




ค�ำน�ำ

การวิจัยเป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�าตอบและให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้และนวัตกรรมนับเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่ง
สู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2570 ” มีพัทธกิจในการสร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ
และนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
ในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผล
งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดมา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช ้การวิจัยใน
กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการขับเคลื่อนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการจัดให้มีการประชุม
วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย (PSU Trang National Conference on Research across Discipline) ให้
เป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการส�าหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่และประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นท่ีประจักษ์ มีการต่อยอดผลงานวิชาการที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง ตามแนวคิด
ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”

เอกสารการประชุมทางวิชาการ ในโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 
ประจ�าปี 2562 นี้ ประกอบด้วยผลงานวิชาการ จ�านวนทั้งสิ้น 121 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 113 เรื่อง ผล
งานสร้างสรรค์ จ�านวน 6 เรื่อง บทความวิชาการ จ�านวน 2 เรื่อง การน�าเสนอผลงานวิชาการจัดแบ่งเป็น 3 
กลุ่มสาขา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการ
ความเสี่ยง จ�านวน 7 เรื่อง สาขาการตลาด จ�านวน 49 เรื่อง  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จ�านวน 15 เรื่อง  
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 10 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน จ�านวน 14 เรื่อง กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ จ�านวน 18 เรื่อง 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย สาขาศิลปะการแสดงและการ
จัดการ จ�านวน 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัยผู้เข้าร่วมการประชุมและขอขอบคุณคณะกรรมการ
ด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี 2570” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้

ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทยรวมไปถึงการก้าว

ไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียน

ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย ค รั้ ง ที่  8  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  โ ด ย 

คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการมีวัตถุประสงค ์ เป ิดโอกาสให ้นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี อาจารย์ และนักวิจัยทั่วประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วม

มือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การ

ต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมท้ังส่งเสริมให้ธุรกิจของ

ประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อเน่ืองอย่างยั่งยืนน้ัน สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

ผมขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ท่ีเล็งเห็นความส�าคัญและมุ่งม่ันจัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

นิวัติ แก้วประดับ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

29 มีนาคม 2562
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ส�รจ�กรองอธิก�รบดีวิทย�เขตตรัง 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  

วิทย�เขตตรัง

ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  ใ น วั น ท่ี  

29 มีนาคม 2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความ

สนใจได้มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งม่ันและต้ังใจอย่างต่อเน่ืองของคณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงาน

วิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศ

ชาติ รวมทั้งภูมิภาคต่อไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 ในครั้งนี้นับเป็นการ

พัฒนาอีกขั้นหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยที่ประสบความส�าเร็จของทาง

คณะฯ เห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้สนใจท่ีเข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

คณะกรรมการผู้จัดโครงการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับ

เคลื่อนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประสบ

ความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



IX

ส�รจ�กคณบดี 
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย เป็นโครงการที่คณะพาณิชยศาสตร์และการ

จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญและจัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2562 นี้

นับเป็นครั้งที่ 8 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาก ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง

ในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย และองค์ความรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับผู้ทรง

คุณวุฒิ อันจะน�าไปสู่การต่อยอดและปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 : วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน Research and Innovation for Sustainable Development ครั้งที่ 8 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีจ�านวนผลงานทางวิชาการท่ีเข้าร่วมน�า

เสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความ

รู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็น

ประโชยน์ต่อสังคมมากขึ้น

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทุกท่าน ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์

ใช้ต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัด

โครงการในครั้งนี้

ปรารถนา หลีกภัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา หลีกภัย) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 

29 มีนาคม 2562
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019 

“วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1� หลักก�รและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าท่ีผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�า

ตอบและองค์ความรู้ใหม่ อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีช่วย

ให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เล็งเห็นและ

ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ด�าเนิน การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ขึ้น 

เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งในภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้

ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสนับสนุนการเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นส่ือกลาง

เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการท�าผลงานวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อยอดผลงานวิชาการที่สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อ

เนื่องอย่างยั่งยืน 

2� วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

อาจารย์และนักวิจัยให้แพร่หลายมากขึ้น

2.3 เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่สู่สาธารณชน

2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
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3� รูปแบบก�รดำ�เนินก�ร

3.1 การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากร 

3.2 การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทบทความวิจัย หรือ

บทความวิชาการ

3.3 การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4� ส�ข�ที่เปิดรับผลง�น

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และนักวิจัย

1) กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย

 • บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

 • การตลาด

 • การจัดการการท่องเที่ยว

 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การบัญชี/การเงิน

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

 • รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

 • ภาษาอังกฤษ

3) ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย

 • ศิลปะการแสดงและการจัดการ 

5� วัน-เวล�ดำ�เนินง�น

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6� สถ�นที่ดำ�เนินง�น

อาคารเรียนรวม 1 และ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

7.1 นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2 ผู้สนใจทั่วไป
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8� ก�รเสนอผลง�น

8.1 รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย 

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�าเสนอ เรื่องละ

ไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2 รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�า

เสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 15 นาที

8.3 การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง  

ส่งไปที่ www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4 ก�าหนดการ

เปิดรับผลงาน

 • ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา

 • ภายในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ

 • ภายในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

 • ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

 • วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

8.5 อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป  ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท

ช�าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 512 – 2461 – 962 

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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9� ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

9.1 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.2 เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

9.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ

10� ร�ยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

ติดต่อคุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์  โทรศัพท์ 0 7520 1731 E-mail: wiphaphun.i@psu.ac.th

11� ติดต่อสอบถ�มข้อมูลก�รรับสมัครผลง�นแยกต�มส�ข� ดังนี้

สาขา: บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ: คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร โทร: 0-7520-1770 

อีเมล: nonglak.k@psu.ac.th

สาขา: การตลาด

ผู้รับผิดชอบ: คุณกานตรัตน์ ชุมคง โทร: 0-7520-1731 

อีเมล: karntharut.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข โทร: 0-7520-1735

อีเมล: sineenart.kh@psu.ac.th

สาขา: การบัญชี/การเงิน

ผู้รับผิดชอบ: คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: ngamthip.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล โทร: 0-7520-1721

อีเมล: suriyan.b@psu.ac.th

สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ: คุณวีณา แพฟืน โทร: 0-7520-1726

อีเมล: weena.p@psu.ac.th

สาขา: ภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.t

สาขา: ศิลปะการแสดงและการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th


กำ�หนดก�ร 
ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ม�อ� ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019
“วิจัยก้�วใหม่ เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development
วันศุกร์ที่ 29 มีน�คม 2562

ณ  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง
เวล� กำ�หนดก�ร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 10.00 น. มอบเกียรติบัตรผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
10.00 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “University in Disruptive Era”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และ CEO Food Innopolis Thailand 
ห้องบรรยาย  L2221 และห้องบรรยาย  L2211 (ถ่ายทอด) อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 

10.45 - 11.00 น. พัก 
11.00 - 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ห้องที่ 1  L1232  อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 2 ส�ข�วิช�ก�รตล�ด 
ห้องที่ 1  L2111  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 2  L2112  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 3  L2113  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 4  L2121  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 5  L2122  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

กลุ่ม 3 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว
ห้องที่ 1 L2212 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 
ห้องที่ 2 L2222 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 4 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ห้องที่ 1  L1215 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 5 ส�ข�วิช�ก�รบัญชี/ก�รเงิน
ห้องที่ 1  L2211 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 6 ส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ
ห้องที่ 1  L1211 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 
ห้องที่ 2  L1221 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 7 กลุ่มส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร 
ห้องที่ 1  L1224 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

12.00- 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้อง  L1132, L1133 และ L1134 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1
13.00-14.30 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ)

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 3 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ) 

มอบเกียรติบัตรส�าหรับผู้น�าเสนอผลงาน 
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วิทย�กรพิเศษ ผศ� ดร� อัครวิทย์ ก�ญจนโอภ�ษ

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Akkharawit Kanjana-Opas
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
อีเมล์ akkharawit.k@psu.ac.th

akkharawit.k@gmail.com

ประวัติก�รศึกษ�
ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.สงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2532
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Oceanography-Marine Chemistry) 

Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego พ.ศ. 2545

ส�ข�ที่มีคว�มชำ�น�ญเป็นพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล
(Marine Biotechnology, Marine Natural Products)
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property and Intellectual Property Management)
การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technoprenuership)

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น
มีนาคม 2532-พฤษภาคม 2533 ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม-ธันวาคม 2536 นักเคมี บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ�ากัด
กันยายน 2543-มกราคม 2545 ผู้ช่วยวิจัย  Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego, USA.
มกราคม 2537-2549 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธันวาคม 2547-2549 คณะท�างานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทาง

เทคโนโลยี 

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรกฎาคม 2548-พฤษภาคม 2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

mailto:akkharawit.k@psu.ac.th
mailto:akkharawit.k@gmail.com
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ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น (ต่อ)
กรกฎาคม 2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิงหาคม 2551-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
สิงหาคม 2553-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม 2558-ปัจจุบัน คณะท�างานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ก�รฝึกอบรม ดูง�น
มีนาคม-พฤษภาคม 2538 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ The Northern Alberta  

Institute of Technology, Edmonton, Alberta ประเทศแคนาดา
มีนาคม-ธันวาคม  2546 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ณ Gesselschaft fur  

Biotechnologie Forschung (GBF) ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2547 ฝึกอบรมทางด้าน Bioindustry ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547 ฝึกอบรมทางด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการส�าหรับบุคคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2549 ฝึกอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส�านักงานสิทธิบัตร 

และสถาบันนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่น
พฤษภาคม 2550 ฝึกอบรมด้านสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพยากรชีวภาพ  

ณ ประเทศสวีเดน
มีนาคม 2551 ฝึกอบรมการเขียนค�าขอสิทธิบัตร (South East Asian Drafting) โดย

ส�านักงานสิทธิบัตร ยุโรป และ International Federation of Intellectual 

Property Attorneys (FICPI)
มิถุนายน-กันยายน 2551 ฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มิถุนายน 2554 ฝึกอบรมหลักสูตร  Patent  and Intellectual Property Law, Center for 

Advanced Study & Research on Intellectual Property, School of Law, 

University of Washington
มิถุนายน  2557 อบรมหลักสูตร Licensing Academy in Intellectual Property and  

Technology Transfer, University of California, Davis

ร�งวัลที่เคยได้รับ
2553 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 Best Poster Presentation Award, 12th Marine Natural Products  

Conference, February 4-9, 2007. Queenstown, New Zealand
2549 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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ก�รเป็นวิทย�กร/อ�จ�รย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย ให้กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน
วิทยากรในหัวข้อการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และ สวทช.
วิทยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศในอาเซียน (โดย World Intellectual Property Organi-

zation) วิทยากรให้กับ USPTO
วิทยากรให้กับ USPTO
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ร�ยน�มกองบรรณ�ธิก�รและผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจ�รณ�ผลง�นวิจัย บทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ปรีช� วิจิตรธรรมรส

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร�นุชษร� พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร�พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นฤบ�ล ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร�ปิยะนุช  ปรีช�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�วร�งคณ� ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�พงศกร พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สมพงษ์ อำ�นวยเงินตร�

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร�เมธ�วี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
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4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร� สย�ม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ�จ�รย์รุชดี  บิลหมัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร� สุพัฒธน�  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� อัจฉร�  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� จุไรรัตน์  พุทธรักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ดร�ปัญญ�  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ป�ริช�ติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ดลิน�  อมรเหม�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ทวนธง  ครุฑจ้อน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดร�กรวิทย์  เก�ะกล�ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ดร�วิสุทธิณี ธ�นีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�อรอุม�  สุพัฒนกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� กลุ่มส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษธุรกิจ 

ดร� ณัฐกฤต�  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�จิร�พร เยี่ยมคำ�นวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�รัชฎ�ภรณ์  จันทร์อุดม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

8� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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ร�ยน�มผู้ทรงคุณวุฒิวิพ�กษ์ 
ผลง�นวิจัยบทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�นิจก�นต์ หนูอุไร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�สิริภัทร์ โชติช่วง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ชัยรัตน์  จุสป�โล 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร�ห้�วห�ญ  ทวีเส้ง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร. สุณิสา  สถาพรวจนา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�พน�รัตน์  ป�นมณี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ดร�ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร�วิวัฒน์  ฤทธิม� 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
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7� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�จินตน�  ส�ยทองคำ�

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�บุปผ�ช�ติ อุปถัมภ์นร�กร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณกฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ

ผู้จัดการบริษัทกฤษฏิ์ทีม ออร์แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ฟอร์มแม้นส์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและการจัดการธุรกิจการแสดง 

น�ยยุทธน� อัมระรงค์

หัวหน้าคณะศิลปินคิดบวกสิปป์ 

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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1

ปัจจัยการปฎิบัติงานตรวจสอบที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ

Audit Factors Affecting Audit Quality of Accounting Office in the Region  
Bangkok and Samutprakarn

 กัญญา  เจียบุญเหียง1 จารุวรรณ  โคตร์บ้ง1 และ รสิตา สังข์บุญนาค2 

Kanya Chiabunhiang1 Jaruwun Kotbong1 and Rasita Sangboonnak2

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชีท่ีมีผลต่อคุณภาพงานสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การบรรยายสถิติเชิงพรรณนา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สอบบัญชีในส�านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ จ�านวน 115 คน 

คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 34.95 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอบบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการปฎิบัติงานตรวจสอบที่มีผลต่อ

คุณภาพงานสอบบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านจรรยา

บรรณในการประกอบอาชีพ และด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านความเป็น

อิสระของผู้สอบบัญชี และด้านทักษะวิชาชีพการสอบบัญชี อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบ

ว่า ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร ด้านทักษะวิชาชีพการสอบบัญชี 

และด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

คำาสำาคัญ : คุณภาพงานสอบบัญชี

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the factors affecting auditing quality 

of auditors in Bangkok and Samutprakarn.

This research was a qualitative research using descriptive statistics. The sample was 

115 questionnaires, accounting for 34.95%. The data collection instrument was a question-

naire used for data analysis. Frequency, percentage, mean, standard deviation and hypoth-

esis testing.

The results showed that the auditors had opinions on the audit performance fac-
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tors that affected the overall quality of the audit work at a high level. And when consider-

ing each side, it was found. Ethical Code in Occupations and communication skills. At the 

highest level Independence Factors of the Auditor And professional skills, auditing Very 

high Based on the hypothesis testing, it was found that the factor of independence of the 

auditor Communication skills Professional skills audit The ethics of the profession was 

statistically significant at 0.05.

Keywords : Audit Quality 

บทนำา

การจัดท�าบัญชีนับว่ามีความส�าคัญยิ่งส�าหรับทุกองค์กร เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีเป็นสิ่งที่แสดงถึง

ความเป็นไปของธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน และยัง

สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวในการก�าหนดนโยบายและก�าหนดทิศทางกลยุทธ์เพ่ือวางแผนและ

ตัดสินใจในการด�าเนินงาน การประเมินความส�าเร็จของธุรกิจ นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชียังเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้

ทันท่วงที แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังขาดความรู้ทางบัญชี หรือขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของ

พนักงานบัญชี จึงต้องอาศัยบริการจากส�านักงานสอบบัญชีภายนอก ดังนั้น ส�านักงานสอบบัญชีจึงมี

บทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้มีการจัดท�าบัญชีอย่างถูกต้อง ในปี 2558 พบว่ามีธุรกิจที่จด

ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้บริการด้านการจัดท�าบัญชี การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี และ

การให้ค�าปรึกษาด้านภาษี รวมจ�านวนทั้งสิ้น 5,039 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) การส่งเสริมและ

การก�ากับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล มีภารกิจที่เร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับ

การเป็นประชาคมอาเซี่ยน คือ การยกระดับส�านักงานบัญชีไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูล

ทางบัญชีและรายงานทางการเงินของธุรกิจมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งส�านักงานบัญชีที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพจากกรมพัฒนาธุรการค้า จะต้องผ่านการตรวจประเมินอย่างเข้มข้นจากองค์การมาตรฐานสากล 

(ISO) หรือหน่วยตรวจอิสระที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบ

ส�านักงานสอบบัญชีในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นส�านักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่ง

อาจได้รับผลกระทบจากการน�ามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติ เช่น มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุม

คุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

ปัจจุบันการตรวจสอบบัญชีเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะต้องการความ

น่าเชื่อถือจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จึงท�าให้ผู้ประกอบการค�านึงถึงและให้ความสนใจเกี่ยว

กับคุณภาพในงานสอบบัญชีเป็นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกใช้ส�านักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อ

ถือและไว้วางใจ

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเป็นเขตเมืองเศรษฐกิจของประเทศและการบริษัทต่าง ๆ ที่จด

ทะเบียนจัดตั้งจ�านวนมากที่สุดในประเทศไทย ท�าให้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่มีผลต่อ

คุณภาพงานสอบบัญชีในส�านักงานบัญชี การน�ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพส�านักงานสอบบัญชีมา

ปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส�านักงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานก�ากับดูแล สามารถก�าหนดเวลา



3

แนวทางและวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการสอบบัญชี ให้น่าเชื่อถือ และได้รับการ

ยอมรับจากผู้ใช้งบการเงินต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในส�านักงานสอบบัญชี

สมมติฐานของการวิจัย

ปัจจัยในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพงานของผู้สอบที่แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษางานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่มีผลต่อส�านักงาน

สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ” ได้ก�าหนดขอบเขตในการศึกษาดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชี

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ส�านักงานสอบบัญชี

2. ตัวแปรที่ศึกษา

      ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ต�าแหน่งงาน, ปัจจัยในการปฎิบัติงาน

     ตัวแปรตาม ประกอบด้วย คุณภาพงานสอบบัญชี

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

         

 
คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ปัจจัยในการปฏิบัติงานของ

ผู้สอบบัญชี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอบบัญชีได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบบัญชี

มากยิ่งขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ครอบคลุมการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ

ประกอบด้วย

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท�างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมา

ของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือ
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บุคลากรในระดับต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่าง

ทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วย

บุคลากรในระดับต่างๆ เป็นจ�านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป

ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ 

สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการท�างานของบุคคล

2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานคุณภาพของงานสอบบัญชี

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชี

ด้านคุณภาพงานสอบบัญชี งานวิจัยโดยทั่วไปมักจะก�าหนดความหมายของคุณภาพงานสอบบัญชี

ไว้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบท่ีมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้วยังมีนิยามเกี่ยวกับคุณภาพงาน

สอบบัญชีไว้อย่างหลากหลายโดย Wooten Niemi and Sundgren (2008) พบว่าผู้ใช้บริการงานสอบ

บัญชีนิยมเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพของงานสอบบัญชี โดยงานวิจัยนี้ระบุความจ�าเป็นที่ผู้ตรวจ

สอบบัญชีที่ต้องค�านึงถึงคุณภาพในการสอบบัญชีมากขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากความซับซ้อนที่เกิดขึ้นของ

กิจการที่ได้รับการตรวจสอบ และในกรณีที่กิจการต้องการเพิ่มทุนโดยการกู้ยืมจากธนาคาร เนื่องจาก

ธนาคารและผู้ให้กู ้ยืมรายอื่นๆมักให้ความเชื่อถือกับงบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่มี

คุณภาพสูง ซึ่งเป็นไปในท�านองเดียวกันกับวิโรจน์ เลาหทวีโชค (2547) ที่พบว่า บริษัทให้ความส�าคัญใน

การเลือกใช้บริการส�านักงานสอบบัญชีโดยค�านึงถึงการน�าผลงานที่ได้จากผู้สอบบัญชีไปใช้งานต่อได้

Wooten (2003) ได้ท�าการรวบรวมและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี สรุปปัจจัยที่มีผล

ต่อคุณภาพงานสอบบัญชีมีดังนี้

	 1.		ปัจจัยด้านขนาดของสำานักงานบัญชี

ผลการศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับความแตกต่างของคุณภาพงานสอบบัญชีของส�านักงานสอบ

บัญชีขนาดใหญ่กับส�านักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก มีงานวิจัยที่เห็นว่าส�านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มี

คุณภาพดีกว่าเพราะต้องรักษาชื่อเสียงไว้และยังมีทรัพยากรมากเพียงพอในการเพิ่มทักษะของกับพนักงาน

ให้สูงขึ้น แต่มีงานวิจัยบางเรื่องที่พบว่า ความจริงแล้วคุณภาพงานสอบบัญชีระหว่างส�านักงานสอบบัญชี

ขนาดใหญ่และขนาดเล็กไม่ได้แตกต่างกัน

	 2.		ปัจจัยด้านสำานักงานสอบสอบบัญชี	ประกอบด้วย

	 				2.1			ด้านบุคคล	งานสอบบัญชีที่มีคุณภาพดีนั้นอาจเกิดจากการที่สำานักงานสอบบัญชีมีทีมงาน

ตรวจสอบ	 ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่ก้าวหน้าเป็นปัจจุบัน	 มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นอย่างดี	 ซึ่งการที่ทรัพยากรมนุษย์ของสำานักงานจะมีคุณภาพดีนั้นส่วนหนึ่งย่อม

ขึ้นอยู่กับกระบวนการจ้างงานและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพของสำานักงานบัญชี

	 			2.2			การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี	สำานักงานสอบบัญชีที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงาน

สอบบัญชีและมีกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เข้มงวดและเหมาะสมจะสามารถช่วยลดความเสี่ยง

จากการตรวจ

	 				2.3			ประสบการณ์การตรวจสอบ	ในอุตสาหกรรมที่ธุรกิจของลูกค้าดำาเนินงานที่สำานักงานสอบ

บัญชีมีลูกค้าซึ่งดำาเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเป็นจำานวนมากจะช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความ
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เข้าใจอย่างลึกซึ้งรวมถึงทักษะในการระบุความเสี่ยงของบริษัทซ่ึงดำาเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว

พร้อมทั้งแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้สอบบัญชีทั่วไป

	 3.		ปัจจัยด้านทีมงานตรวจสอบ

	 					3.1		ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีพบว่าความเอาใจใส่ในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีผู้เป็นหุ้นส่วน	(Partner)	และผู้จัดการ	(Manager)	มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพงานสอบบัญชี

	 	 	 3.2	 	 การปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	 สมาชิกในทีมงานตรวจสอบที่ปฏิบัติงานเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพ	 มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินที่

มิได้ทำาการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์	 การใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	 ที่มี

แนวโน้มว่าจะไม่ยอมรับหลักฐานการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม

	 				3.3		ประสบการณ์การตรวจสอบในบริษัทลูกค้า	การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทลูกค้าเป็น

ระยะเวลานานมีแนวโน้มที่จะมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในกระบวนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทลูกค้า	 ซึ่ง

จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุถึงจุดที่มีความเสี่ยงสูง	 และจุดที่เคยเกิดข้อผิดพลาดซึ่งได้ตรวจพบในปี

ก่อนๆ	เพื่อจะได้ให้ความใส่ใจในจุดดังกล่าวเป็นพิเศษ	และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

	 				3.4		ประสบการณ์การตรวจสอบ	ในอุตสาหกรรมที่ธุรกิจของลูกค้าดำาเนินงาน	การมี

ประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทลูกค้าที่ดำาเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นจำานวนมากจะทำาให้

ทีมงานตรวจสอบมีความรู้	ความชำานาญในการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว	ซึ่งจะทำาให้ผู้

สอบบัญชีมีความเชื่อมั่นในการประเมินหลักฐานการตรวจสอบของบริษัทดังกล่าว

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ส�านักงานสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 1,665 แห่ง และ

จังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 198 แห่ง รวมเป็นจ�านวน 1,863 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง

พาณิชย์ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560) โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของส�านักงาน

สอบบัญชี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของ ทาโร ยามาเน (TARO 

YAMANE,1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะใช้ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 329 แห่ง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการศึกษา คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอาศัย

แนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา ซึ่ง

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งได้แบ่งสอบถามเป็น 

4 ส่วน ดังนี้

	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่	เพศ	อายุ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำางาน	

จำานวนลูกค้า	รูปแบบของสำานักงานสอบบัญชี



6

	 ส่วนที่	2	คุณภาพของงานสอบบัญชี

	 ส่วนที่	3	ปัจจัยการปฏิบัติงานของสำานักงานบัญชี	

	 ส่วนที่	4	ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชี

 ซึ่งในส่วนที่	2	และ	3	เป็นคำาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า	(Rating	Scale)	ตามวิธีของลิคเค

อร์ท	(Likert)	แบ่งเป็น	5	ระดับ	ดังนี้

ค่าระดับคะแนน		 	 	 	 ระดับความเห็น

	 ค่าระดับคะแนนเท่ากับ	5			 หมายถึง		 เห็นด้วยมากที่สุด

	 ค่าระดับคะแนนเท่ากับ	4			 หมายถึง		 เห็นด้วยมาก

	 ค่าระดับคะแนนเท่ากับ	3			 หมายถึง		 เห็นด้วยปานกลาง

	 ค่าระดับคะแนนเท่ากับ	2			 หมายถึง		 เห็นด้วยน้อย

	 ค่าระดับคะแนนเท่ากับ	1			 หมายถึง		 เห็นด้วยน้อยที่สุด

	 การกำาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ยออกเป็น	5	ระดับ	โดยทำาการกำาหนดช่วงค่าระดับคะแนน	

ดังนี้

	 	 	 ช่วงคะแนน	 =	 คะแนนสูงสุด	–	คะแนนต่ำาสุด

	 	 	 	 	 	 	 จำานวนชั้น

	 	 	 	 	 =	 5 - 1

         5 

	 	 	 	 	 =			 0.8

	 ดังนั้น	เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูล	โดยใช้การวัดข้อมูลแบบ	5	Point	Likert	Scale	

และกำาหนดแต่ละช่วงย่อยเป็น	5	ระดับ	โดยกำาหนดช่วงคะแนนของการวัดค่าเฉลี่ยได้	ดังนี้

	 คะแนนเฉลี่ย		 ตั้งแต่	4.21	–	5.00		 	 หมายถึง		 มากที่สุด

	 คะแนนเฉลี่ย		 ตั้งแต่	3.41	–	4.20		 	 หมายถึง		 มาก

	 คะแนนเฉลี่ย		 ตั้งแต่	2.61	–	3.40		 	 หมายถึง		 ปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย		 ตั้งแต่	1.81	–	2.60		 	 หมายถึง		 น้อย

	 คะแนนเฉลี่ย		 ตั้งแต่	1.00	–	1.80		 	 หมายถึง		 น้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการจัดท�างานวิจัยฉบับนี้ เพื่อท�าให้ทราบถึงปัจจัยในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส่งผลต่อ

คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบ โดยลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Prima-

ry Data) ซึ่งได้รับข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างคือ ส�านักงานสอบบัญชีเขต

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ จ�านวน 329 แห่ง เพื่อศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ส่งผล

ต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบในส�านักงานบัญชี 

ผลการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมามีเพียงจ�านวน 115 ชุด 

คิดเป็นอัตราตอบกลับ (Response Rate = (115/329)x100=34.95%

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลได้ทั้ง 115 ชุด และท�าการลงรหัสข้อมูลเพื่อน�าไปท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

สถิติเพื่อท�าการวิจัย ทั้งนี้ได้มีการน�าค่าสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา	(Descriptive	Statistics)	ประกอบด้วย

1.1 การวิเคราะห์ค่าความถี่	(Frequencies)	และค่าร้อยละ	(Percentage)	ซึ่งเป็นข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

1.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	 (Mean	 :	 X)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 ใช้สำาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและ	คุณภาพ
งานสอบบัญชีของผู้สอบ	และใช้ค่าเฉลี่ย	(Range)	เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการแปลผล

2. สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	
2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่าง	 (Independent	 Sample	 t-test)	 ใช้ทดสอบเปรียบ

เทียบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ	 ซึ่งจำาแนกไม่เกิน	 2	 กลุ่ม	 ผลจะปรากฎเป็นค่า	
Sig	 (Significant)	 เป็นการบอกนัยสำาคัญทางสถิติ	 ถ้า	 Sig	 น้อยกว่า	 0.05	 แสดงยอมรับ
สมมุติฐาน	 หมายความว่า	 ตัวแปรต้นที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อตัวแปรที่แตกต่างกัน	 แต่ถ้า	
Sig.	มากกว่า	0.05	แสดงว่าปฏิเสธสมมุติฐาน	หมายความว่าตัวแปรต้นที่แตกต่างกัน	ไม่มี
ผลต่อตัวแปรตามที่แตกต่างกัน

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-Way	 Anova)	 ผลจะปรากฎเป็นค่า	 Sig	
(Significant)	 เป็นการบอกนัยสำาคัญทางสถิติ	 ถ้า	 Sig	 น้อยกว่า	 0.05	 แสดงยอมรับ
สมมุติฐาน	หมายความว่า	ตัวแปรต้นที่แตกต่างกัน	มีผลต่อตัวแปรตามที่แตกต่างกัน	แต่
ถ้า	Sig.	มากกว่า	0.05	แสดงว่าปฏิเสธสมมุติฐาน	หมายความว่าตัวแปรต้นที่แตกต่างกัน	
ไม่มีผลต่อตัวแปรตามที่แตกต่างกัน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n = 115)
			ตัวแปร	/	ตัวชี้วัด																																																															จำานวน																											ร้อยละ

1. เพศหญิง	 	 	 	 	 	 	 83	 	 	 72.2
2. อายุน้อยกว่า	35	ปี			 	 	 	 	 83	 	 	 72.2
3. ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี	 	 	 	 96	 	 	 83.5
4. ประสบการณ์ทำางานต่ำากว่า	10	ปี	 	 	 	 82	 	 	 71.3
5. ไม่มีผู้ช่วยสอบบัญชีที่อยู่ในความดูแล	 	 	 	 66	 	 	 57.4
6. งบการเงินที่รับผิดชอบต่ำากว่า	10	งบการเงิน	 	 	 63	 	 	 54.8 

 

  จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 115 คน ส่วนใหญ่ (1) เพศหญิง จ�านวน 83 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.2 (2) อายุน้อยกว่า 35 ปี จ�านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 (3) ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จ�านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 (4) ประสบการณ์การท�างานต�่ากว่า 10 ปี จ�านวน 82 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.3 (5) ไม่มีผู้ช่วยสอบบัญชีที่อยู่ในความดูแล จ�านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 (6) งบ

การเงินที่รับผิดชอบต�่ากว่า 10 งบการเงิน จ�านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8

ส่วนที่	2 คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ตารางที่	2	การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบ

บัญชี

คุณภาพงานสอบบัญชี Mean
Std. 

Deviation
ระดับความคิด

เห็น
1.ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียง
พอจะช่วยลดความเสี่ยง

3.89 .685 มาก

2.ผู้สอบบัญชีมีการจัดสรรทรัพยากร	ระยะเวลาและขอบเขตของ
วิธีการตรวจสอบของผู้สอบ

3.90 .680 มาก

3.ผู้สอบบัญชีมีการวางแผนอย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ

4.08 .785 มาก

4.ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายใน	รวมถึงประเมินสภาพแวดล้อม

3.93 .814 มาก

5.ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบรายการสาระสำาคัญเฉพาะด้าน
โดยใช้ผู้ช่วย(ถ้ามี)เพื่อลดความเสี่ยง

4.03 .748 มาก

6.ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ดุลยพินิจและความเป็นอิสระในการ
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

3.92 .829 มาก

7.ผู้สอบบัญชีมีทักษะในการใช้เทคนิคการตรวจสอบและการใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย

4.17 .712 มาก

8.ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกิจ

3.99 .843 มาก

โดยรวม 4.4957 .65392 มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพงานสอบบัญชี 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.89 – 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด

คือ ผู้สอบบัญชีมีทักษะในการใช้เทคนิคการตรวจสอบและการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย (X=4.17) รองลงมา

คือผู้สอบบัญชีมีการวางแผนอย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติ (X=4.08) 

ส่วนด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจะ

ช่วยลดความเสี่ยง (X=3.89)

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยการปฎิบัติงานตรวจสอบที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี

ในเขต  กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ

Variable
Sum of 
Squares

df
Mean 

Square
F Sig.

ด้านความเป็นอิสระของผู้

สอบบัญชี

Between	Groups 10.569 2 5.285 15.275 .000
Within	Groups 38.748 112 .346
Total

49.317 114

ด้านทักษะการติดต่อ

สื่อสาร

Between	Groups 18.363 2 9.181 107.470 .000
Within	Groups 9.568 112 .085
Total 27.931 114

ด้านทักษะวิชาชีพการสอบ

บัญชี

Between	Groups 9.553 2 4.776 16.720 .000
Within	Groups 31.993 112 .286
Total 41.546 114

ด้านจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ

Between	Groups 19.139 2 9.569 119.355 .000
Within	Groups 8.980 112 .080
Total 28.118 114

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 

ด้านทักษะการติดต่อสื่อสาร ด้านทักษะวิชาชีพการสอบบัญชี และด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานสอบ

บัญชี

อภิปรายผล

ผลจากแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2 เพศ

ชายร้อยละ 27.8 ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมามีอายุระหว่าง 35-45 ปี คิด

เป็นร้อยละ 25.2 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 83.5 รองลงมาต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อย

ละ 9.6 ประสบการณ์ท�างานส่วนใหญ่ต�่ากว่า 10 ปีร้อยละ 71.3 รองลงมา อยู่ระหว่าง 10-15 ปีร้อยละ 

21.7 ส่วนใหญ่ไม่มีผู้ช่วยสอบบัญชีในความดูแลร้อยละ 57.4 รองลงมาต�่ากว่า 5 คนร้อยละ 26.1 และมีงบ

การเงินที่รับผิดชอบสอบทาน ต�่ากว่า 10 งบการเงิน ร้อยละ 54.8 รองลงมาอยู่ระหว่าง 10-20 งบการเงิน

ร้อยละ 18.3



10

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีมีผลต่อคุณภาพงานสอบ

บัญชีที่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะการปฎิบัติงาน

ด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีมีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี สอดคล้องกับ สาวิตรี อ่องธรรมกุล 

(2547) พบว่าด้านความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผู้ใช้งบการเงินมีความคาดหวังให้ผู้สอบบัญชีไม่ควรมี

ความสนิทสนมกับฝ่ายบริหารของบริษัทที่ตรวจสอบและไม่ควรรับของก�านัลจากบริษัทที่ตรวจสอบ โดย

แนวโน้มส่วนใหญ่ผู้ใช้งบการเงินเห็นด้วย อาจเป็นผลมาจากสิ่งเหล่านี้อารท�าให้ผู้สอบบัญชียินยอมปฎิบัคิ

ตามค�าขอร้องของฝ่ายบริหารก่อให้เกิดความผิดพลาดในการแสดงความเห็นต่องบ

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านทักษะการติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีที่

แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะการปฎิบัติงาน

ด้านการทักษะติดต่อสื่อสารมีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี สอดคล้องกับบุญช่วง ศรีธรราษฎร์ (2559) ได้

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่านักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการศักยภาพของตน ด้านการเรียนรู้ความ

รับผิดชอบ และด้านการติดต่อสื่อสาร

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านทักษะวิชาชีพการสอบบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบ

บัญชีที่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะการปฏิบัติงาน

ด้านทักษะวิชาชีพการสอบบัญชีมีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี สอดคล้องกับ Bedard (1989) พบว่าผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตที่มีความช�านาญมาก  จะสามารถแก้ไขปัญหาการปฎิบัติงานสอบบัญชีได้ดีกว่า ส่งผลให้กา

รสอบบัได้ดีกว่า ส่งผลให้การสอบบัญชีก็จะมีคุณภาพซึ่งงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพคือการที่งบการเงิน

ปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ดงนั้นถ้าหากผู้สอบบัญชีท�างานบกพร่องไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม

ที่ หรือละเลยต่อข้อผิดพลาดซึ่งสื่อว่างานสอบบัญชีไม่มีคุณภาพ (Jeong, 2004) ทักษะด้านการบัญชี ด้าน

ทักษะด้านการบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและด้านเทคโนโลยีสานสนเทศมีผลกระ

ทบเชิงบวกกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ด้านความถูกต้อง ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าผู้

สอบบัญชี่าผู้สอบบัญชีต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฎิบัติงานตรวจสอบ จะส่ง

ผลให้การจัดท�ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีมีความถูกต้อง ซึ่งความถูกต้องเป็นคุณลักษณะหนึ่ง

ของสานสนเทศที่ดี (ซึ่งความถูกต้องเป็นคุณลักษณะหนึ่งของสานสนเทศที่ดี (อรุษ คงรุ่งโชค, 2551 ; เมธ

สิทธิ์ พูลดี, 2550)

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่มีผลต่อคุณภาพ

งานสอบบัญชีที่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ยอมรับสมมติฐาน โดยสะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะการปฎิบัติงาน

ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพมีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชี สอดคล้องกับ นิพันธ์ เห็นโชคชัย

ชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าในการปฎิบัติงานตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้ผลงาน
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ของผู้สอบบัญชีเป็นที่เชื่อถือแก่ผู้ใช้งบการเงิน ผู้สอบบัญชีต้องปฎิบัติตามหลักการพื้นฐานที่ส�าคัญ สิ่งหนึ่ง

ก็คือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่ก�าหนดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพหรือโดยหน่วยงานก�ากับ

ดูแลตามกฎหมายในประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่ามรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้านความซื่อสัตย์

สุจริตมีความสัมพันธ์และกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยังเป็นคุณสมบัติที่ต้องการของเจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก 

(ไพโรจน์ เกตุภักดีกุล, 2545)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1. การตอบแบบสอบถามของตัวแทนสำานักงานสอบบัญชี	ควรที่จะให้ความร่วมมือมากกว่านี้	

เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำาการศึกษา
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีควรที่จะมีผู้ช่วยในการตรวจสอบและแบ่งงานเป็นทีมในการ

ปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้คุณภาพของงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรขยายขนาดกลุ่มตัวอย่างในการทำาวิจัยให้ใหญ่ขึ้น	 เช่น	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน

ประเทศไทย
2. ควรทำาการศึกษาปัจจัยอื่นๆ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี	เช่น	สภาพแวดล้อม

ขององค์กร,	ด้านการทำางานเป็นทีม	เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
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ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 
ของประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Knowledge and understanding for the improving of structure personal 
income tax rates 2017 in Bangna Bangkok

กนิษฐา เดียนกระโทก1 จุฑาทิพย์ ทับอิน1 และ	ปุณยนุช	ยังทินนัง2 

Kanittha	Diankratok1	Jutatip	Tabin1	และ	Punyanut	Youngtinnung2

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปี2560 ของประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตุประสงค์ในการวิจัยคือ เพื่อศึกษา

ระดับความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ของ

ประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 398 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบทาโร่ ยามาเน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ได้แก่ สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง รายได้ต่อปีอยู่ในช่วง 180,001 – 

360,000 บาท มีประสบการณ์ในการท�างานอยู่ในระหว่าง 1 – 5 ปี เคยมีประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รับข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงิน

ได้ธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต/Social media ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคะแนน 17 คะแนน เป็นระดับคะแนนที่ผู้ตอบแบบสอบถามท�าได้จ�านวนมากที่สุด 

และตัวแปรท่ีมีผลต่อความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ปี2560 คืออาชีพ ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการอบรมเกี่ยวกับภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา

คำาสำาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ / ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ABSTRACT

Knowledge-Based Research on the Personal Income Tax Rate in 2017. The purpose 

is to research to study the level of knowledge and Understanding on the improvement of 

the personal income tax structure of 2017 in Bangna, Bangkok. Population and sample 

from Bangna, Bangkok. Total samplings are 398 samples were sampled using TARROYANA 

sampling method and collected using questionnaire. Statistics used in data analysis in-

1
  นักศึกษาปริญญาตรีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

    Bachelor Student, Faculty of Accountancy, Thonburi University

2
  อาจารย์ประจ�าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี

    Lectures, Faculty of Accountancy, Thonburi Univeristy
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clude descriptive statistics and inferential statistics.

The research found that the majority of respondents were female. Age between 

20-30 years old. Employees are employees / employees. Annual income is in the range of 

180,001 - 360,000 baht. Experience in working from 1 to 5 years with experience in filing 

personal income tax. But never trained about personal income tax. Get news about the 

income tax through the Internet / Social media test results hypothesis. It was found that 

the level of knowledge about the adjustment of the personal income tax rate in the year 

2560 was moderate. This is in line with the set assumptions, with a score of 17, the highest 

number of respondents. And the variables that affect the understanding of the improve-

ment of the personal income tax rate in the year 2017 is the experience in filing personal 

income tax. And training on personal income tax.

Keywords : Understanding / Personal income tax

บทนำา

จากนั้นก็เข้าสู่ยุคของการปรับโครงสร้างระบบภาษีอากรครั้งใหญ่ วันที่ 1 มกราคม 2535 ตรงกับ

สมัยของรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี ประเทศไทยมีการน�าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้

แทนภาษีการค้า พร้อมกับปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือเพียง 5 อัตราต่อมาในปี 

2542 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ประกาศยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 50,000 

บาท ไม่ต้องเสียภาษี และในปี 2546 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศยกเว้นภาษีให้กับ

ผู้ที่มีเงินได้ไม่เกิน 100,000 บาทจากนั้นปี 2551 รัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ยกเว้นภาษีให้กับผู้ที่มีเงินได้ไม่

เกิน 150,000 บาท และมีผลบังคับใช้มาจนถึงปี 2559 และล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านกรม

สรรพากรได้มีการแถลงข่าวเรื่อง การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม

เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านของกรมสรรพากร ท�าให้

ประชาชนต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและต้องศึกษาหาความรู้ ท�าความเข้าใจต่อการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราและโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตลอดเวลา

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนในที่จะศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุง

โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 ของประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ว่าความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับใด โดยผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางส�าหรับ

การให้บริการความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึ่งจะได้รับจากการปรับปรุง

โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 ของส�านักงานกรมสรรพากรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 

ของประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานของการวิจัย

1.ประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรุง

ปรุงโครงสร้างอัตรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 อยู่ในระดับปานกลาง

2.ประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ที่มีเพศ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	รายได้

ต่อปี	ประสบการณ์ในการทำางาน ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	การได้รับอบรมความรู้

เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 และการรับรู้ข่าวสาร	 ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

1.ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ก�าหนดขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะในพื้นที่เขตบางนา 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ท�าการศึกษาคือ ประชาชนผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขต

บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางส�าหรับการให้บริการความรู้ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แก่ประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจของประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560

3. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�าข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการด�าเนินการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

      

การทบทวนวรรณกรรม

ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ครอบคลุมการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ

ประกอบด้วย

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบ

ด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบ เหล่านี้เป็นเกณฑ์

ที่นิยมน�ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่ส�าคัญ และสถิติที่วัดได้ของ

ประชากรที่จะสามารถช่วยก�าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท�าให้ง่ายต่อ การวัดมากกว่าตัวแปรทาง

ด้านอื่นๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผู้

บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้าหรือ บริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ ประโยชน์จากด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ของส่วนตลาดได้ ท�าการค้นคว้าหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche 

Market) โดยมุ่งความส�าคัญที่ตลาดอายุ ส่วนนั้นๆ  2. เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรทางที่เป็นส่วนในการ

แบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน ดังนั้นนักการ ตลาดจึงต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบครอบ เพราะว่าในยุค

ปัจจุบันนั้นตัวแปรทางด้านเพศมีการ เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเมื่อก่อน การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจาก การที่ผู้หญิงออกไปท�างานนอกบ้านมากขึ้น 3. ลักษณะครอบครัว 

(Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็นเป้าหมาย ที่ส�าคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการ

ตลาดมาโดยตลอด และมีความส�าคัญอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ หน่วยของผู้บริโภค นักการตลาดจะสน

ใจจ�านวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใด สินค้าหนึ่งรวมถึงยังใส่ใจในการพิจารณา

ลักษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้างด้านสื่อที่ เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นคนตัดสินใจในครอบครัวเพื่อที่

จะช่วยท�าให้พัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม 4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Educa-
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tion and Occupation) หมายถึง ตัว แปรที่ส�าคัญต่อการก�าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปแล้วนักการ

ตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่�าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ 

ปัญหาส�าคัญของการแบ่งส่วน การตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้วัด

ความสามารถของผู้บริโภค ในการซื้อสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันการ

เลือกซื้อสินค้า แท้ที่จริง แล้วอาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการด�ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวก�า

หนดเป้าหมายได้ 17 เช่นกัน แม้รายได้เป็นตัวแปรที่นิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกณฑ์ราย

ได้รวมกับตัว แปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้สามารถก�าหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่ง

ขึ้น 

จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะ 

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ประสบการณ์ในการท�างาน และประสบการณ์

ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อด้านความรู้ และความเข้าใจที่ส�าคัญใน

การปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ

วันเพ็ญ สายชล (2549) ให้ความหมายของความรู้เอาไว้ว่า ความรู้ คือความจ�าซึ่งเกิดจาการเรียนรู้

มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นความจ�าในลักษณะทั่วไป วิธีการ กระบวนการในการเรียนรู้ โครงสร้าง ล�าดับ และ

ความเข้าใจหมายถึง ความสามารถน�าความรู้ต่างๆ มาสื่อสารให้คนอื่นได้เข้าใจจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานั้น 

ในขณะที่ สมศรี ขันทอง (2550) กล่าวว่า ความหมายของค�าว่า ความรู้คือความสามารถในการจดจ�า ข้อ

เท็จจริง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ จากการศึกษา การสังเกต การได้ยิน การมองเห็น และจ�าประสบการณ์ที่

ได้สั่งสมมา

รวีวรรณ ชินะตระกูล (2533) กล่าวว่า การสร้างแบบทดสอบเพื่อเป็นเครื่องมือวัดพฤติกรรม ด้าน

ความรู้ ความจ�าที่เป็นที่รู้จักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

	 1.	 แบบอัตนัย	 เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอบต้องเขียนตอบ	 เป็นการยากที่จะควบคุมการ	 ตอบของผู้

สอบได้	

	 2.		แบบปรนัย	เป็นแบบทดสอบที่มีรูปแบบ	(Structure)	มากที่สุด	สามารถใช้วัดผลได้	

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปว่า ในการสร้างเครื่องมือวัดความรู้ความเข้าใจจะต้องค�านึงถึง

ความสอดคล้องกับนิยาม ซึ่งในที่นี้คือนิยามความรู้ ความเข้าในในการปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 โดยรูปแบบเครื่องมือที่ใช้วัดมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยผู้วิจัยสนใจที่จะใช้

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นปรนัยแบบถูกผิด (True – False) มาเป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ความ

เข้าใจ

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้

สถิต (2529) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การรับสัมผัสสิ่งเร้าแล้วแปรความหมายได้

สุปาณี และคณะ (2545) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การที่บุคคลส�าเนียก (Aware) และมีปฎิกิริยา

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยผ่านระบบสัมผัสซึ่ง ได้แก่ ระบบรีเซ็บเตอร์ในตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนังและกล้ามเนื้อ 

ข่าวสารที่ได้รับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมจะถูกส่งไปยังสมอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นการได้เห็น ได้ยิน ได้

กลิ่น ได้รส ความรู้สึกร้อนหนาว และความเจ็บปวด
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สิทธิโชค (2546) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่อินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตพยายามท�าความ

เข้าใจสิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัสกระบวนการนี้เริ่มต้นจากการใช้อวัยวะสัมผัสจากสิ่งเร้า และ

จัดระบบสิ่งเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมอง หลังจากนั้นจึงแปรความหมายว่าสิ่งเร้าที่รับสัมผัสเข้ามา

นั้นคืออะไร

เสรี (2546) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการในการตีความข่าวสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

จากความหมายของการรับรู้ที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การรับรู้คือการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด 

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการตีความหรือแปล

ความหมายของข้อมูลสิ่งเร้าจากอวัยวะรับความรู้สึกแล้วจึงแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจจากการตีความ

นั้น อันจะน�าไปสู่การตอบสนองต่อไป

มนัสพงศ์ พัฒนวิบูลย์ (2553) กล่าวว่า กระบวนการของการรับรู้จะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วย

	 1.	 อาการสัมผัส	หมายถึง	 อาการที่อวัยวะรับสัมผัสสิ่งเร้า	 หรือสิ่งเร้าผ่านเข้ามากระทบกับอวัยวะ

รับสัมผัสต่างๆ	เพื่อให้คนเรารับรู้ภาวะแวดล้อมรอบตัว

	 2.	 การแปลความหมายจากอาการ	 ส่วนสำาคัญที่จะช่วยทำาให้การแปลความดี	 หรือถูกต้องเพียงใด

นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบคือ

	 				2.1		สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด

	 				2.2		การสังเกตหรือพิจารณา

	 				2.3		ความสนใจหรือความตั้งใจ

	 				2.4		คุณภาพของจิตใจขณะนั้น

3.  ความรู้เดิม หรือประสบการ์เดิม ได้แก่ ความคิด ความรู้ และการกระท�าที่ได้เคยปรากฎแค่ผู้นั้น

มาแล้วในอดีต มีความส�าคัญมากส�าหรับช่วยในการตีความ หรือแปลความหมายของการสัมผัสได้แจ่มชัด 

ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมที่ได้สะสมไว้ ส�าหรับช่วยในการแปลความหมายได้ดีนั้น จะต้องมี

คุณสมบัติคือ

	 			3.1		เป็นความรู้ที่แน่นอน	ถูกต้องชัดเจน

	 				3.2		ต้องมีปริมาณมาก	กล่าวคือ	รู้หลายอย่างจึงจะช่วยแปลความหมายต่างๆ	ได้สะดวกและถูก

ต้อง

สรุปได้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด และน�าผู้รับสารไปสู่

การมีความรู้จนไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม มักเกิดขึ้นตามประสบการณ์ และสั่งสมทาง

สังคมของผู้รับสาร กระบวนการรับรู้มีความแตกต่างกันทั้งในลักษณะของผู้รับสารและทางจิตวิทยาของ

ผู้รับสาร

4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม โดยเป็นไปตาม

กฎหมายที่ก�านด โดยหากบุคคลนั้นมีรายได้ที่ต้องน�าไปเสียภาษีจะต้องแสดงรายการของตนเองตามแบบ

แสดงรายการภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องช�าระ

กฎหมายก�าหนดให้ผู้จ่ายท�าหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน

โดยบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่
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 1. บุคคลธรรมดา คือ ผู้ที่มีเงินได้ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีแหล่งเงินได้ที่จ่าย

จากในประเทศไทย

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

	 	 	 	 2.1	 ห้างหุ้นส่วนสามัญ	 หมายถึง	 ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	 มีบุคคล

ตั้งแต่	2			คนขึ้นไป	ตกลงเข้าหุ้นกันเพื่อร่วมกันทำาธุรกิจตามวัตถุประสงค์จะแบ่งปันกำาไรอันพึงจะได้

	 					2.2	คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล	หมายถึง	บุคคลตั้งแต่	2	คนขึ้นไปตกลงทำากิจการร่วมกัน	โดย

ไม่มีวัตถุประสงค์ที่แบ่งผลกำาไรอันพึงจะได้

3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ถึงความตายระหว่างปีภาษีก่อนที่จะ

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี

4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง หมายถึง กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่งให้กับทายาท

ประเภทของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน”  โดยต้อง

เป็นเงินได้พึงประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของปีนั้น ๆ โดยประเภทของเงินได้ได้แก่

1.		เงิน	

2.		ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำานวณได้เป็นเงิน	ที่ได้รับจริง	

3.		ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำานวณได้เป็นเงิน	

4.		เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้	

5.		เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำาหนด	

ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามการแบ่งของกรมสรรพากร

มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ก�าหนดประเภทของเงินได้พึงประเมินไว้ดังนี้

	 1.		เงินได้ประเภทที่	1	ม.40	(1)	ได้แก่	เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็น

	 2.		เงินได้ประเภทที่	2	ม.40	(2)		ได้แก่	เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำาแหน่งงานที่ทำา	หรือจากการ

รับทำางาน

	 3.		เงินได้ประเภทที่	3	ม.40	(3)	ได้แก่	ค่าแห่งกู๊ดวิลล์	ค่าแห่งลิขสิทธิ์	หรือสิทธิอย่างอื่น	

	 4.		เงินได้ประเภทที่	4	ม.40	(4)	ได้แก่	ดอกเบี้ย	เงินปันผล	เงินส่วนแบ่งกำาไร	เงินลดทุน	เงินเพิ่ม

ทุน	ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น	ฯลฯ	เป็นต้น

	 5.		เงินได้ประเภทที่	5	ม.40	(5)	เงินหรือประโยช์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก

	 	 (ก)		การให้เช่าทรัพย์สิน

	 	 (ข)		การผิดสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์

	 	 (ค)		การผิดสัญญาซื้อขาย	เงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น	โดยไม่ต้องคืน

เงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

	 6.		เงินได้ประเภทที่	6	ม.40	(6)	เงินได้จากวิชาชีพอิสระ	คือ	วิชากฎหมาย	การประกอบโรคศิลป์	

วิศวกรรม	สถาปัตยกรรม	การบัญชี	ประณีตศิลปกรรม	หรือวิชาชีอิสระอื่นซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกากำาหนด

ชนิดไว้

	 7.	 เงินได้ประเภทที่	 7	 ม.40	 (7)	 เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหา
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สัมภาระในส่วนสำาคัญนอกจากเครื่องมือ

	 8.	 เงินได้ประเภทที่	 8	ม.40	 (8)	 เงินได้จากการธุรกิจ	การพาณิชย์	 การเกษตร	การอุตสาหกกรม	

การขนส่ง	หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน	ม.40	(1)	ถึง	ม.40	(7)	แล้ว

 

	 การคำานวนการหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมิน

	 กฎหมายได้กำาหนดเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1.	เงินได้ประเภทที่	1	และ	2	หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน	50%	ของเงินได้พึงประเมินทั้งสองประเภทแต่

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน	100,000	บาท

	 2.	 เงินได้ประเภทที่	3	หักค่าใช้จ่ายได้เฉพาะเงินได้ที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์	 ให้หักได้	50%	แต่ไม่เกิน	

100,000	บาท

	 3.	เงินได้ประเภทที่	4	ตามกฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น

	 4.	เงินได้ประเภทที่	5	หักได้ตามอัตราที่จ่ายจริงหรืออัตราเหมาดังนี้

	 	 -	ค่าเช่าบ้าน	โรงเรือน	สิ่งปลูกสร้าง	แพ	หักค่าใช้จ่ายได้	30%

	 	 -	ค่าเช่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตร	หักค่าใช้จ่ายได้	20%

	 	 -	ค่าเช่าที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร	หักค่าใช้จ่ายได้	15%

	 	 -	ค่าเช่ายานพาหนะ	หักค่าใช้จ่ายได้	30%

	 	 -	ค่าทรัพย์สินอื่นๆ	นอกจากนี้	หักค่าใช้จ่ายได้	10%

	 5.	เงินได้ประเภทที่	6	หักได้ตามที่จ่ายจริงหรืออัตราเหมาดังนี้

	 	 -	ประกอบโรคศิลปะ	หักค่าใช้จ่ายได้	60%	หรือตามที่จ่ายจริง

	 	 -	กฎหมาย	วิศวกรรม	สถาปัตยกรรม	บัญชี	ประณีต	ศิลปกรรม	หักได้	30	%	หรือตามที่

จ่ายจริง

	 6.	เงินได้ประเภทที่	7	หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงหรืออัตราเหมา	60%

	 7.	เงินได้ประเภทที่	8	รายได้อื่นนอกเหนือจาก	1	–	7	(พระราชกฤษฎีกา	ฉบับที่	629:2560)	หักค่า

ใช้จ่ายได้	40%	และ	60%

 

สิทธิในการลดหย่อนภาษี

การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายก�าหนดให้หักได้ตามภาระหรือพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น ๆ มีดังต่อไปนี้  

	 1.	กรณีบุคคลธรรมดา	

	 			1.1	ผู้มีเงินได้	6,000	บาท	

	 			1.2	คู่สมรส	(ไม่มีเงินได้)	60,000	บาท

	 			1.3	บุตร	คนละ	30,000	บาท	โดยบุตรต้องเป็นของผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตร

บุญธรรม	ให้นำาบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาหักก่อนได้ไม่จำากัดจำานวนบุตร	แล้วจึงนำาบุตรบุญธรรมมา

หัก	โดยจำากัดไม่เกิน	3	คน

	 			1.4	ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้และของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้	หักได้คนละ	30,000	
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บาท	โดยบิดามารดาต้องมีอายุ	60	ปีขึ้นไปและไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน	30,000	บาทในปีภาษีนั้น

	 			1.5	ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ	หักได้คนละ	60,000	บาท	ทั้งนี้คนพิการหรือ

คนทุพพลภาพต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน	30,000	บาทในปีภาษี	 สามรถหักได้ไม่จำากัดจำานวนคนพิการ 

		 			1.6		เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้	และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้		ตาม

จำานวนที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	15,000	บาท	ต่อปีภาษีนั้น

	 				1.7		เบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้หักได้ตามจำานวนที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	100,000	บาท	โดยต้อง

เป็นประกันชีวิตที่มีอายุกรมธรรม์	10	ปีขึ้นไป	และ	บริษัทรับทำาประกันชีวิตประกอบกิจการในประเทศไทย	

ส่วนคู่สมรส	(ที่ไม่มีเงินได้)	หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	10,000	บาท

	 	 	 1.8	 เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 หักลดหย่อนได้ตามจำานวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่

เกิน	10,000	บาท	ส่วนทีเกิน	10,001	–	490,000	บาท	ให้นำาไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน	 โดยเงินที่

จ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพต้องไม่เกินร้อยละ	15	ของเงินค่าจ้าง

	 			1.9	เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ	 15	 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษี

เงินได้	 แต่ไม่เกิน	 500,000	 บาท	 เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 กองทุนบำาเหน็จ

บำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	 หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแล้ว	 ต้องไม่เกิน	

500,000	บาท			

	 	 	 1.10	 เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	 (LTF)	 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535ไม่เกินร้อยละ	15	ของเงินได้พึงประเมิน	แต่ไม่เกิน	500,000	บาท	(ตั้งแต่

วันที่	 1	มกราคม	พ.ศ.	 2559	ถึงวันที่	 31	ธันวาคม	พ.ศ.	 2562	ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า	 7	

ปีปฏิทิน)

	 			1.11	เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม	หักได้ตามจำานวนที่จ่ายจริงตามกฎหมายว่าด้วย

ประกันสังคม	

	 			1.12	ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย	

	 -	ผู้มีเงินได้กู้ยืมคนเดียว	หักได้ตามจำานวนที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	100,000	บาท

	 -	ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืม	หักได้ตามส่วนจำานวนผู้กู้ร่วม	แต่รวมกันต้องไม่เกินจำานวนที่จ่าย

จริงและไม่เกิน	100,000	บาท	

	 	 	 1.13	 การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน	 หรือห้องชุดในอาคารชุดนั้น	 หักได้	 ตาม

จำานวนที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ	ที่มีมูลค่าไม่เกิน	3,000,000	บาท	แต่ไม่เกินร้อยละ	20	ของมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน	 หรือห้องชุดในอาคารชุดนั้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนซึ่งได้จด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในระหว่างวันที่	13	ต.ค.	2558	ถึง	31	ธ.ค.	2559

	 			1.14	เงินบริจาค	สามารถหักค่าลดหย่อนได้ตามรายละเอียด	ดังนี้

	 -	เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา	กีฬา	และโรงพยาบาล	หักได้	2	เท่าของจำานวนที่จ่ายจริงแต่

ไม่เกิน	ร้อยละ10	ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค

	 -	 เงินบริจาคทั่วไป	หักได้ตามจำานวนที่จ่ายจริงหักได้	1	 เท่าของจำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ	

10	ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค
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อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี	2561

ตารางที่	2.1	อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผลบังคับใช้วันที่	1	มกราคม	2560	

ช่วงเงินได้สุทธิ	(บาท) อัตราภาษี	(ร้อยละ)

1 – 150,000 ได้รับยกเว้น

150,001 – 300,000 5

300,001 – 500,000 10

500,001 – 750,000 15

750,001– 1,000,000 20

1,000,001 – 2,000,000 25

2,000,001 – 5,000,000 30

5,000,001	ขึ้นไป 35

ที่มา	:	กรมสรรพากร,	2560	:	เลขที่ข่าว	ปชส.11/2560

ผู้มีเงินเได้	 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบแสดงรายการดัง

ต่อไปนี้

ตารางที่	2.2	กำาหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   
ชื่อ	แบบ ใช้ยื่นกรณี กำาหนดเวลายื่น

ภ.ง.ด.	90 มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท มกราคม	–	มีนาคม	

ของปีภาษีถัดไป

ภ.ง.ด.	91 มีเงินได้เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่	

1	ม.40	(1)	ประเภทเดียว

มกราคม	–	มีนาคม	

ของปีภาษีถัดไป

ภ.ง.ด.	93 มีเงินได้ขอชำาระภาษีล่วงหน้า ก่อนถึงกำาหนดเวลา

การยื่นแบบตามปกติ

ภ.ง.ด.	94 ยื่นครึ่งปีสำาหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่	

5,6,7	และ	8

กรกฎาคม	–	กันยายน

ของปีภาษีนั้น

ภ.ง.ด.	95 คนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานจำา

สำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค

มกราคม	–	มีนาคม

ของปีภาษีถัดไป

ที่มา : กรมสรรพากร, 2560 ความรู้เรื่องภาษี www.rd.go.th

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขต

บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 90,852 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560, กรมการ

ปกครอง)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
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ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 398 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการศึกษา คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอาศัย

แนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา ซึ่ง

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งได้แบ่งสอบถามเป็น 

3 ส่วน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค�าถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ประสบการณ์ในการท�างาน ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา การอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีค�าถามทั้งหมด 9 ข้อ ประกอบด้วยค�าถามในลักษณะเป็นค�าถามปลายปิดแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) ก�าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค�าตอบ

ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 

จ�านวน 30 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน
	 ตอบใช่	 	 ได้คะแนน	 1	 คะแนน
	 ตอบไม่ใช่	 ได้คะแนน	 0	 คะแนน	
	 โดยนำาค่าคะแนนที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ถูกต้องมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้
	 ค่าคะแนน	 		0	–	9			 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย
	 ค่าคะแนน	 10	–	20		 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง
	 ค่าคะแนน		 21	–	30		 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ค�าถามจะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อ

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดปี 2560 จ�านวน 3 ข้อ ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบถาม

โดยอิสระ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำามาวิเคราะห์	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1.	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (	 Primary	 Data)	 เก็บข้อมูลจากการสำารวจโดยการใช้แบบสอบถามเก็บ

ข้อมูลจากประชาชนทั่วไปในเขตบางนา	 โดยก่อนที่ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามทั้งหมด	 398	 ชุดให้แก่ผู้
ตอบแบบสอบถาม	 ผู้วิจัยได้ชี้แจ้งให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถามก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

2.	ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอาไว้แล้ว	ได้แก่	งานวิจัย	บทความ	วารสาร	สิ่งพิมพ์	เว็บไซด์	และเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนข้อมูล
ที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป (Statistical Package for 

the Social Sciences: SPSS) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเปลี่ยนเป็นรหัส
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ตัวเลย  (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามรูปแบบการ

วิเคราะห์โดยใช้ สถิติดังนี้  

1.	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา	 (Descriptive	Statistics)	 ได้แก่	 ใช้ตารางแจกแจงความถี่		

(Frequency)	 แสดงผลเป็ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่าง	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 เพื่ออธิบายความรู้ความ

เข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี	 2560	 แตกต่างจากค่ากลางมากน้อย

เพียงใด	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2553)	

2.	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างอิง	 (Inferential	 Statistics)	 ใช้วิเคราะห์

ข้อมูลสมมติฐาน	ได้แก่

2.1	สถิติวิเคราะห์ค่าที	(Independent	sample	t-test)	โดยทดสอบความแตกต่าง	คะแนนเฉลี่ย

ของกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่ม	 เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่	 1	 ด้านเพศ	 ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา	 และการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ที่แตกต่างกันมีผลต่อความรู้ความ

เข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างกัน	 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	

โดยตัวแปรต้นเป็นคำาถามที่เป็นมาตรวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ	(Nomina	Scale)	และตัวแปรตามเป็น

มาตรวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น	(Interval	Scale)

2.2	 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA	 เพื่อทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมากกว่า	 2	 กลุ่ม	 โดยใช้ทดสอบสมมติฐานที่	 1	 ด้านอายุ	 การศึกษา	 อาชีพ	

รายได้ต่อปี	 ประสบการณ์ในการทำางาน	 และการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 โดย

ตัวแปรต้นเป็นคำาถามที่เป็นมาตรวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ	(Nominal	Scale)	หรือประเภทเรียงลำาดับ	

(Ordinal	Scale)	และตัวแปรตามเป็นมาตรวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น	(Interval	Scale)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�าแนกเป็น เพศ อายุ รดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ประสบการณ์ในการท�างาน ประสบการณ์

ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การอบรมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยว

กับภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยน�าเสนอในรูปแบบของจ�านวนและร้อยละ ดังนี้

ตารางที่	1	แสดงความถี่	(Frequency)	และร้อยละ	(Percentage)	ด้านข้อมูลทั่วไปของ

	 		ผู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนผู้มีเงินได้ในเขตบางนา 
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ข้อมูลทั่วไป จำานวน	(คน) ร้อยละ
1.เพศ

			ชาย

			หญิง

181

217

45.5

54.5

รวม 398 100

2.	อายุ

				20	–	30	ปี

				31	–	40	ปี

				41	–	50	ปี

				50	ปีขึ้นไป

174

144

64

16

43.7

36.2

16.1

4.0

รวม 398 100

3.	ระดับการศึกษา

				ต่ำากว่าปริญญาตรี

				ปริญญาตรี

				สูงกว่าปริญญาตรี

164

223

11

41.2

56.0

2.8

รวม 398 100

   4.	อาชีพ

				พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง

				ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ

				พนักงานรัฐวิสาหกิจ

				เจ้าของกิจการ

    อาชีพอิสระ

				อื่นๆ	โปรดระบุ

271

61

24

19

23

0

68.1

15.3

6.0

4.8

5.8

0

รวม 398 100
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ข้อมูลทั่วไป จำานวน	(คน) ร้อยละ
5.	รายได้ต่อปี

    ต่ำากว่า	180,000	บาท

				180,001	–	360,000	บาท

				360,001	–	720,000	บาท

				720,001	–	1,440,000	บาท

			1,440,001	ขึ้นไป

66

205

107

19

1

16.6

51.5

26.9

4.8

0.2
รวม 398 100

6.	ประสบการณ์ในการทำางาน

    ต่ำากว่า	1	ปี

				1	–	5	ปี

				6	–	10	ปี

				11	ปีขึ้นไป

33

206

93

66

8.3

51.8

23.4

16.6
รวม 398 100

7.	ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

				เคย

				ไม่เคย

274

151

62.1

37.9
รวม 398 100

8.	การอบรมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

				เคย

				ไม่เคย

164

234

41.2

58.8
รวม 398 100

9.	การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

				โทรทัศน์

				วิทยุ

				หนังสือพิมพ์

				อินเตอร์เน็ต/Social	Media

				นิตยสาร/วารสาร

				ญาติพี่น้อง/เพื่อน

				การอบรม/สัมนาทางวิชาการ

				ตำาราเรียน/หนังสือเรียน

				อื่นๆ	โปรดระบุ

146

4

14

169

3

18

28

16

0

36.7

1.0

3.5

42.5

0.8

4.5

7.0

4.0

0
รวม 398 100

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 398 คน จ�าแนกตาม

ตัวแปรได้ดังนี้

	 1.	 เพศ	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จำานวน	 217	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 54.5	

และส่วนน้อยเป็นเพศชาย	จำานวน	181	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.5

	 2.	อายุ	พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	มีอายุระหว่าง 20	–	30	ปี	จำานวน	174	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	43.7	รองลงมามีอายุระหว่าง	31	–	40	ปี	จำานวน	144	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.2													อายุ	41	

–	50	ปี	จำานวน	64	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.1	และน้อยสุดคือ	อายุ	50	ปีขึ้นไป	จำานวน	16	คน	คิดเป็นร้อย
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ละ	4.0	ตามลำาดับ

	 3.	ระดับการศึกษา	พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจำานวน	223	

คน	คิดเป็นร้อยละ	56.0	และรองลงมาได้แก่การศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี	มีจำานวน	164	คน	คิดเป็นร้อยละ	

41.2	และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	มีจำานวนน้อยที่สุดคือ	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.8	ตามลำาดับ

	 4.	 อาชีพ	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง	 จำานวน	

271	คน	คิดเป็นร้อยละ	68.1	รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ	จำานวน	61	คน	

คิดเป็นร้อยละ	15.3	อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ	จำานวน	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.0	อาชีพอิสระ	จำานวน	23	

คน	คิดเป็นร้อยละ	5.8	และน้อยที่สุดคือ	เจ้าของกิจการจำานวน	19	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.8	ตามลำาดับ

	 5.	 รายได้ที่ได้รับต่อปี	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ต่อปีอยู่ในช่วง180,001	

–	 360,000	 บาท	 จำานวน	 205	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 51.5	 รองลงมาคือรายได้ต่อปีอยุ่ในช่วง	 360,001	 –	

720,000	บาท	จำานวน	107	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.9	รายได้ต่อปีอยู่ในช่วงต่ำากว่า	180,000	บาท	จำานวน	

66	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.6	รายได้ต่อปีอยู่ในช่วง	720,001	–	1,440,000	บาท	จำานวน	19	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	4.8	และน้อยที่สุดคือรายได้ต่อปีอยู่ในช่วง	1,440,001	ขึ้นไป	จำานวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.3	ตาม

ลำาดับ

	 6.	 ประสบการณ์ในการทำางาน	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำางาน

อยู่ในระหว่าง	1	–	5	ปี	จำานวน	206	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.8	รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการทำางานอยู่

ในระหว่าง	6	–	10	ปี	จำานวน	93	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.4	คน	ประสบการณ์ในการทำางานอยู่ในระหว่าง	

11	ปีขึ้นไป	จำานวน	66	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.6	และน้อยที่สุดคือ	ประสบการณ์ในการทำางานที่ต่ำากว่า	1	ปี	

จำานวน	33	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.3	ตามลำาดับ

	 7.	 ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมี

ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	จำานวน	247	คน	คิดเป็นร้อยละ	62.1	และไม่เคยยื่นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาจำานวน	151	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.9

	 8.	 การอบรมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับ

การอบรมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	จำานวน	234	คน	คิดเป็นร้อยละ	58.8	และเคยได้รับการอบรม

เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรมดาจำานวน	164	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.2

	 9.	การรับข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดา	พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข่าวสารเกี่ยว

กับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต/Social	media	จำานวน	169	คน	คิดเป็นร้อยละ	42.5	รองลงมาคือ

รับข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่านโทรทัศน์	จำานวน	146	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.7	การรับข่าวสาร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่านการอบรม/สัมนาทางวิชาการ	 จำานวน	 28	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.0	 การ

รับข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่านญาติพี่น้อง/เพื่อน	 จำานวน	 18	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 4.5	 การรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่านตำาราเรียน/หนังสือเรียน	 จำานวน	 16	 คน	คิดเป็นร้อยละ	 4.0	 การ

รับข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่านหนังสือพิมพ์	จำานวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.5	การรับข่าวสาร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่านวิทยุจำานวน	 4	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.0	 และที่น้อยที่สุดคือการรับข่าวสาร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่านนิตยสาร/วารสาร	จำานวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.8	ตามลำาดับ
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ส่วนที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรเพศ อายุ การ

ศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ประสบการณ์ในการท�างาน ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

การอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรเพศ

ตัวแปร N X̅ SD t Sig.
ชาย 181 18.65 5.350 -2.326 0.117
หญิง 217 19.93 5.562 -2.334

Sig. = 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรเพศ ไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยที่ 19.93 และเพศชายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.65 ตาม

ล�าดับ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรอายุ

ตัวแปร
แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig

อายุ Between	Groups 110.162 3 36.721 1.401 0.242

Within	Groups 10324.155 394 26.205
Total 10434.917 397

Sig	=	0.05

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรอายุไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรการศึกษา 

ตัวแปร
แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig

วุฒิการศึกษา Between	Groups 41.903 2 20.951 0.796 0.452

Within	Groups 10393.014 395 26.311

Total 10434.917 397

Sig	=	0.05

จากตารางที่ 4 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรวุฒิการศึกษาไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 45 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรอาชีพ 

ตัวแปร
แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig

อาชีพ Between	Groups 558.638 4 139.659 5.557 0.000*
Within	Groups 9876.279 393 25.130

Total 10434.917 397

Sig	=	0.05

	 จากตารางที่	5	พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี	2560	ของประชาชนในเขตบางนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ตามตัวแปรอาชีพ	แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

	 เมื่อนำาผลมาวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่	 ที่ระดับความเชื่อมัน	 95%	 โดยใช้

สูตรตามวิธี	Least	Significant	Difference	(LSD)	ดังต่อไปนี้	
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ตารางที่ 6 การทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรอาชีพ

อาชีพ

พนง.

บจก

19.50

ขรก.

21.95

พนง.

รัฐฯ

22.92

เจ้าของ

กิจการ

21.32

อาชีพ

อิสระ

21.52

พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 19.50 - .001* .001* .127 .064

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ 21.95 - - .424 .630 .727

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 22.92 - - - .299 .341

เจ้าของกิจการ 2 1 . 3 2 - - - - . 8 9 5

อาชีพอิสระ 21.52 - - - - -

*	แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

	 จากตารางที่	 6	 ระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี	 2560	 ของประชาชนในเขตบางนา	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ตามตัวแปรอาชีพ	 พบว่าความ

รู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี	 2560	 ของประชาชนในเขต

บางนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	โดยผู้ที่มีอาชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจมีค่าเฉลี่ย	 22.92	 มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี	 2560	 สูงกว่าผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้างที่มีค่าเฉลี่ย	 19.50	 ข้าราชการ/พนักงาน

ของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐที่มีค่าเฉลี่ย	 21.95	 เจ้าของกิจการที่มีค่าเฉลี่ย	 21.32	 และอาชีพอิสระที่มีค่าเฉลี่ย	

21.52	ตามลำาดับ

	 ตารางที่	7	เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี	2560	ของประชาชนในเขตบางนาจังหวัดกรุงเทพมหานครตามตัวแปรรายได้ต่อปี

ตัวแปร
แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig

รายได้ต่อปี Between	

Groups

99.100 4 24.775 0.942 0.440

Within	Groups 10335.818 393 26.300
Total 10434.917 397

Sig	=	0.05

จากตารางที่ 7 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรรายได้ต่อปี ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนาจังหวัดกรุงเทพมหานครตามตัวแปรประสบการณใ์น
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การทำางาน

ตัวแปร
แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig

ประสบการณ์

ในการทำางาน

Between	Groups 96.006 3 32.002 1.220 0.302
Within	Groups 96.006 394 26.241

Total 10434.917 397

Sig	=	0.05

จากตาราง 8 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรประสบการณ์ในการ

ท�างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนาจังหวัดกรุงเทพมหานครตามตัวแปรประสบการณ์ใน

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตัวแปร N X̅ SD t Sig.
เคย 247 20.89 5.608 7.708 0.000*

ไม่เคย 151 16.81 4.237 8.236

Sig	=	0.05

	 จากตารางที่	9	พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี	2560	ของประชาชนในเขตบางนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ตามตัวแปรประสบการณ์ในการยื่น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยคนที่เคยมีประสบการณ์

ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	มีค่าเฉลี่ยที่	20.89	และคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	16.81	ตามลำาดับ

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรการอบรมความรู้

เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตัวแปร N X̅ SD t Sig.
เคย 164 22.61 5.606 11.427 0.000*

ไม่เคย 234 17.06 4.090 10.827

Sig	=	0.05

จากตารางที่ 10 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรการอบรมความรู้

เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนที่เคยอบรม
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ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีค่าเฉลี่ยที่ 22.61 และคนที่ไม่เคยอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.06 ตามล�าดับ

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรการรับรู้ข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตัวแปร
แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig

การรับรู้ข่าวสาร Between	Groups 100.952 7 14.422 0.544 0.801
Within	Groups 10333.965 390 26.497

Total 10434.917 397

Sig	=	0.05

จากตารางที่ 11 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี 2560 ของประชาชนในเขตบางนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรการรับรู้ข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผล

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง รายได้ต่อปีอยู่ในช่วง 180,001 – 360,000 บาท มี

ประสบการณ์ในการท�างานอยู่ในระหว่าง 1 – 5 ปี เคยมีประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

แต่ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรับข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ธรรมดาผ่าน

อินเตอร์เน็ต/Social media

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 

อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคะแนน 17 คะแนน เป็นระดับคะแนนที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามท�าได้จ�านวนมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสายสมร สังข์เมฆ (2555) ซึ่งผลวิจัยพบว่า 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต แบ่งออก

เป็น 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง น้อย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.72 มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 

และยังสอดคล้องกับ วิภาดา สุขสวัสดิ์ (2558) ท�าการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้เสียภาษีอาการที่มี

ผลต่ทัศนคติการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส�านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 (เขต

คลองเตย) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับ

ปานกลาง

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม

ตัวแปรเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี ประสบการณ์ในการท�างาน ประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา การได้รับอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการรับรู้ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง

กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดาแตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติติ ดังนี้

	 1.	เพศ	อายุ	การศึกษา	รายได้ต่อปี	ประสบการณ์ในการทำางาน	และการรับรู้ข่าวสาร	ที่เกี่ยวข้อง

กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองการปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาปี	2560	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

	 2.	 อาชีพพนักงานรัฐวิสหกิจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาปี	2560	มากกว่า	พนักงานบริษัท	ข้าราชการ	เจ้าของกิจการ	และอาชีพอิสระ	

3.	ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ

ปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี	 2560	มากกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการยื่นภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา

	 4.	 ผู้ที่เคยได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี	 2560	 มากกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับการอบรมความรู้

เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุวรรณี	รุ่งจตุรงค์	(2555)	ทำาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความ

เข้าใจในการจัดทำาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	ตามสมมติฐานข้อ

ที่	1	พบว่า	ผู้ทำาบัญชีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความความรู้	ความ

เข้าใจในการจัดทำาบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 สำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต	ต่อมาคือสมมติฐานที่	3	พบว่า	ผู้ทำาบัญชีที่มีระดับตำาแหน่ง

ต่างกัน	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่	 มีผลต่อความความรู้ความเข้าใจในการจัดทำาบัญชีตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	 สำาหรับ	 กิจการที่ไม่มีส่วนได้	 เสียสาธารณะโดยรวมแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิต	และสมติฐานข้อที่	 5	พบว่าผู้ทำาบัญชีที่มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้	 ตาม	พรบ.การบัญชี	 2543	

ต่างกัน	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความความรู้	 ความเข้าใจในการจัดทำาบัญชีตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	 สำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิตรวมถึง	 วิภาดา	 สุขสวัสดิ์	 (2558)	 ทำาการศึกษาความรู้	 ความเข้าใจของผู้เสียภาษีอาการที่มีผลต่อ

ทัศนคติการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	13	(เขตคลองเตย)	

พบว่าอาชีพและประสบการณ์ในการคำานวนภาษีที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อทัศนคติการเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาที่แตกต่างกัน	 และยังสอดคล้องกับ	 ธณัฐชัย	 ผาคำา	 (2559)	 ที่ทำาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ

ต้องการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบวิชาชีบัญชี	 ศึกษา

กรณี	 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	 พบว่า	 ประสบการณ์

ในการเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง,	 ประสบการณ์เคยอบรมแบบออนไลน์ที่แตกต่างกัน	 มี

ความต้องการหลักสูตรอบรม/สัมมนา	 เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ที่แตก

ต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งนี้ 

 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่กลุ่มบุคคล

ที่ยังมีความรู้น้อย โดยการเผยแพร่ความรู้หลากหลายรูปแบบ ไม่เน้นภาษาที่เป็นทางการจนเกินไปเพื่อจะ

ได้สร้างความเข้าใจได้ง่ายเวลาอ่าน หรือเวลารับข่าวสาร

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 ศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อการปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 

2560 และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงค่าลดหย่อนในแต่ละเรื่อง ควรใช้แบบสอบถามที่อ่านแล้ว

เข้าใจง่ายไม่เป็นทางการจนเกินไป เพื่อลดระยะเวลาในการท�าความเข้าใจในแต่ละข้อค�าถาม
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คุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้างงานในสำานักงานสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร
    The Characteristics of Accountants Affecting Employment in Auditing 

firms in Bangkok
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการด�าเนินธุรกิจของส�านักงานสอบบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหาคร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ต่อส�านักงาน

สอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานของการวิจัย คือ ส�านักงาน

ตรวจสอบบัญชีท่ีมีสถานที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครจะต้องปฏิบัติงานในหลายบริษัทที่มีรูปแบบแตกต่างกัน

ย่อมจะต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่แตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย และน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ เพื่อหา ค่าความถี่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรส�าเร็จรูป SPSS for Windows โดยประชากรคือ

ส�านักงานตรวจสอบบัญชี ที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีซึ่งตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ�านวน

ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ส�านักงานตรวจสอบัญชี ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม 2561

ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีในส�านักงานสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จ�าเป็นของนักบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระดับมากที่สุด คือ คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านความรู้ 

ระดับมาก คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับน้อย คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านทักษะทางปัญญา

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและการปฎิบัติงานทางการบัญชี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรับท�าบัญชี

มากกว่าธุรกิจตรวจสอบัญชี มีรูปแบบของธุรกิจเป็นบริษัทจ�ากัดมากกว่าห้างหุ้นส่วน ส่วนใหญ่จะเป็น

พนักงานประจ�า ประมาณ 5 ถึง 10 คน และระยะเวลาในการก่อตั้งส่วนใหญ่ 1 ถึง 10 ปี
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the characteristics of the auditing service 

companies in Bangkok operate their business and to examine the accountants’ characteristics 

that auditing offices in Bangkok are looking for. The hypothesis of the research is that audit-

ing firms in Bangkok which assist with numerous companies and various industries, they 

will have different opinions about the accountants’ characteristics. The questionnaire was 

used as a tool for collecting data. The information was analyzed for demonstrating fre-

quency, percentage, mean and standard deviation. The SPSS for Windows program was 

implemented.

The results show that the most desirable characteristics of the accountant in the 

auditing companies in Bangkok are ethics, interpersonal relationships, high levels of re-

sponsibility and knowledge. The second desirable characteristics are numerical analysis, 

communication and the ability of using information technology. Last, the lowest desirable 

characteristic is intellectual skill.

Most of them are accounting firms and limited companies. There have permanent 

employees around 5 to 10 people and the duration of the establishment is mostly 1 to 10 

years. 

Keywords : Accountant / Desirable Characters/ Bangkok

บทนำา

ในอดีตจนถึงปัจจุบันโลกมีการผนึกประเทศต่างๆ เข้ารวมกันเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ ส่งผล

ก่อให้เกิดการเปิดเสรีการค้า การลงทุน เงินทุน และการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมได้อย่างเสรี

หากในประเทศใดแรงงานยังขาดคุณภาพไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้ประกอบการจะได้รับผลก

ระทบเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นประเทศไทยจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพแรงงานให้มี

ศักยภาพสูงทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อให้คนไทยสามารถยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ

ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแม้กระทั่งหน่วยงานส่วนราชการ ทุกองค์กร จะต้องยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมที่สุด จึงจะท�าให้องค์กรสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

นักบัญชีถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร�่าเรียนมาโดยตรง 

ท�างานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์มากพอสมควร ผ่านการประกอบอาชีพในต�าแหน่งด้านบัญชี

หรือผู้ตรวจสอบบัญชีมาก่อนจึงจะได้รับการยอมรับให้เป็นนักบัญชี และในปัจจุบันบทบาทของนักบัญชีได้

เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นด้วย รวมทั้งการ

ขยายตัวของขนาดองค์กรท�าให้มีการด�าเนินงานที่ซับซ้อนขึ้น ดังนั้นจึงมีความต้องการนักบัญชีที่ไม่เพียงแค่

ท�าบัญชีเท่านั้น แต่นักบัญชียังต้องสามารถออกแบบระบบงาน วางระบบงานและระบบบัญชี ตลอดจน

สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ เพื่อสามารถให้น�าแนะน�า เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ถือ

เป็นการสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและน�าพาองค์กรสู่ความส�าเร็จอย่างมั่นคง และทั้งนี้ยังเป็นอาชีพที่จะเปิด

เสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นอกเหนือไปจากอีกหลากหลายอาชีพจึงนับว่าเป็น
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โอกาสที่ดีส�าหรับนักบัญชีไทยที่จะรุกเข้าไปในประเทศกลุ่มดังกล่าว และท�าให้นักบัญชีไทยมีโอกาสได้

พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ซึ่งพร้อมที่จะก้าวสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จด้วย

ในการด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องมีพนักงานบัญชีท�างานด้านบัญชี ปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจได้

เจริญก้าวหน้าและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า อาชีพพนักงานบัญชียังคงเป็นที่

ต้องการทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือธุรกิจส่วนตัว ผู้ส�าเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีสามารถที่จะ

ประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ได้หลายแห่ง ทั้งที่เป็นหน่วยงานของราชการ และเอกชน นักบัญชีที่ดี

ควรเป็นผู ้ที่มีความรอบคอบ,ซื่อสัตย์,ละเอียด,ชอบการติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนทั่วไป,รักความ

ก้าวหน้า,มีความคิดริเริ่ม,มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา,วิเคราะห์งานได้อย่างมีระบบ,ตัดสินใจเร็ว,มี

ความสนใจและตื่นตัวในเรื่องทั่วไปและก้าวหน้าทันโลก,เพราะงานที่เกี่ยวกับบัญชี การพาณิชย์ในองค์การ

ธุรกิจ เป็นงานที่ท้าทายและต้องแข่งขันกับคู่แข่ง ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ,มี

ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา,ถนัดในเรื่องของคณิตศาสตร์พอสมควร เพื่อช่วยในการตัดสินใจเร็วและ

ถูกต้องตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (กบช.) ก�าหนดไว้ก็มีสิทธิที่จะสอบเป็น

ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ 

การจัดท�าบัญชีในปัจจุบันต้องจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็น

คุณลักษณะอันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีคือคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชีที่

ก�าหนดหลักเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถและจริยธรรมของนักบัญชี อีกทั้งยังก�าหนดให้นักบัญชีมีการ

พัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึงก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพในด้านคุณธรรมจริยธรรม ใน

เรื่องความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซท่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ

ต่อผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการใช้รายงานการเงิน

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาลักษณะคุณลักษณะท่ีเป็นปัจจุบัน

ของนักบัญชีและท่ีพึงประสงค์ต่อส�านักงานสอบบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์โดยการท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส�านักงานสอบบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานบัญชีให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฎิบัติงานและเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ

ทักษะในการปฎิบัติงานของนักบัญชีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ต่อส�านักงานสอบบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานของการวิจัย

สำานักงานตรวจสอบบัญชีท่ีมีรูปแบบแตกต่างกันย่อมจะต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของนักบัญชีที่แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้างงานของส�านักงานสอบบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร
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1. ขนาดประชากรกลุ่ม	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	พนักงานฝ่ายบุคคลในสำานักงานสอบบัญชี

ในกรุงเทพมหานคร

2. ขนาดพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	สำานักงานสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย			ตั้งแต่วันที่	23	เมษายน	2561	–	15	ตุลาคม	2561

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	อัตราการจ้างงานของสำานักงานสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	เขตพื้นที่การปฎิบัติงาน

ตัวแปรตาม			ได้แก่	ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ	 	 	 	 	 	 ตัวแปรตาม

     
 

ลักษณะธุรกิจ 
- ลักษณะการปฏิบัติงาน 
- ประเภทของผู้รับบริการ 
- จำานวนพนักงาน 

- ระยะเวลาในการก่อตั้ง 

คุณสมบัติท่ีพ่ึงประสงค์ 

- ด้านความรู ้

- ด้านทักษะทางปัญญา 

- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ด้านคุณธรรม	จริยธรรม 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานบัญชีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ

ปฎิบัติงานของส�านักงานสอบบัญชี

2. เพ่ือเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฎิบัติงานของนักท�า

บัญชี

การทบทวนวรรณกรรม

ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ครอบคลุมการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ

ประกอบด้วย

1. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี, 

2550มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 

Standards for Professional Accountants : IES) ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพบัญชีระบุว่านักบัญชี

ต้องมีทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
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	 1)	ทักษะทางปัญญา	(Intellectual	Skills)	ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก	6	ระดับตามลำาดับจากน้อยไปหามาก	

ได้แก่	มีความรู้	มีความเข้าใจ	สามารถประยุกต์ใช้	สามารถวิเคราะห์ได้	สามารถสังเคราะห์ได้	(นำาองค์ความ

รู้หลายๆ	ด้านมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วทำาการคาดการณ์และให้ผลสรุปได้)	และสามารถประเมินคุณค่าได้	

สิ่งที่สำาคัญคือบุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องบรรลุระดับสูงที่สุดของทักษะเหล่านี้	ณ	ช่วงเวลาที่

มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ทักษะทางปัญญาช่วยให้นักบัญชีแก้ปัญหา	ตัดสินใจ	และใช้ดุลยพินิจ

ที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อนขององค์กรได้	 ทักษะทางปัญญาที่จำาเป็นประกอบไปด้วยทุกเรื่อง	 ดังนี้		

	 (ก)	ความสามารถที่จะกำาหนด	ได้มา	และเข้าใจ	สารสนเทศจากคน	สิ่งพิมพ์	และสื่ออิเล็กทรอ

นิคส์

	 (ข)	ขีดความสามารถที่จะสอบถาม	วิจัย	คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์	

	 (ค)	ความสามารถที่จะระบุบและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน

 

2)	ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน	(Technical	and	Functional	Skills)	

ประกอบด้วยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	ซึ่งรวมถึง	

	 (ก)	ความชำานาญทางตัวเลข	(การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ)	และความชำานาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	

	 (ข)	การวิเคราะห์แบบจำาลองการตัดสินใจและความเสี่ยง	(Decision	modeling	and	risk	

Analysis)	

	 (ค)	การประเมินค่า	

	 (ง)	การรายงาน	และ	

	 (จ)	ความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 

	 3)	ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล	(Personal	Skills)	ซึ่งเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรม

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยการเรียนรู้และการปรับคุณลักษณะเฉพาะ

บุคคล	ซึ่งรวมถึง	

	 (ก)	ความสามารถในการจัดการตนเอง	

	 (ข)	มีความคิดริเริ่ม	มีความสามารถโน้มน้าวและเรียนรู้ด้วยตนเอง	

	 (ค)	ความสามารถที่จะเลือกและเรียงลำาดับทรัพยากรที่มีจำากัด	และจัดแจงงานให้เสร็จตามกำาหนด

เวลา

	 (ง)	ความสามารถที่จะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

	 (จ)	พิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ	จรรยาบรรณและทัศนคติ	ให้เข้ากับการตัดสินใจ

	 (ฉ)	ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

	 4)	ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร	 (Interpersonal	and	Communication	

Skills)	 ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กรได้ดีรับและส่งผล

สารสนเทศได้	 การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ	 ส่วนประกอบของทักษะทางปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลและการสื่อสารประกอบด้วย

	 (ก)	การทำางานร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

	 (ข)	สามารถทางานเป็นกลุ่ม

	 (ค)	มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ต่างวัฒนธรรมและความคิดเห็นต่างกันได้	

	 (ง)	เจรจาต่อรองหนทางแก้ปัญหาและกำาหนดข้อตกลงร่วมกันในสถานการณ์ทางวิชาชีพ

	 (จ)	การทำางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 (ฉ)	 สามารถนำาเสนอ	 อภิปราย	 รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผ่าน

การเขียนและการพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

	 (ช)	ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงให้ความสำาคัญกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง

	 5)	 ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ	 (Organizational	 and	 Business	

Management	 Skills)	 มีความสำาคัญเพิ่มขึ้นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งจะมีการเรียกร้องให้เป็นผู้แสดง

บทบาทในเชิงรุกในการจัดการองค์การในแต่ละวันในขณะที่ก่อนหน้านี้	บทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

อาจถูกจำากัดอยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานอื่นนำาไปใช้	 แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีได้เข้าไปมีบทบาทกับหลายหน่วยงานมากขึ้น	 จึงมีความจำาเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมาก

ขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบด้าน	ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ	

รวมถึง

	 (ก)	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	การบริหารโครงการ	การบริหารงานบุคคลและทรัพยากร

การตัดสินใจ

	 (ข)	ความสามารถที่จะจัดแบ่งหน้าที่งาน	และการมอบหมายงานเพื่อกระตุ้นและพัฒนา

บุคลากร

	 (ค)	การมีภาวะความเป็นผู้นำา

	 (ง)	การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ

2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทำาบัญชี

สุชาดา กีระนันท์ (2541:158-160) อาจารย์คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ในเอกสารประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี ในหัวเรื่อง “นักบัญชีในยุค 2000” 

ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในยุคการค้าเสรี ที่น�ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านรูป

แบบธุรกิจ ลักษณะของสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี เป็นที่คาดได้ว่า นักบัญชีรุ่นใหม่จะต้อง

ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเตรียมตัวส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

ต่อไปในเวลาข้างหน้าด้วยซึ่งนักบัญชียุคใหม่ (ควร) จะมีต้องคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

	 -		มีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี	และเข้าใจระบบบัญชีอย่างดี	

	 -		มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ	และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ในการทำางานบัญชีได้อย่างดี	
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	 -	 	 มีความเข้าใจในงานด้านอื่น	 ๆ	 ของกิจการเพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการฝ่ายอื่น	 ๆ	 และ

บริหารทีมีต่อข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี	

	 -		มีความสามารถในการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	

	 -		รู้จักการนำาเสนอข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้	

	 -	สามารถเลือกและสร้างรูปแบบการนำาเสนอสารสนเทศที่เหมาะสม	

	 -	 มีความสามารถในการค้นคว้า	 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและตลาดการเงิน	

รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีใหม่	ๆ	ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	

	 -	มีคามตั้งใจ	ใฝ่รู้	และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	

	 -	มีความเป็นอิสระในการทำางานมากขึ้น	

	 -	มีจิตสำานึกและจรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชีและการสอบบัญชี	

	 ผู้ทำาบัญชีในปัจจุบันจะต้องมีความจริงใจต่อวิชาชีพ	 ใฝ่หาความรู้และมีความกระตือรือร้นที่จะ

หาความรู้เพิ่มเติม	รู้จักประยุกต์	มีการพัฒนาตนเอง	รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เมื่อการทางาน

มีปัญหา	และคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทาบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่

จัดทาบัญชีหรือไม่ก็ตาม	 เพื่อผลักดันให้วิชาชีพมีความก้าวหน้ามีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และจรรยาบรรณที่ดี

ในวิชาชีพ

3. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักบัญชี

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้ท�าบัญชี ยึดแนวทางปฏิบัติของ International Ac-

counting Standards Committee (IASC) และInternational Federation of Accountants (IFAC) ที่

ได้กล่าวไว้เป็นแนวทางการศึกษา (วิชาชีพบัญชี) ระหว่างประเทศ (International Education

Standards;	IES)

ความรู้ความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ และความเข้าใจในสาขางานที่ปฏิบัติ 

ความรู้ด้านเทคนิค รวมถึงทักษะด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยืน (ชนัญฎา สินชื่อ. 2548: 24) ความรู้ความ

สามารถของผู้ท�าบัญชีต้องประกอบด้วย (ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์. 2548: 3-5)

3.1	 ความรู้	 (Knowledge)	 ความรู้ของผู้ทำาบัญชีสามารถจำาแนกได้	 4	 ประเภท	 ดังนี้

	 3.1.1	ความรู้ทั่วไป	ประกอบด้วย	(1)	ความรู้เกี่ยวกับสังคม	เศรษฐกิจ	การเมืองและการปกครอง	

ทั้งในอดีต	และปัจจุบัน	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	และความสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบที1มี

ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนำาไปใช้ในการทำาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	 และการวิเคราะห์ความ

เสี่ยง	 เป็นต้น	 (2)	 ความสำานึกในความเป็นไทย	 (3)	 ความรู้ในศิลปะ	 วรรณกรรมและวัฒนธรรมของโลก	

ของภูมิภาค	และของประเทศ	ตลอดจนคุณค่าของศิลปะวรรณกรรม	และวัฒนธรรมเหล่านั้นตลอดจน	 (4)	

ความสามารถในการคิดถาม	 เขียน	 โดยใช้ภาษาที่ง่าย	 กระชับ	 ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจในความเป็น

มนุษย์	ของผู้อื่นที่ตนติดต่อด้วยเพื่อการสื่อสารความหมายกับผู้ที่อยู่นอกวิชาชีพบัญชีอีกด้วย

	 3.1.2	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	ในยุคการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูง	นำามาสู่การเปลี่ยนแปลงการดำาเนิน

ธุรกิจ	 ประกอบกับธุรกิจจะมีความเป็นนานาชาติที่ต้องดำาเนินการตามมาตรฐานระหว่างประเทศมากยิ่ง
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ขึ้น	 การรวมตัวกันระหว่างธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ	 ที่พัฒนาเพิ่มขึ้น	 ทุกที	 ซึ่งการดำาเนินการของธุรกิจแบบ

นี้จำาเป็นต้องใช้มาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 ดังนั้นผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีจำาเป็น

ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจและสามารถนำาไปปฏิบัติควบคู่กับการจัดทำาบัญชีตามมาตรฐานที1กำาหนด

ไว้ได้อย่างถ่องแท้

	 3.1.3	 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 คือเทคโนโลยีทุกประเภทที่

มีส่วนในการสร้าง	 จัดเก็บ	 และรับส่งสารสนเทศต่าง	 ๆ	 ตามความต้องการของผู้ใช้	 รวมถึงเทคโนโลยีด้าน

คอมพิวเตอร์ทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทำาให้สามารถจัดเก็บบำารุงรักษาและค้นคืนข้อมูล	

ทำาการคำานวณและวิเคราะห์ข้อมูล	 ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการปฏิบัติ

งานด้านบัญชี	 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ช่วยทำาให้การทำางานบัญชีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น	 จาก

การใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์แทนระบบการลงบัญชีด้วยมือทำาให้นักบัญชีสามารถท่ีจะจัดทำาและนำาเสนอ

รายงานได้สะดวก

	 3.1.4	ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและเรื่องที่เกี่ยวข้อง	จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	สังคมและ

การเมือง	 ได้นำามาซึ่งกติกาใหม่ในการดำาเนินธุรกิจที่จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	 และกฎ

เกณฑ์ที่กำาหนดภายในประเทศทำาให้	 มาตรฐานในเรื่องต่าง	 ๆเปลี่ยนแปลงไป	 รวมถึงมาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศ	 ซึ่งนักบัญชีจำาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีอันเป็นพื้นฐานเดิมเพื่อเป็นรากฐานที่

จะศึกษาแนวทางด้านบัญชีสมัยใหม่ต่อไป	 นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรที1จะศึกษาความรู้ด้าน

อื่นๆ	 ที่มีผลต่อวิชาชีพบัญชี	 เช่น	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 และกฎหมาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ	 เป็นต้น	

ทั้งนี้โดยหลักการแล้วควรจะมีการกำาหนดเป็นมาตรฐานในการวางโครงสร้างการศึกษาวิชาชีพบัญชี	 เพื่อให้

สอดคล้องกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาที่ต้องสร้างบุคคลากรทางการบัญชี	

ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 3.2	การปรับปรุงความรู้	ในการปรับปรุงความรู้ด้านการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ประกอบด้วยความรู้	4	ประเภท	ดังนี้

	 3.2.1	การประกันคุณภาพการศึกษา	สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาที่ยังอยู่ในระบบและออกนอก

ระบบงบประมาณ	 ควรต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนว่า	 สถาบันที่

ตนอยู่นั้นอยู่ในระบบการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการเข้าสู่วิชาชีพบัญชีได้

	 3.2.2	 มาตรฐานการศึกษา	 สถาบันการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีหลักสูตรที่สามารถใช้ต่อเนื่อง

กับการเข้าสู่วิชาชีพได้แล้วนั้นควรจะต้องสร้างมาตรฐานเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน	 ไม่ว่าจะ

มีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 สถาบันที่มีหลายวิทยาเขต	 ควรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามี	

มาตรฐานเดียวกันในนามของสถาบัน	 มิใช่แตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละวิทยาเขต	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของ

ผู้บริหารของแต่ละสถาบันนั้นๆ	 ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงสถาบันของตนเองและการกำากับดูแลในส่วนของ

มาตรฐานการศึกษานี้	ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังก่อนและหลังการปรับปรุงและต้องดำาเนินงานต่อ

เนื่องที่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงของวิชาชีพ

	 3.2.3	การเข้าสู่ระบบการเป็นนักบัญชีวิชาชีพ	แต่เดิมกำาหนดให้จบสาขาวิชาบัญชีโดยตรง	ซึ่งมีวิชา

ที่บังคับ	 ทำาให้ไม่มีการยืดหยุ่น	 ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนต้องเลือกแผนการศึกษาตั้งในชั้นระดับมัธยมศึกษา	

ซึ่งไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าตนเหมาะกับอาชีพหรือวิชาชีพใด	 ผลที่ปรากฏในชั้น
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อุดมศึกษาจนเป็นบัณฑิตก็คือ	 มีความรู้และมุมมองที่ไม่กว้างพอมองภาพรวมของธุรกิจ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมือง	 การปกครอง	 และการต่างประเทศไม่ครบถ้วนหรือไม่สนใจ	 ทำาให้มีการพัฒนาตัวเองได้ไม่ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นอย่างจากเหตุผลนี้จึงควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ให้สามารถรับ

บัณฑิตในสาขาวิชาอื่นมาสู่กระบวนการเตรียมตัวเป็นนักบัญชีวิชาชีพได้

	 3.2.4	 การเป็นผู้ให้การฝึกหัดงาน	 ในระหว่างการฝึกหัดงานของผู้ที่ทำาการศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ

บัญชี	 ควรจะได้รับการฝึกหัดงานจากผู้ที่เชี่ยวชาญในเฉพาะด้านอย่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เพื่อเพิ่มพูน

ความสามารถในการฝึกงานมากยิ่งขึ้น

	 3.3	 ทักษะความเป็นมืออาชีพ	 จากแนวทางการศึกษา	 (วิชาชีพบัญชี)	 ระหว่างประเทศ	

(International	Education	Standards:	IES)	ได้กำาหนดทักษะความเป็นมืออาชีพไว้	5	ด้าน	ดังนี้

	 3.3.1	ด้านการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด	(Intellectual	skills)	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 3.3.1.1	 ความสามารถที่จะระบุได้มาจัดระบบ	 และเข้าใจสารสนเทศจากผู้คนสิ่งพิมพ์	 และ

แหล่งข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์

	 							3.3.1.2	ความสามารถในการซักถาม	การทำาวิจัย	การคิดอย่างมีเหตุผลและเชิงเคราะห์	การ

ให้เหตุผลและการวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ

	 								3.3.1.3	ความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นระบบในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

	 3.3.2	 ด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าที่	 (Technical	 and	 Functional	 Skills)	 ประกอบด้วย	

ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะสำาหรับศาสตร์การบัญชี	ทักษะเหล่านี้รวมถึง

	 									3.3.2.1	ศาสตร์การคำานวณ	(การประยุกต์เชิงคณิตศาสตร์	และเชิงสถิติ)	และความ	สามารถ

ระดับสูงในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 								3.3.2.2	การจำาลองการตัดสินใจ	และการวิเคราะห์ความเสี่ยง

	 								3.3.2.3	การวัดมูลค่าและการรายงาน

	 								3.3.2.4	การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ	ที่ระบุไว้

	 3.3.3	 ด้านบุคคล	 (Personal	 Skills)	 เกี่ยวข้องกับทัศนคติ	 และพฤติกรรมของนักบัญชีมือ

อาชีพ	 การพัฒนาทักษะเหล่านี้ทำาให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะตัวและการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นทักษะเหล่านี้

ประกอบด้วย

	 								3.3.3.1	การบริหารจัดการตนเอง

	 								3.3.3.2	การคิดริเริ่ม	การมีอิทธิพล	และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

																			3.3.3.3	ความสามารถที่จะเลือกและจัดลำาดับทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดและสามารถ

จะจัดระบบการทำางานให้เสร็จตามกำาหนดเวลา

	 									3.3.3.4	ความสามารถที่คาดคะเนและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

	 									3.3.3.5	การพิจารณานำาคุณค่าแห่งวิชาชีพ	จริยธรรม	และทัศนคติในการตัดสินใจ

	 									3.3.3.6	การสงสัยเยี่ยงมืออาชีพ

	 3.3.4	 ด้านทักษะสัมพันธ์และการสื่อสาร	 (Interpersonal	 and	 Communication	 Kills)	 นัก

บัญชีมืออาชีพสามารถที่จะทำางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้รับและถ่ายทอดสารสนเทศสร้างดุลยพินิจที่มี

เหตุผล	 และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล	 องค์ประกอบของทักษะด้านทักษะสัมพันธ์และทักษะด้าน
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การสื่อสาร	ความสามารถเหล่านี้ประกอบด้วย

	 				3.3.4.1	ทำางานร่วมกับผู้อื่นในขบวนการรับและให้คำาปรึกษา	ทนและแก้ไขความขัดแย้ง

	 				3.3.4.2	ทำางานเป็นหมู่คณะ

	 			3.3.4.3	มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที1มีความหลากหลายในวัฒนธรรมและความสามารถที่จะเรียน

รู้อย่างชาญฉลาด

	 				3.3.4.4	ทำางานได้อย่างมีประสิทธิผลในสถานการณ์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

	 			3.3.4.5	นำาเสนอ	อภิปราย	รายงาน	และป้องกันความคิดอย่างมีประสิทธิผลในรูปแบบของการ

สื่อสารทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร	ทั้งที่เป็นทางการ	และไม่เป็นทางการ

	 	 	 3.3.4.6	 รับฟังและเข้าใจอย่างมีประสิทธิผล	 รวมถึงความอ่อนไหวต่อความแตกต่างด้านภาษา

และวัฒนธรรม

	 3.3.5	 ทักษะด้านองค์การ	 และทักษะผู้บริหารจัดการธุรกิจ	 (Organizational	 and	 Business	

Management	 Skills)	 เป็นสิ่งสำาคัญที่นักบัญชีต้องเข้าใจแง่มุมต่างๆ	 ในการทำาให้องค์การสามารถดำาเนิน

ไปได้	 นักบัญชีมืออาชีพต้องพัฒนาวิสัยทัศน์ทางธุรกิจตลอดจนการรับรู้เข้าใจทางการเมือง	 และการมีวิสัย

ทัศน์ที่กว้างไกล	ประกอบด้วย

	 				3.3.5.1	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	การบริหารโครงการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	และแหล่ง

ทรัพยากรและการตัดสินใจ

	 				3.3.5.2	ความสามารถที่จะจัดระบบ	และมอบหมายงาน	จูงใจและพัฒนาบุคลากร

	 				3.3.5.3	ความเป็นผู้นำา

	 3.4	ประสบการณ์ในการทำางาน	ประสบการณ์ในการทำางานตามแนวทางการศึกษา	(วิชาชีพบัญชี)	

ระหว่างประเทศ	 หมายถึง	 ประสบการณ์ในการทำางานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นจะนับรวมตั้งแต่การ

ปฏิบัติงานเป็นผู้ฝึกหัดงานตามหลักสูตรการเรียนการสอน	ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวอาจจะทำาไปพร้อมกับ

การเรียนได้ดังนี้

	 3.4.1	การฝึกปฏิบัติงานนี้จะมุ่งเน้นประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	และสภาพแวดล้อมของวิชาชีพ	การ

ควบคุมดูแลประกอบด้วย	ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ	(Mentor)	จากองค์กร	ผู้จ้างงาน	และ

ผู้ฝึกงาน

	 3.4.2	 ในระหว่างการฝึกงานต้องมีการจัดทำารายงานเพื่อให้ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพตรวจสอบเป็น

ระยะ

	 3.4.3	 เมื่อครบตามกำาหนดเวลาแล้ว	 ผู้ฝึกงานจะต้องจัดทำารายงานเพื่อให้ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ

ตรวจสอบหรือบางครั้งอาจมีการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม

	 3.4.4	จัดทำาระบบที่มีการจัดทำารายงานเป็นระยะ	ในกรณีที่ไม่สามารถไปตรวจเยี่ยมสถานที่ทำาการ

ของผู้จ้างงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว	ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร

4. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วย

บุคลากรในระดับต่างๆ เป็นจ�านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปลักษณะ



47

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้ มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการท�างานของบุคคล จะเป็นดังนี้

	 1.	อายุกับการทำางาน	(Age	and	Job	Performance)	เป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคลจะลด

น้อยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ้น	แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำางาน

สูง	และสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได้	นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า	คนที่อายุมากจะไม่

ลาออกจากงานหรือย้ายงานแต่จะทำางานที่เดิม	ทั้งนี้เพราะโอกาสในการเปลี่ยนงานมีน้อย	ประกอบกับช่วง

เวลาในการทำางานนานจะมีผลทำาให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น	ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ	ก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วย	

รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างสม่ำาเสมอ	 ขาดงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ

น้อย

	 2.	 เพศกับการทำางาน	 (Gender	 and	 Job	 Performance)	 จากการศึกษาโดยทั่วไป	 เรื่องความ

สามารถเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการทำางาน	แรงจูงใจ	การปรับตัวทางสังคม	ความสามารถ	ในการเรียน

รู้	 ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน	 แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า	

เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย	 และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุกความคิดก้าวไกล	 และมี

ความคาดหวังในความสำาเร็จมากกว่าเพศหญิง	 แต่จะไม่มีความแตกต่างใน	 เรื่องผลงาน	 และในเรื่องความ

พึงพอใจในงาน

	 3.	สถานภาพการสมรสกับการทำางาน	(Marital	Status	and	Job	Performance)	พบว่า	พนักงาน

ที่สมรสแล้วจะขาดงาน	 และมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด	 นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจ

ในงานสูงกว่าผู้ที่เป็นโสด	 ตลอดจนมีความรับผิดชอบ	 เห็นคุณค่าของงาน	 และมีความสม่ำาเสมอในการ

ทำางานด้วย

	 4.	 ความอาวุโสในการทำางานกับการทำางาน	 (Tenure	 and	 Job	 Performance)	 ผู้อาวุโสใน

การทำางานจะมีผลงานสูงกว่าบรรดาพนักงานใหม่	 และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนที่มีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน	(ปรมะ	สตะเวทิน,	2533:	112)	โดยวิเคราะห์จาก

ปัจจัย	ดังนี้

		 	 	 	4.1	 เพศ	ความแตกต่างทางเพศ	ทำาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน	คือเพศ

หญิงมีแนวโน้มมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย	 ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความ

ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิด

ขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย	 (Will,	 1980:	 87)	 นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่าง

กันอย่างมากในเรื่องความคิด	ค่านิยม	และทัศนคติ	 ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม	และสังคม	กำาหนดบทบาทและ

กิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน

	 				4.2	อายุ	เป็นปัจจัยที่ทำาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุ

น้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก	 ในขณะคนที่อายุ

มากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม	 ยึดถือการปฏิบัติ	 ระมัดระวัง	 มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย	

เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน	ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน	คนที่มีอายุมากมักจะใช้

สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ	มากกว่าความบันเทิง

	 					4.3	การศึกษา	เป็นปัจจัยที่ทำาให้คนมีความคิด	ค่านิยม	ทัศนคติ	และพฤติกรรมแตกต่างกัน	คน
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ที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี	 เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสาร

ได้ดี	แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ	ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ

	 					4.4	สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ	หมายถึง	อาชีพ	รายได้	และสถานภาพทางสังคม	ของบุคคล

มีอิทธิพลอย่างสำาคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร	 เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ์	

ทัศนคติ	 ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกันทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล	 (Individual	

Differences	 Theory)	 ของเดอร์เฟอร์	 (De	 Fleur,	 1996)	 ได้เสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความ

แตกต่าง	ระหว่าง	ปัจเจกบุคคลดังนี้

	 	 4.4.1	มนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาบุคคล

	 	 4.4.2	 ความแตกต่างนี้	 บางส่วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชีวภาคหรือทางร่างกายของ

แต่ละบุคคล	แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้

	 	 4.4.3	มนุษย์ซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ	จะเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างกันไป

อย่างกว้างขวาง

	 	 4.4.4	 จากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำาให้เกิดทัศนคติ	 ค่านิยมและความเชื่อถือที่รวมเป็น

ลักษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุพัตรา เนื่องวัง (2556) ได้ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึ่งประสงค์ของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี 

จ�ากัด(มหาชน) จังหวัดตาก พบว่า คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึ่งประสงค์ที่ผู้บริหารให้ความส�าคัญมากที่สุด 

คือด้านการควบคุมการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ยังพบว่า เขตพื้นที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แต่คุณสมบัติ

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2547 คุณสมบัติด้านทักษะวิชาชีพและคุณสมบัติด้านการควบคุมการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่แตกต่างกัน

กฤติกา มุ่งหมาย (2556) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีในปัจจุบันให้เป็น 

มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความพึงประสงค์ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง 

เป็นสถานประกอบการ ที่อยู่ในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 400 ราย สถิติที่ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติ One-Way ANOVA และสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า สถานประกอบการ 

มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตในปัจจุบันโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบ

ว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�าดับแรก คือ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อ วิชาชีพ 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิติยาภรณ์ อินธิปีก (2557) การศึกษาครั้ง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมและระดับความพร้อมใน 

การรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน 

ประเทศไทยกับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน 

ประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ใน

ประเทศไทยกับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีใน 

ประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 400 คนจากวิธีการ สุ่ม
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แบบวิธีการสุ่มแบบง่ายตามสะดวก โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ผลการ

วิจัยพบว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนมีผลต่อความพร้อมของผู้ 

ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากท่ีสุดผู้ประกอบวิชาชีพ 

บัญชีในประเทศไทยมีความพร้อมด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด ปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพร้อมในการ รองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยที่แตกต่างกันอย่างมี นัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.05

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษา (Population) คือ ส�านักงานตรวจสอบบัญชีที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีซึ่งตรวจ

สอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากร

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ส�านักงานตรวจสอบัญชี ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ

บัญชีในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน โดยใช้สูตรการค�านวณไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Co-

chran โดยก�าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนว

ความคิดที่ก�าหนดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 

2 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส�านักงานตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Check List) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะการปฏิบัติงาน ประเภท

ของผู้รับบริการ จ�านวนพนักงาน ระยะเวลาในการก่อตั้ง

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของส�านักงานตรวจสอบบัญชีที่ปฏิบัติงาน

ด้านบัญชีในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความรู้วิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา ด้านการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านคุณค่า ทัศนคติ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

โดยแบบสอบถามได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิจารงานวิจัยของคณะเป็นผู้ตรวจ

แบบสอบถาม และได้ท�าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ด�าเนินการจัดท�าแบบสอบถามตามจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง และท�าการแจกแบบสอบถามให้กับ

ส�านักงานตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร เพื่อท�าการส�ารวจความคิดเห็นตามแบบสอบถาม และ

ด�าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS เพื่อค�านวณ

หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามต้องการโดยแบ่งได้ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของส�านักงานตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นคุณลักษณะความต้องการนักบัญชี

ที่มีผลต่อการจ้างงานในส�านักงานตรวจสอบบัญชีในกรุงเทพมหานคร   โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า

เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง

ควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย ได้ก�าหนดการให้คะแนนค�าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2535:99-100)

 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  ก�าหนดให้  5 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นมาก   ก�าหนดให้  4 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ก�าหนดให้  3 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นน้อย   ก�าหนดให้  2 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  ก�าหนดให้ 1 คะแนน

แล้วหาค่าเฉลี่ยของค�าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผล ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของส�านักงานตรวจสอบ

บัญชีที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีในกรุงเทพมหานครโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและ

สรุปผลการวิจัย ได้ก�าหนดการให้คะแนนค�าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2535:99-100)

 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  ก�าหนดให้ 5 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นมาก   ก�าหนดให้ 4 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ก�าหนดให้ 3 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นน้อย   ก�าหนดให้ 2 คะแนน

 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  ก�าหนดให้ 1 คะแนน

แล้วหาค่าเฉลี่ยของค�าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผล ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
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 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 0.51-1.50  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ตอนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างนักบัญชีกับส�านักงานตรวจสอบบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ(Correlation Analysis)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ	 ตรวจสอบบัญชี	 ให้คำา

ปรึกษาด้านภาษี	ให้คำาปรึกษาด้านธุรกิจ	รับทำาบัญชี	กิจการเจ้าของคนเดียว	กิจการแบบห้างหุ้นส่วน	ห้าง

หุ้นส่วนสามัญ	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	 บริษัทจำากัด	 จำานวนพนักงานประจำา	 จำานวนพนักงานอิสระ	 และระยะ

เวลาในการก่อตั้ง	ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่	1	ถึง	12	ดังนี้

ตารางที่	1	แสดงร้อยละตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี จำานวน ร้อยละ

ไม่มี 290 72.50
มี 110 27.50

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตรวจสอบบัญชี ไม่มี ร้อยละ 72.50 มีร้อยละ 27.50

ตารางที่	2	แสดงร้อยละให้คำาปรึกษาด้านภาษี
ให้คำาปรึกษาด้านภาษี จำานวน ร้อยละ

ไม่มี 266 66.50

มี 134 33.50

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ค�าปรึกษาด้านภาษี ไม่มี ร้อยละ 66.50 มี ร้อยละ 

33.50
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ตารางที่	3	แสดงร้อยละของให้คำาปรึกษาด้านธุรกิจ
ให้คำาปรึกษาด้านธุรกิจ จำานวน ร้อยละ

ไม่มี 320 80.00

มี 80 20.00

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ค�าปรึกษาด้านธุรกิจ ไม่มี ร้อยละ 80.00 มี ร้อยละ 

20.00

ตารางที่	4	แสดงร้อยละรับทำาบัญชี
รับทำาบัญชี จำานวน ร้อยละ

ไม่มี 187 46.80
มี 213 53.20

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับท�าบัญชี ไม่มี ร้อยละ 46.80 มี ร้อยละ 53.20

ตารางที่	5	แสดงร้อยละกิจการเจ้าของคนเดียว
กิจการเจ้าของคนเดียว จำานวน ร้อยละ

ไม่มี 258 64.50
มี 142 35.50

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกิจการเจ้าของคนเดียว ไม่มี ร้อยละ 64.50 มี ร้อยละ 

35.50

ตารางที่	6	แสดงร้อยละกิจการแบบห้างหุ้นส่วน
กิจการแบบห้างหุ้นส่วน จำานวน ร้อยละ

ไม่มี 346 86.50
มี 54 13.50

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกิจการเจ้าแบบห้างหุ้นส่วน ไม่มี ร้อยละ 86.50 มี ร้อย

ละ 13.50

ตารางที่	7	แสดงร้อยละบริษัทจำากัด
บริษัทจำากัด จำานวน ร้อยละ

ไม่มี 200 50.00
มี 200 50.00

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบริษัทจ�ากัด ไม่มี ร้อยละ 50.00 มี ร้อยละ 50.00
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ตารางที่	8	แสดงร้อยละจำานวนพนักงานประจำา
จำานวนพนักงานประจำา จำานวน ร้อยละ

5	ถึง	10	คน 203 50.70
11	ถึง	20	คน 132 33.00
21	ถึง	30	คน 52 13.00

31	ถึง	40	คนขึ้นไป 13 3.30
รวม 400 100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวนพนักงานประจ�า มีพนักงาน 5 ถึง 10 คน มี

จ�านวนร้อยละ 50.70 มีพนักงาน 11 ถึง 20 คน มีจ�านวนร้อยละ 33.00 มีพนักงาน 21 ถึง 30 คน มีจ�านวน

ร้อยละ 13.00 มีพนักงาน 31 ถึง 40 คนขึ้นไป มีจ�านวนร้อยละ 3.30

ตารางที่	9	แสดงร้อยละจำานวนพนักงานอิสระ
จำานวนพนักงานอิสระ จำานวน ร้อยละ

5	ถึง	10	คน 266 65.50
11	ถึง	20	คน 106 26.50
21	ถึง	30	คน 22 5.50

31	ถึง	40	คนขึ้นไป 6 1.50
รวม 400 100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวนพนักงานอิสระ มีพนักงาน 5 ถึง 10 คน มีจ�านวน

ร้อยละ 65.50 มีพนักงาน 11 ถึง 20 คน มีจ�านวนร้อยละ 26.50 มีพนักงาน 21 ถึง 30 คน มีจ�านวนร้อย

ละ 5.50 มีพนักงาน 31 ถึง 40 คนขึ้นไป มีจ�านวนร้อยละ 1.50

ตารางที่	10	แสดงร้อยละระยะเวลาในการก่อตั้ง
ระยะเวลาในการก่อตั้ง จำานวน ร้อยละ

1	ถึง	5	ปี 143 35.80
6	ถึง	10	ปี 112 28.00
11	ถึง	15	ปี 90 22.40

16	ถึง	20	ปีขึ้นไป 55 13.80
รวม 400 100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระยะเวลาในการก่อตั้ง ระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี มีจ�านวน

ร้อยละ 35.80 ระยะเวลา 6 ถึง 10 ปี มีจ�านวนร้อยละ 28.00 ระยะเวลา 11 ถึง 15 ปี มีจ�านวนร้อยละ 

22.40 ระยะเวลา 16 ถึง 20 ปีขึ้นไป มีจ�านวนร้อยละ 13.80

จากตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท�าธรุกิจเกี่ยวกับรับ

ท�าบัญชี ร้อยละ 53.20 ซึ่งส่วนมากจะเป็นบริษัทจ�ากัด ร้อยละ 50.00 จ�านวนพนักงานประจ�า จ�านวน 5 

ถึง 10 คน มีจ�านวนร้อยละ 50.70 จ�านวนพนักงานอิสระ จ�านวน 5 ถึง 10 คน มีจ�านวนร้อยละ 65.50 และ

ระยะเวลาในการก่อตั้ง 1 ถึง 5 ปี มีจ�านวนร้อยละ 35.80
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ตารางที่	11	แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์	ด้านความรู้

ด้านความรู้ Mean
Valid

Percent

ระดับความคิด

เห็น
1.	มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	 4.40 56.50 เห็นด้วยดีมาก

2.	มีความรู้ด้านการควบคุม	และการตรวจสอบภายใน 4.23 44.00 เห็นด้วยดี
3.	มีความรู้ด้านภาษีอากร	และกฎหมายธุรกิจ 4.37 45.00 เห็นด้วยดี
4.	มีความรู้	ความเข้าใจในการวางระบบบัญชีและระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี

4.19 42.30 เห็นด้วยดี

5.	มีความรู้	ความเข้าใจในการคำานวณต้นทุน 4.33 47.50 เห็นด้วยดีมาก

6.	มีความรู้	ความเข้าใจในการจัดทำางบการเงินและ										
วิเคราะห์งบการเงิน

4.23 43.30 เห็นด้วยดีมาก

7.	มีความรู้ด้านการบริหารและการควบคุมทางกาบริหาร 4.24 42.50 เห็นด้วยดี
8.	มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี	และการให้ความเชื่อมั่น
ทางวิชาชีพ

4.31 48.00 เห็นด้วยดีมาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 46.14 เห็นด้วยดี

ผลจากตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ภาพรวมมี

ระดับความส�าคัญอยู่ในระดับเห็นด้วยดี มีค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักบัญชีต้องมีความรู้

ด้านบัญชีการเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.40

ตารางที่	12	แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์	ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านความทักษะทางปัญญา Mean
Valid

Percent

ระดับความคิด

เห็น
1.	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และแก้ไขปัญหาได้	 4.23 42.00 เห็นด้วยดีมาก

2.	มีความสามารถในการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินใน
รูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	และ
ทันต่อเวลา

4.23 42.00 เห็นด้วยดี

3.	มีความสามารถที่จะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง

4.14 49.00 เห็นด้วยดี

4.	มีทักษะในการนำาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.12 46.50 เห็นด้วยดี

5.	มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ

4.40 46.50 เห็นด้วยดี

6.	มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ  4.33 46.50 เห็นด้วยดีมาก
7.	มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4.21 46.00 เห็นด้วยดี

8.	มีความสามารถรวบรวม	ศึกษา	วิเคราะห์	และสรุปประเด็น
ปัญหาได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 

4.25 45.30 เห็นด้วยดี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 39.66 ปานกลาง
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ผลจากตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านทักษะทางปัญญา 

ภาพรวมมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักบัญชีต้อง

มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.40

ตารางที่	13	แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ Mean
Valid

Percent

ระดับความคิด

เห็น
1.	มีความสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.31 45.80 เห็นด้วยดีมาก

2.	มีความใจกว้าง	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	และให้ความร่วม
มือกับผู้อื่น

4.15 44.80 เห็นด้วยดี

3.	มีความเป็นผู้นำาและเป็นผู้ตามที่ดี 4.25 45.50 เห็นด้วยดี
4.	มีกิริยาท่าทางสุภาพ	อ่อนน้อมถ่อมตน	รู้จักกาลเทศะ 4.28 48.30 เห็นด้วยดี

5.	มีความเป็นมิตร	ให้เกียรติและยกย่องผู้ร่วมงานด้วยความยินดี 4.30 48.50 เห็นด้วยดีมาก
6.	มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได้ 4.21 47.50 เห็นด้วยดี
7.	มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

4.27 44.80 เห็นด้วยดี

8.	มีความสามารถในการจัดแจงให้เสร็จตามกำาหนดเวลา 4.26 50.20 เห็นด้วยดี
9.	มีความสามารถในการทำางานในวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.22 46.30 เห็นด้วยดี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.77 46.85 เห็นด้วยดี

ผลจากตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ภาพรวมมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับเห็นด้วยดี มีค่าเฉลี่ย 3.77 เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่านักบัญชีต้องมีความสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.31
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ตารางที่	14	แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์	ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Mean Valid

Percent

ระดับความคิด

เห็น
1.	มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี 4.29 45.80 เห็นด้วยดี

2.	มีความในการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 4.11 47.80 เห็นด้วยดี

3.	มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข	แปรผลและนำาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม	และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจำาวัน

4.07 41.80 เห็นด้วยดี

4.	มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา	ค้นคว้า	
การพัฒนา	ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและกฎหมาย

4.12 44.80 เห็นด้วยดี

5.	มีความสามารถเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหา
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4.20 43.80 เห็นด้วยดีมาก

6.	มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.17 46.30 เห็นด้วยดี

7.	มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านวาจา
และการเขียน	เลือกรูปแบบของสื่อในการนำาเสนองานต่าง	ๆ	ได้
อย่างเหมาะสม

4.20 47.80 เห็นด้วยดี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 45.44 เห็นด้วยดี

ผลจากตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขและการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับเห็นด้วยดี 

มีค่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักบัญชีต้องศึกษาการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.29
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ตารางที่	15	แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์	ด้านความคุณธรรม	จริยธรรม

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม Mean
Valid

Percent

ระดับความคิด

เห็น
1.	มีความขยัน	และอดทนต่อการทำางาน 4.38 49.30 เห็นด้วยดีมาก

2.	มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 4.24 44.80 เห็นด้วยดี

3.	มีวินัยในตนเองและมีความตรงต่อเวลา 4.33 45.80 เห็นด้วยดีมาก

4.	มีความโปร่งใส	มีความเป็นอิสระ	และความเที่ยงธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริตในการทำางาน

4.37 49.50 เห็นด้วยดีมาก

5.	มีการเคารพสิทธิของผู้อื่น 4.40 53.80 เห็นด้วยดีมาก

6.	มีความรักองค์กร	มีความสามัคคีในหมู่คณะ 4.26 45.00 เห็นด้วยดีมาก

7.	มีความสนใจใฝ่รู้	และตั้งใจเรียนรู้ตลอดเวลา 4.30 44.50 เห็นด้วยดี
8.	มีการรักษาความลับต่อองค์กร	ข้อมูลที่ได้ไม่ควรเผยแก่บุคคลที่
สาม	นอกจากการให้ข้อมูลตามกฎหมายกำาหนด

4.39 54.00 เห็นด้วยดีมาก

9.	มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในกาปฎิบัติงาน 4.28 46.30 เห็นด้วยดีมาก

10.	มีความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ 4.42 54.00 เห็นด้วยดีมาก

11.	มีการพิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณ	และ
ทัศนคติให้เข้ากับการตัดสินใจ

4.40 54.80 เห็นด้วยดีมาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 49.25 เห็นด้วยดีมาก

ผลจากตารางที่ 15 แสดงผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ภาพรวมมีระดับความส�าคัญอยู่ในระดับเห็นด้วยดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณารายข้อพบ

ว่าผู้ท�าบัญชีต้องมีความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.42 
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3.	การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะธุรกิจกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์

ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่าง

ลักษณะธุรกิจ กับคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ ด้านความรู้

รายการ
ตรวจสอบ

บัญชี
ให้คำาปรึกษา
ด้านภาษี

ให้คำาปรึกษา
ด้านธุรกิจ

รับทำา
บัญชี

1.	มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน -.007 -.025 -.051 -.049

.886 .621 .307 .325

2.	มีความรู้ด้านการควบคุม	และการตรวจสอบ

ภายใน

-.021 -.075 -.003 -.071

.676 .133 .959 .153

3.	มีความรู้ด้านภาษีอากร	และกฎหมายธุรกิจ -.037 -.047 -.001 -.012

.461 .348 .980 .808

4.	มีความรู้	ความเข้าใจในการวางระบบบัญชี

และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

-.058 -.002 .061 -.080

.246 .965 .222 .109

5.มีความรู้	ความเข้าใจในการคำานวณต้นทุน .017 -.100* .044 .019

.736 .047 .381 .708

6.	มีความรู้	ความเข้าใจในการจัดทำางบการเงิน

และวิเคราะห์			งบการเงิน

-.147** -.054 -.015 -.042

.003 .278 .759 .399

7	.มีความรู้ด้านการบริหารและการควบคุม

ทางการบริหาร

-.104* -.085 .003 -.062

.037 .090 .960 .219

8			มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี	และ

การให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ

-.094 -.101* -.039 -.013

.060 .043 .442 .798

**.	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).

ตารางที่ 16 ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผล

ต่อการจ้างงานจะต้อง มีความรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจในการค�านวณต้นทุน และ มีความรู้เกี่ยวกับการ

ตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ กับลักษณะการปฎิบัติงานของส�านักงานบัญชีด้านให้

ค�าปรึกษาด้านภาษี มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้างงานจะต้อง มีความรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจในการจัดท�างบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน และ มีความรู้ด้านการบริหาร

และการควบคุมทางการบริหาร กับลักษณะการปฎิบัติงานของส�านักงานบัญชีด้านตรวจสอบบัญชี มีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ
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ตารางที่	 17	 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Correlation	 Analysis)	 ระหว่าง

ลักษณะธุรกิจ	กับคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์	ด้านทักษะทางปัญญา

รายการ
ตรวจสอบ

บัญชี
ให้คำาปรึกษา
ด้านภาษี

ให้คำาปรึกษา
ด้านธุรกิจ

รับทำาบัญชี

1.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และ

แก้ไขปัญหาได้

-.045 -.108* .036 -.109*

.367 .031 .470 .030

2.มีความสามารถในการจัดทำาและนำาเสนอ

รายงานทางการเงินในรูปแบบที่ง่ายต่อความ

เข้าใจถูกต้อง	ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	และ

ทันต่อเวลา

-.026 .035 -.014 -.051

.599 .489 .778 .310

3.มีความสามารถที่จะเข้าร่วมและปรับตัวให้

เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

-.032 -.034 .062 -.111*

.528 .498 .214 .027

4.มีทักษะในการนำาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

-.078 -.087 -.054 -.064

.119 .083 .278 .205

5.มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยควาระ

มัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

-.047 -.055 .005 -.058

.348 .275 .920 .246

6.มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็น

ระบบ 

.000 -.020 -.009 .059

.997 .690 .864 .236

7.มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ

ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม

.052 -.019 .007 .012

.303 .707 .892 .809

8.มีความสามารถรวบรวมศึกษา	วิเคราะห์	

และสรุปประเด็นปัญหาได้ถูกต้องตามหลัก

เกณฑ์ทางกฎหมาย 

.006 -.041 -.031 -.040

.907 .418 .534 .430

**.	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).

 

ตารางที่ 17 ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้าง

งานจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ กับลักษณะการปฎิบัติงานของส�านักงาน

บัญชี ด้านการให้ค�าปรึกษาภาษี และ ด้านรับท�าบัญชี มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้างงานจะต้องความ

สามารถที่จะเข้าร่วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกับลักษณะการปฎิบัติงานของส�านักงานบัญชี

ด้านรับท�าบัญชี มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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รายการ
ตรวจสอบ

บัญชี
ให้คำาปรึกษา
ด้านภาษี

ให้คำาปรึกษา
ด้านธุรกิจ

รับทำา
บัญชี

1.	มีความสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ -.093 -.079 .013 .050

.065 .114 .802 .321

2.	มีความใจกว้าง	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	

และให้ความร่วมมือกับผู้อื่น

-.009 -.101* .034 .003

.856 .044 .501 .956

3.มีความเป็นผู้นำาและเป็นผู้ตามที่ดี .024 -.064 .009 .011

.639 .203 .857 .827

4.มีกิริยาท่าทางสุภาพ	อ่อนน้อมถ่อมตน	รู้จัก

กาลเทศะ

-.010 .031 .001 .034

.846 .543 .990 .495

5.มีความเป็นมิตร	ให้เกียรติและยกย่องผู้ร่วม

งานด้วยความยินดี

-.022 -.072 .000 -.045

.654 .153 .998 .364

6	.มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ใน

สถานการณ์ต่างๆได้

-.055 -.028 .048 -.019

.274 .579 .336 .711

7.มีความสามารถในการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.027 .023 .058 -.052

.594 .649 .249 .296

8.มีความสามารถในการจัดแจงให้เสร็จตาม

กำาหนดเวลา

-.013 -.049 -.034 -.078

.797 .332 .498 .121

9.มีความสามารถในการทำางานในวัฒนธรรมที่มี

ความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-.066 -.026 -.068 -.099*

.189 .601 .175 .048

ตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่าง

ลักษณะธุรกิจ กับคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

**.	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).

ตารางที่ 18 ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผล

ต่อการจ้างงานจะต้องมีความใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้ความร่วมมือกับผู้อื่น กับลักษณะ

การปฎิบัติงานของส�านักงานบัญชี มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกัน ให้ค�าปรึกษาด้านภาษี มีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้างงานจะต้องมี

ความสามารถในการท�างานในวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับลักษณะการปฎิบัติ

งานของส�านักงานบัญชี มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกันรับท�าบัญชี มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05
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ตารางที่	 19	 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Correlation	 Analysis)	 ระหว่าง

ลักษณะธุรกิจ	 กับคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์	 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ
ตรวจสอบ

บัญชี
ให้คำาปรึกษา
ด้านภาษี

ให้คำาปรึกษา
ด้านธุรกิจ

รับทำา
บัญชี

1			มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านบัญชี

-.042 -.014 -.034 -.094

.407 .773 .500 .060

2	มีความในการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม

.054 -.039 .079 -.146**

.280 .441 .114 .004

3		มีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข	แปรผลและ

นำาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม	และใช้เป็นพื้นฐานการ

แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำาวัน

-.118* -.076 -.065 -.066

.018 .127 .198 .189

4		มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา	

ค้นคว้า	การพัฒนา	ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและกฎหมาย

-.053 -.005 -.038 -.113*

.288 .919 .447 .024

5		มีความสามารถเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

.106* -.035 .066 .023

.034 .479 .191 .646

6		มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ -.009 -.032 .040 -.004

.861 .525 .420 .930

7	มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้าน

วาจาและการเขียน	เลือกรูปแบบของสื่อในการนำาเสนอ

งานต่าง	ๆ	ได้อย่างเหมาะสม 

.002 -.121* .023 .022

.966 .015 .650 .654

**.	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).

ตารางที่	 19	 ผลการวิจัยพบว่า	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผล

ต่อการจ้างงานจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข	 แปรผลและนำาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม	

และใช้เป็นพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำาวัน	 และ	 มีความสามารถเปรียบเทียบ

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเก่ียวข้อง

อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์		 กับ	 ลักษณะการปฎิบัติงานของสำานักงานบัญชี	 มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง

ตรงกันข้ามกัน	กับงานตรวจสอบบัญชี	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้างงานจะต้องมีความ

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังทางด้านวาจาและการเขียนเลือกรูปแบบของสื่อในการนำาเสนองาน

ต่าง	ๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	กับ	ลักษณะการปฎิบัติงานของสำานักงานบัญชี	 มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรง

กันข้ามกัน	กับงานให้คำาปรึกษาด้านภาษี	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้างงานจะต้องมีความใน

การติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและ	 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ศึกษา	ค้นคว้า	การพัฒนา	ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและกฎหมาย	กับ	ลักษณะการปฎิบัติงานของสำานักงาน
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บัญชี	มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกัน	กับงานรับทำาบัญชี	ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่	ระดับ0.05	

และ	0.01

ตารางที่	 20	 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (Correlation	 Analysis)	 ระหว่าง

ลักษณะธุรกิจ	กับคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม
รายการ ตรวจ

สอบ
บัญชี

ให้คำา
ปรึกษาด้าน

ภาษี

ให้คำา
ปรึกษาด้าน

ธุรกิจ

รับทำา
บัญชี

1.มีความขยัน	และอดทนต่อการทำางาน -.049 -.090 -.022 .016

.333 .071 .656 .750

2.มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน .017 -.049 .037 -.025

.733 .329 .457 .613

3.มีวินัยในตนเองและมีความตรงต่อเวลา -.037 -.025 .030 -.048

.466 .622 .548 .337

4.มีความโปร่งใส	มีความเป็นอิสระ	และความเที่ยง

ธรรมและซื่อสัตย์สุจริตในการทำางาน

.000 -.065 .007 -.031

.997 .197 .884 .531

5.มีการเคารพสิทธิของผู้อื่น -.002 -.070 -.019 .030

.967 .160 .701 .543

6.มีความรักองค์กร	มีความสามัคคีในหมู่คณะ -.020 -.057 .023 -.065

.689 .255 .645 .191

7.มีความสนใจใฝ่รู้	และตั้งใจเรียนรู้ตลอดเวลา .009 -.032 .003 -.043

.851 .523 .953 .386

8.มีการรักษาความลับต่อองค์กร	ข้อมูลที่ได้ไม่

ควรเผยแก่บุคคลที่สาม	นอกจากการให้ข้อมูลตาม

กฎหมายกำาหนด

-.059 .027 -.021 -.064

.239 .585 .672 .204

9.มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฎิบัติ

งาน

-.051 -.031 -.037 -.085

.309 .538 .462 .090

10.มีความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพ .028 -.042 -.018 .008

.579 .399 .723 .875

11.มีการพิจารณาปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพจรรยา

บรรณ	และทัศนคติให้เข้ากับการตัดสินใจ

-.060 -.088 -.032 .052

.230 .080 .524 .302

**.	Correlation	is	significant	at	the	0.01	level	(2-tailed).

ตารางที่ 20 ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่มีด้าน

คุณธรรมจริยธรรมไม่มีผลต่อลักษณะการปฎิบัติงานของส�านักงานบัญชีในด้านต่าง ๆ ที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผล

การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของนักบัญชีที่มีต่อการจ้างงานในส�านักงานสอบบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งกล่าวถึงลักษณะการปฏิบัติงานและประเภทผู้รับบริการ จ�านวนพนักงานประจ�า 

จ�านวนพนักงานอิสระ ระยะเวลาในก่อตั้ง ที่มีความแตกแตกต่างกัน ท�าให้มีปัจจัยของการจ้างงานใน

ส�านักงานสอบบัญชีแตกต่างกัน แต่ประสบการณ์การท�างานที่แตกต่างกันท�าให้ปัจจัยด้านความรู้ มีความรู้

ด้านบัญชีการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นทางวิชาชีพ ลักษณะทางการ

บัญชีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ กุมาร และ ฐิตินันท์ กุมาร, 2557 คุณลักษณะด้าน

ความช�านาญของผู้ท�าบัญชีด้านความสามารถและลักษณะทั่วไปของธุรกิจ ด้านทักษะปัญญา มีความ

สามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ มีความสามารถในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน

ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และทันต่อเวลา มีความสามารถรวบรวม 

ศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ลักษณะทางด้านคิดทางปัญญาแตกต่างกัน  ศุภศิมา ศรีบุญชัย 

(2557) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส มีความอิสระ และความเที่ยงธรรม และซื่อสัตย์สุจริตใน

การท�างาน มีการรักษาความลับต่อองค์กร ข้อมูลที่ได้ไม่ควรเผยแก่บุคคลที่สาม นอกจากการให้ข้อมูลตาม

กฎหมายก�าหนด มีการเคารพสิทธิของผู้อื่น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาเรื่อง	 คุณลักษณะของนักบัญชีที่มีผลต่อการจ้างงานในสำานักงานสอบบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร	มีข้อเสนอแนะดังนี้

1.	นักบัญชีควรมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

2.	นักบัญชีต้องศึกษากฎหมายทางด้านภาษีอากรเพื่อนำาไปใช้ในการวิเคราห์และตรวจสอบบัญชี

3.นักบัญชีควรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ให้ตนเองนักบัญชีควรมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

4.	 นักบัญชีควรให้ความสำาคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้

ตนเอง	จะส่งผลต่องานที่มีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, สมาคม. (2538).ศัพท์บัญชี (พิมพ์ครั้งที่6). 

กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง. (2542). แม่บทการบัญชี. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง. 

. (2542). มาตรฐานการบัญชีฉบับที่35 การน�าเสนองบการเงิน. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง. 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547. นนทบุรี: สวัสดิการ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า. 

กฤติกา มุ่งหมาย. (2556). แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะนักบัญชีที่เป็นปัจจุบันกับคุณลักษณะนักบัญชี

 พึงประสงค์ของสถานประกอบการในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานผลการวิจัย. 

 อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 



64

กิติยาภรณ์ อินธิปีก. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย  

เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด. กรุงเทพฯ:สืบค้นจาก http://www.do.nrct.go.th.

ฐิติรัตน์ มีมาก และคณะ, 2559, ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ 

ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา,  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จตุพร ชาติบัวหลวง ,2557, ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาวิชาชีพบัญชีและความเชี่ยวชาญในการ 

ปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในจังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

นันทนา ศรีพระนาม, 2557, ผลกระทบของความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการบัญชีที่มีต่อความเชื่อมั่น

ของลูกค้าของส�านักงานบัญชีในเขตภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รัชนีกร  จันทิมี, 2559, จรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ 

ปฏิบัติงานในส�านักงานบัญชีในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมบูรณ์ กุมาร และฐิตินันท์ กุมาร. 2557. คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการใน 

จังหวัดน่าน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 6(12), 122-137

สุพัตรา เนื่องวัง. 2556. คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของ บริษัทผาแดง อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)  

จังหวัดตาก. วารสารมหาวิทยาลยศรีปทุม.

ทวิชชัย อุรัจฉัท และ ชุมพล รอดแจ่ม2560ความรู้และความสามารถทางวิชาชีพของนักบัญชีตามาตรฐาน

ระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ เขตอ�าเภอบางกรวย  จังหวัด

นนทบุรี



65

การศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความต้องการของสำานักงานบัญชีในจังหวัดตรัง
The study of accountant qualifications that match the needs of account-

ing offices in Trang Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจและเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความ

ต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ส�านักงานบัญชีทั้งหมดในจังหวัด

ตรัง จ�านวน 11 ส�านักงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน�าข้อมูลที่ได้

มาท�าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่า

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานด้วยสถิติ Independent Samples T-Test และ 

Analysis of variance (ANOVA) ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรังมีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติของนักบัญชี

ด้านจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจ�าแนกตามสถานภาพ

ทั่วไปของส�านักงานบัญชี พบว่า รูปแบบของสถานประกอบการมีค่าเฉลี่ยคุณสมบัติของนักบัญชีในภาพ

รวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระยะเวลาในการด�าเนินงาน วุฒิการศึกษาของผู้

บริหาร จ�านวนพนักงานบัญชี และจ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยคุณสมบัติของนักบัญชีในภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ : คุณสมบัติของนักบัญชี, ส�านักงานบัญชี, จังหวัดตรัง

Abstract

This research aims to explore and to compare the qualifications of accountants 

that match the requirements of accounting offices in Trang Province. The population of 

the study is 11 accounting offices in Trang Province, using questionnaires as a tool for data 

collection. Additionally, the collected data was analysed in order to 
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figure out frequency, percentage, mean, standard deviation, hypothesis testing with 

Independent Samples T-Test and Analysis of variance (ANOVA) at 0.05 significance level. 

The findings showed that the accounting office managers in Trang Province pointed 

out the ethics is the most significant qualification of accountants. In comparing means clas-

sified by general information of accounting offices, it was found that the forms of account-

ing office establishments had different means of accountants in the overall statistically 

significant at 0.05. Conversely, the duration of incorporation, the education background of 

the accounting office executives, the number of accountants and the number of custom-

ers have insignificant effects on this study.

Keywords : Accountant qualification, Accounting Offices, Trang Province 

บทนำา

การประกอบธุรกิจจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าบัญชี เพื่อให้ข้อมูลในการด�าเนินธุรกิจแก่บุคคลฝ่าย

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกิจการ เช่น ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ให้กู้ ผู้ขาย

สินค้าและเจ้าหนี้อื่น ลูกค้า รัฐบาลและหน่วยงานราชการ และสาธารณชน การจัดท�าบัญชีมีประโยชน์ต่อ

กิจการ คือ เป็นเครื่องมือวัดความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ

ในปัจจุบันงานด้านการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น เปลี่ยนจากการท�าบัญชีด้วยมือ

เป็นการจัดท�าบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จทางการบัญชี การยกเลิกประกาศคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ที่เป็นกฎหมายการบัญชีฉบับเดิมซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 การออกพระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ขึ้นแทน ได้มีการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการจัดท�า

บัญชีและผู้ท�าบัญชี ก�าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ท�าบัญชี และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชีขึ้น 2 ด้าน คือ ด้านการ

สอบบัญชีและด้านการท�าบัญชี ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านการสอบบัญชีและการท�าบัญชีจะต้องได้

รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพและต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพหรือข้ึนทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ

บัญชีก่อนโดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหาตามที่กฎหมายก�าหนด นอกจากผู้ท�าบัญชีต้องมี

คุณสมบัติตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายแล้ว นักบัญชียังจ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านอื่นอีกด้วย เช่น ด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่าการจัดท�าบัญชีของ

สถานประกอบการต่างๆนิยมใช้บริการของส�านักงานบัญชีภายนอกมากกว่าการจ้างพนักงานบัญชีเข้ามา

ท�างานด้านบัญชี เพราะนอกจากการให้บริการด้านการท�าบัญชีแล้ว ส�านักงานงานบัญชียังให้บริการด้าน

อื่นๆที่ธุรกิจต้องการอีกด้วย เช่น การวางระบบบัญชี การยื่นแบบและเสียภาษี การตรวจบัญชี เป็นต้น โดย

คุณภาพการให้บริการของส�านักงานบัญชีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง และส่งผลต่อคุณภาพของการให้

บริการของส�านักงานบัญชี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณสมบัติที่จ�าเป็นของนักบัญชีที่ส�านักงานบัญชีใน

จังหวัดตรังต้องการ
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของนักบัญชีของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามสถานภาพ

ทั่วไปของส�านักงานบัญชี

สมมติฐานการวิจัย

สถานภาพทั่วไปของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชี

แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง

2. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของนักบัญชีให้ตรงตามความ

ต้องการของส�านักงานบัญชี

การทบทวนวรรณกรรม

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2557) ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส�าหรับ

อุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการ

มากที่สุด คือ คุณสมบัติด้านจรรยาบรรณ 

สมบูรณ์ กุมาร และ ฐิตินันท์ กุมาร (2557) ซึ่งกล่าวถึงผู้ประกอบการธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

มีความต้องการผู้ท�าบัญชีท่ีมีคุณลักษณะด้านความช�านาญของผู้ท�าบัญชีด้านความสามารถของผู้ท�าบัญชี

ในระดับมากที่สุดและด้านคุณค่าทางวิชาชีพ ด้านความรู้ของผู้ท�าบัญชีในระดับมาก และผู้ประกอบการ

ธุรกิจที่มีลักษณะทั่วไปของธุรกิจ และการปฏิบัติงานทางการบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน

เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีใน

ทรรศนะของผู้ประกอบการเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ความคาดหวังของผู้ประกอบการ

ที่มีต่อนักบัญชีส�าหรับทักษะทุกด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยทักษะที่ผู้ประกอบการคาดหวังจากนัก

บัญชีมากที่สุด คือ การมีความรับผิดชอบในการท�างาน รองลงมาคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรมและความมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีส�าหรับด้านความพร้อมผู้ประกอบการเห็นว่าในภาพรวมนักบัญชีมีความพร้อม

ในทักษะด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยทักษะที่นักบัญชีมีความพร้อมมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบ

ในการท�างาน 

สรัชนุช บุญวุฒิและไพฑูรย์ อินต๊ะขัน (2559) ได้ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของนักบัญชียุค

ใหม่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักบัญชียุคใหม่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและด้านภาษา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสามารถสรุปได้ว่า นัก

บัญชีในยุค AEC ต้องมีคุณลักษณะและความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์และแก้

ปัญหา ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านภาษาและด้านความรู้ความสามารถ 
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วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาปัจจัยในการพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการบวนการศึกษาดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากร ได้แก่ เจ้าของธุรกิจส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรังเป็นจ�านวน 11   

ราย

 2. การเลือกประกรในการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพราะต้องอาศัยความรอบรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อทราบถึงสถานภาพ

ทั่วไปของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง ซึ่งแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 

ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

   ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับมาก

   ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง

   ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับน้อย

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด

  3.2  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูก

ต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาจ�านวน 3 ท่าน แล้วน�ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Object Congruence: IOC) ของข้อค�าถามแต่ละข้อ ค�าถามมีค่า IOC มากกว่า 0.50 

แล้วน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) และค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) เมื่อน�าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

เท่ากับ .98 และค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67 - 0.93

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของส�านักงานบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้สถิติความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

  4.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราชโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมติฐานด้วย 

Independent Sample T-Test และ Analysis of variance (ANOVA) ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05
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ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของสำานักงานบัญชี 

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปของส�านักงานบัญชี 
สถานภาพทั่วไปของสำานักงานบัญชี จำานวน ร้อยละ

1. รูปแบบการประกอบการ
   1.1 บุคคลธรรมดา 4 36.36
   1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1 9.09
   1.3 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 3 27.27
   1.4 บริษัทจ�ากัด 3 27.27

รวม 11 100.0
2. ระยะเวลาในการด�าเนินงาน
    2.1 ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 1-5 ปี - -
    2.2 ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 6-10 ปี 3 27.27
    2.3 ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 11-15 ปี 2 18.18
    2.4 ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 16-20 ปี 1 9.09
    2.5 ระยะเวลาในการด�าเนินงานมากกว่า 20 ปี 5 45.45

รวม 11 100.0

3. วุฒิการศึกษาของผู้บริหารส�านักงานบัญชี
    3.1 ปริญญาตรี 8 72.73
    3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 3 27.27

รวม 11 100.00
4. จ�านวนพนักงานบัญชี

    4.1 จ�านวนพนักงาน 1-10 คน 9 81.82
    4.2 จ�านวนพนักงาน 10-20 คน 2 18.18

รวม 11 100.0
5. จ�านวนลูกค้าที่ให้บริการ
    5.1 น้อยกว่า 50 ราย 5 45.45
    5.2 ตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป 6 54.55

รวม 11 100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง มีรูปแบบการประกอบการ แบบบุคคลธรรมดา 

จ�านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมามีรูปแบบการประกอบการ แบบห้างหุ้นส่วนจ�ากัด และ

บริษัทจ�ากัด จ�านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 แบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จ�านวน 1 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 9.09 มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจในช่วงมากกว่า 20 ปี จ�านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 

รองลงมาระยะเวลาในการด�าเนินงาน 6-10 ปี จ�านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27ระยะเวลาในการด�าเนิน

งาน 11-15 ปี จ�านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 16-20 ปี จ�านวน 1 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 9.09 พบว่าผู้บริหารของส�านักงานบัญชี ในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ�านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.73 และส�าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ�านวน 3 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.27  พบว่าส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่มีพนักงาน จ�านวน 1-10 คน 

จ�านวน 9 แห่งคิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมามีจ�านวนพนักงาน 10-20 คน จ�านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

18.18 ส�านักงานบัญชี ในจังหวัดตรังให้บริการลูกค้าจ�านวน 50 รายขึ้นไป จ�านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
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54.55 รองลงมาส�านักงานบัญชี ในจังหวัดตรังให้บริการลูกค้าน้อยกว่า 50 ราย จ�านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 45.45 

ตอนที่ 2 คุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความต้องการของสำานักงานบัญชีในจังหวัดตรัง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จ�าเป็น
คุณสมบัติของนักบัญชี Mean S.D. แปลผล

1. ด้านวิชาชีพบัญชี 4.41 .496 มาก

2. ด้านภาษีอากรธุรกิจ 4.77 .395 มากที่สุด

3. ด้านคอมพิวเตอร์ 4.64 .458 มากที่สุด

4. ด้านภาษา 4.73 .467 มากที่สุด

5. ด้านจริยธรรม 4.89 .259 มากที่สุด

6. ด้านบริหารจัดการ 3.76 .761 มากที่สุด

7. ด้านการพัฒนาตนเอง 4.75 .401 มากที่สุด

รวม 4.56 .376 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า คุณสมบัติที่จ�าเป็นของนักบัญชีที่ต้องการในการให้บริการของส�านักงาน

บัญชี ในจังหวัดตรัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณสมบัติ

ของนักบัญชีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านจริยธรรม มีความเหมาะสมมากที่สุด (µ = 4.89) รองลงมาตาม 

คือ ด้านภาษีอากรธุรกิจ (µ = 4.77) ด้านการบริหารจัดการ (µ = 4.76) ด้านพัฒนาตนเอง (µ = 4.75) ด้าน

ภาษา (µ = 4.73) ด้านคอมพิวเตอร์ (µ = 4.64) ส่วนด้านวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก (µ 

= 4.41) ตามล�าดับ

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความ

ต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามรูปแบบการประกอบการ
รูปแบบการประกอบการ N Mean F Sig.

   1.1 บุคคลธรรมดา 4 4.80 4.638 .043*

   1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1 3.73

   1.3 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 3 4.48

   1.4 บริษัทจ�ากัด 3 4.61

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามรูปแบบการประกอบการ 

โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance: ANOVA) พบว่า โดยภาพรวมให้

ความส�าคัญกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรังมีค่าเฉล่ียที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยรูปแบบการประกอบการของส�านักงานบัญชี แบบบุคคลธรรมดา (µ = 4.80) รองลงมา บริษัท

จ�ากัด (µ = 4.61) ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด (µ = 4.48) และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (µ = 3.37)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความ

ต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามระยะเวลาในการด�าเนินงาน
รูปแบบการประกอบการ N Mean F Sig.

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 6-10 ปี 3 4.47 .417 .746

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 11-15 ปี 2 4.46

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 16-20 ปี 1 4.98

ระยะเวลาในการด�าเนินงานมากกว่า 20 ปี 5 4.57

จากตารางที่ 4 พบว่า พบว่า ผู้บริหารส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามระยะเวลาในการ

ด�าเนินงาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance: ANOVA) พบว่า โดย

ภาพรวมให้ความส�าคัญกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง

มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน

โดยระยะเวลาในการด�าเนินงานของส�านักงานบัญชี ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 16-20 ปี 

(µ = 4.98) รองลงมา ระยะเวลาในการด�าเนินงานมากกว่า 20 ปี (µ = 4.57) ระยะเวลาในการ

ด�าเนินงาน 6-10 ปี (µ = 4.47) และระยะเวลาในการด�าเนินงาน 11-15 ปี (µ = 4.46)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความ

ต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหารส�านักงานบัญชี

คุณสมบัติของนักบัญชี

ปริญญาตรี

(n = 8 คน)

สูงกว่าปริญญาตรี

(n = 3 คน) t Sig.
µ S.D. µ S.D.

ภาพรวม 4.45 .380 4.85 .164 -1.715 .120

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้

บริหารส�านักงานบัญชี โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระต่อกัน (Independent Sample T-Test) โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยการให้ความส�าคัญกับคุณสมบัติของ

นักบัญชีที่ตรงกับความต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรังระหว่างระดับปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรีไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความ

ต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามจ�านวนพนักงานบัญชี

คุณสมบัติของนักบัญชี

1-10 คน

(n = 9 คน)

10-20 คน

(n = 2 คน) t Sig.
µ S.D. µ S.D.

ภาพรวม 4.51 .396 4.79 .177 -.947 .368
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริหารส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามจ�านวนพนักงานบัญชี 

โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Indepen-

dent Sample T-Test) โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยการให้ความส�าคัญกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความ

ต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรังระหว่างจ�านวนพนักงานบัญชี 1-10 คนและจ�านวนพนักงานบัญชี 

10-20 คน มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความ

ต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามจ�านวนลูกค้าที่ให้บริการ

คุณสมบัติของนักบัญชี

น้อยกว่า 50 ราย

(n = 5 คน)

50 รายขึ้นไป

(n = 6 คน) t Sig.
µ S.D. µ S.D.

ภาพรวม 4.73 .181 4.42 .450 1.457 .179

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้บริหารส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามจ�านวนลูกค้าที่ให้บริการ 

โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Indepen-

dent Sample T-Test) โดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยการให้ความส�าคัญกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่ตรงกับความ

ต้องการของส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรังระหว่างจ�านวนลูกค้าที่ให้บริการน้อยกว่า 50 รายและจ�านวน

ลูกค้าที่ให้บริการ 50 รายขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง มีรูปแบบการประกอบการส่วนใหญ่เป็นแบบบุคคลธรรมดา จ�านวน 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจในช่วงมากกว่า 20 ปี จ�านวน 5 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 45.45 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.73 มีพนักงาน จ�านวน 

1-10 คน จ�านวน 9 แห่งคิดเป็นร้อยละ 81.82 และให้บริการลูกค้าจ�านวน 50 รายขึ้นไป จ�านวน 6 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 54.55

คุณสมบัติที่จ�าเป็นของนักบัญชีที่ต้องการในการให้บริการของส�านักงานบัญชี ในจังหวัดตรัง ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณสมบัติของนักบัญชีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ด้านจริยธรรม มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาตาม คือ ด้านภาษีอากรธุรกิจ ด้านการบริหาร

จัดการ ด้านพัฒนาตนเอง ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนด้านวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับความเหมาะสม

มาก ตามล�าดับ

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีตรงกับความต้องการของ

ส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามรูปแบบการประกอบการ มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรูปแบบการประกอบการของส�านักงานบัญชีแบบบุคคลธรรมดามีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีตรงกับความต้องการของ

ส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามระยะเวลาในการด�าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีตรงกับความต้องการของ

ส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหารส�านักงานบัญชี มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่าง
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กัน

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีตรงกับความต้องการของ

ส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามจ�านวนพนักงานบัญชี มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีตรงกับความต้องการของ

ส�านักงานบัญชีในจังหวัดตรัง จ�าแนกตามจ�านวนลูกค้าที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
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การศึกษาปัจจัยในการพิจารณารับงานทำาบัญชีของสำานักงานทำาบัญชีในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

A study of Factors in Determining Accounting Work of the Accounting 
Office in Nakhon Si Thammarat Province
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Patcharee Suthaphot1 Rarin  Khuawaraphan2 Napitchya Cherdchom3  

and Chayanan Khaoplod3

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการพิจารณารับงานท�าบัญชีและเปรียบเทียบการ

พิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประชากรในการศึกษา ประกอบ

ด้วย ส�านักงานบัญชีทั้งหมดในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 21 ส�านักงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานด้วย Analysis of variance (ANOVA) ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

ผลการวิจัย พบว่า การพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นได้ว่าแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความเรียบร้อยของเอกสารลูกค้า และเมื่อเปรียบเทียบการ

พิจารณารับงานของส�านักงานรับท�าบัญชีจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปขององค์กร พบว่า ระยะเวลาที่ส�านักงาน

บัญชีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ทุนจดทะเบียนของส�านักงานท�าบัญชี จ�านวนพนักงาน และจ�านวนลูกค้า ที่แตก

ต่างกัน มีปัจจัยในการพิจารณารับงานท�าบัญชีไม่แตกต่างกัน

คำาสำาคัญ : การพิจารณารับงาน, ส�านักงานบัญชี, นครศรีธรรมราช

Abstract

The objective of this research is to study the factors in considering accounting 

works and to compare the consideration of accounting works of accounting offices in Na-

khon Si Thammarat Province. The population of the study consisted of 21 accounting of
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fices in Nakhon Si Thammarat Province. The questionnaire was used as a tool for collect-

ing data in this research. Moreover, the data were analysed using frequency, percentage, 

mean, standard deviation and hypothesis testing with the Analysis of Variance (ANOVA) at 

0.05 significance level by using a statistical computer program. 

The findings showed that the overall acceptance of accounting work of the ac-

counting offices in Nakhon Si Thammarat was at a high level. When considering each as-

pect, it can be seen that each aspect has a high level of mean and the highest significant 

aspect is the readiness of customer documents. In comparing the consideration of accept-

ing work of the accounting offices classified by general information of the organization, it 

was found that there was no difference in considering accounting works for the accounting 

offices that have the different established period, registered capital, number of employees 

and number of customers.

Keywords : Considering accounting works, Accounting Offices, Nakhon Si Thammarat.                                                                                                                                       

                 Province

บทนำา

ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการขยายตัวเป็นจ�านวนมากในทุกๆ ปี ประกอบกับด้าน

กฎหมายพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ก�าหนดให้นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดท�างบการเงินเพื่อ

ยื่นภาษีเป็นประจ�าทุกปี ส่งผลให้นิติบุคคลต้องหันมาใช้บริการส�านักงานบัญชีในการจัดท�าบัญชีและงบการ

เงินมากขึ้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555) เพื่อให้การจัดท�าบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถน�าส่ง

ภาษีได้ถูกต้องทันเวลา

แต่เนื่องจากลักษณะงานท�าบัญชีเป็นงานที่อาศัยความครบถ้วน ถูกต้องของงบการเงินและทัน

เวลาตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งในทุกๆ ปี กฎหมายก�าหนดให้นิติบุคคลมีหน้าที่ยื่นงบการเงิน และช�าระ

ภาษีนิติบุคคลภายในเดือนพฤษภาคม ท�าให้ส�านักงานรับท�าบัญชีบางแห่งไม่สามารถยื่นงบการเงินและเสีย

ภาษีนิติบุคคลได้ทันเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด ท�าให้ส�านักงานบัญชีมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก

ค่าเบี้ยปรับจากการเสียภาษีล่าช้า และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของส�านักงานบัญชี 

(จันทิมา อุ้มชูวัฒนา, 2554) เนื่องจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีของกิจการอาจท�าบัญชีไม่เรียบร้อย

ครบถ้วน บางครั้งความร่วมมือของลูกค้าสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับท�าบัญชีได้ 

เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3.5 ส่วนในปี 2562 คาดว่า

จะขยายตัวจากปีก่อนที่ ร้อยละ 4.5 เนื่องจากในปี 2562 จะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช 

ภายใต้แนวคิดเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน�้ามัน และผลไม้

โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ส�านักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2561) โดยอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมยางพารา  โรงสีข้าว  การ

แปรรูปอาหารทะเล เป็นต้น (ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557) ดังนั้น งบการเงินจึง

ส�าคัญเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าองค์กรจะไปในทิศทางใด 

ผู ้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพิจารณารับท�าบัญชีของส�านักงานบัญชีในจังหวัด
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นครศรีธรรมราช ที่สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท�าบัญชีและมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่ง

ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของลูกค้าในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนส่งมอบงานหรือข้อมูลทางการบัญชี 

เพื่อให้ส�านักงานบัญชีด�าเนินงานที่รับส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ทันตามเวลาที่กฎหมาย

ก�าหนด เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และสร้างความน่าเชื่อถือกับส�านักงานบัญชี

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปของส�านักงานบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมมติฐานการวิจัย

การพิจารณารับงานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 1. เพื่อทราบถึงปัจจัยการพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช

 2. บริษัทลูกค้าที่ต้องการจ้างส�านักงานท�าบัญชีสามารถเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อ

ให้การท�าบัญชีมีความสะดวก และถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด 

ข้อจำากัดของการวิจัย

ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาปัจจัยในการพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เป้าหมายซึ่งเป็นส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จดทะเบียนกับกระทรวง

พาณิชย์ ในปี 2560 ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 21 ส�านักงาน

การทบทวนวรรณกรรม

 ความหมายของการบัญชี

ปาริชาติ มณีมัย (2553) ได้อธิบายถึงความหมายของการบัญชีไว้ดังนี้

การบัญชี (Accounting) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และจดบันทึกการ จ�าแนก

และการจัดประเภทรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งสรุปผลรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อจัดท�าเป็นรายงานทางการเงิน โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการ

เงิน ผลการด�าเนินงานของกิจการ และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา เสนอต่อผู้ใช้

งบการเงินทุกประเภททั้งภายในและภายนอกกิจการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ใน

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

การท�าบัญชี (Bookkeeping) หมายถึง การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานใน

การจัดท�ารายงานทางการเงิน ได้แก่ การจดบันทึกรายการขั้นต้น การจัดหมวดหมู่โดยการแยกประเภท

รายการและสรุปผลจัดท�างบการเงิน แต่ไม่รวมถึงส่วนของการวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล 

ดังนั้นหน้าที่บัญชีจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชี (Accounting)

การรวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมข้อมูล หรือรายการค้าที่เกิดขึ้นประจ�าวันและ

หลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น หลักฐานการซื้อเชื่อ/ขายเชื่อ หลักฐานการับ/จ่ายเงิน 
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เป็นต้น

การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งให้ถูกต้อง ตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมกับบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา 

 การจ�าแนก (Classifying) หมายถึง การน�าข้อมูลที่จดบันทึกไว้แล้ว ท�าการจ�าแนกให้เป็นหมวด

หมู่ของบัญชีประเภทต่าง ๆ เช่น หมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ(Equity) รายได้และค่าใช้จ่าย

การสรุปข้อมูล (Summarizing) เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จ�าแนกให้เป็นหมวดหมู่ดังกล่าวแล้วมาสรุป

เป็นรายงานทางการเงิน (Accounting Report) ซึ่งแสดงถึงผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ 

ตลอดจนการได้มาและใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาปัจจัยในการพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการบวนการศึกษาดังนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากร ได้แก่ เจ้าของธุรกิจส�านักงานบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นจ�านวน 21 ราย

 2. การเลือกประกรในการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ลักษณะของกลุ่มที่เลือก

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพราะต้องอาศัยความรอบรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ในการ

พิจารณารับงานท�าบัญชี

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อทราบถึงข้อมูลทั่วไป

และปัจจัยการพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แล้วแปลผลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

   ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับมาก

   ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง

   ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับน้อย

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด

  3.2 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูก

ต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาจ�านวน 3 ท่าน แล้วน�ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Object Congruence: IOC) ของข้อค�าถามแต่ละข้อ ค�าถามมีค่า IOC มากกว่า 0.50 แล้ว

น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) และค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของค

รอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) เมื่อน�าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 

.98 และค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.68 - 0.94

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของส�านักงานบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้สถิติความถี่ 
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(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

  4.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราชโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมติฐานด้วย 

Analysis of variance (ANOVA) ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของสำานักงานรับทำาบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป จำานวน (บริษัท) ร้อยละ

1. ระยะเวลาที่ส�านักงานบัญชีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น

     1) ต่�ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 7 33.30
     2) 6 – 10 ปี 8 38.10
     3) 11-15 ปี 3 14.30
     4) 16 – 20 ปี - -
     5) 21 – 25 ปี 2 9.50
     6) มากกว่า 25 ปี 1 4.80

รวม 21 100.00
2. ทุนจดทะเบียนของส�านักงานท�าบัญชี
     1) ต่�ากว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 2 9.50
     2) 100,001 – 200,000 บาท 7 33.30
     3) 200,001 – 300,000 บาท 9 42.90
     4) 300,001 – 400,000 บาท 1 4.80
     5) 400,001 – 500,000 บาท - -
     6) มากกว่า 500,000 บาท 2 9.50

รวม 21 100.00
3. จ�านวนพนักงาน
     1) ต่�ากว่าหรือเท่ากับ 10 คน 14 66.70
     2) 11 – 20 คน 5 23.80
     3) 21 – 30 คน 2 9.50
     4) 31 – 40 คน - -
     5) มากกว่า 40 คน - -

รวม 21 100.00

4. จ�านวนลูกค้า
     1) ต่�ากว่าหรือเท่ากับ 20 ราย 2 9.50
     2) 21 – 30 ราย - -
     3) 31 – 40 ราย - -
     4) 41 – 50 ราย 4 19.00
     5) 51 – 60 ราย 6 28.60
     6) มากกว่า 60 ราย 9 42.90

รวม 21 100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่จดทะเบียนจัดตั้งส�านักงาน  6 

– 10 ปี จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมาคือ มีระยะเวลา ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จ�านวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ระยะเวลา 11 - 15 ปี จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 ระยะเวลา        21 
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– 25 ปี จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และระยะเวลา มากกว่า 25 ปี จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.80 ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 200,001 – 300,000 บาท จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมา

คือ มีทุนจดทะเบียน 100,001 – 200,000 บาท จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ทุนจดทะเบียน ต�่า

กว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทและมากกว่า 500,000 บาท จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และทุนจด

ทะเบียน 300,001 – 400,000 บาท จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80  ส่วนใหญ่มีจ�านวนพนักงาน ต�่ากว่า

หรือเท่ากับ 10 คน จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมาคือ มีจ�านวนพนักงาน 11 – 20 คน 

จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และจ�านวนพนักงาน 21 – 30 คน จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 

ส่วนใหญ่มีจ�านวนลูกค้า มากกว่า 60 ราย จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมาคือ มีจ�านวนลูกค้า 

51 – 60 ราย จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 จ�านวนลูกค้า 41 – 50 ราย จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อย

ละ 19.00 และจ�านวนลูกค้า ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ราย จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 

 2.  ผลการวิเคราะห์ระดับการพิจารณารับงานของสำานักงานรับทำาบัญชี

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับความคิดเห็นในภาพรวมของส�านักงานรับ

ท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช
การพิจารณารับงานทำาบัญชี Mean S.D. แปลผล

1. คุณลักษณะของลูกค้า 3.67 .708 มาก
2. งบการเงินของลูกค้า 3.92 .531 มาก
3. ขอบเขตงานท�าบัญชีของส�านักงาน 4.16 .523 มาก
4. ความเรียบร้อยของเอกสารลูกค้า 4.29 .717 มาก
5. ความถูกต้องในการเสียภาษีของลูกค้า 4.12 .631 มาก
6. ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของส�านักงานรับท�าบัญชี 4.18 .288 มาก
7. ทัศนคติของผู้บริหารของลูกค้า 4.11 .331 มาก
8. ปัจจัยด้านราคา 3.98 .680 มาก
9. สถานที่และการเดินทาง 3.83 .501 มาก

รวม 4.03 .200 มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า การพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นได้ว่าแต่ละด้านมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเรียบร้อยของเอกสารลูกค้า ( = 

4.29) รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของส�านักงานรับท�าบัญชี (μ = 4.18) 

และด้านขอบเขตงานท�าบัญชีของส�านักงาน (  = 4.16) ตามล�าดับ

 3. เปรียบเทียบการพิจารณารับงานของสำานักงานรับทำาบัญชี

 สมมตฐิาน : การพจิารณารบังานของส�านกังานรับท�าบญัชีในจังหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกัน

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตามระยะเวลาที่ส�านักงานบัญชีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
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ระยะเวลาที่สำานักงานบัญชีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น N Mean F Sig.
1) ต่�ากว่า หรือเท่ากับ 5 ปี 7 3.94 .800 .543

2) 6 - 10 ปี 8 4.09

3) 11 - 15 ปี 3 4.07

4) 21 - 25 ปี 2 3.93

5) มากกว่า 25 ปี 1 4.19

รวม 21 4.04

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่มีระยะเวลาจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น มากกว่า 25 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.19) 

รองลงมา มีระยะเวลา 6-10 ปี (μ = 4.09) ระยะเวลา 11 - 15 ปี (μ = 4.07) ระยะเวลาต�่ากว่า หรือ

เท่ากับ 5 ปี (μ = 3.94) และระยะเวลา 21 - 25 ปี (μ = 3.94) ตามล�าดับ

เมื่อน�าค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance: ANOVA) พบว่า ค่า

เฉล่ียโดยภาพรวมของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพิจารณารับงานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตามทุนจดทะเบียนของส�านักงานท�าบัญชี
ทุนจดทะเบียนของสำานักงานทำาบัญชี N Mean F Sig.

1) ต่�ากว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 2 4.11 .758 .568
2) 100,001 - 200,000 บาท 7 4.04
3) 200,001 - 300,000 บาท 9 3.99
4) 300,001 - 400,000 บาท 1 4.31
5) มากกว่า 500,000 บาท 2 3.92

รวม 21 4.07
จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่มีทุนจดทะเบียนของส�านักงานท�าบัญชี มีทุนจดทะเบียน 300,001 - 400,000 บาท มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.31) รองลงมา มีทุนจดทะเบียนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท

(μ = 4.11) ทุนจดทะเบียน 200,001 - 300,000 บาท (μ = 4.04) ทุนจดทะเบียน 200,001 - 

300,000 บาท (μ = 3.99) และทุนจดทะเบียนมากกว่า 500,000 บาท (μ = 3.92) ตามล�าดับ

เมื่อน�าค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance: ANOVA) พบว่า ค่า

เฉล่ียโดยภาพรวมของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพิจารณารับงานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตามจ�านวนพนักงาน
จำานวนพนักงาน N Mean F Sig.

1) ต่�ากว่าหรือเท่ากับ 10 คน 14 4.03 .029 .972
2) 11 - 20 คน 5 4.02
3) 21 - 30 คน 2 4.06

รวม 21 4.04

จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่มีจ�านวนพนักงาน 21 - 30 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.06) รองลงมา มี

พนักงานต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10 คน (μ = 4.03) และพนักงาน 11 - 20 คน (μ = 4.02) ตามล�าดับ

เมื่อน�าค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance: ANOVA) พบว่า ค่า

เฉล่ียโดยภาพรวมของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพิจารณารับงานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในภาพรวมของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จ�าแนกตามจ�านวนลูกค้า
จำานวนลูกค้า N Mean F Sig.

1) ต่�ากว่า หรือเท่ากับ 20 ราย 2 3.84 .690 .571
2) 41-50 ราย 4 4.06
3) 51-60 ราย 6 4.02
4) มากกว่า 60 ราย 9 4.06

รวม 21 4.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่มีจ�านวนลูกค้า 41 - 50 ราย และมากกว่า 60 ราย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ = 4.06) 

รองลงมา มีลูกค้า 51 - 60 ราย (μ = 4.02) และลูกค้าต�่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ราย (μ = 4.06) ตามล�าดับ

เมื่อน�าค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance: ANOVA) พบว่า ค่า

เฉล่ียโดยภาพรวมของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพิจารณารับงานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่จดทะเบียนจัดตั้งส�านักงาน  6 – 10 ปี จ�านวน 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.10 มีทุนจดทะเบียน 200,001 – 300,000 บาท จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 มี

จ�านวนพนักงาน ต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10 คน จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และมีจ�านวนลูกค้า 

มากกว่า 60 ราย จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90

การพิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมมีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความเรียบร้อยของเอกสารลูกค้า และเมื่อจ�าแนก

ตามข้อมูลทั่วไปของส�านักงานบัญชี พบว่า 
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 1. จ�าแนกตามระยะเวลาที่ส�านักงานบัญชีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร

ของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม

ของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพิจารณารับงานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่

แตกต่างกัน

 2. จ�าแนกตามทุนจดทะเบียนของส�านักงานท�าบัญชี ความคิดเห็นของผู้บริหารของส�านักงาน

รับท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีทุนจดทะเบียนของส�านักงานท�าบัญชีอยู่ในระดับมาก และค่า

เฉล่ียโดยภาพรวมของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพิจารณารับงานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน

 3. จ�าแนกตามจ�านวนพนักงาน ความคิดเห็นของผู้บริหารของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพิจารณารับ

งานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน

 4. จ�าแนกตามจ�านวนลูกค้า ความคิดเห็นของผู้บริหารของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการพิจารณารับ

งานของส�านักงานรับท�าบัญชีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานท�าบัญชีของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาส�านักงานท�าบัญชีให้มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น 

จึงควรขยายผลการวิจัยไปยังกลุ่มของส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย หรือขยายผล

วิจัยไปยังกลุ่มของส�านักงานท�าบัญชีในต่างประเทศ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานท�าบัญชีของ

ส�านักงานท�าบัญชี เพื่อจะได้น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระหว่างส�านักงานท�าบัญชีในจังหวัด

นครศรีธรรมราช และส�านักงานท�าบัญชีต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาล�าดับถัดไป
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส�ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบ

การสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยประชากรคือ นักศึกษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีการศึกษาที่ 4 และบัณฑิตผู้เคย

ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 114 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ วิเคราะห์ค่าทางสถิติผ่านโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่

ร้อยละ 95 ซึ่งแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา โดยข้อมูลในแต่ละส่วนใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับ 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาของ

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากที่สุด โดยเรียงล�าดับตามความส�าคัญจากมาก

ไปน้อย คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน  ปัจจัยด้านค่านิยม  ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์  ปัจจัยด้าน

ลักษณะงาน และปัจจัยด้านการเงินและสวัสดิการ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน ปัจจัยด้านค่านิยม  และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการปฏิบัติ

สหกิจศึกษาครั้งล่าสุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

คำาสำาคัญ	:	สหกิจศึกษา	ปัจจัย สถานประกอบการ	

Abstract

The main objective of this paper is to explore the factors underlying students’ de-

cision to choose cooperative organization while studying in Department of Accountancy at 

Walailak University. All 4th year students and the graduate students who had completed 
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their cooperative education in Accounting Program at Walailak University became the 

population of the research. The sample were 114 of them. They filled out online question-

naires. Data was interpreted by SPSS Statistics, a software package used for statistical 

analysis. The reliability value was 0.95. The first part of questionnaire was general data and 

the second part of questionnaire was the factors affecting accounting students’ decision 

to choose cooperative organization. The data in each part were analyzed using descriptive 

statistics and inferential statistics respectively.

The results indicated that the most influential factors were working environment, 

value, geographic, job characteristics, and financial and welfare, in descending order of 

importance. In addition, the factors of working environment, value and geographic had a 

statistically significant influence students’ decision to choose cooperative organization 

that they have been working on in the last time.

Keywords: Cooperative education, Factor, and Organization

บทนำา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด�าเนินงานด้านสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 20 ปี 

โดยแบ่งการปฏิบัติสหกิจศึกษาออกเป็น 3 ครั้ง ซึ่งนักศึกษาจะได้รู้จักตนเอง เรียนรู้ชีวิตจากการปฏิบัติงาน

จริง และถือเป็นโอกาสในการน�าเสนอความสามารถให้สถานประกอบการได้รู้จัก การปฏิบัติสหกิจศึกษาจะ

เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถก้าวไปสู่เส้นทางการท�างานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้

นักศึกษาแต่ละคนต่างมีมุมมองที่หลากหลายในการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจ

ศึกษา สิ่งที่มักจะพบเจอบ่อยครั้ง คือ ปัญหาของนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกสถานประกอบสหกิจศึกษาผิด

พลาด ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการไม่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจมาก่อน จึงก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆ 

อย่างตามมา เช่น ความล�าบากใจในการท�างาน ความเครียด ตลอดจนเกิดปัญหากับสถานประกอบการ

และมหาวิทยาลัย และปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในนักศึกษารุ่นปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญของ

ปัญหา และต้องการช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ

สหกิจศึกษา ว่าปัจจัยใดควรพิจารณาเป็นปัจจัยหลักที่จะท�าให้นักศึกษาพึงพอใจในการตัดสินใจ แม้จะต้อง

ตัดสินใจใหม่ก็ยังคงตัดสินใจเหมือนเดิม และจะแนะน�าผู้อื่นต่อไป โดยศึกษาปัจจัยทั้งหมด 8 ด้าน คือ 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน  ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ปัจจัยด้านความมั่นคงในการงาน 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านการเงินและสวัสดิการ ปัจจัยด้านชื่อเสียงองค์กร 

ปัจจัยด้านค่านิยม และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ  สหกิจศึกษา 

เพื่อสามารถน�าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาไปช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของนักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่ง

ขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแนะน�าเพื่อนหรือรุ่นน้องในการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาในครั้ง

ล่าสุด
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาของนักศึกษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการตัดสินใจส�าหรับการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนานโยบายด้านการสหกิจ

ศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อคัดสรรสถานประกอบการสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของนักศึกษา 

2. สถานประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล และแนวทาง

ในการจูงใจนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการให้ไปสหกิจศึกษายังสถานประกอบการของตน

3. ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการตัดสินใจส�าหรับการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา และข้อมูล

ในการแนะน�าเพื่อนหรือรุ่นน้องในการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา

4. เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ต้องการศึกษาน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ 

การทบทวนวรรณกรรม

สหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาน

ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ระบบการท�างานของบัณฑิตก่อน

ส�าเร็จการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตไทยโดยใช้สหกิจศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด�าเนินการตามมาตรฐานการด�าเนินงานสหกิจ

ศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาและสถานประกอบการที่รับ

นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ในส่วนของสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดสหกิจศึกษานั้น  จะต้องเป็นสถาน

ประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาก�าลังศึกษา มีนโยบายสนับสนุน สหกิจศึกษาที่ชัดเจน 

และก�าหนดผู้นิเทศ เพื่อให้ค�าแนะน�าหรือถ่ายทอดงานแก่นักศึกษา (พาทิศ คงโสมา, 2555) โดยบทความ

วิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ    สหกิจศึกษา และสามารถ

สรุปได้ 8 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ลักษณะงาน Steers & Porter (1987) กล่าวว่า ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่บุคคล

จะต้องปฏิบัติให้เป็นผลส�าเร็จ มีความยากง่าย ซับซ้อน ท้าทาย ความรู้ ความสามารถ บ่งบอกถึงวิธีการ

ปฏิบัติ และผลตอบแทนซึ่งได้จากงาน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ สมยศ นาวีการ (2544) ได้กล่าวว่า 

คุณลักษณะของงาน หมายถึง ลักษณะงานของบุคคลที่ปฏิบัติ ได้แก่ ขนาดของความรับผิดชอบของบุคคล 

ความแตกต่างกันของงาน และขนาดของการตอบสนองความพอใจของงาน

2. โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง งานวิจัยของ รสสุคนธ์ ภู่น้อย (2560) กล่าวว่า ปัจจัยด้าน

โอกาสในการพัฒนาตนเอง เรื่องได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรม ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความ

คิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนางานที่รับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท�างาน สอดคล้องกับ อัจฉริยา ปทุมวัน (2552) พบว่า วัยท�างานตอนต้นให้

ความส�าคัญกับปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในระดับค่อนข้างมาก
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3. ความมั่นคงในการงาน งานวิจัยของ ภานุวัฒน์ ษารักษ์ (2559) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกท�างานของพนักงานมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความมั่นคงของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ

การวิจัยของ รสสุคนธ์ ภู่น้อย (2560) กล่าวว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เรื่องความ

พอใจในความก้าวหน้าในหน้าที่ หน่วยงานมีความมั่นคง ต�าแหน่งหน้าที่มีความมั่นคง และมีความก้าวหน้า

ในอาชีพ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท�างาน

4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน งานวิจัยของ เนตรสวรรค์ จินตนาวลี (2553) กล่าวว่า การมี

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดความรักความสามัคคี 

และเต็มใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความผูกพันในองค์กรส่งผลให้ท�างานอย่างมีความสุข ท�าให้เกิดการ

ติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพ เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนความสามัคคีในหน่วยงาน น�ามาซึ่ง

ความสุขในการท�างาน

5. การเงินและสวัสดิการ งานวิจัยของ สุวพิชญ์ เขจรบุตร (2556) กล่าวว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน

ที่ยุติธรรมและเพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ 

อัจฉริยา ปทุมวัน (2552) พบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นปัจจัยที่วัยท�างานตอนต้นในเขต

กรุงเทพมหานครให้ความส�าคัญในล�าดับรองๆ แต่ก็ยังให้ความส�าคัญค่อนข้างมาก

6. ชื่อเสียงองค์กร สาคร สมเสริฐ (2555) ได้กล่าวว่า บริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงได้ให้การ

ดูแลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้พนักงานศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อปรับต�าแหน่งและเงินเดือน อาจกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้ท�าให้พนักงานทุกคนมีความภาค

ภูมิใจในความเป็นพนักงานของบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง และอยากท�างานในบริษัทนั้นต่อไป

7. ค่านิยม ทฤษฎีของ Schwartz (2012) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นความเชื่อที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

หรือเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนา บุคคลจะใช้ค่านิยมเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต และเป็นข้อ

ก�าหนดในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ในขณะที่องค์กรเองก็จะใช้ค่านิยมเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและ

กลยุทธ์ในการด�าเนินงานด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์ (2558) ได้

กล่าวว่า ปัจจัยด้านค่านิยมส่งผลเชิงบวกต่อระดับการตัดสินใจเลือกท�างานกับส�านักงานสอบบัญชีขนาด

ใหญ่ 4 แห่งของ First Jobber 

8. ภูมิศาสตร์ งานวิจัยของ มนตรี เขียนดวงจันทร์ (2561) พนักงานที่มีภูมิล�าเนาเดิมในจังหวัด

สมุทรสาคร  มีระดับแรงจูงใจ หากเลือกพนักงานที่มีภูมิล�าเนาเดียวกันกับสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรมจะ

ท�าให้อัตราการคงอยู่ของพนักงานสูงกว่าการเลือกพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในภูมิล�าเนาเดียวกับอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีความรู้สึกอยากท�างานในบ้านเกิดของตนเอง

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2561 และบัณฑิตที่

ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดส่งแบบสอบถามทาง

ระบบออนไลน์ไปยังประชากรจ�านวนทั้งหมด 122 คน ได้รับการตอบกลับจ�านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.44 ของจ�านวนแบบสอบถามที่จัดส่ง และใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูล ณ 

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีการวิเคราะห์ตามล�าดับ ดังนี้

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับความเห็นของ
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ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการสหกิจศึกษา

2. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha

3. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาครั้งล่าสุด

4. วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย

5. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 

และเพศชายเป็นจ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ซึ่งเป็นนักศึกษาปัจจุบัน จ�านวน 68 คน คิดเป็นร้อย

ละ 59.65 และบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วจ�านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.35 

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา
ค่าน้ำาหนัก

องค์ประกอบ
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1.	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน	(Cronbach’s	Alpha	=	0.915) 4.501 0.614

1.1)
ท่านต้องการการทำางานแบบเป็นพี่เป็นน้อง	และมีความเป็น

กันเอง
0.821 4.579 0.563

1.2)
ท่านต้องการเพื่อนร่วมงานที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

อย่างเต็มใจ	และเต็มความสามารถ
0.807 4.509 0.584

1.3) ท่านต้องการเพื่อนร่วมงานที่รับฟังความคิดเห็นของท่าน 0.803 4.447 0.653

1.4)
ท่านต้องการหัวหน้างานหรือพนักงานที่ปรึกษาที่คอย

ถ่ายทอดความรู้	และให้คำาแนะนำา
0.790 4.579 0.578

1.5)
ท่านต้องการเพื่อนร่วมงานที่ให้การยอมรับท่าน	และให้ความ

ช่วยเหลือ
0.765 4.456 0.640

1.6)
ท่านต้องการความก้าวหน้าในการทำางาน	เช่น	โอกาสในการ

ทำางาน	ณ	สถานประกอบการนั้นในอนาคต
0.756 4.553 0.581

1.7)

ท่านต้องการสถานประกอบการที่พนักงานเชื่อมั่นว่าหากตน

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและผลงานได้มาตรฐาน	จะ

สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดไป

0.713 4.465 0.654

1.8) ท่านต้องการสถานประกอบการที่มีความมั่นคง 0.688 4.544 0.567

1.9)
ท่านต้องการสถานประกอบการที่มีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ	

อย่างทันท่วงที	และทั่วถึง
0.657 4.377 0.709

2.	ปัจจัยด้านค่านิยม	(Cronbach’s	Alpha	=	0.916) 4.002 0.744

2.1)
ท่านต้องการสถานประกอบการที่พิจารณารับพนักงานที่มี

ประสบการณ์ในองค์กรมาก่อน
0.816 4.088 0.782
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา
ค่าน้ำาหนัก

องค์ประกอบ
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

2.2)
ท่านต้องการสถานประกอบการที่มีตำาแหน่งที่ได้รับการ

ยกย่องในสังคม
0.772 4.035 0.690

2.3)
ท่านเลือกสถานประกอบการตามคำาแนะนำาจากรุ่นพี่	หรือ

คณาจารย์
0.744 3.912 0.771

2.4)
ท่านต้องการสถานประกอบการที่ทำาให้ท่านได้รับเกียรติยศ

จากการทำางาน
0.728 3.974 0.734

3.	ปัจจัยด้านลักษณะงาน	(Cronbach’s	Alpha	=	0.917) 4.025 0.766

3.1)
ท่านต้องการทำางานที่มีเนื้อหางานหลากหลาย	หรือมีการสับ

เปลี่ยนประเภทของงานที่ได้รับมอบหมาย
0.760 4.061 0.779

3.2) ท่านต้องการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำางาน 0.705 3.807 0.830

3.3)

ท่านต้องการสถานประกอบการที่มีโปรแกรมส่งพนักงานไป

ทำางานยังสาขาต่างประเทศ	หรือสนับสนุนให้เรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศ

0.660 3.974 0.814

3.4) ท่านชอบงานที่มีความน่าสนใจ	และท้าทายความสามารถ 0.646 4.061 0.669

3.5) ท่านต้องการใช้เทคโนโลยีในการทำางาน 0.637 4.219 0.738

4.	ปัจจัยด้านการเงินและสวัสดิการ	(Cronbach’s	Alpha	=	0.916) 4.186 0.788

4.1)
งานที่ท่านเลือกต้องมีค่าตอบแทนที่ได้รับหรือเบี้ยเลี้ยงอย่าง

เหมาะสม
0.819 4.307 0.742

4.2)
งานที่ท่านเลือกต้องมีสวัสดิการต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม	เช่น	

หอพัก	อาหาร	เครื่องแบบพนักงาน	และรถรับส่งพนักงาน
0.732 4.246 0.771

4.3)
งานที่ท่านเลือกต้องมีค่าเดินทางให้ท่านหรือมีรถรับส่งให้ท่าน

เพื่อไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
0.694 4.061 0.823

4.4)
งานที่ท่านเลือกต้องมีวันหยุดให้ท่านไม่ต่ำากว่า	2	วันต่อ

สัปดาห์
0.627 4.132 0.815

5.	ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์	(Cronbach’s	Alpha	=	0.921) 3.697 0.984

5.1) ท่านต้องการสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้ภูมิลำาเนา 0.822 3.649 1.047

5.2)
ท่านต้องการสถานประกอบการที่ท่านเคยไปหรือรู้จักเป็น

อย่างดี
0.682 3.746 0.920

จากตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาทั้ง 5 ปัจจัยเหล่านี้ มาจาก

ค่าน�้าหนักขององค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัววัดในปัจจัยที่มากกว่า 0.6 ซึ่งจากเดิมมี 8 กลุ่ม

ปัจจัยแต่เมื่อท�าการสกัดปัจจัยแล้ว สามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ทั้งหมด 5 กลุ่มปัจจัย โดยทุกปัจจัยมี

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ที่มากกว่า 0.7 แสดงว่า

แบบสอบถามท่ีผู ้วิจัยจัดท�าข้ึนนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถน�าไปทดสอบสมมติฐานและน�าไปใช้ใน
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กระบวนการวิจัยต่อไปได้

ตารางที่ 2 การหาความสัมพันธ์ตัวแปรตามทั้ง 2 ตัวแปร 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าสหสัมพันธ์	

แบบ	Pearson
Sig

9.1)
หากท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้อีกครั้ง	ท่านจะ

ยังเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาเช่นเดิม
3.93 0.87

0.616 0.000

9.2)

ท่านจะแนะนำาเพื่อนหรือรุ่นน้องให้เลือกสถาน

ประกอบการสหกิจศึกษาที่ท่านได้ไปปฏิบัติงาน

มาในครั้งล่าสุด

4.06 0.834

จากตารางที่ 2 ทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ (r = 0.616, p < 0.01) จึงสรุปได้ว่า 

ค�าถาม 2 ค�าถามดังกล่าว เป็นค�าถามที่วัดการตัดสินใจโดยใช้ตัวแปรเดียวกัน

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาครั้งล่าสุด

การตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาครั้งล่าสุด 4.00 0.766

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

Component
Initial Eigenvalues

Total % of Variance Cumulative	%

1.	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน 9.175 38.231 38.231

2.	ปัจจัยด้านค่านิยม 2.578 10.742 48.973

3.	ปัจจัยด้านลักษณะงาน 1.753 7.306 56.279

4.	ปัจจัยด้านการเงินและสวัสดิการ 1.467 6.112 62.390

5.	ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ 1.267 5.280 67.671

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้วิธีการสกัดปัจจัย (Principal Com-

ponent Analysis) และใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax ท�าให้เหลือตัวแปรเพียง 5 ตัวแปร จาก

ทั้งหมด 8 ตัวแปร โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจจ�านวนที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า Eigenvalue ที่มีค่า

มากกว่า 1

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 29.678 5 5.936 7.694 .000

Residual 83.322 108 .771

Total 113.000 113
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จากตารางที่	5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	โดยใช้วิธีการ

ถดถอยเชิงเส้น	(ANOVA)	นำาตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี	save	factor	score	เพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยโดยพิจารณาค่า	Sig.	เปรียบเทียบ	กับค่า	𝛼	0.05

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Coefficients) 

Model

B

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig.

Std. Error Beta

1 (Constant) 1.171 .082   .000 1.000

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำางาน .313 .083 .313 3.792 .000

ปัจจัยด้านค่านิยม .304 .083 .304 3.676 .000

ปัจจัยด้านลักษณะงาน .130 .083 .130 1.572 .119

ปัจจัยด้านการเงินและสวัสดิการ .033 .083 .033 .394 .694

ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ .233 .083 .233 2.820 .006

จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Coefficients) เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานประกอบการสหกิจศึกษาครั้งล่าสุด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากค่าสัมประสิทธิ์

ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตาม ในกรณีที่ตัวแปรอิสระตัวใดมีค่า Beta Coefficient สูง แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นส่งผลต่อตัวแปร

ตามมาก

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาน

ประกอบการสหกิจศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน (2) ปัจจัยด้านค่านิยม (3) ปัจจัยด้านลักษณะงาน (4) ปัจจัยด้านการเงินและสวัสดิการ และ (5) 

ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ และจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาครั้งล่าสุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เรียง

ล�าดับตามความส�าคัญจากมากไปน้อย ดังนี้

1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจ

ศึกษาครั้งล่าสุด โดยพิจารณาจากการท�างานแบบเป็นพี่เป็นน้องที่มีความเป็นกันเอง หัวหน้างานและเพื่อน

ร่วมงานให้ความร่วมมือในการท�างาน รับฟังความคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ ให้ค�าแนะน�า เพื่อความก้าวหน้า

ในการท�างาน และความมั่นคงขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Organ, Podsakoff & MacKenzie 

(2006) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมมีส่วนส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การ 

2. ปัจจัยด้านค่านิยม ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาครั้งล่าสุด โดยการ

พิจารณาจากสถานประกอบการที่พิจารณารับพนักงานที่มีประสบการณ์ในองค์กรมาก่อน สถานประกอบ

การที่มีต�าแหน่งที่ได้รับการยกย่องในสังคม การเลือกสถานประกอบการตามค�าแนะน�าจากรุ่นพี่หรือ
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คณาจารย์ และสถานประกอบการที่ท�าให้ตนเองได้รับเกียรติยศจากการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ 

Schwartz (2012) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นความเชื่อที่สั่งสมมาอย่างยาวนานหรือเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนา 

บุคคลจะใช้ค่านิยมเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต และเป็นข้อก�าหนดในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ในขณะ

ที่องค์กรเองก็จะใช้ค่านิยมเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานด้วยเช่นกัน

3. ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาครั้งล่าสุด โดย

พิจารณาจากสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้ภูมิล�าเนา และสถานประกอบการที่เคยไปหรือรู้จักเป็นอย่างดี 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี เขียนดวงจันทร์ (2561) เรื่องปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ที่มีผลก

ระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกเสื้อผ้าส�าเร็จรูป จังหวัด

สมุทรสาคร กล่าวว่า พนักงานที่มีภูมิล�าเนาเดิมในจังหวัดสมุทรสาคร มีระดับแรงจูงใจ หากเลือกพนักงานที่

มีภูมิล�าเนาเดียวกันกับสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรมจะท�าให้อัตราการคงอยู่ของพนักงานสูงกว่าการเลือก

พนักงานที่ไม่ได้อยู่ในภูมิล�าเนาเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีความรู้สึกอยากท�างานในบ้านเกิด

ของตนเอง

แม้งานบัญชีจะถือเป็นวิชาชีพอิสระ แต่การเริ่มเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการยัง

คงต้องอาศัยการท�างานเป็นทีม โดยเฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษาควรส่งเสริมให้ค�านึงถึงทักษะทางสังคม 

และความรู้ที่จะได้รับจากการถ่ายทอดของบุคลากรในสถานประกอบการเป็นหลัก โดยยังคงเปิดใจรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น ค่านิยมของสังคม และมีจิตส�านึกรักภูมิล�าเนาของตน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นักศึกษาผู้

ปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายมักตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาที่มีความมั่นคง และใกล้

ภูมิล�าเนาของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใกล้บ้านได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้ว 

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษายังคงขึ้นอยู่กับ  ดุลยพินิจของนักศึกษา

แต่ละคน ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษาแก่

นักศึกษาเท่านั้น

บทสรุป

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงล�าดับตาม

ความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ปัจจัยด้านค่านิยม  และปัจจัย

ด้านภูมิศาสตร์ โดยในการสหกิจศึกษานักศึกษาจะค�านึงถึงปัจจัยเหล่านี้เป็นหลัก เพราะปัจจัยที่สร้าง

โอกาสให้นักศึกษาได้ไปในสถานประกอบการที่ตนเองต้องการ ได้รู้จักตนเองและพัฒนาตนเองให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ได้น�าเสนอความสามารถของตนเองให้สถานประกอบ

การนั้นได้รู้จัก และท�าให้นักศึกษาสามารถก้าวไปสู่เส้นทางการท�างานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยแรงจูงใจในการทำางานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
Motivation factors for effective work of accounting staff  

in state enterprises

ธนวรรณ แฉ่งข�าโฉม1  ปุณยนุช ยังทินนัง1

Thanawan Changkomchome1  Punyanut Youngtinnung1

บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงาน

บัญชีในรัฐวิสาหกิจ และ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจแห่ง

หนึ่งโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรจ�านวน 172 คน โดยมีตัวแปรด้านแรงจูงใจได้แก่ นโยบาย

และการบริหาร การได้รับความยอมรับนับถือ เงินเดือนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าในการท�างาน 

บรรยากาศในการท�างาน ส่วนการวัดประสิทธิภาพ มีตัวแปรที่วัดเป็น 2 มิติ คือการท�างานทันเวลา และ 

ความถูกต้องของงาน ผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรที่

เป็นสมการท�านายระดับความมีประสิทธิภาพในการท�างานได้แก่ ความก้าวหน้าในการท�างาน เงินเดือน

และสวัสดิการ และ บรรยากาศในการท�างาน

คำาสำาคัญ  แรงจูงใจ  ระดับประสิทธิภาพในการท�างาน พนักงานบัญชี  ความก้าวหน้าในการท�างาน

Abstract

This research aims to study the motivation factors  that  effected work of account-

ing staff in state enterprises and to study the level of work efficiency of accounting staff in 

a state enterprise. Data were collected from 172 population groups. The motivation vari-

ables are policy and administration , salary and welfare  , career path and working atmo-

sphere. The effectiveness Performance measure in 2 dimensions of variables. They are 

timeliness and accuracy of work. The results of the study by multiple regression analysis 

using Stepwise method, it was found that the predictive equation for level of the effi-

ciency of working was Career path , salary and welfare and working atmosphere.

Keywords : motivation factors , effectiveness Performance , accounting staff , career path
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บทนำา

ปัจจุบันองค์กรภาครัฐหรือเอกชนได้ให้ความส�าคัญกับบุคลากร เพราะถือว่าบุคลากรเป็น

ทรัพยากรอันมีค่าที่สุดเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้า การที่องค์กรจะประสบ

ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ผู้บริหารต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพนักงานปฏิบัติงานไม่เต็มท่ีไร้ประสิทธิภาพในการท�างานก็ย่อมส่งผลกระ

ทบต่อผลิตภาพซึ่งจะท�าให้เกิดความล่าช้าและมีผลกระทบต่อความส�าเร็จของงาน การสร้างแรงจูงใจเป็น

อีกปัจจัยหนึ่งถือว่ามีความสำาคัญเป็นอย่างมาก	เน่ืองจากพนักงานแต่ละคนมีแรงจูงใจในการทำางานที่แตก

ต่างกัน	บางคนทำางานเพ่ือหวังที่จะได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนเป็นผลตอบแทน	แต่บางคนอาจจะมีความ

ต้องการทางจิตใจ	 จึงจำาเป็นต้องใช้วิธีการจูงใจเพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ที่มากกว่าปล่อยให้ปฏิบัติงานโดยขาดปัจจัยการจูงใจซ่ึงจะกลายเป็นข้อจำากัดอันนำาไปสู่การหมดกำาลังใจใน

การปฏิบัติงานความสำาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรเพื่อจะสามารถทำาให้

พนักงานทำางานได้อย่างมีความสุข	และทุ่มเทกำาลังกาย	กำาลังใจ	สติปัญญา	เพ่ือให้งานนั้นประสบความ

สำาเร็จสูงสุด	ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้	

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจในการท�างาน และประสิทธิภาพของพนักงาน

บัญชีในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงปัจจัยแรงจูงใจในการทำางานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ

2. ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการทำางานพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ

3. เพื่อแนวทางเสนอแนะให้แก่องค์กรรัฐวิสาหกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของ

พนักงานบัญชี	โดยใช้ปัจจัยแรงจูงใจที่เหมาะสม

ทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยมีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจดังนี้

สุเมธ เดียวอิศเรศ (2527, หน้า 4) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ้นที่ท�าให้มนุษย์

กระท�ากิจกรรมหรือมีพฤติกรรมออกมา และเป็นพฤติกรรมที่ด�าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แรง

จูงใจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีมีอยู่และความต้องการท่ีมี

ความเข้มมากที่สุดจะเป็นแรงจูงใจให้มนุษย์เราแสดงพฤติกรรมออกมา 

ชาญเดช วีรกุล (2552, หน้า 3) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าจากภายใน สิ่งจูงใจหรือสิ่ง

โน้มน้าวใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเกิดความคิด ความเชื่อมั่นและความมานะพยายามท่ีจะกระท�าและคงไว้

ซึ่งการกระท�านั้นๆ เพื่อจะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตามที่ได้ตั้งไว้
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สุชาดา สุขบ�ารุงศิลป์ (2553, หน้า 17) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลเป็นแรง

ขับ เป็นพลังของแต่ละคนที่ท�าให้กระท�าอย่างใดอย่างหนึ่งจนส�าเร็จโดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษย์

ทุกคนมีความคาดหวัง ความต้องการ และเป้าหมายในชีวิต ท�าให้เกิดแรงขับเพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย เพราะ

ฉะนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลในการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และรักษา

พฤติกรรมนั้นไว้เพื่อให้ตนเองนั้นได้สิ่งที่คาดหวัง หรือต้องการ

สรุปได้ว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้า ที่ท�าให้คนมีพลังในการใช้ความรู้ ความสามารถ

ที่มีอยู่ และแสวงหาความรู้ใหม่ ในการท�างานด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับการท�างาน เพื่อจะบรรลุ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ และโดยทฤษฎีแรงจูงใจ ได้แก่ ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของ

มาสโลว์  ทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom) และทฤษฎีแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ เป็นต้น

2. แนวคิดกับประสิทธิภาพ  มีผู้ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพดังนี้คือ

ไรท์ และสมิท (Ryan & Smith, 1954) ได้พูดถึงประสิทธิภาพของบุคคลว่าเป็นความสัมพันธ์

ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทและลงทุนให้กับงานซึ่งประสิทธิภาพในการท�างานนั้น มองจากแง่

ของการท�างานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่ให้กับงาน เช่น ความพยายาม ก�าลังงานกับ

ผลลัพธ์ที่ได้รับจากงานนั้นๆ

ชุบ	 กาญจนประกร	 (2509)	 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้คล้ายคลึงกับการบริหาร

งานด้านธุรกิจแต่เป็นการบริหารงานในระบบราชการและบวกกับความพึงพอใจไว้ด ้วยกล่าวคือ	

ประสิทธิภาพเป็นแนวคิดหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารในระบอบประชาธิปไตยในอันท่ีจะให้

บริหารราชการให้ผลสูงสุดคุ้มกับการที่ได้ใช้จ่ายเงินภาษีอากรในการบริหารประเทศและจะต้องก่อให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชน	

สรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการทำางานหมายถึงความพร้อมและความพยายามและรวมไปถึง

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สำาเร็จตามเป้าหมาย

3. งานวิจยที่เกี่ยวข้อง

ดุจพร  ปิยะพันธ์.  (2556)  ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายบัญชี กอง

คลัง ส�านักพระราชวัง ศึกษาโดยก�าหนดตัวแปรจ�านวน 5 ด้าน คือ ด้านความส�าเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้านความรับผิดชอบ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านการ

ปกครองบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายบัญชี กองคลัง 

ส�านักพระราชวัง โดยภาพรวมอยูใน่ ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดับ

มาก คือ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านความส�าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการปกครองบังคับ

บัญชาของผู้บังคับบัญชา แรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และล�าดับ

ท้ายสุด คือ ด้าน นโยบายและการบริหารงาน ตามล�าดับ
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เกศรินทร์ งามเลิศ. (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 

31-40 ปีมีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีรายได้ต่อเดือน 15,001-25000 บาท และมี

ประสบการณ์ในการท�างานต�่า กว่า 5 ปีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และ แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การ

คลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความมั่นคงใน

การท�างาน

สมมติฐานการวิจัย ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างาน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีใน

รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

กรอบแนวคิด

วิธีดำาเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัยน้ีเป็นการวิจัย เชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิดด้วยการวิจัย

เอกสาร (Documentary research) เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของ

พนักงานบัญชีพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง (เป็นจ�านวนเดียวกัน) ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบัญชี ใน

รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561 กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน 172 คน  

เครื่องมือที่ใช้	 คือ	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 โดย	 กำาหนดตัวแปรที่ได้จากการศึกษาจาก	

ทฤษฎี	เอกสาร	บทความ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ตัวแปร	ลักษณะของเครื่องมือคือ

แบบสอบถาม	แบ่งเป็น	4	ส่วนดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน/ รายได้ต่อเดือน ต�าแหน่งงาน

ส่วนที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย (1) นโยบายและการบริหาร (2) การได้รับความยอมรับ

นับถือ (3) เงินเดือน (4) ความก้าวหน้าในการท�างาน (5) บรรยากาศในการท�างาน

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) ท�างานทันเวลา และ (2) ความถูกต้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วจะน�าข้อมูลมาท�าการประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออก

เป็น 3 ส่วน ดังนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 จะน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)เพื่อ

อธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percent-

age)

แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 จะน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics)เพื่อวัดระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการท�างาน ประกอบด้วย ความถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยใช้การวัดระ ดังนี้

ส�าคัญมากที่สุด  = 5 คะแนน

ส�าคัญมาก  = 4 คะแนน

ส�าคัญปานกลาง = 3 คะแนน

ส�าคัญน้อย = 2 คะแนน

ส�าคัญน้อยที่สุด = 1 คะแนน

โดยเกณฑ์การแปลผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดระดับความรู้สึกจากนั้นน�าค่าเฉลี่ย

มาแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญมาก

ค่าเฉลี่ย 2.61  - 3.40 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81  - 2.60 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00  - 1.80 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญน้อยที่สุด

การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ จะท�าการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ

ก่อนเก็บข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทดสอบความตรงและความเที่ยงของข้อค�าถาม

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษา

จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบสอบถาม ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพต่อพนักงาน

บัญชีในรัฐวิสาหกิจ โดยการสังเคราะห์ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสอบถาม
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ขั้นตอนที่ 3 น�าแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพต่อพนักงาน

บัญชีในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เพื่อวัดความสอดคล้องของข้อค�าถามในแบบสอบถามกับ วัตถุประสงค์ (In-

dex of item-Objective Congruence : IOC) ซึ่งผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.67-1.00

ขั้นตอนที่ 4 เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  30 ชุด (Try out) มาวิเคราะห์หาค่า

ความเที่ยง (Reliability Test) ซึ่งเป็นการวัดค่าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) 

ด้วยวิธีการของสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลที่ได้จากการทดสอบ

ความเที่ยงของมาตรวัดโดยวิธีการนี้ จะช่วยท�าให้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้

วิจัย ตัดรายการค�าถามที่มีค่าความเที่ยงต�่าออก (Alpha if Item Deleted)(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2544) 

เพื่อน�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดท�าแบบสอบถามให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ก่อนน�าไปเก็บข้อมูล 

โดยผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) 30 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานอื่น  การทดสอบ

ได้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค 0.927

การทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติ  สมการถดถอยสหสัมพันธ์ (Multiple Linear Regression) 

สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์จากแบบสอบถามพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 172 คน ข้อมูลทั่วไปของผู้

ตอบแบบสอบถามเป็นดังนี้ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ�านวน 139 คน (คิดเป็นร้อย

ละ80.8)   มีอายุระหว่าง 31-40 ปี เป็นส่วนใหญ่มีจ�านวน 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.2)  รองลงมามีอายุ 

41-50 ปี มีจ�านวน 51 คน(คิดเป็นร้อยละ 29.7) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ�านวน 130 คน (คิดเป็นร้อย

ละ 75.6) โดยมีระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ ปริญญาตรี จ�านวน 98 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.0) รองลงมา 

ปวส./อนุปริญญาตรีจ�านวน 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.9) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ 6-10 ปี จ�านวน 

59 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.3) รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 15,001-20,000 บาท จ�านวน 56 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 32.6) และต�าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงาน จ�านวน 148 คน (คิดเป็นร้อยละ 86.0)

จากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล ระดับปัจจัยแรงจูงใจในการ

ท�างานต่อพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 172 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยแรงจูงใจใน 

การท�างานดังนี้คือ

ตารางที่ 1 แรงจูงใจด้านนโยบายและการบริหาร

นโยบายและการบริหาร SD. ระดับประเมิน ลำาดับที่

1. หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างและอัตรา

ก�าลังเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน

4.09 0.574 มาก 2

2. หน่วยงานของท่านมีนโยบายชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน

4.00 0.432 มาก 4

3. หน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้แก่

พนักงานอย่างเหมาะสม

4.00 0.551 มาก 3
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นโยบายและการบริหาร SD. ระดับประเมิน ลำาดับที่

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กรมีผลก

ระทบต่อการท�างานของท่าน

3.86 0.561 มาก 5

5. การบริหารงานของหน่วยงานมีความ

เหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิบัติ

4.98 0.529 มากที่สุด 1

รวม 3.98 0.415 มาก

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของนโยบายและการบริหาร พบว่า การบริหารงาน

ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.98 SD.= 0.529)  

รองลงมาคือ หน่วยงานมีโครงสร้างและอัตราก�าลังเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

( =4.09 SD.= 0.574)  ถัดมาคือ หน่วยงานมีการมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก ( =4.00 SD.= 0.551

ตารางที่ 2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

การได้รับความยอมรับนับถือ SD. ระดับ

ประเมิน

ลำาดับที่

6. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นที่ท่าน

เสนอ

3.85 0.537 มาก 3

7. ท่านได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้

บังคับบัญชา

3.87 0.588 มาก 2

8. ท่านได้รับการแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วม

งานเมื่อท่านปฏิบัติงานบรรลุผลส�าเร็จ

3.97 0.545 มาก 1

9. ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับ

บัญชา

3.72 0.583 มาก 4

10. ผู้บังคับบัญชากล่าวยกย่องชมเชยผลการ

ปฏิบัติงาน

3.68 0.569 มาก 5

รวม 3.82 0.426 มาก

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของการได้รับความยอมรับนับถือ พบว่า การได้รับการ

แสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงานเมื่อท่านปฏิบัติงานบรรลุผลส�าเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.97 

SD.= 0.545) รองลงมาคือ การได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.87 SD.= 0.588) ถัดมาคือ ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นที่เสนอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.85 SD.= 0.537)
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ตารางที่ 3 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  

เงินเดือนและสวัสดิการ SD. ระดับ

ประเมิน

ลำาดับที่

11. ค่าจ้างที่ได้รับจากการท�างานเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของท่าน

3.73 0.588 มาก 4

12. การปรับเงินเดือนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของ

ท่าน

3.75 0.583 มาก 3

13. องค์กรของท่านให้ค่าจ้างและผลตอบแทนน้อย

กว่าที่อื่น

3.50 0.625 มาก 5

14. สวัสดิการที่ท่านได้รับครอบคลุมหมดแล้ว 4.09 0.722 มาก 1

15. เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับท�าให้ท่านมีชีวิต

อย่างสุขสบาย

4.07 0.725 มาก 2

รวม 3.83 0.517 มาก

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า สวัสดิการที่ได้รับ

ครอบคลุมหมดแล้ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.09 SD.= 0.722) รองลงมาคือ เงินเดือนและสวัสดิการ

ที่ได้รับท�าให้มีชีวิตอย่างสุขสบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =4.07 SD.= 0.725) ถัดมาคือ การปรับเงิน

เดือนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.75 SD.= 0.583)

ตารางที่ 4 ด้านความก้าวหน้าในการท�างาน

ความก้าวหน้าในการทำางาน SD. ระดับ

ประเมิน

ลำาดับที่

16. งานที่ท่านท�าอยู่มีโอกาสที่จะเลื่อนต�าแหน่ง 3.81 0.630 มาก 1

17. ที่ท�างานสนับสนุนให้ท่านไปฝึกอบรมเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้

3.79 0.613 มาก 2

18. ท่านได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการท�างาน

และการแต่งตั้งโยกย้าย

3.67 0.601 มาก 3

19. ท่านรู้สึกพอใจในความก้าวหน้าในต�าแหน่ง

หน้าที่การท�างานในขณะนี้

3.60 0.688 มาก 4

20. การพิจารณาการเลื่อนต�าแหน่งไม่ได้อยู่บน

หลักการปฏิบัติที่ดี

1.79 0.564 น้อยที่สุด 5

รวม 3.33 0.417 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของความก้าวหน้าในการท�างาน พบว่างานที่ท�าอยู่มี

โอกาสที่จะเลื่อนต�าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.81 SD.= 0.630) รองลงมาคือ ที่ท�างาน

สนับสนุนให้ไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.79SD.= 0.613)  ถัดมาคือ 

การได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการท�างานและการแต่งตั้งโยกย้าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.67 

SD.= 0.601 

ตารางที่ 5 ด้านบรรยากาศในการท�างาน

บรรยากาศในการทำางาน SD. ระดับ

ประเมิน

ลำาดับที่

21. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหน่วยงานท่าน

มีผลท�าให้การปฏิบัติงานของท่านดีขึ้น

3.55 0.623 มาก 5

22. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสม

ท�าให้ท่านมีความสุขในการท�างาน

   3.75 0.640 มาก 2

23. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นปัญหาและ

อุปสรรคต่อการท�างานของท่าน

3.64 0.689 มาก 4

24. สถานที่ท�างานของท่านเอื้ออ�านวยต่อการ

ปฏิบัติงาน

3.74 0.624 มาก 3

25. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน

มีเพียงพอและใช้การได้ดี

3.82 0.670 มาก 1

รวม 3.70 0.514 มาก

จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของบรรยากาศในการท�างาน พบว่า อุปกรณ์ เครื่อง

มือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.82 SD.= 0.670) 

รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมท�าให้มีความสุขในการท�างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.75 SD.= 0.640)  ถัดมาคือ สถานที่ท�างานเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.74 SD.= 0.624)  

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพด้านการท�างานทันเวลา

ทำางานทันเวลา SD. ระดับ

ประเมิน

ลำาดับที่

1. ท่านท�างานเสร็จก่อนเวลาเสมอ 3.98 0.639 มาก 1

2. ท่านมีการติดตามงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ 3.95 0.590 มาก 2

3. ท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติ

งาน

3.93 0.573 มาก 3
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ทำางานทันเวลา SD. ระดับ

ประเมิน

ลำาดับที่

4. ท่านมีการจัดล�าดับความส�าคัญของงานที่ต้อง

ส่งมอบ ก่อน-หลัง ได้ถูกต้องเสมอ 

3.84 0.519 มาก 5

5. ท่านวางแผนงานโดยมีการประมาณการหรือ

ก�าหนดเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานก�ากับไว้เสมอ

3.84 0.592 มาก 4

6. ท่านบริหารเวลาตามที่วางแผนไว้ได้ที่ก�าหนด

เสมอ

3.78 0.535 มาก 6

7. ท่านวิเคราะห์ถึงผลต่างเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ

งานเพื่อปรับปรุงการวางแผนการท�างานให้ทัน

ก�าหนดเวลาเสมอ

3.73 0.568 มาก 7

รวม 3.87 0.475 มาก

จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงท�างานทันเวลา พบว่า มีการท�างาน

เสร็จก่อนเวลาเสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.98 SD.= 0.639) รองลงมาคือ มีการติดตามงานที่

ปฏิบัติอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.95 SD.= 0.590) ถัดมาคือ การตรงต่อเวลาและรักษาเวลา

ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.93 SD.= 0.573)

ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง

ความถูกต้อง SD. ระดับ

ประเมิน

ลำาดับที่

8. ท่านปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 3.86 0.529 มาก 2

9. ท่านตั้งใจท�างานให้เสร็จด้วยดีอย่างเต็มที่และ

รวดเร็ว

3.91 0.586 มาก 1

10. ท่านสามารถแก้ไขความผิดพลาดของงานได้

อย่างเหมาะสม

3.79 0.506 มาก 3

11. ท่านมีการวางแผนในการท�างานเพื่องานให้ถูก

ต้อง

3.76 0.555 มาก 5

12. ท่านมีการตรวจทานงานทุกครั้ง 3.76 0.565 มาก 4

13. ท่านได้รับการต�าหนิในเรื่องความผิดพลาดของ

งานอยู่เสมอ

1.77 0.504 น้อยที่สุด 8

14. ผู้ที่ได้รับผลงานของท่านชื่นชมผลงานของท่าน

เนื่องจากไม่มีข้อผิดพลาด

3.45 0.735 มาก 7



105

ความถูกต้อง SD. ระดับ

ประเมิน

ลำาดับที่

15. ผลงานของท่านถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

ของงานโดยไม่ต้องปรับแก้

3.60 0.644 มาก 6

รวม 3.49 0.386 มาก

จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงความถูกต้อง พบว่า มีความตั้งใจ

ท�างานให้เสร็จด้วยดีอย่างเต็มที่และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.91 SD.= 0.586) รองลงมา

คือ  มีการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.86  SD.= 0.529)  ถัดมา

คือ สามารถแก้ไขความผิดพลาดของงานได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.79 SD.= 

0.506)  

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการพยากรณ์ ปัจจัยแรงจูงใจในการ

ท�างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ

ตัวแปรอิสระ(ตัวแปรพยากรณ์) b Beta t-value P value

ความก้าวหน้าในการทำางาน 0.397 0.406 4.973 <0.001

ด้านบรรยากาศในการทำางาน		 0.139 0.175 2.783 <0.001

ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ		 0.185 0.235 2.724 <0.001

ค่าคงที่ 1.135 5.370 <0.001

R = 0.694        R2 =0.481        F=51.895        p value  = <0.001

จากตารางที่ 8 การศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันท�านายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน

ของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ พบว่า มีตัวแปร ด้านความก้าวหน้าในการท�างาน ด้านบรรยากาศในการ

ท�างาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ที่ร่วมกันท�านาย ประสิทธิภาพของการท�างานได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p value <0.001) ซึ่งตัวแปรทั้งสามสามารถอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพการท�างานได้

ร้อยละ 48.10 (R2 = 0.481  )	สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพในการท�างาน = 1.135 + 0.397 ( ความก้าวหน้าในการท�างาน ) + 0.139 

(บรรยากาศในการทำางาน)	+	0.185	(ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ)

เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้คือ

Z
ประสิทธิภาพในการท�างาน

 = 0.406 
(ความก้าวหน้าในการท�างาน)

 + 0.175
(บรรยากาศในการท�างาน)

+

                        0.235 
(ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ)
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อภิปรายผล

การศึกษา ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ เป็นการ

ศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบัญชี โดย

แบ่งปัจจัยเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบายและการบริหาร 2) ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ 3) ด้าน

เงินเดือนและสวัสดิการ 4) ด้านความก้าวหน้าในการท�างาน และ 5) ด้านบรรยากาศในการท�างาน โดยมี

การวัดประสิทธิภาพการท�างานใน 2 มิติ คือ 1) ด้านการท�างานทันเวลา และ 2) ด้านความถูกต้อง 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจที่สามารถร่วมกันท�านายประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน

บัญชีมี3 ด้านคือ 1) ด้านความก้าวหน้าในการท�างาน 2) ด้านบรรยาการศในการท�างานและ 3) ด้านเงิน

เดือนและสวัสดิการ โดยมีสมการการท�านายดังนี้คือ

Z
ประสิทธิภาพในการท�างาน

      =  0.406 
(ความก้าวหน้าในการท�างาน)

 + 0.175
(บรรยากาศในการท�างาน)

+

                              0.235 
(ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ)

ซึ่งหมายถึง หากองค์กรเพิ่มปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท�างาน ร้อยละ 40.6 เพิ่มปัจจัยด้าน

บรรยากาศในการท�างานร้อยละ 17.5 และ เพิ่มปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ร้อยละ 23.5 จะสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้ร้อยละ 100 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมการพยากรณ์ที่เป็นเช่นนั้นเพราะจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย

แรงจูงใจในการท�างาน โดยเฉพาะในองค์กรรัฐวิสาหกิจ พนักงานให้ความส�าคัญกับด้านความก้าวหน้าใน

การท�างาน เพราะองค์กรรัฐวิสาหกิจมีการก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในการท�างาน ( career path)ไว้

ค่อนข้างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต แก้วทิ้ง (2560)ก ต่อมาคือปัจจัยด้านบรรยากาศในการ

ท�างานจะมีความส�าคัญต่อแรงจูงใจ เนื่องจากภาระงานขององค์กรมีเป็นจ�านวนมาก ต้องท�างานประสาน

งานกันในแต่ละหน้าที่ และต้องให้บริการที่ดีแก่ประชาชน บรรยากาศที่ดี ได้แก่การท�างานเป็นทีม การ

ประสานงานที่ดีจึงเป็นส่ิงส�าคัญ และในปัจจัยสุดท้ายคือด้านเงินเดือนและสวัสดิการก็มีความส�าคัญ

เนื่องจากในองค์กรรัฐวิสากิจเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าทางราชการ แต่อาจจะเป็นรอง

จากองค์กรเอกชน แต่มีสวัสดิการท่ีดีกว่ามาทดแทนดังนั้นจึงเป็นปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) และ เกศรินทร์ งามเลิศ 

(2559)
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บทสรุป

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีในรัฐวิสาหกิจ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานบัญชี และ เพื่อศึกษา

ระดับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานบัญชี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากพนักงานใน

หน่วยงานบัญชีของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง โดยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจที่สามารถร่วมกันท�านาย

ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานบัญชีมี 3 ด้านคือ 1) ด้านความก้าวหน้าในการท�างาน 2) ด้าน

บรรยากาศในการท�างานและ 3) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ คือผลจากการวิจัยได้สมการการท�านายสามารถน�าไปใช้เป็นข้อ

เสนอแนะให้องค์กรท้ังรัฐวิสาหกิจ และเอกชนน�าปัจจัยจากสมการไปก�าหนดนโยบายด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธภาพในการท�างานของพนักงานบัญชี

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป คือ ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานบัญชี หรือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายงานของพนักงานบัญชี เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบของฟอร์มการบันทึกรายรับรายจ่าย (2) 

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการออม และ (3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง รายรับ รายจ่าย 

และเงินออม กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตตรัง ที่ลงทะเบียนวิชาหลักการบัญชี 1 จ�านวน 230 คน โดยใช้สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายที่พัฒนา

โดยการศึกษาแบบฟอร์มบันทึกรายรับรายจ่าย ปรับปรุงให้สอดคล้องกับรายรับรายจ่ายของนักศึกษา ให้

นักศึกษาทดลองบันทึกรายรับรายจ่าย สอบถามข้อคิดเห็น ได้ผลเป็นสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายที่สอดคล้อง

กับความต้องการใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายค่าอาหาร ขนม 

เครื่องดื่ม มากที่สุด 46.76% รองลงมารายจ่ายฟุ่มเฟือย 20.70% ด้านจ�านวนเงินรายจ่ายต่อสัปดาห์อยู่ใน

ช่วง 500 – 1,000 บาท มากที่สุด 36.26% รองลงมาอยู่ในช่วง 1,001 – 1,500 บาท 32.27% ในส่วน

พฤติกรรมการออมเงิน ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม 55.31% รองลงมาคือ มีเงินออมอยู่ในช่วง 1 – 50 บาท 

21.63% โดยสาขาการจัดการการท่องเที่ยว มีเงินออมสูงที่สุด 31.84% รองลงมา สาขาการตลาด 21.27% 

ส�าหรับลักษณะทางกายภาพด้านเพศ ไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยของรายจ่ายประเภทจ�าเป็น ประเภทฟุ่มเฟือย 

และเงินออมของนักศึกษา ส่วนด้านสาขาวิชา มีผลต่อค่าเฉลี่ยของรายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยและเงินออม 

โดยรายรับกับเงินออม ไม่มีความสัมพันธ์กัน ส่วนรายจ่ายกับเงินออม และรายรับกับรายจ่าย มีความ

สัมพันธ์กันในทางบวก ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

คำาสำาคัญ : สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย, พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน, การออม
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Abstract

The objectives of this research were (1) to study and develop the format of a cash 

book record form; (2) to analyze students’ spending and saving behaviors; and (3) to ex-

amine the relationship between students’ income, expenditures, and saving. 

This study was conducted at Prince of Songkla University, Trang Campus. Two hun-

dred and thirty students who registered in the subject “Principles of Accounting I” were 

invited to participate in this study. Participants were give modified cash books to record 

their spending and saving transactions. Participants were also asked to provide comments 

and suggestions regarding the format of a cash book record form. Results indicated that 

the majority of participants inclined to be the spending persons rather than saving ones. 

Almost half of participants spent their money on food, snacks, and beverages, followed by 

the extravagant expenditures (20.70%). Majority of participants have spending a week in 

the range of 500-1,000 baht 36.26%, followed by spending in the range of 1,001-1,500 baht 

32.27%. Half of the participant did not have saving, followed by savings in the range of 

1-50 baht (21.63%). With regards to students’ majors, the results revealed that the partici-

pants who studied in Tourism Management had the highest average of saving (31.84%), 

followed by those who studied in Marketing Management (21.27%). The statistical out-

comes displayed that there was no significant differences between the gender of partici-

pants and their spending behaviors on either necessary or extravagant expenditures, and 

their saving. There was no significant relationship between the income and the saving of 

the participants. However, the significant positive relationships were found between the 

expenditures and the saving of the participants, and the income and the expenditures of 

the participants respectively. The level of statistical significance 0.01.

Keyword : Cash Book, Behavior of Spending, Saving
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บทนำา

การด�ารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝังให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่

เกินกว่าปัจจัยในการด�ารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความ

งามแต่งตัวตามแฟชั่น การเสี่ยงโชค เป็นต้น ท�าให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่ง

ผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการ

ด�าเนินชีวิต (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2552) จากเหตุผลดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลางที่ชี้แนวทางในการ

ด�ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงและพร้อมที่จะ

จัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง จะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการ

วางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน (จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2551) ทั้งนี้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการ

ด�าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนให้ดีขึ้น (กระทรวงมหาดไทย, 2551) โดยเน้นให้ครัวเรือนและชุมชนได้พัฒนาตนเองสู่วิถีพอเพียง 

ด้วยการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551) เป้าหมาย คือ สร้างการเรียนรู้ตนเอง 

วิเคราะห์การจัดการทางการเงินของครอบครัว ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบประหยัดและ

เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจ�าเป็น และสามารถน�าข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินใน

อนาคตได้อย่างเหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สมัย เชิงหอม, 2554) 

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบฟอร์มการบันทึกรายรับรายจ่าย ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการ

ใช้จ่ายเงินและการออมเงิน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบของฟอร์มการบันทึกรายรับราย

จ่าย เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการออม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

พาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังโดยใช้แนวคิดปรัชญา“เศรษฐกิจ

พอเพียง” (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) เป็นแนวคิดส�าคัญในการวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบของฟอร์มการบันทึกรายรับรายจ่ายให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของนักศึกษา

2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการออมเงินของนักศึกษา

3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับ รายจ่าย และเงินออมของนักศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้แบบฟอร์มสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน

2. ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้เงินและการออมของนักศึกษา

3. เป็นแนวทางส�าหรับผู้ที่สนใจน�าไปใช้ในการบันทึกรายรับรายจ่ายต่อไป
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การทบทวนวรรณกรรม

1. การประยุกต์การท�าบัญชีใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดท�า “สมุดบัญชีรายรับ ราย

จ่าย” ส�าหรับการบันทึกรายรับและรายจ่ายให้เหมาะสมกับวัยมีผลท�าให้การใช้เงินของนักศึกษา

เปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาบางส่วนสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นได้ (นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร, 2550) การจัด

ท�าบัญชีครัวเรือนท�าให้รับรู้รายรับรายจ่ายในครอบครัว สามารถบริหารการเงินในครอบครัว แบ่งรายรับ

รายจ่ายตามความส�าคัญและความจ�าเป็นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นวลจันทร์ สระทองทิว, 2552) 

นอกจากนี้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนยังส่งผลต่อพฤติกรรมการออมให้เพิ่มสูงขึ้น (ฉัตรมณี กลางสวัสดิ์, 

2552) รวมถึงการบันทึกบัญชีครัวเรือนท�าให้สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น (สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต, 2551) 

แสดงให้เห็นว่าการท�าบัญชีครัวเรือน เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ท�าให้สามารถบริหารจัดการด้านการเงินของ

ครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเป็นการกระท�าทางสังคมขึ้นอยู่กับมูลเหตุปัจจัยหลายประการ

ประกอบกัน ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและเหตุผลนั้นอาจแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละบุคคลในแต่ละ

สถานการณ์ (Davis, 1988) การใช้จ่ายเงินเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งเร้าที่รวมอยู่ในปัจจัยต่างๆ เช่น 

ปัจจัยส่วนตัว ปัจจัยทางประชากร ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม หากสิ่งเร้าใดในปัจจุบันมีแรง

หรือมีอ�านาจเหนือกว่าย่อมน�าไปสู่การตัดสินใจใช้จ่ายเงิน โดยการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาเป็นพฤติกรรมที่

แต่ละบุคคลจะปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขทางความต้องการของพื้นฐานทางร่างกาย สังคม ชีวภาพและจิตวิทยา 

การใช้จ่ายเงินของแต่ละบุคคลในแต่ละวัน มักมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะใช้ไปเพื่อการอุปโภค หรือเพื่อ

การบริโภค 

3. เศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และปฏิบัติตน

ของประชาชนในทุกระดับ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ

สมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนิน

การ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีส�านึกในคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 

และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

4. การกันเงินรายได้ส่วนหนึ่งเอาไว้ โดยมิได้น�าเงินรายได้ส่วนนี้ออกไปใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือ

บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อจะเก็บเงินนั้นไว้ใช้จ่ายในอนาคต รายได้ส่วนนี้จึงเรียกว่า “เงินออม (Sav-

ing)” (ภราดร ปรีดาศักดิ์, 2549) นอกจากนี้การออมยังเป็นการเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูน

ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสะสมเงินเพื่อให้พอกพูนในระยะสั้น เผื่อไว้ใช้จ่ายยาม

ฉุกเฉิน โดยมีวิธีการสะสมเป็นเงินฝากธนาคารและบริษัทเงินทุน  ซึ่งการออมจะมีความเสี่ยงต�่า มีสภาพ

คล่องสูง และมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย (ปรารถนา หลีกภัย, 2551) จากการศึกษาของ (ทองแท่ง ทองลิ่ม, 

2552) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อการออมโดยได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น บ้าน 

โรงเรียน เพื่อน และสื่อมวลชน นอกจากนั้นรายรับและรายจ่าย เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
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ออมของนักเรียน (สุรัสวดี บูรณไพบูลย์, 2551) การวางแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นการวางแผนการใช้เงิน การ

ออมเงินตลอดจนการลงทุนให้เกิดความสมดุลกับรายได้ที่ได้ของบุคคลนั้นๆ เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี 

(ศิริวรรณ  ว่องวีรวุฒิ และบุณฑริก  ศิริกิจจาขจร, 2553) การศึกษาพฤติกรรมในการจัดการทางการเงิน 

รายรับ รายจ่าย รวมถึงการออมเงินของนักศึกษาเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผน

ทางการเงิน อันเป็นทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต (Ibrahim, Rabibah and Isa, 2009) ให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพและส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้ รายจ่ายประเภทจ�าเป็น รายจ่ายประเภท

ฟุ่มเฟือย และเงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน

H1.1: เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้รายจ่ายประเภทจ�าเป็นของนักศึกษาแตกต่างกัน

H1.2: เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยของนักศึกษาแตกต่าง

กัน

H1.3: เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้เงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 2 สาขาที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้ รายจ่ายประเภทจ�าเป็น รายจ่าย

ประเภทฟุ่มเฟือย และเงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน
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H2.1 :สาขาวิชาที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้รายจ่ายประเภทจ�าเป็นของนักศึกษาแตกต่า

งกัน

H2.2: สาขาวิชาที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยของนักศึกษาแตก

ต่างกัน

H2.3: สาขาวิชาที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้เงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 3 รายรับและเงินออมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน

สมมติฐานที่ 4 รายจ่ายและเงินออมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน

สมมติฐานที่ 5 รายรับและรายจ่ายของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ�านวน 441 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขา

การบัญชี นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี นักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว นักศึกษา

สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และนักศึกษาสาขาการตลาด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่

สนใจศึกษาโดยตรง การค�านวณขนาดตัวอย่าง ค�านวณได้จากสูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro 

Yamane (Yamane, 1967) โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ�านวน 210 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ การพัฒนาสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย โดยมีกระบวนการพัฒนาจาก

การศึกษาแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย โดยศึกษารูปแบบที่ใช้ทั่วไปจากหลายแหล่ง ข้อมูล

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน และน�ามาปรับปรุงเป็นแบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายต้นฉบับ ดังรูปที่ 2 น�าแบบ

ฟอร์มแจกให้กลุ่มตัวอย่างทดลองจดบันทึกรายรับและรายจ่ายประจ�าวัน เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ พร้อม

ประเมินการใช้แบบฟอร์มโดยสอบถามข้อคิดเห็นและน�าข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะไปพัฒนาเป็นแบบ

ฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ดังรูปที่ 3

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ตัวแปรที่สนใจศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระ

ทบต่อตัวแปรตาม สามารถใช้อธิบายผลที่มีต่อตัวแปรตาม โดยในส่วนของตัวแปรที่สนใจศึกษาประกอบ

ด้วย เพศ สาขาวิชา และประเภทรายจ่าย 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวแปรที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรอิสระ ซึ่ง

ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ คือ พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน และการออมเงิน 
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รูปที่ 2 แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายต้นฉบับ

รูปที่ 3 แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นผลสรุปการวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลการบันทึกรายรับรายจ่ายของกลุ่มตัวอย่างจากแบบ

ฟอร์มสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และจ�าแนกเป็น

ส่วนประกอบส�าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง รายรับประกอบด้วย (1) รายรับจากผู้ปกครอง และ (2) รายรับ

อื่น ๆ  ส่วนที่สอง รายจ่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รายจ่ายจ�าเป็นและรายจ่ายฟุ่มเฟือย โดยรายจ่าย

จ�าเป็นประกอบด้วย (1) ค่าอาหาร ขนม เครื่องดื่ม (2) ค่าเดินทาง ค่าน�้ามันรถ (3) ค่าโทรศัพท์ (4) ค่า

ของใช้ส่วนตัว (5) ค่าเอกสาร เครื่องเขียน (6) ค่ากิจกรรมนักศึกษา ส่วนรายจ่ายฟุ่มเฟือย คือ (7) รายจ่าย

อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายจ่ายประเภทจ�าเป็น ส่วนที่สาม คือ เงินออม น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel และโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยน�าความถี่ที่ได้ไป

ค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

อนุมาน โดยสถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์

ความแตกต่างของ (1) เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้ รายจ่ายประเภทจ�าเป็น รายจ่ายประเภท

ฟุ่มเฟือย และเงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน (2) สาขาที่แตกต่างกันของนักศึกษา  มีผลท�าให้ รายจ่าย

ประเภทจ�าเป็น รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย และเงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน รวมถึงใช้สถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ (1) 

รายรับและเงินออมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน  (2) รายจ่ายและเงินออมของนักศึกษามีความสัมพันธ์

กัน (3) รายรับและรายจ่ายของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน

สรุปผลการวิจัย

ในการทดสอบสมมติฐานได้มีการตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขการทดสอบแล้วว่า ข้อมูลมีการ

แจกแจงปกติ จากการทดสอบการแจกแจงข้อมูล โดยใช้สถิติ Kolmogorov – Smirnov Test พบว่าข้อมูล

ส่วนใหญ่มีการแจกแจงแบบปกติ จากนั้นจึงทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้ รายจ่ายประเภทจ�าเป็น รายจ่ายประเภท

ฟุ่มเฟือย และเงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายจ่ายประเภทจ�าเป็น รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย และเงินออม ของนักศึกษา 

จ�าแนกตามเพศ

รายการ

เพศชาย 

( n = 40)

เพศหญิง 

( n = 190) t Sig
S.D. S.D.

รายจ่ายประเภทจ�าเป็น 1,061.68 285.25 1,142.91 453.11 1.088 .278
รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย 340.83 776.75 285.02 328.87 .446 .658
เงินออม 67.64 113.35 47.16 91.40 1.233 .219

*Sig < .05

H1.1: เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้รายจ่ายประเภทจ�าเป็นของนักศึกษาแตกต่างกัน 

เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศของนักศึกษาและรายจ่ายประเภทจ�าเป็นของนักศึกษา พบว่าไม่แตก

ต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05
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H1.2: เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยของนักศึกษาแตกต่าง

กัน เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศของนักศึกษาและรายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยของนักศึกษา พบว่า

ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

H1.3: เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้เงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน เมื่อทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างเพศของนักศึกษาและเงินออมของนักศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ 0.05

สรุปสมมติฐานท่ี 1 ได้ว่า เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยรายจ่ายประเภทจ�าเป็น 

รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย และเงินออมของนักศึกษา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

สมมติฐานที่ 2 สาขาที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้ รายจ่ายประเภทจ�าเป็น รายจ่าย

ประเภทฟุ่มเฟือย และเงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายประเภทจ�าเป็น รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย และเงินออม ของ

นักศึกษาจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

ประเภทรายจ่าย

กลุ่มสาขาวิชา 

ด้านการบัญชี 

( n = 144)

กลุ่มสาขาวิชา 

ด้านอื่นๆ 

( n = 86) t Sig

S.D. S.D.

ประเภทรายจ่ายจ�าเป็น 1,115.22 473.24 1,151.50 344.66 .619 .536
ประเภทรายจ่ายฟุ่มเฟือย 164.02 191.54 513.59 615.94 5.117 .000*
เงินออม 38.71 77.50 70.83 117.81 2.253 .026*

**Sig < .05

H2.1: สาขาวิชาที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้รายจ่ายประเภทจ�าเป็นของนักศึกษาแตกต่า

งกัน เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างสาขาของนักศึกษาและรายจ่ายประเภทจ�าเป็นของนักศึกษา พบว่า

ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

H2.2: สาขาวิชาที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยของนักศึกษาแตก

ต่างกัน เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างสาขาของนักศึกษาและรายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยของนักศึกษา 

พบว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยรายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยสูงกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชา

ด้านการบัญชี ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

H2.3: สาขาวิชาที่แตกต่างกันของนักศึกษามีผลท�าให้เงินออมของนักศึกษาแตกต่างกัน เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างสาขาวิชาของนักศึกษาและเงินออมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษากลุ่มสาขา

วิชาด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเงินออมสูงกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาด้านการบัญชี ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05

สรุปสมมติฐานที่ 2 ได้ว่า นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยรายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย 

และเงินออมสูงกว่านักศึกษากลุ่มสาขาวิชาด้านการบัญชี ส่วนรายจ่ายประเภทจ�าเป็นไม่แตกต่างกัน ที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

สมมติฐานที่ 3 รายรับและเงินออมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน
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จากการทดสอบสมมติฐานผลดังตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correla-

tion) ระหว่างรายรับ และ เงินออม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ไม่มีความ

สัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

สมมติฐานที่ 4 รายจ่ายและเงินออมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน

จากการทดสอบสมมติฐานผลดังตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correla-

tion) ระหว่างรายจ่าย และ เงินออม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความ

สัมพันธ์กันในทางบวกโดยมีค่าเท่ากับ 0.180 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

สมมติฐานที่ 5 รายรับและรายจ่ายของนักศึกษามีความสัมพันธ์กัน

จากการทดสอบสมมติฐานผลดังตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correla-

tion) ระหว่างรายรับ และ รายจ่าย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความ

สัมพันธ์กันในทางบวกโดยมีค่าเท่ากับ 0.691 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01  

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างรายรับ รายจ่าย และ เงินออม ของนักศึกษา

ค่าความสัมพันธ์ รายรับ รายจ่าย เงินออม
รายรับ - .691** .126
รายจ่าย - .180**
เงินออม -

** Sig < .01

Correlations

ค่าเฉลี่ยรายรับ

รวม 15 สัปดาห์

ค่าเฉลี่ยเงินออม

รวม
รายจ่ายรวม

ค่าเฉลี่ยรายรับรวม	
15	สัปดาห์

Pearson	Correlation 1 .126 .691**

Sig.	(2-tailed) .056 .000
N 230 230 230

ค่าเฉลี่ยเงินออมรวม Pearson	Correlation .126 1 .180**

Sig.	(2-tailed) .056 .006
N 230 230 230

รายจ่ายรวม Pearson	Correlation .691** .180** 1
Sig.	(2-tailed) .000 .006
N 230 230 230

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



119

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 230 คน ข้อมูลพื้นฐานของ

นักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็นนักศึกษากลุ่มสาขาด้านการบัญชี โดยผู้วิจัยได้จัดประเภท

ตามสาขาวิชาเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาด้านการบัญชี และกลุ่มสาขาด้านอื่น ๆ โดยกลุ่มสาขาด้านการ

บัญชี ประกอบด้วยสาขาการบัญชี และสาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี  กลุ่มสาขาด้านอื่น ๆ ประกอบ

ด้วยสาขาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาการตลาด สามารถ

สรุปผลได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของนักศึกษา พบว่า (1.) เพศของนักศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ

ค่าเฉลี่ยของรายจ่ายประเภทจ�าเป็น รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย และเงินออมของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ (2546) ซึ่งพบว่าปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันในด้านเพศไม่มีผลต่อ

พฤติกรรมการออม ส่วนเพศ ไม่มีผลต่อ รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยและเงินออมของนักศึกษา อาจเนื่องมา

จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายมีน้อย          

ในส่วนของ (2.) สาขาวิชาของนักศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อค่าเฉลี่ยรายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย 

และเงินออม โดยนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาด้านอื่นๆ มีรายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือย และเงินออม สูงกว่า

นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาด้านการบัญชี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มุกดา โควหกุล (2559) พบว่าปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม  ส่วนรายจ่ายประเภทจ�าเป็นไม่แตกต่างกัน    

อาจเนื่องมาจากเป็นรายจ่ายพื้นฐานในการด�ารงชีวิตที่ทุกคนจ�าเป็นต้องจ่าย             

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการออมเงิน  พบว่า (1.) นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายจ่าย

ประเภทค่าอาหาร ขนม เครื่องดื่มมากที่สุด คิดเป็น 46.76% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาคือรายจ่าย

ประเภทฟุ่มเฟือย คิดเป็น 20.70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และค่าของใช้ส่วนตัว คิดเป็น 13.33% ของค่าใช้

จ่ายทั้งหมด

ในส่วนของ (2.) นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายจ่ายรวมเฉลี่ยต่อสัปดาห์ อยู่ในช่วง 500 – 1,000 บาท 

มากที่สุด คิดเป็น 36.26% ของนักศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ มีรายจ่ายรวมอยู่ในช่วง 1,001 – 1,500 

บาท คิดเป็น 32.27% ของนักศึกษาทั้งหมด และมีรายจ่ายรวมอยู่ในช่วง 1,500 – 2,000 บาท คิดเป็น 

13.71% ของนักศึกษาทั้งหมด  ส�าหรับรายรับรวมเฉลี่ยต่อสัปดาห์ นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายรับรวม มากกว่า 

2,000 บาท คิดเป็น 32.55% ของนักศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ มีรายรับรวมอยู่ในช่วง 1,001 – 1,500 

บาท คิดเป็น 26.76% ของนักศึกษาทั้งหมด

ในส่วนของ (3.) จ�านวนเงินออมเฉลี่ยต่อสัปดาห์ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม คิดเป็น 55.31% 

ของนักศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ มีเงินออมอยู่ในช่วง 1 – 50 บาท คิดเป็น 21.63% ของนักศึกษาทั้งหมด 

และอยู่ในช่วง 51 - 100 บาท คิดเป็น 10.23% ของนักศึกษาทั้งหมด 

ในส่วนของ (4.) การออมเงินของนักศึกษาในแต่ละสาขา พบว่า สาขาการจัดการการท่องเที่ยวมี

จ�านวนเงินออมโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์สูงที่สุด คิดเป็น 31.84% ของเงินออมทั้งหมด รองลงมาคือ สาขาการ

ตลาด คิดเป็น 21.27% ของเงินออมทั้งหมด และ สาขาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น 18.18% 

ของเงินออมทั้งหมด
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ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับ รายจ่าย และเงินออมของนักศึกษา พบว่า (1.) รายรับ และ 

เงินออม ของนักศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กัน อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการออมเงิน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ปั่นกลางและคณะ (2559) พบว่านักศึกษาไม่เห็นถึงความส�าคัญของการ

ออมเงิน

ในส่วนของ (2.) รายจ่าย และ เงินออม ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อาจเป็นผลมา

จากนักศึกษาในรายที่มีการออมเงินจะมีการกันเงินไว้ส่วนหนึ่งส�าหรับการออม สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ มุกดา โควหกุล (2559) พบว่ารายจ่ายมีผลต่อจ�านวนเงินออม

และส่วนของ (3.) รายรับ และ รายจ่าย ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กันในทางบวก อาจเป็นผลมา

จากนักศึกษาจะใช้จ่ายเงินตามรายรับที่ได้มา

ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

1) น�าสมุดบันทึกรับ-จ่าย ไปใช้ได้จริงกับนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมให้บันทึกบัญชีรายรับราย

จ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาน�าข้อมูลจากการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย มาวางแผนการใช้

จ่าย สร้างวินัยในการออมเงิน  

3) พัฒนารูปแบบการบันทึกรับ-จ่าย เป็นโปรแกรมปฏิบัติการ (Application) ใช้งานบนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ (Smart phone) ผู้ใช้งานสามารถทราบรายรับ รายจ่าย และเงินออม ได้ตลอดเวลา

4) จัดโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน เพื่อสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษาได้

ตระหนักถึงการบันทึกรายรับ รายจ่าย และการออมเงิน

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาพัฒนารูปแบบสมุดบันทึกรายรับ รายจ่าย ที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรในกลุ่มอื่น 

ๆ เช่น ประชากรในวัยท�างาน วัยเกษียณ เป็นต้น

2) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ  ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับ รายรับ รายจ่าย และการออม เช่น ผลการ

เรียนของนักศึกษา ผลตอบแทนจากการออม เป็นต้น

3) ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 – 4 
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การประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมบริการ 
กลุ่มธุรกิจการแพทย์ โดยใช้แบบจำาลองสามปัจจัยของ Fama-French

Rate of Return and Risk Evaluation of Health Care Services Securities Using 
Fama-French Three Factors Model

พินทุอร เกียรติมณีรัตน์1 นพดล โตวิชัยกุล2

Pintuorn Kiatmaneerath1 Noppadol Towichaikul PhD2

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ใน

อุตสาหกรรมบริ ก า ร  กลุ ่ ม ธุ ร กิ จก ารแพทย ์  โ ดย ใช ้ แบบจ� า ลองสามป ั จ จั ยของ  Fama -

French ผ่านการพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านขนาดของหลักทรัพย์, ปัจจัยด้านมูลค่า

ตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด และ ปัจจัยความเสี่ยงจากตลาด โดยรวบรวมข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์ราย

เดือนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2561 เนื่องจาก

เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินอัตราผลตอบแทน รวมทั้งสิ้น 36 เดือน โดยผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงและอัตราส่วนมูลค่า

ตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่า(BL) คิดเป็นร้อยละ 3.4543 และหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ 

SL (กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดต�่าและอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่า) คิดเป็นร้อยละ 

-2.4165 

คำาสำาคัญ : แบบจ�าลองสามปัจจัย, อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง, หลักทรัพย์

Abstract

This study aimed to evaluate the rate of return and risk of Health Care Services 

Securities using Fama-French’s Three Factors Model by considering 3 factors including size 

risk, value risk, and market risk. Selected the sample group as a monthly return from The 

Securities Exchange of Thailand, since July 2014 – June 2018 which an appropriate time to 

evaluate the rate of return as a total of 14 securities. The study found that the portfolio in 

a big group with low book to market (BL) has the most average return is 3.4543 percent 

and the portfolio in a small group with low book to market (SL) has the least average re-

turn is -2.4165 percent.  

Keywords: Three Factor Model, rate of return and risk, Securities
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บทนำา

นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ�านวนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มขยายตัว โดยสาเหตุ

หลักมาจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่อนข้างมาก 

โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจ�านวนบัญชีที่มีการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นถึงร้อย

ละ 26 โดยในเดือนมกราคม 2558 มีจ�านวนบัญชีทั้งสิ้น 1,114,681 บัญชี และในเดือนธันวาคม 2560 มี

จ�านวนบัญชีทั้งสิ้น 1,510,053 บัญชี (เปรียบเทียบข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.

2558 และ พ.ศ.2560)

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นที่จับตา

มองของนักลงทุนจ�านวนหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากมีเสถียรภาพและการเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องรวมถึงโอกาสจากการรวมกลุ่มประเทศ AEC (พูลสุข,2560) สอดรับกับจ�านวนผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น จ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 

ล้านคน ในอีก 15 ปีข้างหน้า (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559) 

นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทราบดีว่าการลงทุนย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยง ซึ่ง

หมายความว่านักลงทุนมีโอกาสที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ โดยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

หลักทรัพย์นั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (systematic risk) ซึ่งเป็นความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ทั้งระบบ และความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (unsystematic risk) เป็น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกับหลักทรัพย์นั้นๆ อาจเกิดจากความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร 

ความมั่นคงของกิจการ เป็นต้น โดยความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบนี้สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการกระจา

ยการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวังกับความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ได้

จากแบบจ�าลองทางการเงินและแบบจ�าลองการประเมินราคาสินทรัพย์ส่วนทุนหรือ (Capital Asset Pric-

ing Model: CAPM) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับความเสี่ยงตลาด

แบบจ�าลอง CAPM นั้นถึงแม้จะเข้าใจง่ายและเป็นแบบจ�าลองที่เป็นที่นิยมแต่ก็เป็นการประเมิน

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จากปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น (Single-factor model) คือความเสี่ยง

ตลาด แต่ในความเป็นจริงนั้นต้องค�านึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆด้วย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น แบบจ�าลอง 

CAPM จึงมีการถูกโต้แย้งในงานวิจัยต่างๆ เช่น ในงานวิจัยของเกรียงไกร ก้อนค�า(2556) ในเวลาต่อมา 

Fama และ French ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆและพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์

ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (Marketing risk) ความเสี่ยงจากขนาด (Size risk) 

และความเสี่ยงจากมูลค่า (Value risk) และผลการทดสอบแบบจ�าลองของ Fama-French ปรากฏว่า

สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนได้ดีกว่าปัจจัยตลาดของ CAPM นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวยังท�าให้

ทราบว่าปัจจัยด้านขนาด และปัจจัยด้านมูลค่ามีความสามารถในการอธิบายอัตราผลตอบแทนได้ดีที่สุด 

(ณัฐพงศ์ รู้ซื่อ,2547)

ดังน้ันการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ใน

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยใช้แบบจ�าลองสามปัจจัยของ Fama-French เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อนักลงทุนในอนาคต
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วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

การแพทย์ โดยใช้แบบจ�าลองสามปัจจัยของ Fama-French

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลัก

ทรัพย์ ด้วยแบบจ�าลองสามปัจจัยของ Fama-French ได้

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการในหมวดธุรกิจการแพทย์

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีทั้งหมด 22 หลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 – เดือนมิถุนายน 

2561 ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า รายงานราคาปิดของหลักทรัพย์ที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

ปรากฏข้อมูลราคาปิดรายเดือนของหลักทรัพย์ครบทุกเดือน จ�านวน 14 หลักทรัพย์ ได้แก่ 

AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จ�ากัด (มหาชน)

BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ากัด (มหาชน)

BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

BH : บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน)

CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)

CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ�ากัด (มหาชน)

KDH : บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

M-CHAI : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จ�ากัด (มหาชน)

NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ�ากัด (มหาชน)

RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามค�าแหง จ�ากัด (มหาชน)

SKR : บริษัท ศิครินทร์ จ�ากัด (มหาชน)

SVH : บริษัท สมิติเวช จ�ากัด (มหาชน)

VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ�ากัด (มหาชน)

VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

ทบทวนวรรณกรรม

Three Factor Model of Fama-French

ในปี 1993 Famaและ French ได้เสนอแนวคิดของแบบจ�าลองสามปัจจัย (Three Factor Mod-

el) ที่พัฒนามาจากแบบจ�าลอง CAPM เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเส้นหลักทรัพย์ในตลาด (SML : 

Security Market Line) โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยค่าความเสี่ยงส่วนเกินของตลาด 

(Market Risk Premium), อัตราผลตอบแทนส่วนเกินของหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็กกับหลักทรัพย์ที่มีขนาด

ใหญ่ (SMB : Return of Small Size minus Return of Big Size) และปัจจัยด้านมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่า

ตลาด (HML : Return of High BE/ME Ratio minus Return of Low BE/ME Ratio) 
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Standard Multivariate Regression

การวิเคราะห์การถดถอยเป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ระหว่าง

ตัวแปรตาม (Dependent variable) กับตัวแปรอิสระ (Independent variable) โดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณนั้น ประกอบไปด้วยตัวแปรตาม 1 ตัวแปร และตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวแปร (เฉลิม

พล จตุพร,2560)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุจิตรา จิตรีเมต (2559) ศึกษาการประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ โดยใช้แบบจ�าลอง 3 ปัจจัยของ Fama-French ทั้งสิ้น 50 หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลรายเดือนของ

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในช่วงเดือนมกราคม 2554 – เดือนธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน 

ผลการศึกษาปรากฏว่า 1.หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจากตลาดสูง อาจให้ผลตอบแทนต�่ากว่าหลักทรัพย์ที่มี

ความเสี่ยงจากตลาดต�่า ในทางกลับกันกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็กจะมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์

ขนาดใหญ่ 2. หลักทรัพย์ขนาดเล็กอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ แต่หลักทรัพย์ที่มีขนาด

ใหญ่และมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่ายังมีโอกาสเติบโตและให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่า 3. หลัก

ทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดสูง อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีต่อ

มูลค่าตลาดต�่า เพราะจากการศึกษาพบว่าในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่า

ตลาดต�่าให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด

ธีรวิทย์ บุญช่วย (2559) ท�าการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวด 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2554-พ.ศ.

2558 และน�าอัตราผลตอบแทนที่ได้จากแบบจ�าลอง CAPM และ Fama-French มาเปรียบเทียบ พบว่า

กลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือน คือ กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก และมีค่าอัตราส่วน

มูลค่าบัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่า ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนตลาด และหลักทรัพย์ที่ให้อัตรา

ผลตอบแทนต�่าที่สุดได้แก่กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก และมีค่าอัตราส่วนมูลค่าบัญชีต่อมูลค่าตลาดสูง 

วิธีดำาเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้จัดท�าขึ้นเพื่อประเมินตัวแบบสามปัจจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 36 เดือน ซึ่งมีข้อมูลดัชนีราคาหลักทรัพย์  

(SET Index) และราคาปิดรายเดือนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

อุตสาหกรรมบริการ กลุ ่มธุรกิจการแพทย์ โดยรวบรวมจากฐานข้อมูล SETSMART จัดท�าโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ท�าการจัดกลุ่มของหลักทรัพย์ตามมูลค่าของตลาด (Market Val-

ue) และอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book to market ratio) โดยมีขั้นตอนตามวิธีของ Fa-

ma-French (1997) ดังนี้

1. จัดกลุ่มหลักทรัพย์ตามขนาด โดยจัดเรียงมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก

สูงไปต�่าและแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเท่าๆกัน คือ ร้อยละ 50 ของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงให้จัดเป็นหลักทรัพย์

ขนาดใหญ่ (Big) และร้อยละ 50 ของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่าให้จัดเป็นหลักทรัพย์ขนาดเล็ก (Small)
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2. จัดกลุ่มหลักทรัพย์ตามมูลค่า โดยจัดเรียงตามมูลค่าจากของหลักทรัพย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

จากสูงไปต�่าและแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือร้อยละ 30 ที่มีอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดอัตราส่วน

มูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดสูงที่สุด ให้จัดเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง (High), ร้อยละ 40 ที่มีอัตราส่วน

มูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดรองลงมา ให้จัดเป็นหลักทรัพย์ที่มี

มูลค่าปานกลาง (Medium), ร้อยละ 30 ที่มีอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดอัตราส่วนมูลค่าตาม

บัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่าที่สุด ให้จัดเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่า (Low)

ตารางที่ 1 แสดงการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย

 Big : 50% Small : 50%

High : 30% BH SH

Medium : 40% BM SM

Low : 30% BL SL

เมื่อท�าการจัดกลุ ่มหลักทรัพย์ตามขนาดและตามมูลค่าแล้ว จึงน�ามาจัดกลุ่มหลักทรัพย์ตาม

ลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างมูลค่าตลาดกับอัตราส่วนทางบัญชีต่อมูลค่าตลาดซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 

ประเภท ดังนี้

SL  (กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดต�่าและอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่า)

SM (กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดต�่าและอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดปานกลาง)

SH  (กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดต�่าและอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดสูง)

BL  (กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงและอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่า)

BM (กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงและอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดปานกลาง)

BH  (กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงและอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดสูง)

3. น�าข้อมูลที่ได้มาค�านวณค่าชดเชยความเสี่ยงจากปัจจัยขนาด (SMB) และ ค่าชดเชยความ

เสี่ยงจากปัจจัยมูลค่า (HML) ด้วยสมการได้ ดังนี้

ค่าชดเชยความเสี่ยงจากปัจจัยขนาด	 (SMB):	 SMB	 =	 1/3(S/L+S/M+S/H)	 –	 1/3(B/L+B/M+B/H)

ค่าชดเชยความเสี่ยงจากปัจจัยมูลค่า	 (HML):	 HML	 =	 ½(S/L+S/M+S/H)	 –	 ½(B/L+B/M+B/H)

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (R
i
) ค�านวณได้จาก R

it
 = (P

it
 – P

it-1
)/P

it-1

 โดยที่  R
it 
= อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ณ เวลา t

  P
it
= ราคาปิดของหลักทรัพย์ i ณ เวลา t

  P
it-1

= ราคาปิดของหลักทรัพย์ i ณ เวลา t-1

2. อัตราผลตอบแทนของตลาด (R
m
) ค�านวณได้จาก R

mt
 = (SET

it
 – SET

it-1
)/SET

it-1

 โดยที่  R
mt

 = อัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตลาด ณ เวลา t

  SET
it
 = ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลา t

  SET
it-1 

= ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลา t-1
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3. อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (R
f
) ใช้อัตราดอกเบี้ยของตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน 

โดยเก็บข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

4. อัตราผลตอบแทนส่วนเกินของหลักทรัพย์ (R
i
-R

f
) ค�านวณจากอัตราผลตอบแทนของหลัก

ทรัพย์ลบด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง

5. ค่าชดเชยความเสี่ยงจากปัจจัยตลาด (R
m
-R

f
) ค�านวณจากอัตราผลตอบแทนของตลาดลบด้วย

อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�าข้อมูลเข้าโปรแกรม E-Views ซึ่งเป็นโปรแกรม

ค�านวณตามวิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Standard Multivariate Regression) เพื่อหาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent variable) หรืออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กับตัวแปร

อิสระ (Independent variable)  3 ตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านขนาดของหลักทรัพย์, ปัจจัยด้าน

มูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด และ ปัจจัยความเสี่ยงจากตลาด ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับ

ความคลาดเคลื่อน 5%

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรม

บริการ หมวดสุขภาพโดยใช้แบบจ�าลองสามปัจจัยของ Fama-French โดยมีเครื่องมือที่ใช้ ดังนี้

แบบจ�าลองสามปัจจัยของ Fama – French โดยสามารถแสดงสมการได้ ดังนี้

R
i
 - R

f
 = a

i
 + b

i
 (R

m
-R

f
) + s

i
 (SMB) + h

i
 (HML) + e

it

เมื่อ R
i
 = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i

R
f
 = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง

R
m
 = อัตราผลตอบแทนของตลาด

SMB = ค่าชดเชยความเสี่ยงจากปัจจัยขนาด

HML = ค่าชดเชยความเสี่ยงจากปัจจัยมูลค่า

a
i
 = ค่าคงที่ของหลักทรัพย์ i

e
i
 = ค่าความคลาดเคลื่อนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i

b
i
, s

i
, h

i 
= ค่าความเสี่ยงจากปัจจัยตลาด ปัจจัยขนาด ปัจจัยมูลค่าของหลักทรัพย์

Standard Multivariate Regression

Standard Multivariate Regression เป็นวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ชนิดเชิงสาเหตุ 

ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ที่มีจ�านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ตัวแปร และตัวแปรตาม 

(Dependent variable) จ�านวน 1 ตัวแปร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผล

ตอบแทนของหลักทรัพย์และปัจจัย 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านขนาดของหลักทรัพย์, ปัจจัยด้าน

มูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด และ ปัจจัยความเสี่ยงจากตลาด
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ผลการวิจัย

ตารางที่ 2 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีของหลักทรัพย์ทั้ง 6 กลุ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 – 

มิถุนายน 2561 
BH BM BL SH SM SL

2558 11.4826 2.72 3.7964 -0.9624 2.4360 -0.1336
2559 4.0326 2.1922 1.9332 1.5445 2.4619 -6.5811
2560 -0.8923 0.0547 -0.1878 -2.3800 -1.0178 -2.9513
2561 -0.8057 -0.7244 0.2361 -6.2233 -0.7130 0
ค่าเฉลี่ย 3.4543 1.0606 1.4445 -2.0053 0.7918 -2.4165
S.D. 5.8260 1.6565 1.8161 3.2466 1.9176 3.092
ค่าสูงสุด (MAX.) 11.4826 2.72 3.7964 1.5445 2.4619 0
ค่าต่�าสุด (MIN.) -0.8923 -0.7244 -0.1878 -6.2233 -1.0178 -6.5811

จากตารางที่ 2 แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีของหลักทรัพย์ทั้ง 6 กลุ่ม พบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ 

BH ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ร้อยละ 3.4543 ต่อเดือน และกลุ่มหลักทรัพย์ SL ที่ให้ผลตอบแทน

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร้อยละ  -2.4165

ตารางที่ 3	 แสดงหลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญต่อปัจจัยด้านขนาด

Variable SMB Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

BCH -0.301288* 0.128528 -2.344141 0.0254

CMR 1.058336* 0.169675 6.237417 0

KDH 0.251198* 0.10903 2.303938 0.0279

NTV 0.184266* 0.089391 2.061346 0.0475

SKR 0.627885* 0.261081 2.404943 0.0221

* หมายถึง ความมีระดับนัยส�าคัญที่ร้อยละ 95 

จากตารางท่ี 3 สามารถอธิบายได้ว่าหลักทรัพย์ที่ปัจจัยด้านขนาดมีความสัมพันธ์กับอัตราผล

ตอบแทนส่วนเกิน มีทั้งหมด 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ BCH, CMR, KDH, NTV และSKR ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.71 

จากจ�านวนหลักทรัพย์ทั้งหมด 

ตารางที่ 4 แสดงหลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญต่อปัจจัยด้านมูลค่าตาม

บัญชีต่อมูลค่าตลาด

Variable HML Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

CMR -0.9474* 0.122912 -7.70795 0

KDH 0.094774* 0.078981 1.199962 0.239

MCHAI 0.284163* 0.099142 2.86621 0.0073

* หมายถึง ความมีระดับนัยส�าคัญที่ร้อยละ 95 
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จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายได้ว่าหลักทรัพย์ที่ปัจจัยด้านมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดมีความ

สัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน มีทั้งหมด 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ CMR, KDH และ M-CHAI ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 21.43 จากจ�านวนหลักทรัพย์ทั้งหมด

ตารางที่ 5 แสดงหลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญต่อปัจจัยด้านผลตอบแทน

ที่ปราศจากความเสี่ยง

Variable RP Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

ACH -0.082769* 0.039645 -2.087765 0.0449

* หมายถึง ความมีระดับนัยส�าคัญที่ร้อยละ 95 

จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายได้ว่าหลักทรัพย์ที่ปัจจัยด้านผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงมี

ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน มีจ�านวน 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ ACH ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.14 จาก

จ�านวนหลักทรัพย์ทั้งหมด

หลักทรัพย์ที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับตัวแปรใด มีทั้งหมด 7 หลักทรัพย์ ได้แก่ BDMS, 

BH, CHG, RAM, SVH, VIBHA และ VIH ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย (ปัจจัยขนาด,ปัจจัย

มูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาด และปัจจัยอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง) ไม่มีผลต่ออัตราผล

ตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าว

อภิปรายผล

จากการศึกษาเพื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรม

บริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยใช้แบบจ�าลองสามปัจจัยของ Fama-French เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 36 เดือน นั้นสามารถสรุปได้ว่า

กลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงและอัตราส่วนมูลค่าตาม

บัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่า(BL)คิดเป็นร้อยละ 3.4543 และหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ SL 

(กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดต�่าและอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดต�่า) คิดเป็นร้อยละ -2.4165 

ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานของ Fama-French (1993) ที่กล่าวว่ากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กให้ผลตอบแทนที่

สูงกว่า เนื่องจากกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้การ

ศึกษายังพบว่าปัจจัยตามแนวคิดของ Fama-French ทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ดังนี้ หลักทรัพย์ที่ปัจจัยด้านขนาดมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทน

ส่วนเกินมีทั้งหมด 5 หลักทรัพย์, หลักทรัพย์ที่ปัจจัยด้านมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดมีความสัมพันธ์กับ

อัตราผลตอบแทนส่วนเกินมีทั้งหมด 3 หลักทรัพย์ และ หลักทรัพย์ที่ปัจจัยด้านผลตอบแทนที่ปราศจาก

ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน มีจ�านวน 1 หลักทรัพย์
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ความสัมพันธ์ของการลงทุนในนวัตกรรมกับผลการดำาเนินงาน: หลักฐานเชิงประจักษ์จาก
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
The relationship between innovation investments and firm performance: 
Empirical Evidence from the Agro and Food Industry Companies Listed on 

the Stock Exchange of Thailand.

ซัยดานี ไกรทอง1,  บุริศร์ บุญรัตน์1,  วิภาส ทวิชศรี1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย2 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทและระดับการลงทุนในนวัตกรรมของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารท่ีจดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศึกษาความสัมพันธ์

ของการลงทุนในนวัตกรรม ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านการจัดการ 

และผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัท ประกอบด้วย อัตราก�าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ และการเติบโตของยอดขาย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ�าปี

ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 

46 บริษัท ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2560 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อาหารมีการลงทุนในนวัตกรรมทุกด้านเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยวิธีถดถอยเชิงพหุแสดงให้เห็น

ว่าการลงทุนในนวัตกรรมด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราการเติบโตของยอดขาย ในขณะ

ที่การลงทุนในนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราก�าไรสุทธิและอัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ นอกจากน้ีการลงทุนในนวัตกรรมด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราผล

ตอบแทนจากสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในนวัตกรรมด้านการจัดการ

กับผลการด�าเนินงานของบริษัท

คำาสำาคัญ : นวัตกรรม ผลการด�าเนินงาน อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

1
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Abstracts

The objective of this study was to investigate the type and level of innovation in-

vestments (marketing, product, process and management) by the agro and food industry 

companies listed on the stock exchange of Thailand and the relationship with firm perfor-

mance as measured by the net profit margin, return on equity, return on assets, and sales 

growth. The data were collected from the annual reports of the 46 listed agro and food 

industry companies from 2012 until 2017. The results show that the investments in innova-

tion of those companies have gradually increased. Results of hypothesis testing conducted 

by the multiple regression analysis reveal that investments in marketing innovation have a 

positive relationship with the sales growth whereas the investments in product innovation 

have a positive relationship with the net profit margin and return on asset. Moreover the 

investments in process innovation have a positive relationship with the return on assets. 

However investments in management innovation have no relationship with firm perfor-

mance. 

Keyword: Innovation, Firm Performance, Agro and Food Industry
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บทนำา

ธุรกิจเกษตรและการผลิตอาหารเป็นรากฐานส�าคัญของเศรษฐกิจประเทศไทยซ่ึงมีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร

หลายด้านจนท�าให้ไทยสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ และสามารถส่งออกเป็น

อันดับต้น ๆ ของโลกได้อุตสาหกรรมอาหารก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น คิด

เป็นมูลค่า 497.6 พันล้านบาท ในปี 2543 โดยกว่าร้อยละ 40 เกิดการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร 

ปัจจุบันตลาดของธุรกิจเกษตรและอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้น และตลาดอาหารโลกมีการแข่งขันที่รุนแรง ด้วย

เหตุนี้ธุรกิจเกษตรและ อาหารจึงได้รับความสนใจจากภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพเพียง

พอที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้ ซึ่งการจะตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้ จะต้องบูรณาการความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้

ประกอบการ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจและการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศยังขาดความสมดุล เนื่องจากประชากรและ

แรงงานส่วนใหญ่ยังคงด�ารงชีวิตอยู่ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งมีประสิทธิภาพปัจจัย

การผลิตต�่ากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศทั้งน้ีเป็นเพราะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

จะเน้นใช้ประสบการณ์และความช�านาญ นอกจากนั้น หลังจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากว่า 50 ปี 

อุตสาหกรรมหลายสาขาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องยังคงไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง ต้อง

พึ่งพาการน�าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเพื่อการผลิต 

(สถาบันอาหาร, 2551) อีกท้ังในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นแต่การผลิตแบบฐานวัตถุดิบท�าให้

ทรัพยากรที่เคยมีความอุดมสมบูรณ์ได้หายไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจัยภายนอกต่างๆ อาทิเช่น การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ โรคระบาด การแข่งขันจาก เศรษฐกิจโลก ตลอดจนปัญหาแรงงานที่

มีคุณภาพขาดแคลน ท�าให้ไทยยังไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากเรายังไม่เปลี่ยนวิธีการขับ

เคลื่อนประเทศก็จะท�า ให้ประเทศไทยไม่สามารถรอดพ้นวิกฤติและปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ดังนั้น 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ ที่จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาว 

และสามารถจะยกระดับในธุรกิจเกษตร และอาหารแปรรูปของไทยให้เป็นสาขาหลักในการพัฒนาประเทศ

ให้ยั่งยืน และมั่นคงต่อไปได้” (พิเชฐ ดุรงควโรเจน์, 2557)

การลงทุนด้านนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนนั้นถือเป็นองค์ประกอบหลักในการ

เผชิญความท้าทายของการก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยในปัจจุบันภาคเอกชนไทยตระหนักถึง

ความส�าคัญในเรื่องการลงทุนด้านนัวตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าให้กับ

สินค้ามากข้ึน งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นจะศึกษารูปแบบการพัฒนาด้านนวัตกรรมของธุรกิจเกษตรและอาหาร

ของประเทศไทย รวมถึงศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงอิทธิพลของการลงทุนด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินของอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของไทย เพื่อบ่งชี้ถึงความส�าคัญ

ในการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย

1) เพื่อศึกษารูปแบบและระดับการลงทุนในนวัตกรรมของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

และอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการลงทุนในนวัตกรรมและผลการด�าเนินงานของบริษัทกลุ่ม

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่ภาคธุรกิจในการวางแผนการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูป

แบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันน�าไปสู่ผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 

ทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม

 “นวัตกรรม” หมายถึง กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนการสรรค์สร้างให้เกิดผลผลิต

ใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ และผลผลิตนั้นก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ปิยากร หวังมหาพร, 

2552; สมนึก เอื้อจิระ พงษ์พันธ์ และ คณะ, 2553; อดิศร ณ อุบล, 2558
a
; ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 

2561) โดยนวัตกรรมถือเป็นความสามารถหลักขององค์กรในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันและ

สร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยในปัจจุบัน “นวัตกรรม” มีความส�าคัญต่อองค์กรทุกประเภท 

นวัตกรรมมีความส�าคัญกับองค์กรทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน เนื่องการกระบวนการด�าเนินงานของ

องค์กรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบน้ันล้วนจะต้องใช้นวัตกรรมเพ่ือให้สามารถก้าวทันสู่ความสามารถในการแข่งขัน

ขององค์กร จึงอาจกล่าวได้ว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จขององค์กรในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ด้านสินค้า ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการท�างาน ด้านการจัดการ หรือด้านการตลาด เนื่องจาก

นวัตกรรมเป็นการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ดังนั้นการที่องค์กรใดก็ตามที่ยังขาดความ

สามารถในการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง องค์กรนั้นก็ไม่สามารถปะสบวามส�าเร็จหรือ

ครองความเป็นที่หนึ่งได้ (กาญดา โกศัย, 2555; พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล, 2560)  

จากบททบทวนวรรณกรรมสามารถแบ่งประเภทของนวัตกรรมได้หลากหลายเกณฑ์ ตามลักษณะ

รูปแบบ วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงยึดตามผลการวิจัยด้านกิจกรรมนวัตกรรมและผล

สัมฤทธิ์ด้านนวัตกรรม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการ ด้านกระบวนการ และด้านการตลาด (อดิศร 

ณ อุบล
b
, 2558)

(1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ การพัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่

ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

(2) นวัตกรรมด้านการตลาด เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซ่ึงวิธีการใหม่ๆ ในการจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์รวมทั้งมีการใช้สื่อหรือเทคนิคใหม่ๆในการส่งเสริมการขาย นวัตกรรมด้านการตลาด

ยังรวมไปถึงกลยุทธ์ในการก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น (Panita Phophon, 2555)
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(3) นวัตกรรมด้านการจัดการ (Management Innovation) คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ

การด�าเนินงานใหม่ ๆ ภายในองค์กร เป็นการผสมผสานการท�างาน กับการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในการ

บริหารจัดการ และสิ่งที่เป็นโยชน์ต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจ (Tanapol Kortana, 2012)

(4) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) คือ กระประยุกต์ใช้แล้วปรับเปลี่ยน

กรรมวิธีในการผลิตสินค้า วิธีการ หรือ รูปแบบ ในการให้บริการโดยรวมแล้ววัตกรรมขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์กรในทุกๆ ฝ่ายของห่วงโซ่คุณค่าให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงขึ้น (ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2548)  ในขณะที่ ส�านักงานพัฒนาวิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความหมายของ นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง การประยุกต์

ใช้แนวคิดวิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ผลให้กระบวนการผลิต และการท�างานโดยรวมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นย่างเห็นได้ชัด

2. แนวคิดเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน

การก�าหนดตัวแปรวัดผลการด�าเนินงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวัดผลการ

ด�าเนินงานในรูปตัวเงิน และ การวัดผลการด�าเนินงานที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน (วัชธนพงศ์ ยอดราช, 2558)  

โดยการวัดผลการด�าเนินงานในรูปตัวเงินสามารถแบ่งได้หลายประเภทข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

อย่างไรก็ตาม การวัดผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใช้อัตราส่วนทางการเงินและผลประกอบการที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวัดผลการด�าเนินงาน ได้แก่ 

1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) อัตราผลตอบแทนจากสิททรัพย์ 

เป็นอัตราส่วนที่วัดความสามารถในการท�าก�าไรของเงินลงทุนซึ่งมาจาก 2 ส่วน คือหนี้สินและส่วนของผู้ถือ

หุ้น 

2. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Equity : ROE) คือเครื่องมือบ่งชี้ว่าบริษัทมี

ความสามารถในการน�าก�าไรกลับมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโตขึ้นได้ดีมากน้อยแค่ไหน

3. อัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit margin) เป็นการวัดอัตราส่วนทางการเงินระหว่างผลก�าไรสุทธิ

กับยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถการท�าก�าไรสุทธิของกิจการ บอกถึงประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานของกิจการและความสามารถของผู้บริหาร

4. รายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นการวัดผลการด�าเนินงาน จากรายได้ปีก่อนหักลบกับปีปัจจุบันเพื่อทราบ

จ�านวนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นและลดลง

3. บทบาทและความสำาคัญของนวัตกรรมในธุรกิจ

Piyanart Singchoo (2555) กล่าวว่า  นวัตกรรมขององค์กรในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 

โครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ ระบบการบริหารจัดการ กระบวนการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแผนงาน

ใหม่ ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์กรจะก่อให้เกิดความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาวการ

เจริญเติบโตของอัตราผลก�าไร ผลตอบแทนส�าหรับผู้ถือหุ้น และความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนรวม

ทั้งความสามารถในการรักษาต�าแหน่งของผู้เล่นที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมได้ และในขณะเดียวกันการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ พร้อมทั้งยังส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

ดีขึ้นและท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง
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จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบทบาทที่ส�าคัญของนวัตกรรม แสดงให้เห็นว่าในโลกปัจจุบัน

ลักษณะการด�าเนินงานของธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้นส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่มธุรกิจ

เดียวกัน ในภาพรวมลักษณะการแข่งขันของธุรกิจจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามในมุมมองของการแข่งขันระหว่างธุรกิจนั้นประสิทธิภาพที่ใช้ในการแข่งขันในแต่ละ

กระบวนการด�าเนินงานขององค์กรล้วนจะต้องใช้นวัตกรรมท้ังส้ิน ท้ังนี้หากองค์กรในยุคปัจจุบันขาด

ศักยภาพในด้านการพัฒนาในนวัตรรมก็จะส่งผลให้ธุรกิจเหล่านั้นไม่ประสบความส�าเร็จและถ้าหากว่า

องค์กรหลาย ๆ องค์กรภายในประเทศขาดการพัฒนาให้มีการก้าวหน้าก็จะส่งผลให้ระบบในเศรษฐกิจใน

ภาพรวมของประเทศฝืดเคืองก็จะส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน ผู้วิจัยจึงเห็นถึงบทบาทและความ

ส�าคัญของนวัตกรรมจึงได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในนวัตกรรมที่ส่งผล

ต่อผลกรด�าเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. สมมติฐานความสัมพันธ์ของการลงทุนในนวัตกรรมกับผลการดำาเนินงาน

สมมติฐานท่ี 1 การลงทุนในนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการผลด�าเนินงาน

ของกิจการ

สมมติฐานที่ 2 การลงทุนในนวัตกรรมด้านการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงาน

ของกิจการ

สมมติฐานท่ี 3 การลงทุนในนวัตกรรมด้านการจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวดกับผลการด�าเนิน

งานของกิจการ

สมมติฐานท่ี 4 การลงทุนในนวัตกรรมด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนิน

งานของกิจการ

จากสมมติฐานข้างต้นสามารถกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากร 

กลุ่มประชากร คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

การเกษตรเฉพาะบริษัทที่มีการลงทุนในนวัตกรรม จ�านวน 46 บริษัท ระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

– พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็นการลงทุนด้านนวัตกรรม 4 ได้ ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการตลาด การ

จัดการ และ ด้านผลิตภัณฑ์ ของการลงทุนแต่ละปี  คิดเป็น 276 ข้อมูล 

2. การกำาหนดค่าตัวแปร 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การลงทุนในนวัตกรรม 4 รูปแบบ ประกอบด้วย

1. การลงทุนในนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์: ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2. การลงทุนในนวัตกรรมด้านการตลาด: ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด

3. การลงทุนในนวัตกรรมด้านการจัดการ: ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการ

4. การลงทุนในนวัตกรรมด้านกระบวนการ: ชั่วโมงการอบรมพนักงาน

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด�าเนินงาน ประกอบด้วย

1. อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

2. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE)

3. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA)

4. อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth)

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย

1. งบการเงิน/ผลประกอบการ รายงานประจ�าปี บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

ที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. รายงานประจ�าปี งบก�าไรขาดทุนรายไตรมาส งบก�าไรขาดทุนประจ�าปี และ หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

งานวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และใช้สถิติ

อนุมานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยก�าหนดค่า

ความเชื่อมั่นที่ 95% 
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ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานวิจัยนี้ท�าการศึกษารูปแบบและระดับการลงทุนในนวัตกรรมและผลการด�าเนินงานของบริษัท

ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 2555-2560 

:ประกอบด้วย 46 บริษัท แบ่งเป็นหมวดธุรกิจการเกษตร จ�านวน 9 บริษัท และหมวดธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม จ�านวน 37 บริษัท โดยบริษัทส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนระหว่าง 200 – 1,000 ล้านบาท จ�านวน 

33 บริษัท คิดเป็นร้อยละ71.74  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
ลักษณะของบริษัท จ�านวน ร้อยละ
หมวดธุรกิจ

การเกษตร 9 19.57
อาหารและเครื่องดื่ม 37 80.43
รวม 46 100

ทุนจดทะเบียน (บาท)
มากกว่า 5,000 ล้าน 2 4.35
4,001 ล้าน – 5,000 ล้าน 2 4.35
3,001 ล้าน – 4,000 ล้าน 1 2.17
2,001 ล้าน – 3,000 ล้าน 2 4.35
1,000 ล้าน – 2,000 ล้าน 6 13.04
น้อยกว่า 1,000 ล้าน 33 71.74
รวม 46 100

ส่วนที่ 2 รูปแบบและระดับการลงทุนในนวัตกรรมของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษารูปแบบและระดับการลงทุนในนวัตกรรมของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2560 แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 รูปแบบและระดับการลงทุนในนวัตกรรมของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การลงทุนใน

นวัตกรรม

2555 2556 2557 2558 2559 2560

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน  ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ด้านผลิตภัณฑ์ 17 36.96 20 43.48 20 43.48 21 45.65 19 41.3 21 45.65

ด้านการตลาด 16 34.78 19 41.30 23 50 27 58.7 32 69.57 31 67.39

ด้านการจัดการ 15 32.61 11 23.91 10 21.74 12 26.09 14 30.43 14 30.43

ด้านกระบวนการ 17 36.96 17 36.96 26 56.52 25 54.35 25 54.35 25 54.35

ผลการศึกษารูปแบบและระดับการลงทุนในนวัตกรรมของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2560 แสดงให้เห็นว่าบริษัทใน

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารมีการลงทุนในนวัตกรรมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ

ตลาด ด้านการจัดการ และด้านกระบวนการ โดยมีแนวโน้มลงทุนในนวัตกรรมเพิ่มขึ้นทุกด้านในช่วงระยะ

เวลา 6 ปี ดังแสดงในตารางที่ 2

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในนวัตกรรมและผลการด�าเนินงานของ

บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษาบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยพิจารณาตามช่วงเวลา ตั้งแต่ปี 2555 - 2560 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุในการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวแปรต้น คือ การลงทุนในนวัตกรรมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการตลาด ด้าน

กระบวนการ ด้านการจัดการ และ ด้านผลิตภัณฑ์ และตัวแปรตาม คือ อัตราก�าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้

ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราการเติบโตของยอดขาย แสดงดังตรารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์การลงทุนด้านนวัตกรรมกับผลการด�าเนินงาน
การลงทุนในนวัตกรรม อัตราก�าไรสุทธิ อัตราผล

ตอบแทนผู้ถือหุ้น

(ROE)

อัตราผล

ตอบแทนจาก

สินทรัพย์ (ROA)

อัตราการเติบโต

ของยอดขาย

ด้านผลิตภัณฑ์  2.573**

(0.023)

1.616

(0.425)

2.886***

(0.002)

-0.044

(0.466)
ด้านการตลาด 1.751

(0.117)

1.415

(0.480)

-0.245

(0.789)

0.172***

(0.004)
ด้านการจัดการ   1.821

(0.109)

2.064

(0.311)

-0.633

(0.496)

0.095

(0.119)
ด้านกระบวนการ -0.617

(0.592)

-0.720

(0.728)

3.069***

(0.001)

0.019

(0.757)
Adjusted R2 0.031 -0.005 0.066 0.031

F-Statistic 3.222** 0.682 5.880***   3.234**

N 276 276 276 276

หมายเหตุ  * ระดับนัยส�าคัญ 0.10  ** ระดับนัยส�าคัญ 0.05  *** ระดับนัยส�าคัญ 0.005
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ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อผลการด�าเนินงาน ดังนี้

การลงทุนในนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก

กับอัตราก�าไรสุทธิอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 และมีความความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราผล

ตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การลงทุนในนวัตกรรมด้านการตลาด (การวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด) มีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

การลงทุนในนวัตกรรมด้านกระบวนการ (การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน) มีความสัมพันธ์ในเชิง

บวกกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านการจัดการไม่มีความสัมพันธ์กับ

ผลการด�าเนินงานทั้ง 4 ด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

จากการที่รัฐบาลได้ออกนโยบายที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยมุ่ง

เน้นในเรื่องการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบด้วย ด้านการตลาด 

ด้านกระบวนการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดการ อันจะช่วยเพิ่มผลการด�าเนินงานแก่ภาคธุรกิจ และจะ

ช่วยยกระดับให้เศรษฐกิจเติบโตยิ่งขึ้น ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ จะส่ง

ผลในเชิงบวกต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจ โดยการลงทุนในนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้อัตรา

ก�าไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ในขณะที่การลงทุนในนวัตกรรมด้านการตลาดจะส่ง

ผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ของธุรกิจ นอกจากนี้การลงทุนในนวัตกรรมด้านกระบวนการก็จะช่วยให้อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น บริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจึงควรให้

ความส�าคัญกับการลงทุนในนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และด้าน

กระบวนการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร

และอาหารในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น
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ปัจจัยการเลือกเรียนและความคาดหวังในการเข้าศึกษา สาขาวิชาชีพบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยพณิชยการบางนา

Study selection factors and expectations for admission Accounting profes-
sion Vocational certificate of Bangna Commercial College

ปุณยนุช ยังทินนัง1  นิพพิชฌน์ กมลธีระวิทย์1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในระดับ

อาชีวศึกษา  และความคาดหวังของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในการเข้าสู่สาขาวิชาชีพบัญชี  โดยเก็บข้อมูล

จากนักเรียนระดับอาชีวะศึกษา สาขาวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยพณิชยการ

บางนาจ�านวน 234 ราย ผลการศึกษาพบว่า การเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาการบัญชี ปัจจัยด้านสถาบันเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ปัจจัยด้านผู้เรียนเป็นปัจจัยอันดับสอง ด้านผู้ปกครอง

และการเงินเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญเป็นอันดับสาม ด้านความคาดหวังพบว่า การเข้าศึกษาในหลักสูตร

ทางการบัญชี จะท�าให้ผู้เรียนมีวิชาชีพที่มีอาชีพการงานที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เป็นความคาด

หวังที่มีมากที่สุด

การทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 59.3 ด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านความ

คาดหวัง  มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 

47.7 และด้านผู้ปกครองและปัจจัยด้านสถาบันมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 59.0

คำาสำาคัญ การตัดสินใจ  ความคาดหวัง  การเข้าสู่วิชาชีพบัญชี  อาชีวะศึกษา

1
อาจารย์ประจ�า  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี   

  Lecturer, Faculty of accountancy, Thonburi University
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Abstract

This research aims to study factors affecting the decision to enter the accounting 

profession at the vocational level and the expectations of vocational students in entering 

the accounting profession Data was collected from vocational students Accounting profes-

sion Vocational certificate level Of 234 Bangna Commercial College students. The results 

showed that Institutional factors are the number one. The factor of learners is the second 

factor and the parent and financial aspect is the third most important factor.

The relationship test found that the aspect of learners and social factors was 

positively correlated significantly at the level of 0.01, with a high correlation of 59.3 per-

cent. The learners and expectations factors, which is a significant positive correlation at the 

level of 0.01, with a high correlation of 47.7 percent and the parents and institutional fac-

tors are positively correlated at 0.01 level together as high as 59.0 percent

Keywords   Decision, expectation, entry into vocational  , accounting profession
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บทนำา

การศึกษาในยุคสังคมปัจจุบันมีความส�าคัญเป็นอย่างมากการท่ีประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม จะต้องมีปัจจัยที่เอื้ออ�านวยหลายด้านปัจจัยที่ส�าคัญอย่าง

หนึ่งก็คือการมีประชากรท่ีมีคุณภาพหรือมีความรู้ความสามารถการที่ประชากรจะมีคุณภาพหรือมีความรู้

ความสามารถจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เรียกว่า การศึกษา วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพ

ที่น่าสนใจ เพราะว่า วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมในทุกส่วนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งกิจการที่มุ่งหวังก�าไร และกิจการที่ไม่มุ่งหวังก�าไร 

โดยส่วนใหญ่คนไทยทั่วไปรู้จักและใช้บริการจากวิชาชีพบัญชีในวงแคบเฉพาะด้านการท�าบัญชี และด้าน

การสอบบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลรัษฎากร ซึ่งก�าหนดให้ธุรกิจหรือ

นิติบุคคลจัดท�าบัญชี และรายงานทางการเงิน ต่อมาวิชาชีพบัญชีก็ให้บริการที่หลากหลายแก่สังคมไทย

อย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนถึงปัจจุบัน  การเลือกเรียนสาขาวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันนั้น มีความมั่นคง

เป็นอย่างมาก เพราะในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน ตัวเลข และการท�าบัญชีนั้นมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก ท�าให้

ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความต้องการพนักงานบัญชีเป็นอันดับต้น ๆ จึงเป็นที่มา

ของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้มีการตัดสินใจเข้าสู่วิชาชีพของนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในระดับอาชีวศึกษา

2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในการเข้าสู่สาขาวิชาชีพบัญชี  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในระดับอาชีวศึกษา

2. ได้ทราบถึงความคาดหวังของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในการเข้าสู่สาขาวิชาชีพบัญชี  

3. เพื่อน�าความรู้ดังกล่าวไปเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ และความคาดหวังของผู้เลือกเรียนสาขาการบัญชี

ทบทวนวรรณกรรม

1. ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  ได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับ การตัดสินใจ  

ดังต่อไปนี้

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวังว่าจะน�าไปส่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจจาก

ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แม้ว่าการตัดสินใจในการบริหารไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดด้วยการ ตัดสินใจ เพราะต้องมี

การก�าหนดปัญหาก่อนจึงจะตัดสินใจแล้วจึงน�าไปปฏิบัติ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540, 231) 

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการพื้นฐานขององค์การ โดยผู้ที่ท�าการตัดสินใจบนพื้นฐานของ

ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากส่วนต่างๆ ขององค์การ จากพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มภายในองค์การ (Gib-

son, 1997, 447) 

สรุปได้ว่า การตัดสินใจของบุคคล เกิดจากกระบวนการตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ต้องการ ความคิดที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยการตัดสินนั้นขึ้นอยู่บนจุดมุ่งหมาย ความเชื่อ ค่านิยม ข้อ

ผูกพันต่างๆ อิทธิพลและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
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1. ทฤษฎีความคาดหวัง

ทฤษฎีนี้เสนอโดย Vroom (1994) มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของ Lewin and Tolman 

(1985, p.213-215) แต่ได้ขยายความโดยเสนอในรูปของตัวแบบ (model) ของความคาดหวังในการ

ท�างานที่เรียกว่า VIE Model หรือ VIE Theory  V = Valance คือ ระดับความรุนแรงของความต้องการ

ของบุคคลในเป้าหมายรางวัลกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ คุณค่าความส�าคัญของรางวัลที่บคุคลให้กับรางวัลนั้น                           

I = Instrumentality คือ ความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ 1 ที่จะน�าไปสู่ผลลัพธ์ 2 เช่นการทุ่มเทในการ

ท�างานจะน�าไปสู่การพิจารณาขั้นพิเศษเป็นต้น  E = Expectancy คือ ความคาดหวังถึงความเป็นไปของ

การได้ซึ่งผลลัพธ์หรือรางวัลที่ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง 

ค�าอธิบายของวรูมเน้นใน 2 เรื่องด้วยกัน คือเรื่องค่านิยมในงานว่าท�างานแล้วคาดหวังว่าจะได้

อะไร เช่น ท�างานให้ดี เพื่อหวังจะได้รับเงินเดือนเพิ่ม หรือบางคนหวังได้รับค�ายกย่อง ในที่นี้เงินและค�า

ยกย่องเป็นค่านิยม และอีกเรื่องที่เน้นคือแรงจูงใจซึ่งก�าหนดทิศทางการกระท�าเพื่อให้ได้ตามค่านิยมของ

ตน คือคาดหวังว่าจะได้ตามค่านิยม เป็นแรงจูงใจให้บุคคลใช้ความพยายาม กระท�าให้ส�าเร็จ และความ

ส�าเร็จของงานเกิดจากความพยายามบวกกับความสามารถของตน จากค�าอธิบายดังกล่าวนี้ หลายคนเห็น

ว่าวรูมเน้นที่สิ่งจูงใจจากภายนอก คือความคาดหวังที่จะ ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่อง ได้รับเงินเดือนเพิ่ม

ขึ้น ฯลฯ แต่ถ้ามองทัศนะของกลุ่มพุทธินิยม กลุ่มนี้จะกล่าวว่าความคาดหวังซึ่งเป็นความคิดของบุคคล เป็น

จุดส�าคญัของแรงจงูใจ 

สรุปทฤษฎีของวรูมได้ว่าแรงจูงใจของบุคคล เกิดจากการตั้งความคาดหวังในสิ่งที่กระท�าซึ่ง

ความคาดหวังนั้นท�าให้บุคคลพยายามท�าให้ได้ หากสิ่งนั้นสอดคล้องกับความสามารถด้วย ก็จะเป็นแรง

จูงใจที่มากขึ้นส�าหรับบุคคล นอกจากนั้นผลการศึกษาต่อเนื่องจากวรูมก็ช่วยสนับสนุนแนวคิด และยังได้ข้อ

สรุปเพิ่มขึ้นจากการที่บุคคลได้เข้าใจบทบาทการท�างานของ ตนเป็นอย่างดีจึงเห็นได้ว่า แนวทางในการ

สร้างแรงจูงใจให้บุคคลท�างาน คือการสร้างความคาดหวังให้ตระหนักในค่านิยมต่องาน  การช่วยให้บุคคล

เข้าใจบทบาทของตนในงานนั้นๆ และ เพิ่มความพยายามเสริมสร้างความสามารถในการท�างาน

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา

Woodhall (1970) ได้รวบรวมแนวคิดเรื่ององค์ประกอบต้นทุนทางการศึกษาไว้ว่า ต้นทุน ใน

การศึกษามิได้มีเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (money expenditure) เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงค่าเสีย

โอกาสของสังคมและบุคคล	ดังนั้นนอกจากต้นทุนจะแบ่งออกเป็นต้นทุนบุคคล	(Private	Cost)	และต้นทุน

สังคม	(Social	Cost)	ดังนี้	

1. ต้นทุนสังคม คือ ต้นทุนที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรส่วนรวมทั้งในส่วนที่เป็นต้นทุนของ ผู้เรียน

และส่วนของต้นทุนของรัฐหรือสถาบัน 

2. ต้นทุนบุคคล คือ ต้นทุนที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรส่วนตัวเพื่อการศึกษา ซึ่งในการลงทุนใน

การศึกษาผู้ลงทุนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ

2.1 ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายโดยตรงที่ใช้จ่ายไปในการเข้ารับการศึกษา 

ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าบ�ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาต่าง ๆ ค่าหนังสือ

ต�าราเรียน ค่าเดินทางไปสถานศึกษา อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการศึกษานั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนที่

แม้ไม่ต้องการศึกษาก็ต้องจ่ายเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วจะไม่ถูกน�ามานับรวม
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2.2 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอื่นใดนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรง

ซึ่งเป็นส่วนของผลกระทบภายนอกที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคลนั้นเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)

3. วิชาชีพบัญชี ค�านิยาม “วิชาชีพบัญชี” หมายถึง วิชาชีพในด้านการท�าบัญชี ด้านการสอบ

บัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี

การบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความส�าคัญ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงก�าหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในค�านิยาม

วิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

4. มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับ IES ฉบับที่ 1-8 

ได้แก่

ฉบับที่ 1 เรื่องข้อก�าหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ 2 เรื่องเนื้อหาโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ

ฉบับที่ 4 เรื่องค่านิยม จรรยาบรรณ ทัศนคติทางวิชาชีพ

ฉบับที่ 5 เรื่องข้อก�าหนดประสบการณ์การท�างานจริง

ฉบับที่ 6 เรื่องการวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ

ฉบับที่	7	เรื่องการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ตลอด	ชีวิตฯ	

ฉบับที่ 8 เรื่องข้อก�าหนดด้านสมรรถนะส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อภิญญา อิงอาจ และเจษฎา สุทธิอุดม. (2548). ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสถาบัน

อุดมศึกษา เอกชน: กรณีศึกษาในเขต พบว่า สาเหตุที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษา ต่อในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนมาก เป็นอันดับที่ 1 คือ ชื่อเสียงและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รองลงมาคือ มีเพื่อน 

หรือรุ่นพี่แนะน�าและการรับทราบข่าวสารของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเกี่ยวกับการรับ

เข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่วนใหญ่จะทราบจากอาจารย์แนะแนวหรือ

รุ่นพี่หรือเพื่อนๆ ของนักศึกษาเอง รองลงมาคือรับทราบข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และส่วนน้อยที่รับทราบข่าว

จากการประชาสัมพันธ์โดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา เอกชน และอินเทอร์เน็ต
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วิธีดำาเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัย  เชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนการพัฒนากรอบแนวคิดด้วยการวิจัย

เอกสาร (Documentary research) เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาเลือกเรียน   

และความคาดหวังในการเข้าศึกษา สาขาวิชาชีพบัญชี เพื่อน�าข้อมูลมาเป็นแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหา

ประชากร	 และ	 กลุ่มตัวอย่าง	 ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนอาชีวศึกษา	 สาขาวิชาชีพบัญชี	 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ของวิทยาลัยพณิชยการบางนา	จำานวน	561		คน			กลุ่มตัวอย่าง	คำานวณ

จากสูตรของ	ทาโร่	ยามาเน่		ได้ขนาดตัวอย่าง			234		ราย	ซึ่งสุ่มตัวอย่างโดยวิธี		Random	sampling		การ

กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่	 ยามาเน่	 (Yamane,1973	 อ้างใน	 ธีรวุฒิ	 เอกะกุล,2543)	 ได้

จำานวน	234	คน

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย ก�าหนดตัวแปรที่ได้จากการศึกษาจาก 

ทฤษฎี เอกสาร  บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ตัวแปร ลักษณะของเครื่องมือคือ

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัด ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาเลือกเรียน และความ

คาดหวังในการเข้าศึกษา สาขาวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยพณิชยการ

บางนา ประกอบด้วย

1. ปัจจัยด้านผู้เรียน

2. ปัจจัยด้านผู้ปกครอง และ ด้านการเงิน

3. ปัจจัยด้านสังคม

4. ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วจะน�าข้อมูลมาท�าการประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

แบบสอบถามส่วนที่ 1 จะน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Per-

centage)

แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3  จะน�ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descrip-

tive Statistics)เพื่อวัดระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการท�างาน ประกอบด้วย 

ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)      โดยเกณฑ์การแปลผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ได้

จากการวัดระดับความรู้สึกจากนั้นน�าค่าเฉลี่ยมาแปลผลตามเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย    4.21 - 5.00 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย    3.41 - 4.20 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญมาก
ค่าเฉลี่ย    2.61  - 3.40 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย    1.81  - 2.60 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย    1.00  - 1.80 แสดงว่ามีการประเมินในระดับส�าคัญน้อยที่สุด
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การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ จะท�าการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ

ก่อนเก็บข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การทดสอบความตรงและความเที่ยงของข้อค�าถาม

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษา

จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบสอบถาม ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพต่อพนักงาน

บัญชีในรัฐวิสาหกิจ โดยการสังเคราะห์ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 3 น�าแบบสอบถาม  เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพต่อพนักงาน

บัญชีในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เพื่อวัดความสอดคล้องของข้อค�าถามในแบบสอบถามกับ วัตถุประสงค์ (In-

dex of item-Objective Congruence : IOC) ซึ่งผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.67-1.00

ขั้นตอนที่ 4 เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  30 ชุด (Try out) มาวิเคราะห์หาค่า

ความเที่ยง (Reliability Test) ซึ่งเป็นการวัดค่าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) 

ด้วยวิธีการของสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลที่ได้จากการทดสอบ

ความเที่ยงของมาตรวัดโดยวิธีการนี้ จะช่วยท�าให้ค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้

วิจัย ตัดรายการค�าถามที่มีค่าความเที่ยงต�่าออก (Alpha if Item Deleted)(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,2544, 

น. 248-257; เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2540 น. 101-121; ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ , 2545)  เพื่อน�าแบบสอบถามมา

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดท�าแบบสอบถามให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ก่อนน�าไปเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) 30 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างในวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

การทดสอบได้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค 0.826

สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นหญิง จ�านวน 177 คน (คิด

เป็นร้อยละ75.6) มีอายุระหว่าง 17 ปี เป็นส่วนใหญ่  มีจ�านวน 85 คน (คิดเป็นร้อยละ 36.3)  รองลงมา

มีอายุ 16 ปี มีจ�านวน 68 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.1) โดยมีระดับชั้นปีการศึกษา ส่วนใหญ่ ปวช.2 จ�านวน 

94 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.2) 

ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านผู้เรียน
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน SD ระดับ ลำาดับที่

1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เป็นปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อ

4.33 0.6215 มากที่สุด 1

1.2 ความต้องการในการเรียนรู้วิชาชีพบัญชีที่สามารถ

ต่อยอดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น

4.21 0.6612 มากที่สุด 3

1.3 สาขาวิชาชีพบัญชีที่เลือกเรียนเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน

4.09 0.7714 มาก 8

1.4 สาขาวิชาชีพบัญชีที่เลือกเรียน เมื่อเรียนจบแล้ว 

สามารถท�างานได้ในหลายหน้าที่งาน

4.20 0.6490 มาก 4
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1. ปัจจัยด้านผู้เรียน SD ระดับ ลำาดับที่

1.5 เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพ

อิสระได้ เพราะมีลักษณะ เป็นวิชาชีพ

4.20 0.6794 มาก 5

1.6 การมีความสนใจและชอบในสาขาวิชาชีพบัญชี 

เนื่องจาก เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลทางธุรกิจ และการ

ค�านวณตัวเลข

4.24 0.6456 มากที่สุด 2

1.7 แรงจูงใจที่จะศึกษาต่อในวิชาชีพบัญชี  เพราะเมื่อ

ส�าเร็จการศึกษาแล้วได้ท�างานที่มีรายได้สูง

4.18 0.6274 มาก 6

1.8 การมีทักษะ ในสายวิชาชีพบัญชีสามารถฝึกฝนได้ 

ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล หลักการณ์ และการคิด

ค�านวณตัวเลขที่น่าสนุก

4.17 0.6566 มาก 7

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ด้านผู้เรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.33 SD.= 

0.621) รองลงมาคือ การมีความสนใจและชอบในสาขาวิชาชีพบัญชี เนื่องจาก เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล

ทางธุรกิจ และการค�านวณตัวเลข มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.24 SD.= 0.645)  ถัดมาคือ ความ

ต้องการในการเรียนรู้วิชาชีพบัญชีที่สามารถต่อยอดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

(  =4.21 SD.= 0.661) 

ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านผู้ปกครอง และ ด้านการเงิน
2. ปัจจัยด้านผู้ปกครอง และ ด้านการเงิน SD ระดับ ลำาดับที่

2.1 ผู้ปกครองเห็นว่าเรียนสาขาวิชาชีพบัญชีแล้ว

สามารถหางานท�าได้เร็วเป็นที่ต้องการของตลาด

แรงงาน 

4.20 0.7299 มาก 4

2.2 ผู้ปกครองมีความคาดหวังและสนับสนุนให้เรียนต่อ

สาขาวิชาชีพบัญชี

4.25 0.6764 มากที่สุด 1

2.3 ระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจ

ศึกษาต่อ

4.22 0.7025 มากที่สุด 3

2.4 ผู้ปกครองเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนวิชาชีพบัญชี

นี้เหมาะสม และสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้จนส�าเร็จ

การศึกษา

4.22 0.6776 มากที่สุด 2

2.5 ผู้ปกครองมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้พอเลี้ยงชีพใน

ครอบครัว และมีความสามารถในการสนับสนุนค่าใช้

จ่ายทางการศึกษา

4.16 0.6824 มาก 5

2.6 การเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพบัญชี สามารถกู้

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ง่ายกว่าสาขาอื่น

4.14 0.7326 มาก 6
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จากตารางที่	2	การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	ด้านผู้ปกครอง	และ	ด้านการเงิน	พบว่า	ผู้ปกครองมี

ความคาดหวังและสนับสนุนให้เรียนต่อสาขาวิชาชีพบัญชี	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =4.25	 SD.=	

0.676)	 รองลงมาคือ	 ผู้ปกครองเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนวิชาชีพบัญชีนี้เหมาะสม	 และสามารถจ่ายค่า

เล่าได้จนสำาเร็จการศึกษา	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	( =4.22	SD.=	0.677)	ถัดมาคือ	ระดับการศึกษา

ของผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	( 	=4.22	SD.=	0.702)

ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านสังคม
3. ปัจจัยด้านสังคม SD ระดับ ลำาดับที่

3.1 ผู้ปกครอง ญาติพี่น้องให้ค�าปรึกษาและแนะน�าให้

เลือกเรียนสาขาวิชาชีพบัญชี

4.14 0.7027 มาก 4

3.2 ครูแนะน�าให้ค�าปรึกษาและแนะน�าให้เลือกเรียน

สาขาวิชาชีพบัญชี

4.17 0.6781 มาก 3

3.3 ความส�าเร็จของศิษย์เก่าหรือเห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่

ที่ประสบความส�าเร็จ

4.17 0.6822 มาก 2

3.4 เพื่อนส่วนมากเลือก หรือชักชวนให้เรียนบัญชี การ

ตัดสินใจเลือกเรียนตามเพื่อน

4.19 0.6755 มาก 1

3.5 การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาชีพบัญชี เพราะ

ต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง

4.17 0.6822 มาก 2

จากตารางที่	3	การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	ด้านสังคม		พบว่า	เพื่อนส่วนมากเลือก	หรือชักชวนให้

เรียนบัญชี	การตัดสินใจเลือกเรียนตามเพื่อน	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	( 	=4.19	SD.=	0.675	รองลงมา

คือ	 การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาชีพบัญชี	 เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง	 ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	( =4.17	SD.=	0.682)	และ	ความสำาเร็จของศิษย์เก่าหรือเห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่ประสบความ

สำาเร็จ	ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	( =4.17	SD.=	0.682)	

ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านสถาบัน
4. ปัจจัยด้านสถาบัน SD ระดับ ลำาดับที่

4.1 สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม 

บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ

4.29 0.7326 มากที่สุด 2

4.2 สถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับของสังคม และให้การดูแลนักศึกษาได้ดี

4.27 0.7010 มากที่สุด 3

4.3 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม 

เหมาะกับการศึกษา

4.18 0.7999 มาก 5

4.4 สถานประกอบการให้การยอมรับสถานศึกษา 

และสามารถฝึกงาน หรือท�างานต่อได้

4.26 0.7399 มากที่สุด 4

4.5 การประชาสัมพันธ์ท�าให้นักเรียนอยากเรียนสาขา

วิชาชีพบัญชี

4.32 0.6711 มากที่สุด 1
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จากตารางที่	4	การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	ด้านสถาบัน	พบว่า	การประชาสัมพันธ์ทำาให้นักเรียน

อยากเรียนสาขาวิชาชีพบัญชี	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =4.32	 SD.=	 0.671)	 รองลงมาคือ	 สถาน

ศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอบรับของสังคม	 บริษัท	 หรือหน่วยงานต่าง	 ๆ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

( =4.29	SD.=	0.732)	ถัดมาคือ	รสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ	เป็นที่ยอมรับของสังคม	

และให้การดูแลนักศึกษาได้ดี	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	( 	=4.27	SD.=	0.701)

ตารางที่ 5 ปัจจัยด้านความคาดหวังในการศึกษา
5. ปัจจัยด้านความคาดหวังในการศึกษา SD ระดับ ลำาดับที่

5.1 การเข้าศึกษาในหลักสูตรทางการบัญชี จะท�าให้ผู้เรียนมี

วิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ได้รับ

การยกย่อง

4.14 0.7088 มาก 4

5.2 การเข้าศึกษาในหลักสูตรทางการบัญชี จะท�าให้ผู้เรียนมี

วิชาชีพที่มีอาชีพการงานที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

4.17 0.7151 มาก 1

5.3 การเข้าศึกษาในหลักสูตรทางการบัญชี จะท�าให้ผู้เรียนมี

วิชาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ได้พอเพียงต่อการเลี้ยงตนเอง 

ดูแลครอบครัว และมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น

4.15 0.6781 มาก 3

5.4 การเข้าศึกษาในหลักสูตรทางการบัญชี จะท�าให้ผู้เรียน

มีวิชาชีพที่มั่นคง มีความก้าวหน้า ได้รับโอกาสที่ดีในการ

พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

4.09 0.6868 มาก 5

5.5 การเข้าศึกษาในหลักสูตรทางการบัญชี จะท�าให้ผู้เรียนมี

วิชาชีพที่ยอมรับในสังคม มีสถาบันทางวิชาชีพให้การยอมรับ 

และมีสังคมทางวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ

4.16 0.6948 มาก 2

จากตารางที่	 5	การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	ด้านความคาดหวัง	พบว่า	การเข้าศึกษาในหลักสูตร

ทางการบัญชี	 จะทำาให้ผู้เรียนมีวิชาชีพที่มีอาชีพการงานที่ดี	 เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก	( =4.17	SD.=	0.715)	รองลงมาคือ	การเข้าศึกษาในหลักสูตรทางการบัญชี	จะทำาให้ผู้เรียนมี

วิชาชีพที่ยอมรับในสังคม	 มีสถาบันทางวิชาชีพให้การยอมรับ	 และมีสังคมทางวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ	 มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	( =4.16	SD.=	0.694)		ถัดมาคือ	การเข้าศึกษาในหลักสูตรทางการบัญชี	จะทำาให้ผู้

เรียนมีวิชาชีพที่สามารถสร้างรายได้	 ได้พอเพียงต่อการเลี้ยงตนเอง	 ดูแลครอบครัว	 และมีสถานะทางการ

เงินที่ดีขึ้น	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	( =4.15	SD.=	0.678)

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยของตัวแปรปัจจัยทั้ง 5 ด้าน
SD ระดับ ลำาดับที่

1. ด้านผู้เรียน 4.21 0.45 มากที่สุด 2
2. ด้านผู้ปกครอง และด้านการเงิน 4.20 0.52 มาก 3
3. ด้านสังคม 4.17 0.52 มาก 4
4. ด้านสถาบัน 4.27 0.56 มากที่สุด 1
5. ด้านความคาดหวัง 4.15 0.54 มาก 5
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จากตารางท่ี	6	การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	ค่าเฉลี่ยของปัจจัยแต่ละด้าน	พบว่า	ปัจจัยด้าน

สถาบันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( =4.27	 SD.=	 0.56)	 ด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	 

( =4.21	 SD.=	0.45)	ด้านผู้ปกครองและการเงิน	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 ( =4.20	SD.=	0.52)	ด้าน

สังคม	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	( =4.17	SD.=	0.52	)	และด้านความคาดหวัง	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 

( =4.15	SD.=	0.54)

ตารางที่		7	แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านผู้เรียน	และผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้าน

สังคม	สถาบัน	และความคาดหวัง

Correlations
ผู้เรียน ผู้ปกครอง สังคม สถาบัน ความคาดหวัง

ผู้เรียน Pearson Correlation 1 .405** .593** .364** .477**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 234 234 234 234 234

ผู้ปกครอง Pearson Correlation .405** 1 .370** .590** .354**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 234 234 234 234 234

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

จากตารางที่ 6 การทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กัน

ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 59.3

ด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านความคาดหวัง มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 47.7

ด้านผู้ปกครองและปัจจัยด้านสถาบันมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 59.0

อภิปรายผล

การศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาเลือกเรียน และความคาดหวังในการเข้า

ศึกษา สาขาวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยพณิชยการบางนา เป็นการ

ศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆที่เป็นปัจจัยให้เลือกเรียนสาขาการบัญชี โดยมีปัจจัยดังนี้คือ 1) ด้านผู้เรียน 2) 

ด้านผู้ปกครองและการเงิน 3) ด้านสังคม 4) ด้านสถาบัน และ 5) ด้านความคาดหวัง โดยผลการวิจัยพบว่า 

ค่าเฉลี่ย ด้านสถาบันมีค่าสุงสุดเป็นอันดับ 1 ด้านผู้เรียน เป็นอันดับสอง และด้านผู้ปกครองและการเงิน 

เป็นอันดับ 3 ซึ่งหมายถึงการเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาการบัญชี ปัจจัยด้านสถาบันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 เนื่องจาก การจัดการเรียนการสอนของสถาบันจะท�าให้ผู้เรียนประสบความ

ส�าเร็จ มีความรู้และทักษะตามที่ต้องการของตลาดแรงงาน หากเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ

สถานประกอบการโดย สถาบันต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ปัจจัยด้านผู้เรียนเป็นปัจจัยอันดับสองซึ่งหมาย

ถึงตัวเรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจจากปัจจัยเหตุผลของตนเอง โดยผู้เรียนต้องมั่นใจว่ามีความสามารถในการ

เรียนได้ เพราะการเรียนในสาขาการบัญชีมีความยากในระดับหนึ่งซ่ึงผู้เรียนจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยที่

เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มีความสนใจและชอบในสาขาวิชาชีพบัญชี เนื่องจาก เกี่ยวข้องกับ
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การให้ข้อมูลทางธุรกิจ และการค�านวณตัวเลข ส่วนในด้าน ผู้ปกครองและการเงินเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ

เป็นอันดับสาม โดยมีเหตุผลสนับสนุนโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่สูงมากนัก เป็นสาขาวิชาชีพ

ที่ตลาดแรงงานต้องการ ที่ผู้ปกครองมีความคาดหวังเพราะส�าเร็จแล้ว สามารถหางานท�าได้ง่าย  สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อภิญญา อิงอาจ และเจษฎา สุทธิอุดม

ส�าหรับการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านผู้เรียน และผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรด้านสังคม สถาบัน และความคาดหวัง พบว่า ด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กันใน

ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 59.3 ซึ่งด้านผู้เรียน มีปัจจัย

ด้านสังคมช่วยสนับสนุน ได้แก่ เพื่อน ญาติพี่น้อง หรือศิษย์เก่า ที่ช่วยให้ค�าแนะน�า

ด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านความคาดหวัง  มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 47.7  ซึ่งด้านผู้เรียนเองมีความคาดหวังว่าวิชาชีพบัญชีจะช่วย

ท�าให้มีอนาคตที่ดี มีรายได้ดี และความก้าวหน้าในอาชีพ 

ด้านผู้ปกครองและปัจจัยด้านสถาบันมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

โดยมีความสัมพันธ์กันสูงถึง ร้อยละ 59.0 ซึ่งด้านผู้ปกครองให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านสถาบันที่น่าเชื่อถือ 

ที่จะเป็นปัจจัยส�าคัญในความส�าเร็จของลูกหลานที่ผู้ปกครองไว้วางใจให้เข้าศึกษา

ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้

ผลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อเสนอแนะให้สถาบันการศึกษาอาชีวะ สาขาวิชาการบัญชี 

ได้จัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้า

เรียน และความคาดหวังของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

ส�าหรับข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยในครั้งต่อไปนั้นผู้สนใจสามารถน�าผลจากการวิจัยครั้งนี้เป็น

แนวทางหรือข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิชาการเพื่อน�าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยคร้ังต่อไปให้เป็น

ประโยชน์มากขึ้น ดังต่อไปนี้

1) การศึกษาครั้งนี้จ�ากัด เฉพาะ ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนระดับอาชีวศึกษาเลือกเรียน และความ

คาดหวังในการเข้าศึกษา สาขาวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยพณิชยการ

บางนา เท่านั้น ผู้สนใจอาจขยายการศึกษาวิจัยไปยังพื้นที่อื่นๆ หรือในระดับประเทศ

2) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา เฉพาะ ความคาดหวังในการเข้าศึกษา สาขาวิชาชีพบัญชี ผู้

สนใจอาจเลือกศึกษาความรู้ ความคาดหวังในการเข้าศึกษา สาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่น สาขาโลจิสติกส์ สาขา

การตลาด ฯลฯ



157

เอกสารอ้างอิง

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี:  

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.  (2550).  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ :  

ธีระฟิล์ม และไซเทกซ็

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.  (2544).  สถิติส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์.กรุงเทพฯ :  

บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จำากัด.

อภิญญา อิงอาจ และเจษฎา สุทธิอุดม. (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา 

เอกชน: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Gibson, James L., Ivancevich, John M. and Donnelly, James H., Jr. (1997). Organizations, 

Behavior Structure Processes.	International	Edition.	United	States	of	America	:	

Irwin/McGraw-Hill.

Vroom, H Victor. 1964. Work and Motivation. Now York : Wiley and Sons Inc.

Woodhall, M. (1970).  Cost and Benefit Analysis in Education Planning. UNESCO.





159

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์และผลการดำาเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย

Causal factors affecting logistics cost management and performance of 
community enterprises in the northeastern region of Thailand

สุภัทรา สงครามศรี1

Supattra Songkramsri1

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ศึกษาอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม ของ

ปัจจยัเชงิสาเหตท่ีุมต่ีอต้นทุนการจดัการโลจสิติกส์ และผลการด�าเนนิงาน (2) ตรวจสอบความสอดคล้อง แบบ

จ�าลองปัจจยัเชงิสาเหตกุบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ (3) พัฒนาแบบจ�าลองปัจจัยเชงิสาเหตุท่ีมผีลกระทบต่อ ต้นทนุ

การจัดการโลจสิติกส์ และผลการด�าเนินงาน ของวสิาหกจิชมุชนในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ประเทศไทย 

กลุม่ตัวอย่างจ�านวน 448 ตัวอย่าง เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามท่ีมค่ีาความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.975 

ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนกันยายน 2561 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปลิสเรล โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพแวดล้อมภายนอก มีอิทธิพลรวม

สูงสุดต่อผลการด�าเนินงาน เท่ากับ 0.68 เป็นอิทธิพลทางตรง 0.60 อิทธิพลทางอ้อม 0.08 รองลงมาคอื 

สภาพแวดล้อมภายใน มค่ีาอทิธพิลรวม เท่ากับ 0.34 เป็นอทิธพิลทางตรง 0.14 อทิธพิลทางอ้อม 0.20 และต้นทุน

การจัดการโลจิสติกส์ มีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 0.30 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงทั้งหมด อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 (2) แบบจ�าลองสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ โดยค่าดัชนคีวามกลมกลนืทัง้ 8 ดัชนี

ผ่านเกณฑ์การยอมรบัทุกค่า คอื ค่า Chi-Square = 20.51, df=31, p =0.92413, CFI = 1.00, GFI = 0.99, 

AGFI = 0.97, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.0093 และ Chi-Square/df = 0.66 และค่า Largest Standard-

ized Residual เท่ากับ 1.97 (3) แบบจ�าลองที่พัฒนาชื่อ L-COST Model มี 4 องค์ประกอบหลัก และ 16 

องค์ประกอบย่อย 

คำาสำาคัญ : ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์, ผลการด�าเนินงาน วิสาหกิจชุมชน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1
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Abstract

This research aimed to study (1) The overall influences, direct and indirect of 

model representing (2) Verify the consistency of the causal model with empirical data. (3) 

A Development of causal factors affecting logistics cost management and performance of 

community enterprises in the Northeastern region of Thailand. 448 Sample size. Data was 

collected by a questionnaire with reliability 0.975, during the period May 2018 to Septem-

ber 2018. The data was analyzed using technical analysis, structural equation model. The results 

of the research showed that: (1) The most influential factors were the external environment, 

0.68 with direct influence of 0.60 and indirect influence of 0.08, followed by the internal 

environment. Influence 0.34, with direct influence of 0.14 and indirect influence of 0.20, 

and cost of logistics management 0.30. Statistically significant at 0.01 level (2) The model 

is consistent with the empirical data based on a harmonized index of 8 indexes of accepted 

criteria. The index is Chi-Square = 20.51, df=31 , p value = 0.9413, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI 

= 0.97, RMSEA = 0.000, SRMR = 0.0093, Chi-Square/df = 0.66 and Largest Standardized 

Residual = 1.97 (3) The model developed by the researcher is L-COST Model which in-

cludes 4 core elements and 16 sub-elements.

Keywords : Logistics cost management, Performance, Community enterprises and North-

eastern
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บทนำา

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Smalland Medium Sized-Enterprises) หรอื SMEs เป็นธรุกจิอีก

ประเภทหนึง่ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อปุทาน (Logistics) ทีส่นบัสนนุอตุสาหกรรมขนาด

ใหญ่ ทัง้ในแง่การเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจ�าหน่าย และผู้บริการ โดยเฉพาะในลักษณะการรับช่วงการผลติ 

เช่น SMEs ผลติชิน้ส่วนของรถยนต์แล้วจ�าหน่ายให้โรงงานอตุสาหกรรมเพือ่น�าไปประกอบเป็นรถยนต์ เมือ่ประกอบ

เสรจ็ SMEs ประเภทจดัจ�าหน่ายกจ็ะรบัไปจ�าหน่ายในท้องทีต่่าง ๆ อกีทอดหนึง่ ก่อให้เกดิรายได้กบัชมุชนและ

ประเทศ ท�าให้เกดิการแข่งขนัในการผลติสินค้าและบริการให้มปีระสิทธภิาพ มีความส�าคัญและมลัีกษณะที่

โดดเด่น (ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, 2552) และมส่ีวนเก่ียวข้อง กบัการจัดการโลจิ

สตกิส์และห่วงโซ่อปุทาน ในทุก ๆ ข้ันตอน หากผูป้ระกอบการธรุกจิ SMEs สามารถบรหิารจดัการโลจสิติกส์ และ

ห่วงโซ่อปุทานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ย่อมจะส่งผลให้ธุรกิจประสบกับความส�าเร็จได้เช่นกัน (ค�านาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2550) 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทย ประกอบด้วย 20 จงัหวดั ได้แก่ ขอนแก่น อดุรธาน ี เลย หนองคาย 

มกุดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสนิธุ ์นครราชสีมา ชัยภมู ิยโสธร อบุลราชธานี ร้อยเอด็ บรีุรัมย์ สุรินทร์ 

มหาสารคาม ศรษีะเกษ หนองบวัล�าภ ู อ�านาจเจริญ และบึงกาฬ จากการศกึษาอุปสรรคในการด�าเนินธรุกจิ 

SMEs ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ของส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า 

ส่วนใหญ่จะขาดวิธีการจัดการบริหารงานที่เป็นระบบและทันสมัย โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การประกอบ

ธรุกิจของ SMEs ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ มคีวามยากล�าบากในการท�าธรุกจิมากข้ึนเป็นล�าดับ จากเดิม ที่

ต้องแข่งขนักบัธรุกจิขนาดใหญ่ในพืน้ทีแ่ล้ว ยงัต้องแข่งขันกบัธุรกจิขนาดใหญ่จากส่วนกลางท่ีขยายกิจการ มา

ลงทุนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมากขึน้ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมคีวามเสียเปรียบในการ

แข่งขนัหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการจัดการการลงทุนให้เกดิความคุม้ค่า (กติติมา จึงสุวดี, 2561)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ และผล

การด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์และมี

ผลกระทบต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ และผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาอทิธพิลรวม อทิธพิลทางตรง และอทิธพิลทางอ้อม ของปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่ผีลกระทบ ต่อ

ต้นทนุการจดัการโลจสิตกิส์ และผลการด�าเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ของ

ประเทศไทย

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการจัด

การโลจิสติกส์ และผลการด�าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย

กับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. เพือ่พฒันาแบบจ�าลองปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่ผีลกระทบต่อต้นทนุการจดัการโลจสิติกส์ และผลการ

ด�าเนนิงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
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สมมติฐานการวิจัย

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน มีอทิธพิลทางตรงต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ และ

ผลการด�าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้เผยแพร่ให้แก่ผู ้ประกอบการธุรกิจทั่วไปและ

ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับปัจจัยเชงิสาเหตุท่ีมผีลกระทบต่อต้นทุนการจัดการ โลจิ

สติกส์และผลการด�าเนินงาน อีกด้วย 

2. สามารถน�าข้อมูลจากงานวิจัยครั้งนี้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการแนวทางในการรบริหาร 

จัดการวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

3. หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องสามารถน�าผลการวจัิยไปใช้ในการก�าหนดนโยบายท้ังในระดับมหภาค และ

ระดบัจลุภาค เพือ่เพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของวสิาหกิจชมุชน ให้มีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล ในทาง

ปฏิบัติ ได้มากยิ่งขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอก 

(External Environmental) โดยประยกุต์ใช้แนวคดิของ Bright hup PM project management (2011) 

ประกอบด้วยขนาดขององค์กร(Organization) สถานท่ี/ท�าเล/ท่ีต้ัง(Location) สภาวะทางเศรษฐกจิ/สังคม 

(Economic/Social) กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (Related Laws) ศกึษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายใน (In-

ternal Environment) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ McKinney (2014) ประกอบด้วยโครงสร้างการบรหิาร

จดัการองค์กร (Organizational Structure) การบริการ (Services) บคุลากร (Personnel) การเงิน (Finance) 

ศกึษาองค์ประกอบของต้นทุนการจัดการโลจิสตกิส์ (Logistics cost management) โดยประยกุต์ ใช้แนวคดิของ 

Stocks and Lambert (2001) ประกอบด้วย ด้านคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง (Inventory management) 

ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า (Loading & unloading) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้าน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ (Information Technology) และศกึษาผลการด�าเนนิงาน (Performance) โดย

ประยกุต์ใช้แนวคดิของ Kaplan and Norton (1996) ประกอบด้วย ด้านการเงนิ (Financial) ด้านลูกค้า 

(Customer) ด้านกระบวรการภายใน(Internal Process Perspective) ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

(Learning and growth) และจากงานวิจัยของหลายท่าน เช่น Adeoye & Elegunde (2012) Rahbek & 

Sudzina (2012) Gyepi-Garbrah & Binfor (2013) Lee (2013) Dragnić (2014) Ibrahim & Primiana 

(2015) กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง. (2557) วงจิตร ภูพวก (2556) สุวรรณ หวังเจริญเดช (2558) และสุภัทรา 

สงครามศรี (2560) เป็นต้น 
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วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประชากรในการวจิยั คอื วสิาหกจิชมุชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ทีผ่่านการคดัสรรสดุยอด หนึง่

ต�าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย จ�านวน 4,470 แห่ง (ส�านักงานพัฒนาชมุชนุจังหวดัสุรินทร์, 2560)

2. กลุ่มตัวอย่าง ส�าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสมกับการ

วเิคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนคิ Structural Equation Modeling (SEM) ซ่ึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample 

Size) ต้องม ี ขนาดใหญ่ เพราะหากใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จะมโีอกาสท่ีตัวแปรจะมกีารแจกแจงเป็นปกติ

มากกว่ากลุม่ตวัอย่างท่ีเลก็กว่า โดยปกตใินการวเิคราะห์สถิติประเภทพหตัุวแปร มข้ีอเสนอแนะว่า ควรก�าหนด 

กลุ่มตัวอย่างประมาณ 10-20 เท่าของตัวแปรในโมเดล (สุภมาส  อังศุโชติ, สมถวิล  วิจิตรวรรณา และ รชันี

กลู  ภิญโญภานุวัฒน์, 2554) ซึง่การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมตัีวแปรสงัเกตได้ในแบบจ�าลอง จ�านวน 16 ตัว ผู้วิจัยจึงได้

ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างเป็น 20 เท่าของตัวแปรสงัเกตได้ในโมเดล ดังนัน้ขนาดของกลุม่ตัวอย่างทีเ่หมาะ

สม และเพยีงพอจงึควรม ี320 ตวัอย่าง ซึง่เป็นจ�านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ได้

3. นอกจากนีก้ารเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามส่งทางไปรษณย์ี (Mailing) ผู้ตอบ 

มกัไม่ให้ความร่วมมอื หรอืหมายถงึ สดัส่วนทีผู่ต้อบ จะส่งแบบสอบถามกลับคืน (Response Rate) ค่อนข้าง

ต�่า (กัลยา  วาณิชย์บัญชา, 2550) ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการประมาณการอัตราการตอบกลับเป็น 320 x 0.4 = 

128 ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 320 + 128 = 448 

4. วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป LISREL ในการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพือ่

ศกึษาอทิธพิลรวม อทิธพิลทางตรง และอทิธพิลทางอ้อม และวเิคราะห์ตรวจสอบความสมัพนัธ์โครงสร้าง

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.975 ตัง้แต่เดอืน

พฤษภาคม ถงึเดอืน กนัยายน 2561 ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 422 ฉบับ ตรวจสอบแล้วมีความสมบูรณ์ 

415 ฉบบั คดิเป็นอตัราการตอบกลบัคนืร้อยละ 92.63 ที่สามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
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สรุปผลการวิจัย

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่ผีลกระทบต่อต้นทนุการจดัการโลจสิตกิส์ และผลการด�าเนนิงาน ของ

วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ปรากฏดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แบบจ�าลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์และผลการด�าเนินงาน

ของวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย

จากภาพประกอบที่ 1 อธิบายโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม พบว่า ผลการด�าเนินงาน ได้

รับอิทธิพลรวมเชิงบวกสูงสุดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.68 เป็นอิทธิพล 

ทางตรง 0.60 และอิทธิพลทางอ้อมผ่านต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ เท่ากับ 0.08 รองลงมาคือ ได้รับ

อิทธิพลรวมเชิงบวกจาก สภาพแวดล้อมภายใน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.34 เป็นอิทธิพลทางตรง 0.14 

และอิทธิพลทางอ้อมผ่านต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ เท่ากับ 0.20 และยังได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจาก

ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ เท่ากับ 0.30 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลทางตรงทั้งหมด นอกจากนี้สภาพแวดล้อม

ภายนอก มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.27 และสภาพ

แวดล้อมภายใน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.69 และ

ต้นทุนการจัดการ โลจิสติกส์ ก็มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด�าเนินงาน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 

0.30 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ตามล�าดับ

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลองปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการ

จัดการโลจิสติกส์และผลการด�าเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ

ประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า

ดัชนีความกลมกลืนทั้ง 8 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือค่าดัชนี c2 = 20.51, df=31, p= 0.92413 กล่าว

คือ ค่า c2 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ อีกทั้งค่าดัชนี RMSEA=0.000 และ SRMR=0.0093 

ค่าดัชนี GFI=0.99 และ AGFI=0.97 และ c2/df = 0.66 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 ค่า Largest Standardized 

Residual เท่ากับ 1.97 แสดงว่า แบบจ�าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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3. ผลการพัฒนาแบบจ�าลอง พบว่า แบบจ�าลองที่พัฒนา L-COST Model มี 4 องค์ประกอบ

หลัก 16 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ (1) สภาพแวดล้อมภายนอก มี 4 องค์ประกอบ คือ ขนาดขององค์กร, 

ขนาดของสถานที่/ท�าเล/ที่ตั้ง, สภาวะทางเศรษฐกิจ/สังคม, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) สภาพแวดล้อมภายใน 

มี 4 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการบริการ, การบริการ, บุคลากร, การเงิน (3) ต้นทุนการ

จัดการ โลจิสติกส์ มี 4 องค์ประกอบ คือ คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง, การขนส่งและกระจายสินค้า, การ

บริหารจัดการ, เทคโนโลยีและสารสนเทศ และ (4) ผลการด�าเนินงาน มี 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการเงิน, 

ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์

อภิปรายผล

ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อ

ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ และผลการด�าเนินงาน พบว่า ผลการด�าเนินงาน ได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวก

สูงสุดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.68 เป็นอิทธิพลทางตรง 0.60 และอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ เท่ากับ 0.08 รองลงมาคือ ได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจากสภาพ

แวดล้อมภายใน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.34 เป็นอิทธิพลทางตรง 0.14 และอิทธิพลทางอ้อมผ่าน

ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ เท่ากับ 0.20 และได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจากต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ 

เท่ากับ 0.30 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลทางตรงทั้งหมด นอกจากนี้สภาพแวดล้อมภายนอก ยังมีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.27 และสภาพแวดล้อมภายใน ก็มีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.69 และต้นทุนการจัดการโลจิ

สติกส์ ก็มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด�าเนินงาน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.30 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพล

ที่มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ตามล�าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้นถือว่ามี

ผลกระทบกับธุรกิจต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งไม่สามารถ

ควบคุมได้ (Uncontrollable) การประกอบธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเงินทุนที่เพียงพอ หรือ ผู้ประกอบ

การที่มีความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อม

ภายนอก (External Environment) ที่มีอิทธิพลต่อองค์กรธุรกิจหรือกิจการ (ทวีพล ไชยพงษ์, 2557) ไม่ว่า

จะเป็น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี (ชิตณรงค์ สิทธิ

ยานันท์, 2553) เป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้และการประกอบธุรกิจยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มี

โอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (Musselman and Jackson, 1984) สอดคล้องกับ ธนิตพงศ์ ไตรพัฒน์พัชร 

(2552) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสภาวะแวดล้อมที่องค์กร ไม่สามารถ ควบคุมได้ 

และมีผลกระทบต่อการบริหารขององค์กร โดยที่ปัจจัยเหล่านี้มีบทบาท และอิทธิพลต่อองค์กร ธุรกิจใน

หลายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม

ด้านการเมืองและกฎหมาย และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของหลาย

ท่าน เช่น งานวิจัยของ Adeoye & Elegunde (2012) และงานวิจัยของ Lee (2013) และงานวิจัยของ 

Ibrahim & Primiana (2015)
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สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ในการควบคุมของ

องค์กร (Porter, 2007) ท้ังในการจดัการผลติ การตลาด การเงิน การวจิยั ระบบข้อมลูบคุลากร การสือ่สาร การ

ลงทนุ การด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร อาคารและสถานท่ี การวเิคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน ของ

องค์กร ท�าให้องค์กรทราบถึงความได้เปรียบในการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพ ท�าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุด

อ่อนองค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรคู่แข่งขัน ท�าให้องค์กรสามารถก�าหนดกลยุทธ์สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรทั่วไปย่อมจะแตกต่างกัน ซึง่สภาพ

แวดล้อมภายในท่ีแตกต่างกันนี ้ ถือเป็นองค์ประกอบหนึง่ของกรอบการบรหิารความเสีย่งขององค์กร หากองค์กร 

มีสภาพแวดล้อมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผล กระทบต่อความสูญเสียทางการเงิน ภาพพจน์ของ

องค์กรต่อบุคคล/สังคมภายนอก รวมไปถึงอาจก่อให้เกิด ความล้มเหลวทางธุรกิจได้ (เมธา สวุรรณสารม 

2561) และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ Rahbek & Sudzina (2012) และงาน

วิจัยของ Dragnić (2014) งานวิจัยของ Gyepi-Garbrah & Binfor (2013) 

ต้นทุนถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจต่าง ๆ เป็นมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ในการ

ผลิต หรือ การให้บริการเป็นส่วนที่เรียกว่ามูลค่าของปัจจัยน�าเข้า (Input Value) ของระบบเพื่อจะให้ได้มา

ซึง่บรกิาร หรอืผลผลติในทางธรุกจิ (วนัชัย รจิิรวนิช และสุทัศน์ รัตนเกือ้กงัวาน, 2540) การบริหาร โลจิสติกส์ 

(Logistics Management) ซึง่เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผน การด�าเนินการ และ การควบคุม

เพื่อให้เกิดการไหลของทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุน การจัดเก็บ

สินค้าคงคลัง และ การไหลของสารสนเทศ ต้นทุนโลจิสติกส์จึงเป็นการค�านวณต้นทุนเกิดจากการด�าเนนิ

งานกจิกรรมโลจสิตกิส์ ในแต่ละกจิกรรมภายในองค์กร และสนบัสนนุให้องค์กรมขีดีความสามารถ ในการแข่งขนั

ทางธรุกจิได้ (Stocks and Lambert, 2001) ต้นทนุโลจสิตกิสจงึมทีัง้ต้นทนุเป็นตวัเงนิและ ไม่เป็นตัวเงิน 

เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ในองค์กรกรได้ และยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ วงจิตร ภูพวก (2556) และงานวิจัยของ สุวรรณ หวังเจริญเดช (2558)

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง แบบจ�าลองปัจจัยเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 

ผลการวิเคราะห์โมเดลครั้งแรก พบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) ด้วยการปรับ

พารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นโดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ ผลการ

วิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับโมเดล พบว่า โมเดลมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 8 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ การ

ยอมรับ คือค่าดัชนี c2 = 20.51, df=31, p= 0.92413 กล่าวคือ ค่า c2 แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัย

ส�าคัญทางสถิติ อีกทั้งค่าดัชนี RMSEA=0.000 ค่า SRMR=0.0093 ค่าดัชนี GFI=0.99 ค่า AGFI=0.97 ค่า 

c2/df = 0.66 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 และค่า Largest Standardized Residual เท่ากับ 1.97 แสดงว่า แบบ

จ�าลองมีความเที่ยงตรงหรือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อดคล้องกับ สุภมาส อังศุโชติ 

และคณะ (2554) สรุปไว้ว่า การทดสอบรูปแบบโครงสร้าง (Structure Model) กับรูปแบบการวัด (Mea-

surement Model) ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น พิจารณาได้จาก (1) สัดส่วนค่าไค-สแคว

ร์ (Chi-Square) หารด้วยค่าชั้นความเป็นอิสระ (df) มีค่าน้อยกว่า 2.0 (2) ค่า RMSEA < 0.05 (3) ค่า 

Goodness of Fit Index (GFI) และค่า Goodness-of-Fit Index Index (AGFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90 ถึง 1.00 
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ค่าดัชนีเมื่อค�านึงถึงความซับซ้อนของโมเดล (PGFI) มีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป (4) ค่าดัชนีความสอดคล้อง

สัมพัทธ์ (CFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90 ถึง 1.00 (5) ค่าดัชนีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (RMR) และค่าเฉลี่ยของ

ความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าน้อยกว่า 0.05 และ (6) และ Largest Standard-

ized Residual (ไม่เกิน 2.00) ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ ก้อง

เกียรติ บูรณศรี (2550) งานวิจัยของ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล และงานวิจัยของ ภัทราทิพย์ ทรงบุญญา 

(2558) และงานวิจัยของ สุภัทรา สงครามศรี (2559)

3. ผลการพัฒนาแบบจำาลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อ ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ 

และผลการดำาเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบว่า แบบ

จ�าลอง ที่พัฒนา L-COST Model มี 4 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ (1) สภาพแวดล้อม

ภายนอก มี 4 องค์ประกอบ คือ ขนาดขององค์กร, ขนาดของสถานที่/ท�าเล/ที่ตั้ง, สภาวะทางเศรษฐกิจ/

สังคม, กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (2) สภาพแวดล้อมภายใน มี 4 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการ

บริการ, การบริการ, บุคลากร, การเงิน (3) ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ มี 4 องค์ประกอบ คือ คลังสินค้า

และสินค้าคงคลัง, การขนส่งและกระจายสินค้า, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยีและสารสนเทศ และ (4) ผล

การด�าเนินงาน มี 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการเงิน, ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียน

รู้และการเจริญ เติบโต มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 8 

ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือ ค่าดัชนี c2 ไม่มีนัยส�าคัญ (p-value= 0.78151) c2/df = 0.789, CFI = 

1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.000 SRMR = 0.011 และ Largest Standardized Re-

sidual (ไม่เกิน 2.00) = 1.91 แสดงว่า แบบจ�าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สอดคล้องกับ สุภมาส  อังศุโชติ และคณะ (2554) สรุปไว้ว่า การทดสอบรูปแบบโครงสร้าง (Structure 

Model) กับรูปแบบการวัด (Measurement Model) ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น 

พิจารณาได้จาก (1) สัดส่วนค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) หารด้วยค่าชั้นความเป็นอิสระ (df) มีค่าน้อยกว่า 

2.0 (2) ค่า RMSEA < 0.05 (3) ค่า Goodness of Fit Index (GFI) และค่า Goodness-of-Fit Index In-

dex (AGFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90 ถึง 1.00 ค่าดัชนีเมื่อค�านึงถึงความซับซ้อนของโมเดล (PGFI) มีค่าตั้งแต่ 0.05 

ขึ้นไป (4) ค่าดัชนีความสอดคล้องสัมพัทธ์ (CFI) มีค่าตั้งแต่ 0.90 ถึง 1.00 (5) ค่าดัชนีค่าเฉลี่ยของความคลาด

เคลื่อน (RMR) และค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าน้อยกว่า 0.05 และ 

(6) และ Largest Standardized Residual (ไม่เกิน 2.00) ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่าน 

เช่น งานวิจัยของ กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง (2557) งานวิจัยของกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2555) และงานวิจัย

ของ สุภัทรา สงครามศรี (2560)
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บทสรุป

1. ผลการด�าเนนิงาน ได้รบัอทิธพิลรวมเชงิบวกสูงสุดจาก สภาพแวดล้อมภายนอก โดยมขีนาด 

อทิธพิลเท่ากบั 0.68 เป็นอทิธพิลทางตรง 0.60 และอทิธพิลทางอ้อมผ่านต้นทนุการจดัการโลจสิติกส์ เท่ากับ 

0.08 รองลงมาคือ ได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจาก สภาพแวดล้อมภายใน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.34 

เป็นอทิธพิลทางตรง 0.14 และอทิธพิลทางอ้อมผ่านต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ เท่ากบั 0.20 และยงัได้รับ 

อทิธพิลรวมเชงิบวกจากต้นทุนการจดัการโลจสิตกิส์ เท่ากับ 0.30 ซ่ึงเป็นค่าอทิธพิลทางตรงทัง้หมด นอกจากนี้ 

สภาพแวดล้อมภายนอก ยังมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีขนาดอิทธิพล

เท่ากบั 0.27 และ สภาพแวดล้อมภายใน ก็มอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ โดยมี 

ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.69 และต้นทนุการจดัการโลจสิติกส์ กม็อีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อผลการด�าเนนิงาน โดย

มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.30 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ตามล�าดับ 

2. แบบจ�าลองสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 8 ดัชนี 

ที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ คือค่าดัชนี c2 = 20.51, df=31, p= 0.92413 กล่าวคือ ค่า c2 แตกต่างจากศูนย์ 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ อีกทั้งค่าดัชนี CFI = 1.00, RMSEA=0.000 ค่า SRMR=0.0093 ค่าดัชนี 

GFI=0.99 ค่าAGFI=0.97 และ c2/df = 0.66 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 และค่า Largest Standardized Resid-

ual เท่ากับ 1.97 แสดงว่า แบบจ�าลองมีความเที่ยงตรงหรือมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์

3. แบบจ�าลองที่พัฒนา L-COST Model มี 4 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ (1) 

สภาพแวดล้อมภายนอก มี 4 องค์ประกอบ คือ ขนาดขององค์กร, ขนาดของสถานที่/ท�าเล/ที่ตั้ง, สภาวะ

ทางเศรษฐกิจ/สังคม, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) สภาพแวดล้อมภายใน มี 4 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างการ

บริหารจัดการบริการ, การบริการ, บุคลากร, การเงิน (3) ต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์ มี 4 องค์ประกอบ คือ 

คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง, การขนส่งและกระจายสินค้า, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

และ (4) ผลการด�าเนินงาน มี 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการเงิน, ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และ

ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกจินดาเขียวของเกษตรกร  
ตำาบลควนชะลิก และตำาบลแหลม อำาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

Cost-Benefit Analysis for Green Chilli Production of Farmers in Khun Chalik 
Subdistrict, Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province

อานิตยา วัฒนกุล1, กานต์มณี เพชรสังข์1, กัญญารัตน์ พรหมคีรี1, สมใจ หนูผึ้ง2

Anitaya Wattanakun1, Kanmanee Petsung1, Kunyarat Phromkheeree1, Somjai Nupueng2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการปลูกพริกจินดาเขียวของ

เกษตรกรในพื้นที่ ต�าบลควนชะลิก และต�าบลแหลม อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมข้อมูล

จากเกษตรกรจ�านวน 41 ราย ปีการเพาะปลูก 2560 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีต้นทุนในการปลูกพริก

เฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนเบื้องต้นที่ได้รับซึ่งเกษตรกรจะมีต้นทุนคงที่สูง เนื่องจาก

เกษตรกรมีค่าวัสดุอุปกรณ์การปลูกพริกในราคาที่สูง เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรสูง โดยมาจากค่าจ้าง

แรงงาน ด้านผลตอบแทน เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ท�าให้ได้ผลตอบแทนเบื้องต้น 

หรือก�าไรต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีต้นทุนผันแปรรวมเฉลี่ย 19,385.49 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่รวมเฉลี่ย 

2,824.07 บาทต่อไร่ และต้นทุนรวมต่อไร่เฉลี่ย 22,209.56 บาทต่อไร่ ปริมาณผลผลิตพริก 1,432.28 

กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ยที่ขายได้ต่อกิโลกรัม 28.75 บาทต่อกิโลกรัม รายรับเฉลี่ยต่อไร่ 41,178.28 บาท

ต่อไร่ รายได้เฉลี่ยเหนือต้นทุนผันแปร (รายได้สุทธิ) 21,792.79 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ยเหนือต้นทุนเงินสด 

(รายได้ที่เป็นตัวเงิน) 23,275.76 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ยเหนือต้นทุนรวมทั้งหมด (ก�าไรสุทธิ) 18,968.72 

บาทต่อไร่ ระดับผลผลิตคุ้มทุนเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 772.51 กิโลกรัมต่อไร่ และ ราคาคุ้มทุน 15.51 บาทต่อ

กิโลกรัม

คำาสำาคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, พริก, หัวไทร
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Abtract

The purpose of this study was the cost analysis of green chilli yield of farmers in 

the area. Khun Chalik Subdistrict and Laem Subdistrict, Hua Sai District, Nakhon Si Tham-

marat Province Collected data from 41 farmers, cultivated in 2018. In terms of cost, farm-

ers have a high average cost of chilli cultivation per rai compared to the initial returns re-

ceived, which farmers have a high fixed cost. Because farmers have a high price of chilli 

planting materials Farmers have high variable costs. Which comes from the wages of work-

ers in return, farmers have a high yield per rai. 

Resulting	in	preliminary	returns	or	profit	per	rai	is	moderate	with	income	above	the	total	

cost	of	18,968.72	baht	per	rai.

The average variable cost is 19,385.49 baht per rai. The average fixed cost is 2,824.07 

baht per rai and the total cost is 22,209.56 baht per rai. The green chilli yield is 1,432.28 

kilograms per rai. The average income is 28.75 baht per kilogram. Average income per rai 

is 41,178.28 baht per rai, average income above variable costs (Net income) 21,792.79 baht 

per rai, average income above cash cost 23,275.76 baht per rai. Average income above 

total cost (net profit) 18,968.72 baht per rai. Break-even level per rai is 772.51 kilograms 

per rai and the break-even price is 15.51 baht per kilogram.

Keywords: Cost, Benefit, Chilli, Hua Sai
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บทนำา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ภาคการเกษตรจึงมี

บทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีมูลค่า 1,211,163 ล้านบาท 

พริกก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส�าคัญสินค้าหนึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพริกได้

อาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครอบครัว พริกจึงเป็นพืชผักที่มีความส�าคัญต่อคนไทยทั้งชีวิตความเป็นอยู่และ

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งยังน�ามาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด ซึ่งพริกมีหลายชนิด เช่น พริก

ขี้หนู พริกหยวก พริกชี้ฟ้า พริกไทย พริกเหลือง พริกหนุ่ม พริกหวาน พริกจินดา พริกสวน เป็นต้น ทุกวันนี้

พริกที่ปลูกได้ในเมืองไทยจะใช้บริโภคเป็นพริกสดภายในประเทศถึง 87% หรือ ประมาณ 530,000 ตัน 

(ตะวันฉาย บ้านบางแก้ว เทคโนฯ เกษตร)

ตลาดส่งออกพริกสดที่ส�าคัญได้แก่ สิงคโปร์และมาเลเซีย พริกแห้งเม็ดได้แก่ อเมริกา ออสเตรีย

เลียและใต้หวัน พริกแห้งป่นได้แก่ อเมริกา เนเธอแลนด์และออสเตรเลีย แต่จากสถานการณ์การปลูกพริก

ในประเทศไทยในปัจจุบันโดยทั่วไปเกษตรกรประสบกับปัญหาด้านการผลิตอยู่มาก เช่น ผลผลิตต่อพื้นที่ต�่า 

ค่าจ้างแรงงานสูง การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมากขึ้นท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง โรคกุ้งแห้ง โรคใบหงิก โรค

เชื้อรา ปัญหาด้านการตลาด เช่น ด้านราคาพริกตามท้องตลาดผันผวน (ตลาดสี่มุมเมือง) 

อาชีพปลูกพริกมีความส�าคัญกับต�าบลแหลมและต�าบลควนชะลิก เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกพริกเป็น

อันดับ 1 และอันดับ 2 ของพื้นที่ในอ�าเภอหัวไทร ในอ�าเภอหัวไทรมีเนื้อที่ 417.733 ตารางกิโลเมตร มี

จ�านวนประชากรทั้งสิ้นรวม 71,971 คนมีผลผลิตทาง การเกษตรที่ส�าคัญ ได้แก่ ข้าว พริก คะน้า ตามล�าดับ 

เกษตรกรต�าบลควนชะลิกและต�าบลแหลม อ�าเภอหัวไทร ปลูกพริกจินดาเขียวเป็นอันดับสองรองจากการ

ปลูกข้าว ในปี 2559 ต�าบลแหลมมีพื้นที่ในการปลูกพริกจ�านวน 750.75 ไร่ ต�าบลควนชะลิกมีพื้นที่มีพื้นที่

ในการปลูกพริก 600 ไร่ (ส�านักงานเกษตรอ�าเภอหัวไทร ปี 2560) นิยมการปลูกพริกจินดาเขียวและถือได้

ว่าเป็นอาชีพรองของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เพราะเป็นพริกที่ให้ผลผลิตสูง ขายง่าย มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ

ถึงสวน และส่งออกไปตลาดมาเลเซียและสิงคโปร์ มีระยะเก็บเกี่ยวยาวนาน และมีรสเผ็ดน้อยกว่าพริกขี้หนู

สวนแต่มีผลขนาดใหญ่กว่าและเก็บผลผลิตได้มากกว่าพริกขี้หนูสวน  การปลูกพริกจินดาเขียวจึงเป็นพืชที่

ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นมีการช่วยเหลือเกษตรกรโดย

ให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรที่อ�าเภอหากเกิดภัยพิบัติก็จะได้เงินช่วยเหลือในส่วนนั้น 

จากการสอบถามเกษตรกรเบื้องต้นผู้ปลูกพริก พบว่าเกษตรกรบางรายยังคงประสบกับปัญหา

ขาดทุน ปัญหาทางด้านการผลิต เช่น โรคเชื้อรา โรงกุ้งแห้ง โรคใบ หงิก ศัตรูพืช ผลผลิตที่เก็บได้ไม่ตรงตาม

ที่ต้องการ ผลผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ขาดแรงงานที่ใช้ในการเก็บ ผลผลิต ราคาปุ๋ยและราคายาก�าจัดวัชพืช

มีราคาสูงขึ้น ขาดแรงงานในการเก็บผลผลิต เห็นได้ว่าปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ส่ง

ผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของต้นทุนในการปลูกพริกจินดาของเกษตรกรทั้งสิ้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ปัญหาต่างๆ และแนวทางเพิ่มผลตอบแทนในการผลิต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาต้นทุนและผล

ตอบแทนการปลูกพริกจินดาเขียวและวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของการปลูกพริกจินดาของเกษตรกรเพ่ือ

เป็นข้อมูลส�าหรับเกษตรกรในการลดต้นทุนท่ีไม่จ�าเป็นลงและหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิต เพื่อน�าไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกพริกจินดาเขียวในต�าบลควนชะลิกและต�าบลแหลม 

อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกจินดาเขียวของเกษตรกรในต�าบลควนชะ

ลิกและต�าบลแหลม อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. เพื่อวิเคราะห์ระดับผลผลิตคุ้มทุนและระดับราคาคุ้มทุนของการปลูกพริกจินดาเขียวของ

เกษตรกรในต�าบลควนชะลิกและต�าบลแหลม อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ทราบถึงสภาพทั่วไปของเกษตรกรและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมการปลูกพริก

จินดาเขียวของเกษตรกร ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทน รวมทั้งระดับผลผลิตคุ้มทุนและระดับราคาคุ้ม

ทุนในการปลูกพริกจินดาเขียว ซึ่งสามารถน�าข้อมูลผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและเพิ่มผล

ตอบแทนในการปลูกพริกจินดาเขียว และการวางแผนการผลิตการปลูกพริกจินดาเขียว  แก่เกษตรกร ใน

ต�าบลควนชะลิกและต�าบลแหลม อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยน�าวิธีวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนผลตอบแทน การหาความคุ้ม

ทุนในการปลูกพริกจินดาเขียว ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ทฤษฎีต้นทุนผลตอบแทนโดย Jules Dupuit (ค.ศ.1804-ค.ศ.1866) ให้ความส�าคัญกับต้นทุนและ

ผลประโยชน์จะพิจารณาจากต้นทุนของโครงการ การก�าหนดมูลค่าของโครงการและผลกระทบต่างๆที่เกิด

ขึ้น ต่อมา อัลเฟรด มาร์แชล (ค.ศ.1842-ค.ศ.1924) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของ

อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายและต้นทุนการผลิต 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนผลตอบแทนทางการเกษตรเป็นหลักหรือทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ที่น�ามาประยุกต์กับปัญหาการผลิตทางเกษตร คือ ทฤษฎีการผลิต ซึ่งถูกน�ามาใช้เป็นเครื่อง

มือวิเคราะห์การตัดสินใจ การจัดการ หรือการวางแผนของผู้ผลิต 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของต้นทุนผลตอบแทนจากการผลิต จะวิเคราะห์จากสมการดังนี้ 

ต้นทุนทั้งหมด (TC)=ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) + ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (TFC)

รายได้รวมเบื้องต้น (TR)=จ�านวนผลผลิตทั้งหมด (Q) × ราคาที่เกษตรกรได้รับ (P)

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด = รายได้เบื้องต้น (TR) - ต้นทุนที่เป็นเงินสด (CC)

รายได้เหนือต้นทุนผันแปร (รายได้สุทธิ) (NR)=รายได้เบื้องต้น (TR) – ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC)

รายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด (ก�าไรสุทธิ) (NP)=รายได้ทั้งหมด (TR) - ต้นทุนทั้งหมด (TC)

ระดับผลผลิตคุ้มทุนเฉลี่ยต่อไร่ = ต้นทุนทั้งหมด (บาทต่อไร่) / ราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)

ราคาคุ้มทุนบาทต่อกิโลกรัม = ต้นทุนทั้งหมด (บาทต่อไร่) / ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 
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การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุภาวดี  ขุนทองจันทร์ (2559) ได้ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกพริก

พื้นเมืองหัวเรือในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดอุบลราชธานี เกณฑ์ที่ใช้วัดผลตอบแทนจากการผลิตคือใช้

ผลผลิตต่อไร่ ราคาต่อกิโลกรัม รายได้ต่อไร่ ก�าไรสุทธิต่อไร่ รายได้เหนือต้นทุนผันแปรเงินสดต่อไร่ และ

ก�าไรสุทธิเงินสดต่อไร่ ซึ่งภัทรนันท์  พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกพริก 47,811.53 บาทต่อไร่ 

ต้นทุนการปลูก 29,509.29 บาทต่อไร่ และก�าไรสุทธิ 18,302.24 บาทต่อไร่ พิยะ (2556) ได้ศึกษาการ

วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพริก ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรต�าบลยม 

อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และ กิ่งกาญจน์  ศรอินทร์ (2557) ได้ท�าการศึกษาการจัดการผลิตและต้นทุน

การผลิตพริกทั่วไปและพริกปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ ในส่วนของ Rajesh Madariya (2558) 

ได้ศึกษาการผลิตพริกเขียวในเทคโนโลยีที่ต่างกัน ในรัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย โดยใช้ทฤษฎีต้นทุน

ทางเศรษฐศาสตร์สอดคล้องกับวิจัยของ สุภาวดี ขุนทองจันทร์ ภัทรนันท์  พิยะ และกิ่งกาญจน์  ศรอินทร์ 

แต่มีการเพิ่มในการวิเคราะห์ B.C.rito  และ Shehu A. Salau (2560) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์ของตลาดมะเขือเทศในโรงงานเมียร์ทราโพลีน, รัฐ KWARA, ประเทศไนจีเรีย ใช้ทฤษฎี Gross 

Margin Analysis (GM = TR-TVC) เป็นทฤษฎีที่วิเคราะห์เหมือนกับทฤษฎีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ แตก

ต่างกันคือไม่มีการน�าต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงินมาวิเคราะห์ 

วิธีการดำาเนินวิจัย

ท�าการศึกษาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกจินดาเขียว ต�าบลแหลมและต�าบลควนชะลิก อ�าเภอ

หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชจ�านวนตัวอย่าง 41 ราย ปีการเพาะปลูก 2560 จาก ประชากรในการศึกษา

คือ เกษตรกรผู้ปลูกพริกจินดาเขียวในต�าบลควนชะลิกและต�าบลแหลม ฯ จ�านวน 50 และ 60 ราย ตาม

ล�าดับ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงเลือกจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์

การปลูกพริกจินดาเขียวมากกว่า 3 ปี และปลูกต่อเนื่องทุกๆปี ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกพริกจินดาเขียวใน

ต�าบลควนชะลิกและต�าบลแหลม อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธี

การและกิจกรรมการปลูกพริกจินดาเขียว ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตพริกจินดาเขียว  และ

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตพริก

จินดาเขียว ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
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ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรเกี่ยวกับ เพศ อายุ จ�านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ พื้นที่ในการปลูกพริก แหล่งเงินทุน ภาระหนี้สิน ประสบการณ์ในการปลูก

พริก พบว่าสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 25 ราย คิด

เป็นร้อยละ 60.98 เพศชาย จ�านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.02 อายุของเกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 30 

ปี จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 อายุ 31-40 ปี จ�านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.59 อายุ 41-50 ปี 

จ�านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.15 อายุ 51-60 ปี จ�านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.63 และอายุ

มากกว่า 60 ปี จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 อายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่ปลูกพริก คือ 43.30 เกษตรกร

ที่มีอายุสูงสุดคือ 67 ปี และเกษตรกรที่มีอายุน้อยสุดคือ 25 ปี จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรมี

สมาชิกในครอบครัว 1-3 คน จ�านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.46 สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน จ�านวน 

22 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.66 และมีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 6 คน จ�านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.88 

เกษตรกรที่มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มากที่สุดคือ 7 คน และจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรที่

น้อยที่สุดคือ 2 คน เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.20 

จบประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.63 จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 12 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 29.27 จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.76 จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) จ�านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.76 จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ�านวน 5 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 12.20 จบปริญญาตรี จ�านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.20 และไม่มีเกษตรกรคนใดที่ไม่ได้

เรียนหนังสือและเรียนจบสูงกว่าระดับปริญญาตรี เกษตรกรมีอาชีพหลัก คือ ท�านา จ�านวน 10 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 24.39 ท�าสวน/ไร่นาสวนผสม จ�านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.07 ปลูกพริก จ�านวน 5 ราย คิด

เป็นร้อยละ 12.20 ค้าขาย จ�านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.63 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ�านวน 1 ราย คิด

เป็นร้อยละ 2.44 เลี้ยงสัตว์ จ�านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.88 รับจ้าง จ�านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 

12.20 พนักงานประจ�า จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 อื่นๆ จ�านวน 2 ราย คือปลูกผักและเย็บผ้า ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 4.88 และไม่มีเกษตรกรคนใดที่ท�าอาชีพประมง อาชีพรองของเกษตรกรคือ ท�านา จ�านวน 3 

ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 ท�าสวน/ไร่นาสวนผสม จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 ปลูกพริก จ�านวน 33 

ราย คิดเป็นร้อยละ 80.49 ค้าขาย จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 พนักงานประจ�า จ�านวน 1 ราย คิด

เป็นร้อยละ 2.44 ส่วนอาชีพประมง รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง ไม่มีเกษตรกรคนใดท�า

เป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริม เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกพริก 1-10 ปี จ�านวน 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 97.56 มีประสบการณ์ในการปลูกพริก 11-20 ปี จ�านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.44 และไม่มี

เกษตรกรคนใดที่มีประสบการณ์ในการปลูกพริกมากกว่า 21 ปี ซึ่งจะเห็นได้เกษตรกรที่มีประสบการณ์ใน

การปลูกพริกที่สูงที่สุดจ�านวน 11 ปี และมีประสบการณ์ในการปลูกพริกที่ต�่าที่สุดจ�านวน 1 ปี สถานที่ปลูก

พริก พบว่าเกษตรกรมีสถานที่ปลูกพริกในต�าบลควนชะลิก จ�านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.90 และ

ต�าบลแหลม จ�านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.10 ลักษณะการถือครองที่ดินในพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกพริก 

เกษตรกรที่ปลูกพริกมีที่ดินที่ใช้ท�าการปลูกพริกเป็นของตนเอง จ�านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.10 ที่ดิน

เช่าท�า จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 และใช้ที่ดินของตนเองและที่ดินเช่าท�าจ�านวน 2 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 4.88 จ�านวนพื้นที่ในการปลูกพริก พื้นที่ที่เกษตรกรใช้ในการปลูกพริก 1-5 ไร่ จ�านวน 33 ราย คิด
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เป็นร้อยละ 80.49 พื้นที่ 6-10 ไร่ จ�านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.51 ไม่มีเกษตรกรคนใดใช้พื้นที่ในการ

ปลูกพริกมากกว่า11ไร่ แหล่งเงินทุนที่เกษตรกรใช้ในการปลูกพริก คือ เงินลงทุนส่วนตัว และเงินกู้ยืมจาก

แหล่งต่างๆ โดยเกษตรกรใช้เงินลงทุนส่วนตัวจ�านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ73.17 กู้ยืมจากญาติพี่น้อง 

จ�านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 12.20 กู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตร จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 กู้ยืม

จากเงินกู้นอกระบบ จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 และไม่มีเกษตรกรคนใดที่กู้ยืมเงินมาจาก สหกรณ์

การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ และกองทุนหมู่บ้าน ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นคือ เกษตรกรที่ไม่มีหนี้สิน มีจ�านวน 

11 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.83 มีหนี้สินต�่ากว่า 10,000 บาท จ�านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.63 มีหนี้สิน

ระหว่าง 10,001 – 50,000 บาท จ�านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.39 มีหนี้สินระหว่าง 50,001 – 

100,000 บาท จ�านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.63 มีหนี้สินระหว่าง 100,001 – 150,000 บาท จ�านวน 3 

ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 มีหนี้สินระหว่าง 150,001 – 200,000 บาท จ�านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 

4.88และเกษตรกรที่มีหนี้สินมากกว่า 200,001 บาท มีจ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.32 แหล่งน�้าที่

เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก แหล่งน�้าฝน จ�านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.95 แหล่งน�้าในคลองชล

ประธาน จ�านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.76 แหล่งน�้าในสระขุด จ�านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.90 และ

แหล่งน�้าในคลองธรรมชาติ จ�านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.39 และปริมาณน�้าที่เกษตรกรได้รับจาก

แหล่งน�้าที่ใช้ในการปลูกพริก มีจ�านวน 35 ราย ที่ได้รับปริมาณน�้าจากแหล่งต่างๆ ที่เพียงพอ คิดเป็นร้อย

ละ 85.37 และเกษตรกร จ�านวน 6 ราย ที่ได้รับปริมาณน�้าที่ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 14.63

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมการปลูกพริกจินดาเขียวของเกษตรกรผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งผู ้ศึกษาได้น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการและกิจกรรมการเพาะปลูกพริกของ

เกษตรกร พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมการปลูกพริกจินดาเขียวของเกษตรกรมีการเตรียมพื้นที่

และการเตรียมดิน โดยการถางที่ จ�านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.05 และไม่ได้ถางที่ จ�านวน 9 ราย คิด

เป็นร้อยละ 21.95 การเผาแปลงคุมฟางมีเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100 หรือจ�านวน 41 ราย ที่

ที่ไม่ได้ท�าการเผาแปลงคุมฟาง การไถเปิดร่อง เกษตรกรมีการไถเปิดร่อง จ�านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 

95.12 และไม่ได้ไถเปิดร่อง จ�านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.88 การไถขุดคูยกร่อง เกษตรกรมีการไถขุดคู

ยกร่องก่อนการเพาะปลูก จ�านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.80 ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีการไถขุดคูยกร่อง

ก่อนการปลูก จ�านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.20 การปรับสภาพดิน เกษตรกรมีการท�าการปรับสภาพดิน 

จ�านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.34 และเกษตรกรที่ไม่ได้มีการท�าการปรับสภาพดิน จ�านวน 22 ราย คิด

เป็นร้อยละ 53.66 

การดูแลรักษาหลังการปลูก เกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 มีจ�านวน 41 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 100 และเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 มีจ�านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.24 ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใส่ปุ๋ย

ในครั้งที่ 3 มีจ�านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.76 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ เกษตรที่มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ มีจ�านวน 22 

ราย คิดเป็นร้อยละ 53.66 และเกษตรกรที่ไม่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ จ�านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.34 การใช้

สารเคมีก�าจัดวัชพืช มีเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช จ�านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.12 และไม่ใช้

สารเคมีก�าจัดวัชพืช จ�านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.88 การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช มีเกษตรกรที่ใช้สาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืช จ�านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.66 และไม่ใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช จ�านวน 19 ราย คิด

เป็นร้อยละ 46.34 การใช้สารเคมีก�าจัดโรคพืช มีเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก�าจัดโรคพืช จ�านวน 19 ราย คิด
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เป็นร้อยละ 46.34 และไม่ใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช จ�านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.66 การใช้ฮอร์โมนและ

ปุ๋ยน�้า มีเกษตรกรที่ใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน�้า จ�านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.24 และไม่ใช้ฮอร์โมนและปุ๋ย

น�้า จ�านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.76 

การเก็บเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้มีจ�านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.44 และเกษตรกร

ที่ไม่เลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้มีจ�านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.56 สาเหตุที่เกษตรกรไม่นิยมเลือกเก็บเมล็ด

พันธุ์ไว้เพราะ เมล็ดพันธุ์เน่า เมล็ดพริกไม่งอก เป็นต้น

ระยะเวลาการเพาะปลูก พบว่าการเพาะช�าต้นกล้าใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน การเตรียมดินขุด

หลุมประมาณ 3 วัน ต้นกล้าลงหลุม ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วัน รดน�้า-ใส่ปุ๋ย ใช้ระยะเวลาประมาณ 90 

วัน หรือตลอดการเพาะปลูก และเก็บผลผลิต ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันต่อรอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตพริกจินดาเขียวของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม ดัง

แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ต้นทุนการผลิตพริกจินดาเขียวของเกษตรกร (บาท/ไร่)

รายการ
ค่าใช้จ่าย

รวม ร้อยละของต้นทุนทั้งหมด
เงินสด เงินไม่สด

ต้นทุนผันแปร

1.ค่าแรงงาน

   1.1 การเตรียมดิน 657.80 35.83 693.63 3.12

   1.2 การย้ายปลูก 222.54 44.62 267.16 1.20

   1.3 การฉีดพ้นยา 95.37 27.05 122.42 0.55

   1.4 การรดน้�า 101.73 1,206.93 1,308.66 5.89

   1.5 การเก็บผลผลิต 14,630.64 14,630.64 65.88

   1.6 การให้ปุ๋ย 23.69 277.45 301.14 1.36

           รวม 15,731.77 1,591.88 17,323.65 78.00

2.ค่าวัสดุ

   2.1 ปุ๋ยเคมี 688.26 688.26 3.10

   2.2 ปุ๋ยชีวภาพ 51.96 51.96 0.23

   2.3 สารเคมีก�าจัดวัชพืช 170.80 170.80 0.77

   2.4 สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 99.71 99.71 0.45

   2.5 สารเคมีก�าจ�าโรคพืช 67.05 67.05 0.30

   2.6 ฮอร์โมนและปุ๋ยน้�า 335.83 335.83 1.51

   2.7 เมล็ดพันธุ์ 246.24 246.24 1.11

   2.8 ค่าน้�ามันในการสูบน้�า 302.02 302.02 1.36

   2.9 ค่าไฟฟ้าในการให้น้�า 67.63 67.63 0.30

   2.10 ปูนมาลย์

   2.11 ปูนขาว 8.67 8.67 0.04

   2.12 โดโลไมท์ 23.69 23.69 0.11
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รายการ
ค่าใช้จ่าย

รวม ร้อยละของต้นทุนทั้งหมด
เงินสด เงินไม่สด

          รวม 2,061.84 2,061.84 9.28

รวมต้นทุนผันแปร 17,793.61 1,591.88 19,385.49 87.28

ต้นทุนคงที่

 1.ค่าเสื่อมราคา (ปี)

   1.1 รถแทรกเตอร์ (30ปี) 43.35 43.35 0.20

   1.2 รถปิกอัพ (20ปี) 1,624.28 1,624.28 7.31

   1.3 รถสามล้อ (10ปี) 132.08 132.08 0.59

   1.4 รถเข็น (10ปี) 11.85 11.85 0.05

   1.5 เครื่องสูบน้�า (10ปี) 248.38 248.38 1.12

   1.6 ท่อสูบน้�า (15ปี) 99.23 99.23 0.45

   1.7 จอบ (5ปี) 31.40 31.40 0.14

   1.8 เสียม (3ปี) 20.81 20.81 0.09

   1.9 เครื่องพ่นยา (5ปี) 70.52 70.52 0.32

   1.10 สายยางรดน้�า (2ปี) 93.67 93.67 0.42

   1.11 มืดพร้า (5ปี) 7.79 7.79 0.04

   1.12 ถาดเพาะต้นกล้า (2ปี) 331.82 331.82 1.79

 2.ค่าภาษีที่ดิน (ปี) 7.73 7.73 0.03

 3.ค่าเช่าที่ดิน (ปี) 101.16 101.16 0.46

รวมต้นทุนคงที่ 108.89 2,715.18 12.72

รวมต้นทุนทั้งหมดต่อไร่ 17,902.52 4,307.06 100.00

ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่) 

ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อ

กิโลกรัม) 

28.75

รายได้ที่เกษตรกรได้รับ (บาทต่อไร่)

รายได้เหนือต้นทุนผันแปร (บาทต่อไร่)

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด (บาทต่อไร่)

รายได้เหนือต้นทุนรวม (บาทต่อไร่)

ระดับผลผลิตคุ้มทุน (กิโลกรัมต่อไร่)

ระดับราคาคุ้มทุน (บาทต่อกิโลกรัม)

ที่มา: จากการส�ารวจและการค�านวณ
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จากการศึกษาต้นทุนการปลูกพริกเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร ปีการเพาะปลูก 2560 มีต้นทุนผันแปร

รวมเฉลี่ย 19,385.49 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่รวมเฉลี่ย 2,824.07 บาทต่อไร่ และต้นทุนรวมต่อไร่เฉลี่ย 

22,209.56 บาทต่อไร่ ผลผลิตพริกของเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยในปีการเพาะปลูก 2560 เท่ากับ 1,432.28  

กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉลี่ยทั้งปี 28.75 บาทต่อกิโลกรัม รายได้เฉลี่ยต่อไร่ 41,178.28 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย

เหนือต้นทุนผันแปร (รายได้สุทธิ) 21,792.79 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ยเหนือต้นทุนเงินสด (รายได้ที่เป็นตัว

เงิน) 23,275.76 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ยเหนือต้นทุนรวมทั้งหมด (ก�าไรสุทธิ) 18,968.72 บาทต่อไร่ ระดับ

ผลผลิตคุ้มทุนเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 772.51 กิโลกรัมต่อไร่ และ ราคาคุ้มทุน 15.51 บาทต่อกิโลกรัม

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

ส่วนที่ 1 สภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ปลูกพริกจินดาเขียวในต�าบลควนชะลิกและต�าบลแหลม 

อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการปลูก

พริก แต่จะใช้ความรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ การรู้จักสังเกตและการศึกษาด้วยตนเอง อาชีพหลักของ

เกษตรกรส่วนใหญ่มาจากการท�านาและมีอาชีพรองคือการปลูกพริกมากที่สุดที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของ

ตัวเอง แบ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกพริก ประมาณ 1-5 ไร่ แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนของตัว

เอง จึงท�าให้เกษตรกรไม่ค่อยมีปัญหาด้านภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในครัวเรือน และแหล่งน�้าที่เกษตรกรได้รับ

เพื่อการปลูกพริกมาจากสระท่ีขุดข้ึนมาจึงท�าให้เกษตรกรได้รับปริมาณน�้าที่เพียงพอแต่เกษตรกรบางราย

ก็ได้รับน�้าจากคลองธรรมชาติ และบางปีปริมาณน�้าก็ไม่เพียงพอต่อการการปลูก 

ส่วนที่ 2 ด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริก เกษตรกรส่วนใหญ่ท�าการถางที่ แล้วไถ

เปิดร่อง และไถคูยกร่องเพื่อพรวนดินให้ละเอียด ไม่ให้น�้าท่วมขัง โดยมีต้นทุนที่สูง ในส่วนของการใช้สาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช มีการใช้ฮอร์โมนและปุ๋ยน�้าเพื่อเร่งดอกเร่งผลผลิต ค่าต้นกล้า และ 

ค่าแรงงาน ส่วนผลตอบแทน พบว่าเกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ปีการเพาะปลูก 2560 

มีต้นทุนผันแปรรวมเฉลี่ย 19,385.49 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่รวมเฉลี่ย 2,824.07 บาทต่อไร่ และต้นทุนรวม

ต่อไร่เฉลี่ย 22,209.56 บาทต่อไร่ รายรับเฉลี่ยต่อไร่ 41,178.28 บาทต่อไร่ ดังนั้น รายได้เฉลี่ยเหนือต้นทุน

ผันแปร 21,792.79 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ยเหนือต้นทุนเงินสด (รายได้ที่เป็นตัวเงิน) 23,275.76 บาทต่อไร่ 

รายได้เฉลี่ยเหนือต้นทุนรวมทั้งหมด (ก�าไรสุทธิ) 18,968.72 บาทต่อไร่ ซึ่งระดับก�าไรใกล้เคียงกับการศึกษา

ของ (สุภาวดี, 2559) ก�าไรสุทธิของพริกพื้นเมืองหัวเรือ 18,302.24 บาทต่อไร่ ส่วนการศึกษาของ (กิ่งกาญ

จน์ และ ธนาภรณ์, 2554) พบว่า ผลตอบแทนสุทธิของพริกทั่วไปและพริกปลอดภัยในฤดูแล้ง เฉลี่ยเท่ากับ 

2,285.44 และ8,554.85 บาทต่อไร่ตามล�าดับ ในฤดูฝนเฉลี่ยเท่ากับ 5,293.88 และ 14,694.02 บาทต่อไร่ 

ตามล�าดับ

ดังนั้น เกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกว่าจะควรจะปลูกกี่ไร่ เพื่อดูแลรักษาอย่างทั่วถึง และ

ลดต้นทุนการซื้อวัสดุ รวมทั้งการหาความรู้เพิ่มเติมในด้านการผลิตพริก เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่ม

ผลตอบแทน นอกจากนี้ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการควบคุมราคาของผลผลิตไม่ให้ต�่าจนเกิน

ไปควรให้เกษตรกรมีการผูกขาดกับตลาดอย่างเสรีโดยไม่ผ่านการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและสนับสนุน

ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกมีกลุ่มสหกรณ์สามารถเพิ่มอ�านาจการต่อรองใน

การซื้อเมล็ดพันธุ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตรในราคาถูก
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช” 

มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อส�ารวจต้นทุนการด�าเนินงานของธุรกิจสปา (2)เพื่อส�ารวจรูปแบบวัตถุดิบของธุรกิจ

สปา (3) เพื่อศึกษาข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบวัตถุดิบที่เลือกใช้ในธุรกิจสปา และ (4) เพื่อศึกษารูปแบบ

การควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปา กลุ่มตัวอย่างเป็นสถานประกอบการธุรกิจสปาจ�านวน 7 แห่ง เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจสปาส่วนใหญ่ใช้ต้นทุนด้านแรงงานมากที่สุด และสัดส่วนของรูปแบบของ

วัตถุดิบที่ใช้ในการท�าทรีตเม้นท์สปาพบว่า สถานประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบส�าเร็จรูปมากที่สุด การ

วิเคราะห์ข้อมูลข้อดีข้อด้อยของรูปแบบในการเลือกใช้วัตถุดิบในธุรกิจสปา (1) ข้อดีของวัตถุดิบส�าเร็จรูป

คือ การผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2) ข้อเสียของวัตถุดิบส�าเร็จรูป คือมีต้นทุนสูง

กว่าวัตถุดิบสด (3) ข้อดีของวัตถุดิบสด คือ สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด (4) ข้อเสียของวัตถุดิบสด 

คือ มีระยะเวลาในการจัดเก็บที่จ�ากัด ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการควบคุมต้นทุนของธุรกิจ

สปา พบว่า (1) การควบคุมต้นทุนด้านวัตถุดิบโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบตามความต้องการของลูกค้า (2) การ

ควบคุมต้นทุนด้านค่าแรงงาน โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน ท�าให้สถานประกอบการไม่ต้องจ่ายค่า

ตอบแทนในวันหยุด (3) การควบคุมต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายการผลิตโดยการปิดแอร์และเปิดพัดลมเมื่อไม่มี

ลูกค้า 

1
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Abstract

Research study “Cost control of spa businesses in Mueang District, Nakhon Si Tham-

marat Province” (1) to explore the operating costs of the spa business. (2)To explore the 

form of raw materials for the spa business (3) to study the advantages and disadvantages 

of the form of raw materials selected for use in the spa business and (4)	To	study	the	cost	

control	model	of	the	spa	business.	The	sample	group	consisted	of	7	spa	business	estab-

lishments.	The	research	instruments	were	structured	interviews.

The research found that most spa businesses use the most labor costs. And the 

proportion of the form of raw materials used in spa treatments. Establishments choosing 

to use the most finished raw materials Analysis of the advantages and disadvantages of the 

form of raw material selection in the spa business (1)The	advantages	of	finished	raw	ma-

terials	are	Industrial	product	certification	(2)	Disadvantages	of	finished	raw	materials	(3)	the	

advantage	of	fresh	raw	materials	is	that	they	can	be	easily	purchased	in	the	market	(4)	the	

disadvantage	of	fresh	raw	materials	is	that	there	is	limited	storage	time.	In	terms	of	data	

analysis,	the	cost	control	model	of	the	spa	business	found	that	(1)	controlling	the	cost	of	

raw	materials	by	ordering	raw	materials	according	to	the	needs	of	customers	(2)	controlling	

labor	cost	by	paying	compensation	on	a	daily	not	have	to	pay	compensation	on	holidays	

(3)	Controlling	the	cost	of	production	by	closing	the	air	conditioner	and	opening	the	fan	

when	there	are	no	customers.
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บทนำา

ในปัจจุบันผู้คนมีแนวคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวม ให้ความสนใจกับความสมดุลของ

ร่างกาย และจิตใจ จากวิถีธรรมชาติ มีวิธีการดูแลสุขภาพ และความงามในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชนชาติ ปัจจุบันสปาถือเป็นบริการที่ขาดไม่ได้ของโรงแรมและ รีสอร์ทระดับหรู

ในเมืองไทย เพราะนอกจากจะเป็นบริการที่ดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระดับ

กลางขี้นไป ส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและบุคลิกภาพกันมากขึ้น รูปแบบในการให้บริการสปาใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นการให้บริการการนวดแผนไทย โดยการท�า สปานั้นจะอิงกับเอกลักษณ์ความเป็น

ไทยและความเป็นธรรมชาติ ใช้สมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติภายในประเทศ 

สามารถหาได้ง่าย  ไม่ใช้สารเคมีและลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบในการท�าสปาได้ตามความต้องการของตน

ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบ การเลือกสถานที่เพื่อรับบริการสปานั้น ส่วนใหญ่จะเน้นสปาที่มีมาตรฐานระดับ

สากล เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พนักงานมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ และ

มีประสบการณ์ในการท�าสปาเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์สปาจะต้องมาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และผ่านการ

รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (การท่องเที่ยวสปาในไทย., 2015)

ถึงแม้ในปัจจุบันธุรกิจสปา ทรีทเมนต์ การเสริมความงามจะเป็นที่สนใจส�าหรับนักท่องเที่ยวหรือ

ผู้คนในขณะนี้ แต่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนจังหวัดหลักของการท่องเที่ยว 

เช่น ภูเก็ต สมุย ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดแต่การใส่ใจธุรกิจในสินค้าและการบริการของสถานประกอบ

การณ์นั้น ๆยังคงส�าคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยที่ลูกค้าเลือกใช้บริการจากสถานประกอบการนั้น ๆ อีกทั้งใน

ด้านของการบริการ การจ้างพนักงานที่มีศักยภาพและทักษะรวมไปถึงวัตถุดิบที่ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้

กับลูกค้า และต้องเกิดประโยชน์หรือผลก�าไรที่ดีในทางธุรกิจอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของธุรกิจ 

ดังนั้นการควบคุมต้นทุนจึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับธุรกิจสปา เพราะธุรกิจต้องควบคุมต้นทุนของค่าใช้จ่าย

ส�าหรับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ภาษีต่าง ๆ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายส�าหรับวัตถุดิบที่ต้องควบคุมในด้าน

ต้นทุนและการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพ่ือให้ธุรกิจลดต้นทุนปัจจัยข้างต้นแล้วเพิ่มผลก�าไร

ให้ได้มากที่สุด 

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษาการควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปา เพื่อ

เป็นประโยชน์ส�าหรับสถานประกอบการทั้งในเรื่องของการลดต้นทุน การท�างานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่ม

ก�าไรให้กับสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อส�ารวจต้นทุนการด�าเนินงานของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

2. เพื่อส�ารวจรูปแบบวัตถุดิบของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

3. เพือ่ศกึษาข้อดแีละข้อด้อยของรปูแบบวตัถดุบิทีเ่ลอืกใช้ในธรุกิจสปา อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช

4. เพื่อศึกษารูปแบบการควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงสัดส่วนต้นทุนการด�าเนินงานของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

2. ทราบถึงสัดส่วนรูปแบบวัตถุดิบของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

3. ทราบถึงข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบวัตถุดิบที่เลือกใช้ในธุรกิจสปา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

4. ทราบถึงรูปแบบการควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน

ต้นทุนมีความส�าคัญอย่างมากในการด�าเนินงานของธุรกิจ เพราะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการ

ด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหลักของธุรกิจในการก�าหนดราคาขาย การยกเลิกผลิตภัณฑ์ การเลือก

กรรมวิธีการผลิตและประเภทสินค้า ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าจึงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์

ทางเลือกต่าง ๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, 2554: 72)

1.1 ความหมายของต้นทุน

อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2559) ได้ให้ความหมายของต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่เสียไป

เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะการลดลงใน

สินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนใดที่กิจการได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วนั้นจะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” (Ex-

penses) ซึ่งต้นทุนนั้นอาจจะน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงหมาย

ถึงต้นทุนที่กิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วในขณะนั้น แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกว่า 

“สินทรัพย์” (Assets) 

สรุป ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้จ่ายไปเพื่อด�าเนินการผลิตหรือบริการ ซึ่งเป็นมูลค่าที่

สามารถวัดได้เป็นจ�านวนเงินของสินทรัพย์หรือความเสียสละของกิจการที่ลงทุนไปเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง

วัตถุประสงค์ใดเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาซึ่งธุรกิจคาดว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในภายหลัง

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการแยกประเภทต้นทุน

เมื่อธุรกิจเข้าใจความหมายของต้นทุนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะท�าความเข้าใจ คือประเภทของ

ต้นทุนในลักษณะต่าง ๆ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ข้อมูลเพื่อบริหาร

ต้นทุนของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้จ่ายไปเพื่อด�าเนินการผลิต

หรือบริการ ซึ่งเป็น มูลค่าที่สามารถวัดได้เป็นจ�านวนเงินของสินทรัพย์หรือความเสียสละของกิจการที่ลงทุน

ไปเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใดเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาซ่ึงธุรกิจคาดว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ใน

ภายหลัง

ดังน้ัน ความหมายของต้นทุนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู ่กับวัตถุประสงค์ของการน�าไปใช้ ใน

กระบวนการวางแผนและตัดสินใจ สิ่งท่ีส�าคัญที่สุดคือการเลือกใช้ประเภทของต้นทุนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ เพราะการน�าต้นทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจท�าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้
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ดังนั้นในการจ�าแนกต้นทุนที่ใช้ธุรกิจสปาจะประกอบด้วย 

1. ด้านวัตถุดิบ ต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบของธุรกิจสปาถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) วัตถุดิบทางตรง วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการขายหรือบริการ

และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในสปาทรีตเม้นชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้ง

จัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการขายหรือบริการชนิดนั้น 2) วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect materials) 

หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการขายหรือบริการสินค้า	 แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือ

วัตถุดิบส่วนใหญ่	

2. ค่าแรงงาน (Labor) ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ ลูกจ้าง	โดยปกติ

แล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น	2	ชนิด	คือ	ค่าแรงงานทางตรง	(Direct	labor)	และค่าแรงงานทางอ้อม	

(Indirect	labor)	

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึง แหล่งรวบรวม

ค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซึ่งนอกเหนือจากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนค่าแรงงาน	 ค่าใช้

จ่ายในการผลิตทางอ้อมอื่น	ๆ	ได้แก่	ค่านำ้า	ค่าไฟ	ค่าเช่า	ค่าเสื่อมราคา	ค่าประกันภัย	ค่าภาษี	เป็นต้น	แต่

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีก็จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการดำาเนินการผลิตขายและบริการของธุรกิจ

เท่านั้น	

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุน

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการลดต้นทุน 

ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญและความสนใจกับการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารต้นทุน

เพื่อรักษาผลก�าไรและความอยู่รอดของกิจการ ซึ่งวิธีหนึ่งที่ท�าได้คือ การลดต้นทุนการด�าเนินงานและค่าใช้

จ่ายให้น้อยลงและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเท่าที่จะท�าได้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 วิธีการนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเฉพาะ

เมื่อธุรกิจประสบปัญหา แต่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขั้นควรค�านึงอยู่ตลอดว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้เกิด

การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ธุรกิจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ในสภาวะที่คล่องตัวหรือขาดทุน 

แนวทางในการลดต้นทุน 

ประเทือง จุลวาทิน (2554) ได้ศึกษาแนวทางการลดต้นทุน ดังนี้ 

1. การลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ

1.1 ใช้หลักวิศวกรรมคุณค่า กล่าวคือ ใช้หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบว่ามีความเหมาะสมกับ

การผลิตและการใช้งานหรือไม่ หรือธุรกิจสามารถน�าวัตถุอื่นมาทดแทนและท�าให้เกิดความสูญเสียในการ

ผลิตน้อยที่สุด

1.2 ขจัดความสูญเสียของวัตถุดิบ	 เช่น	 การจัดการกับกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

2. ต้นทุนการท�างานของเครื่องจักร

2.1 การดูแลรักษาและท�าความสะอาดเคร่ืองจักรให้ถูกวิธีเพื่อให้เคร่ืองจักรอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน	 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงส่งผลให้เครื่องจักรสามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

และส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำาหนดเวลา	
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2.2 ไม่ควรเปิดใช้งานเครื่องจักรหากไม่มีการผลิตเพราะท�าให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่

เกิดประโยชน์

3. ต้นทุนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน	การลดต้นทุนด้านแรงงานโดยการพัฒนาพนักงานให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ	ซ่ึงไม่ใช่การลดต้นทุนโดยการลดเงินเดือนของพนักงาน	หรือปลด

พนักงานออก	โดยควรคำานึงถึงหลักการ	ดังนี้

3.1 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการท�างาน

3.2 ปรับปรุงวิธีการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.3 ฝึกพนักงานให้มีทักษะการท�างานหลาย ๆ ด้านเพื่อให้สามารถท�างานทดแทนกันได้เมื่อ

พนักงานบางคนขาดงาน หรือท�างานไม่ทัน

ดังนั้นในการลดต้นทุนการด�าเนินงานของธุรกิจสปา สามารถใช้แนวทางต่าง ๆ ตามผลวิจัยข้างต้น 

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถน�ามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลก�าไรและลดต้นทุนลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การน�าแนวทางต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ ผู้บริหารธุรกิจจ�าเป็นต้องมีความรู้ ความ

เข้าใจในการบริหารและการลดต้นทุนเป็นอย่างดี เพราะท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน หรือการ

เพิ่มผลผลิต ก็ล้วนแต่เป็นกุญแจสู่ความส�าเร็จของธุรกิจทั้งสิ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชนิตา เดชวิทยานุศักดิ์ (2555) ศึกษาการบริหารจัดการบริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ผู้

วิจัยได้ท�าการศึกษาการบริหารจัดการทั้งหมด 7 ด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพเพื่อน�า

ไปสู ่การพัฒนาการบริหารจัดการบริการสปาเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่มผู้บริหารที่มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการ

ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ที่สถานประกอบการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสา

ธารณสุขปี 2555 โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก

ผลการศึกษาด้านกลยุทธ์พบว่ามีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดบริการโดยการใช้ปัจจัย ส่วน

ประสมทางการตลาด 7 ด้าน เช่น มีการบริการสปาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ส่วน

ใหญ่จะเน้นการนวดเพื่อผ่อนคลายและผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ในด้านของอัตราค่าบริการจะแตกต่าง

กันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสปา ปัจจัยที่น�ามาตั้งอัตราค่าบริการ คือ รูปแบบการให้บริการ ราคาห้องพัก 

และค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ท�าเลที่ตั้งที่ส�าคัญคือนักท่องเที่ยวต้องเดินทางสะดวกและติดกับ

เส้นทางหลัก การประชาสัมพันธ์จะเน้นการโฆษณา ใบปลิวหรือแผ่นพับไปวางที่เคาน์เตอร์บริษัททัวร์เพื่อ

เป็นการส่งเสริมการขาย  ด้านบริหารจัดการองค์กร ในด้านบุคลากรพบว่า ผู้บริหารหรือผู้จัดการธุรกิจสปา

เพื่อสุขภาพ จะต้องได้รับใบอนุญาตด�าเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกับ ผู้

ให้บริการสปาจะต้องผ่านเกณฑ์การอบรมด้านการนวดตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 

นอกจากนี้จ�านวนบุคลากรจะขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร ซึ่งการสรรหาส่วนใหญ่จะเป็นการประกาศผ่าน

เว็บไซต์สปาหรือประกาศผ่านส�านักงานจัดหางานจังหวัด โดยการก�าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครส่วนใหญ่

จะเน้นเรื่องบุคลิกภาพ การมีมนุษย์สัมพันธ์และการมีใจรักงานบริการ ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์สปา เน้น

การตกแต่งเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นผสมผสานกับธรรมชาติโดยรอบ การบริการน�้าสมุนไพร การ

ใช้เพลงบรรเลงดนตรีไทยหรือดนตรีเลียนเสียงธรรมชาติในสปา นอกจากนี้ยังมีการอบรมพนักงานเรื่องวิธี



189

การนวดเพื่อผ่อนคลายและทัศนคติในการให้บริการลูกค้าเพื่อคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ

วิธีดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่องการควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปาในอ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	(Descriptive	 Study)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมต้นทุนของธุรกิจส

ปาตลอดจนศึกษาถึงรูปแบบของวัตถุดิบที่เลือกใช้และรูปแบบการควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปา	 ในอำาเภอ

เมือง	จังหวังนครศรีธรรมราช	โดยมีวิธีการดำาเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารหรือผู้จัดการธุรกิจสปา (Day spa) ขนาดเล็กและ

ขนาดกลางใน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 7 แห่งจากทั้งหมด 14 แห่งเนื่องจากไม่สะดวก

ในการให้ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยซ่ึงประกอบด้วย แนวค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์ 

ลักษณะแบบปลายเปิด 

การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้

ท�าการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ (1). ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์พูดคุย ทั้งนี้ การสัมภาษณ์จะอยู่ในประเด็นและกรอบที่

สร้างไว้ จากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้ศึกษาจะศึกษาถึงสภาพพื้นที่ทางสังคมและทางกายภาพ ของสถาน

ประกอบการแบบกว้างๆ จากนั้นจะเข้าไปท�าความรู้จักคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการพูดคุยแลก

เปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ (2) การเข้าไปสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์ผู้

ประกอบการธุรกิจสปาในพื้นที่ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วัน ใน

ช่วงเวลาประมาณ 13.00-18.00 น.ผู้วิจัยจะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกเสียงและจัดบันทึก 

นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ผู้

วิจัยได้วางไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่ง

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 2 รูปแบบ ได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อหาสัดส่วนของต้นทุนใน

แต่ละด้านของการด�าเนินงานของธุรกิจสปาและสัดส่วนของรูปแบบวัตถุดิบที่ใช้ในการท�าทรีตเม้นท์สปา 2. 

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อทราบถึงข้อดี ข้อด้อยของรูปแบบในการเลือกใช้วัตถุดิบในธุรกิจสปาและรูป

แบบการควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปา 
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สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปา ในอ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจสปา จ�านวนทั้งหมด 7 แห่ง ท�าการเก็บข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ผลการศึกษา ดังนี้

ส่วนที่ 1 สัดส่วนของต้นทุนในแต่ละด้านของการด�าเนินงานธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีต้นทุนด้านแรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 

เนื่องจากสถานประกอบการต้องรับผิดชอบค่าแรงงานของพนักงานเองท้ังหมดข้ึนอยู่กับจ�านวนพนักงาน

ของแต่ละสถานประกอบการ รองลงมาคือต้นทุนด้านวัตถุดิบ ร้อยละ 40 ซึ่งสัดส่วนใกล้เคียงกับต้นทุนด้าน

แรงงาน เนื่องจากวัตถุดิบนับเป็นปัจจัยหลักที่สถานประกอบการต้องใช้ในการด�าเนินงานด้านบริการ และ

ต้นทุนที่ใช้ในการด�าเนินงานน้อยที่สุดคือ ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต ร้อยละ 19  ส่วนที่ 2 สัดส่วนของ

รูปแบบของวัตถุดิบที่ใช้ในการท�าทรีทเม้นต์สปา ใน อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 

จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้วัตถุดิบส�าเร็จรูป ร้อยละ 73 เนื่องจากมี

ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสะดวกสบายในการใช้

งานและการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาในการเตรียมผลิตภัณฑ์และสามารถเก็บรักษาได้ในระยะ

เวลานาน รองลงมาคือวัตถุดิบสด คิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากต้นทุนไม่สูงมาก สามารถหาซื้อได้ง่ายตาม

ท้องตลาด นอกจากนี้สถานประกอบการสามารถน�ามาเป็นเอกลักษณ์ของร้านได้อีกด้วย 

ส ่วนที่  3 ข ้อดีและข ้อด ้อยของรูปแบบในการเลือกใช ้วัตถุดิบในธุรกิจสปา ใน อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช

จากการศึกษาพบว่า ข้อดีของวัตถุดิบส�าเร็จรูปที่สถานประกอบการเล็งเห็นคือ การผ่านการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท�าให้วัตถุดิบที่สถานประกอบการเลือกมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี

ความสะดวกสบายในการใช้งานท�าให้พนักงานประหยัดเวลาในการเตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนการให้บริการ

ลูกค้า ส่วนข้อด้อยของวัตถุดิบส�าเร็จรูปคือ ต้นทุนที่สูงกว่าวัตถุดิบสด และมีความซับซ้อนในการสั่งซื้อและ

ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งมายังสถานประกอบการ ข้อดีของวัตถุดิบสดที่สถานประกอบการเล็งเห็นคือ 

ต้นทุนที่ต�่ากว่าวัตถุดิบส�าเร็จรูป สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และการน�าวัตถุดิบสดมาเป็น

เอกลักษณ์ของร้าน ส�าหรับข้อด้อยของวัตถุดิบสด คือ ระยะเวลาในการจัดเก็บซึ่งมีความจ�ากัด ไม่สามารถ

เก็บไว้ได้นาน และไม่มีการรองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าได้กับทุกสภาพผิว

ของลูกค้าทุกคน 

ส่วนที่ 4 รูปแบบการควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ด้านวัตถุดิบ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท�าการตรวจสอบยอดขายของผลิตภัณฑ์ทุก ๆเดือนเพื่อ

ต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดได้รับความสนใจจากลูกค้าจ�านวนมากทางร้านจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชนิด

นั้นในจ�านวนที่มากขึ้นในเดือนถัดไป การก�าหนดปริมาณวัตถุดิบที่ให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งจะมีความยืดหยุ่น

ตามสัดส่วนของลูกค้า นอกจากนี้สถานประกอบการส่งเสริมให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ในแต่ละวันอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการถนอมสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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ด้านค่าแรงงาน จากการศึกษาได้พบประเด็นที่น่าสนใจคือ สถานประกอบการทุกแห่งนิยมใช้การ

จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน เพราะท�าให้สถานประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนในวันหยุดหรือ

วันลาของพนักงานหากมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ซึ่งจะมีการจ่ายทุก ๆ 2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับการ

ตกลงกันกับพนักงานและเจ้าของสถานประกอบการ นอกจากนี้ทางสถานประกอบการมีการจ่ายค่า

ตอบแทนในส่วนของส่วนแบ่งของการให้บริการซึ่งเกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน และมีการดูแลวัสดุอุปกรณ์อย่าง

สม�่าเสมอเพื่อไม่ให้เสียหาย รวมถึงการจ้างช่างซ่อมแซมจากภายนอกเพื่อลดต้นทุนในการจ้างช่างซ่อมแซม

ประจ�าร้าน

ด้านค่าใช้จ่ายการผลิต สถานประกอบการเน้นการควบคุมค่าสาธารณูปโภคโดยการปิดแอร์และ

เปิดพัดลมเมื่อไม่มีลูกค้า นอกเหนือจากนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายค่าภาษีซึ่งทางสถานประกอบการไม่ได้มองเห็น

ว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากนักเพราะเป็นการจ่ายค่าภาษีประจ�าปีและจ�านวนน้อยทั้งนี้เป็นปัจจัยท่ีสถาน

ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้

อภิปรายผล

ส่วนที่ 1 สัดส่วนของต้นทุนในแต่ละด้านของการด�าเนินงานธุรกิจสปาใน อ.เมือง 

จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่มีต้นทุนด้านแรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 

เนื่องจากสถานประกอบการต้องรับผิดชอบค่าแรงงานของพนักงานเองท้ังหมดข้ึนอยู่กับจ�านวนพนักงาน

ของแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ (2548) ที่กล่าวในการแยก

ประเภทต้นทุนว่า ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่พนักงานหรือ

ลูกจ้างที่ท�าหน้าที่ด้านการผลิตสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงงานส่วนส�าคัญและ

มีจ�านวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้า รองลงมาคือต้นทุนด้านวัตถุดิบ ร้อยละ 40 

ซึ่งสัดส่วนใกล้เคียงกับต้นทุนด้านแรงงาน เนื่องจากวัตถุดิบนับเป็นปัจจัยหลักที่สถานประกอบการต้องใช้

ในการด�าเนินงานด้านบริการ และต้นทุนที่ใช้ในการด�าเนินงานน้อยที่สุดคือ ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการ

ผลิต ร้อยละ 19

ส่วนที ่2 สดัส่วนของรปูแบบของวตัถดุบิทีใ่ช้ในการท�าทรทีเม้นต์สปา ใน อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช	

จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้วัตถุดิบส�าเร็จรูป ร้อยละ 73 เนื่องจากมี

ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสะดวกสบายในการใช้

งานและการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาในการเตรียมผลิตภัณฑ์และสามารถเก็บรักษาได้ในระยะ

เวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประเทือง จุลวาทิน (2554) ที่กล่าวในแนวทางการลดต้นทุนด้าน

วัตถุดิบว่า ขจัดความสูญเสียของวัตถุดิบ เช่น การจัดการกับกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด รองลงมาคือวัตถุดิบสด คิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากต้นทุนไม่

สูงมาก สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด นอกจากนี้สถานประกอบการสามารถน�ามาเป็นเอกลักษณ์ของ

ร้านได้อีกด้วย
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ส่วนที่  3 ข ้อดีและข้อด ้อยของรูปแบบในการเลือกใช ้วัตถุดิบในธุรกิจสปา ใน อ.เมือง 

จ.นครศรีธรรมราช

จากการศึกษาพบว่า ข้อดีของวัตถุดิบส�าเร็จรูปที่สถานประกอบการเล็งเห็นคือ การผ่านการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท�าให้วัตถุดิบที่สถานประกอบการเลือกมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี

ความสะดวกสบายในการใช้งานท�าให้พนักงานประหยัดเวลาในการเตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนการให้บริการ

ลูกค้า ส่วนข้อด้อยของวัตถุดิบส�าเร็จรูปคือ ต้นทุนที่สูงกว่าวัตถุดิบสด และมีความซับซ้อนในการสั่งซื้อและ

ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งมายังสถานประกอบการ ข้อดีของวัตถุดิบสดที่สถานประกอบการเล็งเห็นคือ 

ต้นทุนที่ต�่ากว่าวัตถุดิบส�าเร็จรูป สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และการน�าวัตถุดิบสดมาเป็น

เอกลักษณ์ของร้าน ส�าหรับข้อด้อยของวัตถุดิบสด คือ ระยะเวลาในการจัดเก็บซึ่งมีความจ�ากัด ไม่สามารถ

เก็บไว้ได้นาน และไม่มีการรองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าได้กับทุกสภาพผิว

ของลูกค้าทุกคน 

ส่วนที่ 4 รูปแบบการควบคุมต้นทุนของธุรกิจสปาใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ด้านวัตถุดิบ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท�าการตรวจสอบยอดขายของผลิตภัณฑ์ทุก ๆเดือนเพื่อต้องการทราบว่า

ผลิตภัณฑ์ชนิดใดได้รับความสนใจจากลูกค้าจ�านวนมากทางร้านจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นในจ�านวนที่

มากขึ้นในเดือนถัดไป การก�าหนดปริมาณวัตถุดิบที่ให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งจะมีความยืดหยุ่นตามสัดส่วนของ

ลูกค้า ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ ดวงสมร ฟักสังข์ (2555) ที่กล่าวในแนวทางการลดต้นทุนด้านการเงินว่า 

ควรใช้แนวทางการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเพ่ือลดต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า 

ทั้งน้ีเน่ืองจากวัตถุดิบของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็นวัตถุดิบที่ต้องมีกระบวนการและมีค่าใช้จ่ายในการ

เก็บรักษาและสามารถก�าหนดปริมาณที่แน่ชัดในการน�ามาผลิตสินค้าได้ ซึ่งแตกต่างกับวัตถุดิบที่ธุรกิจสปา

น�ามาใช้ในการให้บริการ สถานประกอบการจ�าเป็นต้องพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของลูกค้าเพื่อ

ความยืดหยุ่นในการก�าหนดปริมาณในการให้บริการ นอกจากนี้สถานประกอบการส่งเสริมให้พนักงานช่วย

กันดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานในแต่ละวันอย่างถูกวิธีเพ่ือเป็นการถนอมสภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน

ด้านค่าแรงงาน

จากการศึกษาได้พบประเด็นที่น่าสนใจคือ สถานประกอบการทุกแห่งนิยมใช้การจ่ายค่าตอบแทน

เป็นรายวัน เพราะท�าให้สถานประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนในวันหยุดหรือวันลาของพนักงาน

หากมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ซึ่งจะมีการจ่ายทุก ๆ  2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับการตกลงกันกับพนักงาน

และเจ้าของสถานประกอบการ นอกจากนี้ทางสถานประกอบการมีการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของส่วน

แบ่งของการให้บริการซึ่งเกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน และมีการดูแลวัสดุอุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอเพื่อไม่ให้เสีย

หาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประเทือง จุลวาทิน (2554) ที่กล่าวในการลดต้นทุนการท�างานของ

เครื่องจักรการดูแลรักษาและท�าความสะอาดเครื่องจักรให้ถูกวิธีเพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง รวมถึงการจ้างช่างซ่อมแซมจากภายนอกเพื่อลดต้นทุนในการจ้าง

ช่างซ่อมแซมประจ�าร้าน
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ข้อเสนอแนะ

1. สถานประกอบการควรลดจ�านวนพนักงานประจ�าลงและเพิ่มจ�านวนพนักงานรายวันโดยให้

ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงตามการจองของลูกค้า

2. สถานประกอบการควรเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบสดเพื่อใช้ร่วมกับวัตถุดิบส�าเร็จรูป เพื่อความมี

ประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นและยังมีส่วนในการลดต้นทุนอีกด้วย 

3. สถานประกอบการควรเป็นพันธมิตรกับสถานศึกษาเพ่ือจัดอบรมให้นักศึกษาผ่านหลักสูตรท่ี

รองรับมาตรฐานสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและสามารถเข้ามาท�างานในสถานประกอบการ
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