ หารในปั จจุบนั มักจะเป็ นโครงสร้างในลักษณะแบนราบ เพื่อความคล่องตัว
ทางการจัดการและสะดวกรวดเร็ วต่อการปรับเปลี่ ยนให้เข้ากับสถานการณ์ ทาให้ในปั จจุบนั การทางานต่างๆ
ภายในองค์การต้องมีการทางานเป็ นทีม และมีแนวโน้มมีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน องค์การก็
มีความหลากหลายในองค์ประกอบของการทางานมากขึ้นไปด้วย (เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน, 2552: 15) สิ่ งที่จะทา
ให้เกิดการทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จึงจาเป็ นต้องมีสิ่งที่เรี ยกว่า “ความไว้วางใจ” ซึ่ งความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการปฏิบตั ิงานภายในองค์การต้องมีความไว้วางใจเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เกิดความ
ร่ วมมือระหว่างกันของสมาชิกในองค์การ (Whitener et al., 1998: 107) โดย Shaw (1997) เห็นสอดคล้องว่า ความ
ไว้วางใจเป็ นแหล่งทรัพยากรที่ มาจากความร่ วมมือเป็ นพื้นฐาน และความไว้วางใจยังเป็ นส่ วนผสมในชี วิตของ
องค์การ กล่าวคือ เป็ นเหมือนน้ ามันที่คอยหล่อลื่นชะลอการฝื ดของชิ้นส่ วนต่างๆ และเป็ นตัวเชื่อมส่วนที่แตกต่าง
กัน เข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นตัวเร่ งให้การกระทาสะดวกมากยิง่ ขึ้น ความไว้วางใจจึงมีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่าง
มาก จะช่วยให้เกิดความร่ วมมือระหว่างสมาชิกในองค์การ ซึ่ งในปั จจุบนั สมาชิกแต่ละคนต่างก็มีความคิดความ
เชื่ อ ค่านิ ยมและบุคลิกภาพที่ มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ความไว้วางใจจะทาให้เกิ ดความร่ วมมือในสภาวะการ
ทางานที่บุคคลที่แตกต่างกัน สามารถมาทางานร่ วมกันได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่องค์การมีความต้องการเพื่อความคล่องตัว
ในการบริ หาร และทาให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันเพื่อความอยูร่ อดขององค์การ
จากสถานการณ์ในปั จจุบนั ข้างต้นนั้น องค์การต่างๆ ควรให้ความสาคัญกับความไว้วางใจที่มีพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์การภาคเอกชน การทาให้พนักงานในองค์การเกิดความร่ วมมือร่ วมใจกันที่จะ
ปฏิ บตั ิงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การนั้น จึ งจาเป็ นที่ จะต้องมีความไว้วางใจกัน Robbins (1996) กล่าวว่า
ความไว้วางใจ (Trust) เป็ นสิ่ งที่ช่วยทาให้ความสัมพันธ์ภายในองค์การดีข้ ึน สมาชิกในกลุ่มจะร่ วมมือกันทางาน
เพื่อบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มร่ วมกัน บุคคลจะมีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การมากขึ้น สอดคล้องกับ Luhmann
(1979) ที่ กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมในเครื อข่าย และสามารถบริ หารภาวะ
วิกฤต ช่วยลดความขัดแย้งและลดต้นทุนได้ นอกจากนี้ ความไว้วางใจยังก่อให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ นึ
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ของพนักงานด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของชมนาด ฉางวัง (2554) และศิริชยั ศรี ประทุมวงศ์ (2554) พบว่า ความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน นัน่ คือ การมีบรรยากาศของความไว้วางใจกันในระดับสู ง ช่วยให้
เกิดบรรยากาศของการเปิ ดเผย จริ งใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานสูงขึ้นตามไปด้วย
จากความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจและพฤติกรรมการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการฝ่ ายขาย เพราะส่วนใหญ่พนักงานในกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนบริ ษทั ไปอยูใ่ นบริ ษทั ที่เป็ นคูแ่ ข่งค่อนข้าง
บ่อย โดยสิ่ งที่ จะช่วยให้พนักงานระดับปฏิ บตั ิการฝ่ ายขายยังคงอยู่กบั บริ ษทั ได้ อาจเป็ นเรื่ องของผลตอบแทน
ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานไม่รู้สึกถูกเอาเปรี ยบจากหัวหน้าและจากองค์การในด้านผลตอบแทน และ
ความไว้วางใจดังกล่าวก็จะส่งผลให้พนักงานระดับปฏิบตั ิการสามารถทางานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีความรู ้สึก
อยากจะลาออกจากองค์การ ซึ่ งผลจากการศึกษาเรื่ องความไว้วางใจ ทั้งความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชาและความ
ไว้วางใจในองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อันจะเป็ นผลดีในด้านการบริ หาร
และพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ และสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ที่ จะสร้ างให้เกิ ด ความ
ไว้วางใจขึ้นในทุกระดับ พร้อมทั้งรับทราบปั ญหาที่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจและผลกระทบต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้
เพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพนักงานให้มีความไว้วางใจให้เป็ นไปในทางเดี ยวกัน ส่ งผลต่อการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
2. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติกรรมการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั
หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาโมเดลพฤติกรรมองค์การของ Robbins (1996) ซึ่งอธิบายตัว
แปรอิสระ ส่งผลต่อตัวแปรตาม ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การเพิ่มผลผลิต
2. การขาดงาน
3. การออกจากงาน
4. ความพึงพอใจในงาน
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดทฤษฎีความไว้วางใจของ Luhmann (1979) มาศึกษาเป็ นตัวแปรอิสระ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด ประกอบด้วย
1. ความไว้วางในผูบ้ งั คับบัญชา
2. ความไว้วางใจในองค์การ
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นอกจากนี้ ยังมีตวั แปรอิสระ ที่ เป็ นลักษณะทัว่ ไปของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทางาน
สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
4. ระดับการศึกษา
2. อายุ
5. รายได้ต่อเดือน
3. สถานภาพสมรส
6. ประสบการณ์การทางาน

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ความไว้ วางใจ (Luhmann, 1979)
1. ความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชา
2. ความไว้วางใจในองค์การ

(Robbins, 1996)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล (ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์
การทางาน) ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ความไว้วางใจ (ทั้งความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งได้เก็บข้อมูลการวิจยั ในระหว่าง เดือน
เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประชากรเป็ นพนักงานระดับปฎิบตั ิการฝ่ ายขาย ปี พ.ศ.2560 ที่ปฏิบตั ิงาน
อยู่ในบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จานวน 750 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
ทั้งสิ้ น 254 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากทบทวนเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา
รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทางาน ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจ จานวน 19 ข้อ และ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน จานวน 9 ข้อ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบแก้ไข
ความถูกต้องของเนื้ อหาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 ชุด แล้วนาผลที่ได้มาหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของด้วยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แบบอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) มีค่า
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เท่ากับ 0.954 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติที เอฟ
และสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน โดยผูว้ ิจัย ขอหนัง สื อ จากวิท ยาลัย บัณ ฑิ ต ศึ กษาด้านการจัด การ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ไปยังบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับพนักงานปฏิ บตั ิ การฝ่ ายขาย และได้ทาการแจกแบบสอบถามดังกล่าว โดยมี อตั ราการตอบ
กลับคืน ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ได้ส่งไปทั้งหมด

6. สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศชาย มีจานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.7 มีอายุ 18-20 ปี มีจานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 51.2 มีสถานภาพเป็ นโสด มีจานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2 มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มี
จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.2 มีรายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท มีจานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.7 และ
มีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 2 ปี มีจานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.8
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แสดง ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมของความไว้วางใจ
รายการ
1. ความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชา
2. ความไว้วางใจในองค์การ
ความไว้ วางใจภาพรวม

X

SD

แปลผล

ลาดับ

3.65
3.61
3.62

0.77
0.72
0.72

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้ วยมาก

(1)
(2)

จากตารางที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจ พบว่าความไว้วางใจภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 โดยด้านความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชาเห็นด้วยสูงสุด ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และด้านความไว้วางใจในองค์การเห็นด้วยต่าสุด ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมของพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
รายการ
1. การขาดงานและเวลาในการทางาน
2. การลาออกจากงาน
3. การเพิม่ ผลผลิต
4. ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมการปฏิบัตงิ านภาพรวม

X

SD

แปลผล

ลาดับ

3.80
3.86
3.75
3.82
3.81

0.63
0.74
0.77
0.74
0.63

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้ วยมาก

(3)
(1)
(4)
(2)

จากตารางที่ 2 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน พบว่าพฤติกรรมการ
ปฏิ บตั ิงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 โดยด้านการลาออกจากงานเห็ นด้วยสู งสุ ด อยู่ในระดับ
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เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และด้านการขาดงานและเวลา
ในการทางาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.82 และ 3.80 ตามลาดับ และด้านการเพิ่มผลผลิต เห็ นด้วย
ต่าสุด อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
จากผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานปฏิบตั ิการฝ่ ายขาย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล สรุ ป
ได้ดงั ตารางดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามเพศ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
n
SD
t
P
X
(เพศ)
ชาย
139
3.74
0.57
2.150
0.032*
หญิง
115
3.91
0.69
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน จาแนกตาม
เพศ พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการฝ่ ายนขายที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย เพศหญิงมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานมากกว่าเพศชาย
นอกจากนี้ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์การทางาน ต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน
ความไว้ วางใจ
r
Sig.
ความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชา
0.316**
0.000
ความไว้วางใจในองค์การ
0.449**
0.000
ความไว้วางใจในภาพรวม
0.436**
0.000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตาราง 4 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤติ กรรมการปฏิ บัติงานของพนัก งาน
ปฏิ บตั ิการฝ่ ายขาย บริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด พบว่า ความไว้วางใจในภาพรวม และความ
ไว้วางใจรายด้าน ได้แก่ ความไว้วางใจในผูบ้ ังคับบัญชา และความไว้วางใจในองค์การ มี ความสัมพัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั
หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด” สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศต่างกัน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั หัวเว่ย
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบว่า เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแตกต่างกัน โดยเฉพาะเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานมากกว่าเพศชาย ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของความเป็ นเพศหญิงนั้น ได้แก่ มีลกั ษณะไกล่เกลี่ย ประนี ประนอม ส่ งเสริ ม สนับสนุน เห็นอก
เห็นใจ อบอุ่น ช่วยเหลือ ประชาธิ ปไตย ไม่เห็นแก่ตวั ให้ความร่ วมมือ มีปฏิสัมพันธ์ คานึ งถึงผูอ้ ื่น และอ่อนไหว
ง่าย (Wittmer, 2001) โดยในการทางานในปั จจุบนั เพศหญิงจะมีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีความกระตือรื อร้นใน
บทบาทที่ ตนเองได้รับอย่างเต็มที่ มากกว่าเพศชาย ดังนั้น จึ งมีการเพิ่มผลผลิตอยู่ตลอด มาทางานทันเวลา พร้อม
ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ และคิดอยูเ่ สมอว่าหากลาออก หรื อถูกไล่ออกจากงาน คงจะหางานใหม่ทาได้ยาก ซึ่ งต่างจากเพศ
ชาย ที่คิดว่าหากลาออก หรื อถูกไล่ออกจากงาน คงจะหางานใหม่ทาได้ไม่ยาก ดังนั้นพนักงานที่ มีเพศต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ กล่าวได้วา่ ในปั จจุบนั
สิ ทธิ ในเรื่ องเพศแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย เนื่ องจากการก้าวมามีบทบาทมากขึ้นของเพศหญิงในกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งบริ บทของการทางาน ซึ่งเพศหญิงมีความใส่ใจในรายละเอียด รวมทั้งมีความกระตือรื อร้นในบทบาท
ที่ได้รับมากกว่าเพศชาย ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ความไว้วางใจ ได้แก่ ความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชา และความไว้วางใจในองค์การ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
- ความไว้ ว างใจในผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ความไว้ว างใจในผู ้บัง คับ บัญ ชา มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริชยั ศรี ประทุมวงศ์ (2554)
ศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ความไว้วางใจในหัวหน้า
งาน และผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า ความ
ไว้วางใจในหัวหน้างานโดยรวม ความไว้วางใจในหัวหน้างานด้านความสามารถ ความไว้วางใจในหัวหน้างาน
ด้านความเปิ ดเผย ความไว้วางใจในหัวหน้างานด้านความห่ วงใย และความไว้วางใจในหัวหน้างานด้านความ
เชื่ อถื อได้ มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิ บัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 จากผลการวิจยั
ข้างต้น อาจเกิดเนื่องมาจากความไว้วางใจเป็ นความสมัครใจหรื อความเชื่อใจที่เกิดขึ้นภายใต้องค์ประกอบทางด้าน
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ผลที่ตามมาของความไว้วางใจจะทาให้เกิดพฤติกรรมการร่ วมมือร่ วมใจ หรื อการ
มอบหมายงาน เมื่อบุคคลเริ่ มให้ความไว้วางใจบุคคลอื่น เมื่อบุคคลยึดเหนี่ยวกันด้วยสัมพันธภาพ โดยเกิดขึ้นเป็ น
ระยะเวลายาวนาน จะสะท้อนให้เห็นถึงระดับความไว้วางใจที่บุคคลมีให้แก่กนั สถานที่ ทางานที่ มีระดับความ
ไว้ว างใจสู ง จะช่ ว ยให้เกิ ดบรรยากาศของการเปิ ดเผย จริ ง ใจและยอมรั บนับถื อ ซึ่ งกันและกัน ส่ ง ผลให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลของงาน กล่าวได้วา่ ความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชานั้น องค์การต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับ
ผูน้ าในทุกระดับ ตั้งแต่ หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ รวมทั้งผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อทาให้พนักงานเกิดความไว้วางใจต่อผูน้ า จึง
จะก่อให้เกิดการร่ วมมือร่ วมใจในการทางาน มีบรรยากาศของการเปิ ดเผย จริ งใจ และยอมรับนับถือซึ่ งกันและกัน ก็
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จะส่ งผลให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผลและประสิ ท ธิ ภาพของการปฏิ บัติ งาน ดัง นั้ น จึ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ค วามไว้ว างใจใน
ผูบ้ งั คับบัญชามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
- ความไว้ วางใจในองค์ การ จากผลการศึ กษา พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของชมนาด ฉางวัง (2554) ศึกษาเรื่ องความไว้วางใจ
ในองค์การ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ กับผลการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
จังหวัดนครนายก พบว่า ความไว้วางใจในองค์การโดยรวม ความไว้วางใจในองค์การด้านการบรรลุผลสาเร็ จของ
องค์การ ความไว้วางใจในองค์การด้านความซื่ อสัตย์คงเส้นคงวา และความไว้วางใจในองค์การด้านความเอื้อ
อาทร เอาใจใส่ซ่ ึงกันและกัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน กล่าวคือ เมื่อพยาบาลมีความไว้วางใจ
ในองค์การสู ง พยาบาลจะมีผลการปฏิ บตั ิงานสู งด้วย อาจเนื่ องมาจากพยาบาลวิชาชี พทุกคนมีความเชื่ อมัน่ ต่อ
องค์การว่ามีความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ เปิ ดเผย ยุติธรรม ห่วงใย และทาให้ตนได้รับสิ่ งที่คาดหวัง จึง
ทาให้พยาบาลยอมปฏิ บตั ิตามด้วยความเต็มใจ ส่ งผลให้เกิ ดผลการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึนตามด้วย ดังนั้นในองค์การ
ต่างๆ จึ งจาเป็ นต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นต่อไปในองค์การ โดยหากลวิธีในการสร้างความไว้วางใจให้
เกิดขึ้นจะทาให้การทางานในหน่วยงานง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการควบคุมตรวจสอบ แล้วยังส่ งผลให้องค์การ
ได้รับความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์การกาหนดตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ และมีการดาเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลให้ผลการปฏิ บตั ิงานสู งขึ้นตามไปด้วย และงานวิจยั ของสุ ขเสริ ม สงวนพานิ ช (2556)
ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจภายในองค์การกับประสิ ทธิ ผลของทีมพนักงานธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม พบว่า ความไว้วางใจภายในองค์การโดยรวม ความไว้วางใจภายในองค์การด้าน
การทางานให้บรรลุเป้ าหมาย ความไว้วางใจภายในองค์การด้านความซื่ อสัตย์และจริ งใจ และความไว้วางใจ
ภายในองค์การด้านความเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของทีมด้านการปฏิบตั ิงานของทีมมี
ผลงานที่ดี กล่าวได้วา่ ความไว้วางใจในองค์การนั้น ต้องทาให้เองค์การเกิดบรรยากาศแห่ งความไว้วางใจในทุก
ระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ อาจเป็ นการสร้างนโยบายและกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์และพันธ
กิจขององค์การขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนในองค์การได้ปฏิบตั ิตาม หากในองค์การมีความไว้วางใจเกิดขึ้น ก็ยอ่ มส่ งผล
ให้ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานดีข้ ึนตามไปด้วย ดังนั้น จึงเป็ นเหตุให้ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

8. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัยในครั้งนี้
ผลการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนี้
1. การสร้างและพัฒนาความไว้วางใจให้เกิดขึ้น จาเป็ นต้องใช้เวลา จะต้องมีการใช้ทกั ษะ มีการฝึ กปฏิบตั ิ กว่า
จะถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้
2. ควรพิจารณาถึงความยุติธรรม มีการให้ความยุติธรรมในการประเมินผลต่างๆ โดยยึดหลักความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน และยุติธรรมในการให้รางวัล และการให้ความสนใจห่วงใยพนักงาน
3. ควรมีการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา เพราะการเปิ ดเผยเกี่ยวกับข้อมูลปั ญหา
ต่างๆ ภายในองค์การ ให้พนักงานได้รับรู ้ จะเป็ นการสร้างความไว้วางใจได้อีกทางหนึ่ง
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4. ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางาน มีการเปิ ดรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เป็ นการร่ วมกันแสดงทิศทางและกาหนดเป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน
5. ผูบ้ ริ หารต้องปฏิ บตั ิ ตนให้เกิ ดความน่ าไว้วางใจ เช่ น การพัฒนาส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถในการ
ทางาน การมีคุณธรรมจริ ยธรรม ความยุติธรรม หากพนักงานรับรู ้ถึงสิ่ งต่างๆ เหล่านี้ จะนามาซึ่ งความเชื่อถือ เชื่อใจ
และวางใจในการพึ่งพาผูน้ าของตนได้
6. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในเรื่ องของเพศชายกับเพศหญิงเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
ทราบและเข้าใจในทัศนคติของเพศที่ต่างกัน เพื่อจะนาไปสู่ความสาเร็ จขององค์กรต่อไป
9. ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้ งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั กับหน่วยงานหรื อองค์การอื่นๆ (เช่น หน่วยงานข้าราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็ น
ต้น) หรื อกลุ่มตัวอย่างในระดับอื่นๆ (เช่น หัวหน้าแผนก ผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ ริ หาร) เพื่อจะได้องค์ความรู ้ที่สามารถขยาย
กว้างขวาง มีความหลากหลาย และมีความครอบคลุมในหลายๆ กลุ่มตัวอย่างมากขึ้น
2. ควรศึกษาวิจยั โดยการเพิ่มตัวแปรตามที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจ เช่น ความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) ความผู ก พัน ในงาน (Job Commitment) ความยึ ด มั่น ผู ก พัน ของพนั ก งาน (Employee
Engagement) และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) เป็ นต้น
3. ควรศึกษาวิจยั ด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เพื่อให้
ได้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความไว้ว างใจ และพฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ง านที่ มี ค วามลุ่ ม ลึ ก มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งจะได้ข ้อ มู ล
นอกเหนือไปจากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม
4. ควรศึ กษาวิจยั เพื่อสร้างและพัฒนาความไว้วางใจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูน้ า โดยมีการสร้างโปรแกรม
ออกแบบเพื่อสร้ างและพัฒนาความไว้วางใจในกลุ่มผูน้ า บรรยากาศแห่ งความไว้วางใจจะมี การถ่ายทอดลงไปสู่
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.ปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
ของกาลังพล กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์2. ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ ากับประสิ ทธิภาพของ
การปฏิบตั ิงานของกาลังพล กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ กลุ่มตัวอย่างจานวน 192คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าเอฟและ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลไม่ส่งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน ของกาลังพล กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ และ รู ปแบบภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานของกาลังพล กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่
0.01
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ า ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน 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 2 nd
Engineer Battalion, King’s Guard, significant at 0.01.
KEYWORD: Leadership, Performance efficiency , Engineer Battalion

1. บทนา
ในสภาวะกาลปั จจุบนั กองทัพบกได้มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนื อจากการเตรี ยมกาลังและการใช้
กาลัง ยกตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ การเตรี ยมรับมือกับภัยพิบตั ิ การ
รักษาความสงบภายใน ฯลฯ เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานดังกล่าวได้อย่างได้ผลสู งสุ ด และกองพันทหารช่างที่ 2
รักษาพระองค์ ต้องมีการเสริ มสร้าง ลักษณะความเป็ นผูน้ าในหน่วยของตนเองเพื่อที่จะตอบสนอง นโยบายของ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างทันท่วงที และ มีประสิ ทธิภาพ
ทางผูว้ ิจยั จึงสนใจในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ ากับประสิ ทธิ ภาพ ของการปฏิบตั ิงาน
ของกาลังพลในกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ เกี่ยวกับ“ รู ปแบบภาวะผูน้ า ”รวมทั้ง “ ปั จจัยส่วนบุคคล ” ใน
การที่ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของกาลังพลในกองพันทหารช่ างที่ 2 รั กษาพระองค์ ทั้งนี้ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ และ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุ คลากร กองพันทหารช่ างที่ 2 รั กษาพระองค์ ทั้งกาลังพลชั้นผูน้ ้อย และ ชั้น
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และ ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการทางาน เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
กองทัพบก ตลอดจนประเทศเทศชาติในกาลต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน ของกาลังพล กองพันทหาร
ช่างที่ 2 รักษาพระองค์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ ากับประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
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3. สมมุติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ สถานภาพสมรส และระดับชั้นเงินเดือน มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของกาลังพลกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
2. รู ปแบบภาวะผูน้ า มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของกาลังพลกองพันทหารช่างที่ 2
รักษาพระองค์

4. กรอบแนวคิดและทฤษฏี
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าส่วนหนึ่งของการวิจยั ในระยะแรกและเป็ นการศึกษาที่มี
ชื่อเสี ยง คือการบรรยายถึงพฤติกรรมผูน้ า (Lewin, Lippitt and White, 1960) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ
คือ
1) ผูน้ าแบบอัตตาธิปไตยหรื อเผด็จการ (Autocratic) จะเป็ นผูน้ าแบบชี้นา มีการควบคุมบังคับบัญชาสูง
ใช้อานาจมาก ไม่ให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2) ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic) จะเป็ นผูน้ าที่ใช้อานาจในการควบคุมน้อยที่สุด ไม่ช้ ีแนะ
แนวทางแต่จะเป็ นผูค้ อยกระตุน้ และให้แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
และได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของ ไรอัน และสมิ ท (Ryan & Smith, 1954) ได้
กล่าวถึงประสิ ทธิภาพของบุคคล (human efficiency) ว่าเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่ งที่ทุ่มเท
และลงทุนให้กบั งาน ซึ่งประสิ ทธิภาพในการทางานนั้นจะพิจารณาได้จากการทางานของแต่ละบุคคลโดยพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ให้กบั งานเช่นความพยายามกาลังงานกับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้นๆ
จากการศึ กษาทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องผูศ้ ึ กษาได้สังเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของกาลังพลในกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ได้ 2 ตัวแปร ซึ่ งประกอบด้วยรู ปแบบภาวะผูน้ า,
ปั จจัยส่วนบุคคลโดยผูศ้ ึกษาได้กาหนดปั จจัยส่วนบุคคลที่จะนามาศึกษาความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ
กาลังพลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ สถานภาพสมรส และระดับชั้นเงินเดือนเพื่อนามาวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของกาลังพลในกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
ให้เหมาะสมต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดทางการวิจยั ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ระดับชั้นยศ
4. สถานภาพสมรส
5. ระดับชั้นเงินเดือน

ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ของกาลัง
พลกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
(Ryan & Smith, 1954)

รู ปแบบภาวะผู้นา
1.อัตตาธิปไตยหรื อเผด็จการ
(Autocratic)
2. ประชาธิปไตย (Democratic)
(White &Lippitt, 1960 cited in
Barker, 1992)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ประชากรที่นามาใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือกาลัง
พลนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนในสังกัดกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จานวน 382
คน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครซี่ และมอร์ แกน ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 192 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยใช้มาตรวัด
ประเมินค่ามาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้นและนาแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) กับกาลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้น
ประทวน ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนเพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยได้ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาคเท่ า กับ 0.87 และได้ท าการตรวจสอบความสมบู ร ณ์ (Validity) โดยน า
แบบสอบถามที่ ได้ส ร้ างขึ้ นมาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและเสนอเพิ่ มเติ มเพื่ อน ามาแก้ไขเพื่อ ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของแบบสอบถามตลอดจนความสอดคล้องตรงตามจุ ด มุ่งหมายมี ค่าเท่ า กับ 0.83 จึ งนาเก็บ
รวบรวมข้อมูลในพื้นที่จริ งต่อไป
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) นาแบบสอบถามพร้อมหนังสื อราชการจากมหาวิทยาลัยศรี ปทุมไปถึงกองพันทหารช่างที่2 รักษา
พระองค์ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
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2) ผูว้ จิ ยั ดาเนินการส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโดยการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ จ านวน 192 คน ท าการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล ระหว่า งวัน ที่ 20พ.ค.60 ถึ ง วัน ที่ 20 มิ . ย.60 แจก
แบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างแล้วเก็บรวบรวมกลับในเวลาเดียวกัน โดยได้รับตอบกลับคืนจานวน 192
ฉบับ เป็ นฉบับสมบูรณ์จานวน 192 ฉบับ คิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็นต์ โดยดาเนิ นการแจกที่หน่วยงานต้นสังกัด และ
เก็บแบบสอบถามในวันที่ทาการแจกแบบสอบถามทันที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยคานวณหาค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
2.วิเคราะห์รูปแบบภาวะผูน้ ากับผลการปฏิบตั ิงานของกาลังพล กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์โดย
คานวณหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Standard Deviation)
และแปลความหมายค่าเฉลี่ยเป็ นระดับความคิดเห็น
3.วิเคราะห์ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบภาวะผูน้ ากับผลการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์จาแนกตาม ปั จจัยส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) และการเปรี ยบเทียบความต่างเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe
4.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ ากับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ของกาลังพลกองพัน
ทหารช่ า งที่ 2 รั ก ษาพระองค์ โ ดยใช้ Pearson Correlation Coefficient โดยสามารถพิ จ ารณาระดับ น้ าหนัก
ความสัมพันธ์ (Determining the strength of the relationship) ตามคาแนะนาของโคเฮน ( Cohen, 1988 )

6. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
พบว่า กาลังพลส่ วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 30 ถึง น้อยกว่า 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.8 มีวุฒิการศึ กษาอยูท่ ี่
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 คิดเป็ น ร้อยละ 42.2 อยูใ่ นช่วงชั้นยศ ตั้งแต่ จ่าสิ บตรี ถึง จ่าสิ บเอก (พิเศษ) คิดเป็ นร้อยละ 57.3
ใหญ่ มีสถานภาพการสมรส สมรสแล้ว โดยคิดเป็ น ร้อยละ 59.4 ชั้นเงิ นเดือนที่ 15,000 บาทถึงน้อยกว่า 25,000
บาท คิดเป็ น ร้อยละ 65.1
ผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับรู ปแบบภาวะผูน้ าของผุบ้ งั คับบัญชา วิเคราะห์ได้ว่า กาลังพลมีความเห็นต่อ
ลักษณะภาวะผูน้ าแบบเผด็จการของหน่ วยกองพันทหารช่ างที่ 2 รั กษาพระองค์ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กาลังพล มีความคิดเห็นต่อลักษณะภาวะผูน้ าแบบ เผด็จ
การสู งที่ สุด ในเรื่ องคาชี้ ขาดของผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน ถือเป็ นข้อสิ้ นสุ ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.40 และกาลังพลมี
ความเห็นต่อลักษณะภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตยของหน่วย กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ โดยรวม อยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กาลังพล มีความคิดเห็นต่อ ลักษณะภาวะผูน้ า
แบบ ประชาธิ ปไตยสู งที่ สุด ในเรื่ อง ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านพยายามพูดให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานรู ้สึกดี เพื่อให้พวกเขามี
กาลังใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.76
ผลการวิเ คราะห์ เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บัติ ง านวิเ คราะห์ ไ ด้ว่า ก าลัง พลมี ค วามเห็ น ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วย กองพันทหารช่ างที่ 2 รั กษาพระองค์ โดยรวม อยู่ในระดับ มาก มี
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ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กาลังพล มีความคิดเห็นต่อ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
สูงที่สุด ในเรื่ อง หน่วยงานของท่านสามารถปฏิบตั ิงานจนบรรลุผลสาเร็ จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.11
ผลการพิสูจน์ สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุ, ระดับการศึกษา, ระดับชั้นยศ, สถานภาพสมรส และ
ระดับขั้นเงินเดือนมีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของกาลังกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
สมมติฐานการศึกษา
F
Sig
ผลการวิเคราะห์
อายุ
0.873
0.419
ปฏิเสธ
ระดับการศึกษา
0.108
0.980
ปฏิเสธ
ระดับชั้นยศ
1.499
0.226
ปฏิเสธ
สถานภาพสมรส
0.782
0.459
ปฏิเสธ
ระดับขั้นเงินเดือน
2.151
0.119
ปฏิเสธ
ภาพรวมปั จจัยส่วนบุคคล
ปฏิเสธ
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ของกาลังพล กองพันทหารช่างที่ 2
รักษาพระองค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ า กับ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
กาลังพลกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
ภาวะผู้นา
1.อัตตาธิปไตยหรื อเผด็จการ
(Autocratic)
2. ประชาธิปไตย
(Democratic)
รวม

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
r
Sig.(2-tailed)

ระดับความสัมพันธ์

0.220**

0.002

มีความสัมพันธ์ระดับน้อย

0.323**

0.000

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

0.410**

0.000

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ า กับ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของกาลังพลกอง
พันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ ายของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation) ในการทดสอบสมมุติฐานผลการทดสอบพบว่าความสัมพันธ์ในภาพรวมของรู ปแบบภาวะผูน้ า กับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานมี ค่ าSig (2-tailed) เท่ ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ารู ปแบบภาวะผูน้ า ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของกาลังพลในภาพรวมอย่างมีนยั ยะ
สาคัญทางสถิติที่ 0.01 (r = 0.410)
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เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ผูน้ าแบบอัตตาธิ ปไตยหรื อเผด็จการมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.002 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ารู ปแบบ
ภาวะผูน้ าในแบบอัตตาธิ ปไตยหรื อเผด็จการมีความสัมพันธ์ระดับน้อย กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของกาลัง
พลในภาพรวมอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ 0.01 (r = 0.220)
ผูน้ าแบบประชาธิปไตย มีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 แสดงว่ารู ปแบบภาวะผูน้ าใน
แบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง กับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของกาลังพลในภาพรวมอย่าง
มีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ 0.01 (r = 0.323)

7. สรุ ปผลวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
รู ปแบบภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานของ กาลังพล กองพันทหารช่างที่
2 รักษาพระองค์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01 เป็ นไปตาม สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ องค์กร หรื อ หน่วยงานทหาร มีวฒั นธรรม ในการเชื่อฟังผูบ้ งั คับ บัญชา อยูใ่ นแบบธรรมเนียม
ทหาร อยูแ่ ล้ว ทาให้ เมื่อที่จะต้องปฏิบตั ิภารกิจ หรื อ งานต่างๆ เมื่อมีคาสัง่ จากผูบ้ งั คับบัญชา จะปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ดี และ มีประสิ ทธิภาพ
ผูน้ าแบบอัตตาธิ ปไตยหรื อเผด็จการ มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกกับ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานใน
ระดับ น้อย โดยกาลังพลเห็นว่าการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นส่ วนหนึ่ งต้องขึ้นอยูก่ บั ภาวะผูน้ าแบบเผด็จ
การด้วย ซึ่ งตรงกับ คุ ณลักษณะทหารโดยทัว่ ไป และ กาลังพลต้องมี วินัย ในการเชื่ อฟั งผูบ้ งั คับบัญชา จึ งจะ
ปฏิบตั ิงาน ได้อย่าง มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคลองกับ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ของโกสุ มภ์ ว่องกสิ กรณ์ (2534) พบว่าครู
พึงพอใจให้ผบู ้ ริ หารใช้ภาวะผูน้ าหลายรู ปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะขอบเขตงาน โดยให้ใช้ภาวะผูน้ าแบบ
เผด็จการ ในงานด้านการปฏิบตั ิและแก้ปัญหาในกรณี วกิ ฤติ
ผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกกับ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในระดับ ปาน
กลาง อาจแสดงให้เห็นว่า ผูน้ าลักษณะนี้ ยังมีในหน่วยทหาร โดยที่ ในหน่วยทหาร ก็ไม่ได้เป็ นเผด็จการเสมอไป
ซึ่ งอาจเป็ นเพราะ ในหน่วยงาน มีความไว้วางใจกาลังพลให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เอง ผูบ้ งั คับบัญชา มัน่ ใจในตัว
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยเฉพาะกาลังพลที่มีประสบการณ์ ในงานในหน้าที่ ที่ตนเองได้รับมอบหมาย สอดคลองกับ
การศึกษาของ สุเทพ พงศ์ศรี วฒั น์ (2550) ที่วา่ ผูน้ าแบบประชาธิปไตยนี้มกั ใช้ได้ผลดีในสถานการณ์ที่ตวั ผูน้ าเอง
ไม่แน่ใจต่อเป้ าหมายและทิศทางในอนาคตขององค์การ จึงจาเป็ นต้องพึ่งพาพนักงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อขอ
ความคิดเห็นและคาแนะนา อย่างไรก็ตาม ผูน้ าแบบนี้มกั ใช้ได้ผลค่อนข้างน้อยในกรณี ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่มีศกั ยภาพ
ขาดความรู ้ความสามารถและขาดประสบการณ์ที่จะให้ความคิดเห็นและคาแนะนาที่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ผูน้ าแบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้สถานการณ์ฉุกเฉิ นเร่ งด่วน

8. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
สามารถนาผลการวิจยั ในเรื่ องของลักษณะของผูน้ าในแบบต่างๆ นาไปประยุกต์เข้ากับการบริ หารงาน
หน่วยงานทหารในกองทัพ รวมถึงอาจประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการอื่นๆ และหน่วยงานเอกชน
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9. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป อาจพิจารณาหน่วยที่ทาการศึกษาเป็ นหน่วยที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันนอกไป
เช่น หน่วยสื่ อสารที่ใช้เทคโนโลยีของกองทัพเป็ นหลัก รวมถึงอาจศึกษากับหน่วยรบหลักอย่าง ทหารราบ ทหาร
ม้า คเพื่อหาความแตกต่างของลักษณะผูน้ าที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางาน
รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องจึงควรทาการศึกษาในเรื่ องดัชนี ช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน โดยใช้การวิจยั เชิ ง
คุณภาพเพื่อนามาใช้วดั ระดับประสิ ทธิ ภาพในหน่วยงานต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติม เช่น ลักษณะของงานที่ทา อายุ
ราชการ แขนงวิชาที่จบการศึกษาสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรี ยนนายสิ บทหารบก โรงเรี ยนช่างฝี มือทหาร หรื อแม้
กระทั้ง สอบบรรจุโดยตรงจาก กองทัพบก ฯลฯ ดังนั้นผูเ้ กี่ยวข้องจึงควรทาการศึกษาต่อไปโดยจาแนกประเภท
ของกาลังพลเพิ่มเติ ม เพื่อนาข้อค้นพบไปแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิ บัติงานในหน่ วยงานต่อไป และควรตั้ง
คาถามในเชิงบวกและลบคละกันไป เพื่อผลของระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาขวัญกาลังใจที่ มีผลต่อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติงานของ
ข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการทหาร
สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 จานวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า ขวัญกาลังใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านลักษณะท่าทาง บทบาทของ
ผูน้ า ความพึงพอใจต่อจุ ดมุ่งหมายขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านสุ ขภาพของผูป้ ฏิ บัติงาน
สามารถทานายหรื ออธิบายความผันแปรของผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : ขวัญกาลังใจ , ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
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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.
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1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ จะเป็ นสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี และค่านิ ยมทาง
สังคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป การบริ หารองค์การให้ประสบความสาเร็ จไม่ว่าจะเป็ นองค์การภาครั ฐหรื อองค์การ
ภาคเอกชนจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ผูบ้ ริ หารจึงจะ
นาพาองค์การไปสู่องค์การที่มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล บรรลุเป้ าหมายตามที่องค์การกาหนดไว้ได้
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 เป็ นหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการป้ องกันและรักษาความ
สงบเรี ย บร้ อ ยภายในประเทศ รวมถึ ง การพัฒ นาประเทศ ภายใต้กรอบการปฏิ บัติ ง านของกองทัพ บก ตาม
เจตนารมณ์ของกองทัพไทยซึ่ งประกอบด้วยภารกิ จ 5 ประการคือ การป้ องกันประเทศ การรักษาความมัน่ คง
ภายใน การรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบตั ิ
ภารกิจทางทหารอื่นๆ ที่มิใช่การสงคราม เช่น การรักษาสันติภาพ เป็ นต้น ซึ่ งพื้นที่ในการปฏิบตั ิงานส่ วนมากอยู่
ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีความยากลาบาก รวมทั้งจะต้องห่างไกลจากครอบครัวอันเป็ น
ที่รัก ดังนั้น การปฏิบตั ิงานดังที่กล่าวข้างต้น ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้ความสามารถและสมรรถภาพร่ างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง มี ความทรหดอดทนสู ง มีความเสี ยสละ มีขวัญกาลังใจที่ดีเยี่ยม จึ งจะสามารถปฏิ บตั ิภารกิจให้
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ ข้าราชการสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29
ทรั พยากรมนุ ษย์หรื อทรั พยากรบุ คคลนั้นมี ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการขับเคลื่ อนองค์การไปสู่
ความสาเร็ จ ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญกับวิธีการทาให้บุคลากรภายในองค์การหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีทศั นคติ
ที่ดีต่องาน มีความรักความผูกพันต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงานอันจะนาไปสู่ความรักความสามัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อองค์การ นาไปสู่ เป้ าหมายขององค์การยังผลประโยชน์ต่อสมาชิก และ
ต่อส่ วนรวมมากขึ้น สิ่ งที่ จะทาให้บุคลากรภายในองค์การมีคุณสมบัติที่กล่าวมานั้น อาจกล่าวได้ว่า คือ “ขวัญ
กาลังใจ” ของบุคลากรภายในองค์การ การพัฒนาบุคลากรภายในองค์การจึงควรพัฒนาทั้งด้านทักษะที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิ บัติงานควบคู่ไปกับการพัฒนาขวัญกาลังใจของบุคลากรภายในองค์การจึ งจะส่ งเสริ มให้องค์การเป็ น
องค์การที่มีประสิ ทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2528)
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ขวัญกาลังใจในการทางานของบุคลากรภายในองค์การ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จหรื อความ
ล้ม เหลวขององค์ก าร องค์ก ารใดที่ บุค ลากรภายในองค์ก ารมี ขวัญ ก าลังใจดี จ ะส่ ง ผลให้ผลการปฏิ บัติ งานมี
ประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรภายในองค์การมีความสุ ขในการทางาน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดที่บุคลากร
ภายในองค์การมี ขวัญกาลังใจในการปฏิ บัติงานต่ า หรื อไม่ดี ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานก็จะต่ าตามไปด้วย
บุคลากรภายในองค์การ ขอโอนย้ายหน่วยงาน ลาออกจากงาน ขาดงาน หรื อมีปัญหาวินยั ด้านอื่นตามมาอีกด้วย
ดังนั้น หากองค์การใดที่ผบู ้ ริ หารให้ความสาคัญและมีความเข้าใจเกี่ยวกับขวัญกาลังใจในการทางานที่ถูกต้อง มี
ความเข้าใจว่าขวัญกาลังใจนั้นปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ แล้วนามาประยุกต์เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้เกิ ดกับบุคลากรองค์การนั้นก็จะบรรลุวตั ถุประสงค์อย่าง
ยัง่ ยืน (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535)
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว ผูว้ ิจัย ได้เ ล็ง เห็ น ความส าคัญ ของขวัญ ก าลัง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน พื่อทราบถึงขวัญกาลังใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารสังกัดกองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 แล้วนาผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจใน
การปฏิ บัติงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้เป็ นข้อมูลในการแก้ไข ปรั บปรุ ง พัฒนาระบบบริ หารงาน
โดยรวมขององค์กรต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาขวัญกาลังใจที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพัน
ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29

3. กรอบแนวคิดและทฤษฏีกำรวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. ชั้นยศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. รายได้
5. ประสบการณ์ทางาน

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน
1. ด้านคุณภาพงาน
2. ด้านปริ มาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ค่าใช้จ่าย
(Plowman & Peterson, 1953)

ขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัตงิ ำน 6 ด้ ำน
1. ด้านลักษณะท่าทางบทบาทของผูน้ า
2. ด้านความพึงพอใจในหน้าที่การงาน
3. ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ
4. การให้บาเหน็จรางวัล การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
5. ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
6. ด้านสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน ( Davis,1962 )

แผนภำพที1่ กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ ชั้นยศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน
มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
2. ขวัญกาลังใจมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 29

5. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ที่
ปฏิบตั ิราชการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 238 คน (ปฏิบตั ิราชการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560) จากนั้นใช้
วิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Krejcie & Morgan จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 150 คน
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามจานวน 30 ข้อ โดยผูศ้ ึกษาได้ดดั แปลงมาจาก
แบบสอบถามของ พันตรี หญิง ดรุ ณี เปรมปราชญ์ ,(2548) และ แบบสอบถามของ มยุรี บุญเยี่ยม,(2558) แล้ว
นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ซึ่ งแบบคาถามเป็ นปลายเปิ ด โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานและส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนที่ 4 เป็ น
ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับข้อคาถามปลายเปิ ด และนาเข้าคาถามมาหาค่าความเชื่อมัน่ Reliability
ของข้อคาถามแต่ละด้าน ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient alphas) ซึ่ งค่าความ
เชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ควรมากกว่า 0.70
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ค่าร้ อยละ (Percentage) อธิ บายทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามและ
ค่าเฉลี่ย (Mean) อธิ บายความคิดเห็ นที่มีตวั แปรที่ใ ช้ในการวิจยั และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คุณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ทาหนังสื อ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอความอนุ เคราะห์จากหน่ วยงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 1.)นา
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเสนอต่อผูบ้ งั คับกองพัน เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารแล้วจึงทา
การเก็บข้อมูล 2.)ผูศ้ ึ กษาแจกแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด 3.)ผูศ้ ึ กษารวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับคื น
ทั้งหมดมาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล 4.)วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
มาใช้ในการคานวณ

6. สรุ ปผลกำรวิจัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น นายทหารชั้นประทวน จานวน 136 คน คิดเป็ น ร้อยละ 90.7 มีอายุระหว่าง
25 - 34 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.3 มีสถานภาพสมรส จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.7 ส่ วนใหญ่มี
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รายได้ 10,001 – 15,000 บาท จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ทางาน(อายุงาน) 6 – 10 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
การวิเคราะห์ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ทั้ง 6 ด้านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.76 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อธิบายดังนี้
ด้านลักษณะท่าทางบทบาทผูน้ า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่าผูบ้ ังคับบัญชาแสดงตัวเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.94 ผูบ้ ังคับบัญชา
สามารถให้คาปรึ กษาในการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ผูบ้ งั คับบัญชา มีความยุติธรรมในการ
ปกครองบังคับบัญชาไม่เลือกปฏิบตั ิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และตัดสิ นใจบนพื้นฐานของความถูกต้องเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ และผูบ้ งั คับบัญชามีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าที่ท่าน
ปรารถนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
ด้านความพึงพอใจในหน้าที่งาน โดยภาพรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าลักษณะงานของท่านเป็ นงานที่มีเกี ยรติ งานที่ เสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.15 ท่านได้นาความรู ้ความสามารถมาใช้กบั งานในหน้าที่ อย่างเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนางานให้ดีข้ ึน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 งานที่ท่านปฏิบตั ิตรงกับความรู ้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 งานของท่านมีลกั ษณะ
ท้าทายความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และงานของท่านเปิ ดโอกาสให้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57
ด้านความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.88 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าท่านมีความเต็มใจที่จะปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ของท่านให้บรรลุจุดหมายขององค์การที่
กาหนดไว้ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.11 ท่ านมี ความเต็มใจที่ จะปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ ของท่ านให้บรรลุจุดหมายของ
องค์การที่ กาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 จุดมุ่งหมายขององค์การท่านสามารถปฏิ บตั ิให้สาเร็ จได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ท่านทราบถึงเป้ าหมายจุดหมายขององค์การของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และท่านมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดเป้ าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
ด้านการให้บาเหน็จรางวัลการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.54 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าการได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งในการทางานในหน่วยงานขึ้นอยูก่ บั
ผลงานและความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ท่านได้รับการส่ งเสริ มให้มีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์
ในตาแหน่งงานของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 งานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั เปิ ดโอกาสให้ท่านมีความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 ท่านได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาในการเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
และท่านได้รับรางวัลนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนเมื่อปฏิบตั ิงานสาเร็ จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 หากพิจารณา
แล้ว ด้านการให้บาเหน็จรางวัล การเลื่ อนขั้น เลื่ อนตาแหน่ ง พบว่า ท่ านได้รับรางวัลนอกเหนื อจากเงิ นเดื อน
ค่าตอบแทนเมื่อปฏิ บตั ิงานสาเร็ จ มีระดับปานกลาง แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ งั คับบัญชาควรให้รางวัลตอบแทนให้
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในหน่วยงานของท่านได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.00 ท่านรู ้สึกว่าทุกคนในหน่ วยงานของท่านทางานร่ วมกันด้วยความสนุ กสนานและสบายใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 ท่านรู ้สึกว่าทุกคนในหน่ วยงานของท่านทางานร่ วมกันด้วยความสนุ กสนานและสบายใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.78 ท่านมีความพอใจในความมัน่ คง ยัง่ ยืนในตาแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
ท่านมีความมัน่ ใจ ในความปลอดภัยทั้งด้านชีวติ และทรัพย์สินขณะปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
ด้านสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าหน่วยงานของท่านส่ งเสริ มให้ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 หน่วยงานของ
ท่านให้ความสาคัญของสุ ขภาพของบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 สุ ขภาพของท่านมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 หน่วยงานของท่านจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างบุคลากร
อย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และท่านมีความเครี ยดหรื อความกังวลในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.17 หากพิจารณาแล้ว ด้านสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน พบว่า ท่านมีความเครี ยดหรื อความกังวลในการปฏิบตั ิงาน มี
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าข้าราชการทหารมีความเครี ยดและความกังวลในการปฏิบตั ิงานเนื่องจากงานทาง
ทหารเป็ นงานที่มีความเสี่ ยง เพราะส่ วนใหญ่เป็ นงานเกี่ ยวกับการรักษาความสงบภายในประเทศ ดังนั้นควรให้
ความสาคัญในเรื่ องของการแบ่งสายงานให้ตรงกับความสามารถและให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละ
บุคคล
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน พบว่า ระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.73 และเมื่อพิจารณารายได้ อธิบายดังนี้
ผลการศึกษาพบว่าประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน มี 3 ด้านอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ย
ท่ากับ 3.82 ด้านคุณภาพงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ด้านปริ มาณงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และผลการศึกษาพบอีก
ว่ามี 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากแต่มีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 หาก
พิจารณาแล้วพบว่า ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ภารกิจที่ท่านปฏิบตั ิใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการน้อย มีระดับปานกลาง
แสดงให้เห็นว่า ควรให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ชั้นยศ
T
0.802

P
0.084

อายุ
F
0.862

สถานภาพ
P
0.489

F
4.818

P
0.009*

รายได้
F
5.221

P
0.002*

ประสบการณ์ทางาน
F
1.891

P
0.115

จากตารางที่ 1 พบว่า สถานภาพและรายได้ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตำรำงที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่จาแนกตามกลุ่มสถานภาพที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ผลต่ ำงของค่ ำเฉลีย่ ระหว่ ำง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)
กลุ่ม J
สถำนภำพ
กลุ่ม I
โสด
สมรส
หย่ ำร้ ำง

X

โสด

สมรส

หย่ ำร้ ำง

3.75
3.78
3.07

0.0340
0.6765*

0.7105*

-

จากตารางที่ 2 พบว่า สถานภาพ หย่าร้างมีค่าเฉลี่ยประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกับสถานภาพ
โสด สมรส
ตำรำงที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่จาแนกตามรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ผลต่ ำงของค่ ำเฉลีย่ ระหว่ ำง 2 กลุ่ม Mean Difference(I-J)
กลุ่ม J
รำยได้ ต่อเดือน
กลุ่ม I
ต่ากว่า 10,000
10,001-15,000
15,001-20,000
20,001ขึ้นไป

X

ต่ากว่า 10,000

10,001-15,000

15,001-20,000

20,001ขึ้นไป

4.21
3.79
3.54
3.67

0.4258*
0.6777*
0.5476*

0.2518*
0.1217

0.1300

-

จากตารางที่ 3 พบว่า รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 มีค่าเฉลี่ยประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานที่ต่าสุดและ
แตกต่างจากรายได้ต่อเดือนกลุ่มอื่น
ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของขวัญกาลังใจที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
ข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 29
Model

R

R Square

1

0.847

0.717
637

Adjusted R
Square
0.705

Std.Error of
the Estimate
0.32437
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จากตารางที่ 4 พบว่า ขวัญกาลังใจในที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทั้ง 6 ด้าน มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานถึง 71.7% การพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานจะมีความคลาดเคลื่อน
หรื อความผิดพลาดประมาณ 0.32437
ตำรำงที่ 5 การตรวจสอบขวัญกาลังใจที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
Model
1

Regression

SS
38.170

df
6

Residual
Total

15.046
53.216

143
149

MS
6.463

F
60.463

P
0.000*

0.105

* มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่าขวัญกาลังใจ ด้านลักษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ด้านความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมาย
ขององค์การ ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และ ด้านสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน สามารถใช้พยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตำรำงที่ 6 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานที่ใช้พยากรณ์มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
Model
ตัวแปร
Unstandarddized Standardized T
P
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta
1

(Constant)

.281

.191

ด้านลักษณะท่าทางบทบาทผูน้ า
.130
.056
.171
ด้านความพึงพอใจในหน้าที่
.027
.071
.031
ด้านความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์กร
.333
.080
336
การให้บาเหน็จรางวัลการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
.019
.057
.025
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
.190
078
.206
ด้านสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
.208
.063
.219
*มีนยั ทางสถิติที่ระดับ 0.05 R = 0.847, R Square , SEest = 0.32437, F = 60.463 , P = 0.000*

1.467

.145

2.350
.371
4.188
.334
2.440
3.314

.020*
.711
.000*
.739
.016*
.001*

จากตารางที่ 6 พบว่าตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการได้แก่ ด้านลักษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ด้าน
ความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และ ด้านสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R)เท่ากับ.847 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของขวัญกาลังใจ ( R2 ) .717
นัน่ คือ ด้านลักษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ด้านความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ ด้านสภาพแวดล้อมการ
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ทางาน และ ด้านสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ0.05 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของขวัญกาลังใจที่ปรับแล้ว Adjusted R2 =.705 ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทานาย (Standard error) เท่ากับ 0.32437 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยดังนี้ ด้านลักษณะท่าทาง
บทบาทผูน้ า ค่ า B=.130 8 ค่ า t=2.350 ความพึ ง พอใจต่ อ จุ ด มุ่ ง หมายขององค์ก าร B=.333 ค่ า t=4.188 ด้า น
สภาพแวดล้อมการทางาน ค่า B=.190 ค่า t=2.440 ด้านสุ ขภาพของผูป้ ฏิ บตั ิงาน B=.208 ค่า t=3.314 ซึ่ งสามารถ
เขียนเป็ นสมการถดถอยได้ดงั นี้
Y =.281(ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน) + .130 (ด้านลักษณะท่าทางบทบาทผูน้ า) +.333 (ด้านความพึง
พอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์กร)+.190 (ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน) +.208 (ด้านสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน) ซึ่ ง
ทั้ง 4 ตัวแปรนี้มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานได้ร้อยละ 84.7
สรุ ปการทดสอบสมติฐาน พบว่าขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากได้แก่ ด้านลักษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ด้านความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์การ
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และ ด้านสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานโดยรวมมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. สรุ ปและอภิปรำยผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารโดยการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการกลุ่มที่มีสถานภาพ หย่าร้าง มีแรงจูงใจในการทางานน้อยกว่าสถานภาพกลุ่มอื่นๆ โดย
สถานภาพหย่าร้างอาจมีปัญหาทางด้านครอบครัวหลังหย่าร้างทาให้ตอ้ งรับภาระทางด้านครอบครัวทั้งรับผิดชอบ
โดยตรงและรับผิดชอบทางอ้อม ซึ่งส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดื อนมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารโดย
พบว่าข้าราชการทหารที่มีรายได้ต่อเดื อนระหว่าง 15,001-20,000 บาท จะเป็ นกลุ่มที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานน้อย
กว่า กลุ่ ม อื่ น อาจเนื่ อ งมาจากรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นในระดับ ดัง กล่ า วจะเป็ นข้า ราชการที่ มี ภ าระหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวทาให้ผลการปฏิบตั ิงานน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆอีกทั้งยังขึ้นสนามตามแนว
ชายแดนจึงทาให้ขา้ ราชการกลุ่มดังกล่าวมีความพยายามเพื่อสร้างความยอมรับในหน้าที่และผลของงาน
ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะท่าทางบทบาทผูน้ า ที่มีผลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสัมพันธภาพที่ ดี
ระหว่างกันของผูบ้ งั คับบัญชา มีความสาคัญต่อการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานให้เกิดขึ้น และส่ งเสริ ม
ความสาเร็ จขององค์กร
ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาควรแจ้งความมุ่ง
หมายเป้ าหมายขององค์กรให้ชดั เจนเพื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะได้ปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง และ
การดาเนินงานขององค์กรทั้งของเพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนการจัดการระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพช่วยให้เกิดขวัญใน
การปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้น
ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ควรจะให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเท มี
แสงสว่างเพียงพอ และมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานเพียงพอ จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทางาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการทางาน
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นอกจากนี้ ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งสภาพทางกายภาพ และสภาพ
จิตใจ มีผลต่อการทางานอย่างมาก เมื่อใดที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีปัญหาเกี่ ยวกับสุ ขภาพ หรื อ สุ ขภาพจิตแล้วย่อมไม่สามารถ
ทางานให้เกิดผลดีได้
ผลการศึกษาพบว่าขวัญกาลังใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเกียรติ
คุณ พลเยี่ยม (2556) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานส่ วนตาบล สังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ส่ วนตาบล การสรุ ปการวิจัย ขวัญกาลังใจมี ผลต่อการปฏิ บัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย อดิ ศักดิ์ แสนทวีสุข
(2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวนงานสื บสวน กองกากับการสื บสวน
กองบังคับการสื บสวนสอบสวน กองบัญชาการตารวจนครบาล มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นางสาวพัชรี คงดี (2556) ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในสังกัดสานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ สรุ ปได้วา่ ขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานรายด้านพบว่ามีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในสังกัดสานักงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา เมื่อเปรี ยบเทียบขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามรายด้านพบว่า ด้าน
สุ ขภาพของผูป้ ฏิ บัติงาน ทั้งกายใจมี ผลต่อการปฏิ บัติงานอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ตินัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05
สอดคล้อ งกับงานวิจัย ของ ปริ ศ นา พิ ม พา (2558) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอธาตุพนมจังหวัด
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุดและมีนยั สาคัญทางสถิตินยั สาคัญทางสถิติที่
0.05

8. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ งั คับบัญชาควรเพิ่มสวัสดิ การ ให้คาปรึ กษาคาแนะนาให้กบั ข้าราชการที่ มีสถานภาพหย่าร้าง ให้มี
อาชี พเสริ มนอกเหนื อจากการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มรายได้ และ เพิ่มสวัสดิ การด้านการดูแลบุตรโดยการเพิ่มศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็ นสวัสดิการ ซึ่งก่อให้เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
2. ผูบ้ งั คับบัญชาควรให้ความสาคัญในเรื่ องของรายได้ต่อเดือน เพื่อสร้างความแตกต่างด้านผลการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาจึงควรส่ งเสริ มหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ขา้ ราชการทหารที่มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท โดยมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้
มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
3. ขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิงาน ด้านลักษณะบทบาทของผูน้ า มีการส่ งเสริ มให้ระดับความพึงพอใจในการ
ทางานเพิ่มมากขึ้ น เพื่อจะส่ งผลต่อการปฏิ บัติงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ผูบ้ ังคับบัญชา ควรเปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความคิดเห็ นและแสดงความรู ้ความสามารถ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ให้เกิ ดขึ้ น
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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4. ขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความพึงพอใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์กร ควรแจ้งความมุ่งหมายหรื อ
เป้ าหมายสู งสุ ดให้บุคลากรในองค์กรทราบ โดยการปลูกฝังค่านิ ยมอันดีให้เกิดกับบุคลากรซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดความ
ทุ่มเทในการทางาน
5. ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ควรปรับปรุ งให้สถานที่ทางานให้มีสภาพเหมาะสม
จัดหาอุปกรณ์ที่ทนั สมัยในปริ มาณที่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ ระบบอินเตอเน็ตที่ความเร็ วสู ง เพื่อเกิดความรวดเร็ ว
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