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ค�ำน�ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 

ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 ตามแนวคิดหลักที่ว่า“มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม Moving forward 

for Research and Innovation Development” ด้วยตระหนักและเห็นความส�าคัญของการวิจัยที่เป็นภา

รกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการสนับสนุนให้มีเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัยบทความวิชาการและ

ผลงานสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัย ของกลุ่มนักวิชาการนัก

วิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การต่อยอดองค์ความรู้ สร้างสรรค์

เป็นนวัตกรรมน�าพาสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ

เอกสารการจัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผลงานวิชาการท้ังสิ้น 

จ�านวน 136 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 123 เรื่อง บทความวิชาการจ�านวน 7 เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์

จ�านวน 6 เรื่อง ผลงานวิชาการแยกตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 9 เรื่อง สาขาการตลาด 48 เรื่อง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 19 เรื่อง สาขาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน 23 เรื่อง สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ 

15 เรื่อง และสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรรมการด�าเนินการจัดประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้า

ร่วมการประชุม และขอขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมนี้ส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563
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สำรจำกอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจข้อที่หนึ่ง ที่จะสร้างความเป็นผู ้น�าทางวิชาการและ

นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์

ความรู้เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคใต้อันเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งห้าวิทยาเขต และประเทศไทย

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม .อ .ตรั ง  วิ จั ย  ค ร้ั งที่   9  ประจ� าป ี  2563 โดย 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยทั่ว

ประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนั้น สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

อน่ึงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่าง 

ประเทศในวงกว้าง คณะผู้จัดการประชุมวิชาการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม 

ทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบการน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนักวิจัยยังคงสามารถน�าเสนอผลงาน  

พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการค�านึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อสังคมในขณะเดียวกันยังท�าให้การประชุมวิชาการสามารถด�าเนินการต่อไปได้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับ

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในอนาคตและขออ�านวยพรให้ทุก

ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

20 มีนาคม 2563
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สำรจำกรองอธิกำรบดีวิทยำเขตตรัง  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2563 “มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม  Moving  Forward  for  Research  and  Innovation  Development”  ในวันที่  20 

มีนาคม 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 9 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจได้

มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดง

ให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างต่อเนื่องของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความ

ก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งระดับภูมิภาค 

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค  Co-Vid  2019  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอชื่นชมคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ตระหนักถึงความส�าคัญต่อ

การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และด�าเนินการสอดคล้องตามประกาศของกระทรวง

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ในการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคโดยจัดรูปแบบ

การประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง  วิจัย  ครั้งที่  9  ประจ�าปี  2563  สามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้

สนใจที่เข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขตตรัง  ขอขอบคณุคณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ  คณะ

กรรมการผูจั้ดโครงการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและขับเคล่ือนการสร้างผล

งานวจัิย งานสร้างสรรค์ให้มคีวามก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชมุวชิาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วจัิย 

ครัง้ที ่9 ประจ�าปี 2563 “มุง่หน้าก้าวไกล พฒันาวจัิยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and In-

novation Development” ประสบความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



7

สำรจำกคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญต่อ

การ  การจัดพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้อันเกิดจาก  ผลงานวิจัยของนักวิจัยมาโดยตลอด  ดังนั้นจึงได้จัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรังวิจัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้นับเป็นการจัดโครงการ

ครั้งที่ 9  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านเนื้อหา  กระบวนการวิจัย  อันจะน�าไปสู่การต่อยอด

และปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 : มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and Innovation Development นี้ จัดขึ้นในวันที่ 

20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และท่ามกลางสถานการณ์อันไม่ปกติของ

การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการตระหนักถึงความส�าคัญความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบ

การน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งนักวิจัยทุกท่านยังสามารถน�าเสนอผลงาน  พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรง

คุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการกระจายของโรคตามประกาศของกระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  

ครั้งที่ 9 นี้ มีจ�านวนผลงานทางวิชาการที่เข้าร่วมน�าเสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการ

ตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไป

สู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน  ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป และขอ

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์  บุคลากรทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้  รวมทั้งขอ

อ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป 

(ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 

20 มีนาคม 2563



8

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563

The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020 

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”

“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

1. หลักกำรและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพ่ือแสวงหาค�าตอบ

และองค์ความรู้ใหม่  อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตระหนักถึงความ

ส�าคัญดังกล่าว  จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  ขึ้น  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นัก

วิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  โดยสนับสนุนการเป็นเวทีเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ  เกิดการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้

ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย ตลอดจน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย  รวม

ทั้งการต่อยอดผลงานวิชาการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง  น�าไปสู่การพัฒนา

ธุรกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในกลุ่มนักวิชาการ นัก

วิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.2  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจและน�าพานวัตกรรมสู่สาธารณะ
2.3  เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบัน

การศึกษาต่างๆ
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3. รูปแบบกำรด�ำเนินกำร
3.1  การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 
3.2  การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)  ประเภทบทความวิจัย หรือ 

บทความวิชาการ
3.3  การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4. สำขำที่เปิดรับผลงำน

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-เวลำด�ำเนินงำน

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6. สถำนที่ด�ำเนินงำน

อาคารเรียนรวม 1 และ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
7.1  นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2  ผู้สนใจทั่วไป
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8. กำรเสนอผลงำน
8.1  รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ PowerPoint ประกอบการน�าเสนอ  เรื่อง

ละไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2  รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง  เรื่องละ  1  คน  โดยใช้  PowerPoint  ประกอบ

การน�าเสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

15 นาที

8.3  การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปที่ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4  ก�าหนดการ 

กิจกรรม ก�ำหนดกำร

เปิดรับผลงาน บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา ภายในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

ผลงาน

ภายในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ ภายในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมทั่วไป

ภายในวันศุกร์ ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 

ประจ�าปี 2563 

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 

8.5  อัตราค่าลงทะเบียน

•  ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท 

•  ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สิ่งที่จะได้รับ อาหารว่าง 2 

มื้อ อาหารกลางวัน และ ของที่ระลึก

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. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1  ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ
9.2  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.3  เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 

10. รำยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

11. ตดิต่อสอบถำมข้อมูลกำรรับสมัครผลงำนแยกตำมสำขำ ดังนี้

สำขำ ผู้รับผิดชอบ โทร อีเมล

บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 

คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร 0 7520 1770 nonglak.k@psu.ac.th

การตลาด    คุณกานตรัตน์ ชุมคง

คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา 

0 7520 1731

0 7520 1773

karntharut.c@psu.ac.th

chattida.s@psu.ac.th

การจัดการการท่องเที่ยว คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล 0 7520 1721 suriyan.b@psu.ac.th

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข 0 7520 1735 sineenart.kh@psu.ac.th

การบัญชี/การเงิน คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์  0 7520 1774  ngamthip.c@psu.ac.th 

รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ คุณวีณา แพฟืน 0 7520 1726 weena.p@psu.ac.th

ภาษาอังกฤษ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

ศิลปะการแสดงและการจัดการ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th
mailto:weena.p@psu.ac.th
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563
The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”
“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

***ฉบับปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน โดยฝ่ำย VDO Conference***

เวลำ ก�ำหนดกำร

09.00 - 9.30 น.  ลงทะเบียน 

9.30 – 10.00 น. พิธีเปิด ห้อง L2222  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

10.00 – 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1  แบ่งเป็น  7 กลุ่ม คือ

ห้องประชุม 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  

ห้องประชุม 2  สาขาวิชาการตลาด A

ห้องประชุม 3  สาขาวิชาการตลาด B

ห้องประชุม 4  สาขาวิชาการตลาด C

ห้องประชุม 5  สาขาวิชาการตลาด D

ห้องประชุม 6  สาขาวิชาการตลาด E

ห้องประชุม 7  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว A

ห้องประชุม 8  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว B

ห้องประชุม 9 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ A

ห้องประชุม 10 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  A

ห้องประชุม 11 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  B

ห้องประชุม 12 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ A

ห้องประชุม 13 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ B

ห้องประชุม 14 กลุ่มสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 
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เวลำ ก�ำหนดกำร

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2  (ต่อ)

เสร็จสิ้นการน�าเสนอ และขอบคุณผู้น�าเสนอทุกคน

หมำยเหตุ
1)  งานประชุมฯ จะจัดส่งของที่ระลึกและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น�าเสนอทุกท่านทางไปรษณีย์ แบบ

ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน ขั้นตอนการสมัครฯ
2)  ผู้น�าเสนอจะได้รับเกียรติบัตร ก็ต่อเมื่อได้น�าเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้ 
3)  เกียรติบัตรจะจัดส่งถึงผู้น�าเสนอผลงานทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน พร้อมกับข้อ 1)
4)  ผลงานจะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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รำยนำมกองบรรณำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ 

ผลงำนวิจัยบทควำมวิชำกำร และผลงำนสร้ำงสรรค์

บรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ครรชิต  เชื้อข�ำ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.สิปปวิชญ์  วงศ์สุวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กองบรรณำธิกำร

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นุชษรำ  พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.นฤบำล  ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ทิพวรรณ  จันทมณีโชติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.กฤติยำ  ดวงมณี

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
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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2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศักดิ์  จินดำบถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.ปิยะนุช  ปรีชำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วรำงคณำ  ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.พงศกร  พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.ลัดดำวัลย์  เจียรวิทยกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ศุภชัย  ชำญวรรณกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เมธำวี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิภำดำ  เถำธรรมพิทักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

4. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ดร. สยำม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุพัฒธนำ  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. อัจฉรำ  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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5. กลุ่มสำขำวิชำกำรบัญชี/กำรเงิน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีนำ  กองจันทร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.บุญฑริกำ  ใจกระจ่ำง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดลินำ  อมรเหมำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

6. กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมำ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.อรอุมำ  สุพัฒนกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.วิสุทธิณี  ธำนีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ฮำซันอักริม  ดงนะเด็ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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7. กลุ่มสำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชฎำภรณ์  จันทร์อุดม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. ณัฐกฤตำ  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. กลุ่มสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำยร์ ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.จุติกำ โกศลเหมมณี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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ดร.สุมนำ ลำภำโรจน์กิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียน

ธุรกิจการเงิน  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน  ซึ่งหลักทรัพย์ที่ท�าการศึกษา 

จ�านวน 60 หลักทรัพย์  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวัน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 28 

ธันวาคม  พ.ศ.  2561  วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า  วิเคราะห์ผล

ตอบแทนด้วยวิธี Dividend Growth Model  และ Capital Assets Pricing Model – CAPM  พบว่า มีหลัก

ทรัพย์ที่ค่าเบต้ามากที่สุด ได้แก่ หลักทรัพย์ GL และหลักทรัพย์มีค่าเบต้าน้อยที่สุด ได้แก่ หลักทรัพย์ TQM  

ด้านผลตอบแทนจากวิธี CAPM พบว่า มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน มีจ�านวน 5 หลักทรัพย์

ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด  ได้แก่  หลักทรัพย์  LHFG,  KCAR,  CNS,  BUI,  THREL  และการหาความสัมพันธ์

ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน  พบว่า  หมวดประกันภัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มาก

ที่สุด

ค�ำส�ำคัญ : ความเสี่ยง, ผลตอบแทน, หลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจการเงิน

ABSTRACT

Risk and Return of Securities financial business registered And study the relationship 

between risk and return of the securities study of 60 securities. Using secondary data on a 

daily basis. Between 4 January 2559 to 28 December 2561. Risk analysis the standard devia-

tion. Beta coefficient Analysis return With Dividend Growth Model and Capital Assets Pricing 

Model - CAPM. The beta coefficient of securities business in the finance sector as a whole 

is less than the one who is going in the same direction. The beta coefficient greater than 1 

GL is listed on the return from the CAPM. That is listed in the financial sector with a total of 

five high-yield securities are securities LHFG, KCAR, CNS, BUI, THREL. And the relationship 

between risk and return on investment, insurance group with correlation coefficients most.
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บทน�ำ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดทุนที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อให้อัตราผล

ตอบแทนที่สูงกว่าการน�าเงินไปฝากกับสถาบันการเงินโดยมีทางเลือกในการลงทุนหลักทรัพย์หลากหลายรูป

แบบในการให้เลือกลงทุนซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนในหลายประเภทอุตสาหกรรมโดยมีการน�าเสนอ

ข้อมูลแก่นักลงทุน ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร งบการเงิน เงินปันผลย้อนหลัง สิทธิประโยชน์ต่างๆที่นักลงทุนจะได้

รับจากการลงทุน เพื่อน�ามาประกอบใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนตามอุตสาหกรรมที่นัก

ลงทุนให้ความสนใจการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมาภายหลัง

เนื่องจากหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงย่อมตามมาด้วยความเส่ียงที่สูงขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆมีส่วน

ท�าให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ 

เศรษฐกิจในกลุ่มธุรกิจการเงินหมวดธนาคารปัจจุบันการน�าเงินไปฝากกับธนาคารอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากน้อยท�าให้คนส่วนใหญ่มองว่าการเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นมีโอกาสงอกเงยได้มากกว่า  การเอามาฝากกับ

ธนาคารหลังจากท่ีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน ช�าระบิลค่าสินค้า/

บริการ รวมทั้งการเติมเงินผ่านระบบ Internet Banking ทั้งนี้หากพิจารณามูลค่าการช�าระเงินผ่านระบบ

การช�าระเงินและช่องทางต่างๆ พบว่าเป็นการโอนข้ามธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่ม

ขึ้นเทคโนโลยีท่ีพัฒนาท�าให้มีการปรับกลยุทธ์ลดสาขา และยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนท�าให้ทิศทางของ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มธุรกิจจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจสู่ดิจิทัล(Digitalization)  ซึ่งการ

ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากเดิมที่ธนาคารเป็นทั้งผู้ผลิต เป็นเจ้าของ และเป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และ

บริการผ่านช่องทางการขายของตัวเอง ไปสู่โมเดลใหม่ที่ธนาคารเลือกเป็นเพียงผู้ผลิต หรือผู้จัดจ�าหน่าย หรือ

เป็นเพียงผู้รวบรวมผลิตภัณฑ์ของตัวเองและของผู้อื่นในตลาดการเงิน  (Financial Marketplace)  (รัตนชัย 

ม่วงงาม,  2562)  ด้านธุรกิจหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนผ่านมามากจากอดีตที่มีรายได้หลักจากนายหน้าค้าหลัก

ทรัพย์  (คอมมิชชั่น)  เป็นรายได้หลัก  ในปัจจุบันจะเห็นว่ารายได้จากนายหน้าลดลงและมีรายได้อื่นๆเข้ามา

ทดแทนทั้งพอร์ตลงทุน รายได้จากที่ปรึกษา รายได้จากดอกเบี้ยและอนาคตมีบริการทางการเงินที่จะมีความ

หลากหลายเพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตมีโอกาสขยายตัวโดยต้องปรับตัวผลิตภัณฑ์ให้

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน อีกทั้งปรับปรุงภาพลักษณ์ของธุรกิจการสร้างความเข้าใจ 

ความตระหนักว่าประกันภัยและประกันชีวิตส�าคัญต่อชีวิต  ในประเทศพัฒนาแล้วประชาชนเลือกท�าประกัน

ภัยและประกันชีวิตเพื่อป้องกันความเสียหายและสูญเสียท่ีเกิดข้ึน มากกว่ามองว่าการท�าประกันภัยและ

ประกันชีวิตคือการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงินถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้

ลงทุนให้ความสนใจเพราะท�าให้เกิดการกระตุ้นเงินฝากส่งผลให้มีระบบบริหารจัดการเงินที่ดีสร้างความ

มั่งคั่งให้กับนักลงทุนเป็นกุญแจส�าคัญน�าไปสู่อิสรภาพทางการเงิน อีกทั้งในปัจจุบันผู้คนนิยมท�าประกันชีวิต

และประกันภัยเพิ่มขึ้นเนื่องจาก สภาวะแวดล้อมภัยทางธรรมชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาท�าให้

ประชาชนหันมาสนใจในการซื้อประกันชีวิตและประกันภัยมากขึ้น ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมจ�าเป็นต้อง

พยากรณ์ตัวแปรส�าคัญทางเศรษฐกิจและพิจารณาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีผลต่อ

อุตสาหกรรม ประกอบด้วย อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ภาวะเศรษฐกิจระหว่าง
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ประเทศ(ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน,  2560)  ดังนั้น จากความส�าคัญและเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึง

มีความสนใจท่ีจะศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์ใน

ประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1.เพื่อศึกษาความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.เพื่อศึกษาผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ธุรกิจการเงินใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1.ทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย ์จดทะเบียนกลุ ่มธุรกิจการเงินใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนกลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้รับ

ความเสี่ยงต�่าที่สุดและได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน

ทบทวนวรรณกรรม

ชินกฤต วงศ์รักษ์ (2560) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจ�าลองประเมินราคา

สินทรัพย์ทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารผลการวิจัยพบว่ามีหลักทรัพย์จ�านวน 5 หลักทรัพย์ คือหลักทรัพย์ 

KKP, BBL, TMB,LHBANK และหลักทรัพย์ TCAP มีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) น้อยกว่า 1 ส่วนหลักทรัพย์ที่มี

ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) มีค่ามากกว่า1 พบว่ามีหลักทรัพย์จ�านวน 6 หลักทรัพย์ คือหลักทรัพย์ BAY,TISCO, 

CIMBT, KBANK, KTB และหลักทรัพย์ SCB 

ธนกฤต สังขรัตน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เป็นระบบของกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานหลักทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยทั้งหมด 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ ABPIF, BTSGIF, DIF, EGATIF, JASIF โดยใช้ข้อมูลอัตราผล

ตอบแทนรายวันในการศึกษา พบว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 5 หลักทรัพย์ มี 

หลักทรัพย์จ�านวน 4 หลักทรัพย์ที่มีราคาต่�ากว่าที่ควรจะเป็น ได้แก่ BTSGIF, DIF, EGATIF, JASIF, และมี

เพียง 1 หลักทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ได้แก่ ABPIF 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์จด

ทะเบียนธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 

4 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

หลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวนทั้งหมด  60  หลัก

ทรัพย์จ�าแนกตามการด�าเนินงานของธุรกิจดังนี้ 
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1.  ธนาคารจ�านวน  11  หลักทรัพย์  ประกอบด้วยBAY  ,  BBL,  CIMBT,  KBANK,  KKP,  KTB,  
LHFG , SCB , TCAP, TISCO, TMB 

2.  เงินทุนจ�านวน 19 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ASAP, ECL, GL,  IFS, JMT, KCAR, KTC, ML, 
MTC, PE, PL, S11, SAWAD, THANI, TK, AEONTS, AMANAH, ASK, BFIT 

3.  หลักทรัพย์จ�านวน  13  หลักทรัพย์  ประกอบด้วย  AEC,  ASP,  FNS,  CGH,  CNS,  FSS,  GBX, 
KGI,MBKET,  MFC, TNITY, UOBKH, ZMICO 

4.  ประกันภัยจ�านวน 15 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AYUD, BKL, BLA, BUI, CHARAN, INSURE, 
MTL NKI, NSI, SMK, THRE, TIC, TIP, TQM, TSI, TVI 

5.  ประกันชีวิตจ�านวน 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BKL, THREL 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ใช ้ข ้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลจากฐานข้อมูล SETSMART ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการวิจัยความเสี่ยงและผล

ตอบแทนของหลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

การค�านวณหาความเสี่ยงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้ในการวิเคราะห์หาความเส่ียงและผล

ตอบแทนของหลักทรัพย์สามารถค�านวณได้จากสูตรดังนี้

     โดยที่       = อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

               P
i 
   = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์

                                                  k
i 
   = อัตราผลตอบแทนในแต่ละเหตุการณ์

การค�านวณหาความเสี่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของกลุ่มหลักทรัพย์ (b
p
) ใช้ในการวิเคราะห์

เปรียบเทียบทิศทางของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีสนใจกับอัตราผลตอบแทนของตลาดสามารถค�านวณ

ได้จากสูตรดังนี้          

                       โดยที่      =  ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของหลักทรัพย์ i

                                   =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i

                                     =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนที่คาดหวังในตลาดi

                                 =  ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ i และ  

                                             ผลตอบแทนที่คาดหวังในตลาด

การค�านวณหาผลตอบแทนด้วยค่า Dividend Growth Model ใช้ในการวิเคราะห์การจ่าย

เงินปันผลหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราคงที่สามารถค�านวณได้จากสูตรดังนี้
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           โดยที่      =  ราคาหุ้นสามัญในปัจจุบัน

                       =  เงินปันผลหุ้นสามัญที่จ่ายครั้งล่าสุด

                       =  อัตราการเจริญเติบโตของเงินปันผลหุ้นสามัญ

การค�านวณหาผลตอบแทนด้วยค่า Capital Assets Pricing Model – CAPM ใช้ในการวิเคราะห์

ก�าหนดราคาของความเสี่ยง(pricing risk)ในรูปอัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์  

สามารถค�านวณได้จากสูตรดังนี้      

          โดยที่      =  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์

                      =  อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง

                    =  อัตราผลตอบแทนของตลาด

                       =  ค่าเบต้า

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  data) โดยรวบรวมข้อมูลราคาปิดรายวันของหลักทรัพย์ธุรกิจ

การเงินจ�านวนทั้งหมด 60 หลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 28 

ธันวาคม 2561 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วผู้วิจัยได้น�าข้อมูลทั้งหมดมา

ด�าเนินการดังนี้
1)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูลที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจการเงิน 

จ�านวน 60 หลักทรัพย์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
หาความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใช้สูตรค�านวณหาอัตราผล
ตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ โดยใช้
รูปแบบจ�าลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) และการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
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2)  น�าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาอธิบายโดยจ�าแนกตามการด�าเนินงานทางธุรกิจโดยเร่ิมจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  วิเคราะห์ผลตอบแทน  และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง
และผลตอบแทน

สรุปผลกำรวิจัย

วิ เครำะห ์ควำมเส่ียงด ้วยค ่ำ Beta ของกลุ ่มหลักทรัพย ์จดทะเบียนธุรกิจกำรเงินใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์ ค่า Beta

หมวดธนาคาร 0.632

หมวดเงินทุน 0.611

หมวดหลักทรัพย์ 0.378

หมวดประกันภัย 0.160

หมวดประกันชีวิต 0.465

ค่าเฉลี่ย 0.449

ตารางที่1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยค่าเบต้า ของกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจการเงินใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.449 เมื่อจ�าแนกเป็นหมวดธุรกิจ 

พบว่า  หมวดธนาคารมีค่าเบต้ามากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.632  รองลงมาหมวดเงินทุน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.611 และน้อยที่สุดหมวดประกันภัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.160 

วิเครำะห์ผลตอบแทน Capita lAssets Pricing Model – CAPM ของกลุ่มหลักทรัพย์จด

ทะเบียนธุรกิจกำรเงินในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์ ค่า CAPM

หมวดธนาคาร 0.018

หมวดเงินทุน 0.019

หมวดหลักทรัพย์ 0.032

หมวดประกันภัย 0.039

หมวดประกันชีวิต 0.027

ค่าเฉลี่ย 0.027

ตารางที่2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้วยค่า CAPM ของกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจการเงินใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยรวมหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.027  เมื่อจ�าแนกเป็นหมวดธุรกิจ 

พบว่า หมวดประกันภัยมีค่า CAPM มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.039 รองลงมาหมวดหลักทรัพย์ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 0.032 น้อยสุด หมวดธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.018
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเสี่ยงและผลตอบแทน Correlationของกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียน

ธุรกิจกำรเงินในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

หมวดธนาคาร -0.997

หมวดเงินทุน -0.994

หมวดหลักทรัพย์ -0.947

หมวดประกันภัย -0.919

หมวดประกันชีวิต -0.994

ค่าเฉลี่ย -0.970

ตารางที่3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน  (Correlation) ของกลุ่มหลักทรัพย์จด

ทะเบียนธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.970 เมื่อ

จ�าแนกเป็นหมวดธุรกิจ พบว่า หมวดประกันภัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

-0.919 รองลงมาหมวดเงินทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.947 และน้อยที่สุดหมวดธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

-0.997

วิเครำะห์ควำมเสี่ยง standard deviation ของกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจกำรเงินใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์ ค่า standard

หมวดธนาคาร 0.017

หมวดเงินทุน 0.024

หมวดหลักทรัพย์ 0.013

หมวดประกันภัย 0.024

หมวดประกันชีวิต 0.017

ค่าเฉลี่ย 0.019

ตารางที่4 วิเคราะห์ความเสี่ยง standard deviation ของกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจการเงิน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.019 เมื่อจ�าแนกเป็นหมวดธุรกิจ 

พบว่า  หมวดเงินทุนและประกันภัยมีค่า  standard  deviation  มากสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.019  รองลงมา

หมวดธนาคารและประกันภัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.017 และน้อยสุด หมวดหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.013
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ผลตอบแทน Dividend Growth Model ของกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจกำรเงินใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักทรัพย์ ค่า Dividend

หมวดธนาคาร 1.319

หมวดเงินทุน 0.380

หมวดหลักทรัพย์ 0.187

หมวดประกันภัย 1.377

หมวดประกันชีวิต 0.071

ค่าเฉลี่ย 0.667

ตารางที่ 5 ผลตอบแทน Dividend Growth Model ของกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจการเงิน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.667 เมื่อจ�าแนกเป็นหมวดธุรกิจ 

พบว่า  หมวดประกันภัยมีค่า  Dividend  มากสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.377  รองลงมาหมวดธนาคารมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.319 และน้อยสุด หมวดประกันภัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.071

อภิปรำยผลและสรุป

จากการที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและต้องการผลตอบแทนมากที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งผู้ลงทุนจะใช้อัตราผลตอบแทนนี้เปรียบเทียบกับความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน

ต้องการจากการลงทุนในหลักทรัพย์จะแตกต่างกันแต่ละบุคคล และระดับของอัตราผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุน

ต้องการจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา  ส�าหรับหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแตกต่างกันอัตราผล

ตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการก็จะแตกต่างกัน สาเหตุที่ท�าให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ท�าการศึกษาคลาดเคลื่อน 

เนื่องจากในปีที่ท�าการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจพึ่งฟื้นตัว  ส่งผลให้เสถียรภาพของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ

ขนาดเล็ก เปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการช�าระหนี้ เป็นสาเหตุให้นักลงทุนจะยังไม่

ลงทุนในหลักทรัพย์นี้  จากการวิจัยศึกษาความเสี่ยงและผลตอบแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนธุรกิจการเงินใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยด้วยค่า Beta พบว่า มีหลักทรัพย์ในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินท้ังหมดจ�านวน 59 หลักทรัพย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) น้อยกว่า 1 ที่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน  แต่มีหลักทรัพย์จ�านวน  1 หลักทรัพย์  ได้แก่  หลักทรัพย์  GL ที่มีทิศทางตรงกันข้าม  เนื่องจาก  ใน

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นราคาน�้ามันดิบปรับตัวลดลงตามราคาน�้ามันโลก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  ชินกฤต    วงศ์รักษ์,  (2561)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจ�าลอง

ประเมินราคาสินทรัพย์ทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารที่พบว่ามีหลักทรัพย์จ�านวน  5  หลักทรัพย์  คือหลัก

ทรัพย์  KKP , BBL , TMB , LHBANK  และหลักทรัพย์ TCAP ทั้ง 5 หลักทรัพย์นี้มีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) 

น้อยกว่า 1 หลักทรัพย์ทุกตัวมีค่าเป็นบวกแสดงว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด  และเป็นหลักทรัพย์ประเภท  Defen-

sive Stock หรือหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด (β < 1) หลักทรัพย์ใน

กลุ่มนี้ที่ได้รับการ พยากรณ์ไว้ใน IAA Consensus Highlight มีหลักทรัพย์ BBL , TMB และ TCAP โดยหลัก
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ทรัพย์ BBL มีการประเมินเป็น Overvalued คืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์สูงกว่าที่ควรจะ

เป็น จะเป็นสาเหตุให้นักลงทุนยังไม่ลงทุนในหลักทรัพย์นี้ หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) มีค่า

มากกว่า 1 พบว่ามีหลักทรัพย์จ�านวน 6 หลักทรัพย์ คือหลักทรัพย์ BAY , TISCO , CIMBT , KBANK , KTB 

และหลักทรัพย์  SCB ค่าสัมประสิทธิ์เบต้า  (β)  ของหลักทรัพย์ทุกตัวมีค่าเป็นบวกแสดงว่าอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง  เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด และ

เป็นหลักทรัพย์ประเภท  Aggressive  Stock  หรือหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าอัตราผลตอบแทน

ของตลาด (β > 1) หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ที่ได้รับการพยากรณ์ไว้ใน IAA Consensus Highlight มีหลักทรัพย์ 

BAY  ,  KBANK  ,  KTB  และ  SCB  โดยหลักทรัพย์  KBANK  มีการประเมินเป็น  Overvalued  คืออัตราผล

ตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์สูงกว่าที่ควรจะเป็น จะเป็นสาเหตุให้นักลงทุนจะยังไม่ลงทุนในหลักทรัพย์

นี้

จากการหาผลตอบแทนด้วยค่า  CAPM พบว่า  มีหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเงิน  มีจ�านวน  5  หลัก

ทรัพย์แรกที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด  ได้แก่  หลักทรัพย์  LHFG,  KCAR,  CNS,  BUI  และหลักทรัพย์  THREL 

เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนมีรายได้มากขึ้นพร้อมกับมีการส่งเสริมบทบาทโอกาสทางการค้าการลงทุนใน

ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ซึ่งขัดแย้ง

กับงานวิจัยของ คเณศ ศรีอมรรัตนกุล และอดิลล่า พงศ์ยี่หล้า ,(2561) ที่พบว่าหลักทรัพย์ KBANK BAY SCB 

TMB KKP และ TCAP ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดเล็กน้อยแต่หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารทุกตัว 

มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงจึงควรหลีกเลี่ยงการลงทุน

ในหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคารในช่วงน้ีอาจเป็นเพราะในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ

เกิดความเปลี่ยนแปลงจึงท�าให้ผลการวิจัยมีความขัดแย้งกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนทุนในหมวดธุรกิจการเงินทั้งหมด 

พบว่า  หมวดประกันภัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด  เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยมีระดับการเกิด

อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกปีโดยท�าการศึกษาจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุท�าให้ประชาชนสนใจในการท�าประกันภัยมาก

ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต สังขรัตน์, (2559)  จะพบว่าผลที่ได้จากการหาค่าสัมประสิทธิ์เบต้า

(β)  หรือค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบเมื่อเทียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการตาม  CAPM  นั้นสอดคล้อง

กับทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงของหลักทรัพย์เดี่ยวเมื่อ

เทียบกับตลาดซึ่งวัดโดยค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (βi) เพราะหลักทรัพย์ใดท่ีมีค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากขึ้น

หลักทรัพย์นั้นก็ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามเช่นกัน
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้

ส่วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชุมชนบ้านจือโระ ต�าบลบานา อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 174 ราย ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน T-test  F-

test  และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  มีนัยส�าคัญที่ระดับ  0.05  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะข้อมูลทั่วไปของ

กลุ่มตัวอย่าง เพศหญิง มีจ�านวน 113 ราย และเพศชาย จ�านวน 61 ราย ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี ส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 ถึง 15,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,000 ถึง 10,000 บาท  ส่วนระดับความ

ส�าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงิน  อยู่ในระดับมาก 

(=3.79) เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอุปนิสัยของลูกค้าและด้านเงื่อนไข อยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่

ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงิน ใช้การทดสอบสถิติ T-test โดยพบ

ว่าภาพรวมไม่แตกต่างมีค่า  (Sig=0.08)    แสดงว่าไม่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคล

ในสถาบันการเงิน แต่มีบางด้านที่แตกต่างกัน คือ ด้านอุปนิสัยของลูกค้า ด้านเงินทุน ด้านความสามารถใน

การช�าระหนี้  และด้านหลักประกัน  ส่วนการทดสอบสถิติ  F-test  โดยภาพรวมแตกต่างกันทุกด้าน  มีค่า  

( Sig = 0.00 ) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงิน

และเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงิน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.08 ไม่มีนัย

ส�าคัญ เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอุปนิสัยของลูกค้า ด้านสถานการณ์,เงื่อนไข ด้านความสามารถใน

การช�าระหนี้และด้านหลักประกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไม่มีนัยส�าคัญ

ค�ำส�ำคัญ: สินเชื่อ เงินกู้ การวิเคราะห์สินเชื่อ
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Abstract

The purpose of this research To study the factors affecting financial and personal 

loan applications in financial institutions of Ban Chura community population, Bana Subdis-

trict, Mueang District, Pattani Province. Data were collected by using questionnaires as a tool 

for  collecting  samples of  174 people. Data were  analyzed using percentage, mean,  fre-

quency distribution. The hypothesis testing, standard deviation, t-test, the F-test and the 

correlation coefficient were significant at the level of 0.05. The general characteristics of the 

sample were 113 women and 61 men aged 20 - 30 years, most of which were Muslims. 

Having marital status at the civil servant level, having an average income of 10,001 - 15,000 

baht per month and expenses of 5,000 to 10,000 baht per month, according to the impor-

tance of factors affecting financial and personal loans in high-level financial institutions 3.79 

) When classifying each side, it is found that the personality, terms and conditions of the 

customers indicate that the factors affecting the request for financial loans and personal 

loans in the institution Factors affecting loan applications and personal loans in financial 

institutions using the T-test showed that the overall picture was not different (Sig = 0.08) 

indicating that personal factors did not affect Affecting the request for financial loans and 

personal loans  in financial  institutions But there are some different aspects Which  is the 

character of the financial client, the ability to pay the debt and the collateral for the F test. 

The overall picture is different in all areas equal to (Sig = 0.00) which shows that personal 

factors affect the request. For financial loans and personal loans in financial institutions. The 

relationship between personal factors and factors affecting financial loan applications and 

personal loans in financial institutions. Overall, there is a positive relationship. With a coef-

ficient equal to 0.080 with no significant significance When classified in each aspect found 

that The characteristics of customers, situations, conditions in terms of ability to repay debt 

and collateral have a positive relationship. Insignificant

Keywords: Credit  Loan  Credit Analysis

บทน�ำ

สถาบันการเงินมีบทบาทอย่างมากต่อการใช้เงินของบุคคลทั่วไป ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินมีหน้าที่ให้บริการทางการเงิน เช่น การรับฝากเงิน-ถอนเงิน การให้

สินเชื่อ การรับช�าระเงิน และการท�าธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการให้บริการ

ทางการเงินและระดมเงินออกสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเงินหรือต้องการกู้ยืมไปใช้ใน

การบริโภคหรือลงทุนธุรกิจ ทั้งนี้สินเชื่อและเงินกู้ส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในเครื่องมือของสถาบันการเงิน  ซึ่งการ

ขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลมีจ�านวนสูงขึ้นทุกๆปี ( ธนาคารแห่งประเทศไทย,2559 )
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สินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคล ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างมาก เป็นกลยุทธ์ใน

การส่งเสริมการขาย  เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  ช่วยให้การผลิตและการค้าสามารถด�าเนิน

การอย่างต่อเนื่อง  ช่วยให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น  เป็นเครื่องวัดมาตรฐานของระบบคุณธรรม  (  การบริหาร

สินเช่ือ,2561 ) นอกจากนี้ในด้านสังคมสินเชื่อยังท�าให้คุณภาพชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป การขอสินเช่ือ

และเงินกู้ส่วนบุคคล เป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ท่ีต้องการเงินก้อนเพ่ือท่ีจะน�าไปใช้จ่ายในเร่ืองต่างๆ ตาม

ความประสงค์ของผู้ขอกู้  ซึ่งประชากรบางท่านอาจจะมีครอบครัวแล้ว  ค่าใช้จ่ายย่อมเพิ่มขึ้น  ด้วยเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันที่ซบเซาลงและภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็น ค่าน�้าประปา ค่าไฟ รวมไปถึงค่าเล่าเรียน

ของบุตร ถ้าหากมีสินเชื่อเข้ามาเป็นตัวช่วยในส่วนนี้ ก็จะท�าให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอของ

ประชากรได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นจากประเด็นท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงท�าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญและสนใจที่จะศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการขอสินเช่ือทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชุมชนบ้านจือโระ 

ต�าบลบานา อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เนื่องจากชุมชนบ้านจือโระเป็นชุมชนที่มีประชากรไม่มาก สามารถ

เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการขอสินเชื่อของประชากร นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาข้อมูล

เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อศึกษารายรับ-รายจ่ายของประชากรชุมชนบ้านจือโระ  ต�าบลบานา  อ�าเภอเมือง  จังหวัด

ปัตตานี

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจขอสินเช่ือทางการเงินและเงินกู ้ส ่วนบุคคลของ
ประชากรชุมชนบ้านจือโระ ต�าบลบานา อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของประชากรชุมชนบ้านจือโระ  ต�าบลบานา  อ�าเภอเมือง  จังหวัด
ปัตตานี ต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคล

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.  ท�าให้ทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของประชากรในการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคล

ในสถาบันการเงินประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานี 

2.  ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของประชากรต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลใน
สถาบันการเงินประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานี   

กำรทบทวนวรรณกรรม 
1.1  สินเชื่อ  (credit)  หมายถึง  ถูกน�ามาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการเป็นสื่อกลางการแลก

เปลี่ยนเงินตรา (money) แม้ว่าสินเชื่อจะไม่ใช่เงินตรา (No money) แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
ว่า  สินเชื่อ  มีความใกล้เคียงเงินตรา  (Near  Money)  มากที่สุด  แต่การใช้สินเชื่อเป็นสื่อกลางในการแลก
เปลี่ยนนั้นจะมีความแตกต่างจากการใช้เงินตราเนื่องจาก สินเชื่อมีลักษณะเป็นสัญญาผูกพัน (promise) ที่มี
ผลต่อเนื่องไปสู่อนาคต  ในอันที่จะต้องมีการไถ่ถอนหนี้สินโดยการช�าระหนี้ตามข้อผูกพันสินเชื่อ  ถือว่าเป็น
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ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการขยายตัวของของการผลิตสินค้าและบริการในทางสังคมสินเช่ือ ยังท�าให้
พฤติกรรมและคุณภาพในชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการผลิตการ
บริโภคและการใช้จ่ายของหน่วยงานครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ( Novabiz,2018 )

1.2  อุปนิสัยของลูกค้า (Characters) หมายถึง ผลการวิเคราะห์เกณฑ์ในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือของสถาบันการเงินต่างๆ โดยทั่วไปแล้วมีการพิจารณาควบคุมตามระเบียบค�าสั่ง
ของธนาคารแต่ทั้งนี้ผู้วิจัยพบนัยส�าคัญบางประการ  คือ  สถาบันการเงินมักพิจารณาให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้า
รายเก่าหรือนายใหญ่ของธนาคารเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้สถาบันการเงินจะมีการต้ังเกณฑ์ด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อเป็นการกีดกันกลุ่มผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการส่งผลท�าให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  รายใหม่ๆ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนน�าไปด�าเนินงาน มีอุปสรรคในการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนได้ยากล�าบากมากยิ่งขึ้น รวมถึงปัญหาเร่ืองเกณฑ์ในการพิจารณาไม่มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการในพื้นที่มีการพิจารณาที่ยุ่งยากและไม่มีการผ่อนปรนให้กับลูกค้า ( กานต์
พิชชา กองคนขวา,2561 )   

1.3  เงินทุน  (Capital)  หมายถึง  สิ่งของทรัพย์สินเงินทองที่ผู้ประกอบการน�ามาลงทุนไว้ใน
ธุรกิจ ธุรกิจอาจด�าเนินการได้โดยไม่มีการกู้ยืม ท�าให้มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย เป็นผลให้ก�าไรของกิจการน้อย
ตามไปด้วย  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงท�าการกู้ยืมตามก�าลังความสามารถของตน    แต่ขณะเดียวกันถ้ามีการใช้
เงินกู้ยืมสูง  (Leverage)  ธุรกิจอาจประสบปัญหา  เนื่องจากก�าไรที่ธุรกิจได้รับส่วนใหญ่จะต้องน�าไปช�าระคืน
เงินกู้แก่ธนาคาร และถ้าก�าไรของธุรกิจนั้นน้อยธุรกิจนั้นอาจขาดทุน ปกติแล้วเงินทุน เท่ากับ มูลค่าของ
ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการหักด้วยหนี้สินทั้งหมด  ถ้ากิจการใดมีหนี้สินมากกว่าเงินทุนที่ลงได้    หมายความ
ว่า  เจ้าหนี้มีอัตราเสี่ยงสูงเพราะเจ้าหนี้ได้ลงทุนมากกกว่าเจ้าของกิจการ    ดังนั้นเงินทุนของผู้ขอกู้จึงเปรียบ
เสมือนเกราะให้ความปลอดภัย (Margin of safety) กับธนาคาร  ซึ่งโดยปกติแล้วธนาคารจะยอมให้กิจการกู้
ที่อัตราส่วนของหนี้ต่อเงินทุนไม่เกิน 3 เท่า ( เอกกมล เอี่ยมศรี,2018 )

1.4  ความสามารถในการช�าระหนี้ (Capacity) หมายถึง เมื่อธนาคารดูว่าผู้ขอกู้มีประวัติดีแล้ว 
ต่อมาก็จะดูความสามารถในการช�าระหนี้ของผู้ขอกู้โดยประเมินจากปัจจัยการลงทุนในธุรกิจท่ีผู้ขอกู้เสนอ
เข้ามา ได้แก่

1.4.1 แผนหรือโครงการที่จะขอกู้
1.4.2 จ�านวนเงินที่กู้
1.4.3 ระยะเวลาในการขอกู้

3 สิ่งนี้ธนาคารจะประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่จะประสบความส�าเร็จแค่ไหน ผู้กู้จะหารายได้ได้มาก

เพียงใด และรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับจะเพียงพอต่อการช�าระหนี้ที่ขอกู้หรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่

ธนาคารมักใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมากที่สุด ส�าหรับการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม มี 

เทคนิคส�าคัญในเรื่องนี้คือ  ผู้กู้ต้องแสดงการบันทึกบัญชีอย่างสม�่าเสมอ  และควรแสดงให้เห็นถึงรายรับที่เข้า

มาอย่างมากมายและต่อเนื่อง หากปัจจัยนี้ไม่มีปัญหาอะไร ธนาคารก็เชื่อใจเกินครึ่งแล้ว 

( Money hub,2017 )

1.5  หลักประกัน (Collateral) หมายถึง หลักประกันที่ดีที่สุดส�าหรับการขอสินเชื่อ คือ สถาน
ประกอบการ  รองลงมา คือ ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องจักร  ซึ่งการพิจารณาสินเชื่อนั้นธนาคารไม่ได้ดูที่
หลักประกันเพียงอย่างเดียว  แต่ยังพิจารณาถึงความสามารถในการช�าระหนี้และแผนธุรกิจอีกด้วย  ถ้าไม่มี
หลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้  แต่การพิจารณาสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน  หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
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จะเข้มมากกว่าปกติ  หรืออาจจะใช้บริการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.)  ซึ่งเป็น
หน่วยงานของภาครัฐมาช่วยในการค�้าประกันได้ ( ธนาคารกสิกรไทย,2558 )

1.6  สถานการณ์หรือเงื่อนไข  (Condition)  หมายถึง  เงื่อนไขต่างๆ  ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
อนุมัติสินเชื่อ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน เงื่อนไขและข้อก�าหนดของเงินกู้ 
TerraBKK  อธิบายไว้ดังนี้  ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้  เช่น  ภาวะเศรษฐกิจ  อัตราแลก
เปลี่ยน  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบการแข่งขันธุรกิจ  ส่วนนี้เจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
แก่กิจการผู้กู้  ปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับการบริหารงานของธนาคารนั้นๆ  เช่นนโยบายการปล่อยสินเชื่อ  ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรในการดูแลติดตามลูกค้าและเง่ือนไขและข้อก�าหนดของเงินกู้เป็นไปตามความเสี่ยง
ของเงินกู้นั้นยิ่งเสี่ยงสูง ย่อมมีเงื่อนไขที่รัดกุม เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนช�าระค่างวดผ่อนช�าระ
ต่อเดือน เป็นต้น ( เทอร์ร่า บีเคเค,2558 )

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัคอื ประชากรชมุชนบ้านจือโระ จังหวดัปัตตานี ซ่ึงใช้การศกึษาวจัิยเชงิปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบ

ไปด้วย 3 ส่วน 

ส่วนที่1 ค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นข้อค�าถามและแบบเลือกรายการ

ส่วนที่2  แบบสอบถามข้อมูลที่เป็นข้อค�าถามให้เลือกตอบ  โดยใช้หลักเกณฑ์การตั้งค�าถามการ

วิเคราะห์สินเชื่อหลัก  5C  ซึ่งวัดระดับความส�าคัญในแต่ละด้านต่อไปนี้  ด้านอุปนิสัยของลูกค้า  ด้านความ

สามารถในการช�าระหนี้ ด้านเงินทุน ด้านหลักประกัน ด้านเงื่อนไขและสภาวการณ์

ส่วนท่ี3 แบบสอบถาม ให้ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของการส�ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการ

เงินของประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานี จะท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่ง

ได้มาจากการใช้แบบสอบถามจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  174  ตัวอย่าง  โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  ดังนี้  (1)  ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้ว  แจก  และรวบรวมข้อมูล

จากประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานีจ�านวน 174ท่าน (2) ผู้วิจัยจัดเก็บแบบสอบ 174 ชุดท่ีมี

ความสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ100 (3) กรอกแบบสอบถาม ลงโปแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ

ประมวลผลต่อไป

หลงัจาการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามทัง้  174  ชดุทีไ่ด้เรยีบร้อยแล้ว  ผูว้จิยัได้น�ามาด�าเนนิการวเิคราะห์ 

ดงันี ้ (1)  ผูว้จิยัตรวจสอบข้อมลูดคูวามถูกต้องแม่นย�าของการตอบแบบสอบถามทัง้  174  ชดุ  (2)  กรอก  และ

ประมวลผลข้อมลูทางสถิตด้ิวยคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ (3) น�าผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์มา

ตรวจสอบและอธิบายระดับนัยส�าคัญของตัวแปรและพิสูจน์สมมติฐาน โดยการตีความจากผลท่ีได้จากการ

ประมวลผลจากตวัแปรท่ีได้ท�าการทดสอบ  (4)  น�าผลมาอธบิายจากการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิ  (5)  สรปุผลการ

วเิคราะห์ข้อมลู
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ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสิน

เชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานี 

ข้อมูล SD ระดับควำมส�ำคัญ

ด้านอุปนิสัยของลูกค้า 4.04 0.72 มาก

ด้านเงินทุน 3.52 0.91 มาก

ด้านความสามารถในการช�าระหนี้ 3.71 0.91 มาก

ด้านหลักประกัน 3.76 0.87 มาก

ด้านสถานการณ์,เงื่อนไข 3.87  0.80 มาก

ค่าเฉลี่ย 3.79 0.84 มาก

จากตาราง1  ค่าเฉลีย่  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และปัจจยัทีส่่งผลต่อการขอสนิเชือ่ทางการเงินและเงินกู้

ส่วนบคุคลในสถาบันการเงนิของประชากรชมุชนบ้านจอืโระ จงัหวดัปัตตาน ีโดยรวมมค่ีาเท่ากบั ( =3.79, (S.D.) 

=0.84 ) อยูใ่นระดบัมาก จ�าแนกรายประเดน็ พบว่า ด้านอปุนสิยัของลกูค้า มค่ีาเท่ากบั ( =4.04,.(S.D.)=0.72 ) 

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ด้านเงือ่นไข มค่ีาเท่ากบั ( =3.87, (S.D.)=0.80 ) แสดงว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการขอสนิ

เชือ่ทางการเงนิและเงนิกูส่้วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชมุชนบ้านจือโระ  จงัหวดัปัตตาน ี อยูใ่นระดับ

มาก 

ตำรำงที่ 2 ความแตกต่างระดับความส�าคัญระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (ด้านเพศ) กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอ

สินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานี

ข้อมูล T sig

ด้านอุปนิสัยของลูกค้า 0.30 0.77

ด้านเงินทุน -3.35 0.00

ด้านความสามารถในการช�าระหนี้ -1.12 0.26

ด้านหลักประกัน -1.89 0.05

ด้านสถานการณ์,เงื่อนไข 1.79 0.08

ค่าเฉลี่ย -0.86 0.23

จากตาราง 2 ความแตกต่างระดบัความส�าคญัระหว่าง ปัจจยัส่วนบคุคล (เพศ) กบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการขอ

สนิเชือ่ทางการเงนิและเงนิกูส่้วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชมุชนบ้านจอืโระ จงัหวดัปัตตาน ีโดยรวมมี

ค่าเท่ากับ (sig=0.23) ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยแยกตามรายประเด็นพบว่า ส่วนใหญ่ จะเป็นด้านเงื่อนไข 

(T=1.79,sig=0.08) รองลงมาด้านอปุนสิยัของลกูค้า มค่ีาเท่ากบั  (T=0.30,sig=0.77) แสดงว่าประชากรในเขตชมุ

ชนบ้านจอืโระ  จงัหวดัปัตตาน ี มรีะดบัความส�าคญั  ด้านสถานการณ์,เง่ือนไขและด้านอปุนสิยัของลกูค้าทีแ่ตกต่าง

กนั 
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ตำรำงท่ี 3 การเปรียบเทียบระดับความส�าคัญระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขอสินเช่ือทางการ

เงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานี

ข้อมูล F sig

ด้านอุปนิสัยของลูกค้า 10.97 0.00

ด้านเงินทุน 12.24 0.00

ด้านความสามารถในการช�าระหนี้ 3.18 0.00

ด้านหลักประกัน 4.50 0.00

ด้านสถานการณ์,เงื่อนไข 15.83 0.00

ค่าเฉลี่ย 9.34 0.00

จากตางราง 3 การเปรยีบเทยีบระดับความส�าคญัระหว่างปัจจัยส่วนบคุคล กบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขอ

สนิเช่ือทางการเงนิและเงนิกูส่้วนบคุคลในสถาบนัการเงินของประชากรชมุชนบ้านจือโระ  จังหวดัปัตตาน ี โดย

รวมมีค่าเท่ากับ (sig=9.34) ซึง่มีค่ามากกว่าค่าระดับนัยส�าคญัทางสถิติ เมือ่จ�าแนกตามประเด็น ส่วนใหญ่ในด้าน

เงือ่นไข (T15.83,sig=0.00) รองลงมา ด้านเงินทุน มีค่่าเท่ากบั (T12.24,sig=0.00) แสดงว่าประชากรในเขตชมุ

ชนบ้านจอืโระ จงัหวดัปัตตาน ีมีระดบัความส�าคญั ด้านสถานการณ์,เง่ือนไขและด้านเงินทุนท่ีแตกต่างกนั

ตำรำงท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วน

บุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานี

ข้อมูล ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์

ด้านอุปนิสัยของลูกค้า 0.078**

ด้านเงินทุน 0.080**

ด้านความสามารถในการช�าระหนี้ 0.032*

ด้านหลักประกัน 0.010

ด้านสถานการณ์,เงื่อนไข 0.033**

จากตาราง  4  ความสัมพันธ์ระดับความส�าคัญการเปรียบเทียบระดับความส�าคัญระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากรชุม

ชนบ้านจือโระ  จังหวัดปัตตานี  จ�าแนกตามรายประเด็น  พบว่า  ด้านเงินทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวก  เท่ากับ 

0.080  ไม่มีนัยส�าคัญ รองลงมา ด้านอุปนิสัยของลูกค้า ด้านสถานการณ์,เงื่อนไข ด้านความสามารถในการ

ช�าระหนี้และด้านหลักประกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวก ไม่มีนัยส�าคัญ

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงิน

ของประชากรชุมชนบ้านจือโระ จังหวัดปัตตานี ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

เป็น  ร้อยละ 64.6 และเพศชาย  เป็นร้อยละ 34.9 อายุ  20 ถึง 30 ปี  เป็นร้อยละ 35.4 อายุ  51 ปีขึ้นไป 

จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 นับถือศาสนาอิสลาม เป็นร้อยละ 96.6 นับถือศาสนาพุทธ เป็นร้อยละ 

2.9 สถานภาพสมรส เป็นร้อยละ 54.9 สถานภาพโสด เป็นร้อยละ 33.1 สถานภาพหม้าย เป็นร้อยละ 6.9 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นร้อยละ 53.7 ต�่ากว่าปริญญา เป็นร้อยละ 42.9 อาชีพข้าราชการ เป็นร้อยละ 
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27.4 รองลงมารับจ้าง เป็นร้อยละ 20.0 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 ถึง 15,000 บาท เป็นร้อยละ 34.3 ต�่ากว่า

หรือเท่ากับ 5,000 บาท เป็นร้อยละ 8.0 คน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 5,000 ถึง 10,000 บาท เป็นร้อยละ 58.9 

รองลงมา15,001 20,000 เป็นร้อยละ 5.7

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคลในสถาบันการเงินของประชากร

ชุมชนบ้านจือโระ  จังหวัดปัตตานี  พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอสินเชื่อทางการเงินและเงินกู้ส่วนบุคคล

ในสถาบันการเงินในภาพรวม  มีระดับความส�าคัญมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (  พรทิพย์  สุวรรณ

พุ่ม, 2555 ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ : กรณีศึกษาธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การค้นคว้าอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการ  เลือกใช้บริการสินเชื่อ  และศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ที่มีผลต่อ

ลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  ลูกค้าที่ได้มาใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคาร  กรณีศึกษาเฉพาะสาขาคณะใหญ่  2 

สาขาในสังกัดเขต 3 คือ สาขาพระนครศรีอยุธยา และสาขานครสวรรค์ จ�านวน 320 ราย สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ด้วยสถิติอ้างอิง One-way ANOVA,LSD  (Least Significant Difference) และค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation) ที่ระดับนัยยะส�าคัญทางสถิต ิ

0.05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ พบว่า 

ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ อยู ่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านนโยบายรัฐบาล และด้านสภาวะ

เศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ พบว่า ด้านตัวชี้วัด

เครดิตของผู้ใช้สินเชื่ออยู่ในระดับมาก  และรองลงมาคืออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม  เงื่อนไขในการ

ใช้สินเชื่อ กระบวนการในการใช้สินเชื่อการให้บริการของพนักงาน ช่องทางในการใช้สินเชื่อ ลักษณะทาง

กายภาพ  และการส่งเสริมการตลาด  ซึ่งพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในด้านเงื่อนไขใน

การใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ลักษณะทางกายภาพ การตลาดการให้บริการของ

พนักงานและตัวชี้วัดของผู้ใช้สินเชื่อและพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ิงแวดล้อมกับการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสินเชื่อ  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน  ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อ คือ ลดจ�าเอกสาร ขั้นตอนการขอกู้ ดอกเบี้ย ระยะเวลา

พิจารณาสินเชื่อให้น้อยลงและปรับเพิ่มช่องทางการช�าระเงินลูกค้าชั้นดี และแจ้งความคืบหน้าของ

ธนาคารที่เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ�ากัด

มหาชน  2.ศึกษาอัตราผลตอบแทนภายในของผลิตภัณฑ์ประกันภัยตะกาฟุลของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

จ�ากัดมหาชนและอัตราผลตอบแทนภายเทียบเท่ากับธนาคาร งานวิจัยนี้ใช้สถิติพรรณนาและการค�านวณIRR 

ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR)ของผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลมี  IRR ที่ 1.02 %, 1.16 %,1.18% และ 

2.03% ตามล�าดับ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยตะกาฟุลมีอัตราผลตอบแทนเทียบเท่าธนาคารที่ 1.2% , 1.37%, 

1.39% และ 2.38%

ค�ำส�ำคัญ : อัตราผลตอบแทนภายใน, ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล, ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the pattern of Takaful product (2) 

to study the internal rate of return of Takaful product and compare with the internal rate 

of return of bank’s deposit product. This  research  applied  descriptive statistics and IRR 

method. The result found that the Takaful product generates the internal rate of return (IRR) 

1.02 %, 1.16 %,1.18% and 2.03% accordingly. The internal rate of return (IRR) relative to 

bank’s deposit product are 1.2% , 1.37%, 1.39% and 2.38% relatively.

Keywords: Internal Rate of Return, Takaful product, Life Insurance Product

บทน�ำ

ตะกาฟุลเป็นรูปแบบการประกันภัยท่ีสอดคล้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงหากจากการ

เกิดขึ้นของการประกันภัยนั้น เกิดจากความคิดที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการรับความเสี่ยงหรือความ

ขาดทุนที่จะเกิดขึ้น การแบ่งปันความเสี่ยงเป็นหัวใจส�าคัญของการประกันภัย “Pooling or the sharing of 

losses  is  heart  of  insurance”  (  G.E.Rejda,  2015  )  และการเกิดขึ้นของการประกันภัยถือเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นการช่วยให้เกิดการระดมทุนของประชาชน  โดยน�าเอารายได้

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ส่วนหนึ่งที่สะสมน้ันมาใช้ในการลงทุน การประกันภัยมีส่วนท�าให้อาชีพต่างๆ เช่น อาชีพการค้า การ

อุตสาหกรรม มีความมั่นคงมากขึ้นอันเนื่องมาจากท�าการประกันภัย เมื่ออาชีพนั้นมีความมั่นคง การประกอบ

อาชีพก็จะด�าเนินต่อไปได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวม (ศิริวรรณ วัลลิโภคม,2544)

ตะกาฟุล คือ ธุรกิจการประกัน (Insurance)แบบอิสลาม ธุรกิจตะกาฟุลเกิดขึ้นในฐานะเป็นธุรกิจคู่

ขนานกับธนาคารอิสลาม ซึ่งได้เร่ิมต้นครั้งแรกท่ีประเทศซูดานในปี1979 และหลังจากนั้นได้ขยายไปยัง

ประเทศซาอุดีอารเบีย ในปี1980 ต่อมาที่ประเทศลักเซมเบิรก ในปี1983 และขยายไปยังประเทศอื่นๆเรื่อย

มา  ในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกที่ได้น�าหลักตะกาฟุลมาใช้ใน

ธุรกิจการประกันในปี1984  โดยที่มาเลเซียได้ออกแบบนวัตกรรมทางการเงินอิสลามจนเป็นที่ยอมรับของนัก

วิชาการมุสลิมและน�าไปใช้กับประเทศอื่นในเวลาต่อมา(ณรงค์ หัสนี, 2555)

ระบบการประกันภัยในอิสลามมีต้นก�าเนิดมาจากประเพณีปฏิบัติของชาวอาหรับโบราณเผ่าต่างๆ 

ซึ่งมีประเพณีปฏิบัติที่ว่าเมื่อสมาชิกในเผ่าถูกฆาตกรรมโดยสมาชิกของเผ่าอื่น ทายาทของผู้ตายจะได้รับ

สินไหมชดเชยจากญาติผู้ใกล้ชิดของฆาตกรบรรดาญาติสนิทของฆาตกร  หรือ  “Aqilah”  จ�าเป็นต้องจ่ายค่า

สินไหมชดเชย แทนฆาตกร ดังนั้นชาวอาหรับโบราณจ�าเป็นต้องมีความพร้อมในการระดมเงินสนับสนุน เพื่อ

เป็นการชดเชยให้แก่ทายาทของผู้ตายแทนฆาตกร  ระบบนี้ต่อมาได้น�ามาด�าเนินใช้ในช่วงต้นของอิสลามใน

สมัยของท่านศาสดามูฮัมหมัด  (ศ็อลฯ)  ระหว่างกลุ่มมุฮาญีรีน  (ผู้อพยพจากเมืองมักกะฮ)  และกลุ่มอันศอร

(ชาวเมืองมาดีนะฮ์)  โดยยึดหลัก  “อากีละ”  คือระบบการทดแทนการขาดทุนหรือความเสี่ยงโดยการรับผิด

ชอบร่วมกันของกลุ่มคนหลายๆคน (Fikti et al.,1997)

โดยทั่วไปแล้วรูปแบบการประกันภัยที่มีใช้กันในโลกตะวันตก โดยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน

การรับความเสี่ยงนั้น มีความเหมือนกันกับระบบอากีละที่ใช้ในอิสลาม สิ่งที่นักวิชาการอิสลามไม่เห็นด้วยกับ

ระบบการประกันภัยในขณะนี้ก็คือ รูปแบบการด�าเนินการที่น�ามาใช้ไม่สอดคล้องกับหลักการศาสนา เช่น 

ความคลุมเครือ หรือ ความไม่แน่นอน (gharar) ในสัญญาซื้อขายประกัน การพนันหรือเกมแห่งโอกาส (mai-

sir) ในสัญญา ดอกเบี้ย (riba) 

ส�าหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศแรกที่มีการน�าระบบตะ

กาฟุลมาใช้และได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆรวมไปถึง

ประเทศไทย โดยการประกันภัยตะกาฟุลในประเทศมาเลเซียได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1985 ใต้การก�ากับดูแล

ของธนาคารแห่งชาติมาเลเซีย (BNM) ก่อนการอนุญาตการก่อตั้งประกันตะกาฟุลขึ้น ทางรัฐบาลมาเลเซียได้

ก�า หนดพ.ร.บ.ประกันภัยตะกาฟุลแลBวเสร็จในปt ค.ศ. 1984 โดยที่ก�าหนดเงินทุนเบื้องต้น 100 ล้านริงกิต 

(Khairat,2550) จนขณะนี้มี 11 บริษัทท่ีทางธนาคารแห่งชาติมาเลเซีย(BNM)ได้รับในการอนุมัติ คือ 11 

บริษัทซึ่งเป็นบริษัทภายในประเทศ และบริษัทตะกาฟุลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ 4 บริษัท  ส�าหรับ

ประเทศไทย ณ  ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้การบริการด้านตะกาฟุลทั้งหมด  4  บริษัทได้แก่  บริษัทเมืองไทยตะกา

ฟุล จ�ากัด มหาชน บริษัทไทยประกันชีวิต จ�ากัด มหาชน บริษัททิพยประกันภัย จ�ากัด มหาชน และ บริษัท

ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด มหาชน

ส�าหรับบริษัทเมืองไทยตะกาฟุล  จ�ากัด  มหาชน  ในปีพ.ศ.  2562  ยอดขายผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลใน

ประเทศไทยทะลุถึง  171  ล้านบาท  ใน  10  จังหวัดแรก  ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นได้ว่า  ผลิตภัณฑ์ส�าหรับบริหารความ

เสี่ยงด้านการเงินในรูปแบบผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลในรูปแบบต่างๆ และศึกษาผลตอบแทนจากกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลดังกล่าว
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ตะกาฟุลของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)

2.  เพื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ของผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ตะกาฟุลในรูป
แบบต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

ผู้ที่สนใจลงทุนในผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็นข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจในการลงทุน

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและโดยการลงทุนฝากประจ�ากับธนาคารพาณิชย์ได้

กำรทบทวนวรรณกรรม

การประกันภัยนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายศตวรรษ และมีวิวัฒนาการประกันภัยรูป

แบบใหม่ๆ ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทาง

วิวัฒนาการและเทคโนโลยีต่างๆ  ไม่ได้ช่วยให้ความเสี่ยงภัยลดน้อยลง  แต่ความเสี่ยงภัยดังกล่าวกลับมีเพิ่ม

มากขึ้น  การประกันภัยจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการมุ่งตอบสนองให้ความคุ้มครองแลลดทอนความเสี่ยงภัย

(ค�านาย อภิปรัชญาสกุล, 2553)

วิวัฒนาการของการประกันภัยนั้นในสมัยอียิปต์โบราณปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลอ้างว่ากษัตริย์

ฟาโรห์ให้สะสมธัญญาหารในปีที่สมบูรณ์ไว้ส�าหรับเลี้ยงประชาชนในปีท่ีข้าวยากหมากแพง การสะสม

ธัญญาหารดังกล่าวถือเป็นเรื่องของการเก็บออมต้ังแต่ในปัจจุบันเพื่อไว้ใช้ในอนาคตซ่ึงการเก็บในลักษณะดัง

กล่าวนั้นไม่สามารถที่จะหาความแน่นอนได้  และในประเทศจีนเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล พ่อค้าชาวจีนได้

พัฒนาวิธีประกันภัยขึ้นส�าหรับการขนส่งสินค้าตามแม่น�้าแยงซีเกียง ได้มีการหาวิธีการกระจายความเสี่ยงภัย

จากเรืออับปางโดยการกระจายสินค้าของตัวเองบรรทุกไว้ในล�าเรืออื่นจนครบตามจ�านวนหีบห่อสินค้า  หาก

เรือล�าใดจมลงสินค้าของพ่อค้าแต่ละคนจะสูญเสียเพียงคนละหนึ่งหีบห่อเท่านั้นซึ่งแนวความคิดของพ่อค้า

จีนนี้เป็นที่มาของการประกันภัยในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า “การกระจายความเสี่ยงภัย” (Spreading The 

Chance of Loss) (ณัฐธิดา ศุภนิมิตกุล, 2558)

การประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดขึ้นที่ไหนเป็นครั้งแรกไม่สามารถที่จะระบุได้แน่นอน แต่การ

ประกันภัยในสมัยเริ่มแรกนั้นมีลักษณะเป็นการแสวงหาหลักประกันความคุ้มครองหรือวิธีป้องกันภัยอันจะ

เกิดแก่ทรัพย์สินเนื่องจากภัยธรรมชาติ ในสมัยอียิปต์โบราณปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลอ้างว่ากษัตริย์ฟาโรห์

ให้สะสมธัญญาหารในปีที่สมบูรณ์ไว้ส�าหรับเลี้ยงประชาชนในปีที่ข้าวยากหมากแพง ฉะนั้นหลักการประกัน

ภัยพื้นฐานในสมัยโบราณจึงเป็นเรื่องของการเก็บออมต้ังแต่ในปัจจุบันเพ่ือไว้ใช้ในอนาคตซ่ึงการเก็บใน

ลักษณะดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่จะหาความแน่นอนได้

การประกันภัยเริ่มจากความคิดในการรวมตัวกันเพ่ือต่อสู้หรือขจัดมหันตภัยที่จะเกิดกับบุคคลหนึ่ง 

โดยสมาชิกสละเงินเข้าเป็นกองทุนเพื่อใช้ในการชดเชยความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิก  โดยมีตัวแทนของ

สมาชิกเป็นผู้จัดการกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรม โดยหน้าที่หลักของธุรกิจ

ประกันภัย คือ  เป็นกลไกในการรับโอนความเสี่ยงภัย  (RiskTransfer Mechanism) เพื่อช่วยในการบรรเทา

ผลกระทบทางการเงินของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงภัย  บริษัประกันภัยนั้นจะท�าหน้าที่เหมือน
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ผู้จัดการกองทุนเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงในลักษณะคล้ายคลึงกัน

ส�าหรับชาวมุสลิมแล้วความรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความถูก

ต้องเนื่องจากไม่ได้ถูกต้องตามหลักการที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมา ในอดีตการเข้าถึงการประกันภัยของ

ประชาชนในประเทศมุสลิมนั้นเป็นเรื่องยาก  เพราะชาวมุสลิมมีแนวคิดว่าแม้ในชะรีอะฮ์จะไม่ได้มีข้อก�าหนด

ห้ามในเรื่องของการประกันภัย แต่การประกันภัยแบบสากลปรากฏร่องรอยของสิ่งที่ผิดหลักการทาง

กฎหมายและทางศาสนาอิสลาม  ดังนั้นธุรกิจการประกันภัยในรูปแบบของสากลจึงแทบจะไม่สามารถเข้าไป

เปิดตลาดในประเทศมุสลิมได้เลยแต่อย่างไรก็ตามชาวมุสลิมก็ไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าใน

ชีวิต การค้าขาย และการติดต่อกันในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยความเสี่ยงมากมาย

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล (Takaful) ถือเป็นธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญใน

ทางระบบเศรษฐกิจและเป็นท่ีรู ้จักกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายในปัจจุบันโดยหลักการที่มีความ

เกี่ยวข้องและถือเป็นหลักการที่มีความส�าคัญในตะกาฟุล

เมื่อจ�าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์แล้ว ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ตะ

กาฟุลทั่วไป(General  Takaful)  และตะกาฟุลเพื่อครอบครัว  (Family  Takaful)  ตามพระราชบัญญัติตะกา

ฟุล ค.ศ.1984 (The Takaful Act 19894) ของประเทศมาเลเซีย พรบ.ดังกล่าวได้แบ่งตะกาฟุลออกเป็น 2 

ประเภท คือ ตะกาฟุลเพื่อครอบครัว(Family Takaful) และตะกาฟุลทั่วไป (General Takaful). ตะกาฟุล

เพื่อครอบครัว (Family Takaful) จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้การบริการการวางแผนส่วนบุคคล เช่น ตะกาฟุลเพื่อ

สุขภาพ  ตะกาฟุลเพื่อการศึกษา  ตะกาฟุลเพื่อการเดินทาง  ตะกาฟุลเพื่อการวางแผนครอบครัว  และตะกา

ฟุลเพื่อการวะกัฟ(บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์)  ส�าหรับตะกาฟุลเพื่อครอบครัวด้านกลุ่มสินเชื่อ  ได้แก่  ตะ

กาฟุลกลุ่มครอบครัว  ตะกาฟุลการรักษาพยาบาลกลุ่ม  และตะกาฟุลด้านสวัสดิการ  เช่นกองทุนอนาคตของ

ลูกจ้าง(เงินเกษียณอายุ) การถูกไล่ออกจากงาน   ในขณะที่ตะกาฟุลทั่วไป (General Takaful) จะให้บริการ

ด้านคุ้มครองรถยนต์(Motor Takaful) การคุ้มครองด้านอัคคีภัย(Fire Takaful) การคุ้มครองทางทะเล(Ma-

rine Takaful) และการประกันเบ็ดเตล็ด

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลหลัก 2 ข้อมูล ได้แก่ 1.) รูปแบบของกรมธรรณ์ประกรม

ธรรณ์ตะกาฟุลประเภทออมทรัพย์และตลอดชีพ และ2.)ข้อมูลผลตอบแทนของของกรมธรรณ์ประกันชีวิต

และกรมธรรณ์ตะกาฟุล 

ในขั้นแรกผู้วิจัยใช้การศึกษาจากเอกสารและเว็บซต์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  www.muangth-

aitakaful.com  เพื่อศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์  และผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลตลอดชีพของ

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ตะกาฟุล 

และในข้ันท่ีสองผู้วิจัยได้น�าข้อมูลอัตราผลตอบแทนภายในของผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลและอัตราผล

ตอบแทนเทียบเท่าธนาคาร โดยผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

จ�ากัด มหาชน  โดยผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ในการวิเคราะห์และบรรยายข้อมูล

อัตราผลตอบแทนภายในของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลทั้งสิ้น  17  ผลิตภัณฑ์  โดยสถิติที่

ใช้ได้แก่ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าต�่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) และการวัดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stan-

dard Deviation) ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR ) ซึ่งเป็น

http://www.muangthaitakaful.com
http://www.muangthaitakaful.com
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โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�า

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย
1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ตะกำฟุลของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ�ำกัด(มหำชน)

ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ของบริษัทเมืองไทยตะกาฟุมีผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลแบบออมทรัพย์แบบ

ก�าหนดระยะเวลาคุ้มครอง 3 ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์

ตะกาฟุลมีรูปแบบดังนี้
1.) ตะกาฟุลออมทรัพย์5/5

ตะกาฟุลออมทรัพย์ 5/5 มีระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 5 ปีและระยะเวลาช�าระเงินสมทบเงินตะ

กาฟุล 5 ปี และในปี 2, 4,6 และ 8 จะมีการรับฮิบะห์(เงินที่มอบให้สมาชิกเมื่อครบสัญญา อย่างไรก็ตามเงิน

สมทบตะกาฟุล 5/5 ไม่สามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี กรม

สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึงประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551
2.) ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4

ที่มา : www.muangthaitakaful.com

ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4 มีระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 10 ปีและระยะเวลาช�าระเงินสมทบเงิน

ตะกาฟุล 4 ปี และในปี 2, 4,6 และ 8 จะมีการรับฮิบะห์(เงินที่มอบให้สมาชิก หรือผู้รับผลประโยชน์ 2 % 

รวมถึงเงินปันผลพิเศษ(หากมี)  และเงินสมทบตะกาฟุล  10/4  สามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาได้

http://www.muangthaitakaful.com
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3.) ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9

ที่มา : www.muangthaitakaful.com

ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9 มีระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 10 ปีและระยะเวลาช�าระเงินสมทบตะ

กาฟุลเท่ากันทุกเพศทุกวัย  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลที่เสนอการรับฮิบะห์(เงินที่มอบให้

สมาชิกตะกาฟุลหรือผู้รับผลประโยชน์)คืนทุกปี  สูงถึงปีละ  3.8%  และเมื่อครบสัญญารับ  150%  โดยจะรับ

ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 150 % โดยเงินสมทบตะกาฟุลเท่ากันทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้สิทธิลด

หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172
4.) ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลแบบคุ้มครองตลอดชีพ 95/20

ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลแบบคุ้มครองตลอดชีพ  95/20  เป็นผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 

95 ปีและระยะเวลาช�าระเงินสมทบตะกาฟุล 20 ปี โดยจะมีเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต�่า : 150,000   บาท 

โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากความคุ้มครองดังแผนภาพด้านล่างใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551 

http://www.muangthaitakaful.com
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2. กำรศึกษำผลตอบแทนภำยในของผลิตภัณฑ์ตะกำฟุล

2.1)  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)

ตำรำงที่ 1 สถิติพรรณนาเปรียบเทียบผลตอบแทนภายในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและตะกาฟุล  (IRR) 

และอัตราผลตอบแทนเทียบเท่าธนาคาร (IRB)

   N Minimum Maximum Mean Std.Deviation

IRRB
IRR
Valid N (listwise)

17
 17

.71

.60
3.53
3.00

2.10
1.79

.78

.66

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ตะกาฟุลมีเพียง4ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ผู้วิจัยได้เพ่ิมผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิตแบบออมทรัพย์ของบริษัทเมืองประกันชีวิตอีก10ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลทางสถิติมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การ

ศึกษาผลตอบแทนภายในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลโดยใช้สถิติพรรณนาพบว่า  อัตราผล

ตอบแทนภายในของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลทั้งสิ้น 17 ผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มี

อัตราผลตอบแทนภายใน IRR สูงสุด (Maximum)  คือผลิตภัณฑ์ประกันภัยแมกซ์ เซฟเวอร์ 5/1ซึ่งมีค่า IRR 

ที่  3 %    ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน  IRR  ต�่าที่สุดคือผลิตภัณฑ์ประกันภัยเมืองไทย  สไมล์  เซฟ

เวอร์  โดยมีIRRที่ 0.60 % ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลมีค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนภายในที่ 

1.79% และมีสัมประสิทธ์ความเบี่ยงเบน(Standard Deviation) ที่ 0.66 

จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนภายในของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลเมื่อเทียบ

กับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพบว่า อัตราผลตอบแทนภายในของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์

ตะกาฟุลมีค่าสูงสุด(Max) ที่ 3.53%, ค่าต�่าสุด (Min) ที่ 0.71% และค่าเฉลี่ย(Mean)อัตราผลตอบแทน

ภายในของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลสูงกว่าผลตอบแทนของธนาคารท่ี 2.10% และ

ข้อมูลดังกล่าวมีค่าสัมประสิทธิ์ความเบี่ยงเบน(Standard Deviation)ที่ 0.78 

2.2)  การศึกษาอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR)ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ�ากัด
มหาชน

1. ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 5/5 
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ตำรำงที่ 2 กระแสเงินสดผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 5/5

กรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัย 5,154,639.18 บาท โดยผู้เอาประกันตะกาฟุลจะต้องช�าระเบี้ย

ประกันปีละ  1,000,000  เป็นเวลา  5  ปี  และมีระยะเวลาความคุ้มครอง  5  ปี  โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

ความคุ้มครองตะกาฟุลเป็นมูลค่า 5,154,639.18 บาท ตลอดอายุสัญญา  และในปีที่5ผู้เอาประกันภัยตะกา

ฟุลออมทรัพย์  5/5  จะได้รับเงินผลประโยชน์คืนเป็นจ�านวน  5,154,639.18 บาท  โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้

ก�าไรกับผู้อาประกันภัยหากอยู่ครบสัญญาเป็นมูลค่า 154,639.18 บาท ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 5/5 มี

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)ที่ 1.02% และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนภายในเทียบเท่าธนาคาร

แล้ว ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 5/5  มีผลตอบแทนสูงกว่าผลิตภัณฑ์เงินผากธนาคารที่ 1.20%

2. ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์10/4 

ตำรำงที่ 2  กระแสเงินสดผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4

ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4 กรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัย 1,010,101 บาท โดยผู้เอา

ประกันตะกาฟุลจะต้องช�าระเบี้ยประกันปีละ 1,000,000 เป็นเวลา 4 ปี และมีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 

ปี โดยในปีที่ 1-9 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินผลประโยชน์ปีละ 7 % ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยโดยผู้เอา

ประกันภัยตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4 จะได้รับเงินผลประโยชน์คืนปีละ 70,000 บาท และในปีที่10ผู้เอา

ประกันภัยตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4 จะได้รับเงินผลประโยชน์คืนเป็นจ�านวน 4,040,404.04 บาท โดย
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ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ก�าไรกับผู้อาประกันภัยหากอยู่ครบสัญญาเป็นมูลค่า  676,767.68  บาท  ผลิตภัณฑ์ตะ

กาฟุลออมทรัพย์ 10/4 มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)ที่ 2.03% และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทน

ภายในเทียบเท่าธนาคารแล้ว  ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์  10/4  มีผลตอบแทนสูงกว่าผลิตภัณฑ์เงินผาก

ธนาคารที่ 2.38% 

3. ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9

ตำรำงที่ 4 กระแสเงินสดผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9

ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9 กรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัย 5,181,347.15 บาท โดยผู้เอา

ประกันตะกาฟุลจะต้องช�าระเบี้ยประกันปีละ 1,000,000 เป็นเวลา 9 ปี และมีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 

ปี  โดยในปีที่  1-9 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินผลประโยชน์ปีละ 3.8 % ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยโดยผู้

เอาประกันภัยตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9 จะได้รับเงินผลประโยชน์คืนปีละ 196,891.19 บาท และในปีที่10ผู้

เอาประกันภัยตะกาฟุลออมทรัพย์  10/9 จะได้รับเงินผลประโยชน์คืนเป็นจ�านวน 7,772,020.73 บาท  โดย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ก�าไรกับผู้อาประกันภัยหากอยู่ครบสัญญาเป็นมูลค่า  544,041.45  บาท  ผลิตภัณฑ์ตะ

กาฟุลออมทรัพย์ 10/9 มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)ที่ 1.16% และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทน

ภายในเทียบเท่าธนาคารแล้ว  ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์  10/9   มีผลตอบแทนสูงกว่าผลิตภัณฑ์เงินผาก

ธนาคารที่ 1.37%

4. ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15
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ตำรำงที่ 5 กระแสเงินสดผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15

               

กรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัย  17,491,691.45  บาท  โดยผู้เอาประกันตะกาฟุลจะต้องช�าระเบี้ย

ประกันปีละ 1,000,000 เป็นเวลา 15 ปี และมีระยะเวลาความคุ้มครอง 20 ปี โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับ

ความคุ้มครองตะกาฟุลเป็นมูลค่า  17,491,691.45  ตลอดอายุสัญญา    และในปีที่20ผู้เอาประกันภัยตะกาฟุ

ลออมทรัพย์ 20/15 จะได้รับเงินผลประโยชน์คืนเป็นจ�านวน 17,491,691.45 บาท โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้

ก�าไรกับผู้อาประกันภัยหากอยู่ครบสัญญาเป็นมูลค่า  2,491,691.45  บาท  ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ 

20/15  มีอัตราผลตอบแทนภายใน  (IRR)ที่  1.18%  และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนภายในเทียบ

เท่าธนาคารแล้ว  ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์  20/15    มีผลตอบแทนสูงกว่าผลิตภัณฑ์เงินผากธนาคารที่ 

1.39%

ผลสรุปการวิจัยอัตราผลตอบแทนภายในทั้งจากสถิติพรรณนาและ  IRR  สามารถระบุได้ชัดเจนว่า

ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลแบบออมทรัพย์ทั้ง  4  ผลิตภัณฑ์  ได้แก่  ตะกาฟุลออมทรัพย์  5/5  ตะกาฟุลออมทรัพย์  

10/4 ตะกาฟุลออมทรัพย์  10/9  และตะกาฟุลออมทรัพย์  20/15 

สิทธิประโยชน์ของผู้ช�าระเบี้ยประกันตะกาฟุลจะได้รับผลประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษ ี

โดยสิทธิประโยชน์ในกรณีนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ กรณีที่1 ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลสามารถได้รับ

สิทธิประโยชน์จากภาษีเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�าซ่ึงจะต้องมีการเสียภาษี

ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า    กรณีที่  2  จ�านวนเบี้ยประกันสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
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ฐานภาษีของผู้เสียภาษีโดยผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออมทรัพย์ท�าให้สามารถประหยัดภาษีในส่วนนี้ได้  ตัวอย่าง

เช่น  บุคคลธรรมดามีรายได้สุทธิหลังจากหักส่วนลดหย่อนแล้ว  300,000  บาท  จะต้องเสียภาษีเป็นจ�านวน 

7,5000 บาท หากบุคคลดังกล่าวช�าระเบี้ยประกันตะกาฟุล ปีละ 70,000 จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายภาษีบุคคล

ธรรมดาตามฐานภาษีที่  5 %  ในกรณีดังกล่าวที่  3,500  บาท  โดยในกรณีนี้จะช�าระภาษีเพียง  4,000  บาท

เท่านั้น  กรณีที่ 3 เบี้ยประกันตะกาฟุลสามารถลดขั้นบันไดภาษีบุคคลธรรมดา ออมทรัพย์สามารถลดหย่อน

ภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตัวอย่างเช่น บุคคลธรรมดา รายได้สุทธิหลังจากหักส่วนลดหย่อน 400000 บาท 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 % หากบุคคลดังกล่าวช�าระเบี้ยประกัน 100,000 บาท อัตราภาษีที่จะต้องจ่าย

จะลดลงจาก  10%  เหลือเพียง  5% และสามารถประหยัดภาษีได้ถึง  10,000 บาท  ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ซื้อ

ประกันจะช�าระภาษีเพียง 7,500 บาท เท่านั้น และกรณีที่ 4 ประกันออมทรัพย์ตะกาฟุลที่มีอายุมากกว่า 10 

ปี เช่น ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9  ตะกาฟุล ออมทรัพย์20/15 สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

นอกจากผลประโยชน์ด้านการวางแผนทางภาษีแล้ว  หลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามจะต้อง

เป็นการลงทุนในตราสารทุนเท่านั้น  Equity  based  เท่านั้น  ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลทุกประเภทจะใช้หลักการ 

Wakalah ( ตัวแทน ) ในการน�าเบี้ยประกันดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนUnit  และผลตอบแทนจากการลงทุน

ในกองทุนUnit ดังกล่าวจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ช�าระเบี้ยประกัน

อย่างไรก็ตามสัญญากรมธรรม์ตะกาฟุลยังมีข้อจ�ากัดใน 2 ด้านได้แก่ 1. การกระจายความเสี่ยง

เนื่องจากเบี้ยประกันกรมธรรม์ตะกาฟุลจะน�ามาลงในตราสารทุนในรูปแบบUnit  Link  บางประเภทเท่านั้น

ท�าให้ยังมีข้อจ�ากัดของการกระจายความเสี่ยง(Risk Diversification) 2. การเวนคืนกรมธรรม์ตะกาฟุล โดย

กรมธรรม์สัญญาตะกาฟุลของบริษัทเมืองไทยตะกาฟุล จ�ากัดมหาชนมีข้อจ�ากัดคือในกรณีที่ผู้ช�าระเบี้ยตะกา

ฟุลขาดสภาพคล่องและไม่สามารถช�าระเบี้ยตะกาฟุล ผู้ช�าระเบี้ยตะกาฟุลจะไม่สามารถขอสินเชื่อจากกรม

ธรรม์นั้นๆได้ ซึ่งมีความแตกต่างจากกรมธรรม์สัญญาประกันภัยทั่วไป รวมไปถึงหากผู้ถือกรมธรรม์ตะกาฟุล

จะยังคงต้องการได้รับความคุ้มครอง แต่ไม่สามารถช�าระเบี้ยตะกาฟุลได้  กรมธรรม์ไม่สามารถที่จะลดระยะ

เวลาการคุ้มครองและลดมูลค่าการคุ้มครองซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์สัญญาประกันชีวิตโดยทั่วไป โดยทั้ง

สอบกรณีข้างต้นสัญญาตะกาฟุลจะต้องมีการเวนคืนกรมธรรม์เท่านั้น

บทสรุป

จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลพบว่าในภาพรวม ผลิตภัณฑ์ประกันภัยตะกาฟุลยังมีน้อยมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ�ากัดมหาชน โดยจากผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตทั้งหมด 17 ผลิตภัณฑ์ มีเพียง 4 ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยตะกาฟุล สาเหตที่

ท�าให้ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลมีผลิตภัณฑ์น้อยกว่าสามารถวิเคราะห์ได้จาก 2 ปัจจัยคือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการเงินอิสลามอยู่ในช่วงจุดเริ่มต้นของธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเริ่มออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดหลัง

จากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้มีการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารเฉพาะกิจเพื่อให้

บริการการเงินอิสลามในปีพ.ศ. 2545 และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตได้มีการออกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลออกสู่

ตลาดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2554  2. ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลมีส่วนแบ่งตลาดท่ีไม่มากนัก เนื่องจากประชากร

มุสลิมมีเพียง  7.4 ล้านคนจากประชากรไทยทั้งหมด 65 ล้านคน จากข้อมูลในปีพ.ศ.2562 

จากการศึกษาเรื่องอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR)ของผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลพบว่าพบว่าทั้งสี่ผลิตภัณฑ์

ให้อัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอัตราเงินฝากประจ�าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลยังมีการจ่าย
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ผลตอบแทนพิเศษที่ได้จากการลงทุนอีกด้วย นอกจากนี้ผู ้ช�าระเบี้ยประกันตะกาฟุลยังได้รับสิทธิการลด

หย่อนภาษีซึ่งสามารถเป็นแนวทางส�าหรับผู้ที่ต้องวางแผนทางการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกรมธรรม์สัญญาตะกาฟุลของบริษัทเมืองไทยตะกาฟุลอยู่ระหว่างการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ท�าให้กรมธรรม์สัญญาตะกาฟุลยังมีข้อจ�ากัดในด้านการกระจายความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันมีการช�าระ

เบี้ยประกันในตลาดตราสารทุนเท่านั้น รวมไปถึงหากผู้ถือกรมธรรม์ขาดสภาพคล่องและไม่สามารถช�าระเบี้ย

ประกันได้จะต้องมีการเวนคืนกรมธรรม์เท่านั้น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับ

ประสิทธิภาพการท�างานของผู้ท�าบัญชีในส�านักงานบัญชี เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ท�าบัญชีในส�านักงานบัญชี  เขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 395 คน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  สถิติเชิงพรรณนา  เพื่อหาค่าร้อยละ ความถี่  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ โดยผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู้ท�าบัญชีในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.42  ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.52 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ด้านการรักษาความลับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ และด้านความโปร่งใส มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิภาพในการท�างานโดยมี ค่าความสัมพันธ์  ในระดับสูง  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

และจากการวิเคราะห์หาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลกับประสิทธิภาพการท�างานพบว่า ด้านความ

ซื่อสัตย์สุจริตด้านความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ ด้านความรู ้ ความเอาใจใส่และด้านการรักษา

มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ ด้านความโปร่งใสมีผลกระทบเชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพในการท�างาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

ค�ำส�ำคัญ:จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี,ประสิทธิภาพการท�างาน,ผู้ท�าบัญชี

Abstract

This research aims to test the relationship between code of ethic for professional 

accountants and working efficiency of accountants who work for accountability offices in 

Bangkok. Data was collected with questionnaire answered by 395 accountants who work for 

accountability offices in Bangkok. Then, the data was analyzed by Descriptive Statistics to 

find percentage,  frequency, correlation analysis and multiple regression analysis. Overall, 

1 นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  Facuity of Management Sciences, ValayaAlongkorn Rajabhat University

  *Email: Ekgarat.ka@vru.ac.th
2 อาจารย์ประจ�าสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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most of  the accountants had high  level on code of ethics  for professional accountants’ 

work indicated by the average of 4.42 and the standard deviation was equal to 0.52. Then, 

each aspect was considered and was found out that each aspect was at a high level. The 

aspect that has the highest average was the aspect of confidentiality with the average of 

4.49. Honesty, equity and independence, knowledge and competency, maintaining perfor-

mance standard, confidentiality, professional behaviors and transparency had relationship 

with working competency significantly at the statistical level of 0.05.  In order to find the 

code of ethics for professional accountants influencing working competency, the analysis 

indicated that honesty, equity and independence, knowledge and competency, maintaining 

performance standard, confidentiality, professional behaviors and transparency positively 

impacted working competency, significantly at the statistical level of 0.05. 

Keywords: Professional Accounting, Ethics Performance, Accounting Office

บทน�ำ

คณะอนุกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีได้ว่า

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี    หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการท�าบัญชีด้านการสอบบัญชีด้านการ

บัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี การบัญชี และ

บริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กฎกระทรวงก�าหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี  และให้ความหมายรวมถึงผู้

ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้วย  คณะอนุกรรมการก�าหนดจรรยาบรรณในนามของคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  7  (4)  (9)  และ  (11)  มาตรา  30 

มาตรา 46 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เพื่อใช้ในการควบคุมจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีการปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงานที่บ่งบอกถึงการด�าเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อก�าหนดที่ต้องปฏิบัติในเรื่อง  (ก)  ความซื่อสัตย์สุจริต 

(ข) ความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ  (ค) ความรู้ ความสามารถความเอาใจใส่  และการรักษา มาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน (ง) การรักษาความลับ (จ) พฤติกรรมทางวิชาชีพ และ (ฉ) ความโปร่งใส (สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์:ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 

2561)

การที่จะท�าให้ข้อมูลทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นจากนักบัญชีมีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มาก

ที่สุดนักบัญชีควรปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ อาทิความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความเป็น

อิสระ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส และการรักษาความลับ ซึ่งจรรยาบรรณของนักบัญชีย่อมส่งผลต่อ

คุณภาพของข้อมูลทางด้านบัญชี  ในการจัดท�าบัญชี  การน�าเสนองบการเงินและได้รับความเชื่อถือ  ความไว้

วางใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้องค์กรนั้น  ๆ  ด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้า

หมายที่วางไว้ซึ่งการท�าบัญชีอย่างมีจรรยาบรรณจะช่วยให้การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการ

ท�างานอย่างเต็มความสามารถโดยใช้เทคนิคและวิธีการท�างาน  เพื่อให้บรรลุผลทั้งทางด้านปริมาณและ

คุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดประหยัดเวลาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นท่ีน่าพอใจของทุกฝ่ายโดยให้
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เสียต้นทุนน้อยที่สุดและได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และเชื่อถือได้  (สุพรรณี 

ทัพธานี, 2560 น.30) 

ในแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน  การที่จะท�างานให้มีประสิทธิภาพและประสบความ

ส�าเร็จต้องประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  กรรมการบริหาร ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายบัญชี  เป็นต้น  นักบัญชีถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญอีกหน้าที่หนึ่ง เนื่องจากการแข่งขันทางการ

ค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักบัญชีที่ดีจึงต้องรู ้จักประยุกต์และคิดค้นวิธีการรวบรวมข้อมูล บันทึก 

วิเคราะห์ และจัดท�ารายงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และที่ส�าคัญคือ นักบัญชีต้อง

ปฏิบัตินตนเพื่อรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่ได้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือและ

เป็นตัวชี้วดผลการท�างานของนักบัญชีว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใด ทั้งนี้ยังส่งผลต่อการท�างาน

ด�าเนินงานขององค์กรในภาพรวมด้วย (รวิวรรณ ยอดจันทร์, 2558 น.2)

ดังนั้นจากการศึกษาเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการท�างานของผู้ท�าบัญชีในส�านักงานบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและประสิทธิภาพการท�างานของผู้ท�าบัญชีใน

ส�านักงานบัญชีและเพื่อหาปัจจัยของจรรยาบรรณที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของผู ้ท�าบัญชีใน

ส�านักงานบัญชี

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการท�างานของผู้ท�า

บัญชีในส�านักงานบัญชี เขตกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ท�าบัญชีในส�านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานครให้ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่เป็นเป็นตามข้อก�าหนดแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท�างานของผู้ท�าบัญชีในส�านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และน�าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุตามนโยบายของ
องค์กร

กำรทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับจรรยำบรรณวิชำชีพ

สภาวิชาชีพบัญชี ก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภา

วิชาชีพบัญชี  เพื่อใช้ในการควบคุมความประพฤติและการด�าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้น

ทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 

7 (4) (9) และ (11) มาตรา 30 มาตรา 46 และมาตรา 47  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
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แนวคิดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ( สุธิมำ แย้มละมุลและคณะ2554น.15)มีดังนี้
1.  การบรรลุเป้าหมาย (Goal Accomplishment) หมายถึง การพิจารณาว่าจะมีผลผลิตของการ

ท�างานว่าตรงเป้าหมายที่องค์กรต้องการและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.  มาตรฐานและความเชื่อถือได้ (Standard and Reliability) หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติงานที่
ส�าเร็จต้องมีความถูกต้อง  ที่เชื่อถือได้  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี  ทันต่อเหตุการณ์  รวดเร็ว  พอ
เพียงและถาวร

3.  ความทันเวลาของผลลัพธ์ (Timeliness of Outcome) หมายถึง การที่พนักงานสามารถปฏิบัติ
งานที่ได้รับมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้

4.  ความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง (Participant Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนักบัญชีส่งผลต่อการท�างานที่ดี  มีทัศนคติด้านบวก  และพึงพอใจ 
ละเลย ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบหรือปฏิบัติผิดพลาดบกพร่องไม่ได้ผลตาม
เป้าหมายไม่ทันเวลาเกิดการสูญเปล่าของทรัพยากร

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นันท์นภัส  มนตรี(2557)ได้ท�าการศึกษา จรรยาบรรณของนักบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ

ให้บริการในหน่วยงานกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณของนักบัญชีทีมีความสัมพันธ์

กับคุณภาพการให้บริการในหน่วยงานกองทัพไทย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  สถิติทีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ

การทดสอบความสัมพันธ์  โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันผล  การวิจัยพบว่า  การวิเคราะห์

เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการในหน่วยงานกองทัพไทยตามคุณลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบ

ว่า  บุคลากรในหน่วยงานกองทัพไทย  ที่มีเพศ  อายุ  รายได้  สถานภาพการปฏิบัติงาน  ระดับการศึกษา 

สถานภาพการ  สมรส  และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  มีคุณภาพการให้บริการในหน่วยงาน

กองทัพไทย  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่0.05  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตั้งไว้  และจากผล

การวิเคราะห์จรรยาบรรณของนักบัญชี  มีความสัมพันธ์คุณภาพการให้บริการของนกับบัญชี    ในหน่วยงาน

กองทัพไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 พบว่า  จรรยาบรรณของนักบัญชีมีความสัมพันธ์คุณภาพ การ

ให้บริการของนักบัญชีในหน่วยงาน กองทัพไทย โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและประสิทธิภาพการท�างาน
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สมมติฐำน

: จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท�างานของผู้ท�าบัญชีในส�านักงาน

บัญชี เขตกรุงเทพมหานคร

:  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท�างานของผู้ท�าบัญชีในส�านักงาน

บัญชี เขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้ท�าบัญชีที่ปฏิบัติงานในส�านักงานบัญชีเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 28,448 คน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,2562) กลุ่มตัวอย่าง (Sim-

ple) ที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้ท�าบัญชีที่ปฏิบัติงานในส�านักงานบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 395 คน

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์,2562)  โดยใช้สูตรของทาโร่  ยามาเน่  (Taro Yamane’, 1973 

น.727-728) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 (ธีระวุฒิ เอกะกุ, 2542) 

เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaire)โดยคณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม

จ�านวน 395 ชุด ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับมาครบทั้งหมด 

ที่ถูกต้องและครบถ้วน เป็นแบบสอบถามคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งสร้างแบบสอบถามจากการทบทวน

วรรณกรรมได้แก่  ข้อบังคับสภาวิชาชีพ  ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  2561ควบคู่

การสอบถามจากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาผู้ท�าบัญชีในกรุงเทพมหานคร น�ามาสร้างแบบสอบถามโดย

ผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน โดยได้ค่า  IOC เท่ากับ 0.98 และ น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

Try-out  โดยมีค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.901 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของนักบัญชีที่อยู่ในสถานประกอบการ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดย

ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ท�าวิจัยตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมน�าแบบสอบถามไป

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูล่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค�านวณค่าสถิติพื้น

ฐาน ได้แก่ การตรวจสอบรายการ (Check List) ค่าความถี่(Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) ของ

ตัวแปรที่ศึกษา

ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญชีกับประสิทธิภาพในการท�างานของผู้ท�าบัญชี ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale)ผู้วิจัยใช้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนของค่าเฉลี่ย ดังนี้
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อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่�าสุด

   จ�านวนชั้นที่ต้องการ

  =  5 – 1    

          5

  =  0.8

เกณฑ์การให้คะแนนของค่าเฉลี่ย มีดังนี้

ช่วงคะแนนเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็น และระดับความคาดหวัง

4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น และระดับความคาดหวังมากที่สุด

3.41 - 4.20   หมายถึง  ระดับความคิดเห็น และระดับความคาดหวังมาก

2.61 - 3.40    หมายถึง  ระดับความคิดเห็น และระดับความคาดหวังปานกลาง

1.81 - 2.60   หมายถึง  ระดับความคิดเห็น และระดับความคาดหวังน้อย

1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น และระดับความคาดหวังน้อยที่สุด

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ 

1. ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)คือ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเที่ยงธรรม และความเป็นอิสระ ด้านความรู้ ความสามารถความเอาใจใส่  

และการรักษา มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความลับ ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ  และด้านความ

โปร่งใส 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)คือ ประสิทธิภาพการท�างาน

สรุปผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 288 คน คิดเป็นร้อย

ละ 72.91 มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ�านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.86 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ�านวน 

269 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีในสภาวิชาชีพ จ�านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.27 ประสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า 3 ปี จ�านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.76 รายได้ต่อเดือน น้อย

กว่า 15,000 บาท จ�านวน 164 คน

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ท�าบัญชีในการปฏิบัติงานใน

กรงุเทพมหานครมีผลการวิเคราะห์ดังนี้

ผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ท�าบัญชีในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.42  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.52  และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการรักษาความลับ ค่า
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เฉลี่ยเท่ากับ 4.49

ผู้ท�าบัญชีส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชี    โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53

ส่วนท่ี 3  การทดสอบความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลประสิทธิภาพการ

ท�างานของผู้ท�าบัญชีใน กรุงเทพมหานคร การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์แบบ การถดถอย

พหุคูณด้วยวิธี  Enter  เพื่อหาความสัมพันธ์  ระหว่างตัวแปร  ที่ระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  ผลความ

สัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่กับประสิทธิภาพ 

ตำรำงที่ 1แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับความจรรยาบรรณวิชาชีพ

กับประสิทธิภาพในการท�างานของผู้ท�าบัญชี เขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

จรรยำบรรณวิชำชีพ 

ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนโดย

รวม

t p-valueสัมประสิทธิ์

ถดถอย

ควำมคลำด

เคลื่อน

มำตรฐำน

ค่าคงที่ (Constant) 0.392 0.115 3.425 0.001*

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (HON
1
)  0.089 0.038 2.381 0.018*

ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ (FAIR
2
)  0.121 0.030 4.055 0.000*

ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่และการ

รักษามาตรในการปฏิบัติงาน(KNOW
3
) 

0.151 0.036 4.171 0.000*

ด้านการรักษาความลับ (TREAT
4
)  -0.008 0.035 -0.236 0.813

ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ (BEHA
5
)  0.350 0.042 8.297 0.000*

ด้านความโปร่งใส (TRANS
6
)  0.202 0.034 5.978 0.000*

F = 226.046 p = 0.000*AdjR2 = 0.772  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ

การท�างานด้านความซื่อสัตย์สุจริต(HON
1
)  ด้านความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ(FAIR

2
) ด้านความรู ้

ความสามารถ  ความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน(KNOW
3
)ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ

(BEHA
5
)  ด้านความโปร่งใส(TRANS

6
)  มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างาน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 226.046; p = 0.000)ส่วนด้านการรักษาความลับ(TREAT
4
) ไม่มี

ความสมัพนัธ์และส่งผลกระทบเชงิบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05ซึ่ง

สามารถท�านายความคาดหวังได้ร้อยละ 77.2(R2= 0.772) ผู้วิจัยได้น�าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวท�านายมาเขียน

เป็นสมการท�านายจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการท�างาน (Y)  โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้
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  Y=0.392+0.089HON
1
+0.121FAIR

2
+0.151KNOW

3
+0.350BEHA

5
+0.202TRANS

6

    เมื่อ Y  แทน  ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานกับ

ประสิทธิภาพการท�างาน

    HON
1
  แทน  ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

    FAIR
2
  แทน  ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ

    KNOW
3 
แทน  ด้านความรู้  ความสามารถ  ความเอาใจใส่และการรักษา

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

    TREAT
4 
แทน  ด้านการรักษาความลับ

    BEHA
5
  แทน  ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ

    TRANS
6 
แทน  ด้านความโปร่งใส

ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลพบว่า ตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ์ทั้ง 6 ตัวแปรดังกล่าวมีความ

สัมพันธ ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของผู ้ท�าบัญชีในส�านักงานบัญชี เขต

กรุงเทพมหานครแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ

ในการท�างานนั่นคือด้านการรักษาความลับ เท่ากับ 0.881 โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร มีอ�านาจพยากรณ์

ประสิทธิภาพในการท�างานของผู ้ท�าบัญชีในกรุงเทพมหานคร รวมกันได ้ 0.776 และมีความคาด

เคล่ือนของการพยากรณ์เท่ากับ 0.223

ส่วนที่  4  การทดสอบความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการท�างานของผู้

ท�าบัญชีใน กรุงเทพมหานคร การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  เพื่อหาความสัมพันธ์ 

ระหว่างตัวแปร ท่ีระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ผลความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่กับ

ประสิทธิภาพ 

ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการท�างานของผู้ท�า

บัญชีใน กรุงเทพมหานคร โดยรวม 

HON FAIR KNOW TREAT BEHA TRANS EFF

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (HON) 1 .629** .727** .681** .743** .723** .755**

ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 

(FAIR)

.648** .495** .577** .590** .662**

ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และ

การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน (KNOW)

.660** .706** .660** .747**

ด้านการรักษาความลับ (TREAT) .751** .580** .659**

ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ (BEHA) .725** .815**

ด้านความโปร่งใส (TRANS) .769**

ประสิทธิภาพการท�างาน (EFF) 1

**นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  แต่ละตัวกับตัวแปร
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ตาม  พบว่า  ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรตาม  โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 

0.659 - 0.851 แสดงผลว่ามีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าระดับความสัมพันธ์ ระดับสูง ซึง้ยอมรบัในสมมตุฐิาน : 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท�างานของผู ้ท�าบัญชีในส�านักงานบัญชี เขต

กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีค่าความสัมพันธ์สูง จึงอาจท�าให้เกิดปัญหา Multi-

colinearity  ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ด้านการรักษาความลับ ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ และด้านความ

โปร่งใส เพราะมีค่า Peason’correlation มากกว่า 0.750 

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีด้านความซ่ือสัตย์สุจริต(HON
1
)ด้านความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ

(FAIR
2
) ด้านความรู ้ ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรในการปฏิบัติงาน(KNOW

3
)ด้าน

พฤติกรรมทางวิชาชีพ(BEHA
5
) ด้านความโปร่งใส(TRANS

6
)มีผลกระทบเชิงบวกและมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการท�างาน  อยูใ่นระดบัสงู  อย่างมนียัส�าคญั  0.05  เนือ่งจากการท�าบญัชขีองผูท้�าบัญชจีะต้องปฏบิตัิ

ตนตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพือ่ท่ีจะส่งผลต่อการปฏบิติังานท่ีมปีระสทิธภิาพและเชือ่ถอืได้ ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของฐิติรัตน์  มีมาก (2559: บทคัดย่อ) พบว่าจรรยาบรรณของนักบัญชีด้านความรู้ความสามารถ

ด้านความซื่อสัตย์สุจริตด้านการรักษาความลับและด้านความโปร่งใสและทักษะทางวิชาชีพด้านทักษะ

ทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้านทักษะทาง

ปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื่นและการสื่อสารและด้านทักษะทางปัญญามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีในส�านักงานบัญชีสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิกรด่านพิไลพร  (2558: 

บทคัดย่อ) พบว่าจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพการ

ท�างานในด้าน  1)  ความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  2)  ความรับผิดชอบ

ต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู ้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ 3) ด้านความรู้ความ

สามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4) การรักษาความลับและ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริการ ส่วน

ด้านการรักษาความไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท�างานของผู้ท�าบัญชีที่ปฏิบัติงานโดยผู้ท�า

บัญชีมีจรรยาบรรณน�าข้อมูลทางการบัญชีของลูกค้าไปเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะด้วยผล

ประโยชน์ใด ๆ ทั้งทรัพย์สินหรือต�าแหน่งหน้าท่ี เว้นแต่กรณีเปิดเผยข้อมูลตามสิทธิในฐานะ ผู้ประกอบ

วิชาชีพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ของสภาวิชาชีพ

บัญชีในบรมราชูปถัมภ์(2556) ที่ระบุว่า การรักษาความลับ คือการไม่น�าข้อมูลใด ๆ ที่โดยปกติองค์กรไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปิดเผย

ตามสิทธิหรือหน้าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  เพื่อ

ให้ผู้ท�าบัญชีได้มีก�าลังใจและทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานและจะน�าไปสู่เป้าหมายและความ

ส�าเร็จได้อย่างมั่นคงต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

1.ควรศกึษาในเฉพาะด้านลงไปเพือ่ให้ได้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่มากขึน้  และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยมีการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น�ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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2.ควรศกึษากลุม่ผูท้�าบญัชโีดยรวมทีท่�าบญัช ีไม่ใช่เฉพาะผู้ท�าบัญชีเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
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กำรศึกษำจรรยำบรรณวิชำชีพของผู้บริหำรฝ่ำยบัญชีต่อกำรบริหำรจัดกำร 

ตำมหลักวงจรคุณภำพ (PDCA) กรณีศึกษำเขตอุตสำหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
A Study of Accounting Professional Ethics of Management in Quality Cycle  

Management (PDCA) Case Study: Industrial Zone Phra Nakhon Si Ayutthaya
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บทคัดย่อ

วิจัยเรื่อง  การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารฝ่ายบัญชีกับการบริหารจัดการตามหลักวงจร

คุณภาพ (PDCA) กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ

จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีของผู้บริหารกับการบริหารจัดการ และ 2) ทดสอบความสัมพันธ์ของจรรยา

บรรณวิชาชีพนักบัญชีของผู้บริหารและการบริหารจัดการ โดยเก็บตัวอย่างเป็นแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จ�านวน 207 คน ในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ จากการศึกษา พบว่า  จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหารมี

ระดับความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการอย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 และจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหารมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการ 

โดยด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษา

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ และด้านความโปร่งใส ส่งผล

โดยตรงต่อการบริหารจัดการอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ : จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี,ผู้บริหารฝ่ายบัญชี,การบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA)

Abstract

Study of professional ethics of the management accountant to manage the quality 

cycle (PDCA) case studies of the industry. Ayutthaya Aims to 1) examine the ethics of the 

management  accountant with management  and  2)  test  the  relationship  of  professional 

conduct of accountants, executives and management. Samples were collected in a ques-

tionnaire collected data on 207 people in the industry. Ayutthaya which analyzed data to 

test hypotheses using correlation analysis. And analyze data to test hypotheses using mul-

tiple  regression  analysis.  The  study  found  that  professional  ethics  accountant  executive 

level relationships with management are moderate. Relating to management of a significant 

level of 0.01. Accountants and Professional Ethics Executive in relation to the management. 

By the objectivity and independence of the knowledge, skill and care and treatment stan-
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  Faculty of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

  * Email : yoyo17085@gmail.com

mailto:yoyo17085@gmail.com
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dards in performance. The confidentiality Professional behavior And transparency directly 

affect the management of a significant level of 0.05. 

Keyword: Accounting Ethics, Accounting Executive, Quality management cycle (PDCA)

บทน�ำ

ในยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงการแข่งขันยิ่งรุนแรงมากขึ้น ผู้บริหารจึงต้องมีความ

สามารถ  ในการบริหารงานสูงข้อมูลทางการบัญชีมีบทบาทส�าคัญ  ต่อองค์กรทุกประเภท  ไม่เพียงแต่องค์กร

ธุรกิจที่มุ่งหวังก�าไรทั้งที่เป็นกิจการพณิชยกรรม  กิจการอุตสาหกรรม  และกิจการให้บริการ  รวมถึงองค์กรที่

ไม่มุ่งหวังก�าไร ข้อมูล ทางการบัญชีมีบทบาทต่อผู้ใช้ภายนอกองค์กรทุกประเภท ทุกระดับตามวัตถุประสงค์

ที่แตกต่างกันไป องค์กรที่ สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เป็นประโยชน์ในการ บริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะมีความได้เปรียบในการ “แข่งขันมากกว่า ตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป วิชาชีพ

บัญชีเป็นวิชาชีพอิสระแขนงหนึ่งท่ีให้ความส�าคัญ กับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ (จรรยา, 

2556)

การบัญชีนับว่ามีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารธุรกิจที่มีการแข่งขันกันมาก การด�าเนินธุรกิจใน

ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากธุรกิจแบบเดิม ซึ่งมีผู้ผลิตเป็นผู้ก�าหนดลักษณะ คุณภาพ รวมทั้งราคาของ

สินค้า การบัญชีบริการจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการส่งเสริมให้การด�าเนินธุรกิจสามารถบรรลุเป้า

หมายของกิจการได้ ( กชกร เฉลิมกาญจนา, 2544 หน้า : 2-4 ) นักบัญชีบริหาร มีหน้าที่เสนอข้อมูลทางบัญชี 

และการเงินที่จ�าเป็นต่อผู้บริหารของกิจการเพื่อใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจ การปฏิบัติการภายใต้

กรอบแนวทางด้านจรรยาบรรณท�าให้บริษัทสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างยั่งยืน  จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

อย่างมาก ( สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ , 2552  หน้า : 7-11) 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที่ก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีและผู้มีวิชาชีพทางบัญชีต้องมี

ความโปร่งใสในการท�างาน  มีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการท�างานและสามารถปฏิบัติงานภายใต้

กรอบวิชาชีพได้โดยอิสระไม่อยู่ภายใต้การบังคับ ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ 

โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ใดๆ พิจารณาหลักฐานต่างๆโดยปราศจากอคติ ปฏิบัติงานทาง

บัญชีด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง และท�างานตามหลักฐานที่เป็นจริง (ที่มา : https://www.amtaudit.com 

สืบค้น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ  ด�าเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ที่ก�าหนดไว้ PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้การ

ด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ที่มา : https://sites.

google.com สืบค้น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ท�าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหารต่อ

การบริหารจัดการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีระดับผู ้บริหารเขตอุตสาหกรรม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ทราบว่าจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหารให้ความสัมพันธ์กับการ

บริหารจัดการมากน้อยเพียงใด
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1) ศึกษาระดับจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีของผู้บริหารกับการบริหารจัดการ 

2) ทดสอบความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีของผู้บริหารและการบริหารจัดการ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ท�าให้เข้าใจถึงความมีจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีของผู้บริหารกับการบริหารจัดการ

2. ท�าให้เข้าใจถึงระดับความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีของผู้บริหารและการ

เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและสมมุติฐำนของกำรวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารฝ่ายบัญชีต่อการบริหารจัดการ

ตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นตัวแปรตาม ซึ่ง

มาจากวัตถุประสงค์ข้างต้น สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
กรอบแนวคิดกำรท�ำวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิด

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี

จรรยาบรรณ ความหมายตามศัพท์บัญญัติของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

(ราชบัณฑิตยสถาน. จากhttp://www.royin.go.th สืบค้น วันที่ 13 กรกฎาคม 2562  ) หมายถึง ประมวล

ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก�าหนดขึ้น เพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและ

ฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใช้ในการควบคุมความประพฤติและการด�าเนินงานของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

บัญชี หมวด 2 หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักการพื้น
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ฐานของจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ความรู้ ความ

สามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน การรักษาความลับ พฤติกรรมทางวิชาชีพ 

ความโปร่งใส (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561)

จากแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ สรุปได้ว่า จรรยาบรรณวิชาชีพในแต่ละด้านเป็นการควบคุมความ

ประพฤติภายในในการท�างานของนักบัญชี เมื่อน�ามาใช้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการใน

แต่ละด้าน 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร

ถนัด เดชทรัพย์ (2550 : 21-25) กล่าวว่า ในอดีตท่ีผ่านมาระบบการจัดการของการผลิตและ

กิจกรรมต่างๆ ก็ดี ทางเศรษฐกิจ ทางการตลาด มิได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก และไม่ต้องอาศัยระบบของ

การจัดการเช่นในปัจจุบันนี้กระทั่งเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก  (ประมาณ ปี  ค.ศ.  1880)  ซึ่ง

เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอันมีผลท�าให้เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

ตลอดจนมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเริ่มเป็นที่ยอมรับ

และขยายตัวอย่างมาก มีการพัฒนามากขึ้นตามล�าดับ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค�า ได้แก่ 

Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด�าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA 

สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ ( ที่มา : http://colacooper.blogspot.com  สืบค้น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2563)

จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สรุปได้ว่า การบริหารจัดการการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นตลอดจนได้ผลผลิตที่มีประสิทธิผลนี้  ไม่ว่าจะองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ต่างก็ต้องการการจัดการ

ที่ดี เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวหน้าได้ดีที่สุด

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รัชนีกร  จันทิมี  และ  ดร.ฐิติรัตน์  มีมาก  (2560)    ศึกษาเรื่อง จรรยาบรรณของนักบัญชีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในส�านักงานบัญชี  ในเขตอ�าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในส�านักงานบัญชีใน  เขตอ�าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมมี

จรรยาบรรณอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยนักบัญชี มีจรรยา

บรรณในด้านความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก  รองลงมา  ได้แก่  ด้านการรักษาความลับ 

ด้านความเที่ยงธรรม  ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านความโปร่งใส  ตามล�าดับ  ภาพรวมการท�างานมี

ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา  เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยนักบัญชีปฏิบัติ

งานด้านปริมาณงาน  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก  รองลงมา  ได้แก่  ด้านเวลา  และด้าน

คุณภาพของงาน ตามล�าดับ

อดุลย์ กองสัมฤทธิ์  (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบ

ว่า การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยปัจจัยจูงใจ ได้แก่ด้านความส�าเร็จในการท�างานของบุคคล ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติและด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนด้านความรับ
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ผิดชอบอยู่ในระดับมาก  ส�าหรับปัจจัยค�้าจุน  ได้แก่  ด้านเงินเดือน  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด้าน

นโยบายและการบริหารงาน ด้านสถานภาพท�างาน ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านความมั่นใจในการท�างานและ

ด้านวิธีการปกครองบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง

สมมุติฐำนกำรวิจัย

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของผู้บริหารฝ่ายบัญชี มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการแบบวงจร

คุณภาพ (PDCA) ในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ด�าเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงส�ารวจ  โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการส่ง

แบบสอบถามให้กับนักบัญชีระดับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระบวนกำรและวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักบัญชีระดับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2562

กลุ่มตัวที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ  นักบัญชีระดับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจ�านวน 429 กิจการ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้าจ�านวน 116 

กิจการ  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจ�านวน  84  กิจการ  นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครจ�านวน  53  กิจการ 

และสวนอุตสาหกรรมโรจนะจ�านวน 176 กิจการ (ที่มา : รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย เข้าถึงได้

จาก : http://www.ptsc.co.th. 2554 สืบค้น วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ) ซึ่งให้นักบัญชีระดับผู้บริหารเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามจ�านวน 207 ชุด ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ�านวน 207 

ชุด ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ�านวน 207 ชุด ซึ่งสอดคล้องกับการค�านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ ทา

โร ยามาเน่ (Taro Yamane)  ซึ่งได้เสนอสูตรการค�านวณขนาดตัวอย่าง 1 กลุ่ม โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 

0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตำรำงที่ 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชาการ

อุตสำหกรรม N n

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า 116 52

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 84 42

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 53 25

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 176 88

รวม 429 207
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ดังนั้น  จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  206.99  หรือ  207  โดยใช้การสุ่มแบบ  ทาโร  ยามาเน่ 

(Taro Yamane)

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

ในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์

และลงรหัส  (Code)  โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย 

(Mean  :    ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Correla-

tion) และสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression)   ซึ่งเขียนสมการได้ดังนี้

เมื ่อ      แทน   ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน

            แทน ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว

      Y  แทน  การบริหารจัดการแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 

      X
1
  แทน  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความซื่อสัตย์สุจริต     

      X
2
  แทน   จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ

      X
3
  แทน   จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่

                และการรักษามาตรในการปฏิบัติงาน

      X
4
  แทน   จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านการรักษาความลับ

      X
5
  แทน   จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ

      X
6
   แทน   จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ด้านความโปร่งใส

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  1.)  ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้

บริหาร จ�านวน 18 ค�าถาม 2.) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการจัดการ จ�านวน 15 ค�าถาม โดยลักษณะของค�าถาม

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ

1. ตัวแปรอิสระ คือ จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี ประกอบด้วย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความ

เที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ  ด้านความรู้  ความสามารถ  ความเอาใจใส่  และการรักษามาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ และด้านความโปร่งใส

2.  ตัวแปรตาม  คือ  การบริหารจัดการแบบวงจรคุณภาพ  (PDCA)  ประกอบด้วย  ด้านการวางแผน 

ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงการด�าเนินการอย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของกลุ ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามในช่วงเดือน

กรกฎาคม ปี พ.ศ.  2562 ตรวจความสมบูรณ์  และจ�าแนกเป็นส่วนประกอบส�าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง
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จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหาร ประกอบด้วย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเที่ยงธรรมและ

ความเป็นอิสระ  ด้านความรู้  ความสามารถ  ความเอาใจใส่  และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ด้าน

การรักษาความลับ  ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ  และด้านความโปร่งใส  ส่วนที่  2  การบริหารจัดการตามหลัก

วงจรคุณภาพ (PDCA)  ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ และด้าน

การปรับปรุงการด�าเนินการอย่างเหมาะสม น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยน�าความถ่ีท่ีได้ไปค�านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  การ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ผลลัพธ์กำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักบัญชีในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การท�างาน พบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.90) อายุ 31- 40 

ปี (ร้อยละ 62.80) รองลงมา 41 – 50 ปี (ร้อยละ 29.00) วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท  (ร้อยละ 61.40) 

รองลงมา ปริญญาตรี (ร้อยละ 22.20) ประสบการณ์การท�างาน 6 – 9 ปี (ร้อยละ 41.10) รองลงมา  1- 5 ปี 

(ร้อยละ 33.80 )

ส่วนที่ 2 การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหาร

ตำรำงที่ 1 แสดงกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของจรรยำบรรณวิชำชีพนักบัญชีระดับผู้บริหำร

จรรยำบรรณวิชำชีพของผู้บริหำรฝ่ำยบัญชี Mean
Std. Devia-

tion
แปลควำม

ด้านความซื่อสัตย์ (x
1
) 4.76 .377 มากที่สุด

ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ(x
2
) 4.69 .415 มากที่สุด

ด้านความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน(x
3
)

4.65 .378 มากที่สุด

ด้านการรักษาความลับ(x
4
) 4.70 .387 มากที่สุด

ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ (x
5
) 4.73 .395 มากที่สุด

ด้านความโปร่งใส(x
6
) 4.76 .397 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม 4.72 .392 มากที่สุด

จากตารางท่ี 1 พบว่า แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้

บริหารจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารฝ่ายบัญชี  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความลับ  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( = 4.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความโปร่งใส  ( =  4.76)  ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ  ( = 

4.73)  ด้านการรักษาความลับ  ( =  4.70)  ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ  ( =  4.69)  และด้าน
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ความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน ( = 4.65)

ส่วนที่ 3 การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารจัดการ

ตำรำงที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

จรรยำบรรณวิชำชีพของผู้บริหำรฝ่ำยบัญชี Mean Std. Deviation แปลควำม

ด้านการวางแผน(y
1
) 4.58 .377 มากที่สุด

ด้านการปฏิบัติงานตามแผน(y
2
) 4.67 .386 มากที่สุด

ด้านการตรวจสอบ(y
3
) 4.60 .368 มากที่สุด

ด้านการปรับปรุงการด�าเนินการอย่างเหมาะสม(y
4
)  4.62 .351 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม 4.62 .370 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบวงจร

คุณภาพ  (PDCA)  การบริหารจัดการแบบวงจรคุณภาพ  (PDCA)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 

4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 

ด้านการปฏิบัติงานตามแผน  ( =  4.67)  ด้านการปรับปรุงการด�าเนินการอย่างเหมาะสม  หรือ  การจัดท�า

มาตรฐานใหม่ ( = 4.62) ด้านการตรวจสอบ ( = 4.60) และด้านการวางแผน ( = 4.58) 

ส่วนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์ถดถอยของจรรยาบรรณ   

วิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหารกับการบริหารจัดการ

ตำรำงที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี 

ระดับผู้บริหารกับการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยรวม

การทดลองเพื่อวัดระดับความส�าคัญของตัวแปร โดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิสห

สัมพันธ์เพียร์สัน ( Pearson Correlation Coefficient  ( r ) หรือ Pearson’s Product Moment Correla-

tion Coefficient ) เกณฑ์การพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีดังนี้
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)      ระดับความสัมพันธ์

     0.91   -    1.00             มากที่สุด

     0.71   -    0.90             มาก

     0.51   -    0.70            ปานกลาง

     0.31   -    0.50           ต่�า

     0.00   -    0.30             ต่�ามาก
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x
1

x
2

x
3

x
4

x
5

y

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต(x
1
) 1 .701** .657** .629** .613** .678**

ด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ(x
2
) .628** .679** .643** .703**

ด้านความรู้ความสามารถ ความเอาใจใส่และการ

รักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน(x
3
)

.579** .688** .676**

ด้านการรักษาความลับ(x
4
) .598** .666**

ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ(x
5
) .675**

การบริหารจัดการ (y) 1

  **นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่างตัวแปรตาม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.579 – 0.703 ที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ  0.01  แสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ

ตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) อยู่ในระดับความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง ท�าให้ไม่เกิดปัญหาเนื่องจากความ

สัมพันธ์ภายใน  ระหว่างตัวแปรอิสระ  โดยเรียงล�าดับความสัมพันธ์ได้  ดังนี้  อันดับแรก  คือ  ด้านความเที่ยง

ธรรมและความเป็นอิสระ  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.703  รองลงมา  คือด้านความซื่อสัตย์สุจริตค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.678    ด้านความรู้ความสามารถ  ความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานใน

การปฏิบัติงานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.676 ด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ 0.675 และสุดท้ายด้านการรักษาความลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.666 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรอิสระที่เกิดปัญหา  Multicollinearity  ระหว่างด้านความซื่อสัตย์

กับด้านความโปร่งใสมีระดับความสัมพันธ์ระดับสูง  เมื่อพบปัญหาในเรื่อง Multicollinearity ผู้วิจัยหาวิธีใน

การแก้ไขปัญหาโดยการตัวแรด้านความโปร่งใส  เพราะว่า  ระหว่างด้านความซื่อสัตย์กับด้านความโปร่งใสมี

ความหมายคล้ายคลึงกัน โดยเลือกตัวที่มีค่าสูงไว้
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ตำรำงที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี

ระดับผู้บริหารกับการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ตัวแปรต้น

ผลกำรด�ำเนินงำน

t p-value
สัมประสิทธิ์

กำรถดถอย

ค่ำ

สัมประสิทธิ์

มำตรฐำน

คงที่ (Constant) 1.094 .186 5.873 .000*

ความซื่อสัตย์สุจริต (x
1
) 0.135 0.053 2.524 .012*

ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ (x
2
) 0.157 0.050 3.137 .002*

ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน (x
3
)

0.154 0.052 2.951 .004*

การรักษาความลับ (x
4
) 0.153 0.049 3.160 .002*

พฤติกรรมทางวิชาชีพ (x
5
) 0.149 0.050 2.987 .003*

F =73.974 r=  0.805 R2 = 0.648 Adjusted R2 =0.639 SE = 0.184

*มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่  4  พบว่า  ผลการวิเคราะห์พบว่า  จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหารกับการ

บริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) ด้านความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ(X
2
) ด้านความรู้ 

ความสามารถ  ความเอาใจใส่และการรักษามาตรในการปฏิบัติงาน(X
3
)  ด้านการรักษาความลับ(X

4
)  ด้านพฤ

ติกรรมทางวิชาชีพ(X
5
) และด้านความซือ่สตัย์สจุรติ(X1)  มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการ อย่างมีนัยส�าคั

ญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึ่งสามารถท�านายความคาดหวังได้ร้อยละ 63.90 (Adjusted R2 =0.639 ) 

Y
  
 = 1.094 +0.135 X

1 
+ 0.157 X

2
 + 0.154X

3
 +0.153 X

4
 + 0.149 X

5
+ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ตัวแปรอิสระหรือตัวพยากรณ์ทั้ง 5 ตัวแปรดังกล่าว มีความสัมพันธ์ต่อ

การบริหารจัดการ โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร มีอ�านาจพยากรณ์การบริหารจัดการ รวมกนัได้ 0.639  และมี

ความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์เท่ากับ 0.184

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์ต่อการ

บริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA)ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

ระหว่างตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.579 – 0.703 ที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.01  แสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีระดับผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ

การบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ  (PDCA)  อยู่ในระดับความสัมพันธ์  ระดับปานกลาง  สอดคล้องกับ

งานวิจัยของนาถพล ลอยลิบ  (2561)  โดยกล่าวว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าตัวแปร

ทุกตัว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระหว่างตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.475 – 0.662 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01 แสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณและความ

รับผิดชอบในวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานสอบบัญชีตามเกณฑ์ส�านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน 
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ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรอิสระที่เกิดปัญหา  Multicollinearity  ระหว่าง

ด้านความซื่อสัตย์กับด้านความโปร่งใสมีระดับความสัมพันธ์ระดับสูง  ซึ่งอาจเกิดจากข้อค�าถามระหว่างด้าน

ความซื่อสัตย์กับด้านความโปร่งใสมีความคล้ายคลึงกัน  เมื่อพบปัญหาในเรื่อง  Multicollinearity  ผู้วิจัยหา

วิธีในการแก้ไขปัญหาโดยการตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งออก  สอดคล้องกับงานวิจัยของนัจรีภรณ์  สิมมารุณ  กล่าว

ว่าการตัดตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันสูงออกตัวใดตัวหนึ่ง  โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อย่างง่ายระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยเลือกตัวที่มีค่าสูงไว้

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยของจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารฝ่าย

บัญชีต่อการบริหารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) ผู้บริหารฝ่ายบัญชีให้ความส�าคัญของจรรยา

บรรณวิชาชีพกับการบริหารจัดการมากท่ีสุดคือด้านความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ เนื่องจากผู ้

ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับผู้บริหารจะต้องมีความเที่ยงธรรม ซื่อตรง โดยที่ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ 

จากหน้าที่ที่ตนให้บริการอยู่ และจะต้องใช้ดุลพินิจของตัวเองในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของณัฐวัชร  อุตตมะปรากรม  (2561)  โดยกล่าวว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องสามารถปฏิบัติงานด้วย

ความอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพเพื่อให้ผลงานผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเชื่อถือได้  ด้านความรู้ ความ

สามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับ

ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ ประสบการณ์ และความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มท่ี เพราะถ้าหากผิดพลาดขึ้นมาอาจส่งผลต่อปัญหาขององค์กรในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของฐิติรัตน์ มีมากและคณะ (2559) โดยกล่าวว่าการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถตาม

สาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา  น�าความรู้และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐาน

ของมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ในงานอย่างเต็มความสามารถ และด้วยความช�านาญใน

วิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งส่งผลให้การท�างานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้านการรักษาความ

ลับ เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับผู้บริหารจะต้องไม่เปิดเผยความลับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต  และจะต้องไม่น�าความลับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

หรือเพื่อผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาววันวิสา  เนื่องสมศรี  (2551:159  – 

160) กล่าวว่า การรักษา ความลับโดยค�านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความรับผิดชอบ

ของนักบัญชีที่มีการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าและองค์กรด้วยความเสมอภาคและเที่ยงธรรม  และมีสัมพันธภาพ

ที่ดีกับลูกค้า โดยเชื่อว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรในอนาคต ด้านพฤติกรรม

ทางวิชาชีพ เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับผู้บริหารจะต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่ท�าให้เกิดความ

เสื่อมเสียต่อวิชาชีพทั้งต่อตัวเองหรือส่วนรวม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวปวีณา สุดลาภา 

(2553:108)  พบว่า  นักบัญชีที่ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพในด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพ  จะท�าให้

ผลงานที่ได้นั้นเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น สอดคล้องกันและสามารถตรวจสอบได้ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในระดับผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมซ่ือตรงต่อวิชาชีพและ

ต้องไม่มีส่วนได้เสียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 

จริงใจ  ซื่อตรงต่อวิชาชีพไม่คดโกง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติรัตน์  มีมากและคณะ  (2561)  ที่กล่าวว่า 

โดยนักบัญชีมีการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อมูลและรายงานข้อมูลตามความจริงอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ปฏิบัติ

หน้าที่โดยยึดมั่นในความซื่อตรงต่อวิชาชีพโดยไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
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ประโยชน์ที่ได้จำกกำรศึกษำ

ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชีของผู้บริหารต่อการบริหารจัดการ

ตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยในครั้งต่อไป

1.  ประชากรของงานวิจัยถูกจ�ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มนักบัญชีในระดับผู้บริหารในจังหวัดเท่านั้น  ดังนั้น

ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายอื่นด้วย  ในโอกาสต่อไปควรเพิ่มกลุ่มประชากร

ในด้านอื่นที่มีความสอดคล้องกับการศึกษา

2.  ระยะเวลาการศึกษาที่ค่อนข้างจ�ากัด  และเป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่มประชากรเป้าหมายอาจจะ

ท�าให้ผลของการศึกษาที่ออกมาอยู่ในขอบเขตเฉพาะเรื่องที่ศึกษา
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ผลกระทบของทักษะกำรบัญชีและกำรควบคุมภำยในที่มีผลต่อประสิทธิภำพ 

ในกำรบริหำรงำนพัสดุของสถำนศึกษำในจังหวัดสงขลำ
Effect of accounting professional skills and Internet control on effectiveness  

of administrative procurement of education units In Songkhla province

ศุภสุตา  ตันชะโร1* ฐิติมา  จุลจินดา1

Supasuta Tuncharo1* Thitima Juljinda1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างทักษะการบัญชีของผู้ปฏิบัติ

งานพัสดุกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ

ระหว่างการควบคุมภายในของสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัด

สงขลา  และ3)  เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงทักษะวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษาโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจงจากเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา จ�านวน 80  โรงเรียน และเก็บรวบ

ข้อมูลในปี2560 – 2561 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า 1)ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา  (t=2.773,  p=0.007)  ในส่วนด้านอื่น  ๆ  ของทักษะทาง

บัญชี ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ

การสื่อสาร  และทักษะทางองค์กรและการจัดการธุรกิจพบว่าไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

งานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา  2)การควบคุมภายในแต่ละด้านไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา 

เสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มทักษะทางองค์กรและการจัดการธุรกิจให้แก่เจ้าหน้าที่

พัสดุของสถานศึกษา  เพิ่มการควบคุมภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพในการบริหาร

งานพัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคัญในเรื่องของความโปร่งใส 

ค�ำส�ำคัญ ทักษะการบัญชี, การควบคุมภายใน, ประสิทธิภาพการบริหารงาน

Abstract

The purpose of this research was to study. 1) The effect between the accounting 

skills of the warehouse workers and the efficiency of the warehouse management of schools 

in Songkhla. 2) The effect between Internal control of schools and the efficiency of supplies 

management of schools in Songkhla. And 3) Suggestions for improving the professional skills 

of  ware  workers  in  educational  institutions.  The  sampling  was  conducted  by  purposive  

sampling from school personnel in Songkhla 80 schools. The statistics used for data analysis 

are Pearson’s correlation coefficient.
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The  study  found  that  1)  Personal  trait  skills  affect  the  efficiency  of  supplies  

management of schools in Songkhla in statistically significance level of 0.05 In other areas 

of accounting skills. Include Intellectual skills, Technical and Functional Skills,  

Interpersonal  and  Communication  Skills  and  Organizational  and  Business    Management  

Skills It was found that there was no effect on the efficiency of the warehouse management 

of schools in Songkhla. 2) Internal control on each side there is no effect on the efficiency 

of supplies management of schools in Songkhla in statistically significance level of 0.05.

Suggestions  the  school  administrators  should  increase  organizational  skills  and  

business management to the educational staff of the school. Increase internal control in 

information  and  communication  and  efficiency  in  parcel  management.  School  

administrators should focus on transparency.  

Keywords: Accounting skills, Internal control, Management efficiency

บทน�ำ

การบริหารพัสดุมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอ�าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล  โรงพยาบาล   สถานศึกษาเป็นต้น   ซึ่งพัสดุเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากงานพัสดุจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วประหยัด และทันต่อ

เหตุการณ์ในปัจจุบันแล้ว  พัสดุยังมีส่วนช่วยให้โครงการต่างๆที่ได้มีการวางแผนการด�าเนินงานไว้ประสบผล

ส�าเร็จได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการเรียนการสอนอีกด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก�าหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้คือ (1) คุ้มค่า คือพัสดุที่

จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  มี

ราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน (2) โปร่งใส คือการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุต้องกระท�าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ

ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ  มีหลักฐานการด�าเนินงาน

ชัดเจน  และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  (3)  มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล คือต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างแสละการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก�าหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผล

สัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และ(4) ตรวจสอบได้ คือมีการเก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพัสดุ

และงบประมาณที่พบในสถานศึกษาคือ  การจัดซื้อพัสดุราคาแพงเกินไปจากราคากลาง  จนท�าให้ต้องมีการ

แก้ไขหรือมีการเรียกเก็บเงินคืน การซื้อพัสดุบางรายการที่กระทรวงคลังไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายได้ การควบคุม

พัสดุไม่มีประสิทธิภาพ ท�าให้จ�านวนพัสดุที่มีไม่ตรงกับบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ไม่มีการตรวจสอบ

พัสดุประจ�าปี และไม่มีการรายงานผลการตรวจสอบ(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ2560)จากการศึกษาของรัตนา  เพ็ชระ(2553 : 54) สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนวัน
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ประชาบ�ารุง  ผลการวิจัยพบว่า  บุคลาการส่วนมากไม่ผ่านการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

พัสดุมาโดยตรงหรือมีหลักการ  มีทฤษฎี  แต่ขาดประสบการณ์และคณะกรรมการด�าเนินการบริหารงานพัสดุ

เป็นครูผู้สอนท่ีต้องรับผิดชอบงานด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีการปฏิบัติงานพิเศษอื่นที่ได้รับมอบ

หมายไปพร้อมๆกับงานพัสดุ ท�าให้มีข้อจ�ากัดเร่ืองของเวลา จึงส่งผลให้การบริหารงานพัสดุโรงเรียนวัด

ประชาบ�ารุงไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร เพราะผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติและระเบียบ

ไม่ดีพอ ท�าให้การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนวัดประชาบ�ารุงในบางเรื่องด�าเนินไปอย่างล่าช้า  อุรา วงศ์ประ

สงศ์ชัย,  สุวารีย์  วงศ์วัฒนา(2556)  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฎิบัติงานพัสดุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาขาดการส�ารวจข้อมูลความต้องการใช้พัสดุของผู้ใช้จริง ท�าให้

การได้มาของพัสดุไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน  ปัญหาการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด  ท�าให้

งบประมาณที่ตั้งมีไม่เพียงพอ ปัญหาการลงบัญชีและทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีพัสดุจ�านวนมาก 

รวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ  

การควบคุมภายในเป็นหัวใจส�าคัญในการบริหารงานพัสดุ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจ�านวน

พัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในสถานศึกษาโดยมีการควบคุมการจัดท�าบัญชีหรือทะเบียน จ�าแนกประเภทและ

รายการวัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับจ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจ

สอบ นอกจากนี้การควบคุมภายในยังช่วยในการเก็บดูแลบ�ารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

และท�าให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะท�าให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบ�ารุงรักษา หรือหมดความจ�าเป็น 

สมควรที่จะจ�าหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน  ผลการศึกษาของรัตนา  เพ็ชระ(2553)  พบว่า  การแจกจ่าย

และการควบคุมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการแต่งตั้งมอบหมายให้มีผู้รับ

ผิดชอบในการแจกจ่ายและควบคุม  คือ  การยืมพัสดุ  มีการยืมพัสดุในโรงเรียน  การจัดท�าบัญชีหรือทะเบียน

คุมพัสดุ  มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์และบัญชีพัสดุ  การก�าหนดแผนการเบิกจ่าย  การตรวจสอบพัสดุประจ�าปี 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จท่ีได้จากการปฏิบัติงานของพนักงานใน

หน่วยงาน  โดยเปรียบเทียบปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงจ�าเป็นที่จะต้อง

ใช้ทรัพยากรในการบริหาร(Administrative Resource) คือ คน เงิน พัสดุ และการจัดการถึงแม้ว่าทรัพยากร

คนจะเป็นที่ยอมรับของนักบริหาร  แต่ทรัพยากรประเภทพัสดุและงานพัสดุ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร 

ก็มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการบริหารงานไม่น้อยกว่าทรัพยากรอื่นๆที่จะให้พัฒนาหน่วยงานมีการพัฒนา

บรรลุเป้าหมาย เพราะงานพัสดุจะมีความส�าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร

หน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลถึงการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานนั้นมี

ประสิทธิภาพ และจะส่งผลต่อระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอีกด้วย (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

ดังนั้นผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษาผลกระทบของทักษะการบัญชี การควบคุมภายใน ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา  เพื่อน�าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดประประโยชน์

สูงสุดแก่หน่วยงาน
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างทักษะทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุกับประสิทธิภาพการบริหาร

งานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา

2.  เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างการควบคุมภายในของสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงาน

พัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

1.  สามารถน�าผลจากการศึกษาเรื่องผลกระทบระหว่างทักษะทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุกับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา มาปรับปรุงและพัฒนาความรู้ของผู้

ปฏิบัติพัสดุในด้านการปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

หน่วยงานต่อไป

2.  สามารถน�าผลจากการศึกษาเรื่องผลกระทบระหว่างทักษะทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุกับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา มาปรับปรุงและพัฒนาความรู ้ของ

บุคลากร และผู้มีหน้าที่ในการจัดท�ารายงานการควบคุมภายใน  รวมถึงระบบการควบคุมภายในของสถาน

ศึกษาในประเด็นที่มีปัญหา เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารงานพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อไป

กำรทบทวนวรรณกรรม

1. การบริหารพัสดุของสถานศึกษา

ในการบริหารงานด้านพัสดุ  ต้องน�าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ซึ่ง

เรียกกันโดยท่ัวไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการด้านการพัสดุในสถานศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิติบุคคลโดยยึดหลักส�าคัญ 5 ประการคือ 

(คมคาย, 2551) 1. หลักความคุ้มค่า 2. หลักความโปร่งใส 3. หลักความรับผิดชอบ 4. หลักนิติธรรม หรือหลัก

ความถูกต้องตามกฎหมาย  5.  หลักความเสมอภาค  การควบคุมและบ�ารุงรักษาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการ

บริหารพัสดุ  แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญในเรื่องนี้น้อยกว่าการจัดหา  ทั้งๆที่การใช้ประโยชน์

ของพัสดุเป็นเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่ไม่มีระบบการ

ควบคุมที่ดีจะท�าให้พัสดุเกิดการสูญหายหรือเสื่อมสภาพในเวลาอันไม่สมควร  ท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

จัดหาใหม่หรือซ่อมแซมบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีดังเดิม ปัญหาที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุที่

ส�าคัญ  ได้แก่  (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)  1.  ไม่ลงบัญชีหรือ

ทะเบียนพัสดุที่ทางราชการได้รับหรือลงทะเบียนไม่ครบถ้วน  2.  ไม่ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุให้รัดกุม  3.  ไม่

ดูแลรักษาพัสดุให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและไม่มีการท�าประวัติการใช้งาน4. ไม่มีการท�าหลักฐานการยืมและ

คืนพัสดุ 5. ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจ�าปี 

ประเด็นปัญหาด้านการบัญชี การจัดท�ารายงานการเงินและงบการเงิน

1.  ปัญหาด้านบุคลากร  ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้  ท�าหน้าที่บัญชี  หรือมีแต่เจ้าหน้าที่ขาด

ความรู้ทักษะเพียงพอ เจ้าหน้าท่ีไม่มีความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ หรือถูกแทรกแซงจากฝ่ายบริหารให้

ร่วมมือกระท�าความผิด (ท�าเอกสารเท็จ ,ตบแต่งบัญชี) 2. ปัญหาด้านระบบงาน ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานด้าน
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บัญชีที่ เหมาะสม ตามมาตรฐานที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป กิจกรรมการด�าเนินงานกับการรับรู้และการบันทึก

รายงานบัญชีไม่สอดคล้องกัน นโยบายบัญชีกับนโยบายทางการบริหารมีความขัดแย้งกัน 3. ปัญหาด้านการ

ประมวลผล ที่มาของรายได้หรือรายจ่าย มีกิจกรรมย่อยเป็นจ�านวนมากท�าให้การประมวลผลล่าช้า กิจกรรม

ย่อยมีรายการเป็นจ�านวนมาก การประมวลผลด้วยคน มีต้นทุนสูงและผิดพลาดได้ง่าย เจ้าหน้าที่ที่ดูแล

กิจกรรมย่อย ขาดวินัยทางการเงินการคลัง เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการส่วนใหญ่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ด้านการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม  เขต 36) จากการทบทวนเอกสาร

ของการจัดการพัสดุของสถานศึกษาจะได้ว่า พื้นฐานความรู้ที่ส�าคัญของการจัดการพัสดุของสถานศึกษา คือ 

ทักษะทางวิชาชีพการบัญชี ความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชี

2. ทักษะทางวิชาชีพ

คณะกรรมการวิชาชีพาบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี,2550 

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี  (Internationl  Education  Stan-

dards  for Professional Accountants:  IES) ฉบับที่ 3  เรื่องทักษะทางวิชาชีพบัญชีระบุว่านักบัญชีต้องมี

ทักษะ 5 ด้านได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 6 ระดับ ตามล�าดับจาก

น้อยไปหามาก ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ได้ สามารถสังเคราะห์ได้ 

(น�าองค์ความรู้หลายๆด้านมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วท�าการคาดการณ์และให้ผลสรุปได้) และสามารถ

ประเมินคุณค่าได้ 2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่การงาน (Technical  and  Functional  Skills) 

คือ มีความช�านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถจัดท�ารายงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ซึ่ง

ประกอบด้วยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  3)  ทักษะทางคุณลักษณะ

เฉพาะบุคคล (Personal  Skills) คือทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ  การพัฒนาทักษะเหล่านี้

จะช่วยการเรียนรู้และการปรับคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4) ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ

สื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  คือ ความสามารถท�างานเป็นทีม  ซึ่งช่วยให้ผู้ประ

กอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กรได้ดีรับส่งผลสารสนเทศได้  การตัดสินใจ

อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ และ5) ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ (Organization-

al  and  Business  Management  Skills) คือ มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพบัญชี

3 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายในที่ส�าคัญของการควบคุมภายใน ซึ่งจ�าแนกเป็น 5 องค์ประกอบที่

ส�าคัญตามแนวทางของ COSO ซึ่งเป็นแม่แบบสากลของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย  1) สภาพ

แวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตระหนักถึงความจ�าเป็นและ

ความส�าคัญของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยบุคลากรทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบ

และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 2) การ

ประเมินความเสี่ยง คือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปล่าหรือเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 3) กิจกรรมการ

ควบคุม กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในก�าหนดขึ้นน้ัน ได้มีการน�าไปปฏิบัติตามภายในองค์กรอย่างทั่วถึง 4) สารสนเทศและการ

สื่อสาร องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร อาจพิจารณาประเด็นที่ส�าคัญได้ดังนี้ 4.1) ข้อมูล

เพียงพอ ถูกต้อง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม และทันเวลา เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
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และการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 4.2) การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร จากผู้บริหารถึงพนักงาน

และในทางกลับกัน ระหว่างหน่วยงานหรือแผนก ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอกเช่น สื่อมวลชน ผู้ออกกฎ

ระเบียบต่างๆ 4.3) สื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความส�าคัญและความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายใน และ5) การติดตามประเมินผล คือ  การประเมินผลการด�าเนินงานเป็นระยะหรือเป็นครั้งคราว เช่น 

การตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในองค์กรนั้นเอง หรือการมอบหมายให้บุคคล

ภายนอกมาท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน หากองค์กรมีหน่วยตรวจสอบภายใน ก็ต้องส่งเสริมและพัฒนา

หน่วยงานนี้ให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ      

4. การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา  

ตามระเบียบว่าด้วยส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 และหน่วยตรวจสอบ

ภายใน ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556  ก�าหนดไว้ว่าการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้  ผู้

มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องด�าเนินการโดย  1) เปิดเผย หมายถึง การด�าเนินการ

โดยการประกาศราคากลางหรือราคาอ้างอิง  การค�านวณราคากลางหรือที่มาของราคากลางหรือราคาอ้างอิง 

ให้หน่วยงานของรัฐต้องประกาศรายละเอียดข้อมูล ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนดไว้  ในระบบข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างและของกรมบัญชีกลาง  2) โปร่งใส หมายถึง  การมี

ระบบงานและขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์

ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา 3) ตรวจสอบ

ได้  หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามกฎหมาย  จรรยาวิชาชีพ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

รับผิดชอบ อย่างโปร่งใส  เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ และ 4)  เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็น

ธรรม  หมายถึง    บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยงาน  

เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเข้าเสนอราคา

เพื่อรับจ้างในการสอบราคาจ้างของหน่วยงานในคราวเดียวกัน  ทั้งนี้โดยค�านึงถึงคุณสมบัติและความ

สามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน    เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะ   อันเป็นข้อยกเว้นตามที่ก�าหนดไว้

ในระเบียบน้ี  และในการด�าเนินการแต่ละขั้นตอนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการ

ด�าเนินการพร้อมทั้งระเหตุผลในการพิจารณาส่ังการในข้ันตอนท่ีส�าคัญไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยเพ่ือ

เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ  15 ทวิ  ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่เป็นผู้

เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น  มีสิทธิท่ีจะเสนอราคาหรือเสนองานในการซ้ือ

หรือการจ้างท�าพัสดุ  การจ้างที่ปรึกษา  หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแต่ละครั้ง

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา  จ�านวน  80 

โรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบสอบถาม  ที่พัฒนามาจากแนวคิดที่ใช้ในการ

ศึกษาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของงานวิจัย  ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดย ระหว่างประเทศ

ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  3  เรื่อง  ทักษะทางบัญชี  (สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์,
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2556) และน�าแบบสอบถามของ(จารุวรรณ  บุตรสุวรรณ์, 2553และสุปรียา  มนตรี, 2556)มาปรับปรุงให้

สอดคล้องกับงาน ในส่วนน้ีมีจ�านวนข้อค�าถาม  24  ข้อ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ตัวเลือกของลิเคิร์ทได้แก่ 1 (น้อยที่สุด)  ถึง 5 (มากที่สุด)

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในของงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา  5 

ด้าน  คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านข้อมูล

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามประเมินผลและน�าแบบสอบถามของ (สุปรียา  มนตรี, 2556) 

มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับงาน  มีจ�านวนข้อค�าถาม  25  ข้อ  ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือกของลิเคิร์ทได้แก่ 1(น้อยที่สุด) - 5 (มากที่สุด)  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา

โดยการน�าแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ด้านการบริหารงานพัสดุมาประยุกต์ใช้

เป็นแบบเก็บข้อมูลในการศึกษา (ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ายการพัสดุ พ.ศ.2535)ใน 4ด้าน  คือ 

เปิดเผย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมมีจ�านวนข้อค�าถาม 8 ข้อ  ซึ่ง

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือกของ  ลิเคิร์ทได้แก่ 1(น้อยที่สุด) -  5

(มากที่สุด)

3.  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Correlation  Coefficient)  ของ 

Spearman Rank Coorrelation Coefficient  โดยมีเกณฑ์แปร่ค่าความสัมพันธ์  (ฉัตรศิริ   ปิยะพิมลสิทธิ์, 

2548)    ดังนี้  สัมพันธ์กันสูง  r  >  0.80  หรือ  r  <  -0.80 

   สัมพันธ์กันปานกลาง  0.50 < r  <  0.80  หรือ  -0.80 < r < -0.05

   สัมพันธ์กันต่�า  -0.50 <  r < 0.50  และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

ผลกำรวิจัย
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6

1. ทักษะทางปัญญา 1.000
2. ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่

งาน
0.672** 1.000

3. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 0.583** 0.682** 1.000
4. ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการ

สื่อสาร
0.409** 0.485** 0.585** 1.000

5. ทักษะทางองค์กรและการจัดการธุรกิจ 0.502** 0.603** 0.757** 0.626** 1.000
6. ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 0.150 0.109 0.248* 0.040 0.048 1.000

**นัยส�าคัญที่ 0.01, *นัยส�าคัญที่ 0.05



84

ตำรำงที่ 1  การทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s  Correlation)  ระหว่างทักษะ

ทางบัญชีของผู้ปฏิบัติงานพัสดุกับประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา
ตัวแปร B Beta t p-value

(Constant) 3.320 3.381 0.001**
ทักษะทางปัญญา 0.140 0.081 0.534 0.595

ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน -0.146 -0.095 -0.556 0.580

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 0.797 0.528 2.773 0.007**
ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร -0.136 -0.076 -0.524 0.602
ทักษะทางองค์กรและการจัดการธุรกิจ -0.418 -0.288 -1.601 0.114
R = 0.341; R2 =0.116;Adjusted R2 = 0.056 

SEest = ± 0.88027; F = 1.945; p-value = 0.097

**นัยส�าคัญที่ 0.01, *นัยส�าคัญที่ 0.05

ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพของผู้

ปฏิบัติงานพัสดุต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา

จากผลการวิเคราะห์พบว่า  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาที่ระดับนัยส�าคัญ  0.05  ในส่วนด้านอื่น  ๆ  ของทักษะทาง

บัญชี ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ

การสื่อสาร และทักษะทางองค์กรและการจัดการธุรกิจพบว่าไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

งานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 1.000
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง 0.514** 1.000
3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 0.515** 0.589** 1.000
4.ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 0.307** 0.458** 0.379** 1.000
5. ด้านการติดตามและประเมินผล  0.369** 0.497** 0.401** 0.518** 1.000
6. ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 0.120 0.174 0.182 0.143 0.169 1.000

**นัยส�าคัญที่ 0.01, *นัยส�าคัญที่ 0.05

ตำรำงที่ 3 แสดงการทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ระหว่างการ

ควบคุมภายในของสถานศึกษากับประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา
ตัวแปร B Beta t p-value

(Constant) 2.447 2.112 0.038*
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม -0.007 -0.003 -0.023 0.981
ด้านการประเมินความเสี่ยง 0.114 0.058 0.365 0.716
ด้านกิจกรรมการควบคุม 0.162 0.103 0.691 0.492

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 0.062 0.036 0.261 0.795
ด้านการติดตามและประเมินผล 0.134 0.081 0.570 0.571
R = 0.217; R2 =0.047;Adjusted R2 = -0.017

SE
est
 = ± 0.91397; F = 0.733; p-value = 0.601

**นัยส�าคัญที่ 0.01, *นัยส�าคัญที่ 0.05
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ตำรำงที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการควบคุมภายในของ

สถานศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า  การควบคุมภายในแต่ละด้านไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

1. ผลกระทบระหว่างทักษะทางบัญชีของผู้ปฏิบัติงานพัสดุกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ

สถานศึกษาในจังหวัดสงขลาตามสมมติฐาน  H1  พบว่า  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีผลกระทบต่อ

ประสิทฺธิภาพในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ในส่วนด้าน

อื่นๆของทักษะทางบัญชี  ได้แก่  ทักษะทางปัญญา  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน  ทักษะทาง

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และทักษะทางองค์กรและการจัดการธุรกิจพบว่าไม่มีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นอาจจะ

เป็นเพราะว่า ในการศึกษาครั้งนี้การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสอบถามการให้คะแนนจัดล�าดับความส�าคัญของหลักการปฏิบัติงานจริง จากเจ้าหน้าที่พัสดุ

ของสถานศึกษามาเป็นตัวแปรวัดประสิทธิภาพ  จึงท�าให้การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดาพัฒน์  

ซุ่นโฮ่(2558) ผลการศึกษาพบว่าทักษะทางบัญชีของผู้ปฏิบัติงานพัสดุมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

บริหารงานพัสดุทางบวกอยู่ในระดับสูงสุด  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ  0.05  (r=0.725) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านของทักษะทางบัญชี  คือทักษะทางปัญญา  ทักษะทางวิชาการเชิง

ปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และ

ทักษะทางการบริหารองค์การและการจัดการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุอยู่ใน

ระดับปานกลางซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  (r=0.508,  r=0.532,  r=0.561, 

r=0.641,  r=0.656)  ชัยกฤต  เงารังสี,  อนิวัช  แก้วจ�านง,  และอรจันทร์  ศิริโชติ(2556)  ผลการศึกษาพบว่า 

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุด้านกระบวนการบริหารพัสดุเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบและข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย  อาจจะมีการล่าช้าในบ่างขั้นตอนเพราะมีการออกข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติเพื่อให้การท�างานมี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และควบคุมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส�าหรับปัญหาหลักในการบริหารงานพัสดุ คือ 

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง

กับสุกัญญา  ศรีทับทิม(2555)  ผลการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติงานพัสดุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัย ด้านความโปร่งใสในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะเจ้า

หน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การจัดหน่ายพัสดุที่ช�ารุดเสื่อมสภาพการใช้งานใน

ปัจจุบันมีการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส  รวมถึงการบันทึกบัญชี  จัดท�าทะเบียนคุมวัสดุ

และครุภัณฑ์อีกทั้งการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งท�าให้ไม่

พบการทุจริต

2.  ผลกระทบระหว่างการควบคุมภายในของสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ

สถานศึกษาในจังหวัดสงขลาตามสมมติฐาน H2 พบว่า การควบคุมภายในแต่ละด้านไม่มีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาท่ีระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุปรียา  มนตรี(2557) ผลการศึกษาพบว่าการควบคุมภายในมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
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ในการบริหารงานการเงินและการคลังทางลบอยู่ในระดับต�่า ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ  0.05  (r=-0.020)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีเพียง  1 ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน คือการควบคุม

ภายในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับต�่า ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 (r=-0.125) ประเสริฐ  กายาไชย(2551) ผลการ

ศึกษาพบว่า สมาชิกในกลุ่มสหกรณ์ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมการควบคุมภายในสหกรณ์เป็นอย่างมาก 

โดยที่สหกรณ์ได้มีการชี้แจงรายรับ รายจ่ายและแจ้งให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งประกาศให้สมาชิกได้รับทราบ 

ส่งผลให้การด�าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเมื่อศึกษาแยก

ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการควบคุมภายในระบบการควบคุมภายใน

ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด�าเนินงาน อาจมาจากการที่หน่วยงานมีการมอบ

อ�านาจให้บุคลากรระดับรองลงมามีอ�านาจอนุมัติแทนผู้บริหารระดับสูง  โดยจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่ง

การมอบอ�านาจอนุมัติเป็นกิจกรรมการควบคุมท่ีผู้บริหารได้ก�าหนดข้ึนใช้เป็นแนวทางในการสอบทานการ

ปฏิบัติงาน ส่งผลให้กิจกรรมการควบคุมไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด�าเนินงาน และ

สอดคล้องกับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(2552)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า  กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่างๆที่

ก�าหนดขึ้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่การปฏิบัติที่

ให้การด�าเนินงานมีผลดีขึ้น จึงท�าให้กิจกรรมการควบคุมไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ด�าเนินงาน 

บทสรุป

จากการศึกษาผลกระทบของทักษะการบัญชี การควบคุมภายใน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารงานพัสดุของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการผลการวิจัยดังนี้

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มทักษะทางองค์กรและการจัดการธุรกิจให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุให้มาก

ขึ้น ซึ่งมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบ

ด้าน โดยจัดให้มีอบรมในส่วนของหัวข้อเน้ือหาทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจประกอบด้วย 

1) การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและทรัพยากรการตัดสินใจ 2) ความ

สามารถที่จะจัดแบ่งหน้าที่งาน  และการมอบหมายงานเพื่อกระตุ้นและพัฒนาบุคลากร  3)  การมีภาวะความ

เป็นผู้น�า และ4) การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผู้มีวิชาชีพ

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มการควบคุมภายใน  ในส่วนของด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่ง

ควรมีการประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างของ

องค์กรให้ประชาชนได้ทราบ  ตลอดจดจัดท�าประกาศขั้นตอนและวิธีการในการติดต่องานด้านต่างๆของงาน

ด้านพัสดุอย่างชัดเจน

3.  ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคัญในเรื่องของความ

โปร่งใส โดยจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆมีการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกันในแต่ละกิจกรรมตลอดจนการวางระบบความ ส�าคัญของการ

ตรวจสอบเอกสารต่างๆและการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการจัดซ้ือจัดจ้างอย่าง

เป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดค่ำจ้ำงแรงงำนเฉลี่ยของประเทศไทย
Factors Influencing the Determination of Average Wage of Thailand

วรรณวนัช แซ่ฟัง1* บุษกร ถาวรประสิทธิ์1

Wanwanut Saefang1* Bussagone Tavonprasith1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของประเทศไทย  โดย

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Mul-

tiple regression ด้วยวิธี OLS ผลการศึกษาพบว่า จากปี พ.ศ.2554 ไตรมาสที่ 1 ถึงปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรม คือ  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและ

จ�านวนผู้มีงานท�า ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 และ 95 ตามล�าดับ นอกภาคเกษตรกรรม คือ ดัชนีผลิต

ภาพแรงงานต่อคน  ณ  ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ  90    และค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรวม  คือ  ดัชนีผลิตภาพ

แรงงานต่อคน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 

ค�ำส�ำคัญ: ค่าจ้างแรงงาน, ภาคเกษตรกรรม นอกภาคเกษตรกรรม

Abstract

This  research wants  to study  the  factors  that  influence  the determination of  the 

average wage in Thailand. This study used secondary time series data between 2011 and 

2018 and analyzed by multiple regression with OLS model. The study indicated that from 

the first quarter of 2011 to the fourth quarter of 2018,  The factors that influence the aver-

age wage determination in agriculture are the general consumer price index and the num-

ber of employment at the confidence level of  99 and 95 percent, respectively. Non-agri-

cultural sector is the labor productivity per capita index at the 90% confidence level and 

the average total wage are the labor productivity per capita index at the 95% confidence 

level.

Keywords: average wage, agriculture, non-agriculture

บทน�ำ

แรงงานถือเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญประการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจขึ้น  จะเห็น

ได้ว่าก�าลังแรงงานของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทางเศรษฐกิจทุกชิ้น โดยผู้ใช้แรงงานจะได้รับ  ค่าจ้าง

หรือค่าแรง    เป็นผลตอบแทนในการท�างาน  แต่ที่ผ่านมากลับพบว่าในประเทศต่างๆ  มักประสบปัญหาเกี่ยว

กับค่าจ้างแรงงาน โดยเฉพาะการมีอัตราค่าจ้างหรือค่าแรงที่ต�่าเกินไป ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับค่าครองชีพ

1 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin university 

  * Email: wanwanut12@gmail.com
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ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  ส�าหรับประเทศไทยจะพบว่าปัญหาค่าจ้างแรงงานท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น 

เกิดมาจากความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมของค่าจ้าง โดยเฉพาะประชาชนท่ีประกอบ

อาชีพเก่ียวกับภาคการเกษตรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ยังมีรายได้น้อยและขาดโอกาสใน

การเพิ่มรายได้ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  แต่ประเด็นด้านความเหลื่อมล�้า

หรือความไม่เท่าเทียมก็ยังเป็นปัญหาสืบเนื่องมาตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ช่องว่างของรายได้กลุ่มคนที่

รวยที่สุด  ยังคงมีมากและเพิ่มขึ้นนับจากปี  2529  กลุ่มครอบครัวที่รวยที่สุดร้อยละ  10  มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 

28,808 บาทต่อเดือน เป็น 90,048 บาทต่อเดือน ในปี 2554 เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า ในขณะที่คนที่จนที่สุด

ร้อยละ  10  มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก  1,429  บาทต่อเดือน  เป็น  4,266  บาทต่อเดือนเท่านั้น  แสดงว่าคนรวยใน

ประเทศไทยเป็นกลุ่มที่มีความส�าคัญ และเป็นกลุ่มที่ควรถูกพิจารณาเป็นอย่างมาก เป็นต้น (จารุวัฒน์ เอมซ์

บุตร,  2560)  จากข้อมูลค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยจ�าแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ.  2554  ถึง  2561  ของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ (2562) ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรม นอกภาคเกษตรกรรมและค่า

จ้างแรงงานเฉลี่ยรวม  โดยเปรียบเทียบค่าจ้างแรงงานแต่ละไตรมาสของปีนั้นๆ  พบว่า  ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย

นอกภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น  และค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่จะลด

ลงหรือคงที่ ซึ่งจากข้อมูลในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เป็นการลดลงในส่วนของเกษตรกรรม การป่าไม้ และ

การประมง  และค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนอกภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น  คือ  การจัดหาน�้า  การ

จัดการ และการบ�าบัดน�้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร การศึกษา กิจกรรมด้าน

สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น

การก�าหนดอัตราค่าจ้างแรงงาน  ควรพิจารณาจากปัจจัยกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งสามฝ่าย  คือ 

ฝ่ายนายจ้าง  ฝ่ายลูกจ้าง  และฝ่ายรัฐบาล  ปัจจัยพื้นฐานในการก�าหนดค่าจ้างแรงานของฝ่ายนายจ้าง  ได้แก่ 

ต้นทุนการผลิต  ความสามารถในการจ่าย  ความอยู่รอดของธุรกิจ  และผลิตภาพแรงงาน  ส่วนปัจจัยพื้นฐาน

ของฝ่ายลูกจ้าง  ได้แก่  ปัจจัยทางด้านค่าครองชีพ  อัตราเงินเฟ้อ  ราคาสินค้า  ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค

เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน  และค่าจ้างที่ผู้ใช้แรงงานพึงได้รับเป็นผลตอบแทนจากการท�างานให้เหมาะสมกับความ

สามารถ และด�ารงชีพได้อย่างพอเพียง ส่วนปัจจัยทางภาครัฐ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ สภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม  อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ได้แก่  ประชากรและก�าลังแรงงาน 

สถิติการจัดหางานทั่วประเทศ การเลิกจ้าง ผลการตรวจแรงงาน โดยปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ภาครัฐจะเป็น

ตัวการประสานผลประโยชน์ของทั้งฝ่ายนายจ้าง  และฝ่ายลูกจ้างให้สามารถด�ารงอยู่ร่วมกันได้และน�ามาซึ่ง

ผลประโยชน์ของส่วนรวม

ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  การศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงาน

เฉลี่ยของประเทศไทย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างแรงงานของประเทศไทย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การก�าหนดค่าจ้างแรงงานของไทย  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน    ได้แก่ กระทรวง

แรงงาน  กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส�านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  ใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบายค่าจ้างแรงงาน  ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

ไทยในปัจจุบัน และได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาค่าจ้างแรงงานของประเทศให้สามารถสร้างความเจริญ

เติบโตและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาค่าจ้างแรงงานของประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานของไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้แก่ กระทรวงแรงงาน  กองเศรษฐกิจการ

แรงงาน ส�านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้เป็นข้อมูล

ในการก�าหนดนโยบายค่าจ้างแรงงาน ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

กำรทบทวนวรรณกรรม

รายได้ของแรงงานส่วนใหญ่มาจาก  “ค่าจ้าง”  ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2551 

มาตรา  5  ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า  ค่าจ้าง  (Wage)  หมายถึง  เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่า

ตอบแทนในการท�างานตามสัญญาจ้าง ส�าหรับระยะเวลาท�างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ ราย

เดือน หรือระยะเวลาอื่นๆ หรือจ่ายให้โดยค�านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท�าให้ได้ในเวลาท�างานปกติของวัน

ท�างาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท�างานแต่มี

สิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ และการก�าหนดอัตราค่าจ้าง ธงชัย สันติวงษ์ (2546) กล่าวว่า การพิจารณา

จัดระบบค่าตอบแทนที่ดีนั้น ในทางปฏิบัติควรมีกรอบการพิจารณาที่เป็นรูปแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

โดยหลักเกณฑ์ควรเหมาะสมและเป็นประโยชน์ข้ึนอยู่กับลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นส�าคัญ ส�าหรับหลัก

เกณฑ์ที่ใช้ในการก�าหนดค่าตอบแทนที่ส�าคัญมีดังนี้ 

1. หลักความสามารถในการจ่ายเงิน (ability to pay) เป็นเกณฑ์ที่ถูกน�ามาใช้เพื่อก�าหนดอัตราค่า

จ้างมากขึ้น  ซึ่งมักน�ามาใช้กับฝ่ายลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างเรียกร้องค่าจ้างเกินความจ�าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว 

2. หลักค่าจ้างที่ยุติธรรม (a fair day ‘s pay for a fair day’s work) ถือได้ว่าเป็นที่นิยมใช้มานาน

โดยเฉพาะฝ่ายลูกจ้างมักอ้างเสมอว่า  “ค่าจ้างควรมีความยุติธรรมตามค่างานแต่ละวันที่ท�าได้”  แต่ในทัศนะ

ของนายจ้างมักอ้างว่า “ งานที่ท�าได้ควรเหมาะสมกับค่าจ้างที่ได้รับ “ (a fair day ‘s work for a fair day’s 

pay)

3.  หลักการพิจารณาค่าจ้างตามค่าของงานและค่าของบุคคล  (the  value  of  the  job  and  the 

employee) หลักเกณฑ์นี้เป็นการยึดถือหลักเกณฑ์การพิจารณาก�าหนดค่าจ้างตามค่าของงาน และตามคุณ

ค่าของพนักงานท่ีพึงมีต่อบริษัทกล่าวคือ การใช้วิธีประเมินค่างานเพื่อก�าหนดค่างานเปรียบเทียบหรือการ

พิจารณาค่าความส�าคัญของงานต่อบริษัทนั้นเอง  และการประเมินพนักงาน  (employee  evaluation  or 

performance evaluation) และทฤษฎีที่ส�าคัญและนิยมใช้ส�าหรับการอธิบายอัตราค่าจ้างที่เป็นอยู่ในวงก

ารอุตสาหกรรมทั่วไป และได้ก�าหนดทฤษฎีค่าจ้างไว้มากมาย มีทฤษฎีที่ส�าคัญ ดังนี้คือ ทฤษฎีค่าจ้างยุติธรรม 

(Just Wage Theory)  ต้องการให้ค่าจ้างเป็นไปอย่างยุติธรรม  (Just  Price)  โดยค่าจ้างยุติธรรมควรเป็นค่า

จ้างที่ทั้งคนงานได้รับ และนายจ้างยินยอมให้  เป็นจ�านวนพอที่จะท�าให้แรงงานสามารถด�ารงอยู่ได้ตามฐานะ

ในชุมชน  ตามมาตรฐานที่เป็นอยู่และความเคยชิน  ฉะนั้น  การก�าหนดค่าจ้างขึ้นโดยรัฐ  ประเพณีนิยมหรือ

ตามที่ผู้เกี่ยวข้องเห็นสมควรก็นับว่ายุติธรรม 
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ทฤษฎีผลิตภาพเพิ่ม (Marginal Productivity Theory) นักเศรษฐศาสตร์ที่เสนอทฤษฎีนี้คือ Fran-

cis A. Walker ชาวอเมริกัน ทฤษฎีนี้มุ่งอธิบายถึงปัจจัยก�าหนดจ�านวนการจ้างคนงานของฝ่ายนายจ้างเป็น

ส�าคัญ กล่าวคือ นายจ้างยังคงจ้างคนงานเพิ่มขึ้นตราบใดที่ผลผลิตเพิ่ม (Marginal product) จากการใช้คน

งานยังคงเพิ่มขึ้น แต่ถ้าคนงานถูกเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ จนในที่สุดถึงจุดที่ผลผลิตเพิ่มนั้นลดน้อยถอยลง (ค่าจ้าง

ที่คนงานได้รับเท่ากับค่าของผลผลิตที่เขาผลิตได้) เมื่อถึงจุดนี้นายจ้างจะไม่จ้างคนงานเพิ่มอีก เพราะจะท�าให้

ค่าจ้างสูงกว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น  และเมื่อค่าจ้างสูงขึ้นจะท�าให้นายจ้างลดจ�านวนคนงานลงหรืออาจน�า

เครื่องจักรมาใช้แทนคนงาน

ทฤษฎีเกี่ยวกับอ�านาจซื้อของค่าจ้าง (Purchasing Power Theory of Wages)  ทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นว่า

ค่าจ้างมิใช่เป็นเพียงต้นทุนการผลิตสินค้าเท่านั้น  แต่เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของอุปสงค์ของสินค้าและ

บริการอีกด้วย  ผลิตผลส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมนั้น  คนงานเป็นผู้บริโภค  ถ้าค่าจ้างสูง  คนงานย่อมต้องมี

อ�านาจซื้อสินค้ามาก  แต่ถ้าค่าจ้างหรืออ�านาจซื้อของคนงานต�่า  สินค้าก็จะขายไม่หมด  นายจ้างต้องลดการ

ผลิตลง  เป็นผลให้เกิดภาวการณ์ว่างงานตามมา ทฤษฎีนี้แพร่หลายออกไปมาก กลายเป็นส่วนช่วยสนับสนุน

ให้ค่าจ้างไม่สามารถลดลงมาได้ในเวลาที่เศรษฐกิจตกต�่า

ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานของประเทศไทย

(นภดล บูรณะธนัง, พรเกียรติ ยั่งยืน, และโสมสิริ หมัดอะดั้ม, 2554) ในการก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้น

ต�่านั้น คณะกรรมการและอนุกรรมการจะมีกรอบในการพิจารณา 3 ด้านคือ (1) ค่าครองชีพของลูกจ้างโดย

พิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อมาตรฐานการครองชีพที่ควรเป็นรวมทั้งค่าจ้างอื่นๆ  (2)  ความสามารถในการจ่าย

ของนายจ้างโดยดูจากต้นทุนการผลิตก�าไรของธุรกิจและผลิตภาพของแรงงาน (3) สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งพิจารณาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนอกจากนี้ยังค�านึงถึง

ผลกระทบของการปรับอัตราค่าจ้างและปัจจัยอื่นๆที่เห็นสมควร เป็นต้น

ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ธนินทร์ พูลสวัสดิ์ (2549) ได้ศึกษา

เรื่อง  ปัจจัยก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก�าหนด

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าในประเทศไทย  การศึกษาครั้งนี้ข้อมูลที่น�ามาใช้ศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ  โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยศึกษาสถานการณ์การก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ. 

ศ.  2516-2547  และท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต�่ากับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค  3 

ปัจจัย  ได้แก่  ผลิตภาพแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี พ. ศ. 2530-2547 น�ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการก�าหนด

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าทั้ง  3  ปัจจัย  ได้แก่  ผลิตภาพแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค  และผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยแบบพหุ  (multiple linear regression) 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคมีความสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในทิศทางตรงกันข้าม 

ส่วนผลิตภาพแรงงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในทิศทาง

เดียวกัน
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาหาความสัมพันธ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉล่ียของประเทศไทย 

สามารถน�าตัวแปรที่ได้จากการการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นแบบจ�าลองเพื่อก�าหนด

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยก�าหนดแบบจ�าลองที่ใช้ในการศึกษาไว้ ดังนี้

แบบจ�าลอง การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของ

ประเทศไทย  สามารถน�าตัวแปรที่ได้จากการตรวจเอกสารและทฤษฎี  มาสร้างเป็นแบบจ�าลองเพื่อก�าหนด

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบสมการได้ ดังนี้

Wi = β0 + β1 CPIt + β2 LPIt + β3 GDPt++ β4 WRKt + ε

โดยก�าหนดให้

i  = ภาคเกษตรกรรม,  นอกภาคเกษตรกรรม และค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรวม

W  = ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยจ�าแนกตามอุตสาหกรรม (หน่วย: บาทต่อเดือน)

CPI  = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

LPI  = ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

GDP  = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (หน่วย: พันล้านบาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

WRK = จ�านวนผู้มีงานท�า (หน่วย: พันคน) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

ε  = ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของ

ประเทศไทย  โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา  (Time  Series)  เป็นข้อมูลรายไตรมาส  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2554 

ไตรมาสที่ 1 ถึงปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 รวมเป็นระยะเวลา 32 ไตรมาส ทดสอบโดยใช้โปรแกรม E-views  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีการทดสอบปัญหา  Multicollinearity  และ  Autocorrelation  ในกรณีที่เกิด

ปัญหาจะมีการแก้ไขก่อนที่จะน�าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 1 
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ตำรำงที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของประเทศไทย 

อุตสำหกรรม

ตัวแปร

ภำคเกษตรกรรม นอกภำคเกษตรกรรม ค่ำจ้ำงแรงงำนเฉลี่ยรวม

β Sig β Sig β Sig

Constant -2360.6 0.3344 9769.1 0.323 2761.2 0.7880

CPI 132.1915 0.000*** 48.5442 0.601 109.627 0.267

LPI -2.3734 0.3809 -10.725 0.082* -14.000 0.033**

GDP -0.0724 0.5505 0.65389 0.144 0.44815 0.353

WRK -0.1250 0.0429** -0.0335 0.653 -0.0035 0.962

AR(1) 0.54150 0.009 0.53671 0.010

AR(2) 0.250018 0.1685 0.278462 0.1358

ค่าสถิติ

R² 0.8714 0.975971 0.974632

Adjusted R² 0.8516 0.969418 0.967714

Durbin-Watson stat 1.7192 2.267897 2.221264

F-statistic 44.0241*** 148.9270*** 140.8731***

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *,**,*** คือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับตัวแปรตาม ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.10, 

0.05 และ 0.01 ตามล�าดับ

จากตารางที่  1  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของประเทศไทย 

พบว่า ภาคเกษตรกรรม มีค่า R² เท่ากับ 0.87 , ค่า Adjusted R² เท่ากับ 0.851 , ค่า Durbin-Watson stat 

เท่ากับ 1.719 และค่า  F-statistic เท่ากับ 44.024 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่  ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป มี

ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 132.1915 และ จ�านวนผู้มีงานท�ามีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ  - 0.1250 มีค่า Significant 

ที่ 0.000 และ 0.042 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.01 และ 0.05 ตามล�าดับ นอกภาคเกษตรกรรม มีค่า R² 

เท่ากับ 0.97 , ค่า Adjusted R² เท่ากับ 0.96 , ค่า Durbin-Watson stat เท่ากับ 2.2678 และค่า  F-sta-

tistic เท่ากับ 148.927 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่  ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน มีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 

-10.725 มีค่า Significant ที่ 0.08 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.10  และค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรวม มีค่า R² 

เท่ากับ 0.97 , ค่า Adjusted R² เท่ากับ 0.96 , ค่า Durbin-Watson stat เท่ากับ 2.2212 และค่า  F-sta-

tistic เท่ากับ 140.873  โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน มีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 

-14.000 มีค่า Significant ที่ 0.03 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของประเทศไทย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 1 ถึงปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยของประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาค

เอกชน  ได้แก่ กระทรวงแรงงาน  ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน ส�านักงานคณะ
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กรรมการค่าจ้าง  ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนด

นโยบายค่าจ้างแรงงาน ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบอนุกรมเวลา  (Time  Series)  และใช้การวิเคราะห์แบบ  Multiple  regression  เพื่อให้ทราบถึงความ

สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยขึ้น

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉล่ียในภาค

เกษตรกรรม  คือ  ดัชนีราคาผู้บริโภค  มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ  132.1915  หมายความว่า  เมื่อดัชนีราคาผู้

บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย  ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป 132.1915  

บาทต่อเดือน  ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้  นั่นคือ  เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น  และเมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคลดลง  ส่งผลให้ค่าจ้าง

แรงงานเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรมลดลง และในส่วนจ�านวนผู้มีงานท�า มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ - 0.1250 

หมายความว่า เมื่อจ�านวนผู ้มีงานท�าเปลี่ยนแปลงไป 1 พันคน ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในภาค

เกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป 0.1250 บาทต่อเดือน ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ 

นั่นคือ เมื่อจ�านวนผู้มีงานท�าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรมลดลง และเมื่อจ�านวนผู้

มีงานท�าลดลงส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนอกภาค

เกษตรกรรม คือ  ดัชนีผลิตภาพแรงงาน มีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ  -10.72516 หมายความว่า  เมื่อดัชนีผลิต

ภาพแรงงานต่อคนเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนอกภาคเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลง

ไป 10.72516 บาทต่อเดือน  ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ นั่นคือ  เมื่อดัชนี

ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนอกภาคเกษตรกรรมลดลง และเมื่อดัชนีผลิตภาพ

แรงงานลดลงส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น  โดยความสัมพันธ์ของดัชนีผลิตภาพ

แรงงานกับค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนอกภาคเกษตรกรรมไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธนินทร์  พูลสวัสดิ์  (2549) 

กล่าวคือ ผลิตภาพแรงงานมีความสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในทิศทางเดียวกัน

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรวม  คือ  ดัชนี

ผลิตภาพแรงงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ -14.00007 หมายความว่า เม่ือดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน

เปลี่ยนแปลงไป  1  หน่วย  ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรวมเปลี่ยนแปลงไป  14.00007  บาทต่อเดือน  ใน

ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ นั่นคือ เมื่อดัชนีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรวมลดลง  และเมื่อดัชนีผลิตภาพแรงงานลดลง  ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น 

โดยความสัมพันธ์ของดัชนีผลิตภาพแรงงานกับค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรวมไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธนินทร์ 

พูลสวัสดิ์ (2549) กล่าวคือ ผลิตภาพแรงงานมีความสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 

1.  จากสถานการณ์ของค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยจ�าแนกตามอุตสาหกรรม  จะเห็นได้ว่า  ค่าจ้างแรงงาน

เฉลี่ยในภาคเกษตรกรรม  มีแนวโน้มที่ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยจะลดลงมากกว่านอกภาคเกษตรกรรม  อาจเนื่อง

มาจากในปัจจุบันน้ีแรงงานส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิต การค้าขายและการบริการเป็น

จ�านวนมาก จึงส่งผลท�าให้ลูกจ้างหรือแรงงานที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม การป่าไม้และการ

ประมง มีจ�านวนลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการเตรียมการวางแผน
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ก�าลังแรงงานด้านนี้ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

แรงงาน และเป็นการป้องกันปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

2. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนและจ�านวนผู้มีงานท�า ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญ

ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการก�าหนดค่าจ้างแรงงาน ให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจัยส�าคัญทั้งหลายเหล่าน้ี เป็นตัวช้ีวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ เมื่อประเทศมีความเจริญเติบโตมากขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ก็ส่งผลให้ลูกจ้างหรือแรงงานมีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น  ซึ่งการที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป  ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนและจ�านวนผู้มีงานท�ามีจ�านวนเพิ่มขึ้น

นั้น  เป็นผลท�าให้ค่าจ้างแรงงานต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  หากไม่มีการปรับปรุงค่าจ้างแรงงานให้มี

ความเหมาะสมแล้วนั้น ก็ย่อมส่งผลท�าให้แรงงานมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ท�าให้แรงงานมี

ฐานะทางเศรษฐกิจที่ตกต�่าและเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความยากจนหรือก่อให้เกิดภาระหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นตาม

มาได้  
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ปัจจัยกำรบริหำรกำรเงินของประชำชน กรณีศึกษำ: ชุมชนธนวิถี อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
Financial management factors of the people: a case study  

of Thanawithi community, Muang district, Yala province

อัซลีนา มูนิ11* สัสดี ก�าแพงดี¹ อาตีก๊ะ มะแซ¹ สุริยานี สาละ¹ ดวงกมล ครูนิอาจ¹ 

Aslina muni1 Satsadi kamphaengdi¹ Ateekah masae¹ Suriyanee sala¹  

Duangkamon kruniart¹

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนในชุมชนธนวิถี อ�าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา  และเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน  ชุมชนธนวิถี  อ�าเภอเมือง  จังหวัด

ยะลา กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 244 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ T-test  F-test โดยผลการวิจัย พบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพ

รับราชการ รายได้ 20,001 ถึง 30,000 บาท อาศัยอยู่ในชุมชนในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี มีค่าใช้จ่ายในการ

ด�ารงชีวิตต�่ากว่า 5,000 บาท มีการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายเป็นรายวัน เหตุผลในการบริหารการเงิน พบว่า 

ส่วนใหญ่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต

ปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้าน

การออม ด้านการลงทุน ด้านรายจ่าย ด้านรายได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านหนี้สิน อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

ส�าหรับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา:  ชุมชนธน

วิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลาใช้การทดสอบทางสถิติ จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และเหตุผลในการ

บริหารการเงิน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ค�ำส�ำคัญ :  การบริหารการเงิน, การเงินส่วนบุคคล, การจัดการการเงิน

Abstract

Objective  research  To  study  general  information  of  the  people  in  Thanawithi  

community, Muang district, Yala province, and to study the financial management factors of 

Thana  Withi  community  in  Mueang  District,  Yala  Province.  The  statistics  used  for  data  

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. And using T-test, F-test. The  

research  result  reveals  that. The  amounts  of  sample  were152  females  and  92  males.  

The  sample’s  ages  were  31-40  years  old.  The  highest  level  of  their  education  was  

at  Bachelor  degrees.  Most  of  the  sample was  married  and  worked  as  government  

officers. The  sample’s  earnings  were  20,001  to  30,000 baht. A  period  of  time  that  the  
1 ภาควิชาการจัดการทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Faculty of Management Science Yala Rajabhat University,

  Email : ranu.rani2559@gmail.com
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sample  has  lived  in  Thonwithee  community   was   5  to  10  years.  The  expenses of  

cost  of  living  were  lower  than  5,000  baht.  The  sample  has  made  a  daily  note  of  

earnings  and  expenses.  Most  of  reasons  for  doing  this  financial  management were   

to  get  a  stable  life.  

Generally,    the    financial   management    factor    of    the    Inhabitants    living    in   

Thonwithee  community  was  at  a  high  level  ( =3.77 ).  When  considered  in  each  

aspect,  It  was  found  that  the following  aspects   were   at  a  high  level.  They  were 

savings  ( = 4.30 ),  investments  ( = 3.78 ),  expenses ( = 3.72 ),  and  earnings  (

= 3.57 );  and  the  aspect  of  liabilities ( = 3.46 )was  at  a  moderate  level.  There  was  

a  comparison  between an individual  factor  and  the financial  management  factor of  

inhabitants.    It    was    also    the    case    study    of  inhabitants    living    in  Thonwithee   

community,  Muang  district,  Yala  province.  The  statistical  test,  T–test,   was used  for  

this  comparing  and  it  generally  showed  no   difference( Sig = .727 ).  It  means that the   

financial   management    factor was    not    affected    by    the    individual    factor    of    the  

 inhabitants.  The  statistical  test,  F – test ,  was  used  for classifying  ages,  education  

levels,  marital  status,  careers,  earnings,  period  of  time  living  in  the  community  and  

average  expenses  per  month.  The  individual  financial  management  and  the  reasons  

for  doing  the  financial  management  were  generally not  different.  The  significance  

value  (Sig = 0.143 )  was  higher than  statistical  significance  value,  It  means  that  the  

financial   management    factor     was   not   affected  by    the   individual    factor   of    the   

inhabitants.  

Keywords: financial management, personal finance, Financial management

บทน�ำ

การบริหารเงินส่วนบุคคล  เป็นการจัดสรรเงินที่เข้ามา และที่จ่ายออกไปให้เกิดความสมดุล หรือให้

สามารถเหลือเก็บออมได้  ซึ่งการใช้เงินของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย  หรือภาระ

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ถึงแม้จะได้รับเงินเดือนเท่ากัน บางคนอาจจะมีเงินเหลือใช้ทุกเดือน แต่หากบางคนก็

ไม่พอใช้ในแต่ละเดือน  ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้เกิดความแตกต่างนี้  นั่นก็คือ  การบริหารเงิน  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า 

ความสามารถในการควบคุมและจัดการ  รวมถึงการบริหารเงินส่วนบุคคลของประชาชนลดลง  ซึ่งส่วนใหญ่

แล้วจะน�ามาใช้จ่ายโดยไม่มีการบริหารการเงินที่ดี  ท�าให้เกิดหนี้สิน  ซึ่งต้องมีระบบแบบแผนและวินัยในการ

เก็บออม  เพราะในอนาคตอาจจะเกิดการเจ็บป่วย  การมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  วิกฤตเศรษฐกิจและภาวะ

เงินเฟ้อ  ควรมีการจัดท�ารายรับและรายจ่ายเพื่อให้ทราบถึงเงินคงเหลือ  ดังนั้น  การบริหารเงินเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงนี้ โดยกันเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต การบริหารการเงินที่

สามารถท�าได้ อย่างเช่น การท�าประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันการว่างงาน และการกันเงินออม

ส่วนหนึ่งไว้ส�าหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน  ควรมองหาภาระหนี้สินที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต  ซึ่งจะ
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เห็นได้ว่ายังมีประชาชนในชุมชนอีกมากที่ไม่ได้สนใจท�าประกันชีวิต การประกันสุขภาพ หรือการประกันการ

ว่างงาน การบริหารการเงินเป็นรูปแบบส�าคัญส�าหรับประชาชนจ�านวนมาก เพราะถ้าใช้จ่ายเงินแบบ

ฟุ่มเฟือยประชาชนอาจจะเข้าถึงการกู้ยืมเงินเพื่อน�ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันท�าให้เกิดการมีหนี้สิน การ

บริหารทางการเงินที่ดีจ�าเป็นต้องให้เป็นระบบที่ชัดเจนจะท�าให้เราใช้ชีวิตได้ตามแบบแผนที่วางไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามชุมชนธนวิถีจ�าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมีการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง รู้จัก

มัธยัสถ์เพื่อน�าเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จ�าเป็นในอนาคตได้ อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่ธนวิถีเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย

อยู่ในเขตเทศบาล  มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งรับจ้างรวมถึงรับราชการ  เป็นต้น  ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะ

ศึกษาและส�ารวจเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา : ชุมชนธนวิถี อ�าเภอเมือง จังหวัด

ยะลา

2. เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา : ชุมชนธนวิถ ี

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

1. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการเงินของประชาชนในชุมชน ให้รู้จักการประมาณตนเอง ใช้ชีวิต

อย่างพอเพียง

2. เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนในชุมชน สามารถตัดสินใจทางการเงิน มีหลักการวางแผน ทางการ

เงินอย่างรอบคอบ 

กำรทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

หลักการบริหารการเงินของประชาชน

อาคม  จีนสมบัติ  (2558)  ทฤษฎีแนวคิดรายได้  คือ  บริหารรายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละ

เดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจ�าเป็นต้องมีเงินเหลือเก็บเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และสร้างฐานะความ

มั่นคงในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น  มีรายได้จากการท�างานของตนเองแล้ว  สิ่งที่ตามมาก็คือ  การสร้างรายได้เพิ่ม

เติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตของเรา และนอกจากนี้ยังมีเทคนิคการออมซ่ึงประกอบ

ด้วย การท�าบัญชีรายรับรายจ่าย การท�าบัญชีรายรับและรายจ่ายนั้นเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้ทราบถึงรายจ่าย

และยอดคงเหลือในแต่ละเดือน การออม การออมเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญเนื่องจากใน อนาคตไม่

สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าสภาวะทางสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด และเงินออมจะมีส่วนช่วยให้มี

เงิน ส�ารองเมื่อมีเหตุจ�าเป็นที่จะต้องใช้เงิน การต่อยอดเงินออม  เป็นการน�าเงินไปลงทุนเพื่อต่อยอดสามารถ

ท�าได้หลายรูปแบบเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเสริมสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพในชีวิตประจ�าวัน  ได้แก่ 

ขายสินค้าผ่านออนไลน์, ลงทุนเปิดร้านขายของช�า เป็นต้น

กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข (2558) ได้กล่าวไว้ การออมเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมาก เพราะเป็นแหล่งที่มาของ

เงินที่ใช้จ่ายและสร้างความมั่นคง รายได้มาจากอาชีพที่เลือกท�า ซึ่งพบว่าแต่ละบุคคลจะประสบความส�าเร็จ
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ใจอาชีพเสมอ

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

สุมาลี  จิวะมิตร  (2559)  การบริหารการเงินด้านรายได้  เป็นการจัดสรรเวลาเพื่อหาความรู้  ความ

เข้าใจในการลงทุน  เป็นเรื่องส�าคัญที่ควรเริ่มต้นในช่วงวัยเริ่มท�างานเช่นกัน  โดยในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เหมาะ

สมในการเก็บออมและเริ่มลงทุน เนื่องจากอายุยังไม่มากนัก ยังมีระยะเวลาในการท�างานเก็บเงินอีกยาวนาน 

จึงสามารถที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทน  และการขยายตัวของเงินลงทุนสูงๆ  ได้  เพราะถึง

แม้ว่าจะขาดทุนก็ยังมีระยะเวลาในการท�างานหารายได้มาทดแทนได้ 

สุดใจ น�้าผุด (2559) การบริหารการเงินด้านรายจ่าย ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในช่วงวัยนี้ควรเริ่มเก็บ

ข้อมูลทางการเงินของตนเอง  โดยแยกออกเป็นรายได้  ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์  และหนี้สิน  จากนั้นก็จัดท�างบดุล

ส่วนบุคคล  และ  งบรายได้และค่าจ่ายส่วนบุคคล  เพราะข้อมูลที่ได้จากทั้ง  2  งบนี้  จะเป็นจุดเริ่มต้นในการ

วางแผนการเงินได้เป็นอย่างดี  หลายคนเมื่อได้ท�างบรายได้และค่าใช้จ่ายแล้ว  จะทราบว่าตนเองมีพฤติกรรม

การใช้จ่ายเป็นอย่างไร รายจ่ายใดที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่ควรจะตัดหรือลดลงได้บ้าง 

กิตติพัฒน์  แสนทวีสุข  (2558)  การบริหารการเงินด้านการออม  การออมเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมาก 

เพราะเป็นแหล่งที่มาของเงินที่ใช้จ่ายและสร้างความมั่นคง  รายได้มาจากอาชีพที่เลือกท�า  ซึ่งพบว่าแต่ละ

บุคคลจะประสบความส�าเร็จใจอาชีพเสมอ 

เชาว์  โรจนแสง  (2559) การบริหารการเงินด้านการลงทุน การจัดสรรเงินทุนไปในธุรกิจ ควรมีการ

จัดสรรเงินทุนให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยต้องท�าการติดตามประเมินผลการใช้

เงินทุน เช่น การบริหารทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด และการบริหารสินค้าคงเหลือ เป็นต้น 

สุดใจ น�้าผุด (2559) การบริหารหนี้สิน บริหารภาระหนี้สิน ประชาชนมักมีการวางแผนที่จะซ้ือ

รถยนต์ หรือเริ่มมองหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ท�าให้หลายคนต้องเริ่มวางแผนเก็บออมเพื่อดาวน์รถ ดาวน์

บ้าน และเตรียมกู้ยืมเงินระยะยาว สิ่งส�าคัญก็คือ การบริหารจัดการภาระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหนี้บัตร

เครดิต  สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อความสะดวกสบาย สินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยว  ฯลฯ  ให้เหมาะกับความ

สามารถในการผ่อนช�าระของตนเอง  โดยใช้สินเชื่อเหล่านี้  เมื่อมั่นใจว่าสามารถช�าระคืนได้เพื่อไม่ให้เกิดผลก

ระทบต่อเครดิตและการกู้ยืมในอนาคต 

ภาระผูกพันที่ผู้กู้ต้องช�าระเงินทั้งต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ซ่ึงมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ส่วนผู้ที่ได้รับ

ความน่าเช่ือถือโดยการช�าระคืนหนี้สินท้ังเงินต้นและดอกเบี้ยจนกว่าจะหมดภาระหนี้ฉะนั้นหากไม่มีความ

จ�าเป็นบุคคลไม่ควรจะก่อหนี้ประกอบด้วย  การกู้ยืมกองทุนการศึกษา  เช่น  กองทุนการกู้ยืมทางการศึกษา

และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (วารสารบัณฑิตศึกษา, 2560)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ ได้แก่งานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ์  (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา มี

อิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาที่

ก�าหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  สุพานี  โสพร  (2558)  ท�าการศึกษาเรื่อง  “การ

วางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบุคลากร สายงผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสของจุฬาลงกรณ์” พบว่า 

ร้อย ละ 59 ของกลุ่มประชากรมีการวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็น เพศ

ชาย  อายุระหว่าง  41  ถึง  50  ปี  มีสมาชิกอยู่ร่วมกันในครอบครัวทั้งหมด  3  คน  และจบการศึกษา  ระดับ
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ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่รายได้ของครอบครัวต่อเดือนโดยเฉลี่ยต�่ากว่า  15,000  บาท  มี  ภูมิล�าเนาอยู่ต่าง

จังหวัด และลักษณะการครอบครองที่อยู่อาศัยในอดีตโดยมากเป็นลักษณะการเช่า นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อย

ละ 47.5 ของผู้ที่พักอาศัยในหอพักสวัสดิการ  ได้พักอาศัยมานานเกินกว่า 10 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อที่อยู่ อาศัยเฉลี่ยประมาณ 639,535 บาท 

โดยร้อยละ 97.0 ใช้วิธีจัดการเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยการกู้เงิน จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2558) ศึกษา การจัดการการ

เงินส่วนบุคคล กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยท�างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.8 

มีความรู้และความเข้าใจต่อการวางแผนทางการเงิน ส่วนใหญ่มีการจัดท�างบประมาณรายรับ - รายจ่าย และ

เมื่อเปรียบเทียบพบว่า  งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้เท่ากับค่าใช้จ่ายจริงเป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มตัวอย่างร้อย

ละ 51.5 มีวินัยการเงิน โดยเมื่อเปรียบเทียบรายได้และรายจ่าย พบว่า มีรายได้กับรายจ่ายในระดับพอ ๆ กัน 

นันทิดา  วัฒนประภา  (2559)  ปัจจัยในการวางแผนการเงินเพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้  บุคคลธรรมดาของ

ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง พบว่าเพศ ต�าแหน่งการท�างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ไม่มีผลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร

กสิกรไทย สาขาแหลมฉบัง  และงานวิจัยของสถาพร อ�านา (2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการ

เงินส่วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัย  เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  พบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  การ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจมี

ความจ�าเป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาตามหัวข้อแล้วมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการวางแผนทางการเงิน สาเหตุที่ท�าให้การ

วางแผนการเงินไม่ประสบผลส�าเร็จมีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงิน ข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการวางแผนทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  โดยผู้วิจัยก�าหนดประชากร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนชุมชนธนวิถี จังหวัดยะลา จ�านวนประชาชน 508 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนชุมชนธนวิถี จังหวัดยะลา จ�านวนประชาชน 508 

คน  โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ยามาเน่ได้ จ�านวน 244 ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย  

ตัวแปรตาม  ประกอบด้วย  แนวทางการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา  :  ชุมชนธนวิถี 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ด้านรายได้ ด้านรายจ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน และด้านหนี้สิน

ตัวแปรที่ศึกษำ

1.ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัย

ในชุมชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และเหตุผลในการบริหารการเงิน

2.ตัวแปรตาม  ประกอบด้วย  แนวทางการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา  :  ชุมชนธนวิถี 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ด้านรายได้ ด้านรายจ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน และด้านหนี้สิน
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ส�าหรับแบบสอบถามในการวิจัยปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา  :  ชุมชนธนวิถี  อ�าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ราย

ได้  (บาท/เดือน)  ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  การบริหารการเงินส่วนบุคคล  และ

เหตุผลในการบริหารการเงิน

ตอนที่  2  ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา:  ชุมชนธนวิถี  อ�าเภอ

เมือง  จังหวัดยะลาประกอบด้วย  ด้านรายได้  ด้านรายจ่าย  ด้านการออม  ด้านการลงทุน  และด้านหนี้สิน 

เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ดังนี้

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.49 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.50 – 2.49 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงินอยู่ในระดับน้อย

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.50 – 3.49 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงินอยู่ในระดับปานกลาง

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.50 – 4.49 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงินอยู่ในระดับมาก

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.50 – 5.00 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงินอยู่ในระดับ

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา  :  ชุมชนธนวิถี  อ�าเภอ

เมือง จังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น  ประชาชนชุมชนธนวิถี 

จังหวัดยะลา  จ�านวน 244 คน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยใช้ค่าสถิติดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละซึ่งข้อมูลที่

ใช้ในการวิเคราะห์  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  และการหาค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ระดับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา:  ชุมชนธนวิถี  อ�าเภอเมือง  จังหวัด

ยะลาประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้านรายจ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน และด้านหนี้สินลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก�าหนดค่าน�้าหนักของคะแนนเป็น 5 ระดับ จากนั้นน�าผลการ

วิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์

2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) T-Test F-test และ Correlation coefficient ที่ระดับ

นัยส�าคัญ 0.05  ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและระดับปัจจัยการบริหารการเงินของ

ประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชนธนวิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลาประกอบด้วยด้านรายได้ ด้านรายจ่าย ด้านการ

ออม ด้านการลงทุน และด้านหนี้สิน

ผลกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา  : ชุมชนธนวิถี อ�าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลและน�าเสนอผลการิเคราะห์ขอ้มูลดังนี้
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1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม

ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 

152 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จ�านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ประกอบอาชีพรับราชการ จ�านวน 99 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.60 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ�านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 อาศัยอยู่ใน

ชุมชนระหว่าง 5-10 ปี จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 มีค่าใช้จ่ายต�่ากว่า 5,000 บาท จ�านวน 88 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.10 มีการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายเป็นรายวัน จ�านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 และ

เหตุผลในการบริหารการเงิน พบว่า ส่วนใหญ่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต จ�านวน 112 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.90 

2. ปัจจัยกำรบริหำรกำรเงินของประชำชน กรณีศึกษำ: ชุมชนธนวิถี อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชนธน

วิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลาภาพรวมและรายด้าน 
กำรบริหำรกำรเงินของประชำชน X S.D. ระดับกำรบริหำร

ด้านรายได้ 3.57 0.70 มาก
ด้านรายจ่าย 3.72 0.63 มาก
ด้านการออม 4.30 0.55 มาก
ด้านการลงทุน 3.78 0.64 มาก
ด้านหนี้สิน 3.46 0.66 ปานกลาง

รวม 3.77 0.39 มำก
จากตาราง ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชนธนวิถี อ�าเภอ

เมือง จังหวัดยะลาภาพรวมและรายด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =3.77,S.D=0.39) เมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่าด้านการออม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.30,S.D=0.55) รองลงมาคือ ด้านการลงทุน ( X  = 3.78,S.

D=0.64)   ด้านรายจ่าย  ( X =3.72,S.D=0.63) ด้านรายได้  ( X  = 3.57,S.D=0.70)   ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ด้านหนี้สิน ( X  = 3.46,S.D=0.66)  ตามล�าดับ

ด้านรายได้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =3.57,S.D=0.70)  เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

3 อันดับ พบว่าน�าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาจ�าหน่ายเป็นสินค้ามือสอง เพื่อสร้างรายได้เสริม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  

=  4.06,S.D=1.10)  รองลงมาคือมีเงินเดือนประจ�าจากงานที่ปฏิบัติ  ( X   =  3.79,S.D=1.05)    ได้รับค่า

คอมมิชชั่นหรือได้รับโบนัสประจ�าปี  ( X =3.40,S.D=1.24) สมัครท�างานพาททาม (Part-time) ช่วงวันหยุด 

หรือ ช่วงปิดเทอม  ( X =3.36,S.D=1.31) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขายของผ่านแอฟลีเคชั่นรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อเป็นการหารายได้เสริม ( X  = 2.25,S.D=1.45)  

ด้านรายจ่าย  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X   =3.72,S.D=3.72)    เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับ พบว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.23,S.D=1.07) รอง

ลงมาคือจ่ายช�าระเงินกู้นอกระบบ ( X  = 3.79,S.D=1.10)  จ่ายช�าระเงินกู้  ( X =3.74,S.D=1.17) มีค่าใช้

จ่ายในการช�าระค่าบัตรเครดิตต่างๆ ( X =3.60,S.D=1.21) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยว

กับค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์( X  = 3.26,S.D=1.04)  

ด้านการออม  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X   =4.30,S.D=0.55)    เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับ พบว่ามีการท�าประกันชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นการออมเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  
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=  4.66,S.D=0.64)  รองลงมาคือออมเงินในรูปแบบฌาปนกิจสงเคราะห์และการเล่นแชร์ในชุมชนคนรู้จัก  (

X   =  4.40,S.D=0.18)    ออมเงินโดยการฝากธนาคารในรูปแบบฝากออมทรัพย์  ฝากประจ�า  ( X =4.39,S.

D=0.88) ออมเงินโดยการเก็บเงินสดไว้กับตัวเอง  ( X  = 4.38,S.D=0.90)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 

ออมเงินโดยการซื้อสลากออมทรัพย์ ( X  = 3.68,S.D=1.13)  

ด้านการลงทุน  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X   =3.78,S.D=0.64)    เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับ พบว่าน�าเงินสดฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝาก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.36,S.D=0.87) 

รองลงมาคือน�าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ  เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาล  ( X  = 4.05,S.D=0.95)  

น�าเงินไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (เช่น  ซื้อบ้านเพื่อเก็งก�าไร  ซื้อบ้านเพื่อขายต่อ)    ( X =3.72,S.

D=1.44) สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการท�าประกันภัย ประกันชีวิต ( X =3.45,S.D=1.03) 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อน�ามาขายต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย รูปแบบต่างๆ เป็นการ

ลงทุนที่ต�่าเพราะไม่ต้องมีหน้าร้าน ( X  = 3.30,S.D=1.10)  

ด้านหนี้สิน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =3.46,S.D=0.66)  เมื่อพิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับ พบว่ามีภาระในการผ่อนช�าระค่างวด รถจักรยานยนต์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.37,S.D=0.81) 

รองลงมาคือมีภาระในเรื่องหนี้สินอื่นๆ ( X  = 3.51,S.D=1.36)  หนี้สินบ้านที่มีภาระผูกพันต้องจ่ายช�าระให้

กับธนาคาร  ( X =3.26,S.D=1.01)  มีภาระในการผ่อนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย  จากการกู้เงินในระบบและ

นอกระบบ ( X  = 3.15,S.D=1.14)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านหนี้สิน ( X  = 3.02,S.D=1.24)  

3. กำรเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล กับปัจจัยกำรบริหำรกำรเงินของประชำชน กรณีศึกษำ: 

ชุมชนธนวิถี อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

ตำรำงที่ 2  การเปรียบเทียบระดับการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา  :  ชุมชนธนวิถี 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยภาพรวม จ�าแนกเพศ

การบริหารการเงินของประชาชน เพศ จำานวน X S.D. T Sig

ด้านรายได้
ชาย 92 3.57 .694 .265 .607
หญิง 152 3.58 .708

ด้านรายจ่าย
ชาย 92 3.75 .648 .315 .575

 หญิง 152 3.72 .636
ด้านการออม ชาย 92 4.35 .546 .088 .767

หญิง 152 4.28 .554
ด้านการลงทุน ชาย 92 3.76 .674 .316 .575

หญิง 152 3.79 .630
ด้านหนี้สิน ชาย 92 3.42 .678 .404 .948

หญิง 152 3.50 .651

จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา:  ชุมชนธนวิถี 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ�าแนกเพศ ภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีค่า (Sig=.727) ซึ่งมากกว่าค่านัยส�าคัญทาง

สถิติ
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ตำรำงที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ระยะ

เวลาที่อาศัยในชุมชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และเหตุผลในการบริหารการ

เงิน กับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน ได้ผลการวิจัย ดังนี้
ข้อมูล F Sig

ด้านรายได้ .450 .993

ด้านรายจ่าย .744 .823

ด้านการออม 1.434 .081

ด้านการลงทุน 1.797 .011*

ด้านหนี้สิน 1.849 .008

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  รายได้ 

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และเหตุผลในการบริหาร

การเงิน กับการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชนธนวิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้แก่ด้าน

รายได้ ด้านรายจ่าย ด้านการออม ด้านการลงทุน และด้านหนี้สิน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน มีค่า 

(Sig=0.143) ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

4.  ข้อเสนอแนะปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา  :  ชุมชนธนวิถี  อ�าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด

ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา : ชุมชนธนวิถี 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า

สาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และมีภาระในการผ่อนช�าระค่างวดรถยนต์ นอกจากนี้กลุ่ม

ตัวอย่างยังเห็นว่ากับการขายของผ่านแอฟลีเคชั่นรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการหารายได้เสริม ลงทุนซื้อสินค้า

เพื่อน�ามาขายต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย รูปแบบต่างๆ เป็นการลงทุนที่ต�่าเพราะไม่ต้องมีหน้าร้าน หรือออม

เงินโดยการเก็บเงินสดไว้กับตัวเอง

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง  การจัดการทางการเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  สามารถ

อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชนธนวิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ปรรณ เก้าเอี้ยน (2561) การศึกษา

สมรรถนะทางการเงินที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการต�ารวจภูธรจังหวัดชุมพร จ�านวน 

3  ด้าน  ได้แก่  ความรู้ด้านการจัดการการเงิน  วินัยทางการเงินและความตระหนักด้านจริยธรรมทางการเงิน 

โดยรวม  พบว่า  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมี

ประโยชน์ต่อบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดี

จะ ช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ ช่วยให้บุคคลมีการจัดการกับรายรับ รายจ่าย รวม

ทั้งเงินออมของตนได้อย่างมี  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ช่วยให้บุคคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตน

อย่างสม�่าเสมอ  ทั้งนี้เพื่อป้องกัน  ไม่ให้บุคคลมีภาระหนี้สินมากเกินไป  นอกจากนี้ยังช่วยลดความวิตกกังวล

ทางการเงินของบุคคล เนื่องจากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจะรวมถึงการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้
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จ่ายของบุคคลในอนาคตแล้วน�าไปวางแผนทาง  การเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ  ดังนั้น

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึง  ช่วยให้บุคคลมีการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พร้อมทั้งท�าการวางแผนรองรับไว้ด้วย

2. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชน

ธนวิถี  อ�าเภอเมือง  จังหวัดยะลาใช้การทดสอบทางสถิติ  T-Test  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และการเปรียบ

เทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน  กรณีศึกษา:  ชุมชนธนวิถี  อ�าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา  ใช้การทดสอบทางสถิติ  F-Test  จ�าแนกตาม  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  รายได้ 

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และเหตุผลในการบริหาร

การเงิน  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีการก�าหนดเป้าหมายชีวิตที่

ชัดเจนมากขึ้น เช่น อยากเกษียณอย่างมีความสุข มีเงินใช้พอเพียง มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี ลูกๆ จบการ

ศึกษาดี มีงานท�า มีครอบครัวที่ดี มีทรัพย์สมบัติตกทอดให้กับลูกหลาน    เป็นต้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ

กฤษฎา  เสกตระกูล  (2559)  ได้กล่าวว่า  การจัดท�างบการเงินส่วนบุคคล  และการตรวจสุขภาพทางการเงิน 

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อความมั่งคั่ง  ใช้บอกว่าบุคคลอยู่  ณ  ที่ใดใน

ปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้บอกว่าก�าลังจะไปที่ใดในอนาคต ซึ่งก็เหมือนการเดินทางปกติทั่วไปที่ต้องรู้เป้าหมายหรือ

จุดหมายที่ก�าลังจะไป 

บทสรุป

สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชนธน

วิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 

ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีสถานภาพสมรส  ประกอบอาชีพรับราชการ  มีรายได้ระหว่าง  20,001-

30,000 บาท  อาศัยอยู่ในชุมชนระหว่าง  5-10 ปี  มีค่าใช้จ่ายต�่ากว่า  5,000 บาท  ส่วนใหญ่มีการจดบันทึก

รายรับ  รายจ่ายเป็นรายวัน และเหตุผลในการบริหารการเงิน พบว่า  ส่วนใหญ่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง

ในชีวิต 

2. ปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชนธนวิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนมีการจดบันทึกรายรับ  รายจ่ายเป็นรายวัน  มีการบริหาร

การเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต 

3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชน

ธนวิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลาใช้การทดสอบทางสถิติ T-Test ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig = .727) 

4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการบริหารการเงินของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชน

ธนวิถี อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ใช้การทดสอบทางสถิติ F-Test จ�าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน การบริหารการเงินส่วนบุคคล และเหตุผล

ในการบริหารการเงิน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig=0.143)

5.  ประชาชนควรหารายเสริมเพื่อน�ามาใช้จ่ายในครอบครัว  รวมถึงลดรายจ่ายและให้ความส�าคัญ

กับการออม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง  

หมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
Factors affecting the price of securities in the property and construction sector  
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ต่วนซูรีฮา จูนิ1* บุษกร ถาวรประสิทธิ์1

Tuanzureeha Junih Bussagone Tavonprasith

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  และศึกษาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา  ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้สถิติ Multiple regression ด้วยวิธี OLS ในการ

วิเคราะห์  ผลการศึกษา  พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ของ  บริษัท  แลนด์  แอนด์  เฮ้าส์  จ�ากัด

(มหาชน) ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่บริษัท แสน

สิริ  จ�ากัด  (มหาชน)  และบริษัท  ศุภาลัย  จ�ากัด(มหาชน)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์  ได้แก่  ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัย , ราคาหลักทรัพย์ , พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Abstract

The study of factors affecting the price of securities in the real estate and construc-

tion sector property development category. The objective is to study the price of securities 

in the property development group and study the factors that affect the price of securities 

in the property development group. By using secondary time series data From January 2013 

to December 2017 by using Multiple regression statistics by OLS method for analysis. The 

results show that the factors that influence the price of securities of Land and Houses Pub-

lic Company Limited are business confidence index. And the Stock Exchange of Thailand 

Index while Sansiri Public Company Limited and Supalai Public Company Limited, factors 

that influence the price of securities are the Stock Exchange of Thailand Index at the statis-

tical significance level 0.05.

Keywords: factors, price of securities, real estate 
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บทน�ำ

อสังหาริมทรัพย์หรือท่ีอยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีพของมนุษย์ ความ

ต้องการที่อยู่อาศัยจึงถือได้ว่าเป็นความต้องการพื้นฐานอันเป็นทุนเดิมส�าหรับทุกคน อย่างน้อยก็เพ่ือเป็น

หลักประกันที่มั่นคงของชีวิต  ยิ่งไปกว่านั้นเหตุผลในการที่มนุษย์ต้องการที่อยู่อาศัยยังมีอีกหลากหลาย  แตก

ต่างกันไปในรายละเอียดของแต่ละบุคคล ท�าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยกลายเป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่

สิ้นสุด ถึงแม้ความต้องการที่อยู่อาศัยจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถมีบ้านได้ 

เนื่องจากข้อจ�ากัดหลายประการ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อจ�ากัดทางการเงินของผู้ซ้ือ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  (เทิดศักดิ์  ทวีธีระธรรม, 2558) นอกจากนั้นภาคอสังหาริมทรัพย์ยังมีบทบาท

ส�าคัญี่ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ช่วยการจ้างงานและการลงทุนของประเทศ  รวมไปถึงภาวะการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน  พ.ศ.  2562  กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  มีจ�านวน  57  บริษัท  ซึ่งบริษัทที่มีความสนใจในการศึกษาราคาหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ได้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 

(มหาชน) เนื่องจากบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน)และบริษัท ศุภาลัยจ�ากัด(มหาชน) มีค่าสินทรัพย์

รวม รายได้รวม ก�าไรสุทธิ ROA และROE เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 59 ส่วนบริษัท แสนสิริ 

จ�ากัด(มหาชน) มีค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น แต่รายได้รวม ก�าไรสุทธิ ROA และ ROE มีค่าลดลงไม่มากนักเมื่อ

เทียบช่วงเดือนเดียวกันของปี 59 โดยจากข้อมูลสถิติของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในช่วง

เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือน พบว่า บริษัท แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์  จ�ากัด  (มหาชน) มีราคาหลักทรัพย์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 คือ 10.01 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2560 คือ 10.50 บาทต่อหุ้น บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) มีราคาหลักทรัพย์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 

คือ 3.71 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 คือ 2.18 บาทต่อหุ้น และ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) มีราคา

หลักทรัพย์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 คือ 19.20 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 คือ 23.70 บาทต่อหุ้น 

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  2562)  โดยราคาหลักทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย

ประเภท  ได้แก่  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ดังน้ันการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส ่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเด็นต่างๆ คือ ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์และปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยผลการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ผู้ที่

สนใจและนักลงทุน  สามารถไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเลือกการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1) เพื่อศึกษาราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

1. เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. เป็นแนวทางส�าหรับผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

กำรทบทวนวรรณกรรม

ดัชนีราคาหุ้น(stock index) ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันท้ังในประเทศและต่างประเทศมีอยู่ด้วยกันหลายประเ

ภท ในประเทศไทยดัชนีราคาหุ้นที่นิยมใช้ ได้แก่ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set index)

ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นท่ีแสดงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย(สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2549)

ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน

ตามแนวคิดของเคนส์ การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ท่ีก�าหนดข้ึนอยู่กับอัตราผลตอบแทนภายใน

จากการลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เรียกว่า ประสิทธิภาพของการลงทุนหน่วยสุดท้ายและอัตราดอกเบี้ยใน

ปัจจุบัน  ถ้าอัตราผลตอบแทนภายในเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน  การลงทุนในสินทรัพย์นั้นก็ควรจะรับ

การด�าเนินการและในทางที่กลับกัน ดังนั้น จ�านวนดุลยภาพหรือผลประโยชน์มากที่สุดจากการลงทุน จะถูก

ก�าหนดเมื่ออัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน (สุริดา คลังทอง, 2556) 

ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-การวิเคราะห์เศรษฐกิจท่ัวไป (Economic Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยการประเมินปัจจัย

เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์โดยแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีความ

สัมพันธ์กับวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ เศรษฐกิจขยายตัว เศรษฐกิจรุ่งเรือง เศรษฐกิจ

ถดถอย และเศรษฐกิจตกต�่า (นิธิภูมิ เดชะศาศวัต, 2560)

-การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry analysis) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเป็นขั้นตอนต่อจากการ

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ผู้ลงทุนต้องพิจารณา  วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรม  โครงสร้างการแข่งขันของ

อุตสาหกรรม ประเภทของอุตสาหกรรมและวัฏจักรของธุรกิจ (ดวงกมล วงศ์สายตา, 2559)

-การวิเคราะห์บริษัท  (Company  analysis)  วิเคราะห์เป็นรายบริษัทในอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณา

ถึงสภาวะผลการด�าเนินงานและแนวโน้มในอนาคตเพื่อน�ามาค�านวณมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ซ่ึงผลการ

วิเคราะห์จะท�าให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทมีความเสี่ยงทางธุรกิจ และการเงินเป็นอย่างไร โดยสามารถแยกการ

วิเคราะห์ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพหรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(สุริดา คลังทอง, 

2556)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เป็นการวิเคราะห์หุ้นท่ีใช้ข้อมูลระดับราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายในอดีต โดยวิเคราะห์ถึง

พฤติกรรมและรูปแบบการเคลื่อนไหวของข้อมูลดังกล่าว  เพื่อใช้ท�านายการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ

การซื้อขายหุ้นในอนาคตจะซ�้ารอยกับพฤติกรรมในอดีต  เนื่องจากผลของการซื้อขาย  มาจากการตัดสินใจ

ด้านจิตวิทยาการลงทุน ที่ซึมซับข้อมูลต่างๆ  ของหุ้นทั้งข่าวดีและข่าวร้าย  ผลการตอบสนองต่อข่าวเหล่านั้น

มักจะเป็นพฤติกรรมที่คล้ายกันกับที่เคยท�าในอดีต (ชนาภา หันจางสิทธิ, 2559)
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ทฤษฏีดาว(Dow Theory)

ทฤษฏีดาว  ถูกค้นพบโดย  Charless  H.Dow  โดยมีพื้นฐานมาจากการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหว

ของราคาหุ้นกับกระแสน�้าในทะเล ในส่วนของการวิเคราะห์ราคาหุ้นนั้น แนวโน้มของราคาหุ้นจะประกอบไป

ด้วย 3 ส่วนคือ

1.แนวโน้มใหญ่ มีลักษณะเป็นแนวโน้มในระยะยาวของราคาหุ้น อาจใช้เวลาเป็นปีหรือหลายปี

2.แนวโน้มรอง เป็นแนวโน้มของราคาหุ้นในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ถึงหลายเดือน

3.การเคลื่อนไหวรายวัน  เป็นแนวโน้มรองของราคาหุ้นในระยะสั้น  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน  3  เดือน 

(ชนาภา หันจางสิทธิ, 2559)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์  เฮ้าส์ จ�ากัด  (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จ�ากัด  (มหาชน) 

และบริษัท  ศุภาลัย  จ�ากัด  (มหาชน)  โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา  (Time  Series)  เป็นข้อมูลราย

เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 – ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน โดยใช้โปรแกรม 

E-view ในการวิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) จากการศึกษาทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนในรูปแบบสมการได้ดังนี้

Y
i
 = β

0 
- β

1 
Ext + β

2 
BSIt - β

3 
MLRt + β

4 
SETt + β

5 
PII 

โดย  i = บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) 

    และ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) (หน่วย : บาท)

EX  =  อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ (หน่วย : บาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

    ตรงกันข้าม

BSI  =  ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (หน่วย : ร้อยละ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

MLR  =  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (หน่วย : ร้อยละ ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

SET  =  ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หน่วย : จุด) มีความสัมพันธ์ใน

    ทิศทางเดียวกัน

PII  =  ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (หน่วย : ร้อยละ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง  หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา  (Time  Series)  ทดสอบโดยการใช้

โปรแกรม E-view ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrela-

tion  ในกรณีที่เกิดปัญหาจะมีการแก้ไขก่อนที่จะเอาใช้วิเคราะห์ข้อมูล  โดยผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

บริษัท

ตัวแปรอิสระ

แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ�ำกัด

(มหำชน)

แสนสิริ จ�ำกัด(มหำชน) ศุภำลัย จ�ำกัด(มหำชน)

β sig β sig β sig

constant -5.191 0.434 -2.044 0.561 -25.64 0.278

EX -0.066 0.369 -0.025 0.702 0.352 0.368

BSI 0.079 0.041** 0.018 0.129 0.089 0.266

MLR 0.689 0.130 0.109 0.752 0.519 0.801

SET 0.006 0.000*** 0.002 0.000*** 0.020 0.000***

PII -0.001 0.899 -0.004 0.135 -0.019 0.248

AR(1) - - 0.889 0.000 0.856 0.000

ค่าสถิติ

R2 0.707 0.936 0.908

Adj R2 0.680 0.928 0.897

Durbin-Watson stat 1.403 1.554 1.893

F-statistic 26.098*** 125.765**** 85.62***

หมายเหตุ *,**,*** คือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส�าคัญ .10 , .05 และ .01 ตาม

ล�าดับ

จากตารางที่  1  บริษัท  แลนด์  แอนด์  เฮ้าส์  จ�ากัด(มหาชน)  พบว่าสมการผลการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ ์ของปัจจัยที่ส ่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) พบว่ามีค่า R-squared เท่ากับ 0.71 

แสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) คิดเป็น

ร้อยละ  71  โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่  และอีกร้อยละ  29 มาจากตัวแปรอิสระอื่น  นอกจากนี้ยังพบว่ามีค่า 

Adjusted R-squared เท่ากับ 0.680 ค่า Durbin-Watson stat เท่ากับ 1.403 และค่า F-statistic เท่ากับ  

26.098  โดยมีค่า  significant  ที่  0.000  ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญที่  0.01  หมายความว่า  มีตัวแปรอิสระ

อย่างน้อยหนึ่งตัวไปส่งผลกับตัวแปรตาม 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ พบว่า บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.079 และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่า

สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.006 ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 1 บริษัท แสนสิริ จ�ากัด(มหาชน) พบว่าสมการผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย

ที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  กรณีศึกษา 

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด(มหาชน) พบว่ามีค่า R-squared เท่ากับ 0.94 แสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
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ราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท แสนสิริ จ�ากัด(มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 94 โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ และอีก

ร้อยละ  6  มาจากตัวแปรอิสระอื่น  นอกจากนี้ยังพบว่ามีค่า  Adjusted  R-squared  เท่ากับ  0.928  ค่า 

Durbin-Watson stat เท่ากับ 1.554 และค่า F-statistic เท่ากับ 125.765  โดยมีค่า significant ที่ 0.000 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญที่ 0.01 หมายความว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวไปส่งผลกับตัวแปรตาม

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์  พบว่า  บริษัท  แสนสิริ  จ�ากัด  (มหาชน)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์  ได้แก่  ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.002 ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 1 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด(มหาชน) พบว่าสมการผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย

ที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  กรณีศึกษา 

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด(มหาชน) พบว่ามีค่า R-squared เท่ากับ 0.91 แสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย

ราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด(มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 91 โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ และอีก

ร้อยละ 9 มาจากตัวแปรอิสระอื่น นอกจากนี้ยังพบว่ามีค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 0.897 ค่า Durbin-

Watson stat เท่ากับ 1.893  และค่า F-statistic เท่ากับ 85.62  โดยมีค่า significant ที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า

ระดับนัยส�าคัญที่ 0.01 หมายความว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวไปส่งผลกับตัวแปรตาม

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์  พบว่า  บริษัท  ศุภาลัย  จ�ากัด(มหาชน)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์  ได้แก่  ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.020 ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) บริษัท แสนสิริ จ�ากัด(มหาชน) 

และบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด(มหาชน) ในช่วงเดือนมกราคมพ.ศ. 2556- ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลจากการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจและนัก

ลงทุน สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์และการเลือกลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้สร้าง

แบบจ�าลองที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) และใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Multiple regression ให้ทราบถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังนี้

บริษัท  แลนด์  แอนด์  เฮ้าส์  จ�ากัด(มหาชน)  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา

หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

ตรงตามสมมติฐานหลักเศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิภูมิ 

เดชะศาศวัต (2560)  คือเมื่อดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์บริษัทแลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) เพิ่มขึ้น และเมื่อดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์บริษัท 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) ลดลง ส่วนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงตามสมมติฐาน
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หลักเศรษฐศาสตร์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณรงค์เดช ฉั่วกะบุตรและ

นงนภัส แก้วพลอย (2553) และนิธิภูมิ เดชะศาศวัต (2560)  คือ เมื่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แลด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) เพิ่มขึ้น และเมื่อ

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลง ส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัท แลด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) 

ลดลง

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด(มหาชน) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ใน

กลุ ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ตรงตามสมมติฐานหลักเศรษฐศาสตร์  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ  ณรงค์เดช ฉั่วกะบุตรและนงนภัส แก้วพลอย (2553) และนิธิภูมิ เดชะศาศวัต (2560)  คือ เมื่อดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัท  แสนสิริ  จ�ากัด(มหาชน)  เพิ่มขึ้น 

และเมื่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลง  ส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัท  แสนสิริ  จ�ากัด(มหาชน) 

ลดลง

บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด(มหาชน) ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ใน

กลุ ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ตรงตามสมมติฐานหลักเศรษฐศาสตร์  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ  ณรงค์เดช ฉั่วกะบุตรและนงนภัส แก้วพลอย (2553) และนิธิภูมิ เดชะศาศวัต (2560)  คือ เมื่อดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  ศุภาลัย  จ�ากัด(มหาชน) 

เพิ่มขึ้น  และเมื่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทลดลง  ส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัท  ศุภาลัย  จ�ากัด

(มหาชน) ลดลง

ข้อเสนอแนะ

1.จากสถานการณ์ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แลนด์ แอนด์  เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) และบริษัท ศุภา

ลัย  จ�ากัด(มหาชน)  จะเห็นได้ว่ามีราคาหลักทรัพย์ที่สูงและใกล้เคียงกัน  ส่วนราคาหลักทรัพย์บริษัท  แสนสิริ 

จ�ากัด(มหาชน) มีราคาหลักทรัพย์ท่ีต�่า ส�าหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนที่มีจ�านวนเงินลงทุนน้อยก็ควรลงทุนหลัก

ทรัพย์ของบริษัท  แสนสิริ  จ�ากัด(มหาชน)  แต่ถ้านักลงทุนมีเงินลงทุนจ�านวนมากก็ควรลงทุนหลักทรัพย์ของ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด(มหาชน) และบริษัท ศุภาลัย จ�ากัด(มหาชน) เพราะมีราคาหลักทรัพย์ที่สูง

กว่า  

2.จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์กลุ ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากในสภาวะตลาดหลักทรัพย์ก�าลังคึกคัก นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จึงส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดปรับตัวสูงขึ้น  ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจึงควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุนส�าหรับผู้ที่ต้องการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุนได้  

3.จากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลง

ไป เนื่องจากสภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง อาจเกิดความเชื่อมั่นต่อนัก

ลงทุน  อีกทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุน
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บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและผลการด�าเนินงานของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา และ  (2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายใน

ด้านรายรับ  –  รายจ่ายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กับผลการด�าเนินงานของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนใน  อ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  คือ  คณะ

กรรมการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ�านวน 84 กลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการควบคุมภายในด้านรายรับ  –  รายจ่ายและผลการด�าเนินงานของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และการทดสอบความสัมพันธ์

ระหว่างการควบคุมภายในกับผลการด�าเนินงาน พบว่าการควบคุมภายในด้านรายจ่ายมีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับผลการด�าเนินงานโดยรวมและผลการด�าเนินงานด้านลูกค้า ส่วนการควบคุมภายในด้านรายรับมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นนัย

ส�าคัญ

ค�ำส�ำคัญ : การควบคุมภายใน, ผลการด�าเนินงาน, วิสาหกิจชุมชน

Abstract

This study aims to (1) study level of internal control on receipt and payment based 

on standards for the professional practice of Internal Auditing and level of performance 

outcomes of community enterprise in Rattaphum District, Songkhla Province, and (2) to 

examine the relationship of internal on receipt and payment based on standards for the 

professional practice of Internal Auditing of the community enterprise in Rattaphum District, 

Songkhla Province. Population and samples used in this study are board of directors 84 

community enterprise in Rattaphum District, Songkhla Province. Data were collected by 

questionnaires the data analysis used descriptive analysis and multiple regression analysis. 
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As the results, the average level of internal control on receipt and payment and perfor-

mance outcomes of samples is at high level. To test the relationship of internal control on 

performance outcomes, the study finds that payment have a significant positive influence 

on the level of overall performance and customer performance, that receipt have a signifi-

cant positive influence on the level of Internal process performance of the community 

enterprise. 

Keyword: Internal Control, Performance Outcomes, Community Enterprise

บทน�ำ

ในการด�าเนินธุรกิจย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายด้านการด�าเนินงานหรือด้าน

การเงินได้เสมอ ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกลไกการบริหารงานภายในของ

แต่ละองค์กร การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อความเสีย

หาย จึงเป็นกระบวนการตัดสินใจที่ส�าคัญที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบว่า เมื่อใดที่องค์กรจ�าเป็น

ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  องค์กรจะต้องน�าระบบการควบคุมภายในที่ดีมาเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

ของผู้บริหารที่จะช่วยลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงการควบคุมภายในหรือการตรวจ

สอบภายใน เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการท�างานที่เป็นผลมาจากการออกแบบโดยตรงจากคณะ

กรรมการผู้บริหาร หรือบุคลากรอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า องค์กร

จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นต้องประกอบด้วย ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่ใช้บังคับใน

องค์กรนั้น ๆ สามารถท�าการสรุปได้ว่าในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส�าหรับในการ

ด�าเนินงาน ส�าหรับกิจการขนาดใหญ่นั้นต้องมีการควบคุมและวางแผนที่ดี ซ่ึงจะน�ามาสู่ความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ได้  (ปิยพร  บรรดาศักดิ์,  2555)  จากประเด็นปัญหาข้างต้นท�าให้

หลาย  ๆ  ธุรกิจต้องเน้นในเรื่องการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเข้มงวด  เนื่องจากการที่หลายองค์กรขาด

การควบคุมภายในที่ดี  ท�าให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่อ่อนแอ  จึงส่งผลให้ผลการด�าเนินงานไม่สะท้อนความ

เป็นจริง 

วิสาหกิจชุมชน  (community  enterprise)  เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรเพื่อด�าเนินกิจการ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ด�าเนินการโดยคณะบุคคล

ที่มีความผูกพัน  มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด 

หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนด้วย

กัน โดยประเทศไทยได้เริ่มมีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีวิสาหกิจ

ชุมชน  กระจายกันทั่วทุกภูมิภาค  ซึ่งในจังหวัดสงขลา  ประกอบไปด้วย  16  อ�าเภอ  มีวิสาหกิจที่จดทะเบียน

ทั้งหมดในจังหวัดสงขลารวม  813  วิสาหกิจชุมชน  สมาชิก  13,044  ราย  ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนของอ�าเภอ

รัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่ม

มูลค่าของสินค้าให้มีมูลค่ามากกว่าเดิมและตรงกับความต้องการของตลาด ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มกันจัดต้ัง

เกือบทุกต�าบลของอ�าเภอรัตภูมิ  จ�านวน 84 วิสาหกิจชุมชน สมาชิก 1,329 ราย ประกอบด้วยหลากหลาย



119

อาชีพ  (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) จากการส�ารวจในเบื้องต้นพบว่า วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งในอ�าเภอ

รัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ยังขาดการวางแผนการด�าเนินงาน การควบคุมภายในที่ดี  การบริหารงานภายในกลุ่ม 

ได้แก่ การแบ่งหน้าที่ การบริหารการเงิน การจัดท�าบัญชี อีกทั้งระบบการควบคุมภายในของวิสาหกิจชุมชน

ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ท�าให้การด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านรายรับ  –  ราย

จ่ายกับผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เพื่อที่

จะต้องการศึกษาว่าระดับการควบคุมภายในและผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับใด และมีความสัมพันธ์กัน

หรือไม่ในทิศทางใด  เนื่องจากการควบคุมภายใน  เป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกองค์กรควรตระหนักและให้ความส�าคัญ

กับการควบคุมภายใน เพราะหากองค์กรใดมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่ต�่า จะท�าให้ส่งผลกระทบต่อผล

การด�าเนินงานขององค์กรได้  การศึกษาครั้งนี้สามารถช่วยให้แนวทางในการวางแผนการด�าเนินงานและการ

บริหารงานภายในกลุ่ม น�าไปสู่การพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่าย ของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนใน  อ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  อีกด้วย  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินงานตามระบบ

การควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่าย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการเงินและธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนท่ีมั่นคงให้แก่สมาชิกและอ�านวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายตามมาตรฐานการควบคุมภายในตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา

2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กับผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  คณะกรรมการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่าย ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานที่เป็น
จริง

2.  ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับบุคลากรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องมาตรฐานการควบคุมภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กำรทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยครั้งนี้ท�าการศึกษาระดับการควบคุมภายในด้านรายรับ  –  รายจ่ายและระดับผลการด�าเนิน

งานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม
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ภายในด้านรายรับ  –  รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีตัวแทน  ในการ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง ท�าให้เกิดการพัฒนาสมมติฐานในการวิจัยดังนี้

ด้ำนรำยรับและด้ำนรำยจ่ำย

จากการศึกษาของ ดุษฎี นาคเรือง และคณะ (2560) พบว่า ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหาร

การตลาด และด้านคุณลักษณะของสมาชิกมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา

ตามล�าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับ  นิภาภรณ์  ไสยวงศ์  และคณะ  (2556) พบว่า  การควบคุมภายในด้านบัญชีของ

สหกรณ์ภาคการเกษตรทุกด้านล้วนมีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินงาน กล่าวคือ  สหกรณ์ภาคการเกษตรที่

มีระดับการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี จะมีผลการด�าเนินงานที่ดีด้วย และสอดคล้องกับ ปิยพร บรรดาศักดิ์ 

(2555) ธรรมรงค์ สุวรรณ (2553) ธนพร ชูจิตต์ประชิต (2550) Conger et al. (1998) และ Arosa B. et al. 

(2010) เนื่องจากในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผลการด�าเนินงานที่ดี ควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร

การเงินเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีรายรับ  –  รายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ  การควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลง  และ

การบริหารการตลาดควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (ดุษฎี 

นาคเรือง  และคณะ,  2560)  ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นอกจากการศึกษาปัจจัยด้านการ

บริหารจัดการแล้ว การควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนต่อไป แต่สุปรียา มนตรี (2557) พบว่าการควบคุมภายในไม่มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังเป็นการ

เก็บข้อมูลคะแนนผลการประเมินผลเป็นประจ�าทุกปีมาเป็นตัวแปรวัดประสิทธิภาพ ดังนั้นจากการวิจัยครั้งนี้

จึงตั้งสมมติฐานว่า

สมมติฐานที่ 1 การควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานโดยรวมมีความ

สัมพันธ์กัน

H1.1: การควบคุมภายในด้านรายรับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของกลุ่มวิ

สาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

H1.2: การควบคุมภายในด้านรายจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สมมติฐานที่ 2 การควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านการเงินโดยรวมมี

ความสัมพันธ์กัน

H2.1: การควบคุมภายในด้านรายรับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านการเงินของก

ลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

H2.2: การควบคุมภายในด้านรายจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านการเงินของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สมมติฐานที่  3  การควบคุมภายในด้านรายรับ  –  รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านลูกค้าโดยรวมมี

ความสัมพันธ์กัน

H3.1: การควบคุมภายในด้านรายรับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านลูกค้าของกลุ่
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มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

H3.2: การควบคุมภายในด้านรายจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านลูกค้าของก

ลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สมมติฐานท่ี 4 การควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการ

ภายในโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน

H4.1: การควบคุมภายในด้านรายรับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการ

ภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

H4.2: การควบคุมภายในด้านรายจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านกระบวนกา

รภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สมมติฐานท่ี 5 การควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านการเรียนรู้และ

พัฒนาโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน

H5.1: การควบคุมภายในด้านรายรับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านการเรียนรู้แล

ะพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

H5.2: การควบคุมภายในด้านรายจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด�าเนินงานด้านการเรียนรู้แ

ละพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม
การควบคุมภายใน 

1. ด้านรายรับ

2. ด้านรายจ่าย
 

ผลการดำาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

1. ด้านการเงิน

2. ด้านลูกค้า

3. ด้านกระบวนการภายใน

4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 

อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ�านวน 84 กลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือแบบสอบถามคณะกรรมการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ซึ่ง

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยประยุกต์มาจาก สุปรียา มนตรี (2557) 

นิภาภรณ์ ไสยวงศ์ และคณะ (2556) และไวย โพธิ์ไทย (2554)

ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ส่วนที่ 2 คือ  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลระดับการควบคุมภายใน  2  ด้าน  คือด้าน

รายรับ  จ�านวน  6  ข้อ  และด้านรายจ่าย  จ�านวน  12  ข้อ  รวมค�าถาม  18  ข้อในส่วนที่  2  โดยลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ให้เลือกตอบ ดังนี้ ระดับความส�าคัญ มากที่สุด มาก 
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ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ดังนี้

ระดับ  1  หมายถึง   มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ระดับ  2  หมายถึง   มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับน้อย

ระดับ  3  หมายถึง   มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ  4  หมายถึง   มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก

ระดับ  5  หมายถึง   มีการควบคุมภายในอยู่ในระดับมากที่สุด

ส่วนที่  3  คือ  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน  อ�าเภอ    

รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเงิน จ�านวน 3 ข้อ ด้านลูกค้า จ�านวน 5 ข้อ ด้านกระบวนการ

ภายใน จ�านวน 5 ข้อ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา จ�านวน 4 ข้อ รวมค�าถาม 17 ข้อในส่วนที่ 3 โดย

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5  ระดับ  ให้เลือกตอบ  ดังนี้  ระดับความส�าคัญ  มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ดังนี้

ระดับ  1  หมายถึง   มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ระดับ  2  หมายถึง   มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับน้อย

ระดับ  3  หมายถึง   มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ  4  หมายถึง   มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก

ระดับ  5  หมายถึง   มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด

นอกจากนี้  แบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับจากคณะกรรมการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 

อ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  จ�านวน  84  ฉบับ  ได้น�าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของ

แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) ควรมีค่า 0.60 ขึ้น

ไป  (Cronbach,  1995)  แสดงถึงตัวแปรมีค่าความน่าเชื่อถือ  (Reliability)  พบว่าค่า  Cronbach’s  Alpha 

เท่ากับ 0.677 แสดงว่า แบบสอบถามชุดนี้มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดีมาก

การศึกษาในครั้งนี้จะการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อศึกษาระดับการควบคุมภายในด้านรายรับ-ราย

จ่าย  และระดับผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และสมการถดถอยเชิงพหุ  (Multiple  Regres-

sion) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้านรายรับ-รายจ่ายต่อผลการด�าเนินงานตามการทด

สอบของการศึกษาของ  รสจรินทร์  กุลศรีสอน  (2552)  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้สามารถแสดงสมการจากงาน

วิจัย ดังนี้
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โดยที่    Y = ผลการด�าเนินงาน 

Y
1
 = ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน

Y
2
 = ผลการด�าเนินงานด้านลูกค้า

Y
3
 = ผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายใน
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Y
4 

= ผลการด�าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา

X
1
 = การควบคุมภายในด้านรายรับ 

X
2
 = การควบคุมภายในด้านรายจ่าย 

error  =  ค่าความคลาดเคลื่อน

สรุปผลกำรวิจัย

จากการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนใน  อ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่  1  เพื่อศึกษาระบบการ

ควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายและผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัด

สงขลา พบว่า ระบบการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการประเมิน

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านรายรับมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้านรายจ่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 ระดับการประเมินผลการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 

อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ระบบการควบคุมภายใน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับการประเมิน

ด้านรายรับ

ด้านรายจ่าย

3.75

3.78

0.52

0.41

มาก

มาก
รวม 3.76 0.36 มาก

ตารางที่ 2 แสดงระดับการประเมินผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูม ิ

จังหวัดสงขลา  พบว่า  ระดับผลการด�าเนินงานโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.84  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย 3 ล�าดับแรก ดังนี้ ด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา ด้านการเรียนรู้และพัฒนา มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.84 และด้านกระบวนการภายใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83

ตำรำงที่ 2 ระดับการประเมินผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ผลการด�าเนินงาน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับการประเมิน

ด้านการเงิน

ด้านลูกค้า

ด้านกระบวนการภายใน

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

3.86

3.81

3.83

3.84

0.76

0.60

0.53

0.61

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3.84 0.36 มาก

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผลการ

ด�าเนินงาน การควบคุมภายในที่แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านรายรับ และด้านรายจ่าย โดยใช้ Correlation ma-

trix รวมทั้งท�าการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ Variance inflation factor (VIF) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัด
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ว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวถูกอธิบายโดยตัวแปรอิสระตัวอื่นในระดับใด  ถ้าค่า  VIF  มีค่ามาก  แสดงว่าตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระอื่น ๆ  มาก และตามปกติค่า VIF ที่มากกว่า 10 จะถือว่าอยู่ในระดับที่จะ

ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระได้ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าค่า VIF สูงสุดส�าหรับการ

ศึกษาครั้งนี้  มีค่าเพียง  1.043  (ด้านรายรับและด้านรายจ่าย)  ดังนั้นปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์

ของการควบคุมภายในต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง  7  ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 

หรือไม่เกิด Multicollinearity เพราะมีค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10

ตำรำงที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7

1. รายรับ 1

2. รายจ่าย 0.024 1

3. ผลการด�าเนินงาน 0.164 0.263* 1
4. ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน 0.034 0.075 0.658** 1
5. ผลการด�าเนินงานด้านลูกค้า 0.119 0.256* 0.561** 0.133 1
6. ผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายใน 0.304** 0.145 0.612** 0.230* 0.196 1

7. ผลการด�าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา 0.048 0.142 0.433** 0.041 0.011 0.087 1

** นัยส�าคัญที่ระดับ 0.01, * นัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่าย และผล

การด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยวิธีการทดสอบของการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุ จ�านวน 5 Model คือ Model 1 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน

ด้านรายรับ – รายจ่ายและผลการด�าเนินงานโดยรวมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Model 2 เป็นการทดสอบ

ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายและผลการด�าเนินงานด้านการเงินของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน Model 3 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายและ

ผลการด�าเนินงานด้านลูกค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Model 4 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของการ

ควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายและผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

และModel 5 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายและผลการด�าเนิน

งานด้านการเรียนรู้และพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก Model 1 ผลการศึกษา พบว่า การควบคุม

ภายในด้านรายจ่าย สามารถพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แต่การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้านรายรับต่อผลการด�าเนินงานอย่าง

เป็นนัยส�าคัญ ผลการศึกษาในModel 2 พบว่า การควบคุมภายในด้านรายรับและด้านรายจ่าย ไม่สามารถ

พยากรณ์ผลการด�าเนินงานด้านการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นนัยส�าคัญ Model 3 ผลการศึกษา 

พบว่า การควบคุมภายในด้านรายจ่าย สามารถพยากรณ์ผลการด�าเนินงานด้านลูกค้าของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้าน

รายรับต่อผลการด�าเนินงานด้านลูกค้าอย่างเป็นนัยส�าคัญ ส่วนผลการศึกษาในModel 4 พบว่า การควบคุม

ภายในด้านรายรับ สามารถพยากรณ์ผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่การศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ของการควบคุมภายในด้านรายจ่าย

ต่อผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายในอย่างเป็นนัยส�าคัญ และผลการศึกษาในModel 5 พบว่า การ
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ควบคุมภายในด้านรายรับและด้านรายจ่าย ไม่สามารถพยากรณ์ผลการด�าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นนัยส�าคัญ

ตำรำงที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

B t (sig) B t (sig) B t (sig) B t (sig) B t (sig)

Constant 2.762 6.811 

(0.000**)

3.551 3.944 

(0.000**)

2.181 3.159

(0.002**)

2.324 3.927

(0.000**)

2.990 4.170

(0.000**)
ด้าน

รายรับ

0.080 1.064 

(0.291)

0.076 0.459 

(0.647)

0.81 0.636

(0.526)

0.290 2.656

(0.010**)

0.023 0.177

(0.860)
ด้านราย

จ่าย

0.206 2.198 

(0.031*)

0.158 0.760 

(0.449)

0.352 2.206

(0.030*)

0.111 0.809

(0.421)

0.203 1.225

(0.224)
R Square 0.082 0.008 0.070 0.100 0.020
Adjust

R Square

0.059 0.016 0.047 0.077 0.004

F value 3.607 0.337 3.048 4.478 0.845
p-value 0.032* 0.715 0.053* 0.014** 0.433

** นัยส�าคัญที่ระดับ 0.01, * นัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ระดับการควบคุมภายในและระดับผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ระดับการควบคุมภายในและระดับผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีตของ  พัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา  (2553)  ไวย  โพธิ์ไทย  (2554)  และสุปรียา 

มนตรี  (2557)  ที่พบว่าระดับประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด  (สุ

ปรียา มนตรี, 2557) 

จากผลการศึกษาที่พบความสัมพันธ์เชิงบวกของการควบคุมภายในด้านรายจ่ายกับผลการด�าเนิน

งานโดยรวม  และผลการด�าเนินงานด้านลูกค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน  อ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลานั้น 

สอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยในอดีตของ ธรรมรงค์ สุวรรณ (2553) และดุษฎี นาคเรือง และคณะ (2560) ผล

การศึกษาท่ีพบความสัมพันธ์เชิงบวกของการควบคุมภายในด้านรายรับกับผลการด�าเนินงานด้าน

กระบวนการภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน  อ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลานั้น  สอดคล้องกับงานศึกษาวิจัย

ในอดีตของ  มยุรี  ชินบุตรและคณะ  (2550)  และธรรมรงค์  สุวรรณ  (2553)  และดุษฎี  นาคเรือง  และคณะ 

(2560) เนื่องจากในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผลการด�าเนินงานที่ดี ควรให้ความส�าคัญกับการบริหาร

การเงินเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีรายรับ  –  รายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ  การควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลง  และ

การบริหารการตลาดควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (ดุษฎี 

นาคเรือง  และคณะ,  2560)  ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นอกจากการศึกษาปัจจัยด้านการ

บริหารจัดการแล้ว การควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายเป็นสิ่งส�าคัญที่ควรพัฒนาควบคู่กันไป

อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านรายรับกับผลการ
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ด�าเนินงานโดยรวม  ด้านรายรับและด้านรายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านการเงิน  ด้านรายรับกับผลการ

ด�าเนินงานด้านลูกค้า  ด้านรายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายใน  และด้านรายรับและด้าน

รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา  โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีต

ของ สุปรียา มนตรี  (2557) เนื่องจากผลการด�าเนินงานของแต่ละกิจการอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการ

ในการวัดผลการด�าเนินงาน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานการศึกษาข้อที่ 1.2 ข้อที่ 3.2 และข้อ

ที่ 4.1 แต่ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.2, 5.1 และข้อที่ 5.2  

บทสรุป

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายและผล

การด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน  อ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลาและ  (2)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษา พบว่า 

ระดับการควบคุมภายในด้านรายรับ  –  รายจ่ายและระดับผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เฉลี่ย

รวมอยู่ในระดับมาก  และความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านรายรับ  –  รายจ่ายกับผลการด�าเนิน

งานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมภายในด้านรายจ่าย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ผลการด�าเนินงานโดยรวม  และผลการด�าเนินงานด้านลูกค้าของวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นนัยส�าคัญ  และการ

ควบคุมภายในด้านรายรับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายในของ

วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม

ภายในด้านรายรับกับผลการด�าเนินงานโดยรวม  ด้านรายรับและด้านรายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านการ

เงิน  ด้านรายรับกับผลการด�าเนินงานด้านลูกค้า  ด้านรายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านกระบวนการภายใน 

และด้านรายรับและด้านรายจ่ายกับผลการด�าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นนัยส�าคัญ

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สามารถน�าผลการศึกษาในครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้าน

รายรับ – รายจ่าย ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานท่ีเป็นจริง โดยการน�าผลการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายกับผลการด�าเนินงานที่ได้ในครั้งนี้มาใช้ประกอบการ

พิจารณาในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีการควบคุมที่สูงขึ้นจนน�าไปสู่ผลการด�าเนิน

งานที่ดีของวิสาหกิจชุมชน นอกจากน้ีผลการศึกษาในครั้งนี้ยังใช้เป็นแนวทางให้กับบุคลากรของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องมาตรฐานการควบคุมภายในตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย

การน�าผลการศึกษาระดับของการควบคุมภายในจากการศึกษาครั้งนี้ มาพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มี

ระดับที่ดีขึ้น  สุดท้ายสามารถน�าไปใช้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับการศึกษาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการ

ควบคุมภายใน และผลการด�าเนินงานของกิจการ

อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีมีข้อจ�ากัดบางอย่าง อาทิ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ถูกใช้ในการ

ศึกษาครั้งนี้คณะกรรมการบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนในอ�าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลาเท่านั้น  เนื่องจากยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ�าเภออื่น  ๆ  ของ

จังหวัดสงขลา  รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอื่น  ๆ  ของประเทศไทยที่ยังไม่ได้มีการศึกษา  และการ

ศึกษาครั้งน้ีใช้แนวคิดการควบคุมภายในด้านรายรับ – รายจ่ายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจ
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สอบภายในด้านการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่น ๆ  เช่น แนวคิดด้านนโยบายของบริษัท ด้านคณะ

กรรมการ เป็นต้น ที่ยังไม่ได้มีการศึกษา
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กำรวิเครำะห์ต้นทุนฐำนกิจกรรมและผลตอบแทนกำรปลูกข้ำวแบบอินทรีย์ 
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The analysis of activity-base costs and benefits for planting organic rice:  

A case study of Wangkrachom Subdistrict, Mueang District, Nakhon Nayok Province 

สุพัตรา เนติ1*  มลธิดา หลานวงษ์1  ภารดี นึกชอบ1

Supattra Neti1* Montida lanwong1 Paradee Nukchop1

บทคัดย่อ

วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ต�าบลวัง

กระโจม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ ต�าบลวัง

กระโจม  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  2)  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์  ต�าบลวัง

กระโจม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานและสมาชิกของกลุ่ม จ�านวน 5 คน 

โดยการสัมภาษณ์กึงโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อน�ามา

วิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม และผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์

จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนฐานกิจกรรมมีการก�าหนดฐานกิจกรรมที่ท�าให้เกิดต้นทุน 8 กิจกรรม คิด

ค่าเฉลี่ยต่อไร่ 12,617.91 บาท อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) = 0.22% จุดคุ้มทุน 0.69 ต่อไร่หรือ

คิดเป็น 212.75 กก. มีผลิตภาพ 0.01 เท่า 

ค�ำส�ำคัญ: ต้นทุนฐานกิจกรรม/ ข้าวอินทรีย์/ผลตอบแทน

Abstract

activity-base costs and benefits for planting organic rice in Wangkrachom Subdistrict, 

Mueang  District,  Nakhon  Nayok  Province.  The  objectives  of  to  1)  study  the  process  of  

organic rice planting in Wangkrachom Subdistrict, Mueang District, Nakhon Nayok Province. 

2) To study the cost and compensation of organic rice planting in Wangkrachom Subdistrict, 

Mueang District, Nakhon Nayok Province.  The  samples were organic  agriculture  group  in 

Wangkrachom Subdistrict, Mueang District, Nakhon Nayok Province, amount 5 people. By 

collecting  samples  as  a  In-depth  interview  using  questionnaires  and  have  tested  the  

organic  agriculture  group  in  Wangkrachom  Subdistrict,  Mueang  District,  Nakhon  Nayok  

Province. In order to analyze the activity-base costs and the return to organic rice planting. 

According  to  studies,  it  has  been  found  that  activity  base  costs  have  activity  base  

assignments, that caused the cost of 8 activities. The average yield is 12,617.91 baht. Return 

on assets = 0.22% , Breakeven point 0.69/Rai of rice, capital productivity of 0.01

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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Keyword: Activity-base costs / Organic rice / Return on assets (ROA)

บทน�ำ

ปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาให้ความส�าคัญในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือก

รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษก�าลังได้รับความนิยมกับกลุ่มคนที่รักสุขภาพ และได้หันมาให้ความ

ส�าคัญกับวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร “ข้าวอินทรีย์” จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่ง 

ข้าวอินทรีย์เป็นการผลิตข้าวที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิด  หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ  รวมไปถึง

ปุ๋ยเคมี และยาปราบศัตรูพืช ในทุกข้ันตอนการผลิตเน้นการใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติเท่านั้น ส�าหรับ

ตลาดข้าวอินทรีย์ราคาจะอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับข้าวทั่วไป ท�าให้ยอดจ�าหน่ายข้าวอินทรีย์ในประเทศ

ขยายตัวไม่สูงนัก  อย่างไรก็ตามตลาดข้าวอินทรีย์ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ  เนื่องจากความต้องการของตลาด

ต่างประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการขยายการ

ผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งนี้เนื่องจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับข้าวทั่วไป ท�าให้ยอดจ�าหน่ายข้าวอินทรีย์ใน

ประเทศขยายตัวไม่สูงนัก อย่างไรก็ตามตลาดข้าวอินทรีย์ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากความต้องการของ

ตลาดต่างประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการ

ขยายการผลิตข้าวอินทรีย์ อีกทั้งนี้ราคาข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยยังมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว 

พื้นที่เพาะปลูก และเทคนิคของการปลูก ดังนั้นการขยายพื้นที่การปลูกข้าวอินทรีย์นั้นต้องเน้นการให้โอกาส

เกษตรกรปรับเปลี่ยนและเรียนรู้เป็นล�าดับ โดยเริ่มจากการปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อไปสู่การผลิตข้าว

มาตรฐานอินทรีย์หรือข้าวอินทรีย์เต็มรูปแบบ จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์ 

(กองบรรณาธิการ  Positioning,  ศักยภาพการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง.[ออนไลน์]  :  https://position-

ingmag.com/34730, 10 มกราคม.2563)

ดังนั้นจะเห็นว่าปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและ

ผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย์  ต�าบลวังกระโจม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยน�าระบบต้นทุน

ฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานประจ�าวันโดยพิจารณา

หน้าที่ความรับผิดชอบของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ท�าให้ทราบต้นทุนกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อ

ลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มค่า เกษตรกรจะสามารถน�าข้อมูลไปเป็นแนวทางการลดต้นทุนที่ไม่

จ�าเป็น และเพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น มีความสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

1. เพื่อศึกษากระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ ต�าบลวังกระโจม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์ ต�าบลวังกระโจม อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

1. ท�าให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการปลูกข้าว

2. ท�าให้เกษตรกรสามารถลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า(Non Value) 

https://positioningmag.com/34730,%2010
https://positioningmag.com/34730,%2010
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ทบทวนวรรณกรรม

การผลิตและการแปรรูป

ข้าวอินทรีย์  (Organic  rice)  เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  (Organic agriculture 

หรือ Organic Farming) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือสารสงเคราะห์ต่าง ๆ  เป็นต้นว่าปุ๋ย

เคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและก�ากัดวัชพืช สารป้องกันก�าจัดโรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้าวใน

ทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจ�าเป็น แนะน�้าให้ ใช้วัสดุจาก ธรรมชาติ

และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลิตผลในดินและน�้าในขณะเดียวกัน

ก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ท�าให้ได้ผลิตผลข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของผลตกค้างส่งผล

ให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี(กรมวิชาการเกษตร, 2548)

ทฤษฎีต้นทุนแบบฐานกิจกรรม

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม  (Activity Based Costing)หรือระบบ ABC  เป็นเครื่องมือในการบริหาร

งานในลักษณะการบริหารงานฐานคุณค่า  (Value-Based  Management)  ซึ่งเชื่อมโยงการบริหารระดับ

องค์กรลงสู่ระบบการปฏิบัติงานประจ�าวัน  โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตลอดทั้ง

กิจการ  (Cross-Functional)  ในลักษณะที่มองกิจกรรมต่างๆขององค์กรเป็นภาพรวม  (Integrated  View) 

จุดประสงค์ส�าคัญของ ABC คือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเข้าใจพฤติกรรมต้นทุน (Cost 

Behavior) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ท�าให้ทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท�าให้ต้นทุนกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น

หรือลดลงโดยการระบุกิจกรรมขององค์กร ต้นทุนกิจกรรม และตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการค�านวณต้นทุนการผลิตหรือบริการและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้าน

ต้นทุนและการพัฒนากิจกรรมต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าทั้งนี้ขั้น

ตอนการค�านวณต้นทุนกิจกรรม (ชาญศักดิ์ ตั้งสันติกุลานนท์2560)

วิธีกำรด�ำเนินงำนวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย

วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงดังนี้

เลือกเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรตัวอย่างของการปลูกข้าวอินทรีย์ ต�าบลวังกระโจม 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  5 ราย ได้แก่ รองประธาร,สมาชิกกลุ่ม จากกลุ่มข้าวอินทรีย์วังกระโจม ตั้งอยู่

ที่ศูนย์ข้อมูลบริการประชาชน หมู่ 1 บ้านดอนเจริญ ต�าบลวังกระโจม 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  ได้มุ่งเน้นในการเก็บข้อมูลกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ ต้นทุนการปลูก

ข้าวอินทรีย์และผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนี้

การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  เป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิโดยต้องอาศัย  การเผชิญ

หน้าเป็นการผสมผสานระหว่างค�าถามท่ีชัดเจนและค�าถามแบบเปิด ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการใช้ค�าพูด

ของตนเอง เข้าใจและตีความค�าถามเอง เมื่อถูกสัมภาษณ์ (SlidePlayer, 2019 : https://slideplayer.in.

https://slideplayer.in.th/slide/2275508/
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลแยกวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ

3.1. การวิเคราะห์กระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์

กระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์  โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาของเกษตรกร

กลุ่มตัวอย่าง  โดยวิเคราะห์เชิงพรรณาและสกอโมเดลเพื่อใช้วิเคราะห์กระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ตั้งแต่เริ่ม

ขั้นตอนการเตรียมทรัพยากรถึงขั้นตอนการจัดจ�าหน่วย

3.2. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์

ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์  โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณา

ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ใช้ในการวิเคราะต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์  โดย

ใช้แนวคิดการวิเคราะต้นทุนฐานกิจกรรม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์ 

โดยด�าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนตั้งแต่เตรียมทรัพยากรการปลูกข้าวอินทรีย์จนถึงการน�าข้าวอินทรีย์ออก

จ�าหน่าย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  (ดวงมณี  โกมารทัต,  การบัญชีต้นทุน,  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 

2553, สารนิพนธ์ บีบีอิลฮาม MIM12,ทฤษฎีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing), พฤศจิกายน 
05, 2560 : http://mim12bibiilham.blogspot.com/2017/11/activity-based-costing.html.)

1.  การก�าหนดกิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน และเป้าหมาย

2.  การค�านวณหาต้นทุนของปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรม 

3.  น�าต้นทุนแต่ละกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละด้านที่ค�านวณไว้ มากระจายแต่ละ

4.  กิจกรรมตามจ�านวนครั้งที่ปฏิบัติจริง 

5.  น�าข้อมูลที่ได้มาค�านวณต้นทุนรายกิจกรรม

6.  เก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณงานของแต่ละกิจกรรม 

7.  ค�านวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม   

https://slideplayer.in.th/slide/2275508/
file:///C:\Users\PSU\Downloads\<0E2A><0E32><0E23><0E19><0E34><0E1E><0E19><0E18><0E4C>%20<0E1A><0E35><0E1A><0E35><0E2D><0E34><0E25><0E2E><0E32><0E21>%20MIM12,<0E17><0E24><0E29><0E0E><0E35><0E15><0E49><0E19><0E17><0E38><0E19><0E10><0E32><0E19><0E01><0E34><0E08><0E01><0E23><0E23><0E21>%20(Activity-Based%20Costing),%20<0E1E><0E24><0E28><0E08><0E34><0E01><0E32><0E22><0E19>%2005,%202560
file:///C:\Users\PSU\Downloads\<0E2A><0E32><0E23><0E19><0E34><0E1E><0E19><0E18><0E4C>%20<0E1A><0E35><0E1A><0E35><0E2D><0E34><0E25><0E2E><0E32><0E21>%20MIM12,<0E17><0E24><0E29><0E0E><0E35><0E15><0E49><0E19><0E17><0E38><0E19><0E10><0E32><0E19><0E01><0E34><0E08><0E01><0E23><0E23><0E21>%20(Activity-Based%20Costing),%20<0E1E><0E24><0E28><0E08><0E34><0E01><0E32><0E22><0E19>%2005,%202560
http://mim12bibiilham.blogspot.com/2017/11/activity-based-costing.html


133

สรุปผลกำรวิจัย

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึ่งได้มีการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูลได้ตามตารางที่1

ตำรำงที่ 1 แสดงกระบวนการด�าเนินการปลูกข้าวอินทรีย์

*กระบวนการปลูกข้าวที่ผ่านการพิจารณาโดยใช้ข้อมูลการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างและสร้าง

แผนภาพตามหลัก SCOR Model (Lean Supply Chain by TMB , SCOR Model : https://web.face-

book.com/tmbleansupplychain/,  27/10/2562)  ซึ่งผู้วิจัยน�า  SCOR  Model  แบบจ�าลองอ้างอิงการ

ด�าเนินงานในโซ่อุปทาน เพื่ออธิบายลักษณะและแสดงให้เห็นกิจกรรม มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการด�าเนิน

การปลูกข้าวอินทรีย์เกษตร

จากการวิจัยกระบวนการการปลูกข้าวอินทรีย์  โดยแบ่งได้  6  กิจกรรม  ได้แก่  1.การจัดซื้อ/จัดหา

ปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์ 1.1) มีการวางแผน 1.2) จัดหาพันธุ์ข้าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 1.3) 

เครื่องมือทางการเกษตร  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  หรือเกษตรบางรายมีเป็นของตัวเอง    1.4)  ปุ๋ย

เกษตรต้องซื้อปุ๋ยที่ก�าหนดจากหน่วยงานและมีการท�าใช้เอง  1.5)  อุปกรณ์เก็บเกี่ยว  1.6)  อุปกรณ์รวบรวม 

1.7) แรงงาน 2.สถานที่จัดเก็บปัจจัยการผลิต 2.1) มีการวางแผน เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่เหมาะสม 2.2) การจัด

เก็บ  เกษตรกรจะมีการจัดเก็บในที่มิดชิด  และปลอดภัย  2.3)  ลักษณะการจัดเก็บ  จัดเก็บปัจจัยการผลิตทุก

ประเภทสถานที่เดียวกันมีการจัดเก็บแยกตามประเภท  จัดเก็บปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทต่างสถานที่กัน 

3.ขั้นตอนการผลิต  3.1)  การวางแผน  3.2)  รูปแบบการเพาะปลูก  การใช้เมล็ดพันธุ์  3.3)  ปริมาณการใช้ 

เฉลี่ย4.17กก./ไร่  3.4) การเตรียมพื้นทีเพาะปลูก เกษตรกรเพาะต้นกล้าใส่ถาด 10-15 วันแล้วน�าต้นกล้าไป

ปักด�าในแปลงนา ที่เตรียมดินไว้  3.5)  ระยะเพาะปลูก 3.6)การให้น�้า  เป็นการสูบน�้าใส่แปลงนา 3.7)การให้

ปุ๋ย เกษตรกรจะใช้ทั้งปุ๋ยเคมีที่การควบคุม และปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรท�าใช้เอง 3.8) การใช้สารก�าจัดศัตรูพืช 

เกษตรกรจะไม่ใช้สารเคมีในการก�าจัดศัตรูพืช  3.9)  เก็บเกี่ยวที่เดียวทั้งแปลง  4.  การรวบรวม  4.1)  มีการ

วางแผน  4.2)  วิธีปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  ไล่ความชื่นในข้าวด้วยการตากข้าว  4.3)หีบห่อที่ใช้  บรรจุใส่ถุง 

5.การกระจาย 5.1)มีการวางแผน 5.1) รูปแบการขนส่ง ไม่มีการขนส่งเนื่องจากมีคนมาซื้อถึงกลุ่ม 6.การส่ง

คืน ไม่มีการส่งคืนเนื่องจากผู้ซื้อมีการ

https://web.facebook.com/tmbleansupplychain/
https://web.facebook.com/tmbleansupplychain/
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ตำรำงที่ 3 แสดงการคิดต้นทุนเข้าสู่ศูนย์กิจกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์

ประเภทต้นทุน ค่าใช้จ่าย(บาท/ไร่) ศูนย์กิจกรรม

บุค
ลา

กร

1.ค่าแรงานค่าไถนา 600.00  การเตรียมแปลง 

2.ค่าแรงคนปักด�า 53.00  การบ�ารุงรักษา 

3.ค่าแรงานใส่ปุ๋ยหมัก 53.00  การบ�ารุงรักษา 

4.ค่าแรงงานใส่ปุ๋ยเคมี 53.00  การบ�ารุงรักษา 

5.ค่าเรงงานใส่ปุ๋ยโคเตอร์มา 53.00  การบ�ารุงรักษา 

6.ค่าแรงานตัดหญ้า 53.00  การบ�ารุงรักษา 

  7. ค่าแรงก�าจัดวัชพืช 53.00  การบ�ารุงรักษา 

  8.ค่าแรงขนข้าวไปตาก 53.00  การตากข้าว 

เค
รื่อ

งจ
ักร

แล
ะอ

ุปก
รณ

์

9.จ้างเพาะกล้า 500.00  การเพาะกล้า 

10.ค่าเสื่อมราคา-แทรกเตอร์ 4,500.00  การเตรียมแปลง 

11.ค่าเสื่อมราคา-รถไถเดินตามครั้งที่1 525.00  การปักด�า 

11.ค่าเสื่อมราคา-รถไถเดินตามครั้งที่2 525.00  การตากข้าว 

11.ค่าเสื่อมราคา-รถไถเดินตามครั้งที่3 525.00  การสีข้าว 

11.ค่าเสื่อมราคา-รถไถเดินตามครั้งที่4 525.00  การจ�าหน่าย 

12.ค่าเสื่อมราคา-รถขนครั้งที่1 90.00  การเตรียมแปลง 

12.ค่าเสื่อมราคา-รถขนครั้งที่2 90.00  การปักด�า 

12.ค่าเสื่อมราคา-รถขนครั้งที่3 90.00  การตากข้าว 

12.ค่าเสื่อมราคา-รถขนครั้งที่4 90.00  การสีข้าว 

13.ค่าเสื่อมราคา-ท่อสูบน�้า 90.00  การบ�ารุงรักษา 

14.ค่าเสื่อมราคา-เครื่องพ่นน�้าหมัก 56.25  การบ�ารุงรักษา 

15.ค่าเสื่อมราคา-เครื่องตัดหญ้า 18.00  การบ�ารุงรักษา 

16. ค่าเสื่อมราคา-ถัง 57.00  การบ�ารุงรักษา 

17.รับบริการสีข้าว 500.00  การสีข้าว 

18. ค่าเช่าบริการรถเกี่ยวข้าว 650.00  การเก็บเกี่ยว 

19.เช่าบริการสูบน�้าใสแปลงนา 233.33  การบ�ารุงรักษา 
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ประเภทต้นทุน ค่าใช้จ่าย(บาท/ไร่) ศูนย์กิจกรรม
วัส

ดุใ
ช้ง

าน
แล

ะว
ัสด

ุสิ้น
เป

ลือ
ง

20.ค่าน�้ามันรถไถแทรกเตอร์ 100.00  การเตรียมแปลง 

21.ค่าน�้ามันขนต้นกล้า 8.33  การปักด�า 

22.ค่าน�้ามันรถปักด�า 33.33  การปักด�า 

24.ค่าปุ๋ยเคมี 299.20  การบ�ารุงรักษา 

25.ค่าปุ๋ยโคเตอร์มา 46.67  การบ�ารุงรักษา 

26.ค่าน�้ามันเครื่องพ่นน�้าหมัก 16.67  การบ�ารุงรักษา 

27.ค่าน�้ามันเครื่องตัดหญ้า 16.67  การบ�ารุงรักษา 

28.ค่าน�้ามันรถขนข้าวไปตาก 33.33  การตากข้าว 

29. ค่าน�้ามันรถไปซื้อปุ๋ย 50.00  การบ�ารุงรักษา 

30.ค่าน�้ามันไปสี 50.00  การสีข้าว 

31.ค่าน�้ามันขนไปศูนย์รวบรวม 19.99  การจ�าหน่าย 

รวมค่าใช้จ่ายตามศูนย์กิจกรรม 10,709.77

คัดกรองข้าวก่อนซื้อ

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เกิดขึ้น จากการกระจายต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมต่างๆการ

ปลูกข้าวอินทรีย์สามารถสรุปต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมแต่ละกิจกรรมได้  ดังตารางที่  3  โดยมีค่าแรงงานและบุคล

กรเท่ากับ  971 บาท ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ 9064.58 บาท มีค่าวัสดุใช้งานวัสดุสิ้นเปลือง

เท่ากับ679.19 บาท มีค่าใช้จ่ายตามศูนย์กิจกรรม 10,709 บาทต่อไร่

ต้นทุนฐำนกิจกรรมและจ�ำแนกต้นทุนแต่ละกิจกรรม แบ่งเป็น 8 กิจกรรม ดังนี้

ตำรำงที่ 4 แสดงต้นทุนฐานกิจกรรมรวม

ศูนย์กิจกรรม ต้นทุนต่อหน่วย
ร้อยละ

(Activity Center) บาท/ไร่

1. การเตรียมแปลง 5,199.99  48.55

2. การเพาะกล้า 500.00  4.67

3. การปักด�า 709.66  6.63

4. การดูแลบ�ารุงรักษา 946.29  8.84

5. การเก็บเกี่ยว 500.00  4.67

6. การตากข้าว 86.33  0.81

7. การสีข้าว 1,315.00  12.28

8. การจ�าหน่ายผลผลิต 1,452.50  13.56

ต้นทุนที่เกิดขึ้น 10,709.77  100
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ตำรำงที่ 5 รายได้จากการขายผลผลิต

ผลผลิตทั้งหมด(กก.) 1,850.00 ก�าไรขาดทุนโดยแสดงต้นทุนระบบฐานกิจกรรม

ผลผลิตต่อไร่(กก.) 308.33 รายได้จาการขายข้าวอินทรีย์  15,416.67

ราคาขาย(บาท/กก.) 50.00 ต้นทุนทั้งสิ้น      10,709.77

รวมรายได้จากการขาย 92,500.00 ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ    4,706.9

รวมรายได้เฉลี่ยต่อไร่ 15,416.67

*ผลผลิตข้าวทั้งหมด6ไร่ได้จ�านวน 3,000 กก. ข้าวหลังผ่านการสีข้าวเหลือ จ�านวน 1,850 กก.

ตำรำงที่ 6 แสดงการแบ่งประเภทต้นทุนเพื่อการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการปลูกข้าวอินทรีย์(เฉลี่ยต่อไร่)

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่

ค่าปุ๋ยเคมี 345.87 ค่าแรงการเตรียมพื้นที่ปลูก         1,471.00 

  ค่าเสื่อมราคา- รถแทรกเตอร์       7,181.25

  ค่าน�้ามันที่ใช้ในการเกษตร           328.32 

  ค่าจ้างสูบน�้าใส่ข้าว           233.33 

  ค่าจ้างเกี่ยวข้าว           500.00 

  ค้างจ้างสีข้าว       650.00 

345.87          10,363.90 

*จากตารางที่5 พบว่าต้นทุนผันแปรเท่ากับ 345.87 บาท ต้นทุนคงที่เท่ากับ 10363.90 บาท

ตำรำงที่ 7 แสดงผลตอบแทนการปลูกข้าวอินทรีย์

อัตราส่วน สูตรค�านวณ แทนค่า ผลค�านวณ

1. อัตราผลตอบแทนของ

สินทรัพย์ ROA

ก�าไรสุทธิ x 100

สินทรัพย์รวม

4,706.90x100

1,732,800

0.22%

2. ปริมาณขาย ณ จุด

คุ้มทุน

ต้นทุนคงที่รวม

ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

10,363.90

15,416.67-345.87

0.69 ต่อไร่

คิดเป็น 212.75 กก.

3. ผลิตภาพ ผลผลิต

ปัจจัยการผลิต

15,416.67

1,706,210

0.01 เท่า

จากตารางที่ 6 พบว่า การปลูกข้าวอินทรีย์มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA) = 0.22%หรือกว่าได้

ว่าถ้าลงทุน 100 บาท ผลตอบแทนอัตราสินทรัพย์เท่ากับ 22 สตางค์ ปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน 0.69 ต่อ

ไร่ หรือ 212.75 กิโลกรัม และผลิตภาพ 0.01 เท่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณ

และหรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ 0.01 เท่า

อภิปรำยผลและสรุปผล

การใช้SCOR Model ในการวิเคราะห์ การอธิบายลักษณะและแสดงให้เห็นกิจกรรมท้ังหมดท่ี

เก่ียวข้องกับกระบวนการปลูกข้าว โดยมีการก�าหนดกระบวนการท�างานต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ



137

มีโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ  สามารถแบ่งได้  6  กระบวนการได้แก่  1)  การจัดซื้อ/

จัดหา 2) การจัดเก็บ 3) การผลิต 4) การรวม 5) การกระจาย 6) การส่งคืน 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรรายได้จาการขายข้าว

อินทรีย์เท่ากับ 15,416.67 บาท/ไร่ ต้นทุนทั้งสิ้น 10,709.77 บาท/ไร่ มีก�าไรอยู่ที่ 4706.90 บาท/ไร่

จากการกระจายต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ สามารถสรุปต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมแต่ละกิจกรรมได้ โดยมีค่าใช้

จ่ายตามศูนย์กิจกรรม 10,709 บาทต่อไร่ต้นทุนฐานกิจกรรมและจ�าแนกต้นทุนแต่ละกิจกรรม แบ่งเป็น 8 

กิจกรรม ดังนี้ 1).การเตรียมแปลง 2) การเพาะกล้า 3) ปักด�า 4)บ�ารุงรักษา 5) เก็บเกี่ยว 6) การตากข้าว 

7)การสีข้าว 8)การจ�าหน่ายผลผลิต นอกจากนี้ยังพบว่าผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์ เท่ากับ 1) 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ระดับกิจกรรม  มีก�าไรสุทธิ 4,706.90 บาท 2) อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์  มี

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) = 0.22% 3) ปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน ปริมารการขาย ณ จุดคุ้ม

ทุน 0.69 ต่อไร่หรือ 212.75กิโลกรัม จึงจะได้ทุนคืน และ 4) ผลิตภาพ มีผลิตภาพ 0.01 เท่า การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและหรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับ 0.01 เท่า

เอกสำรอ้ำงอิง
กองบรรณาธิการ Positioning ข้าวอินทรีย์: ศักยภาพการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง. (2015) : https://

positioningmag.com/34730.
กรมวิชาการเกษตร, (2548). การผลิตและการแปรรูป.
ชาญศักดิ์ ตั้งสันติกุลานนท์, (2560). ทฤษฎิต้นทุนแบบฐานกิจกรรม.
ดวงมณี โกมารทัต. การบัญชีต้นทุน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์. (2553), สารนิพนธ์ บีบีอิลฮาม
MIM12. ทฤษฎีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing). พฤศจิกายน 05 2560 : http://mim-

12bibiilham.blogspot.com/2017/11/activity-based-costing.html. 
SlidePlayer. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง. (2019): https://slideplayer.in.th/slide/2275508/ . 

(Lean Supply Chain by TMB, SCOR Model, 27/10/2562 :https://web.facebook.com/
tmbleansupplychain/

https://positioningmag.com/34730.
https://positioningmag.com/34730.
file:///C:\Users\PSU\Downloads\<0E1E><0E24><0E28><0E08><0E34><0E01><0E32><0E22><0E19>%2005%202560
http://mim12bibiilham.blogspot.com/2017/11/activity-based-costing.html
http://mim12bibiilham.blogspot.com/2017/11/activity-based-costing.html
https://slideplayer.in.th/slide/2275508/
https://web.facebook.com/tmbleansupplychain/
https://web.facebook.com/tmbleansupplychain/




139

กำรศึกษำต้นทุนฐำนกิจกรรม เสื้อเย็บมือภูไท กรณีศึกษำ: 

สินค้ำ OTOP บ้ำนเหล่ำใหญ่ ต�ำบลเหล่ำใหญ่ อ�ำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
The study of activity-based costing of Phu Tai hand-sewn shirt:  

A case study of OTOP Product, Ban Lao Yai Lao Yai Sup-district  

Kuchi Narai District Kalasin Province.

วรพันธุ์ บุญละคร1* ปภาวรินทร์ เนตรคุณ1 และภารดี นึกชอบ1

Worapan Boonlakorn1* Paphawarin Netkun1 Paradee Nukchop1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตของเสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่ 

ต�าบลเหล่าใหญ่ อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ศึกษาต้นทุนตามฐานกิจกรรมและผลตอบแทนของ

เสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่า ต�าบลเหล่าใหญ่ อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ม

ผลิตเสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่ ต�าบลเหล่าใหญ่ อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 5 ราย ซึ่ง

เป็นสมาชิกกลุ ่มผลิตเสื้อเย็บมือภูไท เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้างที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  และการประยุกต์ใช้  SCOR  Model  เพื่อน�ามาวิเคราะห์ต้นทุนฐาน

กิจกรรมการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท จากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาเสื้อแขนยาวมีก�าไรเฉลี่ย 239 บาทต่อตัว 

ต้นทุน 961 บาทต่อตัว อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์  (ROA) เท่ากับ16.78% อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (ROI) เท่ากับ 24.89% และมีผลิตภาพ 1.24 เท่า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2.52 หรือใน 1 รอบ

การผลิตต้องขายเสื้อได้ 3 ตัวจึงจะคุ้มทุน  เสื้อแขนสั้นมีก�าไรเฉลี่ย 333 บาทต่อตัว ต้นทุน 767 บาทต่อตัว 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์  (ROA)  เท่ากับ  35.03%  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI)  เท่ากับ 

43.37% และมีผลิตภาพ 1.43 เท่า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2.04 เท่า หรือใน 1 รอบการผลิตต้องขาย

เสื้อได้ 2 ตัวจึงจะคุ้มทุน

ค�ำส�ำคัญ : ต้นทุนฐานกิจกรรม / เสื้อเย็บมือภูไท / ผลตอบแทน / OTOP

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the production process of Phu Tai 

hand-sewn shirt Ban Lao Yai Lao Yai Sup District Kuchinarai District Kalasin Province. 2) to 

study the cost based on the activities and benefits of Phu Tai hand-sewn shirt Ban Lao Yai 

Lao Yai Sup District Kuchinarai District Kalasin Province. By the sample group  which is the 

group  of  Phu  Thai  hand-sewn  shirts,  Ban  Lao  Yai  Kuchinarai  District  In  Kalasin  Province, 

amount 5 persons who are members of Tai hand-sewn shirt Ban Lao Yai .by collecting data 

as in-depth interview It is an interview that has prepared specific content for interview and 

divides the process of producing a Phu Tai hand-sewn shirt Ban Lao Yai, Lao Yai Sup District 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  Faculty of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

  * Email : Worapan2609@gmail.com
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Kuchinarai District Kalasin Province. By applying the SCOR Model to analyze the cost of the 

activity of the production of Phu Tai hand-sewn shirt Ban Lao Yai.

The study found that long-sleeved shirts with an average profit of 239 baht/piece, 

cost of 961 baht/piece, Return on Assets (ROA) 16.78%, Return on Investment (ROI) 24.89% 

and Productivity 1.24 Breakeven Analysis 2.52 or in 1 production cycle must sell 3 shirts in 

order to breakeven. Short-sleeved shirts have an average profit of 333 baht/piece, cost of 

767 baht/piece, Return on Assets  (ROA) 35.03%, Return on  Investment  (ROI) 43.37% and 

Productivity 1.43 Break-even point analysis 2.04 or in 1 production cycle must sell 2 shirts 

in order to breakeven.

Keywords :  Activity-based costing / Phu Tai Shirt / Return / OTOP 

บทน�ำ

เสื้อเย็บมือภูไทของบ้านเหล่าใหญ่  ต�าบลเหล่าใหญ่  อ�าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นงาน

หัตถกรรมพื้นบ้านที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของชนเผ่าภูไท  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP  ที่มีชื่อเสียง 

สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  ให้คนในชุมชนสามารถคิดเองผลิตเอง  สร้างรายได้และความเป็น

อยู่มาพัฒนาครอบครัวและท้องถิ่น เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ

คนในชุมชน  ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  (กรม

การพัฒนา  ชุมชน,  2555)  ถึงแม้ว่าเสื้อเย็บมือจะเป็นรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม  แต่อย่างไรก็ตามการผลิต

เสื้อเย็บมือก็ยังเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีส�าคัญหลายประการ เช่น สมาชิกขาดความรู้ในเรื่องต้นทุนการผลิต 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการตลาด ด้านการผลิต (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์, 2556) 

ท�าให้ไม่สามารถวางแผนควบคุมต้นทุนการผลิต  เนื่องจากไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริง  แต่เดิมการค�านวณต้นทุนที่

เกิดขึ้นจะใช้วิธีค�านวณแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สามารถบอกต้นทุนที่แท้จริงได้  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหลายปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  จึงเป็นที่มาในการประยุกต์ใช้วิธีคิดต้นทุนฐานกิจกรรม  (Activity-based  costing  : 

ABC)  หรือต้นทุนแบบใหม่ที่จะช่วยในการก�าหนดราคาขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (แคปแลนด์และโรเบิร์ต 

เอส,  2552)  ดังนั้นหากผู้ผลิตเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ต้นทุนและน�าข้อมูลต้นทุนมาสู่การวางแผนการ

ใช้ทรัพยากรและวางแผนการผลิตให้คุ้มทุน ต้นทุนเป็นตัวเลขที่จะแสดงถึงราคาผลิตภัณฑ์จึงเป็นเง่ือนไข

ส�าคัญอย่างหนึ่งที่ทีมสมาชิกในกลุ่มจะต้องด�าเนินการคิดต้นทุน โดยต้องค�านวณให้ถูกต้องตามหลักการ เพื่อ

ประโยชน์ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การก�าหนดราคาขาย เป็นต้น

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรมและผลตอบแทนเสื้อเย็บมือภูไท กรณีศึกษา : สินค้า 

OTOP  บ้านเหล่าใหญ่  ต�าบลเหล่าใหญ่  อ�าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดจนศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคต่าง  ๆ  ซึ่งผลจากการศึกษาที่ได้  สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางที่จะสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเสื้อ

เย็บมือให้ดีขึ้นเพื่อที่กลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไทจะสามารถน�าข้อมูลไปเป็นแนวทางการลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น 

เพิ่มผลตอบแทนให้สูงขึ้น และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการผลิตเสื้อเย็บมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของเสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่  ต�าบลเหล่าใหญ่  อ�าเภอกุฉินาราย

ณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ SCOR Model

2. เพื่อศึกษาต้นทุนตามฐานกิจกรรมและผลตอบแทนของเสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่ ต�าบล

เหล่าใหญ่ อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ท�าให้กลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่ สามารถบริหารจัดการต้นทุนในการผลิต

เสื้อเย็บมือภูไท

2. ท�าให้กลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่  สามารถลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า  (Non 

Value)

กำรทบทวนวรรณกรรม

1. ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) (สมพงษ์ ปัญญายิ่ง, 2553) ระบบบัญชี

ที่ให้ข้อมูลต้นทุนโดยแสดงตามกิจกรรม  การวัดค่าต้นทุนและผลการปฏิบัติงานอันเกิดจากการใช้ทรัพยากร

ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในรูปของสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน ซึ่งแตกต่างจากระบบ

บัญชีแบบเดิมที่แสดงต้นทุนตามประเภทของค่าใช้จ่ายนั้น

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม  (Activity-Based  Costing)  (ชาญศักดิ์  ตั้งสันติกุลานนท์,  2560)หรือ

ระบบ ABC เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในลักษณะการบริหารงานฐานคุณค่า (Value-Based Manage-

ment)  ซึ่งเชื่อมโยงการบริหารระดับองค์กรลงสู่ระบบการปฏิบัติงานประจ�าวัน  โดยพิจารณาหน้าที่ความรับ

ผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตลอดทั้งกิจการ  (Cross-Functional)  ในลักษณะที่มองกิจกรรมต่าง  ๆ  ของ

องค์กรเป็นภาพรวม (Integrated View) จุดประสงค์ส�าคัญของ ABC คือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท�าให้

ทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดต้นทุนต่างๆ  เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยการระบุกิจกรรมขององค์กร  ต้นทุน

กิจกรรม และตัวผลักดันกิจกรรม (Cost Driver) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการค�านวณต้นทุนการผลิตหรือการ

บริการและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อ

ลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่า

กล่าวคือระบบต้นทุนกิจกรรม หมายถึง วิธีการวัดต้นทุนและสมรรถนะของกิจกรรม ทรัพยากร และ

สิ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนในรูปของสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะทรัพยากรจะถูกก�าหนด สู่กิจกรรมตามฐานอัตรา

การใช้ และกิจกรรมที่ถูกก�าหนดเข้า Cost Objects ตามฐานกิจกรรมที่ใช้

2. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โครงการหนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (One  Tambon  One  Product  :  OTOP)  เป็นนโยบายของ

รัฐบาลในการด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  สร้างชุมชนเข้มแข็ง  พึ่ง

ตนเองได้  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จัดการน�าทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างมูลค่าเป็น

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในการด�าเนินนโยบาย  หนึ่งต�าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ให้เป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ  เป็นแนวคิดที่เน้นขบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านหรือต�าบล  แนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่นนี้ เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

ในแต่ละท้องถิ่น  กระตุ้นให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อที่จะสามารถยกระดับ

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ

ราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (กิตติ ลิ่มสกุล, 2544)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการด�าเนิน
การวิจัย ดังนี้

1.  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา

ประชากรในกลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่ ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ผลิตเสื้อ

เย็บมือภูไท จ�านวน 5 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ ่มผู ้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไท โดยเลือกจากคุณสมบัติ เช่น มี

ประสบการณ์ในการเย็บผ้ามานาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปักลวดลายลงบนตัวเสื้อและสามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้บุคคลอื่นได้

1.1  กลุ่มเป้าหมาย  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  เลือกประชากรที่ได้ขึ้นทะเบียนตัวอย่างของ

กลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือภูไท ดังนี้

1. ประธานกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือภูไท
2. รองประธานกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือภูไท

2.  เครื่องมือในการวิจัย

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้มุ่งเน้นในการเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตเส้ือเย็บมือภูไทบ้านเหล่า

ใหญ่  ต้นทุนการผลิตเสื้อเย็บมือและผลตอบแทนการผลิตเสื้อเย็บมือ  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ผลิตเสื้อ

เย็บมือแบบเชิงลึกใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการเตรียมเนื้อหาเฉพาะมาใช้ใน

การสัมภาษณ์ 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะท�าการรวบรวมนั้นมาจากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ      

3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นในเรื่องการผลิต

เสื้อเย็บมือที่ได้มาตรฐาน โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่ 

และบทความ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยมุ่งเน้นในการเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท ต้นทุน

การผลิตเสื้อเย็บมือและผลตอบแทนการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท

เป็นการวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากกลุ่ม

ตัวอย่าง  5  ราย  เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไท  ซึ่งการวิเคราะห์การผลิตเสื้อเย็บมือภูไท  โดยใช้หลัก
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การ  SCOR  Model  และการวิเคราะห์จาก  บทความ  สื่อพิมพ์  อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและสรุปความจากการ

สัมภาษณ์  ประชากรในพื้นที่  โดยใช้ข้อมูลจากการผลิตเสื้อเย็บมือภูไทและการใช้ทรัพยากร  ในการผลิตเสื้อ

เย็บมือภูไท

4.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม

4.3 วิเคราะห์ผลตอบแทนจากรายได้ต่อการผลิต 1 ครั้ง จากการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท

สรุปผลกำรวิจัย

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์  ต้นทุนฐานกิจกรรม  เสื้อเย็บมือภูไท  กรณีศึกษา  :  สินค้า  OTOP 

บ้านเหล่าใหญ่ ต�าบลเหล่าใหญ่ อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลได้ 

ดังรูปที่ 1
จัดซ้ือปัจจัยการผลิต จัดเก็บ ผลิต รวบรวม กระจาย ส่งคืน 

      

 

 

อุปกรณ์ในการทอผ้า 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมศูนย์ที่

รวบรวม 

 

 
มีลูกค้ามารับที่

สินค้าที่ศูนย์

รวบรวม 

 

อุปกรณ์ในการตัดเย็บเส้ือ 

 ขั้นตอนในการทอผ้า 

ขั้นตอนในการตัดเส้ือ 

 

จัดบูธจ�าหน่าย

ตามงานต่างๆ 

 
ตรวจสอบ

คุณภาพ 

 

อุปกรณ์ในการปักเส้ือ 

ที่เก็บปัจจัยการผลิต 

 

ขั้นตอนในการปักเส้ือ 

  

อุปกรณ์รวบรวม  

 

 ผ่าน       ไม่ผ่าน 

 

จ่ายเงินสด 

 

 

แรงงาน  

 

    

 

มกีาร

รบัซื �อ

ผลผลิต

และไม่

มีการ

สง่คืน 

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการผลิตเสื้อเย็บมือภูไทตามแบบ SCOR Model 

SCOR  Model  (Supply  Chain  Operation  Reference  Model)  ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบาย

ลักษณะและแสดงให้เห็นกิจกรรมทั้งหมด มีการก�าหนดกระบวนการท�างานต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 5 

กระบวนการหลัก  คือ  การวางแผน  (Plan)  การจัดซื้อ  จัดหาและการขนส่งวัตถุดิบ  (Source)  การผลิต 

(Make) การจัดการในการขนส่งสินค้า (Delivery) การส่งคืน (Return) (Stephens, 2001)

จากรูปที่ 4.1 กระบวนการด�าเนินการผลิตเสื้อเย็บมือภูไทตามการประยุกต์ใช้ SCOR Model แบ่ง

ออกเป็น 4 กระบวนการหลักได้ ดังนี้

1.  การจัดซื้อ  จัดหา  (Source)  เป็นการจัดซื้อ  จัดหาปัจจัยการผลิตเสื้อเย็บมือภูไทจ�าแนกได้เป็น 

การวางแผน  การจัดหาไหมประดิษฐ์เพื่อน�ามาใช้ในการทอผ้า  ซึ่งได้มีการซื้อจากร้านขายส่งไหมประดิษฐ์

จัดหาไหมประดิษฐ์ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทอผ้า ตัดเสื้อ และปักลวดลาย มีการวางแผนเพื่อ

จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิต  ลักษณะการจัดเก็บปัจจัยการผลิตทุกประประเภทที่สถานที่
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เดียวกัน โดยแยกตามประเภทของวัตถุดิบและเครื่องมือ อุปกรณ์

2.  การผลิต  (Make)  แบ่งออกเป็น  การวางแผนการทอผ้า  รูปแบบการทอผ้าและปริมาณไหม

ประดิษฐ์ที่ใช้ในการทอผ้า การเตรียมอุปกรณ์ในการทอผ้า การตัดเสื้อและการปักลวดลายเสื้อ ระยะเวลาใน

การทอผ้า การตัดเสื้อจะมีการตัดทั้งหมดใน 1 ครั้งการผลิต และการปักลวดลายเสื้อ เป็นการปักลวดลายบน

เสื้อด้วยมือ

3.  การขนส่ง  (Delivery)  จ�าแนกได้  2  ประเภท  คือ  การรวบรวมและการกระจาย  มีรูปแบบการ

วางแผนการกระจายสินค้าเพื่อขายตามกลุ่ม  รูปแบบของการขนส่ง  ไม่มีการวางแผนการขนส่งเนื่องจากขาย

สินค้าตามกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือ

4. การส่งคืน (Return) พบว่าไม่มีการส่งคืนสินค้า

ตำรำงที่ 4.1 ต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท (แขนยาว)

ประเภทต้นทุน ค่าใช้จ่าย

(บาท/ครั้ง)

ศูนย์กิจกรรม

บุคลากร 1. ปั่นไหมใส่กระบอก

2. น�ากระบอกที่มีสันไหมพันอยู่ไปเรียงตามล�าดับ

3. น�าเส้นมาต่อมัดให้แน่นเรียงล�าดับจนเสร็จ

4. ทอผ้าจนเสร็จ 36 เมตร

5. ตัดเสื้อ

6. เย็บริมเสื้อโดยการสอย

7. ปักลวดลายตามแบบที่ร่างไว้

100

300

300

4,265

1,440

1,200

2,400

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การตัดเสื้อ

การปักลวดลาย

การปักลวดลาย

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

1. ค่าเสื่อมราคา-ฟืมทอผ้า

2. ค่าเสื่อมราคา-เครื่องปั่นด้าย

3. ค่าเสื่อมราคา-บันไดลิง

4. ค่าเสื่อมราคา-กระบอก

5. ค่าเสื่อมราคา-กี่ทอผ้า

6. ค่าเสื่อมราคา-กงกวัก

7. ค่าเสื่อมราคา-ไม้ค�้าฟั้น

8. ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรเย็บผ้า

9. ค่าซ่อมแซม – เครื่องจักรเย็บผ้า 

10. ค่าซ่อมแซม – ฟืมทอผ้า         

33.33

11.11

18.89

2.78

62.50

0.33

11.11

125

300

200

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

การทอผ้า
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ตำรำงที่ 4.1 ต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท (แขนยาว) (ต่อ)

ประเภทต้นทุน ค่าใช้จ่าย

(บาท/ครั้ง)

ศูนย์กิจกรรม

วัสดุใช้งาน

และวัสดุสิ้น

เปลือง

1.ค่าด้ายสี                                  

2.ค่าเข็ม                                                               

3.ค่ากรรไกร                                 

4.ค่าสายวัด                                  

5.ค่าดินสอสี                                 

6.ค่าน�้ามันหล่อลื่น                         

7.ค่าไฟ      

8. ค่าด้ายเย็บผ้า                  

165

20

20

20

10

70

400

55

การปักลวดลาย

การปักลวดลาย/การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

การปักลวดลาย

การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

รวมค่าใช้จ่ายตามศูนย์กิจกรรม 11,530

จากการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท  สามารถสรุปค่าใช้จ่ายได้

ตามตารางที่ 4.1 ดังนี้  

บุคลากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวม 10,005 บาทต่อครั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวม 765 บาทต่อครั้ง

วัสดุใช้งานสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวม 760 บาทต่อครั้ง

รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามศูนย์กิจกรรม 11,530 บาทต่อครั้ง

ตำรำงที่ 4.2 ต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท (แขนสั้น)

ประเภทต้นทุน ค่าใช้จ่าย

(บาท/ครั้ง)

ศูนย์กิจกรรม

บุคลากร 1. ปั่นไหมใส่กระบอก

2. น�ากระบอกที่มีสันไหมพันอยู่ไปเรียงตามล�าดับ

3. น�าเส้นมาต่อมัดให้แน่นเรียงล�าดับจนเสร็จ

4. ทอผ้าจนเสร็จ 36 เมตร

5. ตัดเสื้อ

6. เย็บริมเสื้อโดยการสอย

7. ปักลวดลายตามแบบที่ร่างไว้

100

300

300

4,265

1,800

1,800

3,600

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การตัดเสื้อ

การปักลวดลาย

การปักลวดลาย

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

1. ค่าเสื่อมราคา-ฟืมทอผ้า

2. ค่าเสื่อมราคา-เครื่องปั่นด้าย

3. ค่าเสื่อมราคา-บันไดลิง

4. ค่าเสื่อมราคา-กระบอก

5. ค่าเสื่อมราคา-กี่ทอผ้า

6. ค่าเสื่อมราคา-กงกวัก

7. ค่าเสื่อมราคา-ไม้ค�้าฟั้น

8. ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรเย็บผ้า

9. ค่าซ่อมแซม – เครื่องจักรเย็บผ้า   

10. ค่าซ่อมแซม – ฟืมทอผ้า         

33.33

11.11

18.89

2.78

62.50

0.33

11.11

125

300

200

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การทอผ้า

การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

การทอผ้า
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ตำรำงที่ 4.2 ต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท (แขนสั้น) (ต่อ)

ประเภทต้นทุน ค่าใช้จ่าย

(บาท/ครั้ง)

ศูนย์กิจกรรม

วัสดุใช้งาน

และวัสดุสิ้นเปลือง

1.ค่าด้ายสี                                  

2.ค่าเข็ม                                                               

3.ค่ากรรไกร                                 

4.ค่าสายวัด                                  

5.ค่าดินสอสี    

6.ค่าน�้ามันหล่อลื่น                         

7.ค่าไฟ      

8. ค่าด้ายเย็บผ้า                                               

220

20

20

20

20

70

400

110

การปักลวดลาย

การปักลวดลาย/การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

การปักลวดลาย

การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

การตัดเสื้อ

รวมค่าใช้จ่ายตามศูนย์กิจกรรม 13,810

จากการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท  สามารถสรุปค่าใช้จ่ายได้

ตามตารางที่ 4.2 ดังนี้  

บุคลากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวม 12,165 บาท

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวม 765 บาท

วัสดุใช้งานสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวม 880 บาท

รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามศูนย์กิจกรรม 13,810 บาท

ตำรำงที่ 4.3 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละศูนย์กิจกรรมผลิตเสื้อเย็บมือภูไทแขนยาว 1 ครั้งการผลิต 

ศูนย์กิจกรรม

(Activity Center)

ต้นทุนที่เกิดขึ้น

(บาท) (Cost)

ร้อยละ

(Percentage)

1. การทอผ้า 5,105.00 44.28

2. การตัดเสื้อ 2,140.00 18.56

3. การปักลวดลายเสื้อ 3,785.00 32.83

4. การซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 500.00 4.33

รวม 11,530.00 100

รวมต้นทุนเสื้อภูไทเย็บมือแขนยาว ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อการผลิต 1 ครั้ง คือ 11,530.00 บาท 1 ครั้ง 

ผลิตเสื้อแขนยาวได้ 12 ตัว ต้นทุนต่อเสื้อ 1 ตัว คือ 961 บาท

ก�าไรขาดทุนโดยแสดงต้นทุนตามฐานกิจกรรม ของการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท

รายได้จากการขายเสื้อเย็บมือภูไท  14,400 บาท/ครั้ง (ราคาขายต่อตัว 1,200 บาท)

ต้นทุนทั้งสิ้น       11,530 บาท/ครั้ง

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ        2,870 บาท/ครั้ง
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ตำรำงที่ 4.4 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละศูนย์กิจกรรมผลิตเสื้อเย็บมือภูไท (แขนสั้น)

ศูนย์กิจกรรม

(Activity Center)

ต้นทุนที่เกิดขึ้น (บาท)

(Cost)

ร้อยละ

(Percentage)

1. การทอผ้า 5,105.00 36.97

2. การตัดเสื้อ 2,555.00 18.50

3. การปักลวดลายเสื้อ 5,650.00 40.91

4. การซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 500.00 3.62

รวม 13,810.00 100

รวมต้นทุนเสื้อภูไทเย็บมือแขนสั้น ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อการผลิต 1 ครั้ง คือ 13,810 บาท 1 ครั้ง ผลิต

เสื้อแขนสั้นได้ 18 ตัว ต้นทุนต่อเสื้อ 1 ตัว คือ 767 บาท

ก�าไรขาดทุนโดยแสดงต้นทุนตามฐานกิจกรรม ของการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท

รายได้จากการขายเสื้อเย็บมือภูไท  19,800 บาท/ครั้ง (ราคาขายต่อตัว 1,100 บาท)

ต้นทุนทั้งสิ้น       13,810 บาท/ครั้ง

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ        5,990 บาท/ครั้ง

ตำรำงที่ 4.5 แสดงอุปกรณ์ในการทอผ้าของกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือภูไท

เครื่องมือ จ�านวน ราคาที่ซื้อมา

ฟืมทอผ้า

เครื่องปั่นด้าย

บันไดลิง

กระบอก

กี่ทอผ้า

กงกวัก

ไม้ค�้าพั้น

เครื่องจักรเย็บผ้า

1

1

1

1

1

1

1

1

2,000

400

500

100

1,500

200

400

12,000

รวม 8 17,100

ตำรำงที่ 4.6 แสดงการแบ่งประเภทต้นทุนเพื่อการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือ(แขนยาว)  

(เฉลี่ยต่อครั้ง)

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่

ค่าผ้าพื้น

ค่าตัดเสื้อ

ค่าปักลวดลาย

403.33

178.33

315.42

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรเย็บผ้า                

ค่าซ่อมแซมฟืมทอผ้า                         

ค่าเสื่อมราคารวม

300

200

265

รวม 897.08 765.00
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จากตารางที่  4.6  จะพบว่า  ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย  เท่ากับ  897.08  บาท  ต้นทุนคงที่รวมต่อ

หน่วย เท่ากับ 765 บาท

ตำรำงที่ 4.7 แสดงการค�านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท ของกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือภู

ไท (แขนยาว)

อัตราส่วน สูตรค�านวณ ต้นทุนฐานกิจกรรม

แทนค่า ผลค�านวณ

1.อัตราผลตอบแทนของ

สินทรัพย์ ROA

ก�าไรสุทธิ x 100

สินทรัพย์รวม

2,870x100

17,100

16.78%

2.อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ROI

ก�าไรสุทธิ x 100

เงินลงทุนรวม

2,870x100

11,530

24.89%

3. ผลิตภาพ ผลผลิต

ปัจจัยการผลิต

14,400

11,530

1.24 เท่า

4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนคงที่รวม

ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

765

1,200– 897

2.52

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การผลิตเสื้อเย็บมือภูไทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 16.78% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI)  เท่ากับ  24.89%  และผลิตภาพ  1.24  เท่า  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

เท่ากับ 2.52 หรือต้องขายเสื้อได้ 3 ตัวต่อรอบการผลิตจึงจะคุ้มทุน

ตำรำงที่ 4.8 แสดงการแบ่งประเภทต้นทุนเพื่อการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือ (แขนสั้น) 

ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่

ค่าผ้าพื้น                                    

ค่าตัดเสื้อ                                     

ค่าปักลวดลาย                                

268.89

141.94

313.89

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรเย็บผ้า                

ค่าซ่อมแซมฟืมทอผ้า                         

ค่าเสื่อมราคารวม

300

200

265

รวม                               724.72 765

จากตารางที่  4.8  จะพบว่า  ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย  เท่ากับ  724.72  บาท  ต้นทุนคงที่รวมต่อ

หน่วย เท่ากับ 765 บาท
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ตำรำงที่ 4.9 แสดงการค�านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท ของกลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือ

ภูไท (แขนสั้น)

อัตราส่วน สูตรค�านวณ ต้นทุนฐานกิจกรรม

แทนค่า ผลค�านวณ

1.อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ 

ROA

ก�าไรสุทธิ x 100

สินทรัพย์รวม

5,990x100

17,100

35.03%

2.อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

ROI

ก�าไรสุทธิ x 100

เงินลงทุนรวม

5,990x100

13,810

43.37%

3. ผลิตภาพ ผลผลิต

ปัจจัยการผลิต

19,800

13,810

1.43 เท่า

4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ต้นทุนคงที่รวม

ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

765

1,100– 725

2.04

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การผลิตเสื้อเย็บมือภูไทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 35.03% 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 43.37% และผลิตภาพ 1.43 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 2.04  เท่า หรือต้อง

ขายเสื้อได้ 2 ตัวต่อรอบการผลิตจึงจะคุ้มทุน

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

จากการศึกษากระบวนการผลิตเสื้อเย็บมือภูไท  โดยการประยุกต์ใช้  SCOR Model  แบ่งได้เป็น  4 

กระบวนการหลัก คือ 1. การจัดหาปัจจัยการผลิต อุปกรณ์ในการทอผ้า การตัดเย็บเสื้อ และการปักลวดลาย 

การจัดหาสถานที่จัดเก็บปัจจัยการผลิต  2.  การผลิต  (Make)  แบ่งออกเป็น  การวางแผนการทอผ้า  รูปแบบ

การทอผ้าและปริมาณไหมประดิษฐ์ที่ใช้ในการทอผ้า การเตรียมอุปกรณ์ในการทอผ้า การตัดเสื้อและการปัก

ลวดลายเสื้อ ระยะเวลาในการทอผ้า การตัดเสื้อจะมีการตัดทั้งหมดใน 1 ครั้งการผลิต และการปักลวดลาย

เสื้อ เป็นการปักลวดลายบนเสื้อด้วยมือ 3. การขนส่ง (Delivery) จ�าแนกได้ 2 ประเภท คือ การรวบรวมและ

การกระจาย  มีรูปแบบการวางแผนการกระจายสินค้าเพื่อขายตามกลุ่ม  รูปแบบของการขนส่ง  ไม่มีการ

วางแผนการขนส่งเนื่องจากขายสินค้าตามกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือ 4. การส่งคืน  (Return) พบว่าไม่มีการส่งคืน

สินค้า

ต้นทุนฐานกิจกรรมสินค้า  OTOP  เสื้อเย็บมือภูไทบ้านเหล่าใหญ่  รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งรอบ

การผลิตของเสื้อเย็บมือภูไทแขนยาว 11,530 บาทต่อครั้ง ผลิตได้ครั้งละ 12 ตัว รายได้เฉลี่ย 14,400 บาท

ต่อครั้ง รายได้เฉลี่ยต่อตัว 1,200 บาท ก�าไรเฉลี่ย 2,870 บาทต่อครั้ง ก�าไรต่อการขายเสื้อ 1 ตัว คือ 239 

บาท ต้นทุนเสื้อ  1  ตัว  คือ  961 บาท แบ่งเป็นกิจกรรมการทอผ้า  5,105 บาทต่อครั้ง  กิจกรรมการตัดเสื้อ 

2,140  บาทต่อครั้ง  กิจกรรมการปักลวดลายบนตัวเสื้อ  3,785  บาทต่อครั้ง  การซ่อมแซมเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในการผลิต  500  บาทต่อครั้ง  รวมต้นทุนที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งรอบการผลิตของเสื้อเย็บมือภูไทแขนสั้น 

13,810 บาทต่อครั้ง ผลิตได้ครั้งละ 18 ตัว รายได้เฉลี่ย 19,800 บาทต่อครั้ง รายได้เฉลี่ยต่อตัว 1,100 บาท 

ก�าไรเฉลี่ย 5,990 บาทต่อครั้ง ก�าไรต่อการขายเสื้อ 1 ตัว คือ 333 บาท ต้นทุนเสื้อ 1 ตัว คือ 961 บาท แบ่ง

เป็นกิจกรรมการทอผ้า 5,105 บาทต่อครั้ง กิจกรรมการตัดเสื้อ 2,555 บาทต่อครั้ง กิจกรรมการปักลวดลาย
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บนตัวเสื้อ 5,650 บาทต่อครั้ง การซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 500 บาทต่อครั้ง 

กลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไทมีผลตอบแทนในการผลิตเสื้อเย็บมือภูไทของกลุ่มตัวอย่างบ้านเหล่า  เมื่อ

พิจารณาเสื้อแขนยาวมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 16.78% หรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าลงทุน 

100 บาท จะได้ผลตอบแทน  เท่ากับ  16 บาท 78 สตางค์  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI)  เท่ากับ 

24.89% หรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าลงทุน 100 บาท จะได้ผลตอบแทน เท่ากับ 24 บาท 89 สตางค์ และมีผลิต

ภาพ 1.24 เท่า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2.52 หรือต้องขายเสื้อได้ 3 ตัวต่อรอบการผลิตจึงจะคุ้มทุน 

ผลตอบแทนเสื้อแขนสั้นอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์  (ROA)  เท่ากับ  35.03%  หรืออาจกล่าวได้ว่าถ้า

ลงทุน  100  บาท  จะได้ผลตอบแทน  เท่ากับ  35  บาท  03  สตางค์  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI) 

เท่ากับ 43.37% หรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าลงทุน 100 บาท จะได้ผลตอบแทน เท่ากับ 43 บาท 37 สตางค์ และ

มีผลิตภาพ 1.43 เท่า การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2.04 หรือต้องขายเสื้อได้ 2 ตัวต่อรอบการผลิตจึงจะคุ้ม

ทุน

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
1.  กลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไท จ�าเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มจ�านวนผู้ที่ทอผ้า ตัดเย็บเสื้อและปัก

ลวดลายบนตัวเสื้อให้มากกว่าที่มีอยู่แล้ว มิฉะนั้นภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจะมีโอกาสสูญหายไป 
พร้อมกับกลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือมีจ�านวนที่น้อยลงเรื่อย ๆ กลุ่มผลิตเสื้อเย็บมือภูไทควรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจ
ให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพการทอผ้า ตัดเย็บเสื้อ และปักลายบนตัวเสื้อให้มากขึ้น

2.  กลุ่มผู้ผลิตเสื้อเย็บมือภูไทควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน  และการบริหารจัดการ  เพื่อ
ให้มีความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการตั้งราคาขายเพื่อให้ได้ผลก�าไร
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กำรศึกษำทักษะทำงวิชำชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของนักบัญชี

กรณีศึกษำ: นักบัญชีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
A study of accounting professional skills that affect on effectiveness of accountant 

performance: The case study of Accountants in Bangkok and Metropolitan Areas
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติ

งานของนักบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จ�านวน 331 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยท�าการศึกษาและการเก็บข้อมูล

ระหว่าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การสห

สัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า นักบัญชีมีทักษะทางวิชาชีพ

บัญชีด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติส ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีมากที่สุด  

(t = 6.057, p= 0.000) ดั้งนั้น การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นักบัญชีต้องอาศัยทักษะทางวิชาชีพบัญชี 

เพ่ือความถูกต้องแม่นย�า รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน�าข้อมูลไปใช้ในการ

ตัดสินใจ ท�าให้องค์กรมีความส�าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ค�าส�าคัญ: ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงาน, ทักษะทางวิชาชีพ, การบัญชี

Abstract
This objective of this research is to study of accounting professional skills that affect 

on effectiveness of accountant performance: The case study of Accountants in Bangkok and 
Metropolitan Areas. The representative sample is the group of 331 accountants in Bangkok 
and Metropolitan Areas. The research was conducted by the simple random sampling basis 
based on the data collection during July 2019 to November 2019. The researching tools 
consist of the questionnaire, descriptive statistics, Percentage, Mean, Standard Deviation the 
analysis of multiple correlation as well as multiple regression.  The research result  
demonstrates that the accountants who master the accounting skills related to the  
academic practice are regarded as the most efficient performers (t = 6.057, p = 0.000). 
Therefore, for achieving the highest efficient performance, the accountants are required to 
own the accounting skills in order to be accurate, precise, and swift. In addition, the data 
needs to be credible for decision making and supporting the organization in meeting its 
business goals.

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  Faculty of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 

  * Email: dokyee1997@gmail.com
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บทน�ำ

การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว            

สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ทุกสาขาวิชาชีพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้และความ

สามารถ  โดยเฉพาะนักบัญชีในฐานะผู้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมทางธุรกิจของ

องค์กร  นักบัญชีจะต้องมีความรู้ที่ผสมผสานกับทักษะทางวิชาชีพ  เพื่อท�าให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ

งาน 

ทักษะทางวิชาชีพบัญชีเป็นความสามารถและความช�านาญประเภทต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นต่อ การน�าความ

รู้ทางวิชาชีพ ทักษะ และน�าแนวคิดทางวิชาชีพไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพภายใต้สภาพ

แวดล้อมทางวิชาชีพบัญชี  เมื่อน�าองค์ความรู้ด้านการบัญชีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับทักษะทางวิชาชีพ  จะส่ง

ผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และท�าให้งานมีคุณภาพตามที่ต้องการ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีเป็นความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องน่า

เชื่อถือและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (โศรยา บุตรอินทร์, 2557) ดังนั้น

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องมีการควบคุมดูแล เพ่ือให้การปฏิบัติงานทางการ

บัญชีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ข้อมูลการบัญชีท่ีดีจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารสามารถน�าไปใช้ในการ

ตัดสินใจและวางแผนการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข ้างต้น ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได้จากการวิจัยสามารถน�าไป

เป็นข้อมูลในการศึกษาทักษะวิชาชีพบัญชี  และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อ    ให้การ

ปฏิบัติงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และสามารถบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินงานขององค์กรต่อ

ไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี  

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ทราบถึงทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชี เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2.  ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีให้กับนักบัญชี  เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

กำรทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทำงวิชำชีพบัญชี

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (International  Education 
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Standards for Professional Accountants: IES) ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ระบุว่า  นักบัญชี

ต้องมีทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่
ด้านทักษะทางปัญญา  หมายถึง  บุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องบรรลุระดับ

สูงที่สุดของความรู้และความสามารถเหล่านี้ ณ ช่วงเวลาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีความรู้และ
ความสามารถทางปัญญาช่วยให้นักบัญชีแก้ปัญหา  ตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน
ขององค์กรได้  ความรู้และความสามารถเหล่านี้มักได้มาจากการศึกษาทั่วไป ในภาพกว้าง  ความรู้และความ
สามารถทางปัญญาที่จ�าเป็น

1.1  ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ  หมายถึง  ความรู้และความสามารถทั่วไป และความรู้
และความสามารถเฉพาะส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

1.2  ด้านทักษะเฉพาะบุคคล หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อ
การพัฒนาความรู้และความสามารถ 

1.3  ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร  หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาบัญชีสามารถปฏิบัติ
งานร่วมกับบุคคลอื่นในองค์กรได้ดี  รับและส่งผลสารสนเทศได้  การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและ มี
ประสิทธิภาพ 

1.4  ด้านทักษะการบริหารและการจัดการ หมายถึง มีบทบาทในเชิงรุกใน การจัดองค์การ  
จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีความรู้ด้านธุรกิจมากขึ้น  และตระหนักในเรื่องการเมืองและ มีมุมมองแบบรอบด้าน
ทักษะการบริหารองค์กรและการจดัการธุรกิจ (สภาวิชาชีพบัญชี ๆในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562)

จากแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพ สรุปได้ว่า ทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในแต่ละด้านเป็น

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เม่ือน�ามาใช้จะส่งผลท�าให้นักบัญชีเกิดความช�านาญใน การปฏิบัติ

งาน  ท�าให้การปฏิบัติหน้ามีประสิทธิภาพ  ส่งผลถึงคุณภาพของงานและภาพลักษณ์ของ นักบัญชีในด้านการ

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 
2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

ณัฐธัญ  ถนัดรบ  (2545)  กล่าวว่า  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  หมายถึง  บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท�างานที่มาจากความรู้ความสามารถที่จะสร้างผลงาน เป็น

ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นที่น่าพอใจ โดยใช้ต้นทุนในการด�าเนินงาน พลังงานและเวลาน้อย เป็นบุคคลที่มี

ความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน  คิดค้น  ดัดแปลง  วิธีการท�างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่

เสมอการปฏิบัติงานอย่างช�านาญด้วยความมีระเบียบการปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างและเป้าหมายของ

องค์กรและสามารถปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็วถูกต้องมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
2.1  ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การผิดพลาดในงานน้อย  ตลอดจนมีความ

แม่นย�าในกฎระเบียบ ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ 

2.2  ด้านความส�าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีข้อมูลที่พร้อม ให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจใช้ทันเวลา ข้อมูลนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้

2.3  ด้านสามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู ้ใช้รายงาน
ทางการเงินว่าข้อมูลที่ได้รับสามารถพิสูจน์ตรวจสอบยืนยันข้อมูลได้อย่างแน่นอน
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จากแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ สรุปได้ ประสิทธิภาพเกิดจากการกระท�าของแต่ละบุคคลที่จะน�า

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์  มาใช้ในการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ส่งผลต่องานมี

คุณภาพและการประสบความส�าเร็จสูงสุดต่อองค์กร
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและการถดถอยพหุคูณ

การวิเคราะห์การสหสัมพันธ์พหุคูณ  (Multiple  Correlation)    เป็นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์นี้จะบอกให้ทราบว่าตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับใด ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์จะท�าให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การบอกระดับ ความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หากมีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หา
กมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันใน ระดับน้อย หรือไม่มีเลย ส�าหรับการพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยทั่วไปอาจใช้เกณฑ์ดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118)

               ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์                             ควำมหมำย

                      0.91 – 1.00                                     ระดับมากที่สุด

                      0.71 – 0.90                                        ระดับมาก

                      0.51 – 0.70                                     ระดับปานกลาง

                      0.31 – 0.50                                        ระดับต�่า

                      0.00 – 0.30                                       ระดับต�่ามาก
3.1   การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นท่ีท�าหน้าท่ีพยากรณ์ต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว 
ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนั้นจะต้องหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  (Multiple  Correlation 
Coefficient)  เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์  ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์กันเช่นใด 
ส�าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จะต้องหาสมการถดถอยเพื่อใช้ในการพยากรณ์ของตัวแปรตาม และ
หาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  รวมทั้งหาค่าสหสัมพันธ์พหุคณู  (Multiple  Correlation)  เพื่อหาความ
สัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่เป็นไปได้สูงสุดระหว่างตัวแปรอิสระกั ตัวแปรตาม (บุญชม ศรีสะอาด, 2543)

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ฐิติรัตน์ มีมาก และชุติมา ขลิบทอง (2561) ศึกษาเรื่อง ทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชี  ส�านักงานบัญชี  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทาง

วิชาชีพ ด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้าน

ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีในส�านักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.00, 0.01, และ 0.05 ผลที่ได้จากการวิจัยส�านักงานบัญชีสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

เสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างานของ นักบัญชีในส�านักงานบัญชีและสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ทุกฝ่าย

กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์

อินเตอร์เนชั่นแนลจ�ากัด ผลการวิจัยพบว่า 1)  ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
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พนักงาน  บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล  จ�ากัด  ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตบริษัท 

ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงาน 

ด้านความรวดเร็วการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องของการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความส�าเร็จตรงเวลา ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน

กลาง 2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า พนักงานที่มีเพศและอายุงาน แตกต่างกน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวม ไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีอายุ การศึกษาหน่วยงาน

และต�าแหน่งงานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ทักษะทางวิชาชีพบัญชีส่งต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติของนักบัญชี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักบัญชี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ�านวน 28,863 

คน โดยค�านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร ได้แก่ นักบัญชี เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การค�านวณ

กลุ่มตัวอย่าง  ค�านวนได้จากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Taro  Yamane  (Yamane,  1967)  โดย

ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่  95%  และความคลาดเคลื่อนที่  0.05  ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  จ�านวน 

400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  จ�านวน  4  ข้อค�าถาม  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชี  จ�านวน  15  ข้อค�าถาม  (3) 
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จ�านวน  9  ข้อค�าถาม  โดยลักษะณะของค�าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของกลุ ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามในช่วงเดือน

กรกฎาคม ปี พ.ศ.  2562 ตรวจความสมบูรณ์ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อ

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  โดยน�าความถี่ที่ได้ไปค�านวณค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตาม

สรุปผลกำรวิจัย

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักบัญชีในเขตกรุงเทพละปริมณฑล 

ข้อมูลทั่วไป จำานวน(คน) ร้อยละ

 1. เพศ

1.1   ชาย 96 29

     1.2   หญิง 235 71

รวม 331 100

2. อายุ

1.1   ต�่ากว่า 30 ปี 191 57.70

1.2   31-40 ปี 78 23.56

1.3    41-50 ปี 43 12.99

1.4   51 ปีขึ้นไป 19 5.74

รวม 331 100

3. วุฒิการศึกษา

3.1   ต�่ากว่าปริญญาตรี 59 17.82

     3.2   ระดับปริญญาตรี 228 68.88

     3.3   ระดับปริญญาโท   37 11.18

     3.4  ระดับปริญญาเอก 7 2.11

รวม 331 100

  4. ประสบการณ์การท�างาน

      4.1   น้อยกว่า 5 ปี 117 53.47

      4.2    5-10 ปี 69 20.85

      4.3   11-15 ปี 40 12.08

      4.4   16 ปีขึ้นไป 45 13.60

รวม 331 100

จากตารางที่ 1 พบว่า นักบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.00) อายุ ต�่ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 

57.70) รองลงมา 31 - 40 ปี (ร้อยละ 23.56) วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 68.88) รองลงมา ต�่า

กว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 17.82) ประสบการณ์การท�างาน น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 53.47) รองลงมา 5 - 10 ปี 

(ร้อยละ20.85) 
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ตำรำงที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีโดยรวม  และเป็นรายด้านของนักบัญชี ใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ทักษะทางวิชาชีพบัญชีโดยรวม S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1. ด้านทักษะทางปัญญา      4.08      0.60 มาก

2. ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ      4.07      0.62 มาก

3. ด้านทักษะเฉพาะบุคคล      4.13      0.53 มาก

4. ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร      4.11      0.54 มาก

5. ด้านทักษะการบริหารและการจัดการ      4.03      0.63 มาก

รวม      4.08      0.58 มาก

จากตารางที่  2  พบว่า  นักบัญชีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ ทาง

วิชาชีพบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (  =  4.08)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อย  3  ล�าดับแรกดังนี้  ด้านทักษะเฉพาะบุคคล  (  =  4.13)  ด้านทักษะ ทางปฏิสัมพันธ์

และการสื่อสาร ( = 4.11) และด้านทักษะทางปัญญา ( = 4.08)

ตำรำงที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม และเป็นรายด้านของนักบัญชี           

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม S.D. ระดับควำมคิดเห็น

1. ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 4.11 0.58 มาก

2. ด้านความส�าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน 4.24 0.55 มากที่สุด

3. ด้านสามารถตรวจสอบได้ 4.31 0.60 มากที่สุด

รวม 4.22 0.58 มากที่สุด

จากตารางที่  3  พบว่า  นักบัญชีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ ด้านสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.31) รองลงมาคือ ด้านความส�าเร็จตรง

เวลาในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.24) และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความถูกต้องใน

การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.11)

ตำรำงที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของทักษะทางวิชาชีพบัญชี

ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ทักษะทำงวิชำชีพบัญชี IL AP PN IC AM OPE

ด้านทักษะทางปัญญา(IL) 1 .643** .478** .542** .518** .559**

ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ(AP) .479** .457** .520** .623**

ด้านทักษะเฉพาะบุคคล(PN) .657** .566** .540**

ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร(IC) .653** .565**

ด้านทักษะการบริหารและการจัดการ(AM) .607**

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (OPE) 1

**นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่  4  พบว่า  ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร  โดยพิจารณาจาก ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ   และตัวแปรตาม 

แสดงผลว่ามีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าระดับความสัมพันธ์  ระดับปานกลาง  ซึ่งไม่ท�าให้เกิดปัญหา  Multico-

linearity

ตำรำงที่ 5  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ทักษะทำงวิชำชีพบัญชี

ประสิทธิภำพกกำรปฏิบัติงำน

t Sig.สัมประสิทธิ์

กำรถดถอย

ควำมคลำดเคลื่อน

มำตรฐำน

ค่าคงที่ (a) 5.212 0.857 6.083 0.000*

ด้านทักษะทางปัญญา(IL) 0.449 0.224 2.004 0.046*

ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ(AP) 1.285 0.212 6.057 0.000*

ด้านทักษะเฉพาะบุคคล(PN) 0.563 0.251 2.245 0.025*

ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร(IC) 0.610 0.268 2.277 0.023*

ด้านทักษะการบริหารและการจัดการ(AM) 0.938 0.215 4.370 0.000*

F = 75.422 p = 0.000 AdjR2  = 0.530

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

จากตารางที่ 5 พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชีด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิง

ปฏิบัติ  ด้านทักษะเฉพาะบุคคล  ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร  และด้านทักษะการบริหารและ

การจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ

สมมุติฐานที่1 2 3 4 และ 5 

จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างสมการพยากรณ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ดังนี้

OPE = 5.212X + 0.449IL + 1.285AP + 0.563PN + 0.610IC + 0.938AM

จากสมการท่ีได้นี้สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 (F = 75.422V; p = 0.000) และค่าสัมประสิทธ์ของการพยากรณ์ (AdjR2) เท่ากับ 0.530 

อภิปรำยผล

การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี กรณีศึกษา 

นักบัญชี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ทักษะทางวิชาชีพบัญชีด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ  ด้านทักษะเฉพาะ

บุคคล ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ด้านทักษะการบริหารและการจัดการมีความสัมพันธ์กันกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยมีค่าระดับความสัมพันธ์ ระดับปานกลาง ซึ่งไม่ท�าให้เกิดปัญหา 
Multicolinearity

ทักษะทางวิชาชีพบัญชีด้ฉานทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ  ด้านทักษะเฉพาะ

บุคคล ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร ด้านทักษะการบริหารและการจัดการส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เนื่องจาก การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการกระท�าจากบุคคลที่
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มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ที่เกิดจากการแสวงหาการเรียนรู้  การสังเกต  และฝึกฝน 

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

สร้างสรรค์ มีการวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงความถูกต้อง ที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ  และมาตรฐานทางวิชาชีพ  ควบคู่กับการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความละเอียด  สะดวกและ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสามารถสร้างแรงจูงใจและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้  แสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตัวบุคคลที่จะส่งผลท�าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ฐิติรัตน์ มีมาก และ ชุติมา ขลิบทอง (2560) ที่ศึกษา ทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ท�างานของนักบัญชี ส�านักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ทักษะทางวิชาชีพด้านทักษะทางการบริหาร

องค์กรและการจัดการธุรกิจ  ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ

การสื่อสาร และ ด้านทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

นักบัญชี ในส�านักงานบัญชี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00, 0.01, และ 0.05 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้นักบัญชีควรให้ความส�าคัญและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

วิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็นการแสวงหาความรู้และเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง ส่งผลต่องาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไปเพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านสวัสดิการ ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบความพร้อมของส�านักงานบัญชีที่มีผลต่อความสามารถใน

การน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ส�านักงานบัญชี เขตกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 231 แห่ง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ ตามที่ได้ตั้งสมมติฐาน

ไว้  ผลการวิจัยพบว่า  ส�านักงานมีความพร้อมในการส่งงบการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก ได้แก่ ด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบ การใช้เทคโนโลยี คุณภาพในการปฏิบัติงานของส�านักงาน

บัญชี ตามล�าดับ และมีความพร้อมระบบ E-Filing โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ระบบในการการยื่น

งบการเงิน ประสิทธิภาพในการยื่นงบการเงิน ประสิทธิผลในการยื่นงบการเงิน ตามล�าดับ จากการวิเคราะห์

ความพร้อมของส�านักงานบัญชีต่อการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ

ในระบบ การใช้เทคโนโลยี คุณภาพในการปฏิบัติงานของส�านักงานบัญชี มีความส�าคัญและส่งผลเชิงบวกต่อ

การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ดังนั้น  ส�านักงานบัญชีควรให้ความ

ส�าคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน  ส�าหรับงานบัญชี  โดยส�านักงานควรมีการศึกษาและควรเข้าฝึก

อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี

ค�ำส�ำคัญ: ความพร้อม, การใช้เทคโนโลยี, ระบบ E-Filing

Abstract

This  research  Aims  to  Test  the  readiness  of  the  accounting  firm  that  affects  the  

ability  to  submit  financial  statements  electronically Of  the  accounting  firm  The  sample 

group used in the research was 231 accountants in Bangkok Accounting Office, which this 

research was a multiple  regression analysis. The  researcher analyzed multiple  regression 

and predicted equations. As assumed The results show that the accountants are ready to 

submit financial statements electronically. In general,  it  is at a high level, including skills, 

knowledge,  and  understanding  in  the  system.  Using  technology  Quality  of  work  of  the  

accounting firm respectively and having E-Filing system in the overall level at a high level, 

namely  the  system  for  submitting  financial  statements  Efficiency  in  submitting  financial 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  Faculty of Management Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University
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statements The effectiveness of the financial statement submission, respectively, from the 

analysis of the accounting firm on the submission of electronic financial statements. Found 

that  the  skills,  knowledge and understanding  in  the  system Using  technology Quality of 

work of the accounting firm Is important and has a positive impact on the submission of 

electronic financial statements with statistical significance at the level of 0.05. Therefore, 

accountants in the accounting firm should pay more attention to the use of technology at 

present For accounting The accountant should have education and should be trained to 

develop technology. In order to be very efficient in using technology.

Keywords: Readiness, Use of Technology, E-Filing System

บทน�ำ

ในปัจจุบันที่ทุกองค์กรได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ  ทางธุรกิจ และความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ให้ปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่องค์กรดิจิตอลอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความ

สามารถในการแข่งขันในโลกการค้าไร้พรมแดน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในขณะที่หลายองค์กรประสบ

ความส�าเร็จในกระแสโลกดิจิตอล กลับมีองค์กรอีกจ�านวนมากที่ก�าลังประสบปัญหาในการตอบรับ และปรับ

ตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากวิเคราะห์องค์กรที่สามารถตอบรับกระแสโลกดิจิตอลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  จะพบว่ามีปัจจัยภายในที่สนับสนุนความส�าเร็จที่ส�าคัญ ประกอบด้วย  ด้านความสามารถของ

บุคลากร (Workforce Skills) –บุคลากรในทุกระดับชั้นนั้นมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนแปลงให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากการท�าให้พนักงานเข้าใจถึงความส�าคัญ และรู ้สึกตื่นตัวกับการ

เปลี่ยนแปลง องค์กรยังจ�าเป็นต้องให้พนักงานมีความสามารถท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ความสามารถของบุคลากร

ส�าหรับองค์กรดิจิตอลนั้นนอกจากต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี (Digital-Proficiency Work-

force)  ยังจ�าเป็นต้องมีความสามารถในการคิดเชิงออกแบบ  (Design  Thinking)  เพื่อรองรับแนวคิดการให้

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมถึงต้องมีความสามารถในการท�างานแบบยืดหยุ่น (Agile) 

เพื่อให้สามารถจัดการโครงการภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งมอบผลงานที่ลูกค้าได้

รับประโยชน์สูงสุด 

การปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิตอลนั้น ผู้บริหารจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมขององค์กร โดย

ทบทวนว่าปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จดังกล่าวข้างต้นอยู่ในสถานะใด ปัจจัยอะไรที่ต้องได้รับการส่งเสริม 

และปรับปรุง  เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในการน�าเทคโนโลยี และดิจิตอลมาเป็นก�าลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

เป้าหมายได้อย่างบรรลุผล (เกสรา ศักดิ์มณีวงศา,2561)

E-Filing คือ ระบบการให้บริการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบจัดเก็บไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  โดยจากเดิมที่เป็นระบบการยื่นโดยส่งเอกสารด้วยตนเอง  ผู้ที่จะยื่นเอกสารต้องเดิน

ทางไปยื่นที่จุดให้บริการด้วยตนเอง ซึ่งใช้ระยะเวลานานในการด�าเนินการ ประมวลผล วิเคราะห์ และให้

บริการแก่ประชาชน แต่ระบบ E-filing สามารถให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ระยะเวลาการด�าเนินการเป็น

แบบ real time คือด�าเนินการได้ทันที สามารถประมวลผล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

พันธมิตร เข้าถึงได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต สะดวกและรวดเร็วสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ทันที (https://

https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=29&t=29988
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www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=29&t=29988, 2560)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปลี่ยนการยื่นงบการเงินแบบเอกสาร เป็นการยื่นงบการเงินทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) เริ่มปี2559 เป็นปีแรก เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะกับเหตุการณ์โดยค�านึงถึงความ

รวดเร็ว  สะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน  อีกทั้งเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่จ�าเป็นกับการวิเคราะห์สภาพ

เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างครบถ้วน  ซึ่งพบว่าพนักงานบัญชีที่ได้เริ่มงานใหม่อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจ

และทักษะด้านการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเชี่ยวชาญ  อาจท�าให้เกิดข้อผิดพลาดและปัญหาใน

การยื่นงบตามมาได้ส่งผลให้การท�างานเกิดความล่าช้าขาดประสิทธิภาพ (เมธาวี สุวรรณวงษ์, 2558)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อทดสอบความพร้อมของส�านักงานบัญชีท่ีมีผลต่อความสามารถในการน�าส่งงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของส�านักงานบัญชีต่อการน�าส่งงบการเงิน

2.  ส�านักงานบัญชีสามารถทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการน�าส่งงบการเงิน

กำรทบทวนวรรณกรรม

ควำมพร้อมของส�ำนักงำนบัญชี

วันเพ็ญ  กลิ่นพานิช (2559) สรุปความพร้อมไว้ว่า สภาพที่บุคคลพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้ส�าเร็จลุล่วง ความเข้าใจ กระตือรือร้น โดยขึ้นอยู่กับสภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ให้กิจกรรมนั้น ๆ ด�าเนินการส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีเพศต่างกัน ท�าให้

ความพร้อมทั้ง ทางด้านวิชาชีพบัญชีกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน และผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีที่มีอายุ การศึกษา และประสบการณ์ท�างาน แตกต่างกัน ท�าให้ความพร้อมทั้งทางด้านวิชาชีพ

บัญชีกฎหมายและ เทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกัน

พรหมพร อาษาวงศ์, อรรถพงศ์ พีระเชื้อ, และธันยานี โพธิสาร (2560) ปัญหาและอุปสรรคของ

ระบบการน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงานบัญชีในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้านความพร้อมของทรัพยากร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเข้าถึง 

ด้านเทคนิค ด้านบุคลากร และด้านการส่งมอบบริการ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ผลของงานวิจัยนี้

สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการน�าส่งงบการเงิน

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ซึ่งกรอบแนวคิดความพร้อมของส�านักงานบัญชี จะวัดใน

ด้านทักษะความรู้ ความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยี และการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในเรื่องการท�างาน

ระบบ E-filing

ประสบการณ์ท�างานตรวจสอบและรับรองงบการเงิน รูปแบบของกิจการที่ตรวจสอบ จ�านวนกิจการ

ที่ตรวจสอบต่อปี ที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อ คุณภาพงบการเงินด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ ด้าน การเปรียบเทียบกันได้แตกต่างกัน และพบว่าความรู้ความสามารถผู้

ท�าบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ท�าบัญชี การควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลกระทบต่อ

https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=29&t=29988
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คุณภาพงบการเงิน อย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (อุบลวรณ กองสุวรรณกุล, 2559) บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจของการน�าส่งงบการเงิน 

อิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing โดยสมัครใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.58) ส�าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

พบว่า การน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อนมากกว่าระบบเดิม และจากผลการการวิจัย ดัง

กล่าวท�าให้ได้แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือ แก้ปัญหาระบบหยุดชะงักและล่มบ่อย ต้องสนับสนุน 

ให้ระบบใช้งานง่าย ซ่ึงกรอบแนวคิดของระบบ E-Filing ก็จะเป็นการใช้งานระบบ ประสิทธิภาพและประสิท

ธิผลของผู้ท�าหน้าที่ในการน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและน�าแนวคิดมาประยุกต์ก�าหนดเป็นก

รอบแนวคิด การศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังรูปที่ 1

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กระบวนกำรและวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ส�านักงานจังหวัดกรุงเทพมหานครจากทั้งหมดที่มีส�านักงานบัญชี 

2,012 แห่ง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างค�านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5%

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจ�านวน 400 แห่ง ปรากฏ ว่าเมื่อครบก�าหนดในการเก็บแบบสอบถาม ได้รับ

แบบสอบถามกลับทั้งสิ้น 231 แห่ง เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ อัตราผลตอบกลับเป็นคิดเป็นร้อยละ 57.75  

ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker , Kumar และ Day (2001) กล่าวว่า อัตราผลตอบกลับของแบบสอบถามอย่างน้อย 

ร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับได้

กำรวัดคุณลักษณะของตัวแปร

การวัดคุณลักษณะของตัวแปรโดยการใช้แบบสอบถามเป็นการวัด  โดยการเก็บข้อมูลจากส�านักงาน

บัญชี  ในเขตกรุงเทพมหานคร  แบ่งแบบสอบสอบเป็น  3  ส่วน  โดยส่วนที่  1  แบบสอบเกี่ยวกับปัจจัยบุคคล

และข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สอบถามระดับความพร้อมของส�านักงานบัญชี ส่วนที่ 3 

สอบถามเกี่ยวกับระบบ E-Filing แบบสอบถามเป็นมาตราวัดแบบสเกลทัศนคติ มีทั้งหมด 26 ข้อ ส่วนที่ 4 

เป็นการแสดงความคิดเห็นและข้องเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรงผ่านการพิจารณาเนื้อหาของข้อค�าถามจากผู้เชี่ยวชาญจ�าแนกเป็น

รายข้อ  โดยทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  แสดงความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ

ได้ว่าเครื่องมือมีคุณภาพสามารถน�าไปใช้ท�าการรวบรวมข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส�าหรับการวัดค่าระดับคะแนนของแบบสอบถาม เป็นดังนี้

  ระดับ 5   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีมากที่สุด

  ระดับ 4   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีมาก

  ระดับ 3   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีปานกลาง

  ระดับ 2   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีน้อย

  ระดับ 1   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และลงรหัส  (Code) 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

-  สถิติพรรณนา  (Descriptive  Statistics)  ใช้ส�าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและ

พรรณนาสถิติที่ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard de-

viation)

-  สถิติอนุมาน  (Inferential  Statistics)  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ

ประชากรซึ่งสามารถน�าผลการวิเคราะห์นั้นไปสรุปประชากรได้โดยใช้การทดสอบสมมุติฐาน

สรุปผลกำรวิจัย

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความความพร้อมของส�านักงานบัญชี  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในแต่ละหัวข้อ

ควำมพร้อมของส�ำนักงำน S.D ระดับควำมพร้อม

ด้านทักษะ/ความรู้ ความเข้าใจในระบบ 3.87 0.863 มาก

การใช้เทคโนโลยี 3.89 0.807 มาก

คุณภาพในการปฏิบัติงานของส�านักงานบัญชี 3.93 0.861 มาก

โดยภาพรวม 3.90 0.844 มาก

จากตารางที่  1  พบว่า  ส�านักงานบัญชี  จ�านวน  231  แห่ง  มีความพร้อมในการส่งงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ามากที่สุดแต่มีค่าเฉลี่ย

มีค่าน้อยที่สุด  รองลงมาด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานของส�านักงานบัญชี  มีค่าเฉลี่ยมีค่ามากที่สุดแต่มีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยที่สุด  และด้านการใช้เทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี

ค่าปานกลาง ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาแล้วส�านักงานบัญชีมีความพร้อมในแต่ละหัวข้อในระดับมาก
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ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้เทคโนโลยีระบบ E-Filing  ของส�านักงาน

บัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละหัวข้อ

กำรใช้เทคโนโลยีในกำรระบบ E-Filing S.D
ระดับควำม

พร้อม

การใช้ระบบในการยื่นงบการเงิน 3.93 0.821 มาก

ประสิทธิภาพในการยื่นงบการเงิน 3.98 0.807 มาก

ประสิทธิผลในการยื่นงบการเงิน 3.98 0.856 มาก

โดยภาพรวม 3.96 0.828 มาก

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ส�านักงานบัญชี จ�านวน 231 แห่ง มีการใช้เทคโนโลยีในการส่งงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ด้านประสิทธิผลในการยื่นงบการเงิน มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า

มากที่สุด  รองลงมาด้านประสิทธิภาพในการยื่นบการเงิน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านประสิทธิผลในการยื่นงบการ

เงิน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยที่สุด  และด้านการใช้ระบบในการยื่นงบการเงิน  ค่าเฉลี่ยมีค่าน้อย

ที่สุด ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานมีค่าน้อยที่สุด ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาแล้วส�านักงานบัญชีมีความพร้อมใน

แต่ละหัวข้อในระดับมาก

ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบความพร้อมกับในการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร

ระดับนัยส�าคัญ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อน�าความพร้อมของส�านักงานบัญชีมาเปรียบเทียบกับระบบ E-Filing เมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวมของส�านักงานบัญชี ไม่มีความแตกต่างกัน

ตำรำงที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับความพร้อมในการส่งงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ระดับนัยส�าคัญ 0.05
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จากตารางที่  4  พบว่า  ความพร้อมของส�านักงานบัญชีในการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้าน

ทักษะ  ความรู้  และความเข้าใจ  (SK)  ด้านการใช้เทคโนโลยี  (UT)  และ  ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานใน

ส�านักงานบัญชี (QA) มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพร้อมของส�านักงานในการส่งงบการ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงสามารถยอมรับสมมุติฐาน  ซึ่งสามารถ

ท�านายความคาดหวังได้ร้อยละ 79.5 

ผู้วิจัยได้น�าค่าสัมประสิทธิมาเขียนสมการท�านายความพร้อมของส�านักงานบัญชีโดยใช้คะแนนดิบ 

ดังนี้

Y = 0.577 + 0.147SK + 0.365UT + 0.355QA

  เมื่อ Y    แทน  ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของส�านักงานบัญชีกับระบบ E-Filing

       SK  แทน  ด้านทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ

       UT  แทน  ด้านการใช้เทคโนโลยี

       QA  แทน  ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานส�านักงาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรต้นทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงบวกต่อความพร้อม

ของส�านักงานบัญชีในการส่งงบการเงิน  โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรมีอ�านาจพยากรณ์ความพร้อมของส�านักงาน

บัญชีในการส่งงบการเงิน รวมกันได้ 0.795 และมีความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์เท่ากับ 0.292

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ผลจากการวิเคราะห์  พบว่า ด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการใช้เทคโนโลยี และด้านคุณภาพ

ในการปฏิบัติงานของส�านักงานบัญชี ในแต่ละด้านมีความพร้อมใน ระดับมาก ด้านระบบ E-Filing ด้านการ

ใช้ระบบในการยื่นงบการเงิน  ด้านประสิทธิภาพในการยื่นงบการเงิน  ด้านประสิทธิผลในการยื่นงบการเงิน 

ในแต่ละด้านมีระบบ  E-Filing  อยู่ในระดับมาก  เมื่อน�าความพร้อมของส�านักงานบัญชีมาเปรียบเทียบกับ

ระบบ  E-Filing  ในแต่ละข้อค�าถามไม่มีความแตกต่างกัน  จึงท�าให้ความพร้อมของส�านักงานบัญชี  ส่งผลเชิง

บวกต่อระบบ E-Filing เนื่องจากส�านักงานบัญชีมีความเข้าใจในระบบ มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ดัง

นั้นจึงท�าให้ส�านักงานบัญชีมีความพร้อมในการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  จึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนิภาภัทร แสนอุบล, ดวงฤทัย ณ นครพนม, สายทิพย์ จะโนภาษ และฉัตรชัย แสงจันทร์ (2560) ปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการยื่นงบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) ด้านการฝึกอบรม, ด้าน 

การรับรู้ได้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน  และด้านความพร้อมของทรัพยากร  มีความสัมพันธ์และ  มีผลกระทบ 

เชิงบวกกับ ประสิทธิภาพการยื่นงบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) ของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง 

ค้าปลีก

ความพร้อมของส�านักงานบัญชีในการส่งงบเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้านทักษะ  ความรู้  และความ

เข้าใจ  การใช้เทคโนโลยี  และคุณภาพในการปฏิบัติงานของส�านักงานบัญชี มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับ

มาก การใช้ระบบในการยื่นงบการเงิน ประสิทธิภาพในการยื่นงบการเงิน ประสิทธิผลในการยื่นงบการเงิน มี

ระดับความอยู่ในระดับมาก  และความพร้อมของส�านักงานบัญชีส่งผลเชิงบวกต่อระบบ E-Filing เนื่องจากส

ำนักงานบัญชีมีความเข้าใจในระบบ มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย  ดังนั้นจึงท�าให้ส�านักงานบัญชีมีความ

พร้อมในการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม ที่มีผลต่อความพร้อมในการ

ส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท�าการเก็บข้อมูลที่นักบัญชี เนื่องจากการส่งงบการเงินในปัจจุบันเป็น
หน้าที่ของนักบัญชีที่จะท�าการส่งงบการเงิน ดังนั้น นักบัญชีจึงมีส่วนส�าคัญในการส่งงบการเงิน

3.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
สามารถศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
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อิทธิพลของระบบปฏิบัติกำร Machine Learning ต่อควำมส�ำเร็จ

ในกำรปฏิบัติงำนของนักบัญชี
Influence of the Machine Learning Operating System on Success in  

the performance of an accountant.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ทดสอบอธิพลของระบบปฏิบัติการ  Machine  Learning  ต่อ

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนัก  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท�า

บัญชี เขตกรุงเทพมหานครจ�านวน 294 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์  และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอย  ผลการวิจัยพบว่า  มีความสัมพันธ์ระหว่างระบบ Ma-

chine  Learning  และความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีระดับความสัมพันธ์  ที่ระดับ  0.01 ดังนั้นผู้

ท�าบัญชีควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับระบบ  Machine  Learning  ทางบัญชีเพื่อ  น�ามาใช้ในการปฏิบัติงานใน

การท�าบัญชีและควรให้ความส�าคัญกับด้านความยืดหยุ่นให้การใช้งาน  เพื่อให้การท�างานประสบความส�าเร็จ

ในการท�างานของนักบัญชี

ค�ำส�ำคัญ: ระบบปฏิบัติการ Machine Learning, ความส�าเร็จของนักบัญชี, การปฏิบัติงานของนักบัญชี

Abstract

The purpose of this research was to 1) test the general characteristics of the Machine 

Learning  operating  system  against  the  success  of  the  students’  work.  By  using  

questionnaires  as  a  tool  to  collect  information  from  accountants  Bangkok  Metropolis,  

consisting of 294 people. The statistics used  in data analysis were correlation coefficient 

analysis. And regression coefficient analysis. The results of the research showed that there 

is a relationship between the Machine Learning system and the job success of accountants 

at  the  level  of  0.01. Therefore,  bookkeepers  should  pay  more  attention  to  accounting  

machine learning systems to Used in accounting operations and should give priority to the 

flexibility to use. To work successfully in the work of accountants

Keywords: Machine Learning Operating System, Accountant Success,  

Accountant Operations
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บทน�ำ

ปัจจุบันนี้โลกได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกล จนได้มาถึงยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีต่างๆนั้นได้กลาย

เป็นส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญมากๆต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เทคโนโลยีเหล่านี้นั้นได้มีการ

วิวัฒนาการจนได้แทรกซึมอยู่ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ในทุกช่วงวัย มนุษย์นั้นได้มีการพัฒนา

และคิดค้นสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายต่อการด�ารงชีวิต เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนได้เข้ามามีบทบาทและตอบ

สนองต่อปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในภายหลังนี้ได้มีการคิดค้นน�าสิ่งอ�านวย

ความสะดวกที่ถูกให้ค�านิยามว่า “Machine Learning” เข้ามาใช้งานและเป็นที่นิยมอย่างมากทางด้านเศรษ

ฐกิจ จึงก่อให้เกิดเทคโนโลยีส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในยุคสมัยปัจจุบัน

อาชีพนักบัญชีในปัจจุบันน้ันได้มีการท�างานและพัฒนาข้ึนมากมาย ข้ึนตามยุคสมัยต่างๆและใน

ปัจจุบันนี้ได้มีการพึ่งพาโปรแกรมต่างๆรวมถึง  โปรแกรมทางบัญชีที่เข้ามาช่วยให้ง่ายต่อการท�างานมากขึ้น 

ช่วยในการบันทึกบัญชี ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบ M.L. (Machine Learning) หรือในทางบัญชีมีการให้ค�านิยาม

ว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาในกิจการ โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล 

คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์รอบข้าง  และจัดท�าสารสนเทศทางการบัญชี  ให้แก่ผู้ใช้ภายในและผู้ใช้ภายนอก

ของกิจการ ในระบบสารสนเทศทางการบัญชีนี้อาจใช้คนจัดเก็บบันทึกข้อมูล ประมวลผลและจัดท�า

สารสนเทศทางการบัญชีโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้างเป็นเคร่ืองมือช่วยอ�านวยความสะดวก 

หรืออาจน�าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น  ในปัจจุบันนี้ธุรกิจส่วนใหญ่ได้

น�าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการตลาด  ด้านการเงิน  ด้านการ

ผลิต และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นการจัดท�าสารสนเทศทางการบัญชีจึงเปลี่ยนจากการจัดเก็บ 

การบันทึก การประมวลผลและจัดท�ารายงานด้วยมือ มาเป็นการจัดเก็บ การบันทึก การประมวลผล จัดท�า

รายงานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นย�าสูงและยังสามารถวิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจได้ (Chell  

Teerapo , 2012) ในอนาคตอีกไม่นานนี้จะเห็นการเปลี่ยนของการน�าระบบ M.L.(Machine Learning) เข้า

มามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่งานด้านบัญชีนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงข้ึนไปอีกในอนาคตจะมีการ

ท�างานด้วยระบบ M.L. (Machine Learning) มากขึ้นไปอีกเพื่อตอบสนองความต้องการในการท�างานที่มาก

ขึ้น การบันทึกบัญชีต่างๆที่มีความรวดเร็วมากขึ้นมีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการน�าข้อมูลไปใช้

ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ (นายศรัณย์ ชูเกียรติ 

หัวหน้าภาควิชา การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กล่าวว่าข้อมูลทาง

บัญชีถือว่ามีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ สามารถน�ามาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจและการคาดการณ์

แนวโน้มต่างๆในอนาคต โดยปัจจุบันมีข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเป็นจ�านวนมาก ท�าให้การรวบรวมข้อมูลและ

การน�าข้อมูลไปใช้อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้บ้าง ปัจจุบันจะเห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ

วงการนักบัญชีที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นตามยุคสมัยเช่นกัน

ดังนั้นการท�าบัญชีที่มีรายการค้ามากขึ้น  และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ  จึ่งอยากทราบว่าระบบปฏิบัติการ 

Machine  Learningจะเข้ามาช่วยให้ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีให้มีการท�างานที่ง่ายขึ้น  ท�า

รายการค้าได้มากและหลากหลายกว่าเดิม  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของระบบปฏิบัติการ  Machine 

Learning  ต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้  ระบบ

ปฏิบัติการ Machine Learning ของนักบัญชีในเขต กรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการ  Machine  Learning  ต่อความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของนักบัญชี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ  Machine  Learning  ได้พัฒนาระบบได้ดีและสอดคล้องกับนักบัญชี

มากขึ้น 

2.  นักบัญชีได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของระบบปฏิบัติการ  Machine  Learning  และได้น�ามา
ประยุกต์ใช้หรือพัฒนาตนเองให้มีการท�างานเท่าทันยุคสมัยและมีการท�างานที่มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

กำรทบทวนวรรณกรรม

ระบบปฏิบัติกำร Machine Learning

การเรียนรู้ของเครื่อง  (machine  learning)  เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากการ

ศึกษาการรู้จ�าแบบ  เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและท�านายข้อมูล

ได้  machine  learning  เป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างด้วยตนเองโดยปราศจากการป้อนค�าสั่ง

ของโปรแกรมเมอร์  ความก้าวหน้าในครั้งนี้มาพร้อมกับความคิดที่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้เพียง

แค่จากข้อมูลอย่างเดียวเพื่อที่จะผลิตผลลัพธ์ที่แม่นย�าออกมาได้  Machine  Learning  ประกอบด้วยข้อมูล

และเครื่องมือทางสถิติเพื่อท�านายผลลัพธ์ออกมา ผลลัพธ์นี้ถูกใช้เพื่อท�าประโยชน์กับภายในองค์กรเชิงลึกต่อ

ไป  Machine  Learning  เกี่ยวข้องอย่างมากกับ  การท�าเหมืองข้อมูล  และ  โมเดลการท�านายของ  Bayes  

(Bayesian predictive models)  เครื่องคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลเข้ามาและใช้อัลกอริทึมเพื่อหาค�าตอบขึ้น 

Machine Learning ยังถูกใช้กับงานหลากหลายด้าน ( thaiprogramme , 2018 )

Machine Learning เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์ เข้าใจ และหา  pattern  ของ

ข้อมูล หนึ่งในแนวคิดหลักภายใต้ Machine Learning คือการที่คอมพิวเตอร์สามารถถูก train อย่างอัตโนมัติ

ซึ่งสามารถท�าได้อย่างหมดจดหรือเป็นไปไม่ได้ส�าหรับที่มนุษย์จะท�า และยังมีช่องโหว่ที่ชัดเจนจากการ

วิเคราะห์ยุคก่อนคือการที่  Machine  Learning  สามารถตัดสินใจได้ด้วยการแทรกแซงจากมนุษย์เพียงเล็ก

น้อย ใช้ข้อมูลเพื่อส่งต่อเข้าไปในอัลกอริทึมซึ่งสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลขาเข้าและขาออกได้ 

เมื่อ machine สิ้นสุดการเรียนรู้แล้ว สามารถท�านายมูลค่าหรือประเภทของข้อมูลใหม่ได้

ระบบสำรสนเทศทำงบัญชี

ระบบสารสนเทศทางบัญชี หมายถึง ระบบการท�างานซ่ึงประกอบไปด้วย ทรัพยากรบุคคล 

คอมพิวเตอร์  ท�าหน้าที่  ในการจัดเก็บข้อมูล  ท�าการประมวลผล  และจัดท�าเป็นรายงานทางการเงินเพื่อน�า

เสนอต่อผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ระบบข้อมูลทางบัญชีประกอบด้วย คน วิธีการปฏิบัติงาน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า ระบบสารสนเทศทางบัญชี มีหน้าท่ีหลัก 3 ประการ  

ดังต่อไปนี้  (Romney and Steinbart, 2012) 1.ท�าการรับและการเก็บรักษาข้อมูล  เกี่ยวกับกิจกรรม และ

การท�าธุรกรรมเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการประเมินว่าเกิดอะไรขึ้น 2.ท�าการแปลงข้อมูล เป็นข้อมูล

ที่มีประโยชน์ส�าหรับการตัดสินใจและช่วยให้การจัดการในการวางแผนการด�าเนินงานและการตรวจสอบ

ของกิจกรรม 3.ท�าการสร้างการควบคุม ที่เหมาะสมที่จะรักษาสินทรัพย์ขององค์กร รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน
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ขององค์กร  ให้มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ  นอกจากนี้  หากองค์กรมีการออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางบัญชี ได้อย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กร

ให้ดีขึ้น  เช่น ด้านการการปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตหรือบริการ ด้านการปรับปรุงการตัดสินใจ  

ด้านการแบ่งปันความรู้ของพนักงานในองค์กร

ควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนทำงบัญชี

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชี  (Accounting Practice Success) คือ ผลลัพธ์ ที่แสดงให้

เห็นว่า องค์กรนั้นมีการปฏิบัติงานทางบัญชีได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไป การประเมินผล

การปฏิบัติงานจะใช้วิธีการใช้สเกลการให้คะแนนซึ่งแสดงรายการคุณลักษณะและ ช่วงผลการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กรซึ่งผลการปฏิบัติงานจะได้รับการจัดระดับด้วยการให้คะแนน ที่จะอธิบายถึงระดับการปฏิบัติ

งานส�าหรับแต่ละคุณลักษณะโดยจะมีการแสดงคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2553, น.16- 

29) ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชี คือ เป็นผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรนั้นมีน�าระบบสารสนเทศ

ทางบัญชีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผล  โดยประยุกต์จากแนวคิด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ (สมชาย หิรัญกิตติ. 2553 : 16-29) จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ 

2)  ด้านการเพิ่มผลผลิต  3)  ด้านความรู้ของพนักงาน  และ4)  ด้านความเชื่อถือได้  ซึ่งเกิดจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของผู้ท�าบัญชี ทั้งนี้ข้อมูล หรือสารสนเทศทางบัญชีที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อการ

ตัดสินใจตลอดจนท�าให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน วิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ทรัพยากร

อย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ องค์กรได้ก�าหนด

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กระบวนกำรและวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน  

28,448 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักบัญชีในจังหวัด
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กรุงเทพมหานคร  จ�านวน  394  คน  โดยการก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร  Taro  Yamane  ในการเลือก

กลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งเลือกใช้ของ Taro Yamane ในความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์และความคลาดเคลื่อนที่

ยอมรับได้ 5 เปอร์เซ็นต์ จากการสุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยส่งแบบสอบถามจ�านวน 394 ชุด 

ให้แก่นักบัญชีในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่ามีแบบสอบถามที่ทีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 294 ชุด มีอัตรา

ตอบกลับร้อยละ ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker, Kumar & Day (2001) ได้น�าเสนอว่า การส่งแบบสอบถามอย่าง

น้อยอัตราร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับได้

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีเป็นตัวแปรตาม จ�าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

1)ด้านคุณภาพ จ�านวน 3 ข้อโดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพ ตามมาตรฐานทางบัญชีหรือข้อก�าหนด 

ความถูกต้องในการประมวลผล 2)ด้านการเพิ่มผลผลิต จ�านวน 4 ข้อข้อโดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการ

เพ่ิมผลผลิต ในการจัดท�ารายงานปริมาณมากแต่ใช้เวลาน้อยลง 3)ด้านความเชื่อถือได้ จ�านวน 4 ข้อโดย

ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการยืนยันเอกสารและหลักฐานครบถ้วนและมีอยู่จริง ตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพผลลัพธ์ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด โดยแบบสอบถามได้จากการประยุกต์วิจัยของ กนก

วรรณ การุณวิบูลย์ และคณะ, 2559 ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการระบบสารสนเทศ

ทางบัญชี ที่มีต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชีของธุรกิจเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย

ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรงผ่านการพิจารณาเนื้อหาของข้อค�าถามจากผู้เชี่ยวชาญจ�าแนกเป็น

รายข้อ  โดยทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  แสดงความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ

ได้ว่าเครื่องมือมีคุณภาพสามารถน�าไปใช้ท�าการรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส�าหรับการวัดค่าระดับคะแนนของแบบสอบถาม เป็นดังนี้

  ระดับ 5   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีมากที่สุด

  ระดับ 4   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีมาก

  ระดับ 3   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีปานกลาง

  ระดับ 2   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีน้อย

  ระดับ 1   หมายถึง   สามารถใช้งานได้ดีน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือในการวิจัยผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์

และลงรหัส (Code) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

-  สถิติอนุมาน  (Inferential  Statistics)  สถิติที่ใช้คือ  การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอย 

(Multiple  Regression)  และ  การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Correlation)  เป็นการดูทิศทางความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
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สรุปผลกำรวิจัย

ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอย และการ

สร้างสมการพยากรณ์ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระบบ Machine Learning ต่อความส�าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของนักบัญชี

SUMA SUMB SUMC SUMMIX2

การใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ(A) 1 0.293** 0.409** 0.492**

การจัดการข้อมูลของสารสนเทศ(B) 0.289** 0.497**

ความยืดหยุ่นในการใช้งานของระบบสารสนเทศ(C) 0.453**

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี(SAMA) 1

*นัยส�าคัญของทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความสัมพันธ์ ในแต่ละด้านของแต่ละด้านของตัวแปรอิสระนั่นแสดงว่า

ผลว่ามีความสัมพันธ์กันโดยมีระดับความสัมพันธ์ ระดับต�่า โดยวัดระดับจากระดับความสัมพันธ์ 0.90 - 1.00 

มีความสัมพันธ์กันสูงมาก  0.70  -  0.90  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  0.50  -  0.70  มีความสัมพันธ์กันใน

ระดับปานกลาง 0.30 - 0.50 มีความสัมพันธ์ กันในระดับต�่า 0.00 - 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ามาก 

โดยเรียงล�าดับความสัมพันธ์ได้ดังนี้  อันดับแรกการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ  รองลงมา  ด้านการจัดการ

ข้อมูลของสารสนเทศและระดับสัมพันธ์ที่น้อยที่สุด คือ ความยืดหยุ่นในการใช้งานของระบบสารสนเทศ

ตำรำงที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอย  ระบบ  Machine  Learning  ต่อความ

ส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Linear Regression

ระบบ Machine Learning(M.L.)

ควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของนักบัญชี

t p-valueสัมประสิทธิ์

ถดถอย

ควำมคลำดเคลื่อน

มำตรฐำน

ค่าคงที่(Constant) 1.156 0.219 5.277 .000*

การใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ(D) 0.289 0.049 5.898 .000*

การจัดการข้อมูลของสารสนเทศ(E) 0.281 0.039 7.175 .000*

ความยืดหยุ่นในการใช้งานของระบบ

สารสนเทศ(F)
0.167 0.036 4.638 .000*

R=0.649 R^2=0.422 F=69.802 S.E.=0.26712

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยของระบบ Machine  

Learning ต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ผลการวิเคราะห์ พบว่า การศึกษาระบบ Machine 

Learning ด้านการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ การจัดการข้อมูลของสารสนเทศ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

ของระบบสารสนเทศ  มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่  0.05  สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05 (F=1.90: P=0.00) และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.422
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จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างสมการพยากรณ์ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีโดยรวม ดังนี้

Y =  X
1 
+ X

2 
+ X

3

และ สมการถดถอยหรืออสมการพยากรณ์ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี สามารถเขียน

สมการได้ดังนี้

  Y   =  1.156+0.289
(D)
+0.281

(E)
+0.167

(F)

เมื่อ  Y   =  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการ M.L. กับความส�าเร็จในการ   

        ปฏิบัติงานของนักบัญชี

  X
1
  =  การใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ

  X
2
  =  การจัดการข้อมูลของสารสนเทศ

  X
3
  =  ความยืดหยุ่นในการใช้งานของระบบสารสนเทศ

จากสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.422  

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการ Machine Learning ต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติ

งานของนักบัญชี พบว่าความสัมพันธ์ของระบบปฏิบัติการ Machine Learning ต่อนักบัญชี อยู่ในระดับต�่า

และมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เขมโซติกูร (2552) ท�าการวิจัยเรื่อง ผลกระทบ

ของแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของสหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่มีแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี

จะมีผลการด�าเนินงานที่มีแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศที่น้อยกว่า ซึ่งค่าเฉลี่ยนของผลการด�าเนินงานจะดี

ขึ้น  ถ้ามีการจัดแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี และเพื่อศึกษาระบบปฏิบัติการ  Machine 

Learning ที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี พบว่าด้านการใช้ประโยชน์ของ 

สารสนเทศ(D) ด้านการจัดการข้อมูลของสารสนเทศ (E) และด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานของระบบสารส

นเทศ  (F)  มีผลกระทบเชิงบวกและส่งผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศรัณยา เชยสุวรรณ (2548 : บทคัดย่อ) พบว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านการทันเวลา ความสมบูรณ์ของสารสนเทศและด้านการตรวจสอบความถูกต้อง การน�า

คอมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท�าบัญชี ท�าให้มีการแสดงรายละเอียดของงบการเงินได้ดีกว่าการท�าบัญชีด้วย

มือ กิจการมีความั่นใจในรายงานทางการเงินที่จัดท�าด้วยคอมพิวเตอร์ 
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ปัญหำกำรยื่นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำทำงอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพำกร  

กรณีศึกษำโรงแรมและที่พักอ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช
The Problems of Personal Income Tax e-Filing of the Revenue Department  

A case of Hotel and Accommodation Services at Khanom District  

Nakhon Si Thammarat Province

อาทิตย์ สุจเสน

Arthit Sutjasen 

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้  เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การรับ

รู้ข้อมูลข่าวสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและระดับความส�าคัญของปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลธรรมดาที่

ท�างานในโรงแรมและที่พัก  อ�าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  จ�านวน 

336 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยู่ในช่วง  

36  –  45  ปี  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สถานภาพสมรส  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 

10,000  –  20,000 บาท มีการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่า  โดย

ภาพรวมมีการรับรู้ในระดับน้อย ด้านการได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ พบว่า  โดยภาพรวมมีการรับรู้น้อย ด้าน

การมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบพบว่า  โดยภาพรวมมีการรับรู้ระดับปานกลางและปัญหาการยื่น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ในภาพรวมแต่ละด้าน พบว่าด้านความรู้มี

ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความพร้อมของอุปกรณ์การยื่นแบบมีความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย 

ด้านความปลอดภัยมีความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ด้านขั้นตอนการใช้บริการมีความส�าคัญอยู่ในระดับ

ปานกลาง

ค�ำส�ำคัญ: การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์, ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, แบบแสดงรายการเสีย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Abstract

The objective of this study was to investigate the general information of taxpayers 

of personal income tax, the information awareness of personal income tax and the priority 

level  of  the  problems  of  personal  income  tax  return  via  the  Internet  of  the  Revenue  

Department. The data was gathered  from 336 employers who worked at  the hotel and  

accommodation at Khanom district, Nakhon Si Thammarat province. The sample  

population  is 336 people.   The questionnaire was used as  the  instrument. The statistics 

used to interpret the data were percentage, means and standard deviation. The results of 
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the study found that the majority of respondents were female of 36 – 45 years old. They 

graduated  from  a  high-school  level. They  were  married. Their monthly ncome  was  

10,000 – 20,000 Baht. The  information awareness of personal  income  tax  return via  the  

Internet in the aspect of the public relation showed that the overall data perception was at 

a  low  level.  The  aspect  of  knowing  information  from  the  officer  was  at  a  low  level.  

The aspect of informing activity of taxpaying method was at a moderate level. Moreover, 

the problems of personal income tax e-filing of the Revenue Department showed that the 

aspect  of  knowing  information  was  at  a  moderate  level.  The  aspect  of  equipment  

availability was at a low level. The aspect of security was at a moderate level. And, the 

aspect of services was at a moderate level. 

Keywords: personal income tax e-filing, taxpayer, personal income tax return for taxpayer

บทน�ำ

ประเทศไทยได้เริ่มติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530 ในลักษณะการใช้บริการ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์แบบแลกเปลี่ยนถุงเมล์เป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ

ออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นการติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ต Sritrang.

psu.th ซึ่งนับเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2534 บริษัท DEC (Thailand) 

จ�ากัดได้ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ภายในของบริษัท  โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็น  dect.co.th 

โดยที่ค�า  “th”  เป็นส่วนที่เรียกว่า  โดเมน  (Domain)  ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงโซนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย โดยย่อมาจากค�าว่า Thailand

การใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ

เดือน  กรกฎาคม  ปี  พ.ศ.  2535 กล่าวได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด  24  ชั่วโมง  

ในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 โดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมเข้าสู่

อินเทอร์เน็ตที่บริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี (UUNET Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกัน ได้มี

หน่วยงานที่เชื่อมต่อแบบออนไลน์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลายแห่งด้วยกัน 

ได้แก่  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  วิทยาเขตเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ  โดยเรียกเครือข่ายนี้ว่า 

“ไทยเน็ต”  (THAI  net)  ซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่มี  “เกตเวย์”  (Gateway)  หรือประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

กรมสรรพากร สังกัดกระทรวงการคลัง  ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ส�าคัญของรัฐบาลไทย  ได้เล็ง

เห็นถึงความส�าคัญของการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานโดยน�าเอา

ระบบอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ปรับใช้กับการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  เพื่อให้การยื่นแบบของผู้เสีย
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปด้วยความสะดวก ประหยัดและมีประสิทธิภาพตามหลักการของลักษณะ

ภาษีอากรที่ดี บริการยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเป็นการให้บริการรูปแบบใหม่ที่น�ามาใช้ใน

ประเทศไทย เมื่อต ้นปี 2545 และในปัจจุบันพนักงานโรงแรมและที่พักในอ�าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีประเด็นปัญหาจากประชาชนขาดความร่วมมือในการยื่นแบบช�าระภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา มีผลมาจากที่มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการวิชาการกับชุมชนและสังคม ในเขตพื้นที่อ�าเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

จึงเป็นที่มาให้ผู ้วิจัยต้องการศึกษาปัญหาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

สรรพากร กรณีศึกษา โรงแรมและที่พักอ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้เสียภาษีเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร

2.  เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร

3.  เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชน

และสังคม

กำรทบทวนวรรณกรรม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีลักษณะพิเศษ 

ตามที่กฎหมายพิเศษ ตามที่กฎหมายก�าหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยปกติจัดเก็บเป็น

รายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องน�าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่

ก�าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป ส�าหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังก�าหนดให้ยื่น

แบบฯเสียภาษีตอนครึ่งปี  ส�าหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก  เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้อง

ช�าระและเงินได้บางกรณี กฎหมายก�าหนดให้ ผู้จ่ายท�าหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วนเพื่อ

ให้มีการทยอยช�าระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2556)

แนวคิดการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการยื่นแบบรายการภาษีต่าง  ๆ  ภายใต้การจัดเก็บของ

กรมสรรพากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่ง

ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และสามารถช�าระภาษีได้หลายช่องทาง เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

เสียภาษีอย่างครบวงจร (กรมสรรพากร, 2561)

ชนนิกานต์ นุชประคอง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้เสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาที่มีต่อการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ในจังหวัดเพชรบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 

1)เจ้าหน้าที่สรรพากรมีความคิดเห็นต่อการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้าน
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อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ผู้เสียภาษีที่มีอายุสูงมีความเห็นด้วยในการยื่นแบบและช�าระภาษีผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตสูงกว่าผู้มีอายุต�่ากว่า 30 ปี 2) แนวทางในการเสริมสร้างปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่

สรรพากร  ควรฝึกบุคลากรให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

วิจิตรา  ไชยยุทธ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง  ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท้ัง 2 กลุ่ม ท่ีพบมากที่สุด คือด้านความมั่นคงปลอดภัย กลุ่มที่ยื่นผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตให้ความส�าคัญกับปัญหาเรื่องการไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีที่ยื่นผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตและปัญหาด้านความต้องการข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ส่วนกลุ่มที่ไม่ยื่นแบบผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต พบว่ามีปัญหาเรื่องไม่อยากเก็บรักษาเอกสารมากที่สุด

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรตัวอย่างในการศึกษาเป็นผู้มีหน้าท่ียื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีท�างานใน

โรงแรมและที่พัก อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 336 คน ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ

การวิจัยในครั้งนี้  เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม  

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและท�าการวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงปริมาณ  

(Quantitative Analysis) เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ขอ

งกรมสรรพากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรและระดับความส�าคัญของปัญหาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลด้าน  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 

สถานภาพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  การวางแผนภาษีส่วนบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบเพียงค�า

ตอบเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง 

ตอนที่ 2 การรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะค�าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งระดับของข้อมูลจากค�าถามที่ออกแบบอยู่ในช่วงคะแนน (Inter-

val Scale) มีให้เลือก 5 ระดับ คือ การให้ระดับการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  ประกอบด้วย  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง 

น้อย  และน้อยที่สุด  โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตามมาตราวัดของลิเคอร์ท  (Likert  Scale)  ก�าหนดมาตราวัด 

เป็น 5 ขั้น ตามล�าดับ ดังนี้

    มากที่สุด  5  คะแนน

    มาก    4  คะแนน

    ปานกลาง  3  คะแนน

    น้อย    2  คะแนน

    น้อยที่สุด  1  คะแนน

นอกจากน้ีคะแนนท่ีได้รับจากแบบสอบถามในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร  น�ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของ

ค่าเฉลี่ยตามระดับการรับรู้ โดยยึดหลักเกณฑ์ของ Best. (1970:17) ดังนี้

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการรับรู้น้อยที่สุด

    ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการรับรู้น้อย

    ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการรับรู้ปานกลาง

    ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการรับรู้มาก

    ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการรับรู้มากที่สุด

ตอนที่ 3 ระดับความส�าคัญของปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการยื่นเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมสรรพากร โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษี มีลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซึ่งระดับของข้อมูลจากค�าถามที่ออกแบบอยู่ในช่วงคะแนน  (Interval Scale) มีให้เลือก 5 

ระดับ  คือ  การให้ระดับความส�าคัญของปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการยื่นเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมสรรพากรของกรมสรรพากร โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตามมาตราวัดของลิเคอร์ท (Likert Scale) ก�าหนดมาตราวัดเป็น 5 ขั้น 

ตามล�าดับ ดังนี้

    ส�าคัญมากที่สุด    5  คะแนน

    ส�าคัญมาก    4  คะแนน

    ส�าคัญปานกลาง    3  คะแนน

    ส�าคัญน้อย    2  คะแนน
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    ส�าคัญน้อยที่สุด    1  คะแนน

นอกจากน้ีคะแนนท่ีได้รับจากแบบสอบถามในระดับความส�าคัญของปัญหาภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาการยื่นเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร น�ามาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย

ของค่าเฉลี่ยตามระดับความส�าคัญ โดยยึดหลักเกณฑ์ของ Best. (1970:17) ดังนี้

    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความส�าคัญน้อยที่สุด

    ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความส�าคัญน้อย

    ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความส�าคัญปานกลาง

    ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความส�าคัญมาก

    ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความส�าคัญมากที่สุด

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแสดงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

3. กำรสร้ำงเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โดยได้ข้อค�าถามทั้งแบบปลายปิด และค�าถามแบบปลายเปิดและมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

3.1  ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดส�าหรับการศึกษาครั้งนี้

3.2  จัดท�าโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยก�าหนดให้มีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครั้งนี้ 

3.3  น�าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาเค้าโครงการวิจัย ได้ตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนื้อหา  กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  เป็นการศึกษาความเที่ยงตรงของสอบถาม  แล้วน�ามา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ค�าถามชัดเจนสามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสมยิ่งขึ้น

3.4  น�าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกลุ่ม  Try-Out เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงต
รงของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้

3.5  น�าเครื่องมือวิจัยที่ได้ท�าการแก้ไขปรับปรุงแล้วน�าไปเก็บข้อมูล

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

4.1  น�าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วมาใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว

4.2  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและท�าการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบสอบถาม

4.3  ออกภาคสนาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวทั้งหมดโดยแจกแบบสอบถามและรอรับกลับจาก
กลุ่มตัวอย่างทันที

4.4  รวบรวมแบบสอบถามและท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติต่อไป

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ท�าการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามท่ีได้กรอกข้อมูลและ

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วมาสร้างคู่มือลงรหัส โดยแปลงข้อมูลที่ได้มาให้เป็นรหัสตัวเลข จากนั้นจึงน�า
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ข้อมูลที่ลงรหัสไปบันทึกและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

5.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยน�าข้อมูลมาแจกแจงความถี่  (Frequency 
distribution) และค่าร้อยละ(Percentage)

5.2  ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร  ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยน�าข้อมูลมาหา  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

5.3  ระดับความส�าคัญของปัญหาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
สรรพากร ผู้วิจัยน�าข้อมูลมาหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

5.4  ต่อจากนั้นเมื่อรวบรวมและแจกแจงความถ่ีจะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมา
พิจารณาระดับซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

-  สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  statistics)  ได้แก่ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน โดยแสดงในรูปของตาราง ดังนี้

- ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

-  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ใช้แปลความหมายของข้อมูลต่างๆ  ใช้อธิบายให้ถึงลักษณะกว้าง  ๆ  ของ

ข้อมูลทั้งหมด

-  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  ใช้วิเคราะห์ระดับการรับรู้และระดับความ

ส�าคัญของปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการยื่นเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร 

ผลกำรวิจัย

การน�าข้อมูลปัญหาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร  

กรณีศึกษา โรงแรมและที่พักอ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จากประชากรตัวอย่าง จ�านวน 336 ชุด 

มาท�าการวิเคราะห์ทางสถิติตามวัตถุประสงค์การวิจัย

ตำรำงที่ 1 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามเพศ
เพศ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ อันดับ
ชาย 111 33.0 2
หญิง 225 67.0 1

336 100.0

ตำรำงที่ 2 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามอายุ
อำยุ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ อันดับ

น้อยกว่า 25 ปี 1 0.3 4
25 – 35 ปี 108 32.1 2
36 – 45 ปี 178 53.0 1

มากกว่า 45 ปี 49 14.6 3
336 100.0



186

ตำรำงที่ 3 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ อันดับ

ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 49 14.6 2
มัธยมศึกษาตอนปลาย 152 45.2 1

ต�่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  24 7.1 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  40 11.9 3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  34 10.1 4
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 34 10.1 4

สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.9 7
336 100.0

ตำรำงที่ 4 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามสถานภาพ
สถำนภำพ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ อันดับ

โสด 28 8.3 3
สมรส 252 75.0 1
หย่าร้าง 38 11.3 2

แยกกันอยู่ 16 4.8 4
อื่นๆ 2 0.6 5

336 100.0

ตำรำงที่ 5 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�ำนวน (คน) ร้อยละ อันดับ

10,001 – 20,000 บาท 260 77.4 1

20,001 – 30,000 บาท 66 19.6 2

30,001 – 40,000 บาท  10 3.0 3

40,001 บาท ขึ้นไป 0 0.0 4

336 100.0

ตำรำงที่ 6  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการวางแผนภาษีส่วน

บุคคล
กำรวำงแผนภำษีส่วนบุคคล จ�ำนวน (คน) ร้อยละ อันดับ

มีการวางแผน 183 54.5 1
ไม่มีการวางแผน 153 45.5 2

336 100.0
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทาง

อินเทอร์เน็ตด้านการประชาสัมพันธ์

กำรประชำสัมพันธ์
ระดับการรับรู้

s แปลผล อันดับ
1. ทางโทรทัศน์ 2.57 0.93 น้อย 3
2. ทางสื่อออนไลน์ 2.58 0.92 น้อย 2
3. การแจกแผ่นพับ โบรชัวร์ และเอกสารเผยแพร่ 2.63 0.97 ปานกลาง 1

2.59 0.94 น้อย

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทาง

อินเทอร์เน็ต ด้านได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ระดับการรับรู้

s แปลผล อันดับ
1.เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้ยังห้างสรรพสินค้า 2.28 0.87 น้อย 3

2. เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้ยังสถานประกอบ

กิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน 2.63 0.96 ปานกลาง 2

3. บริการสายด่วน 1661 กรรมสรรพากร 2.76 1.06 ปานกลาง 1

2.56 0.96 น้อย

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทาง

อินเทอร์เน็ต ด้านการมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ

การมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ
ระดับการรับรู้

s แปลผล อันดับ
1. การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีให้กับ

ประชาชน

2.64 0.99 ปานกลาง 1

2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภาษียังสถานศึกษา 2.62 0.97 ปานกลาง 3

3. ออกบูทให้ความรู้ตามสถานที่ชุมชน 2.64 0.98 ปานกลาง 2

2.63 0.98 ปานกลาง



188

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทาง

อินเทอร์เน็ต ด้านความรู้

ด้ำนควำมรู้
ระดับควำมส�ำคัญของปัญหำ

s แปลผล อันดับ
1.ความรู้ความช�านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 2.99 0.36 ปานกลาง 3

2.ความรู้ความช�านาญในการใช้อินเทอร์เน็ต 2.97 0.56 ปานกลาง 5

3. ท่านได้รับทราบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากเจ้าหน้าที่กรม

สรรพากร
3.07 0.54 ปานกลาง 1

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 3.04 0.67 ปานกลาง 2

5. ความรู้ความเข้าใจการกรอกแบบในการยื่นแบบ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2.99 0.58 ปานกลาง 3

3.01 0.50 ปานกลาง

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทาง

อินเทอร์เน็ต ด้านความพร้อมของอุปกรณ์การยื่นแบบ

ด้านความพร้อมของอุปกรณ์การยื่นแบบ
ระดับความสำาคัญของปัญหา

s แปลผล อันดับ
1.ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.39 0.37 น้อย 1

2. ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2.39 0.38 น้อย 2

2.39 0.38 น้อย

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทาง

อินเทอร์เน็ต ด้านความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย
ระดับความสำาคัญของปัญหา

s แปลผล อันดับ
1. ความมั่นใจในความปลอดภัยของฐานข้อมูล 3.15 0.82 ปานกลาง 2
2. ภาระที่ต้องเก็บรักษาเอกสาร เมื่อมีการยื่นแบบ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3.10 0.78 ปานกลาง 3

3. ไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ในทันทีที่

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต
3.06 0.62 ปานกลาง 4

4. ความต้องการข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
3.30 0.68 ปานกลาง 1

 3.15 0.73 ปานกลาง
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทาง

อินเทอร์เน็ต ด้านขั้นตอนการใช้บริการ

ด้านขั้นตอนการใช้บริการ
ระดับความสำาคัญของปัญหา

s แปลผล อันดับ
1. การเข้าถึงหน้าจอเพื่อการยื่นแบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2.98 0.57 ปานกลาง 2

2. ค�าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าใจได้ง่าย 3.03 0.57 ปานกลาง 1

3. ความยุ่งยากในการลงทะเบียน 2.88 0.64 ปานกลาง 4
4. ความรวดเร็วในการเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นแบบภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2.92 0.66 ปานกลาง 3

5. ความรวดเร็วในการช�าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เช่น ATM, ธนาคาร, ไปรษณีย์  2.53 0.66 น้อย 7

6. ระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการ

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เมื่อมีการป้อนข้อมูลผิดพลาด 2.76 0.69 ปานกลาง 6

7. ระบบการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2.85 0.62 ปานกลาง 5

2.85 0.63 ปานกลาง

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

การรับรู้ข้อมูลการยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการได้รับข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่  พบว่า  มีระดับการรับรู้ในระดับน้อย โดยได้รับการประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับ  โบรชัวร์ 

และเอกสารเผยแพร่  ส่วน ด้านการมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบพบว่า มีระดับการรับรู้ปานกลาง   

โดยได้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบจาก การได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โดยบริการสายด่วน 1661 กรม

สรรพากร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (สมพร  ค�าเงิน, 2555) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่อยู่ในเขต

พื้นที่อ�าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย   ผลการศึกษาพบว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบฯผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตของสรรพากรยังไม่แพร่หลาย  และสอดคล้องกับการศึกษาของ (ณัฐิยา  แป้นมั่น, 2547) ซึ่งได้

ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผ่านอินเทอร์เน็ต  กรณีศึกษา  ผู้เสียภาษีในจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  กรมสรรพากรควรมีการประชาสัมพันธ์

การยื่นภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมสรรพากรให้มากยิ่ง ข้ึน โดยวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วในยุคสมัยปัจจุบันคือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social network) เช่น Facebook, Line  

ปัญหาของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ด้านความรู้ มี

ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ให้ระดับความส�าคัญปัญหาในด้าน การรับทราบการยื่นแบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ความรู ้ความเข้าใจการกรอกแบบในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ
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อินเทอร์เน็ต ความรู้ความช�านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ความช�านาญในการใช้อินเทอร์เน็ต ตาม

ล�าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (วิจิตรา ไชยยุทธ, 2547) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการ

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ที่ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ความส�าคัญกับปัญหาเรื่องการไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีที่ยื่นผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตและปัญหาด้านความต้องการข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ส่วนกลุ่มที่ไม่ยื่นแบบ

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  พบว่า มีปัญหาเรื่องไม่อยากเก็บรักษาเอกสารมากที่สุด  และสอดคล้องกับการศึกษา

ของ (ศุขจี มูลทองย้อย, 2554) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต  ในเขตส�านักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม2  ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เป็น

ปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่าน

อินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจึงควรมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และความรู้ความเข้าใจการกรอกแบบในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้กับผู้ที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผ่านอินเทอร์เน็ต    หรืออาจมีเจ้าหน้าที่โดยตรงส�าหรับตอบค�าถามในเรื่องนี้โดยเฉพาะ    เพื่อเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต

ปัญหาของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรด้านความพร้อม

ของอุปกรณ์การยื่นแบบมีความส�าคัญอยู่ในระดับน้อย ทั้งการไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์  และการไม่มีอุปกรณ์

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (บัณฑิต นินนานท์, 2550) ซ่ึงได้ท�าการศึกษาเร่ือง  

ปัญหาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการรับ

บริการด้านยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตและขั้นตอนการช�าระภาษีมีปัญหาระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์  ในปัจจุบันเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  สมาร์ท

โฟนคือเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปอย่างมาก จนแทบจะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐาน

ในการด�ารงชีวิต  ไปเสียแล้วแทบทุกคนมีสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและท�ากิจกรรมอื่นๆในชีวิต

ประจ�าวันอีกมากมาย เพราะฉะนั้น หากการไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และการไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาและอุปสรรคในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

สรรพากร กรมสรรพากรควรออกแบบให้สามารถยื่นได้โดยใช้สมาร์ทโฟนและต้องท�าการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลโดยทั่วกันอาจจะท�า MOU กับสถานศึกษาในประเทศการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้

ชีวิตในยุคปัจจุบัน

ปัญหาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรด้านความปลอดภัย 

มีความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ให้ความส�าคัญกับปัญหาและอุปสรรคในด้านความต้องการข้อมูล

ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ความมั่นใจในความปลอดภัยของฐานข้อมูล ภาระท่ีต้องเก็บรักษาเอกสาร 

เม่ือมีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ในทันที

ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามล�าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

(วิจิตรา  ไชยยุทธ, 2549) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้

ระบบอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของทั้ง 2 กลุ่ม  ที่พบมากที่สุดคือด้านความมั่นคงปลอดภัย กลุ่มที่ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ให้ความส�าคัญกับปัญหาเรื่องการไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีท่ียื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ
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ปัญหาด้านความต้องการข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ส่วนกลุ่มที่ไม่ยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

พบว่า  มีปัญหาเรื่องไม่อยากเก็บรักษาเอกสารมากที่สุด  จะเห็นได้ว่าความปลอดภัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญ

ในการที่จะให้ผู้มีเงินได้พึงประเมินหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลือกท่ีจะยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  

ปัญหาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ด้านขั้นตอนการใช้

บริการพบว่า  มีความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ให้ความส�าคัญกับปัญหาและอุปสรรคในด้าน  ค�าอธิบาย

เกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าใจได้ง่าย การเข้าถึงหน้าจอเพื่อ

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ความรวดเร็วในการเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นแบบ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ความยุ่งยากในการลงทะเบียน ระบบการขอคืนภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา  ระบบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เมื่อมีการป้อนข้อมูล

ผิดพลาด  และ  ความรวดเร็วในการช�าระเงินผ่านช่องทางต่าง  ๆ  ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

(สมพร  ค�าเงิน, 2555) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีผ่าน

อินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีที่อยู่ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการ

ศึกษาพบว่าผู้ที่ใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส�าคัญกับปัจจัยในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยรายการที่มีความส�าคัญสูงสุดคือการใช้บริการมีความสะดวก สามารถยื่นแบบฯได้ในวัน

หยุดราชการ รองลงมาคือการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯ ส่วนผู้ที่ไม่ใช้บริการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้ความส�าคัญกับปัจจัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ถ้าผู้มีเงินได้พึงประเมินหรือ

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  เข้าใจการเข้าถึงหน้าจอเพื่อการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต การเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว 

การลงทะเบียนไม่ความยุ่งยากใน  ระบบการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปอย่างรวดเร็ว    ระบบการ

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เมื่อมีการป้อนข้อมูลผิดพลาด และ ความ

รวดเร็วในการช�าระเงินผ่านช่องทางต่าง  ๆ   ผู้มีเงินได้พึงประเมินหรือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีก็

จะเลือกวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพากรเพิ่มมากยิ่งขึ้นไป

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

ผลจากการศึกษาบ่งชี้ให้เห็นว่าควรมีการท�าบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ

ที่เรียกว่า (MOU) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้มีการจัดบริการให้ความรู้

แก่ผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
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ทักษะวิชำชีพต่อควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของนักบัญชี
Effects of professional skills on performance for successful accountants.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะวิชาชีพและความสัมพันธ์ของทักษะวิชาชีพต่อ

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ คือ นักบัญชีในบริษัทเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่ม

ตัวอย่างได้ใช้สูตรค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง Taro Yamane ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 394 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถามด้านทักษะวิชาชีพของนักบัญชี  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ผลการวิจัยพบว่า

นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับทักษะวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (   = 4.01 , S.D. = 0.566)  ได้แก่ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะ

ทางองค์การและการจัดการธุรกิจ  (    =  4.05,  S.D.  =  0.583)  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

(   = 4.02, S.D. = 0.558) ทักษะด้านปัญญา (   = 3.97, S.D. = 0.563) และ ทักษะเชิงปฏิบัติและหน้าที่ 

(   = 3.94, S.D. = 0.553) ตามล�าดับ และผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพ

บัญชีกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กันโดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสูง

ค�ำส�ำคัญ: ความส�าเร็จ, ทักษะวิชาชีพบัญชี, การปฏิบัติงาน

Abstract

The purpose of this research was to study the level of professional skills and the 

relationship of  professional  skills  to  job  success.  In  this  sample,  the  accountants  in  the  

Bangkok metropolitan area The sampling technique was used to calculate the sample size 

of  Taro  Yamane.  The  sample  consisted  of  394  people.  The  instrument  used  for  data  

collection was an accountant’s professional skill questionnaire. The statistics used in the 

analysis were the average score, standard deviation. And the correlation coefficient analysis 

The  result  of  the  research  shows  that  the  accountants  in  Bangkok  Have  an  accounting  

professional  skill  level of  accountants  in Bangkok Overall  is  at  a high  level  (   = 4.01  ,  

S.D.  =  0.566)  Including  interpersonal  and  communication  skills  Organizational  skills  and  

business management (   = 4.05, S.D. = 0.583) personal characteristics skills (   = 4.02, S.D. 

=  0.558)  intellectual  skills  (    =  3.97,  S.D.  =  0.563)  and  practical  skills  and  Duty  

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  Faculty of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

  * Email: Piyaporn2808s@gmail.com
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(   = 3.94, S.D. = 0.553) respectively

Keywords: The success, Accounting Professional Skills, Operation

บทน�ำ

วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความส�าคัญต่อกิจการงานในทุกภาคส่วนของรัฐและเอกชน  รวมไป

จนถึงองค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไรต่างๆ  เพราะงานบัญชีคืองานที่ท�าหน้าที่ในการจดบันทึก  การตรวจสอบ

ภายในกิจการ  และท�าเอกสารเพื่อเสนอรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผน

แนวทางการท�างาน  และใช้ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินงานที่ส�าคัญต่างๆ  ดังนั้น  นักบัญชีจึงเป็น

บุคลากรที่มีความส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและการด�าเนินงานต่างๆ  ค�าว่าการบัญชีได้ถูกก�าหนดค�า

จ�ากัดความจากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  (ปัจจุบันคือ  สภาวิชาชีพบัญชี) 

ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปว่า งานบัญชีคือการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเหตุการณ์หรือรายการด�าเนินการ

ต่างๆทางด้านการเงิน  จากนั้นจึงท�าการจ�าแนกหมวดหมู่รายการออกให้เป็นระเบียบและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ทางการเงินต่างๆ  ที่เกิดขึ้นและน�าเสนอออกมาเป็นรายงานเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้งาน

ต่อไป ซึ่งในการด�าเนินงานทางธุรกิจมีเหตุการณ์ทางการเงินต่างๆเกิดขึ้นมากมาย และมีข้อมูลที่ซับซ้อน ดัง

นั้นจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีข้ันตอนการจัดท�าบัญชีที่เป็นระเบียบและด�าเนินงานโดยนักบัญชีที่มีความรู้ความ

สามารถและมีจริยธรรมที่ดี  มีความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 

(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ในปัจจุบันวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพล�าดับต้นๆที่นักศึกษาเลือกเรียนเพราะเมื่อส�าเร็จการศึกษาก็จะ

มีงานทางด้านบัญชีรองรับอย่างแน่นอน สังเกตได้จะในเว็บไซต์ประกาศหางาน หรือบอร์ดหางานตามแห่งหา

งานต่างๆ  ที่จะมีการประกาศหาพนักงานด้านบัญชี  นักบัญชี  ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจ�านวนมาก  และวิชาชีพ

ทางบัญชีทุกๆบริษัทหรือองค์กรต่างๆจ�าเป็นจะต้องมีเพื่อเป็นบุคลากรที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ เพราะ

วิชาชีพบัญชีต้องเป็นคนที่เรียนจบในด้านบัญชีมาโดยตรงเท่านั้นจึงจะท�างานบัญชีได้ และวิชาชีพอื่นๆไม่

สามารถมาท�างานในด้านบัญชีได้  เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องผ่านการเรียนเฉพาะด้านและการ

สอบใบประกอบวิชาชีพ  โดยมีกฎหมายก�าหนดไว้การต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

เท่านั้นถึงจะมาท�าหน้าที่นี้ได้  แต่ก็มีผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในวิชาชีพบัญชีเป็นจ�านวนมากเช่นเดียวกัน จึงได้ก่อ

ให้เกิดการศึกษาทักษะวิชาชีพต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีขึ้น

ทักษะวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และการสื่อสารของนักบัญชี  ซึ่งเป็น

เครื่องบ่งช้ีถึงศักยภาพของตัวนักบัญชีเอง ซึ่งนั้นกล่าวได้ว่าทักษะวิชาชีพมีความจ�าเป็นอย่างมากในการ

ท�างาน เพราะทักษะวิชาชีพจะส่งผลต่อการส�าเร็จของงานได้ต้องอาศัยนักบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะวิชาชีพต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี เพื่อ
ศึกษาทักษะทางวิชาชีพในด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อการประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน  ผลการวิจัยนี้จะ
เป็นประโยชน์ให้แก่นักบัญชีรุ่นใหม่ท่ีเพิ่งส�าเร็จการศึกษาได้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการท�างานที่แท้จริง
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับทักษะวิชาชีพที่ส่งผลให้นักบัญชีประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะวิชาชีพต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้เข้าใจถึงระดับทักษะวิชาชีพที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 

2. เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ท่ีสนใจประกอบวิชาชีพการบัญชีในอนาคตได้
ศึกษาและพัฒนาทักษะของตนเพื่อให้ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี 

กำรทบทวนวรรณกรรม
1.  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560) ได้กล่าวว่าวิชาชีพบัญชีประกอบไปด้วย 

1.1  ทักษะทางปัญญา ทักษะทางปัญญาจัดเป็น 6 ระดับ เมื่อเรียงตามความส�าคัญจากน้อยไป
มากคือ ความรู้ ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ การประเมิน 

1.2  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน
ประกอบด้วยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

1.3  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลคือ  ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยการเรียนรู้และการปรับคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึง การจัดการตนเอง การคิดริเริ่ม อิทธิพล และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.4  ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการสื่อสารจะช่วยให้ผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท�างานร่วมกับคนอื่นในองค์กรได้ดี รับและส่งผ่าน
สารสนเทศได้ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 

1.5  ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการ
ธุรกิจมีความส�าคัญเพิ่มขึ้นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งจะมีการเรียกร้องให้เป็นแสดงบทบาทเชิงรุกในการ
จัดการองค์กรในแต่ละวัน 

2.  จากการศึกษาพบว่ามีผู้ให้ความหมายของความส�าเร็จในวิชาชีพไว้หลายบุคคล อาทิเช่น

Melamed (1995) ได้นิยามความส�าเร็จในวิชาชีพว่า หมายถึง จ�านวนครั้งที่ได้รับการเลื่อนขั้น

เลื่อนต�าแหน่ง หรือได้รับการข้ึนเงินเดือนในช่วงเวลาหนึ่งของการท�างานรวมถึงการได้รับมอบหมายให้มี

ความรับผิดชอบในงานและการบริหารงาน และความพึงพอใจในงาน 

Harris & Ogbonna (2006, pp.44) ให้ความหมายว่า ความส�าเร็จในอาชีพ คือ ความจริงที่เกิด

ขึ้นหรือการรับรู้ของตัวบุคคลในความส�าเร็จที่ได้รับมาจากผลของประสบการณ์ในการท�างานของแต่ละ

บุคคล

กรองกาญน์  ด่านรัตนะ  (2557)  ให้ความหมายว่าความส�าเร็จในอาชีพ  คือ  การที่บุคคลรับรู้

ความส�าเร็จของตนเองในด้านหน้าที่การงาน โดยพิจารณาจากการได้เลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่งงาน การขึ้นเงิน

เดือน  การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้างานและบุคคลอื่นๆ  ในองค์การ  รวมไปถึงการที่

บุคคลได้ท�างานที่มีความหลากหลาย สามารถมีส่วนร่วมในงานได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการท�างาน  
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ก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ท�า

กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิด

สมมุติฐำน

สมมุติฐานการวิจัย 1: ทักษะวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านปัญญา ทักษะเชิงปฏิบัติและหน้าท่ี ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางองค์การและการ

จัดการธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทักษะวิชาชีพสู่ความส�าเร็จในหน้าที่การงานของนักบัญชีกรณีศึกษา  : 

นักบัญชีบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ  (Survey  Research)  โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ  นักบัญชีในบริษัท

เขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 394 คน ได้มาโดยการค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของการใช้สูตร Taro Ya-

mane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531) ในการศึกษานี้ได้ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ระดับ 95% และ

ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่เกิน 5% ดังนี้ 

        สูตร    

        เมื่อ    n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

        N  = นักบัญชี 28,536 คน

          e  = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 

      ก�าหนดให้คลาดเคลื่อนได้ 0.05%

     แทนค่าด้วยสูตร    

                  ≈   394

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจ�านวน  394  ชุด  ปรากฏว่า  เมื่อครบก�าหนดในการเก็บแบบสอบถาม  ได้รับ

แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 276 ชุด  เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ อัตราผลตอบกลับเป็นร้อยละ 70.05 ซึ่ง

สอดคล้องกับ Aaker  ,  Kumar และ Day  (2001) กล่าวว่า อัตราผลตอบกลับของแบบสอบถามอย่างน้อย 
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ร้อยละ  20  จึงเป็นที่ยอมรับได้  และได้ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามตามการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุง

แบบสอบถามทักษะวิชาชีพต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence ) และการวิเคราะห์หาค่า IOC ของ

แบบสอบถามเรื่อง ทักษะวิชาชีพต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 

ท่าน มีค่าเท่ากับ 1.0 สรุปว่า แบบสอบถามสามารถใช้ได้

ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ  (SPSS) 

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี การบอก

ระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มี

ค่าเข้าใกล้    -1  หรือ  1  แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงแต่หากมีค่าเข้าใกล้  0  ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์โดยทั่วไปอาจใช้เกณฑ์ดังนี้ (Hinkle D. E,1998, p.118)

      ค่า r      ระดับของความสัมพันธ์

  .90 - 1.00     มีความสัมพันธ์กันสูงมาก

  .70 - .90     มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

     .50 - .70     มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง

        .30 - .50    มีความสัมพันธ์์กันในระดับต�่า

       .00 - .30    มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ามาก

ผลกำรวิจัย

ผลจากการรวบรวมการเก็บตัวอย่างจากแบบสอบถามจ�านวน 276 ชุด พบว่า

ตำรำงที่ 1    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับทักษะวิชาชีพของนักบัญชีแยกเป็น

รายด้าน

ทักษะวิชำชีพของนักบัญชี (S.D.) ระดับทักษะ
1. ทักษะด้านปัญญา 3.97 0.563 มาก
2. ทักษะเชิงปฏิบัติและหน้าที่ 3.94 0.553 มาก
3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 4.05 0.583 มาก
4. ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 4.02 0.558 มาก
5.ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ  4.05 0.573 มาก

โดยภาพรวม 4.01 0.566 มาก

จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับทักษะวิชาชีพของนักบัญชี โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (   = 4.01 , S.D. = 0.566) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ซึ่งทักษะที่มีคะแนนเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารและ ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ 

(   = 4.05, S.D. = 0.583) รองลงมาคือทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (   = 4.02, S.D. = 0.558) 

ทักษะด้านปัญญา (   = 3.97, S.D. = 0.563) และ ทักษะเชิงปฏิบัติและหน้าที่ (   = 3.94, S.D. = 0.553)  

ตามล�าดับ
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ตำรำงที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนัก

บัญชีแยกเป็นรายด้าน

ความสำาเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี (S.D.) ระดับการปฏิบัติ

1. ด้านผลตอบแทน 3.92 0.590 มาก
2. ด้านความมั่นคงในต�าแหน่งงาน 4.01 0.589 มาก

3. ด้านความพึงพอใจในการท�างาน 4.04 0.586 มาก

โดยภำพรวม 3.99 0.588 มำก

จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนัก

บัญชี โดยรวมอยู่มาก (   = 3.99, S.D. = 0.588) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ซึ่งข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจในการท�างาน (   = 4.04, S.D. = 0.586)  รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงใน

ต�าแหน่งงาน (   = 4.01, S.D. = 0.589) และ ด้านผลตอบแทน (   = 3.92, S.D. = 0.590)

ตำรำงที่ 3  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของทักษะวิชาชีพบัญชีต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนัก

บัญชี
Skill A Skill B Skill C Skill D Skill E Succ

ทักษะด้านปัญญา (Skill A) 1 0.798** 0.693** 0.678** 0.684** 0.737**

ทักษะเชิงปฏิบัติและหน้าที่ (Skill B) 0.759** 0.730** 0.727** 0.786**

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ

สื่อสาร (Skill C)

0.326** 0.827** 0.835**

ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Skill D) 0.814** 0.830**

ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ (Skill E) 0.807**

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 

(Succ)

1

**นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร โดยพิจารณาจากระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทักษะทางวิชาชีพบัญชีใน

แต่ละด้านของตัวแปรนั่น แสดงผลว่ามีความสัมพันธ์กันโดยมีระดับความสัมพันธ์ระดับสูง โดยรวมอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สรุปผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม ท�าให้ทราบว่านักบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

80.1 มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.2 ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

82.6 ส่วนใหญ่อายุงานอยู่ในช่วง 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.4 และรายได้อยู่ในช่วง 15,000 – 30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 67.8 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชชา ไชยวงค์ (2553) ความรู้ความสามารถของนัก
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บัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการท�างานของนักบัญชี ในจังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับที่มาก โดยเรียง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านคุณค่าทางวิชาชีพ และด้านทักษะทางวิชาชีพ

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อทักษะวิชาชีพ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นต่อระดับทักษะวิชาชีพของนักบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.01 S.D = 0.560) โดย

เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางองค์การและ

การจัดการธุรกิจ ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะด้านปัญญา และ ทักษะเชิงปฏิบัติและหน้าที่ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักษณ์มนล์ สุวรรณแสน (2561) ทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี การประปานครหลวง ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพของนักบัญชีอยู่ในระดับมาก  พบว่า  ทักษะทางวิชาชีพทักษะทาง

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลง

มา  คือ  ทักษะทางวิชาชีพทักษะทางปัญญา  ทักษะทางวิชาชีพทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร 

ทักษะทางวิชาชีพทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่  และทักษะทางวิชาชีพทักษะทางการบริหาร

องค์กรและการจัดการธุรกิจ ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์ทักษะวิชาชีพของนักบัญชี  พบว่า  นักบัญชีมีความคิดเห็นต่อระดับความส�าเร็จใน

การปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับที่มาก (  = 3.99  S.D = 0.590) และใช้แบบสอบถามที่มีสถิติที่ใช้ในการ

วิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ทราบถึงความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ซึ่ง

อยู่ในระดับที่มาก  ซึ่งด้านความพึงพอใจในการท�างาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ  ด้านความมั่นคงใน

ต�าแหน่งงาน  และ  ด้านผลตอบแทน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นางสาวฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์และคณะ 

(2557) ทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีต่อความส�าเร็จในการท�างานของส�านักงานบัญชี ในจังหวัด

ขอนแก่น ผลการวิจัย ทักษะความเป็นมืออาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส�าเร็จในการ

ท�างานของส�านักงานบัญชี

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร โดยพิจารณาจาก  ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของนักบัญชี แสดงผลว่ามีความสัมพันธ์กันโดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสูง สอดคล้องกับการวิจัยของ 

ปริยากร ปริโยทัย สุภัทรษร ทวีจันทร์ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ของนักบัญชีในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 

พบว่าผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอส�ำหรับกำรวิจัยในอนำคต

ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในด้านอื่นหลายๆด้าน  และ

ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นไม่ใช่เฉพาะนักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ  เพื่อให้ข้อมูลการวิจัยมีประสิทธิ์ภาพมาก

ขึ้น
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คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบกำรในจังหวัดเพชรบุรี
Preferable characteristics of accountants  

for entrepreneurs in the Phetchaburi Province 

สุธิชัย บุญยอ1*   สี่ทิศ ลิ้นทอง1 วรปัญญา ลอยมา 1 ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์1

Sutichai Boonyor1* Seetit Linthong1 Worapanya Loyma 1Prapaipim Suteewasinnon1

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการใน

จังหวัดเพชรบุรี  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการ  ในจังหวัดเพชรบุรี  จ�านวน 350 ราย  ใช้การเลือกตัวอย่าง

แบบสะดวก  (Convenience  Sampling)  ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่าสัดส่วนประชากรของ

เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ 

ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบความแตกต่างด้วย  t-test    และ  One-way 

ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการของคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ในแต่ละด้าน ส่วนใหญ่

มีระดับความต้องการในระดับมาก  ยกเว้น  ด้านภาษาต่างประเทศที่มีระดับความต้องการในระดับปานกลาง 

ซึ่งความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์มากที่สุดคือด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี รองลงมา

คือด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านความรู้ความสามารถด้านบัญชี ตามล�าดับ และด้านที่มีความต้องการน้อย

ที่สุดคือด้านภาษาต่างประเทศ  การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบ ลักษณะของธุรกิจที่แตกต่างกันมีความ

ต้องการคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ด้านการศึกษาที่ต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซ่ึงธุรกิจด้าน

บริการและธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสินค้าต้องการนักบัญชีที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีมากที่สุด ธุรกิจ

ด้านพาณิชยธรรมต้องการนักบัญชีท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด ด้านทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันมี

ความต้องการคุณลักษณะ นักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านการศึกษา ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี 

ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ด้านการจัดการบุคคล ด้านการจัดการองค์กร ด้านความรู ้ ท่ัวไป  

ด้านบุคลิกภาพ ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ด้านระยะเวลาด�าเนินการที่แตกต่างกัน มีความต้องการ

คุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ด้านการศึกษาด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชีด้านจรรยา

บรรณในวิชาชีพบัญชี ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านบุคลิกภาพ ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะนักบัญชี, ลักษณะของธุรกิจ, ระยะเวลาด�าเนินการ, ทุนจดทะเบียน

Abstract

This  research  aims  to  study  the  desirable  accountant’s  characteristics  of  

entrepreneurs in the Phetchaburi Province. The samples taken were 350 entrepreneurs in 

the Phetchaburi province. The instrument used to research was a questionnaire. The data 

was analyzed by statistical means using frequency, percentage, mean, standard deviation, 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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t-test and One-way ANOVA. The  research  found  that  the desirable characteristics of  the  

accountants of entrepreneurs is at a high level in all aspects, except the foreign language 

characteristic which had a moderate level. The highest level in accounting professions was 

found  to  be  ethics,  morality  ethics  and  accounting  knowledge  respectively.  The  

Entrepreneurs in Phetchaburi with a different type of business require significantly different 

characteristics of accountants with professional knowledge.  The desirable characteristics of 

accountants  classified  by  the  total  amount  of  registered  capital  showed  that,  the  

entrepreneurs required significantly different characteristics of accountants on: accounting  

knowledge,  professional  ethics,  information  technology,  foreign  language,  interpersonal  

relations  and  communication,  human  resource  management  skill,  organization  

management skill at the level of significance 0.05.  

Keywords: Desirable accountants’ characteristics, business characteristics, Duration of the 

operation, Registered capital

บทน�ำ

สาขาวิชาการบัญชี  มีลักษณะความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวิชาชีพบัญชีมีบทบาทในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดหาและใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่

ในระบบเศรษฐกิจอย่างจ�ากัดทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค (กระทรวงศึกษาธิการ,  2562)  ในปี  2562 

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 

ก�าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการ

บัญชี มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในงานท่ีท�าร่วมกับผู้อื่น และมี

ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย นอกจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการ

บัญชีแล ้วนั้น  นักบัญชียังต ้องมี ทักษะทางวิชาชีพและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพตามข ้อ

ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 

Standards  for  Professional  Accountants:  IESs)  5  ประเภท  ได้แก่  ทักษะทางปัญญา  (Intellectual 

Skill)  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน  (Technical  and  Functional  Skills)  ซึ่งประกอบด้วย

ทักษะทั่วไปและทักษะ  เฉพาะเจาะจง  ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

(Personal  Skill)   ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและการสื่อสาร  (Interpersonal  and Communication 

Skill) ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ (Organizational and Business  

Management Skills) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560: ออนไลน์) จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตตามกรอ

บมาตรฐานทั้งไทยและสากลนั้น  ให้ความส�าคัญกับการเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่ต้องมีความรอบรู้ทั้งศาสตร์

ด้านวิชาชีพและศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงต้องมีคุณลักษณะที่ส�าคัญด้านอื่นที่แสดงถึงความมีคุณภาพมี

ความสามารถในการเป็นผู้มีบทบาทที่ส�าคัญในองค์กร 

จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ มีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์ 
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ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวอย่างสูง ท�าให้มีนักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว

ในจังหวัดเพชรบุรีจ�านวนมาก  ส่งผลให้มีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน  ไม่ว่าจะเป็น  ธุรกิจบริการโรงแรมที่พัก 

ธุรกิจค้าปลีก  ธุรกิจการขนส่ง  และภาคเกษตรกรรม  และอุตสาหกรรมการแปรรูปส่งออกก็เป็นจุดเด่นเช่น

เดียวกัน  โดยตัวเลข  GPP  (Gross  Provincial  Product  at  Current  Market  Price  per  capita) อยู่ที่ 

143,460  บาท  เป็นอันดับที่  24  ของประเทศ  และ  มีนิติบุคคล  จ�านวน  2,595  ราย  ทุนจดทะเบียนรวม 

25,370.65 ล้านบาท ส่งผลให้ต้องมีการจัดท�าบัญชีมากขึ้นไปด้วย

จากความส�าคัญข้างต้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาคุณลักษณะบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการใน

จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัตินักบัญชีที่ดีที่สุดที่ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีต้องการ  อีกทั้ง

สถาบันการศึกษาจะได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตด้านบัญชีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้

ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการรวมถึงพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการเข้าสู้ตลาด

แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือกพนักงานบัญชีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ

องค์กร

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของสถาบันการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการ

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู ้ความสามารถของนักบัญชี เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการ

ทบทวนวรรณกรรม

คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ หมายถึง ทักษะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถที่ต้องมีในผู้

ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี  เพื่อแสดงถึงสมรรถนะของตน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงศักยภาพที่สามารถ

น�าไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ประกอบด้วยคุณสมบัติ ด้านปัญญา ด้านจรรยาบรรณ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 

ทักษะด้านการจัดการบุคคล และทักษะด้านการจัดการองค์กร  ตลอดจนการพัฒนาความรู้ทั่วไปในด้านต่าง 

ๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560)

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (International  Education 

Standards for Professional Accountants : IESs) 5 ประเภท ได้แก่  ทักษะทางปัญญา (Intellectual 

Skill)  ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน  (Technical  and  Functional  Skills)  ซึ่งประกอบด้วย

ทักษะทั่วไปและทักษะ  เฉพาะเจาะจง  ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

(Personal  Skill)  ทักษะทางปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและการสื่อสาร  (Interpersonal  and  Communication 

Skill)  ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ  (Organizational  and  Business  
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Management Skills) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560 : ออนไลน์ )

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ  พบว่าคุณลักษณะนัก

บัญชีที่พึงประสงค์ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านการศึกษา (ต่อลาภ สุขพันธ์, 2546; นันทวดี วุฒิกรณ์, 2550) 

ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี  (กรรณิการ์   ล�าลือ, 2552; สกลพร พิบูลย์วงศ์  ,2559)   ด้าน

จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี  (นันทวดี  วุฒิกรณ์,  2550;  สิริมา  บูรณ์กุศล,  2558)  ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (ชลิดา ลิ้นจี่, 2557; โสภาพรรณ ไชยพัฒน ,2555) ด้านภาษาต่างประเทศ (ชุมพล รอดแจ่ม และ 

รุ่งระวี มังสิงห์ ,2560; ต่อลาภ สุขพันธ์ ,2546) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (สุณี ประยูร, 2552; นันทวดี วุฒิกรณ์ 

,2550) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (กรรณิการ์  ล�าลือ ,2552; ชลิดา ลิ้นจี่ ,2557) ด้าน

การจัดการบุคคล (โสภาพรรณ ไชยพัฒน ,2555; วราภรณ์ ปาละมะ ,2556)  ด้านการจัดการองค์กร  (สกล

พร พิบูลย์วงศ์ ,2559; โสภาพรรณ ไชยพัฒน ,2555) ด้านความรู้ทั่วไป (กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว ยุพรัตน์  จันทร์

แก้ว  นิภาพร นุ่มนวล และ เชิดพงษ์   ข�าประดิษฐ์  ,2560; อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์  ,2553)  ด้านบุคลิกภาพ 

(มานพ สีเหลือง ,2549; สุณี ประยูร ,2552) 

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ  เช่น ลักษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียนและระยะเวลาการด�าเนินงานมีผลต่อ

คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ต่างกัน  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  ลักษณะธุรกิจมีความซับซ้อนไม่

เหมือนกันต้องใช้ข้อมูลบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารงานในระดับที่ต่างกัน  (สกลพร พิบูลย์วงศ์ 

,2559;  นันทวดี  วุฒิกรณ์,  2550)  บริษัทที่มีเงินทุนจดทะเบียนมากจะมีความต้องการคุณลักษณะของนัก

บัญชีที่ต่างไปจากกิจการที่มีขนาดเล็ก หรือมีทุนจดทะเบียนน้อย (วาสนา ศรีมะเรื่อง ,2550; สกลพร พิบูลย์

วงศ์  ,2559)  ธุรกิจที่ด�าเนินกิจการมาเป็นเวลานานจะต้องการคุณลักษณะนักบัญชีที่มีความรู้เพียงพอที่จะ

ท�างานตามระบบที่วางไว้มากกว่าธุรกิจที่เพิ่งเริ่มด�าเนินการ  (สกลพร  พิบูลย์วงศ์  ,2559;  นันทวดี  วุฒิกรณ์ 

,2550)

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้

ประกอบการ น�ามาซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

         ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
1. กำรก�ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1.1  กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย

ประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนี้คือ ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีจ�านวน 2,595 ราย

1.2  กำรก�ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling)  โดยใช้การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่าสัดส่วนประชากรของเครจซี่และมอร์แกน 

(Krejcie  &  Morgan)  ซึ่งก�าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ  0.5  ระดับความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 และระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95 ท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 335 รายจากจ�านวน

ประชากร 2,595 ราย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจึงเพิ่มขนาดในการเก็บข้อมูลตัวอย่าง

เป็น  350  ราย  และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่ออ้างอิงลักษณะ

ของประชากรจ�านวน 350 ราย

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire )ที่สร้างขึ้นโดยอาศัย

แนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สกลพร พิบูลย์วงศ์ ,2559; นันทวดี วุฒิกรณ์ 

,2550; ต่อลาภ สุขพันธ์, 2546) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน  8  ข้อ  มีลักษณะ

ค�าถามแบบให้เลือกตอบ (Check list) 

ส่วนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์ประกอบด้วยค�าถาม

จ�านวน 11  ด้าน มีลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม มีลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content  Validity)  ในการสร้างแบบสอบถาม  โดย

การสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นน�าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ได้รับการพิจารณาตรวจสอบด้วยความช�านาญและแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับเน้ือหาของงานวิจัยโดยใช้ผู้

เชี่ยวชาญด้านบัญชี 3 ท่าน ตรวจสอบเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา (Content Validity) และโครงสร้าง

แบบสอบถาม (Construct Validity) แต่ละข้อมีค่าระดับความเที่ยงตรงมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ทุกข้อ เป็น

ไปตามเกณฑ์การตัดสินค่า  IOC  ถ้ามีค่า  0.50  ขึ้นไป  การทดสอบความเชื่อมั่น  (Reliability)    ท�าการเก็บ

ข้อมูลเพื่อทดสอบความเหมาะสมเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างอีก  30  คน  โดยท�าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)    ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา  และ

ปัจจัยทั้งหมด ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 แสดงว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กับผู ้

ประกอบการด้วยตนเองจ�านวน 110 ชุด ทางออนไลน์ 180 ชุด  และไปรษณีย์ 60 ชุด ได้รับการตอบกลับ

จ�านวน 350 ชุด 
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�าแบบสอบถามท้ังหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

SPSS  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละPercentages) 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devi-

ation)  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชี  สถิติเชิงอนุมาน  (Infer-

ential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มตัวอย่าง 

(T-Test) 

ผลกำรวิจัย 

จากข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ�านวน  350  ชุด  และน�าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูล

มาแล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.  ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

ในภาพรวมพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย โดยเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ57.3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

พนักงาน ร้อยละ 55.8 โดยร้อยละ 37.2 มีประสบการณ์ท�างานด้านบัญชี 4-5 ปี รองลงมาคือ 6-10 ปี คิด

เป็นร้อยละ 31.8 

ลักษณะของธุรกิจแบ่งเป็นธุรกิจพาณิชยกรรม ร้อยละ 43.2 ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสินค้า ร้อย

ละ 30 และธุรกิจบริการ ร้อยละ 26.8 ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 50.5 โดยร้อย

ละ 51 มีระยะเวลาการด�าเนินกิจการ 6-10 ปี

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของกลุ ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปน�าเสนอโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความต้องการของคุณลักษณะ

นักบัญชีที่พึงประสงค์ในแต่ละด้าน ส่วนใหญ่มีระดับความต้องการในระดับมาก ยกเว้น ด้านภาษาต่าง

ประเทศที่มีระดับความต้องการในระดับปานกลาง ซึ่งความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

มากที่สุดคือด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความต้องการในระดับมากที่สุด

ต่อนักบัญชีที่ไม่ทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผล รองลงมาคือด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่าผู้ประกอบการมีระดับ

ความต้องการในระดับมากที่สุดต่อนักบัญชีท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต และด้านความรู้ความสามารถด้านบัญช ี

พบว่าผู้ประกอบการมีระดับความต้องการในระดับมากที่สุดต่อ นักบัญชีท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี

บริหาร บัญชีต้นทุน ตามล�าดับ และด้านที่มีความต้องการน้อยที่คือด้านภาษาต่างประเทศ พบว่าผู้ประกอบ

การมีระดับความต้องการ ในระดับมากที่สุดต่อนักบัญชีที่มีความสามารถด้านการพูดภาษอังกฤษราย

ละเอียดดัง ตารางที่ 1
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ตำรำงที่1  แสดงค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของระดับความต้องการคุณลักษณะนัก

บัญชีที่พึงประสงค์

คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ Mean S.D. ระดับควำมต้องกำร

1.  ด้านการศึกษา 3.73 0.65 มาก

2. ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี 4.16 0.66 มาก

3. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 4.41 0.55 มาก

4. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเท 3.95 0.619 มาก

5. ด้านภาษาต่างประเทศ 3.04 0.92 ปานกลาง

6.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.33 0.58 มาก

7.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 3.96 0.67 มาก

8. ด้านการจัดการบุคคล 3.92 0.70 มาก

9. ด้านการจัดการองค์กร 3.76 0.84 มาก

10. ด้านความรู้ทั่วไป 3.80 0.69 มาก

11. ด้านบุคลิกภาพ 3.93 0.64 มาก

การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบ ลักษณะการด�าเนินกิจการของธุรกิจ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ 

ระดับความต้องการคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่แตกต่างกัน ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันมีความ

ต้องการคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านการศึกษาที่ต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05   

ด้านทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ด้านการศึกษา 

ด้านความรู ้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร  ด้านการจัดการบุคคล 

ด้านการจัดการองค์กร ด้านความรู้ทั่วไป ด้านบุคลิกภาพ ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ด้านระยะเวลาด�าเนินการที่แตกต่างกัน  มีความต้องการคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านการ

ศึกษา ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี ด้านภาษาต่างประเทศ 

ด้านบุคลิกภาพ ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 รายละเอียดดัง ตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 การเปรียบเทียบ  ลักษณะการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน  กับคุณลักษณะนักบัญชีที่พึง

ประสงค์

คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์
ลักษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลำด�ำเนินกำร

F Sig F Sig F Sig

1.  ด้านการศึกษา 3.269 .040* 15.536 .000* 14.269 .000*

2. ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี .671 .512 5.647 .001* 9.075 .000*

3. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี .361 .697 4.728 .003* 6.490 .000*

4.ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ .426 .654 3.603 .014* 1.351 .259
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คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์
ลักษณะของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลำด�ำเนินกำร

F Sig F Sig F Sig

5. ด้านภาษาต่างประเทศ 2.865 .059 5.413 .001* 2.696 .047*

6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม .260 .771 1.365 .254 .146 .932

7.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร .034 .966 3.407 .018* 1.032 .379

8. ด้านการจัดการบุคคล .090 .914 4.426 .005* .609 .610

9. ด้านการจัดการองค์กร .267 .766 2.333 .075 .912 .436

10. ด้านความรู้ทั่วไป .710 .493 4.543 .004* .862 .462

11. ด้านบุคลิกภาพ .181 .835 4.763 .003* 5.071 .002*

*ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

อภิปรำยผลกำรวิจัย

จากการศึกษาคุณลักษณะบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ พบว่าคุณลักษณะบัญชี

บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด  คือ  ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี  โดยระบุว่านัก

บัญชีต้องไม่ทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผล  สอดคล้องกับ  นันทวดี  วุฒิกรณ์  (2550)  ที่ด้านจรรยาบรรณ  วิชาชีพ

ต้องการนักบัญชีที่ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตผลอันสมควร  ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่คุณธรรม  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  ปฏิบัติตน

อยู่ในประเพณีที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับ สุณี ประยูร 

(2552)  ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ตามความต้องการของสถานประกอบ

การธุรกิจท่องเที่ยว พบว่า ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่ตุณธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่ดี ของสังคม มีการปฏิบัติตน

อยู่ในประเพณีที่ดีงาม  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  มีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้ความสามารถ

ในวิชาชีพการบัญชี โดยต้องการนักบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีบริหาร บัญชีต้นทุน  สอดคล้อง

กับ กรรณิการ์ ล�าลือ (2552) ได้ศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่าคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์คือ ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี  โดย

นักบัญชีต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการท�าบัญชีในด้านการค�านวณต้นทุน 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีที่มีลักษณะ

ของการด�าเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกันด้านการศึกษา  

สอดคล้องกับการศึกษาของ  นันทวดี  วุฒิกรณ์  (2550)  ได้ศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของ

สถานประกอบการในจังหวัดพะเยา  พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่มีลักษณะของการด�าเนินธุรกิจแตกต่างกัน 

มีความต้องการคุณลักษณะผู้ท�าบัญชีที่พึงประสงค์โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกัน  โดย ลักษะธุรกิจที่มี

ความซับซ้อนมากจะมีเอกสารทางบัญชีท่ีมากตามไปด้วย ท�าให้ต้องการนักบัญชีที่จบการศึกษาปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิตโดยเฉพาะ
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การเปรียบเทียบคุณลักษณะบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีทุนจด

ทะเบียนแตกต่างกัน มีความต้องการคุณลักษณะบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกันทุกด้าน ยกเว้นด้านคุณธรรม

จริยธรรมซึ่งมีความจ�าเป็นส�าหรับนักบัญชีอยู่แล้ว  และด้านการจัดการองค์กรที่จ�าเป็นส�าหรับนักบัญชีในยุค

ปัจจุบัน  สอดคล้องกับ  วาสนา  ศรีมะเรื่อง  (2550)  ได้ท�าวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  คุณลักษณะผู้ท�า

บัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในอ�าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่มี

ทุนจดทะเบียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณลักษณะผู้ท�าบัญชีที่พึงประสงค์โดยรวมและเป็นราย

ด้านแตกต่างกัน    แสดงให้เห็นว่า  ธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนมาก ต้องมีการลงทุนมาก จึงต้องการนักบัญชีที่มี

ความสามารถในการจัดท�าบัญชี  เก็บข้อมูลทางการบัญชีเพื่อน�าเสนอข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง  ทันเวลาและ

ตรงประเด็น เพื่อการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรีที่มีระยะเวลา

ในการด�าเนินธุรกิจ  แตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะบัญชีที่พึงประสงค์  ด้านการศึกษาด้านความรู้

ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี  ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านบุคลิกภาพ 

ที่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ สกลพร พิบูลย์วงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์

ของผู้ประกอบการธุรกิจใน  อ�าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  พบว่า  ระยะเวลาการด�าเนินงานแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์แตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่มีระยะเวลาในการ

ด�าเนินธุรกิจมานาน จะมีความมั่นคงสูง ท�าให้ต้องการนักบัญชีที่มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ภาษา จริยธรรม 

และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีมานาน

ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตโดยให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะด้าน

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี  ซึ่งเป็น

คุณลักษณะนักบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด

2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ผู้ประกอบการควรเลือกบุคลากรทางด้านบัญชี  ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง  เพื่อ

การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือ แม้ว่าจะมีการก�าหนดรูปแบบธุรกิจไว้ดี แต่

กลับไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง เกิดจากบุคลากรมีความสามารถไม่ตรงกับความต้องการ

3.  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งถัดไป

การวิจัยครั้งถัดไป  ควรเพิ่มปัจจัยอื่นๆ  ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนักบัญชีอันพึงประสงค์ต

ของผู้ประกอบการ  เพื่อความหลากหลายและความแตกต่างทางงานวิจัย  และควรใช้การวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed Method) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภำษีอำกร

 Factors affecting on tax audit examination decision making

กนกวรรณ  ทรัพย์ประมูล1* กนกวรรณ  วรรณสุ1 ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์1 สุกานดา พรายอินทร์1

Kanokwan Suppamul1* Kanokwun Wunnasu1 Prapaipim Sutheewasinnon1 Sukanda Prai-In1

บทคัดย่อ

งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษี

อากร  กลุ่มตัวอย่างคือผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจ�านวน  400  คน  โดยกลุ่มตัวอย่างค�านวณ

จากสูตร Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้

ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างด้วย T-test และ 

One way ANOVA และ Multiple Regression ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้

สอบบัญชีภาษีอากร อยู่ในระดับมาก  โดยมีปัจจัยด้านความต้องการความส�าเร็จในอาชีพ มีความส�าคัญมาก

ที่สุด  รองลงมาคือ  ปัจจัยด้านผู้ก�ากับด้านวิชาชีพบัญชี  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมบุคคล  ปัจจัยด้านองค์กร

ตามล�าดับ  การวิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี

ภาษีอากร  พบว่า  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการ

ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีแตกต่างกันและประสบการณ์ท�างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: แรงจูงใจ, กรมสรรพกร, ผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

Abstract

The purpose of this research is to study the factors  influencing the motivation of 

taking  Tax  Auditor  examinations. The  sample was  400  people who were  taking  the  Tax  

Auditor  examination  calculated  from  Cochran  (1953)  at  95%  reliability.  Quantitative  

research  employed  a  questionnaire  to  gather  data.  Data  was  analyzed with  descriptive  

statistics,  including  frequency,  percentage,  mean  and  standard  deviation.  Inferential  

statistics with t-test, One way ANOVA, and multiple regression were also taken into account.  

Results indicated that being successful in a career is the most significant factor that affected 

motivation  in  taking  Tax  Auditor  examinations.  The  Revenue  Department,  working  

environment and organizational support also had an effect. Furthermore, gender and work 

experiences had an effect on  the motivation  level of  taking Tax Auditor examination at  

significant level 0.05.

Keywords: Motivation, The Revenue Department, Tax auditors examination, Tax Auditors
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บทน�ำ

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) หรือ (TA) คือผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจ

สอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงก�าหนดสิทธิให้สามารถตรวจสอบและ

รับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นจดทะเบียนท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้

รับการตรวจสอบและรับรองความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดยมีทุนไม่เกินห้าล้านบาท  สินทรัพย์รวม

ไม่เกินสามสิบล้านบาท  และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท  บุคคลที่จะขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต

จากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการทดสอบตามค�าส่ังกรม

สรรพากรที่ ท.ป. 98/2544 คุณสมบัติของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องส�าเร็จการศึกษา

ไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชีซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า โดยต้องผ่านการทดสอบตามท่ีอธิบดีก�าหนด 

กรมสรรพากรได้ก�าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ท�าการทดสอบทั้งสิ้น  3  วิชา  คือ  วิชาการบัญชี  วิชาการสอบ

บัญชีและวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับห้างหุ้น

ส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (กรมสรรพากร,2562) 

จากข้อมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน  2562  มีผู้สอบบัญชีภาษีอากร  รวมทั้งสิ้น  4,163  ราย  โดยแบ่ง

สถานะเป็นผู้มีสิทธิ์ลงรายมือชื่อจ�านวน 3,658 ราย และถูกพักใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ขาดการต่อ

ใบอนุญาต  หมดสภาพ  จ�านวน  505  ราย  ซึ่งถือเป็นจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาตรีทางบัญชี  จากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจ�านวน  618  หลักสูตรที่ผ่านการรับรองปริญญาและรับรอง

หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี, 2562) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรง

จูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ท�าความเข้าใจถึงทัศนคติและ

แนวคิดของผู้ที่เข้ารับการทดสอบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในการสนับสนุนการก�ากับดูแลการ

ทดสอบหรือการปลูกฝังทัศนคติต่อวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานพัฒนาระบบภายในเพื่อสนับสนุนและจูงใจให้บุคลากรด้านบัญชี

เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

2.  เพื่อเป็นแนวทางแก่สถาบันการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กำรทบทวนวรรณกรรม 

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร คือผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้น

ส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีทุน สินทรัพย์ และรายได้ ทุกรายการไม่เกินจ�านวนท่ี

ก�าหนดไว้ตามกฎกระทรวง คือทุนห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาทและรายได้รวมสามสิบ 

ล้านบาท

หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร คือ การยื่นแบบ บภ. 07/08  การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรอง

บัญชี  การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ  การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี  การรักษา

จรรยาบรรณ  การอบรม  12  ชั่วโมงต่อปี  และการต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร  (กรมสรรพกร, 

2563)

ในปี  2551  เป็นต้นมา  กรมสรรพากรได้ท�าการเปิดรับสมัครและด�าเนินการจัดการทดสอบความรู้

เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  โดยจัดการทดสอบปีละ  3  ครั้ง  ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ท�าการทดสอบ คือวิชาการ

บัญชี  วิชาการสอบบัญชีและวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีการจูงใจ  ERG  Alderfer  (1969)  กล่าวว่าเป็นทฤษฎีความต้องการซึ่งก�าหนดล�าดับความ

ต้องการ ซึ่ง Alderfer ได้ก�าหนดระดับความต้องการ ไว้ 3 ระดับคือ  1. ความต้องการการอยู่รอด หรือความ

ต้องการการด�ารงชีวิตอยู่  (Existence  Needs  (E)  เป็นความต้องการในระดับต�่าสุดและมีลักษณะเป็นรูป

ธรรม ประกอบด้วยความต้องการตามทฤษฎี Maslow คือความต้องการของร่างกายและความต้องการความ

ปลอดภัย 2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Related Needs (R) มีลักษณะเป็นรูปธรรมน้อยลงประกอบด้วย 

ความต้องการด้านสังคมตามทฤษฎี Maslow บวกด้วยความต้องการความปลอดภัย  และความต้องการการ

ยกย่อง 3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs (G) เป็นความต้องการในระดับสูงสุดในระดับ

ขั้นตอนของ Alderfer และมีความเป็นรูปธรรมต�่าสุด ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความต้องการการยกย่องบวก

ด้วยความต้องการประสบความส�าเร็จตามทฤษฎีของ Maslow

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้แก่ ปัจจัยด้าน

องค์กร (จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และธวิชุดา บรรจงมณี, 2554 Weidman; 2006 Lasch; 2005 Titard and 

Russell;  1989)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมบุคคล  (Charron  and  Lower;  2009  ปริยาภัทร  เล็กประยูร; 

2559 Erikson; 1963) ปัจจัยด้านความส�าเร็จในอาชีพ (พิชัย ผิวคราม, 2533 นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2548 

พิมพรรณ, 2542 ภูริชญา, 2545) ปัจจัยด้านผู้ก�ากับวิชาชีพ (กรมสรรพากร, 2559) 

ปัจจัยด้านองค์กร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ส�านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานมักจะมี

การพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยผู้

ตรวจสอบบัญชีในปีแรกๆ จนถึงระดับหุ้นส่วนผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ

การท�างานของพนักงาน นอกจากนี้ส�านักงานท่ีมีมาตรฐานยังจัดให้มีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมตัวสอบเป็นผู้
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สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย (จักษ์  ปรีชาว่องไวกุล  และธวิชุดา  บรรจงมณี,  2554)  ซึ่งระบบการสนับสนุน 

ดังกล่าวจะมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ นอกจากนี้ Weidman 

(2006) พบว่า การให้การสนับสนุนในการให้วันหยุดการท�างานส�าหรับการเตรียมตัวสอบเป็นผู้ตรวจสอบ

บัญชีเป็นระยะเวลากว่า 2 อาทิตย์โดยยังได้รับเงินเดือนจะท�าให้เกิดแรงจูงใจในการสมัครสอบหรือแม้แต่

การให้เบิกค่าเล่าเรียนส�าหรับคอร์สติวเตรียมสอบหรือเบิกค่าสมัครสอบก็จะส่งผลต่อพนักงานรุ่นใหม่ๆ ที่

ท�าให้เกิดแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้เช่นกัน (Lasch, 2005; Titard & Russell, 1989)

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมบุคคล  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า  ผู้ที่จบการศึกษาใหม่จะมองว่าการสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  (CPA)  ไม่มีแรงกดดันและเวลาที่ตายตัวอย่างเช่นการสอบในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น

สิ่งที่สามารถเลื่อนออกไปได้ (Charron and Lowe, 2009) และการตัดสินใจในการเลือก 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษี

อากร น�ามาซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

กรอบแนวคิดในงำนวิจัย

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู ้ขอเข้าทดสอบความรู ้เป็นผู ้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ 49 

(3/2562) ซึ่งไม่ทราบขนาดของประชากรที่แท้จริง 

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีแน่นอน ดังน้ันผู้วิจัยจึงขอใช้การหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างการค�านวณด้วยสูตร Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

เมื่อ  n  แทน จ�านวนของกลุ่มตัวอย่าง

  P  แทน ค่าร้อยละที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด (ซึ่งผู้วิจัยก�าหนด p=0.5)

  Z  แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ที่ 95% (มีค่าเท่ากับ 1.96)

  e  แทน ค่าร้อยละของความคาดเคลื่อน (e=0..05) จากการสุ่มตัวอย่าง

ส�าหรับงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่  95% และยอมรับให้เกิดความคาดเคลื่อน

ได้ 5%
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    แทนค่า   

         N = 384.16 

ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คนจึงสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยเกิดความผิดพลาดไม่เกิน

ร้อยละ  5  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95  เพื่อลดความคาดเคลื่อนกรณีค�าตอบที่ได้รับไม่ครบถ้วนผู้วิจัยจึงขอเพิ่ม

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  แบบสอบถามโดยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และ

งานวิจัยทีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน  6  ข้อ  ได้แก่  เพศ 

อายุ  ประสบการณ์ท�างาน  เกรดเฉลี่ย  ระดับการศึกษา  จ�านวนครั้งที่เข้าทดสอบเป็นลักษณะค�าถามแบบให้

เลือกตอบ (Check List)

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นลักษณะ

ค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ส่วนท่ี 3 ประเมินแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

(TA) เป็นลักษณะค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหาและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต

เชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic)  โดยการแจงแจงความถี่  (Frequency) หาค่าร้อยละ  (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้า

รับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ T-Test, One Way ANOVA และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regres-

sion)

สรุปผลกำรวิจัย

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.5 และเพศชาย ร้อยละ 24.5  อายุน้อย

กว่า 23 ปี ร้อยละ 6 อายุระหว่าง 23-25 ปี ร้อยละ 26.8 อายุระหว่าง 26-28 ปี ร้อยละ 22.5 และอายุตั้งแต่ 

29 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.8  ประสบการณ์ท�างานต�่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 17.3 ประสบการณ์ท�างานระหว่าง 1-3 

ปี ร้อยละ 18.8 ประสบการณ์ท�างานมากกว่า 3-6 ปี ร้อยละ 24.3  และประสบการณ์ท�างานมากกว่า 6 ปี 

ร้อยละ  39.8    เกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษาระหว่าง  2.01-2.50  ร้อยละ  5  เกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษาระหว่าง 

2.51-3.00 ร้อยละ 23 เกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษาระหว่าง 3.01-3.50 ร้อยละ 50.3 และเกรดเฉลี่ยที่จบการ

ศึกษาระหว่าง 3.51-4.00 ร้อยละ 21.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 78 ระดับการศึกษาปริญญาโท 

ร้อย  19.5  และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท  ร้อยละ  2.5    จ�านวนครั้งที่เข้าสอบแบ่งเป็น  ไม่เคยเข้า

ทดสอบ ร้อยละ 26.3 จ�านวนครั้งที่เข้าสอบ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 38.3 จ�านวนครั้งที่เข้าสอบ 3-4 ครั้ง ร้อยละ 

21.8 จ�านวนครั้งที่เข้าสอบ 5-6 ครั้ง ร้อยละ 6.5 และจ�านวนครั้งที่เข้าสอบ 7 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 7.3



216

ตำรำงที่ 1 สถิติพื้นฐานด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภำษีอำกร (TA) mean S.D. ระดับควำม

ส�ำคัญ

1.ปัจจัยด้ำนองค์กร

การสนับสนุนงบประมาณให้พนักงานสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร อย่างเต็มที่   3.29 1.234 ปานกลาง

ระบบสนับสนุนให้พนักงานสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร อย่างมีประสิทธิภาพ 3.41 1.120 ปานกลาง

ระบบวันหยุดเพื่อลาสอบ เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 3.34 1.256 ปานกลาง

มีเงินพิเศษ การเลื่อนเงินเดือนส�าหรับผู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  3.19 1.282 ปานกลาง

วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 3.32 1.238 ปานกลาง

เฉลี่ยด้านองค์กร 3.31 0.99 ปานกลาง

2. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมบุคคล

ครอบครัวสนับสนุนให้ท่านเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 4.16 1.007 มาก

ภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 3.30 1.261 ปานกลาง

เพื่อนท�าให้ท่านอยากสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 3.39 1.284 ปานกลาง

เฉลี่ยด้านสภาพแวดล้อมบุคคล 3.61 0.80 มาก

3. ปัจจัยด้ำนควำมต้องกำรควำมส�ำเร็จในอำชีพ

ความส�าเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงาน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 4.10 .861 มาก

ความกังวลถ้าไม่ผ่านผู้สอบบัญชีภาษีอากร 3.67 1.026 มาก

ข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจของกรมสรรพากรยากเกินไป 3.61 .887 มาก

ระยะเวลาท�าให้ โอกาสสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านจะยากขึ้น 3.83 .950 มาก

เฉลี่ยด้านความต้องการความส�าเร็จในอาชีพ 3.82 0.70 มาก

4.ปัจจัยด้านผู้ก�ากับด้านวิชาชีพบัญชี

จ�านวนวิชาในการสอบ 3 วิชาเหมาะสมแล้ว 4.26 .781 มาก

เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่กรมสรรพากรบัญชีก�าหนดเหมาะสมแล้ว  4.08 .780 มาก

กรมสรรพากรเปิดเข้าทดสอบ TA (3 ครั้ง/ปี) เหมาะสมแล้ว 4.16 .881 มาก

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความส�าคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพ 3.16 1.145 ปานกลาง

ความสนใจงานในสายอาชีพอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี 3.40 1.155 ปานกลาง

เฉลี่ยด้านผู้ก�ากับด้านวิชาชีพบัญชี 3.81 0.49 มาก

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบว่าปัจจัยด้านองค์กร

อยู่ในระดับปานกลาง โดยระบบสนับสนุนให้พนักงานสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพมีค่า

เฉลี่ยสูงที่สุด ( ) รองลงมาคือ ระบบวันหยุดเพื่อลาสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( ) วัฒนธรรมองค์กร

ที่สนับสนุนเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ( )  และมีเงินพิเศษการเลื่อนเงินเดือนส�าหรับผู้เป็นผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( ) ด้านสภาพแวดล้อมบุคคล-อยู่ในระดับมาก โดยครอบครัวสนับสนุนให้

เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ( )  รองลงมาคือ  เพื่อนท�าให้อยากสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษี
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อากร ( ) และภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( ) 

ด้านความต้องการความส�าเร็จในอาชีพ-อยู่ในระดับมาก โดยด้านความต้องการความส�าเร็จในอาชีพมีค่า

เฉลี่ยสูงที่สุด  ( )  รองลงมาคือ  ระยะเวลาท�าให้  โอกาสสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านจะยากขึ้น  ( ) 

ความกังวลถ้าไม่ผ่านผู้สอบบัญชีภาษีอากร( )  ข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจของกรมสรรพากรยากเกิน

ไป มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ( )  ด้านผู้ก�ากับด้านวิชาชีพบัญชี-อยู่ในระดับ  โดยจ�านวนวิชาในการสอบ 3  วิชา

เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ( )  รองลงมาคือ  กรมสรรพากรเปิดเข้าทดสอบ  TA  (3  ครั้ง/ปี)  เหมาะสม  

( ) เกณฑ์การผ่านการทดสอบท่ีกรมสรรพากรบัญชีก�าหนดเหมาะสม( ) และผู้สอบบัญชีภาษีอากรมี

ความส�าคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ( ) การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลต่อ

ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ตำรำงที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคลกับการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษี

อากร

ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในกำรเลือกสำยงำนด้ำนผู้สอบบัญชีภำษี

t/F Sig.

เพศ -2.376 .018*

อายุ 0.279 .912

ประสบการณ์ท�างาน 2.800 .040*

เกรดเฉลี่ย 0.884 .449

ระดับการศึกษา 0.588 .556

จ�านวนครั้งที่เข้าสอบ 1.918 .107

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่  2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศและประสบกาณ์ท�างานต่างกันมีระดับต่อแรง

จูงใจในการเลือกสายงานด้านผู้สอบบัญชีภาษีที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลแรงจูงใจในการเลือกสายงานด้านผู้สอบบัญชีภาษี

ตำรำงที่ 3  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression  Analysis)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ปัจจัย
แรงจูงใจในกำรเลือกสำยงำนด้ำนผู้สอบบัญชีภำษี

B S.E. β t Sig.

ค่าคงที่ 2.935 .307 - 9.544 .000*

ด้านองค์กร .044 .032 .066 1.376 .170

ด้านสภาพแวดล้อมบุคคล .123 .041 .149 2.988 .003*

ด้านความต้องการความส�าเร็จในอาชีพ .222 .047 .238 4.762 .000*

ด้านผู้ก�ากับด้านวิชาชีพบัญชี .028 .064 .021 .430 .667

การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ด้วยตาราง  ANOVA  พบว่า  มีตัวแปรด้านปัจจัยอย่างน้อย  1  ตัวทีส่งผลต่อแรงจูงใจ  (F=12.271,  Sig.  = 
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0.000)  ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  ก�าหนดว่าค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละ ค่าต้องเป็นอิสระกัน ซึ่ง

พิจารณาจากค่าสถิติ Durbin-Watson โดยถ้าค่า Durbin-Watson มีค่าเข้าใกล้ 2 กล่าวคือ มีค่าอยู่ในช่วง 

1.5 – 2.5 จะสามารถสรุปได้ว่าค่าความ คลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระกัน โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.843 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระที่น�ามาใช้ในการ

ทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์จากตารางที่  4  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

ในรูปของคะแนนดิบ(b)    และค่าสัมประสิทธิ์  การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน  (β  หรือ  Bata)  ของ

ตัวแปรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีนัยส�าคัญ .05 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญคือด้านความต้องการความ

ส�าเร็จในอาชีพ และสภาพแวดล้อมบุคคล ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ  .238  .249 ตาม

ล�าดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การท�านายที่ปรับแก้ (Adjusted R Square) มีค่าเท่ากับ .112 แสดงว่าตัวแปร ท�า

นายทั้ง 2 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนตามตัวแปรตามได้ร้อยละ 11.20

อภิปรำยผลกำรวิจัย
1.  การวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู ้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ด้านองค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส�าคัญในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนขององค์กร ค่าตอบแทน และ
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จักษ์  ปรีชา
ว่องไวกุล  และธวิชุดา  บรรจงมณี  (2554)  ที่พบว่า  องค์กรที่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่องและเป็นระบบตั้งแต่ผู้เข้ามาใหม่จนถึงต�าแหน่งสูงสุด เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการ
อบรมเพื่อเตรียมสอบเป็นผู้สอบบัญชีให้พนักงาน ซ่ึงระบบดังกล่าวจะมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ Weidman (2006) พบว่า การให้วันหยุดในการท�างานเพื่อให้พนักงานได้
เตรียมตัวสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นระยะเวลากว่า  2  อาทิตย์โดยยังได้รับเงินเดือนจะท�าให้
เกิดแรงจูงใจในการสมัครสอบหรือแม้แต่การให้เบิกค่าเล่าเรียนส�าหรับคอร์สติวเตรียมสอบหรือเบิกค่าสมัคร
สอบจะส่งผลต่อพนักงานรุ่นใหม่ๆ  เกิดแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีและแรงจูงใจที่ได้รับจากองค์กร 
เช่นโบนัสหรือการขึ้นเงินเดือนจะท�าให้พนักงานมีแรงกระตุ้นในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต Charron and Lowe (2009) ซึ่งในปัจจุบันการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญใน
การด�ารงต�าแหน่งและการได้รับเลื่อนขั้นในบางต�าแหน่งในส�านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่บางแห่ง

ดา้นสภาพแวดลอ้มบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส�าคญัในระดบัมาก โดยใหค้วามส�าคญักบัการท่ีครอบครวัสนบัสนนุใหเ้ป็นผูส้อบ

บญัชีภาษีอากร ภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และเพ่ือนท�าใหอ้ยาก

เป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559 ) ท่ีพบวา่ ภาระของ

ครอบครัวมีผลต่อการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเพื่อนท�าให้อยากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นอกจากนี้  Young  Adult  Theory  ของ  Erikson  (1963)  ที่พบว่าผู้ใหญ่ตอนต้นจะมีแนวโน้มที่จะได้รับ

อิทธิพลจากกลุ่มสังคมในการตัดสินใจ  โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนในการตัดสินใจท�างานในสายอาชีพรวมถึงการก

ระตุ้นเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ด้านความต้องการความส�าเร็จในอาชีพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับมาก โดยให้ความส�าคัญกับความส�าเร็จในหน้าที่การงานของผู้
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สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัย ผิวคราม (2533) ที่พบว่า พบว่า ด้านความรัก ความ

ถนัดและความสนใจเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ  เพราะเป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้บุคคลกระท�าการใด  ๆ  ได้

โดยแสดงถึงความโน้มเอียงที่บุคคลเลือกหรือท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ แก

ตติเกอร์และลาวูดส์  (Gattiker  &  Larwood,  1986)  ความส�าเร็จในอาชีพล้วนแต่หมายถึง  การรับรู้บุคคล

เกี่ยวกับอาชีพการท�างานที่ก่อให้เกิดผลบวกทางจิตใจมาจากประสบการณ์ในการท�างานของบุคคล  โดยรับรู้

ถึงความพึงพอใจในการท�างาน  การได้ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  และราย

ได้ที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความสุขความพึงพอใจในสิ่งที่ตนได้รับ 

ด้านผู้ก�ากับด้านวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญในระดับมาก  โดยให้ความส�าคัญกับเกณฑ์การผ่านการทดสอบที่กรมสรรพากร

ก�าหนดมีความเหมาะสม มีจ�านวนสอบ 3 วิชา  ได้แก่  วิชาการบัญชี  วิชาการสอบบัญชี  วิชาความรู้เกี่ยวกับ

ประมวลรัษฎากรและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทยมีความเหมาะสมในแต่ละปีจะมีการเปิดสอบจ�านวน  3 ครั้งมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

สถานที่ในการจัดสอบคือเป็นสถานที่สะดวกในการเดินทาง

การทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร พบว่าปัจจัยด้านความ

ส�าเร็จในอาชีพและด้านสภาพแวดล้อมบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งเป็น

ปัจจัยภายในทั้งความคาดหวังด้านความส�าเร็จอาชีพ  ทัศนคติด้านต่าง  ๆ  ต่อการสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ของผู้สอบบัญชีเองและสภาพแวดล้อมจากบุคคลรอบข้างที่ส่งเสริมและสร้างแรงผลักดันในการสอบผู้สอบ

บัญชี  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ  แกตติเกอร์และลาวูดส์  (Gattiker  &  Larwood,  1986)  ความส�าเร็จใน

อาชีพล้วนแต่หมายถึง การรับรู ้บุคคลเกี่ยวกับอาชีพการท�างานที่ก่อให้เกิดผลบวกทางจิตใจมาจาก

ประสบการณ์ในการท�างานของบุคคล เพ่ือที่จะได้รับใบอนุญาตในการสอบคือความส�าเร็จในอาชีพ

สอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจ ERG Alderfer  (1969) ที่ว่าคนเรามีความต้องการในระดับต�่าและในระดับสูง

เพื่อความส�าเร็จในอาชีพโดยความต้องการด�ารงชีวิตอยูความต้องการสัมพันธ์และความเจริญก้าวหน้าเป็น

ความต้องการในระดับสูงสุดประกอบกับความต้องการการยกย่องบวกกับความต้องการประสบความส�าเร็จ

ในอาชีพและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พิมพรรณ  กวางเดินดง  (2542)  ที่ให้ความหมายของความส�าเร็จใน

การท�างาน  หมายถึง  การประเมินตนเองในแง่ของความส�าเร็จในการท�างาน  ความก้าวหน้าในการท�างาน 

ประสิทธิภาพในการท�างานและการรับรู้ถึงการประเมินเชิงบวกจากผู้ที่ท�างานร่วมกัน  ภูริชญา  มิชฌิมานนท์ 

(2545)  ให้ความหมายไว้ว่า  ความส�าเร็จในการท�างานเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองว่าน่าพึง

พอใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานของผู้วิจัยที่

ความส�าเร็จในอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษามุมมองด้านอื่นในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  เช่นปัญหาและอุปสรรคในการ

สอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

2.  ควรเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ค�าตอบที่หลายหลายในการท�าวิจัย
ครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ความ

สามารถและประสิทธิภาพการจัดท�าบัญชี ตลอดจนเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�า

บัญชีให้กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการเลือกแบบ

เจาะจง และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการหอพักเอกชน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี รวมจ�านวน 3 สถาน

ประกอบการ ผลการศึกษา พบว่าผู้ประกอบการหอพักเอกชนจัดท�าบัญชีเพื่อค�านวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่

ภาครัฐบาลเป็นหลัก และส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการจดบันทึกบัญชีด้วยระบบมือร่วมกับการประยุกต์ใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางธุรกิจที่ไม่ใช่ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนตามหมวด

บัญชี ปัญหาหลักของการจัดท�าบัญชี คือ การขาดความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการท�าบัญชีและงบการเงินให้

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ขาดการเข้าร่วมอบรมความรู้ทางด้านบัญชี  ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ที่ก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง  และเห็นว่าการจัดท�าบัญชีมีค่าใช้จ่ายจึงท�าให้ผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการจัดท�า

บัญชี

ค�ำส�ำคัญ: การจัดท�าบัญชี, การใช้ข้อมูลทางการบัญชี, ผู้ประกอบการหอพักเอกชน

Abstract

The purposes of this qualitative research were to study the accounting information 

implementation, bookkeeping capabilities of the private dormitory entrepreneurs. The key 

informant were chosen based on purposing sampling technique. The data was collected by 

using  in-depth  interview and non-participant observation with  3 different  size of  private 

dormitory  entrepreneurs  located  in  Sam  Phraya  Sub-district,  Cha-am District,  Petchaburi 

Province. The results revealed that the accounting  information were utilized to recognize 

taxes payable. The bookkeeping has been recorded manually together with using business 

software.  The  finding  also  showed  that,  the  accounting  entry  is  incomplete  based  on  

accounting  standards as  the private dormitory entrepreneurs  records only  revenues and 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus. 
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expenses transactions. The problems and obstacles that affect the bookkeeping capabilities 

of  these  entrepreneurs  are  the  lack  of  knowledge  regarding  accounting  standard  and  

financial statement, lack of training, and lack of supporting and advice from the government 

agencies continuously. Additionally, cost in bookkeeping preparation t is one of the factor 

that affect the entrepreneurs to ignore doing the bookkeeping

Keywords: Bookkeeping, Accounting information implementation, Private dormitory entre-

preneurs

บทน�ำ

หอพักเอกชน  เป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ  ซึ่งในปัจจุบันมี

อัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น  มีการกระจายตัวของธุรกิจไปในพื้นที่ต่าง  ๆ  ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ

และในเขตชุมชนเมือง เช่น ส�านักงาน ห้างร้าน และสถานศึกษา (เทียนชัย งามนา และ    ธรรมวิมล สุขเสริม, 

2560)    มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เป็นหนึ่งในสถานศึกษาชั้นน�าในเขตพื้นที่ภาค

กลางและภาคตะวันตก  ด้วยนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ท�าให้ปัจจุบันมีจ�านวน

นักศึกษาถึง 5,255 คน ซึ่งมาจากภูมิล�าเนาที่แตกต่างกัน (www.pitc.su.ac.th) ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็น

ความส�าคัญของการอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาจึงได้สร้างหอพักในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

สามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้สูงสุดเพียง  3,500  คน  ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักศึกษาในปัจจุบัน  จึงเป็น

โอกาสให้ผู้ประกอบการหอพักเอกชนก่อตั้งธุรกิจหอพักให้เช่าบริเวณมหาวิทยาลัยเป็นจ�านวนมาก

จากการลงพื้นที่ส�ารวจของผู้วิจัย  พบว่า  ธุรกิจหอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยมีอัตราการขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเห็นได้จากจ�านวนหอพักใหม่  โครงการก่อสร้างหอพักเอกชน  และการขยายกิจการของ

หอพัก  ซึ่งด�าเนินกิจการโดยบุคคลทั้งในและต่างท้องถิ่น  หนึ่งในเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ของธุรกิจ  คือ  ข้อมูลทางการบัญชี  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนิน

ของกิจการที่สามารถเปรียบเทียบกันได้  การน�าข้อมูลทางการบัญชีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน

การด�าเนินงาน  หรือการลงทุนเพื่อผลประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด  (วรกร  ภูมิวิเศษ,  2557)  ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจทั้งในการจัดท�ารายงานทางการเงินและการน�าข้อมูลไปใช้

ในการตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�าความรู้ทางด้าน

การบัญชีมาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาการจัดท�าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการหอพัก

เอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้และ

ความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานธุรกิจหอพักเอกชนของผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  รวมถึงเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ

หอพัก  อันจะน�ามาสู่ความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  ควบคุม  ก�ากับดูแลคุณภาพ

หอพัก  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการ

หอพักเอกชน

2.  เพื่อศึกษาความสามารถและประสิทธิภาพการจัดท�าบัญชีของผู้ประกอบการหอพักเอกชน

3.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบัญชีของผู้ประกอบการหอพักเอกชน

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดท�าบัญชี และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อ

ประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการหอพักเอกชน

2.  หน่วยงานภาครัฐบาลสามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัด
ท�าบัญชีของผู้ประกอบการหอพักเอกชนให้ตรงตามมาตรฐานทางการบัญชีและมีการจัดท�าบัญชีให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

กำรทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาการจัดท�าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการหอพักเอกชน  ผู้วิจัยได้

ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้
1.  การท�าบัญชี (Book Keeping) 

การจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ  เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน  หรือสิ่งของที่ก�าหนดมูลค่าเป็นเงินไว้

เป็นหลักฐานไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม�่าเสมอ จัดแยกประเภทต่างๆ  ให้ถูกต้องตามหลักการ และแสดงผลการ

ด�าเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน การจัด

ท�าบัญชีอาจก�าหนดเป็นงวด เช่น ทุกไตรมาส ทุกครึ่งปี หรือรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

ทางการบัญชีของแต่ละสถานประกอบการ  ซึ่งล�าดับขั้นตอนในการจัดท�าบัญชีที่ผู้ประกอบการหรือนักบัญชี

จะต้องจัดท�าตามวงจรการปฏิบัติงานบัญชี (Accounting Cycle)  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  ท�าการวิเคราะห์

รายการค้าว่ารายการใดท�าให้สินทรัพย์หนี้สินทุนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงและน�ารายการค้าไปบันทึกลงในสมุดราย

วันทั่วไปและน�ารายการในสมุดรายวันทั่วไปผ่านรายการไปยังสมุดรายวันเเยกประเภทก่อนที่จะท�าการออก

งบการเงินรายการใดท่ีต้องท�าการปรับปรุงเพื่อเเก้ไขรายได้เเละค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้ในระหว่างงวดให้ถูกต้อง

เเละน�าเสนองบการเงินให้กับผู้ใช้ภายในเเละภายนอกไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

2.  ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี

ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการ

บริหารกิจการได้หลายประการ ได้แก่ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจด้านการ

ลงทุน เพื่อให้ทราบถึงผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุม

ภายใน เป็นการป้องกันการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย์ ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาแหล่งเงินทุน

เนื่องจากกิจการสามารถใช้รายงานทางการเงินเป็นข้อมูลประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร  รวมถึงการเพิ่ม

ทุน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย เนื่องจากการจัดท�าบัญชีจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง  และใช้เพื่อเป็นเครื่องมือน�ามาใช้ในการค�านวณภาษีที่จะต้องจ่ายแก่รัฐ  



226

(นิตยา งามแดน, 2552; ส�านักก�ากับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2553; จันทนา  สาขากร และศิลป

พร ศรีจั่นเพชร, 2556; ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล, 2558)

3.  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบัญชี

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบัญชีซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้

กิจการไม่สามารถน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องมีหลายประการ ดังนี้

ธิดาพร  อินชุม  (2554)  ศึกษาปัญหาด้านการจัดท�าบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้จัดท�าบัญชีส่วนใหญ่ขาดความรู้พื้นฐาน

ด้านการจัดท�าบัญชี และจัดท�าบัญชีตามความเข้าใจและที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า ประกอบกับส่วนใหญ่ไม่

ได้รับการอบรมด้านการจัดท�าบัญชีอย่างพอเพียง ท�าให้การบัญชีไม่เป็นไปตามระบบมาตรฐานและไม่

สามารถน�าผลการด�าเนินงานในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  กัลย์ธีรา 

สุทธิญาณวิมล  และนฤมล  คุ้มพงษ์  (2556)  ที่พบว่า  ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ�ากัด  ในเขตอ�าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีจึงท�าให้เข้าใจงบการเงินได้ยาก และไม่มีความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายทางการบัญชี เช่น พรบ. บัญชี 2543 นอกจากนี้ผลการวิจัยของ อรทัย ดุษฏีด�าเกิง (2558) พบว่า ผู้

ประกอบการ  OTOP  จังหวัดเชียงใหม่  ไม่มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน  การขาดแหล่งให้ความรู้การจัดท�า

บัญชี และการน�าบัญชีไปใช้ประโยชน์ และขาดแรงจูงใจในการจัดท�าบัญชี  (สุภาภรณ์ วิริยกิจจ�ารูญ, 2556) 

ขาดเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ขาดการได้รับความช่วยเหลือและการให้ค�าปรึกษาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ (รุ่งลักษณา ดีแจ่ม และเจน จันทรสุภาเสน, 2560)

จากการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ

ในการจัดท�าบัญชี  ได้ดังนี้  1.  การขาดความรู้พื้นฐานด้านการจัดท�าบัญชี  2.  ขาดการอบรมด้านการจัดท�า

บัญชีอย่างพอเพียง 3. ขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการบัญชี  4. ไม่มีระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน 5.ขาด

แรงจูงใจในการจัดท�าบัญชี 6. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี และ 7. ขาดการได้รับความ

ช่วยเหลือและการให้ค�าปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�าบัญชี

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�าบัญชีของกลุ่มผู้

ประกอบการหอพักมีค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงศึกษาเพ่ือรวบรวมปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�า

บัญชีของสถาบันการเงินชุมชน ดังนี้ พิมพ์พิศา วรรณวิจิตร และปวีนา กองจันทร์  (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพการจัดท�าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดมหาสารคาม  พบว่า  หากผู้ท�า

บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความรู้ด้านการบัญชีเป็นพื้นฐาน  และมีความเข้าใจในขั้นตอนการท�า

บัญชี จะส่งผลให้การจัดท�าบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการศึกษาวิจัยของ ธิดาพร อินชุม (2554) พบว่า 

ผู้ท�าบัญชีที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดท�าบัญชีอย่างเพียงพอ  จะส่งผลให้การจัดท�าบัญชีไม่เป็นไปตาม

ระบบมาตรฐาน  การจัดท�าบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ  หน่วยงานก�ากับดูแลมีบทบาท

ส�าคัญในการให้ค�าแนะน�า  ค�าปรึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชี 

(ชัชชญา ภูวปริยาธร,  2553) นอกจากนี้ยังพบว่า แนวทางในการพัฒนาการจัดท�าบัญชีนอกจากภาครัฐควร

จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาอธิบายเพื่อให้ผู้ท�าบัญชีเห็นความส�าคัญของการจัดท�าบัญชีแล้ว ควรมีการจัดหา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�าเร็จรูปที่ทันสมัยในการจัดท�าบัญชีด้วย (ชลกนก โฆษิตคณิน, ชนิดาภา 
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ดีสุขอนันต์ และวรเทพ ตรีวิจิตร, 2560)

จากการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�าบัญชี ได้ 3 

ด้าน  ดังนี้  1.  ด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี  2.  ด้านการปฏิบัติงาน  เช่นเครื่องมือ  ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 3. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ก�ากับดูแล/เจ้าของกิจการ/ การฝึกอบรม 

  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องท�าให้ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดท�าบัญชี

และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดท�าบัญชีและ

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีกับผู้ประกอบการหอพักเอกชนทั้งขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  เพื่อผล

การวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนารูปแบบการจัดท�าบัญชีส�าหรับธุรกิจดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด�าเนิน

งานวิจัย ดังนี้
1.  การเลือกพื้นที่การศึกษา

ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาในเขตพื้นที่ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเป็น

แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ซ่ึงมีการกระจายตัวของธุรกิจหอพักเอกชนอยู่

จ�านวนมาก โดยจ�าแนกผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น 3 กลุ่ม ตามการแบ่งขนาดหอพักของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 

2558 คือ หอพักขนาดเล็ก มีจ�านวนห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง หอพักขนาดกลาง มีจ�านวนห้องพักระหว่าง 50 

- 100 ห้อง และ หอพักขนาดใหญ่ มีจ�านวนห้องพัก 100 ห้องขึ้นไป 

2.  การก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก

ความสามารถในการให้ข้อมูลที่มากและลึกตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth  Interview)  ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured  Interview)  ร่วมกับร่วมกับ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ
หอพักเอกชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประเภทละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้นจ�านวน 3 สถานประกอบ
การ

3.2  การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ 
หนังสือ  ต�ารา  งานวิจัย  และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการท�าบัญชีและงบ
การเงินและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 

4.  การสรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยด้วยวิธีการบรรยาย  (Descriptive)  โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่

สัมภาษณ์มาเรียบเรียงเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ดังนี้
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4.1  ถอดบทความสัมภาษณ์และสรุปประเด็นส�าคัญ

4.2  เรียบเรียงข้อมูล หาข้อมูลเพิ่มเติม และเขียนรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห์ จากนั้นผู้วิจัย
น�าข้อมูลที่ได้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพ่ือตรวจสอบและขอค�าแนะน�าเพ่ิมเติมเพ่ือให้การเขียนสรุป
ผลการวิจัยมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และเกิดประสิทธิภาพ

สรุปผลกำรวิจัย

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปและน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น

ประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ

ชื่อสถำนประกอบกำร รูปแบบธุรกิจ ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวนห้องพัก จ�ำนวนผู้เข้ำพัก

A เจ้าของคนเดียว 5 ปี 24 ห้อง 48 ราย

B เจ้าของคนเดียว 8 ปี 54 ห้อง 90 ราย

C บริษัทจ�ากัด 7 ปี 90 ห้อง 500 ราย

ที่มำ: จากการส�ารวจของผู้วิจัย

จากตารางที่  1  สามารถแปลผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการทั้ง  3  แห่ง  สรุปได้

ดังนี้

สถานประกอบการ  A  ด�าเนินธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา  5  ปี  โดยประกอบกิจการเป็นหอพักราย

เดือนขนาดเล็กจ�านวน  24  ห้องพัก  ด�าเนินธุรกิจโดยบุคคลเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ  ปัจจุบันมีผู้เข้า

พักอาศัยทั้งสิ้นจ�านวน 48 ราย สถานประกอบการ B ด�าเนินธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยประกอบ

กิจการเป็นหอพักรายเดือนและรายวันขนาดกลางจ�านวน  54  ห้องพัก  ด�าเนินธุรกิจโดยบุคคลเพียงคนเดียว

เป็นเจ้าของกิจการ ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยแบบรายเดือนทั้งสิ้นจ�านวน 90 ราย สถานประกอบการ C ด�าเนิน

ธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา  7  ปี  โดยประกอบกิจการเป็นหอพักรายเดือนขนาดใหญ่จ�านวน  160  ห้องพัก 

ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจ�ากัด  ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยทั้งสิ้นจ�านวน  500  ราย  ส�าหรับข้อมูลพื้นฐาน

ของผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) พบว่า 2 ใน 3 เป็นเพศชาย ผู้ให้ข้อมูลหลักมีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี 

และทุกรายส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานและเจ้า

หน้าที่ดูแลหอพัก
2.  ลักษณะการจัดท�าบัญชีและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการ

จากการศึกษา พบว่า  ผู้ประกอบการหอพักเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความตระหนักรู้

ถึงความส�าคัญของการจัดท�าบัญชีและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งหลักฐาน

ประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบก�ากับภาษี/ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ โดยผู้ประกอบการหอพัก

ขนาดกลางไม่มีการเรียนรู้ระบบบัญชี  มีเพียงการจดบันทึกบัญชีแบบง่ายๆ  ในขณะที่ผู้ประกอบการหอพัก

เอกชนขนาดเล็กไม่ได้มีการจัดท�าบัญชี  โดยมีเหตุผลว่าเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก  มีห้องพักจ�านวนน้อย

จึงไม่จ�าเป็นต้องแสดงข้อมูลทางการบัญชีให้กับบุคคลภายนอกทราบ  อีกทั้งการจัดท�าบัญชียังมีค่าใช้จ่ายใน

กรณีที่ต้องไปจ้างผู้รับท�าบัญชี/ส�านักงานบัญชี  ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปและน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบ่งตาม
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ประเภทของสถานประกอบการ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังตารางที่ 2 และแสดงบทสัมภาษณ์ของผู้

ให้ข้อมูลหลักเพื่ออ้างอิงผลการศึกษาในล�าดับถัดไป

ตำรำงที่ 2  ลักษณะการจัดท�าและการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการ

หอพักเอกชน

ที่มำ: จากการส�ารวจของผู้วิจัย

“เอกสารประกอบการท�าบัญชีมี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบก�ากับภาษี คือมันจดเป็นบริษัท ไม่

เขียนบิลเงินสด มันจะค่อนข้างเป็นระบบหน่อย มันสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้” 

“การท�าบัญชีส�าคัญ เพราะท�าให้รู้รายรับ รายจ่าย ก�าไรขาดทุน และการคืนทุนเพราะทางเจ้าของ

หอเข้าลงทุนไปเยอะ

(สถานประกอบการ A หอพักขนาดใหญ,่ 2562)
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“การท�าบัญชีมันจ�าเป็นเพราะเกี่ยวกับเรื่องของภาษี เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เสียภาษี ไม่ท�าบัญชี 

อาจมีเรียกเก็บภาษียอดหลังมันจะมีปัญหากลัวเรื่องแค่ภาษีเท่านั่นแหละ แล้วจะได้รู้ด้วยว่ายอดแต่ละช่วง

เป็นอย่างไร และปกติจะท�าในโปรแกรม Excel”

(สถานประกอบการ B หอพักขนาดกลาง, 2562)
3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพของการจัดท�าบัญชีของผู้ประกอบการ

จากการศึกษา  พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดท�าบัญชีของธุรกิจประกอบด้วย

ปัจจัยหลัก  คือ  ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี  ด้านอุปกรณ์สนับสนุน  และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก    ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปและน�าเสนอผลการศึกษาวิจัย  โดยแบ่งเป็นปัจจัยต่าง  ๆ  ได้ ดังตารางที่  3 

และแสดงบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่ออ้างอิงผลการศึกษาในล�าดับถัดไป ดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพของการจัดท�าบัญชีของผู้ประกอบการ

ปัจจัย สรุปควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรหอพักเอกชน

ประเภทของผู้ประกอบ

กำรหอพักเอกชนที่

แสดงควำมคิดเห็น

A B C

1. ด้านความรู้เกี่ยว

กับหลักการบัญชี

ความรู้ด้านบัญชีสามารถช่วยให้การจัดท�าบัญชีของสถานประกอบ

การมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ขาดความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการท�าบัญชีและงบการเงิน

ให้เป็นไปตามหลักการบัญชี โดยผู้ให้ข้อมูลหลักมีความรู้พื้นฐานเพียง

การแยกประเภทหมวดหมู่รายการทางบัญชีและรู้จักเอกสารที่ต้องใช้

ประกอบการลงบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค

  

2. ด้านอุปกรณ์

สนับสนุน

อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก เช่น เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ เครื่อง

บันทึกเงินสด และ การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

การลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ท�าการอย่างครบถ้วน ไม่เกิด

การสูญหายหรือเสียหายสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าบัญชี

ของสถานประกอบการและสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลังได้

 

3. ด้านการสนับสนุน

จากหน่วยงาน

ภายนอก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในด้าน

การจัดท�าบัญชีกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นครั้งคราว แต่ขาด

การให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาถึงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน

การบัญชี ผู้ประกอบการทั้ง 3 ขนาดมีความสนใจที่จะเข้าอบรมเพื่อ

พัฒนาความรู้และน�ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีปัจจัย 

ที่ให้ความส�าคัญ ได้แก่ การจัดอบรมควรไม่มีค่าใช้จ่าย ความรู้ความ

สามารถในการบรรยายของวิทยากร ซึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการสนใจ

ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีหอพัก การลด

หย่อนภาษี

  

ที่มำ: จากการส�ารวจของผู้วิจัย
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“การใช้ Excel ถ้าเราพอจะรู้สูตรบ้างมันท�าง่ายมากเลยในบัญชีของหอพักแล้วก็เก็บเอาไว้ตรวจสอบ

ได้ตลอด แต่ก็มีคนเคยมาเสนอขายโปรแกรม แต่มันไม่ยืดหยุ่น เช่น เด็กพัก 10 วัน แต่ในโปรแกรมจะระบุได้

แค่ครึ่งเดือน หรือ 1 เดือนเต็ม”

 (สถานประกอบการ B หอพักขนาดกลาง, 2562)

“อยากให้วิทยากรสามารถพูดให้เข้าใจได้ง่ายและสอนคนเป็น สอนแล้วสามารถเอาไปท�าได้เลย”

(สถานประกอบการ A หอพักขนาดใหญ,่ 2562)

“อยากรู้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีว่าอย่างหอพักควรเสียภาษีกี่จุด  เสียเทศบาล  เสียสรรพกรใช่

ไหม ท�ายังไงมันถึงลดภาษีส่วนนี้ได้บ้าง”

(สถานประกอบการ B หอพักขนาดกลาง, 2562)

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ภาพรวมจากการศึกษาการจัดท�าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการหอพัก

เอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท�าให้ทราบว่าผู้ประกอบการหอพัก

เอกชนมีความเข้าใจต่อการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค�านวณภาษีที่จะต้อง

จ่ายแก่ภาครัฐบาลเป็นหลัก ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ กนกวรรณ ค�ามาบุตร  (2554) ที่พบว่า ผู้ประกอบ

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอ�าเภอเมืองล�าปาง ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการจัดท�าบัญชีเพื่อ

ให้ทราบผลการด�าเนินงานของกิจการ  ผลการศึกษาของอรทัย ดุษฏีด�าเกิง (2558)  และของผู้ประกอบการ 

OTOP  จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการด้านการวิเคราะห์ก�าไร  การ

บริหารเงินสด และการวางแผนการด�าเนินงาน

ภาพรวมลักษณะการจัดท�าบัญชีของผู้ประกอบการ  พบว่า  ส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการจดบันทึกบัญชี

ด้วยระบบมือร่วมกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางธุรกิจที่ไม่ใช่ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  มี

การบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนตามหมวดบัญชี  มีเฉพาะรายการบางประเภท  เช่น  รายการประเภทรายได้  เช่น 

ค่าเช่าห้องพัก รายการประเภทรายจ่าย เช่น รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้

ผู้ประกอบการไม่จัดท�าบัญชี  เพราะมีความคิดเห็นว่า  การจัดท�าบัญชียังมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องไปจ้างผู้รับ

ท�าบัญชี/ส�านักงานบัญชี  ประกอบกับธุรกิจของตนเองเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่บริหารโดยคนในครอบครัว  ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรกร ภูมิวิเศษ (2560) ที่พบว่า ปัญหาในการจัดท�าบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ

ที่พักแรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ การจัดท�าบัญชีมีค่าใช้จ่าย และระดับความส�าคัญของการใช้ข้อมูล

ทางการบัญชี จะเน้นที่รายการที่เกี่ยวข้องกับรายการรายได้ และรายการค่าใช้จ่าย

ภาพรวมของการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพของการจัดท�าบัญชีของ

ผู้ประกอบการ  พบว่า  ปัญหาหลักของการจัดท�าบัญชีของผู้ประกอบการหอพักเอกชน  คือ  ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ขาดความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการท�าบัญชีและงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ขาด

การเข้าร่วมอบรม  สัมมนา  การให้ความรู้ทางด้านบัญชี  และขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย (2556) ที่พบว่า ปัญหาหลักในการ

จัดท�าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร คือ การขาดทักษะความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี และความ

ไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ท�าบัญชีไม่สามารถจัดท�าบัญชีและออกงบการเงิน

ได้ภายในก�าหนดเวลาเนื่องจากไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีท�าให้ท�าความเข้าใจงบการเงินได้ยาก และผู้
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ประกอบกิจการไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการบัญชี  เช่น  พรบ.บัญชี  2543  และยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ รุ่งลักษณา ดีแจ่ม และเจน จันทรสุภาเสน (2560) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท�าบัญชีของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม  จังหวัดเพชรบูรณ์  คือ  ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี  ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านความช่วยเหลือ/ค�าปรึกษาจากหน่วย

งานต่างๆ 

ดังนั้นผลของการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น  กรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลการเสียภาษีของผู้ประกอบการ  ตลอดจนหน่วยงานที่

มีหน้าที่ส่งเสริมทางด้านการด�าเนินธุรกิจ  เช่น ธนาคาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็น

แนวทางในการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้

กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน  อันจะน�ามาสู่ความเข้าใจในขั้นตอนการท�าบัญชีและงบการเงินให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อ และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งยังเป็นการ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
1.  ประโยชน์ในด้านทฤษฎี

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด/ทฤษฏีทางการวิจัย  ร่วมกับการศึกษาทฤษฏีทาง

วิชาการด้านการจัดท�าบัญชี  ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีต่อการบริหารธุรกิจ  และปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสามารถและประสิทธิภาพของการจัดท�าบัญชีมาเป็นกรอบทางการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยใน

อดีต  อีกทั้งผลของงานวิจัยสามารถยังใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้ 

เช่น  ศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถและประสิทธิภาพของการจัดท�าบัญชี  ที่ยังไม่ได้ท�าการ

ศึกษาในงานวิจัยนี้

2.  ประโยชน์ด้านการน�าไปปฏิบัติ 

2.1  ผู้ประกอบการหอพักเอกชน  หรือผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ  สามารถน�าข้อมูล 
ปัญหา  และอุปสรรคต่างๆ  ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดท�าบัญชี  พัฒนา
ทักษะความรู้  ความสามารถด้านการบัญชีให้ตรงตามมาตรฐานทางการบัญชี  อันจะเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของตนเองได้

2.2  ส�าหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้มีการจัดท�าบัญชี  สามารถศึกษาถึงความส�าคัญของการ
จัดท�าบัญชีและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจจากการศึกษาวิจัยนี้ได้ 

2.3  ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐบาลในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
การจัดท�าบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ข้อจ�ำกัดของกำรวิจัย
1.  ความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง  จากการสัมภาษณ์ข้อมูล

วิจัยจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ส่วนมากมักขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการท�าบัญชีและงบการเงินให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้
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ข้อมูลหลักในเขตพื้นที่  หมู่  1  ต�าบลสามพระยา  อ�าเภอชะอ�า  จังหวัดเพชรบุรี  เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงอาจท�าให้ข้อมูลไม่มากพอที่จะแสดงตัวแทนทั้ง
ประเทศได้

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้น  เช่น  ขยายพื้นที่ศึกษาเป็นระดับภูมิภาคหรือ

ประเทศ  ศึกษาเปรียบเทียบโดยจ�าแนกตามขนาดของหอพัก  เพื่อที่จะได้มีความหลากหลายต่อการน�าไปใช้
ประโยชน์และการเก็บข้อมูล

2.  ศึกษาปัจจัยอื่นๆ  เพิ่มเติม  เช่น  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าบัญชี  แนวทางการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดท�าบัญชี
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของ

คณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประชากรท่ีศึกษาคือ บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการค�านวณต้นทุนต่อ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน

การวิจัยคือ  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบความแตกต่างด้วย  t-test  และ 

ANOVA การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแ

บบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีค่าเฉลี่ย  ด้านทรัพยากรบุคคล  ปัจจัยด้านการจัดการ  ปัจจัยด้านงบประมาณ  และ

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  อยู่ในระดับปานกลาง  การวิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัญหาในการ

จัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาด้านงบ

ประมาณที่แตกต่างกัน และหน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน 

และปัญหาอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนได้รับอิทธิพลจากปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล แสดงว่ามีปัญหาด้าน

ทรัพยากรบุคคลมาก ส่งผลต่อปัญหาในการจัดท�าต้นทุนมาก และปัญหาด้านงบประมาณมากจะส่งผลปัญหา

ด้านการจัดท�าต้นทุนที่ระดับความส�าคัญร้อยละ 0.05 

ค�ำส�ำคัญ: ต้นทุนต่อหลักสูตร, ส่วนงาน, ทรัพยากรบุคคล

Abstract

The purpose of this research is to study the problems and obstacles in calculation 

cost per curriculum in the faculty at Silpakorn University. The sample taken is the staff at 

Silpakorn University who has a duty to calculate the cost per curriculum, this totaled 67 

people. The research instrument was a questionnaire. The statistics used in this research 

were  frequency,  percentage,  mean,  standard  deviation,  t-test,  ANOVA  and  multiple  

regression analysis. The  results showed that  the  level of problems and obstacles  in  the  

human resources management aspect, budgeting aspect and material aspects that affect 

the calculation cost per curriculum of Silpakorn University had been  ranked at medium 

level.  The  results  also  showed  that  the different  demographic  factors  including  gender,  

affect the budgets problems at different levels. The findings also reveal that the staff being 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Information Technology Campus

  * Email: wijarn37@gmail.com
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under  different  faculties  affect  materials  and  equipment  factors  at  different  levels.  

Moreover, the result showed that the human resource and budgeting problems affect the 

cost per curriculum calculation at the significant level at 0.05.

Keywords: Cost per curriculum, The department, Human resource

บทน�ำ

ในปัจจุบันการค�านวณต้นทุนต่อหลักสูตร เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการด�าเนินการวางแผนของคณะ

วิชาในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ การเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ การประเมินผลการ

ด�าเนินงานของคณะตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา นอกจากนี้ ต้นทุนต่อหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่บ่ง

ชี้ถึงประสิทธิภาพในการบริหารของคณะวิชาที่สะท้อนถึงนโยบายภายในของคณะ  ว่าให้ความส�าคัญกับองค์

ประกอบใดในการบริหารงาน  ซึ่งจะสามารถเห็นได้จากสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบของต้นทุนต่อหน่วย

ในแต่ละหลักสูตร  รวมถึงยังเป็นตัวสะท้อนไปถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรที่

ฝ่ายบริหารต้องน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งในด้านการเพิ่มต้นทุนส�าหรับองค์ประกอบที่ส�าคัญเพื่อให้

สามารถพัฒนาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานหรือสูงกว่า  และควบคุมหรือลดต้นทุนในองค์ประกอบที่ส�าคัญน้อยกว่า 

เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรของคณะ (ส�านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา, 

2557)

ต้นทุน  หมายถึง  มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ  โดยมูลค่านั้นจะต้อง

สามารถวัดได้  เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้น 

อาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้  เรียกว่าสินทรัพย์  (สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2533)    ในการ

คิดต้นทุนโดยทั่วไปนอกจากการคิดต้นทุนรวมแล้ว  มีวิธีการคิดต้นทุน  ที่ใช้ในการให้บริการแต่ละประเภท

เพื่อน�ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผลิต  หรือการ  ให้บริการที่เรียกว่าต้นทุนต่อหลักสูตร  (Unit 

Cost)  หรือต้นทุนเฉลี่ย  (Average  Cost)  ซึ่งหมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของสถานบริการเมื่อท�าการผลิต

สินค้าหรือบริการ 1 หน่วย โดยในการค�านวณ ต้นทุนต่อหลักสูตรนั้น อาจวัดออกมาได้หลายรูปแบบแล้วแต่

วัตถุประสงค์ของการศึกษา (ดามพรรณ คูณค้า, 2555) 

ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของส่วนงานในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร ทั้งในด้าน

การจัดการทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ในด้านการบัญชีที่ใช้ในการจัดท�าต้นทุน ด้านการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใช้ในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร และปัญหาด้านต่างๆ เพื่อน�าข้อมูลและผลการวิจัยที่ได้นั้นไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถน�าผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ

ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรให้ถูกต้อง และสามารถน�าไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้

2.  สามารถน�าไปปรับปรุงและแก้ไขในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของแต่ละส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำรทบทวนวรรณกรรม

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร  (unit  cost  analysis)  คือการเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้

กับผลลัพธ์ หรือปริมาณงานท่ีเกิดข้ึน เป็นเคร่ืองมือส�าหรับใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้

ทรัพยากร การวางแผน งบประมาณ การก�าหนดอัตราค่าบริการ การพิจารณาว่าจะคงไว้หรือยกเลิกงานบาง

อย่าง อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2540) ได้สรุปขั้นตอนในการวิเคราะห์ต้นทุนโดยอาศัยกรอบต้นทุนของ

หน่วย  ต้นทุนภายใน  ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  คือ  การวิเคราะห์องค์กรเพื่อก�าหนดหน่วยต้นทุน  การหา

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด ของแต่ละหน่วยต้นทุน การก�าหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุน การกระจายต้นทุน และ

การค�านวณต้นทุนต่อหลักสูตร

ต้นทุนต่อหลักสูตรหมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายของรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรน้ันๆ ท่ี

ครอบคลุมทุกพันธกิจ  ทั้งในส่วนคณะและส่วนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและงบ

รายได้

ต้นทุนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการ วิเคราะห์

ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

โดยการค�านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สามารถแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายเป็นประเภทต่างๆ เช่น  

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน (ส�านักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา, 2557)

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร 

สามารถแบ่งเป็นได้ทั้งหมด  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านทรัพยากรบุคคล  (สุภาวรรณ  สุสิกขโกศล,  2548  ;  สุรีรัตน์ 

เถื่อนชัย,  2547)  ด้านการจัดการ  (วิภาลักษ์  ชุติเดชานุกูล  ,2550)  ด้านงบประมาณ  (ผกากอง บรรดาศักดิ์ 

,2549)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (วัชรี พยัคฆ์ ,2550)

ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล  ส่งผลต่อการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรในเรื่องของ  บุคลากรขาดความรู้

เกี่ยวกับการจัดท�าต้นทุนส่งผลให้การจัดท�าต้นทุน  อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและมีความล่าช้าที่มากขึ้นและ

จ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอส่งผลให้การจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรมีความ

ล่าช้าและเกิดความซับซ้อนในการท�าบัญชี

ปัจจัยด้านการจัดการ ส่งผลต่อการจัดท�าบัญชีต้นทุนในเรื่องเอกสารที่ประกอบการจัดท�าต้นทุน

ขาดความถูกต้องและครบถ้วนอาจส่งผลท�าให้การท�าบัญชีต้นทุนมีข้อผิดพลาดได้ง่ายและอาจจะท�าให้ผล

การจัดท�าต้นทุนไม่ประสบความส�าเร็จและไม่เป็นที่พอใจ

ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดท�าบัญชีต้นทุนและการค�านวณต้นทุนต่อหลักสูตรในเรื่อง
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ของงบประมาณในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติด้านบัญชีที่ไม่เพียงพอส่งผลให้การจัดท�า

บัญชีขาดความมีประสิทธิภาพและอาจท�าให้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควร

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ส่งผลต่อการจัดท�าบัญชีต้นทุนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดท�า

ต้นทุนไม่เพียงพอและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�าต้นทุนขาดความเหมาะสมส่งผลให้การจัดท�าบัญชีมีความ

ล่าช้าและอาจส่งผลถึงกระบวนการจัดท�าบัญชีต้นทุนที่ขัดข้องและเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อการจัดท�าต้นทุน  ในเรื่อง  ประสบการณ์ท�างานส่งผลต่อการจัดท�าบัญชี

ต้นทุน โดยถ้าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดท�าต้นทุนที่มาก ก็จะสามารถจัดท�าบัญชีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความช�านาญกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�าบัญชีที่น้อย

ปัจจัยส่วนบุคคลที่  ส่งผลต่อการจัดท�าต้นทุนในเรื่องของอายุ  บุคลากรที่จัดท�าต้นทุนที่มีอายุที่มาก

จะมีความช�านาญในการจัดท�าต้นทุน และมีความเชี่ยวชาญที่มากกว่าบุคลากรที่จัดท�าต้นทุนที่อายุน้อยกว่า 

แต่บุคลากรที่จัดท�าต้นทุนท่ีอายุน้อย อาจได้เปรียบในเรื่องของการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดท�าต้นทุนที่ทันสมัย 

โดยอาจจะเข้าใจการพัฒนาของโปรแกรมได้ดีกว่าบุคลากรที่มีอายุสูงกว่า 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของ

ส่วนงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร น�ามาซึ่งกรอบแนวคิด ดังนี้

กรอบแนวคิดในงำนวิจัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
1. กำรก�ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1.1  กลุ่มประชากรเป้าหมาย

ประชากร  (Population)  ทั้งหมด  80 คน ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรของส่วนงานทุก

คณะในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีหน้าที่จัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร  และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพียงพอต่อ

การวิเคราะห์สถิติจ�านวน 67  คน คิดเป็นร้อยละ 83.75
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  โดยอาศัย

แนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อลักสูตรของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบ่งเป็น 4 ด้านประกอบด้วย ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล ปัญหาด้านการจัดการ 

ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ส่วนท่ี 3 ระดับปัญหาในการจัดท�าต้นทุนต่อลักสูตร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดโดย

ใช้เกณฑ์การก�าหนดค่าน�้าหนักของการประเมินค่าตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

ส่วนที่ 4ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะการตั้งค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions)

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดย ศึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร สร้างแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ถูกต้องของแบบสอบถาม 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานทุกคณะในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร จ�านวน 67 คน จากนั้นท�าการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดและท�าการตรวจสอบข้อมูล

แบบสอบถามทุกชุดและแยกแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ออก
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน�าแบบสอบถามท้ังหมดมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive  Statistics)  ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency)  ค่าร้อยละ  (Percentages)  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร   สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics)  เพื่อทดสอบ

สมมติฐานได้แก่  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างสองกลุ่มตัวอย่าง  (T-Test)  การทดสอบความ

แตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ ่มตัวอย่าง (One Way ANOVA) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  

(Multiple Regression)

สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย

ผลการวิจัย 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการเก็บข้อมูลพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรที่ท�างานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ร้อยละ 23.9 บุคลากรจากคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ14.9 วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ10.4 คณะ

มัณฑนศิลป์และคณะสัตวศาสตร์  ร้อยละ  9.0  คณะอักษรศาสตร์  ร้อยละ  6.0  คณะโบราณคดีและคณะ

เภสัชศาสตร์ ร้อยละ 4.5 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 3.0 คณะ
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วิทยาศาสตร์  คณะดุริยางคศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย  ร้อยละ1.5    ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.1 เป็นเพศชาย ร้อยละ 11.9  อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50.7 

อายุ 30-40 ปี  ร้อยละ 37.3 อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 11.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 61.2 ปริญญา

โท ร้อยละ 32.8 สูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 6.0 ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบัญชี ร้อยละ 43.3 อื่นๆ ร้อยละ 

34.3 สาขาการจัดการ ร้อยละ19.4 สาขาการตลาด ร้อยละ 3.0 ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 10ปี 

ขึ้นไป ร้อยละ 64.2 ระหว่าง 5-10ปี ร้อยละ 14.9 ระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ 13.4 ต�่ากว่า 2 ปี ร้อยละ7.5 

ต�าแหน่งงานเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 85.1 ผู้บริหารร้อยละ 9.0 อื่นๆ ร้อยละ 6.0

2.  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของส่วนงานในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบว่า ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้านการจัดการโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ปัญหาด้านงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   และ ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง  ดังในตารางที่1 

ตำรำงที่1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของส่วนงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท�ำต้นทุนต่อหลักสูตร

ของส่วนงำนในมหำวิทยำลัยศิลปำกร

mean S.D. ระดับควำม

ส�ำคัญ

1.ด้านทรัพยากรบุคคล

   บุคลากรขาดความเข้าใจในโปรแกรมที่ใช้ส�าหรับการจัดท�าต้นทุน 3.31 1.062 ปานกลาง

   บุคลากรในหน่วยงานไม่เห็นความส�าคัญของข้อมูลในการจัดท�าต้นทุน 3.25 1.005 ปานกลาง

   ภาระงานต่อผู้จัดท�าต้นทุน 1 คนมากเกินไป 3.22 1.027 ปานกลาง

   ขาดการพัฒนาหรือฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่จัดท�าต้นทุน 3.18 1.029 ปานกลาง

   ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าต้นทุนของผู้ปฏิบัติงานที่จัดท�าต้นทุน 3.15 .892 ปานกลาง

   ขาดความรู้ทางหลักการบัญชีต้นทุนพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานที่จัดท�าต้นทุน 3.12 .946 ปานกลาง

   จ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ 3.01 1.108 ปานกลาง

   บุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดท�าต้นทุนมีการปรับเปลี่ยนงาน 2.90 1.061 ปานกลาง

   การลาออกของผู้ที่จัดท�าต้นทุนบัญชี 2.51 1.211 ปานกลาง

เฉลี่ยด้านทรัพยากรบุคคล 3.07 ปานกลาง

2.ด้านการจัดการ

   ไม่มีการสอบทานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นประจ�า 3.18 1.014 ปานกลาง

   ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนน�าข้อมูลไปจัดท�าต้นทุน 3.12 .930 ปานกลาง

   ข้อมูลที่ใช้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท�าต้นทุน 3.07 .942 ปานกลาง

   ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท�าต้นทุนไม่ได้ตามก�าหนดเวลา 3.06 1.057 ปานกลาง

   ไม่มีความคุ้มค่าในการจัดท�าต้นทุนกับการใช้ข้อมูลต้นทุน 3.04 .878 ปานกลาง

   การจัดพิมพ์เอกสารหลักฐานในการจัดท�าต้นทุนเก็บไว้ไม่เป็นปัจจุบัน 2.99 .929 ปานกลาง

   ไม่มีการส�ารองข้อมูลในการจัดท�าต้นทุนทุกครั้งหลังใช้งาน 2.96 .944 ปานกลาง

   เอกสารที่ประกอบการจัดท�าต้นทุนขาดความถูกต้องและครบถ้วน 2.94 1.043 ปานกลาง
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท�ำต้นทุนต่อหลักสูตร

ของส่วนงำนในมหำวิทยำลัยศิลปำกร

mean S.D. ระดับควำม

ส�ำคัญ

   ไม่สามารถน�าข้อมูลในแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกันได้ 2.88 .896 ปานกลาง

เฉลี่ยด้ำนกำรจัดกำร 3.03 ปานกลาง

3.ด้านงบประมาณ

   งบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการ

จัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ

3.04 1.051 ปานกลาง

   งบประมาณในการดูแลบ�ารุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์ในการจัดท�าต้นทุน

ไม่เพียงพอ

3.03 1.058 ปานกลาง

   งบประมาณสนับสนุนการท�างานนอกเวลาราชการในกรณีปฏิบัติงานจัดท�า

ต้นทุนไม่เพียงพอ

2.99 1.121 ปานกลาง

เฉลี่ยด้ำนงบประมำณ 3.02 ปำนกลำง

4.ด้านวัสดุอุปกรณ์

   ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ในการจัดท�าต้นทุนได้ทันเวลา 2.97 1.000 ปานกลาง

   โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท�าต้นทุนขาดประสิทธิภาพ 2.93 1.105 ปานกลาง

   ไม่มีการดูแลบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�าต้นทุน 2.93 1.105 ปานกลาง

   ไม่มีสถานที่จัดเก็บเอกสารและหลักฐานส�าคัญในการจัดท�า 2.90 1.046 ปานกลาง

   อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�าต้นทุนขาดความเหมาะสม 2.84 1.024 ปานกลาง

   คอมพิวเตอร์ในการจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ 2.78 1.012 ปานกลาง

เฉลี่ยด้ำนวัสดุอุปกรณ์ 2.89 ปานกลาง

จากผลการวิจัย  สรุปว่า  สถิติพื้นฐานด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของ

ส่วนงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุดสามล�าดับแรกคือ  ปัญหาและอุปสรรคเรื่องบุคลากรขาดความเข้าใจในโปรแกรมที่ใช้ส�าหรับ

การจัดท�าต้นทุนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือปัญหาและอุปสรรคเรื่องบุคลากรในหน่วยงานไม่เห็นความ

ส�าคัญของข้อมูลในการจัดท�าต้นทุน และ ภาระงานต่อผู้จัดท�าต้นทุน 1 คนมากเกินไปตามล�าดับ ส่วนปัญหา

และอุปสรรคที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การลาออกของผู้ที่จัดท�าต้นทุนบัญชีบ่อยครั้ง 

ปัญหาด้านการจัดการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล�าดับแรกคือ มีปัญหาและอุปสรรคเรื่อง ไม่มีการสอบ

ทานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นประจ�า มากที่สุด รองลงมาคือ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ก่อนน�าข้อมูลไปจัดท�าต้นทุน และ ข้อมูลที่ใช้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท�าต้นทุน ตามล�าดับ ส่วนปัญหา

และอุปสรรคที่น้อยที่สุดคือ ไม่สามารถน�าข้อมูลในแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกันได้

ปัญหาด้านงบประมาณค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล�าดับแรกคือ ปัญหาและอุปสรรค เรื่องงบประมาณใน

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ  มากที่สุด  รองลงมาคือ

ปัญหาและอุปสรรคเรื่อง งบประมาณในการดูแลบ�ารุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์ในการจัดท�าต้นทุนไม่

เพียงพอและงบประมาณสนับสนุนการท�างานนอกเวลาราชการในกรณีปฏิบัติงานจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ 

ตามล�าดับ 
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ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล�าดับแรกคือ  ปัญหาและอุปสรรคเรื่อง  ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ในการจัดท�าต้นทุนได้ทันเวลามากที่สุด รองลงมาคือ ปัญหาและอุปสรรคเรื่อง ขาดความ

มีประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดท�าต้นทุน  และ  ไม่มีการดูแลบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�า

ต้นทุน ตามล�าดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่น้อยที่สุดคือ คอมพิวเตอร์ในการจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ

การทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคลกับปัญหาในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร

ตำรำงที่ 2 การทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรค

ในการจัดท�าบัญชีต้นทุน

ปัญหำและอุปสรรค

หน่วยงำน

ที่สังกัด

เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ สำขำ ประสบกำรณ์

ท�ำงำน

ต�ำแหน่ง

Sig. Sig. (t) Sig. Sig. Sig. Sig. Sig.

1.ด้านทรัพยากรบุคคล .565 0.693 .881 .628 .728 .940 .991

2.ด้านการจัดการ .151 0.630 .393 .300 .772 .994 .840

3.ด้านงบประมาณ .202 0.030* .653 .457 .090 .708 .594

4.ด้านวัสดุอุปกรณ์ .045* 0.371 .635 ..338 .094 .853 .196

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน 

และหน่วยงานท่ีสังกัดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันที่ระดับความส�าคัญร้อยละ 

0.05 
3.  การทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดท�าต้นทุนของส่วนงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร

จากการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยต่าง ๆที่ส่งผลต่อการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรพบว่า ตาราง 

ANOVA มีค่า F=23.791 ค่า Sig. = 0.00 แสดงถึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ

ที่มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ดังผลในตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3    ตารางแสดงค่าสมการถดถอยปัจจัยส่งผลต่อปัญหาอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อ

หลักสูตร

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) -.061 .380 -.162 .872

ด้านทรัพยากรบุคคล .872 .173 .617 5.041 .000*

ด้านการจัดการ .113 .171 .082 .662 .510

ด้านงบประมาณ .269 .131 .244 2.058 .044*

ด้านวัสดุอุปกรณ์ -.150 .123 -.134 -1.223 .226

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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    R2  = .778    Adjusted R2 = .580

    สมการ Y
การจัดท�าต้นทุน 

= 0.872X
ด้านทรัพยากรบุคคล

+ 0.269X
ด้านงบประมาณ

จากสมการข้างต้นแสดงให้เห็นถึง  ปัญหาอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนได้รับอิทธิพลจากปัญหาด้าน

ทรัพยากรบุคคล  แสดงว่ายิ่งมีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลมาก  ยิ่งส่งผลต่อปัญหาในการจัดท�าต้นทุนมาก 

และปัญหาด้านงบประมาณมากจะส่งผลปัญหาด้านการจัดท�าต้นทุน  ตามล�าดับ  ซึ่งจากสมการสามารถ

ท�านายได้  0.580  หรือร้อยละ  58.0  ซึ่งหมายความว่าสามารถท�านายปัญหาการจัดท�าต้นทุนซึ่งเป็นปัญหา

จากด้านทรัพยากรบุคคลและด้านงบประมาณได้ร้อยละ 58

อภิปรำยผลกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของส่วนงานในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรของส่วนงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 

ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล  ด้านการจัดการ  ด้านงบประมาณ  และด้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้รายละเอียดปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ปัญหาจ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

การจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ สุสิกขโกศล (2548) พบว่าจ�านวนบุคลา

กรที่ไม่เพียงพอต่อการท�างาน ส่งผลให้การท�าบัญชีมีความซับซ้อนมากขึ้น

ปัญหาด้านการจัดการพบว่า ปัญหาด้านเอกสารท่ีประกอบการจัดท�าต้นทุนขาดความถูกต้องและ

ครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ สุสิกขโกศล (2548) พบว่าความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมูลน้อยถึงปานกลาง ซึ่งเกิดจากการท�างานกับหลายฝ่ายและไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างงานท�าให้เกิดการผิดพลาดและสูญหายได้

ปัญหาด้านงบประมาณพบว่า  งบประมาณสนับสนุนการท�างานนอกเวลาราชการในกรณีปฏิบัติงาน

จัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาลักษ์ ชุติเดชานุกูล (2550) พบว่า 

งบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาท่ียังไม่เพียงพอในการสนับสนุนการด�า

เนินงานระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

ปัญหาด้าน  วัสดุอุปกรณ์  พบว่า  คอมพิวเตอร์ในการจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ  ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วัชรี พยัคฆ์ (2550) พบว่า จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการท�าบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง 

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดท�าบัญชีของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร  ได้แก่    

หน่วยงานที่สังกัดที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก แต่ละหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ส่วนงานแต่ละส่วนงานได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน  ส่วนงานที่เป็น

คณะวิชาสายวิทยาศาสตร์มีความพร้อมด้านอุปกรณ์มากกว่าสายศิลปะ เนื่องจากเป็นคณะที่พึ่งพิงเงินรายได้

ผสมกับเงินแผ่นดิน  เนื่องจากการใช้งบประมาณของวิทยาเขต  พระราชวังสนามจันทร์มีความแตกต่างจาก

วิทยาเขตวังท่าพระและส�านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร  ผลการศึกษาพบว่าได้รับอิทธิพลจาก

ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล  แสดงว่ามีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลมาก  ส่งผลต่อปัญหาในการจัดท�าต้นทุน
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ต่อหลักสูตรมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีรัตน์ เถื่อนชัย (2547) พบว่า ผู้ปฏิบัติงานสายการเงินและการ

บัญชีที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าต้นทุน  ส่งผลให้  การจัดท�าต้นทุนมีความผิดพลาดที่มากขึ้น  และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วัชรี  พยัคฆ์(2550)  ที่พบว่า  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่เป็นคนรุ่นเก่า

ท�าให้ไม่ถนัดในการใช้โปรแกรมบัญชีทางคอมพิวเตอร์ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดท�าบัญชี

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร ผลการศึกษาพบว่าได้รับอิทธิพลจาก

ปัญหาด้านงบประมาณมากจะส่งผลปัญหาด้านการจัดท�าต้นทุนแสดงให้เห็นว่าปัญหาด้านงบประมาณมาก 

จะส่งผลต่อปัญหาในการจัดท�าต้นทุนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกากอง บรรดาศักดิ์  (2549) ที่พบ

ว่า งบประมาณในการดูแลบ�ารุงรักษาโปรแกรมและอุปกรณ์ในการจัดท�าต้นทุนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ อุปกรณ์

หรือเครื่องมือในการจัดท�าต้นทุนนั้นเกิดความเสียหายได้ง่ายขึ้น

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตรพบว่าเกิดปัญหาในเรื่องบุคลากรที่

ไม่เพียงพอต่อการจัดท�าต้นทุน ควรจะมีการเพิ่มจ�านวนของบุคลากรในแต่ละส่วนงานทุกคณะของ

มหาวิทยาลัยเพื่อแบ่งภาระงานในการท�างานที่ง่ายขึ้น ปัญหาด้านเอกสารควรจะมีการตรวจสอบความถูก

ต้องให้มากขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดของการจัดท�าต้นทุน  ปัญหาด้านงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้

ในส่วนงานที่จ�าเป็นต้องใช้ต่อการจัดท�าต้นทุน เพ่ือให้การจัดท�าต้นทุนมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนและมีความ

พร้อมต่อการจัดท�าต้นทุน  และปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ในการจัดท�าต้นทุนควรจะมีการจัดฝึกอบรม

ในการใช้โปรแกรมส�าหรับการจัดท�าต้นทุน เพื่อให้บุคลากรจัดท�าต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ความช�านาญ

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยบางส่วนจากความคิดเห็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่อาจส่งผล

ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�าต้นทุนต่อหลักสูตร ดังนั้น ผู้สนใจที่จะศึกษาในคร้ังต่อไปสามารถศึกษา

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาเพื่อหามุมมองด้านอื่นที่อาจเกิดขึ้น 

นอกจากนี้อาจเพิ่มเติมการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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ปัญหำและอุปสรรคของกำรน�ำระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กร (ERP)  

มำใช้ในส่วนงำนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร
Problems and Obstacles of Enterprise Resource Planning Systems  

Used in Silpakorn University

วรรณปวีณ์ แจ้งกระจ่าง1* อนัญธร กล่อมมิตร1  

อุรชา เสริมสุขเลิศ1 ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์1

Wanpawee Jangkrajang1* Ananyatorn Klommit1  

Uracha Surmsuklert1 Prapaipim Sutheewasinnon1

บทคัดย่อ

งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการน�าระบบวางแผนทรัพยากร

องค์กร  (ERP) มาใช้ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้งานระบบ ERP  ในส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย

คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างด้วย T-Test และ One Way 

ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคของการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของส่วนงาน

ในมหาวิทยาลัยศิลปากรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยด้านระบบซอฟต์แวร์มีปัญหาและ

อุปสรรคมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านผู้ใช้ระบบ ปัจจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ตามล�าดับ ที่ระดับนัย

ส�าคัญ 0.5 

ค�ำส�ำคัญ: ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร, ปัญหาและอุปสรรค, มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

The  purpose  of  this  research  is  to  study  the  problems  and  obstacles  of  the  

Enterprise Resource Planning  (ERP)  system used at Silpakorn University.   The number of 

people sampled is 63 users of the ERP system at Silpakorn University. The instrument being 

used  in  this  research  is  a  questionnaire.  The  statistic  is  designed  by  using  frequency,  

percentage, mean, standard deviation, differentiation test with T-test and One-way ANOVA. 

The  result  in  this  research  is  that  the  problems  and  obstacles  of  Enterprise  Resource  

Planning system used  is at medium level. The software system  is  the most problematic  

factor where the system user factor is the second most problematic factor and the tools 

and equipment factor as significance of statistic at 0.5.

Keywords: Enterprise Resource Planning System (ERP), Problems and obstacles, Silpakorn 
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บทน�ำ

ในปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ทุกองค์กรจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์

ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ดังนั้นการพัฒนาองค์กรด้วยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จึงเป็นวิธีการช่วยปรับ

ตัวอย่างหนึ่งขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีแบบแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรมากยิ่งขึ้น

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรทางธุรกิจ

ขององค์กรโดยรวมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ของ

องค์กรเข้าด้วยกัน  ปัจจุบันระบบ  ERP  มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมส�าเร็จรูป  ERP  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์

ประยุกต์มาตรฐาน คณะผู้บริหารจึงตัดสินใจน�าระบบ ERP Software Application ชื่อ ‘SAP S/4 Hana’ 

เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการท�างานในระบบงาน การงบประมาณ การพัสดุ การบัญชี และการเงิน และ

การบัญชีบริหาร ในปีงบประมาณ 2562 โดยให้ชื่อโครงการการติดตั้งระบบครั้งนี้ว่าระบบวางแผนทรัพยากร

องค์กร ย่อมาจาก ‘Silpakorn University Enterprise Resource Planning System’ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลที่ส�าคัญและการเสนอรายงานการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ใน

การตัดสินใจได้ทันต่อเวลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559) 

การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรจ�าเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานอื่น ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยการใช้งานระบบวางแผน

ทรัพยากรองค์กร เป็นระบบใหม่ของมหาวิทยาลัยซึ่งกระทบกับการท�างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้  ทั้งนี้  การน�าระบบใหม่มาใช้งานในองค์กร  โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกอาจยังมีปัญหาและ

อุปสรรคที่จ�าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การใช้งานระบบในระยะถัดไปมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อคุณภาพของระบบในการใช้งานระบบใหม่จะช่วยให้หน่วยงาน

สามารถทราบถึงปัญหาและสามารถแก้ไขได้ทันต่อเวลา

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มาใช้ในส่วน

งานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2.  เพื่อศึกษาคุณภาพในการน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้หน่วยงานตระหนักได้ถึงปัญหาและอุปสรรคของการน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

(ERP) มาใช้ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือก�าหนดการอบรมพนักงานในส่วนงานที่ใช้ระบบ 
วางแผนทรัพยากรองค์กร

2.  เพื่อเป็นแนวทางให้กับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการน�าระบบวางแผน
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ทรัพยากรองค์กรมาใช้ได้ทันต่อเวลาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กำรทบทวนวรรณกรรม

Enterprise  Resource  Planning  (ERP)  คือ  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรทางธุรกิจของ

องค์กรโดยรวมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด  โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง  ๆ  ของ

องค์กรเข้าด้วยกัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)

ERP Software Application คือ ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ ทางธุรกิจ ทั้งหมด

ในองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระบบงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559) 

ระบบ SAP คือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็วและได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า  สามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินกิจกรรมของธุรกิจได้  และผู้บริหาร

สามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ (SAP กับ ERP คืออะไร, 2011) ระบบ SAP 

ประกอบด้วย  12  Module  ได้แก่  ระบบบัญชีการเงิน  ระบบควบคุมต้นทุน  ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ระบบการขายและการจัดจ�าหน่าย ระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์ ระบบวางแผนการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ 

ระบบซ่อมบ�ารุงและงานดูแลต่าง ๆ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบคลังสินค้า Workflow และระบบจัดการ

อุตสาหกรรม

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับสถาบันนั้น  ทฤษฎีสถาบัน  (Institutional  Theory)  อธิบายว่า

องค์กรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแรงกดดันสามประเภท  ประกอบด้วย  แรงกดดันจากการใช้อ�านาจบังคับ 

(Coercive Pressure) แรงกดดันจากผู้มีความรู้  (Normative Pressure) และแรงกดดันจากการเลียนแบบ 

(Mimic Pressure)  (DiMaggio and Powell,  1991) กฤษณา วิสมิตะนันทน์  และคณะ  (2560) กล่าวว่า 

ทฤษฎีสถาบันมุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมองค์กรระหว่างช่วงเวลา (Longitu-

dinal) เพื่อชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในองค์กรพบปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผู้ใช้ระบบ (สุชาติ เด่นกิจกุล, 2545 พิศวาส ภาพสุวรรณ, 

2549 และจารุณี บุญเกตุ, 2550) ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ (Hong and Kim, 2002 Nah et al., 2001) 

และด้านระบบซอฟต์แวร์ (ปัทมา เจริญพร,2549 ณัฐชกานต์ เหรียญไชยศิริกุล, 2550) 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  (Information  System  Quality)  หมายถึง  คุณภาพของระบบ

สารสนเทศที่เหมาะกับการใช้งานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  คุณภาพของระบบสารสนเทศมี

อิทธิพลทางบวกต่อการใช้งาน  โดยมีผู้ท�าการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพระบบที่มีต่อการใช้งานและคุณภาพ

ของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานไว้ในการศึกษาหลายงาน  เช่น  Petter 

& Fruhling  (2011) พบว่า คุณภาพระบบสารสนเทศในการตอบสนองทางการแพทย์ฉุกเฉิน STATPack มี

อิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ Dong, Cheng & Wu (2014) ได้ท�าการศึกษา

บริการเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์  กรณี  Facebook  ในไต้หวัน  พบว่า 

คุณภาพระบบมีผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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Delone & McLean (2003) กล่าวว่า คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) คือ การวัดผล

ลัพธ์ของสารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วย  สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ  มีความชัดเจน  ส่วนของเนื้อหามี

ความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา เป็นเอกลักษณ์ สามารถเปรียบเทียบได้ 

จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลต่อคุณภาพระบบและคุณภาพสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยเรื่อง  คุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

(นิภัทร์ สิงห์สวัสดิ์, 2560) พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน ส่งผล

ต่อการประเมินคุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ  เนื่องจากอายุ  ประสบการณ์ในการท�างานของ

แต่ละบุคคลแตกต่างกันหรือขาดความรู้ความเข้าใจ  จึงส่งผลให้ผู้ใช้ระบบไม่สามารถใช้งานได้อย่างไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในการน�าระบบวางแผน

ทรัพยากรองค์กรมาใช้ในส่วนงานมหาวิทยาลัยศิลปากร น�ามาซึ่งกรอบแนวคิด ดังนี้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
1.  การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ  บุคลากรที่ใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ�านวน 75 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 63 คน จากจ�านวนประชากร 75 

คน คิดเป็นร้อยละ 88 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยอาศัยแนวทางที่ได้ศึกษาจาก

เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 9 ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา สาขาวิชาการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน หน่วยงานที่สังกัด งานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ใน

การใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร และจ�านวนครั้งเข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร เป็น

แบบสอบถามปลายปิดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) 

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านผู้ใช้ระบบ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และด้าน

ระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ 
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ส่วนที่ 3 ระดับคุณภาพในการน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  ได้แก่  คุณภาพของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร  และ

คุณภาพของสารสนเทศ ซึ่งใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale)  5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  เป็นค�าถามปลายเปิด  (Open-ended  Questions)  ให้แสดง

ความคิดเห็นเป็นอิสระ

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ด้วยการสร้าง

แบบสอบถามจากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหา 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ใช้งานระบบ

วางแผนทรัพยากรองค์กรในส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร  จ�านวน  63  ชุด  จากนั้นจึงท�าการรวบรวม

แบบสอบถามทั้งหมดและท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามทุกชุด

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา  (Descriptive 

Statistic) โดยการแจงแจงความถี่  (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistic) 

โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ T-Test และ One Way ANOVA

ผลกำรวิจัย
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.  จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสังกัดส�านักงานอธิการบดี 
ร้อยละ  62.86  คณะวิทยาศาสตร์  ร้อยละ  6.29  คณะศึกษาศาสตร์  ร้อยละ  5.71  และคณะอื่น  ๆ  ร้อยละ 
25.15 ส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 84.57 และเพศชาย ร้อยละ 15.43 อายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 44.57 
อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 37.71 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.57 ระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 26.29 จบการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ร้อยละ  42.86 สาขาวิชาอื่น ๆ เช่น สาขาการตลาด สาขา
การเงิน ร้อยละ 57.14 มีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 57.14 ประสบการณ์ใน
การท�างานระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 22.86 งานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นงานด้านการบัญชีและการเงิน ร้อย
ละ 46.86 การพัสดุ ร้อยละ 25.14  การงบประมาณ ร้อยละ 14.29 การบัญชีบริหาร ร้อยละ 7.43 และอื่น 
ๆ ร้อยละ 6.29 ประสบการณ์ในการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรต�่ากว่า 2 ปี ร้อยละ 84.57 ประสบการณ์
ในการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรระหว่าง  2-5  ปี  ร้อยละ  13.71  และประสบการณ์ในการใช้ระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กรมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1.71 จ�านวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มากกว่า 4 ครั้ง ขึ้นไป ร้อยละ 46.86 จ�านวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรม
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 1-2 ครั้ง ร้อยละ 27.43  จ�านวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรมระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร 3-4 ครั้ง ร้อยละ 14.86 และจ�านวนครั้งที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมระบบบริหารทรัพยากร
องค์กรร้อยละ 10.86
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3.  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ปัจจัยด้านผู้ใช้ระบบ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และด้านระบบซอฟต์แวร์ โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้

ตำรำงที่ 1  สถิติพื้นฐานด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของ

ส่วนงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญหำกำรใช้งำนระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กร

ของส่วนงำนในมหำวิทยำลัยศิลปำกร

mean S.D. ระดับ

ปัญหำ

1. ด้านผู้ใช้ระบบ

   ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานในระบบ วางแผนทรัพยากรองค์กร 2.99 0.615 ปานกลาง

   ขาดทักษะและความช�านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ส�าหรับการปฏิบัติงานในระบบ 

วางแผนทรัพยากรองค์กร

2.87 0.770 ปานกลาง

   ขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบด้วยตนเอง 2.98 0.886 ปานกลาง

   มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่าง

เต็มที่จากผู้ปฏิบัติงานเดิม

2.91 1.014 ปานกลาง

   ขาดการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานระบบ วางแผนทรัพยากรองค์กร ของส่วนงาน 

อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร

2.82 1.135 ปานกลาง

   ขาดการสื่อสารภายในองค์กรในการสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ วางแผน

ทรัพยากรองค์กร

2.91 1.007 ปานกลาง

   ขาดการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ วางแผนทรัพยากร

องค์กร

2.774 1.114 ปานกลาง

ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร 2.61 1.015 ปานกลาง

เฉลี่ย 2.858 0.9445 ปานกลาง

2. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์

   เอกสารคู่มือการใช้ระบบ วางแผนทรัพยากรองค์กร ไม่ชัดเจน ยากต่อการน�าไป

ศึกษาและปฏิบัติเอง

2.93 1.006 ปานกลาง

   เครือข่ายล้มเหลวในช่วงเวลาท�างานบ่อยครั้ง 08:30 – 16:30 น. 2.32 0.972 ปานกลาง

   ขาดความรวดเร็วของระบบเครือข่าย (Network) 2.81 0.987 ปานกลาง

   เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 2.70 0.970 ปานกลาง

   ขาดคุณภาพและความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ 2.76 1.031 ปานกลาง

เฉลี่ย 2.704 0.9932 ปานกลาง

3. ด้านระบบซอฟต์แวร์

   การน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ วางแผนทรัพยากรองค์กร มีหลายขั้นตอน 2.90 0.984 ปานกลาง

   ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานโดยใช้ระบบ วางแผน

ทรัพยากรองค์กร

2.90 0.998 ปานกลาง

   รูปแบบฟังก์ชั่นของหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม 2.90 0.980 ปานกลาง
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ปัญหำกำรใช้งำนระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กร

ของส่วนงำนในมหำวิทยำลัยศิลปำกร

mean S.D. ระดับ

ปัญหำ

   การเรียกรายงานทางบัญชีต้องก�าหนดรูปแบบการใช้ 3.08 1.078 ปานกลาง

   การเรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายการท�าได้ยาก 3.09 0.918 ปานกลาง

   ขาดความปลอดภัยในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลในระบบ 2.95 1.124 ปานกลาง

   ขั้นตอนการใช้งานระบบ วางแผนทรัพยากรองค์กรมีความยุ่งยาก 3.34 1.046 ปานกลาง

   รูปแบบของรายงานที่ได้จากระบบ วางแผนทรัพยากรองค์กรไม่ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้งาน

3.10 1.009 ปานกลาง

   ปัญหาความผิดพลาดในการประมวลผลหรือการท�างานของระบบ วางแผน

ทรัพยากรองค์กร

2.775 1.067 ปานกลาง

เฉลี่ย 3.0039 1.0227 ปานกลาง

เมื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ด้านระบบซอฟต์แวร์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านผู้ใช้ระบบ และด้าน

เครื่องมือและอุปกรณ์ตามล�าดับ เมื่อจ�าแนกแต่ละด้านพบว่า

ด้านผู้ใช้ระบบ  ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานในระบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือ

ขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบด้วยตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน

ใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่จากผู้ปฏิบัติงานเดิม และขาดการสื่อสารภายในองค์กรในการ

สร้างความเข้าใจในการใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ตามล�าดับ ด้านที่มีความส�าคัญน้อยที่สุดคือการ

ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  เอกสารคู่มือการใช้ระบบ  ไม่ชัดเจน  ยากต่อการน�าไปศึกษาและปฏิบัติ

เองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือขาดความรวดเร็วของระบบเครือข่าย  (Network)  และขาดคุณภาพและ

ความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ ตามล�าดับ ด้านที่มีความส�าคัญน้อยที่สุดคือเครือข่ายล้มเหลวในช่วง

เวลาท�างานบ่อยครั้ง 08:30 – 16:30 น.

ด้านระบบซอฟต์แวร์  ขั้นตอนการใช้งานระบบมีความยุ่งยากมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือการ

เรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายการท�าได้ยาก  และการเรียกรายงานทางบัญชีต้องก�าหนดรูปแบบการใช้ตาม

ล�าดับ  ด้านที่มีความส�าคัญน้อยที่สุดคือปัญหาความผิดพลาดในการประมวลผลหรือการท�างานของระบบ

วางแผนทรัพยากรองค์กร 
4.  การวิเคราะห์ระดับคุณภาพในการน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มาใช้ในส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ และคุณภาพของสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 สถิติพื้นฐานด้านคุณภาพในการน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณภำพในกำรน�ำระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กรมำใช้ mean S.D. ระดับคุณภำพ

1. คุณภาพของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 

   ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร สามารถใช้งานได้ง่าย 2.94 0.865 ปานกลาง
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คุณภำพในกำรน�ำระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กรมำใช้ mean S.D ระดับคุณภำพ

   ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร แสดงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 2.99 0.855 ปานกลาง

   ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

2.97 0.772 ปานกลาง

   ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับ    การท�างานได้อย่างเหมาะสม

2.80 0.741 ปานกลาง

   ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ให้ข้อมูลที่ใช้ในการท�างานได้อย่างถูกต้อง 3.16 0.798 ปานกลาง

เฉลี่ย 2.972 0.8062 ปานกลาง

2. คุณภาพของสารสนเทศ 

   ข้อมูลที่ได้รับจากระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร สามารถเรียกใช้งานได้ทัน

ต่อเวลา

3.14 0.767 ปานกลาง

   ข้อมูลที่ได้รับจากระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มีประโยชน์ต่อการท�างาน 3.32 0.755 ปานกลาง

   ข้อมูลที่ได้รับจากระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มีความเป็นปัจจุบัน 3.30 0.725 ปานกลาง

   ข้อมูลที่ได้รับจากระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มีความน่าเชื่อถือ 3.26 0.769 ปานกลาง

  ข้อมูลที่ได้รับจากระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร มีความครบถ้วนสมบูรณ์

สามารถน�าไปใช้งานได้

3.16 0.770 ปานกลาง

เฉลี่ย 3.236 0.7572 ปานกลาง

5.  การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลต่อด้านคุณภาพในการใช้ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร

ตำรำงที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลกับด้านคุณภาพในการใช้ระบบวางแผน

ทรัพยากรองค์กร

ปัจจัยส่วนบุคคล

ด้ำนคุณภำพในกำรใช้ระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กร

คุณภำพของระบบวำงแผนทรัพยำกรองค์กร คุณภำพของสำรสนเทศ

t/F Sig. t/F Sig.

หน่วยงาน 3.623153 0.000* 2.897135 0.005*

เพศ 1.091 0.281 0.243 0.809

อายุ 2.483 0.091 1.022 0.366

ระดับการศึกษา 0.879 0.420 1.735 0.184

สาขาวิชาการศึกษา 0.074 0.974 0.685 0.565

ประสบการณ์ท�างาน 3.220 0.028* 1.526 0.216

งานที่รับผิดชอบ 0.654 0.626 0.766 0.551

ประสบการณ์ในการใช้ระบบ 0.445 0.643 1.656 0.199

จ�านวนครั้งเข้ารับการฝึกอบรม 0.632 0.597 0.567 0.639

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่  3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหน่วยงานที่สังกัด  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  สาขา

วิชาการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน งานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 

และจ�านวนครั้งเข้ารับฝึกอบรม ของปัญหาและอุปสรรคในการน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ใน

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านหน่วยงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จด้านคุณภาพของ

ระบบคุณภาพของสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน และปัจจัยด้านประสบการณ์ท�างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

คุณภาพของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  ความทันสมัยของเครื่องมือและปัญหาของเครือข่าย

ในการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานระบบ  และปัญหาด้านผู้ใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจากผู้บริหาร และ

ด้านซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาน้อยกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากมีการศึกษาและปรับใช้ระบบจริงที่มีการติดตามทุกขั้น

ตอน  ท�าให้ภาพรวมของปัญหาอุปสรรคทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อภิสิทธิ์ 

ตันอ่วม  (2556)  ที่ศึกษาเรื่องปัญหาการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรองค์กร  (ERP)  ในระบบงาน

บัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบวางแผน

ทรัพยากรองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ด้านคุณภาพการใช้งานของระบบสารสนเทศจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคุณภาพของระบบวางแผน

ทรัพยากรองค์กร เนื่องจากคุณภาพของระบบสารสนเทศเป็นการวัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลของ

ระบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ทั้งการลดขั้นตอนและเอกสารรูปแบบเดิมท�าให้มีค่าเฉลี่ยท่ีสูง

กว่าคุณภาพของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการท�างานของแต่ละ

ส่วนงานที่มีมาตรฐานกระบวนการท�างานและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน

ปัญหาและอุปสรรคด้านข้อมูลส่วนบุคคล  หน่วยงานที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพของการใช้ระบบ 

และคุณภาพของสารสนเทศ เนื่องจากบุคลากรของแต่ละส่วนงานมีความช�านาญในการใช้ระบบและ

วัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการท�างานท่ีหลากหลายของแต่ละคณะวิชาที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงาน

ของ วีรวิทย์ อุทร  (2554) พบว่า สายงานของบุคลากรที่แตกต่างกันส่งผลให้ประเมินระดับความส�าเร็จของ

การน�าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้แตกต่างกัน เนื่องจากหน้าท่ีการท�างานของแต่ละสายงาน

แตกต่างกันท�าให้บุคลากรในแต่ละสายงานมีความช�านาญในหน้าที่การท�างานที่แตกต่างกัน

ปัญหาและอุปสรรคด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์การท�างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพ

ของการใช้ระบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการท�างานมาก 

ท�าให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการท�างานมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การท�างานน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้อง

กับงานของ  อภิสิทธิ์  ตันอ่วม  (2556)  พบว่า  บุคลากรผู้ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  (ERP)  ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีผลต่อปัญหาการใช้ระบบ

การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

นอกจากนี้การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่า การน�าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ใน

มหาวิทยาลัยเกิดจากแรงกดดันผสมกันทั้งสามด้าน  คือ  ด้านแรงกดดันจากการใช้อ�านาจบังคับ  (Coercive 

Pressure)  ซึ่งเกิดจากการสั่งการของสภามหาวิทยาลัย  แรงกดดันจากผู้มีความรู้  (Normative  Pressure) 
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คือผู้บริหารที่มีความรู้ด้านบัญชี  และแรงกดดันจากการเลียนแบบ  (Mimic  Pressure)  จากมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับอื่น ที่น�าระบบ ERP มาใช้ (DiMaggio and Powell, 1991)

ข้อจ�ำกัดของกำรวิจัย

ความรู้และความเข้าใจท่ีเกี่ยวกับการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรยังอยู่ในช่วงการปรับใช้ในระยะแรกของการปรับใช้ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 

ซึ่งยังไม่ครบรอบปีงบประมาณ ท�าให้ภาพรวมของระบบบางส่วนยังไม่สะท้อนความจริงในการใช้งานที่ครบ

ถ้วน เป็นปัญหาเบื้องต้นในการปรับใช้ระบบเท่านั้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

ควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานของอุปกรณ์ และช่องทาง

เครือข่ายเฉพาะของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการท�างาน และควรสร้างมาตรฐาน

การท�างานของหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกัน และควรส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์

ในการพัฒนาคุณภาพของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ ่มตัวอย่างผู ้ใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาองค์กรอื่น  ๆ  เพื่อน�ามาศึกษาในเชิงเปรียบ
เทียบกันได้

2.  ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น  ๆ  เช่น  การสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับการ
ศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น
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บทคัดย่อ

งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีและนักการเงินเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ จ�านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก ผลการวิจัยพบว่า

ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีและนักการเงินเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ คือ 4.92 หรือจัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อกับความรู้ความเข้าใจ คือ

ด้านทัศนคติมีความส�าคัญมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านความรู้ ตามล�าดับ 

เมื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้นัก

บัญชีและนักการเงินมีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานบัญชีมากขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, มาตรฐานบัญชีภาครัฐ, นักบัญชีและนักการเงิน

Abstract

The  purpose  of  this  research  is  to  study  the  knowledge  and  understanding  

of accountants and financier regarding government accounting standards. A sample of 50 

were  taken.  The  researchers  conducted  questionnaires  to  be  the  instrument  for  data  

collection. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation and logistic regression model. The results  indicated that, on average, the level 

knowledge of accountants and financier regarding government accounting standards is 4.92 

which  is  on  a medium  level.  The most  significant  factors  that  affect  the  knowledge  of  

government accounting standard are the attitude factors, the environmental factors and the 

knowledge  factors  respectively. The results also showed that,  the environmental  factors 

enable the accountants and financier to gain better knowledge of government accounting 

standard. 

Keywords: Knowledge, Government accounting, financiers and accountants
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บทน�ำ

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความผันผวนอย่างมาก  ท�าให้ผู้บริหารต้องเรียนรู้  และปรับตัว

ให้ทันกับสถานการณ์  ต่างๆ  บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องมีขอบข่ายงานกว้างจากเดิม  เพื่อให้

ครอบคลุมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบุคคลหลายฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  (เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม

ของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 – 2563, ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ผู้ที่ท�า

หน้าที่เป็นนักบัญชีไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน    การด�าเนินงานของนักบัญชี  นั้นจะต้อง

ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานของการบัญชี  และต้องมั่นใจว่างานที่ท�าถูกต้อง  ยุติธรรมและซื่อสัตย์  เพราะผล

งานของนักบัญชีได้ถูกน�าเสนอต่อบุคคล  หลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตน  ข้อมูลที่นัก

บัญชีได้จัดท�าขึ้น  จะต้องมีคุณสมบัติของความเชื่อถือได้  มีความเป็นกลางหรือปราศจากความ  ล�าเอียง  ซึ่ง

ท�าให้ผู้ใช้ข้อมูลเหล่านั่นเชื่อได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม จะต้องมีการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางการบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยในประเทศไทยสภาวิชาชีพ

บัญชีได้ก�าหนดมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักบัญชีได้น�าไปถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น นัก

บัญชีและผู้สอบบัญชีจึงต้องศึกษาและท�า  ความเข้าใจในมาตรฐานเรื่องต่าง  ๆ  เพื่อจะได้น�ามาปฏิบัติให้ถูก

ต้อง สร้างความ เชื่อถือให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน 

ส�าหรับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  เป็นมาตรฐานการบัญชีที่จัดท�าขึ้น

เพื่อหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดระบบบัญชี และจัดท�า

รายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ท่ัวไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในกรอบ

มาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดท�ารายงานการเงินรวมภาครัฐ เป็นแนวทางส�าหรับผู้ตรวจสอบ

บัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐเพื่อแสดงความเห็นว่าได้จัดท�าขึ้นภายใต้กรอบ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้

รายงานการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลท่ีแสดงในรายงานการเงินซ่ึงจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด และสามารถน�ารายงานการเงินมา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้  บุคลากรด้านบัญชีจึงจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐอย่างเพียงพอเพื่อสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐที่จ�าเป็นจะต้องน�ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมา

ใช้เพื่อเป็นกรอบในการจัดท�าบัญชีของหน่วยงาน  ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะท�าการศึกษาถึงความรู้ความ

เข้าใจของนักการเงินและนักบัญชีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของบุคลากรที่สังกัดส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของนักการเงินและนักบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยว

กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อระดับความรู ้ความเข้าใจของนักการเงินและนักบัญชีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของนักบัญชีและนักการเงิน

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�าบัญชีของนักบัญชีและนักการเงินให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐของนักบัญชีและนักการเงิน

กำรทบทวนวรรณกรรม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐถูกก�าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทาง

ในการก�าหนดระบบบัญชีและจัดท�ารายงานการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้อง 

และเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ เพื่อ

แสดงความเห็นว่าได้จัดท�าขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่

กระทรวงการคลังก�าหนด  อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินเข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงาน

การเงินและสามารถน�ารายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้  (หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ,” 

2559)

หน่วยงานที่มีความจ�าเป็นต้องใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ได้แก่  หน่วยงานรัฐที่เป็นหน่วยงานที่

เสนอรายงานและจะต้องจัดท�ารายงานการเงินรวม ภาครัฐ คือ หน่วยงานของรัฐตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช

บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  ซึ่งได้แก่  หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาล 

หน่วยงานที่ด�าเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จากงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่รัฐก�าหนด เช่น 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐจัดให้มีการฝึกอบรม

ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการชี้แจงหลักการที่

ส�าคัญเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่ส�าคัญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยให้ความส�าคัญ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้

ทราบเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานสากล  เพื่อยกระดับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ให้ทัน

สมัย ก้าวหน้า  และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศในปัจจุบัน  ให้เป็นที่ยอมรับของ

รัฐบาลในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

เก่ียวข้องกับปัจจัยทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด ้านทัศนคติ (นิธิดา สกุลจิตจินดา,2550 Baskerville  

Simkins,1997 วิระมน ทัศราช,2552 ) ด้านความรู้ ( ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์,2557 และ วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก,

2551) ด้านสภาพแวดล้อม ( รัตนรรห์ นคร,2554 สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี,2555 และมีนา นุ้ยแนบ,2548 )

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีและนักการเงินเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ น�ามาซึ่งกรอบแนวคิดดังนี้
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กรอบแนวคิดในงำนวิจัย

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย
1.  การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของนักบัญชีและนักการเงิน

ในส่วนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  จ�านวนประชากร  50  คน ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  ได้

แบบสอบถามคืนมา  จ�านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ  96  การทดสอบความเที่ยงตรง  (Validity)  ผู้วิจัยน�า

แบบสอบถามให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี  3  ท่าน  ตรวจสอบเนื้อหา  ความเหมาะสมของภาษา  (Con-

tent  Validity)  และโครงสร้างแบบสอบถาม  (Construct  Validity)  แต่ละข้อมีค่าระดับความเที่ยงตรง

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ทุกข้อ เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค�าถาม

นั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์  หรือตรงตามเนื้อหานั้น  แสดงว่า  ข้อค�าถามข้อนั้นใช้ได้  (สุรพงษ์  คงสัตย์  และ  ธีร

ชาติ ธรรมวงค์ ,2551)

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นข้อมูลทั่วไปของ

ผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ ต่อมาเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

  5  ระดับ  และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  เป็นแบบปรนัย  3  ตัวเลือก  แจก

แบบสอบถามและแบบทดสอบแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยศิลปากรในแต่ละ

วิทยาเขต โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จากนั้นจึงคัดเลือก

แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต

เชิงพรรณนา Descriptive Statistic) โดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency ) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่า

เฉลี่ย ( Mean ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) และข้อมูลตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจ

ของนักบัญชีและนักการเงินเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา และ

สมการถดถอยโลจิสติก โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 

สรุปผลกำรวิจัย
1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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จากการเก็บข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88.0 และเพศชาย ร้อยละ 12.0 สังกัด

คณะที่ท�างานอยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น กองคลัง ร้อยละ 66.0 คณะศึกษาศาสตร์  ร้อยละ 12.0   คณะอักษร

ศาสตร์ ร้อยละ 8.0  คณะวิศวกรรมและคณะโบราณคดี ร้อยละ 4.0 คณะเภสัชศาสตร์ คณะจิตกรรม และ

คณะสถาปัตยกรรม  ร้อยละ  2.0  วิทยาเขตที่ปฏิบัติงาน  พระราชวังสนามจันทร์  ร้อยละ  52.0  วิทยาเขต

ตลิ่งชัน  ร้อยละ  30.0  วิทยาเขตท่าพระ  ร้อยละ  10.0  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  6.0  ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 74.0 ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 24.0 ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ต�่ากว่า 2 ปี 

ร้อยละ 16.0 2-5 ปี ร้อยละ 18.0 5-10 ปี ร้อยละ 24.0 มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 42.0 การเข้าฝึกอบรมเกี่ยว

กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 1-3 ครั้ง ร้อยละ 30.0 4-6 ครั้ง ร้อยละ 4.0 มากกว่า 6 ครั้ง ร้อยละ 8.0 ไม่

เคย ร้อยละ 58.0 ต�าแหน่งงานปัจจุบัน นักบัญชี ร้อยละ 14.0 นักการเงิน ร้อยละ 72.0 อื่นๆ ร้อยละ 14.0 

2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีและนักการเงินเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ตำรำงที่ 1 สถิติพื้นฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักบัญชีและนักกำรเงินเกี่ยวกับ

มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ

MEAN S.D. ระดับควำมส�ำคัญ

1.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

   บรรยากาศในการท�างานมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ

3.20 .926 ปานกลาง

   การสนับสนุนของฝ่ายบริหารในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ

3.02 .869 ปานกลาง

   ส่วนงานให้ความส�าคัญของการใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 3.04 .925 ปานกลาง

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกับเพื่อนร่วมงาน 2.70 .953 ปานกลาง

   มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 3.78 .990 มาก

เฉลี่ยด้ำนสภำพแวดล้อม 3.148 .8302 ปานกลาง

2.ปัจจัยด้ำนควำมรู้

   การฝึกอบรมของบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3.57 0.923 มาก

   ประสบการณ์การในการด�าเนินงานในวิชาชีพส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

3.02 .892 ปานกลาง

   การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐในงานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างสม�่าเสมอ

2.94 .843 ปานกลาง

   การศึกษาข้อมูลใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 2.98 .915 ปานกลาง

   ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่าง

ถ่องแท้

2.80 .948 ปานกลาง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจของนักบัญชีและนักกำรเงินเกี่ยวกับ

มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ

MEAN S.D. ระดับควำมส�ำคัญ
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   ความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อยกเว้นของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 2.68 .913 ปานกลาง

   การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการน�ามาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐมาปรับใช้ภายในส่วนงาน

2.60 1.050 ปานกลาง

เฉลี่ยด้ำนควำมรู้ 2.941 .80928 ปานกลาง

3.ปัจจัยด้ำนทัศนคติ

   มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของส่วนงานใน

ปัจจุบัน 3.20 .990 ปานกลาง

   มาตรฐานการบัญชีภาครัฐใช้ภาษาที่ยากต่อการท�าความเข้าใจ 3.10 .931 ปานกลาง

   มาตรฐานการบัญชีภาครัฐจะมีส่วนช่วยให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อ

ถือและถูกต้อง

3.50 .909 มาก

   การศึกษามาตรฐานการบัญชีภาครัฐไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 3.34 .895 ปานกลาง

เฉลี่ยด้ำนควำมทัศนคติ 3.285 .69569 ปานกลาง

จากการวิเคราะห์ตารางที่  1 แสดงผลสถิติพื้นฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ  พบว่า ด้านทัศนคติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านสภาพแวดล้อม และด้านความรู้ตาม

ล�าดับ เมื่อจ�าแนกแต่ละด้านพบว่า
ด้านสภาพแวดล้อม การมีแหล่งสืบค้นที่เพียงพอเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีภาครัฐมีความส�าคัญ

ต่อความรู้ความเข้าใจอยู่ในล�าดับที่มากท่ีสุด รองลงมาคือบรรยากาศในการท�างานมีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และส่วนงานได้ให้ความส�าคัญของการใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ตามล�าดับ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกับเพื่อนร่วมงานอยู่ในล�าดับความ
ส�าคัญที่น้อยที่สุด 

ด้านความรู้ การฝึกอบรมของบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้
ทันสมัยอยู่เสมออยู่ในล�าดับความส�าคัญท่ีมากที่สุด รองลงมาคือประสบการณ์การในการด�าเนินงานใน
วิชาชีพส่งผลต่อความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และการศึกษาข้อมูลใหม่ๆที่
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐตามล�าดับ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยว
กับการน�ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐมาปรับใช้ภายในส่วนงานอยู่ในล�าดับความส�าคัญที่น้อยที่สุด

3.  ด้านทัศนคติ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐจะมีส่วนช่วยให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อถือและ
ถูกต้องอยู่ในล�าดับความส�าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือการศึกษามาตรฐานการบัญชีภาครัฐไม่สามารถศึกษา
ด้วยตนเองได้ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของส่วนงานในปัจจุบันตาม
ล�าดับ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐใช้ภาษาที่ยากต่อการท�าความเข้าใจอยู่ในล�าดับความส�าคัญที่น้อยที่สุด

การวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีและนักการเงินเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ
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ตำรำงที่ 2   สถิติแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีและนักการเงินเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ

แบบทดสอบควำมรู้ จ�ำนวน / คน เปอร์เซ็นต์

ผ่าน 25 50.0

ไม่ผ่าน 25 50.0

จากตารางข้างต้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 50 คน ท�าแบบทดสอบผ่านจ�านวน 25 คนและไม่

ผ่านจ�านวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.0 คะแนนเฉลี่ย 4.92 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่ในระดับปาน

กลาง 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ตำรำงที่ 3 สมการถดถอยโลจิสติกส์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานบัญชีภาครัฐ

 ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

ด้านสภาพแวดล้อม .817 .363 5.063 1 .024* 2.264

ด้านความรู้ -.114 .328 .120 1 .729 .893

ทัศนคติ .078 .327 .057 1 .812 1.081

Constant .028 .308 .008 1 .928 1.028

*ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ได้สมการการถดถอยดังนี้  Y  = 0.25 + 0.817 ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยที่มี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% มี 1 ตัวแปร ที่มีความส�าคัญ ได้แก่ ค่าสมการของตัวแปรด้าน

สภาพแวดล้อม  ซึ่งมีค่า  sig  =  0.024<  0.05  แสดงว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้นัก

บัญชีและนักการเงินมีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานบัญชีมากขึ้น  ท�าให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นส่งผล

ให้นักบัญชีและนักการเงินสามารถสอบผ่านแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาค

รัฐที่ผู้วิจัยจัดท�ามากขึ้น โดยมีโอกาสถึง 2.2674 เท่า

อภิปรำยผลและบทสรุป

จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีและนักการเงินเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลให้นักบัญชีและนักการเงินสอบผ่านแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐมากที่สุด  คือ  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  โดยระบุว่าสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้

นักบัญชีและนักการเงินสามารถสอบผ่านแบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐได้ดีขึ้น  สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของ  รัตนรรห์  ณ  นคร  (2554)  พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน

ตรวจสอบบัญชี บริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีทั้งหมด 5 ปัจจัยที่จะส่งผลเชิงบวกกับแรงจูงใจใน

การท�างานและสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานของพนักงาน  ได้แก่    ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน ปัจจัยด้านผลตอบแทน เป็นต้น โดยจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะส่ง

ผลให้บรรยากาศในการท�างานดียิ่งขึ้น  โดยหากสถานที่ท�างานมีการจัดเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการ

ท�างาน  และอื่นๆสิ่งเหลือนี้ล้วนท�าให้พนักงานเกิดความพร้อมที่จะท�างานมากขึ้น  ซึ่งต่างกับผลงานวิจัยของ 

อดุลเดช ถาวรชาติและคณะ (2555) กล่าวไว้ว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานไม่มีอิทธิผลต่อการจัดการความ
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รู้ของบุคลากร

นอกจากน้ีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐมีระดับความส�าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อ

ถือและถูกต้อง  สอดคล้องกับ  จิตติมา  ข�าด�า  และคณะ  (2562)  ที่พบว่าความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการ

บัญชีถือเป็นส่วนส�าคัญในการปฏิบัติงานของนักบัญชี  จะช่วยให้นักบัญชีสามารถปฏิบัติงานบัญชีด้านต่างๆ

ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

ด้านความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการให้มีการฝึกอบรมของบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนักบัญชีและนักการเงินให้ทันสมัยอยู่เสมอมีความส�าคัญ สอดคล้องกับ 

ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์ (2557) ที่พบว่า การฝึกอบรมส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น

ไปที่ความเพียงพอในการฝึกอบรม ลักษณะการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ

พนักงาน เช่น การจัดค่ายฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดอบรมสัมมนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ท�าบัญชีและ

การเงินมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้ และเห็นประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ผู้บริหารขององค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติเพื่อน�ามาปรับใช้ภายในองค์กร 

โดยอาจมีการสนับสนุนให้มีการเข้ารับอบรมและพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู ้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น  การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษากลุ่มตัวอย่างของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  เพื่อ
น�าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน

2.  ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐในมุมมองของผู้บริหารองค์กร 
เพื่อให้ทราบว่าองค์กรได้ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเพียงใดและน�าข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์กร
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